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  چکیده 

کوفه و منتسب  ۀرغم آنکه پرورش یافت تابعینی است که به ۀ) در زمر127کبیر (م  سدی
توجهی قابل به تشیع است، در گسترش روایات اسرائیلی در تفاسیر پس از خود سهم

کتاب جزء خصائص تفسیری وی محسوب که اکثار در روایت از اهلداشته تا جایی
هایی از روایات اسرائیلی وی را با عرضه به قرآن و حدیث  شود. در این پژوهه نمونه می

صحیح و عقل به نقد کشیده و روایات او را برآمده از تورات یا با زیرساختی از اساطیر 
ایم که دلیل نقل این  پردازی عربی یافتهیهود و عجین شده با خیال عهدینی و فرهنگ

عرب در  ۀمنقوالت افواهی در میان عام ۀعباس و هیمن روایات توسط وی، شاگردی ابن
سدی در نقل این روایات، روش تفسیری وی اعم از یافتن  ۀاست. انگیز آن زمان بوده 

سیر، اسباب نزول و قصص بوده  مصداق و ملموس ساختن آیات با توجه به مغازی،
  است. 

  
  .کبیر اسرائیلیات، تفسیر تابعین، سدی ها: کلید واژه

                                                                                                                                        
  Email:shadinafici@ut.ac.ir                       . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران؛1
  مسئول)؛ ۀگاه تهران (نویسند. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانش2

   Email:ma.s.khatami@ut.ac.ir  .  

  �ی ��آن و �د�� �و�ش
  

  1398بهار و تابستان ، اول، شمارۀ دومو  پنجاهسال 
  (مقاله پژوهشی) 175-194 صص 

    
 
  

 
Quranic Researches and Tradition  
Vol. 52, No. 1, Spring & Summer 2019 
 
DOI: 10.22059/jqst.2020.283405.669321 

mailto:Email:shadinafici@ut.ac.ir
mailto:Email:ma.s.khatami@ut.ac.ir


 1398بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و دوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  176

  . طرح مسئله1
و در رود دارند، به کار میاسرائیلیات به معنای روایاتی که صبغه یهودی و گاه مسیحی 

ی تر، حکایاتی که از منابع غیر اسالمی وارد قلمرو کتب تاریخی و تفسیر معنای گسترده
مسلمانان شده، تا امروز یکی از معضالت فرهنگ اسالمی بوده و هست. کتب تفسیری 

است. بسیاری از دانشمندان و مفسران  عامه و حتی شیعه نیز از این آسیب مصون نبوده 
معرفتی خویش در سه  ۀعنوان یکی از منابع سامانمسلمان گاه با استناد به این روایات به

فکری  ۀاسرائیل تحت سیطرش، داستان پیامبران و تاریخ بنیاساسی آغاز آفرین ۀحوز
ها را خاطر ضعف سندهای این گونه روایات، آناند. البته گروهی به گرفتهاین روایات قرار

خلدون و عالمه حزم، ابنجمله ابناند و گروه معدود دیگری ازبه نقد و چالش کشیده
  اند.بله با این روایات پرداختهنقد متن به مواجهه و مقا ۀطباطبایی با شیو

گردد که بعضاً برای  زمان صحابه باز میداخل شدن اسرائیلیات در تفسیر قرآن به
رفتند. بعد از ایشان یافتن جواب سؤاالت خود نزد احبار یهود و راهبان مسیحی می

این  تابعین در نقل اسرائیلیات توسعه دادند که اسالم آوردن یهودیان و مسیحیان نیز در
  .]175، ص 1، ج 16[ است تاثیر نبودهامر بی

روی است؛  نظر و پرهیز از زیاده البته داوری در مورد روایات داستانی نیازمند دقت
اسرائیلی ذکر نشده،  ۀهای قرآن صرفاً در روایات دخیل و برساختچرا که جزئیات داستان

و امامان  (ص)ن یعنی پیامبربلکه در مواردی این نوع مطالب از سوی مفسران حقیقی قرآ
نقل شده است. تفکیک این دو دسته از یکدیگر با تأمل در سند و سنجش  (ع)معصوم

  گیرد. متن صورت می
ما در قبال  ۀتفسیری که از آمیختگی با اسرائیلیات سالم مانده باشد، کم و نادر است. وظیف

های ورود این فتن سرچشمهاین روایات، تشخیص مجاری و مداخل ادیان بر روی یکدیگر و یا
مطالب به کتب تفسیری و نقد متنی و سندی این روایات و در نهایت زدودن تفاسیر از مطالب 

  . ]33ـ34، ص 8[ نااستواری است که نباید در کنار کالم وحی قرار گیرد 
کریمه سدی (متوفی ابیبنگذار عصر تابعین، عبدالرحماناز جمله مفسران تاثیر

شمرد می1کوفی است که شیخ طوسی او را از اصحاب سه امام ۀبرجست)، مفسر 127
چون: تفسیر طبری، تفسیر سنت همو در تفاسیر مهم اهل ]160 و124 و 109 ، ص30[ 

المنثور سیوطی و در تفاسیر شیعی  کثیر و الدر حاتم، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن ابیابن

                                                                                                                                        
  . امام سجاد و امام باقر و امام صادق(ع). 1
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البیان طبرسی، روایات فراوانی جمعچون: تفسیر فرات کوفی، تبیان شیخ طوسی و مهم
سوم قرار  ۀاست. سدی در نقل روایات تفسیری پس از مجاهد و قتاده در رتب را پراکنده

  باشد. روایت می 2000گیرد. روایات وی در تفسیر طبری حدود می
که گاه وی در  1هایی از روایات اسرائیلی منسوب به سدینقد و بررسی متنی نمونه

های اصیل دینی ماست، یات این قصص، منفرد است و مخالف آموزهنقل برخی جزئ
نقل این روایات، توسط وی از  ۀیافتن آبشخورهای روایات اسرائیلیات در تفسیر او، انگیز

  پردازیم. ها میمسائلی است که در این مجال به آن
 به توجه با یرتفس ۀحوز در ینتابع خصوصاً گذشتگان علمی میراثو نقد  بررسی

 تقویت و اندیشه تاریخ تردقیقبه شناخت  را ما خود، بعد ما تفاسیردر  تأثیرشان میزان
  .است پژوهش این هدف که شود می رهنمون تفسیر علم مبانی

از علی تفریحی و علی اکبر ربیع  "پژوهش ۀکبیر در آینسدی" ۀسدی، مقال ۀدربار
معرفی  (ع)عه و از اصحاب ائمهچاپ رسیده که سدی به عنوان یکی از مفسرین شینتاج به

است. گرچه برخی روایات وی  بهترین تفاسیر تابعین شمرده شده ۀو تفسیر او در زمر
 ۀجمله شیوآوری شده، اما واکاوی و بررسی روش تفسیری وی، منپیش از این جمع

  است. او با روایات اسرائیلی، تاکنون مورد پژوهش واقع نشده  ۀمواجه
  
  روایات اسرائیلیات سدی با ۀ. مواجه2

است  آن ۀیافت کوفه که سدی منتسب و پرورش یتفسیر مکتب یهاویژگي تریناز مهم
 قرائت، علم به زیاد پرداختن االحکام،آیات تفسیر به اهتمام ،]299، ص 1، ج 15[ 

 تمام یگیر کاربه روایت، در شفاهی نقل به اکتفا تفسیر، به پرداختن در زیاد احتیاط
ه به تفسیر در تأسی یبرا کوشش است  اسرائیلیات نقل از یجد پرهیز و مسعود بنعبداللّ

اند  داشته اسرائیلیات از را پرهیز بیشترین کوفی مفسران اینکه. ]185ـ239ص، 34[ 
 مسعود ابن عملکرد از متأثر شاید بارز آن مکتب، یویژگ عنوانبه ،]589، ص 1، ج 15[ 

 از او که آید یم دستبه عملي وی ۀسیر و مسعود ابن یتفسیر روایات در مداقه از. باشد
 شدتبه دیگران و االحبار کعب مانند یکسان با و ورزیده اجتناب اسرائیل یبن اخبار ناقلین

                                                                                                                                        
ها إسنادی نیسـت و  ورود موضوعات در روایات تفسیری، خصوصاً روایات رسیده از تابعین که برای آن .1

محور در این حوزه، فرض ژوهش متناند؛ امری غیر قابل انکار است، اما مبنای پها از مراسیلغالب آن
  صحت انتساب روایات رسیده از مفسر است.
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 روش به تأسی پس. ]35، ص 7، ج 22 ؛144، ص 22، ج 28[ است  داشته  برخورد
 را ما کوفه مکتب ردانشاگ توسط اسرائیلیات نقل از جدی پرهیز و مسعود ابن تفسیری

        .باشد انتظارمان مورد شیوه، همین نیز سدی عبدالرحمان از که دارد می آن بر
شده  شناخته )ع(طالب ابی بنعلی محبان و تشیع مرکز عنوان به اغلب کوفه، عالوه به

 راویان بر سنتاهل انتقادات بیشتر که بوده مشهود قدریبه در آن کوفیان تشیع و است 
 متوجه زمانهمان از که انتقاداتی. ]75ـ77، ص 23[ هاست آن بودن شیعه دلیلبه وفیک

 نیز، (ع)بیت. در مکتب تفسیری اهل]313ـ314، ص 1، ج 4[ هست  و بوده نیز سدی
  .]278، ص 34[ است  نبوده برخوردار  یاز هیچ جایگاه یاسرائیل یهاباورها و نقل
که اکثار توجهی داشته، تا جاییرائیلی سهم قابلکبیر در گسترش روایات اس اما سدی

شود. او  کتاب جزو خصائص روایات تفسیری منسوب به وی محسوب میدر روایت از اهل
 روی بوده و خالف منهج این مدرسه در نقل و اخذ این روایات دچار تساهل و زیاده

 در را ائیلیاتاسر و کتاباهل روایت بیشترین سدی تفسیر اخیر، هایپژوهش اساس بر
 سخنی وی ۀدربار سدی مگر نیست پیامبری اند: گفته کهجایی تا است،  داده جای خود

 های ویژگی دیگر از اسرائیلیات روایات در گسست و تفصیالت بیان. ]47، ص 31[ دارد 
  . ]305ـ306، ص 1، ج 15[ است  شده  شمرده او تفسیری

 القناد، ۀطلح عمروبنهارون،  بنیدر شمارگان اسرائیلیات در تفسیر طبری، موس
روایی از سدی قرار دارند، جزء بیشترین ناقالن  ۀنصر که همگی در یک سلسل بنأسباط

راویان تفسیر  ۀکریب نیز که از زمر وکیع و ابو اسرائیلیات در تفسیر طبری هستند. ابن
وایات گیرند که در مجموع ر طرق دیگر هستند نیز در این شمارگان جای میسدی به

  گیرد کبیر، در منابع طبری از حیث عدد در صدر قرار می اسرائیلیات برآمده از سدی
  .]411ـ414، ص 17[

هایی که در تفاسیر حول تبیین آیات آمده، در مقام ارزیابی و بررسی قصص و داستان
. آنچه که موافق صحیحِ شریعت ماست مانند داستان 1شوند:  به سه دسته تقسیم می

و یا آنچه که بشارت ظهور پیامبر اسالم و رسالتش در ادیان گذشته  )(عو موسی )(عخضر
های دینی به کذب آن علم  . آنچه که مخالف شریعت ماست و طبق آموزه2است؛  بوده

دار کرده مانند  داریم، مانند آنچه در شأن انبیای الهی آمده و عصمت ایشان را خدشه
. آنچه 3است؛  ، گزارش شده(ع) ف، داوود و سلیمانلوط، یوس ۀآنچه گاه در روایات دربار

عنه است، مانند اسماء اصحاب کهف، که شریعت ما موافق و مخالف آن نیست و مسکوتٌ
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. رویکرد ما ]247، ص 7[ رنگ سگ ایشان و یا اینکه عصای موسی از چه چوبی بوده و... 
  در قبال این سه دسته از روایات متفاوت است.

باشد، به  ها حتی اگر از منابع عهدینی گزارش شده سته از گزارشاین د اول؛ ۀدست
، قابل قبول است و (ع) بیت دلیل داشتن مؤید از خود قصص قرآن و از روایات معتبر اهل

تر شدن مضامین قرآنی استفاده کرد که سدی  ها برای فهم بهتر آیات و مأنوستوان از آن می
  است. از آن جمله روایات ذیل است: ست نقل کردهد در تفسیر خویش، روایاتی را از این

  
ص  ،2ج  ،14تشابه اجمالی با روایات [

379-376[ 
   (ع)داستان لوط هود 83-77

 ]60و  55و  50، ص 12، ج 28[
  تشابه اجمالی با روایات 

 ]8،ص 1،ج 14[
  خواب فرعون  القصص 4

 ]19،ص 20،ج 28[
   (ع)سرپرستی موسی طه 40-39 

 ]124، ص16،ج 28[
  تشابه اجمالی با روایات 

 ]123، ص4،ج 14[
   (ع)امین بودن موسی  القصص 26

  ]41،ص 20،ج 28[
  تشابه اجمالی با روایات 

 ]377، ص3، ج 14[
، 16، ج 28[ (ع)الکن شدن زبان موسی طه 28-27

 ]121ص 
  تشابه اجمالی با روایات 

 ]58-60، ص  2، ج14[
  اسرائیل های بنیعذاب األعراف 133

 ] 24، ص9، ج 28[
  فرعون  ۀسحر األعراف 123 

 ]24، ص9،ج 28[
  تشابه اجمالی با روایات 

 ]87-88، ص1،ج 14[
  اسرائیل گاو بنی البقره 68-67

 ]268- 269، ص1،ج28[
  تشابه اجمالی با روایات 

 ]54- 55، ص 4،ج 14[
،  1، ج 28اسرائیل [هجرت دادن بنی البقره 50

 ]219-220ص 
   سامری طه 87-88 

 ]149، ص 16و  ج 223، ص 1، ج 28[
  تشابه اجمالی با روایات 

 ]8، ص 1،ج 14[
  کوه طور  البقره 56

 ]232، ص1،ج 28[
  تشابه اجمالی با روایات 

 ]246- 247، ص1، ج 14[
  تابوت  البقره 248

 ]386-387، ص2،ج 28[
  تشابه اجمالی با روایات 

 ]569، ص 1، ج 14[
، 6،ج 28[ (ع)سیحبه صلیب کشیدن م  النساء 157

  ]11ص
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  که مقصود از تشابه اجمالی تفاوت در جزئیات و لفظ روایات است.
بطالنشان واضح و تنقیح کتب تفسیری از ایشان واجب است.  دوم؛ ۀاما دست

 (ص)ای به عربی از تورات داشت و از روی آن برای پیامبرچنانچه روایت شده عمر صحیفه
لَ "رمود:غضبناک شد و ف (ص)خواند، پیامبر هْ وا أَ ا تَسْأَلُ ابِ لَ نْ شَيْ  الْکِتَ ونَکُمْ  عَ هْدُ ا یَ مْ لَ هُ نَّ ءٍ َفإِ

وا وَ عَسَ لُّ وسَ یوَ قَدْ ضَ وْ کَانَ مُ لَ وهُمْ فَ بُ تُکَذِّ حَقٍّ فَ وْ بِ وهُمْ أَ صَدِّقُ لٍ فَتُ وکُمْ بِبَاطِ حَدِّثُ نَّ یُ  (ع)یأَ
ا أَ هُ إِلَّ لَّ لَ ا حَ رِکُمْ لَمَ هُ نَ أَظْ نِيبَیْ عَ   . ]316، ص 26، ج 33[ "نْ یَتَّبِ

ها نیست و گاه با غالباً اساطیر و خرافات است که عموماً اتفاقی بر آن سوم؛ ۀدست
ها ندارند حال جایگاه مهمی در تبیین داستانعقل و منطق نیز منطبق نیستند و در عین

طبق دستور پیامبر  ساز بودن داستان هم نقشی ندارند. در این مورد باید و لذا در عبرت
و "اند: کتاب فرمودهاخذ این روایات از اهل ۀ، توقف کرد. چنانچه دربار(ص)اکرم صَدِّقُ  الَا تُ
نْ  تابِالکِ  أهلَ هِ، َفإِ لِ سُ هِ وَرُ وا: آمَنَّا بِاللَّ ولُ وهُمْ، وَقُ بُ کَذِّ لَا تُ وهُ قالواوَ دِّقُ صَ لًا لَمْ تُ نْ مبَاطِ  قالوا، وَإِ

کَ مْ تُ وهحَقا لَ بُ   . ]238، ص 65، ج  33[  " مُذِّ
 روایت از سدی طبق تعریف اسرائیلیات آورده شده 130بیش از  ،در تفسیر طبری

سندشان  ،کند و بقیه  روایت را سدی از دیگران نقل می 20است که در این بین کمتر از  
ن توان تحت چهار عنوان آفرینش نخستین، داستا رسد. این روایات را می به سدی می

چه برخی روایات سدی با  . گر]139ـ103، ص 17[  نساب و قضایای متفرقه آورداانبیاء، 
اسالمیات قابل  ۀرسد و در زمر محک آیات قرآن و احادیث قطعی صحیح به نظر می

 ۀپردازیم که در دست پذیرش است. ما در این مجال به اسرائیلیات منقول از سدی می
اند و یا های ما در تعارض اً شیعی نیستند و با آموزهگیرند و لزوم دوم و سوم قرار می

ساختار آن به لحاظ منطقی اشکال دارد. مواردی از این روایات بر اساس موضوع، در 
  است. ها تبیین شدهمحک قرآن و حدیث و عقل به چالش کشیده و خاستگاه آن

  
  . عصمت انبیاء1. 2

الِ" ۀگرچه سدی ذیل آی هْدِي الظَّ می گوید که نبوت به اهل  ]124[البقره:"نمیال یَنالُ عَ
اما ظلم را در آیات گوناگون به شرک تعبیر  ،]418، ص 1، ج 28[  رسد ظلم و شرک نمی

شمرد که پس از گناه و ظالم را کسی می ]18، ص 8ج  و  170، ص 7، ج 28[  کند می
ا این رویکرد و ب ]59، ص 12، ج 28[  رو مستوجب عذاب استتوبه نکرده و از این ،خود

را در راحتی ایشانشود؛ برخی گناهان را به ایشان منسوب و به با عصمت انبیاء مواجه می
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کند که هفتاد تن از  ، روایت می(ع)دهد. در داستان حضرت موسی معرض معاصی قرار می
. ]232، ص 1، ج 28[  به نبوت رسیدند (ع)اسرائیل پس از دعای موسی پرستان بنیگوساله
 ،یکرد سدی در تفسیرش در انسان شناسی تورات ریشه دارد که در آن عصمتاین رو

، (ع)شود. سخن تورات از آدم با نوعی طعنه و ریشخند تصویر می ،چونان امری ناممکن
هایی از این و ... نمونه(ع) ، سلیمان(ع)، داوود(ع)، هارون(ع)، موسی(ع)، یعقوب(ع)، لوط(ع)نوح

شناسی اسالمی عصمت مفهومی اساسی است و  ا در انسانام ،شناسانه است تلقی انسان
چه قبل از  ،در عقاید اصیل شیعه، پیامبران از معاصی و ذنوب چه صغیره و چه کبیره

و از این رو روایات قرآن از داستان  ]2، ص 32[  ا هستندمبرّ ،نبوت و چه بعد از نبوت
                دارد. اسرائیل با روایات تورات تفاوت بسیار بنی (ع)پیامبران

  
  . عصمت یوسف(ع)1. 1. 2

یوسف،  ۀمبارک ۀسور 24 ۀراویانی است که ذیل آی ۀ، سدی از زمر(ع)در داستان یوسف
برد و دست غیب الهی در نمایاندن یعقوب به  گناه پیش می ۀرا تا آستان (ص)پیامبر خدا

. ]109، ص 12، ج 28[  شمارد وی و انذار او از جانب پدر را مانع از ارتکاب معصیت می
به گناه و مایل شدن او به زلیخا در موارد متعددی در کتب  (ع)روایت نزدیک شدن یوسف

گر آن نیست: تفسیری از صحابه و خصوصاً تابعین گزارش شده و سدی تنها گزارش
، ص 2، ج 36[ ، مقاتل ]188، ص 2، ج 21[ ، کلبی ]153، ص 5، ج 12[ جبیر  سعیدبن

را ، آن]486، ص 2، ج 11 ؛ 212، ص 5، ج 13[ عباس  به نقل از ابن و مجاهد ]328
عباس برای سدی، احتمال دارد که این روایت را  اند. با توجه به جایگاه استادی ابن آورده

                                  باشد.  عباس اخذ کرده سدی از ابن
، اما ]7ـ20، آیات39باب  سفر پیدایش،[در تورات آمده  (ع)داستان حضرت یوسف

گزارش نشده  (ع)حائز اهمیت آنکه، در تورات هم قصد و نیت سوئی از جانب یوسف ۀنکت
است و چه بسا این تعلیقات و حواشی و اضافات محصول خود راویان عرب مثل سدی  

رغم آنکه است. این روایات به طور متداول در کتب تاریخ و تفسیر راه یافته بوده که به
عربی  ۀهای شیعی از قبیل عصمت انبیاء است، گاه به سبب رواج در جامع ایر با آموزهمغ

به گناه، به  (ع)به معصوم نیز نسبت داده شده؛ مثالً چنین روایتی درباره همّ یوسف
 . عالمه طباطبایی ذیل همین آیه،]165، ص 3، ج 10[ است  منسوب شده (ع)عبدلله ابی

 شده و نهاده آن بر روایت و حدیث نام که یسخن ره پذیرش در تفسیراهل افراط
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داند که یهودیان با  باشد را موجب آن می کریم قرآن محکم آیات و عقل صریح برخالف
، 26[ بازدارند  یحقیق معارف از و گرفته یباز به را خود، مسلمانان یساختگ روایات نقل
  .]132ـ134، ص 11ج 

نک. آیات [است  ، استشهاد شده  (ع)یوسف یپاک و یگناه یب به کریم، نص قرآن در
تْ لَقَدْ وَ" ۀ. در روایتی ذیل آی]یوسف ۀسور  52و  51و  28و  26و  24 هِ هَمَّ امام  "بِ
 سراغ به و کند ینم گناه قصد هرگز معصوم و بود معصوم (ع)اند: ... یوسف فرموده (ع)رضا
کایت از طرح مطالب . این سخن در توضیح آیه ح]419، ص 2، ج 14[ رود  ینم گناه

  اند. خالفت عصمت در خصوص این آیه است که امام در مقابل آن موضع گرفته
  

  . عصمت داوود(ع)2. 1. 2
کند که ثلث  او را دارای نود و نه همسر معرفی می سدی در داستان گناه حضرت داوود(ع)

است، اما  بوده  روزگار خویش را به قضاوت، ثلثی به عبادت و مابقی را با زنان خویش مشغول
کند خداوند  طلب می یعقوب(ع) و اسحاق و باز وقتی از خدای خویش فضائلی مانند ابراهیم

شود و در طلب آن زن، سه بار  آزماید و او در این آزمون سرشکسته می او را به زنی زیبا می
ان به فرستد، تا عاقبت کشته شود. خداوند با ارسال فرشتگ همسر او را به نبردهای سخت می

گرید و  سوی او و یک دعوی نمادین او را متوجه خطای خویش نموده، داوود چهل روز می
بخشد و حتی رضایت اهریا، همسر زن را به عوض بهشت به  کند و خداوند او را می توبه می

. سدی در نقل این داستان تنها نیست. مقاتل ]93ـ94، ص 23، ج 28[ دهد  داوود بشارت می
و حسن بصری  ]639ـ641، ص 3، ج 36[ کند  منسوب می عظیم را به داوود(ع)نیز این گناه 

، 28[ منبه نیز راوی این روایت است بنآورد و وهب نیز با اندک تغییری، این مطالب را می
. وهب در ترویج اسرائیلیات ید طوالیی دارد و منشأ بسیاری از ]95ـ96، ص 23ص 

اسالمی است و احتماالً سرمنشأ اصلی این داستان های ناموثق وارد شده در کتب  داستان
نک. [شود  تری یافت می. به ویژه که مشابه آن در عهدین به نحو نازل]87، ص 37[ است 

  .]13و 1ـ8، آیات11، دوم سموئیل، فصل10
نسبت  (ع)فرماید: کسی که چنین گناه بزرگی را به داوود می (ع)در روایتی امام علی
، 29[ کنم؛ یکی برای قذف و دیگری برای (اهانت به) نبوت  ری میدهد، دو حد بر او جا

. چنین حدیثی از جانب امام عالوه بر شنیع بودن روایات مذکور، رواج ]555، ص 8ج 
  دهد. بین مسلمانان نشان می اول ۀنخست سد ۀزود هنگام آن روایت را در نیم
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  (ع). شرافت یهود: ذبح اسحاق2. 2
گرداند؛ به زمانی که  را به پیش از تولد وی باز می (ع)اقسدی قرار ذبیح بودن اسح

تولد پسرشان اسحاق و  ۀ، به ایشان مژد(ع)ساره و ابراهیم ۀهای وارد شده به خانفرشته
گوید: به خدا قسم او  می (ع)دهند. در آن هنگام است که ابراهیم را می(ع)شان یعقوبۀنو

شود و  مأمور به ذبح می (ع)بعد ابراهیم هاو البته سال ]46، ص 12، ج 28[ ذبیح است 
  .]49، ص 23، ج 28[ تسلیم آزمایش سخت الهی و ...(ع)اسحاق

را  (ع)ای اسحاق مفسران مسلمان بر اینکه ذبیح چه کسی است اختالف نظر دارند. عده
بیح را ذ (ع)کنند. دیگران اسماعیل نقل می (ع)باره از امام علیدانند و روایتی را در اینذبیح می

روایت شده است، اما روایات در ذبیح بودن  (ع)می شمارند. هر دو قول از اصحاب ائمه
 أنا"فرماید:  ظهور بیشتری دارند. مؤید این قول روایت نبوی است که می (ع)اسماعیل

  . ]424، ص 4، ج 14[ و اختالفی نیست که ایشان از فرزندان اسماعیل است  "الذبیحین ابن
ریشه در تاریخ و کتب مقدس یهود دارد.  (ع)به جای اسماعیل )(عاما گزینش اسحاق

 ۀ، آی22. سفر پیدایش: باب ـ نک[است  بوده (ع)اسحاق ذبیح، که آمده چنین  عهدعتیق در
 . ]17 ۀ، آی11و سفر رساله به عبرانیان: باب  2،11،12،13

د که آیمی اسرائیل چنین بر با تأمل اجمالی در متون کتاب مقدس و تاریخ بنی
را پدیدآورندگان آن خط مشیی حساب شده، مبتنی بر یک قاعده دارند که می توان آن

نسل به، نسل(ع)آدم ۀترتیب که از ذرینامید، به این "حذف و گزینش ۀقاعد"
نسب ممتاز خویش مورد نظر است و  ۀکنند که برای سلسل هایی را گزینش می شخصیت

 ۀهای پیاپی و پیوست دیگر کسانی که به حلقه ۀو هم (ع)آدم ۀآید و مابقی ذری کار میبه
شوند  کنند، مشمول حذف مادی یا معنوی می این زنجیره و سلسله ارتباطی پیدا نمی

 دید یهود، توفیق ذبیح بودن برای خداوند و آن. در این رهگذر به صالح]138، ص 20[ 
، گشته و اسماعیل (ع)قچنان رضا و تسلیم امر پروردگار بودن، نصیب جد واالیشان اسحا

  است. از این افتخار معنوی محروم شده  (ع)نبی
  
  . عصمت مالئکه: ماجرای هاروت و ماروت3. 2

در روایت سدی از هاروت و ماروت، خداوند در برابر فرشتگان که بر معصیت انسان خرده 
و گرفتند (در مقام دفاع از گناهکاری انسان و موجه جلوه دادن آن)، به هاروت  می

را برای قضاوت به میان ها اعطا کرد و ایشان ماروت نیز شهوتی مانند شهوات انسان
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آدم نازل نمود. آن دو به زنی زیبا که برای شکایت از همسرش نزد ایشان آمده بود؛  بنی
را فراموش کرد؛ ها ذکر صعود به آسمان را آموخت و ذکر نزول از آنفریفته شدند. زن از آن

کرد و  دید، لعنتش می عمر هرگاه او را می بنای شد که عبدهللاند و ستارهپس در آسمان ما
هاروت و ماروت بود. پس هاروت و ماروت نیز که دیگر نتوانستند به  ۀگفت: این همان فتن می

اند، بین عذاب دنیا و آخرت مخیر بودند که  آسمان صعود کنند و دریافتند که هالک شده
ت برگزیدند و در بابل معلق ماندند و مردم به کالم ایشان صحبت عذاب دنیا را به عذاب آخر

در روایت دیگری از سدی آمده که  .]364، ص 1، ج 28 [کردند که همان سحر بود  می
انسان نزد هاروت و ماروت آمد و از ایشان سحر درخواست. ایشان او را پند دادند و به او 

ما فتنه هستیم). با این همه اگر انسان از گفتند که کافر مشو، ما ابزار آزمایشیم (یا 
آموختند. اقدامی که موجبات غضب  داشت، سحر را به او می درخواست خود دست برنمی

 إِنَّما یَقُوال یحَتَّ أَحَدٍ مِنْ یُعَلِّمانِ ما وَ"الهی را برای ایشان فراهم ساخت و این است معنای
  .]367، ص 1، ج 28 []102:[البقره "ۀاآلی تَکْفُرْ فَال ۀفِتْنَ نَحْنُ

انبیاء،  ۀسور 26و  19تحریم و آیات  ۀسور 6 ۀدر نص قرآن کریم در آیاتی چند مانند آی
کند. در روایتی از امام حسن  خداوند مالئکه را مصون و محفوظ از کفر و قبایح معرفی می

یند، بودند؛ آیا گو طور که می اگر آن فرماید: نیز امام پس از اشاره به نص قرآن می (ع)عسکری
بودند؛ آیا  (ع)داد؟ و اگر مانند انبیاء و ائمه خود قرار می ۀخداوند مالئکه را روی زمین خلیف

کنند؟ سپس فرمود: آیا نمی دانی که خداوند دنیا را  قتل نفس و زنا می (ع)ائمه و پیامبران
به  ییعن "قَبْلِکَ مِنْ لْناأَرْسَ ما وَ"خالی از نبی و امام از بشر قرار نمی دهد و آیا نفرموده: 

] پس خبر داده که مبعوث 109[یوسف:" یإِلَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُر  إِالَّ رِجاالً نُوحي"سوی مردم 
شوند مالئکه به زمین برای آنکه ائمه و حاکم باشند و فقط به سوی انبیاء الهی فرستاده  نمی
  .]266ـ272، ص 1، ج 24 .ـ نک [شوند  می

، ص 1، ج 3[ شمرند  موضوعات می ۀسنت نیز این روایت را در زمرن اهلبرخی محققا
داند که به  اسرائیل میها و مجعوالت بنی . ابوشهبه این روایت را از بافته]187ـ186

. گرچه ]164، ص 6[ است پروردگانش در کتب تفسیر راه یافته االحبار و دست دست کعب
ن مانند: مجاهد، سدی، حسن بصری، قتاده، هاروت و ماروت از جماعتی از تابعی ۀقص
حیان و غیر ایشان از مفسران متقدم و متاخر  بنأنس، مقاتل بنالعالیه، زهری، ربیع أبی

، ص 1، ج 5[ سنادی از معصوم وجود ندارد اإل باره حدیث صحیحنقل شده، اما در این
ه موجب ابتالی هاروت و زنی به نام زهره ک ۀنیز دربار (ع)بیت. روایاتی از اهل]246-245



   185   شیوه، دالیل و انگیزه  سدی در مواجهه با روایات اسرائیلی:

که با عرضه بر قرآن، طبق  ]109ـ114، ص1، ج 14 .ـ نک [است  ماروت بود، رسیده
  شوند. کنار گذاشته می (ع)فرمایش امام حسن عسکری

آبشخور این روایت و مشابه آن در لسان سایر مفسران به آغاز باب ششم از  ۀاما دربار
شمرد و شرارت را جزء الینفک  گی انسان میکنیم که گناه را ویژ سفر پیدایش رجوع می

که هاروت و ماروت شبیه انسان و بالتبع هنگامی ]12 و 11 و 5 ۀآی[داند  وجودی وی می
دهد. در جای  شدند، ناگزیر از ارتکاب معصیت هستند و گناه قبح خود را از دست می

به دختران  وضوح از توجه پسران خدا یعنی فرشتگان در مقام ملک بودنبه نیزدیگر
  . ]2 ۀ، آی6سفر پیدایش، باب[است آدمیان سخن رفته

  
  . سایر روایات 4. 2

الجمله با قدرت و حکمت  اما فی ،روایات دیگری نیز هستند که موضوع واحدی ندارند
خوانی ندارند. این الهی ناسازگارند و برخی دیگر با معقوالت و محسوسات بشری هم

سیری او بر سبیل تشبیه و تمثیل هم برداشت روایات سدی با توجه به روش تف
  شوند که محل تأمل است.  نمی

  
  انگشتری سلیمان. 1. 4. 2

 ۀداستانی آورده شده که نمون ،ص ۀسور 40تا  34در روایت مفصلی از سدی ذیل آیات 
شود و در برخی جزئیات باردیگر تفرد روایت سدی  آن در کتب مقدس دیده نمی

گوید که  می "جَسَداً کُرْسِیِّهِ  یعَل أَلْقَیْنا وَ سُلَیْمانَ فَتَنَّا لَقَدْ وَ " ۀارشود. او درب مشاهده می
 "جراده") صد همسر بود. او را در این میان، همسری به نام (ع)را (نیز مانند داوود(ع)سلیمان

که گویا شمرد و گاه انگشتر خاتمش ( بود که وی را بر سایرین ترجیح می داد و امین می
سپرد. روزی همسرش برای قضاوتی انگشتر  نبوت و حکومتش در گرو آن بود) را هم به او می

را به وی سپرد. شیطان به صورت سلیمان متمثل شد (از شیطان به وی را خواست و او آن
جسد درآیه تعبیر شده) و انگشتری سلیمان را گرفت و چهل روز بر کرسی سلیمان نشست 

دست گرفت!؟) و حکم راند تا اینکه پس از ان نبوت و حاکمیت را به(و به جای سلیم
او را به او باز  ۀماجراهایی دوباره سلیمان بر خاتم خویش دست یافت و خداوند ملک و هیمن

، سپس "الْوَهَّابُ  أَنْتَ إِنَّکَ بَعْدِي مِنْ لِأَحَدٍ یَنْبَغِي ال مُلْکاً لِي هَبْ وَ"گرداند و سلیمان گفت: 
را به ه سراغ شیطان فرستاد و او را در صندوق آهنی قرار دادند و قفلی محکم زدند و آنب
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 "حبقیق"خاتم سلیمان مهر کردند و به امر سلیمان در دریا انداختند و این شیطان که به 
یعنی سلیمان بعد از زوال  ،"أَنابَ ثُمَّ "بردار بود تا روز قیامت در آن صندوق خواهد ماند ونام
 .]102، ص 23، ج 28[مانرواییش به مُلک خود بازگشت فر

فریب و تصاحب تنها  ۀواسطدر این روایت نیز تسلط شیطان بر ملک سلیمان به
روایت سلب فرمانروایی از سلیمان  امری است که محل توقف است. ،انگشتر سلیمان

به  شانغیر ای و قتاده و حسن و جبیر سعیدبن و مجاهد و عباس ابن توسط شیطان از
قتاده  و عباس ابن این شیطان به روایت اسم های گوناگون نقل شده وها و داستان بیان

 و به روایت "أصروا" مجاهد و باز هم به روایت "آصف" مجاهد به روایت و "صخرا"
 یبسیار روایات در که یعجیب مطالب .]57، ص 7، ج 5[  ذکر شده است"حبقیق"سدي 
 ها آن به نباید و اند پایه یب ،است کرده نقل کعب از عباسابن را ها آن از یتعداد آمده و
 این ۀدربار سید مرتضی. ]207، ص 17، ج 26[  اند روایات مجعول ۀجمل از و نمود اعتنا

 سلیمان شکلبه شیطان که شده نقل عباس ابن طریق از چه آن اما:  گفته استروایت 
 حکومتش تخت بر روز چهل و گرفت شهمسران از ییک از را او انگشتر و گردید ظاهر

 در نبوت زیرا ،کرد اعتماد ها آن به نباید که است یمطالب جمله از همه...  و نشست
 نیست جایز نیز و نماید سلب پیامبرش از را نبوت خداوند که نیست روا و نیست انگشتر

 لیمانس تخت بر و کند پیدا تمثل پیامبر صورت به تا دهد تمکن را شیطان خداوند که
  .]95، ص 32[ براند حکم بندگانش میان در نشسته،
از جمله نوزاد پسری  ،وجوه دیگری نیز نقل شده ،آمده 34 ۀجسدی که در آی ۀدربار

  جان افتادهکه مرده به دنیا آمده بود یا فرزند محبوب سلیمان نبی که بر تخت وی بی
جان  تش چون جسدی بیبود یا به خود سلیمان بیماری سختی عارض شد و بر روی تخ

که برخی از این تعابیر با مضامین و ، ]742، ص 8، ج 27[  ... افتاد و سپس سالم شد
ها شباهت بیشتری  های دیگر قرآن مانند آزمایش پیامبران به انواع بالیا و فتنه آموزه

 خوانی دارد.داشته و با عصمت انبیاء و حکمت و قدرت الهی نیز هم
  
  کعبه  ۀ. ساخت خان2. 4. 2

- و پسرش به مکه رسیدند و خواستند به (ع)که ابراهیمدر روایتی از سدی آمده هنگامی
خدا را بنا کنند، پس به امرخداوند  ۀدانستند کجا باید خانبنای کعبه مشغول شوند؛ نمی

صورت مار بود، پس برای که دو بال داشت و سر او به "خجوج"نام باد بادی برخاست به
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او را  (ع)های خانه خدا خالی کرد و ابراهیم و اسماعیلبه را برای بنای پایهدو، دور کعآن
نا إِذْ وَ"ها بنا شد. خداوند فرمود: کردند، تا اینکه پایه های خود دنبال میبا بیل وَّأْ  بَ
راهِیمَ بْ کانَ ِلإِ تِ مَ بَیْ شد به مکان رکن رسیدند.  که دیوارها بنا می. زمانی]26الحج:  ["الْ

عذر  (ع)سنگ نیکویی خواست تا در رکن قرار دهد. اسماعیل (ع)از اسماعیل (ع)هیمابرا
رفت و سنگی برای پدر آورد که او را  (ع)نپذیرفت. اسماعیل (ع)خستگی آورد که ابراهیم

دنبال سنگ روانه شد، لکن جبرئیل حجراالسود را از به (ع)راضی نکرد. دوباره اسماعیل
آدم از بهشت مانند یاقوت سفید بود، اما بعداً با گناه مردم هند آورد که در زمان هبوط 

االسود را در رکن دید و گفت: ای  با سنگی دیگر برگشت که حجر (ع)سیاه شد. اسماعیل
تر بود.  گفت: کسی که از تو با نشاط ابراهیمپدر چه کسی این سنگ را برایت آورده؟ 

   .]431، ص 1، ج 28[پس از آن خانه را بنا کردند 
 حضرت از پیش کعبه ۀخان که آید یم دستبه احادیث و کریم قرآن آیات از

 به گر آن است کهابراهیم بیان ۀسور 37 ۀآی بود؛ چنانچه شده نهاده بنیان (ع)ابراهیم
-آل 96 ۀآی و در داشت وجود کعبه ۀخان از یاثر مکه، سرزمین به (ع)ابراهیم ورود هنگام

 و شد ساخته خداوند پرستش یبرا که شده یمعرف یا خانه نخستین کعبه، ۀعمران خان
 قبل از کعبه ۀخان نخستین یها شالوده که شود یم استفاده بقره 26 ۀآی ظاهر از نیز

 یبرخ از براین، عالوه. بردند باال راآن یها پایه تنها ،(ع)اسماعیل و ابراهیم داشت و وجود
، ص 1، ج 25[ رسد یم(ع)آدم زمان به کعبه یبنا ۀپیشین که آید یم دستبه روایات از

 زمان از را جهان مردم خداوند که بینید ینم آیا :فرماید یم البالغه نهج در (ع)یعل .]304
 نه و بیند یم نه و سود نه و رساند یم زیان نه که یهای سنگ ۀوسیل به امروز به تا (ع)آدم
 قیام ۀوسیل و خود مالحرا بیت راآن پس است؟ داده  قرار آزمایش معرض در شنود، یم

 آن یسوبه را خود یرو تا داده فرمان را فرزندانش و (ع)آدم گاهآن...  داد قرار مردم
 . ]192 ۀ، خطب18[ نمایند  خضوع آن برابر در و گردانند

 ۀدربار قمی ابراهیم بنیعل تفسیر و البیان مجمع تفسیر از یروایات نقل از پس عالمه
 در آنان سرگذشت و مکه سرزمین به (ع)هاجر و اسماعیل و مابراهی مهاجرت و کعبه یبنا
 امثال :گوید یم األسود حجر و کعبه مورد در العاده خارق امور و علف و آب یب بیابان آن
 یمعنو و یلفظ تواتر حد به ها آن اگرچه و است فراوان یسن و شیعه اخبار در یمعان این
 نظیر یب یدین معارف ابواب در اخبار قبیل این یول شوند، یقین موجب که رسند ینم

 مورد در بحث البته .]290، ص 1، ج 26[  ندارد یوجه ها آن مطلق انکار و ینف و نیستند
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از  غیر اما گردد، یم یمنته آنان به و شده نقل (ع) ائمه و )ص(پیامبر از است که یروایات
 آنان سخنان چه ندارند؛ یتفاوت مردم سایر با تابعین، و صحابه مفسران از اعم معصومان،
 و کریم قرآن با که یروایات یا روایت هرحال، به نباشد؛ چه و باشد تناقض بر مشتمل
الذکر  یا مانند روایت فوق شود،  دیده هاآن در کذب و جعل قرائن یا ناسازگار باشند سنت

 خالف عقل و منطق باشند، محل تأمل و توقف است.
این جزئیات، فقط به نقل از سدی آمده، سه روایت فوق که در کتب تفسیری با 

. کسالت 2. باد خجوج که دو بال و سری مارگونه داشت؛ 1اشکال در خور توجه دارد: 
از اطاعت امر پدر، اسماعیلی که در ماجرای ذبح، چنان با نشاط و تسلیم  (ع)اسماعیل

تِ"قرآن خطاب به پدر فرمود:  ۀاوامر بود که به فرمود بَ لْ یَأَ عَ رُ مَا افْ مَ ن  تُؤْ جِدُ ن یسَتَ اءَ إِ  شَ
هُ نَ اللَّ ین مِ ابرِ  تماس علتبه را األسود حجر یسیاه که ی. روایات3؛ ]102الصافات:["الصَّ
  است که هر یک به تنهایی محل درنگ بر روایت است. دانسته  کاران گناه

  
  . خلقت3. 4. 2

کند که  مسعود نقل می بنعباس و ا چون ابنهم (ص)سدی به طرق مختلف از اصحاب پیامبر
خداوند زمین را بر پشت ماهی خلق کرد و ماهی همان نونی است که در قرآن از آن یاد 

و صفاه بر پشت ملکی است و ملک بر روی ه و ماهی در آب است و آب بر پشت صفا 1شده
، ج 28[ ای و صخره همان است که لقمان آن را نه در زمین و نه در آسمان می داند صخره

های قطعی علمی ناسازگار است. البته ممکن است این  . ظاهر روایت با یافته]47، ص 21
احتمال مطرح شود که ظاهر روایت مراد نیست و این موارد از باب تشبیه است، اما وجهی 

  .]340، ص 2، ج 9[ است  برای تشبیه به لحاظ عقلی و نقلی تا کنون مطرح نشده
ز دودی که از تنفس آب (بخارآب) حاصل شده، در جای دیگر سدی آسمان اول را ا

است.  شنبه و جمعه خلق شدهداند که بعداً شکاف برداشته و هفت آسمان در پنجپا می بر
روز جمعه نیز از همین جهت که جمع خلقت آسمان و زمین در این روز است، جمعه 

  . ]65، ص 24، ج 28[ است  نامیده شده
رسی از آن یاد شده، آسمان و زمین را در دل کرسی الک در مورد کرسی نیز که در آیه

. در ]7، ص 3، ج 28[ داند های خداوند میرا جایگاه قدمروی عرش و آنو کرسی را پیش
 نیز آمده (ع)آن بر زمین و آسمان در روایات ائمه ۀمورد کرسی در این آیه، گرچه احاط

                                                                                                                                        
. ما وَ الْقَلَمِ وَ . ن1 ونَ رُ طُ سْ   یَ
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مقام ربوبی خداوند  ۀحاطبنابر قول عالمه، وسعت کرسی، ا ،]260، ص 1، ج 14. نک [
روایت بر تجسیم داللت دارد و خالف آموزه های  ۀو اما تتم ]336، ص 2، ج 26[ است 

 "موضع بین قدمیه"عباس مشابه همین عبارت  دینی است. در روایت دیگری از ابن
. عبارت کرسی در کتاب مقدس به معنای لغوی خود یعنی ]491، ص 2، ج 2[ است  آمده

. سفر ـ نک[است  آمده "کرسی قضاوت خدا "مده، جز یک مورد که تعبیر مکان نشستن آ
  .]10 ۀ، آی14رومیان، فصل 

  
  ها و دالئل سدی در نقل اسرائیلیات انگیزه. 3

که سدی به چه دالیلی در نقل روایات اسرائیلی خالف منهج تفسیری کوفه عمل این
  د جای بررسی و واکاوی دارد.خو ،است وی از نقل این روایات چه بوده ۀنموده و انگیز

  
  . دالئل سدی در نقل اسرائیلیات1. 3

توان  ها میتواند داشته باشد که از بین آن توجه سدی به اسرائیلیات دالیل متعددی می
  به مواردی چند اشاره نمود: 

گوید: من تفسیر را از  عباس است و در مقام شاگردی او می . سدی از شاگردان ابن1
، ج 15[ است  ختم، اگر صحیح است بیان اوست و اگر خطاست، پس او گفتهعباس آمو ابن
آفرینش نخستین و پیامبران پیشین  ۀکه به پژوهش دربار عباسو ابن ]301، ص 1

است و گاه در این دو حوزه به منقوالت و روایات منتسب به کتاب   اهتمام بسیاری داشته
اسرائیلی در تفاسیر منسوب به وی، چه  که روایاتاست. چنان نموده مقدس استناد می

که نخستین منبع صورت مستقل، مشهود است، چنانصورت روایات پراکنده و چه بهبه
  گردد.  روایات اسرائیلی در تفسیر طبری به وی باز می

 .ق)ـ ه 34ـ104منبه ( بنعباس پیوند مستحکمی با وهبهمچنین بنابر برخی منابع، ابن
عباس را  سال مصاحبت و مالزمت ابن 13منبه مدت  بناند: وهب آوردهداشته، تا آنجا که 

بسا بسیاری از منقوالت او در این حوزه، در و چه ]126، ص 8، ج 19[ بود  اختیار کرده 
  این مصاحبت باشد. ۀنتیج

یهودیانی است که بعدآً اسالم آورده و نقش مهمی در وارد  ۀمنبه در زمر بنوهب
کند؛ خصوصاً آنکه از  یات کتب مقدس در بافتِ روایات عربی ایفا میکردن روایات و حکا

هایی متعلق الجمله داستان ای داشته و به اخبار فراوانی فیکتب قدیمی اطالعات گسترده
  .]195، ص 16[ به گذشتگان و مبدا عالم آگاه بوده است 
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را عباس  موضع ابنبرخی  عباس نظرات دیگری نیز وجود دارد؛ البته درخصوص ابن
کتاب خواست که از مراجعه به اهل یم او از مردمو اینکه  دانند می یهودیاناز  حذر

نشوند مردم  ۀعام یو گمراه  مراجعه به آنان، موجب فساد اندیشه و باورزند  یخوددار
اما در مجموع قرائن و روایاتی که بر کثرت اسرائیلیات در  .]247ـ248، ص 1، ج 35[ 

  س داللت دارند، فزونی دارد.عبا منقوالت ابن
عرب و منع نگارش، ما را  ۀجزیرسوادی در صدر اسالم و در شبهبی ۀ. غلبه و سلط2

دارد که ترجیحاً آشنایی قوم عرب با کتاب مقدس، ابتدا از  به پذیرش این واقعیت وامی
و  ای برتر برای نقلطریق روایت شفاهی شکل گرفته باشد. عرب روایات شفاهی را وسیله

دانست و برای آن مقامی باالتر از متن و صحیفه  انتقال انواع و اقسام دانش و معرفت می
دوم قرن دوم، متن مدونی از کتاب مقدس  ۀو کتاب قائل بود. عالوه براین، تقریباً تا نیم

های مختلف و بین به زبان عربی در دسترس نبود و نقل و انتقال علوم و معارف در حوزه
دست معدود افرادی بود که عالوه بر زبان اصلی ادیان ون تنها مشافهتاً و بهادیان گوناگ

بعد  ۀاین روایات شفاهی در مرحل .]47ـ63، ص 20[  1به زبان عربی نیز آشنایی داشتند
سینه بهنقل و سینهبهشد و نقل عربی ساری می ۀبر زبان راویان عرب جاری و در جامع

توان با قاطعیت تغییرات بین قصص  که نمیرفت، چنانگ چرخید و در اذهان جای می می
گزارش راویان و یا خطای ناقالن دانست.  ۀگزارش شده و متن کتب مقدس را نتیج

است.  اساطیر کتب مقدس با تخیالت و حکایات عربی درآمیخته  ۀماینتیجه آنکه جان
که در بسیاری از بسیاری با اصل حکایات کتاب مقدس دارد. چنان ۀکار، گاه فاصلحاصل

  شود. های عهدینی دیده می روایات اسرائیلی سدی، تنها شباهت با مضمون
عبدالرحمان سدی از آن جهت سدی نامیده شد که در سده مسجد بن. اسماعیل3

، ج 4[ کرد فروخت و از این راه امرار معاش می نشست و مقنعه یا لباس زنانه می کوفه می
 ۀود تا در گذر روایات شفاهی و منقوالت افواهی بین عامو این خود راهی ب ]313، ص 1

  ها تاثیر پذیرد.مردم قرار گیرد و چه بسا از آن
  

  سدی در نقل اسرائیلیات ۀ. انگیز2. 3
گرا در تفسیر دارد و به مانند اکثر مفسران زمان سدی رویکردی غیرتاویلی و واقع

                                                                                                                                        
عربی  ۀالرشید و در عصر تدوین علوم اسالمی نخستین ترجمدوم هجری در عهد هارون ۀسد ۀ. در نیم1

  کتاب مقدس انجام گرفت. 
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آیات قرآن را برای  ،دکوش خویش با تمسک به تفسیر لغوی و تعیین مصداق می
های  ویل از دیگر ویژگیأکه پرهیز از تمثیل و تچنانمخاطبان فهم پذیر سازد. هم

در روایتی عنوان نمونه سدی کند. به تفسیری این دوره است که او نیز از آن تبعیت می
بقره را شرح حال دو مرد از منافقین  ۀسور 19ـ20، سبب نزول آیات (ص)پیامبر ۀاز صحاب

به سوی مشرکین فرار  (ص)کند که شبی از پیامبر های مطر و صیب ذکر مینام به
رفته و تسلیم وی  (ص)هنگام نزد پیامبرگرفتار بارانی توام با صاعقه شده و صبح ،کردند می
. گرچه بیشتر مفسرین این ]119، ص 1، ج 28 .ـنک [ آورند شوند و به نیکی اسالم می می

یافتن مصداق اند، اما سدی در پی حال منافقان دانسته آیه را تمثیلی برای وضع و
  و در نقل این داستان منفرد است.  خارجی برای این آیه بوده
. سدی ]317، ص 1، ج 19[  آشنایی او با مغازی و سیر است ،از دیگر خصائص سدی

کوشد در تفسیر آیات با ذکر قصص و تاریخ و پرداختن به اسباب نزول، معانی و  می
مضمون  ای که با آیه هم مورد سبب نزول یا واقعه 130تر کند.  یم قرآنی را ملموسمفاه

است. در مورد قصص و اسرائیلیات نیز او در  است، از سدی در تفسیر طبری نقل شده
اند و  رود که از کتب مقدس سرچشمه گرفته هایی میسراغ حکایتتر به ای گسترده بازه

صورت پردازی عربی همراه شده و بهو گاه با خیال گاه با تعلیقات و حواشی آمیخته
پردازی گرچه او خود یهود را اهل تحریف و داستان ،اند ای خرافی رخ نموده پدیده
  .البقره] 79 ۀذیل آی 300، ص 1، ج 28 .ـ نک [ داند می

بودیم که یکی از  (ص)کند که نزد پیامبر نقل می مسعود ابنسدی منفرداً در روایتی از 
به او فرمود: حدثنا و او گفت: همانا  (ص)ر یهود نزد ایشان آمد و نشست و پیامبراحبا

که روز قیامت بود، آسمان را بر انگشتان خویش و زمین را بر وتعالی زمانیخداوند تبارک
 ،ها و آب و درخت و خالئق را نیز بر انگشتان خویش قرار دادکوه ،انگشتان خویش

 (ص)مسعود می گوید: پیامبر : من فرمانروا هستم. ابنسپس همه را تکان داد و گفت
که سفیدی دندانش نمایان شد، از روی تصدیق آنچه یهودی گفته بود و چنان ،خندید

وا ما وَ" زمر را تالوت فرمودند: ۀسور 67 ۀسپس این آی هَ قَدَرُ هِ حَقَّ اللَّ ، ج 28[" هاآلی قَدْرِ
تصدیقا لما  "باشد یا نادرست و اینکه نظر از اینکه روایت صحیح صرف .]18، ص 24
باشد، روشن است که نقل چنین 1مسعود یا سدی اجتهاد درستی از سوی ابن "قال

                                                                                                                                        
رائیلیات که در رویکـرد غالـب شـاگردانش نیـز تبلـور یافتـه،       مسعود در قبال اسبا توجه به موضع ابن .1

قرائت شده از سوی نبی(ص)  ۀاحتمال دارد، این اجتهاد از جانب سدی باشد. این درحالی است که آی
  در نقد این دیدگاه است و نه تأیید آن.
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گونه مطالب را از کتاب مقدس مورد تایید روایتی از باور سدی حکایت دارد که این
  داند.  می(ص) اکرم پیامبر
  
  نتیجه

تابعینی است که روایات فراوانی  ۀزمر کبیر از عبدالرحمان ملقب به سدی بن. اسماعیل1
 ۀدر کتب تفسیری به وی منسوب شده است. او که عقاید شیعی دارد و پرورش یافت

کوفه در نشر اسرائیلیات در تفاسیر نقش  ۀمکتب کوفه است، بر خالف منهج مدرس
که اسرائیلیات روایت شده از وی در برخی کتب تفسیری مانند مهمی داشته، تا جایی

  گیرد. یر طبری از حیث عدد در صدر قرار میتفس
 آید ریشه در اساطیر کتب مقدس دارد و به . اسرائیلیات چنانچه از نامش برمی2

شود،  فرهنگ و تفکرات یهود در این روایات، ذات انسان با گناه عجین می ۀموجب غلب
زن به  بازد، های الگویی مانند انبیاء و مالئک رنگ می شخصیت ۀمفهوم عصمت دربار

شود که  یابد، شرافت یهود تا جایی مهم می گناه تنزل می ۀموجودی تبعی و مای
شود و گاه حتی جایگاهی برای  اسرائیل، جعل میافتخارات سایر انبیاء برای انبیاء بنی
  ماند. عقل انسان و حکمت الهی باقی نمی

یات در تفاسیر پس راویانی است که در انتشار این روا ۀکبیر از زمر در این میان سدی
اول و دوم، گاه به لسان  ۀاست. روایاتی که بر اثر اکثارشان در سد از خود مؤثر بوده 

اند. این اسرائیلیات باید در محک نقد متن و مواجهه با آیات  نیز منسوب شده(ع) بیت اهل
جای گرفتن در کتب تفسیری،  ۀواسطهای قطعی دین قرار گیرد، تا به قرآن و آموزه

  دار نشود. ها آسیب نبیند و خدشهمضامین آن ۀواسطید و فرهنگ مسلمانان بهعقا
عباس است و کثرت اسرائیلیات در روایات منسوب به  دار ابن. سدی در تفسیر وام3
گونه روایات در تفسیر وی است. نقل شفاهی روایات در قرن  عباس، یکی از دالئل نقل این ابن

اساطیر  ۀمایدرآمیختگی تخیالت و حکایات عرب با جان اول قرن دوم، موجب ۀاول و نیم
  شد. کتب مقدس با علومی چون تفسیر بود که بر زبان مفسرانی چون سدی جاری می

گرایی تأویلی، واقع توان به رویکرد غیر . از موجبات نقل اسرائیلیات توسط سدی می4
ازی و سیر بوده با نقل تفسیر اشاره کرد. او که آگاه به مغ ۀیابی وی در حوز و مصداق

تاریخ، قصص و اسباب نزول، سعی در ملموس کردن مفاهیم و معانی قرآن داشت و در 
های شفاهی اعراب، راوی  های افواهی ونقل قولاین راستا گاه تحت تاثیر داستان

  شد.  اسرائیلیات می
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