بررسی تحلیلی شخصیت و جایگاه علمی قتاده

*

سید محسن موسوی
علی تفریحی
چكیده
قَتادة بن دِعامۀ سَدوسی بَصْری ،از مفسران عامه و از تابعین است که در کتب اهلسنت ،آرای تفسیری
بسیاری از او نقل شده است .مفسران شیعی هم در مواردی به اقوال او پرداخته اند .با عنایت به توجهه
فریقین به اقوال قتاده در تفسیر ،بررسی احوال وی امری اجتنابناپذیر مینماید .کتب تراجم و رجهال
اهل سنت ،تفاسیر فریقین و منابع حدیثی شیعه که مالقات او با امام محمد باقر

و موضعگیری امام

نسبت به اقدام قتاده به تفسیر قرآن را گزارش کردهاند ،مستنداتی است که با تكیه بر آنهها مهیتهوانیم
درباره جایگاه وی در میان فریقین و وثاقت یا عدم وثاقت او به قضاوت بنشینیم.
واژگان کلیدی

قرآن ،قتاده ،تدلیس ،قدری ،کوفه.

*

این نگاشته ،همسو با واحد «رجال و درایه» در مرکز تخصصی حدیث منتشر میشود.

 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران)sm.musavi 55@gmail.com( .
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران)alitafrihi@gmail.com( .
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مقدمه
از جمله شئون پیامبر

در امر هدایت امت ،تبیین و تفسیر وحی بهوده اسهت .بها گسهترش اسهالم در منها

مختلف و ارتحال آنحضرت ،ضرورت انتقال تفاسیر معصومانه پیامبر و نشر تعالیم اسالم و تعلهیم مهردم آن منها
بار سفر بستند و اقدام به تشكیل مراکز علمی کردند کهه

ضروری مینمود .از این رو ،برخی از صحابه به این منا
نتیجه آن ،ظهور مكاتب و مدارس علمی مختلف در این منا

بود .این مدارس بعهدها بهه مهدارس مكهه ،مدینهه،

بصره ،کوفه و شام معروف شدند و معلمهای آنها به ترتیب عبارت از عبداهللبن عبهاس ،ابهیبهن کعهب ،ابوموسهی
اشعری ،عبداهللبن مسعود و ابوالدرداء 3بودند .مسلمانان از منا

مختلف بالد اسالمی در پی کسب علم و دانش بهه

این مدارس گسیل شدند و با کسب علم و دانش ،خود ،کرسی استادی را بر عهده گرفتند و به عنهوان تهابعین ،بهه
تعلیم معارف دین به مشتاقان و تشنگان معارف اسالم پرداختند .یكی از کسانی که از این مدارس سر بهرآورد و بهر
کرسی حدیث و فقه و تفسیر تكیه زد ،قَتادة بن دِعامۀ سَدوسی بصری است.
از آنجا که در تفاسیر مهم شیعه همچون مجمع البیان و المیزان از آراء تفسیری قتاده به فراوانهی یهاد شهده و از
رفی ،شخصیت علمی و ویژگیهای فردی قتاده از منظر دانش رجال شیعه ،چندان مورد بررسی قرار نگرفته است،
این نوشتار درصدد است به شرح حال و نقد و بررسی اقوال و نظرات تفسیری وی بپردازد.
ویژگیهای فردی ،حیات علمی ،قتاده و اهل بیت و نقدهای وارد بر قتاده از مباحث مطهرح شهده در ایهن مقالهه
است.

زندگی قتاده
قَتادَة بن دِعامۀ سَدوسی بَصْری 4مكنّی به أبوالخطاب ،از مفسران عامّه و از جملۀ تابعین است کهه بههرغهم کهور
مادرزاد بودن ،هوش و ذکاوت بسیاری داشت 5.مورخان در تاریخ والدت او اختالف نظر دارند؛ عهدهای والدت او
را سال شصت 6و عدهای دیگر سال  61ذکر کردهاند 7.مرگ او به علت بیمهاری هاعون در شههر واسه در سهال
117ق اتفاق افتاد .عده ای نیز مرگش را به سال 111ق دانستهاند 1.به سبب اختالفهات یادشهده در تهاریخ والدت و
وفات او ،عدهای عمر او را  56سال 9و برخی  57سال ذکر کردهاند 10.اما به نظر میرسد به احتمال قریب به یقهین،
او متولد سال  61و متوفای سال  117باشد؛ زیرا ذهبی (م741ق) به نقل از احمد بن حنبل آورده است:
والدت قتاده و أعمش در یک سال بوده است.

11

از رفی ابنحبان (م354ق) میگوید:
او متولد سالی است که حسین بن علی بن ابی الب در آن به قتل رسیده است.

 .3تفسیر و مفسرون ،ج ،1ص 222و .222
 .4االنساب ،ج ،3ص.235
 .5تهذیب التهذیب ،ج ،2ص315؛ معرفة الثقات ،ج ،2ص.215
 .6هدیة العارفین ،ج ،1ص234؛ طبقات خلیفة بن خیاط ،ص.176
 .7االعالم ،ج ،5ص122؛ تهذیب التهذیب ،ج ،2ص312؛ الكامل فی التاریخ ،ج ،5ص.125
 .2همان.
 .2االنساب ،ج ،3ص235؛ تهذیب التهذیب ،ج ،2ص312؛ التاریخ الكبیر ،ج ،7ص.126
 .10البدایة والنهایة ،ج ،2ص.342
 .11سیر اعالم النبالء ،ج ،5ص.271
 .12مشاهیر علماء األمصار ،ص.172

12

همچنین ابنحجر (م152ق) به نقل از عبداهلل بن داود گفته است:
هشام و أعمش در سال قتل حسین ،یعنی سال 61ق به دنیا آمدند.

13

خیرالدین زرکلی (م1410ق) والدت هشام بن عروه را سال  61نوشته است .بنابراین ،قتاده بهه احتمهال قهوی در
سال  61به دنیا آمده است.

14

دلیل دیگر بر صحت این نظر ،سخن احمد بن حنبل از قول نضر بن شمیل (م 204ق) است که میگوید« :عهوف
اعرابی دو سال از قتاده بزرگتر بود» .حال با توجه به آنکه عوف بن أبیجمیله در سال  59متولد شده 15،تولد قتهاده
دو سال پس از تولد عوف ،یعنی سال  61بوده است 16.سید مرتضی (م 436ق) نیز تولد او را سال  61میداند.

17

اما با توجه به اینکه ابیمحمد عبدالرحمن رازی (م327ق) گفته است« :قتاده هفت سهال پهس از حسهن بصهری
درگذشهههههههت» 11و از آنجههههههها کهههههههه حسهههههههن بصهههههههری در سهههههههال 110ق فهههههههوت
کرده 19،احتماالً قتاده در سال 117ق از دنیا رفته است.

ویژگیهای فردی
چنانکه پیشتر گفته شد ،قتاده کور مادرزاد به دنیا آمد؛ ولی خداوند او را از حافظهای قوی برخوردار کرد.
احمد بن حنبل میگوید:
او از نظر حافظه سرآمد مردم بصره بود و هیچ چیز را نمیشنید ،مگر آنکه آن را حفه مهیکهرد؛ چنهانکهه
صحیفۀ جابر تنها یکبار بر او خوانده شد و او تمام آن را حف کرد.

20

ابنحجر گفته است:
او حاف زمان خویش بود.

21

مَعْمَر میگوید:
از قتاده شنیدم که میگفت :چیزی را نشیندم مگر آنکه آن را حف کردم.

ابوهالل راسبی با یک واسطه به نقل از بكر مزنی گفته است:
هرکس دوست دارد حاف ترین کسی را که درک کرده است ببیند ،به قتاده بنگرد.

22

از سعید بن مسیب نقل شده است که گفت:
هیچ کس از عراق نزد من نیامد که باحافظه تر از قتاده باشد .هرگاه حدیثی میشنید آن را به سرعت میگرفت

 .13تهذیب التهذیب ،ج ،11ص.46
 .14االعالم ،ج ،5ص.122
 .15الثقات ،ج ،7ص.226
 .16االمام قتادة بن دعامةالسدوسی ،اقواله و مرویاته ،ص.22
 .17مسائل الناصریات ،ص.414
 .12الجرح و التعدیل ،ص.133
 .12تهذیب التهذیب ،ج ،2ص.233
 .20البدایة والنهایة ،ج ،2ص.343
 .21طبقات المدلسین ،ص.43
 .22الطبقات الكبری ،ج ،7ص.230

و پیوسته در تب وتاب و اضطراب بود تا اینکه آن را حف میکرد.

23

قتاده میگوید:
هیچ گاه به محدثی نگفتم که حدیث را تكرار کن و هیچ چیزی را گوش هایم نشنید ،جز ایهنکهه قلهبم آن را
حف میکرد.

24

از عجایب ویژگی های ذکر شده برای قتاده آن است که گفته اند :او در هر هفت روز یکبهار قهرآن را خهتم
میکرد و چون ماه رمضان میرسید هر سه روز یکبار و در دهه آخر ماه رمضان ههر شهب یهک خهتم قهرآن
داشت.

25

مسلم بن ابراهیم به نقل از قرة بن خالد میگوید:
قتاده را دیدم که انگشترش در دست چپش بود.

26

اوضاع سیاسی _ اجتماعی عصر قتاده
یكی از ابعاد قابل بررسی در زندگی شخصیتها ،ظرف زمانی و عصر زندگانی آنهاسهت؛ چهرا کهه انسهان
خواسته یا ناخواسته در تعامل با محی خویش به سرمیبرد تا جایی که گفتهاند :انسهان فرزنهد محهی خهویش
است .از این رو شناخت شخصیت افراد ،بدون توجه به فضایی که در آن به سر بردهاند ،شناختی ناقص اسهت.
بر همین اساس ،به بررسی وضعیت سیاسی ،اجتماعی و ...عصر قتاده میپردازیم.
چنانکه پیشتر اشاره شد ،قتاده متولد سال  61و معاصر با نه تن از خلفای بنیامیه بوده است کهه اسهامی و
تاریخ به خالفت رسیدن هر یک از آنان عبارتاند از :یزید بن معاویه (60ق) ،معاویۀ بن یزید(64ق) ،مهروان بهن
حكم(64ق) ،عبدالملک بن مروان (65ق) ،ولید بن عبدالملک (16ق ) ،سلیمان بن عبهدالملک (96ق ) ،عمهر بهن
عبدالعزیز (99ق) ،یزید بن عبدالملک (101ق) و هشام بن عبدالملک (105ق).

27

از مهههمتههرین حههوادر دوران قتههاده ،مههیتههوان بههه نهضههت عاشههورا و شهههادت امههام حسههین
در سههال تولههد او ،قتهه ل عههام مههردم مدینههه توسهه سههپاه یزیههد در واقعههۀ حههرّه در سههال ،63
ظهور مختار ثقفی در سال  66و رفع منع تدوین حدیث توس عمر بن عبدالعزیز (101 - 99ق) اشاره کرد.
دربارة موضع قتاده نسبت به حكومت وقت و بالعكس ،مطلب خاصی در تاریخ ذکر نشده است؛ اما احتمهال
آن میرود که عدم موضع گیری او در برابر خلفا ناشی از تأثیر او از اندیشههای عامهه باشهد کهه عهدالت را از
شرای حاکم نمیدانند .با اینحال ،نمی توان از سكوت او در برابر فس آشكار و کتماننشدنی برخی از خلفای
بنیامیه چشمپوشی کرد.
حیات علمی
قتاده از شخصیتهای علمی اهلسنت است که در علوم مختلفی مانند فقه ،حدیث ،تفسیر قهرآن ،ادبیهات زبهان
 .23سیر اعالم النبالء ،ج ،5ص.272
 .24تهذیب التهذیب ،ج ،2ص.353 - 352
 .25سیر اعالم النبالء ،ج ،5ص.276
 .26الطبقات الكبری ،ج ،7ص.230
 .27االمام قتادة بن دعامةالسدوسی ،اقواله و مرویاته ،ص.3

عرب ،لغت ،تاریخ ایام عرب و أنساب ،مرجع علمی دانشمندان عصر خویش و پهس از آن بهه شهمار مهیرفهت؛

21

چنانکه احمد بن حنبل میگوید:
قتاده در تفسیر قرآن ،فقه و اختالف نظر علما ،مردی عالم بود و کمتر کسی را میتوان یافت کهه از او پیشهی
گرفته باشد.

29

مَعْمر گفته است:
من فقیهتر از زهری و حماد و قتاده ندیدم.

30

همچنین ابوعبیده میگوید:
هیچ روزی نبود که ما شاهد نباشیم سوارهای از جانب بنیامیه بر در خانۀ قتاده نیاید و از او حدیثی یا نَسَبی و
یا شعری نپرسد؛ چنانکه زمانی دو نفر از بنیامیه در یک بیت شعر با ههم اخهتالف کردنهد .لهذا بهرای رفهع
اختالف خود پیكی را به همراه نامهای به سوی قتاده فرستادند و مطلب را از او پرسیدند.

31

از زهری پرسیدند :نزد شما قتاده عالم تر است یا مكحول؟ گفت :قتاده؛ دانش مكحهول 32در برابهر دانهش قتهاده
بسیار ناچیز بود.

33

ابوهالل به نقل از مطرالوراق میگوید:
قتاده تا لحظۀ مرگ در پی کسب علم و دانش بود ... .او بندة علم و دانش بود.

34

سمعانی در األنساب آورده است:
قتاده ،نابینا و از عالمان به قرآن بود .آنگاه که بزرگ شد و رشد کرد ،در پی تحصیل علم برآمد و از حافظان
زمان خویش گردید.

35

مَعْمر نقل میکند:
از قتاده شنیدم که میگفت :هیچ آیهای از قرآن نیست ،مگر اینکه چیزی در بارة آن شنیدهام.

36

ابوهالل میگوید:
به قتاده گفته شد :آیا هرچه را که از تو می شنویم بنویسیم؟ قتاده گفت :چه چیز مانع میشهود کهه ننویسهی؟
حال آنکه خدای علیم و حكیم تو را خبر داده به اینکه مینویسد؛ آنجا که میفرماید :عِلْمُها عِندَ رَبّی فهی
کتابٍ ؛ «علم آن (قیامت) در نزد پروردگارم در کتابی محفوظ است ( ».ه )52 :

و شنیدم که میگفت:
حف کردن مطالب در دوران کودکی مانند نقش روی سنگ است.

37

 .22االعالم ،ج ،5ص.122
 .22سیر اعالم النبالء ،ج ،5ص.276
 .30البدایة و النهایة ،ج ،2ص.343
 .31الناسخ و المنسوخ ،ص.12
 .32مكحول دمشقی از تابعین و امام اهل شام بود و در دز زمان وی در شام ،کسی فقیهتر از او وجود نداشت .وی در سال 112هجرری وفرات کررد (تهرذیب
التهذیب ،ج ،10ص.)221
 .33الطبقات الكبری ،ج ،7ص.230
 .34سیر اعالم النبالء ،ج ،5ص 275و .276
 .35االنساب ،ج ،3ص.236
 .36الطبقات الكبری ،ج ،7ص.230

او در علوم عربی ،شناخت واژگان غریب ،تاریخ روزهای عرب و نسبشناسی سرشناس روزگار خهود بهود تها
جایی که ابوعمربن عالء وی را نسبشناسترین مردم میدانست.

31

تألیفات
مورخان برای قتاده چهار کتاب ذکر کرده اند که ظاهراً تنها یک اثر از او بهاقی مانهده اسهت .اسهامی کتهب وی
عبارتاند از:
 .1الناسخ و المنسوخ فی کتاب اهلل؛ تنها کتاب موجود وی که در سال 1409ق از سوی دانشگاه بغداد ،با تحقیه
دکتر حاتم صالح الضامن چاپ و منتشر شد و محق  ،آن را قدیمیترین کتاب در ناسخ و منسوخ قرآن میداند.

39

 .2التفسیر؛ به گفتۀ محق ِ الناسخ و المنسوخ ،داوودی در بقات المفسرین 40این کتاب را به روایهت شهیبان بهن
عبدالرحمن تمیمی ذکر کرده است.
 .3کتاب المناسک؛ این کتاب به روایت سعید بن ابیعروبه بوده است .یک نسهخه از جهزء اول آن در کتابخانهۀ
ظاهریه وجود دارد.

41

 .4عواشر القرآن؛ ابنسعد در بقات خود از آن یاد کرده است.

42

مشایخ و اساتید
قتاده از اساتید بسیاری روایت نقل کرده است .ذهبی اسامی  44نفر از آنان را برشمرده که أنس بهن مالهک،
حسن بصری ،سعید بن مُسیِّب و محمد بن سیرین از جمله آنهاست.

43

قتاده و اهلبیت
قتادة بن دعامه به رغم این که در فاصلۀ سالهای زندگانی خود _ یعنی 117 - 61ق _ معاصر بها سهه تهن از
امامان شیعه ،یعنی امام سجاد ،امام محمد باقر و امام صادق

بوده است ،تنها از مالقات او بها امهام بهاقر

روایاتی نقل شده که ظاهراً این مالقاتها نیز بیش از یکبار بوده است؛ چنانکه کلینی جریان مالقات قتهاده بها
امام باقر

را در روایت منقول از زید شحام مفصّل ذکر کرده است.

نیز کلینی از أبوحمزه ثمالی روایت میکند:
روزی در مسجد رسول اکرم

نشسته بودم .مردی از در وارد شد سالم کرد و گفت :کیستی؟ جهواب دادم:

از اهل کوفه هستم؛ چه حاجت داری؟ پرسید :آیا ابوجعفر محمد بن علی را میشناسی؟ گفهتم :آری گفهت:
چهل مسئله حاضر و مهیا کردهام که از او بپرسم؛ آنچه ح است بگیرم و آنچه با ل است رها کهنم .بهه او
گفتم تو ح را از با ل تمیز میدهی و میشناسی؟ جواب داد :بلی گفتم :پهس چهه احتیهاجی بهه او داری؟
پاسخ داد :شما اهل کوفه افرادی کم اقت هستید .هرگاه ابوجعفر را دیدی مرا خبر کن .هنوز سخن من بها او
به انجام نرسیده بود که آن حضرت وارد شد ،در حهالی کهه جمعهی از اههالی خراسهان و غیهر ایشهان دور

 .37سیر اعالم النبالء ،ج ،5ص 275و .276
 .32همان ،ص.277
 .32الناسخ و المنسوخ ،ص.21
 .40طبقات المفسرین ،ج ،2ص.43
 .41تاریخ التراث العربی ،ج ،1ص.57
 .42طبقات ابنسعد ،ج ،7ص.274
 .43سیر اعالم النبالء ،ج ،5ص.262

حضرتش را گرفته و از مسائل و مناسک حج پرسش می نمودند .حضرت در جای خویش نشست .آن مرد هم
نزدیک او نشست .من (ابو حمزه) هم در جایی از مجلهس نشسهتم و سهخنان آنحضهرت را کهه عالمهان و
دانشمندان زیادی در ا رافش حلقه زده بودند میشنیدم .چون به نیازهای علمی همهه پاسهخ داد و از نهزدش
رفتند ،رو به آن مرد کرد و فرمود :کیستی؟ گفت :من قتادة بن دعامه بصری هستم .امام به او فرمهود :آیها تهو
فقیه اهل بصرهای؟ گفت :بله فرمود :به خود بیا ای قتاده خداوند تبارک و تعالی جمعی را آفریهد و آنهان را

حجت خود بر مردم قرار داد و آنها _ همچون کوهها_ ستون زمین هستند .قوام امر او به دست ایشان اسهت؛

برگزیدگان علم خدا و خاصان [درگاه] اویند؛ پیش از تمام موجودات ،آنان را بیافرید .آنان سایههای لطهف و
عنایت ح هستند که در کنار عرش الهی قرار دارند .قتاده پس از لختی گفت :به خدا قسم در مجلس فقههای
زیادی حتی روبهروی ابن عباس نشستم و در مواجهه با آنان هیچگاه آن گونه که در برابر تو خهود را باختههام
مضطرب نشدم .امام باقر

فرمود :میدانی کجا هستی؟ تو در برابر خانههایی ایستادهای که خداوند خواسهته

بلندمرتبه باشند و نام او در آن [خانه] ها یاد شود و در صبحگاهان و شامگاهان او را تسبیح گویند .مردانی که
تجارت ،آنان را از یاد خدا و بهپاداشتن نماز و پرداخت زکات بازنمیدارد 44.آنگاه فرمود :تو در چنان جایی
هستی و ما آن مردان هستیم .قتاده گفت :به خدا قسم راست گفتی فدایت شوم بهه خهدا قسهم کهه ایهنهها
خانههای سنگی و گلی نیستند [بلكه خانههای وحی و ایمان و هدایتاند].

در روایههت دیگههری وارد شههده اسههت کههه قتههاده بههر امههام بههاقر

45

وارد شههد و از امههام دربههارة

ایههن آیههه سههدال کههرد :وَلَقَههدْ صَههدعقَ عَلَههیْهِمْ إِبْلِههیسُ ظَنُهههُ فَههاتُبَعُوهُ إِلُهها فَرِیقًهها مِّههنَ الْمُههدْمِنِینَ
امام

46

فرمود:
هنگامی که خداوند بر ب آیۀ یَا أَیُّهَا الرُسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رعبِّکَ _ فی علهیّ _ وَإِن لُهمْ تَفْعَهلْ فَمَها

بَلُغْتَ رِسَالَتَهُ  47به پیامبرش دستور داد علی بن ابی الب را [به جانشینی خود] منصهوب کنهد ،پیهامبر

در

روز غدیر خم دست علی بن ابی الب را گرفت و فرمود :هرکس من موالی او هستم پس این [علهی] مهوالی

اوست .ابلیس ها [از این واقعه] بر سرشان خاک ریختند .ابلیس بزرگ _ که لعنت خدا بهر او بهاد _ بهه آنهها
گفت :شما را چه شده است؟ گفتند :این مرد ،امروز پیمانی [با مردم] بست که تا روز قیامت هیچ انسانی آن را
نخواهد شكست .ابلیس گفت :این ور نیست از میان کسانی که در ا راف او هستند برخی وعهدهای بهه مهن
دادند که هیچگاه با من خلف وعده نخواهند کرد .پس خداوند این آیه را نازل کرد :وَلَقَدْ صَدعقَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ
ظَنُهُ فَاتُبَعُوهُ إِلُا فَرِیقًا مِّنَ الْمُدْمِنِینَ .

41

نقدهای وارد بر قتاده
حدیثشناسان متأخر در «علم رجال حدیث» اصول و ضوابطی را پدید آوردهاند کهه بهر پایهۀ آنهها دربهارة
راویان احادیث و اخبار پیامبر اسالم

و ائمه

داوری میکنند و صحت و سهقم سهخنان آنهان را روشهن

می گردانند؛ یعنی با توجه به اصول و ضواب رجالی ،یا به آنان اعتماد میکنند و روایاتشان را میپذیرند و یا با
استناد به قواعد جرح رجال دربارة آنان ابراز بیاعتمادی نموده و به منقوالتشان اعتنا نمیکنند .در علم درایهه و
 .44به آیات  36و  37سوره مبارکه نور اشاره دارد.
 .45سیر اعالم النبالء ،ج ،6ص.252
« .46به یقین ،ابلیس گمان خود را دربارة آنها محقّق یافت .پس همگی از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مؤمنان( ».سوره سبأ ،آیه .)20
« .47ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت _ دربارة علی _ بر تو نازل شده ،به طور کامل (به مردم) برسان! که اگر [در ایرن امررك کوتراهی کنری رسرالت او را
انجام ندادهای!» (سوره مائده ،آیه .)71
 .42بحاراألنوار ،ج ،31ص.650

حدیثشناسی این عمل را اصطالحاً «جرح و تعدیل» مینامند.

49

اگرچه محدثان شیعه با محدثان اهل سنت در ضواب جرح و تعدیل اختالف نظرهایی دارند ،اما بها مقایسهۀ
دیدگاه هر دو گروه میتوان به قدر مشترکی از این ضواب مانند گویا بودن ،مستند و مسهتدل بهودن ،پرهیهز از
تعصبات فرقه ای و حزبی و توجه به اقوال و پرهیز از یکسونگری50دست یافت که دست کم از بُعد نظری مورد
پذیرش فریقین است.
در ذیل با توجه به این ضواب به بیان نقدهای وارد بر قتاده میپردازیم:
 .1تدلیس

دانشمندان و محدثان اهل سنت نسبت به قتاده موضعگیریهای مختلفی دارند .عدهای او را ثقهه و قهولش را
حجت و عده ای نیز او را متهم به تدلیس میدانند؛ چنانکه اکثر محدثان اههل سهنت ماننهد نسهائی (م303ق) و
ابنحبان ،او را به تدلیس متهم میکنند.

51

زرکلی در األعالم میگوید:
قتاده گاهی در حدیث تدلیس میورزید.

سمعانی (م562ق) گفته است« :او مدلِّس بود».

52

53

چههه بسهها سههخن خالههد مویّههد ایههن دیههدگاه در بههارة وی باشههد .خالههد بههن قههیس از قههول
قتاده میگوید:
من هیچ وقت چیزی را فراموش نكردهام آن گاه به پسری که همراهش بود گفت :پسر کفش مرا به مهن بهده
پسر گفت :کفش در پایت است.

54

در مجموع با توجه به آنکه بزرگان اهلسنت مانند نسائی و ابن حبهان او را مهتهم بهه تهدلیس نمهودهانهد،
میتوان گفت قول او حجت نیست.
 .2ارسال

قتاده از جمله کسانی است که بسیاری از احادیث را به صورت مرسل و مرفوع ذکر کرده اسهت؛ شهاگردان
وی به سبب اعتماد به حافظۀ قوی و شدت حف و ضب وی ،اسناد احادیث را از او نمیپرسیدند.
مَعْمر میگوید:
ما نوجوان بودیم که در درس قتاده شرکت میکردیم .از او سند احادیث را میخواستیم .او میگفت :سهاکت
سند در کنارش است .ابوالخطاب [اشاره به خود] سند است و بدین ترتیب ،ما را از در خواست سند منصرف
میکرد.

55

 .42آیین جرح و تعدیل رجال تاریخ ،ص.101
 .50همان ،ص.125 – 120
 .51تهذیب التهذیب ،ج ،2ص.312
 .52االعالم ،ج ،5ص.122
 .53االنساب ،ج ،3ص.236
 .54سیر اعالم النبالء ،ج ،5ص.272
 .55الطبقات الكبری ،ج ،7ص.230

افزون بر این ،او بدون واسطه از محدثانی روایت نقل میکند که با آنان مالقهاتی نداشهته و چیهزی از آنهها
نشنیده است.
ابنحزم اندلسی (م456ق) گفته است:
قتاده حتی یک کلمه از عبداهلل بن عمرو بن عاص نشنیده و با او مالقاتی نیز نداشته است.

56

ابیداوود سجستانی (م275ق) در سنن خود میگوید:
قتاده از عروه هیچ حدیثی نشنیده است.

57

عمرو بن عالء گفته است:
قتاده از هیچ چیز فروگذار نمیکرد و از هر کسی روایت میکرده است.

51

اسماعیل بن ابیخالد از شعبی میپرسد :آیا قتاده را دیدهای؟ شعبی مهیگویهد :آری او را دیهدهام «فرأیهت
دروازة القمهههههاش» [دروازهای اسهههههت کهههههه ههههههر کهههههس و از ههههههر قماشهههههی بهههههدان
وارد میشود].

59

بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت مرسالت قتاده جزو ضعیفترین مرسالت است و نمیتوان به آنها اعتماد
کرد ،مگر آنکه با کمک قرائن ،ضعف آنها جبران شود.
 .3قَدَری بودن

افزون بر تدلیس ،ایراد دیگری که بر قتاده وارد کردهاند ،قدری [جبری مسلک] بودن اوست؛ چنانکهه سهعید
بن عروبه از قول قتاده میگوید:
همه چیز به تقدیر الهی است ،جز معاصی.

60

ابنحجر از قول عِجْلی (م261ق) مینویسد:
او تا اندازهای اندیشۀ قدری داشت؛ در عین حال نه به سهوی آن دعهوت مهیکهرد و نهه دربهارة آن سهخنی
میگفت.

61

اما عبداهللبن شَوذب (م175ق) میگوید:
شنیدم که قتاده در مسجد بصره صدا را به دفاع از قدر بلند کرده بود.

62

فضیل بن عیاض گفته است:
به اووس گفته شد :این قتاده است که دارد میآید .گفت :اگر بیاید برمیخیزم و میروم .به او گفته شهد :او
مردی فقیه است .گفت :ابلیس فقیهتر از اوست؛ زیرا گفت :رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِی (حجهر)39 :؛ «پروردگهارا بهه
 .56المُحلّی ،ج ،2ص.103
 .57سنن ابیداود ،ج ،1ص.26
 .52الحد الفاصل ،ص.417
 .52همان.
 .60تذکرة الحفاظ ،ص.124
 .61تهذیب الكمال ،ج ،23ص.517
 .62همان.

سبب آنکه مرا گمراه کردی»؛ یعنی ابلیس گمراهی را به خدا نسبت داد ،ولی قتاده که عقیهده بهه قهدر دارد،
معاصی را به خدا نسبت نمیدهد.

63

با وجود اینکه قدری بودن قتاده را یكی از عوامل تضعیف او دانستهاند ،بعضی قول او را حجت میداننهد؛
چنانکه ذهبی می گوید:
با وجود این عقیدة با ل ،کسی نیست که حدیث او را حجت نداند.

64

برخی نیز معتقدند او عقیدة قدری داشت ،ولی از آن برگشت 65.اما عدهای دیگر معتقدند او بر همهان عقیهدة
قدری از دنیا رفت 66.بنابراین از این امر نمیتوان چشمپوشی کرد که قدری بودن قتهاده او را در حهدّ ضهعفاء
تنزل میدهد.
 .4تفسیر به رأی

گذشته از قدری بودن و ارسال روایت ،مهمترین ضعف و قدحی که بر قتاده وارد است ،تفسیر کهردن کهالم
الهی به رأی خود و بدون استمداد از مفسران واقعی قرآن است .این نكته را از سهدال امهام محمهد بهاقر

از

قتاده در روایت زید شحام میتوان دریافت:
کلینی به سند خود از زید شحام روایت کرده که گفت :در حضور حضرت باقر
بر آن حضرت وارد شد .امام باقر
میپندارند .امام

بودم .دیدم قتادة بن دعامه

به او فرمود :ای قتاده آیا تو فقیه اههل بصهرهای؟ گفهت :مهردم چنهین

فرمود :به من خبر رسیده که تو قرآن را تفسیر میکنی قتاده گفت :بله .امام فرمود :آیا بهر

پایۀ علم و دانش تفسیر می کنی یا بر اساس جهل و نادانی؟ گفت :بر پایۀ علم و دانش .امهام فرمهود :اگهر از
روی علم تفسیر میکنی ،پس تو همان هستی که گفتی و من از تو سدال میکنم .قتهاده گفهت :بپهرس امهام
فرمود :به من خبر بده از قول خدای عزوجل در آیه وَ قَدعرْنا فِیهَا السعیْرَ سِیرُوا فِیها لَیهالِیَ وَ أَیعامهاً آمِنهینَ .

67

قتاده گفت :مراد ،کسی است که با زاد و توشه و مال اإلجارة حالل از خانه و دیار خویش خارج و قصد مكۀ
معظمه را نموده ،چنین شخصی در امان است تا به سوی اهلش برگردد .آن حضرت فرمود :ای قتاده تو را به
خدا سوگند میدهم آیا میدانی که گاه می شود شخص ،با زاد و توشه و مال اإلجارة حالل به قصهد مكهه از
شهر خود خارج میگردد ،ولی گرفتار راهزنان و دزدان میشود و نفقۀ خود را از دست میدهد و افزون بر از
دست دادن مال ،جانش را نیز از دست میدهد؟ قتاده گفت :آری .آنحضرت فرمود :وای بر تو ای قتاده اگهر
قرآن را به رأی و هوای نفس خود تفسیر مینمایی البته هالک شدی و دیگران را نیز هالک کردی و چنانچهه
اینگونه تفسیر را از مردم گرفتهای ،باز خود هالک شدی و دیگران را نیز هالک کردی .به خود بیا ای قتهاده
مراد آیه کسی است که با زاد و توشه و مالاالجارة حالل از خانه و دیار خویش خارج شهده و قصهد مكهه
معظمه را نموده ،در حالی که عارف به ح ما اهلبیت پیغمبر است و دلش هوای ما را دارد؛ چنانکه خداوند
در آیۀ دیگر میفرماید فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النُاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ  61.مقصود آیه ،خانۀ خدا نیسهت؛ زیهرا در ایهن

 .63معرفة الثقات ،ج ،2ص.215
 .64تذکرة الحفاظ ،ج ،1ص.122
 .65الناسخ و المنسوخ ،ص.12
 .66االنساب ،ج ،3ص.236
« .67و سفر را در میان آنها به طور متناسب [با فاصله نزدیکك مقرّر داشتیم [و به آنان گفتیم:ك شبها و روزها در این آبادیهرا برا ایمنری [کامرلك سرفر کنیرد»
(سوره سبأ ،آیه.)17
 .62سوره ابراهیم ،آیه .37

صورت الزم بود بفرماید« :اِلَیْهِ» .به خدا سوگند ما مقصود و مضمون دعای ابراهیم خلیل هستیم که ههر کهس
قلبش به ما تمایل داشته باشد حجش قبول و اگر در دلش محبت ما نباشد حجهش مقبهول نیسهت .ای قتهاده
هرکس چنین باشد در روز قیامت از عذاب جهنم در امان است .قتاده گفت :به خدا سوگند آیه را جز به این
شههههكل ،بههههه شههههكل دیگههههری تفسههههیر نخههههواهم کههههرد .سههههپس امههههام بههههاقر
فرمود :به خود بیا ای قتاده معارف قرآن را کسی میداند که قرآن خطاب به او نازل شده است.
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بنابراین با توجه به اصول و ضواب که حدیثشناسان متأخر برای پذیرش و عهدم پهذیرش روایهات راوی بیهان
می کنند ،نقدهایی همچون تدلیس و ارسال در روایات ،قدری بودن و تفسیر کردن کالم الهی رای خهود ،بهر قتهاده
وارد است که همین امور سبب بیاعتمادی به روایات او میشود.

نتیجهگیری
قَتادَة بن دِعامۀ سَدوسی بَصْری ،مكنّی به أبوالخطاب ،از مفسران عامّه و از جملۀ تابعین به شمار می رود کهه بهه
احتمال قوی متولد سال  61و متوفای  117است .قتاده از شخصیتهای علمی اهلسنت است و با اینکه کور مهادر
زاد بود ،اما حافظهای قوی داشت و در علوم مختلف مرجع علمی و دانشمند عصر خویش به شهمار مهیرفهت .از
این رو اقوال فراوانی در تفاسیر عامه و خاصه از او نقل شده است .به رغم نقدهایی مانند مدلس بودن ،ذکر روایهات
بههههدون سههههند و داشههههتن تفكههههرات قههههدری ،غالههههب علمههههای عامههههه ،وی را موثهه ه دانسههههته
و بههه اقههوال او در تفسههیر اسههتناد مههیکننههد .امهها در نههزد شههیعه وثاقههت او بههه اثبههات نرسههیده و اقههوال
او فاقد ارزش تفسیری است و با وجود اثبات حقانیت جایگاه اهل بیت برای او و اعتراف صریح بر آن ،استمرار بهر
روش ساب خویش ،از وی در نگاه شیعه ،چهرهای ناموجه ترسیم کرده است.
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