
علی حسین احتشامی٭

چکیده
کــه  کــرم)ص(، موضوعــی بدیــع اســت. بدیــع  ری و متنــی روایــات تفســیر پیامبــر ا تحلیــل صــدو

در میــان مســائل و موضوعــات علــوم قرآنــی و حدیــث و نیــز تفســیر قــرآن، شــاخص ترین اســت. 

یکــردی جدیــد، از این  در ایــن تحقیــق ســعی شــده اســت کــه روایــات تفســیری پیامبــر)ص( بــا رو

ری روایــات تفســیری پیامبــر)ص(؛  گیــرد: 1. تحلیــل و بررســی صــدو جهــات مــورد بررســی قــرار 

2.بررســی فقــه الحدیثــی ایــن روایــات؛ 3. تحلیــل روش هــای تعامــل مفســران فریقیــن.

ــه روش هــای مفســران شــیعی و اهــل ســنت  ــه، دســت یافتــن ب ــن مقال  موضــوع اصلــی در ای

معیارهــای  بــه  خصــوص  ایــن  در  و  می باشــد،  پیامبــر)ص(  تفســیری  روایــات  بــا  تعامــل  در 

کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می گــردد. مهمی دســت یافتیــم 

ری و متنی، تعامل مفسران، روایات تفسیری، تفسیر پیامبر)ص(.  کلید واژه ها: تحلیل صدو

 

یسرکان. گروه الهیات، معارف اسالمی، دانشگاه آزاد اسالمی، تو ٭ استادیار؛ 



نقد و معرفیسال بیست و سوم 138

 

طرح مسأله
کشــف تــام  کــه بــا تنــزل قــرآن، از مقــام شــامخ أحدیــت بــه  بــا نــزول اولیــن آیــات الهــی 
محمــدی، و از آن پــس تنــزل مقامــی آن از عالــم الهــوت بــه عالــم ملکــوت و ســپس از آنجــا بــه 
کبیــر نیــز نمایــان  کــه ماهیــت ایــن ثقــل  گرفــت. لــذا از همیــن زمــان بــود  عالــم ناســوت، صــورت 
کبــر بــر دوش مبــارك آن حضــرت بیشــتر نمــود پیــدا  شــد و ســنگینی ایــن ثقــل نیــز عــالوه بــر ثقــل ا
یــم بــه عنــوان مکمــل و مفســر آن، بــه حیــات تفســیری خــود ادامــه دهــد.  کر کنــار قــرآن  کــرد تــا در 
کــرم)ص( تــا کنــون، ایــن واقعیــت را بــرای مــا  نگرشــی اجمالــی بــه سرگذشتتفســیر از زمــان پیامبــر ا
یــژه روایــات تفســیری از نظــر وثاقــت و اعتبــار از ســالمت  کــه تفســیر قــرآن و بــه و روشــن می کنــد 
کار را می تــوان بــه  بیشــتری نســبت بــه ادوار بعــدی تفســیر برخــوردار اســت و عامــل اساســی ایــن 

کــرم)ص( و تبییــن آیــات توســط ایشــان را بــرای صحابــه برشــمرد. وجــود مقــدس پیامبــر ا
کــه اهمیــت ایــن تحقیــق را  یژگی هــای ایــن تحقیــق اشــاره می کنیــم  در این جــا بــه برخــی و

یژگی هــا: دوچنــدان می کنــد. از جملــه ایــن و
ــه، مجامــع تفســیری مــورد بررســی  کلــی و جامــع نگرایان ــه طــور  : این کــه در ایــن تحقیــق ب

ً
 اوال

ــد. ــر می باش ــامل تر  و جامع ت ــی، ش کار برخ ــا  ــه ب ــه در مقایس ک ــرد  ــرار می گی ق
ری و متنــی  کــه مــورد نظــر محقــق اســت؛ تحلیــل و بررســی صــدو  ثانیــًا: بخــش مهــم دیگــری 
ــوع  کــه در ن ــات اســرایلیات« اســت  ــات »أســباب النــزول« و »روای ــژه روای ی ــه و ــات تفســیری ب روای

ری می باشــد. خــود مهــم و ضــرو
ثالثــًا: بررســی تطبیقــی مجامــع تفســیری شــیعی و اهــل ســنت و شناســایی روش هــای تعامــل 
ردن نقــاط  کــه بــه آن هــا اشــاره می شــود، و نیــز بــه دســت آو مفســران فریقیــن بــر اســاس معیارهایــی 
کنــون بــه ایــن صــوررت، انجــام نگرفتــه  کــه تــا  یکــرد جدیــدی اســت  اشــتراك و افتــراق آن هــا، رو

است.

 جایگاه روایات تفسیری پیامبر)ص( در تفسیر قرآن از دیدگاه فریقین
یــم  کر کننــده آن در تفســیر قــرآن  در بــاره جایــگاه ســنت و روایــات تفســیری و نقــش تعییــن 
روایتــی  کــه طــی  آن حضــرت)ص(  گهربــار  کالم  بــه  کنیــم  اســتناد  کــه  اســت  کافــی  همیــن 
کلمــه »و  فرموده انــد: »أال إّنــی أوتیــت القــرآن و مثلــه معــه«1 منظــور از تعبیــر شــریف ایشــان از 
کــه روایــات تفســیری نیــز جزئــی از آن می باشــد. از طــرف دیگــر  مثلــه معــه« ســنت نبــوی اســت 
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کنیــم. در  گرامــی نیــز بــه عنــوان اولیــن مفســر قــرآن، اشــاره  در ایــن بــاره می توانیــم بــه نقــش پیامبــر 
کــه ایــن روایــات،  گفــت  بحــث جایــگاه روایــات مأثــور از پیامبــر)ص( و أئّمــه معصومیــن)ع(، بایــد 
ــه بررســی ســندی و  ــا توجــه ب ــد ب ــد و می بای ــرآن، نقــش مهمــی را دارن کتــاب آســمانی ق در فهــم 
لــی، از روایــات در فهــم قــرآن بهــره جســت تــا از روایــات ضعیــف برحــذر بــود. ســنت پیامبــر  دال
گیــرد و بــه آن  کــرم)ص( صالحیــت دارد مصــدر احــکام باشــد و دلیــل برای احــکام شــرعی قــرار  ا
ــر  گفتــار و رفتــار پیامبــر خــدا)ص( در تفســیر قــرآن ب کــه از  احتجــاج شــود، در ایــن صــورت آنچــه 
جــای مانــده دلیــل و برهانــی بــرای قطــع عذرهــا و ابطــال دلیــل مقابــل آن اســت از ایــن رو التــزام 

عملــی بــه آن الزم و مخالفــت بــا آن حــرام می باشــد.
کــه همــواره در فهــم دیــن بــه آن تکیــه شــده اســت  گاهــی اســت  ســخنان پیامبــر)ص( تکیــه 
کــه  کرده انــد. و حدیــث نبــوی در صورتــی قابــل پذیــرش اســت  و در ردیــف قــرآن از آن یــاد 

هماهنگــی بــا روح آیــات الهــی و تشــریع های قرآنــی داشــته باشــد.
یــد: ال یبعــد أن یکــون المــراد مــن طــرح مــا خالــف الکتــاب   آیــت اهلل صــدر در ایــن بــاره می گو
ــا ال  ــم و م ی ــرآن الکر ــة للق ــروح العاّم ــف ال ــا یخال ــرح م ــه، ط ــاهد من ــه ش ــس علی ــا لی ــم أو م ی الکر
ر افکنــدن خبــر ناســازگار  کــه مقصــود از دو تکــون نظائــره و اشــباهه موجــودة فیــه؛ بعیــد نیســت 
ر افکنــدن روایتــی باشــد  ــرای آن نیســت، دو ــرآن ب گواهــی از ق کــه شــاهد و  ــا خبــری  ــرآن، ی ــا ق ب
یــم ناســازگار باشــد و نمونه هــای شــبیه بــه آن در قــرآن نباشــد.2 لــذا  کر کــه بــا روح عمومی قــرآن 
کــه  ــر اســاس مســؤولیت ســترگی  ــم ب ی کر ــرآن  ــات ق ــرود آمــدن آی ــا ف پیامبــر خــدا)ص( هــم زمــان ب
داشــت بــه توضیــح و تفســیر آن می پرداخــت، پرســش ها را پاســخ می گفــت و ابهامــات را بــر 
ز  گونــه پیامبــر)ص(، بنیــاد پیراســته تشــریع را در اختیــار جامعــه آن رو طــرف می ســاخت. بدیــن 
گســترده شــریعت اســالمی در دیگــر  قــرار مــی داد و اســاس مســتحکمی را بــرای بنــای وســیع و 
کلــی آیــات را تبییــن می کــرد. پیامبــر خــدا)ص( بــه دلیــل نیــاز  رد و مفهــوم  زگاران بــه وجــود مــی آو رو
ــه  ــات و ســوره ها، ب ــد را از واژه هــا، جمله هــا، آی ــراد واقعــی خداون کــه م ــود  ــر ب گزی مســلمانان، نا
ــه بیــان احــکام، توضیــح غرائــب قــرآن، تبییــن مجمــل،  ــا بشناســاند و ب ی گو ــه ای فشــرده و  گون
ــی  ــی چگونگ ــس از بررس ــردازد. پ ــام و... بپ ــص و ع ــق، تخصی ــد و مطل ــوخ، تقیی ــخ و منس ناس
جایــگاه روایــات تفســیری از منظــر شــیعه، شایســته اســت نگاهــی بــه دیــدگاه عاّمــه، دراین بــاره 
کــه روایــات تفســیری در نــزد شــیعه  داشــته باشــیم. آنچــه معــروف و مشــهور اســت ایــن اســت 
بــر روایــات معصومــان)ع( در تفســیر اطــالق می شــود و نــزد اهــل ســّنت بــر روایــات پیامبــر)ص( 
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گفتــه می شــود. و آیــات قــرآن از قبیــل روایــت نیســت تــا آن را در شــمار  صحابــه و تابعــان، 
ــه  ــران عام ــی از مفس ــار برخ گفت ــك  ــم. و این ــرار دهی ــور ق ــیر مأث ــان تفس ــا هم ــیری ی ــات تفس روای

ــاره جایــگاه روایــات تفســیری پیامبــر)ص(:  درب
از  یکــی  عنــوان  بــه  پیامبــر)ص(  تفســیری  روایــات  از  آن کــه  از  پــس  زرکشــی،  الدیــن  بــدر 
یســد: … مهم تریــن منابــع تفســیری یــاد می کنــد در چگونگــی برخــورد بــا روایــات ضعیــف می نو
لکــن یجــب الحــذر مــن الضعیــف و الموضــوع؛ از روایــات تفســیری ضعیــف و ســاختگی بایــد 
کــه دارای اســنادی  کــرد.3 زرقانــی نیــز، پــس از آن کــه، ســخنان تفســیری پیامبــر)ص( را  پرهیــز 
ــدی  ــدی ه ــر اله ــد: ألن خی یس ــل آن می نو ــاره دلی ــته، درب ــده دانس ــه ش ــد، پذیرفت ــح باش صحی
یــرا، هدایــت و  ســّیدنا محّمــد)ص( و وظیفتــه البیــان و الشــرح مــع أّنــا نقطــع بعصمتــه و توفیقــه؛ ز
راهنمایــی پیامبــر)ص( بهتریــن اســت و شــرح و بیــان قــرآن از جملــه وظایــف رســالت اوســت و مــا 

یــم.4  یقیــن بــه عصمــت و توفیــق وی دار
کــه ایــن دو محقــق، بــه عنــوان دو نمونــه از عالمــان أهــل تســّنن، اعتمــاد  مالحظــه می کنیــد 
کــه دارای ضعــف و سســتی باشــد نــاروا می داننــد.  بــه روایــات تفســیری نبــوی)ص( را، در فرضــی 
گفتــار صحابــه را پــس از عــدم دســتیابی بــه تفســیر آیــه در خــود قــرآن  کــه رجــوع بــه  إبــن تیمیــه، 
گاهــی در ســخنان نقــل شــده از صحابــه  کــه  ری ایــن نکتــه  و ســّنت بایســته دانســت، بــا یــادآو
گفتــار آنــان  یــد: چنانچــه أحادیثــی از ایــن قبیــل در  کتــاب دیــده می شــود، می گو رد پــای أهــل 
دیــده شــد، نقــل آن را بــه عنــوان استشــهاد، و نــه اعتقــاد جایــز می دانیــم: و لکــن هــذه األحادیــث 
اإلســرائیلّیة تذکــر لإلستشــهاد ال لإلعتقــاد.5 وی بی آن کــه شــرطی را نســبت بــه ســایر روایــات 

کنــد، از آن می گــذرد. صحابــه تعییــن 
کتــاب  یــد: حدیــث از نظــر معنــا بــه   شــاطبی از علمــای أهــل ســنت در ایــن بــاره می گو
کــه قــرآن بــر معنــای آن بــه صــورت  بــر می گــردد، پــس امــری را در ســنت نمی یابــی، مگــر آن 
ــرآن را تمامی دیــن و  کــه ق کــرده اســت و همچنیــن تمــام دالیلــی  لــت  ــا تفصیــل دال اجمــال و ی

گواهــی می دهنــد.6  چشمه ســار آن می داننــد، بــر حقیقــت یــاد شــده 

بررسی عددی روایات تفسیری پیامبر)ص( 
در بــاره تعــداد دقیــق روایــات تفســیری پیامبــر)ص( بیشــتر مفســران و محققــان متاســفانه بــه 
کنــون آمــار دقیقــی  ــا  ــات ت ــد و از نظــر شــمارش دقیــق ایــن روای بحــث نظــری مســأله پرداخته ان
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کــه  کــه بنــده در ایــن خصــوص انجــام دادام ایــن اســت  کارهایــی  ارائــه نشــده اســت. یکــی از 
ــه  ــرار دادم و ب ــاری ق ــی آم ــه و بررس ــورد مطالع ــه م ــر دو فرق ــیری را از ه ــاب تفس کت ــش از 133  بی
ــا توجــه بــه اقتضــای  کالم و ب نتائــج خوبــی هــم در ایــن بــاره رســیدم امــا بــه خاطــر عــدم اطالــه 
تحقیــق و در ایــن مجــال انــدك صرفــًا بــه مهم تریــن تفاســیر روایــی فریقیــن اشــاره می کنــم و 
کــرده، ذیــاًل بــه آن هــا می پــردازم: تعــداد روایــات وارده از پیامبــر)ص( در ایــن تفاســیر را اســتخراج 
کــه  گونــه   در بیــن تفاســیر روایــی شــیعی، تفســیر التبیــان شــیخ طوســی بارزتریــن اســت، آن 
کــه  ایــن تفســیر از نظــر تعــداد روایــات تفســیری نبــوی مشــتمل بــر 321 روایــت تفســیری اســت 
تفســیری جامــع و شــامل بــوده و نیــز تمــام آیــات و ســوره های قــرآن را در بــر می گیــرد. در تفســیر 

کمیــت روایــات نبــوی مجموعــًا 644 روایــت تفســیری را ذکــر شــده اســت. الصافــی، از نظــر 
تفســیر شــامل  ایــن  اســت.  و عقــل  نقــل  و  درایــت  و  روایــت  از  آمیــزه ای  تفســیر صافــی   
یــژه  تمامی آیــات قــرآن اســت و مؤلــف در بیــان عبــارات خــود بــه »تفســیر بیضــاوی« عنایــت و
داشــته و اغلــب عبــارات خــود را از آن برگزیــده اســت و ســپس متــون روایــات نقــل شــده از أهــل 

کــرده اســت.  بیــت)ع( را ذکــر 
کــه ایــن تفســیر، مجموعــًا بــا احتســاب روایــات  گفــت  کوفــی بایــد  بــاره تفســیر فــرات  در
ــن  کــه از ای ــه همــام)ع( از 775 روایــت تفســیری برخــوردار اســت  ــز أئّم تفســیری پیامبــر)ص( و نی
ــع  ــل و جام کام ــر  ــد. از نظ ــر)ص( می باش ــیری پیامب ــات تفس ــه روای ــص ب ــت مخت ــداد 151 روای تع
کــه تفســیر فــرات ناقــص و تنهــا از ســوره»حمد« تــا آخــر قــرآن ســوره »النــاس«  گفــت  بــودن بایــد 

ــود.  ــامل می ش ــت، را ش ــه اس ــدود 530 آی ــیر ح ــده ای تفس گزی ــور  ــه ط ب
کــه در  بــزرگ شــیعی اســت  تفاســیر  از  یکــی  ایــن تفســیر،  البرهــان؛  مــورد تفســیر  امــا در 
قــرن دوازدهــم نگاشــته شــده و مجموعــه ای از روایــات تفســیری منقــول از پیامبــر)ص( و ائمــه 
ــات تفســیری پیامبــر)ص( و  ــا احتســاب روای کمیــت، ب معصومیــن)ع( را شــامل می شــود. از نظــر 
ــات تفســیری  ــن تعــداد روای ــت را شــامل می شــود. از ای ائمــه تعــداد روایت هــای آن 16/000روای
1276 روایــت متعلــق بــه روایــات تفســیری پیامبــر)ص( می باشــد. از نظــر کامــل بــودن ســوره ها 
کــه مؤلــف بــه ترتیــب ســوره ها بــه تفســیر آیــات می پــردازد؛  گونــه  تمــام ســوره های قــرآن را در بــر دارد آن 
کــه ابتــدا آیــه را ذکــر می کنــد و پــس از آن، روایــات مأثــور از امامــان معصــوم)ع( دربــاره  بــه ایــن ترتیــب 
بــاره قــوت و ضعــف اســناد و درســتی و نادرســتی روایــات، اظهــار نظــری  رد، ولــی در آیــه را مــی آو

نمی کنــد. 
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امــا تفســیر عیاشــی، ایــن تفســیر مشــتمل بــر 99 روایــت تفســیری منقــول از پیامبــر)ص( می باشــد. 
کوشــیده آیــات را همــراه  تفســیر عیاشــی از نظــر شــمولیت تمــام آیــات را در بــر می گیــرد و در آن مفســر 

رده اســت.  بــا أحادیــث منقــول از أهــل بیــت)ع( آو
کمیــت روایــات  در بیــن تفاســیر أهــل ســنت، اقــدم ایــن تفاســیر یعنــی؛ تفســیر »طبــری« از نظــر 
تفســیری؛ مقــدار روایــات تفســیری نبــوی آن بــه 1376 روایــت می رســد. و از نظــر اشــتمال بــر ســوره ها 

تمــام ســوره ها را شــامل می شــود. 
کــه تفســیر  امــا تفســیر »مفاتیــح الغیــب«: از نظــر تعــداد روایــات تفســیری الزم بــه ذکــر اســت 
ایشــان از ایــن حیــث شــامل 377 روایــت تفســیری اســت و نیــز از جهــت احتــواء بــر ســوره ها همــه 

قــرآن را شــامل می شــود.  ســوره های 
کل  بــر 331 روایــت تفســیری اســت. و  ایــن تفســیر مشــتمل  تفســیردیگر یعنــی »الکشــاف«: 

می گیــرد.  بــر  در  را  قــرآن  ســوره های 
ــیری  ــات تفس ــداد روای ــت و تع کمی ــر  ــیر از نظ ــن تفس ــم« ای ــرآن العظی ــیر الق ــیر »تفس ــورد تفس در م

مشــتمل بــر 2433 روایــت می باشــد. 
کرده است. و إبن أبی حاتم تمام سوره ها را از »حمد« تا »الناس« به ترتیب تفسیر 

کــرم)ص( در بــر دارد. ایــن  کــه مقــدار 648 روایــت تفســیری را از پیامبــر ا کثیــر  و امــا تفســیر إبــن 
کامــل یافــت نشــد؛ تنهــا مقــداری از ابتــدای ســوره »فاتحــه« تــا آخــر ســوره »رعــد«، و از  تفســیر بهطــور 
کــه از وی  ســوره »مؤمنــون« تــا پایــان ســوره »عنکبــوت« از آن بــه دســت آمــد و بقیــه آن از تفاســیری 

کرده انــد تکمیــل شــد. نقــل 
»درتفســیر« »دّرالمنثــور«: تعــداد روایــات تفســیری ایــن تفســیر 4213 روایــت می باشــد. و از نظــر 
ــان ســوره  ــا پای کــه از ســوره »الحمــد« ت ــك تفســیر ترتیبــی اســت  ــن تفســیر ی ــر ســوره ها، ای اشــتمال ب

»النــاس« بــه تفســیر و شــرح آیــات پرداختــه اســت.

کمیت روایات تفسیری پیامبر)ص(  نظریه ای جدید در باره 
کنــون  کمیــت درســت آن از دیــدگاه نظــری تــا   در بــاره تعــداد روایــات تفســیری پیامبــر)ص( و 
کثــر علمــا و مفســران در ایــن بــاره  کــه هســت این کــه ا نظــر قطعــی داده نشــده اســت. ولــی چیــزی 
کــه پیامبــر)ص( جــز اندکــی  کــه معتقداســت  یــه ای  یــه را ارائــه داده انــد. نظر متفــق القــول ســه نظر
ــه روایتــی از  ــوده و ب ــه ب ی ــه ایــن نظر یــی معتقــد ب ــات را تفســیر نکــرده اســت. ســیوطی و خو از آی
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کــه پیامبــر)ص( کل قــرآن را تفســیر نمــوده.  کــه معتقــد اســت  یــه دوم  کرده انــد. نظر عایشــه اســتناد 
کثــر آیــات را  یــه ســوم کــه معتقــد اســت، پیامبــر ا یــه اســت. و نظر إبــن تیمیــه از طرفــداران ایــن نظر
تفســیر کرده انــد. ذهبــی دانشــمند أهــل ســنت بــه ایــن موضــوع معتقــد اســت. امــا بــا بررســی ایــن 
یــه جدیــد بــه یــك نتیجــه جدیــد رســیدیم و آن این کــه بیــن« تفســیر نبــوی »و« تفســیر  مســاله از زاو
کــه بیــن ایــن دو تمایــز وجــود  بــا حدیــث نبــوی »متاســفانه خلــط شــده و ایــن در صورتــی اســت 
کــه  کمی انــدك می باشــد در حالــی  گفــت تفســیر پیامبــر)ص( واقعــًا از نظــر  دارد. بــه عبارتــی بایــد 

تفســیر بــا روایــت نبــوی بیشــتر اســت.
کــه خــود شــخص مبــارك پیامبــر)ص( صراحتــًا بــه تفســیر  منظــور از »تفســیر نبــوی« ایــن اســت 
آیــه ای تصریــح کــرده باشــد و از پیامبــر)ص( مســتقیمًا و حضــورًا تفســیر آیــه روایــت شــده باشــد. به 
کــه درآیــه: >َوُكُلــوا  عنــوان مثــال در تفســیر معنــای عبــارت: >اْلَخيــُط األْبيــُض ِمــَن اْلَخيــِط األْســَود< 
ْجــر< )البقــرة، 187/2(مــورد ســؤال 

َ
ــى يَتَبيــَن َلُكــُم اْلَخيــُط األْبيــُض ِمــَن اْلَخيــِط األْســَوِد ِمــَن اْلف

َ
ُبوا َحّت ــَر

ْ
َواش

یکــی شــب و روشــنایی  یکــی از صحابــه بــه نــام عــدی بــن حاتــم بــود و ایشــان هــم ایــن دو را بــه تار
ــط« را  ــارت »الوس ــای عب ــی، معن ــیری واژگان ــر)ص( در تفس ــه پیامب ــا این ک ــد. و ی کردن ــیر  ز تفس رو
 َوَســًطا<)البقرة، 143/2( را بــه »العــدل« تفســیر نمودنــد. امــا تفســیر بــا 

ً
ــة ّمَ

ُ
ِلــَك َجَعْلَناُكــْم أ

َ
در آیــه: >َوَكذ

گــر انواعــی از اســتفاده از روایــت نبــوی می باشــد  کــه بیــان  حدیــث نبــوی مقولــه دیگــری اســت 
لــت ضمنــی  کمیــت و مقــدار فــراوان اســت. و ایــن قضیــه دال و امثــال ایــن نــوع روایــات از نظــر 
کــه از زبــان آن حضــرت نقــل شــده در واقــع علــت اصلــی آن؛  کــه روایــات فراوانــی  ــر ایــن دارد  ب
گــر  همیــن مســاله؛ یعنــی: عــدم تمایــز بیــن تفســیر نبــوی و تفســیر بــا حدیــث نبــوی، می باشــد. ا
کــه از  بخواهیــم بــرای ایــن مــورد نمونــه ای مثــال بزنیــم، می تــوان بــه ایــن نمونــه حدیــث أبوهریــره 
کــرده، مثــال زد. وی از پیامبــر)ص( چنیــن روایــت می کنــد: قــال النبــی)ص(: »مــا  پیامبــر روایــت 
 
ّ
ــاه اال  و الشــیطان یمســه حیــن یولــد فیســهل صارخــًا مــن مــس الشــیطان إی

ّ
مــن مولــود یولــد اال

ــا  يَتَه ِرّ
ُ

ــَك َوذ ــا ِب َه
ُ

ِعيذ
ُ
ــى أ ِإِنّ ــال آن می خواند:>َو ــه دنب ــه را ب ــن آی ــره ای ــو هری ــپس أب ــا« س ــم و إبنه ی مر

ــط  ــته رب ــره خواس ــو هری ــا أب ــن ج ــه در ای ک ــت  ــلم اس ــران، 36/3(. مس ــى< )آل عم ِج ــيَطاِن الّرَ
َّ

ــَن الش ِم
دهــد روایــت را بــه آیــه و استشــهاد خواســته بکنــد. امــا بخــاری بیــن روایــت أبوهریــره و آیــه را 
کــه حدیــث أبوهریــره همــه اش تفســیر  گونــه بــرای مخاطــب وانمــود شــده  کــرده و ایــن  جمــع 
کــه قابــل مالحظــه اســت در این جــا این کــه در واقــع پیامبــر)ص( در ایــن  آیــه می باشــد. آنچــه 
حدیــث، ایــن آیــه را نخواســته تفســیر کنــد و حتــی از طرفــی هــم قصــد أبوهریــره در این جــا تفســیر 
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کــه در این جــا افتــاده ایــن بــوده  آیــه نبــوده اســت بلکــه مقصــودش تنهــا استشــهاد بــوده و اتفاقــی 
کــه ایــن بــه  کنــد. در حالــی  کــه امــام بخــاری از ایــن حدیــث خواســته بــرای تفســیر آیــه اســتفاده 
کــرد..  منزلــه تفســیر نبــوی تلقــی نمی شــود. و از طرفــی هــم نبایــد آن را تفســیری صحابــی تلقــی 
کــه بــا اســتفاده روایــت أبوهریــره بیــن روایــت و آیــه را ارتبــاط  بلکــه در واقــع، ایــن بخــاری اســت 
کــه در مجامــع تفســیری  کثــرت در نقلیــات تفســیری  کالم این کــه ایــن  داده اســت. ماحصــل 

فریقیــن بــه وفــور می بینیــم بــه همیــن علــت می باشــد.

بررسی روش های مفسران فریقین در تعامل با روایات تفسیری پیامبر)ص( 
دســت یافتــن بــه روش هــای تعامــل هــر یــك از مفســران شــیعی و اهــل ســنت در برخــورد 
بــا روایــات تفســیری پیامبــر)ص(، موضــوع اصلــی بحــث می باشــد. لــذا در ایــن خصــوص بــه 
ــتیم  ــا توانس ــك از آن ه ــر ی ــرار دادن ه ــور ق ــا مح ــه ب ک ــه  گون ــم آن  ــت یافتی ــای مهمی دس معیاره
ــه  ــك ب ــم. و این ی ر ــت آو ــه دس ــیری ب ــات تفس ــن روای ــا ای ــن را ب ــران فریقی ــل مفس ــای تعام معیاره
ــد از: ــم. مهم تریــن ایــن معیارهــا عبارت ان ی ــه اهــّم ایــن معیارهــای شــناخت می پرداز اجمــال ب
کالمــی  براســاس معتقــدات  روایــات تفســیری پیامبــر)ص(  نقــل  1.پرهیــزاز پیــش داوری در 
ایشــان: یکــی از شــیوه های تعامــل مفســران بــا روایت هــای تفســیری پیامبــر و أئمــه همــام، 
ــن مســأله یعنــی:  ــه ای ک ــه  گون ــات می باشــد. آن  ــك ســو نگــری در تفســیر آی ــه ی گون ــز از هــر  پرهی
ــك روی هــای مفســران در  ــز ت ــك روش تفســیری خــاص و نی ری در تفســیر و اتخــاذ ی پیــش داو
کــه ذهبــی در »التفســیر و  ــه  گون ــه شــمار مــی رود همــان  تفســیر یکــی از چالش هــای تفســیری ب
المفســرون« بــه ایــن مســأله اشــاره نمــوده اســت. اینــك در ایــن مجــال انــدك بــه طــور اجمــال ایــن 

ــم: ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــنت م ــل س ــیعه و أه ــیر ش ــأله را در تفاس مس
کــه از عقایــد شــیعه دفــاع می کنــد، از   در بیــن مفســران شــیعی، شــیخ طوســی)ره( در حالــی 
کــرده. افــزون بــر  طرفــی هــم در ایــن تفســیر احتــرام تمــام خلفــا و مذاهــب أهــل ســنت را رعایــت 
آن، بــه طــور گســترده- ماننــد تفاســیر أهــل ســنت- اقــوال صحابــه و تابعــان را نقــل کــرده اســت. 
شــاید علــت آن، مقبولیــت ایــن تفســیر و ارائــه فرهنگــی معقــول از شــیعه و ایجــاد اتحــاد بــوده 

اســت.7 
کــرده  کــه در تفســیر بــه روش اشــعری ها اعتنــاء  و از مفســران أهــل ســنت، امــام فخــر اســت 
ــن اســاس می باشــد.  ــر ای رده مبتنــی ب ــرآن آو ــات ق اســت و نظــرات تفســیری ایشــان در مــورد آی
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کامــاًل نمــود پیــدا می کنــد و ســعی می کنــد بــا  در مــورد روایــات تفســیری نیــز همیــن مســأله 
کنــد و  کالمی خــود بــا ایــن روایــات برخــورد  روایت هــای تفســیری نبــوی بــا عنایــت بــه مســلك 
گیری هایــی را روا داشــته  بــه همیــن خاطــر اســت بــا تفســیر »الکشــاف« در برخــی مــوارد موضــع 
اســت. و تــا حــد امــکان بــه مســایلی چــون قیــاس و استحســان و اجمــاع اعتنایــی نکــرده و 
گاهــی در تفســیر خــود احتجاجاتــی را نیــز از خــود نشــان داده اســت. از جملــه در تفســیر  حتــی 
کــه منظــور  نــاِت« قائــل اســت  َبِیّ

ْ
،159/2( و در تفســیر عبــارت »ال <)البقــرهݑ َناِتِ ْنَزْلَنــا ِمــَن اْلَبّيِ

َ
آیــه: >َمــا أ

کشــاف- چنیــن  کــه برخی هــا -منظــور صاحــب  از آن، دالیــل وحیانــی اســت نــه دالیــل عقلــی 
پنداشــته اند.8

گاهــی بــه تفســیر متــن  امــام فخــر در تفســیر و توضیــح متــون روایــات تفســیری نبــوی نیــز 
یکــردی عقلــی و فلســفی بــه توضیــح متــن روایــت می پــردازد. از جملــه روایتــی  ــا رو می پــردازد و ب
کــرده اســت: روی عــن النبــی)ص( »إّن اهلل  ــا ایــن تعبیــر بیــان  رده و آن را ب را ایشــان از پیامبــر)ص( آو
ّیــد هــذا الدیــن بأقــوام ال خــالق لهــم«. ثــم معنــی ذلــك علــی وجــوه أحدهــا: أنــه ال خــالق لــه فــی  یؤ
 أن یعفــو اهلل عنــه، و الثالــث: ال خــالق لــه فــی 

ّ
اآلخــرة إال أن یتــوب، و الثانــی: ال خلفــی اآلخــرة إال

اآلخــرة کخــالق مــن ســأل اهلل آلخرتــه، و کذلــك ال خــالق لمــن أخــذ مــاال بیمیــن فاجــرة کخــالق 
مــن تــورع عــن ذلــك و اهلل أعلــم.9

گرفتــه  امــام فخــر در توضیــح عبــارت »ال خــالق لــه« ســه وجــه تفســیری را بــرای خــود در نظــر 
است.

کــه بهــره ای بــرای او در آخــرت نیســت مگــر این کــه توبــه  وجــه اول این کــه: منظــور ایــن اســت 
کنــد.

وجه دوم: این که بهره ای برای او نیست مگر این که خداوند او را ببخشاید. 
گفتــه منظــور از »ال خــالق لــه« یعنــی: این کــه حکــم او ماننــد حکــم  و در وجــه ســوم ایشــان 
کــه خداونــد را بــه خاطــر آخــرت می خواهــد. ایــن بــود نظــر امــام فخــر پیرامــون ایــن  کســی اســت 

روایــت و تفســیر ایشــان از آیــه مذکــور. 
گاهــی در مقابــل روایــات تفســیری پیامبــر از منظــر اعتقــادی خــودش متــن روایــت  همچنیــن 
ــه  ــر فق ــت را از نظ ــی اش آن روای کالم ــلك  ــه مس ــت ب ــا عنای ــرار داده و ب ــد ق ــورد نق ــیری را م تفس
ــده  ــه 80 ســوره مائ ــه درتفســیر آی ــه عنــوان نمون ــرار می دهــد. ب ــکار ق تفســیری الحدیثــی مــورد ان
کــه روایتــی از نبــی مکــرم)ص( و بــه صیغــه مجهــول وارد شــده اســت را ذکــر می کنــد و ضعیــف 
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کــه ایشــان در تفســیر خــودش عینــًا نقــل  بــودن روایــت مذکــور را اثبــات می کنــد. متــن روایتــی را 
کــرده چنیــن اســت: نقــل عــن الّنبــی)ص( أّنــه قــال: »خلــق اهلل األرواح قبــل األجســاد بألفــی عــام 
البشــرّیة غیــر موجــودة قبــل وجــود البــدن«. و حجــة الفالســفة علــی إثبــات أن النفــوس البشــرّیة 
غیــر موجــودة قبــل وجــود البــدن حجــة ضعیفــة بینــا ضعفهــا فــی» الکتــب العقلیــة«؛ از پیامبــر 
کــرده اســت«.  کــه: »خداونــد ارواح را دو هــزار ســال قبــل از اجســام خلــق  کــرم)ص( روایــت شــده  ا
ــی  ــت. واز طرف ــلیم اس ــل س ــم و عق ــال عل ــت مح ــن روای ــوم ای ــه مفه ک ــت  ــر معتقداس ــام فخ ام

کــه روح از نظــر خلقــت قبــل از جســم بــه وجــود آمــده باشــد.10 امــکان نــدارد 
2. مســتند بــودن روایــات تفســیری: ایــن مســأله یکــی از محورهــای بحــث روش هــای تعامــل 
ــا روایــات تفســیری بــه شــمار مــی رود. و نکتــه قابــل تأمــل در ایــن مــورد،  مفســران، در برخــورد ب
ایــن اســت ســوگمندانه، غالــب روایــات مفســران مســند نبــوده و بــه جــز در تفاســیر معــدودی از 
گــر  ــا ا کــه در آن هــا روایت هــای تفســیری از ســند برخوردارنــد بقیــه فاقــد ســند بــوده و ی فریقیــن 
ــات  ــن روای ــند ای ــا س ــن ی ــی، در مت ــال الحدیث ــی و رج ــه الحدیث ــر فق ــتند از نظ ــند هس دارای س
ضعــف و جرحــی دیــده می شــود. در ایــن قســمت، منابــع تفســیری شــیعه و أهــل ســنت را 
کــه وجهــه غالبــی آن هــا روایــی بــودن ایــن  گونــه  کــرده آن  کــه مرتبــط بــا موضــوع بــوده را انتخــاب 

تفاســیر اســت. و اینــك بررســی ایــن معیــار در تفاســیر مختلــف:
ــان  ی ــام راو ــر ســند و ن ــدون ذک ــات تفســیری را ب ــًا روای  شــیخ طوســی در التبیــان خــود، غالب
رده اســت. تعبیــر »قــال الّنبــی« در خیلــی از روایــات ایشــان ایــن حقیقــت را  در تفســیر خــود آو
رده: قولــه  خاطــر نشــان می کنــد. بــه عنــوان نمونــه در ذیــل تفســیر آیــه 9 ســورۀ ابراهیــم، چنیــن آو
 

َ
ِذيــَن ِمــْن َبْعِدِهــْم اَل َيْعَلُمُهــْم ِإاّل

َ
ُمــوَد َواّل

َ
ــْوِم ُنــوٍح َوَعــاٍد َوث

َ
ْبِلُكــْم ق

َ
ِذيــَن ِمــْن ق

َ
 اّل

ُ
ِتُكــْم َنَبــأ

ْ
َلــْم َيأ

َ
تعالــی: >أ

 >  اهَّلَلُّ
ّ

َواِهِهــْم <]ابراهیــم، 14 /9[ و قولــه: >اَل يْعَلُمُهــْم ِإاَل
ْ

ف
َ
ْيِدَيُهــْم ِفــي أ

َ
وا أ

ُ
ــَرّد

َ
َنــاِت ف اهَّلُل َجاَءْتُهــْم ُرُســُلُهْم ِباْلَبّيِ

 »  اهلَلُّ
َّ

أی: ال یعلــم تفاصیــل أحوالهــم و مــا فعلــوه، و فعــل بهــم مــن العقوبــات، و ال عددهــم »ِإال
و لذلــك قــال الّنبــی)ص( : »کــذب النســابون«.11 عبــارت: »قــال الّنبــی« بیانگــر غیــر مســتند بــودن 

روایــات تفســیری ایــن تفســیر اســت.
کــه از تفاســیر مهــم و روایــی شــیعه اســت، بــر خــالف خیلــی از تفاســیر  در تفســیر الصافــی، 
کــرده اســت. در ایــن تفســیر روایــات بــه شــکل های  کــه صرفــًا بــه ذکــر روایــات اشــاره  روایــی دیگــر 
ــث را  ــرات از مشــایخ خــود حدی ــر شــده اند و ف ــان در ســند ذک ی گاهــی راو مختلفــی وارد شــده: 
گاهــی  ــا ســند روایــت قبــل.  گاهــی اشــاره می کنــد: بالســند المتقــدم؛ یعنــی: ب نقــل می کنــد و 
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گاه از معصــوم)ع( نقــل می کنــد و  یــان ســند ذکــر نشــده، تنهــا نــام آخریــن راوی آمــده و آن  راو
ــه ای اشــاره می شــود:  ــر نمون ــه ذک ــا در این جــا ب ــد: معنعن ی گو رد و  ــك راوی را مــی آو ــام ی گاهــی ن
فــرات قــال: حدثنــی جعفــر بــن محمــد الفــزاری، قــال: حدثنــی محمــد بــن الحســین -یعنــی 
الّصائــغ- عــن موســی بــن القاســم عــن عثمــان بــن عیســی عــن ســماعة عــن أبــی عبــد اهلل)ع( فــی 
، 2 /40[؛ قــال: »أوفــوا بوالیــة علــی بــن أبــی  ــوا ِبَعْهــدى ُاوِف ِبَعْهِدُكــْم <]البقــرهݑ

ُ
قولــه تعالــی ... >.. َو َاْوف

کامــاًل ذکــر شــده اســت.12  طالــب)ع( …أوف لکــم بالجّنــة«. در ایــن روایــت ســند 
ــه صــورت مســند و  ــات تفســیری نبــوی را ب ــی در البرهــان غالــب روای مرحــوم عالمــه بحران
کثــر روایــات تفســیری ایشــان دیــده می شــود.  کــه ایــن اتصــال در ا رد. بــه نحــوی  نیــز متصــل مــی آو
کــه  کــرده اســت.  البتــه در برخــی مــوارد ایشــان روایاتــی را بــه صــورت غیــر مســند نیــز روایــت 
کــرده  تعــداد آن هــا معــدود اســت. در برخــی مــوارد ایشــان روایــات را مســتقیمًا از پیامبــر)ص( نقــل 
ــال الّنبــی)ص(« شــروع شــده  ــال رســول اهلل)ص(« و»ق ــا تعبیــر: »ق ــات ب ــن روای  ای

ً
اســت. و معمــوال

است.
کــه ایــن تفســیر در  گفــت   در تفســیر عیاشــی، از جهــت مســند یــا غیــر مســند بــودن می تــوان 
ابتــدا روایاتــش بــه طــور مســتند بــوده اســت امــا بعــدًا دســت خــوش تغییــر از ســوی استنســاخ 
کــه در حــال حاضــر در  کرده انــد. تــا آنجــا  کــه سلســله ســندهای آن را حــذف  گرفتــه  گــران قــرار 

ســند روایــات دو یــا ســه راوی بیشــتر  یافــت نمی شــود.
کــه از اقــدم مجامــع تفســیری عامــه بــه شــمار مــی رود و از جهــت نــوع روشــی   تفســیر طبــری 
گرفتــه اســت شــیوه مأثــور یــا همــان روایــی محــض می باشــد. البتــه بــا وجــود  کار  کــه مفســر بــه 
کنــد امــا از جهتــی هــم مفســر  کتابــی مســند را در زمینــه تفســیر فراهــم  کــرده  این کــه مفســر ســعی 

کار خــود قــرار داده اســت. نگرشــی تقریبــًا جامــع بــه تحلیــل و تبییــن روایــت را در دســتور 
ــه صــورت مســند نقــل  کــه، ایشــان بیشــتر روایــات خــود را ب گفــت  ــد  در مــورد امــام فخــر بای

کــرده اســت.
ــه  گون ــه أحادیــث نبــوی بدیــن  ــوع نگــرش زمخشــری ب کــه ن گفــت  ــد   در مــورد الکشــاف بای
کــه، ایشــان، روایــات را پــس از ذکــر آن هــا از دو جهــت یکــی بررســی ســندی و دیگــر  اســت 
کــه اغلــب مفســران بــه ایــن مهــم دســت  کاری  تحلیــل متنــی مــورد نقــد و بررســی قــرار می دهــد. 
کــرده و از تحلیــل و  نزده انــد. چــون غالــب آن هــا روایــات تفســیری را صرفــًا در تفاســیر خــود ذکــر 
کرده انــد و ایــن مســاله از شــاخصه های تفســیر زمخشــری بــه حســاب  نقــد روایــات خــودداری 



نقد و معرفیسال بیست و سوم 148

می آیــد.
ــا آیاتــی را  ــه ی کثیــر- تقریبــًا- همــان شــیوه تفســیر طبــری اســت. او ابتــدا آی  شــیوه تفســیر إبــن 
رد و طبــق أخبــار و آثــار وارد، آن هــا را تفســیر می کنــد و بــه قرائــت و مســائل لغــوی و ادبــی  مــی آو
گــر شــبهه ای باشــد، آن را بــه صــورت ســؤال مطــرح می ســازد و بــر وفــق روایــات ســلف  می پــردازد و ا
یژگــی  بــدان پاســخ می دهــد و در صــورت تعــارض و اختــالف اقــوال بــه جــرح آن می پــردازد و و
کامــل شــده و یــك  کــه در آن، بــر خــالف تفســیر طبــری بــه بررســی ســند توّجــه  ایــن تفســیر آن اســت 
گردیــده  گرفتــه و صحیــح و ضعیــف و حســن و غریــب مشــخص  یابــی قــرار  یــك ســندها مــورد ارز

کــه از توانایــی فــراوان مفّســر در ایــن خصــوص حکایــت می کنــد. اســت؛ 
رد. در   إبــن أبــی حاتــم در تفســیرخود، روایــات تفســیری را غالبــًا بــه صــورت مســند مــی آو
گفتــار  لتــی نکــرده و تنهــا بــه ذکــر روایــات و  مقابــل، ســیوطی روایــات را بررســی ســندی و دال

ــت. ــه اس ــن پرداخت ــه و تابعی صحاب
 3. تحلیــل صــدوری و ســندی روایــات تفســیری پیامبــر)ص(: یکــی از مهم تریــن معیارهــا بــرای 
کــه بدانیــم هــر یــك از مفســران تــا چــه انــدازه بــا ایــن روایــات  گــذاری تفاســیر ایــن اســت  ارزش 
تفســیری تعامــل داشــته اند. تحلیــل ســندی موجــب ارزش نهــادن و از طرفــی وثاقــت و اعتبــار 
ــورد نقــد و  ــات را م ــك مفســر روای ــدر ی ــی هــر ق ــه عبارت ــی محســوب می شــود. ب ــك تفســیر روای ی
نظرقــرار داده باشــد مخصوصــًا نقــد ســندی ایــن مســاله بــرای مخاطــب نیــز اطمینــان بیشــتری 

کتــب تفســیری شــیعه و ســنی:  را حاصــل می کنــد. و اینــك بررســی ایــن معیــار در 
ــا نقــد  ــده اســت ت ی رز ــات اهتمــام و ــه نقــد متنــی روای شــیخ طوســی درایــن زمینــه، بیشــتر ب
ــات پرداختــه و در  ــه تفســیر لغــوی آی ــل، مرحــوم فیــض در»الصافــی« در ابتــدا، ب ســند. در مقاب
ــور از أهــل بیــت)ع( را در  کــرده و ســپس روایــات مأث ــاره ای از مــوارد اعــراب مربــوط را هــم بیــان  پ
کتاب هــای  ــر تفاســیر قمــی و عیاشــی و دیگــر  رده اســت. او در نقــل أحادیــث ب تفســیر آیــات آو
کتفــا  کــرده اســت؛ ولــی در نقــل روایــت تنهــا بــه نقــل أحادیــث صحیــح ا معــروف حدیــث تکیــه 
رده و بــا ذکــر منابــع و  کــه بــا موضــوع آیــات متناســب دیــده اســت آو نکــرده، بلکــه هــر حدیثــی را 

مآخــذ مربــوط، مســؤولیت بررســی صحــت و ســقم آن هــا را از عهــده خــود برداشــته اســت. 
کــرده از  کــه ایشــان نقــل  ــات تفســیری  کــه، روای گفــت  ــد  ــرات از ایــن حیــث بای در تفســیر ف
کــه ایــن  ــق هســتند،  ــد و موث کــه ســند دارن نظــر ســند دو دســته هســتند: دســته اول أحادیثــی 
کــه فاقــد ســند هســتند و در واقــع  قبیــل روایــات دارای اعتبــار اســت؛ امــا دســته دوم: روایاتــی 
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کــه ایــن نــوع  یــان آن ضعیــف اســت،  یــا راو بــه صــورت مرســل نقــل شــده یــا حتــی ســند نــدارد و
کتــب أربعــة  روایــات اعتبــار ندارنــد؛ مگــر این کــه مشــابه آن در متــون روایــی معتبــر دیگــر، ماننــد 
کــه روایــت بــه معصــوم)ع( ختــم شــود؛ امــا روایاتــی  یــا غیــر آن یافــت شــود. ایــن در صورتــی اســت 
یــد یــا إبــن عبــاس حجیــت ندارنــد.  کــه بــه معصــوم)ع( نمی رســد- ماننــد: برخــی روایــات ز
گونــه روایــات بــه طــور  کــرده اســت در واقــع ایــن  کــه فــرات بــه صــورت »معنعــن« نقــل  روایاتــی را 
لــت برنوعــی انقطــاع و حــذف می کنــد. بــه عنــوان مثــال روایــت: فــراٌت قــال: حّدثنــی  ضمنــی دال
حمســی معنعنــا عــن أبــی رافــع قــال: قــدم ]قــد مــّر[ صهیــب مــع 

ْ
جعفــر بــن محّمــد بــن ســعید األ

یــم)ع( و أّنهــم دعــوه ولــد  أهــل نجــران فذکــر لرســول اهلل)ص( مــا خاصمــوه بــه مــن أمــر عیســی إبــن مر
ْبَناَءُكــْم َوِنَســاَءَنا 

َ
ْبَناَءَنــا َوأ

َ
اهلل فدعاهــم رســول اهلل)ص( فخاصمهــم و خاصمــوه، فقال: >َتَعاَلــْوا َنــْدُع أ

 اهَّلِل َعَلــى اْلَكاِذِبيــَن< فدعــا رســول اهلل)ص( علیــًا 
َ

َنْجَعــْل َلْعَنــة
َ

ــّمَ َنْبَتِهــْل ف
ُ
َســُكْم ث

ُ
ْنف

َ
َســَنا َوأ

ُ
ْنف

َ
َوِنَســاَءُكْم َوأ

فأخــذ بیــده فتــوّکأ علیــه و معــه إبنــاه الحســن و الحســین و فاطمــة خلفهــم، فلّمــا رأی الّنصــاری 
ــًا هلکتــم و  کان نبّی ]ذلــك[ أشــار علیهــم رجــل منهــم، فقــال: مــا أری لکــم ]أن[ تالعنــوه، فــإن 
لکــن صالحــوه، قــال: فصالحــوه، قــال ]قــال[ رســول اهلل)ص(: »لــو العنونــی مــا وجــد لهــم أهــل و ال 
کــرده و مضمــون ایــن روایــت نیــز در  ولــد و ال مــال«. ایــن روایــت را فــرات بــه صــورت معنعــن ذکــر 
یخــی بیــان شــده  کتــب تار کــه داســتان آن در  مــورد ابتهــال پیامبــر)ص( بــا اهــل نجــران می باشــد 

است. 
کــه ایشــان بــه ترتیــب  گونــه اســت  در خصــوص ایــن معیــار، روش عالمــه بحرانــی بدیــن 
ــه را ذکــر می کنــد و پــس از آن،  کــه ابتــدا آی ــه ایــن ترتیــب  ــردازد؛ ب ــات می پ ــه تفســیر آی ســوره ها ب
رد، ولــی دربــاره قــوت و ضعــف اســناد و  روایــات مأثــور از امامــان معصــوم)ع( دربــاره آیــه را مــی آو

درســتی و نادرســتی روایــات، اظهــار نظــری نمی کنــد.13 
رده اســت؛ چــه در  ــث منقــول از أهــل بیــت)ع( آو ــا أحادی ــات را همــراه ب مرحــوم عیاشــی، آی
ــه  گذشــته اســت و نقــد و بررســی آن را ب ــل  ــدون جــرح و تعدی ــات؛ و ب ــل آی ی تفســیر و چــه در تأو
ــه  گذاشــته اســت؛ و در ضمــن، ب گردیده انــد، وا  عهــده ســند ذکــر شــده همــراه روایــت حــذف 
رده  کتاب هــای دیگــر بــا ســندهای ضعیــف آو کــه در  برخــی از قرائــات نــادر منســوب بــه أئّمــه 

کــرده اســت. شــده و یــا مرســل و فاقــد حّجیتنــد اســتناد 
 در مقابــل  طبــری در تفســیر روایــی، در مــواردی بــر تحلیــل و ترجیــح برخــی نســبت بــه 
کــه امــکان اجتمــاع بیــن آن هــا وجــود داشــته، راه جمــع را دنبــال  دیگــری می پــردازد و در مــواردی 
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ــف  ــه ضع ــول« ب ــر »معل ــا تعبی ــد و ب ــدوش می دان ــات را مخ ــی از روای ــواردی برخ ــد و در م می کن
کــه  گفــت:  ــد  ــاره روایــات تفســیری ایــن تفســیر بای ری؛ در ب آن هــا اشــاره می کنــد. از نظــر صــدو
: بــا وجــود این کــه ایــن تفســیر، تفســیری مســند بــه شــمار مــی رود امــا از نظــر اتصــال در ســند 

ً
اوال

یم و بــه همیــن خاطــر  کامــل در ســند روایــات مواجــه می شــو در برخــی روایــات بــا عــدم اتصــال 
ــر از آن یعنــی: روایــات  در ســند روایــی ایــن تفســیر بــه برخــی روایــات موقــوف و حتــی ضعیف ت
گرانقــدر شــده اســت. بــه  کــه موجــب تضعیــف ســندی ایــن تفســیر  یــم  مقطــوع نیــز بــر می خور
کــه موقــوف می باشــد. آنجــا  عنــوان مثــال حدیثــی در تفســیر ســوره حمــد از ایشــان نقــل شــده 
کریــب، قــال: حدثنــا عبــدة، عــن إبــن إســحاق، عــن العــالء بــن  ــو  کــه روایــت شــده :حدثنــا أب
عبــد الرحمــن، عــن أبــی الســائب، عــن أبــی هریــرة، قــال: إذا قــال العبــد: الحمــد هلل، فذکــر 
کثیــر،  کریــب، قــال: حدثنــا أبــو ُاســامة، قــال: حدثنــا الولیــد بــن  نحــوه، و لــم یرفعــه. حدثنــا أبــو 
قــال: حدثنــی العــالء بــن عبــد الرحمــن مولــی الحرقــة، عــن أبــی الســائب، عــن أبــی هریــرة عــن 
ــاب،  ــن الحب ــد ب ی ــا ز ــال: حدثن زی، ق ــرو ــمار الم ــن مس ــح ب ــی صال ــه. حدثن ــول اهلل)ص( مثل رس
قــال: حدثنــا عنبســة بــن ســعید، عــن مطــرف بــن طریــف، عــن ســعد بــن إســحاق بــن کعــب بــن 
عجــرة، عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاری، قــال: قــال رســول اهلل)ص(: »قــال اهلل عّزوّجــل: قســمت 
ِ َرِبّ اْلَعاَلِميــَن< 

الصــالة بینــی و بیــن عبــدی نصفیــن و لــه مــا ســأل، فــإذا قــال العبــد: >اْلَحْمــُد هَّلِلَّ
ِحيــِم <، قــال: أثنــی علــی عبــدی، و إذا قــال:  ْحمـــِن الَرّ قــال اهلل: حمدنــی عبــدی، و إذا قــال: >الَرّ
یــِن<، قــال: مجدنــی عبــدی، قــال: هــذا لــی و ال مــا بقــی«. آخــر تفســیر ســورة  >َماِلــِك یــْوِم الِدّ
فاتحــة الکتــاب. ایــن روایــت مســتقیمًا از أبوهریــره نقــل شــده بــدون این کــه ایشــان از پیامبــر)ص( 

کــه ایــن حدیــث اتصــال نــدارد.14  ییــم  کــرده باشــد و در اصطــالح می گو نقــل 
کــه بــه مجاهــد ختــم  نمونــه حدیــث مقطــوع را در تفســیر آیــه 31 بقــره، می بینیــم در روایتــی 
کــه روایــت شــده؛ حدثنــا محمــد بــن عمــرو قــال:  شــده و ایشــان هــم از تابعیــن می باشــد. آنجــا 
حدثنــا أبــو عاصــم قــال: حدثنــی عیســی عــن إبــن أبــی نجیــح عــن مجاهــد، و حدثنــی المثنــی، 
قــال: حدثنــا أبــو حذیفــة، قــال: حدثنــا شــبل، عــن إبــن أبــی نجیــح، عــن مجاهــد فــی قــول اهلل: 

 شــی ء.15 
ّ

کل مــه اســم 
ّ
هــا< قــال: عل

َ
ُكّل ْســماَء 

َ
ــَم آَدَم اأْل

َ
>َو َعّل

ــاط  ــی از نق ــه، یک ک ــت  ــر اس ــه ذک ــب« الزم ب ــح الغی ــیر »مفاتی ــار در تفس ــن معی ــی ای در بررس
کــه  مثبــت امــام فخــر؛ در مــورد نحــوه تعامــل ایشــان بــا روایــات تفســیری پیامبــر)ص(، ایــن اســت 
امــام فخــر بــه نقــد و نظــر در مــورد روایــات تفســیری پیامبــر)ص( می پــردازد و بــا توجــه بــه مســلك 
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ــوا 
ّ

ِتُم
َ
خــود در صــدد پاســخ بــه مفــاد ایــن روایــات می باشــد. بــه عنــوان نمونــه در تفســیر آیــه: >َو أ

رد.  <)البقــرة، 196/2( امــام فخــر دو روایــت را در تفســیر ایــن آیــه مــی آو  هَّلِلِّ
َ

اْلَحــَجّ َو اْلُعْمــَرة
ــه  ــن عبــد اهلل عــن النبــی)ص( أّن ــر ب ــن المنکــدر عــن جاب ــا تعبیــر: عــن محمــد ب روایــت اول ب

ــك«.  ــر ل ــر خی ســئل عــن العمــرة أ واجبــة هــی أم ال؟ فقــال: »ال و إن تعتم
ــی  ــح الحنفــی عــن أب ــی صال ــر عــن أب ــة الضری ی ــا ایــن مضمــون: عــن معاو و روایــت دوم را ب

رد. هریــرة أّن النبــی)ص( قــال: »الحــّج جهــاد و العمــرة تطــوع«. مــی آو
کــرده و پاســخ خــود را بــه ایــن صــورت،  گیــری  امــام فخــر در مــورد هــر دو روایــت موضــع 
: این کــه ایــن اخبــار هــر چنــد واحــد هــم باشــد امــا تعارضــی بــا 

ً
یــد: اوال بیــان می کنــد و می گو

ــدًا  ــه بع ک ــوده  ــب نب ــره واج ــج عم ــد ح ــر می آی ــت ب ــه از روای ک ــور  ــاید آن ط ــًا: ش ــدارد. ثانی ــرآن ن ق
گردیــده اســت. و ایــن قــول بهتــری اســت. چــون ایــن آیــه در ســال هفتــم هجــری نــازل  واجــب 
یــرا  کامــل نباشــد. ز کــرده منظــور حــج  کــه داســتان حــج را ذکــر  شــده اســت. ثالثــًا: ایــن داســتان 
گفتیــم، عمــره نیــز نوعــی حــج می باشــد. و اصطالحــًا حــج اصغــر نامیــده شــده  کــه  همــان طــور 
ــه نقــد و  ــث ب ــان ایــن حدی ــدارد. امــام فخــر در پای ــا حــج واجــب ن ــی ب اســت. و از طرفــی منافات
کــه ایــن روایــت از شــخصی بــه نــام محمــد  تحلیــل ســند ایــن روایــت پرداختــه و معتقــد اســت 
کــه ایشــان هــم در واقــع از شــخصی بــه نــام حجــاج بــن أرطــاة  بــن منکــدر روایــت شــده اســت 
نقــل کــرده اســت کــه در کتــب رجالــی ایشــان بــا تعبیــر فــالن ضعیــف از او نــام برده شــده اســت.
امــام فخــر در مــورد روایــت دوم نیــز موضــع گیــری کــرده و بــه ایــن روایــت ایــن گونــه پاســخ داده 
کــه قبــل  اســت: حــج بــر ســه قســم اســت: حــج فــرادی و حــج قــران و حــج تمتــع. فــرادی آنســت 
رد. و حــج قــران آنســت  از مــاه حــج انجــام می گیــرد. و بایــد بعــد از آن ســال هــم حــج را بــه جــا آو
کــه محــرم می شــود و از طرفــی عمــره را هــم بــا هــم انجــام دهــد. و البتــه نیــت قلبــی هــم داشــته 
کــه عمــره را در مــاه حــج انجــام دهــد و اعمــال آن را در همــان ســال بــه  باشــد. تمتــع آن اســت 

رد.16  جــا آو
در ایــن مــورد، زمخشــری، روایــات را پــس از ذکــر آن هــا از دو جهــت یکــی بررســی ســندی و 
کــه اغلــب مفســران بــه ایــن مهــم  کاری  دیگــر تحلیــل متنــی مــورد نقــد و بررســی قــرار می دهــد. 
ــرده و از  ک ــر  ــود ذک ــیر خ ــًا در تفاس ــیری را صرف ــات تفس ــا روای ــب آن ه ــون غال ــد. چ ــت نزده ان دس
کرده انــد و ایــن مســاله از شــاخصه های تفســیر زمخشــری  تحلیــل و نقــد روایــات خــودداری 
کالم و پرهیــز از  بــه حســاب می آیــد. اینــك بــه اختصــار و بــا توجــه بــه مالحظــه عــدم اطالــه 
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ــوع و شــیوه  ــاره ن ــر ارزشــمند تفســیری نــکات و مــوارد مهمــی در ب ــا تتبــع در ایــن اث اطنــاب، و ب
ــه عــرض می رســانیم. وی  کــه ب ــه نظــر رســیده،  ــات تفســیری پیامبــر)ص( ب ــا روای تعامــل مفســر ب
ــت  ــث لغ ــون بح ــث مهمی چ ــرح مباح ــس از ط ــر)ص(، پ ــیری پیامب ــات تفس ــا روای ــورد ب در برخ
کلمــات و نیــز مباحــث بالغــی و ذکــر  و قرائــت و نیــز پرداختــن بــه مباحــث صرفــی و نحــوی 
نظــرات مفســرین مختلــف در تفســیر الفــاظ، بــه مبحــث روایــات تفســیری پرداختــه و ضمــن 
ردن روایــات نبــوی، ایــن روایــت را مــورد تحلیــل ســندی و متنــی قــرار داده و بــا توجــه بــه تســلط  آو
ــه علــوم حدیثــی از جملــه علــم رجــال  ــودن ایشــان ب ایشــان در حــوزه علــم الحدیــث و واقــف ب
رد و آن هــا را مــورد نقــد و بررســی قــرار داده و  طــرق روایتــی مختلفــی را بــرای روایــات مذکــور مــی آو
در صــورت ضعیــف بــودن روایتــی چــه از جهــت متنــی و چــه از جهــت ســندی بــه دالیل ضعف 
ردن شــاهد مثال هایــی در ایــن  کــه در ادامــه  بــه ذکــر برخــی از ایــن مــوارد و نیــز آو آن هــا می پــردازد. 
ِإْخَواَنُكــْم  وا آَباَءُكــْم َو

ُ
ِخــذ

َ
ِذيــَن آَمُنــوا اَل َتّت

َ
َهــا اّل ّيُ

َ
یــم: روایــت پیامبــر)ص( در ذیــل آیــه: >َيــا أ بــاره می پرداز

َكاَن آَباُؤُكــْم  ــْل ِإْن 
ُ

اِلُموَن*ق
َ

وَلِئــَك ُهــُم الّظ
ُ
أ

َ
ُهــْم ِمْنُكــْم ف

َ
يَمــاِن َوَمــْن َيَتَوّل ــَر َعَلــى اْلِ

ْ
وا اْلُكف ْوِلَيــاَء ِإِن اْســَتَحّبُ

َ
أ

ــاِكُن  ــاَدَها َوَمَس َكَس ــْوَن 
َ

 َتْخش
ٌ

ــاَرة ــا َوِتَج ُتُموَه
ْ

َتَرف
ْ

ــَواٌل اق ْم
َ
ــيَرُتُكْم َوأ ــْم َوَعِش ْزَواُجُك

َ
ــْم َوأ ِإْخَواُنُك ــْم َو ْبَناُؤُك

َ
َوأ

ْمــِرِه َواهَّلُل ال يْهــِدی 
َ
ِتــى اهَّلُل ِبأ

ْ
ــى يأ

َ
ُصــوا َحّت َتَرّبَ

َ
َحــّبَ ِإَليُكــْم ِمــَن اهَّلِل َوَرُســوِلِه َوِجَهــاٍد ِفــى َســِبيِلِه ف

َ
َتْرَضْوَنَهــا أ

ــا  ــوع و روش تعامــل زمخشــری را ب ــه ن ک ــه دیگــری اســت  ــِقيَن<)التوبة، 23/9-24( نمون اِس
َ

ــْوَم اْلف
َ

اْلق
رده اســت: و عــن النبــی)ص(: »ال  کــه از آن حضــرت آو روایــت نبــوی مشــخص می کنــد. آنجــا 
یطعــم أحدکــم طعــم اإلیمــان حتــی یحــّب فــی اهلل و یبغــض فــی اهلل: حتــی یحــب فــی اهلل أبعــد 
رقــی ایــن روایــت بــه نقــد  النــاس، و یبغــض فــی اهلل أقــرب النــاس إلیــه«. ســپس زمخشــری در پاو
ــا ایــن الفــاظ نشــنیده ام  کنــون ب ــا  گفتــه: مــن ایــن روایــت را ت روایــت مذکــور پرداختــه و چنیــن 
کــرده  بــن الحمــق ذکــر  کــه طبرانــی از عمرو گونــه بایــد باشــد  و طریــق صحیــح ایــن روایــت ایــن 

کــه از ضعفــا می باشــد. باشــد. از طــرف دیگــر در ســند ایــن روایــت رشــد بــن ســعد اســت 
کــه بــه نقــد و تحلیــل ســندی روایــات تفســیری پرداختــه اســت، أبــن  همچنیــن از مفســرانی 
کــه پــس از تفســیر آیــات بــا أحادیــث بــه نقــد، تحلیــل و بررســی و نیــز ترجیــح و  کثیــر؛ می باشــد 
کثیــر صریحــًا  جــرح و تعدیــل برخــی روایــات می پــردازد. در بــاب تعامــل بــا روایــات ضعیــف إبــن 
کــرده اســت.  کــرده و حتــی نــوع ضعیــف بــودن را نیــز تصریــح  حکــم بــه ضعیــف بــودن روایــت 
 فالنــار« 

ّ
کیــف لــی بذلــك؟ قــال رســول اهلل)ص(: »هــو ذاك و إال گفتــه: یــا رســول اهلل]ص[  کــه  آن جــا 

إســناده ضعیــف.17
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کــرده مثــاًل در ایــن روایــت:  کثیــر اشــاره بــه نــوع ضعیــف بــودن روایــت  و در جایــی دیگــر إبــن 
األعمــش عــن أبــی صالــح عــن أبــی هریــرة، قــال: قــال رســول اهلل)ص(: »ال یوضــع الدینــار علــی 
الدینــار، و ال الدرهــم علــی الدرهــم و لکــن یوســع جلــده فیکــوی بهــا جباههــم و جنوبهــم و 
ظهورهــم هــذا مــا کنزتــم ألنفســکم فذوقــوا مــا کنتــم تکنــزون«، إبــن کثیــر ایــن روایــت را ضعیــف و 
راوی آن، یعنــی ســیف در مــورد او گفتــه: هــذا کــذاب متــروك. و صریحــًا بــه متــروك بــودن روایــت 
کیــد در مطلــب، بیــان می کنیــم  اشــاره نمــوده اســت.18 همچنیــن، در این جــا نیــز مــن بــاب تا
ر آن هــا امــا از طرفــی هــم در  کیفیــت صــدو کــه علــی رغــم اهتمــام مفســر جهــت نقــل روایــات و 
کــه این هــا دارای ضعــف در اتصــال بــوده و  ایــن اثــر ارزشــمند روایاتــی را مالحظــه می کنیــم 
کــه بــه صــورت معــدود  دارای نقــاط ضعف هایــی می باشــد. بــه عنــوان نمونــه روایــات موقــوف 

ــر ایــن مدعاســت.19 لــت ب در ایــن تفســیر مشــاهده می شــود دال
کثیــر بــه روش مجهــول نقــل شــده اســت. البتــه در این جــا منظــور  معــدودی از روایــات إبــن 
کلمــات و افعــال مجهولــی  کــه مفســر در بیــن سلســله ســند خــود از  از مجهــول روایتــی اســت 
کــه در ایــن روایــت چنیــن  کنــد. همــان طــور  رد، روی و نقــل و ماننــد این هــا اســتفاده  چــون: و
رد فــی حدیــث مرفــوع نحــو هــذا، و قــال إبــن جریــر: حدثنــی محمــد بــن عبــد اهلل  اســت: و قــد و
ــال:  ــرة ق ــی هری ــن أب ــح ع ــی صال ــن أب ــلیمان ع ــا س ــزام، حدثن ــن ح ــم ب ــا حکی ــع، حدثن ــن بزی ب
قــال رســول اهلل)ص(: »الســائحون هــم الصائمــون« و هــذا الموقــوف أّصــح، و قــال أیضــا: حدثنــی 
یونــس عــن إبــن وهــب عــن عمــر بــن الحــارث عــن عمــرو بــن دینــار عــن عبیــد بــن عمیــر، قــال: 
ســئل النبــی)ص( عــن »الســائحین«؛ فقــال: »هــم الصائمــون«. و هــذا مرســل جّیــد و هــذا أّصــح 
ــان  ــون را بی ــك مضم ــر دو ی ــه ه ک ــده  ــت وارد ش ــع دو روای ــا در واق ــهرها.20 در این ج ــوال و أش ق األ
کــرده. در  ــودن روایــت را نیــز اشــاره  ــوع ضعیــف ب ــان هــردو روایــت ن کثیــر در پای ــن  می کننــد و إب
کــرده اســت و در روایــت دوم تصریــح بــر مرســل بــودن  روایــت اول حکــم بــه مرفــوع بــودن روایــت 

روایــت شــده اســت. 
ــاره  ــیری، درب ــات تفس ــل روای ــه نق ــا ب ــم، تنه ــی حات ــن أب ــون إب ــری چ ــان، مفس ــل ایش در مقاب
کمتریــن شــرح  شــأن نــزول، فضیلــت ســوره، توضیــح معنــای آیــه و ناســخ و منســوخ پرداختــه و 
ــرای آن بیــان داشــته اســت. وی أحادیــث را بــدون نقــد، بررســی و انتخــاب برخــی  ممکــن را ب
کــرده اســت. عــالوه بــر ایشــان، ســیوطی نیــز از ایــن حیــث هماننــد إبــن  نســبت بــه دیگــری ذکــر 
کــرده؛ امــا بــه بررســی و نقــد یــا ترجیــح  کــه بــه ذکــر روایــات بســنده  گونــه  أبــی حاتــم می باشــد. آن 
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روایــات نپرداختــه و متعــرض صحــت و ســقم آن هــا نیــز نشــده اســت. 
4. تحلیــل محتوایــی روایــات تفســیری پیامبــر)ص(: بررســی متــون روایــی مخصوصــًا روایــات 
کــه متاســفانه دامنــه همــه  تفســیری، ســبب زدودن أحادیــث خرافــی و جعلــی خواهــد شــد 
گونــه ای تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت. بایــد اذعــان داشــت  معــارف و علــوم اســالمی را بــه 
کــه متــن  کــه تنهــا بــا نقــد اســناد ایــن  روایــات، پاالیــش آن هــا میســور نیســت، بلکــه الزم اســت 
کــه راوی آن عــادل اســت امــا  کــه  گیــرد. چــه بســا أحادیثــی  روایــات نیزمــورد توجــه خــاص قــرار 
یخــی، و بدیهیــات علمــی و عقلــی  یــات دیــن، حقایــق تار ر متــن آن مخالــف نــص قــرآن، ضرو
کــه وثاقــت ســند بــه تنهایــی صحــت متــن را تضمیــن  اســت. از طرفــی دیگــر مــا مــی دانیــم 
کــه بایــد بــه طــور مؤثــر  کار اســت  کنــد بلکــه یــك ســری ضوابــط دیگــری نیــز در  نمی توانــد 

دخالــت داده شــود.
کــه روش تفســیری شــیخ در تبیــان؛ روشــی اجتهــادی  گفــت  در بیــن مفســران شــیعی، بایــد 
و جامــع اســت و از قــرآن روایــات، لغــت، ادبیــات عــرب و حتــی اقــوال صحابــه و تابعــان دلیــل و 
کار می بــرد  ل ها، تحلیل هــا و ادلــه عقلــی فراوانــی بــه  شــاهد نقــل می کنــد. افــزون بــر آن، اســتدال
گرد  کــه شــیخ طوســی هــم عصــر و شــا و بــه نقــد و بررســی دیدگاه هــا نیــز می پــردازد. البتــه از آنجــا 
کالمــی دارد و دیدگاه هــای  یکــرد  متکلمانــی بــزرگ ماننــد شــیخ مفیــد و ســید مرتضــی بــوده، رو
کالمی شــیعه بــه خوبــی در آن اشــراب شــده اســت. شــیوه عملــی ایشــان توجــه بــه شــماره آیــه، 
ری از ادبیــات، شــأن  اختــالف قرائــات، لغــت شناســی و اســتفاده از اشــعار عــرب، بهــره و
ل های عقلــی اســت.  نــزول، دیدگاه هــای تفســیری، روایــات آیــات -در برخــی مــوارد- و اســتدال
یــد:  ، 2 / 104( در آغــاز می گو وُلــوا انُظْرَنــا َواْســَمُعوا …< )البقــرهݑ

ُ
وُلــوا َراِعَنــا َوق

ُ
در ذیــل آیــه شــریفه: >… اَل َتق

در شــمارش آیــه 104 هیــچ اختالفــی نیســت؛ ســپس بــه طــور مفصــل مفهــوم واژه »راعــی« را 
بررســی می کنــد: راعنــا، راعــاة، المراعــاة: التفقــد للشــی فــی نفســه أو أحوالــه و المراعــاة التحفــظ 
و المحافظــة و المراقبــة نظائــر و نقیــض المراعــاة االغفــال، یقــال: رعــی یرعــی، رعیــا و الرعــی: مــا 
کلــه الماشــیة مــن نبــات االرض و …او معنــای راعــی، راعیتــه، فعــل راعــی، المرعــی و …همــه  تأ
را دنبــال می کنــد و آنچــه در بحــث لغــت الزم اســت مطــرح می نمایــد. افــزون بــر آن، بــه اشــعار 
ــا  ــه بررســی نیــاز دارد، همــه را ب کــه ب ــا چهــار واژه  ل می کنــد. در برخــی آیــات ســه ی هــم اســتدال
کان المســلمون  یســد:  ــه می نو ــزول آی ــن توضیــح داده اســت. در شــأن ن ــا شــواهد و قرائ دقــت ب
ــا رســول اهلل راعنــا ای اســتمع منــا فّحرفــت الیهــود. در برخــی از آیــات چندیــن شــأن  یقولــون ی
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نــزول را نقــل می کنــد، و در مــورد دیدگاه هــا در آیــه فــوق، ســه دیــدگاه را مطــرح می نمایــد.
ــی را  ــیخ طوس ــیوه ش ــن ش ــانی همی کاش ــض  ــی فی ــیعی یعن ــزرگ ش ــران ب ــن از مفس همچنی
کتفــا نکــرده؛  گفــت از ایــن حیــث تنهــا بــه نقــل روایــت ا کــه بایــد  گونــه  کــرده اســت. آن  دنبــال 
بلکــه بــا تعبیــر »أقــول« پــس از بیــان روایــت بــه شــرح روایــات و نقــد و بررســی آن هــا نیــز می پــردازد 
و در واقــع جمــع بیــن روایــت و درایــت نمــوده اســت. ایشــان ابتــدا بــه شــرح مختصــر آیــات 
ــی شــیعه از  ــه متــون روای ــات متکــی ب کــه منبــع آن تفســیر بیضــاوی اســت21 در روای ــردازد  می پ
أهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( از جملــه تفســیر عیاشــی و تفســیر قمی اســت. در ایــن تفســیر 
بهره گیــری از لغــت، ادبیــات و در برخــی مــوارد بیانــات عرفانــی نیــز مشــاهده می شــود. ایــن 
تفســیر مقدمــه ای دارد کــه از بهتریــن مقدمــات تفســیری اســت و شــامل دوازده فصل می باشــد. 
ــزول دفعــی و  ــف، ن ــرآن از تحری ــودن ق ــرآن، مصــون ب ــه ق ــم أئّمه)ع(ب ــرآن، عل بحث هــای فضــل ق
یجــی و …در آن آمــده اســت.22 ذکــر عبــارت »أقــول« در ادامــه روایــات تفســیری ایشــان،  تدر
ــا  ــر آمــده اســت. و ب کــه در صــدد تحلیــل و نقــد و بررســی روایــات ب یــای ایــن مطلــب اســت  گو
کــه در مــورد علــم رجــال و تفســیر و مســائل علــوم قرآنــی  گاهی هایــی  توجــه بــه وســعت علمــی و آ
ری و متنــی روایــات بپــردازد. بــه عنــوان  کــه بــه نقــد صــدو کــرده  دارد، تــا حــد امــکان تــالش 
ــّوة  ب

ُ
ــذه اال ــول: و له رد: أق ــی آو ــون م ــن مضم ــا ای ــی را ب ــره، روایت ــوره بق ــه 83س ــیر آی ــه در تفس نمون

بــی  قْر
ْ
<]الحجــرات، 49/10[ و ذی ال

ٌ
َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخَوة

َ
: >ِإّن صــار المؤمنــون إخــوة کمــا قــال اهلل عّزوجــلّ

و أن تحســنوا بقراباتهمــا لکرامتهمــا. و قــال أیضــا: هــم قراباتــك مــن أبیــك و أمــك قیــل لــك 
کمــا أخــذ العهــد بــه علــی بنــی إســرائیل و أخــذ علیکــم معاشــر أّمــة محمــد)ص(  اعــرف حّقهــم 
ئّمــة بعــده و مــن یلیهــم بعــد مــن خیــار أهــل دینهــم،  بمعرفــة حــق قرابــات محمــد الذیــن هــم األ
یــه أعطــی فــی الجنــة ألــف ألــف درجــة« ثــم فّســر  قــال رســول اهلل)ص(: »مــن رعــی حــق قرابــات أبو
یــادة  الّدرجــات ثــم قــال: »و مــن رعــی حــق قربــی محمــد و علــّی ُاوتــی مــن فضائــل الّدرجــات و ز

یــادة فضــل محمــد)ص(«.23  المثوبــات علــی قــدر ز
رده و هــر روایتــی را متنــًا و  کبیــر طبــری در نقــل روایــات، آمیختگــی بــه وجــود نیــاو مفســر 
کــه در تفســیر ســیوطی،  رده اســت؛ در حالــی  ســندًا جــدا و روشــن و بــا دســته بندی منظــم آو
گاه  ایــن جهــت مراعــات نشــده و آمیختگــی عجیبــی در متــن روایــات بــه وجــود آمــده اســت و 
کــه متــن آن هــا بــه هــم نزدیــك اســت و ســندهای متعــددی دارنــد، یکجــا و بــا یــك  چنــد روایــت 
ــودن عبــارات  ــاد ب ی کــم و ز گــر چــه ممکــن اســت از لحــاظ برخــی نــکات و  متــن آمــده اســت؛ 
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گــردد. تفســیر  بــا هــم تفــاوت داشــته باشــند و ایــن آمیختگــی موجــب آشــفتگی در فهــم آن هــا 
ــه  ــه ادوار ب ــرای هم ــه آن را ب ک ــینیان  ــات پیش ــا و نظری گفته ه ــت از  ــاری اس ــع سرش ــری منب طب
گنجینــه ای  گســترده نیــاز دارد و در واقــع، او  گرچــه بــه نقــد و بررســی  گذاشــته اســت؛  ارمغــان 
کــه بــه  کاری  گــذار نمــوده اســت؛  کــرده و انتخــاب اصلــح را بــه مراجعه کننــدگان وا فراهــم 
کــه امــام مکتــب اعتــزال نیــز  جــای خــود قابــل تقدیــر اســت. همچنیــن مفســر بــزرگ اهــل ســنت 
می باشــد یعنــی، زمخشــری در برخــورد بــا روایــات تفســیری پیامبــر)ص(، پــس از طــرح مباحــث 
کلمــات و  مهمی چــون بحــث لغــت و قرائــت و نیــز پرداختــن بــه مباحــث صرفــی و نحــوی 
ــات  ــه مبحــث روای ــر نظــرات مفســرین مختلــف در تفســیر الفــاظ، ب نیــز مباحــث بالغــی و ذک
ردن روایــت نبــوی، ایــن روایــت را مــورد تحلیــل ســندی و متنــی  تفســیری پرداختــه و ضمــن آو
ــا توجــه بــه تســلط ایشــان در حــوزه علــم الحدیــث و واقــف بــودن ایشــان بــه علــوم  قــرار داده و ب
رد و آن هــا را  حدیثــی از جملــه علــم رجــال  طــرق روایتــی مختلفــی را بــرای روایــت مذکــور مــی آو
مــورد نقــد و بررســی قــرار داده و در صــورت ضعیــف بــودن روایتــی چــه از جهــت متنــی و چــه از 
کــه مــا در ادامــه بــه ذکــر برخــی از ایــن مــوارد  جهــت ســندی بــه دالیــل ضعــف آن هــا می پــردازد. 
یــم: روایــت پیامبــر)ص( در ذیــل تفســیر آیــه:  ــاره می پرداز ردن شــاهد مثال هایــی در ایــن ب و نیــز آو
ِمْنُتــْم 
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َ
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َ
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ــاِة اْلُوْســَطى َوق َلــَواِت َوالّصَ >َحاِفُظــوا َعَلــى الّصَ

ــاِة  َمُكــْم َمــا َلــْم َتُكوُنــوا َتْعَلُموَن<)البقــرة، 238/2-239( و در بــاره موضــوع >الّصَ
َ
َكَمــا َعّل ُكــُروا اهَّلَل 

ْ
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َ
ف

یــان حدیــث  کــه ایــن روایــت را زمخشــری از طــرق متعــددی نقــل می کنــد و بــه نقــد راو اْلُوْســَطى< 
ــردازد. می پ

از طرفــی مفســر بــزرگ أهــل ســنت یعنــی: إبــن أبــی حاتــم، در تفســیر هــر آیــه بــه روایــات مأثــور 
-منقــول- پیرامــون هــر یــك پرداختــه و درصــورت اختــالف متــن، تحــت عنوان هــای »وجــه 
رده  گونــه ای مجــزا و جــدا از هــم آو کــرده و اقــوال را بــه  دوم« »وجــه ســوم« و …آن هــا را مطــرح 
کامــاًل مبتنــی بــر  اســت. او هرگــز بــه مســائل جنبــی نپرداختــه اســت و لــذا تفســیر وی تفســیری 
نصــوص وارده می باشــد و چیــزی بــا آن آمیختــه نشــده اســت. از ایــن رو در ایــن تفســیر بــه طــور 
کــه دربــاره آن هــا روایاتــی نقــل شــده تفســیر شــده اســت. از جهــت تحلیــل  کنــده تنهــا آیاتــی  پرا
گــود شــده و در صــدد تبییــن  کــه إبــن أبــی حاتــم در برخــی مــوارد وارد  متنــی، الزم بــه ذکــر اســت 
ردن عبــارت »الوجــه االول« و »الوجــه الثانــی« ســعی  متــن روایــت برآمــده اســت. مفســر بــا آو
ــات از جهــت مضمــون و محتــوا بپــردازد. و روش مفســر ایــن  ــه مــوارد اختالفــی روای کــه ب کــرده 
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کــه در ایــن جــا بــه طــرح ایــراد پرداختــه و ســعی در رفــع آن دارد. بــه عنــوان نمونــه در تفســیر  اســت 
َســُهْم يْظِلُمــون< چنیــن بیــان مــی دارد: »حدثنــا أبــی ثنــا موســی بــن إســماعیل 

ُ
ْنف

َ
آیــه: >َوَلِكــّن َكاُنــوا أ

کثــر  ثنــا مبــارك عــن الحســن قــال قــال رســول اهلل)ص(: »مــا أحــد أحــّب إلیــه المــدح مــن اهلل، و ال أ
معاذیــرًا مــن اهلل، عــذب قومــًا بذنوبهــم، اعتــذر إلــی المؤمنیــن«، قــال: >َوَمــا َظَلْمَناُهــْم َوَلِكــْن َكاُنوا 

َســُهْم يْظِلُمون<)النحــل، 18/16(.24
ُ

ْنف
َ
أ

کثیــر نشــانه  ــن  کــه؛ ذکــر عبــارت »غریــب« توســط إب گفــت  ــد  کثیــر بای ــن  در مــورد تفســیر إب
ــوع را  ــن موض ــا ای ــه در این ج ــت و البت ــت اس ــون روای ــه مضم ــه ب ــورد توج ــه در م ــت و تنبی اهمی
کــه  کــه مبــادا ذهــن مخاطــب منظــور از غریــب همــان حدیــث مصطلــح باشــد  کردیــم  تداعــی 

محدثــان در نظــر دارنــد.25 
کــه: ایــن  در بــاره تفســیر دّر المنثــور و تعامــل ایشــان بــا متــن روایــات نبــوی الزم بــه ذکــر اســت 
کــه از ســوره حمــد تــا پایــان ســوره نــاس بــه تفســیر و شــرح آیــات  تفســیر یــك تفســیر ترتیبــی اســت 
گفتــه شــد، شــیوه ایشــان ذکــر روایــات ذیــل هــر آیــه اســت؛ امــا بــه بررســی و  کــه  پرداختــه. چنــان 
نقــد یــا ترجیــح روایــات نپرداختــه و متعــرض صحــت و ســقم آن هــا نیــز نشــده اســت و روایــات 
جعلــی و اســرائیلیات در آن دیــده می شــود. نکتــه منفــی در ایــن تفســیر این کــه مؤلــف در ایــن 
کــرده اســت و آن، جمــع متــون قریــب المعنــی و انتخــاب یــك  کاری غیــر محققانــه  ری  گــردآو
کــه از حیــث  لفــظ بــرای آن هــا- در روایت هــای متعــدد اإلســناد- اســت؛ یعنــی روایت هایــی را 
معنــا بــه هــم نزدیک انــد ولــی اندکــی اختــالف لفــظ دارنــد، بــا ذکــر ســندهای متعــدد یکجــا و بــا 
گرفتــه از محّصــل مجمــوع روایــات، بــرای آن هــا نقــل می کنــد.  انتخــاب یــك لفــظ یــا عبارتــی بــر 
کــه همــه آن متــن، مــورد اتفــاق همــه روایت کننــدگان ذکــر شــده  گمــان می بــرد  کننــده  مراجعــه 
ــه  ــر چ گ ــارت-  ــظ و عب ــات، در لف ــت و روای ــن نیس ــات چنی ــتر اوق ــه بیش ک ــی  ــت؛ در صورت اس
انــدك- بــا هــم اختــالف دارنــد و چــه بســا بــرای محقــق، همیــن اختالف هــای انــدك، در نحــوه 
گمراهــی  اســتنباط و رســیدن بــه هدف مطلــوب مؤّثــر باشــد ولــی بــا روش اتخــاذ شــده مایــه 
کــه بــا هــدف تحقیــق، بــه ســراغ چنیــن روایاتــی  کننــدگان  گــردد. لــذا توصیــه می کنیــم، مراجعــه 
گرفتــه اســت- تنهــا بــه متــن  کــه متأســفانه در ایــن تفســیر شــیوه غالــب بــه خــود  می رونــد- 
کننــد.   ذکــر شــده اســت نیــز مراجعــه 

ً
کــه معمــوال ــع اصــل آن  ــه مناب موجــود بســنده نکننــد و ب

 
َ

اة ُبــوا الّصَ َر
ْ

ِذيــَن آَمُنــوا ال َتق
َ
يَهــا اّل

َ
بــرای نمونــه بــه ایــن مــورد توّجــه کنیــد: ســیوطی، در ذیــل آیــه: >يــا أ

رده  گونــه آو وُلــوَن< )النســاء، 4/43( روایتــی را از منابــع متعــدد بدیــن 
ُ

ــى َتْعَلُمــوا َمــا َتق
َ
ْنُتــْم ُســَكاَری َحّت

َ
َوأ
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اســت: أخــرج عبــد بــن حمیــد و أبــو داوود و الترمــذی- و حّســنه- و النســائی و إبــن جریــر و 
کــم- و صّححــه- عــن علــی بــن أبــی طالــب)ع(  إبــن المنــذر و إبــن أبــی حاتــم و الّنحــاس و الحا
قــال: صنــع لنــا عبــد الرحمــان بــن عــوف طعامــا فدعانــا و ســقانا مــن الخمــر. فأخــذت الخمــر 
ْنُتــْم 

َ
ــُد َمــا َتْعُبــُدوَن *َوال أ ْعُب

َ
يَهــا اْلَكاِفــُروَن *ال أ

َ
ــْل يــا أ

ُ
مّنــا و حضــرت الصــالة فقّدمونــی فقــرأت: >ق

ْعُبــُد *َلُكــْم ِديُنُكــْم َوِلــى ِدين<)الکافرون، 
َ
ْنُتــْم َعاِبــُدوَن َمــا أ

َ
َنــا َعاِبــٌد َمــا َعَبْدُتــْم *َوال أ

َ
ْعُبــُد *َوال أ

َ
َعاِبــُدوَن َمــا أ

109/201(. فأنــزل اهلل. . . هــذه اآلیــة«.26

کــم نیشــابوری؛ و  کــرده اســت؛ از جملــه از حا کســان بســیاری نقــل  ســیوطی ایــن متــن را از 
کــم  کــه آنچــه حا کــم آن را صحیــح الســند هــم شــمرده اســت. در صورتــی  کــه حا گفتــه اســت 
کــم از  نیشــابوری صحیــح الســند شــمرده اســت، درســت مخالــف متــن مذکــور اســت. حا
طریــق عطــاء بــن ســائب از أبــو عبــد الرحمــان ســلمی روایت می کنــد کــه علــی)ع( فرمــود: »مــردی 
از انصــار مــردم را دعــوت کــرد. هنــگام نمــاز، یــك نفــر کــه مســت بــود بــه نمــاز ایســتاد و ایــن ســوره 
کــم اضافــه  گردیــد«. حا کافــرون[ را نتوانســت بخوبــی بخوانــد آنــگاه آیــه یــاد شــده نــازل  ]ســوره 
کــه مســتی و  می کنــد: در ایــن حدیــث فوائــد بســیاری اســت؛ از جملــه، نادرســتی قــول خــوارج 
قرائــت نــاروا را بــه علــی)ع( کــه خداونــد او را از ایــن تهمــت مبــّرا ســاخته اســت نســبت می دهنــد. 

و ایــن حدیــث صحیــح الســند و قابــل اعتمــاد اســت.27 
شــخص دیگــری نیــز کــه متــن مذکــور از او نقــل شــده اســت، إبن أبی حاتم اســت کــه وی نیز 
کــرده اســت: او از طریــق عطــاء از ســلمی روایت  کــم بــر خــالف نقــل ســیوطی روایــت  ماننــد حا
می کنــد کــه علــی)ع( فرمــود: در مهمانــی ای کــه عبــد الرحمــان بــن عــوف ترتیــب داده بــود، فالنــی 
ــْل يــا 

ُ
را بــه نمــاز ایســتانیدند و او از ســر مســتی، در نمــاز چنیــن خوانــد: آنــگاه آیــه نــازل شــد. >ق

28
ْعُبــُد َمــا َتْعُبــُدوَن <

َ
يَهــا اْلَكاِفــُروَن *ال أ

َ
أ

و  مســائل  مهم تریــن  از  یکــی  آن:  بــا  فریقیــن  مفســران  تعامــل  نحــوه  و  اســراییلیات   .5
دغدغه هــای مفســران، نحــوه برخــورد آن هــا بــا اســراییلیات می باشــد. پرهیــز از اســراییلیات 
کار هــر مفســری قــرار دارد. شــاید یکــی از مهم تریــن معیارهــای شــناخت روایــات  در دســتور 
ری و ســندی و نیــز تحلیــل متنــی همیــن موضــوع باشــدکه بــه  تفســیری در بــاب تحلیــل صــدو
زی، خــط قرمــز مفســران محســوب می شــود. در این جــا بــه اجمــال ســعی شــده  اصطــالح امــرو
گیــری مفســران را در  کــه بــه ایــن مهــم در تفاســیر شــیعه و ســنی پرداختــه شــود و نحــوه موضــع 

کنیــم.  ــم مشــخص  ی ــاره قصــد دار ــن ب ای
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ــیخ  ــری ش گی ــع  ــورد موض ــازی در م ــتاد ای ــم: اس ــروع می کنی ــان« ش ــیر »التبی ــدا از تفس در ابت
رده اســت: «و أّما بالنســبة  رود آن ها در تفســیر چنین آو طوســی در قبال روایات اســراییلیات و و
کعــب األحبــار و وهــب بــن منّبــه و إبــن جریــج و الســدی،  إلــی أخبــار اإلســرائیلیات، و روایــات 
تهم، فإّنــه ینقــل اإلســرائیلیات  و أمثــال ذلــك ممــا ینافــی عصمــة األنبیــاء و یخالــف رســاال
کان حقــًا ثابتــًا فــی نظــره. فمثــاًل: عنــد قولــه تعالــی فــی قصــة  بتمامهــا و ینقدهــا، ثــم یثبــت مــا 
هــاروت و مــاروت )ســورة البقــرة،2/ 102(، ینقــل أخبــارًا اســرائیلیة معروفــة عنــد أهــل العلــم ثــم یقــول: 
»إّن الروایــات التــی فــی أّن الملکیــن أخطــأ، و رکبــا الفواحــش، فإّنهــا أخبــار آحــاد، فمــن اعتقــد 
کذبهــا و مــن لــم یقطــع علــی ذلــك، جــّوز أن تکــون صحیحــة،  بعصمــة المالئکــة، یقطــع علــی 
کان الشــیخ الطوســی یذکــر اآلراء الفقهیــة، و ینتصــر لمذهــب  و ال یقطــع علــی بطالنهــا... و 
کمــة و الترجیــح، و هــو یعتمــد علــی  االمامّیــه مــن دون تعصــب قائمــًا علــی النقــد و المحا
کــه شــیخ طوســی بــا تمــام وجــود در  ئّمــة)ع(.29 اســتاد فرمــوده  ثــر الــوارد عــن النبــی)ص( و عــن األ اال
ــه داســتان هــاروت و مــاروت را ذکــر می کنــد و شــیخ  ــرای نمون ــر اســراییلیات می ایســتاد و ب براب
کــرده و آن را مــورد نقــد و نظــر قــرار داده و  طوســی ایــن داســتان را از نــوع اســراییلیات تلقــی 

یــان از اصــل، دالیــل خــود را نیــز متذکــر می شــود.  نســبت بــه بطــالن ایــن جر
یــادی از اســرائیلیات و أحادیــث ضعیــف را  در مــورد تفســیر »الصافــی«: ایــن تفســیر تعــداد ز
یــل آیــه اســت ولــی  کــه ظاهــرًا تأو در بــر دارد و در پــاره ای از مــوارد، ســخنانی عرفانــی بــر قلــم رانــده 
بــا ظاهــر نــّص و بلکــه بــا دلیــل عقــل و فطــرت ســلیم ناســازگار اســت.30 ذکــر روایــت اســراییلیات 
کــه مــع  ــر ایــن روایــات، از نــکات منفــی ایــن تفســیر اســت  گیــری فیــض در براب و عــدم موضــع 
کــه علمــای حدیــث و تفســیر  األســف در ایــن تفســیر شــریف بعضــًا دیــده شــده و همــان طــور 

گفته انــد بــه عنــوان یــك وهــن تفســیری بــه شــمار مــی رود. 
بــاره تفســیر عیاشــی: اســتاد ایــازی  بــه مســأله اســراییلّیات و تعامــل عیاشــی بــا ایــن  در
کــه در تفســیر آیــه102 ســوره بقــره روایــات اســراییلیات  روایــات اشــاره می کنــد و متذکــر می شــود 

پیرامــون داســتان هــاروت و مــاروت را بیــان می کنــد. و ســعی در رد ایــن روایــات دارد.31 
کــه ایــن خــود موجــب اعتبــار  رد؛  ــا ذکــر ســند مــی آو ــوال پیشــینیان را ب و امــا طبــری: وی اق
نقــل وی می گــردد؛ ولــی در مــوارد بســیاری نیــز، از افــراد ضعیــف یــا مجهــول الحــال یــا معــروف 
نقــل  در  یــژه  و بــه  اســت؛  مــورد  همیــن  در  وی  ضعــف  عمــده  می کنــد.  روایــت  جعــل،  بــه 
کــه راه افــراط رفتــه و بــه ارزش تفســیر خــود لطمــه اساســی وارد ســاخته اســت.  »اســراییلیات« 
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کــه: بــدون توّجــه بــه صّحــت و ســقم روایــات و بــدون  گرفته انــد  ــر وی خــرده  بــه همیــن دلیــل ب
کــرده اســت ذکــر ســند بــه  گمــان  ذکــر درجــه ضعــف یــا قــّوت اســناد آن هــا را نقــل می کنــد. شــاید 
تنهایــی، مســؤولیت را از او بــر مــی دارد یــا از ســنگینی آن می کاهــد؛ در حالــی کــه چنیــن نیســت 
کــه تفســیر  ــژه اســرائیلیات خرافــی و دروغیــن  ی ــه و و ایــن همــه روایــات سســت و ناشــناخته؛ ب
یه«  خــود را بــه آن انباشــته اســت، مســؤولیت او را هــر چــه ســنگین تر ســاخته و او را چــون »حشــو
کــه نّقــادان بــه نکوهــش  بی محابــا بــه انباشــتن روایــات ســره و ناســره نشــان داده اســت؛ تــا آنجــا 

پرداخته انــد. او 
کــرده اســت.  ری حدیــث توصیــف   از جملــه، شــیخ محمــد عبــده او را بــه جنــون جمــع آو
گــر افــراط جنون آمیــز وی در نقــل  یــد: ا یــا« می گو عبــده در ذیــل آیــه: »بشــارت فرزنــد بــه زکر
کــه موجــب بدبینــی و تمســخر دیگــران و  گونــه روایــات سســت و نــاروا را  روایــات نبــود، ایــن 
ر داشــتن آن ابــا دارد  نمایانگــر بی مایگــی اســت و خــرد هرگــز بــه پذیــرش آن تــن نمی دهــد و از بــاو
و قــرآن هــم بــه آن اشــاره نکــرده اســت نمی نوشــت. آری تنهــا همیــن مــورد کافــی بــود تــا او را مــورد 
گــذرد  گونــه روایــات واهــی فــراوان دارد. خداونــد از إبــن جریــر در  طعــن قــرار دهــد؛ ولــی او از ایــن 

کــه چنیــن روایاتــی بــر دســت او انتشــار یافــت.32
ّیــة و عالقتهــا بتفســیر القــرآن  کتــاب »الســنهݑ النبو دکتــر عدنــان بــن محمــد أبــو عمــر در 
ــم« و در فصــل چهــارم خــود تحــت عنــوان »االســراییلیات و مــدی الصلــهݑ بین هــا و بیــن  الکری
ــات  رود اســراییلیات در تفســیر و ذکــر نمونه هایــی از روای ــه چگونگــی و القــرآن« ضمــن اشــاره ب
ــه پنــج داســتان اســراییلی از مجامــع مهــم تفســیری أهــل ســنت  اســراییلی در همیــن راســتا ب
کــه  رد. یکــی از ایــن مجامــع تفســیری  اشــاره می کنــد و نمونه هایــی از ایــن اســراییلیات را مــی آو
ــه آن اســتنادکرده اســت، تفســیر الجامــع، طبــری می باشــد. یکــی از داســتان های اســراییلی  ب

کتــاب تفســیرطبری ذکــر می کنــد، داســتان آدم و حــواء و ابلیــس می باشــد.33 کــه ایشــان از 
ــودن ایشــان در  ــه محتــاط ب ــا توجــه ب ــات اســراییلّیات، و ب ــا روای کثیــر ب ــن  در مــورد تعامــل إب
ــری  گی ــع  ــراییلیات موض ــن اس ــر  ای ــًا در براب ــان غالب ــه ایش ــات و این ک ــن روای ــا ای ــورد ب ــورد برخ م
کــرده و یــا این کــه ســعی در پرهیــز حتــی االمــکان ایــن روایــات را داشــته اســت. امــا مــع الوصــف 
کــه  رود برخــی از ایــن اســراییلیات در روایــات تفســیری ایشــان هســتیم  در برخــی مــوارد شــاهد و
گاهانــه بــه نوعــی تســری داده شــده در تفســیر ایشــان کــه جهــت اثبــات مدعــای  گاهانــه و یــا نــا آ آ
کــه از ایشــان وارد شــده اســت در تفســیر  یــد بــه روایتــی  خــود بــه نمونــه ای اشــاره می کنیــم: بنگر
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زخ می باشــدکه البتــه و صــد البتــه  کــه در مــورد مناظــره بهشــت و دو آیــه 119 ســورۀ مبارکــۀ هــود 
، شــیخ المضیــرهݑ نقــل شــده اســت.34  از محدثــی نــام آشــنا بــه نــام أبوهریــرهݑ

در تفســیر دّر المنثــور: اســرائیلیات در تفســیر او بــدون نقــد و بررســی ذکــر شــده، لــذا تفســیر او 
نیازمنــد بررســی در روایات تفســیری اســت.

گیری   نتیجه 
ــات نبــوی، علــی رغــم  ــژه روای ی ــه و ــات تفســیری، ب ــا روای درخصــوص برخــورد مفســران فریقیــن، ب
این کــه در چگونگــی و میــزان و نــوع ایــن روایــات هــم فکــر نبــوده و بــا مبانــی متفاوتــی از روایــات 
رت اســتعانت از ایــن  اســتفاده می کننــد لکــن در مــورد منبــع بــودن ایــن روایــات و نیــز ضــرو

ــد. ــق توافــق دارن ــات، هــر دو فری ــات در تفســیر آی روای
 از نظــر مفســران إمامّیــه پــس از پیامبــر)ص(، تفســیر معصومیــن)ع( نیــز بــه عنــوان منبع تفســیری 
یــان شــیعی، روایــات   راو

ً
قــرآن، بــه شــمار رفتــه اســت. از مفترقــات ایــن دو فرقــه، این کــه اّوال

کــه أهــل ســنت، روایت هــا را از طــرق  ــی  ــد، در حال رن ــول امامــان معصــوم)ع( می آو نبــوی را از ق
ــه این کــه معصــوم هســتند، نقــل می کننــد. دیگــر این کــه  در  ــدون توجــه ب ــه و تابعیــن، ب صحاب
ــا روایــات  ــات تفســیری نبــوی را پــس از جمــع بنــدی ب ــوع بررســی، مفســران شــیعه غالبــًا روای ن
کــه پذیــرش مفســران ســنی  أئّمــه)ع( و توجــه بــه شــاخص های عقالنــی می پذیرنــد در حالــی 

نســبت بــه روایــات پیامبــر)ص( بــه صــورت مطلــق اســت.
 نتیجــه این کــه در برخــورد بــا ایــن روایــات و بــر اســاس معیارهایــی چــون: اســتناد در روایــات 
ــری  گی کار  ــه  ــی، ب ری و متن ــدو ــل ص ــیر، تحلی ری در تفس ــداو ــه پیش گون ــر  ــز از ه ــیری پرهی تفس
اســراییلیات، مســأله أهــل بیــت)ع( و تقابــل مفســران ســنی بــا ایشــان، روایــات أســباب النــزول؛ 
یلــی و بطنــی و نیــز عــدم بــه کار گیــری روایــات مراســیل و ضعیــف، لــذا از ایــن حیث  روایــات تأو
هــر یــك از ایــن مفســران دارای یــك ســری مبانــی مشــترك بــوده و بعضــا هــم از افتراقاتــی برخــور 

گــروه، قابــل مالحظــه می باشــند: دارنــد. و لــذا در ایــن خصــوص، ســه 
کــرده بــدون این کــه بــه مســأله ســند روایــات  کــه تنهــا بــه نقــل روایــات بســنده  گروهــی   
گروه انــد. مفســرانی چــون شــیخ طوســی  کــه غالــب مفســران جــزء ایــن  اهتمامی داشــته باشــند. 

کوفــی از ایــن قبیل انــد.   و ســیوطی و فــرات 
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کرده است. نوشته حدود صد تألیف ذکر 

23. تفسیر الصافی، 1 /151.

24. تفسیر قرآن العظیم، 116/1.

25. همان / 167.

26. الدر المنثور، 2 /165.

27. المستدرك علی الصحیحین، 2/307.

28. همان/  461 و 561.

29. المفسرون حیاتهم و منهجهم / 237.

30. تفسیر صافی، 130/1.

31. المفسرون حیاتهم و منهجهم/ 506.

یخ طبری،123/2؛جامع البیان،75/19. 32. تار

یة و عالقتها بتفسیر القران الکریم/539.  33.السنة النبّو

کثیر«، 4 / 311. 34. تفسیر القرآن العظیم »إبن 

ــه تحلیــل و تبییــن آن هــا پرداخته انــد، مفســرانی چــون: امــام  ــر نقــل، ب کــه افــزون ب گروهــی   
ــد. ــن قبیل ان ــر و طبــری از ای کثی ــن  فخــر رازی و زمخشــری و إب

کرده اند.  گروهی هم به صورت تطبیقی با روایات أهل بیت)ع(، مقایسه و یا نقد   


