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چکیده
تفاسیر روایی شیعه نقش قابلتوجهی در سادهسازی فهـم آیـات قرآنـی دارنـد؛ ولـی ایـن
منابع از ضعف و کاستی خالی نبوده و جهت بهرهمندی مؤثر از آنها ،اطمینان یـافتن از
صحت صدور و سالمت محتوا ضروری است؛ لذا محققین با استفاده از نقدهای بیرونی
و درونی به ارزیابی این منابع پرداختهاند .مهمترین مالکهای نقد بیرونی شامل بررسـی
اطالعاتی پیرامون صحت انتساب منبع و اعتبار سند حـدیث اسـت و در نقـد درونـی بـه
عدم مخالفت محتوا با قرآن ،سنت ،مسلمات دینی ،عقل و تاریخ معتبر توجـه مـیشـود.
در این پژوهش با مرور معیارهای نقد ،تالش شـده مصـادیق و نمونـههای عینـی از ایـن
ناراستیها در تفاسیر روایی متقدم شیعه به نمایش گذارده شود.
کلیدواژهها :معیارهای اعتبارسنجی ،تفاسیر روایی شیعه ،نقد بیرونی ،نقد درونی.

 1ـ مقدمه

قرآن کریم به سبب دربرگیری معارف واال و متعالی در قالب الفاظ محدود و متداول ،نیاز به تفسیر
دارد؛ تنها ،کسانی از پس درک مفـاهیم عمیـق آن برمیآینـد کـه احاطـهای کامـل بـر محتـوایش
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داشته و رسالت هدایت مردمان را بر عهده گیرند ،که جز معصومین

مصداقی بر این امر قابل

انطباق نیست .سنت شریف نبوی و سیره ائمه طاهرین

بهترین راه دستیابی به معنـای کـالم

خالق است .آیات قرآن نیز در بسیاری موارد بر حجیت سخنان ایشان صحه نهاده و ادلـه دیگـری
همیون روایات متواتر نبوی و دالیل عقلی بر اثبات اعتبار روایات اهلبیت
بر این مبنا ،بر اساس دیدگاه شیعی عالوه بر پیامبر اسالم

 ،اهلبیت

قابل اقامـه اسـت.
نیز در تعریف سـنت

وارد هستند.
از این سنت ،حکایتها و گزارشهایی در گسترههای مختلف وجود دارد که به حدیث ،روایـت
یا اثر نام بردار است( .نک :نفیسی 793 :700۶ ،ـ  .)799برخی از این گزارشها متواترند و به دلیل
کثرت روایان در تمامی طبقـات و محـال بـودن تبـانی ایشـان بـر دروغ بهصـورتی یقینـی از سـنت
حکایت دارند و برخی دیگر هرچند در شمار اخبار آحادند ولی به دلیل همراهی با قرائنی به یقین با
و حکایتگری آنها از سنت ظنی است .صاحبنظران در اعتبار خبر متواتر و خبر واحـد محفـوف
به قرائن ،تردیدی ندارند ،لیکن بحث بر سر خبر واحد غیرمحفوف بـه قـرائن اسـت (علـوی مهـر،
 .)47 :7007برخی همیون سید مرتضی ،طبرسی ،ابنادریس حلی و ...به عدم حجیت خبر واحد
در تمامی حوزهها اعم از احکام یا گسترههای دیگـر معتقدانـد .عالمـانی ماننـد عالمـه طباطبـایی
حجیت آن را به حوزه احکام و روایـات فقهـی ویـژه میداننـد و دسـتهای دیگـر از دانشـیان ماننـد
آیتالله خویی ،آیتالله فاضل لنکرانی و آیتالله معرفـت بـه حجیـت خبـر واحـد در تمـام حوزههـا
معتقدند (برنجکار 09 :7040 ،ـ .)03
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سنت مطابقت دارند .در برابر بخش زیادی از این گزارشها خبر واحد غیرمحفوف به قـرائن اسـت

به هر روی سنت و حکایتگر آن حدیث ،با انواع و اقسام پیشگفته ،در عرصـههای مختلـف معـارف
دینی نقشآفرینی میکند که یکی از این عرصهها فهم مراد الهی از آیات قرآنی است .از این دسته روایات
که بخشی از آیه در آن مذکور است یا روایت ناظر بـه آیـهای باشـد کـه خـود آیـه ،در مـتن حـدیث ،وجـود
نداشته ،اما روایت به بیان مراد خدا در آن آیه پرداخته و یا زمینۀ فهم آن را فراهم ساخته است ،بـه روایـات
تفسیری تعبیر میشود (مهریزی )۶ :7004 ،که در مجموعههایی به نام تفاسیر روایی سامان یافتهاند.
این روایات به تصـری عالمـان فـریقین (نـک :سـیوطی993/9 :7997 ،؛ طباطبـایی:7019 ،
977/4و )979در فراز و فرود تاریخ به دالیلی چون ظهور پدیدۀ جعل در حدیث ،نفـوذ اندیشـههای
اهل کتاب در قالب اسرائیلیات و فهم نادرست راویان به آسـیبهایی مبـتال گشـتهاند کـه پـاالیش
آنها را بایسته میسازد.
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بر این اساس پـژوهش حاضـر بـا نظـری جـامع بـه پژوهشهـایی کـه تـاکنون سـامان یافتـه،
میکوشد تا نشان دهد مالکها و معیارهـای ارزیـابی و نقـد حـدیث چگونـه دربـارۀ تفاسـیر روایـی
متقدم شیعه به کار بسته شده است لذا کوشیده است مصداق پژوهانه عمل کند و جز به ضـرورت
کلی گویی نکند تا از این راه مظـان آسـیبهای متنـی و سـندی را در روایـات تفسـیری پـیش دیـد
پژوهشگران بنهد و تصویری جامع از درونمایۀ پژوهشهای انجام شده را در این عرصـه ،عرضـه
کند.
 ۶ـ معیارهای اعتبارسنجی

ً
به منظور اعتبارسنجی تفاسیر روایی ،بدین علت که محتوایش غالبا چیزی جز روایت نیسـت ،الزم

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

است برای یافتن قاعدهای کلی ،معیارهای نقد حدیث مورد بررسی و نظر قرار گیرنـد تـا تـوان الزم
برای رویارویی و نقد هر روایتی حاصل شود .از این رو ،مالکهای اعتبارسـنجی ایـن کتـب روایـی
تحت دو عنوان نقد بیرونی و نقد درونی قابل بررسی است.
 1ـ  ۶نقد بیرونی حدیث

نقد بیرونی ،یعنی سنجش حدیث بـا اسـتفاده از اطالعـات بیرونـی ماننـد آگاهیهـای مـا از سـند
حدیث ،منبع و مأخذ و راه دستیابی به آن ،راویان واقـع در سـند و هرگونـه اطـالع بیرونـی حـدیث
مانند اظهارنظرهای راویان قرار گرفته در سلسله سند و محدثان بیـرون از آن (مسـعودی:7004 ،
 .)971از این رو ،نقد بیرونی هم ناظر به منبع اخذ حدیث است و هم سند آن.
 9ـ  9ـ  2نقد منبع محور

حائز اهمیت است که منبع هر اندازه ضعیفتر و داوری کتابشناسان دربارۀ آن آشکارتر و منفیتر
باشد ،اطمینان ما به حدیث کاهش و احتمال ساختگی بودن آن افزایش مییابد (همان1.)974 ،

در میان تفاسیر روایی متقدم ،پیرامون منـابع تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن عسـکری

و

تفسیر قمی گفتارهایی وجود دارد؛ دربارۀ تفسیر اول ،اختالف بر سر اصل انتساب آن به امـام
است اما در مورد تفسیر قمی چنین شک و شـبههای وجـود نداشـته و مسـئله بـر سـر اینهمـانی
کتاب امروزی با اصل تفسیر اوست.
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ابتدا به بررسی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری

میپردازیم:

در مورد این تفسـیر چنـین مطـرح اسـت کـه چنـدی از شـاگردان امـام

(محمـد بنقاسـم

استرآبادی ،یوسف بنمحمد بنزیاد و علی بنمحمد بنیسار) ،این تفسیر را به دستور ایشان امـال
کرده و سسس استرآبادی آن را نقل نموده است (ایازی.)59 :7007 ،
ّ
بیشتر علما و اهلفن ،مانند ابنغضـائری ،محقـق دامـاد و آیـت اللـه خـویی (خـویی:7973 ،
 )791/79این کتاب را فاقد اعتبار برشـمرده (نـک :هاشـمی )753 :7001 ،و سـزاوار انتسـاب بـه
امام

ندانستهاند که مهمترین ادله آنها ضعف سندی کتاب است.
از میان رجالیان متقدم ،ابنغضائری در رجال خـویش ،محمـد بنقاسـم اسـترآبادی را فـردی

ضعیف و کذاب معرفی کرده و آن دو فرد دیگر (یوسف بنمحمد بنزیاد و علی بنمحمد بنیسـار)
را مجهول خوانده است (ابنغضائری .)40/7 :70۶9 ،بدین ترتیب ،سند این کتاب تا پدر صـدوق،
میباشد (کالنتری0.)795 :7009 ،

برخــی نیــز ماننــد شــیخ صــدوق ،طبرســی (صــاحب اإلحتجــاج) ،قطبالــدین راونــدی،
ابنشهرآشــوب ،شــهید ثــانی ،مجلســی اول و دوم و  ...بــرای ایــن تفســیر اعتبــار قائلانــد و بــرای
مدعایشان نیز دالیلی ارائه کردهاند ،همیون :عدم اعتبار تضـعیفات ابـنغضـائری ،اعتمـاد شـیخ
صــدوق بــر ایــن تفســیر کــه در مــوارد بســیاری از ایــن تفســیر در کتــب خــویش نقــل نمــوده اســت
(ابنبابویـــــه 959 /7 :7010 ،و  919و  914و  909و  947و 941؛ ابنبابویـــــه 77 :701۶ ،و 773؛
ابنبابویه 00 :7930 ،و  0۶و  901و 904؛ ابنبابویه )054/9 :70۶9 ،و دالیلی از این دست .چنـان
که برخی با استفاده از محتوای این تفسیر ،نشان دادهاند که اگر انتسـاب آن بـه امـام
نباشد ،این امکان که نویسندگان آن کسانی باشند که با ایشان
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خالی از اشکال است؛ اما از وی تا امام

به افرادی برمیخوریم که وثاقت هر سه ،محل بحـث

قطعـی

معاشرت داشتهاند قابـل انکـار

نیست؛ چراکه مضامین آن ،مشخصه آثـار تفاسـیری اسـت کـه میـان دو غیبـت صـغری و کبـری
نوشته شدهاند و به خصوص یادآور آثار فرات کوفی ،علی بنابراهیم قمی و عیاشیاند کـه همگـی
در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم فعال بودند و به طور کلـی اندیشـههایی را دربـر دارد کـه در
مراحل اولیه تشیع امامی غالب بودند اما بعدها طرد شدند( .نک :حسـن بـن علـی

:7934 ،

 794به بعد).
در این میان ،گروه سومی قائل به تفصیلاند؛ پارهای از روایات آن را معتبر و بخشی را نـامعتبر
میدانند .دلیل ایشان ،تمایز میان حدیث ضـعیف و حـدیث موضـوع اسـت .بـر ایـن مبنـا ،ضـعف
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سندی و محتوایی برخی متون ،کتاب را از حجیت ساقط کرده ،اعتماد بـه آن را کـاهش مـیدهـد
(طباطبایی )095 :7004 ،اما دلیلی بر وضع کل کتاب نیست؛ بنابراین ،نه مـیتـوان تمـام روایـات
این کتاب را جعلی دانست و نه با اطمینان بر صـدور کامـل آن از معصـوم صـحه نهـاد (اسـتادی،
.)705 :70۶9
در مورد تفسیر قمی قضیه متفاوت است .برخی محققان بر اساس قرائنی ،تمـام تفسـیر قمـی
فعلی را نگاشته علی بنابراهیم ندانستهاند؛ از مهمترین راهکارهای بررسی اینهمانی ایـن تفسـیر
با تفسیر قدیم ،واکاوی اسانید کتاب با تمرکز بر طبقات اساتید و شاگردان نویسنده است که مـوارد
زیر از جمله این بررسیهاست:
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ـ در مواضع بسیاری ،از مشایخ مهم علی بنابراهیم ،چون احمـد بـنمحمـد بـنعیسـی ،محمـد
ّ
بنعیسی بنعبید و احمد بنابیعبدالله برقی ،با واسطۀ معاصران علی بنابراهیم ،نقل شده است؛
ـ گاه روایاتی با دو واسطه از ابراهیم بنهاشم – پـدر و اسـتاد اصـلی علـی بنابـراهیم ـ نقـل
روایت شده و گاه از معاصران وی ،مانند محمد بنیحیـی و سـعد بنعبداللـه بـا یـک واسـطه نقـل
گردیده است؛
ـ در این تفسیر ،بهطور فراوان از ابنعقده حدیث نقل میشود که از شیخ کلینی ،روایت نقـل
میکند؛ با اینکه کلینی ،خود از علی بنابراهیم روایت میکند .پس باید گفـت :الزمـۀ اینکـه راوی
این سنخ روایات ،علی بنابراهیم باشد ،آن است که وی از شاگرد شاگرد خود ،نقـل حـدیث کـرده
باشد (کالنتری.)703 :7009 ،
نکته دیگر نوع منابعی است که در این تفسیر از آن استفاده شده؛ بدین بیان کـه اکثـر روایـات
کتاب از تفسیر علی بنابراهیم ( 003روایت) و تفسیر ابوالجارود ( 03۶روایت) برگرفته شـده اسـت.
همینین از النوادر احمـد بنمحمـد بنعیسـی اشـعری ( 59روایـت) ،المحاسـن احمـد بنمحمـد
بنخالد برقی ( 75روایت) ،النوادر حسین بنمحمد ابنعامر اشعری ( 79روایت) و ...مـواردی ذکـر
گشته است؛ (نـک :رحمانسـتایش )79۶ :7049 ،همینـین ،مطـالبی از چنـدین کتـب تفسـیری
چون تفسـیر فـرات کـوفی ،تفسـیر قـرآن ابـوحمزا ثمـالی ،تفسـیر علـی بنمهزیـار ،تفسـیر معلـی
بنمحمد و  ...در این تفسیر به چشم میخورد (شبیری.)0179/1 :7009 ،
از دیگر ادله نشان دهنده عدم اینهمانی ،قرائن درون متنی است .استفاده از تعبیـر «وجیع إلیی
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تفسیر علي بنابراهی » (نک :قمی 919 ،793/7 :70۶1 ،و« ،)944وجع إلی وواية علي بنابیراهی »

(نک :همان 070 ،914/7 :و ،)004و «وجع الحديث الی علی بنابیراهی » (نـک :همـان90۶/7 :

و )099در مواضع متعددی از این کتاب نشان میدهد که همۀ تفسیر از آن علـی بنابـراهیم نیسـت.
البته در مورد نگارندۀ اصلی این کتاب اختالف است .برخی آن را ابوالفضل عباس بنمحمد بنقاسم
میدانند و برخی علی بنابی حاتم قزوینی (ایازی .)40 :7010 ،برخی از محققـان بـا توجـه بـه اینکـه
اغلب راویان بخش دوم تفسیر ،همیون احمد بنادریس ،حسن بنعلـی مهزیـار و محمـد بنجعفـر
ّرزاز ،از استادان علـی بنحـاتم قزوینـی بودهانـد و هـیچ راوی دیگـری از ایـن مجموعـه افـراد روایـت
نمیکند ،نگارنده کتاب را علی بنحاتم میشناساند .ابوالفضل عبـاس بنمحمـد نیـز از مشـایخ علـی
بنحاتم است و ممکن است منشأ اشتباه در انتساب کتاب ،تبدیل نـام علـی بنابیسـهل کـه همـان
علی بنحاتم است به علی بنابراهیم ،به جهت شباهت ایـن دو اسـم باشـد (نـک :شـبیری:7009 ،
واسطه علی بنابراهیم بوده و معاصر کلینی است یا اندکی پس از وی؛ زیرا برخی مشایخ او با مشـایخ
کلینی مشترکاند ،اما علی بنابراهیم را درک نکرده است (قاضی زاده.)799 :7015 ،
 ۶ـ  1ـ  ۶نقد سند محور

این معیار با دو دانش رجال و درایه ارتباط تنگاتنگی دارد؛ چرا که از یکسو به بررسی صحت اعتبـار
روایت از حیث نحوه اتصال سند میپردازد و از سویی کیفیت حال رجالی راویان را به بوته سنجش
میکشاند .واکاوی این مـالک در اعتبارسـنجی تفاسـیر روایـی ،جایگـاه قابـلتوجهی دارد؛ لـذا در
ادامه ،به مصادیق عینی آن اشاره میشود:

جستاری در معیارهای اعتبارسنجی روایات تفسیری شیعه

 .)1در هر صورت ،نویسنده اصلی کتاب مجهول است و آنیه مسلم است اینکـه وی از شـاگردان بـا

 1ـ  ۶ـ  1ـ  ۶حذف سلسله اسناد و انقطاع در سند

این مشکل در تفسیر فرات کوفی نمود برجستهای دارد .حـدود هشـتاد درصـد اسـناد روایـات آن،
ً
بهصورت حذف واسطهها و استفاده از عبارت «قال فالن معنعنا» دچار انقطاع اسـت (مسـعودی،

ُ ٌ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ع َ ْ َ
َ َْ
ـن أبـی جعفـر
 )7049:91مانند« :ف َرات قال حدثنا محمد بن أحمـد معنعنـا ع
ّ
رســولالله ( »...قبــادی953 :7004 ،؛ و نیــز نــک :کــوفی،700 ،799 ،771 ،737 :7973 ،
َ َ َ َ
قـال :قـال

 ۶70 ،511 ،599 ،945 ،9۶0 ،091 ،904 ،935و .)...
ً
در بیانی دیگـر ،از مجمـوع  115روایـت کتـاب ،تقریبـا اسـناد  753روایـت ،بهصـورت مسـند و
غیرمنقطع آمده است (قبادی.)795 :7004 ،
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ضعف دیگری که از لحاظ سندی در این تفسـیر بـه چشـم میخـورد وجـود روایـاتی اسـت کـه
سلسله اسناد آن به معصوم منتهی نمیشود .چنین مطلبی بارها مشاهده شده و سرسلسله راویان
افرادی چون ابنعباس ،ابنمسعود ،ابوذر ،مجاهد و  ...بودهاند( .نک :کـوفی،950 ،50 :7973 ،
 ۶70 ،515 ،513 ،9۶7 ،9۶3 ،910و .)...
ً
در تفسیر قمی نیز پدیده حذف اسناد کامال نمایان است بهطوریکه گویا عدم ذکر اسـناد و در

مواردی اکتفا به نام معصوم در سند روایات ،امری متعارف و معمول بوده و کاربرد روایاتی چون « َو
َ َ َّ ُ
َ ْ َّ َ ُ ُ َ
َما ِم ْن قل ٍُّ ِإ َو ل ُه أذن ِان ( »...قمـی953/9 :70۶1 ،؛ ،900 ،759 ،733 ،07/7
الص ِادق
قال
 099و  999 ،970 ،93۶ ،71۶ ،7۶1 /9و  )...امری عادی است.

این مسئله در مورد تفسیر عیاشی وضعیت دیگری به خود گرفته چرا کـه حـذف اسـناد توسـط
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

ناقل این تفسیر انجام شده و چنانکه خود مینویسـد ،نظـر بـه اینکـه نتوانسـته روایـات کتـاب را از
طریق مشایخ و راویان صاحب اجازه بهطور سماع نقل کنـد ،اسـناد احادیـث ایـن تفسـیر را حـذف
نموده تا استنساخکنندگان بتوانند به سهولت به نسخ جدید آن دست یابند تا هرگاه به راوی صاحب
ً
اجازهای دست یابید ،اسناد روایات کتاب را اضافه کند (عمیـد زنجـانی)999 :7004 ،؛ ظـاهرا نـزد
برخی عالمان قرن پنجم و ششم نسخههایی از این تفسیر موجود بوده که روایـات تفسـیری آن بـه
همراه اسناد بوده است (مؤدب .)01 :7043 ،چنان که حاکم َح اسکانی در شواهد التنزیـل از مـتن
َ
مسند تفسیر استفاده کرده است و گویا آن متن تا زمان ابنطـاووس (م ۶۶9ھ.ق) در دسـت بـوده

است( .تفسیر امام حسن عسکری

) .در این زمینه ،مقالهای نگارش یافته که عقیدۀ مبنـی بـر

امکان بازیابی اسانید شمار بسـیاری از روایـات ایـن تفسـیر را در شـواهد التنزیـل رد کـرده اسـت و
نگارنده در پی آن اذعان نموده که تنها اسانید  79روایت از روایات بخش موجود تفسیر عیاشی ،بـا
مراجعه به شواهد التنزیل قابل بازیابی و بازسازی است( .طباطبایی.)79۶ :7005 ،
 2ـ  2ـ  9ـ  2ضعف سند از رهگذر تضعیف راویان

وجود راویان ضعیف در سلسله اسناد روایات تفاسیر روایی امری شایع است؛ بهطور مثال در روایات
تفسیر قمی گاه به راویانی برمیخوریم که رجالیون ،آنها را ضعیف قلمداد کردهاند 1.طبق بررسی
انجام شده ،بهطور کلی در اسناد این تفسیر حدود  0۶راوی غالی ،ضعیف و متهم به جعل حدیث،
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حدود  9۶راوی غیرامامی و حدود  733راوی مجهول وجود دارد کـه بـا توجـه بـه کـل راویـان ایـن

تفسیر ـ حدود  933راوی ـ این مقدار قابلتوجه اسـت و تـا حـد زیـادی اسـناد ایـن روایـات را دچـار
تزلزل میکند (پورکرمان.)999 :7047 ،
با این حال ،باید توجه داشت که بررسیهای سندی در نقد یک کتاب روایی ،امری ناکارآمـد و
ناقص محسوب میشود و مکمل مهم آن ،نقد محتوایی است.
 ۶ـ  ۶نقد درونی حدیث

نقد درونی یا محتوایی به معنای دقت در درونمایه و محتوای یک حدیث برای اطمینان از درستی
آن است .این اطمینان از راه سنجش مضمون حدیث با معیارهای پذیرفته شده به دست میآیـد و
هر اندازه محتوا با معیارها و دانستههای اصلی دین بیشتر مطابق باشد ،قوت حدیث بیشتر خواهد
الزم به ذکر است که کارایی هریک از معیارهایی که در ادامـه میآیـد بـه نـوع روایـت بسـتگی
دارد .البته این یک اصل کلی است که از میان انواع روایات ،روایات فقهی کـه مبنـای عمـل قـرار
میگیرند از حساسیت بیشتری برخوردارند و نیازمند دقت افزونتری در نقـد و بررسـی هسـتند .در
میان روایات تفسیری که گونههای مختلفی ماننـد ترسـیم فضـای نـزول ،ایضـاح لفظـی ،ایضـاح
مفهومی ،بیان مصداق ،بیان الیههای معنایی ،بیان حکمت و علت حکم ،استناد به قـرآن ،بیـان
اختالف قرائت ،پاسخگویی با قرآن و تعلیم تفسیر (مهریزی )97 – 4 :7004 ،دارد نیز بهرهگیری از
انواع معیارهای نقد متن متفاوت است .به طور مثال در روایات ترسیم فضای نزول ،عدم مخالفت

جستاری در معیارهای اعتبارسنجی روایات تفسیری شیعه

بود (مسعودی.)903 :7004 ،

با تاریخ از معیارهای مهم به شمار میرود ضمن اینکه باید در نظـر داشـت کـه اصـل اول ،عرضـه
روایات بر قرآن است و پس از آن هر معیاری به فراخور موضوع روایت مورد استفاده قرار میگیـرد.
برجستهترین معیارهای نقد متن عبارتند از:
 9ـ  2ـ  2عدم مخالفت با قرآن

قرآن کریم قطعیترین سند مکتوب مسلمانان اسـت کـه بـدون تغییـر ،تحریـف ،زیـاده ،نقصـان،
تقطیع و نقل به معنا به دست ما رسیده است و ویژگیهای خـاص آن موجـب شـده تـا در جایگـاه
مهمترین محک و میزان سنجش در تببین معارف اسالمی در تمام موارد قـرار گیـرد (طباطبـایی،
 .)599 :7040در روایات متعددی نیز موضوع «عرضه روایات بر قـرآن» مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه و

37

بدان تصری شـده اسـت (نـک :کلینـی 719/7 :7994 ،ـ 719؛ طوسـی909 :7979 ،؛ طبرسـی،
.)93۶/9 :7930
برای آشنایی با نمونـه عینـی اسـتفاده از ایـن مـالک ،در برخـی تفاسـیر روایـی بـه دنبـال آیـه

ْ َ َ َ ْ َ
« ْاس َتغ ِف ْر ل ُُ ْ أ ْو ت ْس َتغ ِف ْر ل ُُ ْ ( »...توبه )03:آمده که این کالم پـس از مراجعـت پیـامبر
مدینه ،در زمان بیماری عبدالله بنابی (رئیس منافقان) نازل شد.

خالصه کالم از این قرار است که پیامبر

بـه

به عیادت عبدالله رفتند و برای او طلـب غفـران

نمودند که با تذکر خلیفه دوم مبنی بر نهی خداوند از این عمل مواجه شدند ...پس از مرگ عبدالله
نیز نبی مکرم

بر او نماز خواندند که دیگر بار با تذکر خلیفه دوم رو به رو گشتند ...در نهایت آیه

 09سوره توبه 4نازل شد و پیامبر

را از این عمل نهی نمود( ...قمـی039/7 :70۶1 ،؛ عیاشـی،

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

 737/9 :7003و.)739
عالمه طباطبائی با دالیلی قرآنی ،جعلی بودن این روایـت را نشـان میدهنـد کـه محتـوای آن

َ
ظهور در مخالفت با آیات قرآن دارد .از جمله این دالیل ،ظهور آیه ْ
اس َت ْغف ْر َل ُُ ْ أ ْو َت ْس َت ْغف ْر َل ُُ ْ
ِ
ِ
َّ َ
ْ َ ْ َ
ََ ْ
ِإن ت ْس َتغ ِف ْر ل ُُ ْ َس ْب ِع َین َم َّرة فل ْن َيغ ِف َر الله ل ُُ ْ در لغو بودن و اثر نداشتن استغفار است ،نـه اینکـه

پیامبر

را میان استغفار کردن و نکردن مخیر کند( ...نک :طباطبایی 945/4 :7019 ،ـ .)94۶

از جمله روایات بسیار جنجال برانگیز ،روایات دال بر تحریف قرآن در تفاسـیر روایـی شـیعه بـه
خصوص در تفسیر عیاشی و فرات کوفی است 1.سادهاندیشان گاه بـا مشـاهده روایتـی کـه انـدک
بویی از تحریف دهد ،مهر تحریف بر آن نهاده و از رده خارج میدانند اما باید دانست کـه بسـیاری
از آنها قابل تأویلاند؛ نمونه این روایات که در رابطه با شأن اهلبیت

است بدین مضمون که

اگر در قرآن درست دقت شود فضایل ایشان روشن میگردد( .نک :عیاشی )70/7 :7003 ،اهـل
تحریف گمان کردهاند مقصود آن است که شؤون والیت به صراحت در قرآن بـوده و اسـقاط شـده
است ،در حالیکه مقصود امام چنین نیست ،بلکه تدبر و تعمـق در همـین قـرآن موجـود ،موجـب
روشن شدن شؤون والیت میشود (معرفت)04۶ :7005 ،؛ بنابراین ،در برخورد با این روایات اصـل
بر تأویل آنهاست ،در غیر این صورت کنار گذاشته میشوند.
به برخی از این روایات اشاره میشود:
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ََْ َ
َ
ـ از امام صادق روایت است که آیه ششم سوره حمد بدین صورت بوده« :ص َراط َم ْن أنع ْمـت
َ
ََ
ََ
َّ
َ ْ ْ ُ
الضال َ
ین( »...قمی)94/7 :70۶1 ،؛
علیه ْم غیر ال َمغضوب علیه ْم َو ال

ـ عیاشی از هشام بنسالم نقل میکند که از امام صادق
ُ

ع

َّ ّ
ْ َ
اصـطفی
در مورد آیه إن اللـه

َآد َم َو نوحا( ...آل عمران )00 :سوال کردم ،امام فرمود :این آیـه در اصـل بـدین صـورت بـوده
است ...« :آل ابراهیم و آل محمد علی العالمین» ،اسمی را از آن برداشـتند و اسـم دیگـری را بـه
جای آن گذاشتند [یعنی آل محمد را به آل عمران تغییر دادند] (عیاشی.)7۶0/7 :7003 ،
قابلتوجه است از  43روایتی که (در کتابهای فصل الخطاب و به تبع آن در الشیع و القـرآن
به استناد تفسیر عیاشی و به ادعای تحریف قرآن کریم) ن ـ قل شده ،پس از حـذف تقطیعـات آن
 05روایت باقی مانده که با بررسی متن آنها در چند گروه اضافات تفسیری ( 97روایـت) ،اخـتالف
قرائات ( 9۶روایت) ،تقسیمبندیهای کلی از قرآن ( 0روایت) ،آیاتی منطبـق بـر قـرآن کنـونی (73

روایت) و روایات ظاهر در ت ـ حریف ( 5روایت) دستهبندی شده (حدادیان )791 :7047 ،بنابراین،
ظاهر در تحریف هم تنها دو روایت غیرقابل تأویلاند که قابل اعتنا نیست (همـان .)751 ،یکـی از
این دو روایت مذکور که بیانگر حذف آیات فراوانی از قرآن بـوده و بـا نـص قـرآن مخالفـت قطعـی
دارد ،عبارت است از «عن دبیُّ السجستاني قال :ستلت أبا جعفیر

 ...فقیال :يیا دبییُّ إن

القرآن قد طرح منه آِّ کثیرة ی و ل يزد فیه إ دروف ی أخطتت بُا الکتبة و توهمُا الرجیال»...

(عیاشی.)703/7 :7003 ،
َ ْ َ َْ
در تفسیر فرات کوفی نیز چنین روایات موهم به تحریفی وجود دارد ،ماننـد ...« :عین جعفیر
ٍَ
َ ْ َ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ
َْ
َ َ َ َ َّ
األ ْق َر ب َ
النبي [وسولالله] لما نزلت عل َي «و أنذو عش َ
ین» َو َوهطك
ك
ت
یر
ال
ق
:
ال
ق
یه
ب
أ
عن ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َ ْ َّ
ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ََ َ َُ َ ْ َ
َ
[ ِمنُ ] الملل ِصین فقال أبو جعف ٍر ه ِذهِ ِقراءة عب ِدالل ِه» (کوفی 039 :7973 ،و نیـز نـک،10 :
 935و .)507
َ َ َ ْ َ َّ ْ ُ َّ َ
ََُْ َ ْ َ َ َْ
ُ َ ٌ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ْ ََ
ـ «فرات قال :ددث ِني جعفر بن محم ٍد الفز ِاو ِّ معنعنا عن أ ِبي جعفر قال :لو أن الجُال
َ
َ َ َ َ َ َْ
ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ِّ َ َ ٌّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
ین [ل ْ ُين ِک ُروا َو َي َت ُه َو طاع َت ُه قال ف َستل ُت ُه َو َم َتی
ِمن ه ِذهِ األم ِة يعلمون متی سمي ع ِلي أ ِمیر المؤ ِم ِن
َ
َ
َ
ُ ِّ َ َ ٌّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
ُ
ُ
َ
َ َ
ُ َ َ َ َّ َ َ
َ
ین] قال َد ْیث أخذ الله ِمیثاق ذ ِّو َّي ِة َآد َم َو کذا [هکیذا] ن َیزل [ ِب ِیه] َج ْب َر ِئییل
سمي ع ِلي أ ِمیر المؤ ِم ِن
َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ََ ْ ُ
ْ ُ ِّ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ُ
َع َلی ُم َح َّ
یوو ِه ذو يیتُ و أییُده علیی
ُ
ظ
ین
م
م
آد
ي
ن
ب
ن
م
ك
ب
و
ذ
خ
أ
ذ
إ
و
«
]
باوك
[و
د
م
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُْْ َ َ ُ
َ َّ َ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ َ َّ ُ َ َّ َ
َ
ُ
َ
َّ
ْ
یالوا َب َلیی ُثی َّ
أنف ِس ُِ أ لست ِبر بک » و ِإن محمدا عب ِدِّ و وس ِولي و ِإن ع ِلیا أ ِمیر المؤ ِم ِنین ق
َ
َ َ
َّ
َ َّ
َ َ َُ َ ْ َ
اس َما َس َّمی ب ْ
الله ب ْ
الله َل َق ْد َس َّ
اس ِم ِه [ ِب ِه] أ َددا ق ْبل ُه» (کـوفی791 :7973 ،
ه
ُ
ا
م
و
ر
ف
قال أبوجع
ِ ٍ
ِ
ٍ
و نیز نک 77۶ ،735 :و .)799

جستاری در معیارهای اعتبارسنجی روایات تفسیری شیعه

سهم عمده این روایات از نوع بیان تفسیری است که از دایره تحریف خارجاند .از ایـن پـنج روایـت
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برفر

صدور چنین روایاتی از معصوم ،با توجه به دالیل متقنی که بر عدم تحریف قرآن وجود

دارد( ،نک :خویی 097 :7001 ،ـ .)053
میتوان گفت این روایات از جنس بیان مصداق کامل ،شأن نـزول آیـه ،قرائـت خـاص ،وحـی
غیر قرآنی بهصورت تنزیل و تأویل و  ...میباشد .حال اگر این روایات قابل حمل بر ایـن معـانی یـا
هر معنای معقولی نباشند ،از اعتبار سـاقطاند .ایـن احتمـال نیـز وجـود دارد کـه برخـی از روایـات
تحریفنما ،در شکل اصلی صدورشان از معصوم ،معنای درست و قابل قبولی داشتهاند ،اما راوی
ً
ً
در مقام نقل حدیث سهوا یا عمدا الفـاظ آن را تغییـر داده و موجـب شـده اسـت حـدیث بـه شـکل
دیگری درآید و حمل آن بر معنای درست با دشواری رو به رو شود (نجارزادگان.)43 :7009 ،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

 2ـ  2ـ  2مخالفت با سنت

6

در لزوم عرضه روایات بر سنت قطعی ،ادله عقلی ،قرآنی و روایی اقامه شده است؛ که بـه اختصـار
به دلیل قرآنی آن میپردازیم:
بدان جهت که قرآن کریم ،اطاعت از خداوند و رسـول را طبـق آیـه  54سـوره نسـا  1ضـروری
دانسته و آنان را داور و حاکم در مـوارد اخـتالف و منازعـه دانسـته اسـت؛ لـذا ایشـان مرجـع تمـام
اختالفات بوده و میبایست در تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار یک گزارش ،با عرضـۀ آن بـر کتـاب
خدا و سنت پیامبر

به داوری بسردازیم .الزم به ذکر است که از قرآن تنها مرجعیـت پیـامبر

به دست میآید و اثبات این جایگاه برای اهلبیت

با دالیلی دیگر همیون حدیث متواتر ثقلین

و  ...حاصل میشود (طباطبایی 54۶ :7040 ،ـ  .)541چندی از مصادیق روایات مخالف بـا سـنت
در تفاسیر روایی موردنظر عبارتند از:

َ ََ َ ْ
َ ُ َ َّ
َ َ َ َ
ماء َبشرا ف َج َعل ُه ن َسبا َو ِص ُْرا (فرقان )59 :این روایت آمـده
ذیل آیه و هو ال ِذِّ خلق ِمن ال ِ

کــه خداونــد آدم را از آبــی شــیرین خلــق نمــود و همســرش را همســنخ بــا او و از پــایینترین

استخوانهای دنده آدم آفرید .سسس با آن استخوان ،میانشان خویشاوندی قرار داد و او را بـه آدم
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تزویج نمود (قمی779/9 :70۶1 ،و .)775
ُ َ َ ْ ُ َ َ َْ
ین
از سویی دیگر در روایتی همین مطلب از امام صادق
پرسش شـده« :و ُ ِوِّ عین ُو َّاوة ب ِ
ُ
َ َ
َ َ ْ
َ
َ ْ َ َّ َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ْ
أع َی َن أن ُه قالُ :س ِئل أ ُبو عبدالله ع ْن خل ِق َد َّو َاء َو ِقیل ل ُهِ :إن أناسا ِعندنا َيقولون :ی ِإن الله ع َّیز
َ
ْ َ
ْ
ْ َْ
ََ َ
َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
َّ َ َ َ
َو َجل خلق َد َّو َاء ِم ْن ِضلع َآد َم األ ْي َسر األق َصی فقالُ :س ْب َحان الله َو ت َعالی ع ْن ذ ِلك عل َّیوا ک ِبییرا أ
ِ
ِ

ْ َ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ
َ
ْ ُ ُ
ین غ ْییر
ین القید َو ِة َمیا َيللیق آل َِد َم ُ ْو َجیة ِم
يقول من يقول هذا ِإن الله تباوك و تعالی ل يکن له ِم
ِ
ْ
ِضل ِعه( »...ابنبابویه 014/0 :7970 ،و نیز نک :ابنبابویه 71/7 :7005 ،و )70که امام وجود

چنین امری را دور از قدرت خداوند میدانند.
ُ

َ

نیز روایتی است ذیل آیه ف َر َد ْدناهُ ِإلی أ ِّم ِه ( ...قصـص )70:کـه بـر فرزنـد نداشـتن حضـرت
ُْ ُ َ َ َ ُ َ ٌَ َ َ َ َ َ
وسی َولد ی قال کیان
موسی صراحت دارد؛ چنانکه در متن روایت آمده ...« :قلت فکان ِلم
ْ َُ

َ

ُ َ

ال َولد ِل َُ ُاوون َو الذ ِّو َّية ل ُه( »...قمـی 705/9 :70۶1 ،ـ  )700در حالیکـه ایـن مطلـب بـا روایـاتی
دیگر که داللت بر فرزند داشتن ایشان دارد ،نمیسـازد؛ همینانکـه از تـورات نیـز بـر میآیـد کـه

ایشان فرزند داشتهاند (طباطبایی.)5۶/7۶ :7019 ،

مسلمات هر دین و مذهب ،آموزههایی است که به تواتر برای گرونـدگان بـه آن مـذهب ،نقـل و بـا
ادله استوار چنان اثبات شده اسـت کـه پیـروان و باورمنـدان ،تردیـد را در آن روا نمیبیننـد و هـیچ
مخالفت و انکاری را نسبت به آن بر نمیتابند (مسعودی.)959 :7004 ،
از جمله مهمترین مسلمات مذهب شیعه ،بحث عصمت پیامبران و اهلبیت
جعلی این امر را نشانه رفته همیون روایتی که میگوید حضرت موسی

است .برخـی روایـات

طالب رؤیت پروردگار بود؛ خداوند

به او فرمود در جایی بنشیند و مالئکه را نیز چنین فرمان داد که گروه گروه همراه با برق ،رعد ،باد و صاعقه بر
موسی بگذرند .هر کدام که میگذشتند شانههای موسی

به لرزه میافتاد و سر برداشته ،میپرسید :آیا تو

پروردگار من هستی؟!( ...عیاشی )91/9 :7003 ،بطالن انتساب این موارد به پیامبران مشخص است.
یا روایتی که تنها پنج تن را معصوم معرفی میکند و نه سایر اهلبیت
َ َ َ ْ

َ ْ

َ

ْ

جستاری در معیارهای اعتبارسنجی روایات تفسیری شیعه

 3ـ  2ـ  2مخالفت با مسلمات دینی

را! تا جاییکه در آن

َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ُ َّ
الن ُ
اس» (کوفی )939 :7973 ،دیده میشود یا در
عبارت «اما س ِائرنا أهل البی ِت فیذ ِنُّ کما يذ ِنُّ
ً
روایتی که به گونهای گویا پیامبر اجماال پذیرفتهاند کلمه «ذنب» در آیات ابتدایی سوره فت بـه

معنای نافرمانی خداوند است (عیاشی 793/9 :7003 ،و.)797
ََ ْ ْ َ
ْ ُ َ َ َ َ َ ْ َُ َ
ْ
همینین ،ذیل آیـه َو لقد َع ُِدنا ِإ َلی َء َاد َم ِمن قبل فن ِسی و ل ن ِجد له عزمیا (طـه )775:از

قول امام باقر

اینگونه آمده که خداوند دربارۀ پیامبر

َ َ َ
اما وی به این عهد عمل نکـرد؛ « ...ع ُِد ِإل ْی ِه ِفي ُم َح َّم ٍد
ُ َ
َيک ْن ل ُه َع ْز ٌم ِف ِیُ ْ ( »...قمی ۶5/9 :70۶1 ،و.)۶۶

و اهلبیـت
ْ َ
َو األ ِئ َّم ِة

 ،از آدم عهـد گرفـت

م ْن َب ْعیدهِ َف َت َیر َك َو َلی ْ
ِ
ِ
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از دیگر مصادیق بارز روایات منافی با عصمت ،حجم قابلتوجهی از روایات اسـرائیلیات اسـت.
ً
بهعنوان مثال ذیل آیات  97تا  9۶سوره «ص» که سخن از آزمایش حضرت داود اسـت بعضـا
روایاتی اسرائیلی به چشم میخورد که در برخی تفاسیر همیون تفسیر قمی نقل شده است ،با این
مضمون که طی روایتی طوالنی حکایتگر نظر حضرت داود

به زنی شوهردار است و اقدامات

نادرست ایشان را برای به دست آوردن آن زن شرح میدهد (همان 994/9 ،ـ  )909یا روایتـی کـه
در طی آن حضرت آدم

بنا به درخواست شیطان نام فرزندش را عبدالحار نهـاد و بـه واسـطه

این عمل ،فرزند او برخالف فرزندان سابقش زنده ماند (همان 957/7 ،ـ  )950و دیگر روایـاتی کـه
با اصول دین ما سازگار نیست( .نک :عیاشی 59/7 :7003 ،و 55؛ قمی.)09/7 :70۶1 ،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ نوزدهم ـ بهار و تابستان 931۴

 ۴ـ  2ـ  2عقل

بر اساس روایتی از امام کاظم

 ،عقل فطری انسان یکی از دو حجت خداونـد اسـت کـه بـرای

بندگان به ودیعه نهاده شده و یکی از معیارهای تشخیص حق و باطل محسـوب میشـود .حجـت
آن چیزی است که میتوان بدان احتجاج کرد و آن را کاشف واقع دانست .تعار

میان دو حجت

بیمعناست؛ زیرا اعتبار یکی از آنها یا هر دو را نفی میکند؛ بنابراین ،بدین علت که در واقع دیـن
ما ،دین عقالنی بوده و پایههای آن همیون توحید ،نبوت و معاد با استفاده از آن ثابت میشـود و
از سویی دیگر در قرآن و منابع روایی بسیار به تعقل و به کـارگیری ایـن قـوه در تشـخیص ،توصـیه
شده و عدم تعار

آن با منابع اصیل دیـن امـری قطعـی اسـت ،پـس میتوانـد بـهعنوان یکـی از

معیارهای کارآمد سنجش صحت روایات قرار گیرد (طباطبایی ۶01 :7040 ،ـ  .)۶9۶پـس روایـاتی
که با این معیار مخالفاند از اعتبار نیز ساقطاند 3.مانند روایتـی در تفسـیر فـرات ،حـاکی از اینکـه

َّ َ َ ُ
یمکة
زمین بر پشت ماهیها ،ماهیها بر روی گاو و آن نیز بـر روی صـخرهای قـرار دارد...« :الس
َّ
َ َ َّ
َّ
َّ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ ْ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ
الصل َر ِة الثی َر ی َو
وت الث ْو ُو َو ت ْحت الث ْو ِو الصلرة و تحت
ال ِتي علی ظُ ِرها األو ِضین و تحت الح ِ
ُ
َّ
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َّ َّ َ َ َ َ ْ ُ َّ َ
الس َمک ِة لییواقن َو ْاسی ُ الث ْیو ِو َي ُْ ُمیو ( »...کـوفی،
ما يعل تحت الثر ی ِإ الله [تعالی] و اس
.)945 :7973

در روایتــی دیگــر کــه شــرح مــاجرای مالقــات جبرئیــل
اسرافیل
42

را به ایشان

بــا پیــامبر

اســت ،جبرئیــل

معرفی میکند و او را به گونهای توصیف میکند که هنگام رجوعش

به آسمان ،پای راستش را بلند کرده ،در میان آسمان دنیا گذاشته و پای چـسش را در آسـمان دوم

قرار میدهد و بدین ترتیب هفت آسمان را طی میکند (قمی 91/9 :70۶1 ،و )90که امری غریب
و دور از باور است.

ْ َ َ
در موضــعی دیگــر ذیــل آیــه « َوسی َ
یع ُک ْرسییی ُه َّ
یماوات َو األ ْو » (بقــره )955:بــه روایتــی
السی
ِ
ِ
ِ

برمیخوریم ،مبنی بر آنکه آسمانها و زمین در عرش قرار دارند که چهار ملک در صورت انسـان،
گاو ،کرکس و شیر آن را حمل میکنند؛ اما در میان اینان ،گاو جایگاه ویژهای دارد چنانکه تصری
َ

ُ

َ

َّ

َ ََ

ْ

شدهَ ...« :و ل ْ َيک ْن ِفي َه ِذهِ الص َو ِو أ ْد َس ُن ِم َن الث ْو ِو َو أیید ان ِت َصیابا ِم ْن ُیه»...؛ امـا بـه دلیـل
اینکه بنیاسرائیل گاو را خدای خود خواندند ،فرشته در قالب گاو سر به زیر افکنده و از خداوند بـه
شرم میآید( ...همان 05/7 ،و )0۶این روایت نیز با عقل انسان قابل ادراک نیست.
 5ـ  2ـ  2تاریخ معتبر و قطعی

خارجی پیش از زمان حال است .از این رو ،حدیث هرگـاه در مقـام بیـان وقـایعی باشـد کـه اتفـاق
افتاده است ،نمیتواند با دادههای تاریخی که کاشف و نمایانگر واقعیت خـارجی پیشـین اسـت در
تعار

باشد؛ بنابراین ،تاریخ معتبر که برای ما اطمینان میآورد ،معیاری مهم بـرای نقـد احادیـث

تاریخی به شمار میرود (مسعودی.)919 :7004 ،
بهطور مثال در تفسیر منسوب به امام حسـن عسـکری

 ،ذیـل جریـانی ،از برخـورد مختـار

ثقفی با حجاج بنیوسف ثقفی سخن به میان آمده که حجاج در زمـان حکومـت بـر کوفـه ،قصـد
قتل مختار را داشته است ،اما شمشیرهای برنده بر مختار اثر نکرده و مختار در توجیه آن اشاره به

جستاری در معیارهای اعتبارسنجی روایات تفسیری شیعه

تاریخ در صورت اعتبار و صحت ،ما را از رخدادهای گذشته آگاه میکند و به منزله کاشف واقعیت

کاری تمام نشده (کشتن تعدادی از بنیامیه) نمود که تا عملـی نشـدن آن ،خداونـد نمیگـذارد او
کشته شود؛ این در حالی است که قتل مختار در سال ۶1ھ.ق بـوده و شـروع حکومـت حجـاج در

سال 15ھ.ق؛ (نک :حسن بن علی

 591 :7934 ،ـ .)550

همینین ،چنانکه پیشتر در مورد جعلی بودن روایت ذیل آیه  09سوره توبه که ناظر بـه جریـان

مرگ عبدالله بنابی بود مطالبی گذشت ،از دیگر وجوه بطالن این روایت که با تاریخ مرتبط است،
عدم تطبیق سال مرگ عبدالله با تاریخ نزول این آیه میباشد ،چرا کـه او در سـال نهـم هجـری از
این جهان رخت بربست و آیه شریفه در سال هشتم فرود آمد (طباطبایی.)94۶/4 :7019 ،
از دیگر شواهد این مطلب که محتوای آن دال بر تحریف قرآن اسـت و بـه علـت مخالفـت بـا
تاریخ قطعی قابل اعتماد نیست؛ این روایت است« :عن جابر قال :قلت لمحمد بنعلي

 :قول
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َّ
َّ َ َ ُ ُ َ َ
آمنوا ث َّ کف ُروا (نساء )731:قال :هما و الثالث و الرابع ی و عبد الردمن
الله في کتابه :ال ِذين
علي بن أبي طالیُّ

و عمیاو بین

و طلحة و کانوا سبعة عشر وجَّل ی قال :لما وجه النبي
َّ
ياسر ودمه الله إلی أهل مکة قالوا بعث هذا الصبي ی و لو بعث غیره يا دذيفة إلیی أهیل مکیة و
َّ
في مکة صناديدها ی و کانوا يسمون علیا الصبي ی ألنه کان اسمه في کتیاب اللیه الصیبي لقیول
َّ
الله« :و من أدسن قو ممن دعیا إلیی اللیه و عمیل صیالحا و هیو صیبي ی و قیال إننیي مین

المسلمین»( »...عیاشی.)914/7 :7003 ،
َّ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َّ ْ َ َ
َ
َ
گویا ادعا بر آن است که در آیـه و من أدسن قو ِممن دعا ِإلیی اللیه و ع ِمیل صی ِالحا...

ً
َ
(فصــلت ،)00:پــس از « َو َعمــل صــالحا» ،عبــارت «و هــو صــبی» نیـز بــوده و آن صــبی حضــرت
علی

میباشد ،اما الزم به یادآوری است که ابتدای روایت اشاره به اعـزام حضـرت علـی

و
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عمار بن یاسر از مدینه به مکه به منظور قرائت آیـات برائـت در سـال نهـم هجـری دارد کـه در آن
زمان حضرت علی

دست کم  09سال داشته و کودک نبودهاند (حدادیان.)7۶3 :7047 ،

 3ـ نتیجهگیری

بر اساس آنیه گذشت میتـوان گفـت ،مالکهـای اعتبارسـنجی تفاسـیر روایـی در دو قالـب نقـد
بیرونی و نقد درونی قرار میگیرند .در نقد بیرونی به منبع اخذ روایات و اسناد احادیث از حیث نحوه
اتصال سلسله اسناد و حال رجالی راویان پرداخته میشود و در نقد درونی کـه اهمیـت فزونتـری
دارد ،به مواردی چون عدم مخالفت روایت با قرآن ،سـنت ،مسـلمات دینـی ،عقـل و تـاریخ معتبـر
توجه میشود.
در میان تفاسیر روایی بررسی شـده تنهـا در صـحت انتسـاب تفسـیر منسـوب بـه امـام حسـن
عسکری

تردیدهایی وجود دارد و سایر تفاسیر دچار چنین مشکلی نیستند.

در این پژوهش پس از ارائه مصادیق گوناگون ذیل هر معیار ،به روشنی به دست آمد که تمـام
ً
منابع موردنظر از ضعفها و کاستیهای سندی و محتوایی بـا میزانـی متفـاوت برخوردارنـد؛ مـثال
پدیده حذف اسناد در تفاسیر فرات کوفی و عیاشی نمود بیشتری دارد و فراوانی راویـان ضـعیف در
تفسیر قمی؛ بنابراین ،برای استفاده از هر روایتی در این تفاسیر ،نخست الزامـی اسـت بـه بررسـی
سند و محتوای آن پرداخته شود و پس از اطمینان از اعتبار آن ،مورد بهرهمندی قرار گیرد.
44

پینوشتها:

جستاری در معیارهای اعتبارسنجی روایات تفسیری شیعه

 .1بنابراین در مقام اعتبارسنجی روایات ،توجه به اعتبار و ارزش علمی منبـع یـا بـه اصـطالح واکـاوی
ً
اصالت منبع امری ضروری است؛ اما از آنجا که کتب متقدم اصیلتر از منـابع متـاخر بـوده و اصـوال
پایۀ تحقیقات بعدی قرار میگیرند؛ لذا در این مقاله ،دامنه به تفاسیر روایی متقدم محدود اسـت کـه
همه به نوعی معتبرند.
 .2به حسب ظاهر ،هیچ یک از علمای مهم رجال ،استرآبادی را توثیق نکردهانـد و تنهـا نکتـۀ مثبتـی
که وجود دارد آن است که استرآبادی از جمله مشایخ صدوق بوده که بسیار از او نقل روایـت کـرده و
مورد ترضی صدوق قرار گرفته است.
 .3از جمله :سلیمان بنداود منقـری ،سـلیمان دیلمـی ،سـفیان بنعینیـه ،علـی بنابـیحمـزه ،علـی
بنحســان هاشــمی ،مفضــل بنصــال  ،یحیــی بناکــثم ،یــونس بنظبیـان و غالیــانی چــون احمــد
بنهــالل عبرتــائی ،عمــرو بنشــمر ،ســعد بنطریـف ،محمــد بنحس ـین صــائ  ،عبداللــه بنقاســم
(حضرمی یا حارثی) ،حسن بنراشد طفاوی ،محمد بنفضیل صیرفی و مفضل بنعمر جعفـی و ...
و مجهوالنی مانند :ابواالغر ،ابوبرده اسلمی ،ابوسعید نحلی ،ابوالطیار ،ابوالعبـاس مکبـر ،ابـوالمعز،
ابنسیار ،ابنیسار ،اسحاق بنحزیز ،عبدالله بنفضیل همدانی و. ...
َ َّ َ َ
َّ َ َ َ ً َ َ َ ا َ َ َ
َ « .4و ال تصل ع َ
لی قبره.»...
لی أ َح ٍد ِّمنهم مات أبدا و ال تقم ع
 .1درست است که چنین روایاتی در شیعه وجود دارد امـا عالمـان ایـن مـذهب همگـی قائـل بـه عـدم
تحریف قرآناند و کتب متعددی در بیان نزاهت قرآن از تحریف نگاشته شده اسـت .در میـان اهـل
سنت نیز روایاتی در باب تحریف مانند روایات دال بر حذف آیاتی از سوره بینه ،حذف آیه رجم ،حـذف
دو سوره بـا نامهـای خلـع و حفـد و  ...از بزرگـانی چـون احمـد بنحنبـل ،بخـاری ،مسـلم ،نسـائی،
ترمذی ،طبری و  ...به چشم میخورد.
 .6سنت چیزی است که انتساب آن به معصوم ثابت است؛ اما حدیث اینگونه نیسـت و تنهـا حکایـت
کننده سخن معصوم بوده ،ممکن است صدور آن از وی اثبات نشود( .طباطبایی.)540 :7040 ،
َ َ ا اَ
اَ ا ّ َ ا
َّ َّ
َ
َ
األ امر منکم َفـِن َت َن َ
ـاز اعت ام فـی شـی ٍ فـردوه
یأیها الذ َین َ َامنوا أطیعوا الله َو أطیعوا َّالرسول و أولی
.1
ّ
إ َلی الله َو َّالرسول. ...
 .3البته باید حساب امور فراعقلی همیون احکام تعبدی ،مقام و منزلت معصومین  ،دنیـای پـس
از مرگ و  ...را از سایر امور جدا نمود.
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کتابنامه
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ـ ابنبابویه ،محمد بنعلی70۶9( .ش) .الالصال ،محقق :علیاکبر غفاری ،قم :جامعۀ مدرسـین
حوزۀ علمیۀ قم؛
ـ ــــــــ  701۶( .ق) .األمالی ،تهران :کتابیی؛
ـ ــــــــ 7010( .ق) .عیون أخبار الر ا  ،تهران :نشر جهان؛
ـ ــــــــ 7930( .ق) .معانی األخبار ،تحقیق :علیاکبر غفاری .قم :دفتر انتشارات اسالمی؛
ـ ــــــــ 7005( .ش) .علل الشرائ  ،قم :کتابفروشی داوری؛
ّ
ـ ــــــــ 7970( .ق) .من ال ی ضر الفقیط ،محقق :علیاکبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات اسالمی؛
ـ ابنغضائری ،احمد بنحسین70۶9( .ش) .رجال ابنالغضائر  ،قم :مؤسسه اسماعیلیان؛
ـ ایازی ،سید محمدعلی7010( .ش) .ناخالنامط تفاسیر :نگاهی اجمالی بط  703تفسیر برجستط
از مفسران یعط و اهلسنال ،رشت :انتشارات کتاب مبین؛
ـ ــــــــ 7007( .ش) .سیر تطور تفاسیر یعط ،رشت :انتشارات کتاب مبین؛
ـ برنجکار ،رضا7040( .ش) .روش ناسی عل تفم :اصول استنباط و دف اع در عقای د ،تهـران:
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛
 ،قم :مدرسـ
ـ حسن بنعلی 7934( .ق) .التفسیر المنسو إلی االمام ال سن العسکر
االمام المهدی(عج)؛
ـ خوئی ،سید ابوالقاسم7001( .ش) .بیان در علوم و مسائل تلی ق رآن ،مترجمـان :محمدصـادق
نجمی و هاشمزاده هریسی .بیجا :نشر صادق؛
ـ ــــــــ 7973( .ق) .معج رجال ال دیث ،قم :مرکز نشر آثار شیعه؛
ـ سیوطی ،جاللالدین 7997( .ق) .امتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دار الکتاب العربی؛
ـ طباطبایی ،سید محمدحسـین7019( .ش) .المی زان ف ی تفس یر الق رآن ،متـرجم :سـید محمـدباقر
موسوی همدانی .قم :دفتر انتشارات اسالمی؛
ـ طباطبایی ،سید محمدکاظم7004( .ش) .تاریخ حدیث یعط ،تهران :سازمان مطالعـه و تـدوین
کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛

ـ ــــــــ 7040( .ش) .منط فه حدیث ،قم :انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛
ـ طبرسی ،احمد بنعلی 7930( .ق) .امحتجاج علی أهل اللجاج ،مشهد :نشر مرتضی؛
ـ طوسی ،محمد بنحسن 7979( .ق) .األمالی ،قم :دارالثقاف ؛
ـ علوی مهر ،حسین7007( .ش) .روشها و رایشها تفسیر  ،قم :انتشارات اسوه؛
ـ عمید زنجانی ،عبـاسعلی7014( .ش) .روش ناس ی تفس یر ق رآن مب انی و روشه ا تفس یر
قرآن ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهن و ارشاد اسالمی؛
ّ
ّ
ـ عیاشی ،محمد بنمسعود7003( .ق) .تفسیر العیا ی ،محقـق :سـید هاشـم رسـولی محالتـی.
تهران:المطبع العلمی ؛
ـ قمی ،علی بنابراهیم70۶1( .ش) .تفسیر القمی ،تحقیـق :سـید طیـب موسـوی جزایـری .قـم:
ـ کالنتری ،علیاکبر7009( .ش) .نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنی ،قم :بوستان کتاب؛
ـ کلینی ،محمد بنیعقوب7994( .ق) .الکافی ،قم :دارالحدیث؛
ـ کوفی ،فرات بنابراهیم7973( .ق) .تفسیر فرات الک وفی ،تهـران :مؤسسـ الطبـع و النشـر فـی
وزارا اإلرشاد اإلسالمی؛
ـ مسعودی ،عبدالهادی7004( .ش) .و

و نقد حدیث ،تهران ،سـازمان مطالعـه و تـدوین کتـب

علوم انسانی (سمت)؛
ـ معرفت ،محمدهادی7005( .ش) .علوم قرآنی ،قم :موسسه فرهنگی تمهید؛
ـ ّ
مودب ،سید رضا7043( .ش) .روشها تفسیر قرآن ،قم :انتشارات دانشگاه قم؛

جستاری در معیارهای اعتبارسنجی روایات تفسیری شیعه

دارالکتاب؛

ـ نجارزادگان ،فت الله7009( .ش) .ت ریف نا ذیر قرآن ،تهران :مشعر؛
ـ نفیسی ،شادی700۶( .ش) .درایة ال دیث :ب از ژوه ی مص طل ات ح دیثی در نگ ا ف ریقین،
تهران :سمت و دانشکدۀ علوم حدیث؛

ـ هاشمی ،فاطمه7001( .ش)« .بررسی ص ّ ال و اعتبار روایات تفسیر منسو ب ط ام ام عس کر

»،

مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی؛
مقاالت

ـ استادی ،رضـا70۶9( .ش)« .ب ث ی درب ارت تفس یر ام ام حس ن العس کر
حدیث ،شماره  ،70ص 70۶ـ 770؛

» ،علـوم قـرآن و
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ـ براشر ،مایر7049( .ش)« .تفسیر منسو بط امام عسکر

» ،مترجم :محمد حسن محمدی

مظفر ،هفت آسمان ،شماره  ،50ص 790ـ 753؛
ـ پورکرمان ،مصطفی و بمانعلی دهقان منگابـادی7047( .ش)« .ت ثثیر الی ان ب ر روای ات تفس یر
منسو بط علی بن ابراهی قمی» ،حدیثپژوهی ،شماره هشتم ،ص 900ـ 953؛
ـ حدادیان ،عبدالرضا و سید رضا مؤدب7047( .ش)« .بررسی داللی روایات ت ریفنم ا در تفس یر
عیا ی» ،حدیثپژوهی ،شماره هشتم ،ص 797ـ 7۶۶؛
ّ
ـ رحمان ستایش ،محمـدکاظم و روح اللـه شـهیدی7049( .ش)« .بازی ابی من اب تفس یر قم ی»،
حدیثپژوهی ،شمارۀ نهم ،ص 759ـ 770؛
ـ رحمتی ،محمدکاظم7009( .ش)« .تفسیر امام حسن عسکر

» ،دانشـنامۀ جهـان اسـالم،
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بنیاد دائرا المعارف اسالمی؛
ـ شبیری ،سید محمدجواد7009( .ش)« .تفسیر علی بن ابراهی قمی» ،دانشنامه جهـان اسـالم،
بنیاد دائرا المعارف اسالمی؛
ـ طباطبایی ،سید کاظم و طاهره رضی7005( .ش)« .تفسیر عیا ی و بازیابی اسانید روایات آن در
واهد التنزیل» ،مقاالت و بررسیها ،شماره  ،14ص 794ـ 790؛

ـ قاضیزاده ،کاظم7015( .ش) « .ژوهشی دربارت تفس یر علیبناب راهی قم ی»ّ ،بینـات ،شـمارۀ
دهم ،ص 779ـ 700؛
ـ قبادی ،مریم7004( .ش)« .تفسیر فرات توفی» ،فصلنامه اسرا  ،شماره دوم ،ص 791ـ 759؛
ـ ــــــــ 7004( .ش)« .روایات ت ریف در تفسیر فرات توفی» ،بینات ،شماره  ،۶۶ص 79۶ـ 700؛
ـ ـ مســعودی ،عبــدالهادی7049( .ش)« .اعتب ار س نجی من اب تفس یر روای ی یعط» ،تفســیر
اهلبیت

 ،شماره اول ،ص 70ـ 95؛

ـ مهریزی ،مهدی7004( .ش)« .روایات تفسیر
شماره  ،55ص 0ـ .0۶
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یعط ،ونط ناس ی و حجی ال» ،علـوم حـدیث،

