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 چكيده 

هاي  است كه پيرامون سبب نزول آن ديدگاه گونه آياتي آن احقاف از  سوره 17  آيه
شده است. گروهي از مفسران فريقين بر اين  متفاوت در ميان مفسران فريقين مطرح

ول آيه، عبدالرحمن بن ابي بكر است كه به پـدر و مـادرش اُف   باورند كه سبب نز
اند و سبب نـزول   گفت؛ اما گروه ديگر از مفسران فريقين اين نگرش را پذيرا نشده

تحليلي سـبب   -اند. نوشتار حاضر با روش توصيفي  آيه را شخص ديگري دانسته
ر فـريقين  نزول و تفاوت رأي در سبب نزول و شخصيت مد نظر آيـه را در تفاسـي  

كه ديدگاه آن دسته از مفسران  بررسي كرده است. نتايج پژوهش حاكي از آن است
انـد،   احقاف را عبدالرحمن بن ابـي بكـر دانسـته     سوره 17  فريقين كه سبب نزول آيه

ناظر بر روايت جابر و مروان بن حكم است؛ اما اين روايات داراي اشكاالت فراواني 
براي آنكـه بـا    -مستند بر سخن مروان بن حكم-سنت كه روايت اهل  آنجا است تا

رو، شـماري از   شـود؛ ازايـن   سخنان عايشه در تعارض است از صـحت خـارج مـي   
 اند. احقاف را گروهي از كافران بيان كرده  سوره 17  مفسران فريقين سبب نزول آيه
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 . بيان مسأله1
گونـه   از آن نظرهـايي وجـود دارد   سبب نزول برخي آيات قرآن كريم اختالف درباره

««  آيات، آيه
)، اسـت  17 (احقاف/ »1

است كـه   -اول  خليفه فرزند ابوبكر -عبدالرحمن بن ابي بكر   شده آيه درباره كه نقل
گفتنـد: كـه    به پدر و مادر خويش اُف گفت؛ زيرا آن هنگام كه پدر و مادرش بـه او  

ها اُف گفت و اين  شود اما او اين را نپذيرفت و بدان رگ دوباره زنده ميانسان پس م
سبب نزولش، كنش عبدالرحمن بن ابي بكر بوده اسـت. ايـن نگـرش برخـي از       آيه

است؛ اما  اشكاالتي داراي كه اند داده قرار آويز مفسران فريقين است كه رواياتي دست
احقـاف    سـوره  17  سبب نزول آيـه  ين اين نگرش را كهبرخي ديگر از مفسران فريق
از اين رو و به جهت ارزشمندي اين پرسـمان، نوشـتار    عبدالرحمن باشد، نپذيرفتند؛

 حاضر سعي كرده به سؤاالت زير پاسخ دهد:
احقاف در تفاسير فريقين در شأن چه كسي نـازل    سوره 17  الف. سبب نزول آيه

 شده است؟
 احقاف معتبرند؟  سوره 17  ول آيهسبب نز  ب. روايات واگويش شده درباره

 احقاف چيست؟  سوره 17  ج. داليل هر كدام از مفسران فريقين در بيان سبب نزول آيه
بررسي « ها: اين موضوع مقاالتي نگاشته شده است كه از جمله آن نهيشيپ  درباره

ماجراي وليعهدي يزيد، اثر محسن رنجبر، مجله تاريخ اسالم در آينه پژوهش، بهار 
، شماره 1379رفع توهم حصر از آيه، مجله گلستان قرآن، تير «؛ »1  شماره، 1383

                                                 
 پس[ كه دهيد مي وعده من به آيا]، دلتنگم و متنفر شما از من! [شما بر اُف: گفت مادرش و پدر به كه كسي و .1
 و ؛]نشدند زنده آنان از كدام هيچ و، [گذشتند در بسياري اقوام من از پيش كه حالي در، شد خواهم زنده] مرگ از
، بياور ايمان تو بر واي]: گويند مي فرزندشان به و[ خواهند مي ياري خدا از] فرزندشان بازگشت براي[ همواره دو آن
 او ولي. [است حق] كافران بدبختي و شقاوت و قيامت در مؤمنان رستگاري و سعادت درباره[ خدا وعده ترديد بي
 !نيست گذشتگانهاي  افسانه جز] ها وعده[ اين: گويد ] ميپاسخشان در
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معناشناسي داستان و اسطوره قرآن، اثر عباس اشرفي، مجله صحيفه مبين، «؛ »14
)، اثر محسن 2آراء و نقول در معرفت اسباب نزول («؛ »19، شماره 1378تابستان 

 از بخشي آثار تنها اين ؛ اما»55ره ، شما1379هاشمي؛ مجله گلستان قرآن، اسفند 
 مقاله يك در را موضوع چندين نخست، زيرا اند؛ كرده بررسي را موضوع اين

اما پيرامون ؛ اند كرده اين موضوع را تنها از يك بعد بررسي ،اينكه ديگر اند و گنجانده
اي در  مقاله» فريقين تفاسير در احقاف  سوره 17  آيه نزول سبب بررسي«موضوع 

با نگاهي  موضوع را اين كرده سعي حاضر دسترس نيست. در هر حال، مقاله
تعصب و تنها با رجوع به تفاسير فريقين سبب نزول آن  هرگونه از دور  بهمنصفانه و 

 را بازشناسي كند.

 احقاف در تفاسير فريقين  سوره 17  . سبب نزول آيه2
 در كه است شده گفته فريقين انمي از گوناگوني احقاف نظرات  سوره 17  پيرامون آيه

 اهل و شيعه مفسران نظرات جهت همين به. دارند ناسازگاري هم با اي نقاط پاره
 .گيرد مي قرار موردبررسي جدا صورت به سنت

 شيعه مفسران احقاف از ديدگاه  سوره 17  آيه نزول . سبب2-1
««  در تفاسير شيعه، ذيل آيه

 (احقاف/ »1
 )، آمده كه:17

                                                 
 پس[ كه دهيد مي وعده من به آيا]، دلتنگم و متنفر شما از من! [شما بر اُف: گفت مادرش و پدر به كه كسي و« .1
 و ؛]نشدند زنده آنان از كدام هيچ و، [گذشتند در بسياري اقوام من از پيش كه حالي در، شد خواهم زنده] مرگ از
، بياور ايمان تو بر واي]: گويند مي فرزندشان به و[ دخواهن مي ياري خدا از] فرزندشان بازگشت براي[ همواره دو آن
 او ولي. [است حق] كافران بدبختي و شقاوت و قيامت در مؤمنان رستگاري و سعادت درباره[ خدا وعده ترديد بي
 ».!نيست گذشتگانهاي  افسانه جز] ها وعده[ اين: گويد ] ميپاسخشان در
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اند و  عبدالرحمن بن ابي بكر دانستهقمي و فيض كاشاني سبب نزول اين آيه را 
كند كه در  كردن سخن خويش روايتي را از جابر بن عبداهللا واگويش مي براي استوار

كند  السالم) را مدح و عبدالرحمن بن ابي بكر را ذم مي آن جابر، حسين بن علي (عليه
ني، كند (فيض كاشا السالم) واگويش مي عليه( و اين حديث را جابر از امام باقر

 ).2/297: 1363؛ قمي، 5/14: 1415
عبدالرحمن بن ابي  هسبب نزول اين معتقد است كه آيه دربار شيخ طوسي درباره

شده آن هنگام كه فراخواني پدر و مادر خويش در دعوت به اسالم را  بكر نازل
از  نپذيرفت و رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ را انكار كرد و اين آيه پيش

 ).9/277تا:  طوسي، بي(شده است  بدالرحمن نازلمسلمان شدن ع
و مادر خود كه  كسي كه به پدر آن«نويسد:  سبب نزول آيه مي هاشكوري دربار

دهيد كه  اور را به اسالم دعوت كردند، گفت دوري باد شما را. آيا شما مرا نويد مي
هاي قبل  آنكه مردم آيم و حال شوم و در صحراي رستاخيز زنده بيرون مي مبعوث مي
اند پس چگونه مرا زنده  ها زنده نشده كسي از آن اند و تاكنون هيچ از من مرده

و  شوم؟ پدر و مادر فرياد برآوردند كه خدا راه حق را روشن كند يا آنكه پدر مي
(اشكوري، » مادر عبدالرحمن از خداي متعال فريادرسي خواهند از سخنان بيهوده او

1373 :4/146.( 
عبدالرحمن بن ابي بكر  هاند دربار سبب نزول آيه گفته هي دربارحويزي و بحران

كنند كه در آن جابر به  شده است به روايتي كه در تفسير قمي آمده استناد مي نازل 
السالم)، حسين بن علي  گويد آن حضرت (عليه السالم) مي نقل از امام باقر (عليه

: 1415حويزي، (كند  بكر را ذم مي كند و عبدالرحمن بن ابي السالم) را مدح مي (عليه
 ).5/43: 1415؛ بحراني، 5/15
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عبدالرحمن   احقاف درباره  سوره 17  اند كه آيه آورده  شُبر و بروجردي در اين باره
 ).6/12: 1407؛ شبر، 6/319: 1366شده است (بروجردي،  بن ابي بكر نازل
 او: گويد مى و راند مى سخن اش درباره قرآن كه فرزندى اين«نويسد كه:  مغنيه مي

 خداوند: گفت بايد پاسخ در؟ كيست، كند مى نافرمانى را مادرش و پدر و است كافر
 فرزندى هر آن از مراد كه دهد مى نشان آيه ظاهر ليكن، نبرده نام خاصي فرد از

 مؤمن هردو كه باشد مادرى و پدر داراى و شود كافر بازپسين روز  به كه است
 خدا عذاب و خشم از را او و كنند مى تالش او هدايت و اندرز در و هستند

، شما بر نفرين: گويد مى ها آن به پرخاشگرانه حالت با فرزند اين و ترسانند مى
 و؟ است شده تبديل خاك به وى كه درحالى، آيد مى بيرون گورش از انسان چگونه

 پيش نيز من براى تا است افتاده اتّفاق ديگران براى روزگارها از يكى در كار اين آيا
 ها آن  درباره گويى كه آنجا تا كند مى صدق امروز جوانان از بسيارى بر آيه اين؟ آيد
 راستي و درستي كردن پيدا و شناخت انگيزه با آنان اگر همه اين با. است شده نازل

 هايشان پرسش و آنان از كه است واجب ما بر، بپردازند كشمكش به و بپرسند
 كرده عمل آيه اين به تا سازيم قانع را ها آن بكوشيم توان حد تا و كنيم استقبال
، مغنيه؛ (»)187/ عمران آل( »ننماييد پنهانش و كنيد بيان مردم براي را آن: «باشيم

1424 :7/48.( 
 سبب نزول آيه را ناصر مكارم شيرازي ديدگاه برخي از مفسران فريقين را كه

اين » عبدالرحمن« آرى گناه«نويسد:  كرده و مي دانند رد عبدالرحمن بن ابي بكر مي
ورزيد كارى كه براى  السالم) عشق مى سو به امير مؤمنان على (عليه بود كه از يك
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و دگرگوني  و از سوى ديگر با موروثى شدن خالفت اميه بسيار ناخوشايند بود؛ بني
كت كسروى و بيعت گرفتن براى يزيد را نوعى حر آن به سلطنت، شديداً مخالف بود

خورده اسالم، يعنى آل اميه، موردحمله  دانست. لذا از طرف دشمنان قسم و هرقلى مى
و چه پاسخ مناسبى  و آيات قرآن مجيد را در مورد او تحريف كردند؛ واقع شد

كه تو در پشت او بودى  عايشه به مروان داد كه خداوند پدر تو را لعنت كرد درحالي
: 1371)؛ (مكارم شيرازي، 60(اسراء/» ««اشاره به آيه 

21/341.( 

آن در مورد «كند:  محمدحسين طباطبايي سبب نزول اين آيه را چنين مطرح مي
چون پدر و مادرش او را به  ورزد و كسي است كه به خدا و رسولش و معاد كفر مي

انند قبول نكرد و گفت: آيا مرا تهديد ترس سوي ايمان دعوت نمودند و از معاد مي 
 و شوم؛ و براي پس دادن حساب حاضر مي آيم بار از قبرم بيرون مي كنيد كه يك مي

اند  هايي كه قبل از من بوده كه امت كنيد درحالي خالصه آنكه آيا مرا به معاد تهديد مي
 شده زنده اند مرده تاكنون كه افرادى از بعضى اند. بايد هالك شدند اما زنده نشده

 آغازش توان نمى كه طوالنى هاي قرن اين در، بشر امروز تا مردگان اينكه با، باشند
 ها آن يك هيچ از و اند بيرون شمار حد از كه بودند زياد قدر آن، كرد معين دقيقاً را

 مردگان از بعضى اگر كه اند نفهميده قدر اين نابخردان اين ولى. نشده اثرى و خبر
 اين سبحان خداى وعيد و تهديد و شدند مى زنده دنيا در، شدند مى زنده گذشته
 »دنيا در نه است ديگر نشاه در برخاستن و آخرت در شدن زنده بلكه، نيست

 ).18/203: 1390، طباطبايي(
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اي به شخص خاصي كه آيه در  هر حال طباطبايي در تفسير اين آيه اشاره به
نها در بحث روايي به دو روايت در المنثور كه كند. بلكه ت شده باشد نمي موردش نازل

در آن مروان بن حكم، عبدالرحمن بن ابي بكر را سبب نزول آيه معرفي كرده، اشاره 
كند و در روايت ديگر آمده كه ابن  كند؛ در حالي كه عايشه اين سخن را رد مي مي

 ).18/208يكي از فرزندان ابوبكر است (همان:  عباس نقل كرده سبب نزول آيه 
يل برخي با آنكه دال: شود چنين دريافت مي مفسران شيعه سخن از طوركلي به

  سوره 17  ه آيهگويند ك احقاف ندارند؛ اما مي  سوره 17  سبب نزول آيه  خاصي درباره
 مفسران شيعه كه شده است. يكي از اين عبدالرحمن بن ابي بكر نازل  احقاف درباره

السالم) مدح و  ابر بن عبداهللا كه در آن امام حسين (عليهيك روايت از ج  پايه تنها بر
شده  گويد اين آيه در مورد عبدالرحمن نازل عبدالرحمن بن ابي بكر ذم شده است مي

شود در آن عبارت  است. اين در حالي است كه وقتي سند اين روايت بررسي مي
و  گي سند دارد؛كه نشان از افتاد )2/297: 1363(قمي،  1آمده است» باسناد رفعه«

السالم) مدح و عبدالرحمن ذم شده است و  بينيم كه امام حسين (عليه در متن مي
                                                 

1» .»

شده  با سندي از جابر بن يزيد روايت ؛
السالم) را با  (عليه كه گفت: جابر بن عبداهللا (انصاري) به او پيشنهاد داد: آيا تمجيد و مدح و ثناي امام حسين

السالم) مطرح كرد و  كني؟ پس جابر اين موضوع را براي امام باقر (عليه مذمت و سرزنش عبدالرحمن معاوضه مي
و أصلح لي «السالم) به درگاه خداوند چنين  حضرت فرمود: اي جابر به خدا سوگند! چنانكه امام حسين (عليه

؛ »و أصلح لي في ذريتي«بودند ولي درخواست ايشان  اما پاك مياش  درخواست كرده بود، تمامي ذريه» ذريتي
رو امامت در فرزندان او، يكي پس از ديگري واقع شد  يعني اصالح و شايستگي در نسل و ذريه من امام گرفت، ازاين

 ».ي ايشان حجت خود را تثبيت كرد وسيله و خداوند به
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. پس اين روايت از دو جهت سندي م عبدالرحمن مطرح نشده است و هيچدليلي بر ذ
توان بدان استدالل كرد. پس نظرات مفسران شيعه  و متني مورد اشكال است و نمي

كه برخي از مفسران مانند قمي، فيض كاشاني، حويزي و شود  بندي مي گونه دسته اين
احقاف را   سوره 17  ل آيهبحراني با استناد به روايت جابر بن عبداهللا سبب نزو

اند كه دو اشكال سندي و متني بر آن صادق  عبدالرحمن بن ابي بكر معرفي كرده
بر ادعاي است؛ برخي ديگر از مفسران شيعه مانند شُبر و بروجردي مستند خاصي 

اما برخي ديگر مانند  اند، ندارند؛ خويش كه سبب نزول آيه را عبدالرحمن دانسته
شيخ طوسي روايتي منقول از حسن استناد كرده كه آيه در مورد عبدالرحمن است كه 

 شود. البته اين روايت با نقل عايشه در تضاد بوده و رد مي
  سوره 17  گويند آيه يدسته از كساني كه م ناصر مكارم شيرازي سخنان آن
تنها جرم عبدالرحمن آن  نويسد اند رد كرده و مي احقاف در مورد عبدالرحمن دانسته

اميه گران آمده  كه اين امر براي بني السالم) بوده است؛ است كه عاشق امام علي (عليه
جماعت براي رسيدن به اهدافشان از هيچ كاري  زيرا اين اند؛ به او دروغ بسته و

اي به شخصي خاصي كه آيه  اما طباطبايي در تفسير اين آيه اشاره اند؛ ار نكردهفروگذ
 كند. شده باشد، نمي در موردش نازل

سوره  17  از مفسران شيعه كه سبب نزول آيهتوان گفت ادعاي گروهي  پس مي
اند  دليلي خاصي پيرامون نظراتشان ارايه نكرده دانند احقاف را عبدالرحمن نسبت مي

هم از لحاظ سندي و متني دچار اشكال   كند كه آن ايتي كه قمي آن را نقل ميمگر رو
توان گفت تنها كتابي است كه اين روايت جابر بن عبداهللا را نقل  كه مي آنجا است تا

  كرده است.
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 مفسران اهل سنت دگاهياز داحقاف   سوره 17  . سبب نزول آيه2-2
««  در تفاسير اهل سنت، ذيل آيه

1« 
آيه در مورد كساني است «نويسد:  اين آيه ميسبب نزول   )، طبري درباره17 (احقاف/

ها را نپذيرفتند و كافر ماندند و اين آيه در  كه عاق والدين شده و نصيحت و سخنان آن
شده است زماني كه پدر و مادرش به او گفتند كه تو  مورد يكي از فرزندان ابوبكر نازل

نكار كرد و او كافر شوي و او برانگيخته شدن پس از مرگ را ا بعد از مرگ زنده مي
ستمكار است كه عاق والدين شده است. انگيزه او [عبدالرحمن بن ابي بكر] براي رد 

كه گذشتگان قبل  شوم درحالي دهيد كه زنده مي اين سخنان آن بود كه شما مرا نويد مي
 ).26/14: 1412(طبري، » از من برايشان چنين رخ نداده است

نويسد: كه آيه در مـورد عبـدالرحمن    اين آيه ميسبب نزول   ابن ابي حاتم درباره
و مـادرش   كه پـدر  شده است كه به پدر و مادرش اُف گفت درحالي بن ابي بكر نازل

كساني  و گفت آن مسلمان بودند و او را به اسالم فراخواندند، نپذيرفت و تكذيب كرد
دن توبه كرد و اند پس او بعد از اسالم آور از قريش كه مردند كجايند چرا زنده نشده

) نازل شـد (ابـن ابـي    19(احقاف/» ««اش پذيرفته شد و آيه  توبه
 ).10/3296: 1419حاتم، 

                                                 
 پس[ كه دهيد مي وعده من به آيا]، دلتنگم و متنفر شما از نم! [شما بر اُف: گفت مادرش و پدر به كه كسي و. «1
 و]. نشدند زنده آنان از كدام هيچ و، [گذشتند در بسياري اقوام من از پيش كه حالي در، شد خواهم زنده] مرگ از
، بياور انايم تو بر واي]: گويند مي فرزندشان به و[ خواهند مي ياري خدا از] فرزندشان بازگشت براي[ همواره دو آن
 او ولي. [است حق] كافران بدبختي و شقاوت و قيامت در مؤمنان رستگاري و سعادت درباره[ خدا وعده ترديد بي
 ».!نيست گذشتگانهاي  افسانه جز] ها وعده[ اين: گويد ] ميپاسخشان در
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 نويسد: از ابن عبـاس در تفسـير طبـري    سبب نزول اين آيه مي  ابن عطيه درباره
اده نيز شده است و از قت يكي از فرزندان ابوبكر نازل  شده است كه اين آيه درباره نقل
شده كه گفته است مروان بن حكم گفته است اين آيه در مورد عبدالرحمن بن ابي  نقل

 ).5/98: 1422شده است (ابن عطيه،  بكر نازل
علبي در سمرقندي، طبراني، ابن ابي زمنين، فخر رازي، ابن ابي جامع و ابن كثير، ث

اند آن  بي بكر دانستهاحقاف را عبدالرحمن بن ا  سوره 17  تفاسيرشان سبب نزول آيه
زماني كه پدرش او را به اسالم دعوت كرد و او رد كرد و صحت اين سـخن زمـاني   

اي مـردم   است كه معاويه، مروان بن حكم را براي بيعت با مردم فرستاد و او گفـت:  
خواهم براي يزيد از شما بيعت بگيرم كه عبـدالرحمن   من به شيوه خلفاي گذشته مي

اي شيوه، گذشتگان است پس چرا پدر من، مـرا   اگر چنين شيوهاعتراض كرد و گفت 
به اين مسند منصوب نكرد و مروان براي پاسخ به اين سخنان عبدالرحمن گفـت تـو   

شـده اسـت در ايـن زمـان عايشـه       احقاف در مورد تو نازل  سوره 17  ين كه آيهبنش
اسـت و اگـر    شـده  كسي ديگـر نـازل    اي مروان اين آيه درباره  و گفتاعتراض كرد 

: 2008؛ طبرانـي،  3/289: 1416كـنم (سـمرقندي،    بخواهي مـن آن را معرفـي مـي   
؛ ابــن كثيــر، 28/21: 1420؛ فخــر رازي، 2/314: 1424؛ ابــن ابــي زمنــين، 6/12

). هر چند ابن كثير اين قول و روايت را سست 9/13: 1422؛ ثعلبي، 7/260: 1419
 ).7/260: 1419دانسته است (ابن كثير، 

نويسد كه اين آيه در مورد كافري كه مورد عاق والدين قرارگرفته نـازل   ي نيز ميواحد
 ).2/996: 1415شده است، آنجا كه برانگيخته شدن بعد از مرگ را انكار كرد (واحدي،  
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 كند: دو قول اول و دوم كم قول را مطرح مي 3سبب نزول اين آيه   ماوردي درباره
عبدالرحمن بـن ابـي     آن است كه: اين آيه درباره ند وكن سخن را بيان مي بيش يك و

شده است آنجا كه دعوت پدرش را به اسالم رد كرد و برانگيخته شدن پس  بكر نازل
زماني است كه او هنوز مسلمان نشده بود و ايـن قـول را    از مرگ را انكار كرد و اين

سـت كـه بـه    شـده ا  گويد؛ قول سوم: اين آيه در مورد گروهي از كفار نازل سدي مي
 ).5/280تا:  پدرشان اُف گفتند (ماوردي، بي

نويسد: كه اين آيه در مورد گروهـي از   سبب نزول اين آيه مي  ابن جوزي درباره
 ).1/353: 1425شده است (ابن جوزي،  كفار قريش نازل

نگـرش مـروان بـن      پايه سبب نزول اين آيه آورده كه اين آيه بر  سيوطي درباره
شده است زماني كه معاويه بـه مـروان بـن     لرحمن بن ابي بكر نازلعبدا حكم درباره

حكم دستور داد كه از مردم براي يزيد بيعت بگيرد كه در اين زمان بـود كـه مـروان    
خواهم از شما مردم براي يزيد بيعت بگيرم و در اين كار به شـيوه شـيخين    گفت مي
اگر چنين بود پس چرا  بن ابي بكر اعتراض كرد و گفت كنم كه عبدالرحمن عمل مي

پدرم مرا به اين كار منصوب نكرد و مروان در پاسخ اعتراض عبدالرحمن گفت: تـو  
شده است و عايشه وقتي  تو نازل  درباره» لوالديه اف لكماو الذي قال «بنشين كه آيه 

اين سخن را شنيد و اعتراض كرد، گفت اين آيه در مورد كسي ديگر است (سيوطي، 
 ).4186، ح 8/18: 1410خاري، ؛ ب6/41: 1404
شود كه برخي از مفسران اهل  چنين دريافت مي مفسران شيعه سخن از طوركلي به

سنت مانند طبري، ابن ابي حاتم، سمرقندي، ابن زمنين، فخر رازي، ابن كثير، ثعلبـي،  
سيوطي، طبراني، ابن ابي زمنين و ابن ابي جامع و ماوردي در دو قول اول خـويش،  
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اند و انگيـزه   احقاف معرفي كرده  سوره 17  بن ابي بكر را سبب نزول آيه حمنعبدالر
كردن عبدالرحمن بن ابي بكـر   آنان روايتي است كه در آن مروان بن حكم براي آرام

كه عمل او را، عمل پادشاهان كسري خواند، سبب نزول آيـه را عبـدالحمن معرفـي    
سخن تو اشتباه است اي مروان  كه  گويد كند كه عايشه سخن مروان را رد كرده و  مي

گويم. حال بنگريم كه  شده است كه اگر بخواهي مي شخص ديگري نازل  و آيه درباره
يك اشكال بزرگ بـراي ادعـاي    اين روايت با سخن عايشه در تعارض است و اين 

: كند كه زبير، از عبد اللّه بن نافع نقل مى«اين گروه است. البته در روايتي ديگر آمده: 
معاويه سخنرانى كرد و مردم را به بيعت با يزيد، فراخواند. حسين بن على و [عبداهللا] 

بكر، به او اعتراض كردنـد. عبـدالرحمن گفـت: مگـر       ابى  بن  ابن زبير و عبدالرحمن
، پادشاهىِ روم است كه هرگاه قيصرى بميـرد، قيصـرى ديگـر جانشـين او     ][خالفت

كنيم! زبير همچنين بـه سـندش از عبـدالعزيز     نمىشود؟! به خدا سوگند، هرگز چنين 
ازاين، معاويه صد هزار درهم براى عبـدالرحمن بـن ابـى بكـر      گويد: پس زهرى مى

سـوي   به  فروشم. فرستاد؛ اما او آن را باز پس فرستاد و گفت: دينم را به دنيايم نمى
» جـا درگذشـت  شد و پيش از آنكه بيعت براى يزيد به انجام رسد، در آن مكه، بيرون
 ).4/276: 1415(ابن حجر، 

در روايت واگويش شده معاويه در پاسخ اعتراض عبدالرحمن بن ابي بكر، جاي 
تنها سخنان مروان بن حكم را نگفت؛ باالتر از آن خواسته با  بسي شگفتي است كه نه

اعتبـار بـودن سـخن     كه اين عمل نشان از بي دادن پول اعتراض او را خاموش كند؛
زيرا اگر سخن مروان درست بود، معاويـه همـان را واگـويش     بن حكم است؛مروان 

 كرد پس اين سخن را نگفت چون دليلي بر صحت آن وجود ندارد. مي
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  گيريجهينت. 3
يافته است: دست دهانيبرآ اين به تفاسير فريقين بررسي از پس حاضر پژوهش
احقاف   سوره 17  ي قابل استدالل بر سبب نزول آيهدر تفاسير فريقين دليل .1

 مفسرانباشد، وجود ندارد. برخي از  شده نازلعبدالرحمن بن ابي بكر   دربارهكه 
يك روايت منقول از جابر   هيپاقمي، فيض كاشاني، حويزي، بحراني تنها بر  مانندشيعه 

عبدالرحمن   السالم) مدح شده و درباره در آن امام حسين (عليه گويند كه بن عبداهللا مي
كه اين روايت از دو  اند دانستهبكر ذم شده سبب نزول اين آيه را عبدالرحمن  بن ابي

كند. اعتبار آن را دچار خدشه مي است كهجهت سندي و متني داراي اشكاالتي 
كه اين روايت با سخن عايشه  كند يمشيخ طوسي به روايتي از حسن استناد  .2

نها خواست با پرداخت پول ي آنكه سخن مروان را بگويد تجا  بهو عمل معاويه كه 
ديگري مانند شُبر و  مفسرانشود.  جلوي سخنان عبدالرحمن را بگيرد رد مي

بروجردي بدون دليل محكمي و تنها با استنباط اجتهادي، اين نسبت را به 
نظر شخصي در تفسير ارزشي ندارد. اند؛ كه دادهعبدالرحمن 

، سمرقندي، حاتم ابي ابن، طبري اهل سنت مانند مفسراننظرات برخي از  .3
 ابي ابن و زمنين ابي ابن، طبراني، سيوطي، ثعلبي، ن كثير ابن، فخر رازي، زمنين ابن

  هيآ نزول سبب را بكر ابي بن عبدالرحمن خويش اول قول دو در ماوردي و جامع
با سخنان عايشه و عمل  روايت آنكه اين از براي واند  كرده معرفي احقاف  سوره 17

 بن مروان ي آنكه سخنانجا  ، بهبكر ابي بن عبدالرحمن اعتراضپاسخ  رد معاويه كه
 سخن بودن اعتبار يب تكرار كند خواسته با پرداخت پول او را خاموش كند را حكم
 را همان معاويه درست بود مروان سخن اگر زيرا؛ كند يمرا ثابت  حكم بن مروان
 .شتندا اعتباري چون نگفت را سخن اين پس كرد يم تكرار
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شيعه برخي مانند ناصر مكارم شيرازي سخن آن دسته از  مفسراندر ميان  .4
تنها  كند و عبدالرحمن بن ابي بكر است را رد مي گويند سبب نزول آيه مفسران كه مي

؛ همچنين محمدحسين طباطبايي نيز داند يمدليل اين نسبت ناروا را تعصب آن گروه 
 زيرا در تفسيرش هيچ شخص خاصي را ي سخنان اين گروه را قبول ندارد؛نوع به

 كند يمكند و آنجا كه هم اشاراتي را هم بيان  پيرامون سبب نزول اين آيه مطرح نمي
است كه ايشان سبب  بر آنكند كه همگي دال  ي شك مطرح ميباكماين اشارات را 

اهل سنت مانند  مفسران؛ البته برخي ديگر از دانند ينمنزول آيه را شخص خاصي 
كه  دانند يموزي، واحدي و ماوردي در قول سوم خويش سبب نزول را كافري ابن ج

 عاق والدين شده است.

عبدالرحمن بن ابي بكر است و آن شخص  رازيغ بهآيه فردي  مدنظرشخصيت  .5
اين  كه نياو علت  كند يمگويا فردي كافر است كه معاد و روز رستاخيز را انكار 

 ) بود.السالم هميعل( تيب اهلتنها عالقه او به  ندده يمموضوع را به عبدالرحمن نسبت 

 

 كتابنامه
 

 .قرآن كريم .1
 ،عاملى)العزيز (الوجيز فى تفسير القرآن  ..ق) ه 1413(، جامع، على بن حسين  ابى ابن  .2

 . دارالقرآن الكريم :قم ،محمودى)  (محقق: مالك
ابن ابى العظيم (ر القرآن تفسي .ق)، ه 1419، (حاتم، عبدالرحمن بن محمد ابى  ابن  .3

 مكتبة نزار مصطفى الباز. :رياض ،چاپ سوم ،حاتم)
: بيـروت  ،ابـن ابـى زمنـين    تفسـير  ،.ق) ه 1424( ،زمنين، محمـد بـن عبـداهللا     ابى ابن  .4

. منشورات محمدعلي بيضون :الكتب العلميةدار
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ـ     ( ،اإلصـابة .ق)،  ه 1415( ،، محمد بن علىابن حجر .5 د تحقيـق: شـيخ عـادل احمـد عب
دار الكتب العلمية. :بيروت ،محمد معوض) يعلالموجود و شيخ 

الغريـب  تـذكرة األريـب فـي تفسـير      ،.ق) ه 1425( ،جوزى، عبدالرحمن بن علـى   ابن .6
 . منشورات محمدعلي بيضون -دار الكتب العلمية :بيروت ،غريب القرآن الكريم)(

(محقـق:   ،ابـن كثيـر)  ظـيم ( العتفسير القرآن  ،.ق) ه 1419( ،ير، اسماعيل بن عمرابن كث .7
. منشورات محمدعلي بيضون -دار الكتب العلمية :بيروت ،الدين) شمس  محمدحسين

 ،العزيـز  الكتاب تفسير فى الوجيز المحرر ،) ق. ه 1422( ،غالب بن الحق عبد، ابن عطيه .8
 الكتـب  دار :بيـروت ، محمـد)   عبدالشافى عبدالسالم: (محقق ،طلبه)  جمال: (گردآورنده

 . بيضون محمدعلي منشورات، ميةالعل
الـدين   (مصحح: جـالل  ، شريف الهيجى تفسير ،.ش) ه 1373( ،اشكورى، محمد بن على .9

 دفتر نشر داد.، تهران، محدث)
(محقق: بنياد بعثت،  ،في تفسير القرآن البرهان .ق)، ه 1415(، بحرانى، هاشم بن سليمان .10

دراسات اإلسالمية.قسم ال -البعثةموسسة  :قم ،واحد تحقيقات اسالمى)
(محقـق: مصـر. وزارة    ، صـحيح البخـاري  )،  ق. ه 1410( ،بخارى، محمد بـن اسـماعيل   .11

 ،چـاپ دوم  ،كتـب السـنة)   إحيـاء لجنـة   ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،األوقاف
 -المجلس االعلـى للشـئون االسـالمية    -وزارة االوقاف -جمهورية مصر العربية :قاهره

 ة.لجنة إحياء كتب السن

 كتابخانه صدر. :تهران ،چاپ ششم، جامع تفسير ،) ش. ه 1366( ،بروجردى، محمدابراهيم .12
 ، و البيـان المعـروف تفسـير الثعلبـي     الكشـف  ،.ق) ه 1422( ،ثعلبى، احمد بـن محمـد   .13

دار إحيـاء   :بيـروت  ،(محقق: ابى محمد ابن عاشور، مراجعه و تدقيق: نظيـر سـاعدى)  
 . التراث العربي

رسولى)،   (مصحح: هاشم ،نور الثقلين تفسير ،) ق. ه 1415(، بن جمعه حويزى، عبدعلى .14
 . اسماعيليان :قم ،چاپ چهارم
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 ،السـمرقندى المسـمى بحـر العلـوم     تفسـير  ،.ق) ه 1416( ،سمرقندى، نصر بن محمـد  .15
 الفكر.دار :بيروت ،(محقق: عمر عمروى)

 :قـم  ،التفسير بالمـاثور المنثور فى  الدر ،.ق) ه 1404( ،بكر سيوطى، عبدالرحمن بن ابى .16
 ره).نجفى ( مرعشىالعظمي  اهللا يتآكتابخانه عمومى حضرت 

(مقدمـه نـويس:    ،الثمين في تفسير الكتاب المبـين  الجوهر ،. ق) ه 1407( ،شبر، عبداهللا .17
 . االلفينشركة مكتبة  :محمد بحر العلوم)، كويت

، چـاپ دوم  ،قـرآن فـي تفسـير ال   الميـزان  ،) ق. ه 1390( ،طباطبايى، سيد محمدحسين .18
 . مؤسسة األعلمي للمطبوعات :بيروت

 ،الطبرانـى) العظيم (الكبير: تفسير القرآن  التفسير ،م) 2008( ،طبرانى، سليمان بن احمد .19
 . دار الكتاب الثقافي :اربد

 ،تفسـير الطبـرى)  القرآن (البيان فى تفسير  جامع ،.ق) ه 1412( ،طبرى، محمد بن جرير .20
 دار المعرفة. :بيروت

  (مصـحح: احمـد حبيـب    ،فـي تفسـير القـرآن    التبيان ،تا) بي( ،سى، محمد بن حسنطو .21
 . دار إحياء التراث العربي :بيروت ،عاملى)

 ،چـاپ سـوم   ،مفاتيح الغيـب) الكبير ( التفسير ،) .ق ه 1420( ،فخر رازى، محمد بن عمر .22
 . دار إحياء التراث العربي :بيروت

(مقدمـه و تصـحيح:    ،الصافي تفسير ،) .ق ه 1415( ،فيض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى .23
 مكتبة الصدر. :تهران ،چاپ دوم ،اعلمى)  حسين

 ،موسـوى جزايـرى)    (محقق: طيـب  ، القمي تفسير ،) .ش ه 1363( ، قمى، على بن ابراهيم .24
 . دار الكتاب :قم، چاپ سوم

تعليـق: سـيد    ، (مراجعه و و العيون تفسير الماوردى النكت تا)، ماوردى، على بن محمد، (بي .25
 . منشورات محمدعلي بيضون -دار الكتب العلمية :بن عبدالمقصود عبدالرحيم)، بيروت
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 . دار الكتاب اإلسالمي :قم ،الكاشف التفسير ،.ق) ه 1424( ،مغنيه، محمدجواد .26
 دار الكتب اإلسالمية. :تهران ،چاپ دهم ،نمونه تفسير ،) .ش ه 1371( ،مكارم شيرازى، ناصر .27
 ،واحدى)العزيز (فى تفسير الكتاب  الوجيز ،.ق) ه 1415( ،ن احمدواحدى، على ب .28

 . دار القلم :بيروت ،داوودى)  (محقق: صفوان عدنان


