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چکیده
در روایات معصومان

 ،واژههای «تین»« ،زیتون»« ،طور سیییین» و «بلی امیین» در سیوره

تین ،به سرزمینهای ّ
خاص و برخی اهل بیت ،یعیی (امامیان حسین ،حسیین ،یلیی و رسیو
خا

) تأویل مص اقی ش ه است .بعضی این روایات را به دلییل ضیع سیی  ،لیالیبودن

راویان ،موهنبودن و ناسازگاری متن این روایات با سیاق آیات ،مجعو شمردهان  .این پژوهش
به روش تحلیلی -توصیفی ،به ارزیابی سی و تحلیل محتوای روایات باطیی سیوگی های سیوره
«تین» بر اساس سیجه قرآن و ّ
سیت پرداخته است .نگارن ه معتق است که متن هر دو دسیته از
این روایات یکه مبتیی بر صییایت ادبیی «مجیاز» است ی خیالی از للیو و برخیوردار از قیراین
مضمونی در قرآن و ّ
سییت اسیت .همیییین سیی دسیته نیسیت ایین رواییات ،یعییی ت بیی
سوگی های سوره تین بر سرزمینها معتبر است و دسته دیگر ،یعیی ت بی سوگی های سوره تیین
بر اهل بیت

شهرت روایی دارن که بر مبیای «تراکم ظیون» ایتبار مییابی  .دفع اتهام للیو

از راویان احادیث باطیی سوره تین و اثبات وثاقت برخی آنان ،و نیز است ال بیر ایتبیار بعضیی
اسانی این روایات ،ازجمله دستاوردهای این جستار است .شاخص در ایتبارسییجی میتن ایین
روایات ی که در قلمرو ب ن آیات است ی ناسازگار نبودن با ظاهر آیات اسیت ،نیه همیاهیگی بیا
سیاق آیات؛ زیرا قای ه «سیاق» قرییه کش «ظهور» آیات ،و نه «باطن» آنها میباش .
واژگان کلیدی :تأویل سوره تین ،روایات باطیی ،اهل البیت در قیرآن ،للیو ،تفسییر للیوآمیز،
ایتبارسیجی محتوایی ،تراکم ظیون ،قای ه سیاق.

 .1م ّرس س ح یالی مرکز ّ
تیصصی تفسیر و یلوم قرآن ائمه اطهار

 ،حوزه یلمییه قیم ،پژوهشیگر مق یع
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In traditions of the Infallibles (P.B.U.T.), the words "Tīn" (fig), "Zaytūn"
(olive), "Ṭūr Sīnīn" (Mount of Sinai) and "Balad al-Amīn" (the secure
city) in Surah Tīn, have been interpreted specifically to particular lands
and some memebers of Ahl al-Bayt, namely Ḥasan, Ḥusayn, Alī and the
Messenger of God. Some have considered these narrations to be
fabricated because of the weakness of chains of transmission, ghali
narrators, the insulting nature and the inconsistency of the text of these
narrations with the context of Qur’anic verses. This study has evaluated
and analyzed the chains of transmitters and contents of esoteric
narrations of Surah Tīn through analytical-descriptive method based on
the measure of Qur’an and Sunnah. The author believes that the text of
both categories of these traditions, which are based on the literary
trope (majāz), is devoid of ghuluw (exaggeration) and has thematic
contexts in the Qur'an and Sunnah. As well, the chain of narrators in the
first category of narrations, that is, the application of the oaths of Surah
Tīn to the lands, is valid, and the other category, which states the
application of the oaths of Surah Tīn to the Ahl al-Bayt, are well-known
(mashhūr) traditions which could be validated on the basis of
"accumulation of evidence" (tarākume ẓunūn). Refuting the accusation
of exaggeration against the narrators of the esoteric hadiths of Surah
Tain and proving the authenticity of some of them, as well as arguing
for the validity of some chains of transmission of these traditions, are
among the achievements of this study. The criterion for verification of
the text of these narrations - which are related to interior of Qur’anic
verses- is that they should not be inconsistent with the appearance of
the verses, not compatibility with the context of the verses; because the
Rule of Context (qāʽidah al-Sīyāq) is a clue to understand the
"appearance" (ẓāhir) of verses not their "interior" (bāṭin).
Keywords: esoteric interpretation of Surah Tīn, esoteric narration,
Ahl al-Bayt in Qur’an, ghuluw, exaggerated interpretation, content
evaluation, accumulation of evidence, rule of context.
1. Senior teacher at A’immah al-Aṭhār Specialized Center for Interpretation &
Qur’anic Studies – Qom Islamic Seminary, PhD researcher at Research Institute of
Hawzah and University of Qom (Qur’an & Hadith studies). Ali.tabasi14@yahoo.com.

التحقق من صحة األحاديث التفسيرية لقسم سورة التين

محمدعلي ّ
مروجي ربني

1

کلمات «تين» و «زيتون» و «رور طينين» و «بلد أمين» في طاورة
في روايات المعصومين
ّ
)
التين ألراضي معينة وبعا أهل البيت أي األئمة (الحنن والحنين وعلي ورطول الل
فنروا هذه ال لمات بالتفنير النموذجي .وقد اعتبر البعا هذه الروايات ميوره لضعف النند
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ومبالغة الرواة وإهانة وتعارض نص هذه الروايات مع طياق افياات .قاام هاذا البحاإ بتقيايم
النند بالمنهج الو في التحليلي وتحليل محتوى الروايات البارنية ألقناام طاورة التاين علاع
أطاف مقياف ا لقرآن والننة .ويرى المؤلف أن نص هاتين الروايتين اللتين تنتندان إلع الصناعة

ّ
ملخصـــــــــــــــات

خال من المبالغة ول طياقات موضوعية في القرآن والننة .کماا أن طاند الف اة
األدبية «المجاز» ٍ

األولع من هذه الروايات أي تطبيق يمين طورة التين علاع األرض احيحة والف اة األخارى أي

تطبيق يمين طورة التين علع أهل البيت

لها طمعة الروايات التي ياتم التحقاق منهاا علاع

أطاف «الشك» .ومن منجيات هذه الدراطة رفا االتهام بالمبالغة من رواة األحاديإ البارنياة
من طورة التين وإثبات حة بعضها وکذلك الجدل علع احة بعاا رواة هاذه الرواياات.
والمؤشر في التحقق من حة نص هذه الروايات في عالم افيات هو التناقا مع هور افيات
ولي االننجام مع طياق افيات .ألن قاعدة «النياق» متناطقة مع اکتشااف «مظهار» افياات
ولي «بارنها».
الكلمات األساسية :تفنير طورة التين الروايات البارنية أهل البيات فاي القارآن المبالغاة
التفنير المبالغ في التحقق من حة المحتوى کثافة الشك قاعدة النياق.

 .1مدرف فع المنتوى األعلع لمرکي التفنير وعلوم القرآن ائمة األرهار حوزة قام باحاإ دکتاوراه فاع مرکاي
األبحاث للحوزة والجامعة فع قم (فرع القرآن والحديإ) Ali.tabasi14@yahoo.com

 .1مقدمه
روایات فراوانی در میابع ح یثی فریقین بر وجود «باطن» قیرآن داللیت دارنی ( .بحرانیی1412 ،
 44/1و 46؛ 539/2؛  415/3و 877؛ حویزی 25/2 1415 ،و 449؛ 493/3؛ طبیری1412 ،
9/1؛ سیییوطی6/2 1404 ،؛ 65/6؛ طبرانییی226/1 1415 ،؛ همییو )106/10 1406 ،بییا اییین
وجود ،هر گونه نسبت ق عی این روایات یا استیاد تفسیر آیات به آن ،نیازمی ایتبارسیجی است تیا
از تحری معیایی و تفسیر بهرأی که برآم ه از ورود دادههای مجعو و نیامقبو در یرصیه تفسییر
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است ،جلوگیری شود.
بیشی از این روایات تأویلی ی درباره سوگی های سوره تین است ی با استیاد بیه ضیع سیی و
لالیبودن راویانش ،مورد انکار برخی پژوهشگران قرار گرفتیه اسیت؛ بیهطیوری کیه لییل یییوان
«ت بیقات موهن به مقام پیامبر

و اهل بیت

» ،این روایات را ساخته لیتت دانسیتهان .
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(شاکر178 1381 ،ی )183این نوشتار با تأکی بر این نکته که ایتبارسیجی روایات تأویلی آنگیاه
ارزشمی و واقعنماست که با پرهیز از شتابزدگی در پژوهش و داوری ،نق بیرونی و درونی ح یث
را در کیار هم ،مورد اهتمام قرار ده  ،به بررسی روایات تأویلی سوره تیین پرداختیه اسیت .مییابع
گوناگونی مانی «الموضوعات فی اآلثار و االخبار»« ،االخبار الدخیلة »« ،آسیبشناسةی روایةات
تفسیری» و «روشهای تأو یل قرآن» ،روایات ساختگی تفسیری و تأویلی متعی دی را میورد ّ
توجیه
قرار دادهان  .ولی در نق سی  ،کاوش الزم انجام نش ه و ضع سی را همسیان بیا «برسیاختگی»
دانستهان ّ .اما این نوشتار به ارزیابی سی ی ،گونهشیاسی متون و جسیتوجو از شیواه مضیمونی
این روایات پرداخته است.
ّ
پژوهش را در چهار محور کلی سامان میدهیم
 -1مفهومشیاسی -2 ،پیشفرضها -3 ،متون ،مصادر و اسانی روایات -4 ،تحلیل محتیوایی
این روایات با سیجه «همسو یی با قرآن و ّ
سیت».
 .2مفاهیم
 .1-2تأویل
«تأویل» از ماده «أو » بهمعیای «رجوع» (ازهری ،بیتا  )329/15و معیای آن «بازگردان ن» اسیت.
ّ
در لغت برای واژه «تأویل» معانی گوناگونی ش ه است برگردان ن چیزی به ه فی کیه از آن می ن یر
است( ،رالب )99 1412،ارجیاع کیتم و صیرن آن از معییای ظیاهر بیه معییای پیهیانتیر از آن،

(طریحییی )312/5 1375 ،آشییکار سییاختن آنیییه شییین بییه آن بییاز میگییردد( ،جییوهری1407 ،
 )1627/4تفسیر کتمی که معانی آن میتل بوده و جز با بییانی فراتیر از الفیان آن ممکین نباشی ،
(فراهی ی )370/8 1409 ،و یاقبت کتم و آنیه که کتم به آن باز میگیردد( .ابین فیارس1404 ،
ّ )162/1اما تأویل در اص تح بسیاری از اصولیان و قرآنپژوهان ،بهمعییای «حمیل لفیب بیر معییای
محتمل ،مرجوح و باطن (لیرظاهر) است»( .زرکشیی26/3 1421 ،؛ فییررازی230/1 1412 ،؛
ابن جزی16/1 1416 ،؛ سمینحلبی )273/3 1414 ،برخی از آنان تصریح کردهان که تأویل ّ
اییم
از آن است که همراه با قرییه قوی باش (تأویل صحیح) ییا نباشی (تأوییل باطیل)( .آمی ی1402 ،
39/1؛ 53/3؛ لهبی ،بیتا 18/1؛ ابن یاشور456/1 1420 ،؛ حم ی زقروق)243 1423 ،
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برخی قرآنپژوهان معاصر ،تأویل را آن دسته از معانی باطیی قیرآن کیه داللیت آییات بیر آنهیا

روحانیراد)34 1388 ،
این نوشتار روایات تأویلی را بر پایه اص تح تأویل ،ایین گونیه تعریی میکیی «بیشیی از
است که به بیان معیا و مص اق پیهان و لیر ظاهر آیات

روایات تفسیری میسوب به معصومان
قرآنّ ،
ایم از محکم و متشابه ،در دو مرتبه یرفی و فرایرفی پرداختهان ».

این تعری دو ویژگی دارد نیست آنکه شامل ظواهر و الفان فاق ظهیور آییات قیرآن (مانیی
ّ
حرون مق عه) میشود .دوم اییکه روشن میسازد که ص ق اص تح روایت تأویلی یتوه بر نفی
ظاهر آیات با دلیل و قرییه نیست ،بلکه شامل توضیح متشابهات قرآن که متزم با نفی ظهور ب وی
آنهاست ،و نیز بیان ب ن آیات ب ون نفی معیای ظاهرشان میشود.
 .2-2باطن
هر آنیه حس آن را درک کی « ،ظاهر» و آنیه کیه از درک حیواس پیهیان مییمانی « ،بیاطن» نیام دارد.
َ
ْ
(رالبَ « )541 1412،ب ین اَرض و باطیهیا» ،یعییی درون زمیین کیه پوشیی ه اسیت( .ابنمی یور،
 )55/13 1405این معیا در اص تح قرآنی «باطن» نیز وجود دارد .در تعری باطن قرآن گفتیه شی ه
«معانی و مصادی پیهان آیات قرآن در دو مرتبه یرفی و فرایرفی است»( .بابایی)184/1 1391 ،
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فرایرفی است ،دانسته (بابایی )248 1394 ،و گفتهان «آن قسم از معانی و مصادی آیات کریمه
و ّ
ائمیه اطهیار یی کسیی آن را
است که جز خ ای متعا و راسیان در یلم ی نبی اکیرم
نمیدان و فهمی ن آن بر مبیای ادبیات یرب و اصو محاوره ّ
میسر نیست( ».بابایی ،یزییزیکییا،

این تعری که متیاسب با معیای لغوی ب ین اسیت ،شیامل «تأوییل»« ،تفسییر» و «جیری و
ت بی » میشود؛ زیرا داللت آیات بر برخی معانی التزامی و م الیل لیر صریح آیات ،و نیز ان باق
آیات بر بعضی مصادیقی که شمو آیات نسبت به آن مصادی  ،بر اساس القای خصوصیت است،
پیهان و لیر آشکار است .همییین طب این تعری  ،آن دسته از معانی باطیی که بر مبییای قوایی
ادبی و اصو یقتیی محاوره قابل تبیینان  ،در قلمرو «تفسیر» جیای مییگیرنی ( .همیو1394 ،
 )248مقصود ما از «باطن» در این پژوهش ،معیا و مص اق پیهان و فرایرفی آیات قرآن است.
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 .3-2جری و تطبیق
« َجری» بهمعیای جریان داشتن ،روان ش ن و یبور کردن سریع است( .ابنمی ور)140/14 1405 ،
«ت بی » در اصل بهمعیای قرار گرفتن چیزی بر روی چیزی دیگر و پوشان ن آن بهطور کامیل اسیت.
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(ابنفارس )439/3 1404 ،شای همراهی استعما این دو واژه از این جهت باش که جریان ییافتن
چیزی مانی آب ،سبب پوشان ن شین دیگر میگیردد .واژه «جیری و ت بیی » در اصی تح یبیارت
است از «ان بیاق آییات قیرآن بیر مصیادیقی لییر از آنییه آییات دربیاره آنهیا نیاز شی ه اسیت»،
(شاکرّ )147 1381 ،
ایم از آنکه «آن مصادی افراد باشی یا وقایع»( .طباطبایی)84 1387 ،
درباره اییکه آیا «جری و ت بی » در قلمرو تفسیر و مربوط به ظاهر آیات قرآن است ،یا اییکه در
حی ه باطن قرآن جای میگیرد ،دیی گاههیای میتلفیی م یرح شی ه اسیت( .طباطبیایی1390 ،
257/19 ،207/15 ،391/7؛ بابییایی ،یزیزیکیییا ،روحییانیراد258 1388 ،؛ شییاکر1382 ،
308ی312؛ مسعودیّ )70 ،67/1 1395 ،اما بهن ر میرس با ّ
توجه به اییکه مرز تفسیر و تأویل،
ظهور نویی و فهم یرن یام دوران نزو آیات است ،مصادی مذکور در روایات ،چیانیه بر مبیای
قوای ادبی و اصو یقتیی محاوره قابل تبیین باش  ،در قلمرو تفسیر و در لیر آن ،در حی ه تأویل
ّ
قرار میگیرن و کلیت خروج مصادی از دایره تفسیر آیات ،صحیح نیست.
 .3پیشفرضها
3ـ .1اعتبار وثاقت خبری
ّ
آنیه در سیره یقت ی بهییوان دلیل حجیت خبر واح ی ارزشمی است« ،سکون نفس بیه خبیر» ییا
«خبر اطمییانآور» است .ازاینرو اطمییان به ّ
صحت خبر واح  ،میحصر به «وثاقت راوی» نیست
ّ
و ممکن است «وثوق» از طری لیر ثقه نیز حاصل شود ،که شامل خبر صحیح ،موث  ،ممی وح و

ّ
ّ
حتی خبر ضعیفی که قراین بر ص قش داللت دارد ،میشود .به گفته شیی انصیاری «مفیاد ادلیه
ّ
حجیت خبر واح  ،وجوب یمل به خبر اطمییانآور است( ».انصاری)366/1 1428 ،
همییین از سین آخون خراسانی در بحث «جبران ش ن ضیع سیی بیا ّ
ظین لییر معتبیر»
ّ
برمیآی که متک حجیت خبر ،وثوق به ص ور است( .آخون خراسانی )332 1402 ،بیرونداد
این پیشفرض« ،ایتبارسیجی قرییهمحور» ح یث است که با تکیه بیر قیراین و بیا میتک «وثیوق
خبری» انجام میشود .و چهبسا از کثرت نقل روایات ضعی و هممضمون کیه دلیلیی بیر تبیانی
راویان آن بر کذب وجود ن اردّ « ،
ظن متراکم» اطمییانآور به ص ق خبر بهوجود آی  .اهمیت یافتن
ّ
«متنکاوی» و «نق محتوایی» ،نتیجه دیگری است که بر ایتبارسیجی قرییهمحور مترتب میشود.
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3ـ .2قرینه بودن سیاق برای کشف ظهور آیات ،نه باطن
نقش سیاق در فهم معیای کتم ،به جهت سیره یقتست و اصولیان نیز با یباراتی مانی «ف اهرهیا
السیاق»( ،یراقی )513 ،130/3 1417 ،بر قرییه بودن سیاق برای رسی ن به ظهور کتم تصیریح
کردهان  ،بیابراین تأویل و باطیی که برای آیات بیان میشود ،بای با آنیه از ظاهر آیات بیا ّ
توجیه بیه
قراین فهمی ه میشود ،تعارض ن اشته باش ( .بابایی127 1394 ،؛ همیو192 1391 ،؛ نفیسیی،
)220 1389
3ـ .3رجوع به ّ
مرجحات در تعارض جرح و تعدیل
چیانیه در گزارش و داوری رجالیان درباره راویان تعارض باش  ،برخی گفتهان اگر تعیارض جیرح و
ّ
ّ
تع یل قابل جمع است ،در این صورت قو جارح مق م است و اگر میتهی به تکیالب شیود ،توقی
بهتر است( .شهی ّاو  )80/2 1417 ،برخی دیگر گفتهان اگر دو قو متعارض قابیل جمیع اسیت،
ّ
«جرح» مق ّ م است ،وگر نه بای به ّ
مرجحات مانی کثرت ی د ،ش ت ورع ،ضبط و تحقی فیراوان از
حا راویان مراجعه کرد( .شی بهایی )50 1414 ،دی گاه سیوم و برگزیی ه ایین نوشیتار ،رجیوع بیه
ّ
مرجحات است؛ هرچی جمع بیین جیرح و تعی یل ممکین باشی ( .مییرزای قمیی476 1378 ،؛
ّ
حائری302 1404 ،؛ خاقانی )55 1362 ،و اگر ّ
مرجحی نباش  ،حکم به توق میشود.
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بمقتضی السیاق( ،»...انصاری« ،289/1 1428 ،ل هورها بمقتضیی السییاق»« ،ظهیوره بقرییی

ّ
3ـ .4معیار تکذیب روایت :ناسازگاری و تعارض آشکار با ظواهر آیات و روح کلی قرآن
با پذیرش این دی گاه اصولی در اخبار یرضه روایات به کتاب و سیت ،که مفهوم «لییر موافی » را بیه
«میالفت»( ،انصاری251/1 1428 ،؛ آخونی خراسیانی295 1409 ،؛ یراقیی106/3 1417 ،؛
ّ
نائییی )162/3 1376 ،و ییوان «میالفت» را به «تباین کلی» ییا «یمیوم مین وجیه» تفسییر کیرده
است( ،انصاری251/1 1428 ،؛ یراقی549/2 1417 ،؛ خویی154/3 1413 ،؛ نیائییی1376 ،
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 )163/3ایتبارسیجی روایات آحاد تأویلی این گونه است که اگر راویانش ثقه باشی  ،معییار تعیارض
ّ
کلی قرآن و ّ
سیت ق عی ،بیرای پیذیرش و
ن اشتن آشکار متن این روایات با ظواهر آیات قرآن یا روح

استیاد کافی است و اثبات شواه مضمونی از قرآن برای تأیی این روایات الزم نیسیتّ .امیا اگیر میتن
روایات تأویلی ضعی موافقت مضمونی با آیات قرآن و ّ
سیت ق عی داشته باشی  ،پذیرفته میشیون .
معین یا سیت ّ
مقصود از موافقت مضمونی ،داللت آیه ّ
معین ق عی بیر مضیمون و مفیاد خبیر واحی

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

نیست ،بلکه مقصود ،هماهیگی مضمون خبر واح با مفهوم (مواف و میال ) یا چیارچوب و روح
ّ
کلی قرآن و ّ
سیت ق عی است( .طوسی144/1 1417 ،؛ همو3/1 1390 ،؛ مجلسیی دوم1404 ،
188/9؛ ص رّ )70/10 1417 ،اما اگر مضمون روایات تأویلی لیر ثقه ،نسبت به قرآن و ّ
سییت ،نیه
مواف باشی نه میال آشیکار ،بیه دلییل رواییات صیحیحی کیه از تکیذیب احادییث میسیوب بیه
نهی کرده( ،کلییی223/2 1407 ،؛ 126/8؛ ص وق )395/2 1386 ،و نیز مفیاد
معصومان
ّ
برخی روایات یرض که دستور به توقی و واگیذاری یلیم آن بیه امامیان دادهانی ( ،کلیییی1407 ،
ّ
 )222/2احتما ص ور روایت باقی میمان و حکم به توق میشود.
 .4متن ،مصادر و اسانید روایات تأویلی سوره تین
4ـ .1گونهشناسی متن روایات
ّ
4ـ1ـ .1تأویل سوگندها به سرزمینهای خاص
مانی روایت شی ص وق از امیام کیاظم

از پی ران معصیومش

از رسیو خی ا

کیه

فرمود «خ اون متعا چهار شهر از سرزمینها را برگزی  .پس فرمود سوگی به «تین» کیه «م یییه»
است ،سوگی به «زیتون» که «بیتالمق س» است ،سوگی به «طور سیییین» کیه «کوفیه» اسیت ،و
ّ
سوگی به «البل اَمین» که «مکه» است( ».ص وق365 1361 ،؛ همو)225/1 1362 ،

4ـ1ـ .2تأویل سوگندها به اهل بیت
4ـ1ـ2ـ .1روایات امام باقر و امام کاظم و امام رضا
«التین» امام حسن « ،الزیتون» امام حسین « ،و طور سییین» ی کیه همیان «طیور سیییان»
اسییت یی امیرالمیینمیین  ،و «هییذا البلی اَمییین» ّ
اسییت( ».ابیین
محمی رسییو خی ا
شهرآشییوب393/3 ،301/1 1379 ،؛ ف یرات کییوفی578 1410 ،؛ حسییکانی455/2 1411 ،؛
استرآبادی788 1409 ،؛ حسکانی)455/2 1411 ،
4ـ1ـ2ـ .2روایات امام صادق
ال ) ««التین» امام حسن
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و «الزیتون» امیام حسیین

اسیت( ».اسیترآبادی1409 ،

)787
ب) ««التین» امام حسن

« ،الزیتون» امام حسین

و «طور سیییین» (امیام) یلیی

از آنجا که این دو گونه روایات در مقام بیان مص اق باطیی سوگی های این سوره هستی  ،و ن ر
تحقیقی بر جواز چی معیایی ،تع د ب ون و الیههای پیهان معیایی در آیات قرآن است ،با یکی یگر
تیافی ن ارن ّ .
(طیبحسییی)144 1395 ،
4ـ .2مصادر روایات تأویلی سوگندهای سوره تین
4ـ2ـ .1تفسیر فرات کوفی (زنده در 307ق)
ّ
متعیرض می ح و لمّ
یتمه مجلسی درباره میزان ایتبار ایین کتیاب مییگویی «گرچیه اصیحاب ّ
نویسی ه آن نش هان  ،ولی روایات این کتاب مواف با احادیث معتبری است که بهدست میا رسیی ه
است .حسن ضبط فرات در نقل روایات موجب میشود کیه بیه او اطمیییان و حسین ّ
ظین داشیته
باشیم .شی ص وق بهواس ه حسنبن محم بن سعی هاشمی ،و نیز حاکم حسیکانی در شةواهد
التنزیل ،روایاتی را از فرات کوفی نقل نمودهان ( ».مجلسی)37/1 1403 ،
شی ص وق در آثار میتلفش ،بیش از بیست مورد در موضوع فضایل پیامبر و اهل بیت

،

و نیز فضیلت ماههای شعبان و رمضان ،به یک واس ه از فرات کوفی روایت نقل کرده که بیشی از
آنها تفسیری است( .صی وق351/2 ،172 ،143 ،135 ،5/1 1386 ،؛ همیو ،56 ،36 1403
74؛ همییو124 ،63 1396 ،؛ همییو254/1 1395 ،؛ همییو49/2 ،262/1 1378 ،؛ همییو،
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است( ».استرآبادی787 1409 ،؛ دیلمی)156 1427 ،

458 ،418/2 1362؛ همو596 ،565 ،449 ،407 ،365 ،222 ،125 ،8 1376 ،؛ خیویی،
)271/14 1413

این فراوانی نقل ،نشانه ایتماد ص وق به فرات و کتاب اوست .دی گاه برگزی ه درباره ضاب ه ّرد

یا پذیرش روایات تفسیر فرات این است که بای از جهت مضمونی مورد ارزیابی دقی قرار بگیرد.
4ـ2ـ .2تفسیر ابن ُ
الجحام (ابن الحجام) (زنده در 328ق)
نام وی محم بن العباسبن یلیبن مروانبن الماهیار و از فقهای امامیه است( .سیبحانی1418 ،
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 )405/4نجاشی او را با یبارات «ثق ثق  ،یین ،س ی  ،کثیرالح یث» ستوده و توثی کرده اسیت.
(نجاشی )379 1365 ،کتاب «ما نزل مة الرةرآن فةی هةلالبیة

» ازجملیه آثیار قرآنیی

اوست .نجاشی میگوی
«اصحاب ما گفتهان ن یر این اثر تألی نیافته و گفتیه شی ه ایین کتیاب در هیزار ورقیه نگیارش

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

ش ه است( ».همان)

شی ّ
حر یاملی اگرچه به کتاب دسترسی مستقیم ن اشیته ،ولیی بهواسی ه کسیانی چیون ابین
طاووس از او نقل و به آن ایتماد کرده استّ .
(حر یاملی160/30 1409 ،ی)165 ،161
و آلة

» در دو

نسیه کهن این کتاب با ییوان «ما نزل م الررآنالکریم فةی النبةی
ّ
ّ
مجل ق ور و به خط «احم بن حاجب خراسانی» به سا  338هجری ،و خط شیی طوسیی بیه
سا  438هجری ،نزد ابن طاووس (م664ق) بوده و آن کتاب را به طیرق میتلی رواییت کیرده
است( .ابن طاووس )279 1413 ،ایین نسییه در سی ه هشیتم و نهیم هجیری ،بهدسیت شیی
ّ
ّ
حسنبن سلیمان حلیی رسیی ه و رواییاتی از آن نقیل کیرده اسیت( .حلیی421 1421 ،یی)424
همییین کفعمی (م905ق) در کتاب «المصباح» ی کیه پاییان نگیارش آن بیه سیا 895ق بیوده
ّ
(کفعمی )770 1405 ،ی ،تفسیر ابن جحام را از مصادر خود نام بیرده( ،همیان )773 ،و یتمیه
مجلسی ،روایتی را از کفعمی از کتیاب ابین جحیام دربیاره امیرالمینمیین نقیل کیرده اسیت.
(مجلسی )210/5 1406 ،سی شرنال ین استرآبادی (س ه دهم) یکه به گفته شی ّ
حر ییاملی،
ّ
ّ
یتمیهّ ،
زکیی و در
مح ث ،فاضل و صالح( ،حر یاملی )131/2 1385 ،و به گفته مجلسی دوم،
نهایت درجه فضل و دیانت بوده است (مجلسی )31 ،13/1 1403 ،ی در «تأویل اآلیات» تصریح
کرده که به نیمه دوم کتاب ابن جحام دسترسی داشته و از آن روایاتی نقل کرده است( .اسیترآبادی،
277 1409؛ آقابزرگ تهرانی)29/19 1408 ،

با این توضیحات میتوان مشکل مجهو بودن طری شرنال ین به کتاب ابن الجحام را حل کرد.
4ـ2ـ .3الخصال ،معانی االخبار
این دو ،از کتب مشهور شیی صی وق (م 381ق) میباشیی  .نجاشیی و شیی طوسیی از کتیاب
«الخصال» و «معانی االخبار» اطتع دادهانی ( .نجاشیی390 1365 ،؛ طوسیی)444 1420 ،
این دو کتاب از میابع مورد ایتماد شی ّ
حر در وسائل الشیع بیوده اسیت( .حیر ییاملی1409 ،
ّ
 )153/30شی بهایی« ،الخصال» را در شمار کتب «مضبوط»« ،مهذب» و «دارای اسانی ّمتصل
به معصومان

» قرار داده است( .بهایی)7 1390 ،
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4ـ2ـ .4شواهد التنزیل (م 490ق)
ّ
تألی یبی اللهبن یب الله الحسکانی ،معیرون بیه «حیاکم حسیکانی» ،از یلمیای سییی حیفیی
ّ
«پیشوای مح ث ،ماهر ،خبره و ورزی ه ،قاضی ( »...لهبی)269/18 1413 ،

همییین در کتاب دیگرش میگوی
«او استاد متقن و بسیار پرتتش در یلم ح یث است( ».همو ،بیتا )1200/3

حاکم حسکانی انگیزهاش از تألی «شواهد التنزیل» را ّرد ّادیای یکی از پیروان میذهب « ّکرامییه»
دانسته که نزو سوره «هل أتی» در شأن امام یلی

و خان ان وی را میکر ش ه ،بلکه ادیا نمیوده کیه

ناز نش ه است .او برای دفع ایین شیبهه،
هیچ آیهای در قرآن در شأن امام یلی و اهل بیت او
ّ
(اییم از شیأن نیزو و لییر آن) ،در کتیاب
پرداختهانی
روایاتی را که به ت بی آیات بر اهیل بییت
ّ
«شواهد التنزیل» جمعآوری نموده است( .حسکانی )19/1 1411 ،این کتاب از این جهت که مینلفش
لیییر شیییعی و دارای جایگییاه شایسییته یلمییی نییزد ّ
سییییان اسییت ،و نیییز در صیی د اثبییات فضییایل
امیرالمنمیین

با استیاد به روایات مسی ناظر به آیات قرآن بوده ،دارای اهمیت بسیار است.

4ـ2ـ .5مناقب آلابیطالب
ّ
تألی ابن شهرآشوب مازن رانی (م588ق) است .مورد ستایش و تمجی شیعه و سیی بوده است.
ّ
(امین82/1 1406 ،ی )83وی آنطور که در مق مه کتابش میگوی  ،تتش کرده تا با نقل روایات
مورد ّاتفاق شیعه و ّ
را آشکار و اثبات نمای  .وی گفته که راویان روایات
سیی ،میاقب اهل بیت
را به دلیل «شهرت» آنان حذن کرده اسیت( .ابین شهرآشیوب )13/1 1379 ،شیصییت ممتیاز
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مذهب است .لهبی (م 748ق) دربارهاش میگوی

یلمی ابن شهرآشوب و دسترسی وی به نسیههای کهن و مآخذ فراوان یلوم استمی که برخیی از
آنها در گذر زمان از میان رفته ،موجب ارزشمی ی و ایتبار این کتاب ش ه است.
4ـ2ـ .6غرر األخبار
تألی حسنبن ّ
حر او را «فاضل ،صالح و محی ّ ث» ّ
محم دیلمی (م841ق) است .شی ّ
معرفیی
ّ
کرده است( .حیر ییاملی )77/2 1385 ،یتمیه مجلسیی نییز بیا ایین اسیت ال کیه بزرگیان از
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لررپاالخبار روایت نقل کردهان « ،جتلت ق ر» دیلمی را نتیجه گرفته اسیت( .مجلسیی1403 ،
ّ
33/1؛ رک سبحانی )75/8 1418 ،دیلمی در مق مه کتابش ،شهرت روایات این کتیاب را ادییا
کرده است( .دیلمی)55 ،38 1427 ،
همییین تأویل سوگی های سوره تین بیر اهیل بییت

 ،بیا انی کی اخیتتن در ت بیی  ،در

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

تفسیر قمی )429/2 1363( ،الخصال شی ص وق ( ،)396/2 1362المناقب ابن شهرآشوب
( )380/3 1379و همییین در تفسیر سمرقندی ( )595/3 1416ی که از فقها و مح ثان حیفی
بوده (لهبی )322/16 1413 ،ی ب ون اسیاد به معصوم

و در قالب بیان یک دیی گاه تفسییری

م رح ش ه است.
4ـ .3ارزیابی اسانید روایات تأویلی سوره تین
4ـ3ـ .1روایت امام باقر
ابن شهرآشوب روایت یادش ه را بهصورت مرسل از امام باقر نقل کرده و آن را بیهطور ق عیی
به ایشان نسبت داده است( .ابن شهرآشوب )301/1 1379 ،با ّ
توجه به م لبی که از مق مه مناقب
ابن شهرآشوب درباره ایتبار کتابش نقل ش ه ،این ح یث مشهور و مورد پذیرش بوده است.
4ـ3ـ .2روایت امام صادق
دو راوی این روایت را از امام صادق

نقل کردهان

الف) جمیلبن ّدراج :نجاشی او را «ثقه» و «آبروی شیعه» دانسیته (نجاشیی )127 1365 ،و

ّ
کشی وی را از اصحاب اجماع برشمرده است( .کشی )375 1490 ،شی طوسی نیز او را توثیی
محم بن ّ
کرده است( .طوسی )114 1420 ،روایت به این طری از جمیل نقل ش ه است « ّ
همام

َ
ّ
ّ
محم بن ّ
اللهبن العتن ین ّ
اللهبن یب ّ
اَ ّ
صمی الب ل»( .استرآبادی،
الرحمن
شمونین یب
ین یب
)787 1409
« ّ
محم بن ه ّمام» رجالیان او را بیا القیاب «شیی اصیحابیا ،کثییر الحی یث و دارای میزلیت
ی یم»( ،نجاشیی« )380 1365 ،جلیلالقی ر و ثقیه» (طوسیی402 1420 ،؛ همیو1373 ،
ّ
439؛ حلی )146 1402 ،توثی کردهان .
ّ
َ َّ
ْ َ
«ی ْب اللهبن ال َعتن» رجالیان به وثیاقتش تصیریح کردهانی ( .نجاشیی219 1365 ،؛ حلیی،
)111 1402
« ّ
محم بن الحسنبن ّ
شمون» او را «ضعی و فاس المذهب» دانسته و در شمار لالییان قیرار
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دادهان ( .نجاشی335 1365 ،؛ طوسیی402 1373 ،؛ کشیی )613/2 1404 ،هییچ تیوثیقی
دربارهاش نقل نش ه استّ .اما نجاشی سییی درخور درنگ درباره نقل کلییی از کتیاب ایین راوی
«اخبرنا بکتبه ما خت التیلیط( ».نجاشی)337 1365 ،

مفاد این یبارت آن است که کلییی کتب این راوی را پاالیش و م الب خالی از للیو آن را نقیل
کرده است .الزمه این سین آن است که روایات کلییی از طری ابن ّ
شمون در باب امامت ،معتبیر
و خالی از مضامین لالیانه است.
«یب اللهبن یب الرحمن ّ
أصم» نجاشی وی را ضعی و لالی دانسته است( .همانّ )217 ،امیا
برخی با است ال بر اییکه روایات این راوی تهی از مضامین للوآمیز است و بیشیتر اصیحاب از او
روایت نقل کردهان  ،لالی بیودن یب اللیهبن یبی الرحمن را میورد میاقشیه و تردیی قیرار دادهانی .
(مجلسی385/14 1406 ،؛ مامقانی ،بیتا  )196/2به هر حا از یبارت نجاشی (لیس بشین)
برمیآی که میشأ تضعیفش فقط للو راوی نبوده ،بلکه او را ضعی الح یث و روایاتش را نامعتمی
میدانسته است( .خویی )259/11 1413 ،نتیجه آنکه نه للوش ثابت است ،نه وثاقتش.
ّ
«یب اللییهبن القاسییم الحضییرمی الب ییل» نجاشییی او را «کییذاب و لییالی» ،و روایییاتش را
ّ
ّ
«نامعتم » دانسته (نجاشی )226 1365 ،و یتمه حلی نیز او را در شمار ضعفا قرار داده اسیت.
(حلی )236 1402 ،هیچ م ح و توثیقی درباره این راوی نقل نش ه است.
ارزیابی سند :سی یادش ه به دلیل ضع برخی راویان ،طب معیار مشهور ضعی است .ولی
ا
بهن ر میرس ضع این سی  ،ضرری به ایتبارش نزن ؛ زیرا ّاوال به گفته نجاشی ،کتاب جمیلبن
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دارد .وی گفته است

ّدراج از کتب مشهوره ،و طرق به آن فراوان بوده است( .نجاشی )126 1365 ،طری به کتیاب او،
ّ
محم بن العباس نیست .به سین دیگر ،کتاب جمیلبن ّدراج در دسترس نجاشی
میحصر به سی
و شی طوسی بوده و آن دو ،بیه اصیالت و ایتبیار ایین کتیاب از جهیت مصیون مانی ن از ّ
دس و
ّ
تحری  ،تردی ن اشتهان  .به گفته محق خویی ،شی طوسی و ص وق به کتاب «جمیل» ،طری
ا
ثانیا کلییی کتاب ابن ّ
شمون را نق و پیاالیش
صحیح داشتهان ( .خویی124/5 1413 ،؛ )48/17
ا
کرده ،و سپس روایات آن را در کتابش نقل نموده است .ظاهرا ابن جحیام نییز یکه معاصیر کلیییی
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بوده ،پیشیییان او را توثی نموده و کتابش را بین یر ارزیابی کردهان ی بیه ج اسیازی سیره از ناسیره
ا
محم بن ّ
ثالثا ّ
ّ
االصم در نقش تبعیی خیود (نقیل
شمون و یب الله
کتاب ابن شمون پرداخته است.
کتاب دیگران) امین بودهان ( .طوسی377 1420 ،؛ نجاشی )226 1365 ،رهآورد مجمویه این
جهات سهگانه ،ایتبار سی ی آن است.
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ب) ابوالربیع الشامی (خلیدبن اوفی) :دربارهاش هیچ م ح یا ّ
میذمتی در مییابع رجیالی ثبیت

نش ه است .از این رو مجلسی حکم به مجهو بودن وی کرده است( .مجلسیی )74 1420 ،بیا
ّ
حیر ییاملی او را «ممی وح و کثییر
این وجود ،برخی دیگر نیز حکم به وثاقتش نمیودهانی  .شیی
الروای » و مورد ایتماد شی ص وق میدان  .وی میگوی
«یلما و مح ثان شیعه روایاتش را نقل و ب ان احتجاج کرده و بیر اسیاس آن یمیل نمیودهانی » .
ّ
(حر یاملی)82/1 1385 ،

از ظاهر کتم شهی نیز توثی و ّ
صحت روایاتش فهمی ه میشود( .شیهی او )41/2 1414 ،
از برخی یبارات فقهای شیعه برمیآی که مجهو بودن او مانع یمل شی طوسی و اصیحابش بیه
روایات او نش ه است( .شهی ثانی )351/11 1413 ،خویی نیز ضیمن ّرد دیی گاه مجلسیی ،او را
توثی کرده( ،خویی )76/8 1413 ،و مامقانی روایاتش را در طبقیه «احادییث حسین» قیرار داده
است( .مامقانی ،بیتا  )402 ،387/1همییین اییکه ابن مسکان یکه از اصحاب اجماع بوده ی از
وی روایت نقل کرده است ،با ّ
توجه به برخی مبانی ،میتوان ّ
منیی ی بیر وثاقیت ابوالربییع باشی .
(شهی ّاو 41/2 1414 ،؛ بحرالعلوم367/2 1405 ،؛ نوری37/25 1429 ،ی)56

این روایت به دو طری از ابوربیع شامی نقل ش ه است
ْ
ْ ْ ََ
َ ْ
َ ْ َ
طریق اول« :الح َسینبن أح َم ین م َح َّم بن ی َیسی ین یون َس ین یحییالحلبی یین بی ربین

ْ
ال َولی » (استرآبادی)787 1409 ،

«الحسینبن احم » نامش بیه قریییه راوی و میروی ،حسیینبن احمی میالکی اسیت( .نجاشیی،
156 1365؛ طوسی )306 1414 ،وی از مشای ح یثی شی ص وق بوده است( .طوسیی1420 ،
271؛ خویی )213/6 1413 ،رجالیان پیشین نامش را لکر نکردهان  .ازاینرو مجهو است.
« ّ
محم بن ییسی (بن یبی )» دربارهاش گزارش و ن ر یکسانی وجود ن ارد .شی طوسی او را
تضعی نموده (طوسی )448 ،391 1373 ،و درباره لالی بودنش گفته است «گفته ش ه لیالی
مذهب بوده است»( .هموّ )402 1420 ،اما نجاشی او را با تعیابیر«جلییل ،ثقیه ،ییین و حسین
ّ
ّ
(مصیفات نیکو) م ح و توثی کرده است( .نجاشی )333 1365 ،کشیی او را جیزن
التصانی »
ّ
ّ
یلمای یاد و ثقه برشمرده است( .کشی )508 1490 ،یتمه حلی نیز گفته است
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ّ
«ن ر قویتر نزد من این است که روایتش پذیرفته میشود( ».حلی)142 1402 ،

تضعی شی درباره این راوی ،مبتیی بر برداشت وی از استثیای شی ص وق و ابن ولی از رجیا
«نوادر الحکم » است که بر پایه درستی استوار نش ه است .ازاینرو توثی نجاشی و کشیی بی ون
معارض باقی میمان ( .خویی )123/18 1413 ،پس ترجیح با ن ریه وثاقیت و سیتمت یقیی ه
ّ
محم بن ییسی است.
«یونس (بن یب الرحمن)» وی از راویان مشهور است که با القیاب «وجیه ،ی ییم المیزلی »،
ّ
(نجاشی446 1365 ،؛ حلی )184 1402 ،و «ثقه» (طوسی )368 ،346 1373 ،توثی ش ه
ّ
است .گفته ش ه کثرت روایات م ح کیی ه او در ح تواتر است( .مامقانی ،بیتا )342/3
ّ
«یحیی (بن یمرانبن یلی) الحلبی» وثاقت و ّ
صحت ح یثش مورد اتفاق اسیت( .نجاشیی،
ّ
444 1365؛ حلی)182 1402 ،
«ب ربن الولی » مجهو الحا است .برخی نامش را ب ون م ح ،توثی یا ّ
مذمتی لکر کردهان .
(طوسی172 1373 ،؛ برقی)45 1342 ،
ارزیابی سند :به دلیل مجهو بودن حسینبن احم و ب ربن الولی  ،ضعی است.
َ َّ
ْ َ
َ َ
َ
طریق دوم« :یلیبن إ ْب َراه َیم ین ْیحییال َحلبی ین ی ْب اللهبن م ْسکان» (استرآبادی)788 1409 ،
ّ
ّ
«یلیبن ابراهیمبن هاشم قمی» وثاقتش مورد اتفاق اسیت( .نجاشیی260 1365 ،؛ حلیی،
)100 1402
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ن ریه تحقیقی این است که ّاو اال شی طوسی بهطور جزم ،بیه ّ
محمی بین ییسیی نسیبت للیو
ا
ن اده ،بلکه آن را در قالب «قیل» که داللت یا اشاره بر ضیع قیو دارد ،بییان کیرده اسیت .ثانییا

«یحییبن یمران الحلبی» ثقه است( .نجاشی)444 1365 ،
«یب اللهبن مسکان» او را با تعابیر «ثقه ،یین و اصحاب اجمیاع» توثیی کردهانی ( .خیویی،
 )347/11 1413کتیاب ابوالربییع شیامی در اختییار وی بیوده و از آن رواییت نقیل کیرده اسییت.
(نجاشی)153 1365 ،
ارزیابی سند :متح اتی درباره این سی وجود دارد  -1این روایت در نسیه فعلیی تفسییر قمیی
نیست -2 .سی آن میق ع است؛ زیرا یحیی الحلبیی از مشیای قمیی نیسیت و میانشیان ،دو فاصیله
128

است( ،رک کلییی )180/2 1407 ،مگر آنکه گفته شود روایات یلیبن ابراهیم از یحیی الحلبی در
َ
اسیاد تفسیرش ،بهواس ه ابراهیمبن هاشم از ن یربن سیوی بیوده اسیت( .رک قمیی،81/1 1404 ،
366 ،324 ،246 ،222 ،86؛  )147 ،143 ،112/2با این بیان ،اشکا برطرن میشود؛ زییرا ایین
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دو راوی ثقه هستی  .ابراهیمبن هاشم گرچه رجالیان پیشین بر وثاقتش تصریح نکردهان  ،ولی به گفتیه
ّ
ّ
یتمه حلی ،پذیرش روایاتش ارجح است( .حلی )4 1402 ،شهی ثانی نیز دربارهاش میگوی
«ابراهیمبن هاشم از جلیلترین اصحاب و بزرگترین اشییاص اسیت ،و حی یثش از نیکیوترین
مراتب «حسن» بهشمار میرود( ».شهی ثانی)76/9 1413 ،

ّ
محق خویی نیز با لکر دالیلی ،وی را توثی کیرده اسیت( .خیویی )291/1 1413 ،درنتیجیه
روایت حسن یا صحیح ارزیابی میشود.
4ـ3ـ .3روایت امام کاظم
ّ
محم بن الفضیل الصیرفی و مرازمبن حکیم ،تأویل سوگی های این سوره را از ایشان نقل کردهان

الف) « ّ
محمدبن الفضیل الصیرفی» :نجاشی ب ون توثی و تضیعیفی ،بیه لکیر نیامش بسیی ه
کرده( ،نجاشیّ )367 1365 ،اما شی طوسی دربارهاش تعبیر «ضعی و یرمی بیالغلو» ّ
(میتهم
ّ
ّ
بودن به للو) را بهکار برده است( .طوسیی )365 ،343 1373 ،یتمیه حلیی هیم او را در قسیم
ّ
ضعفا قرار داده است( .حلی )252 1402 ،محق خویی تضعی شیی طوسیی را معیارض بیا

توثی شی مفی درباره این راوی دانسته و با اجرای قای ه «تساقط» گفته است «وثیاقتش ثابیت و
روایاتش مورد ایتماد نیست»( .خویی)153/18 1413 ،
ن ر تحقیقی آن است که ّ
محم بن فضیل امامی مذهب بوده (نجاشیی367 1365 ،؛ طوسیی،
 )416 1420و با ّ
توجه به اییکه شی طوسی حکم جزمی بیه للیوش نکیرده اسیت ،ازایینرو هییچ
گزارش ق عی و دلیل اثباتی بر لالی بودن این راوی وجود ن ارد .مجلسی نییز بیه ایین نکتیه تصیریح

توجه به مبیای «رجوع به ّ
کرده است( .مجلسی )447/14 1406 ،همییین با ّ
مرجحات در تعارض
جرح و تع یل» ،وثاقت ایین راوی ارجیح بیهن ر میرسی ؛ زییرا شیی مفیی او را در شیمار فقهیای
اصحاب امام کاظم که حت و حیرام از طریی آنیان اخیذ میشیود و هییچ ّ
میذمت و طعییهای
ّ
متوجهشان نیست ،قرار داده است( .مفی  )25 1413 ،همییین ابین شهرآشیوب او را از معتمی ان و
ثقات امام رضا

بر شمرده است( .ابن شهرآشوبّ )368/4 1379 ،
مرجح و ّ
منیی ایین توثیی ،

کثرت نقل ثقات ( 260مورد) از اوست .بر اساس نرمافزار «داری الیور» ،تع اد نقیل حی یث ثقیات
زیر از وی در کتب اربعه ،ب ین شرح است  -1محم بن اسماییلبن بزییع ( -2 ،)116الحسیینبن
سعی اهوازی ( -3 ،)96الحسنبن محبوب السراد ( -4 ،)15الحسینبین یلیی الوشیان (-5 ،)14

.)578 1410
«جعفربن محم بن مروان» شی طوسی به لکر نامش بسی ه کیرده اسیت( .طوسیی1373 ،
 )420اما ابن حجر یسقتنی میگوی
«شی طوسی وی را در شمار رجا شیعه قرار داده و میگوی «او اهل ورع و تقوا بیوده اسیت».
(یسقتنی)126/2 1390 ،

به هر حا اگر امامی هم باش  ،مجهو الحا است و وثاقتش محرز نیست.
« ّ
محم بن مروان الق ان» رجالیان شیعه نامش را لکر نکردهان  .ولی لهبیی او را «شییعی» ،و
روایاتش را «متروک» دانسته است( .لهبی )372/2 1418 ،به هر حا  ،مجهو الحا است.
«یمربن الولی » مهمل و ناشیاخته است( .مامقانی ،بیتا 116/1؛ نمازی)117/6 1414 ،
ارزیابی سند :سی روایت ضعی است.
ْ
َّ
َ
َ
ْ
طریق دوم« :م َح َّم بن ال َح َسنبن إ ْب َراه َیم ین داودبن مح َّم ٍ الیه ی» (فرات کوفی)579 1410 ،
« ّ
محم بن الحسنبن ابراهیم (اَوسی)» مهمل و ناشیاخته است( .نمازی)19/7 1414 ،
«داودبن محم الیه ی» وثاقتش مورد اتفاق است( .نجاشی161 1365 ،؛ نمازی)368/3 1414 ،
ارزیابی سند :ضعی است.
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یونسبن یب الرحمن ( -6 ،)10یلیبن مهزیار ( -7 ،)5ایوببن نوحبن دراج (.)4
به دو طری از ّ
محم بن الفضیل نقل ش ه است
ْ
َ
َ
طریق اولَ « :ج ْعفربن م َح َّم بن َم ْر َوان ین م َح َّم بن َمروان ین ی َمربن ال َولی » (فیرات کیوفی،
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ُ
رازمبنحکـیم (االزدی) :راوی دیگیری اسیت کیه رواییت تیأویلی ایین سیوره را از امیام
ب) م ِ

کاظم

نقل کرده است .نجاشی ( )424 1365و شی طوسی او را توثی کردهانی ( .طوسیی،

 )342 1373روایت او از طری مقاتلبن مقاتل نقل ش ه است.
ّ
«مقاتلبن مقاتل» شی طوسی او را «واقفی خبیث» خوان ه (همیان )366 ،و یتمیه او را در
شمار ضعیفان قرار داده( ،حلی260 1402 ،؛ همو )77/2 1413 ،مجلسیی نییز او را تضیعی
کرده است( .مجلسیّ )183 1420 ،اما از ظاهر کتم نجاشی ،امامی بیودنش فهمیی ه میشیود.
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(نجاشی )424 1365 ،به هر حا وثاقتش محرز نیست.
ارزیابی سند :سی دو اشکا دارد .نیست آنکه «مقاتل» توثی ن ارد .دیگر آنکه ابن شهرآشیوب
طریقش را تا مقاتل لکر نکرده است .ولی ممکن است این اشیکا را ایین گونیه برطیرن نمیاییم کیه

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

کتاب «مرازم» نزد ابن شهرآشوب بوده و او با تکیه بر طرق پیشیییان به کتاب مرازمبن حکییم ،طریی
ّمتصل به آن را لکیر نکیرده اسیت .توضییح آنکیه نجاشیی ( ،)424 1365شیی صی وق (1413

 )463/4و شی طوسی (475 1420ی ،)476طری ّمتصل به آن کتیاب را بییان کردهانی  .از کیتم
ّ
ّ
ّ
محم بن یلی ماجیلویه یکه طری شی ص وق به مرازم بوده ی فهمیی ه میشیود.
یتمه حلی ،توثی
همییین او طری ص وق را به مرازم ،حسن ارزیابی کرده است( .حلی )278 1402 ،مجلسی نییز

روایات مرازم را «الحسن کالصحیح» ارزییابی نمیوده اسیت( .مجلسیی223/5 ،316/4 1414 ،؛
ّ
 )620/8 ،732/2 ،459/2 1406بیابراین با تو ّجه به تع د طرق ّمتصیل بیه کتیاب میرازم و حسین
بودن سی شی ص وق به آن ،میتوان ضع سی ابن شهرآشوب را جبران کرد.

ْ
ّ
ج) ُم َ
خیاص» ،از طریی
وسیبن َبکر الواسطی تأویل سوگی های این سوره به «سرزمینهیای

نقل ش ه است.

این راوی از امام کاظم
ّ
محقی خییویی بییه اسییتیاد گییواهی صییفوانبن یحیییی ،او را توثیی کییرده اسییت( .خییویی1413 ،
33/20ی )34مامقیانی نییز او را امیامی ممی وح دانسیته ،رواییاتش را «حسین» ارزییابی کیرده اسیت.
(مامقانی ،بیتا  )254/3 ،155/1گرچه رجالیان پیشین به وثاقتش تصریح نکردهان  ،ولی بهن ر میآیی
او مورد ایتماد دو نفر از مشای ثقات (ابن ابییمیر و صفوانبن یحییی) بیوده اسیت( .کلیییی1407 ،
97/7؛ ص وق416/4 1413 ،؛ طوسی )453 1420 ،ازاینرو ثقه و روایاتش مورد ایتماد است.
شی ص وق به دو طری از این راوی نقل کرده است

َ
ْ ْ َ َّ
َ َّ
َ ْ َ
َ َّ
طریق اول« :یلیبن الحسینبن بابو یه ین محم بن یحییالع ار ین أحم بن محم بن خالی ٍ
ْ
َ َ ْ َّ
َ ْ َ
َ
الله َّ
الرازی ین ال َح َسنبن یلی ْبن أبی یث َمان» (ص وق364 1403 ،ی)365
ین أبویب
رجالیان بر وثاقت یلیبن الحسیینبن بابوییه (خیویی )398/12 1413 ،و محمی بن یحییی
الع ار (نجاشی353 1365 ،؛ حلی )157 1402 ،و احم بن محم بن خال (خیویی1413 ،
49/3ی51؛ مامقانی ،بیتا  )84/1اتفاق ن ر دارن .
«ابویب الله الرازی» نامش ّ
محم بن احم الجامورانی است .او را چیون از مسیتثییات رجیا
ّ
«نوادر الحکم » بوده ،تضعی کردهان ( .نجاشی348 1365 ،؛ طوسیی410 1420 ،؛ حلیی،
)272 ،268 ،256 1402
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«الحسنبن یلیبن أبی یثمان» رجالیان تضعیفش کرده ،و برخی هم او را «لالی» دانستهان .
(خییویی )24/6 1413 ،البتییه برخییی روایییاتش را در زمییان «سییتمت یقیی هاش» ،پذیرفتهانی .

ایتبارش نیست؛ زیرا شی ص وق به کتاب موسیبن بکر افیزون بیر ایین سیی  ،طریی صیحیح و
ّ
حسن داشته است( .حلی278 1402 ،؛ مجلسیی375/3 1406 ،؛ صی وق،446/4 1413 ،
 )460شی طوسی نیز طری صیحیح داشیته اسیت( .طوسیی162/3 1407 ،؛ نیوری1429 ،
323/24؛ خویی)34/20 1413 ،
َ
ْ
َ ْ َ َ
َ
َ ْ َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
طریق دوم« :الح َسینبن أح َم بن إدریس ین أح َمی بین إدرییس یین مح َّمی بین أحمی یین
ْ
َ َ ْ َّ
َ ْ َ
َ
الله َّ
الرازی ین ال َح َسنبن یلیبن أبییث َمان» (ص وق)225/1 1362 ،
أبویب
«الحسینبن احم بن ادریس» شی طوسی به لکر نامش بسی ه کرده است( .طوسی1373 ،
ّ )423اما مجلسی ّاو مجهو بودنش را «مض ّر» ن انسته و معتق است که شی ص وق به او کیه
ّ
از مشاییش بوده ،ایتماد کرده و در آثارش برای او ،بیش از هزار بار دیای «ترحم» را تکیرار کیرده
ّ
ّ
ّ
است( .مجلسی )66/14 1406 ،مح ث نوری و مامقانی نیز کثرت «ترحم» و «ترضی» ص وق
را شاه جتلت ،و فراوانیی نقیل از او را شیاه بیر ّ
قیوت و مقبیو بیودن رواییاتش نیزد صی وق
دانستهان  .سپس گفتهان «اگر نگوییم ثقه ،دستکم «حسن» (مم وح) است( ».نیوری1408 ،
95/4؛ 268/7؛ مامقانی ،بیتا )318/1
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(نمازی )436/2 1414 ،ولی به هر حا وثاقتش محرز نیست.
ّ
ارزیابی سند :سی یاد ش ه به دلیل ضع دو راوی ،ضعی است .ولیی ضیع آن مییل بیه

فراوانی نقل ص وق در آثار میتلفی بوده است( .صی وق 57 ،39 ،32 1376 ،و ...؛ همیو،
 109 ،108 ،101 1398و ...؛ همو 93 ،38 ،14/1 1362 ،و  )...افزون بر ایین ،راوی میذکور،
ّ
ّ
محم بن ّ
یکی از طرق ص وق به ّ
حسیان بیوده کیه یتمیه حلیی آن را «صیحیح» دانسیته اسیت.
ّ
(ص وق530/4 1413 ،؛ حلی)281 1402 ،
«احم بن ادریسبن احم قمی» (خویی46/2 1413 ،؛ مامقیانی ،بیتیا  )49/1و « ّ
محمی بن
احم (بن یحییبن یمران االشعری)» توثی دارن ( .خویی49/16 1413 ،؛ مامقانی ،بیتا )76/2
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ارزیابی سند :به دلیل وجود ابویب الله رازی و الحسنبن یلیبن ابیییثمیان ،ضیعی اسیت.
ّ
ولی ضع سی این روایت میل به ایتبارش نیست؛ زیرا بیان ش که شی ص وق طری صیحیح
و حسن به کتاب موسیبن بکر داشته است.

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

 .4-3-4روایت امام رضا
دو راوی تأویل سوگی های این سوره بر اهل بیت

را از ایشان نقل کردهان

ّ .1
محمدبن الفضیل الصیرفی که ترجیح توثی وی گذشت .روایت او بیه طریی زییر نقیل

ش ه است
«م َح َّم بن ْال َع َّباس ین م َح َّم بن ْال َقاسم ین م َح َّم بن َزی یین إ ْب َیراه َیمبین م َح َّمی ْبین َسیعْ
ٍ
ٍ
(سعی )» (استرآبادی)788 1409 ،
« ّ
محم بن القاسم (بن زکریا المحاربی)» وثاقتش مورد اتفاق است( .مامقانی ،بیتا )174/3
« ّ
ّ
متعرض نامش نش هان .
محم بن زی (الرطاب)» مجهو است .کتب رجا

«ابراهیمبن محم بن سعی » از یبارات نجاشی ( )17 1365و طوسیی ( ،)13 1420وثیاقتش
ّ
ّ
نزد قمیان استفاده میشود .یتمه حلی نامش را در بیش نیست کتابش لکر کیرده اسیت( .حلیی،
ّ
 )5 1402محق خویی ( )258/1 1413و مامقانی (بیتا  )31/1نیز بر وثاقتش تصریح کردهان .
ارزیابی سند :سی به دلیل وجود محم بن زی  ،ضعی است.

ّ .2
محمدبن القاسمبن الفضیلبن یسار :نجاشی وی را توثی کرده ( )362 1365و دیگران او

را از اصحاب امام کاظم

و امام رضا

روایت به طری لیل از او نقل ش ه است

شمردهان ( .خویی)168/18 1413 ،

ْ
ْ
َْ
َ
َ
َ ْ
« َج ْعفربن م َح َّم ٍ الف َزاری ین أح َم بن الح َسینال َهاشمی ین م َح َّم بن حیات ٍم» (فیرات کیوفی،

)577 1410

«جعفربن محم بن مالک الفزاری» نجاشی او را تضعی و ّمتهم به انحیران یقیی ه ،وضیع
ح یث و روایت از مجاهیل کرده است( .نجاشیّ )122 1365 ،امیا شیی طوسیی وی را توثیی
ّ
نموده است( .طوسی )418 1373 ،محق خویی توثی شی طوسیی و وقیوع نیام ایین راوی در

اسیاد یلیبن ابراهیم قمی و ابنقولویه را معارض با تضعی نجاشی و ابن لضائری دانسته ،حکم
به ی م وثاقت این راوی کرده است( .خویی)89/5 1413 ،
«احم ی بن الحسییین الهاشییمی (العلییوی)» (نمییازی )296/1 1414 ،و «محم ی بن حییاتم
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(الق ان)» (همان )12/7 ،پیشیییان نامشان را لکر نکردهان .
ارزیابی نهایی :سی به دلیل وجود برخی راویان مجهو  ،ضعی است.
یکی از قرآنپژوهان معاصر ،روایات تأویلی «تین» و «زیتون» را برساخته لالیان پی اشیته و دربیاره
ّ
اسانی این روایات گفته است « ...محم بن قاسم که ضعی و کیذاب بیوده اسیت .یب اللیهبین
اصم که ضعی و لالی است و از دروغسازان اهل بصیره بیوده اسیتّ .
یب الرحمنبن ّ
محمی بین
فضیل که لالی استّ .
محم بن ییسیبن یبی یق ییی که لیالی اسیت .بیهن ر میا ایین احادییث
ساخته دست لتت است و فای های جز سبک کردن امامان ما ن ارد .شای جایتن آنها نیز همیین
ه ن را دنبا میکردهان ( ».شاکر)182 1381 ،
 .1-4-4نقد
ّاو اال درباره نسبت للو به راویان یادش هّ ،
تأمتتی بهن ر میرس
محم بن القاسم (بنزکریا المحاربی) وی یکی از مشای ح یثی ّ
ّ .1
محمی بین العبیاس ابین
الجحام است( .امین )283/6 1409 ،نجاشی تیوثیقش کیرده اسیت( .نجاشیی)378 1365 ،
ّ
ظاهراا وی با ّ
محم بن القاسم االسترآبادی که فقیط ابنالغضیائری او را تضیعی نمیوده و کیذاب
دانسته است (ابنالغضائری ،)98 1422 ،اشیتباه شی ه اسیت( .شیاکر )182 1381 ،از دیی گاه
ّ
محق خویی ،راوی اخیر از کسانی است که شی ص وق بهصورت فراوان از او ح یث نقل کیرده
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 .4-4بررسی غلو راویان حدیث

است .با این وجود ،نه وثاقتش ثابت است ،نه ضع وی( .خویی )161/18 1413 ،نتیجیه آنکیه
نسبت للو به هیچ یک از این دو راوی درست نیست.
 .2یب اللهبن یب الرحمن أ ّ
صم گرچه نجاشی وی را ضعی و لالی دانسته (نجاشی1365 ،
 ،)217مجلسی ّاو با تشکیک در لالی بودن این راوی ،میگوی «جزم به لالی بودن یب اللیهبن
یب الرحمن مشکل است؛ زیرا بیشتر اصحاب ما از او روایت نقیل کیردهانی و میا در رواییات او،
ا
روایتی که مضمونش للو باش  ،نیافتهایم .ظاهرا قائل به لالی بودن این راوی ،ابنلضائری اسیت.
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آنیه در مضمون اخبار و روایات میقو از یب اللهبن یب الرحمن دی ه میشیود ،بیر خیتن للیو
است و نشان میده او لالی نبوده است( ».مجلسی)385/14 1406 ،
مامقانی نیز داوری نجاشی درباره این راوی را به دلیل تهی بودن روایاتش از مضامین للیوآمیز،
قابل میاقشه دانسته اسیت( .مامقیانی ،بیتیا  )196/2اگیر خاسیتگاه حکیم نجاشیی بیه ضیع

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

یب اللییهبیین یبیی الرحمن ،فقییط للییو اییین راوی باشیی ( ،اسییترآبادی )81/7 1422 ،یییا آنکییه
ضعی الح یث بودن او یامل دیگر در داوری نجاشی بوده باش ( ،خیویی )259/11 1413 ،بیه
هر حا للوش قابل اثبات نیست.

محمدبن الفضیل الصیرفی و ّ
ّ .3
محمدبنعیسیبنعبید یقطینی :پیشتیر دربیاره ایین دو راوی

بیان ش که نسبت ق عی للو به ایشان نادرست است.

البته ممکن است گفته شود راویان دیگیری مانیی ابین ّ
شیمون« ،یب اللیهبن القاسیم و جعفیر

َ
الفزاری در طری این روایات هستی که رجالیان به للو و فساد یقی هشان تصریح کردهان  .پاسی

آن است که
ا
اوال پیشتر گفتیم راویان یادش ه یا للوشان ثابت نیست؛ همانی جعفر الفزاری ،یا آنکه لیالی
بودنشان مانع پذیرش روایاتشان نیست؛ همانی ابن ّ
شمون و یب الله الحضیرمی .افیزون بیر ایین،
تتزمی میان للو راوی ،برساختگی و لالیانه بودن مضمون روایات او وجود ن ارد .همییین کتاب
جمیلبن ّدراج دارای طرق بسیار و صحیح بوده که بودن یب الله الحضرمی در این سی  ،نمیتوان
به ایتبار آن خ شه وارد کی .
ا
ثانیا پیشیییان (بهویژه در مکتب قم) و پسییییان دربیاره گسیتره للیو ،دیی گاه یکسیانی ن ارنی .
مامقانی در این باره میگوی

«ق ما بسیاری از اخبار مربوط به میاقب ّ
ائمه

را که امروزه جزن ضیروریات میذهب اسیت،

میکر و للو میدانستی  .پس داوری ایشیان دربیاره لیالی بیودن راو ییان میورد ایتمیاد نیسیت» .
(مامقانی ،بیتا )266/2

ا
همییین وی در جای دیگر به نقل از وحیی بههبیانی میگویی «بسییاری از قی ما خصوصیا
قمیان و ابن لضائری ،بر حسب ن ر و اجتهادشان ،میزلیت خاصیی از رفعیت ،و مرتبیه مع ّیییی از
معتق بودن که تجاوز از آن مرتبه را للو میپی اشتی  .طب ایتقیاد

یصمت و کما برای ائمه
آنان ،نفی سهو از ّ
نویی للو بوده است( ».همان)88/3 ،
ائمه
ازاینرو با ّ
توجه به اختتن مبانی در گستره للو و ت ّور معیای اصی تحی آن در بسیتر زمیان،
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الزم است ح یثپژوه پیش از نسبت ق عی للو به راوی ،موضیعش را دربیاره ایین مفهیوم روشین
نموده و داوری نهاییاش را مبتیی بر بررسی مضمون روایات راوی ّمتهم ،قرار ده .
رهآورد ایتبارسیجی سی روایات تأویلی سوگی های سوره تین به شرح زیر است
 -1روایات تأویلکننده بر سرزمینهای خاص :این رواییات در دو کتیاب شیی صی وق بیا دو
سی میتهی به یک راوی (موسیبن بکر) نقل شی ه اسیت .سیی آنهیا در نگیاه اولییه و طبی روش
مشهور ،ضعی استّ .اما از آنجا که شی ص وق به کتاب موسیبن بکیر افیزون بیر ایین طریی ،
طری حسن و صحیح داشته است ،دیگر ضع سی ی این روایت ،ضرری به ایتبارش نمیزن .
 -2روایات تأویلکننده بر عترت

 :تع اد ایین دسیته از رواییات بیشیتر اسیت .طبی روش

مشهور در ایتبارسیجی ح یث ،اسیاد لکرش ه به دلییل انق یاع و ارسیا ییا وقیوع برخیی راوییان
ضعی و ناشیاخته ،ضعی استّ .اما با ّتتبع و بررسی بیشیتر ،از دو راه میتیوان بیه ایین رواییات
ایتماد کرد نیست آنکه بیا بر تحقی صورتگرفته ،رواییت جمییلبن ّدراج ،ابوربییع شیامی (از
طری یلیبن ابراهیم) و مرازمبن حکیم معتبر ارزیابی میشود.
چیانیه این راه مقبو نیفت  ،طریی دیگیر« ،شیهرت رواییی» و «تعاضی مضیمونی» اسیت.
توضیح آنکه مضمون روایات تأویلی سوگی های سوره تین دارای کثرت نقل اسیت؛ هیم از جهیت
میابع و هم از جهت اسیاد .این روایات با هشت سی متفاوت ،در هفیت میبیع رواییی و تفسییری
اسیت .اگیر نگیوییم اسییاد ایین
کهن نقل ش ه که مضمون مشترک آنها تأویل بر اهیل بییت
روایات مستفیض است ی زیرا ابن جحام سه سیی ّمتصیل و فیرات دو سیی ّمتصیل متفیاوت لکیر
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 .5-4ارزیابی نهایی سند این روایات

کردهان ی دستکم شهرت روایی بر آن ص ق میکی ( .مامقانی ،بیتا  )32/3با ّ
توجه به اییکه مهم
در شهرت روایی و تعاض مضمونی ،فراوانیی نقیل و اشیتراک مضیمون اسیت نیه صیحت سیی ،
(نجفی338/14 1404 ،؛ انصاری )301/3 1383 ،و نیز م اب بیا ایین مبییای اصیولی کیه از
تراکم اسباب ظیون ،یلم حاصل میشیود( ،انصیاری274/3 1383 ،؛ نیائییی201/3 1376 ،؛
آشتیانی410/6 1429 ،؛ تیکیابیی276/1 1385 ،؛ نراقیی )688 1375 ،ایین نتیجیه بهدسیت
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میآی که مجمویه این دسته از روایات تأویلی ،گرچه دارای سی ضیعی هسیتی  ،ولیی اطمیییان
یرفی به ّ
صحت و ایتبار آن ایجاد میشود .این م لب چی ّ
منی دارد
 -1قمی و ص وق تأویل این آیات بر یتیرت

را بیه گونیه دیی گاه تفسییری خیود (1363
بیان

429/2؛  ،)396/2 1362و سمرقی ی حیفی بهصورت نقل قو  ،ب ون اسیاد به معصوم
ّ
کردهان  -2 )595/3 1416( .ابن شهرآشوب افزون بر اییکه در مق مهاش ادیای شهرت روایات
اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

کتابش را م رح کرده ،در یک مورد روایت تأویلی این سوره را به امام باقر

نسیبت ق عیی داده

است( .ابن شهرآشوب -3 )301/1 1379 ،حاکم حسکانی حیفی در مقام اثبیات فضیایل اهیل
ّ
بوده و این روایات را نقل کرده است -4 .دیلمی نیز م یی شهرت روایات کتیابش بیوده
بیت
است -5 .ص وق بهمثابه نمایی ه جریان ح یثی قم کیه تعریی و حساسییت وییژهای نسیبت بیه
را پذیرفته است.

جریان انحرافی للو دارد ،تأویل این سوره بر اهل بیت
ّ
مجمویه این ّ
منی ات در کیار تعاض مضمونی ،فراوانی نقل ،قی مت ،تعی د و ایتبیار برخیی
میابع ،موجب اطمییان به ایتبار روایات تأویلکیی ه این سوره بر اهل بیت

میشود.

ّ
 .5تحلیل محتوایی متن این روایات با سنجه «همسو یی با قرآن و سنت»

م اب با مبیای برگزی ه ،روایات تأویلی ضعی السی در فرض همسیویی بیا قیرآن و ّ
سییت پذیرفتیه
میشون  .این نوشتار بر این فرضیه استوار است که نهتیها متن این روایات خالی از مضیامین للیوآمیز
ّ
کلی قرآن و ّ
سیت برخوردار است.
است ،بلکه از همسویی و هماهیگی با مفهوم و چارچوب
ابت ا بر این م لب تأکی میشود که در ص د ایجاد سازگاری یرفی میان معیای ظیاهری آییه و
معیای تأویلی روایات نیسیتیم؛ زییرا گسیتره ب ین و تأوییل را معیانی و مصیادی پیهیان فرایرفیی
میدانیم .آنیه در ایتبارسیجی این دسته روایات مهم است ،ی م تعارض آشیکار آنهیا بیا قیرآن و
سیت است .همییین در مقام یافتن قرییه سیاق برای ایتبارسیجی و اثبات ّ
ّ
صحت روایات تیأویلی

این سوره نیستیم؛ زیرا سیاق ،قرییه کش ظهور آیات اسیت ،نیه بیاطن .میتک ،معیارض نبیودن
معیای تأویلی با معیای ظاهری آیه است ،نه موافقت با قرییه سیاق .بلکه آنییه در پیی آن هسیتیم،
اثبات برخی اشباه و ن ایر مفاد روایات تأویلی سوگی ههای این سوره ،از قرآن و ّ
سیت است.

با ّ
توجه به مفاهیم یرفی واژگان «تین»« ،زیتیون»« ،طیور سیییین» و «البلی االمیین» ،بیهن ر

میرس ت بی این واژگان بر معصومان

 ،تأو یلی فرایرفی و مبتیی بر صیعت ادبی مجاز است.

5ـ .1تحلیل محتوای روایات تأویلکننده بر سرزمینهای خاص
در این روایات« ،تین» به «م ییه»« ،زیتون» به «بیتالمق س»« ،طیور سیییین» بیه «کوفیه» ،و «البلی
ّ
ّ
اَمین» به «مکه» می ب ش ه است( .ص وق )365 1403 ،به جز ت بی «البل اَمیین» بیه «مکیه»
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یکه به قرییه آیات دیگر (ییکبوت  ،67بقره  ،126ابراهیم  )35بیان ظاهر آیه و از نوع تفسیر اسیت یی،
باقی موارد از نوع ب ن و تأویل محسوب میشود .توضیح آنکه معیای لغیوی «تیین» و «زیتیون» همیان
 )196/13همییین «طور» در لغت بهمعیای کوه (ابن فارس430/3 1404 ،؛ ازهیری ،بیتیا )10/14
و «سییین» بهمعیای اسم مکانی ّ
خیاص در شیام اسیت( .فراهیی ی )304/7 1409 ،در ایین صیورت
«طور سییین» نام مکانی است که کوه طور در آن واقع ش ه ،یا نام همیان کیوهی اسیت کیه خ اونی بیا
موسی

سین گفت( .طبرسی164/7 1372 ،؛  )775/10برخی هم «سیییین» را جمیع «سیییی »

بهمعیای درخت( ،جوهری )2141/5 1407 ،و برخی دیگر ،بیهمعییای مبیارک دانسیتهان ( .طبرسیی،
 )775/10 1372در این صورت« ،طور سییین» بهمعیای کوه پردرخت یا مبارک است .ازاینرو ت بیی
«تین»« ،زیتون» و «طور سییین» بر سرزمینهای «م ییه»« ،بیتالمق س» و «کوفه» ،تأوییل فرایرفیی
ّ
و راب هاش با مفهوم ظاهری آیات ،مجاز مرسل است .به این بیان که این سه سرزمین از اماکن مقی س و
ّ
طب برخی روایات یترت  ،محل والدت ،بعثت ،سیکونت و یبیادت بعضیی انبییای الهیی بیوده
اسیییت( .مجلسیییی265 ،76/12 1403 ،؛ 208/14؛ )398 ،397 ،394 ،390 ،389 ،387/97
ّ
و بیتالمقی س) ،و از
سوگی به «تین» و «زیتون» به ایتبار محل رویش این دو میوه (م یی الیبی
آن جهت که مکان حضور انبیای الهی بوده ،میباشی  .بیه سیین دیگیر« ،شیرن المکیان بیالمکین»؛
«شرافت مکان به کسی است که در آنجاست» .همییین تأویل «طور سییین» به کوفه از بیاب شیباهتی
ّ
محل ّ
نبوت حضرت موسی دارد (ادامه مقاله)؛ یعییی کوفیه جایگیاه بسییاری از انبییای
است که با
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میییوههییای معییرون انجیییر و زیتییون اسییت( .رالییب384 ،169 1412 ،؛ ابنمی ییور35/2 1405 ،؛

الهی بوده است .در نتیجه تأویل سیوگی بیه «تیین»« ،زیتیون» و «طیور سیییین» بیه ایین سیرزمینها،
بزرگ اشت مقام انبیایی است که در آن حضور داشتهان  .شاه مضمونی این نوع تأویل ،سوگی «و هیذا
ّ
ّ
البل االمین» (مکه) در این سوره و آیات ّاو و دوم سوره بل است .سوگی خ اونی بیه مکیه بیهخیاطر
حضور پیامبر

در آن شهر بوده است( .طباطبایی)289/20 1402 ،

5ـ .2تحلیل محتوای روایات تأویلکننده بر اهل بیت
در این دسته روایات ،سوگی های این سوره به ترتیب بیه امیام حسین ،امیام حسیین ،امیام یلیی و
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تأویل ش ه است( .فرات کوفی579 1410 ،؛ حسکانی455/2 1411 ،؛ استرآبادی،
پیامبر
ّ
787 1409ی) با توجه به مفاهیم یرفی واژگان سوگی ها ،بهن ر میرسی ت بیی ایین واژگیان بیر

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

معصومان  ،تأویل آیات بر اساس صیعت ادبی مجاز (استعاره و مرسیل) اسیت .ایین مجیاز،
فرایرفی و برخوردار از شواه مضمونی در قرآن و ّ
سیت است.
الت َ َّ ُ
َ « .1-2-5و ِّ
ون»
ین و الز یت ِ
ِ

مفهوم لغوی و یرفی این دو واژه بیان ش  .انجیر و زیتون دارای میافع فراوان برای انسانها هسیتی .
ق ما انجیر را بهترین میوههیا و دارای بیشیترین میواد لیذایی( ،أزدی )202/1 1387 ،و زیتیون را
درختی مبارک ،دارای ارزش لذایی و داروییی و از شیری تیرین میوههیا دانسیتهان ( .فییر رازی،
 )211/32 ،181/19 1420بهطوری که میواد لیذایی موجیود در ایین دو مییوه ،نقیش حییاتی در
ستمتی ب ن انسان ایفا میکی ّ .
از
(رزاقی447 1361 ،ی )451ازاینرو امام حسن و حسین
ّ
آن جهت که امام  ،حجت خ ا و جانشین پیامبرن  ،دارای میافع بیشمار برای دین ،دنییا و آخیرت
مردم هستی  .جامعه انسانی و نه فقط ّامت استمی ،در بقای حیات معیوی و ستمت روحی خود
ّ
هستی  .کلییت نقیش اجتمیایی و ضیرورت وجیود امیام بیرای
نیازمی ه ایت این دو امام
َ َْ ْ َ َ َ ْ
َ
ّ
بشریت ،از آیات و روایات قابل برداشت است .آییاتی مانیی «فیأوفوا الکییل و المییزان» (اییران
ْ ْ َ ْ
َ
َ
)85؛ «پس پیمانه و ترازو را کامل ب هی »َ « ،و ال ت ْیقصوا المکییا َو المییزان» (هیود )84؛ «و از
پیمانه و ترازو نکاهی » که دستور شعیب پیامبر به مردم برای کیار نهیادن کمفروشیی اسیت ،و
َ
ْ ْ
َ
«اخلفیی فی ق ْیومی َو أ ْصیل ْح» (اییران )142؛ «در
سین موسی به جانشییش هارون
میان قوم من جانشییم باش و به اصتح آنان بپرداز» که وظیفه اصتح را بر دوش وی گذاشته است،
حکایت از نقش سودمی اجتمایی امام

میکی .

َّ ْ َ َ َ
بیان ش ه است .مانی رواییات «إن اْلمامی

در میابع روایی معتبر نیز ،ضرورت وجود امام
َ ْ
 ...ن ام الم ْسلمین» (کلییی200/1 1407 ،؛ ص وق216/1 1378 ،؛ همیو)675/2 1395 ،؛
«امامت رشته پیون دهی ه مسلمانان است» .یا روایاتی که ت بی کیی ه «مان معین» (آب روان) یکه
به تعبیر قرآن سرچشمه حیات موجودات است (انبیان  )30ی بر امام اسیت (کلیییی1407 ،
َْ
َ
َ َ
َ
340/1؛ صی وق .)360 ،351/2 1395 ،یییا روایییت «لی ْیو َبقیییت اَ ْرض بغیییر إ َمی ٍیام ل َسییاخت»
(کلییی179/1 1407 ،؛ مجلسی)28/23 1403 ،؛ «اگر زمین بی ون امیام باشی  ،فیرو خواهی
رفت» .یا روایت رضوی که در آن امام اییییین توصی ش ه است
ْ
َ
َ َّ
َّ
لعیالمَ ...و ْال َعیین ْال َغز َ
ییر »؛ (کلیییی200/1 1407 ،؛ صی وق،
«اْل َمام کالش ْمس ال ال َعی ل
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218/1 1378؛ همو688-677 1376 ،؛ همیو678-677/2 1395 ،؛ همیو)98 1403 ،؛
ّ
«امام خورشی یالمتاب ...ماه درخشیان ،چیراغ فیروزان ،نیور پرفیروغ و سیتاره رهیمیا در شی ت
راهیمای بهسوی ه ایت و نجاتبیش از هتکت است ...امام ابری اسیت بارنی ه ،بیارانی اسیت
شتابی ه ،خورشی ی است فروزن ه ...،چشمهای است جوشی ه».
ّ
مجمویه این روایات داللت بر ش ت نیازمی ی بشریت بیه امیام
حیاتبیش امام
حسیین

و شیعاع گسیترده نقیش

در جامعه میکی و شاه مضمونی بر مفیاد تأوییل «تیین» و «زیتیون» بیر

است.

راب ه «تین» و «زیتون» با امام حسن

و امام حسین

بهصیورت ج اگانیه و از می یری

دیگر نیز قابل تبیین است.

ّاما «تین» :ق ما بر این باور بودهان که انجیر میوهای ل ی ّ ،
ملین طبع و پرفای ه است( .أزدی،

202/1 1387؛ بیضاوی323/5 1418 ،؛ فیر رازی )210/32 1420 ،شای تأویل «تیین» بیه
امام مجتبی
روایات از پیامبر

در واقع نویی تشبیه و بیانگر ل افت ،نرمخویی و سیاوت ایشان باش  .در برخی
نقل ش ه که امام حسین

وارث خصیلت بردبیاری و هیبیت از ایشیان

بودهان ( .هیثمی185/9 1408 ،؛ الزرن ی )212 1377 ،و نیز شبیه پیامبر

در صیورت و

سیرت بودهان (مفی 5/2 1413 ،؛ ابن شهرآشوب )21/4 1379 ،که مص اق برجسیته سییره آن
َ َ
َ َّ
َ
ْ
ین اللیه ل ْییت له ْیم» (آ یمیران .)159
حضرت از می ر قرآن ،نرمخویی اسیت «فبمیا َرح َمی ٍ م
«سیاوت» و «سودمی ی» بسیار برای مردم ،خصلتی دیگر از امام حسن اسیت کیه از تشیبیه
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تاریکی شبها و رهگذر شهرها و بیابانها و گرداب دریاها است .امام آب گوارای زمان تشییگی و

ایشان به «تین» برداشت میشود؛ صفتی که از دوران کودکی همراه آن حضرت بوده و قیرآن بیه آن
ا َ ا
ا
ْ
َ َّ َ َ
عیام یلیی ح ِّبیه م ْسیکییا َو یتیمیا َو أسییرا» (انسیان  .)8ابین
اشاره کیرده اسیت « َو ی عمیون ال
ابیالح ی معتزلی نیز درباره ایشان گفته است
«امام حسن

بزرگترین فرزنی امیام یلیی

 ،دارای «سییادت»« ،سییاوت»« ،حلیم» و

«سییوری» بود( ».ابن ابیالح ی )27/16 1404 ،

ّاما «زیتون» :این واژه مشت ّ از «زیت» ،بهمعیای رولن زیتون اسیت( .رالیب)384 1412 ،
140

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

همییین به درخت یا میوهای که این یصاره از آن گرفته میشود« ،زیتون » و «زیتیون» مییگو ییی .
َ
ْ َ ََ ََ
ُّ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ ِّ
(جوهری )250/1 1407 ،طب آییه « ...الزجاجی کأنهیا کوکیب دری یوقی مین شیجر ٍ مبارکی ٍ
َ
َزیتون ٍ ( »...نور )35؛ «حبابی شفان و درخشی ه همییون یی سیتاره فیروزان( ،و آن چیراغ) از
(رولن) درخت زیتونی پربرکت افروخته میشود ،»...رولن ایین درخیت میبیع فیروزش چرالیی
مهمیش «راهیمیایی» اسیت؛ « َو لک ْ
پرفروغ همیون ستارهای درخشان است؛ نوری که کیارکرد ّ
ین
ْ
َ
اَ
َج َعلیاه نورا ن ْه ی به َم ْن نشان م ْن یبادنا» (شوری )52؛ «ولی آن را نوری قرار دادیم که بهوسیله آن
ْ ْ َ
اَ
َ
هر کس از بی گانمان را بیواهیم ،ه ایت میکییم»َ « ،و یج َعل لک ْم نورا ت ْمشون به» (ح ی )28؛
«برای شما نوری قرار ده که با آن راه بروی » .از سوی دیگیر ،ازجملیه صیفات پییامبر

در

قرآن« ،سراج مییر» (چراغ فروزان) است (احزاب  .)46بیابراین جانشیییان و وارثیان آن حضیرت
نیز که هادیان ّامت هستی « ،نور» و «مییر» هسیتی ّ .
منیی ایین م لیب ،روایتیی از پییامبر
ا
هیاد» توصیی کیرده اسیت( .صی وق،
است که امام حسین را «مصباح ه ی» و «مصیباح ٍ
59/1 1378؛ همو )265/1 1395 ،در نتیجه تأویل «زیتون» به امیام حسیین نیویی تشیبیه
است که اشاره به ه ایتگری آن حضرت همیون چراغ فروزان دارد.
نیز طبی رواییات دیگیرَ « ،مصیابیح الی جی»
ّاما چرا با وجود آنکه دیگر امامان معصوم
ُّ

(چراغهای شب تارییک) هسیتی ( ،صیفار63/1 1404 ،؛ صی وق )61/2 1413 ،وجیه تأوییل
«زیتون» به امام حسین

چیست؟ میتوان گفت که «نور ه ایت» امام حسین

در مقایسیه

با دیگر انوار الهی ،پرفروغترین و درخشانترین چراغ تابان ه ایت در شب تاریک جهل و گمراهی
َ
َ
است؛ زیرا آن حضرت با ّ
توجه به روایات صحیح و متواترَ « ،س ِّیی ا شیباب أهیل الج َّیی » (ییاملی
نبییاطی142/3 1384 ،؛ مجلسییی316 ،303 ،300/43 1403 ،؛ حییاکم نیشییابوری ،بیتییا
 )167/3نسبت به نه امام از نسلشان افضل هستی .

ُ
َ
سینین»
ور
« .2-2-5ط ِ

َ
«طور» در اصل بهمعیای امت اد مکانی یا زمانی یک شین است« .ی ا ط ْوره» بیهمعییای تجیاوز از
ح ّ هر چیزی است( .ابنفارس )430/3 1404 ،با ّ
توجه به این معیا ،در فرهیگ یرب بیه کسیی
َ َ
که به نهایت درجه یلم رسی ه ،یا نهایت تتش و ّ
همتش را انجام داده باش  ،گفته مییشیود « َبلیَ
ُ َْ
فتن أط َوریه» .در لغت به کوه بلی ی که دارای امت اد طولی است و به زمین احاطه دارد« ،ال یور»
میگویی ( .ابنفارس430/3 1404 ،؛ رالب528 1412 ،؛ أزهری ،بیتا  )10/14درباره «طور
سین گفت.

سییین» هم بیان ش که نام کوهی است که خ اون از آنجا با موسی
با ّ
توجه به معیای لغوی «طور» و مفهوم «طور سییین» ،میتوان مبتیی بر مجاز ،تأویل فرایرفی

آن را ن ارد و طوفانها نمیتوان آن را از جای برکی  ،پا برجا ایستادم».
امام

در این کتم ،خود را به «جبل» تشبیه کردهان  .اشاره به اییکه آن حضیرت در اجیرای

ی الت و قانون الهی در برابر میالفت دنیاگراییان و یافییتطلبیان ،چیون کیوه اسیتوار ،پایی اری
میکی ( .بحرانی)95/2 1362 ،
َ
ْ
« -2یلم گسترده» در فرهیگ یرب« ،بلَ فتن فی العلم أط َو َریه» درباره کسی گفته میشیود
که به نهایت درجه یلم رسی ه باش ( .ابنمی ور )508/4 1405 ،ازاینرو تأویل «طور» بیه امیام
یلی  ،اشاره به مرتبه واالی یلمی ایشان دارد؛ زیرا طبی رواییات فیراوان فیریقین ،آنحضیرت
مانی
نسبت به همگان بودهان  .روایات مشهوری از رسو خ ا
داناترین ّامت پیامبر
ََ
ْ ْ َ
«أنا َم َیی العلم َو یلی َباب َها» (حاکم نیشابوری ،بیتا )126/3؛ «مین شیهر یلیم هسیتم و یلیی
« َز َّوجتیک ...
به حضرت زهرا درباره حضیرت یلیی
دروازه آن» و یا کتم پیامبر
ّ
َا َ
کثرهم یلما» (ابن حیبل ،بیتا )26/5؛ «تو را به ازدواج داناترین امتم درآوردم» ،داللت بر کثرت
یلم حضرت میکی  .طب این تبیین ،تأویل «طور» به امام یلی

استعاره است.
مجیاز مرسیل بیه

« -3ختفت و وصایت» ممکن است تأو یل «طور سییین» به امام یلیی
ّ
ّ
یتقه «حا و محل» یا «مجاورت» ،و اشاره به جانشییی آن حضرت باش  .به این بیان که کیوه طیور
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آن بر امام یلی را با وجوه زیر این گونه تبیین کرد
« -1طور» بهمعیای «کوه» ویژگی ّ
مهم کوه ،پای اری و ایستادگی در برابر تی بادهاسیت .امیام
َ ْ َ َ
َْ
یلی در توصی فضایل خود در زمان ختفتش میفرمای « ...کالج َبل الت َح ِّرکه الق َواص َو
َال تزیله ْال َع َواص ّ »...
(سی رضی)81 1414 ،؛ «من مانی کوهی که تی بادها قی رت شکسیتن

141

ّ
یا مجاور آن ،سرزمین مق سی است کیه در آن ،حضیرت موسیی
برای برادرش هارون

از خ اونی میصیب وزارت را

درخواست کرد و دییایش مسیتجاب شی (طیه 36 ،29؛ قصیص .)35

همییین آن حضرت هیگام رهسپار ش ن به میقات در کوه طور برای میاجات با پروردگیار ،بیرادرش
را جانشین خود در میان قومش قرار داد (ایران  .)142افزون بر ایین ،در روایتیی از ابین

هارون
ّیباس نقل است که خ اون در وادی طور ،به پیامبرش حضرت موسی
یلی
142

 ،وصایت و ختفت امیام

را اطتع داد( .فرات کوفی316 1410 ،؛ استرآبادی )409 1409 ،ح یث میزلت کیه آن

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

را متواتر و از محکمترین و صحیحترین روایات برشمردهان ( ،حاکم حسیکانی ،بیتیا 195/1؛ ابین
یب ّ
البر )1098/3 1412 ،و مفادش تشیبیه موقعییت یلیی بیه جایگیاه هیارون اسیت بیه
نبوت ،شاه یا ّ
استثیای ّ
منی ی قوی بر وجه تأویل «طور سییین» به امام یلی است.
ْ َ َ ا
« -4جلوگیری از نابودی زمیییان» طب آیه کریمه « َو الجبا أ ْوتادا» (نبیأ  ،)7کیوههیا مانیی
َْ
می های بزرگ و استواری هستی که زمین را از لرزشهای شی ی حفیب مییکییی ؛ « َو ألقیی فیی
َْ
َْ َ َ
اَ ْرض َرواسی أن تمی بک ْم» (نحل 15؛ انبیان 31؛ لقمان )10؛ «و در زمیین کوههیایی اسیتوار
افکی تا شما را نلرزان » .در نتیجه کوهها آرامش زمین را در پی دارد .امام یلی نییز ایین گونیه
َْ
َْ َ
َ
نقل ش ه که فرمود «َ ...و أنت ییا یلیی ز ُّر اَ ْرض یی ْیعییی
است .در روایتی از رسو خ ا
َ
َ َ
أ ْوت َاد َها َو ج َبال َها ی » (کلییی534/1 1407 ،؛ مفی )139 1413 ،؛ «همانا من و دوازده فرزنی م و
تو یا یلی! می ها و کوههای زمین هستیم .خ اون زمین را به سبب ما می کوب نموده تا ساکیانش
در آن فرو نرون  .چون دوازده تن فرزن انم از زمین برون  ،زمین اهلش را فرو برد و به دی ه نیای ».
َ ُ َ َْ
هممضمون با آن ،روایات «اهل بیتی أ َمان َ ْهل اَ ْرض» (ص وق205/1 1395 ،؛ همیو،
َْ
َ
َ َ
َ
 )123/1 1385و «ل ْو َبقیت اَ ْرض بغیر إ َم ٍام ل َساخت» است .ازاینرو ،تأویل «طور» بیه امیام
یلی استعاره است.
میشأ رویش امام حسین

هستی « .طور سییا» طب آیه 20سوره منمیون،

 -5امام یلی
ّ
محل رویش درخت زیتون است .در نتیجه ،تأویل «طور سییین» بیر امیام یلیی اشیاره بیه آن
ّ
است که آن حضرت محل رویش و رش امام حسین است؛ کسی کیه میشیأ برکیات و مییافع
بسیار برای ّ
بشریت است( .مجلسی )107/24 1403 ،این تأویل نیز مبتیی بر استعاره است.

ْ َ ْ َ
َ
مین»
األ
« .3-2-َ 5البل ِد ّ ِ
« َبل » در یرن ،محل انس ،سرزمین و اقامتگیاه اسیت( .رالیب )142 1412 ،بیه کسیی کیه در
َّ َ
مکانی متزم و مان گار میشود ،میگویی « َبل الرجل باالرض»( .ابنفارس)299/1 1404 ،
«امین» مشت ّ از «أمن» ،در اصل بهمعیای آرامش نفس و از بین رفیتن تیرس اسیت( .رالیب،
َ
 )90 1412واژه «امین» هیم بیهمعییای اسیم فاییل (آمین صیاحب امیییت و آرامیش؛ مینتمن
َ
اطمییانکیی ه ،امانتدهی ه) بهکار رفته است ،و هم بهمعیای اسم مفعو (میأمون و مینت َمن ثقیه،
مورد اطمییان ،اطمییانشون ه)( .ابنمی ور )21/13 1405 ،ازاینرو ،ترکیب «البل اَمیین» را دو
گونه میتوان معیا کرد  -1بیا بر اسم فایل «شیهر دارای امیییت؛ شیهری کیه سیاکیانش را حفیب
میکی  ،همان طور که امین امانت را محاف ت مینمای »ّ .
(فران -2 )276/3 1980 ،بیا بر اسیم
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مفعو «شهر مورد اطمییان برای دیگران؛ شهری که از ّ
شر و نیرنگ و بتها محفون است؛ شهری
از آنجا که ظاهر معیای «البل اَمین» به قرییه آیات دیگر (بقره  ،126ابراهیم  ،35ییکبوت
ّ
مکه ّ
به یکی از دو وجه زیر قابل تبیین است
مشرفه است ،تأویل آن به رسو خ ا
)67
ّ ّ
ّ
ّ
بیوده اسیت ،ازایینرو محیل
 -1از آنجا که مکه محل تول و اقامت چی ینساله پییامبر
(البل اَمین) لکر ش ه و صاحب و مقیم آن اراده ش ه است .این تبیین ،م یاب بیا مجیاز مرسیل
است و بعی نیست به قرییه آیه  1و  2سوره بل و سین معرون « َش َرن المکان َ
بیالمکین» ،مجیاز

یرفی و معیای ظاهری آیه باش .
 -2با ّ
توجه به مفهوم یرفی «بل » و «امین» ،میتوان گفت در این تأویل ،تشبیه مییان مصی اق
ّ
) «البلی اَمیین» رخ داده اسیت؛ یعییی همیان طیور کیه
ظاهری (مکه) و باطیی (پییامبر
ّ
مکه بای در امییت و مصون از ّ
شر و آسیب دیگران باشی  ،متزمیان
متزمان و مقیمان در سرزمین
و پیروان ّ
نییز از گمراهیی در دنییا و ییذاب اخیروی در امیان خواهیی بیود.
سییت پییامبر
(مجلسییّ )107/24 1403 ،
منیی ایین تبییین ،لییل روایییت تأوییلکییی ه «البلی اَمیین» بییه
َ
َّ
أم َن َّالیاس
است که از امام رضا این گونه نقل ش ه است «ه َو َرسو الله
پیامبر
َ َّ َ َ َ
اسیت؛
به من الیار إلا أطایوه» (استرآبادی)788 1409 ،؛ ««البل اَمیین» رسیو خی ا
زیرا اگر مردم ایشان

را اطایت کیی  ،از آتش دوزخ در امان میمانی ».
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که ساکیانش در آرامش هستی »( .آلوسی)393/15 1415 ،
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نتیجهگیری
ّ
ّ
روایات تأویلی سوگی های سوره تین در میابع متع د ،کهن و معتبر روایی شیعه و سیی نقل ش ه
است .برخی از این مییابع می یی شیهرت رواییات گیردآوری شی ه هسیتی  .همیییین تأوییل
سوگی های این سوره بر اشیاص ،در طی دیگری از میابع پیشین ،ب ون استیاد به معصوم
و در قالب یک دی گاه تفسیری بیان ش ه است .در مجموع در هشیت میبیع رواییی و تفسییری،
تأویل ش ه که بیشتر مربیوط بیه سی ه چهیارم تیا ششیم
سوگی های سوره تین بر اهل بیت
هجری است .در میان این میابع ،گرچه حاکم حسیکانی تأوییل «تیین» و «زیتیون» را از فیرات
کوفی نقل کرده است ،ولی ابن جحام اسیادی متفاوت دارد که نشان میده طری این رواییات
به فرات کوفی میتهی و میحصر نمیگردد.
روایات تأویلی سوگی های سوره تین دو دسته است
ّ
خیاص کیه بیه دو طریی از موسییبین بکیر از امیام
نیست روایات تأویلکیی ه بر امیاکن
کاظم نقل ش ه است .سی این روایات ضعی است .ولی از آنجا که شی صی وق طریی
صحیح و حسن به کتاب موسی داشته ،معتبر و مقبو ارزیابی میشود.
که تع اد اسیادشان از دسته نیست بیشیتر اسیت.
دوم روایات تأویلکیی ه بر اهل بیت
ّ
سی این روایات با وجود ضعفشان ،از دو راه مورد ایتماد است او آنکه بیا بیر ایین پیژوهش،
سی روایت جمیلبن ّدراج ،ابوربیع شامی و مرازمبن حکیم معتبر است .طریی دیگیر «کثیرت
نقل»« ،شهرت روایی» و «تعاض مضمونی» استّ .اما محتوای هر دو دسته از این روایات کیه
مبتیی بر «مجاز» است ،نهتیها نشانی از مضامین للوآمیز ن ارد ،بلکه قراین مضمونی از قیرآن و
ّ
ّ
سیت بر تأیی این روایات وجود دارد و به سین دیگر ،از همسویی با مفهیوم و چیارچوب کلیی
قرآن و ّ
سیت برخوردار است.
با ّ
ّ
الوهیتّ ،
توجه به تعری للو به «ایتقاد به ّ
نبوت ّ
خالقیت و ّرزاقیت یا ّ
ائمه
ربوبیت،
ّ
و نیز ایتقیاد بیه حلیو خ اونی در ّ
ییا اتحیاد
ائمیه
و افضلیت ایشان از رسو خ ا
خ اون در ایشان ،اباحیگری و نفی تکالی الهی (واجبات و ّ
محرمات) هیگام حصو معرفت
بییه امییام »( ،مجلسییی )346/25 1403 ،هیییچ نشییانی از آن در مییتن روایییات تییأویلی
سوگی های این سوره دی ه نمیشود تا ّادیا گردد این روایات برساخته لالیان بیوده اسیت ،بلکیه
قراین مضمونی بر تأیی این روایات وجود دارد؛ قراییی که جبرانکیی ه ضع سی آنهاست و بیا
است ال به اخبار یرض ،میتوان محتوای تأویل روایی این سوره را پذیرفت.
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 .14ابن فارس ،احم (1404ق) ،معجم مقاییس اللغة ،قم مکتب االیتم االستمی.
 .15ابن می ورّ ،
محم بن ّ
مکرم (1405ق) ،لسان العرب ،قم ادب الحوزه.

 .16احم بن حیبل (بیتا) ،مسند أحمد ،بیروت دارصادر.
 .17ازدی ،یب اللهبن ّ
محم (1387ش) ،کتاب الماء ،تهران دانشگاه یلیوم پزشیکی اییران،
منسسه م العات تاری پزشکی.
محم بن ّ
 .18ازهریّ ،
محم (بیتا) ،تهذیب اللغة ،بیروت دار احیان التراث العربی.
 .19استرآبادیّ ،
سی شرنال ین (1409ق) ،تأویل اآلیات الظاهرة ،قم منسس الیشر اْلستمی.
محم (1422ق) ،منهج المقال ،قم ّ
 .20استرآبادیّ ،
منسس آ البیت .
 .21امین ،سی حسن (1409ق) ،مستدرکات اعیان الشیعه ،بیروت دارالتعارن.
 .22امین ،سی محسن (1406ق) ،اعیان الشیعة ،بیروت دارالتعارن.

 .23انصاری ،مرتضی (1383ش) ،مطارح األنظار ،قم مجمع الفکر االستمی.
 .24ییییییییییییییییی (1428ق) ،فرائداالصول ،قم مجمع الفکر االستمی.
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 .10ابن طاووس ،سی یلی (1413ق) ،الیقین ،قم دارالکتاب.
محم بن طاهر (1420ق) ،التحریر و التنویر ،بیروت ّ
 .11ابن یاشور ّ
منسس التاری العربی.
 .12ابن یب ّ
البر (1412ق) ،االستیعاب ،بیروت دارالجیل.

 .25بابایی ،یلیاکبر (1391ش) ،بررسی مکاتب و روشهای تفسیری ،قم پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه ،تهران سمت.
 .26ییییییییییییییییی (1394ش) ،قواعد تفسیر قرآن ،قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تهران
سمت.
 .27بابایی ،یلیاکبر و دیگران (1388ش) ،روش شناسی تفسیر قرآن ،قم پژوهشگاه حوزه و
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دانشگاه  ،تهران سمت.
 .28بحرالعلومّ ،
محم مه ی (1405ق) ،الفوائد الرجالیه ،تهران مکتب الصادق.

 .29بحرانی ،ابن میثم (1362ش) ،شرح نهج البالغة ،بیجا دفتر نشرالکتاب.
سی هاشم (1374ش) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم ّ
 .30بحرانیّ ،
منسسه بعثت.

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

 .31برقی ،احم بن ّ
محم (1342ش) ،کتاب الرجال ،تهران دانشگاه تهران.
 .32بهایی یاملیّ ،
محم بن الحسین (1390ق) ،الوجیزة فی علم الدرایة ،قم بصیرتی.

 .33یییییییییییییییییییییییییییییییییی (1414ق) ،مشرق الشمسین ،مشه مجمع البحیوث

االستمیه.
 .34بیضاوی ،یب اللهبن یمر (1418ق) ،انوار التنزیل ،بیروت دار احیان التراث العربی.
 .35تیکابییّ ،
محم (1385ق) ،ایضاح الفرائد ،تهران م بع االستمی .
 .36جوهری ،اسماییلبن حماد (1407ق) ،الصحاح ،بیروت دار العلم للمتیین.

 .37حاکم نیشابوری (بیتا) ،المستدرک علی الصحیحین ،بیروت دارالمعرف .
 .38حائری اصفهانیّ ،
محم حسین (1404ق) ،الفصول الغرویه ،قم دار إحیان العلوم االستمی .
حریاملیّ ،
ّ .39
محم بن الحسن (1385ق) ،امل اآلمل ،بغ اد مکتب االن لس.
 .40یییییییییییییییییییییییییییی (1409ق) ،وسائل الشیعة ،قم ّ
منسسه آ البیت

.

 .41حسکانی ،یبی الله (1411ق) ،شواهد التنزیل ،تهران مجمع إحیان الثقاف اْلستمی .
ّ
حلی ،حسنبن سلیمان (1421ق) ،مختصر البصائر ،قم ّ
منسس الیشر االستمی.
.42
ّ
ّ
 .43حلی ،حسنبن یوس (1402ق) ،رجال العالمة ،قم الشری الرضی.
 .44ییییییییییییییییییییییی (1413ق) ،مختلف الشیعة ،قم دفتر انتشارات استمی.

ّ
المتخصصة ،قاهر وزار االوقان.
 .45حم ی ،زقروق محمود (1423ق) ،الموسوعة القرآنیة
 .46حو یزی ،یب یلی (1415ق) ،نورالثقلین قم اسمایلیان.

 .47خاقانی ،حسین (1362ش) ،رجال الخاقانی ،قم مکتب اْلیتم اْلستمی.

 .48خویی ،سی ابوالقاسم (1413ق) ،معجم رجال الحدیث ،بیجا بی نا.
 .49ییییییییییییییییییییییی (1419ق) ،دراسات فی علم االصول ،قم ّ
منسس دایر المعارن
الفقه االستمی.
 .50لهبی ،شمس ال ین (1418ق) ،المغنی فی الضعفاء ،بیروت دارالکتب العلمی .

 .51یییییییییییییییییییی (بیتا) ،تذکرة الحفاظ ،بیروت داراحیان التراث العربی.

 .52یییییییییییییییییییی (1413ق) ،سیر اعالم النبالء ،بیروت منسس الرسال .

 .53یییییییییییییییییییی (بیتا) ،التفسیر و المفسرون ،بیروت دار احیان التراث العربی.
 .54رالب اصفهانی ،حسینبن ّ
محم (1412ق) ،مفردات الفاظ القرآن ،دمش ال ار الشامیه.
ّ .55رزاقی ،ابوالقاسم (1361ش) ،سوگندهای قرآن ،قم انتشارات توحی .
 .57الزرنیی ی الحیفییی ،محمیی (1377ق) ،نظــم درر الســمطین ،بیجییا مکتبیی اْلمییام
أمیرالمنمیین .
ّ
 .58سبحانی ،جعفر (بیتا) ،موسوعة طبقات الفقهاء ،قم منسس امام صادق
 .59سمرقی ی ،نصربن ّ
محم (1416ق) ،بحر العلوم ،بیروت دارالفکر.

.

 .60سمین حلبی ،أحم بن یوس (1414ق) ،عمدة الحفاظ ،بیروت یالم الکتب

 .61سیوطی ،جت ال ین (1404ق) ،الدرالمنثور ،قم کتابیانه آیت الله نجفی مریشی.
 .62شاکرّ ،
محم کاظم (1381ش) ،روشهای تأویل قرآن ،قم بوستان کتاب.

 .63یییییییییییییییییییی (1382ش) ،مبانی و روش های تفسیر ی ،قم مرکیز جهیانی یلیوم

استمی.
ّ
 .64شهی ّاو ّ ،
محم بن مکی (1414ق) ،غایة المراد ،قم دفتر تبلیغات استمی.

 .65ییییییییییییییییییییییییییی (1417ق) ،الدروس الشرعیة ،قم دفتر انتشارات استمی.

 .66شهی ثانی ،زین ال ین (1413ق) ،مسالک االفهام ،قم منسس المعارن اْلستمی .
 .67ص رّ ،
ّ
محم باقر (1417ق) ،بحوث فی علم األصول ،بیروت ال اراالستمی .
سی
 .68ص وقّ ،
محم بن یلی (1362ش) ،الخصال ،قم جامعه م ّرسین.
 .69یییییییییییییییییییییییی (1376ش) ،االمالی ،تهران کتابیی.
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 .56زرکشیّ ،
محم بن بهادر (1421ق) ،البحر المحیط ،بیروت دارالکتب العلمی .
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 ،تهران جهان.

148

 .70یییییییییییییییییییییییی (1378ش) ،عیون اخبارالرضا
 .71یییییییییییییییییییییییی (1385ش) ،علل الشرائع ،قم داوری.
 .72یییییییییییییییییییییییی (1395ق) ،کمال الدین و تمام النعمة ،تهران استمی .
 .73یییییییییییییییییییییییی (1396ق) ،فضایل االشهر الثالثة ،قم داوری.
 .74یییییییییییییییییییییییی (1403ق) ،معانی االخبار ،قم دفتر انتشارات استمی.
 .75یییییییییییییییییییییییی (1413ق) ،من الیحضره الفقیه ،قم دفتر انتشارات استمی.
 .76صفارّ ،
محم بن الحسن (1404ق) ،بصائر الدرجات ،قم مکتب آیت الله مریشی نجفی.
 .77طباطباییّ ،
سی حیی ر (1387ش) ،پژوهشی تطبیقی در بطـون قـرآن ،قیم پژوهشیهای
تفسیر و یلوم قرآن.
محم حسین (1390ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،بیروت ّ
ّ
منسس االیلمی.
 .78طباطبایی ،س ّی

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره تین

 .79طبرانی ،سلیمانبن أحم (1406ق) ،المعجم الکبیر ،بیروت دار احیان التراث العربی.
 .80یییییییییییییییییییییییییی (1415ق) ،المعجم االوسط ،بیجا دارالحرمین.

 .81طبرسی ،فضلبن الحسن (1372ش) ،مجمع البیان ،تهران ناصر خسرو.
 .82طبریّ ،
محم بن جریر (1412ق) ،جامع البیان ،بیروت دارالمعرف .

 .83طریحی ،فیرال ین (1375ش) ،مجمع البحرین ،تهران کتابفروشی مرتضوی.
 .84طوسیّ ،
محم بن الحسن (1373ش) ،الرجال ،قم منسس الیشر اْلستمی.
 .85یییییییییییییییییییییییییی (1390ق) ،االستبصار ،تهران دارالکتب االستمی .
 .86یییییییییییییییییییییییییی (1414ق) ،االمالی ،قم دارالثقاف .

ّ
محم تقی یتقبی یان.
 .87یییییییییییییییییییییییییی (1417ق) ،العده فی اصول الفقه ،قم

 .88یییییییییییییییییییییییییی (1420ق) ،الفهرست ،قم مکتب المحق ال باطبائی.
ّ .89
طیبحسییی ،سی محمود1395( ،ش) ،چندمعنایی در قرآن کریم ،قم پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه.

 .90یراقی ،ضیانال ین (1417ق) ،نهایة االفکار ،قم دفتر انتشارات استمی.

 .91یسقتنی ،ابن حجر (1390ق) ،لسان المیزان ،بیروت منسس اَیلمی.
محم بن یمر (1412ق) ،المحصول ،بیروت ّ
 .92فیررازیّ ،
منسس الرسال .

 .93یییییییییییییییییییییییییی (1420ق) ،التفسیرالکبیر ،بیروت دار احیان التراث العربی.

ّ .94فران ،یحییبن زیاد (1980م) ،معانی القرآن ،قاهره الهیئ المصری العام للکتاب.
 .95فرات کوفی ،ابن ابراهیم (1410ق) ،التفسیر ،تهران وزار الثقاف االستمی.
 .96فراهی ی ،خلیلبن احم (1409ق) ،العین ،قم دار الهجر .
 .97قمی ،یلیبن ابراهیم (1363ش) ،التفسیر ،قم دارالکتاب.

 .98کشی ،محم بن یمر (1490ق ) ،الرجال ،مشه منسسه نشر دانشگاه مشه .

 .99کفعمی ،ابراهیم (1405ق) ،المصباح ،قم دارالرضی.
 .100کلیییّ ،
محم بن یعقوب (1407ق ،).الکافی ،تهران دار الکتب اْلستمی .
ّ
 .101مازن رانی ،ابن شهر اشوب (1379ش) ،مناقب آل ابی طالب  ،قم یتمه.
 .102مجلسیّ ،
محم باقر (1403ق) ،بحار األنوار ،بیروت دار احیان التراث العربی.
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 .103ییییییییییییییییییییی (1404ق) ،مرآة العقول ،تهران دارالکتب االستمی .

 .105ییییییییییییییییییییی (1420ق) ،الوجیزة فی الرجال ،تهران وزارت فرهیگ و ارشاد استمی.
محم تقی (1406ق) ،روضة ّ
 .106مجلسیّ ،
المتقین ،قم منسسه فرهیگی استمی کوشانبور.
 .107ییییییییییییییییییییی (1414ق) ،لوامع صاحبقرانی ،قم اسماییلیان.

 .108مسعودی ،یب الهادی (1395ش) ،تفسیر روایی جامع ،قم دارالح یث.
محم بن ّ
 .109مفی ّ ،
محم (1413ق) ،اإلرشاد ،قم کیگره شی مفی .

 .110ییییییییییییییییییییییی (1413ق) ،االمالی ،قم کیگره شی مفی .

 .111ییییییییییییییییییییییی (1413ق) ،الرد علی اصحاب العدد ،قم کیگره شی مفی .

 .112میرزای ،قمی ابوالقاسم (1378ق) ،قوانین االصول ،تهران مکتب العلمی االستمی .
محم حسین (1376ش) ،فوائد االصول ،قم ّ
 .113نائیییّ ،
منسس الیشر االستمی.
 .114نجاشی ،احم بن یلی (1365ش) ،الرجال ،قم منسس الیشر االستمی.
 .115نجفیّ ،
محم حسن (1404ق) ،جواهر الکالم ،بیروت دار احیان التراث العربی.

 .116نراقی ،احم (1375ش) ،عوائد ّ
االیام ،قم دفتر تبیلغات استمی.
ّ

 .117نفیسی ،شادی (1389ش) ،عالمه طباطبایی و حدیث ،تهران انتشارات یلمی و فرهیگی.
 .118نمازی شاهرودی ،یلی (1414ق) ،مستدرکات علم رجال الحدیث ،تهران نمازی.

 .119هیثمیییی ،نورالییی ین (1408ق) ،مجمـــع الزوائـــد ،بییییروت دارالکتیییب العلمیییی .
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 .104ییییییییییییییییییییی (1406ق) ،مالذ االخیار ،قم کتابیانه آیت الله نجفی مریشی.

