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چکیده
ِل َي ِ
آیه  130سوره صافاتَ « :س َ
ال ٌم َع َلى إ ْ
ين» از جمله آیاتی است که در قرائت و تفسیر آن اختالف نظر
اس َ
وجود دارد .این آیه طبق قرائت متواتر و جمهور مردم و هفت قرائت از قرائات دهگانه یعنی قرائت ابنکثیر
مکی ،عاصم ،حمزه و کسائی کوفی ،ابوعمرو بصری ،یزید مخزومی و خلف بن هشام بغدادی ،به صورت
«إلیاسین» قرائت میشود ،اما سه نفر از قاریان دهگانه :نافع مدنی ،ابنعامر دمشقی و یعقوب حضرمی آن را
«آلیاسین» خواندهاند .در روایات تفسیری ،مصداق «اِلیاسین» و ِ
به صورت ِ
«آلیاسین»؛ الیاس نبی ،الیاس
و پیروانش ،آل محمد و ادریس نبی بیان شده است .این جستار به روش توصیفی ـ تحلیلی ،ضمن بررسی
و نقد آراء تفسیری و نقد سندی و متنی آن دسته از روایاتی که مصداق آن دو را ادریس ،پیروان الیاس یا
آل محمد مطرح کردهاند ،نشان داده است که طبق سیاق آیه فقط الیاس نبی(ع) مصداق «اِلیاسین» است.
کلیدواژهها :الیاس نبی ،آل ِیاسین ،روایات تفسیری ،نقد سندی ،نقد متنی ،آیه  130صافات.
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مقدمه
«قرآن» سخن و کالم خداوند یکتا ،و «قرائات»
بازتاب خوانشهای مختلف مردم از متن واحد قرآن
است .بنابراین ،قرآن و قرائات دو حقیقت متمایز و
متغایر از یکدیگرند؛ قرائات هم در پیدایی و هم در
گسترش و ماندگاری همواره وابسته به قرآن مجید
بوده است و خواهد بود.
«اختالف قرائات» همزمان با آموزش و ترویج و
تثبیت متن واحد قرآن در عهد نبوی و تحت اشراف
پیامبر(ص) به منصه ظهور رسید که به دو دسته عمده
قابل تقسیم است :اول؛ قرائات تصریفی و تفسیری که
بیشتر در عهد نبوی ظهور و بروز داشته 1و پس از
رحلت آن حضرت به فراموشی سپرده شدهاند و از
2
ترویج و گسترش آنها ممانعت به عمل آمده است.
دوم؛ قرائات محدود به رسم الخط توقیفی و متواتر
قرآن که پس از رحلت نبوی مورد توجه قرار گرفته
و پابهپای گسترش قرآن ،تا اوایل سده چهارم قمری
پیوسته توسعه یافته است ،تا اینکه با تدوین هفت
قرائت شاخص و منضبط در «السبعۀ» ابنمجاهد معلوم
گردید قاریان هفتگانه  97/77درصد کلمات قرآن را
یکسان قرائت کردهاند؛ یعنی از  77807کلمه قرآن،
فقط  1741کلمه در قرائت آنان مختلف خوانده شده
3
است.
ِل َي ِ
آیه « َس َ
ال ٌم َع َلى إ ْ
ين» 4،یکی از آیاتی است که
اس َ
در قرائت و مصداق آن اختالف نظر وجود دارد .این
جستار ضمن بررسی همه قرائات مطرح شده برای این
آیه ،روایات تفسیری را گزارش کرده و به نقد آراء
تفسیری مفسران شیعه و اهلسنت ذیل این آیه پرداخته
 .1الموطأ ،ج ،1ص201؛ جامع البیان ،ج ،1صص71-22؛ المصاحف،
ص.115
 .2الطبقات الکبری ،ج ،2ص259؛ ج ،6ص87؛ المصنف فی األحادیث
و اآلثار ،ج ،6ص136؛ أنساب األشراف ،ج ،5ص.525
 .3قراء سبعه و قرائات ســبع ،صص557-166؛ تاریخ کتابت قرآن و
قرائات ،صص.168-158
 .4صافات.130 ،

است ،تا پژوهشهای سابق از جمله «پژوهشی در
تحلیل مصداقی إلیاسین در آیه  130سوره صافات»
نگاشته مجید چهری و «نگرشی به روایات تفسیری
شیعه ذیل آیه سالم علی إلیاسین» نوشته محمدحسن
رستمی و فرحناز وحیدنیا را تکمیل کند.
قرائت «إلیاسین» و مصداق آن
 )1الیاس

منظور از «إلیاسین» ،حضرت الیاس(ع) است 5.از
6
مفسران تابعی ،مجاهد و ضحاک بر همین باورند.
به دیگر سخن ،طبق سیاق آیه« ،إلیاسین» نام دیگر
الیاس نبی(ع) است که در آیه  123نام او آمده است:
ين» .مانند احمد که نام دیگر
اس لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
« َوإ َِّن ِإلْ َي َ
خاتم پیامبران حضرت محمد(ص) استَ « :و ِإ ْذ ق َ
َال

ول ا ِ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َيا بَ ِني إ ِْس َرائِ َ
يل ِإنِّي َر ُس ُ
هلل
ِع َ
ِإلَ ْي ُک ْم ُم َص ِّدق ًا لِ َما بَ ْي َن َي َد َّي ِم َن ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب ِّشراً
بِرس ٍ ْ
اس ُم ُه َأ ْح َم ُد»؛« 7و (به یاد
َ ُ
ول َيأ ِتي ِم ْن بَ ْع ِدي ْ
آورید) هنگامی را که عیسی بن مریم گفت« :ای بنی
اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی
که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده [=
تورات] میباشم ،و بشارت دهنده به رسولی که بعد از
ان ُم َح َّم ٌد َأبَا
من میآید و نام او احمد است» و « َما َک َ

ول ا ِ
َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُک ْم َو ِلک ْن َر ُس َ
ين
هلل َو خَ ا َت َم ال َّن ِب ِّي َ
ان اهللُ بِ ُک ِّل شَ ْي ٍ
ء َع ِليم ًا»؛« 8محمد(ص) پدر هیچ
َو َک َ

یک از مردان شما نبوده و نیست؛ ولی رسول خدا و
ختم کننده و آخرین پیامبران است؛ و خداوند به همه
چیز آگاه است!».
با توجه به سیاق آیه  130صافات« ،ین» به اسم الیاس
افزوده شده است ،تا نظم و زیبایی کالم و فواصل
رعایت شود؛ کلمات پایانی واحد موضوعی که آیه
 .5الوجيز فى تفســير الكتاب العزيــز ،ج ،2ص914؛ المیزان ،ج،17
ص159؛ جامع البیان ،ج ،23ص.62
 .6الدر المنثور ،ج ،5ص286؛ تفسير القرآن العظيم ،ج ،10ص.3225
 .7صف.6 ،
 .8احزاب.40 ،

 130در آن قرار دارد؛ یعنی آیات  114تا  138ـ
مانند واحد موضوعی دوم ،سوم و پنجم سوره صافات
ـ همگی به «ن» و «م» ختم میشوند که آیات مجاور
آیه  130همگی به «ین» ختم شدهاند« :مخلصین،
آخرین ،یاسین ،محسنین ،مؤمنین ،مرسلین ،اجمعین،
غابرین ،آخرین ،مصبحین».
ونَ .ون ََّج ْي َنا ُه َما َوق َْو َم ُه َما
وسى َو َها ُر َ
« َولَق َْد َم َننَّا َع َلى ُم َ

توازن لفظ و معنا در اسلوب بیانی قرآن نمونههای
فراوان دارد؛ یعنی همان مقدار که معنا برای خداوند
صاحب سخن مهم بوده ،زیبایی و نظمآهنگ کالم نیز
اهمیت داشته است و یکی فدای دیگری نمیشود .در
اینجا اگر خداوند میفرمود« :سالم علی الیاس» ،آهنگ
و موسیقایی کالم متزلزل میشد .از این رو ،با افزودن
«ین» به الیاس این مهم تدارک شده است .درست
مانند «سیناء» در آیه  20مؤمنونَ « :و شَ َج َر ًة َتخْ ُر ُج
ِم ْن ُط ِ
الد ْهنِ َو ِص ْبغٍ لِ ْل ِک ِل َ
ين» که
ور َس ْي َنا َء َت ْن ُب ُت بِ ُّ
به «سینین» در آیه دوم سوره تینَ « :و ُط ِ
ين»
ور ِسي ِن َ
تغییر یافته است؛ این تغییر برای آن است که «سینین»
ِ
با فواصل
آیات سوره تین هماهنگ و همنوا باشد.
امروزه سینا نام شبهجزیرهای در منتهاالیه شمال شرقی
مصر و جنوب غربی فلسطین است که کوه (تپه) طور،

ون
ُوح َف َل ِن ْع َم الْ ُم ِج ُيب َ
َولَق َْد نَا َدانَا ن ٌ
ين
َس َل ٌم َع َلى نُوحٍ ِفي الْ َعالَ ِم َ
يم
َوإ َِّن ِم ْن ِشي َع ِت ِه َ ِل ْب َرا ِه َ
يم
َس َل ٌم َع َلى ِإ ْب َرا ِه َ
ون
وسى َو َها ُر َ
َولَق َْد َم َننَّا َع َلى ُم َ
ون
وسى َو َها ُر َ
َس َل ٌم َع َلى ُم َ

بنابراین ،منظور از «سالم علی الیاسین»« ،سالم علی
الیاس» است که قب ً
ال در آیه  123نام او آمده بود:
ين».
اس لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
« َوإ َِّن ِإلْ َي َ

ين
اس لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
َوإ َِّن ِإلْ َي َ

َس َل ٌم َع َلى إ ِْل َي ِ
ين
اس َ

گرچه نام لوط و یونس در این سوره یکبار به کار
رفته است ،اما بر آن دو و اسحاق و همه پیامبران در
آیه  181سوره ،سالم شده است:

ين.
َوبَشَّ ْرنَا ُه بِإ ِْس َح َ
اق نَ ِب ًّيا ِم َن َّ
الصالِ ِح َ
اق
ار ْك َنا َع َل ْي ِه َو َع َلى إ ِْس َح َ
َوبَ َ
َوإ َِّن لُ ً
ين
وطا لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
ين
ُس لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
َوإ َِّن ُيون َ
ين
َو َس َل ٌم َع َلى الْ ُم ْر َس ِل َ
 )2الیاس و پیروانش

برخی ،مصداق «إلیاسین» را الیاس و امت او
میدانند؛ یعنی «إلیاسین» را جمع دانستهاند 9،چنانکه
در گزارش ابنعباس آمده است« :إ ِْل ِ
ين يريد:
ياس َ
إلياس و من آمن معه» 10.برخی نیز معتقدند در اصل
 .9إعراب القرآن ،ج ،3ص860؛ مجمــع البيان ،ج ،8ص714؛ معانی
القرآن ،ج ،2ص.391
 .10الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،ج ،3ص.532
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ين.
ِم َن الْ َك ْر ِب الْ َع ِظ ِ
يمَ .ون ََص ْرنَا ُه ْم َف َكانُوا ُه ُم الْغَالِ ِب َ
الص َر َ
اط
ينَ .و َه َد ْي َنا ُه َما ِّ
َو َآ َت ْي َنا ُه َما الْ ِك َت َ
اب الْ ُم ْس َت ِب َ
يمَ .و َت َر ْك َنا َع َل ْي ِه َما ِفي ْ َ
ينَ .س َل ٌم َع َلى
ال ِخ ِر َ
الْ ُم ْس َت ِق َ
ونِ .إنَّا َك َذلِ َ
ينِ .إنَّ ُه َما
وسى َو َها ُر َ
ك ن َْج ِزي الْ ُم ْح ِس ِن َ
ُم َ
ينِ .إ ْذ
اس لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
ِم ْن ِع َبا ِدنَا الْ ُمؤْ ِم ِن َ
ينَ .وإ َِّن ِإلْ َي َ
ق َ
ون َأ ْح َس َن
ون بَ ْع ًل َو َت َذ ُر َ
ُونَ .أ َت ْد ُع َ
َال لِق َْو ِم ِه َأ َل َت َّتق َ
ينَ .
اهلل َربَّ ُك ْم َو َر َّب َآبَائِ ُك ُم ْ َ
ينَ .ف َك َّذبُو ُه
ال َّولِ َ
الْخَ الِ ِق َ
ون .إ َِّل ِع َبا َد ا ِ
ينَ .و َت َر ْك َنا
َف ِإنَّ ُه ْم لَ ُم ْح َض ُر َ
هلل الْ ُمخْ َل ِص َ
َع َل ْي ِه ِفي ْ َ
ينِ .إنَّا َك َذلِ َ
ينَ .س َل ٌم َع َلى إ ِْل َي ِ
ك
اس َ
ال ِخ ِر َ
ينَ .وإ َِّن
ينِ .إن َُّه ِم ْن ِع َبا ِدنَا الْ ُمؤْ ِم ِن َ
ن َْج ِزي الْ ُم ْح ِس ِن َ
لُ ً
ين .إ َِّل
ينِ .إ ْذ ن ََّج ْي َنا ُه َو َأ ْه َل ُه َأ ْج َم ِع َ
وطا لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
ين .ث َُّم َد َّم ْرنَا ْ َ
ينَ .و ِإن َُّك ْم
الخَ ِر َ
َع ُجوزً ا ِفي الْغَابِ ِر َ
ون».
ينَ .وبِال َّل ْيلِ َأ َف َل َت ْع ِق ُل َ
لَ َت ُم ُّر َ
ون َع َل ْي ِه ْم ُم ْص ِب ِح َ

محل بعثت حضرت موسی(ع) در آنجا قرار دارد.
خداوند در سوره صافات ،به اختصار ،سرگذشت نوح،
ابراهیم ،اسماعیل ،اسحاق ،موسی و هارون ،لوط ،و
یونس(ع) را یادآور شده که البته نام اسماعیل نیامده
است .نام نوح ،ابراهیم ،موسی و هارون قبل از الیاس
دو بار ذکر گردیده که در مرتبه دوم به آن پیامبران
سالم شده است:

«اِلیاسیین» بوده که یای نسبت آن حذف شده است.
اما بنابر سیاق آیه ،نمیتوان منظور از «الیاسین» را
امت الیاس نبی و پیروان او دانست؛ زیرا در آیه 129
صافاتَ « :و َت َر ْک َنا َع َل ْي ِه ِفي ْال ِخ ِر َ
ين» ،ضمیر «ـه»
در «علیه» ،به الیاس نبی(ع) و در آیه ِ « :132إن َُّه
ين» ،به «الیاسین» برمیگردد؛ یعنی
ِم ْن ِع َبا ِدنَا الْ ُمؤْ ِم ِن َ
چون الیاس از محسنین و مؤمنین بوده است ،نام نیک
و سالم بر او در نسلها و امتهای بعدی باقی خواهد
ماندَ « :ت َر ْك َنا [سالم] َع َل ْي ِه ِفي ْ َ
ين» .بنابراین
ال ِخ ِر َ
«إلیاسین» مفرد و منظور از آن الیاس نبی(ع) است.
11

 )3ادریس
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به اعتقاد بعضی از مفسران« ،إلیاسین» نام دیگر
حضرت ادریس(ع) است 12که نادرست میباشد؛ زیرا
تاریخ پیامبران و سیاق آیه ،آن را تأیید نمیکند .نام
ادریس در آیه  56مریمَ « :و ا ْذ ُک ْر ِفي الْ ِک َت ِ
يس
اب ِإ ْد ِر َ
ان ِص ِّديق ًا نَ ِب ّي ًا»؛ «و در این کتاب ،از ادریس
ِإن َُّه َک َ
(نیز) یاد کن ،او بسیار راستگو و پیامبر (بزرگی) بود»
و آیه  85انبیاءَ « :و إ ِْس َم ِ
اع َ
يس َو َذا الْ ِکفْلِ
يل َو ِإ ْد ِر َ
ين»؛ «و اسماعیل و ادریس و ذاالکفل
ُک ٌّل ِم َن َّ
الصابِ ِر َ
را (به یاد آور) که همه از صابران بودند» آمده است
و قرینهای بر اینکه این شخص همان الیاس پیامبر(ع)
باشد ،وجود ندارد ،بلکه قرینهای برخالف آن موجود
است ،در دعای امداود در اعمال ایام البیض ماه رجب،
نام ادریس و الیاس هردو به عنوان دو پیامبر جداگانه
13
ذکر شده است.
 )4آل محمد(ع)

مفسرانی همچون ابنشهر آشوب و شوکانی معتقدند
مصداق «إلیاسین» ،آل محمد(ع) هستند 14.این دسته
از مفسران برای این تفسیر دلیلی ذکر نمیکنند.
 .11التفســیر الکبیــر ،ج ،5ص321؛ الهدایة إلی بلــوغ النهایة ،ج،9
ص.6155
 .12إعراب القراءات الســبع و عللها ،ج ،2ص250؛ تفسیر ابنوهب،
ج ،2ص.222
المتهجد ،ج ،2ص.808
 .13مصباح
ّ
 .14متشابه القرآن و مختلفه ،ج ،2ص170؛ فتح القدیر ،ج ،4ص.413

قرائت «آل یاسین» و مصداق آن
سه نفر از قاریان دهگانه :نافع ،ابنعامر و یعقوب آیه را
ِ
«آل یاسین» قرائت کردهاند 15که چهار مصداق متفاوت
برای آن در روایات مطرح شده است:

 )1آل محمد(ع)

در  11روایت به نقل از امام علی(ع) ،امام رضا(ع)،
عمر بن خطاب ،ابنعباس ،ابومالک و ابوعبدالرحمن
سلمی مصداق ِ
آل یاسین ،آل محمد(ع) دانسته شدهاند:
اس َر ِح َم ُه اهللُ قَ َ
 -1قَ َ
ال ُم َح َّم ُد بْ ُن ال ْ َعبَّ ِ
ال َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد
بْ ُن ال ْ َق ِ
اس ِم َع ْن ُح َس ْينِ بْنِ َح َك ٍم َع ْن ُح َس ْينِ بْنِ ن َ ْص ِر بْنِ
ُم َز ِ
اح ٍم َع ْن أَبِي ِه َع ْن أَب َ ِ
ان بْنِ أَبِي َعيَّ ٍ
ان بْنِ
اش َع ْن ُس َل ْي َم َ
ول اهلل ِ ْاس ُم ُه يَ ِ
ال« :إ َِّن َر ُس َ
س َع ْن َعلِ ٍّي(ع) قَ َ
ين َو
قَ ْي ٍ 
اس ُ
آل يَ ِ
ال اهلل ِ َس َل ٌم َع َلى ِ
ين قَ َ
ين»؛« 16همانا نام
اس َ
ن َ ْح ُن ال َّ ِذ َ
پیامبر ،یاسین است و ما کسانی هستیم که خداوند در
مورد ما فرمود :سالم بر آل یاسین».
محمد بن عباس ،میان سه نفر مشترک است و چون
توثیقی برای هر سه نفر در منابع رجالی ذکر نشده،
بنابراین این فرد مجهول است 17.محمد بن قاسم را
دروغگو و ضعیف خواندهاند 18.حسین بن حکم،
مشترک است بین حسین بن حکم و حسین بن حکم
نخعی و هردو نفر مجهول هستند 19.رجال شناسان
درباره وضعیت حسین بن نصر بن مزاحم مطلبی
نگفتهاند 20.نصر بن مزاحم ،ثقه است ،اما از راویان
ضعیف روایت میکند 21.در مورد ابان بن ابیعیاش
گفتهاند که جعل حدیث میکرد 22و شیخ طوسی او را
ضعیف دانسته است 23.سلیمان بن قیس که با توجه
 .15مفاتیح الغیب ،ج ،26ص.354
 .16تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص.489
 .17معجم رجال الحدیث ،ج ،17ص.208
 .18رجال ابنالغضائری ،ص98؛ کتاب الرجال ،ابنداود حلی ،ص.510
 .19معجم رجال الحدیث ،ج ،5ص.221
 .20همان ،ج ،6ص.108
 .21کتاب الرجال ،ابنداود حلی ،ص549؛ رجال النجاشي ،ص.427
 .22کتاب الرجال ،ابنداود حلی ،ص.550
 .23رجال الطوسی ،ص.126

 .24البرهان ،ج ،4ص.626
 .25رجال الطوسی ،ص.114
 .26کتاب الرجال ،ابنداود حلی ،ص.460
 .27تفسير فرات الكوفي ،ص.356
 .28معجم رجال الحدیث ،ج ،13ص.252
 .29الفهرست ،ص58؛ رجال النجاشي ،ص.60
 .30اإلصابة ،ج ،6ص.23
 .31علل الشرائع ،ج ،2ص.577
 .32رجال النجاشي ،ص.98

 .33علل الشرائع ،ج ،2ص.577
 .34تهذيب الكمال ،ج ،26ص.392
 .35رجال الکشی ،ج ،1ص.214
 .36الكامل في ضعفاء الرجــال ،ج ،7ص512؛ ميزان اإلعتدال ،ج،4
ص.33
 .37معاني األخبار ،ص.122
 .38معجم رجال الحدیث ،ج ،14ص.220
 .39رجال الطوسی ،ص.435
 .40رجال النجاشي ،ص.241
 .41التوحيد ،ص.80
 .42رجال النجاشي ،ص.346
 .43تاريخ اإلسالم ،ج ،7ص.195
 .44ميزان اإلعتدال ،ج ،3ص.576
 .45اإلصابة ،ج ،7ص.187
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بررسی روایی و درایی روایات تفسیری فریقین ذیل آیه «سالم علی إلیاسین»

به گزارش سید هاشم بحرانی در البرهان ،به احتمال،
منظور سلیم بن قیس باشد 24و سلیمان تصحیف سلیم
است .سلیم بن قیس از یاران امام علی(ع) 25و صاحب
کتاب معروف سلیم بن قیس است .کتاب او فقط از
طریق ابان بن ابیعیاش نقل شده است 26.بنابراین سند
این روایت به دلیل وجود محمد بن قاسم و ابان بن
ابیعیاش که ضعیف هستند ،از حجیت ساقط است.
ال َح َّدثَنِي [ثنا] أَ ْح َم ُد بْ ُن ال ْ َح َسنِ قَ َ
ات قَ َ
ال َح َّدثَنَا
 -2ف َُر ٌ
ان قَ َ
ال َح َّدثَنَا أَ ْح َم ُد بْ ُن ن َ ْص ِر بْنِ
َعلِ ُّي بْ ُن ُم َح َّم ِد بْنِ َم ْر َو َ
ان َع ْن أَب َ ِ
ان بْنِ أَبِي َعيَّاشٍ َع ْن
الربِي ِع َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ َم ْر َو َ
َّ
«ر ُس ُ
الَ :س ِم ْع ُت َعلِيّ ًا يَ ُق ُ
ِي قَ َ
ُس َل ْي ِم بْنِ قَ ْي ٍ
ول
س ال ْ َعا ِمر ِّ
ولَ :
اهلل ِ يَ ِ
ين َو ن َ ْح ُن آل ُ ُه»؛« 27سلیم بن قیس میگوید:
اس ُ
شنیدم امام علی(ع) میفرمود :پیامبر(ص) ،یاسین است
و ما آل ایشان هستیم».
احمد بن حسن ،مشترك است بین چند نفر ،اما از آنجا
که فرات کوفی از حسين بن سعيد كوفي اهوازي که از
یاران امام هادی(ع) بود ،روایت نقل میکند 28و حسين
بن سعيد با احمد بن حسن بن علی (د 260ق) در یک
طبقه است 29،بنابراین احمد بن حسن موجود در سند
ثقه است .علی بن محمد بن مروان ،در کتب رجالی
شیعه ذکر نشده ،اما نزد اهلسنت با نام علی بن محمد
30
بن مروان تمار آمده است و روایت او مقبول نیست.
احمد بن نصر بن ربیع ،به احتمال ،احمد بن نضر خزاز
باشد؛ زیرا او از محمد بن مروان و با دو واسطه دیگر از
امام علی(ع) روایت نقل کرده است 31و احمد بن نضر
ثقه است 32.محمد بن مروان ،مشترک است ،اما از آنجا
که در اسناد شیخ صدوق قرار گرفته و از جویبر بن

سعید روایت کرده است 33،معلوم میشود این شخص
35
محمد بن مروان سدی 34راوی تفسیر کلبی است.
رجال شناسان اهلسنت او را تضعيف كردهاند 36.پس
سند این روایت به دلیل وجود علی بن محمد بن مروان،
محمد بن مروان و ابان بن ابیعیاش ،ضعیف است.
اق ال َّطال َ َقان ِ ُّي َر ِض َي
يم بْنِ إ ِْس َح َ
َ -3ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن إِبْ َرا ِه َ
اهللُ َع ْن ُه قَ َ
ال َح َّدثَنَا أَبُو أَ ْح َم َد َع ْب ُد ال ْ َعزِي ِز بْ ُن يَ ْحيَى بْنِ
َ
ِي قَ َ
ال َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد
يسى ال ْ َج ُلو ِد ُّي الْبَ ْصر ُّ
أ ْح َم َد بْنِ ِع َ
ال َح َّدثَنَا ال ْ َخ ِض ُر بْ ُن أَبِي فَا ِط َم َة الْبَ ْل ِخ ُّي قَ َ
بْ ُن َس ْهلٍ قَ َ
ال
َح َّدثَنَا َو ْه ُب بْ ُن نَافِ ٍع قَ َ
الصا ِدقِ
ال َح َّدثَنِي َكا ِد ٌح َعنِ َّ
َج ْع َف ِر بْنِ ُم َح َّم ٍد َع ْن أَبِي ِه َع ْن آبَائ ِ ِه َع ْن َعلِ ٍّي(ع) فِي قَ ْول ِ ِه
ال« :يَ ِ
آل يَ ِ
َع َّز َو َج َّل َس َل ٌم َع َلى ِ
ين قَ َ
ين ُم َح َّم ٌد َو
اس ُ
اس َ
آل يَ ِ
ن َ ْح ُن ُ
ين»؛« 37امام علی(ع) فرمود :یاسین نام
اس َ
حضرت محمد(ص) است ،و آل یاسین ما هستیم».
محمد بن ابراهیم بن اسحاق ،شیعه و حسن است ،اما
وثاقت او معلوم نیست 38.ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی،
ثقه 39و از یاران امام باقر(ع) است 40.محمد بن سهل،
راوی قبلی (ابواحمد) در حديثي دیگر 41از محمد بن
زکریا بن دینار (د 298ق) روایت میکند 42و در اینجا
از محمد بن سهل روایت کرده است ،بنابراین باید
محمد بن سهل بغدادی (د 301ق یا 310ق) 43باشد که
با محمد بن زکریا هم طبقه است .درباره محمد بن سهل
گفتهاند که جاعل حدیث 44و دروغگو است 45.نامی
از خضر بن ابیفاطمه ،در کتب رجالی شیعه نیامده

50

است .وهب بن نافع ،فقط در این حدیث در سند شیخ
صدوق آمده است و هیچ نامی از او در کتب رجالی
وجود ندارد .کادح تضعیف شده است 46.بنابراین سند
این روایت به دلیل وجود محمد بن سهل و کادح و
مجهول بودن خضر بن ابیفاطمه و وهب بن نافع،
ضعیف است.
َ -4ح َّدثَنَا َعلِ ُّي بْ ُن ال ْ ُح َس ْينِ بْنِ َشاذ ََو ْي ِه ال ْ ُم َؤ ِّد ُب
َو َج ْع َف ُر بْ ُن ُم َح َّم ِد بْنِ َم ْس ُرو ٍر َر ِض َي اهللُ َع ْن ُه َما قَاال
ِي َع ْن أَبِي ِه
َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن َع ْب ِد اهلل ِ بْنِ َج ْع َف ٍر ال ْ ِح ْميَر ُّ
الص ْلت ... قَ َ
الري َّ ِ
ال أَبُو ال ْ َح َسنِ « :فَإ َِّن اهللَ َع َّز
ان بْنِ َّ
َعنِ َّ
آل ُم َح َّم ٍد ِم ْن َذل ِ َ
َو َج َّل أَ ْع َطى ُم َح َّمدا ً َو َ
ك ف َْض ًل َل
يَ ْب ُل ُغ أَ َح ٌد ُك ْن َه َو ْص ِف ِه إ َِّل َم ْن َع َق َل ُه َو َذل ِ َ
ك أَ َّن اهللَ َع َّز َو
َج َّل ل َ ْم يُ َس ِّل ْم َع َلى أَ َح ٍد إ َِّل َع َلى ْ َ
النْبِيَا ِء فَ َق َ
ار َك
ال تَبَ َ
الم َعلى
ين َو قَ َ
الم َعلى ن ُ ٍ
ال َس ٌ
َو تَ َعالَى: َس ٌ
وح فِي الْعال َ ِم َ
ون َو ل َ ْم يَ ُق ْل
يم َو قَ َ
هار َ
ال َس ٌ
الم َعلى ُموسى َو ُ
إِبْرا ِه َ
وح َو ل َ ْم يَ ُق ْل َس َل ٌم َع َلى ِ
َس َل ٌم َع َلى ِ
يم َو
آل ن ُ ٍ
آل إِبْ َرا ِه َ
ال َس َل ٌم َع َلى ِ
ون َو قَ َ
َل قَ َ
ال َع َّز َو َج َّل
ار َ
وسى َو َه ُ
آل ُم َ
47
َس َل ٌم َع َلى ِ
س يَ ْعنِي َ
آل ي 
آل ُم َح َّمد»« :امام رضا(ع)

سال شانزدهم
شماره  -54پاییز و زمستان 1399

میفرماید :همانا خداوند فضیلتی به آل محمد داد که
به شخص دیگری نداده است .خداوند در قرآن به
کسی جز پیامبران سالم نفرستاده است و میفرماید:
سالم بر نوح در جهانیان و سالم بر ابراهیم و سالم بر
موسی و هارون .و نفرمود سالم بر آل نوح و سالم
بر آل ابراهیم ،اما میفرماید :سالم بر آل یاسین یعنی
آل محمد».
علی بن حسین بن شاذویه ،از مشایخ شیخ صدوق
ذکر شده است ،بدون آنکه توثیق شود 48.آیتاهلل
خویی ،جعفر بن محمد بن مسرور را از مشایخ
شیخ صدوق ذکر کرده و گفته است دلیلی بر وثاقت
او وجود ندارد 49.عالمه عسکری این دو راوی را
 .46رجال الطوسی ،ص.275
 .47عيون أخبار الرضا(ع) ،ج ،1صص.237-228
 .48معجم رجال الحدیث ،ج ،11ص.362
 .49معجــم رجال الحدیــث ،ج ،4ص121؛ فهارس الشــیعة ،ج،2
ص.655

مجهول خوانده و روایت آنها را به این دلیل رد کرده
است 50.نجاشی ،محمد بن عبداهلل بن جعفر حمیری را
ثقه دانسته است 51.وثاقت عبداهلل بن جعفر حمیری
نیز تأیید شده 52 ،وی از یاران امام هادی(ع) و امام
عسکری(ع) است 53.ريان بن صلت بغدادی ،از ياران
امام رضا(ع) ،اهل خراسان و ثقه میباشد 54،امام
هادی(ع) را نیز درک کرده و از یاران آن حضرت
است 55.بنابراین سند این روایت به دلیل مجهول بودن
دو راوی اول قابل استناد نیست.
اب قَ َ
َ -5ح َّدثَنَا َع ْب ُد اهلل ِ بْ ُن ُم َح َّم ِد بْنِ َع ْب ِد ال ْ َو َّه ِ
ال
َح َّدثَنَا أَبُو ُم َح َّم ٍد َع ْب ُد اهلل ِ بْ ُن يَ ْحيَى بْنِ َع ْب ِد الْبَاقِي
ال َح َّدثَنَا أَبِي قَ َ
قَ َ
ال َح َّدثَنَا َعلِ ُّي بْ ُن ال ْ َح َسنِ بْنِ َع ْب ِد
ال ال ْ ُم َغان ِ ُّي قَ َ
ال ْ َغنِيِ قَ َ
الر َّزاقِ َع ْن َم ْن َد ٍل
ال َح َّدثَنَا َع ْب ُد َّ
َعنِ ال ْ َك ْلبِ ِّي َع ْن أَبِي َصال ِ ٍح َعنِ ابْنِ َعبَّاسٍ فِي قَ ْول ِ ِه
آل يَ ِ
َع َّز َو َج َّل َس َل ٌم َع َلى ِ
ين قَ َ
«الس َل ُم ِم ْن َر ِّب
اس َ
الَّ :
الس َل َم ُة ل ِ َم ْن تَ َو َّل ُه ْم فِي
ال ْ َعال َ ِم َ
ين َع َلى ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِه َو َّ
ام ِة»؛« 56سالم علی آل یاسین یعنی درودی از
ال ْ ِقيَ َ
پروردگار جهانیان بر محمد و خاندان او و پیروان
ایشان در قیامت است».
نامی از عبداهلل بن محمد ،عبداهلل بن یحیی ،یحیی بن
عبدالباقی ،عبدالباقی و علی بن حسن بن عبدالغنی
مغانی ،در کتب رجالی نیست .در سند حدیث،
مغانی جدا نوشته شده است و ممکن است تصور
شود یک شخص جداگانه است ،اما علیاکبر غفاری
محقق کتاب معاني األخبار ،آورده است که در بعضی
نسخهها ابوعبدالغنی المغانی آمده است .در نتیجه
المغانی لقب علی بن حسن بن عبدالغنی است .آیتاهلل
57
خویی ،عبدالرزاق بن همام را ثقه معرفی کرده است.
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 .72تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص.490
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مندل بن علی العنزی ثقه است 58،لقب او را العتری
نیز ثبت کردهاند 59،ایشان از یاران امام صادق(ع) و
سنیمذهب است 60.کلبی که نام او محمد بن سائب
است ،در رجال شیعه فقط به سنی بودنش اشاره
شده است بدون توثیق 61،اما اهلسنت او را کذاب
خوانده 62و گفتهاند از پیروان عبداهلل بن سبأ بوده
است؛ 63ابوصالح به او گفته است هرچه از من از
ابنعباس نقل کردهای را دیگر نقل نکن 64.ابیصالح،
در رجال شیعه ذکر نشده ،اما ابنابیحاتم در مورد
65
کلبی گفته از ابیصالح باذام روایت نقل میکرد.
بنابراین این شخص ابیصالح باذام است .ابیصالح
باذام را اهلسنت تضعیف کرده 66و گفتهاند به حدیثش
احتجاج نمیشود و ثقه نیست 67.پس سند این روایت
به دلیل وجود کلبی و ابیصالح قابل احتجاج نیست.
َ
يم بْنِ
َ -6ح َّدثَنَا َعلِ ُّي بْ ُن َع ْب ِد اهلل ِ بْنِ أ َس ٍد َع ْن إِبْ َرا ِه َ
ُم َح َّم ٍد الثَّ َق ِف ِّي َع ْن ُز َر ْيقِ بْنِ َم ْر ُزوقٍ الْبَ َجلِ ِّي َع ْن َد ُاو َد
بْنِ ُع َليَّ َة َعنِ ال ْ َك ْلبِ ِّي َع ْن أَبِي َصال ِ ٍح َعنِ ابْنِ َعبَّاسٍ
آل يَ ِ
فِي قَ ْول ِ ِه َع َّز َو َج َّل َس َل ٌم َع َلى ِ
ين قَ َ
ال« :أَ ْي
اس َ
َع َلى ِ
آل ُم َح َّم ٍد َو إِن ََّما َذ َك َر اهللُ َع َّز َو َج َّل أَ ْه َل ال ْ َخ ْي ِر َو
َ
اء ْ َ
النْبِيَا ِء َو ذ ََرا ِري َّ ُه ْم َو إ ِْخ َوان َ ُه ْم»؛« 68سالم علی آل
أبْنَ َ
یاسین یعنی سالم بر آل محمد ،خداوند فقط اهل خیر
و نیکی و فرزندان انبیا و نسل آنها و برادرانشان را
ذکر کرده است».
نامی از علی بن عبداهلل بن اسد ،در کتب رجالی ذکر
نشده است .ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل بن

عاصم بن سعد بن مسعود ثقفي ثقه است .ابنداود،
زریق بن مرزوق بجلی را ثقه دانسته است 69.آیتاهلل
خویی او را رزیق بن مرزوق نامیده است 70و نجاشي
نیز رزیق را توثیق کرده است 71.نامی از داود بن
علیه ،در کتب رجالی ذکر نشده است .بنابراین به
دلیل وجود کلبی و ابوصالح که تضعیف شدهاند ،سند
روایت ضعیف است.
َ -7ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن ال ْ ُح َس ْينِ ال ْ َخ ْث َع ِم ُّي َع ْن َعبَّا ِد بْنِ
ان َعنِ ْ َ
ال ْع َم ِ
ش َع ْن ُم َجا ِه ٍد
وسى بْنِ ُع ْث َم َ
يَ ْع ُق َ
وب َع ْن ُم َ
آل يَ ِ
َعنِ ابْنِ َعبَّاسٍ فِي قَ ْول ِ ِه َع َّز َو َج َّل َس َل ٌم َع َلى ِ
ين
اس َ
ال« :ن َ ْح ُن ُه ْم ُ
قَ َ
آل ُم َح َّم ٍد»؛« 72ما آل محمدیم».
توثیقی برای محمد بن حسين بن حفص خثعمي
73
ي در منابع رجالی شیعه نیامده است،
اشناني كوف 
74
اما اهلسنت او را ثقه دانستهاند .در بعضی کتب
رجال شیعه ،عباد بن یعقوب ،سنیمذهب دانسته شده
است 75،اما آیتاهلل خویی او را ثقه میداند 76.اهلسنت
نیز او را شیعه دانسته و تصدیق کردهاند 77.موسی بن
عثمان ،در رجال شیعه ذکر نشده ،اما اهلسنت او
را شیعه دانسته و تضعیف کردهاند 78.اعمش (سلیمان
بن مهران) ثقه است 79.شیخ طوسی او را از اصحاب
امام صادق(ع) نام برده 80و ابنداود او را در شمار
ممدوحین آورده است 81.توثیقی برای مجاهد بن جبر
تابعی در منابع رجالی شیعه نیست 82،اما اهلسنت او

52

سال شانزدهم
شماره  -54پاییز و زمستان 1399

را امام تفسیر گفتهاند 83.بنابراین سند این روایت به
دلیل ضعف موسی بن عثمان ،ضعیف است.
َ -8ح َّدثَنَا أَبِي َر ِح َم ُه اهللُ قَ َ
ال َح َّدثَنَا َع ْب ُد اهلل ِ بْ ُن ال ْ َح َسنِ
ال ْ ُم َؤ ِّد ُب َع ْن أَ ْح َم َد بْنِ َعلِ ٍّي ْ َ
يم بْنِ
ال ْصبَ َهان ِ ِّي َع ْن إِبْ َرا ِه َ
ُم َح َّم ٍد الثَّ َق ِف ِّي قَ َ
ال أَ ْخبَ َرنِي أَ ْح َم ُد بْ ُن أَبِي َع ْم َر َة النَّ ْه ِد ُّي
قَ َ
ان َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ
ال َح َّدثَنِي أَبِي َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ َم ْر َو َ
السائ ِ ِب َع ْن أَبِي َصال ِ ٍح َعنِ ابْنِ َعبَّاسٍ فِي قَ ْول ِ ِه َع َّز َو
َّ
ٍ 84
آل يَ ِ
الَ « :ع َلى ِ
َج َّل َس َل ٌم َع َلى ِ
ين قَ َ
آل ُم َح َّمد»؛
اس َ
«سالم علی آل یاسین یعنی سالم بر آل محمد».
علی بن حسین بن بابویه ،پدر شیخ صدوق و ثقه
است 85.درباره عبداهلل بن حسن مؤدب 86،و احمد
بن علی اصبهانی ،توثیقی ذکر نشده است 87.احمد بن
ابیعمره نهدی و ابیعمره نهدی (پدر احمد) ،در کتب
رجالی ذکر نشدهاند .بنابراین ضعف محمد بن مروان،
کلبی و ابوصالح ،باعث ضعف سند روایت شده است.
اق ال َّطال َ َقان ِ ُّي
يم بْنِ إ ِْس َح َ
َ -9ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن إِبْ َرا ِه َ
َر ِض َي اهللُ َع ْن ُه قَ َ
ال َح َّدثَنَا َع ْب ُد ال ْ َعزِي ِز بْ ُن يَ ْحيَى ال ْ َج ُلو ِد ُّي
ال َح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن َس ْهلٍ قَ َ
قَ َ
يم بْ ُن َم ْع َم ٍر
ال َح َّدثَنَا إِبْ َرا ِه ُ
ال َح َّدثَنَا َع ْب ُد اهلل ِ بْ ُن َدا ِه ٍر ْ َ
ِي قَ َ
قَ َ
ال َح َّدثَنِي أَبِي
ال ْح َمر ُّ
ال َح َّدثَنَا ْ َ
قَ َ
ش َع ْن يَ ْحيَى بْنِ َوث ٍ
َّاب َع ْن أَبِي َع ْب ِد
ال ْع َم ُ
اب َك َ ُ
الس َل ِميِ أَ َّن ُع َم َر بْ َن ال ْ َخ َّط ِ
«س َل ٌم
الر ْح َمنِ ُّ
َّ
ان يَ ْق َرأَ :
َ
ِ
ِ
ِ
الس َل ِم ُّي« :آلُ
َ
َ
نِ
الر ْح َم
َعلى آل يَاس َ
ُّ
ين» قَال أبُو َع ْبد َّ
ٍ 88
يَ ِ
ين ُ
آل ُم َح َّمد»؛ «ابوعبدالرحمن سلمی گوید
اس َ
عمر بن خطاب آیه را «سالم علی آل یاسین» قرائت
میکرد و آل یاسین آل محمد هستند».
وضعیت ابراهیم بن معمر در منابع رجالی نیامده
است .نجاشی و ابنداود ،عبداهلل بن داهر را ضعیف
دانستهاند 89.داهر (پدر عبداهلل) ،در کتب رجال
ذکر نشده است .ابنداود ،یحیی بن وثاب را جزء

ممدوحین آورده 90و شیخ طوسی او را بدون توثیق
ذکر کرده است 91.ابوعبدالرحمن سلمی عبداهلل بن
حبيب از یاران امام علی(ع) بوده است 92.بنابراین
به دلیل وجود محمد بن سهل و عبداهلل بن داهر ،سند
روایت ضعیف است.
يم بْنِ َم ْعنٍ َع ْن
َ -10ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن َس ْهلٍ َع ْن إِبْ َرا ِه َ
يم بْنِ َدا ِهر َة َعنِ ْ َ
ش َع ْن يَ ْحيَى بْنِ َوث ٍ
ال ْع َم ِ
َّاب
إِبْ َرا ِه َ
َ
َ
الر ْح َمنِ ْ َ
ال ْس َل ِم ِّي َع ْن ُع َم َر بْ ُن ال ْ َخ َّطابِ
َع ْن أبِي َع ْب ِد َّ
أَن َّ ُه َك َ ُ
آل يَ ِ
الَ « :ع َلى ِ
«س َل ٌم َع َلى ِ
ين» قَ َ
آل
اس َ
ان يَ ْق َرأَ :
ُم َح َّم ٍد»؛« 93عمر بن خطاب آیه را «سالم علی آل
یاسین» قرائت میکرد ،منظور از آل یاسین آل محمد
است».
ابراهیم بن معن (معمر) 94در رجال شیعه ذکر نشده
است .ابراهیم بن داهره (بن زاهر) ،در رجال ذکر نشده،
اما شاید همان عبداهلل بن داهر در روایت قبلی باشد
که ضعیف است .پس سند این روایت به دلیل وجود
محمد بن سهل و ابراهیم بن داهره ،ضعیف است.
اق َر ِضي اهللُ
يم بْنِ إ ِْس َح َ
َ -11ح َّدثَنَا ُم َح َّم ُد بْ ُن إِبْ َرا ِه َ
َ
َع ْن ُه قَ َ
ال َح َّدثَنَا أَبُو أَ ْح َم َد َع ْب ُد ال ْ َعزِي ِز بْ ُن يَ ْحيَى بْنِ أَ ْح َم َد
ِي قَ َ
ال َح َّدثَنِي ال ْ ُح َس ْي ُن بْ ُن
يسى ال ْ َج ُلو ِد ُّي الْبَ ْصر ُّ
بْنِ ِع َ
ان بْ ُن َد ُاو َد قَ َ
ُم َعا ٍذ قَ َ
ال َح َّدثَنَا ال ْ َح َك ُم بْ ُن
ال َح َّدثَنَا ُس َل ْي َم ُ
ك فِي قَ ْول ِ ِه َع َّز َو َج َّل
الس ْن ِد ِّي َع ْن أَبِي َمال ِ ٍ 
ُظ َه ْي ٍر َعنِ ِّ
ال« :يَ ِ
آل يَ ِ
َس َل ٌم َع َلى ِ
ين ُم َح َّم ٌد َو ن َ ْح ُن ُ
ين قَ َ
آل
اس ُ
اس َ
يَ ِ
ين»؛« 95یاسین حضرت محمد(ص) است و ما آل
اس َ
یاسین هستیم».
این روایت بسیار شبیه به روایت امام علی(ع) است.
چون ابومالک از یاران امام صادق(ع) است 96،به
احتمال بسیار این روایت را از ایشان نقل میکند.
حسین بن معاذ ابنمسلم انصاري كوفي از اصحاب

 .83ميزان اإلعتدال ،ج ،3ص.439
 .84معاني األخبار ،ص.122
 .85الفهرست ،ص273؛ رجال النجاشي ،ص.261
 .86رجال الطوسی ،ص.433
 .87معجم رجال الحدیث ،ج ،2ص.154
 .88معاني األخبار ،ص.123
 .89کتاب الرجال ،ابنداود حلی ،ص428؛ رجال النجاشي ،ص.228

 .90کتاب الرجال ،ابنداود حلی ،ص.377
 .91رجال الطوسی ،ص.72
 .92کتاب الرجال ،برقی ،ص.5
 .93تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،ص.489
 .94البرهان ،ج ،4ص.626
 .95معاني األخبار ،ص.122
 .96معجم رجال الحدیث ،ج ،22صص30و.31

 .97رجال الطوسی ،ص.187
 .98رجــال ابنالغضائــری ،ص65؛ کتاب الرجال ،ابــنداود حلی،
ص.459
 .99معجم رجال الحدیث ،ج ،8ص.258
 .100رجال النجاشي ،ص.184
 .101رجال الطوسی ،ص.217
 .102رجال الطوسی ،ص10؛ رجال النجاشي ،ص.15
 .103تنقيح المقال ،ج ،23ص.370
 .104رجال الطوسی ،صص124 ،109و.160
 .105منتهی المقال ،ج ،2ص.70
 .106معجم رجال الحدیث ،ج ،22صص30و.31
 .107مجمع البيان ،ج ،8ص.650

يس.
ِ ...إن َ
ين... .
َّك لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
َس َل ٌم ق َْو ًل ِم ْن َر ٍّب َر ِحيمٍ
ينَ .س َل ٌم َع َلى إ ِْل َي ِ
ين
اس َ
اس لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
َوإ َِّن ِإلْ َي َ

قرائات تصریفى ،قرائتهایی هستند که با خواندن آیات
مشابه در کنار هم آغاز میشوند و با جابهجایی ،تبدیل
و ترکیب کلمهها ،آیهها و سورههای قرآن گسترش
مییابند؛ به گونهای که قرآنآموزان با این تمرین و
تکرار میتوانند قرآن را بفهمند و «زبان قرآن» را
109
فراگیرند و با آن به عنوان «زبان دوم» سخن گویند.
ادعیه مأثور نمونههایی از زبان قرآن و گسترش قرائات
تصریفیاند ،چنانکه در دعای  54ام صحیفه سجادیه
آمده است« :يا رحمان الدنيا و اآلخرة و رحيمهما،
ّ
همي ،و اكشف
صل على محمد و آل محمد ،و افرج ّ

غمي .يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد و لم يولد
و لم يكن له كفوا أحد ،اعصمني و طهرني ،و اذهب
110
ببليتي».
مصداق آل محمد(ع) :آل تعبیر دیگری برای «اهل»
است« :آل الرجل :أه ُله» 111.با توجه به موارد کاربرد
این واژه میتوان مفهوم آن را به این شرح بیان كرد:
به انسانی كه نسبت به چیزی یک نوع انتساب،
اختصاص ،انس و الفتی دارد ،اهل آن گفته میشود.
به دیگر سخن ،منظور از اهل یا آل یک نفر ،كسانی

 .108سوره شناسی ،صص.122-119
 .109ر.ک :تاریخ کتابت قرآن و قرائات ،صص.104-89
 .110صحيفه سجاديه ،ص.260
 .111لسان العرب ،ج ،11ص.30
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امام صادق(ع) و بدون توثیق ذکر شده است 97.سلیمان
بن داود ،بین سلیمان بن داود منقری و سلیمان بن
داود بن حصین مشترک است .ابنداود و ابنغضائری،
منقری را ضعیف دانستهاند 98،اما آیتاهلل خویی
تضعیف آنها را رد کرده است 99و نجاشی او را توثیق
کرده است 100.ابنحصین نیز از اصحاب امام صادق(ع)
و بدون توثیق ذکر شده است 101.حکم بن ظهیر ،راوی
102
تفسیر سدی است و بدون توثیق ذکر شده است،
اما مامقانی او را امامی و حسن میداند 103.اسماعیل
بن عبدالرحمن سندی از یاران امام سجاد(ع) ،امام
باقر(ع) و امام صادق(ع) میباشد .شیخ طوسی او را
توثیق نکرده است 104،اما علمای رجالی متأخر او را
صدوق نامیدهاند 105.از آنجا که حدیث موقوف است،
تشخیص ابیمالک ،سخت است؛ زیرا میتواند مشترک
بین ابومالک اسدی و ابومالک جهنی باشد که از یاران
106
امام صادق(ع) ذکر شدهاند ،بدون اینکه توثیق شوند.
پس چون روایت موقوف است و اکثر راویان توثیق
نشدهاند و در مورد سلیمان بن داود اختالف شدید
وجود دارد ،سند آن ضعیف است.
گرچه روایات فوق به لحاظ سندی ضعیفاند ،اما متن
آنها قابل توجه است .به نظر میرسد علت آنکه منظور
از «آلیاسین» ،آل محمد دانسته شده ،از آن رو است
که بنابر دیدگاهی مشهور ،منظور از «یس» در سوره
یس ،پیامبر اکرم(ص) است 107که با توجه به زوجیت
دو سوره یس و صافات ،قرائت «آل یاسین» شایان

تدبر و قابل تأمل است و آن را باید از جمله قرائات
تصریفی دانست که مانند آن از زبان صحابه و ائمه(ع)
فراوان گزارش شده است .بنابر نظام زوجی سورههای
قرآن در علم سورهشناسی ،سورههای قرآن دو به دو
زوج یکدیگرند و مانند دو آینه موازی عمل میکنند و
تصاویر بیشماری از مفاهیم و آموزههای یکدیگر را
کشف و نمایان میکنند 108.از این رو ،کاربرد «یس» در
هر دو سوره قابل توجه است:
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هستند كه به او وابسته بوده و از پیروان و بستگان
او به شمار میروند .برای چنین معنای وسیعی اگر
دلیلی بر تخصیص و انحصار در عدهای وجود داشت،
آن تخصیص معتبر است ،مانند انحصاری که در
آیه تطهیر و حدیث ثقلین وجود دارد که محدود به
ائمه(ع) است ،اما اگر چنین دلیلی وجود نداشت ،اهل
همان معنای وسیع خود را دارد.
فیض کاشانی در الوافي ،آورده است :آل هر بزرگ
و اهل بیت او کسانی هستند که به فضیلت و برتری
آن بزرگ اقرار دارند و از دستور او اطاعت کرده و
روش او را در پیش میگیرند .بنابراین در هر امت،
کسانی که به واقع به پیامبرشان ایمان بیاورند و مطیع
دستورات او باشند ،آل آن پیامبر و آل وصی او و
نیز اهل بیت آن دو خواهند بود ،هرچند در ظاهر،
خانه و محل سکونتشان دور از ایشان باشد؛ زیرا
در این بحث منظور از خانه ،خانه زنان و فرزندان
نیست ،بلکه مراد ،خانه تقوا و ایمان و خانه نبوت و
حکمت و عرفان است .ایشان برای اثبات این نظریه
به آیاتی از قرآن کریم استناد میکند که درباره اهل
نوح(ع) استَ « :ف َأن َْج ْي َنا ُه َو َأ ْه َل ُه إ َِّل ا ْم َر َأ َت ُه َكان َْت ِم َن
ين»؛(« 112چون کار به اینجا رسید )،ما او و
الْغَابِ ِر َ
خاندانش را رهایی بخشیدیم؛ جز همسرش ،که از
ُوحا ِإ ْذ نَا َدى ِم ْن ق َْب ُل
بازماندگان (در شهر) بود»َ « ،ون ً
113
يم»؛
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َف َن َّج ْي َنا ُه َو َأ ْه َل ُه ِم َن الْ َك ْر ِب الْ َع ِظ ِ
َف ْ
«و نوح را (به یاد آور) هنگامی که پیش از آن (زمان،
پروردگار خود را) خواند! ما دعای او را مستجاب
کردیم؛ و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات
س ِم ْن َأ ْه ِل َ
دادیم» و «ق َ
ك ِإن َُّه
َال َيا ن ُ
ُوح ِإن َُّه لَ ْي َ

َ
س لَ َ
ك ِب ِه ِع ْل ٌم
َع َم ٌل َغ ْي ُر َصالِحٍ َف َل َت ْسألْنِ َما لَ ْي َ
ِإنِّي َأ ِع ُظ َ
ين»؛«114فرمود :ای
ك َأ ْن َت ُك َ
ون ِم َن الْ َجا ِه ِل َ
نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحی است

 .112اعراف.83 ،
 .113انبیاء.76 ،
 .114هود.46 ،

[= فرد ناشایستهای است]! پس ،آنچه را از آن آگاه
نیستی ،از من مخواه! من به تو اندرز میدهم تا از
جاهالن نباشی!».
از این آیات برمیآید که مراد از اهل ،خاندان و پیروان
نیست ،بلکه اهل تو ،پیروان راستین تو هستند که
آنها را به همراه خودت نجات دادیم .بنابراین ،چون
پسرت در عقیده و عمل ،پیرو تو نبود ،در نتیجه ،اهل
تو هم نبود و وعده نجاتی که به اهلت دادیم شامل
حال او نمیشود .از همین رو ،پیامبر(ص) فرموده
استُّ :
نقی آلى»؛ «هر انسان پرهیزکار و
تقی و ٍّ
«كل ٍّ
لمان ِمنّا أَ َ
هل
«س ُ
پاکیزه از گناهی ،آل من است» و َ
البَ ِ
یت» .بنابراین برترین مصادیق آل محمد ،اهل بیت
خواهند بود که در ایمان و عمل صالح به مقام طهارت
رسیدهاند و این هرگز به معنای اخراج سایر مؤمنان
115
اهل تقوا از این دایره نخواهد بود.
 )2اهل قرآن

بعضی از مفسران منظور از «یس /یاسین» را قرآن
دانستهاند 116،از این رو ،منظور از آل یاسین ،اهل قرآن
117
است.
 )3الیاس و پیروانش

مصداق سومی که بعضی از مفسران بدون دلیل بیان
کردهاند ،الیاس نبی(ع) و کسانی است که به او ایمان
آوردهاند که آل را به معنای امت و یاران او تفسیر
کردهاند 118.دلیلی برای درستی این نظریه وجود ندارد.
 )4الیاس

گفتهاند« :آلیاسین» اسم دیگر حضرت الیاس(ع)
است ،یا چون اسم پدر او ،یاسین بوده ،منظور از آل
119
یاسین ،الیاس پیامبر(ع) است.
در قرائات شاذ ،آیه  130صافات ،به صورت
 .115الوافي ،ج ،3ص.896
 .116جامع البیان ،ج ،22ص.97
 .117التفسیر الکبیر ،ج ،5ص.321
 .118تفســیر یحیی بن سالم ،ج ،2ص841؛ إعراب القراءات الشواذ،
ج ،2ص.189
 .119تفسیر القرآن الکریم ،ص449؛ مفاتیح الغیب ،ج ،26ص.354

«ادرسین»« ،ایلیس»،
«ادراسین»« ،ادریسین»،
َ
«ایلیسین» و «یاسین» نیز قرائت شده 120که هیچ
حجیتی برای درستی آنها وجود ندارد؛ زیرا همه این
قرائات ،برخالف رسمالخط متواتر قرآن است.
رسم الخط خاص «الیاسین» ـ که در منابع علم
121
رسم المصحف ،اختالفی برای آن ثبت نشده است
ـ در متن مکتوب قرآن نمونههای دیگری هم دارد که
در قاعده «مقطوع القرآن و موصوله» یا «الفصل و
الوصل» بیان میشود ،به عنوان مثال« ،بئس ما» در
سه مورد متصل نوشته میشود« :بِئ َْس َما اشْ َت َر ْوا بِ ِه
َ
123
122
ْ
ِيمان ُُك ْم»؛
أ ْن ُف َس ُه ْم»؛ «ق ُْل بِئ َْس َما َيأ ُم ُر ُك ْم بِ ِه إ َ
«بِئ َْس َما خَ َل ْف ُت ُمو ِني» 124.در مواردی که حرفی به
«بئس» افزوده شده ،از «ما» جدا نگاشته شده است:
126
125
ون»؛
ْس َما َكانُوا َي ْع َم ُل َ
َ
«ولَ ِبئ َ
ْس َما شَ َر ْوا»؛ «لَ ِبئ َ
َ
127
َ
َ
َ
ِ
ِ
ُ
ْس َما كانُوا
«لَبئ َ
ْس َما ق ََّد َم ْت ل ُه ْم أ ْنف ُس ُه ْم»؛ «لبئ َ
130 129
128
ون» .
ْس َما َيشْ َت ُر َ
َي ْص َن ُع َ
ون»؛ « َف ِبئ َ

صافات ،منظور از «اِلیاسین» ،الیاس نبی(ع) است که
پیش از این در آیه  123نام او در زمره پیامبران آمده
ين».
اس لَ ِم َن الْ ُم ْر َس ِل َ
استَ « :وإ َِّن ِإلْ َي َ
 .4این تغییر در اسم او به سبب هماهنگی با فواصل
آیات و رعایت توازن لفظ و معنا که همواره در زبان
قرآن رعایت شده ،رخ داده است؛ زیرا آیات قبل و
131
بعد به «ین» ختم شدهاند ،درست مانند تغییر «سیناء»
132
به «سینین».
 .5قرائت «آل یاسین» ،در زمره قرائات تصریفی قرار
میگیرد.
 .6اینکه در روایات ،مصداق آن« ،آل محمد» بیان
شده ،به سبب آن است که بنابر مضامین سوره یس
زوج سوره صافات است ،منظور از «یس» ،پیامبر
که ِ
اکرم(ص) است ،در نتیجه آل یاسین ،آل محمدند.
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 .120معجم القراءات ،ج ،8صص56و.57
 .121رسم المصحف و مصحف نگاری ،صص.220-170
 .122بقره.90 ،
 .123بقره.93 ،
 .124اعراف.150 ،
 .125بقره.102 ،
 .126مائده.62 ،
 .127مائده.80 ،
 .128مائده.63 ،
 .129آل عمران.187 ،
 .130رســم القرآن ،ص13؛ المصاحف ،صــص118و119؛ المقنع،
ص88؛ مختصر التبیین لهجاء التنزیل ،ج ،3ص451؛ رسم المصحف و
مصحف نگاری ،صص.296-287
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گیری
نتيجه
 .1براساس قرائت متواتر و جمهور مسلمانان ،آیه
 130صافاتَ « ،س َل ٌم َع َلى إ ِْل َي ِ
ين» تالوت و
اس َ
روایت شده است.
 .2در منابع علم رسم المصحف اختالفی در شیوه
نگارش آیه  130صافات گزارش نشده است.
 .3با توجه به سیاق آیه  130و اسلوب بیانی سوره

 .131مؤمنون.20 ،
 .132تین.2 ،

کتابنامه
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 قرآن کریم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی ،مرکز تحقیقاتکامپیوتری علوم اسالمی نور.
 أحوال الرجال ،ابراهيم بن يعقوب سعدي جوزجاني،فيصل آباد ،حديث اكادمي ،بیتا.
 اإلصابة في تمييز الصحابة ،احمد بن علي ابنحجرعسقالني ،بيروت ،دارالكتب العلمية۱۴۱۵ ،ق.
 إعراب القراءات السبع و عللها ،حسين بن احمدابنخالويه ،قاهره ،مكتبة الخانجي۱۴۱۳ ،ق.
 إعراب القراءات الشواذ ،عبداهلل بن حسین عکبری،قاهره ،المکتبة األزهرية۱۴۲۴ ،ق.
 إعراب القرآن ،ابراهیم بن سری زجاج ،قم ،دارالتفسير،۱۴۱۶ق.
 أنساب األشراف ،احمد بن یحیی بالذری ،بیروت،دارالفکر1417 ،ق.
 البرهان في تفسير القرآن ،سید هاشم بن سلیمان بحرانی،قم ،مؤسسة البعثة۱۳۷۴ ،ش.
 تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن) ،محسنرجبی قدسی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1398 ،ش.
 تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،محمد بناحمد ذهبي ،بیروت ،دارالغرب اإلسالمي۲۰۰۳ ،م.
 التاريخ الكبير ،محمد بن اسماعيل بخاري ،حيدرآباددكن ،دائرة المعارف العثمانية ،بیتا.
 تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ،علیاسترآبادی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي۱۴۰۹ ،ق.
 تعليقات الدارقطني على المجروحين إلبنحبان ،عليبن عمر دارقطني ،قاهره ،الفاروق الحديثة؛ دارالکتاب
اإلسالمی۱۴۱۴ ،ق.
 تفسیر ابنوهب المسمی الواضح فى تفسير القرآنالكريم ،عبداهلل بن محمد ابنوهب دينورى ،بیروت،
دارالكتب العلمية۱۴۲۴ ،ق.
 التفسیر الکبیر ،سلیمان بن احمد طبرانی ،اربد ،دارالکتبالثقافي۲۰۰۸ ،م.
 تفسیر یحیی بن سالم ،یحیی بن سالم تیمی ،بیروت،دارالکتب العلمية۱۴۲۵ ،ق.
 -تفسير القرآن العظيم ،عبدالرحمن بن محمد ابنابیحاتم،

ریاض ،مكتبة نزار مصطفى الباز1419 ،ق.
 -تفسیر القرآن الکریم ،محمد بن ابیبکر ابنقیم جوزیه،

بیروت ،دار و مکتبة الهالل1410 ،ق.
 تفسير فرات الكوفي ،فرات بن ابراهیم کوفی ،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی۱۴۱۰ ،ق.
 تنقيح المقال في علم الرجال ،عبداهلل مامقانی ،قم،مؤسسة آل البیت(ع) إلحیاء التراث۱۴۳۱ ،ق.
 التوحيد ،محمد بن علی ابنبابویه ،قم ،دفتر انتشاراتاسالمي۱۳۹۸ ،ق.
 تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،یوسف بن عبدالرحمنمزي ،بيروت ،مؤسسة الرسالة۱۴۰۰ ،ق.
 جامع البیان فی تفسیر القرآن ،محمد بن جریر طبری،بیروت ،مؤسسة الرسالة۱۴20 ،ق.
 الجرح و التعديل ،عبدالرحمن بن محمد ابنابیحاتم،حيدرآباد دكن ،دائرة المعارف العثمانية۱۲۷۱ ،ق.
 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ،عبدالرحمن بن ابیبکرسیوطی ،قم ،كتابخانه آيةاهلل مرعشى نجفى(ره)1404 ،ق.
 رجال ابنالغضائری ،احمد بن حسین ابنغضائری ،قم،مؤسسه اسماعیلیان۱۳۶۴ ،ش.
 رجال الطوسی،محمد بن حسن طوسی ،نجف ،المطبعةالحیدریة۱۳۸۱ ،ق.
 رجال الکشی ،محمد بن عمر کشی ،مشهد ،دانشگاهمشهد1409 ،ق.
 رجال النجاشي ،احمد بن علی نجاشی ،قم ،دفترانتشارات اسالمی۱۴۰۷ ،ق.
 رسم القرآن ،احمد بن حسین ابنمهران ،تهران ،وزارتفرهنگ و ارشاد اسالمى1380 ،ش.
 رسم المصحف و مصحف نگاری ،محسن رجبی قدسی،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی،
1398ش.
 سوره شناسی (روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم)،محمدعلى لسانى فشارکى و حسین مرادی زنجانی ،قم،
نصایح1394 ،ش.
 سير أعالم النبالء ،محمد بن احمد ذهبي ،بیروت،مؤسسة الرسالة۱۴۰۵ ،ق.

المتهجد و سالح المتعبّد ،محمد بن حسن
 مصباحّ
طوسى ،بيروت ،مؤسسة فقه الشیعة1411 ،ق.
 المصنف فی األحادیث و اآلثار ،عبداهلل بن محمدابنابیشیبه ،ریاض ،مکتبة الرشد1409 ،ق.
 معانی القرآن،یحیی بن زیاد فراء ،قاهره ،الهیئة المصریةالعامة للکتاب۱۹۸۰ ،م.
 معاني األخبار ،محمد بن علی ابنبابویه ،قم ،دفترانتشارات اسالمي۱۴۰۳ ،ق.
 معجم القراءات ،عبداللطیف خطیب ،دمشق ،دارسعدالدین2000 ،م.
 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،سیدابوالقاسم خویی ،قم ،مرکز نشر آثار شیعه۱۳۶۹ ،ش.
 مفاتیح الغیب ،محمد بن عمر فخررازی ،بیروت،دارإحياء التراث العربي۱۴۲۰ ،ق.
 المقنع فى رسم مصاحف األمصار ،عثمان بن سعید دانى،قاهره ،مکتبة الکلیات األزهریة ،بیتا.
 منتهی المقال في أحوال الرجال ،محمد بن اسماعیلمازندرانی حائری ،قم ،مؤسسة آل البیت(ع) إلحیاء
التراث۱۴۱۶ ،ق.
 الموطأ ،مالک بن انس ،بیروت ،دارإحياء التراث العربي،1406ق.
 المیزان فی تفسیر القرآن ،سید محمدحسین طباطبایی،بیروت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات1390 ،ق.
 ميزان اإلعتدال في نقد الرجال ،محمد بن احمد ذهبي،بيروت ،دارالمعرفة۱۳۸۲ ،ق.
 الوافي ،محمدمحسن بن شاه مرتضی فیض كاشانى،اصفهان ،كتابخانه امام اميرالمؤمنين علي(ع)1406 ،ق.
 الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ،على بن احمد واحدى،دمشق ،دارالقلم؛ بیروت ،الدار الشامیة1415 ،ق.
 الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،علي بن احمد واحدی،بیروت ،دارالكتب العلمية۱۴۱۵ ،ق.
 الهدایة إلی بلوغ النهایة ،مکی بن ابیطالب قیسی،شارجه ،جامعة الشارقة1429 ،ق.
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 صحیفه سجادیه ،علی بن حسین(ع) ،قم ،الهادى،1376ش.
 الطبقات الکبری ،محمد ابنسعد ،بیروت ،دارالکتبالعلمیة1410 ،ق.
 علل الشرائع ،محمد بن علی ابنبابویه ،قم ،داوري،۱۳۸۵ش.
 عيون أخبار الرضا(ع) ،محمد بن علی ابنبابویه ،تهران،جهان ،بیتا.
 فتح القدیر ،محمد بن علی شوکانی ،دمشق ،دار ابنکثير؛بیروت ،دارالکلم الطیب۱۴۱۴ ،ق.
 فهارس الشیعة ،مهدی خدامیان آرانی ،قم ،مؤسسة تراثالشيعة1431 ،ق.
 الفهرست ،محمد بن حسن طوسی ،نجف ،مکتبةالمرتضوية ،بیتا.
 قراء سبعه و قرائات سبع (گزارش ،بررسی ،مقایسه،آموزش و پژوهش) ،محمدعلى لسانى فشارکى ،تهران،
اسوه1391 ،ش.
 القرآن الکریم و روایات المدرستین ،مرتضی عسکری،قم ،دانشکده اصول الدين1374 ،ش.
 کتاب الرجال ،احمد بن محمد برقی ،تهران ،دانشگاهتهران۱۳۴۲ ،ش.
 کتاب الرجال ،حسن بن علی ابنداود حلی ،تهران،دانشگاه تهران۱۳۴۲ ،ش.
 الكامل في ضعفاء الرجال ،عبداهلل بن عدي جرجاني،بيروت ،دارالكتب العلمية۱۴۱۸ ،ق.
 لسان العرب ،محمد بن مکرم ابنمنظور ،بیروت،دارالفکر؛ دارصادر1414 ،ق.
 متشابه القرآن و مختلفه ،محمد بن على ابنشهرآشوبمازندرانى ،قم ،بیدار1369 ،ق.
 المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين ،محمدابنحبان ،حلب ،دارالوعي۱۳۹۶ ،ق.
 مجمع البيان في تفسير القرآن،فضل بن حسن طبرسی،تهران ،ناصرخسرو۱۳۷۲ ،ش.
 مختصر التبیین لهجاء التنزیل ،سلیمان بن نجاح ،مدینه،مجمع الملک فهد1423 ،ق.
 -المصاحف ،عبداهلل بن سلیمان سجستانی ،بیروت،

دارالکتب العلمیة1405 ،ق.

