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  اشاره
 هاي اعتقـادي،    قرآن، زیر بناي فکري مستحکم و جاویدان ما مسلمانان در زمینه          

 بـراي هـدایت و سـعادت     آن را  خداوند متعال  .باشد  عبادي، اخالقی و فرهنگی می    
اي امین و آموزگاري وحی آشنا در اختیـار            فرستاده ۀبشري ارزانی داشته و به وسیل     

  . استشده در آن براي همگان سفارش   تدبر و پژوهش. استانسان قرار داده
تـوجهی   ها و هشدارهایی از بی     ، نگرانی ها  قرآن، دغدغه هاي خود     در البالي پیام  

 که از زبـان پروردگـار عـالم در آن انعکـاس     خورد  این کتاب بزرگ به چشم می     به  
اي به آن، در زبان قرآن،  توجهی به قرآن و یا نگاه حاشیه توجهی یا کم بی. یافته است

  .معروف است» مهجوریت قرآن«به 
ریفاتی بـا قـرآن،    تش مهجوریت قرآن را به معاملۀبیشتر مفسران و قرآن پژوهان،    

  کـه تعبیـري درسـت و مقبـول    اند و عمل نکردن به قرآن تعبیر کرده      بعدي    نگاه تک 
 در .گیـرد   اسالمی را در برمیما بیشتر، دامن عوام الناس و تودة ناآگاه جامعۀ     ا .است

هـاي   که به تأیید شماري از دانشمندان قرآن شناس، مهجوریت قرآن در حوزهحالی  
  .هاي دیگر جامعه نبوده است علمیه، کمتر از مهجوریت در بخش

اي براي تدوین      گسترده   شیعه، تالش  ۀهاي علمی    گذشته، هر چند حوزه    ةاز هزار 
نویسی  و حاشیه و رساله  و با تولید هزاران کتاباند فقه و اصول فقه مصروف داشته  

نمایند ـ بیش از پیش بـر غنـاي ایـن علـم       که نوعاً هم تکراري میـ چاپی و خطی 
، آن مقـدار کـه مـورد     اما در تفسیر و تدبر در قرآن، تنها به آیات االحکام،  اند  افزوده

 آیـات، بـه غربـت کتـب تفـسیر و      ۀ فقهی بوده، توجه گردیـده و در بقیـ   حوزةنیاز  
  .بسنده شده استهاي کوچک تفسیري  حلقه

شمندانی بر دوش هاي شیعی را معدود دان     تفسیر قرآن در حوزه     از این رو پرچم   
هـاي   هر کدام در حد توان و متناسب با گـرایش فکـري و زمینـه             اند و     خود کشیده 

  .اند  بر آن همت گماشته، خودۀعلمی مورد عالق
 ـ در علـوم   هـاي متقـدم   به راستی این معدود مفسران نیـز ـ بـه ویـژه در سـده     

که تا بـه امـروز     هاي در خور توجهی        و دیدگاه  اند  مختلف قرآن اهتمام زیادي کرده    
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ریزي نمـوده اسـت، از    هاي بعدي را پایه کاربرد داشته و ساختار فکري تفاسیر سده      
  .اند خود به یادگار گذاشته

ترین و زمانبرترین بخش تفسیر را شامل  اما در بخش روایات تفسیري که سخت
 و چه بـسا     . است شود، غالباً روند تفاسیر، از روند تساهل و تسامح پیروي کرده           می

الشعاع روایات واقع شـده و مـسیر درك پیـام الهـی را متوقـف           ظواهر آیات، تحت  
 قـرآن بـر     ۀ روایات بـه قـرآن، جـایگزین عرضـ          عرضۀ  سفارشِ یعنی. ساخته است 

  .روایات گردیده است
 دیـن را    ـ که بخش فـروع     وایات فقهی ه در ر   ک  است چنین روندي موجب شده   

 و علوم اصـول فقـه، رجـال و    بگیرداي صورت    ـ تالش گسترده    نماید  پاسداري می 
 ولی متأسفانه در .دار گردند یش روایات فقهی را عهدهشناسی تا حدودي پاال    حدیث

کنون شاهد چنـین   ـ تا  زندگی استۀها در تمام عرص    اعتقادات انسان  ۀـ که پای   قرآن
ایم لی نبودهتحو .  

  :رسد عواملی چند در پیش آمد چنین رویدادي دخالت داشته باشد به نظر می
   اعتماد به صداقت و دقت مفسران متقدم در پرداختن به روایات تفسیري؛.1
   آنان بوده است؛بناي تساهل در روایات تفسیري شیوة پیروي از متقدمان که .2
   فقاهت؛شناسی در بخش فقه و  تمرکز علم حدیث.3
ـ کـه در اکثـر مفـسران نفـوذ      ـ با شدت و ضعفی گري  اخباريۀ داشتن روحی .4

  داشته است؛
  شناسی؛  سختی کار و بسیار زمانبر بودن حدیث.5
   تصمیم مفسران به شروع و اتمام تفسیر قرآن از ابتدا تا انتها به طور انفرادي؛.6
   تفسیر قرآن؛ة نبود کار گروهی در حوز.7
مدها و موانع گوناگون و نگرانی از مجـال نـدادن عمـر بـراي        از پیش  نگرانی ا  .8

  اتمام کار تفسیر؛
   ارزش اجتماعی مرجعیت فقهی بر مرجعیت تفسیري؛.9

مفسران و پیروي از سبک تفسیر ترتیبی قرآن تا اواخـر قـرن      » زدگی  باستان «.10
  چهاردهم هجري؛
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 روایات در بخـش  و دالیل دیگري که دست به دست هم داده و جرح و تعدیل       
  .تفسیري را متوقف نموده یا بسیار کُندتر ساخته است

 شیخ طوسـی کـه تفـسیرنگاري در ابعـاد مختلـف      »تبیان«به روایات تفسیر    نظر  
جهـان کتـب تفـسیر    اي دیگـر بـه        قرآنی را در جهان تشیع بنیان نهاده است، روزنه        

  !تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. است
  

  »تبیان«یر نیم نگاهی به تفس
رود، از    که از آثار قرن پنجم هجري قمري به شمار مـی           »تبیان«  تفسیر گرانسنگ 

ترین و معتبرترین تفاسیر قرآنی است که براي نخستین بار در عـالم             ترین، کامل   مهم
ــ مـشهور بـه     حسن طوسـی  بن  علی بن  حسین شیع، به همت شیخ ابوجعفر محمدبن     ت

  .االمامیه ـ به زبان عربی نگارش یافته است  شیخالطایفه و  شیخشیخ طوسی،
بندي سبک تفسیري، بیشتر در ردیـف تفاسـیر          هر چند در تقسیم      »تبیان« تفسیر

 جامع و فراگیـري اسـت کـه    رت یافته است؛ اما در واقع تفسیر    کالمی و بالغی شه   
قرائت، اعراب، صرف و نحو و اشتقاق،       : مشتمل بر انواع علوم و فنون قرآنی، مانند       

انی و بیان، ناسخ و منسوخ، شأن نزول، قصص، تاریخ، حدیث، فقه و اعتقـادات               مع
 بـسیاري از ایـن      است که دینی، با استفاده از آراي تفسیري گذشتگان شیعه و سنی           

 .باشد پاسخگو مینیز علوم قرآنی را 
گویی، دریـایی از       در عین گزیده   ،این اثر نفیس که از امهات تفاسیر شیعی است        

  .نماید نظیر می هاي اسالمی است که در نوع خود بی وزهمعارف و آم
اي زبردست در جهان اسالم است،        که خود کتابشناسی بزرگ و نویسنده     ;شیخ

 تواضع و ۀرغم روحی به قدري از خلق این اثر منسجم و متقن شادمان است که علی  
، »هرستلفا« تفسیر و در کتاب ۀفروتنی، کتمان زیبایی آن را تاب نیاورده و در مقدم    

 را در میان تفاسیر شیعی ناهمانند خوانده  آن آن گشوده و     آمیز  زبان به اظهار تحسین   
  .است

کـه نخـستین دانـشمند و فقیهـی اسـت کـه              این بـا ) هــ 598(ابن ادریس حلـی     
اش او را ناگزیر از شکستن سکوت در مقابل آراي  هاي فقیهانه و عاقالنه اندیشی بلند
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 ت یافتـه  جـرأ   به نقد آراي فقهی و اصولی شـیخ         و  بعد نموده  دةشیخ طوسی در س   
 تفسیر گردیده، تنها به افزودن تعلیقاتی بـر تفـسیر           ة اما هنگامی که وارد حوز     ,است

  .شده است  ; و تسلیم آراي تفسیري شیخ طوسی1 بسنده کرده»تبیان«
 و در پرورش آراي »تبیان«هم در اقتباس از روش تفسیر ;امین االسالم طبرسی

مفتخـر  » مجمـع البیـان    «ةاست که به خلق تفسیر بلنـدآواز       ;یخ طوسی تفسیري ش 
  .شود می

 بسیاري از مسائل کالمی شیعه به شـیخ    ۀتوان ادعا کرد که شاکل      به طور کلی می   
اي از مفاهیم قرآنـی و        افتههاي فکري سامان ی     شود که در قالب      منتهی می  ;طوسی

  .، منعکس ساخته است»تبیان«ها را در تفسیر حدیثی استخراج و غالباً آن
  :گوید  تفسیر خود چنین میۀ نگارش این تفسیر را شیخ در مقدمانگیزة

آنچه مرا به نگارش این کتاب واداشت، این بود که در میان دانشمندان شیعه «
 علوم و فنون قرآنی بوده ه تفسیر جامعی بنگارد که شامل همهکسی را نیافتم ک

آوري روایات و اخبار مربوط به تفسیر  عباشد؛ مگر اینکه شماري تنها به جم
  .  آیات داده باشندهاند، بدون اینکه توضیحی دربار آیات پرداخته

بن عیسی رمانی در  هاي تفسیري محمدبن بحر، ابومسلم اصفهانی و علی کتاب
این خصوص از بهترین تفاسیر است؛ جز اینکه سخن را به درازا کشیده و مطالب 

  .اند ردهاضافی را در آن وارد ک
باشند که ضمن اختصار،  میام عالمان شیعه، دنبال تفسیر مختصر و مفیدي  شنیده

 علوم و فنون قرآنی، همچون قرائت، معانی، اعراب، مسائل محکم و شامل همه
و 2گرایان و مخالفانی چون مجبره، مشبهه، مجسمه متشابه بوده و ایرادهاي مادي

دالیل و اعتقادات دانشمندان گذشته را دیگران را پاسخگو بوده باشد و صحت 
  .بازگویی نماید

اي که نه چندان طوالنی و  پردازم، به گونه من به یاري خداوند به این مهم می
 خاطر گردد و نه چندان کوتاه که فهم مطلب را براي خوانندگان  باعث ماللت
  )1/1،تبیانشیخ، (» .دشوار نماید
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  روش تفسیري شیخ طوسی

هـاي دشـوار آن را بررسـی و            از آوردن مـتن آیـه، ابتـدا واژه         شیخ طوسی پس  
کند؛ سپس آراء و اقـوال گونـاگون را در آن خـصوص      را بیان میها  تاختالف قرائ 

بیان شأن نزول . نماید  و مفهوم آیه را به صورت ایجاز و مطلوب، مطرح می    آورد  می
 »تبیـان « در تفسیر و مسائل مورد اختالف فقهی و اعتقادي از دیگر مطالبی است که       

  .شود دیده می
هاي مختلف تفسیري با  در سرتاسر این تفسیر، مطالب خود را در بخش      ;شیخ

 تقویت کرده و کوشیده است بـا آوردن   مفسرانی از شیعه و سنی    هاي  آوردن دیدگاه 
  .تري بخشدنیز آنها را استحکام بیش: از روایات معصومانشواهدي

  
  پردازي  در روایت;مالك شیخ

اي روایـی  هـ  پیش از پرداختن به تفسیرنگاري، با نگـارش کتـاب   ;طوسیخ  شی
هـاي    و نگـارش کتـاب    » امـالی «،  »استبصار«،  »تهذیب «بسیار مهم و مشهوري چون    

هاي بعد از خود  شناسی، براي هزاره   رجالی، مهارت و استادي خویش را در حدیث       
  .  استگذاشتهبه یادگار 

 و هـاي گذشـتگان را ناکارآمـد    مـالك شناسـی،   پـردازي و حـدیث    او در روایت  
 اعتماد به احادیث را تا حدودي وسـعت بخـشید؛    نظرانه توصیف کرده و دایرة      تنگ

اعتبـار و وثاقـت رسـانده     به طوري که بسیاري از روایات و راویان ضـعیف را بـه          
  .است
گیري  ـ در مقام پذیرش اخبار رسیده، سخت تا قبل از شیخ طوسیدانشمندان ـ  «

 وي از معاصـی و   عمول داشته و در احراز عدالت راوي قائل بـه اجتنـاب    فراوانی م 
 روایت را غیر از عدالت وي       هفسوق بودند؛ اما شیخ طوسی عدالت راوي در مرحل        

 آن هم پس در مرحله شهادت عنوان نموده و فسق جوارحی را نافی عدالت راوي ـ
ان، فسق جوارحی را از     ـ ندانسته است؛ در صورتی که متقدم       از احراز راستگویی او   

  )80-1/81شیخ طوسی، العده،  (.دانستند موانع پذیرش خبر راوي می
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 به حجیت مرسالت شماري از بزرگـان شـیعه از   ;گذشته بر آن، شیخ طوسی،    
قائـل  » ابـی نـصر   احمـدبن محمـدبن   «و  »  یحیـی   صفوان بـن  «،  »عمیر  ابی  ابن«جمله  

 کننـد، دایـرة   د غیر موثق روایـت نمـی  افراکه آنان هرگز از گردیده، و با اعتقاد به این 
  )همان. (ت را وسعت بخشیده استاعتماد به روایا

  : نویسد در این باره می;اهللا خویی آیت
گیرد، در حالی که در سخنان  این مسئله از دیدگاه شیخ طوسی سرچشمه می«

شیخ در مواردي بدون بررسی وضعیت . شود متقدمان، شاهدي بر آن یافت نمی
  )1/14خویی،  (».، به اخبار ضعیف آنان استناد نموده استراویان

شـهید ثـانی،    : اندیشی چـون    پردازي، فقیهانِ ژرف    روش شیخ طوسی در روایت    
کـه   اسـت، تـا این     حاج مال علی علیاري و دیگران را به حیرت و تعجـب واداشـته             

  .اند ناگزیر، قلم نقد را به سویش نشانه رفته
  : نویسد  چنین می;شهید ثانی

هاي اصولی خود براي پذیرش  جاي شگفتی است که شیخ طوسی در کتاب«
هاي  گاه که به نگارش کتاب نماید، ولی آن هایی را مطرح می روایات، معیار

که گاه به خبر  چنان. شویم پردازد، غرایبی از او شاهد می حدیثی و فقهی می
هش به وسیله ضعیف عمل نموده و اخبار صحیح را به دلیل ناهماهنگی با دیدگا

زند؛ گاه حدیث ضعیف را به دلیل ضعیف بودنش  اخبار ضعیف، تخصیص می
 خبر صحیح را به دلیل اینکه خبر ؛نماید و گاه همانند سید مرتضی کامالً رد می

  )26/شهید ثانی،(» !کند واحد است، ناپذیرفتنی اعالم می
  :نویسد  نیز می;آیت اهللا مال علی علیاري

گوار معاصر ما بر این است که شیخ طوسی هرچند شیخ دیدگاه فقیهان بزر«
الطایفه و رئیس مذهب امامیه در فقه و حدیث است، اما گوناگونی و ناهمسانی 

هاي روایی خود با توجه  همو در کتاب. شود زیادي در گفتار و نوشتارش دیده می
فتار  آوردن به احتماالت بعید و توجیهات نادرست، به اشتباه بزرگی گر به روي

شیخ گاه به روش اهل قیاس و استحسان پیش رفته، و گاه صرفاً در . آمده است
  )6/365مال علی علیاري، (» .سبک و سیاق اخباریان رفتار نموده است
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باشد؛ جز اینکه به دلیل  فضل و دانش شیخ، بسیار باالتر از آثار نوشتاري او می«
، گستردگی دایره مشغله تعجیل در تدوین مطالب، حریص بودن به کثرت تألیف

تدریس، فتوا، علم، عمل و موارد دیگر، ایشان را در چنین وضعیتی قرار داده 
  )366/همان،(» .است

 شیخ طوسی در   ةگران و کارشناسان را نظر بر این است که شیو           برخی از تحلیل  
و براي خاموش کردن  آمیز بوده که بنا به اقتضاي زمان  مصلحتةاین راستا یک شیو

 و پاسـداري از  هـاي مـذهبی در بغـداد و اطـراف آن        ل اختالفات و جـدا    ۀ فتن آتش
 اما حال که آثـار روایـی   )17و1/16بهبودي، . (مذهب شیعه، آن را اتخاذ کرده است     

نمایـد، چنـین     هاي شیعه را هـدایت و حاکمیـت مـی           شیخ، مبانی فقه و کالم حوزه     
  .گرایی، جاي تأمل دارد تحلیلی از مصلحت

  
  دربارة روایات تفسیري;دیدگاه شیخ

رغـم تـساهل در روایـات     علـی ـ  در استفاده از روایات تفسیري    ;شیخ طوسی 
 فقـه و  ۀاو کـه در عرصـ  . باشـد  گیري بیشتري در تفسیر می  معتقد به سخت ـ فقهی

 ـ عمري را از حجیت شیخ مفید و سید مرتضیفقاهت بر خالف نظر اساتید خود ـ 
، چون در ساحت قرآن و تفسیر )54/،طوسی، عدهشیخ (  خبر واحد دفاع کرده است 

نشیند، همچون اساتید خود، حجیت خبر واحد را زیر سؤال برده و تفسیر را بـر        می
  !شمارد اساس آن جایز نمی

کنـد کـه      ، دیـدگاه خـود را مـشروحاً بیـان مـی           »تبیان« تفسیر   ۀ در مقدم  ;شیخ
  :اي از آن چنین است خالصه

فی أخبار أصحابنا بأن التفسیر القرآن الیجوز اال باألثر واعلم انّ الروایۀ ظاهرة «
ـ و أن 9ـ الذین قولهم حجۀ کقول النبی:و عن األئمۀ9الصحیح عن النبی

  )4/،تبیانشیخ طوسی، (» ...القول فیه بالرأي الیجوز 
و ال ... و أما المتأخرون فکل واحد منهم نصر مذهبه، و تأول ما یطابقه أصله «

قلد أحداً منهم؛ بل ینبغی أن یرجع إلی أدلّۀ الصحیحۀ اما العقلیلۀ یجوز ألحد أن ی
  )6/همان،(» .أو الشرعیۀ من اإلجماع أو نقل متواتر به عمن یجب اتباع قوله
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نقـل  :و ائمـه  9ت که دانشمندان مـا از پیـامبر       بدان که برابر با ظاهر روایا     «
و 9یح از پیـامبر  روایـات صـح   سـیلۀ اند، تفسیر قرآن جایز نیست، مگر بـه و      کرده

 اما مفسران جدید، قـرآن    ـ حجت است 9 که قول آنان مثل قول پیامبر      ـ:امامان
از این رو تقلید و پیـروي  . اند  خویش تأویل و تفسیر کردهۀرا مطابق مذهب و سلیق  

از آنان جایز نیست؛ بلکه سزاوار است که به دالیل صحیح عقلی، شرعی اجماعی و  
  ».راد مورد اعتماد و قابل پیروي رسیده است، رجوع نمایدیا اخبار متواتري که از اف

هـاي دیگـري کـه آورده و ضـرورت        ها و مالك     پس از بیان این مالك     ;شیخ،
  :نویسد  خبر واحد چنین میةگاه دربار رعایت آنها را متذکر شده است، آن

  )همان(» وال یقبل فی ذلک خبر واحد، خاصۀ اذا کان مما طریقه العلم«
گاه که رسیدن به صحت   قرآن، خبر واحد پذیرفته نیست؛ به ویژه آندر تفسیر«

  ».کند آن معلوماتی را طلب می
اعتباري خبر واحد تأکید نموده و اضافه   تفسیر خود، بر بی   ۀ مقدم ۀایشان در ادام  

  :کند می
فانه الیقطع بذلک و ال یجعل شاهداً ... و اما طریقۀ اآلحاد من الروایات الشاردة «

  )7/همان،(» ...اب اهللا علی کت
  )3/همان،(» ...التی ال توجب علماً و عمالً و االولی االعراض عنها ... «

و اما استفاده از خبر واحدي که در روایـات غریـب وجـود دارد، دلیـل قابـل                    «
باشد؛ آن روایـات موجـب علـم و عمـل             اعتمادي بر تفسیر قرآن و کتاب خدا نمی       

  ».ستنبوده و اعراض از آنها ضروري ا
  

   تفسیرروایت پردازي شیخ در حوزة
 در بیان روایات فقهی و تفسیري، دیـدگاه یکـسانی از            ;گفتیم که شیخ طوسی   

گیري را مـالك خـود قـرار          او در پذیرش روایات فقهی، آسان     . دهد  خود نشان نمی  
گیري را مطـرح نمـوده و سـخت            سخت  دهد و در بیان روایات تفسیري، مالك        می

  .ایدنم بدان تأکید می
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 رفتـاري او از      هاي خـود و فاصـلۀ       دي شیخ به دیدگاه   اما در پیگیري میزان پایبن    
پـردازي تفـسیري، از       دهد که او حداقل در روایـت         تئوري تا عمل، نشان می     ۀمرحل
 تأکیـد نمـوده اسـت، عـدول         »تبیان« تفسیر   ۀنظر خود که در مقدم     هاي مورد   مالك

.  از روایات فقهی، استدالل آورده است      تر  نموده و از روایات تفسیري بسیار ضعیف      
، گـاه  »تبیان«اتخاذ این روش، موجب شده که عالوه بر کثرت اخبار آحاد در تفسیر    

  :اخباري در اقسام زیر را نیز در آن شاهد باشیم
   روایات بدون سند و ضعیف.1
  عنا نقل حدیث به م.2
   نقل از ضعفاي مشهور.3
  اسرائیلیات  .4
   تخلیط و تصحیف.5
 مـرور  »تبیـان «هـایی از تفـسیر    ینک توضیح کوتاهی در موارد باال را بـا نمونـه          ا
  :نماییم می

  
   بدون سند و ضعیفاتروای. 1

  .شود خبري که راویان آن حذف شده باشد، روایت بدون سند گفته می
هاي روایی متقدم، اساس کار را بر نقل اخبار بـا             خبرنگاران و نویسندگان کتاب   

 دیگران به دلیل وجود کتب مرجع و به دلیل بعدها .بنا نهاده بودندسلسله راویان آن 
 از حذف اسناد روایـات     ضرورت ایجازنویسی در تألیف آثار مختلف علمی، ناگزیر       

  .اند گردیده
اند که دسترسی به اسناد  روایات بدون سند، هنگامی قابل بررسی و قابل اطمینان  

 ویندةبنابراین اگر روایتی بدون ذکر نام گ. آن در دیگر منابع روایی ممکن بوده باشد   
حدیث یا راویان آن، تنها در یک کتاب یافته شود، دلیل بر ضعف آن بوده و چندان          

  .قابل اعتماد و اعتنا نخواهد بود
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، شماري از روایات به این شـکل وارد شـده، در حـالی کـه از       »تبیان«در تفسیر   
منابع روایی هم اثـري از آنهـا دیـده           و در دیگر     نیستگوینده و راویان آنها خبري      

  .شود نمی
  :گونه آورده شده است  این»تبیان«برخی از روایات بدون سند در تفسیر 

  ؛)213/ 1همان،  ( ...»:لما روي من قوله علیه السالم«
  ؛)3/187؛ 269 و 239 /1همان،  ... (»:و منه قوله علیه السالم«
  ؛)226 و 144 /2؛ 92 /1، همان ... (»:روي عن أئمتنا علیهم السالم«
  ؛...) و 480 و429 و 422 و 202 و 175 و 1/161همان،  ... (»:و فی الحدیث«
ــا« ــی اخبارن ؛ 463 و 453 و 169 و 55 و 49 و 1/20همــان،  ... »:و قــد روي ف

  ؛...) و 259  و216 و 161 و 2/155
  ؛)3/33؛ 1/97 ،همان... ( »:و قال علیه السالم«
؛ 2/441؛  1/43همـان،    ... (»: فـی قرائـۀ اهـل البیـت        /فی تفـسیر  / عن/ قال«

 و 463 و 461 و 457 و 351 و 7/196؛ 262 و 6/228؛ 316 و 260 و 5/72؛  3/586
(...  

 نیامده و بررسی اسناد آن ممکـن        »تبیان«یک نمونه از روایاتی که جز در تفسیر         
  :باشد، حدیث مشهور زیر است نمی

اِذا جائکم عنّی حدیث، فاعرضـوه      : م أنّه قال  السال و روي عنه علیه   9قال النبی  .1
همان،  (. کتاب اهللا، فما وافق کتاب اهللا فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط       علی

1/ 5(  
اگر با کتاب خدا موافق . چون به شما حدیثی رسید، آن را به قرآن عرضه بکنید «

  ».دیوار بکوبید آن را به ,یافتید، بپذیرید و اگر مخالف پیام قرآن شد
  اما در هیچ کدام، جملـۀ مشابه این روایت در دیگر منابع روایی هم وجود دارد؛   

  .شود دیده نمی »فاضربوا به عرض الحائط«پایانی آن 
چنـین نقـل   » استبـصار «و » تهـذیب «هـاي     خود این روایت را در کتاب      ;شیخ

  :کند می



 

 

201 

ت 
روای

 
یان

ر تب
فسی

ر ت
د

 

 منّا حدیث فاعرضوه علی اذا جائکم: انّهم قالوا::و عن االئمۀ9مروي عن النّبی
شیخ طوسی، تهذیب، . (کتاب اهللا فما وافق کتاب اهللا فخذوه و ما خالفه فاطرحوه

  )1/190؛ استبصار، 7/275
هـا  در آن وجود دارد که »تبیان« روایات تفسیري زیادي در تفسیر ،گذشته از اینها  

مـده اسـت،   باشد، ثبت شده و عبارت حدیث نیـز آ    حدیث که پیامبر یا امام     ةگویند
چنین حدیثی نیامـده   ث مشخص نیست و در منابع دیگر هم         ولی چون راویان حدی   

  .باشد است، شناخت راویان آن و بررسی صحت و سقم آن به هیچ وجه مقدور نمی
  :هاستاي از آن حدیث زیر نمونه

شـیخ طوسـی،    (». المأکول و المشروب سرف و إن کثر لیس فی : 7قال علی « .2
  )7/506، »تبیان«

  ».روي شود  هر چند که زیاده،در خوردن و آشامیدن، اسراف مطرح نیست«
 جـاي دیگـري     »تبیـان «این حدیث در منابع قدیمی شیعه و سنی، جز در کتاب            

  . شود دیده نمی
را 7البالغه را قبل از او و آمدي کلمات قصار علی           که کتاب نهج  ;سید رضی 

کدام چنـین حـدیثی را از آن     یچاند، ه آوري کرده  تقریباً معاصر با شیخ طوسی جمع     
  .اند حضرت نیاورده

  :وارد شده که چنین است7حدیث مشابهی در آن مضمون از امام صادق
  )6/280شیخ کلینی، (» .الطعام سرف لیس فی«
 ,، ناقض چنین روایتی است؛ و باالتر از همه   :ها روایت از همان امامان      ا ده ام

  :فرماید هش صراحتاً می این روایت به پیشگاۀقرآن است که در عرض
  )31/اعراف ()کُلُوا واشْرَبوا وال تُسرِفُوا إِنَّه ال یحِب الْمسرِفِین... (

  ».دارد کنندگان را دوست نمی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که همانا خدا اسراف«
  :فرماید می9و پیامبر خدا

  ) 70/207مجلسی، ( »...ف و البخل کلوا و اشربوا و البسوا و تصدقوا فی غیر سر«
  ».که نه اسراف باشد و نه بخالت بخورید، بیاشامید، بپوشید و انفاق کنید چنان«

  :فرمود7امام حسن مجتبیدر سفارشی به فرزندش 7علیو 
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»   کلـوا و اشـربوا و ال تـسرفوا        «إنّ فی القرآن آلیۀ تجمع الطـب کلّـه          ... یا بنی.« 
  )59/267همان، (

بخوریـد و  : اي است که تمام طب در آن خالصـه شـده اسـت              همانا در قرآن آیه   .. .فرزندم  « 
  ».بیاشامید و اسراف نکنید

 قرآنی، تواتر احادیث معارض و استدالل عقلی، در ضعف ۀبنابراین، صراحت آی  
  . گذارد این حدیث، جاي تردیدي باقی نمی

ذِینَ آمنُوا ال تُحرِّموا طَیِّبـاتِ      یا أَیها الَّ  (:  مائده ة سور 87 ۀ شیخ در سبب نزول آی     .3
  :نویسد چنین می) ...ما أَحلَّ اللَّه لَکُم وال تَعتَدوا

قال عکرمۀ و أبوقالبۀ و أبومالک و ابراهیم و قتاده و السدي و ابن عباس و «
و عثمان بن مظعون و ابن مسعود و عبداهللا بن 7إنّ جماعۀ منهم علی: الضحاك

یام الدهر و قیام اللیل، و إعتزال الناس وجب أنفسهم و تحریم عمر، هموا بص
  )4/8، تبیانشیخ، (» .الطیبات علیهم

 در تفسیر برهان ،این روایت را که شیخ طوسی به صورت نقل به مضمون آورده
  چنین آمده است؛

حدثنی أبی، عن إبن أبی عمیر،عن بعض رجاله، عن أبی : بن ابراهیم، قال علی«
  .و بالل و عثمان بن مظعون7نزلت هذه اآلیۀ فی أمیرالمؤمنین: ال، ق7عبداهللا

فحلف أن الینام بااللیل أبداً، و أما بالل، فانّه حلف أن ال 7فأما أمیرالمؤمنین
یفطر بالنهار أبداً، و اما عثمان بن مظعون، فانّه حلف أن ال ینکح أبداً، فدخلت 

مالی أراك متعطلۀ، :  فقالت عایشۀإمراة عثمان علی عایشۀ، و کانت إمرأة جمیلۀ،
و لمن أتزین؟ فواهللا ما قاربنی زوجی منذ کذا و کذا، فانّه قد ترهب و : فقالت

  .لبس المسوح، و زهد الدنیا
أخبرته عایشۀ بذلک، فخرج، فنادي الصالة جامعۀ، 9فلما دخل رسول اهللا

ا بال أقوام یحرمون م: فاجتمع الناس، فصعد المنبر، فحمد اهللا و أثنی علیه، ثم قال
علی أنفسهم الطیبات؟ أال انّی أنام باللیل، و أنکح و أفطر بالنهار، فمن رغب عن 

اهللا، فقد حلفنا علی ذلک، فأنزل اهللا  یا رسول: فقام هؤالء، فقالوا. سنّتی فلیس منی
  )1/180قمی، (» ...الیؤاخذکم اهللا باللغو فی أیمانکم «: تعالی علیه
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ان عمیر، و آن هم از بعضی از راوی ابی پدرم از ابن: گوید  میصاحب تفسیر قمی    «
و  7 امیرمؤمنانةاین آیه دربار: روایت شده که فرمود  7نقل کرد که از امام صادق     

ها را  سوگند یاد کرد که شب7شده است؛ چون علی بن مظعون نازل بالل و عثمان
 روزها را ۀاد کرد که هم و همه را به عبادت بپردازد؛ بالل نیز قسم ی       دگاه نخواب   هیچ

  .بستر نشود  سوگند یاد کرد که دیگر با همسرش همونبن مظع روزه بگیرد؛ و عثمان
بن مظعون با عایشه دیداري داشت؛ عایشه آن زن زیبا را بدون             روزي زن عثمان  

براي چه کسی زینت بکنم؟ مدتی است : زن عثمان گفت. زینت دید و اعتراض کرد
 زهـد را پیـشۀ   پوشد و     هاي خشن می     لباس ،ن را ترك کرده   که شوهرم نزدیکی با م    

  .خود ساخته است
. امبر تعریـف کـرد   پیـ ايوارد شـد، عایـشه مـاجرا را بـر      9در این حال پیامبر   

حـضرت  . دستور داد مردم را براي اجتماع در نماز جماعت فرا خواندنـد          9پیامبر
هـاي   رادي، حاللچه شده که اف   : باالي منبر رفت و پس از حمد و ثناي خدا فرمود          

بم، بـا زنـان   خوا اند؟ آگاه باشید که من همانا در شب می       خدا را بر خود حرام کرده     
پس کسی که از روش من پیـروي  . گیرم  روزها را روزه نمینمایم و همۀ   آمیزش می 

  .ننماید، از من نیست
 سـوگندي کـه   ةپس تکلیف ما دربار : در این حال آن سه نفر برخاستند و گفتند        

  ». بعدي نازل شدۀایم چیست؟ در جوابشان آی دهیاد کر
هاي دیگري و افزودن تعداد افرادي کـه در     این روایت را برخی با شرح و بسط       

اند که در بخش روایی تفسیر المیزان، مقداري  پیمان شده بودند، آورده    این برنامه هم  
  )112-6/116عالمه طباطبایی، . (ها اشاره شده است بدان

 مذکور، سـه  ۀرغم آوردن این روایات در بخش روایی آی        به   ;،عالمه طباطبایی 
بار در صحت این روایات تردید نموده و خواسـتار توجـه و تأمـل بیـشتري شـده                   

بن  و عثمان7ی و حضور علیبندي خود به وجود چنین ماجرای      جمع است؛ اما در  
  )114/همان،. (مظعون در داخل ماجرا اعتماد پیدا کرده است
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  نقد روایت
 خبر واحد و مرسل و ضـعیف قـرار    روایت و روایات مشابه آن در زمرة        این .1
  .دارند
در این مـاجرا بـسیار      7ن، حضور امیرمؤمنا  در صورت وجود چنین روایتی    . 2

  : زیرا؛بعید است
هایی است که حدود دو مـاه قبـل از             مائده آخرین یا از آخرین سوره      ة سور اوالً

این روایت حاکی از آن اسـت کـه   . شده استبر ایشان نازل 9 اسالم وفات پیامبر 
 سال همراهی پیـامبر، داشـتن درك عمیـق از ظـاهر و بـاطن          23 خالف بر7علی

در حالی کـه    ... علم پیامبر و     بانی شهر   قرآن، داشتن منصب جانشینی پیامبر، دروازه     
 پا افتـاده و درك  از درك مسائل پیشروزهاي پایانی حیات پیامبر فرا رسیده، هنوز       

  ! استعاجزت قرآنی آیا
 نبـوي، از مقـدار خـواب     ةاز سیر 7  روایت، یعنی آگاهی نداشتن علی      این ثانیاً

   ....پیامبر، از دستور خواب پیامبر در قرآن و 
 انسان و سـوگند     ۀاز نیازهاي اولی   7علینداشتن   این روایت، یعنی آگاهی      ثالثاً

  !!!باشد خارج میة بشر براي نخوابیدن که از عهد
 گرفتن   ، و پیشی  7أي از سوي امیرالمؤمنین      به ر   یعنی تفسیر  ،این روایت  رابعاً

  !به انجام کاري قبل از پیامبر
با دیگران حکایت دارد، سئواالت زیادي     7 پیمانی علی   هم از این روایت که     .3

  : و آن اینکهکند اعی میرا هم در ذهن تد
 دیگران را از    براي نخوابیدن خود سوگند یاد کرد، چرا      7ال، علی بر فرض مح  

 چـرا خـود   ،پیمان غیرشرعی آنان باز نداشت؟ و اگر پیمان آنـان هـم شـرعی بـود               
  هاي خود نیفزود؟ هاي آنان را در حق خود انتخاب نکرد و آنها را بر پیمان پیمان
 در حق او که جز بـه سـاختگی      و جفا 7این روایت، یعنی تضییع حق علی      .4

  !کند یبودن آن توسط دشمنان آن حضرت داللت نم
 در ساختگی بودن این شأن نزول، گذشته از دالیـل مـذکور، ایـن یـک نکتـه       .5

) الـوداع  حجۀ سال (کند که نزول سوره و آیه، مربوط به سال دهم هجرت    بسنده می 
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» بـن مظعـون     عثمـان «داستان کـه     باشد، در حالی که یکی از قهرمانان اصلی این          می
در این 7المیزان به وجود او و علی       حبـ و بسیاري از مفسران از جمله صا         است

  3 )2/464عسقالنی،(! است ـ در سال دوم هجرت فوت کرده  اند داستان اطمینان یافته
 آن و ةشناسی، روایات بـدون ذکـر گوینـد      بدیهی است که از لحاظ علم حدیث      

 و بـر اسـاس    یا روایات ضعیف، ارزش روایی ندارنـد بدون ذکر سلسله راویان آن،    
  .باشند طوسی، قابل اعتنا نمینظر خود شیخ 

حال اگر کسانی وجود داشته یا وجـود دارنـد کـه شخـصیت علمـی و عملـی                   
هاي آنان قلمداد نموده و روایـات وارد شـده           مشاهیر اسالمی را مالك اعتبار نوشته     

دهند، بهتـر اسـت توجـه داشـته      هاي آنان را معیار صحت حدیث قرار می      در کتاب 
نیست؛ و شواهد این    شناسی چنین اصلی مطرح و پذیرفته         باشند که در علم حدیث    

 معیار صحت حدیث   کتاب،اد که اعتبار علمی و عملی نویسندةمقاله نشان خواهد د
  .باشد نمی

ضعف خبـر گردیـده و   است که شیخ در موارد بسیاري، متوجه       البته شایان ذکر    
  4. از زبان دیگران یا خود، ضعیف بودن آن را اعالم کرده استپس از آوردن آن،

  
  نقل به معنا. 2

شـد، بـراي راویـان       صادر مـی  : نقل عین عبارتی که از معصوم      حفظ الفاظ و  
یـن رو بـا اسـتعالمی از    از ا. نمـود  حدیث، کار بسیار مشکل و چه بسا ناممکن مـی   

 مشخص شد در صورتی که اساس و جوهر معنایی روایت محفـوظ             :معصومان
  ) 75 و 18/54حر عاملی، . (باشد بماند، نقل آن مجاز می

نبـوده،  :و الفاظ آن عین فرمایش معصوم     را که برخی از واژگان      پس روایتی   
نقـل  «آورده شده، آن را : مقصود و مراد اصلی معصوم   ولی با حفظ بار معنایی و     

  .گویند» حدیث به معنا
حافظه تجویز شـده اسـت؛ و    و یاري نکردن  تنها در موارد حرج   اما نقل به معنا   

اشد، نیازي به تکیـه کـردن بـه حافظـه     وقتی که روایات در منابع روایی ثبت شده ب       
  )207 صغفاري، پاورقی . ( تجویز گرددست تا به خاطر ضعف آن نقل به معنانی
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ـ که آخرین یا از آخرین اثرهـاي  »تبیان«شیخ بزرگوار در تدوین و تألیف تفسیر    
نماید که بنا به دالیلی و به احتمال قوي بـه     ـ آن گونه می   5رود  شمار می ه  علمی او ب  

 خـود اعتمـاد   اندیشۀ مجال عمر، در بیان روایات بیشتر بـه حافظـۀ   کبر سن و     دلیل
 و چه بـسا کـه از نقـل    استفاده نموده است؛ » نقل حدیث به معنا   «نموده و از روش     

 هم تجاوز کرده و به نقل به مضمون رسیده است؛ یعنـی نـه تنهـا از     حدیث به معنا  
ه، بلکه به چکیده و مفهوم حـدیث  الفاظ حدیث و یا الفاظ مترادف آن استفاده نکرد   

  :هاي زیر مانند نمونه. بسنده کرده است
  :آورد  می سوره بقرة51ۀ  در تفسیر آی.1

  )1/237، تبیانشیخ، (» .انّه لعن المصورین9و ما روي عن النبی«
نقل شده، این است که آن حضرت صورتگران و 9آنچه از پیامبر«

  ». کرده است سازان را لعنت مجسمه
 نه عبـارت حـدیث   ،دهد که او مضمون حدیث را آورده بیان شیخ نشان می   نوع  

ی، حدیثی که حاوي چنین پیامی بـوده باشـد، ثبـت نـشده     در مآخذ شیعی و سنّ . را
  : چنین است،است و آنچه ثبت شده

متقـی هنـدي،    (». المـصورون  القیامـۀ  إنّ اشد الناس عذاباً یوم :9عن رسول اهللا «
4/17(  

  :این گونه رسیده است7فی از امام محمدباقروایت ضعیو در ر
إنّ الذین یؤذون اهللا و رسوله، هم المصورون، یکلفون یوم القیامـۀ أن ینفخـوا فیهـا     «
  )3/562حر عاملی، (» الرّوح
سازان هـستند؛ آنـان را        همانا آزاردهندگان خدا و پیامبرش، عکاسان و مجسمه       «

  ».روح بدمندکنند تا در تصاویر خود  روز قیامت مکلّف می
  :  باید گفت, است آوردهمضمونپس در مورد روایتی که شیخ به صورت نقل به 

شاید روایتی به آن مفهوم در منابع زمان شیخ بوده است، ولی حوادث روزگار و 
هایی، مانع از رسیدن آن به دست ما شده است؛ یا اینکه بـه آفـت     زنی کتابخانه   آتش
  .هر صورت اعتباري بر آن متصور نیستدر . نویسی گرفتار آمده است حفظ
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  :نویسد  بقره میسورة 3 ۀ آیتفسیر در .2
انّ االیمان هو التصدیق بالقلب و العمل باألرکان و القول : 7روي عن الرضا«

  ) 1/55، تبیانشیخ، (» .باللسان
تـصدیق بـا   همانا ایمان عبارت است از      : روایت شده که فرمود   7از امام رضا  «

  ». و اقرار با زباناقلب، عمل با اعض
امام صـادق  , منانو شیعه از امیرمؤ9ی از پیامبر اکرماین حدیث را شیعه و سن     

  .اند روایت کرده8و امام رضا
  :که نقل به معناي آن ایناز مصادیق

قـول  « آورده، در روایتـی  »تبیـان « کـه شـیخ در     »القـول باللّـسان   «عبارت  ) الف
 »اقـرار باللّـسان   «و در روایت دیگـري      » ننطق باللّسا «، در روایت دیگري     »باللّسان

  .»القول باللسان«وارد شده است، نه 
 ،شروع شده اسـت » االیمان« ـ این حدیث با  »تبیان«ـ به جز   ها  متندر همۀ) ب
  .»إنّ«نه با 
کند که تصدیق قلبی و اقرار زبـانی، مقـدم بـر      ترتیب منطقی ایمان اقتضا می     )ج

خود شیخ » امالی« حتی در هاي رسیده،   ۀ متن در هم این ترتیب   . عمل به ارکان باشد   
  .شود ، چنین ترتیبی دیده نمی»تبیان«ولی در ، رعایت شده است

  :گونه آورده است این» امالی«شیخ این روایت را در 
تـصدیق بالقلـب، و اقـرار       : عـن االیمـان، قـال     9سألت النبی : 7امیرالمؤمنین«

  )284/شیخ، امالی، (».نباللسان، و عمل باالرکا
گونـه    نیـز ایـن   » عیون االخبار شیخ صدوق   «و  » اصول کافی «،  »البالغه  نهج«و در   

  :است
نهج  (».االیمان اقرار باللسان، و معرفۀ بالقلب و عمل باالرکان: 9قال رسول اهللا«

 ؛ شیخ صـدوق، عیـون اخبـار   3/44؛ شیخ کلینی، اصول کافی،      277البالغه، حکمت   
  )2/38، الرضا

فته و در نتیجـه،  اش کمک گر در نقل این حدیث از حافظهبدیهی است که شیخ  
  . ثبت کرده استحدیث نقل به معنا رسیده را مجدداً نقل به معنا
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  نقل از راویان غیر موثق .3
 تفسیر قرآن، در مورد پـرداختن       ۀچنان که در پیش گفتیم، شیخ طوسی در مقدم        

 و ورود احادیث  دهد میبه روایات تفسیري، بیش از روایات فقهی حساسیت نشان          
نـشیند،    ولی چون بـر کرسـی تفـسیر مـی    .داند ضعیف را به ساحت قرآن مجاز نمی  

  .دهد میدان تساهل را در روایات تفسیري، بیش از روایات فقهی توسعه می
  :نویسد  می;ريعالمه عسک

خود از کسانی چون عایشه و عبداهللا بن زبیر روایت »تبیان«شیخ طوسی در «
  . کند ، روایت نمی»تهذیب«و » استبصار«آنان در کند، که از  می

گوید که درباره  کند و می  داستان اِفک را نقل می;به عنوان نمونه، شیخ طوسی
در ). 7/415، تبیان(عایشه است و آیات در تبرئه عایشه نازل شده است 

نازل شده است؛ از افکی که عایشه و » ماریه«صورتی که آیات افک در تبرئه 
  .اش به او زده بودند ستهدار و د

البیان، تفسیر ابوالفتوح رازي، تفسیر   به مجمعشیخ طوسی؛» تبیان«این مطلب از 
  )64 و 7/63عسکري، نقش ائمه در احیاي دین، (» .رفته است... گازر و 

  :نویسد ایشان در جاي دیگر می
این اصل . ام گذاري کرده نام» روایات منتقله«روایاتی هست که من آنها را «

 شیخ »تبیان«هاي ما، مخصوصاً  روایات، در مکتب خلفا بوده و از آنجا به کتاب
  )253-3/263عسکري، معالم المدرستین، (» .منتقل شده است... طوسی و 

هاي سرشناس   که از چهرهبن مالک ابوهریره و انسشیخ در تفسیر خود بارها از  
یـان از زبـان رسـول       گو ، دروغ 7سازي بوده و در سـخن امـام صـادق          در حدیث 

 .کند به راحتی حدیث نقل می )209 /شیخ صدوق، خصال،(، اند معرفی شده9خدا
  ...) و 4/36، تبیانشیخ، (



 

 

209 

ت 
روای

 
یان

ر تب
فسی

ر ت
د

 

   اسرائیلیات .4
  بنیانی که از طریق یهـود و دشـمنان دیـن            روایات، اخبار و قصص خرافی و بی      

یث، انـد، در علـم حـد        هـاي روایـی مـا وارد شـده          اسالم ساخته شده و بـه کتـاب       
  .شود اسرائیلیات گفته می

اسرائیلیات به دالیل مختلف در بخش تاریخ قبـل از اسـالم، نمـود بیـشتري در           
ـ      . داردهاي مـسلمانان        کتاب ات قـرآن را تـاریخ و   از آنجـا کـه بخـش زیـادي از آی

 و بناي قرآن بـر ایجـازگویی و بیـان    دهد میهاي آنان تشکیل   و قوم  سرگذشت انبیا 
، حـس   بـرداري بـر گرویـدگانش بـوده اسـت           انی و قابل بهـره    کلیات و مسائل انس   

 اخبار و قصص موجود در ادیان       کنجکاوي مفسران متقدم قرآنی موجب گردیده که      
 از   شماري از آیات قرآنی،     و تفسیر   و در تبیین   دهندگذشته را مستمسک خود قرار      

  .برداري نمایند بهرهآنها 
ي بـوده و بـه دلیـل اتخـاذ روش     ا رغم اینکه متوجه چنین قضیه    شیخ طوسی به    

هـاي طـوالنی پرهیـز داشـته      ها و تاریخ    از پرداختن به داستان    ،مختصر و مفیدگویی  
شود که به هر دلیلی از موضوع غفلت نموده و مواردي را در     است، اما گاه دیده می    

  :هایی از آن عبارتند از تفسیر خود آورده است که نمونه
  :در تفسیر آیۀ )الف
  )41/ص ()الشَّیطَانُ بِنُصبٍ وعذَابٍ عبدنَا أَیوب إِذْ نَادى ربه أَنِّی مسنِی واذْکُرْ(

 ما ایوب را به یاد آر، هنگامی که پروردگارش را خوانده که شیطان مرا به رنج و عـذاب         ةبند«
  ».افکنده است

و الیترکوا انّه کان وسوس إلی قومه أن یستقذروه و یخرجوه من بیتهم : و قیل«
امرأته التی تخدمه أن تدخل علیهم، ألن فیه برصاً و جذاماً ربما عدا إلیهم و کان 

  )8/567، تبیانشیخ، (» .أیوب ینادي بذلک و یألم به
شیطان قوم او را وسوسه کرد که از ایـوب بـه خـاطر بیمـاریش              : شود  گفته می «

رسـتاري همـسرش نیـز    هایـشان بیـرون انداختـه، و از پ    دوري کرده، او را از خانـه      
جلوگیري نمایند؛ زیرا ایوب به بیماري برص و جذام مبتال بود که احتمال سـرایت           

  ». از این رو ایوب در حال دعا و تضّرع بود.داشت
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ی یها  پیامبران الهی هر کدام به نوعی گرفتار آزمون و سختیۀبدیهی است که هم
 اشاره داشته و آنـان را در برابـر   اند که قرآن گاه به کلیات و گاه به جزئیات آن        بوده

 قـرار داده  تمجیدهاي تبلیغی خود مورد ستایش و   تحمل شداید زندگی و مأموریت    
  .است

گاه پیامبران از لحاظ روحی و جسمی در     دهد که هیچ    اما اشارات قرآن نشان می    
آن در  تنفر و انزجار قـوم خـود قـرار گیرنـد؛ زیـرا      ه مایۀاند ک وضعیتی قرار نگرفته  

  .شده است  نبوت تعطیل میصورت فلسفۀ
  :فرماید خداوند در قرآن می

  )159/آل عمران ()لْبِ النْفَضُّوا مِنْ حولِکولَو کُنْت فَظا غَلِیظَ الْقَ(
  ».شدند اگر تند خوي و سنگین دل بودي، همواره از پیرامون تو پراکنده می) اي پیامبر(«

 حــضرت ایــوب، در مــورد ورود تفــسیر نمونــه پــس از بیــان شــرح حــالدر 
  :آمده استاسرائیلیات به ساحت آن پیامبر بزرگوار چنین 

متأسفانه سرگذشت این پیامبر بزرگ نیز از دستبرد جاهالن و یا دشمنان دانا «
اند که ساحت قدس او از آن پاك و منزه  مصون نمانده و خرافاتی بر آن بسته

، بدنش کرم برداشت و آن قدر از جمله اینکه ایوب به هنگام بیماري. است
  !متعفّن و بدبو شد که اهل قریه او را از آبادي بیرون کردند

بدون شک چنین روایتی مجعول است، هر چند در البالي کتب حدیث ذکر شده 
کند که مردم در هر زمان بتوانند با میل و  باشد؛ زیرا رسالت پیامبران ایجاب می
وجب تنفّر و بیزاري مردم و فاصله گرفتن رغبت با آنان تماس گیرند و آنچه م

هاي تنفرآمیز باشد و یا عیوب جسمانی و یا  شود، خواه بیماري از آنان می
» . رسالت آنان تضاد دارد خشونت اخالقی، در آنان نخواهد بود؛ چرا که با فلسفه

  )23/303تفسیر نمونه، (
  روایــت دیگــري از حــضرت امــام محمــدجالــب اســت کــه ایــن روایــت بــا

  : عباراتی از آن چنین است.مردود اعالم شده است7باقر
به عفونت بدن او منجر نشد؛ بدبو نگردید، صورتش زشت و 7بیماري ایوب«

اي خون و چرك از بدنش بیرون نیامد؛ کسی از دیدن او متنفّر  تنفرآمیز نشد؛ ذره
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نشد؛ جایی از بدنش کرم نگذاشت؛ چه، خداوند متعال رفتارش در مورد 
و اگر ] دهد که آنان را موجب تنفر قرار نمی[ش پیامبران بر این مدار است آزمای

بحرانی، (» ...مردم از او گریزان شدند، در اثر فقر و ضعف ظاهري او بود 
4/53(  

اي به روایت مجعول وارد شـده در تفـسیر    البیان هم بعد از اشاره     صاحب مجمع 
  :نویسد  می»تبیان«

اي نبود که مردم از  ه بیماري حضرت ایوب به گونهاهل تحقیق بر این باورند ک«
شیخ (» .باشد او دوري و تنفّر نمایند؛ زیرا چنین حالی زیبنده پیامبران الهی نمی

  )8/745طبرسی، 
  :ۀدر تفسیر آی) ب
)    امِرِيا سی کا خَطْبضَۀً مِنْ        *قَالَ فَمقَب ضْترُوا بِهِ فَقَبصبی ا لَمبِم رْتصولِ   قَالَ بأَثَرِ الرَّس 

ا وذْتُهلِی نَفْسِیفَنَب لَتوس 95ـ  96/طه ()کَذَلِک(  
مـن  . من چیزي دریافتم که آنان درنیافتنـد : تو چرا این کار را کردي اي سامري؟ گفت  : گفت«

برخی از آثار رسول را گرفتم، سپس آن را رها کردم؛ و این چنین نفس من ایـن کـار را در نظـرم          
  ».جلوه کرد

  :نویسد شیخ می
لم جاز انقالبه حیوانا ـ مع انه معجز ـ لغیر نبی؟ قلنا فی ذلک خالف، : فان قیل«

انه کان معلوماً معتاداً فی ذلک الوقت انه من قبض من أثر : فمنهم من قال
الرسول قبضۀ فألقاها علی جماد صار حیواناً ـ ذکره ابوبکر ابن االخشاذ ـ فعلی 

شیخ، (» .و قال الحسن صار لحماً و دماً. ل کان معتاداًهذا الیکون خرق عادة ب
  )7/204، تبیان

 در ،اي به صـورت جانـدار درآیـد    اگر گفته شود که چگونه ممکن بود مجسمه     «
. انـد  در چگونگی آن سخنان گوناگونی گفته   : گوییم  حالی که آن از اعجاز انبیاست؟       

زمان بود؛ و هر کـس از  گویند که این یک موضوع آشکار و عادي در آن          برخی می 
زدند، آن چیز، جان  روح می  زیرپاي حضرت موسی خاکی برداشته و به چیزهاي بی        

ـ !آمد گرفت و به شکل حیوان در می می  این سخن را ابوبکر بـن االخـشاذ ـ گفتـه      
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 بلکه یک کار معمـول در آن  ،رود شمار نمیه از این رو این کار یک معجزه ب      . است
 سامري داراي گوشت و خون هم       که گوسالۀ  گوید  سن می  حتی ح  .زمان بوده است  

  ».گردیده بود
شیخ با رد نکردن این تفسیر که نشأت گرفته از ورود اسرائیلیات در تفـسیرهاي    

که اصالً در حالی . دهد قرآنی قبل از اوست، گرایش خود را به پذیرش آن نشان می     
کند تا چنان داستان  نمیاللت به خاك پاي حضرت موسی یا جبرئیل د  » أثر الرّسول «
نمایـد، واقعیـت     دست همگـان مـی  ۀهاي الهی و اعجاز را بازیچ      معقولی که سنت  نا

 قرآنی که آن را   ۀ سامري نیز با آی    ۀدار شدن گوسال    دار و خون    و گوشت ! داشته باشد 
معرفـی  ) 88/؛ طـه  148/اعـراف (» عجالًجسداً لـه خـوار    » «جان   بی ۀ گوسال ۀمجسم«

  .نماید ه و ساختگی آن برداشت را آشکار مینماید، درست نبود می
  :در تفسیر آیۀ) ج
وإِنِّـی سـمیتُها مـرْیم وإِنِّـی أُعِیـذُها بِـک       ... فَلَما وضَعتْها قَالَت ربِّ إِنِّی وضَعتُها أُنْثَى    (
تَهذُرِّیطَانِ الرَّجِیمِو36/عمران آل()ا مِنَ الشَّی(  

مـن او را مـریم نـام    ... من او را دختـر آوردم  ! خداوندا: ه دنیا آورد، گفتهنگامی که او را ب    «
  ».دهم شیطان رانده شده، در پناه تو قرار می) هاي وسوسه(نهادم؛ و او و فرزندانش را از 

  :آورد شیخ، روایتی را چنین می
 االستعاذة من الشیطان للطفل الذي له یستهل صارخاً، فوقاها اهللا عزوجل و ولدها«

  )2/445، تبیانشیخ، (» 9، علی ما رواه ابوهریرة عن النبی عیسی منه بحجاب
  : گونه آمده است متن اصلی این روایت در منابع این

إال ابـنَ  ... ما من مولود یولد اال نخسه الـشیطان فیـستهلُّ صـارخاً         : هریرة  عن ابی «
  )11/228متقی هندي، (» .مریم و أَمه

اینکـه  هـیچ مولـودي نیـست مگـر        : گوید  است که می  از ابوهریره روایت شده     «
 کنـد   و او گریه و فریاد مـی  )کند  لمس می ( زند  شیطان آن را هنگام تولدش نیش می      

  ».و مادرش مریم7 عیسیجز
  :نماید عواملی چند، جعلی و اسرائیلی بودن این روایت را روشن می
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 از او نقـل  سازي ابوهریره که روایت    شخصیت ناپایدار، دروغگویی و حدیث     .1
  .شده است

لوقات عالم، یعنی پیامبر دهد که خداوند حتی اشرف مخ   این روایت نشان می    .2
  !!!را هم گرفتار این نیش شیطان نموده است9اکرم
 این روایت، دعاي مادر مریم را تنها در پناه خواستن به مریم و فرزندان او از       .3

در حـالی کـه     ! کـرده اسـت   شر شیطان، آن هم در نیش زدن در بدو تولد خالصـه             
  .موضوع بسیار فراتر از آن است

 مریم و عیسایی که در بدو تولد نیش شیطان نخورده و فاطمه و محمدي کـه       .4
القاعده باید نیش شیطان خورده باشند، کـدام یـک در پیـشگاه     طبق این روایت علی 

و 9و اگــر محمــد  یــک ممتازترنــد؟   ترنــد؛ و کــدام  خداونــد بــا فــضیلت  
  اي داشته است؟ نزنی چه فایده زنی و نیش ازترند، پس این نیشممت3فاطمه

شود که شیخ، اسرائیلیاتی را در تفسیر خود آورده، ولـی آن را               البته گاه دیده می   
 ة سـور 23-25مورد نقد قرار داده و شدیداً رد نموده است؛ مـثالً در تفـسیر آیـات                

ـ    به اوریـا را 7حضرت داوود، داستان دروغین عاشق شدن     »ص«  ۀبـه عنـوان گفت
  :نویسد سرایان آورده و در پایان می نادانان و داستان

خبري باطل و خبر واحدي است که واقعیت ندارد و پذیرفتن اخبار واحد در «
باشد؛ زیرا خداوند آنان را از چنین رفتارهایی دور  شرح حال پیامبران مجاز نمی

  )8/555، تبیانشیخ، (» .ساخته است
  

  تخلیط. 5
ي راوي، متهم به سوء حافظه یا تخلیط است و معناي تخلیط آن است      در موارد 

که راوي، قسمتی از یک حدیث را با حدیث دیگر بیامیزد، یا سند حدیثی را با متن          
حدیث دیگر و یا برعکس، ترکیب نماید، یا حدیث شیعه را با حدیث اهـل سـنت                 

ر نقـل حـدیث دچـار        و نیز د   .اشتباه کرده یا مصدر و مأخذ خود را فراموش نماید         
ضعف و اسقاط گردد و در تمام این موارد، فرض بر این است که این امور به طور          

 وگرنه تعمد در هر یک از موارد فوق، تزویر و تـدلیس بـه              ،غیرعمد صورت پذیرد  
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، پژوهشی در معارف. (سازد دار می   یش خدشه  از پ    رفته و اعتبار راوي را بیش      شمار
  )418/تاریخ حدیث شیعه،

بدیهی است که تخلیط، تنها در افراد کم حافظه مصداق ندارد، بلکه با توجه بـه       
مقدار طبیعی آن، یکی از 7سان که بنا به قول امام صادق    فراموشی در ان   ةوجود قو 

  .گیرد کم و بیش در بر می  همگان را،)3/81 مجلسی،(هاي الهی است  نعمت
تخلـیط و     را گرفتـار    قدرتمنـد خـویش، گـاه او       ۀاعتماد شیخ طوسی به حافظـ     

  :هاستهاي زیر مواردي از آن نمونه. استتصحیف در روایات تفسیري نموده 
انّه ملبوس علیک، إنّ الحـق الیعـرف        ! یا حار :  حوط  للحارث بن 9النبی  قول« .1

  )1/190، تبیانشیخ،  (».بالرجال، إعرف الحق تعرف أهله
نا حق بـر تـو      هما! اي حارث : به حارث بن حوط چنین است     9سخن پیامبر «

شناسایی نیست؛ بلکـه حـق را    ت؛ در حالی که حق با اشخاص قابل         مشتبه شده اس  
  »!بشناس تا اهل آن را بشناسی

  :کند مواردي چند، تخلیط در این روایت را مشخص می
  .است7 نبوده، بلکه از علی9این روایت اساساً از پیامبر) الف
  .حوط   نه حارث بن،، حارث همدانی است7مخاطب علی) ب
  :آورده است» امالی« متن اصلی روایت، چنین است که خود شیخ در )ج
فانّـک امـرؤ    ... 7طالـب   دخل حارث الهمدانی علی امیرالمؤمنین علی بـن ابـی         «

 اهللا الیعرف بالرّجال، بل بآیۀ الحق، فاعرف الحق تعـرف اهلـه،              ملبوس علیک، إنّ دین   
  )262/,شیخ، امالی ( »...

ـ به حارث بن حوط فرموده و باز خود شیخ آن  پیامبرـ نه7اما سخنی که علی
  :گونه است را در کتاب امالی آورده، این

یـا  : ، فقال 7دخل الحارث بن حوط اللیثی علی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب          «
انّک نظرت تحتک و لم تنظر فوقک جزت عن الحق، انّ الحق و الباطل الیعرفـان     ! حار

اع مـن اتبعـه و الباطـل باجتنـاب مـن اجتنبتـه              بالناس، ولکن اعـرف الحـق با       تبـ...« 
  )134/همان،(
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 شیخ این روایت ۀشود که حافظ    هاي مختلف حدیث، معلوم می      با توجه به گونه   
  .نموده است) مضمون ( کرده، هم تخلیط و هم نقل به معنارا هم تقطیع

بهـا    مخاریق المالئکۀ من حدیـد، تـضرب      البرق،  : انّه قال 7فمروي عن علی  « .2
  )1/92، تبیانشیخ،  (»السحاب، فتنقدح منها النار

ـ ) رعد و برق  (برق  : روایت شده که فرمود   7از علی «  آهنـی اسـت کـه       ۀتازیان
   ».جهد کوبند، پس آتش از آن می  آن بر ابرها میۀمالئکه به وسیل

هـاي زیـر     بلکه به گونه،شود حدیثی با این متن در منابع شیعه و سنی دیده نمی       
  :است
ملـک مـن    : فقـال  عن الرعـد مـا هـو؟      9انّ الیهود سألت النبی   : ابن عباس عن  «

 ».المالئکۀ موکل بالسحاب معه مخاریق من نار یسوق بالسحاب حیث یشاء اهللا تعـالی              
  )56/357مجلسی، (

تلـک مخـاریق المالئکـۀ تـضرب الـسحاب         : قلت فداك فما حال البرق؟ فقال     ... «
وق، مـن ال یحـضره   شیخ صد  (». فیه المطر  اهللا عزوجل   فیسوقه الی الموضع الذي قضی    

  )1/445الفقیه، 
  :این گونه نقل شده است7و در منابع اهل سنّت از علی

: اهللا عنه ـ سئل عن البرق؟ فقـال   ـ رضیسمعت علیا  : یربن أبی میمونه قالعن بش«
 12سیوطی، ذیل آیـۀ   (».مخاریق من نار بأیدي مالئکۀ السحاب، یزجرون به السحاب        

  )سورة رعد
البرق، ضربۀ الـسحاب بمخـراق   ... اهللا عنه ـ قال    ابی طالب ـ رضی  و عن علی بن«

  )همان (».من حدید
گرایی شیخ  با توجه به روایات رسیده در این باره، بسیار محتمل است که حافظه  

 منجـر  »تبیان«موجب این تخلیط شده و در نتیجه به ثبت اشتباهی روایت در تفسیر      
  .گردیده است
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  نتیجه
ها نسبت بـه   که راسخان علمند، آشناترین انسان   :و ائمۀ اطهار  9یامبر اکرم پ

آیات قرآنی هر چند تفسیرگوي یکدیگرنـد و خداونـد متعـال           . زبان وحی و قرآنند   
 نیاز به ت ولی در هر صور،یادگیري و فهم آن را براي همگان آسان قرار داده است       

ف مفـاهیم واقعـی آن جلـوگیري    آموزش و آموزشگرانی دارد تا از تحریف و انحرا   
امـا  . نماینـد  در عصر غیبت، این روایات هستند که چنـین نقـشی را ایفـا مـی           . شود

 کــه از دســت جــاعالن و مغرضــان و ، خــود سرگذشــت مفــصلی دارنــدروایــات
  .اند حافظه در امان نبوده سواد و کم سیاستمداران و دوستان کم

 و ضـعیف بـه       یـات سـاختگی   دانشمندان اسالمی براي جلـوگیري از ورود روا       
آن علم، حوزة فقـه را تـسخیر   . فرهنگ اسالمی، علم اصول و رجال را وضع کردند   

از این رو در روایات فقهی پاالیشی به وجود آمد، ولی    .  قرآن را وانهاد   کرد و حوزة  
هاي متفرقه انجام      آن هم به گونه    ي اندك، در روایات تفسیري و تاریخی، بسیار کار      

  .گرفت
گمـارد،    همت می»تبیان«سی که در اوج مدارج فقهی بر نگارش تفسیر          شیخ طو 

او بـا  . گـذارد  ترین تفسیر را متناسب با زمان خود به یادگـار مـی        ترین و جامع      متقن
 و       گزیده اصلهاي مختلف تفسیر را با رعایت     توجه به معلومات وسیع خود، بخش     

ۀ تفـسیر  وایی، برخالف آنچه در مقدم اما در بخش ر   .نماید  مفیدگویی، بهتر اداره می   
 شـدیداً مخالفـت   اخبار ضعیف و آحاد به ساحت تفسیر    از ورود    نگارد و در آن     می
دهد، بلکه به مراتـب بـیش از         ینماید، نه تنها به چنین اعتقادي پایبندي نشان نم          می

تـرین    و گاه بـه بـزرگ  کند می فقاهتش، از اخبار بدون سند و ضعیف استفاده   حوزة
  .آورد  و احادیث آنان را نیز مینماید میالن و واضعان حدیث نیز اعتماد جاع

نقل بـه   « از روایات تفسیري،     نگاري شیخ نیز در برخی      اعتماد به حافظه و حفظ    
را موجب گردیده و آن روایات را تأمل برانگیـز نمـوده     » تخلیط«و  »  و مضمون  معنا

  .است
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...  و »قد روي فی اخبارنـا «، »الحدیثو فی «، »روي عن ائمتنا«: عباراتی از قبیل 
نگاري  ها با متون روایی خود شیخ، حفظ  و اختالف متن آن   در بیان روایات تفسیري،     

  .نماید دقیقاً آشکار می» تبیان«ایشان را در تفسیر 
  

 ها پی نوشت
المنتخـب مـن   « ،اسـت » تبیـان «ابن ادریس این کتاب را که منتخبی از تفسیر   . 1

 دایـرة المعـارف   . ( نامیده اسـت   تبیاننکت المستخرجۀ من کتاب ال    تفسیر القرآن و ال   
 )1/301تشیع، 
  .اند متکلماتی که براي خدا صفات جسمانی قائل بوده. 2
 و سیزدهمین نفري است که ایمان 9 پیامبر اسالم مظعون، صحابی بن  عثمان. ٣

 به حبشه مهاجرت کرده و بعد از هجرت در جنگ بدر حضور داشـته             . آورده است 
او پس از جنگ بدر در سال دوم هجرت وفات کرده و نخستین کسی اسـت        . است

 ) 2/464االصابه، . (که از مهاجران در قبرستان بقیع مدفون گردیده است
ـ 3/45، »تبیان«. 4 د جعـل اهللا       : انه قـال 9النبی عن    لمـا أصـیب إخـوانکم باُحـ

  .ثمارهاارواحهم فی حواصل طیر خضر ترد أنهار الجنۀ، و تأکل من 
قال البلخـی، و هـذا ضـعیف، الن االرواح جمـاد الحیـاة فیهـا، و لـو کانـت حیـۀ              

  .الحتاجت إلی أرواح أخر و أدي إلی ما ال یتناهی، فضعف الخبر من هذا الوجه
صاحب مجمع البیان هم این نظر بلخی را که شیخ پذیرفته، با آوردن اسـتداللی               

 )2/884ان، مجمع البی. (از علی بن عیسی، رد کرده است
 »...و هذا ضعیف ... « ـ 9/7، »تبیان«و 
 ,باشـد  از آخرین اثرهاي علمی مرحوم شـیخ مـی   » تبیان«که تفسیر   دلیل بر این  . 5

هایی کـه نوشـته، آورده    این است که ایشان در کتاب الفهرست خود، نام تمام کتاب    
 کوچـک  ۀرسـال ـ و چهار ترین آثار اوست   ـ که از بزرگ» تبیان«اما از تفسیر ، است

 در تبیـان نامی که از الشایان ذکر است البته . فقهی و کالمی دیگر، یادي نکرده است 
  . دیگران استةشود، افزود دیده می] [  کتاب الفهرست در داخل 161 ۀصفح
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