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علی راد

چکیده

افضىىلیت حضىىرت محمىىد
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 ،عصىىمت پیىىامبران و اسىىتحباب ازدواج از آمىىوزههىىای

مشهور اسالمی هستند که آیات و روایات فراوانی اصالت و اعتبار آنها را تأییىد مىیکننىد.
در ایىن میىان ،روایىىاتی بىا مضىمون تفاضىىل یىونس

و یحیىىی

وجىود دارنىد کىىه بىا ایىىن

آموزهها همسویی ندارند .پژوهه حاضر روایات اخیر را از منظر گونهشناسی متون ،ارزیابی
مصىىادر ،تعىىارض بىىا آموزههىىای اسىىالمی و راهکارهىىای رفىىع آن بىىه بحىىث نشىىانده و راهکىىار

جدیىىدی را در فهىىىم و نقىىىد آنهىىىا اراتىىىه نمىىىوده اسىىىت .نتىىىای تحقیىىى نشىىىان مىىىیدهىىىد کىىىه

تعىىارضنمىىایی ایىىن روایىىات ،ریشىىه در برخىىی پىىیشفرضهىىا ،رویکىىرد جزتىىینگىىر در تبیىىین
مفهو و فقدان تاریخینگری در فضاشناسی صدور ایىن روایىات دارد .راهکىار جدیىد ،بىا

تکیىه بىر اصىىل مىتنمعیىار ،معناشناسىىی اجتهىادی و تىاریخینگىىری ،تبیینىی متناسىب بىىا
فضای صدور تقریبی روایات اراته نموده و تعارض ادعایی آنها را با آموزههای اسالمی رفع

مینماید.

کلیدواژهها :تفاضل انبیا ،تعارض در روایات ،تفضیل یونس

تعارض.

 ،تفضیل یحیىی

 ،رفىع

 .1ایىىن مقالىىه مسىىتخرج از طىىر پژوهشىىی «تفاضىىل انبیىىا در رویکىىرد مفسىىران و محىىدثان فىىریقین» مصىىوب دانشىىگاه تهىىران
(پردیس فارابی) است.
 .2استادیار دانشگاه تهران _ پردیس فارابی (.)ali.rad@ut.ac.ir

3

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره دوم

درآمد
از برخی پژوهشهای حدیثی 3،کالمی 4،تفسیری 5،عرفانی6و سیرهنگاری 7اسالمی چنىین

بر میآید که افضلیت مطل حضرت محمد

بر پیامبران پیشین ،از ضررویات اعتقىادات

اسالمی بوده و از پشتوانه اجماع برخوردار است 8.در مقابل این اعتقاد ،ظاهر روایاتی چون« :ما
ینبغی ألحد أن یقول :أنا خیر من یونس بن متی؛9هیچ کسىی را نشىاید کىه بگو یىد :مىن از یىونس

پسر متی بهتىر » و « ال ینبغىی الحىد أن یقىول :أنىا خیىر مىن یحیىی بىن زکر یىا ،مىا هىم بخطی ى و ال

جالىت فىی صىىدره امىرأ ؛10هىىیچ کسىی را نشىاید کىىه بگو یىد :مىىن از یحیىی پسىر زکر یىىا بهتىر ؛ ز یىىرا
آهنگ گناهی نکرد و زنی در سینه وی آغوش نگرفت» _ که از رسىول خىدا

بىر عىد تفضىیل ایشىان بىر حضىرت یىونس و یحیىی

کتاب مقدس 11،داللت دارند.

گىزارش شىده _

 ،دو از پیىامبران یهىود و صىاحبنىا در

همچنىىین گونىىههای مشىىابه روایىىت دو بىىا عصىىمت انبیىىا ،اسىىتحباب ازدواج و دوسىىتداری
تعىارض دارد؛ ز یىرا ظىاهر آن بىر آهنىگ خطی ىه از سىوی پیىامبران و

زنىان در سىیره معصىومان
ُحسىىن ازدواج نکىىردن داللىىت دارد و روشىىن اسىىت کىىه چنىىین اعتقىىادی ،خىىالف اصىىول اسىىالمی

است و می تواند شبهاتی را در ذهن ناآشنایان با آیین اسال و احادیث ایجاد کنىد .تکلیى

مىا

با این روایات چیست؟ به نظر میآید با محوریت پرسشهای ذیل ،بتوان تعامل عالمانهای بىا
ایىىن روایىىات بىىر قىىرار کىىرد و بىىا بهىىره گیىىری از اصىىول و روش فهىىم و نقىىد احادیىىث ،بىىه پرسىىشها و
شبهات طر شده در باره این احادیث پاسخ منطقی داد:

یىىب) بازتىىاب روایىىات منىىع تفضىىیل در جوامىىع حىىدیثی فىىریقین چگونىىه اسىىت؟ (گون ىىهها

و مصادر)

 ،ص40 -16؛ مناقب آل أبىی طالىب ،ج ،1ص186؛ الىوافی ،ج ،1ص2؛ مشىار أنىوار
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 .3منی السول فی تفضیل الرسول
الیقین ،ص43؛ بحار االنوار ،ج ،16ص.406
 .4شر المقاصد فی علم الکال  ،ج ،2ص192؛ الشافی فی االمام  ،ج ،3ص.15
 .5مفاتیح الغیب ،ج ،6ص521؛ المیزان ،ج ،10ص.153
 .6الفکوک فی اسرار مستندات حکم الفصوص ،ص.315 - 308
 .7الشفا بتعری الحقو المصطفی ،ج ،1ص225؛ مختصر مفید ،ج ،3ص.30 - 31
 .8مفاتیح الغیب ،ج ،6ص521؛ الشافی فی االمام  ،ج ،3ص.15
 .9مسند احمد ،ج ،254 ،1ص.384
 .10کنز العمال ،ج ،11ص521؛ الدر المنثور ،ج ،4ص.262
11. Zondervan Illustrated Bible Dictionary, pp 757 - 762.

س ىىه) راهکاره ىىای رف ىىع تع ىىارض ای ىىن روای ىىات در رویک ىىرد عالم ىىان چیس ىىت؟ (روشه ىىای

رفع تعارض)

پیشىینه خىاص ایىىن پىژوهش ،بیشىىتر در کتىب شىر الحىىدیثی 12،آن هىم بىىه شىکل پراکنىىده

و اظهار نظر موردی است .روشن است که در این کتابها ،گونهشناسی متىون ،اعتبارسىنجی

مصى ىىادر ،طبقهبنى ىىدی و ارز یى ىىابی رویکردهى ىىا و راهکارهى ىىای عالمى ىىان در تعى ىىارضزدایى ىىی ایى ىىن

؛ تعارض و راهکارها

تفضیل کدا است؟ (راهکار معیار)

و یحیی

چهىىار) راهکىىار جدیىىد و تمىىایزات آن بىىا راهکارهىىای عالمىىان در رفىىع تعىىارض روایىىات منىىع

روایات تفاضل یونس

دو) ابعاد تعارض این روایات با ادله اسالمی کدا است؟ (گستره تعارض)

روایات بحث نشده اسىت .بیشىترین اهتمىا صىورت گرفتىه در کتىب شىر الحىدیث ،تحلیىل

داللىىت روایىىت منىىع تفضىىیل بىىر موسىىی
پرداخته شده است.

بىىوده اسىىت کىىه پىىیشتىىر در مقالىىهای بىىه ارز یىىابی آن
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را بىه دلیىل شىباهت اسىلوب بیىانی آن ،بىه

بیشتر شارحان ،روایت منع تفضیل بر یىونس
ّ
حدیث «ال تفضلونی علی موسی» الحىا نمىوده و بحىث مسىتقلی در بىاره آن انجىا ندادهانىد؛
نیىىز

حىال آن کىه میىان ایىن دو تفاوتهىىای جىدی وجىود دارد .روایىت منىىع تفضىیل بىر یحیىی
ّ
تحلیل و نقادی نشىده اسىت .از ایىن رو ،پژوهشىی جىامع بىا رویکىرد انتقىادی و نظر یىهپىردازی در

باره این روایات نشر نیافته است.

پژوهه حاضر از آغازینهای این عرصه بىه شىمار میآیىد کىه بىا رویکىرد تحلیلىی _ انتقىادی،

روای ىىات من ىىع تفض ىىیل را در محوره ىىای باز ی ىىابی گون ىىههای متن ىىی ،ارز ی ىىابی مص ىىادر ح ىىدیثی،

تعارض نمایی ،راهکارهای رفع تعىارض و راهکىار معیىار بررسىیده اسىت .نتىای ایىن پژوهىه ،بىه
شرط توفی در واقع نمایی از حقیقت ،در ترسىیم جایگىاه و شخصىیت یىونس

در سىىیره نبىىوی ،تقر یىىب بىىین اسىىال  ،یهودیىىان بىىه و ی ى ه صىىاب ین( 14پیىىروان یحیىىی

تحلیلی رسول خدا

 ،دفاع از حدیث در برابر شبهات سودمند خواهد بود.

و یحیىی

) ،سىىیره

 .12شر معانی اآلثار ،ج  ،4ص316 – 315؛ دالتل النبو  ،ج ،5ص450 -448؛ عون المعبود ،ج ،12ص.122
 .13ر.ک « :حدیث "التفضلونی علی موسی" :رویکردها و نظریه معیار».
 .14یحیی نزد صاب ین جایگاه برجستهای دارد و بنا به یب قول ،آنان قایل به خاتمیت نبوت در یحیی هستند .نظر
به شغل وی که تعمید دهنده بود ،صاب ین عالقه وافری به آب دارند و کتاب یا دروس یحیی نزد آنان از احترا ویى های
برخوردار است (ر.ک :آال الرحمن فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص99 – 98؛ دراسات فی والی الفقیه و فقه الدول اإلسالمی ،
ج  ،3ص .397 – 396برای آ گاهی از این آیین ر.ک« :پژوهشی در باره صاب ین»؛ «صىاب ین راسىتین» و «تىأثیر صىاب ین
حران در تمدن اسالمی».
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علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره دوم

 .1بازیابی متون و ارزیابی مصادر
در گىا نخسىت ،متىىون روایىات منىىع تفضىیل بىىر یىونس

شده فریقین ،جست و جو شد و نتای ذیل به دست آمد:

و یحیىىی

از حىدیثی شىىناخته

 .1-1روایت یونس

ال ) اما علی

من یونس بن متی».

 ،ابن مسعود ،ابن عبىاس و ابىوهریره« :مىا ینبغىی لعبىد أن یقىول :أنىا خیىر
15

ب) ابن عباس ،اما صاد

« :ما ینبغی ألحد أن یقول :أنا خیر من یونس بن متی».
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ج) عب ىىد ان ب ىىن جعف ىىر ب ىىن اب ىىی طال ىىب« :م ىىا ینبغ ىىی لنب ىىی أن یق ىىول :أن ىىا خی ىىر م ىىن ی ىىونس

بن متی».
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د) ابوهریره« :من قال ّإنی خیر من یونس بن متی فقد کذب».
) ابن مسعود« :ال یقولن أحدکم أنا خیر من یونس بن متی».

ط) ابوهریره« :و ال أقول إن أحدا أفضل من یونس بن متی».
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مصىىدر اصىىلی ایىىن روایىىات ،بىىا واسىىطه صىىحابه و امامىىان شىىیعه ،رسىىول خىىدا

اسىىت.

روایىىات ،جىىدای از تفاوت هىىایی جزتىىی در مىىتن و اسىىلوب بیىىانی ،در داللىىت بىىر نهىىی از تفضىىیل

رسول خدا

بر یونس

اشتراک دارند .از نهی در «ما ینبغی» و «ال یقولن» و مدلول التزامی

« ...فقد کذب» و «ال اقول» حرمت این تفضیل و افضلیت یىونس بىن متىی

اسىىت .یىىونس بىىن متىىی
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قابىل اسىتنباط

از پیىىامبران یهىىودی اسىىت کىىه قىىرآن در در پىىن سىىوره مکىىی (انبیىىا ،

 .15مسىند الطیالسىی ،ص330؛ مسىىند ابىن الجعىد ،ص26؛ المصى ّىن  ،ج ،7ص458؛ منتخىب مسىند عبىىد بىن حمیىىد،
ص222؛ المسند (ابن حنبل) ،ج ،2ص405؛ صحیح البخىاری ،ج ،4ص125؛ الصىحیح (نیسىابوری) ،ج ،7ص102؛
سنن ابی داود ،ج ،2ص406؛ کنز العمال ،ج  ،11ص520؛ در نقل اما علىی بخىش اول ایىن روایىت بىه شىکل «لىیس
للعبد »...گزارش شده است (ر.ک :مسند االما علی  ،ج ،7ص .)23و «ال ینبغی »...نیز گزارش شده است (مسند
ابن الجعد ،ص.)26
 .16المسىند (ابىن حنبىىل) ،ج ،254 ،1ص384؛ السىنن (دارمىی ) ،ج ،2ص309؛ السىىنن (ترمىذی) ،ج ،1ص118؛ صىىحیح
البخاری ،ج ،4ص132؛ بحار االنوار ،ج ،14ص.392
 .17سنن ابی داود ،ج ،2ص406؛ المسند (ابن حنبل) ،ج ،1ص .205بغدادی این مىتن را بىا انىدکی تفىاوت ایىن گونىه نقىل
کرده است« :ما ینبغی لنبی أن یقول إنی أفضل من یونس بن متی» (ر.ک :تاریخ بغداد ،ج ،10ص.)137
 .18المسند (ابن حنبل) ،ج ،1ص . 422حاکم این روایت را بنا بىر شىرایم مسىلم و بخىاری ،حىدیث صىحیح ارزیىابی کىرده
است (ر.ک :المستدرک علی الصحیحین ،ج ،2ص.)528
 .19المسند (ابن حنبل) ،ج ،1ص.390
 .20صحیح البخاری ،ج ،4ص133؛ السنن (نیسابوری) ،ج ،7ص101؛ السنن (نساتی) ،ج ،6ص.448

شاید وجه تسمیه سوره ای نیز به نا یونس ،استثنای رفع عذاب الهىی از قىو ایشىان باشىد.
سوره یونس به بازخوانی جریان تکذیب پیامبران پیشین از سوی معانىدان پرداختىه و بىر س ّىنت

محمد

اشاره دارد .در بخش پایانی ،به داستان قو یونس

میپردازد که در اثىر تکىذیب

وی ،عذاب الهىی بىر آنهىا قطعىی شىده بىود ،لکىن بىا ایمىان آوردن بىه نبىوت یىونس

دنیوی در آستانه نزول عذاب نجات یافتند.

 ،از عقىاب

؛ تعارض و راهکارها

این سوره (آیات  )52 - 36به جریان تکىذیب آموزه هىای وحیىانی از سىوی مخالفىان عنىود دوره

و یحیی

الهی نجات رسوالن و پیروان مؤمن آنان از عذاب الهىی را تأ کیىد نمىوده اسىت 22.بخىش میىانی

روایات تفاضل یونس

یونس ،صافات ،قلم و انعا ) و یب سوره مدنی (نسا ) اشاراتی به داستان وی دارد.
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همان طوری که از اسناد روایات بر میآید ،بیشترین نقلها از طری ابوهریره و ابن عبىاس،

س ى س از امىىا علىىی

 ،امىىا صىىاد

 ،عبىىد ان بىىن جعفىىر و ابىىن مسىىعود هىىر کىىدا یىىببىىار،

گىىزارش شىىده اسىىت .هىىر چنىىد متىىون منقىىول از ابىىوهریره در مقایسىىه بىىا دیگىىر صىىحابه ،از فراوانىىی

برخىودار اسىت ،لکىن نقىل آن بىه وی اختصىاص نىدارد .بىر مبنىای اعتبىار قىول صىحابه نىزد اهىىل
از طر یى صىىحابه ،پىىذیرش آنهىىا بىىه
سى ّىنت و تنىىوع طىىر انتسىىاب ایىىن متىىون بىىه رسىىول خىىدا
عنوان حدیث ،طبیعی است .این نکتىه از گىزارش ابىن حنبىل در المسىند بىه روشىنی بىه دسىت

میآید .وی همه روایات یاد شده را ،به جز حدیث شماره «ط» ،به ترتیب ،ذیل مسىند صىحابه
متعىددی نقىىل کىىرده اسىىت .ایىىن امىر نشىىان گىىر ایىىن اسىىت کىه شىىماری از صىىحابه ،مضىىمون ایىىن

روایت را از رسول خدا

شنیده ،س س نقل کردهاند.

پ ىىیش از گ ىىزارش بخ ىىاری (  ) 256در الص ىىحیح ،مح ىىدثانی چ ىىون طیالس ىىی ( ،) 204

صىىنعانی (  ،) 211اب ىىن الجع ىىد ج ىىوهری (  ،) 230اب ىىن اب ىىی ش ىىیبه (  ،) 235احم ىىد ب ىىن

حنب ىىل (  ،) 241عب ىىد ب ىىن حمی ىىد (  ) 249ای ىىن روای ىىات را در کتابه ىىای ح ىىدیثی خ ىىود
گى ىىزارش کردهانى ىىد .گى ىىاهی برخى ىىی را شى ىىیبانی در بى ىىاب «مى ىىا ذکى ىىر فیمى ىىا فضى ىىل بى ىىه یى ىىونس بى ىىن

مت ى ىىی

» 24گ ى ىىزارش ک ى ىىرده اس ى ىىت .از جه ى ىىت ت ى ىىاریخی ،ص ى ىىحیح البخىى ىىاری (  ) 256و

 .21در چهار آیه از وی با اسم «یونس»(:سوره نسا  ،آیه 163؛ سوره أنعا  ،آیه 86؛ سىوره یىونس ،آیىه 98؛ سىوره صىافات ،آیىه
« ،)139ذا النون»(:سوره انبیا  ،آیه  )77و «صاحب الحوت» (سوره القلم ،آیه  )48یاد شده ،و در دیگر آیات به وحی بر
این پیامبر الهی (سوره نسا  ،آیه  ،)163تفاضل ایشىان بىر عىالمین در شىمار پیىامبران دیگىر (سىوره أنعىا  ،آیىه  )86و رفىع
عذاب از قو ایشان در آستانه نزول (سوره یونس ،آیه  )98پرداخته است.
 .22سوره یونس ،آیه 103
 .23سوره یونس ،آیه .98
ّ
المصن (ابن أبی شیب ) ،ج ،7ص460 -458
.24
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صحیح مسلم ) 261 ( 25نقش جدی در تثبیت این متىون بىه عنىوان روایىت اسىالمی داشىته و
استناد به آنها را در ابواب متعدد حدیثی توسعه دادند.

ایىن مهىىم نشىىان گىىر کارکردهىىای متنىىوع تفسىىیری ،تىىاریخی ،اعتقىىادی و فقهىىی ایىىن روایىىات از

نگاه بخاری و مسلم است .هیچ کدا از این روایات در جوامع حدیثی اصلی و متقىد شىیعه
یافت نشد؛ روایىت منسىوب بىه امىا علىی را نیىز نخسىتین بىار شىیبانی در المص ّىن  26و ابىن

الجعد در المسند 27نقل کردهاند .ظاهر نقل شیبانی ،قدسی بودن این حدیث است 28.روایت
منسىىوب بىىه امىىا صىىاد

نیىىز اعتبىىار اسىىتواری نىىدارد؛ ز یىىرا نخسىىتین بىىار در قصىىص االنبیىىا

جزایری 29،و از آنجا ،بدون سند ،در منابع پسین گزارش شده است.
 .1-2روایت یحیی

ال ى ) یحیىىی بىىن جعىىده« :ال ینبغىىی الحىىد أن یقىىول :أنىىا خیىىر مىىن یحیىىی بىىن زکر یىىا ،مىىا هىىم

بخطی و ال جالت (حاکت )30فی صدره امرأ ».

31

ب) عبى ىىد ان ب ى ىىن عمى ىىرو« :ال ینبغ ى ىىی ألحى ىىد أن یق ى ىىول أن ى ىىا خیى ىىر م ى ىىن یحیى ىىی ب ى ىىن زکر ی ى ىىا

ما هم بخطی ».
ً
ج) ابن عباس ...« :أما ! إنه ال ینبغی الحد أن یکون خیرا من یحیىی بىن زکر یىا ،أمىا سىمعتم
ً
ً
ً
ان تعالی حیث وصفه فی القرآن« :و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین» لم یعمل سىی قىم
32

ولم یهم بها».33

8

 .25این روایت در «کتاب بد الخل »« ،کتاب التفسیر ،سور النسا » «سور الصافات» « ،سوره ص» از صحیح البخاری و
«کتاب الفضاتل :باب فی ذکر یونس و قول النبی  :ال ینبغی لعبد أن یقول أنىا خیىر مىن یىونس ابىن متىی» و «بىاب
من فضاتل الخضر » از صحیح مسلم گزارش شده است.
ّ
المصن (ابن أبی شیب ) ،ج ،7ص.458
.26
 .27مسند ابن الجعد ،ص.26
« .28عن علی قال:قال :یعنی ان عز وجل" :لیس لعبد لی أن یقول :أنا خیر من یونس بن متی ،سبح ان فی الظلمات"»
ّ
(المصن (ابن أبی شیب ) ،ج ،7ص.)458
 .29النور المبین ،ص.441
 « .30هیچ کسی را نشاید که چنین بگوید :من از یحیی پسر زکریا بهتر ؛ زیرا آهنگ گناهی نکرد و زنی در سىینه وی آغىوش
نگرفت» (تفسیر القرآن العظیم ،ج ،7ص2401؛ کنز العمال ،ج ،11ص521؛ الدر المنثور ،ج ،4ص.)262
 .31الدر المنثور ،ج ،4ص.262
 .32مجمع الزواتد ،ج ،8ص.209
 « .33آ گاه باشید ،هیچ کسی را نشاید که چنىین بگو یىد :مىن از یحیىی پسىر زکریىا بهتىر  ،آیىا نشىنیدهاید کىه خداونىد در قىرآن
چگونىه او را توصىىی کىرده اسىىت ..." :مهتىىر و بىاز دارنىىده نفىس از شىىهوتها و پیغمبىىری از شایسىتگان" هرگىىز گنىىاهی را
مرتکب نشد و آهنگ آن را نیز ننمود» .این متن بخشی از گفت و گوی صحابه در باره تفاضىل انبیىا اسىت کىه طبرانىی



ما ینبغی الحد أن یقول :أنا خیر من یونس بن متی».

35

یخطئ و لم یهم بخطی ».

37

س) ابن عباس « ما من أحد إال و قد أخطأ أو هم بخطی إال یحیی بن زکریا».

38

کىىاربرد صىىیغه «ال ینبغىىی» در سىىه روایىىت نخسىىت ،بىىر نهىىی از تفضىىیل بىىر یحیىىی

داللىىت

؛ تعارض و راهکارها

ی) ابىن عبىاس « :مىىا مىن عبىىد اال و قىد أخطىىأ أو هىم بخطی ى لىیس یحیىىی بىن زکر یىىا فإنىه لىىم

و یحیی

ط) قتاد « :ما أذنب یحیی ذنبا قم و ال هم بإمرأ ».

36

روایات تفاضل یونس

د) «لیس ما من نبی إال و قد أخطأ أو هم بخطی لیس یحیی بن زکریا».
) ابن عباس « :ما من أحد من ولد آد إال و قد أخطأ أو هم بخطی ى إال یحیىی بىن زکر یىا ،و
34

دارد .اسلوب استثنا (نفی و اثبات) به ضمیمه اطال کلمه نبی در روایت شماره «د» و مدلول
التزامىىی روایىىات دیگىىر ،تفاضىىل یحیىىی

بىىر پیىىامبران 39در خصیصىىه عىىد اهتمىىا بىىه گنىىاه را

اثبىات مىىیکنىىد .عبىىارت «...یىىونس بىىن متىی» در بخىىش پایىىانی روایىىت شىىماره « » ،تحر یى

تصىىحی

از «یحیىىی بىىن زکر یىىا» اسىىت .بىىا توج ىه بىىه سىىیا  ،یىىادکرد یىىونس

یىىا

معنىىادار نیسىىت و

چنىىین مضىىمونی در بىىاره وی گىىزارش نشىىده اسىىت .ایىىن روایىىات از گونىىه معلىىل هسىىتند؛ ز یىىرا بىىه

علت تفاضل یحیی

تصریح دارند.

آن به طور کامل چنین گزارش کرده است ...«:عن ابن عباس قال :کنىا فىی حلقى فىی المسىجد نتىذاکر فضىاتل األنبیىا
ً
أیهم أفضل ،فذکرنا نوحا و طول عبادته ربه ،و ذکرنا إبراهیم خلیل الرحمن ،و ذکرنا موسىی کلىیم ان ،و ذکرنىا عیسىی بىن
مریم ،و ذکرنا رسول ان  ،فبینا نحن کذلب إذ خرج علینا رسول ان  ،فقال ما تذکرون بینکم؟ قلنا یا رسىول ان:
ً
تذاکرنا فضاتل األنبیا أیهم أفضل ذکرنا نوحا و طول عبادته ،و ذکرنا إبراهیم خلیل الرحمن ،و ذکرنىا موسىی کلىیم ان ،و
ذکرنا عیسی بن مریم ،و ذکرناک یا رسول ان! قال :فمن فضلتم؟ قلنا :فضلناک یا رسول ان! بعثب ان إلی الناس کاف
و غفر لب ما تقىد مىن ذنبىب و مىا تىأخر و أنىت خىاتم األنبیىا  .فقىال رسىول ان  :أمىا أنىه ال ینبغىی ألحىد أن یقىول أنىا
خیر من یحیی بن زکریا .قلنا :یا رسول ان! و من أین ذاک؟ قال :أما سمعتم ان کی وصفه فی القرآن ،فقال" :یا یحیی
ً
ً
ً
ً
خذ الکتاب بقو و آتیناه الحکم صبیا" ،فقرأ حتی بلغ "سیدا و حصورا و نبیا من الصىالحین" لىم یعمىل سىی قىم و لىم
یهىم بهىا» (ر.ک :المعجىم الکبیىر ،ج ،12ص .)169گونىههای دیگىر ایىن مىتن را ببینیىد :تخىری األحادیىث و اآل ثىىار ،ج ،1
ص.158 – 156
« .34نیست پیامبری جز این که خطا نموده یا آهنگ گناهی کرده باشد به جز یحیی بن زکریا» (الفات فی غریب الحدیث،
ج ،3ص.)291
 « .35نیست از فرزندان آد مگر این که گناهی کرده باشد یا قصد خطایی نمىوده باشىد جىز یحیىی پسىر زکریىا کىه نىه گنىاهی
نمود و نه آهنگ گناهی کرد ،پس کسی را نشاید که بگوید :من از یحیىی پسىر زکریىا بهتىر » (المسىند (ابىن حنبىل) ،ج،1
ص254؛ المسند (ابویعلی) ،ج ،4ص.)419
 .36تفسیر القرآن ،ج ،3ص.6
 .37السنن الکبری ،ج ،10ص.186
ّ
المصن (ابن أبی شیب ) ،ج  ،7ص.468 - 467
.38
 .39المساتل العکبری  ،ص.40 - 38
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نسىبت
از بررسی اسناد متون به دست آمد که راو یىان صىحابی ،مىتن را بىه رسىول خىدا
دادهاند و در میان صحابه ،نقش ابن عبا س در نقىل ایىن روایىت برجسىته اسىت .بىه نظىر میآیىد
احمد بن حنبل (  40) 241و ابویعلی موصلی (  41،) 307جىز نخسىتین محىدثانی باشىند
کىه ایىن روایىت را از ابىن عبىىاس و دیگىر صىحابه در مسىندهای خىود نقىىل کىرده باشىند؛ هىر چنىىد
صنعانی (  ) 211در تفسیر خود 42و ابىن ابىی شىیبه کىوفی (  ) 235در المص ّىن  43از طر یى
و یىونس

در صىىحا ،

تابعىان گىزارش کردهانىىد .بىا ایىىن کىه روایىىت منىع تفضىىیل بىر موسىىی
مسىىانید و سىىنن معتبىىر اهىىل سى ّىنت نقىىل شىىده اسىىت ،لکىىن روایىىت منىىع تفضىىیل بىىر یحیىىی

در اکثىىىر آنهى ىىا نیامىىىده اسى ىىت .البتى ىىه از قىىىرن چهى ىىار افىىىرادی چى ىىون رازی (  ،) 327طبرانى ىىی

(  ،) 360ابى ىىن عسى ىىا کر (  ...44) 571و بعى ىىدها هیثمى ىىی (  ،) 807سى ىىیوطی (  ) 911و
هنىدی (  ،) 975ایىن روایىات را گىزارش کردهانىد 45.در میىرا

یافت نشد.

حىدیثی شىیعه چنىین روایىاتی

 .2گسترۀ تعارض
احادیىىث منىىع تفضىىیل یىىونس

و یحیىىی

 ،دچىىار تعىىارض درونىىی بىىا خىىانواده روایىىات

تفاضل انبیا (بند  )2-1و تعارض بیرونی با دیگر آموزههىای اسىالمی ( بنىد  2-2و  )2-3هسىتند
که در ادامه به تقریر ابعاد این تعارض میپردازیم.
 .2-1افضلیت محمد

مقصود روایات  1-1نفی افضلیت رسول خدا

فضىیلتی انحصىاری بىر یحیىی

خدا

اسىت؛ محتىوای ایىن نفىی و اثبىات بىا آمىوزه افضىلیت رسىىول

بر پیامبران پیشین ،مستند به ادله متنوع قرآنی ،روایی و اجماع ،تعارض دارد؛ ز یىرا

با وجود روایات مورد بحث ،رسول خىدا

10

بر یونس

و مدلول روایات  1-2اثبات
46

افضىل از یىونس

 ،و بىه طىور خىاص ،یحیىی

 .40المسند (ابن حنبل) ،ج ،1ص.254
 .41المسند (ابویعلی) ،ج ،4ص.419
ّ
المصن (صنعانی) ،ج ،3ص.6
.42
ّ
 .43المصن (ابن أبی شیب ) ،ج ،7ص.468
 .44تفسىىیر القىىرآن العظىىیم (ابىىن أبىىی حىىاتم) ،ج ،7ص2401؛ المعجىىم الکبیىىر ،ج ،12ص69؛ تىىاریخ مدینىىه دمش ى  ،ج،64
ص.191
 .45مجمع الزواتد ،ج ،8ص210- 208؛ کنز العمال ،ج ،11ص21 - 520؛ الدر المنثور ،ج ،4ص.260 - 262
 .46برای آ گاهی از مستندات و تحلیل این ادله ،ر.ک « :حدیث التفضلونی علی موسی :رویکردها و نظریه معیار» ،ص- 7
.9

همچنىىین مضىىمون روایىىات مىىورد بحىىث ،تفضىىیل یىىونس و یحیىىی بىىر انبیىىای دیگىىر،
ّ
اسىت؛ در حىالی کىه بىر پایىه روایىات «ال تفضىلوا بىین انبیىا
حداقل بىر شىخص رسىول خىدا

عقلی صحیح نیست.
 .2-2عصمت انبیا

ظىىاهر روایىىات  ،1-2ارتکىىاب خطىىا یىىا آهنىىگ آن توسىىم انبیىىا ،غیىىر از یحیىىی

؛ تعارض و راهکارها

تعىىارض اسىىت؛ 51ز یىىرا جمىىع آن دو ممکىىن نیسىىت و اعتقىىاد همزمىىان بىىه محتىىوای آن دو از نظىىر

و یحیی

ان» 48یا «ال تخیروا بین انبیا ان» 49و  50،...از تفضیل پیامبران نهىی شىده اسىت ،و ایىن نىوعی

روایات تفاضل یونس

نخواهد بود.

47

اسىىت .رو یىىه

دیگىىر ایىىن پنىىداره ،در تنىىافی بىىا عصىىمت پیىىامبران و آیىىات نفىىی سىىلطنت شىىیطان از بنىىدگان
َ
مخلص 52است .همنشینی « ّ
هم» با «خطا» و «سی ه» شامل هىر گونىه آهنىگ گنىاه اعىم از میىل
جنسىىی و غیىىره را از سىىوی پیىىامبران مىىیشىىود .برخىىی بىىا الحىىا ایىىن روایىىت بىىه داسىىتان هى ّىم

یوس

به تنافی آن با عصمت انبیا از گرایش به فواحش تصریح دارند 53.مسىیحیان نیىز بىه

برخورداری عیسی

از خصلتی همانند خصلت یحیی

_ که وی تنها مولىودی اسىت کىه

از مىس شىىیطان رهیىىده اسىىت _ اعتقىىاد دارنىىد .از ایىن رو ،روایىىات یىىاد شىىده بىىا عمىىو عصىىمت
54

انبیا در تعارض هستند.
 .2-3ازدواج انبیا

بر اساس روایات  1 -2یکی از دالیل تفاضل یحیی

 ،مجرد مانىدن و اعىراض وی از زنىان

 .47المساتل العکبری  ،ص.40 - 38
ّ
المصن (صنعانی) ،ج ،8ص121؛ المسند (ابن حنبل) ،ج ،3ص41؛ صحیح البخاری،
 .48مسند الطیالسی ،ص312؛
ج ،4ص133؛ السنن (نیسابوری) ،ج ،7ص.101
ّ
المصن (ابن أبی شیب ) ،ج ،7ص443؛ المسند (ابن حنبل) ،ج ،3ص41؛ صحیح البخاری ،ج ،3ص 89و ج،8
.49
ص47؛ السنن (نیسابوری) ،ج ،7ص.102
ّ
ّ
أحدا فإن ان قد فضله»
 .50روایت «عن فضیل بن عثمان ،قال :سمعت أبا عبد ان یقول :ال تفضلوا علی رسول ان
نوادر علی بن أسباط گزارش و بعدها در منىابع
از کهنترین نسخه این نقل در منابع شیعی به شمار میآید که در اصل ِ
روایی دیگر شیعه چون التوحید صدو و قرب األسناد حمیری بازتاب یافته است (األصول الست عشر ،ص.)334
 .51شر معانی اآلثار ،ج  ،4ص316 – 315؛ دالتل النبو  ،ج ،5ص450-448؛ عون المعبود ،ج ،12ص.122
ُ
َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ
َ
َ َ
َ َّ
َْ
ىادی َل ْىی َس َلىبَ
الم ْخل ِص
ض و ألغ ِو ینهم أجم ِعینِ ،إال ِعبادک ِمىنهم
« .52قال َر ِ ّب ِب َما أغ َو ْی َت ِنی أل َز ّ ِی َن َّن ل ُه ْم ِفی األر
ىین ِإن ِع َب ِ
ِ
َ
ین َآم ُن ْوا َو َعلی َر ّبه ْم َی َت َو َّک ُل َ
ان إ َّن ُه َل ْی َس َل ُه ُس ْل َط ٌ
َ َْ ْ ُ َْ ٌ
ان َعلی ّال ِذ َ
ون».
ِِ
علی ِهم سلط ِ
 .53تفسیر السمرقندی ،ج  ،2ص.188
 .54الصحیح من سیر النبی األعظم  ،ج  ،2ص.174 - 169
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دانسىىته شىىده اسىىت .ایىىن موضىىوع بىىا روایىىات لعىىن مجىىرد مانىىدن 55،آیىىات و روایىىات ترغیىىب بىىه

ازدواج ،دوستداری زنان و ازدواج پیامبران در تعارض است 56و محققانی به این تعارض توجه
داشىىتهاند 57.شىىایان ذکىىر اسىىت کىىه ُحسىىن بىىودن عىىد ازدواج ،آمىىوزهای مسىىیحی اسىىت و بنىىا بىىر
گزارش شىیخ مفیىد ،مسىیحیان بىر ایىن باورنىد کىه افىراد مىؤمن در بهشىت ،بىه فرشىتگانی تبىدیل

میشوند که یکی از وی گیهای آنها ازداوج نکردن است:

و هو مأخوذ من منبها نصارن ،ال نصنبع ا أنون طی نن یف د
نل ی نصنیریف ،یفرنیفجنی ی ن ان
58
مال ئك ال یف أوی و الیفشج بوی و ال یفاكحوی.

این گزارش نشانگر این است که در نگاه مسىیحیان ازداوج ُحسىن ذاتىی نداشىته و حتىی از

موانع تعالی معنوی نیز به شمار میآید.

 .3رفع تعارض
روش تحلیل و مبانی علمی _ اعتقادی محق  ،در پذیرش تعارض احادیث منع تفضىیل و

راهکارهای رفع آن تأثیر جدی دارد؛ تنوع راهکارها و داوریها ،به تفاوت روشهىا و مبىانی فهىم

و نقد این احادیث برمیگىردد .راهکارهىای ذیىل ،برآینىد انتىزاع ذهنىی نویسىنده بىوده و هىر یىب،
رویکردی قابل تأمل در این مس له است.
 .3-1راهکار تضعیف

احادیث منع تفضیل ،به دلیل تکثر ابعىاد تعىارض آنهىا بىا ادلىه اسىالمی ،در ذهىن مخاطىب

این پرسش را تداعی می کند که چگونه چنین متونی در تضاد با گفتمان غالب اسالمی شکل

گرفتهانىىد؟ چىىه بسىىا جریانهىىایی بىىا هىىدف تردیىىد در آمىىوزه هىىای اسىىالمی ،افىىرادی را بىىرای تىىروی

انگاره های شو خود در پوشش این احادیث به خدمت گرفته باشند.

با این پیشفرض میتوان ادعا نمود که احادیث منىع تفضىیل ،اعتبىار الز را بىرای تعىارض

نفس مخالفت با آموزههای معتبر و اجماعی و به طور خاص،
با آموزههای اسالمی ندارند؛ زیرا ِ

12

ّ
وأمنت المال تک علی رجل ّ
تذکرت ،و رجل ّ
« .55لعن ان ّ
تحصر » ....األصول الست عشر من األصىول األولیى ،
تأنث و امرأ
ص144؛ « أربع لعنوا فی الدنیا واآلخر  ...و رجل حصور .»...المعجم الکبیر ،ج  ،8ص.205 -204
َ
َ
ان َع َل ْیه ْم ُح ُّ
ىب ِّ
 .56برای نمونه ،ر.کِ « :م ْن أ ْخ َال ْاأل ْنب َیا ِ َصلی ُ
الن َسىا ِ » (الکىافی ،ج  ،5ص320؛ تهىذیب االحکىا  ،ج،7
ِ
ِ ِ
ص)403؛ «حبب إلی من الدنیا النسا ( »...السنن (نساتی) ،ج  ،7ص)61؛ «أعطینا أهل البیت سبع لم یعطهن أحد
قبلنا ،و ال یعطاها أحد بعدنا :الصباح  ،..،و المحب من النسا » (مستدرک الوساتل ،ج ،14ص.)157
 .57ر.ک :الخرات و الجراتح ،ج  ،2ص.921 - 920
 .58تصحیح اعتقادات اإلمامی  ،ص.117

کاسىىته ،آنهىىا را در شىىمار احادیىىث غیىىر معتبىىر جىىای داده و تعىىارضشىىان را غیىىر واقعىىی داوری

میکند؛ زیرا پیششرط تعىارض ،اعتبىار اولیىه ایىن احادیىث اسىت کىه در راهکىار تضىعی  ،بىا

منع تفضیل ،به دلیل تأیید نگره یهود در برترنمایی پیامبران آیین یهود (موسی ،یونس ،یحیی

و ،)...از اسراتیلیاتیاند که در روایىات مسىلمین نفىوذ یافتىهانىد 59.در ایىن میىان ،کعىب األحبىار

یهودی در انتقال این روایات از طری ابوهریره نقش مهمی دارد 60.با این تحلیىل ،روایىات منىع

؛ تعارض و راهکارها

مقصىود از جعىل ،ادعىىای سىاختگی بىودن روایىىات منىع تفضىیل اسىىت .در نگىاهی ،روایىىات

و یحیی

طر فرضیه جعل یا نسخ ،فقدان اصالت و اعتبار آنها اثبات میشود.

روایات تفاضل یونس

افضىىلیت رسىىول خىىدا

بىىر انبیىىای دیگىىر ،از اصىىل یىىا میىىزان اعتبىىار ایىىن احادیىىث بىىه شىىدت

تفضىىیل ،بىىه دلیىىل سىىاختگی بىىودن ،اعتبىىار محتىىوایی و اسىىنادی خىىود از دسىىت مىىیدهىىد .در

فرضىىیه نسىىخ ،اعتبىىار روایىىات منىىع تفضىىیل تىىا پىىیش از تثبیىىت مسىىتندات آمىىوزههىىای اسىىالمی
متعارض ،تاریخگذاری میشود؛ 61برای نمونه با شکلگیری آموزه افضلیت رسول خىدا

در

قىىرآن و روایىىات ،زمىىان اعتبىىار روایىىات منىىع تفضىىیل بىىه پایىىان رسىىید و جىىایگزینىىی میىىان آن دو

صورت گرفت که از آن به نسخ یاد میشود .بعىد از نسىخ ،گىزاره ناسىخ ،عیىار شىناخت و منبىع
تشریع بوده و گزاره منسوخ اعتبار خود را از دست میدهىد .از ایىن رو ،تىوان تعىارضنمىایی را بىا

ناسخ ندارد.

معىىدودی از سىىندگرایان نیىىز بىىا جىىر راو یىىان یىىا مرسىىل بىىودن برخىىی از روایىىات منىىع تفضىىیل،

تىىالش در تضىىعی

آنهىىا دارنىىد؛ بىىرای نمونىىه ابىىن کثیىىر در روایىىات یحیىىی

تىىدلیس ،معىىنعن و وجىىود راوی ضىىعی

بىىه مرسىىل بىىودن،

در اسىىناد برخىىی از نقىىل اسىىتناد کىىرده اسىىت 62،لکىىن

طری برخی از آنها را نیز صىحیح دانسىته اسىت .نىووی نیىز هىر چنىد طر یى «علىی بىن ز یىد بىن
63

جدعان عن یوس بن مهران» را ضعی خوانده است ،لکن طری بیهقی بىه روایىت ابىوهریره
ً
را صحیح خوانده است 64.روشن است که ضع سند یا طری  ،الزاما به معنىای عىد اعتبىار

روایت نیست.

 .59المسند الجامع ،ج ،6ص478؛ البخاری و صحیحه ،ص 40 – 38و ص .11
 .60نظر عابر إلی الصحا الست  ،ص84؛ یهود بثوب اإلسال  ،ص.115
 .61ر.ک :کشى المشىىکل ،ج ،3ص143؛ البدایى و النهایى  ،ج ،1ص331؛ الىىدر فیمىىا یجىىب اعتقىىاده ،ص224؛ الجىىامع
ألحکا القرآن ،ج ،3ص.364 -362
 .62تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) ،ج  ،3ص120؛ البدای و النهای  ،ج  ،2ص.62 – 60
 .63تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) ،ج ،2ص.62 – 60
 .64المجموع ،ج  ،20ص.239
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 .3-2راهکار تصحیح

راهکار تصحیح ،بدون مناقشه در سند و مصىادر ،تىالش دارد بىا تبیینىی خىاص از مقاصىد

احادیث منع تفضیل ،تعارض آنها را بىا دیگىر آموزههىای اسىالمی رفىع نمایىد .روش و نتىای ایىن
است .راهکار تصحیح بىا همسىان انگىاری مفىاد حىدیث

راهکار ،نوعی نقد بر راهکار تضعی
ّ
«ال تفضلونی علىی موسىی» بىا محتىوای احادیىث منىع تفضىیل یىونس

و یحیىی

و تطبیى

تحلیل های محتوایی آن در تبیین مفاد این احادیث ،ضمن رفع تعارض ،بر اعتبار و سازواری

آنهىىا ب ىىا دیگ ىىر آموزه ه ىىای متعىىارض تأ کی ىىد دارد؛ ب ىىرای مث ىىال ،مقاصىىد احادی ىىث من ىىع تفض ىىیل

ىیص مفضىول 65،تعیىین مفضىىول 66،تفضىیل بىىه رأی،
یىونس و یحیىی را میتىىوان بىه تنقى ِ
تفضیل غیر خدا 68،تواضع نبوی 69،تفضیل در عمل و ابتال 70،تفاخر و تماد 71و  ...تفسیر کرد
72
کرد که قابل جمع با مستندات آموزههای معارض نیز هستند.

67

 .4راهکار معیار
راهکار معیىار ،بىدون هىیچ داوری پیشىینی ،فرضىیه صىحت صىدوری و محتىوایی روایىات

منع تفضیل را به بحث نشانده است .از این رو ،با راهکار تضعی

به دلیل پیشفىرض سىلب

اعتبار ،و با راهکار تصحیح به دلیل پیش فرض قبول صدور ،و تصحیح انتزاعی محتوای این
روایات تفاوت دارد .آن نیست ،بلکه صحت صدور آن فرضی اسىت و پىذیرش صىدور یکىی از

قرینه های اعتبار است و صحت مضمون آنها نیز بایستی احراز گردد.

راهکار معیار با تکیه بر اصل متن معیىار ،معناشناسىی اجتهىادی و تىاریخینگری ،تبیینىی

متناسب با فضای صىدور تقریبىی روایىات اراتىه نمایىد و نادیىده گىرفتن ایىن سىه اصىل مهىم را از

علل تعارض پنداری در دو راهکار پیشین میداند .هر یب از این اصول ،به تنهایی یا مجمىوع
آنها ،در رفع تعارض روایات منع تفضیل توانا هستند .با توجه بىه اصىول یىاد شىده ،تنهىا ادعىای

تعارض با اجمىاع ،تاریخ گىذاری اجتهىادی ،نقىش احتمىالی یهىود در جعىل ،ضىع

14

در سىند و

 .65شر السن  ،ج ،7ص11؛ المعلم بفواتد المسلم ،ج ،3ص134؛ عمد القاری ،ج ،16ص.4
 .66تأویل مختل الحدیث ،ج ،1ص116؛ فتح الباری ،ج ،6ص.521
 .67مشکل اآلثار ،ج ،1ص57؛ تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) ،ج ،3ص50؛ فتح الباری ،ج ،6ص.318
 .68تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) ،ج ،1ص311؛ فتح القدیر ،ج ،1ص.407
 .69عمد القاری ،ج ،16ص4؛ المکنون فی حقات الکلم الطیب ،ص299؛ تأویل مختل الحدیث ،ج ،1ص.116
 .70الجامع ألحکا القرآن ،ج ،3ص.263
 .71احکا القرآن (جصاص) ،ج 2ص .251
 .72برای آ گاهی بیشتر از این تحلیلها ،ر.ک« :حدیث التفضلونی علی موسی :رویکردها و نظریه معیار» ،ص.18 – 15

مفهومی قابل جمع با آمىوزه هىای معىارض داشىته باشىد ،امکىان صىدور آنهىا ممتنىع نیسىت؛ هىر
چنىىد بىىر وقىىوع آن نیازمنىىد ادلىىه دیگىىری هسىىتیم .راهکىىار معیىىار بىىا توجىىه بىىه اصىىول یىىاد شىىده و

و یحیی

پیشفرض های ذیل ،سعی در اراته چنین مفهومی از این روایات دارد:

؛ تعارض و راهکارها

ال ) تساوی انبیا در اصل نبوت؛

ب) اصالت متن معیار در فهم روایات؛

ج) فهم روایات با توجه به گفتمان عصر نبوی؛

د) توجه به خصاتص قرآنی یونس

و یحیی

) سیره نبوی سنجه داوری مقاصد روایات.

روایات تفاضل یونس

راوی و  ...بىرای نفىىی یىا انکىىار صىدور ایىىن روایىات کىىافی نیسىت؛ در صىىورتی کىه ایىىن احادیىىث،

؛

 .4-1متن معیار

ارزیابی متون مختل

روایات منع تفضیل و استخراج متن معیار از میان آنها ،پیش شرط

فهم آنها است .تخری تمامی متون روایات ،مقایسه متنی آنها با یکدیگر ،گزینش متن جامع،

دقی و اصیل ،عاری از نقل به معنا ،تصحی  ،تبدیل ،ادراج ،توجه بىه قرابىت زمىانی راو یىان،

ق ىىدمت و اص ىىالت مص ىىادر ،فص ىىاحت در اس ىىلوب بی ىىانی و انس ىىجا درون ىىی و بیرون ىىی مت ىىون،
همسویی با قرآنّ ،
سنت و عقل از جمله قواعد کش متن معیار به شمار میآیىد .ایىن مهىم در

روایات مورد بحث _ که تفاوت معنایی مفىردات آن چىون «خطی ىه و ذنىب ،هىم و لىم» و «نبىی،

عبد ،احد» تأثیر جدی در فهم مقصود گوینده دارد _ از اهمیتی مضاع

برخىوردار اسىت .لىذا

ضىروری اسىىت ابتىدا بىىه ایىىن پرسىش پاسىىخ داده شىود کىىه کىىدا مىتن اصىىیل بىوده و مىىتن بىىدل و
ً
منقول آن کدا است؟ مقایسه متون روایات تفاضل یحیی نشان میدهد که قطعىا نقىل بىه

معنا در مفردات اصلی آن ذنب به جای خطی ه ،عبد بدل از نبىی یىا انىا رخ داده اسىت .شىبهه
ادراج بخش«ما ّمنا» یا «ما من نبی» در ابتدای «لىیس مىا مىن نبىی إال وقىد أخطىأ أو هىم بخطی ى
لیس یحیی بن زکریا» 73نیز مطر است 74.گونه مشابه این روایت به شکل «ما فینىا إال مىن هىم
أو لم ،إال یحیی بن زکریا»گزارش شده است 75.در روایت «لیس ما من نبی إال و قد أخطأ أو ه ّىم

 « .73نیسىت پیىىامبری جىىز ایىىن کىىه خطىىا نمىىوده یىىا آهنىىگ گنىىاهی کىىرده باشىىد ،بىىه جىىز یحیىىی بىىن زکریىىا» (الفىىای فىىی غر یىىب
الحدیث ،ج ،3ص.)291
َ
َ
 .74نمونىىه مشىىابه را ،ر.ک« :و قیىىلِ :إن قولىىه و مىىا ّمنىىا ِإال مىىن قىىول ابىىن مسىىعود أ ْد َر َجىىه فىىی الحىىدیث»( :لسىىان العىىرب ،ج،4
ص.)512
 .75النهای  ،ج ،3ص.152
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َ
هم أو عصی َّإال یحیی بن زکریا ّ
فإنه ما ّ
بخطی لیس یحیی بن زکریا» 76و «ما ّمنا ّإال من ّ
هم و ال
عصی» 77تعبیر «ما من نبی» و «ما ّمنا» به طور قطع ،دچار نقل به معنا و تغییر شده است.

جالب ایىن کىه روایىت دو _ کىه پرسىشگىری آن را از شىیخ مفیىد سىوال کىرده اسىت _ تغییىر
ّ ّ
وجل إال و قد أخطأ أو ّ
هم بخطإ ،ما خال یحیی بن زکر یىا،
یافته از روایت «ما من عبد عبد ان عز
ّ
فإنه لم یذنب ،و لم ّ
یهم بذنب» 78است .این متن با تغییر در بخش ابتىدایی بىه شىکل «مىا مىن

أحد من ولد آد  »...گزارش شىده اسىت 79.عالمىه طباطبىایی وی گىی عىد ه ّىم بىه گنىاه را بىه
معصومان از انبیا و امامان تعمیم داده و پنداره تخصیص یحیی

از سو تعبیر و نقل به معنای راویان خوانده است:

به این خصیصىه را ناشىی

طقول :و هبن نن ین مجنا م طجق طهل نصسنا أأصان،م دتفةان و یفا تنص دصرنیفم ن أیفن
ً
أأهل نص رأ م نأل ر یف،ء و نألمئ ل و إی ك،رت آبی اه ظ،هرال صك نصظ،هر طی ذصن رن،
80
م سوء ت یفر نصجونة الأفالهئم أ،صاقل أ،ن ین و توغةهم فیفه.

ىت یحی ىىی
در برخ ىىی مت ىىون روای ى ِ

 ،داوری خداون ىىد از عملک ىىرد و عب ىىادت یحی ىىی در روز

قیامت یا لحظه مرگ افزوده شده است؛
َ ً َ ُ ً
_ «کل ابن آد یلقی ان بىذنب قىد أذنبىه  ...إال یحیىی بىن زکر یىا فإنىه کىان "سىیدا و حصىورا و
َ ً َ َّ
81
الصا ِل ِح َ
ین"».
ن ِبیا ِمن
_ «لیس من أحد یلقی ان إال أذنب إال یحیی بن زکریا فإنه لم یذنب و لم یهم بامرأ ».
_ «کل بنی آد یأتی یو القیام و له ذنب ،إال ما کان من یحیی بن زکریا».

82

83

_ « ...ما من عبد ،عبد ان عز وجل إال و قد أخطأ أو هم بخطأ ما خال یحیىی بىن زکر یىا ،فإنىه

لم یذنب ،و لم یهم بذنب».
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 .76الفات فی غریب الحدیث ،ج ،3ص.291
 .77المساتل العکبریه ،ص.105
 .78التفسیر المنسوب إلی اإلما العسکری  ،ص.659
 .79المستدرک علی الصحیحین ،ج  ،2ص.591
 .80المیزان فی تفسیر المیزان ،ج  ،14ص.26
 .81تفسیر القرآن العظیم (ابن أبی حاتم رازی) ،ج  ،2ص644؛ الدر المنثور ،ج  ،2ص.22
ً
 .82المصن (صنعانی) ،ج  ،11ص 184و مشابه آن « ما من أحد إال یلقی ان بذنب إال یحیی بىن زکریىا ثىم تىاله «و سىیدا و
ً
ً
ً
حصورا» ثم رفع شی ا صغیرا من األرض ،فقال :ما کان معه مثل هذا ثم ذبىح ذبحىا» (المص ّىن (ابىن أبىی شىیب ) ،ج ،8
ص.)189
 .83تفسیر القرآن (ابن أبی حاتم رازی) ،ج  ،2ص .644و مشابه های آن را ،ر.ک :تفسیر القرآن (صنعانی) ،ج ،3ص6 – 5؛
الدر المنثور ،ج  ،2ص22؛ جامع البیان ،ج  ،16ص.74 – 73
 .84تفسیر االما العسکری  ،ص.662 - 661

 2نیز تصحی

شده متون ذیل است:

_ «ما ارتکض فی النسا من جنین ینبغی له ان یقول أنا أفضل مىن یحیىی بىن زکر یىا ألنىه لىم

صدره خطی و لم یهم بها».

86

البته احتمال این که بخش اول این دو متن معیار بوده و روایات یحیی

نقل بىه معنىای

از آنها باشند ،بسیار قوی است .از ایىن رو ،بعیىد مىینمایىد کىه دو دسىته روایىات مسىتقل از هىم
ً
باشند ،زیرا محتوا و اسلوب بیانی و مفردات آنها تقریبا یکی است؛ مداخله راوایان در ویرایش

؛ تعارض و راهکارها

_ « ما بعلت النسا عن ولد ینبغی لىه ان یقىول أنىا أفضىل مىن یحیىی بىن زکر یىا لىم یحىك فىی

و یحیی

یحك فی صدر خطی و لم یهم بها».

85

روایات تفاضل یونس

ً
ظاهرا عبارت «و ال جالت (حاکت) فی صدره امرأ » در بخش پایانی روایت (ال ) بند -1

واژ گىىانی و تبىىدیل مضىىمون بىىه مفهىىو مشىىابه مىىتن اصىىیل ،بىىا درنىىگ و مقایسىىه فن ىی بىىه دسىىت

می آید .اشتراک صىحابه راوی و اسىناد آنهىا نیىز قرینىه دیگىری اسىت کىه ایىن احتمىال را تقو یىت
می کند .به هر روی ،با کند وکاو در یافتن متن معیار تا حدی زمینه تعارض رفع میشود.
ب ىىه هم ىىین س ىىان ،در روای ىىت تفاض ىىل ی ىىونس

ب ىىا توج ىىه ب ىىه فراوان ىىی نقله ىىای روای ىىات ب ىىا

کلیدواژههای «مىا ینبغىی» «أحىد» و «خیىر» ،بىه نظىر میآیىد کىه ایىن گونىه از شىهرت بیشىتری نىزد
محدثان برخوردار بوده است .هر چند در باره نقىل بىه معنىای آنهىا داوری دقیى نمىیتىوان کىرد،

لکىىن بىىا معیىىار قىىرار دادن ایىىن متىىون ،تعىىارض آنهىىا بىىا آمىىوزه افضىىلیت رسىىول خىىدا

بىىر طىىرف

مىیشىود؛ ز یىرا بىر پایىه مىتن معیىار ،مىراد گوینىده ایىن بىوده اسىت کىه افىراد عىادی (غیىر از پیىامبر)

تفضیلی بر یونس

ندارند و رسول خدا

 .4-2معناشناسی ّ
هم خطیئه

از شمول موضوع روایت خارج بوده است.

بعد از استخراج متن معیار ،معناشناسی اجتهادی مفردات و ترکیبىات آن ،گىا بعىدی در

راهکار معیار اسىت کىه تىا حىد ز یىادی تعىارضنمىایی روایىات منىع تفضىیل را کىاهش داده یىا بىر

طرف مینماید .البته این مرحله به روایت تفاضل یحیی

اختصاص دارد و تعىارض روایىت

ی ىىونس در مرحلىىىه فرضىىىیه مىىىتن معیىىىار آن رفىىىع مىىىیشىىىود .در روایىىىت تفاضىىىل یحیىىىی
معناشناسىىی ترکیىىب «مىىا هى ّىم بخطی ى » و «ال هى ّىم بىىإمرأ » نق ىش جىىدی در تبیىىین مفهىىو و رفىىع
تعىىارضنمىىایی آن بىىا آموزههىىای اسىىالمی دارد .هى ّىم ،آهنىىگ چیىىزی را داشىىتن اسىىت کىىه از شىىو
 .85الدر المنثور ،ج  ،4ص.263 – 262
 .86همان ،ج  ،4ص.263 – 262
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نفس پدید میآید و گاهی نمود ظاهری در رفتار فرد نیز پیدا میکند و با قصد که مرحله بعدی
از آن تفاوت دارد.

87

خطی ىىه از ریشىىه خطىىأ ،گرایشهىىا و واکنشهىىای ناخواسىىته یىىا خطاهىىای غیىىر عمىىدی را
88

گویند که اراده در پدیداری آنها نقش جدی نداشته و بیشتر جنبه غریزی و تکوینی داشته یىا از

غفلت ناشی می شىوند؛ بىرای نمونىه ،میىل بىه زنىان بىرای ارضىای جنسىی ،از جملىه گرایشهىای
غیر ارادی است که در همه مردان وجود دارد و نمیتوان اصل آنهىا را انکىار کىرد ،ولىی مهىار آنهىا
اختیاری ،لکن دشوار است .دشواری گریز آدمی از خطا در منش و رفتار تا حدی است کىه در

روایتی آحاد فرزندان آد به خطاپذیری توصی

شدهاند:

كل أین آدم خ أ و خیفر ن د
د
،ئل نصفونبوی.

89

در حالی که ذنب معادل اثىم ،معصىیت و جىر بىوده 90و بىا آ گىاهی و اراده انجىا مىیشىود.

ارتکاب ذنىب بىا دلیىل عصىمت انبیىا ناسىازگار اسىت .از ایىن رو ،روایىت «مىا أذنىب یحیىی ذنبىا
قىىم» 91بىىر آن تأ کیىىد نمىىوده اسىىت .حىىال معنىىای نفىىی «هى ّىم خطی ىىه» از یحیىىی در روایىىات
چیست؟ دو احتمال در معناشناسی آن قابل طر است:
 .4-2-1برخورد با زن

نیسىىت؛ ز یىىرا

مقصىىود روایىىت نفىىی خطىىا بىىه مفهىىو گرایشهىىای طبیعىىی انسىىان از یحیىىی
تمایالت انبیا به سان دیگر انسانها بوده و از ایىن ُبعىد تفىاوتی بىا دیگىران ندارنىد .بىه نظىر میآیىد
مقصود ،نفی خطای رفتاری ناخواسته از یحیی

است و پیوندی میان«ال هم بإمرأ » با نفی

خطىای از وی وجىود دارد .بىىه سىخن دیگىر ،ایىىن دو در یىب سىیا بىىوده و ترکیىب دو  ،خىىاص و
تفسیری از خطای مقصود در بخش اول روایت است .ابهىا در تبیىین مفهىو زن در ترکیىب «ال

هم بإمرأ » است .آیا مفهو کنایی آن آهنىگ ارضىای جنسىی بىا ازدواج اسىت یىا منظىور ارتبىاط

غیر جنسی یحیی

با زنی خاص بوده است؟

شىاید در ابتىىدای امىىر چنىىین ادعىا شىىود کىىه از همنشىىینی هى ّىم بىا امىىرا همىىان معنىىای ارضىىای
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 .87ر.ک« :و َهى َّىم بالشىىی َ یهى ُىم َه ّمى ًىىا :نىىواه وأ َ َ
راده و عى َىز علیىىه» (لسىىان العىىرب ،ج ،12ص)620؛ نیىىىز ر.ک :الصىىحا  ،ج،5
ص2061؛ مجمع البحرین ،ج ،6ص.187
َ َ
ً
ْ
خط َئ ِخ ْطأ من باب َع ِل َم ،وأ ْخ َطأ بمعنی واحد لمن یذنب علی غیر عمد» (تاج العروس ،ج  ،1ص.)146
ِ « .88
 .89و روایت «ما أحد إال قد أخطأ و هم بخطی لیس یحیی بن زکریا» (غریب الحدیث ،ج  ،2ص.)719
 .90العین ،ج ،8ص190؛ الصحا  ،ج ،1ص129؛ الفرو اللغویه ،ص.245
 .91تفسیر القرآن (صنعانی) ،ج ،3ص.6

معنا است ،لکن در صورت وجود قرینه مخال

آن یا تعارض با سیا اعتبار خىود را از دسىت

داده و معنىای غیىر متبىىادر جىایگزین آن مىیشىىود .بىا بررسىی گسىىترده بىه دسىت آمىىد کىه برخىىورد

خجج یفیس ب مج می و حییی ب اكج یف ،یففأ،شیف،یل فریم حییی نمرطةل فق،ل صه یفیسن :یفن ،بن
ً
خ،ص ! قی طص ت نصیفوم خ یفئ م ،طظ طره یفتار ص طأیا .ق،ل :و م ،هنص یفن ،بن خ،صن ل قن،ل:
نمرطة صنیما .،قن،ل و ن ! من ،شن ر .قن .،قن،ل :سن ح،ی ن ! أنیر م نصل فنأع و ن ل
د 92
د
نطأئ إیل ج ج عل صظاات طین م ،رفت ن طرف ل.
ق،ل :م ةق أ،ص رش و صو طی قةیب

؛ تعارض و راهکارها

متون اسالمی نیز بازتابیده است:

و یحیی

ناخواسته و تصىادفی یحیىی

بىا زنىی در مسىیر قىد زدن بىه همىراه عیسىی

شىایع بىوده و در

روایات تفاضل یونس

جنسی به ذهن تبادر میشىود و احتمىال دو بعیىد اسىت؛ هىر چنىد تبىادر یکىی از ادلىه صىحت

هر چند این متن از نگىاه برخىی از محققى ان غر یىب نمىوده و حتىی شىبهه اسىراتیلی بىودن آن

نیز مطر اسىت 93،لکىن برخىی نیىز ضىمن تلقىی بىه قبىول ،تحلیلىی عرفىانی از آن اراتىه کردهانىد؛
بىىرای نمونىىه تسىىتری (  ) 283ذیىىل تفسىىیر آیىىه «إ َّنمىىا ُت ْنى ِىذ ُر َمىىن َّات َبى َىع الى ّ ِىذ ْک َر و َخ ِشىىی الى َّىر ْح َ
من
ِ
ِ
َْ
یب» ،با استشهاد به این حکایت مینویسد:
ِبالغ ِ

د
نصیفقلل و م ی ن أریق نصةس،ی مل یفسفقر قة نه دنی نص نرشل
م ی ن ی سره طنرثه
و منن نننی ن أ ،ررنن،ل ك،رننت نصسنننأ،ون .و نألر .ی میفعنرنننه ....كننص ننن حینننیی و
طهنأن ،خرجن ،یشنیف،یل فرنیم حینیی نمنرطةل فقن،ل صنه یفیسن :یفن ،نبن خن،ص ! صقنی
یفیس
طص ت نصیفوم خ یفئ ل م ،ط ا ن یفتاره ،صن  .قن،ل :و من ،هنصل قن،ل :صنیمت نمنرطة .قن،ل :و
ن منن ،شننن ر .قنن .،قنن،ل یفیسنن :سننن ح،ی ن ! أنننیر م ننصل فننأع قة نن ل قنن،ل :م ةنننق
د
نلل صظاانت طین من،
أ،ص رشل و صو طی قةیب نطأأی إیل ج ج عل _ صنةون .ن ةیفنه _ طرفن
ّ 94
رفت ن ّز وجل.

ابن میثم نیز در تحلیل مقا مراقبت اولیای الهی با استشهاد به این داستان مینویسد:

د
نصسن،صكل ...ل و من
و ط ةم ّطی ننرنق إ نیا رنرن .ن ین،ی و هنص رت ن ظیفأن من رتنا
ّ
ر،ل هبه نصرت فقی یفتانل ن ن د ةنق ن ال ع رنرهم و ال یفسنأ طقنونثم .و م نل هنبن ن
حیضننر ی خیم ن مة ن ظننع فن ّ
نقی أ ضننهم قننی ال حین ّنة نن ،حیننجا ی ضننرة ننة ن منن
َّ
ّ ّ
ّ
منّ أن،مرطة
مهم یفاكنر فیفنه .و ناّ :طی حینیی بن اكج یفن،
نسفترنقه قیف فهل و یفشتةه طمر

 .92تفسیر التستری ،ص130؛ تاریخ مدینه دمش  ،ج ،64ص197؛ حلی األولیا  ،ج ،10ص.9
« .93فیه غراب و هو من اإلسراتیلیات( ».البدای و النهای  ،ج  ،2ص.)62 – 60
 .94تفسیر التستری ،ص.130
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ً
َّّ
فیف ه ،یل وجهه .،فقیفل صه :مل ف ةتل فق،ل :م ،ظااا ،إال جینرا.

95

به نظر میآید که تعبیر «ما ه ّىم بىامرا » ،در روایىات یىاد شىده ،در صىدد زدودن شىبهه برخىورد

یحیىىی

بىىا زنىىی بىىوده اسىىت .شىىاید ورود قىىرآن و روایىىت بىىه ایىىن مس ى له و تأ کیىىد بىىر حصىىور از

اوصاف وی نوعی واکنش وحیانی در ابطال این انگاره باشد .روایات منع تفضیل نیىز بیشىتر بىا

ایىىن لسىىان و آهنىىگ صىىادر شىىدهاند کىىه سىىاحت پیراسىىته یحیىىی را از ایىىن گونىىه اتهامىىات نىىاروا
بزدایند؛ هر چند مسىتندات محکىم اسىالمی در ایىن بىاره یافىت نشىد ،لکىن شىواهدی از کتىاب

مقدس و برخی از گزارش های تاریخی بر این امر وجود دارد که سبب پدیداری این سو ظن به

وی شد و در فرهنگ یهودیان وارد گردید.

با این تاریخینگری تا حدی میتوان به چرایی و چند و چون صدور این روایات در فضای

فرهنگ ىىی آن دوره نزدی ىىبت ىىر ش ىىد .متأس ىىفانه ش ىىارحان ب ىىا نگ ىىاهی تنه ىىا م ىىتنگرایان ىىه و ب ىىدون

تاریخینگری و مطالعات میدانی خود به شبههسازی بیشتر این روایات دامن زدهاند.
 .4-2-2شدت اجتناب واحتیاط

احتمال دو  ،عد اهتما به خطی ىه ه ّىم بىه زن را دو گىزاره مسىتقل در یىب بافىت معنىایی
تحلیل میکند .در این تحلیل« ،ما ّ
هم بخطی » نىوعی اغىرا در شىدت احتیىاط و مراقبىت از

نفس و اشتغال مدا وی به یاد خدا را میرساند که در نتیجه اعمال وی از هر گونه آلىودگی بىه

غیىر خىىدا پیراسىىته بىىوده اسىىت 96.شىىدت احتیىىاط یحیىی

تىىا حىىدی بىىوده اسىىت کىىه از خىىوف

ارتکاب گناه ناخواسته از هم غذا شىدن بىا مىرد خىودداری کىرده و تنهىا از رسىتنیهای زمىین و

پشم حیوانات برای خوردن و پوشىش اسىتفاده مىیکىرد .روایىت نبىوی «أیىن الشىهید بىن الشىهید

یلبس الىوبر و یأ کىل الشىجر مخافى الىذنب» 97در توصىی

سىیره یحیىی

بىر ایىن ادعىا داللتىی

آشکار دارد .ابن أبی الدنیا در کتاب الىورع مضىمون ایىن روایىت را از تنىوخی بىا افىزودهای چنىین

نقل کرده است:

ً
ك،ی حییی ب اكج یف ،ال یفأ كل شیفئ ،مم ،ی نصا،سل دت،ف طی یفكوی دخةه ظةنمل إ ن ،كن،ی یفأ كنل
م ر  .،نألر.ل و یفة ة م مسوك نص یفرل و نره نن ،ضنرته نصوفن،ةل قن،ل ن _ نع و جنل _
نة ننو :.نذها إیل تة نصجنح نص ی ذصن ن سنی نصنبا مل یف أنل خ یفئن و مل نم قن،
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 .95شر نه البالغ  ،ج  ،2ص.209 - 208
 ...« .96قال الشافعی ال اعلم أحدا أعطی طاع ان حتی لم یخلطها بمعصی ان اال یحیی بن زکریىا
یخل بطاع » (الکفای فی علم الروای  ،ص.)102 – 101
 .97تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) ،ج  ،2ص.62 - 60

و ال عصىی ان فلىم

ً
نووی نیز در پذیرش شهادت مرتکب گناهان صغیره به عد وجدان افراد کامال پیراسىته از

گناه استدالل کرده و یحیی

را استثنای آن دانسته است:

و یحیی

کحال نىی نیىز اسىىتثنای یحیىی از چنىىین خطاپىذیری را ذیىل روایىىت «کىل بنىىی آد خطىأ »..بىىا

؛ تعارض و راهکارها

ً
و إی صاننا نصك نن،ئر و نرتكننا نصرننت،ئرل فننقی كنن،ی ذصن رنن،درا من طف ،صننه مل یفاسننق و مل تننرد
ً
شننه،دتهل و إی كنن،ی ذصن غ،ص نن ،ی طف ،صننه فسننق نرد .شننه،دتهل أل رننه ال یك ن رد شننه،دته
أ،صقةیفل م نصرت،ئرل أل رنه ال عوجنی من یحن نص  ،ن و ال دحیة هن ،رنیف ل و ثنبن قن،ل
99
نصایب « :م ،ما ،إال م یص طو هم ریف إال حییی ب اكج یف.»،

روایات تفاضل یونس

ف،ق ضه!

98

استناد به مکاشفه وی با ابلیس چنین تبیین میکند:

و ن ییفث دنل یل طره ال دحیةو م ن د یفئ نرس،ی ن ،ج نل ةیفنه هنبن نصانو من نصضن و
یم نال رقیف،د نواله ی ف ل م ،إصیفه د ،ه و ترك م ،اه هن،ه  ....و قی خنم من هنبن نص أنوم
حییی ب اكج یف ،ل فقره قی نرد طره م ،هنم دخ یفئن  .ن نا طرنه صقیفنه إأةنیفة و م نه م ن،صیفق
م كل فسأصه هن،ل فق،ل :هص نصشهون .نص طصیفا ق ،أنین آدمل فقن،ل :هنل یل ف ن،
ل ق،ل ، :ش ت فشتةا،ك نصرالة و نصبكرل ق،ل :هنل غیفنر ذصن ل قن،ل :ال .قن،ل:
ً
ً 100
یل طی ال طمال أ ین م ط ،م طأیال فق،ل إأةیفة :یل طی ال طررح مسةأ ،طأیا.

 .4-3فضا شناسی صدور

این راهکار با کاربست قاعده تاریخینگری و با تمرکز بىر فضاشناسىی صىدور ایىن روایىات،

ضمن دفع تحق تعارض ،تحلیلىی متفىاوت از ایىن روایىات اراتىه مىیکنىد .ایىن راهکىار در گىا

نخست تأ کید دارد کىه در تحلیىل فضىای صىدور روایىات ،انگیىزهشناسىی و کشى

زمینىههای

محیطی و فرهنگی مخاطبان ،نقش مهىمتىری نسىبت بىه سىایر مولفىههای فضىای صىدور دارد.

یکىىی از علىىل تضىىعی

و تعىىارضنمىىایی احادیىىث ،نادیىىده گىىرفتن انگیىىزه و زمینىىههای صىىدور

است .فهم برتر و تشخیص روایات تقیهای از اهىم کارکردهىای توجىه بىه فضىای صىدوراحادیث
است و توجه به فضای صىدور ،زاو یىه دیىد فهمنىده حىدیث را تغییىر و فهمىی دقیى و نزدیىب بىه

واقع از محتوای روایت را به دنبال دارد.

101

اصل و نىوع پاسىخ بىه چرایىی صىدور روایىات منىع تفضىیل یىونس

 .98الورع ،ص.99
 .99المجموع ،ج  ،20ص.227
 .100سبل السال  ،ج  ،4ص.180
« .101فضای صدور» ،ص.17 - 3

و یحیىی

بىه عنىوان
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منبع و معیاری بىس مهىم در تحلیىل محتىوایی و داوری در بىاره اعتبىار آنهىا نقىشآفىرین اسىت.

در مقابىىل نیىىز نادیىىده گىىرفتن فضىىای صىىدور ایىىن روایىىات یىىا غفلىىت از آن بىىه هىىر دلیىىل موجىىه

یىىا غیىىر موجىىه ،تىىأثیر جىىدی در دسىىتیىىابی یىىا نزدیىىب شىىدن بىىه مقاصىىد روایىىات بىىه دنبىىال دارد.

ایىىىن تىىىأثیر را در دو راهکىىىار پیشىىىین میتىىىوان دیىىىد؛ در راهکىىىار تضىىىعی

راهکار تصحیح.

و برخىىىی توجیهى ىىات

تقطیىىع ایىىن گونىىه روایىىات از فضىىای صدورشىىان ،و اسىىتنباط مفىىاهیمی انتزاعىىی و بر یىىده از

بافت تاریخی و فرهنگی عصر صدور آنها مشىهود اسىت .دلیىل ایىن ادعىا اخىتالف شىارحان در

حىدس مقاصىىد ایىىن روایىىات و داوری در بىاره اصىىل اعتبىىار آنهىىا اسىت کىىه هىىر دیىىدگاهی در بىىاره

برخی از نقلهای با پیشفرضهای خاص و بدون تاریخینگری در تبیین فضىای صىدور ایىن
روایات نظریهپردازی کرده است .اگر تالش میشد این روایات در اف تاریخی_ فرهنگىی زمانىه
صدور خودشان فهمیىده میشىد ،چنىین داوریهىای متناقضىی از ایىن روایىات اراتىه نمىیشىد.
البتىىه ایىىن مشىىکل بىىه ایىىن روایىىات اختصىىاص نىىدارد و در سىىایر معىىارف حىىدیثی نیىىز شىىاهد ایىىن

آسیب در فهم احادیث هستیم کىه از آن بىه آسىیب «فهىم نىا تمىا » یىاد مىیشىود 102.هىر چنىد در
میرا

یونس

حدیثی فریقین تحلیل یا رهنمونی در باره فضىا شناسىی صىدور روایىات منىع تفضىیل بىر
و یحیی

یافت نشد؛ از این رو ،نظر به عد صدور روایات نبىوی در خىو و رسىالت

تعلیمىىی وی نسىىبت ب ىىه آموزههىىای قرآنىىی و وحی ىىانی ،در توجیىىه اسىىباب ص ىىدور ایىىن روای ىىات

فرضیههای ذیل قابل طر است:
 .4-3-1تصحیح نگرهها

لحن و آهنىگ روایىات منىع تفضىیل همسىان نیسىتند و مىیتىوان آنهىا را بىه دو نىوع ارشىادی و

ابطالی تقسیم کرد .لحن ارشادی یا تعلیمی ناظر به روایاتی است که رسول خدا

با آهنگی

نىر بىىه هىىدایت نظىىری صىىحابه در مسى له تفاضىىل انبیىىا پرداختىىه اسىىت .بسىىی روشىىن اسىىت کىىه
اقتضىىای تعلىىیم ،نىىر خىىویی ...،گىىویی ،و لطافىىت در اسىىلوب بیىىانی اسىىت تىىا ضىىمن تبیىىین

حقیقت به تصحیح فهم مخاطب یاری رساند .لحن ابطالی یا انتقادی ناظر بىه روایىاتی اسىت

کىىه نفىىی انگىىاره ناصىىوابی هىىدف اصىىلی آنهىىا اسىىت .ایىىن فرضىىیه بىىا ابتنىىای بىىر تفکیىىب لحىىن
صدوری روایات ،تحلیلی سىه ُبعىدی از زمینىه و انگیىزه صىدور آنهىا را اراتىه مىیکنىد کىه یکىی یىا
مجموع آنها میتواند راهگشا باشد:

22

 .102آسیب شناسی حدیث ،ص.251 - 247

بعىىد از نىىزول آیىىاتی بىىا محتىىوایی تفضىىیل و ترفیىىع انبیىىا در قىىرآن ،زمینىىه بىىرای گفىىت و گىىو در

موضوع تفاضل پیا مبران میان صحابه و مخاطبان عصر نزول مطر گردید .با توجه به رسالت

از روایت شماره (ال ) بند  1-1و روایت (ج) بند 1 -2میتوان به عنوان قرینهای برای تأیید
مشترک بىا سىبب صىدور

این فرضیه استفاده کرد .بر پایه روایت (ال ) ،منع تفضیل یونس
ُ ّ
التفضلونی علىی موسىی » بىوده اسىت .بنىا بىر پىذیرش اشىتراک ایىن روایىت بىا سىبب
روایت «
صدور حىدیث منىع تفضىیل بىر موسىی

 ،میتىوان ادعىا کىرد کىه رسىول خىدا

؛ تعارض و راهکارها

مفاد این آیات و داوری در تصحیح برخی برداشتهای ناصواب صادر شده باشد.

و یحیی

تبیینی و تعلیمی رسول خىدا

نسىبت بىه قىرآن ،ایىن روایىات در ایىن فضىا و بىا هىدف تبیىین

روایات تفاضل یونس

 .4- 3- 1- 1تفاضل انبیا

بىه تصىحیح

نگىىره افراطىىی برخ ىىی صىىحابه در تفاضىىل انبی ىىا پرداختىىه و بىىا ای ىىن روایىىت مىىانع برداش ىىتهای

ناصىىواب از ایىىن مقولىىه شىىده اسىىت .روایىىت (ج) نیىىز در تصىىحیح نگىىره صىىحابه در ایىىن مس ى له

تصریح دارد و نشان می دهد که گروهی از صحابه برداشتی ناتما از این مقوله داشىته و رسىول

خدا

به تصحیح آن پرداخته است.

تقر یىىر دیگىىر از فرضىىیه داوری« ،رد تفاضىىل سىىاختگی» اسىىت .از آهنىىگ نفىىی و ابطىىال گىىون

برخی روایات این موضوع (به استثنای (ال ) بند  1-1و (ج) بند  ،)1-2نوعی شدت در طىرد و
رد انگىىاره تفضىىیل نبىىوی بىىر یىىونس و یحیىىی بىىه نظىىر میآیىىد؛ گىىویی جر یىىانی بىىه دنبىىال تفاضىىل

سىىاختگی و ظىىاهر گىىرا میىىان رسىىول خىىدا

و پیىىامبران یىىاد شىىده بىىوده اسىىت ،انگیىىزه رسىىول

ضمن نفی این جریان ،اعالن عمومی برای منع چنین اقدامی بوده است.
خدا
ّ
103
روایىىت «مىىن قىىال إنىىی خیىىر مىىن یىىونس بىىن متىىی فقىىد کىىذب» بىىا تکىىذیب انگىىاره تفاضىىل
ساختگی ،تصریح در این معنا دارد .این روایت مىیتوانىد ابطىال پىیشفىرض ایىن جر یىان باشىد
 ،به این تفاضل دست یازیده بود.

که فقم با تحلیل ظاهرگرایانه از داستان یونس
ُبعد سو فرضیه نخست ،پاسخ به پرسىش های پنهىان در مسى له تفاضىل انبیىا اسىت .چىه

بسا در میان مخاطبان نسبت به شخصیت یىونس

و یحیىی

و جایگىاه آن دو پرسىش یىا

شبههای مطر بوده است و این روایىات بىا هىدف پاسىخگىویی و روشىنگىری در ایىن بىاره صىادر

شدهاند؛ برای نمونه ،این روایىات را میتىوان در امتىداد تحلیىل چرایىی و چگىونگی قهىر و نفىرین
یونس

علیه قو خود ،علت و کیفیت شهادت یحیی

دانست؛ به وی ه از تأ کید روایات

 .103المسند (ابن حنبل) ،ج ،1ص .422حاکم این روایت را بنا بر شرایم مسلم و بخاری ،حىدیث صىحیح ارزیىابی کىرده
است ( ر.ک :المستدرک علی الصحیحین ،ج ،2ص.)528
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بر عد تمایل یحیی

به زنان ،بعید نیست که روایىات در مقىا رد تىوهمی مفىروض در رابطىه

ایشان با زنان بوده است؛ احتمالی که ممکن است در تبیین چرایی شهادت ایشىان و مسىبب

اصىىلی آن کىىه زنىىی بىىدکاره (بىىه تعبیىىر روایىىات از بغىىا بنىىی اسىىراتیل) بىىوده اسىىت 104،بىىه ذهىىن

بیماردالن عنود با خاندان نبوت خطور کند 105.البته احتمال طر پرسش از سوی یهودیان به
هدف آزمون علمی رسول خىدا

نمیرسد.

در بىاره شخصىیت ایىن دو پیىامبر یهىودی نیىز بعیىد بىه نظىر

 .4- 3- 1- 2شبهه تصادم با زن نا محرم

مس له برخورد غیر ارادی یحیی

با خانمی در مسیر عبور را در  4-2-1بحث کردیم .چىه

بسا این روایات در صدد زدودن شبهه ارادی بودن این برخورد بوده است .از این رو ،بىا تأ کیىد از
وی نفی شده است.

 .4- 3- 1- 3شبهه گناه و گریه

اشىىتهار یحیىىی

بىىه گر یىىههای مسىىتمر و طىىوالنی و نخندیىىدن وی 106ممکىىن بىىود در ذهىىن

برخی از افراد نادان به اسرار نبوت ،شاتبه ایجاد کند که دلیل گریه و انابه وی چه بوده اسىت؟

چه بسا توهم شود که گریه بىرای غفىران گناهىان اسىت .پىس توجیىه گر یىههای وی چیسىت؟ از

این رو ،در این روایات و مشابه آن به علىت گر یىه های وی بىه نحىو سىلبی اشىاره شىده اسىت کىه

برای انابه از گناه نبوده است:

إی حییی ب اكج یف ...،و ك،ی ع كص م غیفر ذرا.

107

مازندرانی به این شبهه توجه داشته و آن را چنین پاسخ داده است:
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 ...« .104و من هوان الدنیا علی ان أن رأس یحیی بن زکریا أهدی إلی بغی من بغایا بنی إسىراتیل» و « کىان قاتىل یحیىی
بن زکریا ولد زنا( »...ر.ک :اإلرشاد ،ج ،2ص)133 – 132؛ «ما قتل یحیی بن زکریا إال فىی امىرأ بغىی قالىت لصىاحبها :ال
أرضی عنب حتی تأتینی برأسه ،قال :فذبحه فأتاها برأسىه فىی طشىت» (المص ّىن (ابىن أبىی شىیب ) ،ج  ،7ص– 467
)468؛ « عن عبد ان بن الزبیر قىال مىن أنکىر الىبال فىانی ال أنکىره فقىد ذکىر لىی انمىا قتىل یحیىی بىن زکریىا فىی زانیى » (الىدر
المنثور ،ج  ،4ص.)263 – 262
 .105شایان ذکر است بنا بر روایات دیگر دلیل شهادت یحیی  ،به تعبیر نبوی الشهید بن الشهید ،امتناع وی از اجابىت
درخواست همسر پادشاه بنی اسراتیلی بوده است .وی شیفته جمىال و کمىاالت یحیىی شىد ،ولىی بىا پاسىخ منفىی وی
مواجه گردید و طرحی مکارانه برای شىهادت وی ریخت(همىان) .بىر اسىاس برخىی از روایىات یکىی از حىواد منجىر بىه
نحس مستمر شدن روز چهارشنبه قتل یحیی در این روز بیان شده است (الخصال ،ص.)389 – 388
 .106شر أصول الکافی ،ج  ،11ص.148
 .107الخرات و الجراتح ،،ج  ،2ص.921 - 920

روایات تفاضل یونس

بىىر پایىىه آی ى ات متعىىددی از قىىرآن ،همىىاره خداونىىد از انبیىىای الهىىی بىىا احتىىرا و تکىىریم سىىخن

و یحیی

 .4-3-2تکریم انبیای پیشین

؛ تعارض و راهکارها

قوصننه :اكنن،ی حیننیی ب ن اكج یفنن ،ع كننص و ال یفضننح ...ش ك ننرة أك،ئننه مشننهورة و شننیة عرننه
م جوفن و ی ك ننا نصسننیفر و نصفا،سننیفر مننبكورة قیفننل :نص كنن،ء صتاننرنی نصننبرو نن ،وجننه أكنن،ء
ً
د
،رفل ع كوی شوق ،إیل ننح و و ننبر دل ع كوی
نن روم نناعه هن ،و طجیفا اه أأی نص
ً
خوفنن ،من نصننبرو ل و صننبن قنن،ل أ ن نص رفنن،ء :نص كنن،ء رشننح .،قننرن نصقةننو اننی ننرنرة
نصشوق و نص شقل یل طی أك،ء نن روم یك طی یفكوی ال ظ شینئی نصقیف،م أن،صاظر إیل
108
ض ا،ء نألم .

گفته و هنگا یادکرد آنان بىر فضىایل و تالشهىای ایشىان در اعىتالی کلمىه توحیىد تأ کیىد دارد.
بىدون هىىیچ تردیىدی رسىىول خىىدا  ،تاجىدار ُخلى عظىیم و مظهىىر ُخلى قرآنىی ،نیىىز در تعامىىل

با انبیای پیشینُ ،خل اله ی را مد نظر داشته و با هر اقدا ضد تکریم انبیا مقابلىه کىرده اسىت.
از این رو ،یکی از اصول سىیره نبىوی ،تکىریم و تعظىیم پیىامبران الهىی پىیش از خىود بىوده اسىت.

تکىىریم انبیىىا در سىىیره نبىىوی چهىىره ای دو سىىویه داشىىته اسىىت؛ سىىویه رو یىىین آن ،یىىادکرد پیىىامبران
پیشین ،توأمان با احترا و متناسب با شان نبوت ایشان بوده است .سىویه ز یىرین آن ،مراقبىت
از پدیىداری تىىوهم هرگونىىه تنقىىیص انبیىىای پیشىىین بىىه هنگىىا یىىادکرد جایگىىاه و فضىىایل خىىویش

بوده است.

تأ کید رسول خدا

با تعبیر «ما ینبغی» در روایىات مىورد بحىث و تکىرار قیىد « ...ال فخىر»

در بخش پایانی روایات بیانگر فضایل خود 109،قرینهای بر نفی هىر نىوع تىوهم تفىاخر و تمىاد از

سوی ایشان و یادکرد این فضایل از باب اظهار نعمت الهی بىر وی اسىت 110.شىاید فقىدان آنهىا

افىراد بیمىىار دل را بىىه برداشىتی ناصىىواب از اخىىال نبىوی سىىو مىىیداد .اخىال فضىىیلت نبىىوی،

اقتضا میکند که فضایل اخالقی و خصایص معنوی پیامبران پیشین مورد احتىرا قىرار بگیىرد
و از هر گونه نفی آنها خودداری گردد .از این رو ،ما شاهد روایات فراوانی از ایشان در اسىتناد بىه

سیره انبیىای پیشىین هسىتیم و گىویی رسىول خىدا

از رهگىذر تکىریم بىا تأ کیىد بىر خصىایص

اخالقی و شخصىیتی پیىامبران از آن بىه عنىوان راهبىردی در تعىالی معنىوی مخاطبىان بهىره بىرده

است .روایات منع تفضیل را میتوان در چنین فضایی این گونه تحلیل کرد:
 .108شر أصول الکافی ،ج  ،11ص.148
 .109همانند «أنا سید ولد آد و ال فخر ،و أنا أفصح العرب و ال فخر».
 .110احکا القرآن (جصاص) ،ج 2ص .251
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نظىىر بىىه مکىىی بىىودن نىىزول داسىىتان یىىونس

تفضیل بر وی در دوران مکی از رسول خدا

شخصیت یونس

ایىىن احتمىىال قىىوت مىىیگیىىرد کىىه روایىىات منىىع

صادر شده باشند؛ زیرا با نزول آیات مىرتبم بىه

 ،زمینه ذهنی الز بىرای پرسىش ،شىبهه و گفىت و گىو در بىاره وی طبیعىی

است که میان صحابه و مردمان عادی شکل گرفته باشد .همچنین چنین به نظر میرسد که

برخىىی از مخاطبىىان بىىا اسىىتناد بىىه ظىىاهر فقىىم برخىىی از آیىىات نسىىبت بىىه شخصىىیت یىىونس

داوری نا صوابی کرده باشند؛ بدون این که بىه جایگىاه وی نىزد خداونىد آ گىاهی داشىته باشىند؛

به وی ه این که سوره های حاوی آیات مرتبم به شخصیت یونس

هنوز در حال نزول بىوده و

طبیعىی اسىت کىه مخاطبىان آ گىاهی دقیى از نظر یىه وحیىانی در ارز یىابی شخصىیت یىىونس

بىا هىدف پىیشگیىری از شىکلگیىری
نداشته باشند .در این فضا به نظر میآید رسىول خىدا
گمانه های نادرست در باره یونس چنین روایاتی را فرموده باشند تا مانع داوریهای تب ُبعدی
در باره یونس شده و شان نبوت ایشان حفظ شده باشد.
در باره یحیی

نیز به نظر میآید نظر به نزول آیاتی در شأن واالی اخالقی و معنىوی ایشىان

در دو سىىوره مکى ِىی مىىریم

111

و انبیىىا ،

112

رسىىول خىىدا

ضىىمن تکىىریم وی بىىه برجسىىته سىىازی

فضىىایل وی پرداختىىه اسىىت؛ فضىىایلی کىىه نىىزد مسىىیحیان شىىناخته شىىده بىىوده و یحیىىی

از

منزلىىت و مکىىانتی برجسىىته در انجیىىل آنىىان برخىىوردار بىىوده اسىىت 113.بىىر اسىىاس گىىزارش کتىىاب

مقدس و تفاسیر آن ،یحیی

به مقا خودانکاری دست یافته بود و جز به ملکىوت بىه چیىزی

نمیاندیشید حتی زمینه نبوت عیسی را نیز وی فىراهم کىرد و نقىش مهمىی را در تلطیى

روابىم

یهودی ىىان ب ىىا عیس ىىی داش ىىت ،ب ىىا ای ىىن ح ىىال ،کاهن ىىان یه ىىود از ج ىىدیترین مخالف ىىان یحی ىىی و

تعالیمش بودند 114.در یکی از شرو انجیل چنین آمده است:

بىدین سىان عیسىی ،یحیىىی را یىه طىور عمیى مىىورد تمجیىد قىرار میدهىد .خىىدمت
یحیی موفقیت آمیز بود .بسىیاری از یهودیىان در اثىر شىنیدن پیىا او توبىه نمودنىد؛

باج گیران و دیگر گناهکاران توبه کردنىد؛ افىراد از طبقىات و اقشىار مختلى

شىروع

کردند به وارد شدن به ملکوت آسمان .به راستی که ملکوت آسمان «به جد» وارد
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 .111سوره مریم ،آیه .12 - 7
 .112سوره انبیا  ،آیه .90- 89
« .113هر آینه به شما می گویم که از اوالد زنان ،بزرگتری از یحیی تعمیددهنده برنخاست» (انجیل متی ،فصل  ،11آیه )11؛
«یحیی در پی زندگی راحت نبود .وی خود را انکىار کىرده بىود» (مىرقس ،فصىل  ،1آیىه )6؛ «یحیىی یىب نبىی واقعىی بىود _
بزرگتر از یب نبی _ زیرا که آمد تا راه را برای مسیحا مهیا سازد» (مرقس ،فصل  ،1آیه .)3-2
 .114مقارن األدیان :المسیحی  ،ص.27 - 26

اشتهار خصایص اخالقی و معنوی یحیی

بر پایه متون قابل اثبات است.

برخىىی از آیىىات در بىىاره داسىىتان یحیىىی

116

در دوره اسالمی نیز به دنبىال نىزول

 ،پرسىىشهایی از تبیىىین مقاصىىد قرآنىىی از اوصىىاف
ص ىىادر ش ىىد .ب ىىه دنب ىىال ای ىىن تبی ىىین ،حص ىىر و

روای ىىات ب ىىا رویک ىىرد تفس ىىیری از رس ىىول خ ىىدا

اختصاصی برای یحیی در این فضایل بیان شد .روایات و اقوال تفسیری صحابه و تابعىان
ً
ً
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الصا ِلحین» 117این احتمال را تأیید میکند.

؛ تعارض و راهکارها

خىىاص وی چىىون سىىال الهىىی ،سىىیادت و حصىىور در میىىان صىىحابه مطىىر گردیىىد و برخىىی از

و یحیی

تفاضل بر رسول خدا

میان یهودیان صدر اسال و استناد به آن در

روایات تفاضل یونس

جهان گردید.
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 .4- 3- 3عقاب دنیوی تکذیبکنندگان

شاید رسول خدا

روایت منع تفضیل بر یونس

را در مقابىل افىرادی فرمىوده باشىد کىه

ا ین تصور را داشتند که هر چقدر هم ایشان را تکذیب و اذیت بنمایید ،وی قىو خىود را نفىرین
نخواهد کرد .به نظىر میآیىد ایىن روایىات در صىدد دفىع ایىن تىوهم باشىند کىه تصىور نشىود رسىول

خدا

چون برتر از یونس

اسىت ،دیگىر قىو خىود را نفىرین نمىیکنىد و در نتیجىه از عىذاب

دنیوی مستثنا هستند .به بیان دیگر ،قصىد رسىول خىدا

از ایىن روایىات رد ایىن پنىداره بىوده

است و احتمال نفرین در اثر تمرد و تکذیب قو به عنوان یکی از سنن الهی همچنان پىا بىر جىا

است و رسول خدا

استثنای از آن نیست.

روای ىىات مرحوم ىىه ب ىىودن ام ىىت نب ىىوی 119ن ىىاظر ب ىىه بع ىىد از پ ىىذیرش اس ىىال و نب ىىوت حض ىىرت

محمىىد

بىىوده و منافىىاتی بىىا ایىىن تحلیىىل نىىدارد .الزمىىه افضىىل بىىودن از یىىونس

نیست که رسول خدا

بىىدین معنىىا

در اثر تکذیب و عناد ورزی آ گاهانه قو خود آنها را نفرین ننماید.

از برآیند آیات مرتبم به داستان یونس

در قرآن ،وجىه برجسىته آن همىان غیبىت قهرگىون

 .115تفسیر کاربردی عهد جدید ،متی ،فصل  ،11آیه .11
ً
« .116قال الیهودی :فهذا یحیی بن زکریا یقال :إنه أوتی الحکم صبیا و الحلم و الفهم ،و إنه کان یبکی من غیر ذنب ،و کان
أعطی ما هو أفضل من هذا ،...،و کان یبکی حتی یبتل
یواصل الصو  .قال له علی  :لقد کان کذلب ،و محمد
مصاله خشی من ان _ عز و جل _ من غیر جر » (حلی األبرار ،ج  ،1ص.)33
 .117سوره آل عمران ،آیه .39
 .118جامع البیان عن تأویل آی القرآن ،ج  ،3ص.348 - 347
 .119همانند روایت «ان أمتی مرحوم مقدس مبارک  ،ال عذاب علیها یو القیام  ،إنمىا عىذابهم بیىنهم فىی الىدنیا بىالفتن»
(ر.ک :کنز العمال ،ج ،12ص.)154 -153
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وی از قىو خىود بىه دلیىل تکىذیب ایشىان و نفىرین یىونس بىر نىزول عىذاب الهىی بىر آنهىا اسىىت .در
بخشی از سوره انبیا نیز قرآن شخصیت یونس

را با تمرکز بر قهر یا غیبت وی از قىو  ،سىیر در

شکم ماهی ،اضطرار محض در مقا دعا و نجات وی از غم معرفی میکند .این سوره رحمت

و فضل خداوند را بر انبیای پیشین به تصویر کشىیده اسىت .خالصىه آن کىه رفىع عىذاب از قىو

یونس

استثنا بوده و دلیلی بر تعمیم آن به امت رسول خدا

شىىرایم سىىخت دوران مکىىی رسىىول خىىدا

بشوند ،نیز چندان بعید نمینماید.

نیست .احتمال این کىه در

از قىىو خىىود قهىىر نمایىىد و آنهىىا دچىىار عىىذاب الهىىی

 .4-3-4کارکرد اخالقی

در ایىن تحلیىل بىه یىب فضىای اخالقىی و اعتقىادی در صىدور ایىن روایىات تأ کیىد مىیشىىود.

روایىىات منىىع تفضىىیل ،بىىرای تربیىىت اخالقىىی مخاطبىىان صىىادر شىىده اسىىت .رسىىول خىىدا

چىىه بسىىا بىىا بهىىره گیىىری از داسىىتان ایىىن دو پیىىامبر الهىىی بىىرای تربیىىت نفىىوس و تعىىالی اخالقىىی و
ایمانی بهره جسته است .آموزه اخالقی داستان یونس
باالی ایمانی هم باشد ،نباید خود را برتر از یونس

چنین است کىه فىرد ا گىر چىه در رتبىه

بپندارد؛ چه بسا لحظهای غفلت و اتکال

بىه خىىود او را دچىىار سىىختتىىرین ابتال تىىات نمایىىد .رسىىول خىىدا

از داسىىتان یىىونس بىىه عنىىوان

تمثیل برای تربیت اخالقىی مخاطبىان و توجىه دادن بىه نقىش غفلىت در ابتال تىات انسىانی بهىره

برده است.

در این تحلیل ،مرجع ضمیر«أنا» در روایات منع تفضیل ،شخصىی غیىر از رسىول خىدا

است و این روایات از باب اسلوب بیانی «ایىاک اعنىی و اسىمع یىا جىاره» صىادر شىدهاند 120.بىه

عبىىارت دیگىىر ،در روایىىات یىىونس

خدا

را شامل میشود.

 ،مصىىدا «أنىىا» مخاطبىىان بىىوده و هىىر فىىردی غیىىر از رسىىول

روایات با تعابیر « لنبی»  ...،نیز نقل به معنا یا خطای برداشت راوی خواهد بود یا این گونىه

تأویل خواهند شدکه وقتی هیچ پیامبری را شایسته نباشد که خود را برتر از یىونس بپنىدارد ،بىه
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 . 120شایان ذکر است یکی از راهکارهای شارحان احادیث در رفع تعارض برخی از آیات و روایات با مبانی فقهی و اصولی
قاعده «ایاک اعنی و اسمع یا جاره» بوده است؛ برای نمونه ،در توجیه خوف تأثیر جواب سال به زن جىوان ذیىل روایىت
« کىىان یکىىره أن یسىىلم علىىی الشىىاب مىىنهن و یقىىول :أتخىىوف أن یعجبنىىی صىىوتها ،فیىىىدخل علىىی أ کثىىىر ممىىا أطلىىىب مىىىن
األجر»(الحدات الناظره ،ج ،9ص ،)83و مخاطب آیه « ل ن أشرکت لیحبطن عملب و لتکونن من الخاسىرین»(سىوره
ُ
َّ
َّ
النظىر ّ ،
زمر ،آیه  ،)65توجیه نهی اما علی از نگاه به نامحر در روایىت «یىا ّ
فىإن لىب األولىی و
النظىر ،
علىی! ال تتبىع
لیست لب اآلخر »(الحدیث النبوی بین الروای و الدرای  ،ص )413به همین قاعده استناد شده است.

طر ی ى اولىىی بىىر دیگىىران نیىىز ایىىن امىىر روا نخواهىىد ب ىود .تصىىویر شخصىىیت یىىونس
حىدیثی شىىیعه بىىا اهىىل س ّىنت تفىىاوتی مىىاهوی دارد .در جوامىىع روایىی شىىیعه آنچىىه از ایىىن پیىىامبر

الهىی انعکىاس یافتىه اسىت ،بیشىتر جنبىه دعىایی ،اخالقىی و تفسىیری داشىته اسىت .از ایىن رو،

پیامبری یونس

در نینوا 123،استناد به حال اضطرار یونس

آن در اجابىىت دعىىا 124،تىىرک اولىىی اتکىىال بىىه نفىىس یىىونس

در ادعیه معصومان و تأثیر آن

 125و تنز یىىه وی از ارتکىىاب گنىىاه

عمدی مستوجب عقاب 126،و مواردی دیگر 127اشاره شده اسىت کىه بىه طىور کامىل از آنچىه در
جوامع حدیثی اهل ّ
سنت انعکاس یافته ،متمایز است.
آموزه اخالقی داستان یحیی

؛ تعارض و راهکارها

تمثیىىل حسىىنین

بىىه یىىونس

 122،داسىىتان اسىىال آوردن عىىداس نصىىرانی و اخبىىار نبىىوی بىىه

و یحیی

بیشتر در کتب شیعه به مساتلی چون شىباهت غیبىت امىا مهىدی

بىه یىونس

 121،وجىه

روایات تفاضل یونس

در میىىرا

نیز گریز شىهوات ،راهبىرد تعىالی و سىیادت معنىوی اسىت.

ایىن پیىامبر الهىی بىا دوری گز یىىدن از شىهوات حىالل نفسىانی بىىه مراتىب واالیىی از کمىال دسىىت

یافت که تنها راه آن مهار امیال نفس و انس مداو با خداوند اسىت .از ایىن رو ،مفهىو سىی ه یىا

ذنىىب ،در روایىىات یىىاد شىىده ،ارتکىىاب عمىىدی حىىرا نیسىىت ،بلکىىه رویآوردن نفىىس بىىه امیىىالی
است که غفلت را به دنبال دارد .در این میان ،غر یىزه جنسىی و تمایىل بىه زنىان امىری اجتنىاب

ناپذیر و فراگیر است که شاید مهار آن غیر ممکن یا بس دشوار باشد.
ً
ً
وص «حصىور» بىرای جنىاب یحیىی در آیىه «سىیدا و حصىورا» چىون بىه لسىان مىد وی

است ،به طور قطع به معنىای ایجىابی خواهىد بىود؛ نىه ایىن کىه بىه نحىو سىلبی و بىه معنىای عىد

توانىىایی جنسىىی در وی باشىىد .حصىىور «یعنىىی چنىىان مالىىك خىىود باشىىد کىىه همىىه انگیىىزههىىا و

تحریکىىات غرایىىز و ش ىىهوات متضىىاد بىىا کم ىىال را در حصىىار محىىدودی نگ ىىه مىىیدارد و ض ىىبم

میکند».

128

یکی از محققان در این باره مینویسد

 .121کمال الدین و تما النعم  ،ص327؛ الغیب  ،ص.111 – 110
 .122الثاقب فی المناقب ،ص.330- 329
 .123حلی األبرار ،ج ،1ص.131 - 130
 .124المقنع  ،ص.221
 .125الکافی ،ج  ،2ص.581
 .126عیون األخبار ،ص.112
 .127دالتل االمام  ،ص.212 - 210
 .128پرتوی از قرآن ،ج ،5ص.123
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و ننقرود طره میح حییی أأره رور صیفة طره ال یفأیت نصاس،ء كأ ،ق،صه أ ضهمل بل م ان،ه:
طرننه م رننوم ن نصاننون ذ و نصقنن،ذنرن.ل و ال یا ن ذص ن م ن تالنحیننه أ،صاسنن،ء ن ننالل و
غشیف،هن و إیفالده ل بل قی یفاهم وجنود نصاسنل من د ن،ء اكج یفن _ ،ةیفنه نصرنالة ونصسنالم _
یفث ق،ل «ها یل م صیر ذ یف طیف » 129كأرنه سنأل وصنین صنه ذ یفن و رسنل و قنال و
130
ن ت ،یل ط ةم».

یکی از عالمان شیعه در این باره مینویسد:
م طی ننرند أ ،رور نن ،صت ی ة نصااة نصشهون .ننرجو
131
ال خروص م ال یففالنجل فقره صیفة م نصشهون .ننرجو .

از این رو ،روایت یا قول نفی ابزار یا ضع

ً
ً ً
أال و مه و قریا

قوه آمیزش با زنان ،شاذ بوده و مورد تردیىد جىدی

برخی از محققان قىرار گرفتىه اسىت 132و برخىی آن را بىا سىیا مىد آیىات ناسىازگار دانسىتهاند.
فخر رازی در رد این دیگاه مینویسد:

و هبن نصقنول انیر ،ف،سنی ألی هنبن من صنا .،نصاقرن،ی و ذكنر صنا نصاقرن،ی ی م نر.
ً
ً 133
ننیح ال حیوال و ألی یل هبن نصفقیعر ال یفسفحق أه ثونأ ،و ال ت ظیفأ.،

لذا نگاه برخی از محققان در شرط نبودن صحت عضو تناسلی بىرای امامىت 134بىا اسىتناد

به حصور بودن یحیی از اساس باطل است.
گویی در روایىت تفضىیل یحیىی

مقصىود از خطىا یىا آهنىگ گنىاه چنىین میلىی اسىت کىه

نفىىس هىىر انسىىانی بىىدان تمایىىل دارد و امىىری فراگیىىر بىىین آحىىاد بشىىر اسىىت؛ لکىىن در ایىىن میىىان،

یحیی

با محرو نمودن خود از این لذت از مقدمات غفلت رهیده است .البته این روایىت

بدین معنا نیست که دیگر انبیا ،خطای عمدی داشتتند؛ زیرا با دلیىل حکمىت و عصىمت در
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 .129سوره آل عمران ،آیه .83
 .130عمد القاری ،ج  ،10ص.142
 .131مهذب األحکا  ،ج  ،24ص.7
 .132تفسیر القرآن العظیم (ابن أبی حاتم رازی) ،ج  ،2ص644؛ مرا لبید لکشى معنىی القىرآن المجیىد ،ج ،1ص124 :؛
معالم التنزیل ،ج ،1ص437؛ المحرر الوجیز ،ج ،1ص.431 :
 .133مفاتیح الغیب ،ج ،8ص .212 :و آرای دیگر را ،ر.ک :مرا لبید لکش معنی القرآن المجید ،ج ،1ص124 :؛
َ
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ب ِم ْثل ق ْطع الذک ِر َو األن َث َی ْی ِن ،فال َی ْم َن ُع ِم ْن َعق ِد ِاإل َم َام ِ َو ال ِم ْن ْاس ِتد َام ِت َها
 .134ماوردی در این باره چنین مینویسد« :و ذ ِل
ِ
ْ
َ ْ ْ َ َ ََْ َ
َّ
ْ َ َ
ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ
َّ
ْ ْ
الت َن ُاسل ُد َ
ون َّ
ُ
ان َت َعىالی
الرأ ِی َو ال ِح ْنک ِ ف َی ْج ِری َم ْجری العن ِ  .و قىد وصى
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ىور ق ْىوال ِن :أ َحىد ُه َما أن ُىه
یحیی ب َن زک ِر َیا ِبذ ِلب و أثنی علی ِىه فقىال« :و س ِىیدا و حصىورا و ن ِبیىا ِمىن الصىا ِل َ ِحین» و ِفىی الحص ِ
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الن َسىا أ ْو
الن َسا ِ قاله ْاب ُن َم ْس ُعود َو ْاب ُن ع ّباس ََ .و الثَا ِنی أنه َم ْن ل ْم َیک ْن له ذک ٌىر َیغشىی ِب ِىه ِ
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ْ
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َ
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الن ُب َّو ِ فأ ْولی أ ْن ال َی ْم َن َع ِم ْن ِاإل َم َام » (األحکا السىلطانی و
الن َوا ِ قال ُه َس ِعید ْب ُن ال ُم َسیب ،فلما لم یمنع ذ ِلب ِمن
کان ک
الوالیات الدینی  ،ص.)19 – 18

در روایاتی رسول خدا

با استناد به سیره تبلیغی یحیىی

اخالقىىی و معنىىوی بهىىره جسىىته اسىىت .در سىىیره یحیىىی

از آن بىرای تمهیىد وصىایای

؛ تعارض و راهکارها

ً
ً
ً
ق،ل ك،ی حییی ب اكج یف ،سیفیا و رورا و ك،ی ال یفقنر نصاسن،ء و ال یفشنا و كن،ی شن،أ،
س نصوجه و نصرورة د
صل ن ا،ح قةیفل نصش ر قریفر نألص،أ طوعل نال رن طقنجی ن ن،ج دل
136
دقیفق نصرو .ك یفر نص ،دة قویف ،ی ط ،ن .

و یحیی

مراقبتی و یى ه از نفىس ،گر یىزان ازگنىاه ،شىهادتی درد آلىود  ...تصىویر شىده اسىت 135.در برخىی از
منابع اهل ّ
سنت شخصیت وی چنین ترسیم شده است:

روایات تفاضل یونس

تع ىىارض خواه ىىد ب ىىود .شخص ىىیت یحی ىىی در می ىىرا ش ىىیعی ب ىىا تول ىىدی خ ىىاص ،فض ىىایلی
برجسته ،زهدی ممتاز ،یاد مداو مرگ ،گریه شدید و مستمر ،گویای حى  ،حىامی عیسىی ،

تأ کیىىد بىىر یىىاد خىىدا بىىه عنىىوان س ى ری

مستحکم مقابل نفوذ شیطان بر نفس آدمی برجستگی خاصی دارد:
نص ی ال حیجا راسه م نصشیف ،ی إال أبكر ن .

شهادت یحیی

137

نیز نزد برخی از فقیهى ان کىارکرد تشىریعی داشىته اسىت .برخىی از فقهىای

عامىىه در جىىواز نهىىی از منکىىر منجىىر بىىه قتىىل بىىه شىىهادت یحیىىی در منىىع ازدواج بىىا دختىىر خوانىىده

استناد جستهاند؛ لکن شهید اول از شیعه با اسىتناد بىه اصىل «وظیفى األنبیىا غیىر وظاتفنىا» بىا
آن مخالفت کرده است.

138

نتیجه
تنىوع گونىههای متنىی روایىىات تفاضىل یىونس و یحیىی  ،ناشىىی از آسىیبهىای فراینىىد
نقل چون نقل به معنا ،تصحی  ،ادراج و  ...اسىت .ایىن متىون در حقیقىت ،بازگشىت بىه یىب

روایىت دارنىد و تعىدد نقل هىای هىىر مىتن بىه معنىای تعىدد صىىدور هىر یىب از آنهىا نیسىت .مصىىادر
اصلی و اولیه این روایات جوامع حدیثی اهل ّ
سنت است .تحلیل سیر تاریخی نقل روایات در

در دوره

ایىىن جوامىىع ،نشىىان گىىر پىىذیرش آنهىىا بىىه عنىىوان روایىىت قابىىل اسىىتناد بىىه رسىىول خىىدا
تدوین تاریخ حدیث اهل ّ
سنت است .بنا بر این ،بیشتر محىدثان مشىهور و صىاحب اثىر ،مىتن

آنهىىا را در کتابهىىای حىىدیثی خىىود گىىزارش کردهانىىد .البتىىه روایىىت تفاضىىل یحیىىی

بىىه دلیىىل

 .135االمالی ،ص80؛ بحار االنوار ،ج ،14ص.183
 .136السنن (نیسابوری) ،ج  ،2ص.591
 .137السىنن (ترمىىذی) ،ج ،4ص227 – 225؛ صىىحیح ابىىن خزیمى  ،ج  ،1ص244؛ صىىحیح ابىىن حبىىان ،ج  ،14ص- 124
.125
 .138ر.ک :القواعد و الفواتد ،ج  ،2ص.206 – 205
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عد نقل در صحا سته و مسانید مشىهور اهىل س ّىنت دچىار ضىع مصىدر اسىت .ایىن مهىم
ىت شایسىته نقىل نىزد
میتواند قرینهای بر ناشناخته بودن یا عد پذیرش این مىتن بىه عنىوان روای ِ

آنان تلقی شود.

یافىت نشىد و بىه طىور

در مصادر معتبر و اولیه شیعه روایىات تفاضىل یىونس و یحیىی
کلىىی تصىىویر ایىىن دو پیىىامبر الهىىی در جوامىىع شىىیعی بىىا اهىىل سى ّىنت تفاوتهىىایی دارد کىىه خىىود
نیازمند تأمل است .این مهىم نشىان گىر آن اسىت کىه طر یى ایىن احادیىث سىنی بىوده و شىاید بىه

همىىین دلیىىل عالمىىان امامیىىه از نقىىل آنهىىا اعىىراض کردهانىىد .گىىزارش نىىادر ایىىن متىىون در برخىىی از
کتابهىىای حىىدیثی متىىأخر و معاصىىر شىىیعه ،بىىه نظىىر میآیىىد اقتبىىاس از منىىابع اهىىل سى ّىنت بىىوده

است؛ زیرا هیچ کىدا دارای سىند یىا طر یى نبىوده 139و در فىرض داشىتن طر یى  ،اثبىات شىیعی

بودن آن بسیار دشوار مىینمایىد؛ هىر چنىد کىه صىاحبان ایىن کتابهىا از اظهىار نظىر در ایىن بىاره

خودداری کردهاند.

احادیث تفاضل یونس

و یحیی

 ،به تعارض درونی با خانواده روایات تفاضل انبیىا و

تعىىارض بیرونىىی بىىا آمىىوزه افضىىلیت رسىىول خىىدا
هستند .راهکىار تضىعی

 ،عصىىمت انبیىىا و اسىىتحباب ازدواج دچىىار

و تصىحیح ،شىناخته شىدهتىرین راهکارهىای موجىود در رفىع تعىارض

این روایات است که دچىار آسىیبهای متعىددی هسىتند .از جملىه مهىمتىرین آنهىا مىیتىوان بىه

جزتىینگىىری و تتبىع نىىاقص در کشى

مىىتن معیىار ،فقىىدان تىاریخینگری و تحلیىىل گفتمىىانی در

فهم روایات ،رویکرد توجیه گرایانه انتزاعی و شار محور در تبیین مقاصد روایات ،تعمیم نسخ
از حوزه تشریع به عرصه عقاید ،تحمیىل پىیش فىرض در مجعىول پنىداری بىدو ن مسىتند قطعىی

اشاره کرد.

راهکار معیار با تکیه بر اصل متن معیىار ،معناشناسىی اجتهىادی و تىاریخینگری ،تبیینىی

متناسىب بىا فضىای صىدور تقریبىىی روایىات اراتىه نمىود و نادیىده گىىرفتن ایىن سىه اصىل مهىىم را از

علل تعارض پنداری در دو راهکار پیشین بر شمرد .هر یب از این اصول به تنهىایی یىا مجمىوع

آنها می تواند تعارض این روایات را رفع نماید .با توجه به اصول یاد شده صرف ادعىای تعىارض
با اجماع ،تاریخگذاری اجتهادی ،نقش احتمىالی یهىود در جعىل ،ضىع

در سىند و راوی ...

برای نفی یا انکار صدور این روایات کافی نیست .در صورتی که ایىن احادیىث ،مفهىومی قابىل

جمع با آموزه های معارض داشته باشد ،امکان صدور آنها ممتنىع نیسىت؛ هىر چنىد بىر وقىوع آن
نیازمند ادله دیگری هستیم.
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 .139ر.ک :بحار االنوار ،ج  ،14ص392؛ میزان الحکم (عربی) ،ج ،11ص.544

_ األحکىىا السىىلطانی و الوالیىىات الدینیى  ،علىىی بىىن محمىىد ،مىىاوردی ،مصىىر :مطبع ى مصىىطفی
_ احکا القرآن ،احمد بن علی جصاص ،بیروت :دار الکتب العلمی . 1994 ،

و یحیی

_ األصول الست عشر ،عد محدثین ،تحقی  :ضیا الدین محمودی ،قم :دار الحدیث.،

؛ تعارض و راهکارها

البابی الحلبی. 1966 ،

روایات تفاضل یونس

کتابنامه

_ اإلرشاد ،محمد بن محمد مفید ،بیروت :دار المفید. 1993 ،

_ آال الرحمن فی تفسیر القرآن ،محمد جواد بالغی ،صیدا  :مطبع العرفان. 1933 ،
_ بحار االنوار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :دار إحیا الترا

العربی. 1989 ،

_ البحر المحیم ،ابوحیان توحیدی ،بیروت :دار الکتب العلمی  ،اول. 2001 ،
_ البخاری و صحیحه  ،حسین غیب غالمی هرساوی ،قم :مرکز األبحا

العقاتدی . 1420 ،

_ البدای و النهایه ،اسماعیل بن عمر بن کثیر ،تحقی  :علی شیری ،بیروت :دار إحیىا التىرا
العربی ،اول. 1988 ،

_ پرتوی از قرآن ،محمود طالقانی ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،چهار 1362 ،ش.
_ پژوهشی در باره صاب ین ،یعقوب ،جعفری ،قم :هجرت ،اول1374 ،ش.

_ ت ىىأثیر ص ىىاب ین ح ىىران در تم ىىدن اس ىىالمی ،ویکت ىىور الک ىىب ،بی ىىروت :کلی ىىه آالداب و العل ىىو
االنسانیه ،بی تا.

_ تاج العروس ،مرتضی زبیدی ،بیروت :دار الفکر. 1994 ،

_ تاریخ بغداد ،خطیب البغدادی ،بیروت :دار الکتب العلمی . 1997 ،

_ تاریخ مدینه دمش  ،علی بن الحسن بن عسىاکر ،دراسى و تحقیى  :علىی شىیری ،بیىروت :دار
الفکر. 1995 ،

_ تأویل مختل

الحدیث ،عبد ان بن مسلم دینوری ،بیروت :دار الکتب العلمی  ،بی تا.

_ تخری األحادیث و اآلثار ،عبد ان بن یوث

زیلعی ،ریاض :دار ابن خزیم  ،اول. 1414 ،

_ تفسیر التستری ،سهل بن عبد ان تستری ،بیروت :دار الکتب العلمی  ،اول. 1423 ،

_ تفسیر السمرقندی  ،أبىو اللیىث سىمرقندی ،تحقیى  :محمىود مطرجىی ،بیىروت :دار الفکىر ،بىی
تا.

_ تفسیر القرآن العظیم  ،ابن أبی حاتم رازی ،تحقی  :أسعد محمد الطبیب ،بیروت :دار الفکىر،
بی تا.

_ تفسیر القرآن العظیم ،اسماعیل بن عمرو بن کثیر ،بیروت :دار الکتب العلمی . 1419 ،
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_ تفسیر القرآن ،عبد الرزا صنعانی ،ریاض :مکتب الرشد للنشر و التوزیع ،اول. 1989 ،

_ تفسى ىىیر المنسى ىىوب إلى ىىی اإلمى ىىا العسى ىىکری
المهدی

 ،اول. 1409 ،

 ،اإلمى ىىا العسى ىىکری

 ،قى ىىم :مدرس ى ى اإلمى ىىا

_ تفسیر کاربردی عهد جدیىد  ،تومىاس هیىل ،اسىتیفان تورسىون ،ترجمىه :آرمىان رشىدی و فریبىرز
خندانی ،انگلستان :د اپالید نیو تست. 2001 ،

_ الثاقىىب فىىی المناقىىب ،ابىىن حمىىز طوس ىىی ،تحقیىى  :نبیىىل رضىىا علىىوان ،قىىم :الص ىىدر ،دو ،
. 1412

_ جامع البیان عن تأویل آی القرآن ،محمد بن جریر طبری ،بیروت :دار الفکر. 1995 ،

_ الجامع ألحکا القرآن ،محمد بن احمد قرطبی ،تهران :انتشارات ناصر خسرو1364 ،ش.
_ الحدات الناظره ،یوس

بحرانی ،قم :مؤسس النشر اإلسالمی ،بی تا.

_ الحدیث النبوی بین الروای و الدرای  ،جعفر سىبحانی ،قىم :مؤسسى اإلمىا الصىاد
. 1419

 ،اول،

_ حلی األبرار ،سید هاشم بحرانی ،قم :مؤسس المعارف اإلسالمی . 1411 ،

_ الخرات و الجراتح ،قطب الدین راوندی ،قم :مؤسس اإلما المهدی. 1409 ،

_ الخصال ،محمد بن بابویه صدو  ،تصحیح وتعلی  :علی أ کبر الغفاری ،قم :مؤسس النشىر
اإلسالمی. 1403 ،

_ الدر المنثور فی تفسىیر المىأثور ،جىالل الىدین سىیوطی ،قىم :کتابخانىه آیى ان مرعشىی نجفىی،
. 1404

_ دراسىىات فىىی والیى ى الفقیىىه و فقىىه الدولى ى اإلسىىالمی  ،حسىىینعلی منتظ ىىری ،قىىم :دار الفک ىىر،
. 1411

_ دالتل االمام  ،محمد بن جریر طبری (الشیعی) ،قم :مؤسس البعث  ،اول. 1413 ،

_ دال تىىل النبىىو و معرفى أحىىوال صىىاحب الشىىریعه ،أحمىىد بیهقىىی ،تحقیى  :قلعجىىی ،بیىىروت :دار
الکتب العلمی  ،اول. 1985 ،

_ الرسال العکبری (الحاجبی ) ،محمد بن محمد مفید ،بیروت :دار المفید للطباعى و النشىر و
التوزیع. 1414 ،

_ روش فهىىم حىىدیث ،عبىىدالهادی مسىىعودی ،تهىىران :سىىمت و دانشىىکده علىىو حىىدیث ،اول،
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1392ش.

_ سبل السال  ،محمد بن إسىماعیل کحال نىی صىنعانی ،مراجعى و تعلیى  :محمىد عبىد العز یىز

روایات تفاضل یونس

الخولی ،مصر ،چهار . 1379 ،

_ سنن ابی داود ،سلیمان بن األشعث سجستانی ،بیروت :دار الفکر. 1990 ،
_ السنن الکبری ،أحمد بن الحسین بیهقی ،بیروت :دار الفکر ،بی تا.

و یحیی

_ السنن الکبری ،احمد بن شعیب نساتی ،بیروت :دار الکتب العلمی . 1991 ،
_ السنن ،محمد بن عیسی ،ترمذی ،بیروت :دار الفکر. 1983 ،

_ الشافی فی االمام  ،مرتضی ،شری  ،قم :مؤسس إسماعیلیان. 1410 ،
_ شر أصول الکافی ،محمد صالح ،مازندرانی ،بیروت :دار إحیا الترا

العربی. 2000 ،

؛ تعارض و راهکارها

_ السنن ،عبدان بن عبد الرحمن دارمی ،دمش  :مطبع االعتدال. 1349 ،

_ شر المقاصد فی علم الکال  ،عمر ،تفتازانی ،باکستان ،دار المعارف النعمانی . 1981 ،
_ شر معانی اآلثار ،أحمد بن محمد ،أزدی ،بیروت :دار الکتب العلمیه. 1996 ،

_ شر نه البالغ  ،بحرانی ،ابن میثم ،قم :مرکز النشر مکتب االعال االسالمی1362 ،ش.

_ الشفا بتعری

الحقو المصطفی ،قاضی عیاض ،بیروت :دار الفکر. 1988 ،

_ صاب ین راستین ،عادل شیرالی ،تهران :بصیرت ،اول. 1431 ،

_ صحیح ابن حبان ،محمد بن احمىد بىن حبىان ،تحقیى  :شىعیب األرنىؤوط ،بیىروت :مؤسسى
الرسال  ،دو . 1993 ،

_ صىحیح ابىىن خزیمى  ،محمىد بىىن اسىىحا بىن خزیمى  ،تحقیى  :محمىد مصىىطفی األعظمىىی،
المکتب اإلسالمی ،دو . 1992 ،

_ صحیح البخاری ،محمد بن إسماعیل بخاری ،بیروت :دار الفکر. 1981 ،
_ صحیح مسلم ،مسلم نیسابوری ،بیروت :دار الفکر ،بی تا.

_ الصىىحیح مىىن سىىیر النبىىی األعظىىم
1385ش.

 ،سىىید جعفىىر مرتضىىی عىىاملی ،قىىم :دار الحىىدیث،

_ عمد القاری لشر صحیح البخاری ،محمود العینی ،بیروت :دار إحیا الترا
تا.

العربی ،بی

_ عىون المعبىىود شىر سىىنن ابىی داود ،محمىىد شىىمس الحى عظىىیم آبىادی ،بیىىروت :دار الکتىىب
العلمی . 1415 ،

_ عیىون أخبىار الرضىا
. 1989

 ،محمىىد بىن بابو یىه صىدو  ،بیىىروت :مؤسسى األعلمىی للمطبوعىىات،

_ غریب الحدیث  ،إبراهیم بن إسحا الحربی ،تحقی  :سىلیمان بىن إبىراهیم العىایر ،جىد  :دار
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المدین  ،اول. 1405 ،

_ الغیب  ،محمد طوسی ،قم :مؤسس المعارف اإلسالمی . 1411 ،

_ الفىای فىىی غر یىىب الحىىدیث ،محمىىود بىىن عمىىر زمخشىىری ،بیىىروت :دار الکتىىب العلمیى  ،اول،
. 1996

_ فتح الباری ،ابن حجر عسقالنی ،بیروت :دار المعرف  ،بی تا.

_ فتح القدیر الجامع بین فنی الروای و الدرای من علم التفسیر ،محمد بن علی الشوکانی ،عىالم
الکتب ،بی تا.

_ الفک ىىوِ ف ىىی اس ىىرار مس ىىتندات حک ىىم الفص ىىوص ،أبى ىی المع ىىالی قون ىىوی ،ته ىىران :انتش ىىارات
مولی1371،ش.

_ القواعد و الفواتد ،شهید األول ،قم :منشورات مکتب المفید ،بی تا.

_ الک ىىافی  ،محمىىىد ،کلینىىىی ،تص ىىحیح و تعلیى ى  :علىىىی أ کب ىىر الغفىىىاری ،تهىىىران :دار الکتىىىب
اإلسالمی  ،چهار  1365 ،ش.

_ کشى

المشىىکل مىىن حىىدیث الصىىحیحین ،ابىىو الفىىرج عبىىد الىىرحمن بىىن الجىىوزی ،ر یىىاض :دار

الوطن للنشر. 1997 ،

_ الکفای فی علم الروای  ،خطیىب البغىدادی ،بیىروت :تحقیى  :أحمىد عمىر هاشىم ،بیىروت :دار
الکتاب العربی ،اول. 1985 ،

_ کمال الدین و تما النعم  ،محمد بن بابویه صدو  ،تصحیح وتعلی  :علىی أ کبىر الغفىاری،
قم :مؤسس النشر اإلسالمی. 1405 ،

_ کنز العمال ،عال الدین علی هندی ،بیروت :مؤسس الرسال . 1989 ،
_ لسان العرب ،محمد بن مکر بن منظور ،قم :أدب الحوز . 1405 ،

_ مجمع الزواتد ،علی بن ابی بکر هیثمی ،بیروت :دار الکتب العلمی . 1988 ،
_ المجموع ،محیی الدین بن شرف النووی ،بیروت :دار الفکر ،بی تا.

_ المحرر الوجیز فىی تفسىیر الکتىاب العز یىز ،عبىدالح بىن غالىب اندلسىی ،بیىروت :دار الکتىب
العلمی . 1422 ،

_ مختصر مفید  ،جعفر مرتضی عاملی ،بیروت :المرکز اإلسالمی للدراسات. 2002 ،

_ مرا لبید لکش
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العلمی . 1417 ،

معنی القرآن المجیىد ،محمىد بىن عمىر نىووی جىاووی ،بیىروت :دار الکتىب

_ مستدرک الوساتل ،میرزا حسین نوری ،بیروت :مؤسس آل البیت

إلحیا الترا  ،بی تا.

_ مسند ابن الجعد ،علی بن الجعد ،تحقی  :عامر أحمد حیىدر ،بیىروت :دار الکتىب العلمیى ،
. 1996

األعلمی ،اول. 1421 ،

_ مسند الطیالسی ،سلیمان بن داود طیالسی ،بیروت :دار المعرف  ،اول ،بی تا.
_ المسند ،ابویعلی احمد بن علی ،بی جا :دار المأمون للترا  ،اول. 1992 ،

؛ تعارض و راهکارها

_ مسىىند االمىىا عل ىىی

 ،سىىید حسىىن قب ىىانچی ،تحقیىى  :طىىاهر الس ىىالمی ،بیىىروت :مؤسسى ى

و یحیی

_ مسند احمد ،احمد بن حنبل ،بیروت :دار صادر ،بی تا.

روایات تفاضل یونس

_ المستدرک علی الصحیحین ،محمد بن عبد ان نیسابوری ،بیروت :دار المعرف  ،بی تا.

_ مشار أنوار الیقین ،رجب برسی ،بیروت :مؤسس األعلمی للمطبوعات. 1999 ،
ّ
المصن  ،ابن أبی شیب کوفی ،بیروت :دار الفکر. 1989 ،
_
ّ
المصن  ،عبدالرزا صنعانی ،منشورات المجلس العلمی ،بی تا.
_

_ معىىالم التنز یىىل فىىی تفسىىیر القىىرآن ،حسىىین بىىن مسىىعود البغىىوی ،تحقی ى  :خالىىد عبىىد الىىرحمن
العك ،بیروت :دار المعرفه ،بی تا.

_ المعج ىىم الکبی ىىر ،س ىىلیمان ب ىىن أحم ىىد طبران ىىی ،تحقیى ى و تخ ىىری  :حم ىىدی عب ىىد المجی ىىد
السلفی ،بیروت :دار إحیا الترا

العربی ،دو . 1985 ،

_ مفاتیح الغیب ،فخرالدین محمد بن عمر رازی ،بیروت :دار احیا الترا

العربی. 1420 ،

_ مقارن األدیان :المسیحی  ،أحمد شلبی ،قاهر  :مکتب النهض المصری  ،چهار . 1973 ،
_ المقنعه ،محمد بن محمد مفید ،قم :مؤسس النشر اإلسالمی ،دو . 1410 ،
_ المکنون فی حقات الکلم الطیب ،روزبهان بقلی شیرازی ،قم :دار الحدیث.
_ مناقب آل أبی طالب ،ابن شهر آشوب مازندرانی ،نج

اشرف :الحیدری . 1965 ،

_ منتخىىب مسىىند عبىىد بىىن حمیىىد ،عبىىد بىىن حمیىىد ،بىىی جىىا :مکتب ى النهض ى العربیىى  ،اول،
. 1988

_ منی ى السىىول فىىی تفضىىیل الرسىىول
الجدید. 1981 ،

 ،عبىىد العز یىىز بىىن عبىىد السىىال  ،بیىىروت :دار الکتىىاب

_ مهىىذب األحکىىا فىىی بیىىان الحىىالل و الحىىرا  ،سىىید عبىىد األعلىىی سىىبزواری ،اخىىراج :مؤسس ى
المنار ،چهار . 1416 ،

_ المیىىزان فىىی تفسىىیر القىىرآن ،محمىىد حسىىین طباطبىىایی ،قىىم :جامعىىه مدرسىىین حىىوزه علمیىىه،
. 1417
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_ نظر عابر إلی الصحا الست  ،عبد الصمد شاکر ،قم :نر افزار کتابخانه اهل بیت

.

_ النهای فی غریب الحدیث و األثر ،مجد الدین بن أثیر ،قم :مؤسس إسماعیلیان1364 ،ش.

_ النور المبین فی قصص األنبیا و المرسلین ،نعم ان جزاتری ،قم :کتابخانه آیى ان العظمىی
مرعشی نجفی. 1404 ،

_ الوافی  ،مال محسن فىیض کاشىانی ،أصىفهان :مکتبى االمىا أمیىر المىؤمنین علىی
بیتا.

العامى ،

_ الىورع ،عبىد ان بىىن أبىی الىىدنیا ،تحقیى  :محمىىد بىن حمىىد الحمىود ،الکو یىىت :الىدار السىىلفی ،
. 1988

_ یهود بثوب اإلسال  ،نجا طاتی ،بیروت :دار الهدی إلحیا الترا . 1422 ،
_ «فضای صدور» ،محمد کاظم طباطبایی ،علو حدیث ،پاییز  ،1392ش.69

_ «حدیث التفضلونی علی موسی :رویکردها و نظریه معیىار» ،علىی راد ،علىو حىدیث ،تابسىتان
 ،1393ش .72

_ J.D Douglas and Merrill C. Tenney, Zondervan Illustrated Bible
Dictionary, Michigan,1987.
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