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  3، فاطمه محرمی2، احد داوری چلقائی1محمد سبحانی یامچی
  )26/8/98 تاریخ پذیرش مقاله:ـ  17/4/98 تاریخ دریافت مقاله:(

  
  چکیده

های متعددی پیرامون  ها و مقالهدانشگاه تاوویو است که کتاب ۀاستاد بازنشست یوری روبین
المعارف قرآن  سالم آغازین با تأکید بر قرآن، تفسیرقرآن و سیره و حدیث در مداخل دائرها

خود پیچیده (تفسیر رسول جامه به«های ایشان  الیدن به چاپ رسانده است. یکی از مقاله
خطابات مزمل و مدثر را  ۀاست. روبین در این مقاله تفاسیر نوشته شده دربار» مزمل و مدثر)
که بدون هیچ دلیلی به بیان لغوی » های خنثی تبیین«تقسیم کرده است؛  به سه دسته

ها این واژگان به عنوان القابی افتخارآمیز و که در آن» های ستایشی تبیین«واژگان پرداخته، 
که در تفسیر واژگان » های مذمتی تبیین«به شمار رفته و  (ص)محترمانه برای پیامبراکرم

در ادای رسالت اشاره کرده و حالت پوشیدگی را  (ص)اکرم وانی پیامبرالذکر به قصور یا نات فوق
عدم فعالیت،  ۀرا نشاندانسته و آنبازتابی از اعمالِ متنبیان و کاهنان پیش از اسالم 

، به رویارویی با مشکالت موجود در انجام رسالت نبوی (ص)گیری و عدم تمایل پیامبر گوشه
ش نقد محتوایی، منبعی و روشی به ارزیابی و تحلیل دانسته است. پژوهش حاضر با سه رو

دیدگاه و مستندات روبین پرداخته و با تبیین حقایق تاریخ اسالم، معنی واژگان و حدیث 
ها، و بعدی به منابع، عدم اعتبارسنجی آن ، ادعای او را متأثر از رجوع تک»انا النذیر العریان«

  داند. مان میجای نظرات مفسران مسلبیان نظرات شخصی به
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  هئلبیان مس
دنیا آمد. پس از آویو اسرائیل به.م در کریات اونو از توابع تل 1944در سال  1یوری روبین
د و در سال آویو شکارشناسی وارد مرکز زبان و ادبیات عرب دانشگاه تل ۀپایان دور

نامه و سنت زندگی ۀدکتری خود که دربار ۀ.م زیر نظر جیکوب کیستر از رسال1975
تدریس در دکتری به ۀدر صدر اسالم بود، دفاع کرد. وی پس از اتمام دور (ص)پیامبر
اشغالي مشغول شد و پس از   فلـسطین  آویو، حبـر و زبان عربی دانشگاه تل ۀدانشکد

سال تدریس از آن دانشکده  41تمامی را کسب کرد و پس از  مدتی سمت استاد
مطالعات پیشرفته دانشگاه عبری  ۀبازنشسته شد. روبین عالوه بر عضویت در موسس

 المعارف قرآن دائره یهیئت مشورت یدانـشگاه تـاوویو و از اعضا ۀبرجست  اورشلیم، استاد
، در مطالعات اسالمی ]323ـ322، ص53. ـ نک[اعم از کتاب و مقاله   و آثار متعددی  بود

المعارف است. او چندین مدخل از دایره  نوشته  (ص)اسالم   و عمدتاً در باب شخصیت پیامبر
چاپ رسانده است. همچنین روبین در الیف در الیدن بهقرآن به سرپرستی خانم مک

سوم را المعارف اسالم در دو ویرایش دوم و های دایره مجموع، هجده مدخل از مدخل
های پژوهشی روبین پیرامون اسالم آغازین، با تأکید  حوزه ].64، ص 54[نگاشته است

وقایع و ویژه بر قرآن، تفسیر قرآن و سیره و حدیث اسالمی است، لذا او در تحقیقاتش به
را بستری برای پیدایش اسالم تاریخ پیش از ظهور اسالم توجه ویژه داشت، چرا که آن

جهت ر او آثار و فرهنگ آن دوران در اسالم نمود بیشتری دارد. بدیندانست و از نظ می
منابع مختلف اسالمی و غیر اسالمی مربوط به یهودیت و مسیحیت، درصدد  ۀاو با مطالع

بود. از جمله  (ص)یافتن تاریخ حقیقی و جریانات واقعی مربوط به دوران پیامبر اسالم
  خود به  رسول جامه« ۀچاپ رسانده، مقالبه ،(ص)پیامبراکرم ۀمقاالتی که روبین دربار

نیا توسط آقای مرتضی کریمیاست که  2»مزمل و مدثر یها پیچـیده در تـفسیر سـوره
کند که معنا  ادعا میروبین  [61].چاپ رسیده استبینات به ۀبه فارسی ترجمه و در مجل

شود  ان تصور میو مقصود آیات قرآن کریم غیر از آن چیزی است که در میان مسلمان
در این مقاله با ذکر شواهدی از آثار خاورشناسان، ادعا کرده است که ، لذا ]64، ص54[

، القاب پیامبر »مدثر«و  »مزمل«این است که  شناسان غرب بردیدگاه رایج اسالم
بوده و بازتابی از اعمالِ متنبیان و کاهنان پیش از اسالم است که در هنگام  ،(ص)اسالم

                                                                                                                                        
1. Uri Rubin 
2. Uri Rubin, "The shrouded messenger: on the interpretation of al-Mazzammil and al-

Muddaththir ،" in Jerusalem Studies in Arabic and Islam 16 (1993) pp 96-107. 
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پوشاندند و از آنجا که مزمل و مدثر به معنای پوشیده یا لهاماتشان، خود را در ردایی میدریافت ا
 : ـ کن[ نیز از عمل ایشان تقلید کرده است (ص)باشد، پس حضرت محمدپوشانیده شده در ردا می

. ]17، ص 61 ؛ به نقل از 220ـ 219 ، ص 63 ؛ 49 ص ، 65 ؛ 138 ص ، 62 ؛ 87ص ،1 ج ،64
  :کند میم یتفاسیر اسالمی ذیل این دو آیه را به سه دسته تقس روبین سپس
مزمل و  و: تفاسیری که تنها به بیان لغوی این واژگان پرداخته »های خنثیتبیین« .1
هیچ دلیلی برای  . این تفاسیرکه در لباسی پوشانده شده باشد داند میکسی  را مدثر

عباس ابن توان به می این مفسران ۀکنند. از جملذکر نمی ص)(پوشیده بودن پیامبر
 )، طبری276(م قتیبه)، ابن150(م )، مقاتل118(م )، قتاده96(م نخعی ق)،68(م

 و )10(قرن سیوطی )،8(قرن کثیرابن )،7(قرن قرطبی )،6(قرن )، زمخشری4(قرن
 اشاره کرد. )13(قرن آلوسی
رای یک امر ب، (ص)حضرت محمد تفاسیری که معتقد است :»های ستایشیتبیین« .2

کند. خطاب می» مدثر«و » مزمل«خداوند ایشان را  لذا مقدس و الهی جامه پوشیده بود،
لق  را این امر مقدساین تفاسیر  نماز یا رسالت نبوی و بار نبوت یا بار قرآن یا علم و خُ

توان به  میاند، مفسرانی که تبیین ستایشی را مطرح کردهاز . دانند می (ص)نیکوی پیامبر
اء146( )، کلبی118(م )، قتاده105(م رمهعک  رازی)، فخر4(قرن طبری )،207(م )، فرّ

اشاره ) 13(قرن ) و آلوسی8(قرن )، بیضاوی7(قرن )، قرطبی6(قرن )، زمخشری6(قرن
القابی افتخارآمیز و محترمانه برای حضرت  ،»مدثر« و» مزمل« در این دیدگاه عناوینکرد. 
   گیرند.شمار اسامی و القاب وی قرار میشمار رفته و در به ،(ص)محمد
را قصور  (ص)علت پوشیده بودن حضرت محمد ،سوم ۀ: تفاسیر دست»های مذمتیتبیین« .3

را (ص)این تفاسیر حالت پوشیدگی پیامبر اند.یا ناتوانی ایشان در ادای رسالت نبوی بیان کرده
با مشکالت موجود در انجام وظایف گیری و عدم تمایل او به رویارویی عدم فعالیت، گوشه ۀنشان

]، را 2:مدثر[ال »قُمْ فَأَنْذِرْ« ]؛2 :مزمل[ال »قُمِ اللَّیْلَ إِالَّ قَلیالً« هایو فرمانداند  میرسالت نبوی 
  دانند.  میدستوراتی جهت تغییر این حالت نابجا و انجام وظایف با شجاعت 

پیش از بعثت و نزول وحی  )(صنخستین تفاسیر مذمتی، بر حوادثی از زندگی پیامبر
های دیگر در غار حرا خلوت گزیده و خود را پوشانده بود. نقل (ص)تأکید دارند که پیامبر

امع حدیثی و کتب تفسیری وترین جیکه در قدیم استمربوط به زمان اولین وحی 
 ۀدوربار یا پس از در اولین ص)(است که پیامبر اسالم بیانگر آنروایات  . مضموناست آمده

لونی، زمّ«با بیان  فترت، در رویارویی با جبرئیل، دچار اضطراب شد و به خانه آمد و
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 خواست می (ص). چون پیامبر، درخواست کرد تا او را بپوشانند»رونیدثّ رونی،دثّ«یا » لونیزمّ
ضحاک  ،)68(م عباس این نوع تبیین در تفسیر ابن طریق از جبرئیل مخفی بماند.بدین
، ق)410(م مردویهابن)، 4(ق طبری ، عبدالرزاق،ق)360(م )، طبرانی128(م یسدّ )،105(م

، ) 8(ق ، بیضاوی)7(ق قرطبی )،6(ق ، زمخشری)6(ق ، طبرسی)6(ق فخررازی ،)5(قواحدی
  و سهیلی آمده است.) 13(ق ، آلوسی)10(ق ، سیوطی)8(ق کثیرابن

  
  بحث ۀپیشین

توسط آقای » کلمات مزمل و مدثر) رسول پوشانیده (تفسیر«روبین با عنوان  ۀمقال
چاپ رسیده است. نویسندگان به[61] بینات  ۀنیا ترجمه شده و در مجلمرتضی کریمی

رسول پوشانیده و نقد دیدگاه روبین در این مدخل برخورد  ۀمستقلی دربار ۀبه مقال
 ۀمقالهمراه مرتضی ولیزاده، در ، به[26]معرفت  ۀاند. حسن رضایی هفتادر در مجل نکرده

 ۀدر اولین نقطه ضعف مقال» (ص)حضرت محمد ۀشناسی پژوهش روبین دربارآسیب«
صورت گذرا و اجمال به ایراد بند بهروبین، اشاره به معنای مزمل و مدثر کرده و در شش

 ۀبررسی مقال« ۀجواب پرداخته است. مجید معارف و سمیه سادات اعتصامی در مقال
روبین در بحث  ۀمقال ۀ، ضمن ترجم[55]خاورشناسان پژوهی قرآن ۀدر مجل» (ص)محمد

الحاقی ترجمه با عنوان بررسی و نقد، ضمن بررسی نقاط قوت مقاله، به نقاط ضعف آن اشاره 
، »های قرآن لغزش در تفسیر و مراد آیه«کرده و در اشکال محتوایی، در چند سطر با عنوان 

روبین را بر خالف نظر مفسران ذیل آیات  المزمل و المدثر اشاره کرده است و برداشت ۀبه آی
قرآن  ـ شناخت قرآن، دفتر اول«الذکر دانسته است. وی همین مقاله و نکات را در کتاب فوق

رغم جستجوی فرهنگی نبأ نیز بیان کرده است. به ۀانتشارات مؤسس» و خاورشناسان
یدا نشد و نویسندگان نگارندگان، تاکنون تحلیل نوشتاری مستقلی برای این دیدگاه روبین پ

های روبین در موضوعات غیر مدخل  هایی که مرتبط به دیدگاه الذکر تنها در نوشته فوق
صورت مختصر کمتر از یک صفحه  اند و گذرا به رسول پوشانیده، مباحثی طردا للباب آورده

در ای مستقل و  اند. لذا این مقاله در نوع خود مقاله به خطاب مزمل و مدثر اشاره کرده
رسول پوشانیده (تفسیر مزمل و مدثر) یوری روبین است و در مقام تحلیل و  ۀخصوص مقال

   گویی انتقادی به دیدگاه ایشان سامان یافته است. پاسخ
ها، از  استناد داده ۀای است که در نحو گردآوری مطالب در این مقاله کتابخانه ۀشیو

مورد چنین منابع  روبین، هم ۀالمقبا توجه به محتوای اسنادی پیروی کرده و  ۀشیو
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منابع مورد استفاده و همچنین  ۀروش تحلیلی انتقادی، روش و دامنبه ،استناد اوی
  وی، نقد و بررسی شده است. ۀمحتوای مقال

  
  نقد دیدگاه روبین

، بررسی و نقد دیدگاه مورد استفادهبا توجه به محتوای مدعای روبین، همچنین منابع 
  .رسدنظر میایی، منبعی و روشی ضروری بهمحتو ۀوی از سه جنب

  
  الف. نقد محتوایی

  :مقاله یوری روبین از جهت محتوایی نیاز به توضیح و نقد دارد
  
  گویی . توهم تناقض1

و  هم دارندشباهت زیادی به در آیات شریفه،های بعد از آن خطاب مزمل و مدثر و فرمان
 »خود پوشیدهجامه به«معنی یکسان ،غتدر ل »مدثر«و  »مزمل« ۀلغوییون برای دو کلم

 2 ص ،4 ج و 311 ص ،11 ج ،13؛ 328 ، ص2 ج و 26 ، ص3 ج ،10[قائل هستند 
، 3 ج و 235 ، ص3 ، ج42؛62 ، ص9 ، ج36؛63 ص ،14 ج و 152 ، ص13 ج ،15؛76
 ].84، ص2ج و 535 ، ص3 ، ج48؛299 ص

  ـ با» مزمل« ۀکلمنویسد:  عالمه طباطبایی با توجه به معنای لغوی این دو کلمه می  
بوده است. این » لمتزمّ«کار رفـته، در اصل در این آیه به  ـ که  میم  و تشدید  زاء  تشدید

پیچد تا  یم  خودبه یکه جـامه یا چـیز یل) است. کسـواژه، اسم فاعل از باب تفعل (تزمّ
و   دال  ـ با تشدید» رمدث« ۀکلمو ] 60 ص ،20 ج ، 37[ سرما را دفع کند مثالً بخوابد یا

ر«بـوده که از مـصدر » رثّمتدّ«تشدید ثاء ـ در اصل  این  یمشتق شده است. معنا» تـدثّ
 ]. 79ص ،20ج ، 37[ در هنگام خواب است  خود واژه، پیچیدن جامه و پتو و امثال آن به

ر را به وی نسب داده که خطاب مدثدست آورده و آنروبین برداشتی از سخن سهیلی به
محتوای سخن سهیلی این است که «نویسد:  است. او می(ص) نشان مذمت پیامبر اکرم

اش به عنوان نذیر و هشدار  را در ادای وظیفه(ص) عنوان مدثر، کوتاهی حضرت محمد
اند.  دهد و او را به دلیل عدم فعالیت و سستی، مدثر خوانده قومش نشان می ۀدهند

». انذار عریان«ار نهادن تدثر و روی آوردن به دستوری است به کن» قم فانذر«فرمان 
سان رسولی از جان گذشته خویش را بدرآورد و به ۀبایست جام دیگر سخن او می به
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که چنین برداشتی از این سخن ناصحیح . در حالی]2، ص 61[» میدان عمل درآید به
فحوای . شود است و با مراجعه به سخن سهیلی چنین چیزی از مطالب وی استفاده نمی

را نه تنها مذمت » مزمل«خطاب مانند مزمل است و وی  در مورد مدثر سهیلیسخن 
. البته روبین داند می(ص)به پیامبرنسبت را مهر و مالطفت خداوند بلکه آن ،نخوانده

نویسد:  گویی خود را نشان داده است. او می ناخواسته بیان سهیلی را منعکس و تناقض
مدثر نیز  ۀن پیام (مهر و مالطفت) در آیات نخست سورسهیلی معتقد است که همی

های بعد از مزمل و مدثر و فرمان ۀبا توجه به معنی دو واژ ].24، ص 61[مندرج است 
بنابراین مزمل و مدثر هر دو به است.  آن دو، شباهت و ترادف این دو کلمه کامالً روشن

 ،لی برای عبادت شبانهر اوّد» قُم«و خطاب  آمده است» خود پوشیدهبه ۀجام«معنای 
انذار مردم و دعوت آشکار آنان  یشخصی دارد و در دومی برا ۀنفس و جنب ۀجهت تزکی

گویی شده است و  تناقض روبین گرفتار توهم ف این دو مفهوم،ادلذا با توجه به تر .است
  فرض خود تفسیر کرده است.آیه را طبق پیش

  
  »صفت در لحظه«عدم توجه به اصل . 2

داند، اشتباه است؛ می(ص) را جزء القاب پیامبر »مدثر«و  »مزمل«ری روبین که یو ۀفرضی اصل
هست که  ؛ بلکه صفت در لحظهبرای ایشان نه لقب است و(ص) زیرا این اسامی نه اسم پیامبر
سهیلی نیز که مورد اعتماد  خویش را خطاب کرده است.(ص) خداوند بدان وصف، پیامبر

را داند، بلکه آننمی(ص) باشد، مزمل را از اسمای شناخته شده پیامبرمیروبین در این مدعا 
عرب از  ۀدر آن حال بوده و خداوند طبق شیو (ص)داند که رسول اکرمبرگرفته از حالتی می
را بدان اسم مورد خطاب قرار داده است. عادت عرب بر این است که روی مالطفت، ایشان

با مالطفت با او صحبت کند، او را با اسمی مشتق از  وقتی بخواهد با کسی انس گیرد و
هنگامی که صورت  (ع)علیبه ، (ص)که پیامبرزند، همچنانکه برآن قرارگرفته، صدا میحالتی

 »مانونقم یا « که خوابیده بود،زمانی ،حذیفهبه و  »ترابا ابقم «بر روی خاک گذاشته بود، 
 ، ص19 ، ج50 ؛77 ص ،1 ج ،43؛ 311 ص، 10  ، ج15. ـ کن؛ 48 ص ،33[خطاب کردند 

و عنایت پروردگار در آغاز بعثت  یبیان شدت مالطفت اله» یَاأَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ« پس خطاب. ]33
که خود چنان ]47، ص49؛ 79، ص20، ج38؛ 129، ص 15، ج 3[ است(ص) به رسول اکرم

سهیلی خاطر «نویسد:  سهیلی همین معنی را بیان کرده است. روبین به نقل از سهیلی می
با عنوان المزمل مورد  (ص)کند که به منظور القای مفهوم مهر و مالطفت، پیامبر نشان می

  .]23، ص61[»خطاب قرار گرفته است
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 عدم توجه به زمان نزول آیات. 3
کند که روبین از این می ترآگاهی و توجه به زمان نزول این دو آیه، فهم آیات را آسان

  شود. می رو احتماالت گوناگون در نزول آیات بررسیاز این ،کرده است مورد نیز غفلت
باشد که به گزارش تاریخ،  »اولین وحی«مربوط به  آیات اگر خطاب احتمال اول؛

لونی« بعد از شنیدن اولین وحی به خانه برگشته و فرمود:(ص)پیامبر لونی، زمّ و  »زمّ
رونی« رونی، دثّ  ،]90، ص 29، ج 41؛ 378، ص 5، ج 35 ؛271 ص ،8  ج ،11[» دثّ

نگاران ذکر نویسان و سیرهاست که تاریخچیزی آن  برداشت روبین از این جمالت غیر
برای (ص) گیرد که علت درخواست پیامبراین گزارش تاریخی نتیجه می اند؛ روبین ازکرده

حقیقت نزول که در حالیپوشیده شدن، تالش برای مخفی شدن از جبرئیل بوده است. 
إنَّا «؛ کرد میرا دگرگون (ص)حال پیامبراکرمآن،  معارف و مفاهیم سنگین و واالی ووحی 
قِ لْ قِیالً یسَنُ ا ثَ وْلً یْکَ قَ لَ و بدن گذاشت  میو اثراتی در رنگ چهره حضرت  ]5: مزملال[ »عَ

بعد ، (ص)پیامبر اکرماز این رو . شدمبارک ایشان به هنگام نزول وحی سرد و سنگین می
؛ 105، ص 27؛ 40، ص22. ـ کن[ ل وحی درخواست کردند که ایشان را بپوشاننداز نزو

، ج 51؛ 90، ص 29، ج 41؛ 87، ص6، ج 32؛ 514، ص 3، ج 31؛ 399، ص 2، ج 28
 .]31، ص 1، ج 57؛ 109، ص 1

خاطر بنی بر پوشاندن بهم ،(ص)درخواست پیامبراکرم اگر به فرض احتمال دوم؛
نیست؛  ،(ص)با جبرئیل باشد، باز مذمتی بر رسول خدا شدن روبهروترس و اضطراب از 

، در مواجهه با مار شدن عصا بیان نشده (ع)مذمتی برای ترس موسی کلیم کههمچنان
شدن عصا در ابتدای نبوت  ماردر مواجهه با  ،(ع)قرآن کریم از هراس حضرت موسی است.

چون ماری ید با سرعت همنظر به آن افکند و د (ع)حضرت موسیکند که ایشان نقل می
کند، ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود  دود و حرکت می کوچک به هر سو می

نسبت به این . در قرآن نه تنها ]75، ص 16و ج  408، ص 15، ج 59[را نگاه نکرد 
دلداری خداوند نسبت به در آیات، بلکه  ،گونه مذمتی نشده استهیچ ،(ع)العمل موسی عکس
مُدْبِراً وَ  یوَ أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ وَلَّ«وضوح نمایان است. ، به(ع)لیمک موسی

وَ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها «]؛ 31:قصص[ال» أَقْبِلْ وَ ال تَخَفْ إِنَّکَ مِنَ الْآمِنینَ  یلَمْ یُعَقِّبْ یا مُوس
» ال تَخَفْ إِنِّي ال یَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ  یمُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّبْ یا مُوس یوَلَّ تَهْتَزُّ کَأَنَّها جَانٌّ

بال  (ص)، ترس پیامبر اکرمذکر شده (ع)که در مورد حضرت موسی یآیاتبر بنا ].10:نمل[ال
ای واقع شدند که از آن صحنه، خوف عارض شده بود.  هر دو در صحنهاشکال است؛ چرا که 
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  نقل نشده است. (ص)ترس پیامبر بر یدلیل، مزمل و مدثر ۀلبته در سورا
لونی« عبارات ،به فرض احتمال سوم؛ رونی«و  »زمّ باشد،  (ص)اشعار بر ترس پیامبر» دثّ

اتفاق  ،بار که وحی بر حضرت نازل شداین اضطراب و ترس ممکن است در نخستین
 ،که در برخی تفاسیر بدان اشاره شدههای بعدی پس از فترت و نزول ۀبیفتد ولی در دور

، ص 15، ج 25؛ 1955، ص 4، ج 9؛ 451، ص 19، ج 7. ـ نک[ رسدنظر میبعید به
  . ]32، ص 19، ج 52؛ 1248

باشد، در  »(ص)ث پیامبرپیش از بعثت و دوران تحنّ«ل آیات واگر نز احتمال چهارم؛
 این صورت چند نکته قابل توجه است:

ی مبعوث نشده بودند تا چنین حضرت به پیامبر ،ثدر دوران تحنّ ؛نخست
  هایی متوجه ایشان شود.  خطاب

مدثر امر به  ۀو در سور مزمل فرمان به نماز خواندن و ترتیل قرآن ۀدر سور ؛دوم
نشده نازل  (ص)گونه وحیی بر پیامبر اکرمکه در آن دوره هیچدر حالی ،انذار و دعوت شده

  ردم بپردازد. طبق آن به انذار محضرت بود تا 
 برایپرداخت، ث میبه تحنّ (ص)به فرض نزول آیات در این دو دوران که پیامبر ؛سوم

 پیامبر ،ث و خلوتخاطر تحنّ خداوند به تا ،با خدا مذمتی نیست گزینیاعتکاف و خلوت
 را با مذمت مورد خطاب قرار دهد. (ص)اکرم

  
 (ص)بشر بودن پیامبر. 4

کند که عنوان منابع قدیمی و معتبر نقل میرازی به ی و ضحاک و فخرروبین از سدّ
این آیات در  و که در خواب خود را پوشیده استاست به معنی کسی » مدثر«و » مزمل«

 نازل شده است و به معنی ،در خواب بوده (ص)هنگام شب و زمانی که حضرت محمد
زمانی » یا أیها المزمل«که آیه شود. در حالی است و از آن مذمت استفاده می »یها النائمأ«

خوابیدن بود. یعنی آیه  ۀای را به خود پیچیده و آماد ، جامه(ص)نازل شده که رسول اکرم
خاطر دارد به وضع ظاهری حضرت در حین نزول وحی و حالت روحی که به  اشاره

شدند. این برخوردها  های ناروا مواجه می ها و نسبت های خیلی شدید و تهمت مخالفت
خود که آن جامه را بهتگی روح و جسم حضرت شده بود و حضرت در حالیموجب خس

شدند، آیه نازل شد و دستور روحی برای آمادگی  پیچیده و برای استراحت آماده می
. عالوه ]36، ص 28، ج  57[داد (ص) بیشتر جهت تحمل سنگینی رسالت به پیغمبر اکرم
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هایی که در طول روز  به جهت فعالیتانسانها  ۀ، مثل بقی(ص)بر این جسم پیامبر اکرم
امر را خوابیدن در شب داد، نیاز به استراحت و تجدید قوا داشت و کسی  انجام می
لَ « قرار داده است:  چرا که خداوند شب را برای خواب و استراحت ؛داند نمیناپسندی  عَ جَ
ناً لَ سَکَ  بنابراین حتی اگر پیامبر .]61: ؛ غافر67:یونس ؛86:نملال .نکـ  ؛96:نعامألا[ »اللَّیْ

را  (ص)خداوند پیامبر ،عالوه برآن جای مذمت نیست. در آن زمان خوابیده باشد، ،(ص)اکرم
 رفتن های خوردن و راهویژگی ،پیامبران برای توصیفها معرفی و چون سایر انسانبشری هم
مَنْ   یبَشَرٌ مِثْلُکُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَمُنُّ عَل قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِالَّ: «شود را متذکر می در بازار

؛ فصلت: 110: کهف[ال ..» .إِلَي  یقُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوح«]؛ 11: ابراهیم[ »یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ
 :فرقان[ال» عامَ وَ یَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِوَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ مِنَ الْمُرْسَلینَ إِالَّ إِنَّهُمْ لَیَأْکُلُونَ الطَّ«]؛ 6

، انسانی است که به اقتضای بشر بودن نیاز به استراحت و خواب (ص)لذا پیامبر اکرم ]،20
 ،(ص)این که مراد مفسران از بیان این نکات و اشاره کردن به خواب پیامبر دوم ۀنکتدارد. 

النائم کانه یقول هذا کنایه عن«نویسد:  که میبدی میحالت کنایی دارد، چنان مذمت نبوده و
  .]48، ص 1، ج 60[» أیها النائم اللیل کله قم فصل

  
 »نذیر عریان«فهم نادرست روایت . 5

 (ص)مزمل هیچ مذمتی بر پیامبر خدا ۀدر سور گفته است:» التعریف و اإلعالم«در سهیلی
یهَّا «است و معنی  )(صخاطر مهر و مالطفت خداوند با پیامبرنیست، بلکه این خطاب به أَ یَ

نذِرْ أَ رُ قُمْ فَ ثِّ قابل فهم است  (ص)منسوب به پیامبر ۀبا توجه به جمل ،]1ـ2 :مدثرال[ »الْمُدَّ
لِ«که فرمود:  عَثَنِ یإِنَّمَا مَثَ ا بَ لُ مَ مَثَ تَ یوَ لٍ أَ جُ لِ رَ هُ بِهِ کَمَثَ وْمِ إِنِّ یاللَّ قَالَ یَا قَ مًا فَ وْ تُ  یقَ یْ رَأَ

شَ جَیْ یْنَ الْ هُ طَائِفَ ی، وَإِنِّیبِعَ أَطَاعَ . فَ جاءَ جَاءَ النَّ یَانُ فَالنَّ رْ عُ نَا النَّذِیرُ الْ وا،  هٌأَ جُ دْلَ أَ مِهِ فَ وْ مِنْ قَ
لَ وا عَ لَقُ تْ طَائِفَ یفَانْطَ بَ ا، وَکَذَّ وْ جَ هِمْ فَنَ لِ شُ،  هٌمَهَ یْ جَ مُ الْ حَهُ بَّ صَ ، فَ وا مَکَانَهُمْ حُ بَ أَصْ مِنْهُمْ فَ

لَ هْ أَ نْ أَطَاعَنِفَ لُ مَ ذَلِکَ مَثَ اجْتَاحَهُمْ، فَ مْ وَ صَانِیکَهُ نْ عَ لُ مَ مَثَ تُ بِهِ، وَ ا جِئْ عَ مَ بَ  ی، فَاتَّبَ کَذَّ وَ
قِّ حَ تُ بِهِ مِنَ الْ چون کسی است که مثل من و رسالتم، هم؛ ]2656ص ،6 ج ،15 [»بِمَا جِئْ

ام و من پاه دشمن را دیدهس ،کند: من به دو چشم خویشنزد قوم خود آمده، اعالم می
برخی به سخنش گوش داده و نجات ای عریانم. خود را نجات دهید! هشدار دهنده

کند، ایشان را هالک ناگهانی حمله می ،کنند و چون دشمنیابند. دیگران اطاعت نمی می
دهد: عادت عرب در هشدار دادن و اعالم خطر، این بوده که سهیلی ادامه می سازد.می

بنابراین دادند تا نسبت به هشدار خود جلب توجه کنند. خود را درآورده و تکان میلباس 
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هایش ای که خود را در جامهارتباط میان خطاب مدثر و آن فرمان این است که هشدار دهنده
روبین سخن سهیلی را . ]48، ص32[ ای برهنه باشدتواند هشدار دهندهپوشانیده است، نمی
داند که با توجه به آن، عنوان مدثر، کوتاهی فرد میرا بیانی منحصر بهبسیار پسندیده و آن

دهد قومش نشان می ۀاش به عنوان نذیر و هشدار دهندرا در ادای وظیفه (ص)حضرت محمد
دستوری است به کنار » قُم«که به دلیل عدم فعالیت و سستی، مدثر خوانده شده و فرمان 

 میدان عمل آیدخود را درآورده و به ۀ؛ که باید جام»نذار عریانا«و روی آوردن به  »تدثر«نهادن 
  :است ضروریدر تبیین مراد این حدیث توجه به چند نکته  .]24، ص 61[

از اند،  که سهیلی و روبین به آن استناد کرده» إنّی أنا النذیر العریان« حدیث اول؛ 
مثل من و «ست که: است که در صدر آن به مثل بودنش اشاره شده ا »تمثیل«باب 

 نه اینکه واقعاً ،بیان مثل بوده است ،(ص)و منظور پیامبر »رسالتم مثل کسی است...
  عریانم. ۀبخواهد بگوید: من هشداردهند

مربوط به مردی از خثعم بوده که در میان عرب  عریان، ۀی هشدار دهنداصل ماجرا 
عنوان انذار به و برای نشان دادن اهمیت امری در جهت المثل شده استضرب
در  که . چنان]348 ص ،2 ج ،28؛ 202 ص ،5 ج ،12[شد  المثل استفاده می ضرب

هایی که در زمان عثمان دیده شد، حذیفه، ضمن نقل اختالف   جریان اختالف قرائت
انا النذیر «المثل استفاده کرد که  عنوان ضربقرائت به عثمان و عواقب آن، این بیان را به

در اینجا معنای  »عریان« ۀواژ. عالوه بر آن ]335، ص 1، ج 56؛ 122، ص 44[» العریان
نه معنای مادی و ظاهری تا به معنی برهنه بودن شخص هشدار دهنده  ،مجازی دارد

به این معنی » نذیر عریان« منظور گفتهباشد و در تقابل با مدثر قرار گیرد. چنانچه ابن
سپس این جمله ، دهدی اشاره به خطر تکان میلباس خود را برا ،است که هشدار دهنده

یعنی هدف ، ]202ص ،5ج ،12[ برای هر چیز ترسناک ناگهانی، مثل شده است
 .جدی و ناگهانی بوده است یخطر ندر اینجا اعال (ص)خداپیامبر

جاء« اثیرابن دوم؛ ی سرعت گرفته و معتقد است که تکرار این واژه در ارا به معن» نَ
جَ« حدیث جاءفَالنَّ عریان آمدن هشدار . لذا ]25 ص ،5 ج ، 4[ از باب تأکید است» اءَ النَّ
 در مقام بیان آن است.با عجله  خبر ۀآورند است که یبه معنی مهم بودن خبر ،دهنده

  
 توجهی به تاریخ اسالم. کم6

یکی از مستندات روبین در مقاله، روایتی در تفسیر زمخشری به نقل از عایشه و با این 
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را خود ای پشمی داشت که در هنگام خواب نیمی از آنعایشه جامه«ن است که: مضمو
در حال نماز بر روی خود انداخته و  ،(ص)کشید و نیم دیگرش را پیامبربر رویش می

...« خویش را پوشانیده بود، از این رو خطاب آمد: لُ مِّ زَّ ا الْمُ یُّهَ   .]636، ص 4، ج  29[»یَا أَ
مزمل و مدثر مکی بوده و در  ۀو حتی خود زمخشری، سور بنا به گواهی مفسران

که پیامبر ، در حالی]634 ، ص4  ، ج 29[است  دوران ابتدایی آغاز نزول وحی، نازل شده
. ]1 ، نوع63، ص1 ، ج33 .ـ کن[ بعد از هجرت و در مدینه با عایشه ازدواج کرد ،(ص)اکرم
 ص ،1 ، ج 10[ نوز به دنیا نیامده بودبه قولی در زمان نزول این آیات، عایشه ه و بنا
، 29، ج 7[ ای از مفسران اهل سنترغم نقل عدهبنابراین روایت مذکور علی .]309
با واقعیت  ،]32، ص 19، ج 52؛ 369، ص 6، ج 39؛ 311، ص 10، ج 14؛ 236ص

  است. تاریخی در تعارض
  

 وحی ۀکنند تبه عنوان دریاف (ص)اهمیت وحی و لزوم کارآمدی پیامبر. 7

توان مدعای روبین را از دو جنبه وحی نیز می ۀئلبا نگاهی به آیات قرآن و اهمیت مس
  مورد مناقشه قرار داد:

بوده  (ص)، توبیخ و مذمت پیامبر اکرم»قُم«های ها و فرماناگر هدف خطاب ؛اول 
 کرد که خداوند به صورت مستقیم وه اقتضا میئلباشد، طبق آیات دیگر، اهمیت این مس

لِّغْ مَا ا ایَ« ۀرا بازگو کند؛ زیرا در آی (ص)با عتاب بیشتری این ضعف پیامبر ولُ بَ سُ ا الرَّ یّهَ
هُ تَ رِسَالَتَ غْ لَّ لْ فَمَا بَ عَ بِّکَ وَ إِن لَّمْ تَفْ نزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّ وَّلَ « آیات و ]67:مائدهال[ » أُ وْ تَقَ وَ لَ

أَقَاوِیلِ عْضَ الْ ا بَ لَیْنَ خَذْ/ عَ أَ مِینِلَ هُ بِالْیَ تِینَ  ثمُ/ نَا مِنْ وَ هُ الْ عْنَا مِنْ هُ / لَقَطَ حَدٍ عَنْ نْ أَ فَمَا مِنکمُ مِّ
را  (ص)تنها به فرض انجام ندادن رسالت، پیامبرخدای منان ، ]44ـ47 :حاقهال[ »حَاجِزِینَ

پیامبر واقعاً در انجام  ،کند، حال اگر به فرضاین چنین مستقیم و صریح تهدید می
تر مواجه شدیدتر و صریح یکوتاهی و سستی کرده باشد، قطعاً باید با برخورد ،فهوظی

  »!ای خوابیده«شود، نه با خطاب 
داده است که در اینجا  (ص)خدانویسنده نسبت ناتوانی در انجام رسالت به رسول ؛دوم

ا جَ«شود و آن آیه ای از قرآن کریم این شبهه بر طرف میبا اشاره به آیه ایَوَ إِذَ تْهُمْ ءَ  هٌاءَ
ت مِنَ حَ ن نُّؤْ واْ لَ ت  یقَالُ وت  ینُؤْ ا أُ لَ مَ ...  یمِثْ هُ الَتَ لُ رِسَ عَ جْ ثُ یَ لَمُ حَیْ هُ أَعْ هِ اللَّ لُ اللَّ سُ » رُ

باشد که خداوند در رد سخن کسانی که ایمان خود را مشروط کرده می ]124:نعامألا[
داند فرماید: خداوند بهتر میان نیز بیاید، میآنچه بر پیامبران آمده بر آن ،بودند بر اینکه
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، 17 .ـ کن[ رسالت خویش را در کجا قرار دهد و چه کسی مستحق و الیق این رسالت است
بنابراین . ]136، ص 13، ج 46؛ 63، ص 2، ج 30؛ 181، ص 2، ج 20؛ 157، ص 2ج 

هرگز نسبت  ، کسی است که خداوند وی را به رسالت خود برگزیده است و(ص)حضرت محمد
  دادن ناتوانی و سستی به چنین شخصی، روا نبوده و با هدف وحی و رسالت سازگار نیست.

  را برداشت  نشینی  و عقب  اکراهنه تنها  ، ات آنشـریفه و خـطاب ۀدو آی  از  مفسّران سوم؛
، 7، ج 40؛ 80ـ59، ص20، ج 38؛ 261، ص 8، ج 12؛ 30ـ13، ص12، ج 3[ اند نکرده
، بـه »یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ« و» یَا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ« گویا خداوند با تعابیر، بلکه ]12، ص 26و ج  1950
زمان فراغت تمام شد و اینک  !یا که استراحت کرده  یکس  یا کند که میخطاب  (ص)پیامبر

  .]116 ، ص29 ج ،2 [تکالیف و رنـج هـدایت مـردم فرا رسیده است یها یزمان دشوار
  

 (ص)ناآگاهی از شخصیت پیامبر. 8
در راه (ص) که پیامبر اسالمدر حالیداده است،  (ص)روبین نسبت کوتاهی به پیامبر اکرم

انجام رسالت خویش از هیچ تالشی دریغ نکرده است. از آنجا که شخصیت پیامبر 
م ، هم حیثیت تبلیغی و آگاه کردن مردم از معارف و احکام شریعت دارد و ه(ص)اکرم

مزمل خطاب به  ۀسور ۀحیثیت زمامداری و والیت بر جامعه، در دهمین آی
کنند و به  ؛ اگر تو را اذیت و استهزاء می»واصبر علی ما یقولون«فرماید:  می (ص)پیامبراکرم

زنند و قرآنت را اساطیر اولین اموری از قبیل کهانت، شاعری و جنون اتهام می
ر دعوت به سوی حق، بدگویی و دشنام و ایذاء و خوانند، صبر کن! چرا که در مسی می

 (ص)از پیامبر اکرم» واهجرهم هجراً جمیالً«آزار فراوان است. همچنین در خطاب 
خلق معامله نموده و به خیرخواهی به سوی حق دعوتشان خواهد، تا با آنان با حسن می

، ج 37[ه مثل ننماید تواند بگوید، مقابله ب هایی که می را با گفتههای آنان کند و گفته
را فقط ابالغ معرفی  (ص)پیامبر ۀدر چند آیه وظیف. عالوه براین، قرآن کریم ]103، ص 20
کند، گویی حضرت تمایل داشت عالوه بر ابالغ وحی، فعالیت دیگری نیز برای هدایت می

سَلْناكَ عَلَیْهِمْ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْ«مردم انجام دهد که این آیات بر ایشان نازل شده است: 
 :نملال؛ 40 :رعدال؛ 99 :مائدهال؛ 20 :عمرانآل :نیز ؛48 :شوری[ال »حَفیظاً إِنْ عَلَیْکَ إِالَّ الْبَالغُ

 (ص)خدا؛ این آیه و آیات مشابه، خطاب به رسول]12 تغابن،ال؛ 18 :عنکبوتال؛ 54 :نورال؛ 82
نگهبانی و مراقبت از ایمان و اطاعت  نه ،مأموریت وی تنها تبلیغ است ،است تا اعالم کند

بداند و در این راه خود را به رنج و آن تا خود را موظف به بازداشتن مردم از اعراض  ،مردم
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چگونه ممکن است چنین .حال ]68، ص 18، ج 38؛ 84، ص 5، ج 20[ سختی بیاندازد
 اش کوتاهی و سستی نماید؟!شخصی در انجام وظیفه

  
 (ص)پیامبر توجهي به عصمتبي. 9

و نسبت دادن کوتاهی و سستی در ادای » مدثر«و » مزمل«های مذمتی از واژگان تبیین
. منافات دارد، خصوصاً (ص)عموماً و عصمت پیامبر اکرمبا عصمت انبیاء  ،(ص)رسالت به پیامبر

ر و شخصیتی خطاناپذی(ص)پیامبر ]،124:بقره[ال »ال یَنالُ عَهْدِي الظَّالِمینَ« ۀبه مصداق آی
و در تمامی عمرش حتی کوچکترین ظلمی را مرتکب نشده است، چون این  معصوم است
قرار داد، به فرزندان  (ع)کند بر اینکه عهدِ امامتی که خدای متعال برای ابراهیم آیه داللت می
آید، اگر  شمار میرسد. از سوی دیگر روشن است که هر گناهی ظلم و ستم به ظالم او نمی

وند باشد؛ زیرا گناه تعدّی در برابر حضرت حق و خروج از مقتضای حق چه در حق خدا
عظیم او و عبودیت و بندگی نسبت به اوست. پس ناگزیر امام باید از ظلم و گناه منزه باشد و 

، امام امت خویش است و مردم باید از او پیروی کنند، به مقتضای (ص)از آنجا که پیامبر اکرم
، چون فرستادن پیامبری که از ]217، ص 36[ه از گناه و ظلم باشد این آیه او نیز باید منز

کند، ناقض غرض و   شود و بر خالف شریعت رفتار می وی گناه و کار زشت صادر می
به بداهت عقل، قبیح و نقص و مقصودی است که از ارسال وی مطلوب است، و نقض غرض 

  کننده است و صدور آن از خداوند محال است.رسوا
  
 دم توجه به معنی واژگانع. 10

، ص 14 ، ج23؛ 25 ، ص3 ، ج10[ حمل کردن بار است »زمل« ۀیکی از معانی اصلی واژ
این معنی در  ].534، ص3 ، ج48؛ 371 ، ص7 ، ج47؛ 62، ص9 ، ج36؛ 314ـ313

را  و یا قرآن صورت مجازی تفسیر کرده و بار رسالت و نبوترا به» مزمل«تفاسیری که 
، ص 29، ج 41؛ 568، ص 10، ج 40؛ 59، ص 10، ج 21[ نمود دارد ،داناختیار کرده

کار رفته و آن تشبیه کار تبلیغ و به  یعنی در آیه استعاره ،]161، ص10، ج 43؛ 78
،  49[رساندن و تبیین قول ثقیل بر مردم به حمل کردن بار سنگین و پر مشقت است 

 نیست، یظاهر ۀوشیدن جامه، جاممنظور از پشریفه،  ۀ. لذا در خطاب آی]340، ص 9ج 
» یا أیها المزمل و یا أیها المدثر«  اتدر حقیقت در تعبیر. است بلکه لباس نبوت و رسالت

 ،10 ج ،24[ دهد یزینت م و  آراید  یم  نبوت، تشبیه به لباس شده که صاحبش را
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فرماید: ای لباس نبوت و کماالت  ؛ به دیگر سخن، آیه می]210، ص25، ج 22359ص
را که غیر خدا را  نفسانیه در برافکنده، به ادای مراسم نبوت قیام نمای و کسانی

  کنند، از عذاب الهی بترسان. پرستند و در حق او عصیان و نافرمانی می می
  

 ب. نقد منبعی
  :تحقیق روبین از حیث منابع از چند جهت قابل بررسی است

اجمال اشاره  صورتگاه به کلی و طوردر اکثر موارد به ذکر منابع بحث به. روبین 1
تقلید  ۀدر فرضی روبینفاقد ارجاعات علمی است. وی،  ۀکرده و مطالب ذکر شد

از کاهنان پیش از اسالم، به آرای نولدکه و شوالی اعتماد نموده و در صدد  ،(ص)پیامبر
 برنیامده است. اتمستندو یافتن منابع اصلی و دالیل 

. روبین در نگارش این مدخل بعدی داشته است تکبه منابع اسالمی رجوع . وی 2
خواست حق مطلب را در تفسیر آیه، به کمال برساند، باید منابع تفسیری شیعه  اگر می

صورت کرد، عالوه بر آن وی منابع اهل سنت را به را در کنار منابع اهل سنت بررسی می
بوده را نقل و از سایر اش گزینشی انتخاب کرده است و هر تفسیری که موافق با فرضیه

  نظر کرده است.منابع تفسیری اهل سنت که مؤید دیدگاهش نبوده، صرف
ها جهت قدمت، آنتر معرفی کرده و بهسوم را تفاسیر قدیمی ۀتفاسیر دست. روبین 3

عباس، ابراهیم  که برخی از تفاسیر دسته اول نیز از ابنرا ترجیح داده است؛ در صورتی
یا  سوم ۀکه قبل از راویات دست شده استروایت  کلبی و قتاده مه،عکر مقاتل، نخعی،

همچنین به جهت منابع نیز اغلب تفاسیر این سه گروه  .است هاحداقل معاصر آن
ستایشی و مذمتی)، مانند تفاسیر طبری، زمخشری، فخررازی، بیضاوی،  (خنثی،

 عربی مشترک هستند.سیوطی، قرطبی و ابن
ترین منبعی است که تفسیر صحیح مزمل و کتاب سهیلی، قدیمیبه اعتقاد روبین، . 4

در زمان وی، تفسیر  ءعصمت انبیا ۀخاطر جا نیفتادن اندیشهمدثر در آن آمده است که ب
 مدثر را تبیینی مذمتی ارائه داده، ولی بعدها کسی حتی مطالب وی را تکرار نکرده است.

روبین به تمام منابع یمی نیست، بلکه برخالف دیدگاه روبین، تفسیر سهیلی نه تنها قد
 الوجدان ال یدلّعدم«که در صورتی .ای را مطرح کرده استمراجعه نکرده و چنین فرضیه

  شود: جهت روشن شدن مطلب به ذکر چند نمونه اکتفا می». الوجودعلی عدم
س قیبناز سواء (ص)اند که پیامبرابن سعد، بالذری و ابوداود سجستانی روایت کرده
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ثابت  نبمحاربی، اسبی را خریداری کرد، پس از مدتی سواء این معامله را انکار کرد. خزیمه
دلیل  (ص)شهادت داد. پیامبر (ص)رغم حضور نداشتن در هنگام معامله، به نفع رسول خداعلی

ای رسول خدا، من تو را در نقل اخبار آسمانی تصدیق  خزیمه پاسخ داد: ،این کار را پرسید
و  501 ص ،1 ج ،17؛ 280ـ279 ص ،4ج ،5[ چگونه در مورد غیر آن تصدیق نکنم ،کنممی
شود که معلوم می ،تر از سهیلی هستنداز این روایت که راویان آن قدیمی ؟]9 ص ،2ج 

حتی در امور عادی نیز برای اصحاب آن حضرت امری مسلم و ، (ص)اعتقاد به عصمت پیامبر
 من، فرمودند: (ص)عباس نیز آمده است که پیامبر اسالمندر روایتی از اب حتمی بوده است.

، 2، ج18[ پاک و معصوم هستیم، (ع)حسن، حسین و نُه نفر دیگر از فرزندان حسین علی،
   .]201، ص 25، ج 53؛ 291، ص3و ج  316ص

سهیلی کرده  االسماء و االعالمگیری را از کتاب مقاله، بیشترین نتیجه ۀنویسند. 5
 ،داندپژوهشی نمی ۀخود سهیلی کتاب خویش را کار ارزند ؛اوالًدر صورتی که  است،
مکتوب  خود را چنین بیان کرده است: شخصی به طور ۀانگیز ،که در پایان کتابچنان
دانستم های مبهم در قرآن از من پرسید، من نیز آنچه را از گذشته و حال مینام ۀدربار

باره پژوهشی نکردم، زیرا این کتاب پاسخی است گذرا و در خور فهم نوشتم. در این
چندین  مبهمات القرآندر تفسیر  علی بلنسی محمدبن ؛ثانیاً؛ ]51ص ،32[ سؤال کننده

کند، از جمله ورود احادیث ضعیف، سخنان غریب و هیلی وارد میاشکال بر کتاب س
  ].45 ص ،1 ج ،18[ هاگیری آنبدون پی

  
  نقد روشی .ج

  قابل نقد است:شناسی تحقیق نیز  یوری روبین از جهت روشمقاله 
  
  علمی در تحقیق ۀعدم وجود روی. 1

، روش کار است؛ در نقد و بررسی یک متن مقدس، اولین چیزی که باید بدان توجه کرد
تفسیر کرد. روبین در تحقیق  خود متن چرا که هر متن مقدسی را باید با روش خاص

اول باید  ۀکه در تفسیر قرآن در درجسنت مراجعه کرده در حالیخود فقط به منابع اهل
همچنین با  ها و کالم عرب مراجعه کرد نه سخن دیگر مفسران.نامهبه خود قرآن، لغت

های دیگر را نیز در ابتدای مقاله آورده است که احتمال دارد این دو آیه قلوجود اینکه ن
 ،آن احتمال را کامالً کنار گذاشته و در سراسر مقالهروبین تحسینی داشته باشد،  ۀجنب

 دیگر نامی از آن نبرده است.



 1398بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و دوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  44

 سوگیری در تحقیق. 2
فرضیه را مطرح کرده و  فرض وی عجین شده است. وی در ابتدای مقاله،پژوهش روبین با پیش

نذیر «کند که طبق سخن سهیلی از آنجا که با سوگیری مطالب را پیش برده و در آخر اشاره می
قبل از  ۀافتاد نیز از اصطالحات عربی جا» مدثر«المثل قبل از اسالم است، پس ضرب »عریان

  د.شو ای برداشت نمی چنین نتیجهسخن سهیلی  از کهدر حالی باشد.اسالم می
  

  نتیجه
بندی خود پیچیده (تفسیر مزمل و مدثر)، ضمن تقسیمرسول به ۀیوری روبین در مقال

های مذمتی،  های ستایشی و تبیین های خنثی، تبیین تبیین ۀتفاسیر اسالمی به سه دست
را به قصور یا ناتوانی در  (ص)ترین تفسیر، پیامبر اکرم عنوان قدیمیبا تأیید قول سهیلی به

گیری و  عدم فعالیت، گوشه ۀلت متهم کرده و حالت پوشیدگی حضرت را نشانادای رسا
داند. با بررسی  عدم تمایل آن حضرت به رویارویی با مشکالت موجود در امر رسالت می

  معلوم شد: ویمستندات روبین و تحلیل ادعای 
 ها، دربعدی خود به منابع و همچنین عدم اعتبارسنجی آنروبین با رجوع تک. 1

  را انتخاب نکرده است.عالمانه  ۀروش پژوهش خود شیو
کند که صرفاً هایی را از منابع اسالمی بیان میروبین در بسیاری از موارد، فرضیه. 2

نظرات شخصی را به نام  وی برداشت و نظر شخصی وی است، نه نظر مفسران مسلمان.
  کند. مفسران مسلمان تفسیر می

 (ص)مت پیامبران و از جمله عصمت حضرت محمدرغم دیدگاه روبین، عصعلی. 3
 مورد اتفاق مسلمانان متقدم و متأخر و امری ثابت است.

صفت در لحظه بوده و گویای  »مدثر«و  »مزمل«های وی، خطاب ۀخالف گفتبر. 4
 است. (ص)لطف و عنایت ویژه خداوند به پیامبر اکرم

ارتباطی به ادعا کرده است، که روبین چنان ،»نا النذیر العریانأانی « روایت. 5
  ، بلکه مثلی است که در میان اعراب رواج داشته است.مدثر نداردالمزمل و ال خطابات
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