
 

 

 6931بهار و تابستان  5 شمارهسومسال پژوهی،  دوفصلنامه علمی ترویجی سلفی

 19-10ــات: ـصفح  62/21/6931تاریــــخ تأییــــــد:   92/26/6931تاریـــخ دریـــــافــت: 
دیدگاه سلفیه جهادی، ذیل آیه حاکمیت، با  یبررس

 عبدالله بن عباس )کفر دون کفر( ثیحدتأکید بر 
 *علی مقدس

 **محمدحسن زمانی

 چکیده
ََ ُههُم  من وسوره مائده  33سلفیه جهادی با استناد به آیۀ  وَلِئه

ُ
ُه َفْ ْنَلَ  اللَّ

َ
َلْم َیْحُكْم ِبَما أ

انـد. آنـان تفسـیر  به کفِر اکبـر کرده  حاکمان کشورهای اسالمی را محکوم اْلَكاِفُروَن 
کمیت،که شاکلۀ مبانی تکفیـری آنـان را صحابی پیامبر عبدالله بن عباس، ذیل آیۀ حا

کننـد.  عباس خـودداری می  متزلزل کرده، تخطئه نموده و از انتساب این حدیث به ابن
َجیر در سند حدیث اشکال کرده و مدعی آن انـد کـه در مـتن  ها به وثاقت هشام بن ح،

 دراج صورت گرفته است. إحدیث، 
ای بـه حـدیث   گیریم که هیچ خدشـه میاما با بررسی دقیِق سند و متن روایت، نتیجه 

ق گوناگون نقل شده، وارد نیست و حتی بـرخالف آنـان، َسـَلف و   ابن ر، عباس که از ط،
ت، همچون نظریه م(،   تیمیـه( و شـاگردانش )ماننـد ابن  پرداز سـلفیه )ابن َخَلف ام  قـی 

آن احتجـاج عباس ندارند، بلکه در مـوارد گونـاگون بـه   تنها مخالفتی با روایت ابن نه
یابیم که علما در موضـوعات گونـاگون، اعـم از  اند. با بررسی این حدیث درمی  کرده

 اند. مسائل کالمی، فقهی،حدیثی و تفسیری، بر آن اهتمام ورزیده
عبداللـه بـن عبـاس؛ کفـر دون کفـر؛ هشـام بـن  ؛یجهاد هیسلف ت؛یحاکم یۀآ :ها دواژهیکل

 .إدراج ر؛یحج

                                              
 و فارغ التحصیل مرکز تخصصی کالم و ادیان گرایش نقدوهابیت و سلفیت. ة اهل البیت پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرس* 

 های افراطی و تکفیری. رئیس دبیرخانه کنگره مقابله با جریان **
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 مقدمه
شـود.   رآن کریم از جمله الفاظی است که به معانی گوناگونی تأویـل میدر ق« کفر»واژه 

شود. سلفیه جهادی معتقدند   این کلمه گاه بر کفر اعتقادی و گاه بر کفر عملی حمل می
در آیۀ حاکمیت، به معنای کفر اکبر اسـت. آنـان تفاسـیر سـلف پیرامـون آیـۀ « کفر»که 

رگونه فهم صحابی و تابعی یا تابِع تابعی کـه حاکمیت را رد کرده و در ی  قاعده کلی، ه
 اند.  را بر کفِر اصغر حمل کند، مخالف قرآن دانسته« کفر»واژۀ 

عبدالله بن عباس یکی از مفسرین محترم صحابه در نزد همگان اسـت. او در تبیـین 
 بر این باور است که کفِر در آیه، کفِر اکبر نبوده؛ بلکه کفـر دون کفـر، یعنـی« کفر»واژۀ 

ربا  و   عباس مانند: طاووس یمانی، عطاء بن أبی  کفر اصغر است. همچنین شاگردان ابن
طلحه نیز بر این عقیده استوار بوده و دیگر تابعین و مفسـرین، تفسـیر وی را   علی بن ابی

 اند.  برگزیده
اند، نخسـت منکـر   سلفیه جهادی که در برابر این اعتقاد راسخ و اجماع به تنگ آمده

عباس شده و س س سند حدیث را ترعیف کرده و سرانجام در   اب این روایت به ابنانتس
 اند. متن حدیث، از حیث داللت خدشه وارد کرده

جاست که پس از بررسی حـدیث، اگـر روشـن  ضرورت پرداختن به این مسئله از آن
عبـاس، ادعـایی بـیش   گردد سخن سلفیه جهادی در مورد منتسب نبودن حـدیث بـه ابن

ست، نامشروع بودن مبنای تکفیری آنان کامال روشن خواهد شد. بـا تصـحیح سـند و نی
هـا، مبنـای اصـلی سـلفیه تکفیـری مبنـی بـر تکفیـر   داللت حدیث برخالف نگرش آن

 َو حاکمان و شهروندان کشورهای اسالمی که بر اساس فهم نادرست از آیـۀ حاکمیـت 
ُه فَ  نَم  ْنَلَ  اللَّ

َ
ََ ُهُم اْلَكاِفُروَن َلْم َیْحُكْم ِبَما أ وَلِئ

ُ
ْ  .شکل گرفته، متزلزل و برمال خواهد شد 

خواننده با مطالعۀ این پژوهش، به این نتیجه خواهد رسید که اگرچه سـلفیه جهـادِی 
پندارند، ولی هیچ اساس و ریشۀ تاریخی از جانب سلف   تکفیری، خود را پیرو سلف می

وجود ندارد تا نگرش سلفیه جهادی را تأییـد صالح مانند عبدالله بن عباس و شاگردانش 
اند، ایـن حـدیث کمـر   پردازان اسالمی گفته  گونه که برخی از نظریه  کند. از این رو همان
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سلفیه جهادی را شکسته است و نامشروع بودن رفتارهای آنان در پوشش آیۀ حاکمیـت، 
 به چالش کشیده خواهد شد. 

ری، به فهم سلف صالح همچـون عبداللـه حقیقت این است که سلفیه جهادِی تکفی
بن عباس و دیگر صحابه و تابعین توجهی ندارند و فقط به ادعای پیروی از سلف، تفسیر 
عبدالله بن عباس را معارض با فهم خود دانسته و به همین دلیل، در مقام مقابلـه و نفـی 

 اند.  عباس و دیگر سلف صالح برآمده  حدیث ابن
ها و مقاالتی نوشته شده کـه بـرای نمونـه  ه بن عباس کتابدر موضوع حدیث عبدالل

هـایی کـه در ایـن زمینـه نگاشـته شـده، در   اشاره کرد. کتاب قرة العیونتوان به کتاب   می
که مستقل بررسی شده باشد. نکته   اند، نه این الی مباحث دیگر به این مسئله پرداخته  البه

 اند. یون نگاشتهکه بیشتر این تألیفات را وهاب  دیگر این
های دیگر این است که در صدد نقـد نظریـه و دیـدگاه   وجه تمایز این مقاله از نوشته

عباس، به صورت مستقل و بـا ارجـاع بـه آثـار سـلف و بـر   سلفیه جهادی به حدیث ابن
 اساس آنچه مورد اتفاق فریقین است، برآمده است.

 سلفیه جهادی
 خیـر، »ها، با اقتبـاس از روایـت   اصطال  سلفیو در  6در لغت به معنای پیشین« سلف»
 9شود.  بر سه نسل، صحابه، تابعین و تابِع تابعین اطالق می1«قرونال

گویند که در فهم کتاب و سنت، معتقد به پیروی از سلف صالح   سلفیه به کسانی می
  4نامند.  رو هر کس چنین اعتقادی داشته باشد، وی را سلفی می  هستند؛ ازاین

شود که داعیـۀ برقـراری حکومـت و خالفـت   به کسانی اطالق می« یه جهادیسلف»
ای از   آنـان آمیختـه 5داننـد.  اسالمی دارند و تنها راه رسیدن بـه آن را جهـاد مسـلحانه می

                                              
 .35، ص8، جغةیس الل  یمعجم مقافارس، احمد،   ابن .1
ثم یجـيء أقـوام تسـبق شـهادة أحـدهم یمینـه، خیر الناس قرني، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم، »قال:  . عن النبي2

مردمی کـه س س  ؛آیند  س س کسانی که بعد از آنان می ؛بهترین مردمان در همه قرون، مردم قرن من هستند ؛«ویمینه شهادته
صوحیح بخاری، محمد بن اسماعیل، ) گیرد و قسمشان بر شهادتشان.  که شهادتشان بر قسمشان پیشی می آیند  پس از آن می

 (.8577،  صحیح مسلم، بن حجاج ؛ نیشابوری، مسلم8758،  اریبخ

 .3، صٌل والسلفیة قواعٌد و اص. فرید، احمد، 3
 همان.. 4
الحرکوات االسوالمیة فوی  از کتـاب«والعقائد المحوریة للحرکات االسـالمیة المفاهیم و االفکار»مقاله . عماد، عبدالغنی، 5
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هـای  هسـتند کـه معتقـد بـه کفـر حکومت 6های عقیدتی و عملی وهابی قطبـی  اندیشه
از  1داننـد.  تغییـر را جهـاد مسـلحانه می امروزین و جاهلیـت جوامـع هسـتند و تنهـا راه

توان به ابومحمد مقِدسی، أیمن الظواهری،   های سلفیه جهادی می  مشهورترین شخصیت
اما برخی از  ،دانند  می خود را پیرو سلفآنان اگرچه  9ابوبکر ناجی و سید امام اشاره کرد.

  4.پندارند  می خلف را همچون سلف
کـه از قـول   این به جـایها اغلب   روشنی پیداست که آن عملکرد سلفیه جهادی بهاز 

سـلف  ازهـا   به قول خلف و افـرادی کـه قرن ،کنندروی  پیتابعین صحابه،تابعین و تابِع 
از مفسـرین و  تفسیر اضواء البیوانشنقیطی صاحب  :نمونهبرای . دارندتکیه  ،فاصله دارند

 پایبنـدیتیمیـه و شـاگردان وی   ابـن لبه نظرات و اقوا چنانها،   نزد تکفیری بزرگعلمای 
یافتـه اسـت و  از سلف و مصاحبین رسول خداای   صحابه او را یدهد، گوی  می نشان

آنان افرادی چون: محمـد بـن عبـدالوهاب،  5وی تسلیم محض است.های   برابر گفته در
مچـون سـلف جبرین را ه  عثیمین، البانی و بن    باز، ابن  شیخ، بن  محمد بن عبداللطیف آل

  1دانند.  می

 حدیث عبدالله بن عباس، نزد فرق اسالمی
ای خوارج برای اولین بار آیۀ حاکمیت را مبنـای خـود بـرای تکفیـر قـرار دادنـد.   در برهه

برای جلوگیری از تفسیر ناصواِب آنان، عبدالله بن عباس را فرسـتاد تـا  حررت علی
شان در جامعه ایجاد شده بـود را اصـال   ای که با کج فهمی ها و مسئله  فهم نادرست آن

در آیه را به کفر اصغر یعنی کفری که منجـر بـه خـروج از اسـالم « کفر»عباس   کند. ابن
 شود، تبیین کرد.  نمی

ها از این واقعه باِر دگر با ظهور سـلفیه جهـادی، برداشـت غلـِط   پس از گذشت قرن
                                                                                                      

 .85، صصناعة التوحش التکفیر والغربد، محمو ؛ مرتری، محمد32، ص1، جالوطن العربی
 .گرفتند تأثیر «سید قطب»افکار از  حاکمیت هلئ. سلفیه جهادی عالوه بر تأثیرپذیری از افکار وهابیت، در مس1
 .85، صصناعة التوحش التکفیر والغرب، محمود . مرتری، محمد2
 .3صهمان، . عماد، عبدالغنی، 3

 .33ص ،جهادیةاالصول الالحارث،   انصاری، ابی. 4

)در سراسـر کتـاب ایـن  جهود الشیخ محمد االمین الشونقیطی فوی تقریور عقیودة السولف. طویان، عبدالعزیز بن صالح، 5
 .خورد(  موضوع به چشم می

 .33ص ،االصول الجهادیةالحارث،   ابیانصاری، . 6
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م ایجـاد شـده اسـت. بـرای خوارج مطر  شده و ایـن معرـل دوبـاره در جامعـۀ اسـال
رویارویی با این اندیشه، باید دوباره از حدیث عبدالله بـن عبـاس بهـره بـرد تـا خطـای 

 فاحش سلفیه جهادی برمال شود.
 :ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ینقهل عهن الملهم ثهم قهرأ»
 ُْهُم ال ََ وَلِئ

ُ
ُه َفْ ْنَلَ  اللَّ

َ
کفر در آیۀ حاکمیت، بـه  6؛َكاِفُروَن َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما أ

 پندارید، یعنی کفر خروج از اسالم نیست.  معنای کفری که شما خوارج می
علمای اسالم در موضوعات گونـاگون، اعـم از مسـائل کالمـی، فقهـی، حـدیثی و  

برای نمونه: از حیث کالمی و عقیدتی در مسئله  1اند.  تفسیری، به این حدیث توجه داشته
برداشت ناصحیح نشود و به طور کلـی در برابـر « کفر»که از واژۀ   و کفر، برای اینایمان 

اسالِم فرد قرار نگیرد، کفر را به دو نوع، کفر اکبر و کفر اصغر تقسیم کرده و یکی از ادلـه 
 9اند.  عباس برشمرده  را حدیث ابن

کفر اعتقادی، یعنی . 1اند:  های کفر، کفر را به دو گونه تقسیم کرده  در تبیین شاخصه
. کفر عملی، یعنی کفری که انسـان را 8کند؛  کفری که انسان را از دایرۀ اسالم خارج می

 4اند.  عباس استناد نموده  کند. در تأیید این نظریه، به حدیث ابن  از دایرۀ اسالم خارج نمی
خارج از دین علما با یاری گرفتن از این روایت، مسلمان را به صرف ارتکاب کبیره، کافِر 

 5کنند.  تلقی نکرده و احکام کفر را بر او صادر نمی
از حیث تفسیری و فهم قرآن، بسیاری از مفسرین، هرچنـد از بعـد کالمـی حـدیث 

َوَمهْن َلهْم سوره مائـده 33عباس را در مقابل فهم خوارج و سلفیۀ جهادی در ذیل آیۀ   ابن
 ََ وَلِئ

ُ
ُه َفْ ْنَلَ  اللَّ

َ
اند تا پس از ارائـۀ تفسـیر صـحیح، از   به کار گرفته ُهُم اْلَكاِفُروَن َیْحُكْم ِبَما أ

و از حیث حدیثی، این روایت  1تکفیر حکام و شهروندان جامعه اسالمی جلوگیری کنند
                                              

، 3ج ،التمهیود، یوسف بـن عبداللـه، لبر  عبدا  ابن ؛752ص، 15، ججامع البیان فی تلویل القرآن. طبری، محمد بن جریر، 1
 .738ص، 8، جالمستدرک علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، محمد، 873ص

الجوامع ألحکوام بـن احمـد،  ؛ قرطبـی، محمـد752ص، 15، جالبیان فی تلویل القورآن  جامع. طبری، محمد بن جریر، 2
الکوریم  تیسیر؛ سعدی، عبدالرحمن بن ناصر، 55ص، 8، جمعالم التنزیل؛ بغوی، حسین بن مسعود، 137ص، 5، جالقرآن

 .877ص، 1، جالرحمن
 .733-735ص، 1، جمدارج السالکینبکر،   ، محمد بن ابیجوزیه قیم  ابن .3

 .587ص، 8، جتعظیم قدر الصالة. مروزی، محمد بن نصر، 4

 .831ص، 83، جعمدة القاری شرح صحیح البخاری. عینی، محمود بن احمد، 5

، تفسویرالقرآن؛ سمعانی، منصور بن محمـد، 557ص، 1، جزادالمسیر فی علم التفسیربدالرحمن بن علی، جوزی، ع  . ابن6
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 6اند. را جزء احادیث معتبر و برجسته خود شمرده
ر عبدالله بن بریم که تفسی ویژه اهل سنت پی می  با نگاه کلی به آثار علمای اسالم، به

 عباس در نزد آنان، در پرهیز از تکفیر ناصواِب دیگران، تأثیر بسزایی داشته است.

 الف( دیدگاه سلفِی جهادی درباره حدیث عبدالله بن عباس

عباس چند دیدگاه دارند. اواًل در انتساب این حدیث بـه   سلفیه جهادی درباره حدیث ابن
عباس صادر نشده   اورند که این حدیث از جانب ابنعباس خدشه وارد کرده و بر این ب  ابن

ثالثـًا از حیـث سـندی بـه حـدیث  9اند.  عباس را خوارج دانسته  ثانیًا مخاطب ابن 1است.
َجیر را غیرثقه شـمرده 4اشکال کرده آنـان  5اند.  و یکی از راویان حدیث به نام هشام بن ح،

َجیر را ناتوانی او در   علت ضعیف حفظ و ضبط حدیث دانسته و ایـن شمردن هشام بن ح،
رابعًا از حیـث  1عباس را نادیده بگیرند.  اند تا روایت ابن  مسئله را بهانۀ ضعف او قرار داده

از « کفر دون کفـر»خامسًا بر این باورند که لفظ  7اند.  داللی به متن حدیث اشکال کرده
 8عباس صادر نشده است.  ابن

گیر است کـه بـه تعبیـر ناصـرالدین  ی و چشماین حدیث به قدری از حیث محتوا غن
و اگر سلفیه تکفیـری  3الحدیث، کمر سلفیه جهادی تکفیری را شکسته است  ألبانی شیخ

 شدند.   پذیرفتند، هرگز گرفتار فتنۀ تکفیر نمی  این روایت را می

                                                                                                      
 .37ص، 8ج

 .1328ص، 3ج ،التفسیر من سنن سعید بن منصور. جوزجانی، سعید بن منصور، 1

 .8، صعباس کفر دون کفر  اثر ابن. صنهاجی، ابوجندل، 2

 .13ص ،کفر دون کفر، . ابوعمر، عمر بن محمد3

 .8، صالرسائل االثریة ،ابوعبدالرحمن ؛ أثری،13، صکفر دون کفر الدر فی تفنید شبهة نثر. سلفی الجزائری، محمد، 4

روی من طریـق سـفیان بـن عیینـة » .82، صامتاع النظر فی کشف شبهات مرجئة العصرمحمد، . مقدسی، ابو5 هذا األثر ی،
َفه األئمة الثقاة ولم یتابعـه علـی هـذه الروایـة أحـد عباس، و هشام  عن هشام بن حجیر عن طاووس عن ابن «. بن حجیر ضعَّ

 (.8، صالرسائل االثریةابوعبدالرحمن، اثری، ؛ 13، صالدر فی تفنید شبهةکفر دون کفر نثرسلفی الجزائری، محمد، )

 .3ص ،عباس کفر دون کفر  اثر ابن. صنهاجی، ابوجندل، 6
 .8، صهمان. 7

 همان.. 8

، 3، جسلسولة األحادیوث الصوحیحةألبـانی، ناصـرالدین، ) «.ظهر جماعة التکفیر وأمثـالهم مـن الغـالة هذا قاصمة و». 9
 .(175ص
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ی  طاوو  یمانی. 1  طر
هـای برجسـته   ق( یکـی از چهره157ابوعبدالرحمان، طاووس بن کیسـان یمـانی )متـوفی 

  6القدر و از خواص عبدالله بن عباس و عابدان زمان خود بوده است.   تابعان، فقیهی جلیل
ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ینقل عن الملم ثهم  عباس  عن طاووس قا  قا  ابن»

ََ ُهُم اْلَكهافِ  :قرأ وَلِئ
ُ
ُه َفْ ْنَلَ  اللَّ

َ
؛«ُروَن َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما أ

عبـاس در چگـونگی   طـاووس از ابن 1
گونه که قرآن کریم فرمـوده   کند که حاکم جائر، حکمش همان  حکم حاکم ستمگر نقل می

کافر است؛ امـا  ،«کنند، کافرند و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده، حکم نمی» است:
ز دیـن شـود، نیسـت؛ کردند که منجر به خروج ا  کفرش همانند کفری که خوارج گمان می

بسـیاری از علمـا و  9بلکه کفر دون کفر، یعنی کفر اصغر به معنای گناه و معصیت اسـت.
نظران اسالمی با درستی طریق طاووس و نسبت آن با عبدالله بن عبـاس مخالفـت   صاحب

  4اند.  نکرده
 آوری شده در قاهره،  شناسان برای معرفی نگاه سلف در موسوعۀ جمع  برخی از سلف

که نگرش سلف در عقیده، منهج و تربیت را بررسی کـرده اسـت، روایـت عبداللـه بـن 
عباس که از طریق طاووس یمانی نقل شـده را سـلوک و شـیوۀ فکـری و رفتـاری سـلف 

گیر است که برخی در تشریح عقیدۀ  عباس به قدری چشم  کاربرد روایت ابن 5اند. دانسته
یت عبدالله بن عباس که از طریق طاووس نقـل مسلمان واقعی در پرتو قرآن و سنت، روا

گیری تکفیـر و ریشـۀ آن را، پیـروی   برخی نیـز چگـونگی شـکل 1اند.   شده را یادآور شده
در نتیجه، بسـیاری از اهـل  7اند. عباس و طریق طاووس یمانی گفته  نکردن از حدیث ابن

                                              
 .553ص، 8ج ،وفیات االعیانخلکان، احمد،   . ابن1
، 8، جالمسوتدرک علوی الصوحیحین؛ حـاکم نیشـابوری، محمـد، 873ص، 3،جالتمهیدعبدالله،   بن  عبدالبر، یوسف  . ابن2

 .738ص

 .873ص، 3ج ،التمهیدعبدالبر، یوسف بن عبدالله،   . ابن3

؛ 373ص، 8، جاالبانوة الکبوریبطـه، عبیداللـه بـن محمـد،   ؛ ابن587ص8، جتعظیم قدر الصالة. مروزی، محمد بن نصر، 4
،  8، جالمسووتدرک علووی الصووحیحین؛ حــاکم نیشــابوری، محمــد، 873ص، 3ج ،التمهیوودعبــدالبر، یوســف بــن عبداللــه،   ابن
 .738ص

 .855-353ص، 8، جموسوعة مواقف السلف فی العقیدة والمنهج و التربیةمغراوی، محمد بن عبدالرحمن،  .5
 .233ص، 8، جعقیدة المسلم فی ضوء الکتاب و السنة. قحطانی، سعید بن علی، 6
نَّة. قحطانی، سعید بن علی، 7  .32ص، 1، جقییة التکفیر بین أهل السنة وفرق الیالل في ضوء الکتاب والسُّ
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  6اند.  سنت، طریق طاووس را پذیرفته و اشکالی به این نسبت وارد نکرده
ی  عطاء بن. 2  رباح  ابی طر

ربا  است. عطاء از شـاگردان   ابی روایت عبدالله بن عباس، طریق عطاء بن طریق دیگر
کسـی را گویـد  می مقـام علمـی وی بـارهسـعد در  ابـن 1رود.  می عباس به شمار  ابن نام  به

اعتبار در وثاقت و  9همچون عطاء و طاووس ندیدم که در مباحث علمی ممحض باشند.
  4است: وی را مطر  کرده ،خود تاریخ الکبیروی همین بس که بخاری در 

ََ ُههُم اْلَكهاِفُروَن : قوله عطاء عن وَلِئه
ُ
هُه َفْ ْنهَلَ  اللَّ

َ
؛ َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما أ

 هاِلُموَن ََ ُهُم الظَّ وَلهِٰئ
ُ
هُه َفْ نَلَ  اللَّ

َ
ْم َیْحُكم ِبَما أ هْم َیْحُكهم ِبَمها ؛ َوَمن لَّ َوَمهن لَّ

نَلَ  
َ
ََ ُهُم اْلَفاِسُقوَن  أ وَلهِٰئ

ُ
هُه َفْ  فسهق وون فسهق، و قا : كفهر وون كفهر، و اللَّ
؛مظلم وون ظل

5
 

کننـد،  آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی»سوره مائده:  33آیه 
آنها که بـه احکـامی کـه خـدا نـازل کـرده حکـم »سوره مائده:  35؛ آیه «کافرند

آنها که احکامی که خدا نـازل کـرده »سوره مائده:  33؛ آیه «کنند، ستمگرند نمی
 «.کنند، فاسقند حکم نمی

روایت عطـاء را  ،عباس است  ابن ترین تفسیر به عصر  که نزدی در تفسیر خود طبری 
 1شـمارد.  نمـی کفر در آیۀ حاکمیـت را خـارج از دیـن ،این روایت برنقل کرده و با تکیه 

بـه غیـر مـا انـزل اللـه را فقـط معصـیت مسـلمان  حکم کـردنکه   این برخی دیگر برای
ربا  را مسـتند   ابی ، روایت و طریق عطاء بنبدانندوی را کافر از دین که   این نه ،بشمارند
 7اند.  قرار داده

 و صـیانت از اسـالِم گونـه   دیگران برای مقاومت در برابر تفسیرهای افراطی و خوارج
بیـان عبداللـه بـن عبـاس  ء را که طریق دیگرِ در ذیل آیۀ حاکمیت، روایت عطا ،مسلمان

                                              
 .733-735ص، 1، جمدارج السالکینبکر،   ، محمد بن ابیجوزی قیم  ؛ ابن718ص3، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،   . ابن1
 .23ص ،5، جسیر اعالم النبالء. ذهبی، محمد بن احمد، 2

 .78ص، 7، جطبقات الکبریسعد،   . واقدی، ابن3

 .377، ص7، جتاریخ الکبیر. بخاری، محمد بن اسماعیل، 4

اإلبانوة عون شوریعة الفرقوة  اللـه بـن محمـد،  بطـه، عبید  ؛ ابن588ص، 8، جتعظیم قدر الصالة. مروزی، محمد بن نصر، 5
 .378، ص8ج،الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة

 .757، ص15، ججامع البیان فی تلویل القرآن. طبری، محمد بن جریر، 6

 .588ص، 8، جتعظیم قدر الصالة. مروزی، محمد بن نصر، 7

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1583&idto=1583&bk_no=50&ID=1591#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1583&idto=1583&bk_no=50&ID=1591#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1583&idto=1583&bk_no=50&ID=1591#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1583&idto=1583&bk_no=50&ID=1591#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1583&idto=1583&bk_no=50&ID=1591#docu
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 6اند.  سرلوحه خود قرار داده ،است
ی  علی بن ابی3  طلحة  . طر

 ، طریـق علـی بـنشـدهعباس در ذیـل آیـۀ حاکمیـت نقـل   ابن طریق دیگری که روایت
 :است هطلح  ابی

ْنَلَ  عباس قوله:   طلحم، عن ابن  علي بن أبي
َ
ََ َوَمْن َلْم َیْحُكْم ِبَما أ وَلِئه

ُ
هُه َفْ اللَّ

، قا : من جحد ما أنل  الله فقد كفر. ومن أقّر بهه ولهم یحكهم، ف هو ُهُم اْلَكاِفُروَن 
که عامدانه حکم خدا را انکار کند و بر اساس حکم خدا حکم  ؛ کسیظالم فاسَق 

که به خدا و حکم خدا اقرار کند، اما به دالیل دیگری بر  نکند، کافر است و کسی
 1ا حکم نکند، ظالم و فاسق است.اساس حکم خد

 بررسی سندی روایت. 4
َجیــر، نگــاه رجــالیون و علمــای تــراجم و  بــرای پــی بــردن بــه شخصــیت هشــام بــن ح،

 کنیم: وتعدیل را بررسی می جر 
ت در جر   ابن ابی  َجیر سکوت کرده  حاتم که متعن  وتعدیل است، درباره هشام بن ح،

حـاتم و   شـود کـه سـکوت ابـن ابی ی یـادآور میو عالمه تهانوی در تبیین قواعـد حـدیث
تین در جـر  بـه شـمار  9زرعه به معنای توثیق راوی است.  ابی نسائی نیز که ازجمله متعن 
َجیر را در الرعفاء خود نیاورده و این بـدان معناسـت کـه وی را در  می رود، هشام بن ح،

جیر را ثقٌة خوانده  ، هشامالثقاتکتاب زمره راویان ضعیف نیافته است. الِعجلی در  بن ح،
خود به وثاقت هشام بـن  الثقاتشاهین در   و ابن 5الکاشفالدین ذهبی در  شمس 4است.

َجیر تصریح کرده  7خود آورده است. الثقاتحبان وی را در   ابن 1اند.  ح،
به چند دلیل این  8حبان در توثیق راویان متساهل بوده،  اگر سلفیه جهادی بگویند ابن 

 شود:  میادعا رد 
                                              

 .375، ص8، جاالبانة الکبریبطه، عبیدالله بن محمد،   . ابن1

 .753، ص15ج ،جامع البیان فی تلویل القرآن. طبری، محمد بن جریر، 2

 .357، صقواعد فی علوم الحدیث. عثمانی تهانوی، ظفر احمد، 3
 .353ص، 1، جتاریخ الثقات. عجلی، احمد بن عبدالله، 4

 .775ص، 8، جشف فی معرفة من له روایة فی الکتب و الستةالکا، بن احمد محمد . ذهبی،5

 .851ص، 1، جتاریخ أسماء ثقاتشاهین، عمر بن احمد،   . ابن6

 .573ص، 3، جالثقاتحبان، محمد،   . ابن7

 .3ص، عباس کفر دون کفر  اثر ابن. صنهاجی، ابوجندل، 8
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ـت در جـر  نمی  اوال: ابن تـوان متسـاهل در توثیـق و تعـدیل   حبان را بـه سـبب تعن 
توان وی را  کند، نمی پوشی نمی ترین عیب در جر  چشم که از کوچ  دانست؛ زیرا کسی

  6راحتی متهم به تساهل در توثیق و تعدیل کرد. به
رد کـرده و در کتـاب خـود،  حبـان را  ثانیا: ذهبی نیـز ادعـای قـائلین بـه تسـاهل ابن

  1های معرفت ثقات برشمرده است. حاتم را از چشمه  حبان، تاریخ بخاری و ابن ابی  ابن
آیـد کـه  تعدیل، به دست می و  با بررسی مصنفات مشهور الثقات و الرعفاء و جر 

جیر را ثقه دانسته  اند. در مجموع، این تصنیفات هشام بن ح،
 ادِی تکفیری باید گفت:در پاسخ به ایراد سلفیه جه

 9شـود. وتعدیل راوی تعارض بـه وجـود آیـد، تعـدیل مقـدم می اوال: هرگاه بین جر 
َجیر کم نیست، اما اگر بر فـرض، تعارضـی هـم    اگرچه تعداد توثیق کنندگان هشام بن ح،

 4وجود داشته باشد، تعدیل و توثیق، مقدم بر جر  است.
گر ضعف راوی به سبب کذب و فسق او باشد، ثانیا: بنابر قواعد حدیثی اهل سنت، ا

روایت قابل انجبار نخواهد بود؛ اما اگر ضعف راوی علل دیگری داشته باشد، بـا تعـدد 
ق قابل جبران خواهد بود. ر، تیمیه پا را از این هـم فراتـر نهـاده و معتقـد اسـت   اما ابن 5ط،

طـرق موجـب تقویـت هرچند ناقلین حدیث را افراد غیرثقه تشـکیل داده باشـند، تعـدد 
پرداز جریـان سـلفیه نیـز تعـدد طـرق،  تیمیه، نظریـه  از دیدگاه ابن 1مجموع خواهد شد.

 کند. تنهایی ضعف سند را جبران می به
َجیر، وجود قاعـده ای همچـون  به عبارت دیگر: بر فرض ضعیف دانستن هشام بن ح،

مبنـای رجـالی اهـل  کند؛ زیرا بـر اسـاس ضعف سند را برطرف می« ُیقّو  بعُض ا بعضاً »
ق مختلف، سند حدیث را تقویت نموده و در نتیجـه، یقـین و صـحت  ر، سنت، وجود ط،

                                              
 .775ص، 1، جالتعدیلالرفع و التکمیل فی الجرح و . لکنوی هندی، عبدالحی بن محمد، 1

 .33ص، 1، جالموقظة في علم مصطلح الحدیث. ذهبی، محمد بن احمد، 2

 .857ص ،قواعد فی علوم الحدیث. عثمانی تهانوی، ظفر احمد، 3

 .. همان4
 .153، ص1، جقواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثالدین بن محمد،   . قاسمی، جمال5

تیمیـه،   ابن«. )عرها بعرا حتی قد یحصل العلم بهـا ولـو کـان النـاقلون فجـارا فسـاقاکثرتها یقوي ب فنن تعدد الطرق و». 6
 (.87ص، 12، جمجموع الفتاویاحمد، 
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شده است؛ مانند:  روایت عبدالله بن عباس از طرق گوناگون نقل 6کند. سند را حاصل می
و  1عکرمـه 5علی بن الحسین، 4ربا ،  عطاء بن ابی 9طلحة،  علی بن ابی 1طریق طاووس،

ت روایت را نیز چند برابر میغیره، که این ت  کند. عدد طرق، قو 
ثالثا: بر فرض ضعیف دانستن هشام، بر اساس قواعد حدیثی، حدیث وی با تعـدد و 

زیرا همین حدیث از طریق دیگری نقـل 8یابد؛ ارتقا می 7کثرت، از ضعیف به حسن لغیره
گفته نماند کـه ایـن نا 3شده و احادیث دیگر، یا مانند این حدیث، یا اقوی از این هستند. 

 61باشد تا تقویت صورت گیرد. تقویت باید به نحو متابع
پرداز سلفیه،  تأمل این است که در کنار آراء سلفیه جهادِی تکفیری، نظریه مسئله قابل

   تنها انتساب این روایت به عبدالله بـن عبـاس را رد نکـرده، بلکـه هـیچ تیمیه نه  یعنی ابن
نویسد کـه ائمـه  ند و متن روایت باشد، مطر  نکرده و میسخنی که دال بر خدشه در س

اند و دلیلی  اهل سنت همچون احمد بن حنبل این حدیث را پذیرفته و از آن تبعیت کرده
  66بینیم که این حدیث را ن ذیریم. نمی

م نیز یـادآور می  تیمیه، شاگرد او ابن  عالوه بر ابن طور کـه طـاووس از  شـود: همـان قی 
قل کرده است، نباید هر حکم کننده به غیر ما أنزل الله را از دایرۀ اسالم خارج عباس ن  ابن

 61کرد.

                                              
 .831، ص1، جاألسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الکبری. قاری، مال علی بن محمد، 1
 .738ص، 8، جالمستدرک علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، محمد، 873ص، 3ج ،التمهیدعبدالبر، یوسف بن عبدالله،   . ابن2
 .328ص، 3، جحاتم  تفسیر ابن ابیحاتم، محمد،   . ابن ابی3
 .757، ص15ج ،جامع البیان فی تلویل القرآن. طبری، محمد بن جریر، 4
 .23ص، 7، جالدرالمنثور فی التفسیر بالملثور، الدین جالل. سیوطی، 5
 .32، ص8، جلباب التلویل في معاني التنزیلمحمد، علی بن . خازن،6
توسط طرق مختلف به مرحلـه حسـن  وحدیثی است که از راوی ضعیفی که علت ضعف آن خفیف باشد  «حسن لغیره». 7

 (.32ص ،تیسیر مصطلح الحدیثطحان، محمود، . )لغیره ارتقا یافته باشد
 همان.. 8

 .. همان9
 گوینـد.« تابع»ث، با راویان مفرد حدیث دیگری موافق با همان مرمون باشند، به آنها سله حدیهرگاه برخی از افراد سل. 10

 .(82، ص3، جشرح نخبة الفکرحجر،   عسقالنی، ابن)
 .718ص، 3، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،   . ابن11
 .733 - 735ص، 1، جمدارج السالکینبکر،   ، محمد بن ابیجوزی قیم  . ابن12
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 . بررسی داللی روایت5
آنـان ادعـا  6دارج صورت گرفتـه اسـت.عباس اِ   ابن سلفیه جهادی معتقدند که در روایت

 و دیگری بـا لفـظ« كفر وون كفر»صورت  لفظ، یکی به عباس با دو  کنند که روایت ابن می
کـه  گیرنـد مینتیجه  رو ازاین. وارد شده است، «ليس كمن كفر بالله ومَلئكته وكتبه ورسله»

لهيس كمهن كفهر باللهه »و  «كفهر وون كفهر»در حدیث ادارج صورت گرفته است؛ یعنی لفظ 
 1عباس داخل کرده است.  را طاووس در روایت ابن «ومَلئكته وكتبه ورسله

 شود: در پاسخ به این ادعا گفته می
ا باشد از جانب طاووس ِادراجی صورت گیرد، الزم اسـت ایـن ادراج بـا اگر بن اوال:

کـه طـاووس از   درحالی 9جدا و مشـخ  گـردد؛« أی»یا « أعنی»َادات تفصیلیه مانند: 
 أدات تفصیلیه استفاده نکرده است.

  ارهاجراست که ابتدا خود راوی به آن اشـ کم به ِادراج حدیث در صورتی قابلح :ثانیا   
کـه از   دراج اذعان کرده باشـد، یـا ایناِ که یکی از أئمۀ معتبر، به وجود   کرده باشد، یا این

در  4محـال اسـت. پیـامبر ای از شده پی ببریم که صدور چنین کلمـه خود کالم درج
کدام از دالیل و شواهدی که داللت بر ِادراج آن داشته  عباس، هیچ  شده از ابن روایت نقل
 د ندارد تا این حدیث را حمل بر ِادراج کنیم.باشد، وجو

خود طاووس اعتراف به ِادراج کرده، نه یکی از أئمه حدیث از ِادراج در نقـل  نه :ثال ا  
محـال اسـت؛ زیـرا اگـر محـال بـود،  طاووس سخن گفته و نه صـدور آن از پیـامبر

لفیه گفتنـد. ممکـن اسـت سـ مفسرین، محدثین و علمای سرشناس درباره آن سخن می
جهادی بگویند این روایت چون مخالف قرآن است، پس طر  آن از جانب سلف محال 

کنید این   شود که محل نزاع، همان جایی است که شما گمان می  است. در پاسخ گفته می
                                              

درج». 1 اسـت؛ یعنـی داخـل کـردم چیـزی را در چیـز دیگـر و در  «أدَرجت، الشیَء في الشـیء»اسم مفعول از در لغت  «م،
. گرفتـه باشـد شـده یـا تغییـری انجام چیـزی داخـل یـا درج گویند که در سـند یـا مـتن آن اصطال  علم حدیث، به حدیثی

 .(135، صلح الحدیثتیسیر مصط طحان، محمود،؛ 8ص ،عباس کفر دون کفر  اثر ابنصنهاجی، ابوجندل، )

بلفظـین اول هـذین  عبـاس  ابـن وردت مقولـة لحبـر االمـة: »8ص ،عباس کفر دون کفر  اثر ابن. صنهاجی، ابوجندل، 2
لیس کمن کفر باللـه ومالئکتـه وکتبـه ورسـله وانمـا هـي  عباس  اللفظین هو کفر دون کفر وهذا اللفظ لیس من کالم ابن

درجة  «.طاووس  ي في التحقیق من کالم ابناي زائدة علی اصل المتن ه ،م،
 .33ص، 1، جبیبمغنی الل  هشام، عبدالله بن یوسف،   ابن .3
 .12ص، 1، جمصطلح الحدیثبن صالح،  عثیمین، محمد  ابن. 4
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تفسیر برخالف قرآن است. دالیل بیانگر این است که اوال خالف قرآن نیست و ثانیا اگر 
کردند؛ زیرا بر اساس آنچه از سلف نقـل   ن تفسیر تکیه نمیخالف قرآن بود، سلف به ای
  6اند.   عباس اعتماد کرده و آن را برگزیده  شده، سلف به برداشت ابن

امـا اگـر بـر  1اگرچه به اجماع محدثین و فقها ِادراج در حدیث، حـرام اسـت، رابعا:
مسـئله  فرض، ِادراجی از جانب سلف همچون طاووس صورت گرفته باشد، گاهی ایـن

هایی همچون استنباط حکـم شـرعی از حـدیث،  استثنا شده، که این امر به سبب انگیزه
و شر  و تبیین کلمات غریب و جمالتی که نیاز به تشریح و  که به اتمام رسد  پیش از این

تفسیر دارد، مانعی ندارد و در چنین شرایطی باید طبق اذعان خوِد سلفیه جهـادی، فهـم 
هری و دیگران که برای تفهـیم و تفسـیر یـ   9خود ترجیح داد؛طاووس را به فهم  مانند ز،

اند. بـرای مثـال: در حـدیث عایشـه  های دیگر برای تفهیم بهتر استفاده کرده متن، از واژه
ِِ الَعهَدوِ »درباره آغاز وحی:  يالَی ذوا د اللَّ عبُّ ُث فی غاِر ِحراء و هو التَّ «كان الّنبی َیَتحنَّ

عبـارت  4
  5مدرج از کالم زهری است.« عبدو هو الت»

رض که ِادراجی صورت گرفته باشد، روایت عبدالله بن عبـاس، چـه بـا ف بر :خامسا  
باشـد، « ليس كمن كفر بالله ومَلئكته وكتبه ورسهله»و چه با عبارت  «كفر وون كفر»عبارت 

ر آیـه د« کفـر»کند که برداشت آنان از آیۀ حاکمیت نادرست بوده و کلمۀ  هر دو بیان می
به معنای کفر اکبر که منجر به خروج فرد از اسالم گردد، نیست؛ زیرا هر دو عبـارت بـه 

 معنای خروج از اسالم فرد نیست.
های تکفیری را به چالش   تواند برداشت سلفی  که با هر عبارتی که باشد، می  نتیجه این

ج از سوی سلف بوده که ادراجی صورت گرفته باشد، این ادرا  بکشد و عالوه بر فرض این
گونه فهمیده و باید به فهم او و دیگر سلف صالح احتـرام گذاشـت و بیـان  و طاووس این

 کند.  را اثبات می« کفر دون کفر»طاووس روایت 
                                              

، 3، جحاتم  تفسیر ابن ابیحاتم، محمد،   ابن ابی؛ 757، ص15ج ،جامع البیان فی تلویل القرآنطبری، محمد بن جریر، . 6
، المستدرک علوی الصوحیحین؛ حاکم نیشابوری، محمد، 873ص، 3ج ،التمهیدعبدالبر، یوسف بن عبدالله،   ابن؛ 328ص

 .738ص، 8ج
 .137، صتیسیر مصطلح الحدیثطحان، محمود، . 1
 .137، صتیسیر مصطلح الحدیثطحان، محمود، . 9
 .7 ، 1ج ، باب بدء الوحی،صحیح بخاریبخاری، محمد بن اسماعیل، . 4
 .138، صمصطلح الحدیث تیسیرن، محمود، طحا. 5
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 عباس  ب( مؤیدات سلف در تأیید روایت ابن

بسیاری از سلف همچون صحابه، تابعین و تابعیِن تابعین، روایت عبدالله بـن عبـاس را 
 العابـدین  علـی بـن الحسـین زین اند. بـرای نمونـه: ذیرفته و برای دیگران نقل کردهپ

 کنـد کـه ازجمله تابعین و سلف صالحی است که ذهبی از زهری در شأن ایشان نقل می
روایت عبداللـه بـن عبـاس را هماننـد  . آن حررتاست برتر از او در قریش دیده نشده

 اند:  دیگر سلف نقل کرده
علی علي بن الحسين فسْلته عن هذ  اآلیاِ التي فهي المائهدق قها  ثم وخلت »

صدق ولكنه كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشهرك وظلهم لهيس كظلهم 
«.الشرك

6  
بارز و   های از چهرهه( 157 متوفای) کیسان  بن  از دیگر سلف که اشاره شد، طاووس

عباس   او روایت ابن 1است. شدهعباس شمرده   ابن  خواص مفسر عصر تابعین است که از
گونه که فهمیده، برای دیگران نقـل کـرده اسـت و دیگـران نیـز فهـم طـاووس را  را همان

 :اند  پسندیده و دنبال کرده

ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر  عباس:  عن طاووس قا : قا  ابن»
؛«هم الكافرونینقل عن الملم ثم قرأ ومن لم یحكم بما أنل  الله فْولئَ 

9
 

ی نیسـت کـه خـوارج بـر آن ربه معنای کفـ ،کفر در آیهگوید:  عباس می ابن
 اند؛ کفری نیست که مسلمانان را از دایره اسالم خارج کند. رفته

عبـاس را در   شـاگردی ابنسـال  هـلچکـه عباس   ابن شاگرد ،از دیگر سلف، عکرمه
  گوید:  کارنامه دارد، در تفسیر آیه می

حكم بما أنل  الله جاحدا به فقد كفر ومن أقر بهه ولهم یحكهم بهه ف هو ومن لم ی»
بر اساس آنچه خداونـد نـازل کـرده حکـم  ،که از روی انکار کسی؛ «ظالم فاسق

بلکه از روی  ،که از روی انکار حکم خدا حکم نکند اما کسی ؛کافر است ،نکند
الم و او ظـدر غیـر ایـن صـورت  ،اغراض دیگر همچون هوا و هوس حکم نکند

 4.فاسق است

                                              
 .23ص، 7، جالدرالمنثور فی التفسیر بالملثور، الدین جاللسیوطی، . 6
 .553ص، 8ج ، االعیان وفیاتخلکان، احمد،   ابن .2

 .738ص، 8، جالمستدرک علی الصحیحین؛ حاکم نیشابوری، محمد، 873ص، 3ج ،التمهیدعبدالبر، یوسف بن عبدالله،   . ابن3

 .32، ص8، جلباب التلویل في معاني التنزیلعلی بن محمد،  خازن، .4
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 6عباس چنین اعتقادی دارد.  گوید: استادم ابن  عکرمه نیز در تأیید فتوای خود می
طلحـه اسـت کـه رأی طـاووس را   از دیگر شاگردان عبدالله بن عباس، علی بـن ابی
داند که به غیر ما انـزل اللـه حکـم   پذیرفته و نیز مراد عبدالله بن عباس از آیه را کسی می

 که از اسالم خـارج پنداشـته  غیر این صورت، او را ظالم و فاسق شمرده، نه این نکند. در
 باشد:

عباس قوله: ومن لهم یحكهم بمها أنهل  اللهه   عن علي بن أبي طلحم، عن ابن»
فْولئَ هم الكافرون، قا : من جحد ما أنل  الله فقد كفر. ومن أقّر به ولهم یحكهم، 

خدا را انکار کنـد و بـر اسـاس حکـم  کسی که عامدانه حکم ؛«ف و ظالم فاسَق 
خدا حکم نکند، کافر است و کسی که به خدا و حکم خـدا اقـرار کنـد، امـا بـه 

 1دالیل دیگری بر اساس حکم خدا حکم نکند، ظالم و فاسق است.
وی  9عباس اسـت.  و شاگرد خاص ابن ترین فقهای مکه  ربا  از برجسته  عطاء بن ابی 

4تفسیر کرده است: اد کفر در آیه حاکمیت را به کفر اصغر، مر«کفر»نیز در فهم واژۀ 
عن » 

.«موظلم وون ظل، وفسق وون فسق، ، قا : كفر وون كفرعطاء
5 

چه نقل شـد، بـرای  آید که فهم عبدالله بن عباس بنابر آن  از سخن سلف به دست می
ه را بـه دیگـر عباس از آی  رو آنان تفسیر ابن  دیگر مفسرین و محدثین پذیرفته نیست؛ ازاین

اند که مراد از کفر در آیه، با هر تعبیری کـه در  سلف نیز سرایت داده و این قول را پذیرفته
تواند مراد سـلفیه تکفیـری را تأییـد کنـد؛ بلکـه هرگـز   میراث سلف نقل شده باشد، نمی

 توان هر کس که به غیر ما انزل الله حکم کند را از دایرۀ اسالم خارج دانست.  نمی

 جهنتی
  گیـریم کـه هـیچ  های صورت گرفته پیرامون حدیث عبدالله بن عباس نتیجـه می با بررسی

َجیـر  ایرادی، اعم از سندی و داللی، به روایت وارد نیست و اگرچه شخصیت هشام بـن ح،
                                              

 .. همان1
 .753، ص15ج ،البیان فی تلویل القرآن  جامع. طبری، محمد بن جریر، 2

 .871، ص7ج ، االعیان وفیاتخلکان، احمد،   . ابن3

، 8ج ،تعظویم قودر الصوالة مـروزی، محمـد بـن نصـر،؛ 375، ص8ج ،االبانوة الکبوریبطه، عبیدالله بـن محمـد،   ابن. 4
 .757، ص15ج ،جامع البیان فی تلویل القرآنطبری، محمد بن جریر، ؛ 588ص

اإلبانوة عون شوریعة الفرقوة  اللـه بـن محمـد،  بطـه، عبید  ؛ ابن588ص، 8ج ،تعظیم قدر الصالة. مروزی، محمد بن نصر، 5
 .378، ص8ج ،الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة
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شده؛ اما از سوی بسیاری از علمای جـر   از سوی برخی همچون سلفیه جهادی ترعیف 
ز طاووس بن کیسان و حسن بصری شـمردهو تعدیل توثیق شده و وی را  اند  از شاگردان مبر 

یینه را از شاگردان او نام  اند. پـس از تأمـل در مـتن روایـت،  برده و کسانی چون سفیان بن ع،
ِادراجی در متن حدیث صورت نگرفتـه و از حیـث داللـی ایـرادی وارد   معلوم شد که هیچ

ای بـه روایـت  و خلـف امـت، هـیچ خدشـهنخواهد بود. بنابراین با توجه به اذعان سـلف 
 عبدالله بن عباس وارد نشده و در بسیاری از موضوعات، موردتوجه فریقین بوده است.
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