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 .۱مقدمه
مرحوم مغنیه در ادامۀ سنّتِ تفسیریِ مفسرانِ شیعی ،مبانی و روش آنان را با رویکرد و
نگاهی تازه و نسبتاً کارآمد ،به کار بسته است .وی از یک سو بهه هنگهام تفسهیر آیها
قرآن ،گفتمان غالب تفسیری خود را بر سامانۀ تفسیری مفسرانی چهون شهیخ سوسهی،
سبرسی و عالمه سباسبایی بنا نهاده ،و از دیگر سو ،در فرایند تفسیر ،نتوانسته خود را از
فضای فرهنگی ،عصری و اجتماعی روزگارش ،برکنار ببیند .در سنّتِ تفسهیری شهیعه،
مفسران یادشده از جرگۀ کسانی به شمار میآینهد کهه امهروزه از تفسیرشهان بههعنهوان
«تفسیر جامع» سخن به میان میآید(.نک :مؤدب۱۰9۳ ،ش ،ص)۰۴9
شاخصِ بنیادینِ تفسیرِ جامع ،بهرهگیری از قرآن ،سنّت و عقل است .قرآن و سهنّت
بهمثابۀ منبع تفسیری و عقل بیشتر بهمنزلۀ ابزاری کارگشا ،به هنگام اسهتفاده از دو منبهع
نخست(قرآن و سنّت) به کار میرود .در گیرودار تفسیر ،نهتنها مفسهران شهیعی ،بلکهه
غالب اندیشمندانِ برجستۀ حوزۀ قرآنپژوهی ،از ضرور

و بایستگی این دو منبع مهه

به هنگام تبیینِ مرادِ الهی غفلت نورزیدهاند.
جُستار پیش رو در مقام بررسی و واکاوی «حدیث» در تفسیر الکاشف است و ایهن
که چگونه فضای زمانی و مکانی ،مرحوم مغنیه را ،در کاربست حدیث در مقام تفسهیر،
تشویق کرده و سایهگستریِ روایت در تفسیر ،با توجه به عصری بهودنِ تفسهیر او ،چهه
ابعادی دارد؟
بنا به تصریح مفسهر مها ،انتخهاب رویکهردیِ اقنهاعی و تقریهبگرایانهه در تفسهیر
الکاشف ،انگیزۀ اصلی او در این مه بوده است .حال با توجه به این صراحت ،پرسش
اصلی چنین اسهت :آیها مهیتهوان وجهوه برجسهتۀ ایهن نگهاهِ اقنهاعی و ایهن رویکهرد
تقریبگرایانه را به هنگام کاربستِ حدیث در این تفسیر ،فراز آورد و به تبیین و تحلیل
آن همت گمارد؟
آنچه اساس و شاکلۀ این مقال را تشکیل میدهد ،پاسخ به ابعاد این پرسهش اسهت.
کوشش خواهی کرد با ذکر نمونهها ،دربارۀ ههر محهورِ مربهوب ،بهه بررسهی و تعمیهق
موضوع مورد نظر بپردازی .
شایسته مینماید ابتدا از زیربناییترین مقولۀ مرتبط با ایهن بحهث ،کهه آن روایها
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تفسیری است ،و نیز مقدمۀ آن ،که آگاهی از دیدگاه این مفسر در حوزۀ خبهر واحهد و
حجیت آن است ،سخن به میان آید .شایان ذکر است رویکرد اصلی حهدیثی ،کهه ایهن
نوشتار بهدنبال تحلیل و بررسیِ آن است ،رویکرد تقریبگرایانه است کهه مصهادیق آن
در قالب زیر محورهای رویکرد نقهل بهه معنها ،رویکهرد اختصهار و تقدیهع حهدیث و
رویکرد ویژۀ او در استناد به منابع حدیثی فریقین و رویکرد همگرایانه در شیوۀ استفادۀ
حدیثیِ این مفسر ،خود را نشان میدهد.
 .۲مغنیه و خبر واحد
از دیرینۀ ایام ،موضوع خبرِ واحد و کیفیت کهارایی آن در حهوزۀ روایها ِ مربهوب بهه
عقاید ،اخالق و احکام ،یکی از مباحث چالشبرانگیز حدیثپژوهان ،دانشهمندان عله ِ
۱

اصول و فقه و متکلمان بوده است .این بحث ،بهدنبال خود ،گفتوگوهایی علمی را در
مقولۀ «حجیت خبرِ واحد» در میان عالمان مسلمان به وجود آورده و آثار و دیدگاههای
متمایز و گونهگونی را در بین آنهان رقه زده اسهت .گروههی حجیهت خبهر واحهد را
پذیرفته و دستهای آن را انکار کرده و برخی نیز در این بحث ،قائل به تفصیل شدهانهد
به این معنا که در حوزهای ،حجیت این خبر را پذیرفته و در بخشهی دیگهر آن را نفهی
کردهاند .در اینجا بحث مه  ،حجیت خبر واحد ،در تفسیر است .به بیان دیگر ،در اینجا
جایگاه و میزانِ اعتبارِ روایا ِ تفسیری مدرح است .مفسهران در ایهن زمینهه ،هه ر ی
نیست و دیدگاههای مختلفی دارند.
در یک نگاه میتوان چنین گفت :گروهی مانند شیخ سوسی و عالمهه سباسبهایی در
حوزۀ آیا غیرفقهی قرآن ،برای روایا تفسیری جایگاهی قائهل نبهوده و آنهها را از
زمرۀ خبر واحدی میداننهد کهه عله آور نیسهت(.نک :سوسهی۱۰۳۱ ،ق ،ج ،۱ص۴۷
سباسبایی۱۰۷۱ ،ش ،ج ،۱۷ص )۷۶۷اما از سویی دیگر ،مفسرانی نظیر آیتاهلل خویی و
مرحوم آیتاهلل معرفت ،برای روایا تفسیری ،یعنی اخبار واحد در حهوزۀ تفسهیر ،بهه
شرب بر کنار بودن احادیث از حیث ضعف در سند و سسهتی در محتهوا ،اعتبهار قائهل
هسههتند(.خویی۱۴۳۱ ،ق ،ص ۰9۳معرفههت۱۴۱9 ،ق ،ج ،۷ص )۰۷ایههن شههمول و
فراگیری ،همۀ حوزههای دینی را در بر میگیرد.
اکنون با توجه به آنچه گفته شد به سراغ مغنیه رفته و نظرگهاه وی را در بهاب خبهر
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واحد و حجیت آن جستوجو میکنی  .او خبر واحد را در برابر سنّت قدعی یها خبهر
متواتر مدرح میکند(.مغنیه۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۱ص )۷۳۰بر اساس ایهن نگهاه ،خبهر متهواتر،
همان سنّت قدعی است که در برابرش ،خبر واحهد قهرار گرفتهه اسهت .مغنیهه چونهان
مفسرانی نظیر شیخ سوسی ،مرحوم عالمه سباسبایی ،حوزۀ اعتبار روایا تفسیری را در
محدودۀ روایا واردشده در آیا االحکام نافذ دانسته است .به بیان دیگهر او در ایهن
زمینه ،جزء آن دسته از مفسرانی قرار دارد که حجیت خبر واحد را در همۀ آیا

قرآنی

بهویژه اعتقادی و اخالقی نمیپذیرند .ولی آیا در عمل ه  ،تفسیر مغنیه چنین است که
وی فقط روایا ِ تفسیریه خبر واحده را در حوزۀ آیا فقهی قابل پذیرش مهیدانهد؟
چنین نیست بلکه در مواردی نه چندان که  ،او از روایها

تفسهیری در حهوزۀ آیها

غیرفقهی بهره برده ،آن ه به این دلیل که قرینهای همراه روایا بوده که مفاد آن ،ذیهل
تفسیر آیه پذیرفتنی مینماید .یک نمونۀ آن در تفسهیر آیهۀ شهریفۀ «وَ ال تَزِرُ وزِرَُ ورِرَُ
أُخْرى»(انعام )۱۶۴ :آمده است .در آنجا پرسشی مدرح میشود و پاسخی ،مبنی بر آنکهه
مردگان بهخاسر گناهان و یا کارهای نیک زندگان نه عذاب مهیشهوند و نهه از نعمهت
آسایش و آرامش برخوردار میشوند .وی میپرسد پس روایاتی که میگوید :کسی کهه
وارد قبرستان شود و سورۀ «یس» را بخواند ،خداونهد بهه خهاسر فضهیلت ایهن سهوره،
عذاب اهل قبرستان را تخفیف میدهد ،چهه معنهایی دارد؟(ابهن فههد حلّهی۱۴۳۷ ،ق،
ص)۱۴۶
مغنیه ضمن استناد به این روایا  ،آن را مخالف با عقل نمیداند و در عمل ،تفسهیر
خود را بر اساس چنین روایتی سامان میبخشد .به باور مغنیه نکتۀ مه  ،قرینهای اسهت
که در این روایت وجود دارد و آن ،هماهنگی محتوای حدیث با عقهل اسهت .بهه نظهر
وی ،عدم مخالفت با عقل در روایت فوق ،از این جهت است که این موضوع در حوزۀ
تفضل الهی است و نه عدل او.
 .۳معیارهای پذیرش حدیث از نظر مغنیه
یکی از دانشهای مه در حوزۀ فه حدیث ،دانش فقههالحهدیث اسهت کهه بههلحها
تاریخی ،کاربرد این اصدالح ،به دهههای پایانی سدۀ دوم برمیگردد .بر مبنای گزارش،
سفیان بن عُیَیْنه(۱9۳ق) در سفارش به برخی شاگردانش از جمله «محمهد بهن ادریهس
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شافعی»(م  )۷۳۴اهتمام به این عل را توصیه کرده است(.خدیب بغدادی۱۴۷۱ ،ق ،ج،۱
ص )۹۴9در متون روایی امامیه ،وجهود تعبیهری ماننهد «معهانی کالمِنها»(صهفّار قمهی،
۱۴۳۴ق ،ص )۰۴9اهمیههت فقهههالحههدیث را از منظههر امامههان معصههوم و در دوران
حضور آنان خاسرنشان میسازد.
بدینسان از همان سدههای نخست ،فه حدیث و واکاری معنایی آن ،باید با توجه
به مالک هایی نهزد عالمهان مسهلمان ،مهورد توجهه قهرار مهیگرفتهه اسهت .ایهن مهه
بهخصوص ،با توجه به جریان جعل حدیث و روایها
برخوردار بوده است.

متعهار

 ،از اهمیهت ویهژهای

به عبارتی دیگر ،نقد محتوایی حدیث در کنار نقد سندی ،که دانش رجال عههدهدار
آن است ،راه مه ارزیابی احادیث تلقی میشهده اسهت(.نک :سوسهی۱۰۶۰ ،ش ،ج،۱
ص)۷
بر مبنای آنچه آمد ،مغنیه نیز بهعنوان مفسر قرآن ،در مواجهه بها روایها تفسهیری،
ناگزیر بوده تا آنها را با مالکهایی بسنجد و نسبت به آنها موضعگیری کند.
۳ـ .۱هماهنگی با ظاهر آیه

قرآن معیارِ پاالیشِ حدیث است .بهدلیل تقدم رُتبهی قرآن(ثقهل اکبهر) بهر حهدیث(ثقل
اصغر) ،عرضۀ حدیث بر قرآن و ضرور ِ همهاهنگی بها اهواهر آیها قهرآن ،اصهلی
انکارنشدنی است .به دیگر سخن ،این معیارْ بودن ،ه دالیهلِ نقلهی دارد و هه دالیهل
عقلی .۷گرچه در برخی منابع اهل سنّت ،روایا موسوم به عَرْ ْ ۰بهه عهدم صهحت،
موصوف شدهاند(.متْقی هندی۱۴۳9 ،ق ،ج ،۱ص ۱۷9شافعی ،بیتا ،ص )۷۷۹در عین
حال ،برخی دیگر از دانشمندانِ اهل سنّت آن را پذیرفتهاند(.شاسبی ،بیتا ،ج ،۴ص)۷۰
این احادیث در منابع شیعی ،سُرُق استواری دارند و پذیرفتنیانهد(.کلینی۱۴۷9 ،ق ،ج،۱
ص ۱۷۴بروجردی۱۴۳۳ ،ق ،ج ،۱ص)۰۱۱
مغنیه نیز بسان دیگر مفسران شیعی ،به روایا عَر اعتقاد دارد و در ضمنِ تفسیرِ
آیا با روایا  ،به درونمایۀ آن را توجه نموده و احادیث را بهر اسهاس همهاهنگی بها
اواهرِ آیا
داده است.

و موافقت با آن بررسی کرده ،آنها را پذیرفته و گاه مورد نفی و انکار قرار
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در اینجا ذکر چند نمونه از روایهاتی را یهادآور مهیشهوی کهه مغنیهه بها توجهه بهه
هماهنگی با ااهر آیا و یا مخالف نبودن با آنها در تفسیر خود آورده است.
نمونۀ اول ذیل آیۀ  ۱۱سورۀ نساء است .ساووس بن کیسهان(م  )۱۳۹روایتهی را از
ابن عباس(م  )۶۳آورده که بهر اسهاس آن پیهامبر فرمهوده اسهت :فریضهههها را بهه
صاحبانش دهی و باقی ،از آنِ خویشاوندان مرد است(.سوسی۱۴۳۷ ،ق ،ج ،9ص)۷۶۰
مغنیه اوالً با استناد به کذّاب بودن ساووس ۴،از نظر شیعه و ثانیاً با توجه به ااهر آیها

 ۷۹سورۀ انفال و  ۶سورۀ احهزاب (وَ أُولُوز زلْأَُرحامر بَعرضُهمر أَورلى بربَعرضٍ فِز تازا ر زلهز )،
مفاد روایت نقلشده توسط ساووس را مردود دانسته است .آنچه شهاهد مثهال ماسهت،
مخالفت این روایت با ااهر آیه است که مغنیه با تأکید بر آن ،بههعنهوان معیهاری در رد
۹

روایت ،آن را مدرح کرده است.
نمونۀ دیگر ،روایتی ذیل آیۀ  ۱۳سورۀ نساء است کهه مهیگویهد پیهامبر فرمهود:
کسی که حتی یک ساعت قبل از مرگ توبه کند ،خهدا پذیرنهدۀ توبهۀ اوسهت و حتهی
اضافه میکند حتی کمتر از آن بهگونهای که روحش به گلویش رسهیده و در آسهتانۀ از
دنیا رفتن باشد ،باز ه خداوند توبهۀ او را مهیپهذیرد(.کلینهی۱۴۷9 ،ق ،ج ،۴ص)۷۴۷
مغنیه چنین روایتی را با روح و مضمون آیاتی مانند  99و  ۱۳۳سهورۀ مؤمنهون ۶مغهایر
دانسته است و تصریح کرده روایت فوق با کتاب خدا مخالف است .وی بر ایهن بهاور
است که دور نیست که چنین روایتهی سهاخته و پرداختهه جهاعالنِ حهدیث ،در دوران
امویان و عباسیان بوده تا توجیهی برای ستمگری و بیداد آنها باشد.
مفهومِ مخالفِ محورِ مورد بحث ،یعنی «هماهنگی بها اهاهر آیهه» ،مخهالف نبهودن
روایت با نص صریحِ قرآن است که همواره موضوع مورد اجماع مسلمانان تلقهی شهده
است(.اِدلِبی۱۴۳۰ ،ق ،ص )۷۰9در گفتمان شهیعی ،اساسهاً حجیهت بیهان پیهامبر و
معصومین از قرآن به دست میآید .بدینسان یک حدیثپژوه در گام نخست ،برای
احرازِ اصالت حدیث باید به قرآن مراجعه کند(.نک :سباسبایی۱۰۷۱ ،ش ،ج ،۱ص )۳9
بر اساس آنچه گفتی  ،در اینجا مخالفتِ روایت با آیا مدرح است.
در نمونهای دیگر ،موافقتِ روایت با ااهر آیه ،مورد تأکید مفسر ماسهت .در اینجها

شاهد مثال ما ذیل آیۀ  ۱۳سورۀ نمل ۷است .مغنیه در آنجا گفته است :باد باعث گردیهد
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تا سخنان مورچه به گوش سلیمان رسانیده شود .آنگاه وی با استناد بهه آیهۀ  ۰۶سهورۀ
«ص» مضمون روایت را تأیید میکند« .پس باد را رام او(سلیمان) کردی که بهه راحتهی
هرجا که قصد میکرد ،به فرمان او بود ».در باب موافقتِ روایت با ااهر آیه و یها عهدم
مخالفت حدیث با آیۀ قرآن ،نمونههایی در تفسهیر الکاشهف وجهود دارد کهه بههدلیهل
اختصار در گفتار ،از آن میگذری (.برای نمونههای بیشتر نک :بحث روایا مربوب بهه
جواز وصیت برای وارث ،روایت ذیل آیۀ  ۷۰۳سورۀ بقره همچنین روایا

مربوب بهه

حادثۀ افک ،ذیل آیۀ  ۱۱سورۀ نور ،ج ،۹ص)۴۳۰
 .۴موافقتِ سنّت قطعی با آیه
از موارد مه رویکرد حدیثی مغنیه ،تأکید و تصریح بر هماهنگی حدیث با سنّت قدعی
رسول اهلل است .اهمیت سنّت قدعی و یا سنّت متواتر تا حدی است که مغنیه نسهخ
آیۀ قرآنی را از سریق همین سنّت قدعی ،ه ردیف نسهخِ آیهه بها آیهه مهیداند(.مغنیهه،
۱۴۷۴ق ،ج ،۱ص)۱۷۳
نمونهها را بنگری  :ذیل تفسیر آیۀ  ۱۳۳سورۀ بقره که در آن بحث اختالفی جهواز و
یا عدم جواز وصیت ،بر مبنای روایا ِ فریقین مدهرح اسهت .مغنیهه دربهارۀ ضهرور
وصیت برای خویشاوندان تعبیری دارد که اهمیت سهنّت قدعهی و لهزوم همهاهنگی و
سازگاری آن با آیۀ قرآن را خاسرنشان میکند .او معتقد است آنچه در سهنّت قدعهی و
اجماع وجود دارد ،عدم وجوبِ وصیت است .بر این اساس ،وی تفسهیر «وصهیت» در
آیه را بر استحباب ،حمل و توجیه کرده است نه وجوب .شاهد ما در اینجا ایهن جملهۀ
مغنیه است« :ه در سنّت ثابت شده و ه در اجماع(».همان ،ص)۷۷9
چنین مینماید آنجا که مغنیه تعابیری مانند «احادیث صحیح» و یا «روایا

صحیح»

را بهمثابۀ شاهد و قرینۀ سخن خود میآورد ،موافقتِ سهنّتِ قدعهی بها آیهه را در نظهر
دارد(.همان ،ص ۷۳۹ ،۷۳۰و )۰۰۴
 .۵هماهنگی با آموزههای پذیرفتهشدۀ کالمی
یکی از اعتقادا شیعه ،ایمان به نبو و عصمت پیامبر و به تبعِ آن ،امامهت اسهت.
(نک :صفایی۱۴۳۷ ،ق ،ص ۱۱۶و  )۱۱۷هرگونه روایتی که بهنحوی با عقیدۀ مسلمانان
بهسور اع و شیعه بهسور اخص در تضاد باشد ،پذیرفتنی نیست .در تفسیر مغنیهه ذیهل
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تفسیر آیۀ  ۹۷سورۀ حج ،سببِ نزولی ۳وارد شده که در خصوص قرائهت سهورۀ نجه
توسط پیامبر است .مفسر الکاشف ضمن گزارش رد سبب نزول مربهوب بهه سهورۀ
نج توسط عالمان و محققان مسلمان ،بیانی دارد که چنین اسهت« :روایهت ،سهاخته و
پرداخته زندیقهایی است که در مقام خردهگیری بر کتاب خدا و نبو محمدنهد ».وی
تأکید کرده است« :بیانِ پیامبر در حک ترجمان سخن الهی است و بیانِ پیامبر ،بیانی
است قدسی و مبرا از هرگونه دخل و تصرف شهیدان(».مغنیهه۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۹ص)۰۴۳
پرواضح است آنچه مغنیه را بر آن داشته تا ساحت پاک نبو را از دستبرد نفوذ شیدان
بر کنار بداند ،عصمت پیامبر الهی است .ایهن چنهین روایهاتی بها اعتقها ِد مهورد اجمها ِع
مسلمانان ،در مخالفت آشکار قرار دارد و قابل اعتماد نیست.
مغنیه ذیل آیۀ  ۱۷۴سورۀ بقره خاسرنشان میکند که اعتقاد بهه اندیشهۀ عصهمت بهه
شیعه اختصاص ندارد ،بلکه اهل سنّت ه بدان معتقدند .منتهی آنها عصهمت را سبهق
روایتی به امت ه نسبت میدهند این حدیث واردشده در منابع اههل سهنّت عبهار
اسههت از« :ال تَجْتَمِ هعُ اُمَّتِههی عَلَ ه الضَّههاللَة(».ترمههذی۱۰۹۷ ،ق ،ج ،۴ص ۴۶۶حههاک
نیشههابوری۱۰۰۴ ،ق ،ج ،۱ص ۱۱۹و  ۱۱۶ابههن ماجههه۱9۹۰ ،م ،ج ،۷ص )۱۰۳۰ایههن
روایت نزد شیعه به اثبا نرسیده و مضمون آن پذیرفتهه نیسهت(.نک :برقهی۱۰۷۱ ،ق،
ص ۷۷۳صدوق۱۰۶۱ ،ش ،ص ۱۹۴و  )۱۹۹مغنیه نیز آن را بها اتکها بهه عهدم اجمهاع
عالمان شیعه ،نفی و انکار میکند.
 .۶پذیرش حدیث بر اساس اجماعِ عالمان شیعه
مغنیه برای شرح واژۀ «کتمان» در آیۀ  ۱۹9سورۀ بقهره (إرن زلزِِنََ نتاُُزونَ اَزا أَََِْلْ زا) و
نسبت آن با کلمۀ «لعنت» در همین آیه (أُولئِک نهْعَز ُهم زلهز وَ نهْعَز ُهم زلُِِ ُزون) اشهاره
میکند و چنین میگوید :این کتمان پس از آگاهی به احکامِ خدا یا سنّت رسول اهلل
و یا حک عقل است که لعنت و دوری از رحمت خدا را بهدنبال دارد .وی در ادامه بها
استناد به حدیثی ،بیان خود را بیشتر توضیح میدهد .بدین ترتیب که کتمان پس از عل ِ
هر عال و پاسخگو نبودن وی به پرسشگر ،باعث خواهد شد ،در قیامت لجامی از آتش
بر دهانش زده شود .مغنیه در توضیح حدیث ،به اجمهال و وحهد نظهر فقهها در امهر
آموزش احکام دین اشاره میکند که ترک این آموزش ،استحقاق مجازا

را بهه دنبهال
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دارد .به نظر مغنیه ،نکتهای دیگر در این بحث ،اهمیت توجه به قاعدۀ «قبحِ عِقهابِ بهال

بیان» 9است یعنی اگر تکلیف به شخص مکلّف ابالغ نشود ،وی مسئول نخواههد بهود.
او این موضوع را از بدیهیا عقلی و مورد اجماع فقها ۱۳میداند و در پایان روایتهی را
از پیامبر نقل میکند که از امت من آنچه را کهه نمهیداننهد ،تکلیهف برداشهته شهده
است(.مغنیه۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۱ص ۷۴۷و )۷۴۳
نمونۀ دیگر ذیل آیۀ  ۱۷۳سورۀ بقره است که در توضهیح واژۀ مسهلمان و مهؤمن و
بیان نظریۀ منحصربهفردِ شیعه میباشد ،که در خصوص موضهوعِ موحهد بهودن اجهداد
پیامبر اکرم مدرح شده است .بر اساس اجماع شیعه ۱۱پیامبر فرمودند « :رُوِی عَنْ
سَیدِنَا رَسُولِ اهللِ صَلَّ اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ اَنَّهُ قَالَ :کنْتُ اَنَا وَ عَلِی نُوراً فِهی جَبْهَهة آدَمَ عَلَیههِ
السَّالمُ فَانْتَقَلْنَا مِن الْاَصْالبِ الدّاهِرَة اِلَ الْاَرْحَامِ الْمُدَهَرَة الزَّاکیة حَتَّ صِهرْنَا فِهی صُهلْبِ
عَبْدِ الْمُدَلِّبِ فَانْقَسَ َ النُّورَ قِسْمَینِ فَصارَ قِسْ ٌ فِی عَبْدِاهللِ وَ قِسْ ٌ فِی اَبِی سالِبف فَخَرَجْتُ
مِنْ عَبْدِاهللِ وَ خَرَجَ عَلِی مِنْ اَبِی سالِبف وَ هُوَ قَوْلُ اهللِ جَلَّ وَ عَزَّ زَلِِی خَهَقَ اََِ زلُْاءِ بَشَزرز

فَجَعَهَ ََسَبا وَ صِهررز وَ تانَ َُبُّک قَدِنرز»(مسعودی۱۴۷۶ ،ق ،ص )۱۰۰با این توضیح ،حک
به سهار

پدران موحد پیامبر و نیاکان ایشان ،مورد تصریح قرار میگیرد(.برای آگهاهی

از حدیث ،نک :سیوسی۱۴۳۴ ،ق ،ج ،۹ص)9۳
 .۷مغنیه و شیوههای استناد به حدیث
یکی از جنبه های تفسیری نسبتاً قابل توجه در تفسیر مغنیه ،استناد بهه روایهت ،توسهط
مفسر است .این استناد ،گونههههایی دارد از ایهن قهرار :اسهتناد بهه حهدیث بها حهذف
سلسلهسند روایت ،تقدیع حدیث ،نقل به معنا ،ذکر روایها اسهباب النهزول ،توضهیح
حدیث ،نقد حدیث ،ذکر روایا

از جوامع حدیثی کههن شهیعی و سهنّی ،مهیکوشهی

هریک از محورهای مورد اشاره را اندکی مورد واکاوی قرار دهی .
۷ـ .۱حذف سلسلهسند راویان

روش برخی مفسران سدههای پیشین در استناد به روایا  ،ذکر حدیث با سلسهلهسهند
بوده که گاهی تدویل را به دنبال داشته است ۱۷.اما برخی مفسران متأخر و معاصر صرفاً
روایت را آورده و بهمنظور کوتاه کردن عبهار

و سهادهسهازی از بیهان سُهرُق حهدیث

اجتناب میکنند .مغنیه نیز از این روش استفاده کرده و روایا

موجهود در الکاشهف را
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با سلسلهسند کامل نیاورده است .این در حالی است که حدیثپژوهان یکی از راهههای
ارزیابی حدیث را در کنار بررسیِ محتوایی ،بررسیِ سهندِ حهدیث مهیداننهد و اساسه ًا
مأموریت دانش رجال در راستای چنین بررسیههایی اسهت(.نهک :مامقهانی۱۰۹۷ ،ش،
مقدمۀ تنقیح المقال)
لذا مغنیه بیشتر با هدف اقناعِ مخاسب ،برای هیچیک از روایا  ،سندی ذکر نکهرده
و فقط به نام اولین راوی اشاره کرده و در مواردی حتی همان گوینهدۀ حهدیث را هه
حذف نموده و از عبار «فیالحدیث» و «فیالروایه» استفاده کرده اسهت(.نهک :مغنیهه،
۱۴۷۴ق ،ج ،۱ص ۰۳۹ ،۷9۷ ،۱۴۱و ج ،۶ص )۷۳۷ایشهههان در کتهههاب فقهههه االمهههام

الصادق دربارۀ علت حذف سلسلۀ راویان آورده است« :معیار من در خهودداری از
ذکر سلسلهسندهای معنعن ،اعتماد فقها بر آنها و عمل ایشان به آن احادیث اسهت ،نهه
به راویان و رجال مورد اسمینان(».مغنیه۱۴۳۴ ،ق ،ج ،۱ص)۶
۷ـ .۲نقل بهمعنای حدیث در الکاشف
نقل بهمعنای حدیث نیز ،از جمله مباحث پراهمیت در حدیثپژوهی است .پرداختن به

موضوعِ نقل به معنا و چرایی آن ،زمینههایی داشته اسهت از جملهه ،ممانعهت خلفها از
نگارشِ حدیث و عدم اهتمام صحابه به تدوینِ روایت در قهرون اول تها سهوم(.عاملی،
۱۴۳۱ق ،ص )۱۹۷
خدیب بغدادی تأکید کرده اسهت صهحابه دسهتانهدرکارِ نقهل بههمعنهای حهدیث
بودهاند(.خدیب بغدادی۱۴۳9 ،ق ،ص )۰۳۳در اینجا باید تأکید کرد دربارۀ جهواز نقهل
بهمعنای حدیث ،با توجه به ادلۀ روایی و سیرۀ عقال ،دیدگاههای موافق بهویژه از سوی
عالمان شهیعه ابهراز شهده اسهت(.نک :وحیهد بهبههانی۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۱ص ۱۴عهاملی،
۱۴۳۴ق ،ص)۷۱۰

۱۰

نقل بهمعنای حدیث در تفسیر الکاشف نمونههایی دارد و این مفسر در تفسهیرش

به جواز نقل بهمعنای حدیث تصریح کرده است .البته شرب مغنیهه ،کهه الههامگرفتهه از
روایا است ،نقل معنا و مفهوم حدیث بدون ک و زیاد کردن آن است ،نه تغییر الفا
آن(.مغنیه۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۶ص)۷۳
برای مثال مفسر ،ذیل تفسیر آیۀ  ۰۷سورۀ نساء به این روایت اسهتناد مهیکنهد« :اِذَا
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اَنْعَ َ اللّهُ عَلَ عَبْدٍ نِعْمَة اَحَبَّ اَنْ یرَى اَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَیه(».همان ،ج ،۷ص )۰۷۴این روایت
در منابع حدیثی به این صور آمده است« :اِنَّ اهللَ یُحِبُّ اِذَا اَنْعَ َ اهللُ عَلَی عَبْهدٍ اَنْ یُهرَی
اَثَرُ نِعَمِهِ عَلَیْهِ وَ یُبْغِضُ عَلَیْهِ الْبُؤْسَ وَ التَّبَؤُّسَ(».مجلسی۱۴۳۰ ،ق ،ج ،۷۴ص)۱۶۰
در پارهای از موارد ممکن است در فرایند نقل بهمعنا ،کلمهای با کلمهه دیگهر ،ولهی
مترادف با آن ،جایگزین گردد .مثالً حدیث مورد توجه مغنیهه در قسهمتی از تفسهیرش
چنین است« :اَلْاِنْسَانُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ»(مغنیه۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۷ص )۰۷۹اما در جوامهع کههن
روایی(برقی۱۰۷۱ ،ق ،ج ،۱ص )۷۶۰حدیث به صور «اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ» یها «اَبْشِه ْر
فَاِنَّ الْمَرْءَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَهةِ مَهعَ مَهنْ اَحَهبَّ» از رسهول اهلل آمهده است(.مجلسهی،
۱۴۳۰ق ،ج ،۷۷ص )۱۳۱گاهی در نقل بهمعنا ممکن است مفههوم حهدیث هه دچهار
تغییر شود .برای نمونه مرحوم مغنیه حدیثی را از امام علی آورده اسهت« :اَلْاَمَانَها ُ
نِظامُ الْاُمَّةِ»(مغنیه۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۷ص )۰۹۶این در حالی است که در منابع اصیل روایهی
بهجای «امانا »« ،امامه» آمده که پر واضح است امانا
معنای متفاو دارند.

و امامهه دو واژهای هسهتند کهه

۷ـ .۳تقطیع حدیث در الکاشف

یکی از مباحث مه در حوزۀ فقهالحدیث ،موضوع تقدیع حدیث ۱۴یا اختصهار روایهت
و جواز و عدم جواز آن از منظر محدثان بوده و از عمدهتهرین دالیهل تقدیهع حهدیث،
تبویب و سبقه بندی آن است .بر اساس گهزارش خدیهب بغهدادی ،عهدهای بها تقدیهع
حدیث موافق و برخی مخالفت کردهاند(.خدیب بغدادی۱۴۳9 ،ق ،ص )۷۷۷امها خهودِ
او ،در گروه موافقان قرار دارد و عقیده دارد روایاتی را که بیش از یک حک و موضوع
دارند ،بهمنزلۀ احادیث منفصل باید در نظر گرفت ،و آنها را جدای از ه میتوان نقهل
کرد .در میان عالمان شیعی ،شهید ثانی ،والد شیخ بهایی و مامقانی بر جواز آن تصهریح
کهههردهانهههد(.عاملی۱۴۳۴ ،ق ،ص ۷۷عهههاملی۱۴۳۱ ،ق ،ص ۱۹۹مامقهههانی۱۰۹۷ ،ق،
ص)۱9۹
مغنیه در پیروی از سنّت محدثان شیعی و غیر شهیعی و برخهی مفسهران دیگهر ،بهه

جرگۀ کسانی پیوسته که میتوان حدیث را تقدیع کرد .ذکر یکهی دو نمونهه ۱۹شایسهته
مینماید :در تفسیر سورۀ حمد ،ذیل تفسیر «إرنزا ََعربزد وَ إرنزا ََسرزاَعِ َ» در موضهوع

9۷۶

دو فصلنامه حدیثپژوه  ،سال دهم ،شماره بیستم ،پایی و زمستان 931۷

عباد  ،به تالشِ کسانی اشاره کرده که در مقام رفع نیهاز انسهانههای دیگهر برآمهده و
نسبت به آنها نیکوکارند.
او به این حدیث «خَیْرُ النَّاسِ اَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ» ۱۶اشاره کرده است(.مغنیه۱۴۷۴ ،ق،
ج ،۱ص )۰۴این حدیث تقدیع شده است و لذا مغنیه به هنگام تفسیر آیهۀ  ۱9۳سهورۀ
بقره ،شکل کامل روایت را اینگونه آورده است« :قالَ رَسُولُ اهللِ :خَیْهرُ النَّهاسِ اَنْفَهعُ
النَّاسِ لِلنَّاسِ وَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ تَخَافُ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ(».همان ،ص)۷9۳
نمونۀ دیگر ،ذکر حدیث امام علی بهصور اختصار است به گونۀ ذیل« :فَرَ
اللَّهُ الصِّیامَ ابْتِلَاءَ الْخَلْقِ» که اصل و شکل کامل آن چنین است« :وَ قَالَ علهیٌ فَهرَ
اللَّهُ الْإِیمَانَ تَدْهِیراً مِنَ الشِّرْک وَ الصَّلَاة تَنْزِیهاً عَنِ الْکبْرِ وَ الزَّکاة تَسْبِیباً لِلهرِّزْقِ وَ الصِّهیامَ

َ

َ

ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ وَ الْحَجَّ تَقْرِبَة لِلدِّین(».نهجالبالغه ،خدبۀ  ،۷۹۷ص)۹۱۷
۷ـ .۴مغنیه و توجه به بستر نزول آیه بر اساس روایت

اسباب النزول دانشی است دربارۀ اوضاع ،زمان و مکان نهزول آیها و سُهوَر قرآنهی و
زمینهها و مسائل مرتبط به آن(.حاجی خلیفه ،بیتا ،ج ،۱ص )۷۶در میان مفسران کمتهر
کسی است که اصل و جایگاه سبب نزول و نقش آن را در فه تفسیر آیا

مورد انکار

قرار دهد .اما از آنجا که اساس بحث سبب نزول ،روایا است و احراز اصالت حدیث
و درستی محتوای آنها در این دانش مانند هر بحث روایی دیگر قواعد خاص خهود را
دارد ،مفسران در پذیرش این روایا یکسان عمل نکردهاند .مفسهری چهون مغنیهه در
فرازی از تفسیر خود ،به بیاعتمادی به این قبیل روایا را تصریح کهرده اسهت(.مغنیه،
۱۴۷۴ق ،ج ،۱ص ،۷۷۷ذیل تفسیر آیۀ  ۱۴۰سورۀ بقره)
همین جاست که این مفسر ،اندکی از روایا سبب نزول را میپذیرد .چون عالمان
و مفسران آنها را موثق شمرده و نسبت به آنها یقین وجود دارد .اما در عین حهال بهه
گفتۀ وی ،بسیاری از آنها را نمیتوان صحیح شمرد(.همانجا)
این از یک سو ،اما از سوی دیگر پرسشی که مدرح است این که وی در مقام عمل،
در تفسیر خود چه کرده است؟ ما بر این باوری که مغنیه در موارد زیادی بها توجهه بهه
سبب نزول آیه ،آن آیه را تفسیر کرده است .گرچه سخن صریحی نسبت به رد یا قبول
سبب نزول ندارد ،اما نقل سبب نزول و بهدنبال آن جهتگیری مفسر به هنگهام تفسهیر

رویکرد حدیث تقریبگرایانۀ مغنیه در الکاشف

177

آیه ،پذیرش سبب نزول را نشان میدهد .در اینجا شایستۀ یادآوری است که در تفسهیر
آیۀ  ۱۴۰سورۀ بقره که در بهاال ذکهر آن رفهت ،رویکهرد مغنیهه ،پهذیرش سهبب نهزول
است(.همانجا)
نمونۀ دیگر ذیل تفسیر آیۀ اول سورۀ تحری است .مفسر در ادامۀ تفسهیر خهود ،بها
نقل روایتِ سبب نزول از منابع روایی اهل تسنّن ،صحت خبهر فهوق را مهورد گهواهی
قرار میدهد(.همان ،ج ،۷ص)۰۶۱
نقل سبب نزول مربوب به آیۀ اول سورۀ مجادله که در موضوع اِهار اسهت ،نمونهۀ
دیگری است که میتوان گفت مرحوم مغنیه بر اساس سبب نزول ،آیه را تفسهیر کهرده
است .در هر دو موردی که از آن سخن رفت ،بیان صریحِ مغنیه چنین است کهه سهبب
نزول با ااهر آیه سازگار است .قابلانکار نیست که پیش از ایهن بهر معیهار همهاهنگی
روایت با آیۀ قرآن تأکید کردی و نمونههای آن را در این مقاله آوردیه  .همهاهنگی بها
ااهر آیه در موضوع روایا اسباب النزول ،موارد زیادی را در تفسیر الکاشهف در بهر
میگیرد ذکر نمونۀ دیگر آن خالی از لدف نیست .در همین ارتباب ،سبب نزولی را کهه
ابن عباس در خصوص آیۀ  ۷۷۴سورۀ بقره ،با موضوع انفاق حضر

علهی ،آورده

از نظر این مفسر ،بها اهاهر آیهه همخهوانی داشهته و بایهد آن را پهذیرفت(.همان ،ج،۱
ص)۴۷۶
همچنین قبول روایت سبب نزول ،بهدلیل اندباق با مقتضای حهال و فضها و مفههوم
آیه ،از زمرۀ مواردی است که مغنیه آن را در تفسیر آیه دخالت داده ،گرچه تأکید کهرده
است آگاهی از صحت و سق سند حدیث بر او دشوار بوده است .او این مدلب را بهه
هنگام تفسیر آیۀ  ۷۳سورۀ کهف خاسرنشان کرده است(.همان ،ج ،۹ص ۱۷۱و )۱۷۷
۷ـ .۵توضیح حدیث در الکاشف

از رهگذر بررسی الکاشف ،چنین به دست میآید که گاهی این مفسهر در تبیهین یهک
آیه ،به حدیثی استناد میکند .در این قبیل موارد ،حدیث میتوانهد شهاهد و گهواهی در
تفسیر تلقی گردد .زمانی که حدیث ،با توجه به معیارهای فقهالحدیثی از اسهتواری الزم
برخوردار نیست ،مغنیه آن را مردود میداند اما در پارهای مواضع ،حدیث بهه بسهط و
توضیح ِمعنایی نیاز دارد .برای نمونه به هنگام تفسیر آیۀ شریفۀ «ال إرترزهَ فِ زلدِّنَ»(بقره:
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حتّهی َیقُولُهوا َا ْن لَها اِله َه ِالَّها
س َ
ل النّها َ
 )۷۹۶به این روایت مهیپهردازدُ « :امِه ْر ُ َا ْن اُقاتِه َ
اهللُ»(مجلسی۱۴۳۰ ،ق ،ج ،۳ص )۰۶۳بر اساس این حدیث ،پیامبر مأمور به جنگ با
مردم است تا اینکه آنها به توحید گرایش پیدا کنند و اسهالم را بپذیرنهد .ایهن معنهای
ااهری حدیث است .در چند و چون معنایی آن ،مباحثی مدرح شده است ۱۷.پیداسهت
این روایت نیز ،نیاز به توضیح دارد و در صور ِ احرازِ اصالتِ آن ،باید معنایی معقهول
و مندقی از آن ارائه کرد .مغنیه پس از ذکر مقدماتی ،در نهایت در توضیح این حهدیث
گفته است پیامبر فرمود :من و جانشین من میجنگی در صورتی که این جنهگ بهه
نفع بشریت باشد و در غیر این صور هیچکس حق ندارد به زور کسی را به پهذیرش
گفتن ال اِلهَ اِال اهلل وادارد(.مغنیه۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۱ص )۰9۷اگر چنین تفسیری را از روایت
مورد نظر بپذیری  ،آشکار است که هیچگاه تفکر گروههایی مانند برخی سهلفیان عصهر
حاضر و ااهرگرایان را نخواهی پذیرفت ،کهه بهدون در نظهر گهرفتن شهرایط صهدور
حدیث و مالحظۀ مصالحِ امت اسالم ،به اهاهرِ روایهت چنهگ مهیزننهد ،و موجبها
بدگمانی به آموزههای دینی را فراه میآورند.
نمونۀ دیگر شرح حدیثی دربارۀ دنیا و آخر

است که اگهر بهه اهاهر آن توجهه و

بسنده نمایی  ،یک معنا از آن برداشت کرده ،ولی اگر با مالحظۀ روایها دیگهر تفسهیر
شود ،توضیح این نکته که باید به نقش هر دو تو مان در زندگی فردی اجتماعی انسهان
توجه شود ،معنایی صحیح از آن اراده خواهد شد(.همان ،ص ۰۱۴و )۰۱۹
۷ـ .۶نقد روایات در الکاشف
یکی از جنبههای بارز تفسیر الکاشهف ،توجهه بهه مدالبها

عصهری مخاسبهان اسهت.

میتوان گفت او از مفسران نواندیشی به شمار مهیرفهت کهه همهواره دغدغهۀ فکهری
مسلمانان ،بهویژه فرهیختگانِ مسلمان را در نظر داشت .توجه به این نکتۀ مهه از ایهن
رو بود که مفسر معاصر ما ،دامنۀ مدالعاتیاش گسترده و متنوع بهوده و بهه دانهشههای
مختلفی احاسه داشت .بر این اساس در مقهام مواجههه بها روایها تفسهیری ،شهیوهای
عالمانه اتخاذ میکرد .در استناد به احادیث ،غالباً به روایاتی کهه از حیهث سهند و مهتن
استوار مینمود تکیه میکرد لذا اگر در جایی حدیث ،در زمرۀ روایا اسهرائیلیا بهه
شمار میآمد و یا احادیثی بود که با معیارهای فقهالحدیثی هماهنگ نبهوده و در تضهاد

رویکرد حدیث تقریبگرایانۀ مغنیه در الکاشف

179

باشد ،آن را نمیپذیرفت .در این مقام ،ذکر چند نمونه ،که بیانگر نقّادی مرحهوم مغینهه
است ضروری مینماید.
در ذیل تفسیر آیۀ  ۱۳۶سورۀ بقره با موضوعیت احادیث سبی و در پیوند با مضمون
دعایی آن ،به این قبیل دعاها از دو جنبه مینگرد :نخسهت آنکهه ایهن قبیهل دعاهها یها
جعلیاند ،چون دردی جسمی را برسرف نکردهاند و با واقعیتهای محسهوس زنهدگی
متضادند و یا آنکه شخص باید با توکل بر خدا به معالجه بپردازد .او در ادامهه بهه ایهن
روایت اشاره میکند که امام علی به اَعرابی که شهتر او دچهار بیمهاری شهده بهود،
توصیه می کند که در کنار دعا ،مقداری قدران(دارویی برای درمان امرا عفهونی) بهر
زخ شتر بمالد .به این ترتیب این شبهه را که صِرف دعا ،و نه معالجه بها دارو ،بتوانهد
شفابخش بیماری باشد کافی ندانسته و ضمن توضیح حدیث ،نقدِ خود را بر آن دسهته
از برداشتهایی خاص ،دربارۀ این قبیل روایا برجسته میکند(.همان ،ص)۷۳۳
نمونههای دیگر نقدِ روایا توسط مرحهوم مغنیهه را مهیتهوان در حهوزۀ روایهاتی
جستوجو کرد که از اسرائیلیا اند .برای مثال وی در تفسهیر آیها  ۷۱تها  ۷۹سهورۀ
ص به ذکر داستانی که القاکنندۀ نفی عصمت حضر

داوود است ،میپهردازد کهه

ریشه در اخبار اسرائیلیا دارد .نویسندۀ تفسیر ،ضمن نقد و انکار این روایت با استناد
به روایت دیگهر از امهام رضها بهه روشهنگری پرداختهه و عجلهۀ داوود را در
قضاو

و صدور حک بهعنوان حقیقت این داستان میداند نه آنچهه در عههدین آمهده

است(.همان ،ج ،۶ص۰۷۱ه)۰۷۰
حدیث روایتشده توسط کعب االحبار ،که در آن ذبیح بودن اسحاق مدرح است و
نه اسماعیل ،نمونۀ دیگری است که مورد نقد و ایراد جدیِ مغنیه واقع شده است .ایهن
مفسر این چنین روایت و نظری را بدون منبع و بیدلیل دانسته است ،کهه از حسهاد
یهود و بنیاسرائیل نسبت به دودمان اسماعیل نشئت گرفته اسهت .او اوالً قبهول چنهین
حدیثی را مخالف ااهر آیۀ  ۱۱۷سورۀ صافا دانسهته اسهت همچنهین بها تأکیهد بهر
تورا  ،سن ابراهی را به هنگام تولد اسماعیل و اسحاق ،بهترتیب  ۳۶و ۱۳۳ساله ذکهر
کرده و نتیجه میگیرد تفاو

سِنّیِ اسماعیل و اسحاق  ۱۴سال بوده است و اسهماعیل،

فرزند بزرگ ابراهی است و ذبیح را باید همو بدانی (.همان ،ص ۰۹۱و )۰۹۷
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 .۸رویکرد تقریبگرایانۀ حدیثی مغنیه
آنچه در نگاه تفسیرپژوهان ،تفسیر الکاشف را در مقایسه با تفاسیر دیگر متمایز میکند،
رویکرد تقریبگرایانۀ این مفسر است .وی در مقدمهۀ تفسهیر خهود بهه ایهن موضهوع
تصریح و تأکید کرده است .روزگار مغنیه و وجود شرایط خاص زمان و مکهان چنهین
اقتضا کرده که وی این شیوۀ تفسیری را انتخاب کند .در این بخش از مقالهه ،دو محهور
بسیار مه را که میتواند تبلور این جهتگیهریِ تقریهبگرایانهه را نشهان دههد ،مهورد
بررسی و تحلیل قرار میدهی .
۸ـ .۱رویکرد تقریبگرایانۀ مغنیه در استناد به منابع حدیثی و معتبر فریقین

بررسی منابع تفسیری هر مفسهر و تحلیهل انتقهادی آن از جملهه محورههای مدالعها
تفسیرپژوهی است .واکاوی این منابع بیانگر اصالت یا ضعف منابع و میزان توجه یهک
مفسر به آنهاست .چه بسا یک اثر مه تفسیری یا روایی نزد محققان ،بهدلیل منابع آن،
از اعتبار خاصی برخوردار است و یا برعکس بهدلیل منابع ضعیف آن ،پژوهشگران آن
را چیزی نمیانگارند.
به بیان دیگر ،هرچه یک اثر علمی ،چه تفسیری و چهه روایهی ،از قهو

و اصهالتِ

منابع ،بهرهمند بوده و مفسر یا محدث با تکیه بر آنها و به دور از تعصب ،مباحث خود
را به پیش ببرد ،اثری علمی و ماندگار را عرضه کرده است .مغنیه در اثرِ تفسیری خهود،
از منابعِ حدیثی معتبری استفاده کرده است .استفاده از ایهن منهابع ،عمهدتاً بها رویکهرد
تقریبگرایانه است.
منابع مورد نظر مرحوم مغنیه ،شامل منابع روایی و منابع تفسیری است .برای مثهال،
وی افزون بر استناد به منابع روایی شیعی ،از مآخذِ حدیثی اههل تسهنّن ماننهد صهحیح
بخاری ،صحیح مسل  ،مسند احمد بن حنبل ،مسهتدرک صهحیحین حهاک نیشهابوری،
سنن ترمهذی ،سهنن نسهائی و سهنن ابهن داوود و سهنن ابهن ماجهه و  ...بههره گرفتهه

است(.نمونه استنادا به روایا از منابع روایی اهل سنّت نظیر صحیح بخاری ،صحیح
مسل  ،مسند احمد بن حنبل ،مستدرک صحیحین ،سنن ترمذی ،سنن نسائی ،سهنن ابهو
داوود و سنن ابن ماجه را که در مجلدا الکاشف آمده ،میتوان به ترتیب ایهن چنهین
یاد کرد :ج ۱الکاشهف ،ص ۱۶۹ج ،۶ص ۷۱۶و  ۷۱۷ج ،۰ص ۱۴ج ،۷ص ۰۶۳ج،۷
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ص ۷۷و  ۷۳ج ،۴ص ۳۱ج ،۹ص ۹۳ج ،۹ص)۹۳
آشکار است استفاده از آثار یادشده با توجه به اعتبار آن ،چه جایگاهی را در دیدگاه
۱۳
محدثان و عالمان اهل سنّت به خود اختصاص داده است.

همچنین در میان آثار تفسیری ،مغنیه در کنار مراجعه به منهابع شهیعی نظیهر مجمهع
البیان سبرسی ،به منابع اهل سنّت ،در بحث روایا تفسهیری ،فهراوان ارجهاع دارد .در
این میان تفاسیر جامع البیان ،مفهاتیح الغیهب ،بحهر المحهیط ،المنهار و غرائهب القهرآن
نمونههای قابل ذکر به شمار میآیند(.نمونۀ استنادا به روایا از منابع تفسهیری اههل
تسنّن نظیر جامع البیان سبری ،مفاتیح الغیب رازی ،بحر المحیط اندلسی ،المنهار رشهید
رضا و غرائب القرآن و رغائب الفرقان نیشهابوری را کهه در مجلهدا الکاشهف آمهده،
میتوان بهترتیب این چنهین یهاد کهرد :در ج ۶الکاشهف ،ص ۱۳۴ج  ،۶ص ۱۶۷ج،۱
ص ۷۴۳ج ،۱ص ۱۷۹ج ،۰ص)۳۷
رویکرد تقریبگرایانه ،ه از جنبۀ منابع استنادی و ه از حیهث روش(نهک :ادامهۀ
مقاله) مبانی و لوازمی دارد .برای آگاهی از بینش مغنیه در ایهن بخهش ،شایسهته اسهت
مبانی او را در کاربست چنین رویکردی ،مورد بررسی قرار دهی .
چنین مینماید وی دستک در اتخاذ این شیوه ،سه محور مه را بههمثابهۀ مبنها در
نظر گرفته است .وی نخست ،باور به اصل وحد جامعۀ اسالمی و در گامهای بعدی،
لزوم توجه به جنبههای عصری در تفسیر آموزههای دینی و تأکیهد و برجسهته سهاختن
مشترکا دینی مسلمانان را مبنا قرار داده است.
عصر و روزگار مغنیه ضرور ِ توجه به اصل بنیادین «وحد

جامعهۀ اسهالمی» را

اقتضا میکرد ،همان سور که در حال حاضر نیز چنین بهوده و عالمهان مفسهر ،بایهد در
تبیین آموزههای وحیانی با این جهتگیری اقدام کنند .بنابراین باید تأکیهد کهرد شهاکلۀ
۱9

اساسی تفسیر وی ،بر همین محور استوار است.

همچنین این مفسر ،در واکاوی و تحلیل آیا و روایا با توجه به شرایط روزگار،
کوشش کرده است پیام آیا قرآنی و روایا ذیل آن ،با هدفِ جامعیهتِ قرآنهی و در
نظر گرفتن اصلِ جاودانه بودنِ این دین الهی ،جلوۀ برجستۀ خود را نشان دهد .به بیهان
دیگر ،بینش او در استناد به منابع روایی گفته شده توسط مفسهر الکاشهف ،در راسهتای
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چنین مبانی استوار گردیده است .به این ترتیب و با توجه به این دو مبنا ،مفسر مها ،بهر
مبنای دیگری در جهت دهی تفسهیر خهود تأکیهد کهرده کهه همهان ،برجسهته سهاختن
«مشترکا ِ دینیِ مسلمانان» از حیث باورها و اعتقادا است .این مه را در اسهتنادا
روایی او ذیل آیا قرآن مالحظه میکنی و در ادامۀ این جستار آن را توضیح میدهی .
۸ـ .۲رویکرد تقریبگرایانۀ حدیثی مغنیه از جنبۀ روشی

پس از بیان منابع حدیثی مورد تأکید مغنیه ،اکنون نوبتِ تحلیلِ روشیِ او در اسهتناد بهه
آنهاست .این تحلیل باید نشان دهد چگونه این مفسر با توجه به مبهانی تفسهیریاش،
توانسته است تفسیر خود را تقریبگرایانه نشان دهد.
۸ـ۲ـ .۱همگراییِ روشی در استناد به منابع تفسیری

غالباً مرحوم مغنیه ،به هنگام مراجعه به روایت تفسیری مورد توجهه مفسهران مسهلمان،
نوعی همگرایی را در تفسیر خود به کار گرفته است .توضیح مدلب چنهین اسهت :اوالً
در ارجاعا تفسیری خود ،نقش تفاسیری مانند مفاتیح الغیب امام فخر رازی و تفسهیر
المنار را بسیار برجسته دیده و فراوان نظریا این دو مفسر را آورده است .جالب آنکه
وی در پارهای موارد ،هرجا که از مجمع البیهان ،روایهت تفسهیری مهیآورد ،بالفاصهله
دیدگاه روایی مفسر مفاتیح الغیب را ه خاسرنشان میکنهد(.نک :مغنیهه۱۴۷۴ ،ق ،ج،۰
ص ۹۳9و )۹۱۳
گاهی نیز ،درحالیکه ه امام فخر رازی و ه سبرسی ،ذیل آیهای به روایتی اشهاره
کرده و آن را شاهدِ سخن خود دانستهاند ،مرحوم مغنیه به نظر روایهیِ امهام فخهر رازی
بسنده کرده است(.نک :همان ،ج ،۴ص )۴۷۰همچنهان کهه در جهایی از تفسهیر خهود،
استناد روایی نظامالدین نیشابوری ،صاحب تفسیر غرائب القهرآن و رغائهب الفرقهان ،و
امام فخر رازی را در ذیل آیۀ  ۹۹سورۀ مائده کافی دیده است .این در حالی اسهت کهه
تفاسیر شیعی ،آکنده از چنین روایاتی میباشد که مغنیه نیهازی بهه سهرح آنهها ندیهده
است .اتخاذ چنین رویهای ،بهخوبی بیانگر در نظر داشتن همگرایی نزد مغنیهه اسهت و
دقیقاً در راستای مبانی مورد نظر او در رویکرد تقریبگرایانه ،قابل تأمل و تحلیل است.
۸ـ۲ـ .۲همگراییِ روشی در استناد به منابع روایی

همچنین افزون بر همگراییِ یادشده در بخش منهابع تفسهیری ،مغنیهه ایهن شهیوه را در
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بهرهگیری از منابع روایی بهویژه ترجیح استفاده از منهابع حهدیثی اههل سهنّت ،وجههۀ
همت خود قرار داده است.
در اینجا تأکید بر این نکته شایسته و ضروری مینماید کهه مغنیهه بهرای نشهاندادن
اهمیت مشترکا مسلمانان بهلحا باورها ،همان گونه که یکی از مبهانی وی بهود ،بهه
روایاتی در منابع اهل سنّت اشاره میکند که ممکن است از منظر عهدهای آن روایها ،
ریشۀ اختالفا ِ مذهبی باشد.
او همچون کسانی مانند عالمه امینی ،در این قبیل موارد ،به منابع خهودِ اههلِ سهنّت
اشاره می کند .ذکر چند نمونۀ تفسیری در ایهن بخهش ،بهه روشهن شهد ِن ابعهاد چنهین
رویهای ،به ما کمک خواهد کرد.
این مفسر ذیل بحثی تحت عنوان «داستان آدم در قرآن» به دیدگاهههای گونههگهونی
دربارۀ تفسیرِ بهشت آدم و حوا اشاره کرده است .به عقیدۀ وی ،گروهی کهه در تفسهیرِ
آیا ِ ناار بر زندگی آدم و حوا در بهشت ،به اسرائیلیا استناد کرده و گروههی دیگهر
که اهل تأویلاند و از «درخت و شیدان و سَوءه» بهترتیب« ،امتحان ،شهو و رذیلهت»
را اراده کردهاند ،هر دو به خدا رفتهاند .او در ادامه ،پایبندی خود را به ااهرِ نصِّ آیا

نشان داده و در پایان گفتارش ،ضمن استناد به سخن احمد بن حنبل ۷۳،تفسیر برخالف
معنای ااهری را صحیح ندانسته و گفتۀ او را شاهدی بر قول خود دانسته است(.همان،

ج ،۰ص)۰۱۴
نمونۀ دیگر ذیل بحث مهدی منتظر و تفسیر آیۀ  ۹۳سورۀ اسراء است که مغنیه
مدلبی را دربارۀ آن آورده است .بر اساس منابع روایی امامیه و در ذکر حوادث قبهل از
قیامت و اینکه اگر تنها یک روز به پایان دنیا مانده باشهد ،خداونهد آن روز را سهوالنی
کرده تا مهدی موعود اهور کند ،احادیث فراوانی رسهیده اسهت(.نک :همهان ،ج،۹
ص ۹۷و  )۹۳با وجود این ،مرحوم مغنیه با صَرفنظهر کهردن از بیهان چنهین منهابعی،
صِرفاً به حدیثی که در سنن ابو داوود سجستانی آمهده اسهتناد کهرده ،و آن را شهاهدی
روایی ،بر تفسیر آیۀ مورد نظر آورده است .همان گونه کهه در ادامهۀ آن بهه حهدیثی در
سنن ابن ماجه بهعنوان شاهدی دیگر ،در این بحث متذکر شهده اسهت(.همان ،ص)۹۳
ذکر گفتۀ امام سجاد ذیل آیۀ  ۷۶سورۀ إسراء که توسهط ابوحیهان اندلسهی روایهت
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شده ،یک نمونۀ دیگر در این بحث به شمار میآید(.همان ،ص)۰۳
مثال دیگر در چنین استنادهایی تأکید بر روایاتی است از منابع اهل سهنّت ،در ذیهل
آیۀ شریفۀ  ۶۳سورۀ إسراء با موضوعیت مصداق شجرۀ ملعونه که بنیامیه است .مغنیهه
افزون بر استفاده از روایتی در صحیح بخاری در ایهن خصهوص ،از روایها تفسهیری
وارد شده در منابع تفسیری نظیر تفسیر ابوحیان و تفسیر امام فخر رازی در این قسمت
بهره میگیرد .او تصریح میکند که روایت نقل شده در صحیح بخهاری تفسهیر شهجرۀ
ملعونه به بنیامیه را تأیید میکند(.همان ،ص)۶۳
در اینجا پرسش اساسی آن است که چرا مرحوم مغنیه به هنگام استناد به حدیث در
تفسیر آیه ،چنین شیوهای را به کار گرفته است؟ شاید در پاسخ بتوان گفت آنچهه بهرای
مرحوم مغنیه اهمیت داشته ،گام نهادن در مسیر وحد جهان اسالم است و اگر ه در
جایی بهعنوان مفسری شیعه میخواهد به روایت یا روایاتی استناد نماید کهه سهبب یها
شأن نزول آن اهل بیتاند ،شایسته میبیند از زبان اهل سنّت و منابع آنان اقدام کنهد تها
یانهاش ،جنبههههای اقنهاعی تفسهیرش را بهرای
بدین وسیله در کنار رویکرد تقریبگرا 
مخاسبان خویش ،اع از شیعه و اهل سنّت مورد توجه قرار دهد.
سرانجام بهتر است این سوگیری تقریبیاقناعی مرحوم مغنیه را با یک شهاهد دیگهر
همراه سازی  .وی در تفسیر آیۀ  ۹۶سورۀ احزاب در خصوص چگونگی درود فرستادن

بر پیامبر بر اساس آنچه بخاری در صحیح خود و اسهماعیل حقّهی در تفسهیر روح
البیان گزارش کردهاند ،رسول گرامی اسالم یک بار فرموده است« :اَللَّهُ َ صَهلِ عَلَه
مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد» و یک بار فرموده بگویید« :اللَّهُ َ صَلِ عَلَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَ آلِ مُحَمَّد».
تفسیر حقّی بر آن است که اهل سنّت ،عبار حدیثیِ دوم را به کار میگیرند کهه ردی
بر شیعه باشد زیرا آنان(شیعه) از آوردنِ حرفِ «عَلَی» میهان پیهامبر و آل او خهودداری
میکنند(.همان ،ج ،۶ص )۷۰۷تفسیر و پاسخ مغنیه را ،با توجه به همان رویکهرد مهورد
اشاره ،چنین میخوانی  :ما بین این دو عبار هیچ فرقی نمیبینهی  .او در ادامهۀ سهخن
شافعی را بهعنوان شاهدی در این اتحاد نظر ،یاد آور شده است(.همان ،ص)۷۰۳
نتیجه
 .۱گرچه تفسیرِ الکاشفِ مغنیه بهلحا روش در جرگۀ تفاسیر جامع و اجتههادی قهرار
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میگیرد ،اما نقش حدیث در این تفسیر نیز قابل توجه است.
 .۷پرداختن به احادیث تفسیری توسط مغنیهه ،از مبهانیِ ویهژۀ او در تفسهیر ناشهی
میشود .مه ترین این مبانی خاص عبار انهد از :ضهرور توجهه بهه اصهلِ وحهد
جامعۀ اسالمی ،تأکید بر مشترکا مسلمانان در حوزۀ باورها و عقاید.
 .۰پرهیز از ذکرِ سند ،تقدیع حدیث و نقل به معنا و بهرهگیری از روایا

تفسهیری

بهمثابۀ شواهد تفسیر ،وجه غالبِ جنبههای تفسیری مغنیه در الکاشف است.
 .۴تأکید بر روایا ِ مشترکِ فریقین ،در بخشهای مربوب به اختالفها کالمهی ،در
کنار بهرهگیری از منابع معتبرِ حدیثی ،نقدۀ عدف مهمی در تفسیر الکاشهف بهه شهمار
آید.
 .۹مخاسهبْمحههور بههودنِ تفسههیر الکاشههف ،باعههث ش هده سههایۀ گسههتردۀ رویکههرد
تقریبگرایی و اقناعی مغنیه در تفسیرش جلوهای برجسته داشته باشهد و بههکهارگیری
اینچنین شیوه ای از شرایط عصری و مالحظۀ عقاید و باورهای متنوع و متکثّرِ جامعهۀ
لبنان در روزگار مغنیه نشئت گرفته است .این مه در مواجهۀ حهدیثی مغنیهه ،بههویهژه
گزینشی عمل کردنِ او در اتخاذ شواهد رواییِ تفسیرِ آیا  ،بارز است.
 .۶مرحوم مغنیه ه در استنادا روایی و ه در استفاده از آن روایا  ،جهتگیریِ
تقریبِ بین مذاهب اسالمی را مهه دیهده و آن را در تفسهیر الکاشهف مهورد تأکیهد و
تصریح قرار داده است.
پینوشتها:
 .۱خبر واحد :روایتی است که به مرزِ تواتر نرسیده و یا حدیثی است که «عل آور» نیست خواه بهیش
از یههک نفههر هه آن را روایههت کههرده باشههند(.شههیرازی۱۴۳۶ ،ق ،ص ۷۱۳حمههادی ذوئیههب۷۳۳۹ ،م،
ص )۱۰۴و یا حدیثی است که بهدلیهل عهدم اعتبهار ،قابهل پهذیرش نیسهت(.قاضهی معتزلهی۱9۷۴ ،م،
ص )۷۰۴شیخ سوسی معتقد است اگر خبر واحد همراه با قرینه باشهد ،خبهر صهحیح و دارای حجهت
است(.سوسی۱۴۱۷ ،ق ،ج ،۱ص )۰۷۷وی در کتاب مه خود ،العدة فی اصهول الفقهه ،بها سهرح نظهر
موافقان و مخالفان خبر واحد و حجیت و یا عدم حجیت آن ،در نهایت بر جواز عمهل بهه خبهر واحهد
گرایش پیدا میکند(.همان ،ص )9۷چنین مینماید که دیدگاه شیخ سوسی ،یعنی پذیرش خبر واحد بهه
شرب آنکه با قرائن همراه باشد ،ریشه در اندیشۀ اساتید وی ،از جمله شیخ مفید دارد(.مفیهد۱۰۷۱ ،ش،
ص)۱۷۷
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 .۷دالیل عقلی نظیر نقل بهمعنای حدیث و نقل به الفا قهرآن ،انّهی الثبهو بهودن حهدیث و قدعهی
الثبو بودن قرآن ،تحریفپذیری حدیث و تحریفناپذیری قرآن ،امکان جعل حدیث و جعلناپذیری
قرآن ،تقدم قرآن بر سنّت ،از جمله محورهای دالیل عقلهی اسهت(.نک :احمهدی نورآبهادی۱۰9۰ ،ش،
ص)۱۹۰
 .۰مقصود از روایا عر  ،آن دسته از احادیثی است که بر عرضه کردن روایها بهر قهرآن تصهریح
کرده است مانند این حدیث« :انّ رسول اهلل قال .. :فَمَا جَاءَک ْ عَنِّی مِنْ حَدِیثٍ وَافَقَ کتَابَ اهللِ فَهُهوَ
حَدِیثِی وَ َمَّا مَا خَالَفَ کتَابَ اهللِ فَلَیْسَ مِنْ حَدِیثِی(».مجلسی۱۴۳۰ ،ق ،ج ،۷۷۷ ،۷باب  ،۷9ص)۷۱9
 .۴بر اساس روایتی که شیخ سوسی در همهین زمینهه در تههذیب اححکهام آورده اسهت ،راوی فرزنهدِ
ساووس بن کیسان یعنی عبداهلل بن ساووس از اصحاب امام رضا بود ،نه ساووس کهه در اصهحاب
امام سجاد است(.سوسی۱۰۳۱ ،ق ،ص )۱۱۶۶عالمه حلی این فرد را بهلحا رجالی نه توثیق کرده
و نه به جرح او تصریح نموده و بیان کرده که حتی شیعی بودنِ او نیهز نهزد وی تهرجیح نهدارد .کهالم
عالمه حلی چنین است« :عبداهلل بن ساووس مِن اَصحاب رضا عاشَ مأةَ سَنَةً وَ لَه ْ اَاْفَهرْ لَههُ عَلَهی
تَعدیلِ ااهِرف وَ ال عَلی جَرْحف بَلْ عَلی مَا یُتَرَجَّحُ بِهِ اَنَّهُ مِهنَ الشّهیعه(».حلّهی۱۴۱۷ ،ق ،ص )۱۳۶احتمهاالً
مغنیه بهدلیل آنکه این راوی یعنی عبداهلل بن ساووس چنین وضعیتی بهلحا رجالی دارد ،این سهخن را
گفته است لذا حدیث هیچ نسبتی به ساووس بن کیسان ندارد.
 .۹اختالف بر سر ارث برنده بوده که نصف میراث بر است در صورتی کهه دختهر داشهته باشهد و یها
یکسوم میراث در صورتی که میت دو یا بیشتر از دو دختر داشته باشد .اهل سنّت بهر اسهاس روایهت
یادشده ،نصفِ بقیۀ ارث را به برادرِ میت متعلق میدانند .ولی شیعه با استناد به آیا یادشده و بهر ایهن
اساس که دختر از برادر نزدیکتر به میت است ،تمام ترکه را متعلق به دختر یا دختران میداند.
 .۶مضمون این دو آیه چنین است :فریاد تقاضای بازگشت به دنیا توسط کسانی مدرح میشهود کهه در
آستانۀ مرگ و چشیدن سع آن قرار گرفتهاند ،که البته غیهرممکن و محهال اسهت(.در ایهن زمینهه نهک:
ابوریه۱۴۱۶ ،ق ،ص ۱۷۳تا  ۱۴۱بهویژه صفحا  ۱۴۳و )۱۴۱
« .۷حَاىَّ إرذَز أَتَورزْ َُهىَ وَزدِ زل ُرلر قَالَتر ََُرهَةٌ نَأَنُّهَا زل ُرلُ زدرخُهُوزْ اَسَت َتمر لَا نحَْطَُِ تمر سهَ رَُانُ وَ ج ُوده وَ هزمر

لَا نَشْعرُونَ»( )۱۳تا آنگاه که بهه وادى مورچگهان رسهیدند .مورچههاى [بهه زبهان خهویش] گفهت« :اى
مورچگان ،به خانههایتان داخل شوید ،مبادا سلیمان و سپاهیانش ،ندیده و ندانسته ،شما را پایمال کنند».
 .۳در برخی منابع روایی و تفسیری سبب نزولی برای این آیه بهویژه در پیوند با آیا سورۀ نج آمهده
که بر اساس آن موضوع غرانیق را بر سر زبانها انداخته که قدعاً ساختگی است .بر مبنهای ایهن سهبب
نزول ،شیدان العیاذ باهلل آیاتی را بر زبان پیهامبر جهاری سهاخته اسهت .در سهول تهاریخ محققهان و
مفسران زیادی در رد این افسانه و ساختگی بودنِ آن گفتارهایی را ارائه کردهاند(.برای آگهاهی از سهبب
نزول نک :واحدی نیشابوری۱۴۱۱ ،ق ،ص ۰۱9و برای نقد و رد این افسانه نک :سباسبهایی۱۰۷۱ ،ش،

رویکرد حدیث تقریبگرایانۀ مغنیه در الکاشف

187

ج ،۱۱ص ۰۳معرفت ،بیتا ،ج ،۱ص۳۹ه)9۳
 .9برای آگاهی از این قاعدۀ اصولی نک :سباسبایی حکی ۱۴۱۳ ،ق ،ص.۹۱۰
 .۱۳برای آگاهی از بهکارگیریِ واژههای اجماع ،امامیه ،مهذاهب چهارگانهه ،جمههور علمها و مفسهرین
بهترتیب نک :مغنیه۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۷ص ،۴۹9ج ،۷ص ۷۶۶و  ،۷۶۷ج ،۱ص.۱۷۱
 .۱۱همان ،ج ،۱ص ۷۳۹به نقل از مفید ،شرح عقاید صدوق۱۰۷۱ ،ق ،ص.۶۷
 .۱۷در میان منابع تفسیری اهل تسنّن ،تفسیر جامع البیان سبری و تفسهیر درالمنثهور و در بهین تفاسهیر
روایی شیعی ،تفسیر البرهان و نور الثقلین چنین است.
 .۱۰مرحوم مغنیه به هنگام تفسیر آیا  ۹۴تا  ۹۳سورۀ نمل و تذکر این نکته که در تفسیر آیا
 ۳۴سورۀ اعراف مضامین آیا
کری پرداخته است.

 ۳۳تها

سورۀ نمل ،تکرار شده به بحث نقل به معنا و جایگاه آن در آیا قهرآن

 .۱۴تقدیع حدیث :تقسی و بخش بخش کردن حدیث و نقل آن و ترک بخشهای دیگر آن اسهت .در
تقدیع یا اختصار حدیث ،بخشی از روایت نقل و بخش دیگر رها میشود .شههید ثهانی در ایهن مهورد
چنین گفته است« :هُوَ رَوایَةُ بَعْضِ الْحَدِیثِ الْواحِدِ دُونَ بَعْضف(».عاملی۱۴۳۴ ،ق ،ص)۰۱۷
 .۱۹برای نمونههای بیشتر نک مغنیه۱۴۷۴ ،ق ،ج ،۱ص ۰۱۷ج ،۹ص.۶۰
 .۱۶در متون روایی امامیه مانند کافی و وافی و بحار االنوار ،این حدیث به ایهن صهور اسهت :کهه از
پیامبر اسالم سؤال شد :چه کسی نزد خدا محبوبتر است؟(مَنْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَی اهللِ) رسول گرامهی
اسالم فرمود :اَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ.
 .۱۷نک :قاس پور و دیگران ،۱۰9۶ ،ص۱۳۱ه.۱۷۱
 .۱۳برای نمونه ،عبدالغافر فارسی ،صحیحین را حجت اسالم دانسته است(.فارسی۱۴۳۰ ،ق ،ص)۳۴
 .۱9مغنیه در جاهای فراوانی از تفسیر خود ،به این مه اشهاره کهرده اسهت(.نک :مغنیهه۱۴۷۴ ،ق ،ج،۱
ص ۷۰۷ج ،۷ص ۱99و  ۱۷۷و  ۱۴۷ج ،۷ص ۷9۱و )۷9۷
 .۷۳احمد بن حنبل ،در جایی گفته است سه چیز اصل ندارد :مغازی ،مالح و تفسیر .منظور سهه نهوع
از این کتابها با چنین مضامینی است .عدهای از این سخن وی(که تفسیر اصل نهدارد) تفسهیر را اراده
کردهاند که به نظر مغنیه ،مقصودِ احمد بن حنبل ،تفسیرِ برخالفِ معنای ااهری اسهت .ولهی بهه نظهر
پیروان احمد بن حنبل ،منظور روایاتی هستند که سندِ صحیحی در کتب تفسیری ندارند(.نک :زرکشی،
۱۰9۱ق ،ج ،۷ص)۱۹۶

منابع
 .۱قرآن کری .
 .۷نهج البالغه(للصبحی صالح) ،شریف الرض  ،محمد بن حسهین ،مصهحح فهیض االسهالم ،چ ،۱قه :
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هجر ۱۴۱۴ ،ق.
 .۰ابن ماجه ،محمد بن یزید ،السنن ،بهکوشش محمدفؤاد عبدالباقی ،قاهره :بینا۱9۹۰ ،م.
 .۴ابوریه ،محمود ،اضواء علی سنة المحمدیه ،ق  :انتشارا انصاریان۱۴۱۶ ،ق.
 .۹اِدلِبی ،صالحالدین بن احمد ،منهج نقد المعنهی عنهد علمهاء الحهدیث ،بیهرو ،:دار اآلفهاق الجدیهده،
۱۴۳۰ق.
 .۶احمدی نورآبادی ،مهدی ،عرضۀ حدیث بر قرآن ،ق  :پژوهشگاه قرآن و حدیث۱۰9۰ ،ش.
 .۷برقی ،احمد بن محمد خالد ،المحاسن ،بههکوشهش جهاللالهدین محهدث ارمهوی ،قه  :دار الکتهب
االسالمیه۱۰۷۱ ،ق.
 .۳بروجردی ،حسین ،جامع اححادیث الشیعه ،چ ،۱ق  :المدبعه العلمیه۱۴۳۳ ،ق.
 .9وحید بهبهانی ،محمدباقر ،مصابیح الظالم فی شرح مفاتیح الشرائع ،چ ،۱ق  :مؤسسه العالمة المجهدد
الوحید بهبهانی۱۴۷۴ ،ق.
 .۱۳ترمذی ،محمد بن عیسی ،السنن ،بهکوشش احمد محمد شاکر و دیگران ،قاهره :بینا۱۰۹۷ ،ق.
 .۱۱حاجی خلیفه ،مصدفی بن عبداهلل ،کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنهون ،بیهرو  :دار االحیهاء
التّراث العربی ،بیتا.
 .۱۷حاک نیشابوری ،محمد بن عبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین ،حیدرآباد دکن :بینا۱۰۰۴ ،ق.
 .۱۰حلّی ،ابن فهد ،احمد بن محمد ،عدة الداعی و نجهاح السهاعی ،تصهحیح موحهدی قمهی ،قه  :دار
الکتب االسالمیه۱۴۳۷ ،ق.
 .۱۴حلّی ،حسن بن یوسف ،خالصة احقوال فی معرفة الرجهال ،تحقیهق جهواد قیهومی ،بهیجها :نشهر
الفقاهه۱۴۱۷ ،ق.
 .۱۹حمادی ذوئیب ،السنّة بین احصول و التاریخ ،چ ،۱بیرو  :المرکز الثقافی العربی۷۳۳۹ ،م.
 .۱۶خدیب بغدادی ،احمد بن علی ،الکفایة فی عل الروایه ،بیرو  :دار الکتب العلمیه۱۴۳9 ،ق.
 .۱۷ههههههههه  ،تاریخ بغداد ،تحقیق مصدفی عبد القادر عدا ،بیرو  :دار الکتب العلمیه۱۴۷۱ ،ق.
 .۱۳خویی ،ابوالقاس  ،البیان فی تفسیر القرآن ،بیجا :انوار الهدی۱۴۳۱ ،ق.
 .۱9زرکشی ،بدرالدین محمد ،البرهان فی علوم القرآن ،تحقیق محمهد ابوالفضهل ابهراهی  ،بیهرو  :دار
المعرفه۱۰9۱ ،ق.
 .۷۳سیوسی ،جاللالدین ،الدر المنثور فهی التفسهیر بالمهأثور ،قه  :کتابخانهۀ آیهت اهلل نجفهی مرعشهی،
۱۴۳۴ق.
 .۷۱شافعی ،محمد بن ادریس ،الرساله ،بیرو  :دار الفکر ،بیتا.
 .۷۷شاسبی ،ابو اسحاق ،الموافقا  ،بیرو  :دار الکتب العلمیه ،بیتا.
 .۷۰شیرازی ،ابو اسحاق ابراهی بن علی ،اللمع فی اصول الفقه ،چ ،۷بیرو  :عال الکتب۱۴۳۶ ،ق.
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 .۷۴صدوق ،محمد بن علی ،معانی احخبار ،بهکوشش علیاکبر غفاری ،ق  :بینا۱۰۶۱ ،ش.
 .۷۹صفّار قمی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجا فی فضائل آل محمهد ،تصهحیح و تعلیهق
محسن کوچهباغی ،ق  :کتابخانۀ آیتاهلل نجفی مرعشی۱۴۳۴ ،ق.
 .۷۶صفایی ،احمد ،عل کالم(نبو عامه) ،تهران :نشر آفاق۱۴۳۷ ،ق.
 .۷۷سباسبایی حکی  ،محمدتقی ،اصول العامة للفقه المقارن ،ق  :مجمع العالمی حهل البیت۱۴۱۳ ،ق.
 .۷۳سباسبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیه۱۰۷۱ ،ش.
 .۷9سوسی ،محمهد بهن حسهن ،االستبصهار فیمها اختلهف مهن احخبهار ،ج ،۱چ ،۴تههران :دار الکتهب
االسالمیه۱۰۶۰ ،ش.
 .۰۳ههههههه  ،العدة فی اصول الفقه ،ق  :انتشارا اسالمی۱۴۳۰ ،ق.
 .۰۱ههههههه  ،تهذیب اححکام ،تحقیق حسن خرسان ،ج ،9تهران :دار الکتب االسالمیه۱۴۳۷ ،ق.
 .۰۷ههههههه  ،رجال الدوسی ،نجف :مدبعة حیدریه۱۰۳۱ ،ق.
 .۰۰ههههههه  ،العُدَّة فی اصول الفقه ،تصحیح محمدرضا انصاری ،ج ،۱ق  :انتشارا

اسالمی۱۴۱۷ ،ق.

 .۰۴عاملی ،حسین بن زینالدین(شهید ثانی) ،الدرایه ،بیجا ،مجمع علمی اسالمی۱۴۳۴ ،ق.
 .۰۹عاملی ،حسین بن عبد الصمد ،وصول احخیار الی اصول احخبار ،تحقیق عبداللدیف کوهکمری ،ق :
مجمع الذخائر االسالمیه۱۴۳۱ ،ق.
 .۰۶فارسی ،عبدالغافر بن اسماعیل ،سیاق تاریخ نیشهابور ،انتخهاب صهریفینی ،بههکوشهش محمهدکاا
محمودی ،ق  :جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه۱۴۳۰ ،ق.
 .۰۷قاس پور ،محسن ،و دیگران ،بررسی سندی و داللی حدیث «اُمِرْ ُ اَنْ اُقاتِلَ النّاسَ حَتّی یَقُولُهوا اَنْ
لَا اِلهَ اِلَّا اهللُ» ،مجلۀ پژوهشهای قرآن و حدیث ،دانشگاه تهران ،دورۀ  ،۱۰9۶ ،۹۳ص۱۳۱ه.۱۷۱
 .۰۳قاضی معتزلی ،عبدالجبار بن احمد ،سبقا المعتزله ،تحقیق فؤاد سید ،تونس :الدار التونسیه للنشهر،
۱9۷۴م.
 .۰9کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تحقیق علیاکبر غفاری ،تهران :دار الکتب االسالمیه۱۴۷9 ،ق.
 .۴۳متْقی هندی ،فاضل ،کنز العمال ،ج ،۱بیرو  :مؤسسة الرساله۱۴۳9 ،ق.
 .۴۱مامقانی ،عبداهلل ،تنقیح المقال ،نجف :مدبعۀ مرتضوی۱۰۹۷ ،ش.
 .۴۷مجلسی ،محمدباقر ،بحار احنوار ،بیرو  :مؤسسه الوفا۱۴۳۰ ،ق.
 .۴۰مسعودی ،علی بن حسین ،اثبا الوصیه ،ق  :انتشارا انصاریان۱۴۷۶ ،ق.
 .۴۴معرفت ،محمدهادی ،التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،مشهد :آستان قدس رضوی۱۴۱9 ،ق.
 .۴۹ههههههه  ،التمهید فی علوم القرآن ،بیجا :مؤسسۀ نشر اسالمی ،بیتا.
 .۴۶مغنیه ،محمدجواد ،التفسیر الکاشف( ۳جلدی) ،چ ،۱ق  :دار الکتاب االسالمی۱۴۷۴ ،ق.
 .۴۷ههههههه  ،فقه االمام جعفر الصادق ،عر و استدالل ،بیرو  :دار الجواد ،دار التیار الجدید۱۴۳۴ ،ق.
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 .۴۳مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،اوائل المقاال

فی المذاهب و المختهارا  ،تبریهز :چها

چرندابی۱۰۷۱ ،ش.
 .۴9مؤدب ،سید رضا ،روشهای تفسیر قرآن ،ق  :انتشارا دانشگاه ق ۱۰9۳ ،ش.
 .۹۳واحدی نیشابوری ،علی بن احمد ،اسباب النّزول ،بیرو  :دار الکتب العلمیه۱۴۱۱ ،ق.

واعه

