
 
  
  
  
  
  
 
  

  
  تأثیر غالیان بر روایات تفسیر منسوب به

  علی بن ابراهیم قمی
  

  *مصطفی پورکرمان
  **بمانعلی دهقان منگابادي

  
  :        چکیده

بزرگـان   ترین محدثانی اسـت کـه عمـوم    از برجسته) ق 307زنده در (ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی
تفسیر منسوب به او که امروزه در دسترس همگان اسـت، دربردارنـدة   . اند شیعه، وثاقت او را تأیید کرده

روایـات  به نظر نگارنـدگان ایـن مقالـه، برخـی     . ستمطالبی است که با مقام علمی او چندان سازگار نی
ین امر با توجه به حضور تعـدادي  ا. مجعول که با افکار غالیان تناسب دارد، در این تفسیر راه یافته است

بـه ظـنّ   . شود از راویان غالی و متهم به جعل حدیث در سلسله اسناد برخی از روایات این اثر تقویت می
و از ایـن رو، در    ، مطالب این تفسیر را قبول نداشته)ق 460م (قوي، دانشمند نامداري نظیر شیخ طوسی

در مقالۀ حاضر هم دربارة صحت انتسـاب و  . کا نکرده استتفسیر خود به تفسیر قمی چندان استناد و ات
  . وثاقت کتاب بحث شده و هم نقش و تأثیر غالیان بازنمایی و بررسی شده است

  
  : ها کلیدواژه

  .علی بن ابراهیم، تفسیر منسوب به قمی، غلو، غالیان، احادیث مجعول
                                         

     mostafa.poorkerman@yahoo.com /کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حدیث *
     badehghan@yazduni.ac.ir/ دانشیار دانشگاه یزد **
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  طرح مسئله. 1 

، از جمله تفاسـیر روایـی شـیعه    )ق 307زنده در (تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی
. شـود  روایـات تفسـیري و مطـالبی تردیـدبرانگیز و قابـل تأمـل دیـده مـی        است که در آن، 

کوشند به بررسی اجمالی این اثـر و تحقیـق در انتسـاب ایـن     در این پژوهش می نگارندگان
. بپردازند و بخشی از محتواي تفسیر را مـورد ارزیـابی قـرار دهنـد    تفسیر به علی بن ابراهیم 

همچنین با نظر در برخی منابع رجالی شـیعه و شناسـایی راویـان غـالی و مـتهم بـه جعـل        
حدیث، حضور این راویان در سلسله اسناد تفسیر منسوب به علی بن ابـراهیم و چگـونگی   

ا تتبع در روایات این تفسیر، روایـاتی مشـاهده   البته ب. روایات آنان را مورد ارزیابی قرار دهند
بر اثر مخالفت با شریعت اسالم و عقـل   ها مجعول بودن آننظر از راویان، شود که صرفمی

ــ از  مسئله قابل تأمل دیگر، استفادة بسیار اندك شیخ طوسـی . به راحتی قابل تشخیص است
ر اسـت؛ بنـابراین الزم اسـت    مفسران برجسته نزدیک به عصر مفسرـ از مطالـب ایـن تفسـی   

و افکار شیخ طوسی و مقایسه آن با برخـی   تبیانعلّت این مسئله با تأملی اجمالی در تفسیر 
  .مطالب تفسیر قمی، مورد بررسی قرار گیرد

  
  علی بن ابراهیم و تفسیر منسوب به وي. 2

 کـه در ، شـیعه  مورد وثوق از بزرگان و مفسرانابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی 
وي که به کثرت تألیف  1.زیسته است سوم و اوایل سدة چهارم هجري قمري می سدة اواخر

ق، 1414(و فزونی دانش شهرت دارد، مورد اعتماد بزرگان حدیث ماننـد شـیخ حـر عـاملی    
 )ق 329م (کلینـی  شـیخ از اساتید  و) 50، ص1ق، ج1413(اهللا خوییو آیت) 422، ص30ج

و برخـی از  ) 680ق، ش1416نجاشـی،  (اند وثاقت او را یادآور شدهرجالیان شیعه نیز . است
/ 277تـا، ص ابن ندیم، بی.(اند شناسان اهل سنت از او در کتب رجالی خویش یاد کردهرجال

ــی ــدادي، ب ــا، جبغ ــکري ) 678، ص1ت ــن عس ــام حس ــحاب ام ــمار  او را از اص ــه ش ب
مـت مقـام او نقـل فـراوان     و بهترین دلیـل بـر عظ  ) 303، ص4ق، ج1403تهرانی، (اند آورده

ابراهیم بـن   ،پدرش. است شیعه حدیثی تابمشهورترین ک ،کافیحدیث و روایات در کتاب 
، شاگرد یونس بن عبدالرحمن و اولین کسی اسـت کـه   هاشم قمی، از علما و مشایخ بزرگ
را  دربـارة پـدر او گفتـه شـده کـه حضـرت رضـا       . احادیث کوفیان را در قم منتشر کرد

در  همچنین گفته شده علی بـن ابـراهیم  ) 35ق، ص1417شیخ طوسی، .(ه استمالقات کرد
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پـانزده  بـیش از   اند که تعداد آن به علمی متعددي به او نسبت داده آثار. اواسط عمر نابینا شد
نجاشـی،  .(به طور کامل بـه دسـت آمـده اسـت     وي سیرفتتألیفات او،  از میان. رسد جلد می

   )680ق، ش1416
 تفاسیر روایـی بسیاري از مأخذ و اساس  است که روایی ةبه شیوقمی تفسیر منسوب به 

روایات علی بن ابـراهیم در ایـن تفسـیر، اکثـراً از طریـق پـدرش، بـا        . آید به شمار میشیعه 
مؤلـف در آغـاز ایـن     .روایت شده اسـت  باقر مو اما صادق از امامهاي کمی  واسطه

نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنـا عـن الـذین    «تفسیر با عبارت 
، وثاقـت  )4ق، ص1404قمـی،  (»فرض اهللا طاعتهم و اوجب والیتهم و ال یقبل عمل اال بهم

ا ، امـ گـردد  را متـذکّر مـی   تمامی افراد سلسله اسناد روایات، به شرط اتصال بـه معصـوم  
که گواهی نقل شده، ناظر به تمام افراد سلسله اسناد کتاب اسـت یـا   این عبارت و این  گویندة

با وجود این، برخی از محققان معاصر، وثاقـت تمـامی افـراد    . بخشی از آن، مشخص نیست
/ 202، ص30ق، ج1414حـر عـاملی،   .(انـد  مذکور در اسناد روایـی ایـن تفسـیر را پذیرفتـه    

  )50، ص1جق، 1413موسوي خویی، 
مؤلف نیز پس از حکم به وثاقت اسناد روایی کتاب خود، پنجاه نوع از انواع علوم قرآنی 

بـن   ةحدثنی ابوالفضل العباس بن محمد بن قاسم بن حمز«کند و سپس با عبارت  را بیان می
، »...حـدثنی ابـی   قال حدثنا ابوالحسن علی ابن ابراهیم بن هاشم قـال  ،2موسی بن جعفر

برخـی معتقدنـد ایـن اثـر بـه کلـی       ) 28، ص1ق، ج1404قمی، .(کند را آغاز میکتاب خود 
ـ که نـامش در آغـاز   منتسب به علی بن ابراهیم قمی نبوده بلکه شاگرد اوـ ابوالفضل العباس

  آل 49و دیگـر مشـایخ خـود را از آیـۀ      این تفسیر آمده، روایات ابوالجارود از امام بـاقر 
آنچـه ایـن    )303، ص4ق، ج1403آقا بزرگ تهرانـی،  .(عمران در این تفسیر وارد کرده است

بخشد، وجود اختالف اسناد روایات این تفسیر با اسناد روایـات تفسـیري    نظریه را قوت می
به علی بن ابراهیم را است که انتساب این تفسیر  کافینقل شده از علی بن ابراهیم در کتاب 

  )326، ص2ش، ج1377معرفت، .(دهد به طور جدي مورد تردید قرار می
معتبـر شـیعه مـذکور     3همچنین وجود تفاوت میان روایات علی بن ابراهیم که در کتـب 

است، با مطالب کتاب تفسیر او موجب شده که برخی نتوانند به صحت کتاب تفسـیري کـه   
و  33ق، ص1409اسـترآبادي،  حسـینی  (اعتمـاد ورزنـد   شده، به علی بن ابراهیم نسبت داده

در عین حال، برخی هم مؤلف این تفسیر را علی بن  )34و  30، ص1ق، ج1404قمی، / 46
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نظـر از روایـات علـی بـن ابـراهیم و       داننـد، زیـرا صـرف    مـی ) 353زنده در (حاتم قزوینی 

ـ  اابوالجارود، سایر ر  .باشـند  ن حـاتم قزوینـی مـی   ویان یادشده در کتاب او از مشایخ علـی ب
کند، وجود روایات زیادي  آنچه این نظریه را تقویت می) 50، ص48مارة ، ش1376شبیري، (

، حسـین بـن   )ق 306م (، احمد بن ادریس)ق 316م (نظیر محمد بن جعفر رزاز از مشایخی
 ، محمد بن عبداهللا جعفر)ق 336م (محمد بن عامر اشعري، محمد بن ابی بکر همام اسکافی

با وجود اینکه . در این تفسیر است) ق 332م (4حمیري، حسن بن علی بن مهزیار، ابن عقدة
، کافیاین اشخاص معاصر علی بن ابراهیم هستند، اما وي از آنان در کتاب خود یا در کتاب 

، 111، 106/ 2؛ ج313، 224، 102، ص1ق، ج1404قمـی،  .(هیچ روایتی نقـل نکـرده اسـت   
روایات مذکور در تفسیر منسوب به قمی، گاه عباراتی در ایـن  صرف نظر از ...) و 258، 238

اسـت  » قال«و برخی با عبارت » قال علی بن ابراهیم«شود که برخی با عبارت  کتاب دیده می
بـه تفسـیر    که گویندة آن مشخص نیست و در برخی موارد، بدون هیچ یک از این عبـارات 

قبـل از شناسـایی   ...) و 50، ص2؛ ج130، ص1ق، ج1404قمـی،  .(شـود آیات پرداختـه مـی  
راویان غالی در سلسله اسناد تفسیر قمی، الزم است افکار، اقدامات و اهداف غالیان به طـور  

  .اجمال مورد تحقیق قرار گیرد
  

  غلو و غالیان. 3
 .گویـد  شـیء گـران، غـالی مـی     غلو در لغت به معناي تجاوز از حد است و عـرب بـه  

هاي اعتقادي و نیـز سـیرة   غلو در معناي اصطالحی، در حوزه) 447ق، ص1409فراهیدي، (
، 5، شـماره  1390پـور،  قاسـم : ك.ر.(ویژه سیرة عملی راویان نیز به کار رفتـه اسـت  عملی به

و امامــان  غالیــان از تظاهرکننــدگان بــه اســالم هســتند کــه بــه حضــرت علــی) 75ص
نسبت خدایی دادند و آنان را به چنان فضیلتی در دین و دنیا ستودند که از حـد   معصوم

به کفـر و   ها و ائمه به کشتن و سوزانده شدن آن و اندازه خارج شد و حضرت علی
  ) 131ق، ص1414شیخ مفید، .(اند ها از اسالم حکم کرده خروج آن

خود، روایاتی را از امام چهارم تا ششم ذکـر کـرده کـه مؤسـس غلـو را       رجالکشی در 
برخـی  : نویسـد  ، سـپس مـی  )174ــ 170ق، ش1414طوسـی،  (کند عبداهللا بن سبأ معرفی می

 اند که او یهودي بوده و سپس به اسالم گراییده و از دوسـتداران علـی   مورخان ذکر کرده
  ) 174همان، ش.(بوده است
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  یعت اسالمینهی از غلو در شر. 4
یأَهلَ الْکتَابِ لَا تَغْلُواْ فـىِ دیـنکُم و لَـا    «: کند ها را از غلو کردن نهی می ، انسانقرآنخداوند در 

حـدیثی نقـل شـده کـه در      در همین باره از امام رضا) 171: نساء(.»تَقُولُواْ على اللَّه إِلَّا الْحقَّ
ق، 1413طبـري،  / 239، ص26ق، ج1403مجلسـی،  (اکثر کتب حـدیثی شـیعه وجـود دارد   

مخالفان ما احادیثی را در فضایل مـا وضـع کردنـد کـه سـه گونـه       : حضرت فرمود) 24ص
اگـر کسـی غلـو در حـق مـا را      . غلو، تقصیر در کار ما و تصریح به مثالب دشمنانمان: است

شـمارد و اگـر تقصـیر را     ها را قائل به ربوبیت ما مـی  کند و آن را تکفیر میبشنود، شیعیان ما 
هد، در حـالی   د هایشان بشنود، به ما دشنام می کند و اگر مثالب را به نام بشنود، آن را باور می

  ) 108: انعام.(»عدوا بِغَیرِْ علْمٍو لَا تَسبواْ الَّذینَ یدعونَ من دونِ اللَّه فَیسبواْ اللَّه «: فرماید که خدا می
 پیـامبر  ،در برخی کتب اهل سنت نیز، روایاتی به این مضمون آمده است؛ براي مثـال 

ابـن  .(از غلو در دینتان بر حذر باشید که پیشینیان شما را غلوِ در دین نـابود سـاخت  : فرمود
دو کس : آمده است از قول امام علی نهج البالغههمچنین در ) 215، ص1تا، جحنبل، بی

  ) 117حکمت .(دوستدار غالی و دشمن خشمگین: به خاطر من به هالکت رسیدند
  

  نقش غالیان در جعل روایات. 5
به دلیل آنکه غالیان، هیچ مستندي از دین و هیچ برهانی از عقل نداشـتند، بـراي توجیـه    

تحریـف معنـوي و تأویـل    . 1: عقاید خود و رسیدن به اهدافشان دو روش در پیش گرفتنـد 
هـا و   به قصد ذکر مناقـب آن  بر ائمه قرآن، مانند تطبیق برخی آیات 5و تعالیم دینی قرآن

 قـرآن اهـداف  ه قصد ذکر مثالب آنان، که این شیوه بـا بالغـت و   ب برخی اصحاب پیامبر
جعل حدیث و نسـبت دادن آن  . 2) 253ـ178ق، ص1407معروف حسنی، .(ناسازگار است

بن سـعید بـود    ةاز جمله این افراد، مغیر. ها در احادیث صحیح و داخل کردن آن به ائمه
 .وارد کـرده اسـت   امـام صـادق  کرد دوازده هزار حدیث جعلی در احادیـث   که ادعا می

ها را بـه   آن دل هم با دیدن انتساب این احادیث به ائمهمردم ساده) 150ـ148همان، ص(
روایتی که هشام بن حکم نقل کرده، مؤید این مطلب است که در آن بـه  . پذیرفتند راحتی می

اگردان بن سعید به طور عمـد در دفـاتر حـدیثی شـ     ةمغیر: گفته شده نقل از امام صادق
ق، 1414طوسـی،  .(داده اسـت   کـرده و سـپس بـه آنـان تحویـل       پدرم، مطالب کفرآمیز وارد 

  )402ش
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  بار ورود روایات غلوآمیز در کتب شیعهآثار زیان. 6 

هـاي شـیعه نگذاشـته و مـردم را از      برخی از اهل سنت نیز تفاوت چنـدانی میـان فرقـه   
رسد یکی از دالیـل ایـن بـدبینی، رسـوخ      میبه نظر . دارند پذیرفتن احادیث آنان برحذر می

و در پـی آن علمـاي    امامـان   رغم تالش هاي غالیان در میان شیعیان بوده که علی اندیشه
در  قرآننمونۀ آن، روایاتی است که در باب تحریف . شیعه، آثار آن هنوز برجاي مانده است

  )337ق، ص1383جعفریان، .(برخی کتب تفسیري و حدیثی شیعه موجود است
  

تفسـیر منسـوب    روایات درشناسایی راویان غالی و متهم به جعل حدیث . 7
  به قمی

خود، شماري راویان غـالی یـا مـتهم بـه      رجالو شیخ طوسی در ) ق 450ـ372(نجاشی
ـ از دانشمندان معاصرــ نیـز   در این میان، هاشم معروف حسنی 6.اند جعل حدیث را نام برده
اسـت؛    روایات تفسیر قمی، برخی از این راویـان را شناسـایی کـرده   با تتبع در سلسله اسناد 

بنابراین، نگارندگان با بررسی تفسیر منسوب به قمی، به نقد و بررسی روایات برخی از ایـن  
  :اند ازترین این راویان عبارتاند؛ مهم راویان پرداخته

م، 1979(حسـنی ایـن فـرد از دیـدگاه معـروف     ): ق 267م (احمد بن هالل عبرتـائی  .1
. آیـد  جـزو غالیـان بـه شـمار مـی     ) 83ق، ص1417)(ق 460ــ 385(و شیخ طوسی) 196ص

فرد مشهوري است امـا برخـی احـادیثش مـورد پـذیرش      «: گوید نجاشی نیز در مورد او می
ق، 1416نجاشـی،  (».مورد مذمت واقع شده اسـت  نیست و از سوي امام حسن عسکري

از قـول امـام   ) 11: فرقـان (»اعۀِ و أَعتَدنَا لمن کَذَّب بِالسـاعۀِ سـعیرًا  بلْ کَذَّبواْ بِالس«ذیل آیۀ ) 199ش
؛ )212، ص2ق، ج1404قمی، (است در این آیه، علی» الساعۀ«منظور از : آمده صادق

که سیاق آیات و قول مشهور مفسران حاکی از ارتباط صریح معناي ایـن    این در حالی است
فقـط دو روایـت نقـل شـده کـه در       تفسـیر قمـی  از این فرد در . تآیه با موضوع قیامت اس

 .روایت دیگر او، مطلب غیر قابل قبولی وجود ندارد
م، 1979.(آورد معروف حسنی، ایـن فـرد را جـزو غالیـان بـه شـمار مـی       : شمرعمرو بن 

در روایتـی  ) 765ق، ش1416اشـی،  نج(.کند نجاشی نیز او را به شدت تضعیف می) 196ص
جبرئیـل را بـه شـکل     پیـامبر : گفته شده در آن قرار دارد، از قول امام باقر این فردکه 

. تـر از او چیـزي ندیـده بـود    که تـا آن موقـع وحشـتناك    وحشتناکی مشاهده کرد، در حالی 
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کند و هنگام بازگشت به آسـمان،   معرفی می جبرئیل در این مالقات، اسرافیل را به پیامبر
  گـذارد و سـپس پـاي دیگـر را در آسـمان دوم       در آسمان مـی  کند و پاي راستش را بلند می

، تفسـیر قمـی  از این فـرد در  ) 28، ص2ق، ج1404قمی، .(گذارد تا به آسمان هفتم برسدمی
 .حدود شش روایت نقل شده که روایات دیگر او قابل قبول است

م، 1979.(آورد معـروف حسـنی، ایـن فـرد را از غالیـان بـه شـمار مـی        : سعد بن طریف
فـرد مشـهوري اسـت امـا برخـی احـادیش مـورد        : گوید نجاشی نیز دربارة او می) 196ص

نسـبت داده شـده،    در روایتی که به امام علی) 468ق، ش1416نجاشی، .(پذیرش نیست
گفته شـده کـه آسـمان و زمـین درون     ) 255: بقره(»وسع کُرْسیه السماوات و الْأَرض«در ذیل آیۀ 

کننـد   و چهار فرشته که به شکل انسان، گاو، کرکس و شیر، آن را حمل می کرسی قرار دارند
هـا گـاو،    کنـد و در بـین ایـن    و هر یک شفاعت و رزق را براي گروه خود درخواست مـی 

) تعـالی (ترین منصب را داشت، تا اینکـه بنـی اسـرائیل، گوسـاله را بـه عنـوان خداونـد        مهم
قمـی،  .(احسـاس شرمسـاري کـرد   ) تعـالی (ونـد در این موقع، گاو در مقابـل خدا . برگزیدند

فقط سه روایت نقل شده که روایات دیگـر   تفسیر قمیاز این فرد در  )85، ص1ق، ج1404
 .او قابل قبول است

در احادیـث نبـوي و سـخنان    . ها در پذیرش روایات عقل اسـت  ترین مالكیکی از مهم
ابن سـکّیت از امـام   . مکرراً از اهمیت و حجیت عقل سخن به میان آمده است اهل بیت

عقـل اسـت کـه بـه     «: فرمـود  امروز حجت بر مردم چیست؟ امـام : سؤال کرد هادي
وسیلۀ آن، هر کس بر خدا راست گوید، شناخته شود و تصدیق خواهد شد و هر کـس بـر   

و  پیـامبر ) 25، ص1ق، ج1414کلینی، (».گردد خدا دروغ بندد، نیز شناسایی و تکذیب می
یابـد و حتـی    اند تا با مردم از آنچه عقلشان درنمی گر در هیچ زمانی حاضر نشدهامامان هدایت

آنان حتی پس از آنکه حجم عظیمـی از احـادیثی را   . گنجد، سخن بگویند در اوهامشان نمی
دستور دادند هیچ روایتـی   شد، مشاهده کردند، به شیعیان که به دروغ به ایشان نسبت داده می

معـروف حسـنی،   ( .و عدم مخالفت با نص و ظاهر آن قرآنرا نپذیرند مگر پس از عرضه بر 
  )216ق، ص1407
نجاشـی،  .(انـد  نجاشـی و معـروف حسـنی، او را از غالیـان شـمرده     : علی بن حسـان  .2
إِلَیکُم الْایمـانَ   و لَکنَّ اللَّه حبب«در ذیل آیۀ ) 197م، ص1979معروف حسنی، / 660ق، ش1416

آیـۀ   ۀو ادامـ  ایمان یعنی علی: آمده ، از قول امام صادق)7: حجرات(»  ُو زینَه فىِ قُلُوبِکم
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البتـه در  ) 319، ص2قمی، ج.(، یعنی فالن و فالن و فالن»و کَرَّه إِلَیکُم الْکُفْرَ و الْفُسوقَ و الْعصیانَ« 

کثیر نیز وجود دارد کـه در کتـب رجـال، مـتهم بـه جعـل         بن سند این روایت، عبدالرحمن
در حدود یـازده روایـت    تفسیر قمیاز این فرد در  )621ق، ش1416نجاشی، .(حدیث است

 . شود نقل شده که در بین روایات دیگر او نیز مطالبی متناسب با افکار غالیانه دیده می
 .انـد  از غالیان شـمرده  نجاشی و معروف حسنی، او را :محمد بن الحسین الصائغ .3

در  از قول امام صادق) 198م، ص1979معروف حسنی، / 900ق، ش1416نجاشی، (
 7یعنی نعثل» یغْشَئه موج   فىِ بحْرٍ لُّجىٍ«عنی فالن و فالن ی»  أَو کَظُلُمات«: نور آمده 40ذیل آیۀ 

»مم جوم هقن فَوَابسح هقض«یعنی طلحه و زبیر  »ن فَوعقَ با فَوضُهعب اتمعاویه و یزید و » ظُلُم
فقـط دو   تفسیر قمیاز این فرد در ) 106، ص2ق، ج1404قمی، (امیه استهاي بنیفتنه

 .روایت نقل شده که روایت دیگر او قابل قبول است
در مـذمت  زمامداران عباسی و اموي، با کمک گروهـی از محـدثان، روایـات زیـادي را     

مخالفان سیاسی خود جعل کردند؛ آنان احـادیثی را در نکـوهش خلفـا، صـحابه و غلـو در      
و شـیعیان را بـه    و فرزندانش جعل کردند تا اهل بیت فضایل و افعال حضرت علی

ـ که به مشروعیت خالفت و قداسـت  اي دیگر جلوه دهند و میان آنان و تودة مسلمانان گونه
همچنـین  ) 177ق، ص1407معروف حسنی، .(ـ شکاف ایجاد کنندشتنداکثر صحابه عقیده دا

گـویی بـه کسـی، تسـالي دل خـود و       برتر از این است که از طریق دشـنام  منزلت ائمه
وقتی شنید کـه گروهـی از اصـحاب وي،     یارانشان را فراهم آورند؛ براي مثال، امام علی

دهنـده  دوست ندارم که مردمی دشنام من«: گویند، اعتراض کرد و فرمود معاویه را دشنام می
پروردگارا ما و آنان را بر : ها بگویید باشید؛ اگر از او و یارانش یاد کردید، به جاي این دشنام

 ) 206نهج البالغه، خطبۀ (».حق و هدایت گرد هم آر و آنان را به راه راست هدایت فرما
او را از غالیـان   نجاشی و معـروف حسـنی،   :)حضرمی یا حارثی(عبداهللا بن قاسم .4

قالَ «در ذیل آیۀ  )198م، ص1979، معروف حسنی، 594ق، ش1416نجاشی، .(اند شمرده
یعنی قائم  ةقو: آمده، در روایتی آمده است) 80/هود(»رکْنٍ شَدید  یلَو أَنَّ لی بِکُم قُوةً أَو آوِي إِل

آیۀ  :روایت باید گفتدر رد این  )336، ص1ق، ج1404قمی، .(نفرند 313شدید و رکن 
توانست با قوم بدکار خود مبارزه  کرد می مورد نظر دربارة حضرت لوط است که آرزو می

از ایـن فـرد در   . کند، اما در روایت معنایی خالف ظاهر و حقیقت آیه گفته شده اسـت 
 .فقط سه روایت نقل شده که روایات دیگر او قابل قبول است تفسیر قمی
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معروف حسنی، این فرد را جزو غالیان به شـمار آورده  : طفاويالحسن بن راشد  .5
 )76ق، ش1416نجاشی، .(نجاشی نیز او را ضعیف شمرده است) 197م، ص1979.(است

خدا وقتی بخواهد امامی را خلق کند، شربتی را از زیر عرش : آمده از قول امام صادق
کند؛ هر گاه  آن امام را خلق میدهد تا بنوشد و از  اي می گیرد، به فرشته از آب باران می

 صدقاً ربک کَلمۀُ تَمت و«کند تا بین چشمان امام آیۀ  متولّد شد خدا آن فرشته را مبعوث می
الً ودلَ ال عدبه مماتکَلهر گاه امام قبلی فوت کرد، براي او مکانی . را بنویسد) 115: انعام(» ل

چنین بـر  خدا این. کند یلۀ آن، اعمال بندگان را مشاهده میشود که به وس نورانی برپا می
خلقت امام ) 215، ص1ق، ج1404قمی، .(کند ـ احتجاج میـ در مقابل بندگانخلقت امام

ـ آن هم اي را در رحم مادر امام اي نطفه هاست و اینکه فرشته نیز مانند خلقت سایر انسان
فقط دو روایت  تفسیر قمیاز این فرد در . ـ قرار دهد، جاي تأمل استاز آب زیر عرش

 .نقل شده که روایت دیگر او قابل قبول است
 .داننـد  شیخ طوسی و معروف حسنی، او را از غالیان می: محمد بن فضیل صیرفی .6

: آمده از قول امام باقر) 199م، ص1979معروف حسنی، / 365ق، ص1404طوسی، (
ذلک بأنهم : گونه نازل کرده استرا این) 9: محمد(» ک بِأَنَّهم کَرِهواْ ما أَنزَلَ اللَّهذَل«جبرئیل آیۀ 

فَأَحبطَ «را پاك کردند پس  ، جز این نیست که نام علیکرهوا ما أنزل اهللا فی علی
از بـارزترین   قـرآن تردید اعتقاد بـه تحریـف    بی) 302، ص2ق، ج1404قمی، .(»أَعمـالَهم 

اعتباري آنان با بهانۀ جانبداري از امام شیعه، سعی در طعن و بی. هاي غالیان است یشهاند
روایات زیـادي در مـورد نقصـان    «: گوید می تبیانشیخ طوسی در مقدمۀ . اند کرده قرآن

ها توسط علماي شیعی و سنی نقل شده  اي از آن جا شدن پارهبسیاري از آیات و یا جابه
ها  نظر کردن از آن آور است و نه قابل عمل؛ بنابراین صرفیقینکه خبر واحد است، نه 

بهتر است، زیرا این روایات قابل تأویل است و اگر هم صـحت داشـته باشـد، موجـب     
اش آشکار باشد، هیچ مسلمانی بر آن  نخواهد بود، زیرا هر آنچه درستی قرآنانتقادي بر 

، روایات فراوانی نقل تفسیر قمیدر از این فرد  )3، ص1ق، ج1409(».خرده نتواند گرفت
 . شود شده که که در بین روایات دیگر او نیز، مطالبی متناسب با افکار غالیانه دیده می

و ) 186ق، ص1407(معـروف حسـنی، او را از غالیـان   : مفضل بن عمر الجعفـی  .7
ق، 1416نجاشی، .(به شمار آورده است نجاشی، او را فاسد المذهب و مضطرب الروایت

: آمـده  از قول امام صـادق ) 69: زمر(»و أَشْرَقَت الْأَرض بِنُورِ ربهَا«در ذیل آیۀ ) 1112ش
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بـه اعتقـاد عالمـه طباطبـایی،     ) 253، ص2ق، ج1404قمی، .(است رب االرض، امام 

روز قیامت است، از قبیـل کنـار رفـتن     هاي ویژگی از، اشراق زمین به نور پروردگارش
حقیقت هر عملى را  ،به طورى که ناظران ،ها، و ظهور حقیقت اشیا و واقعیت اعمال پرده

شود و اختصاصى به  این اشراق هر چند عمومى است و شامل تمامى موجودات مى .ببینند
نها از اشراق ت ،بیان حالت آن روز زمین و اهل زمین است ،از آنجا که غرض ،زمین ندارد

تفسـیر  از این فـرد در  ) 295، ص17ق، ج1417طباطبایی، .(ه شده استزمین سخن گفت
 .در حدود چهار روایت نقل شده که روایات دیگر او قابل قبول است قمی
) 185ق، ص1407(دانـد  معروف حسنی، او را جزو غالیـان مـی  : یونس بن ظبیان .8

از قـول امـام   ) 1210ق، ش1416، نجاشـی .(کنـد  نجاشی نیز او را به شدت تضعیف می
یعنـی  ) ابـر (غمـام : آمـده ) 25: فرقـان (»و یوم تَشَقَّقُ السماء بِالْغَمامِ«در مورد آیۀ  صادق

؛ اما سیاق آیات به صراحت در مورد احوال قیامت )113، ص2ق، ج1404قمی، (علی
یگر او قابل قبول ، فقط دو روایت نقل شده که روایت دتفسیر قمیاز این فرد در . است
 .است
) 230ق، ص1407.(دانـد  معروف حسـنی، او را جـزو غالیـان مـی    : المفضل بن صالح .9

 .انـد  ه و او را تضعیف کـرد   نجاشی، او را جزو جماعتی دانسته که اصحاب بر او عیب گرفته
: طه(»و لَم نجِد لَه عزْمـا    فَنَسىِو لَقَد عهِدنَا إِلى ءادم من قَبلُ «در ذیل آیۀ  )332ق، ش1416نجاشی، (

، از و اهـل بیـتش   آمده که خـدا دربـارة حضـرت محمـد     از قول امام باقر) 115
آدم از ) 65، ص2ق، ج1404قمی، .(به این عهد عمل نکرد عهد گرفت، ولی آدم آدم

چگونـه   ،پیامبران الهی است که خدا او را براي رسالت خویش برگزیده است، با وجود ایـن 
تفسـیر قمـی   از این فرد در . توان به وي چنین نسبت داد که با پیمان الهی مخالفت ورزد می

  .در حدود چهار روایت نقل شده که روایات دیگر او قابل قبول است
البته تعداد دیگري از این دسته راویان در سلسله اسناد تفسیر منسوب به قمی وجود 

طبـق  . از آنان، مطالبی مخالف با شرع و عقل دیـده نشـد  شده دارند، اما در روایات نقل
راوي غـالی، ضـعیف و    36شده، به طور کلی در اسناد این تفسیر حـدود  بررسی انجام

راوي مجهـول وجـود    100راوي غیر امامی و حـدود   26متهم به جعل حدیث، حدود 
قابل توجه است این مقدار  ـراوي 400حدود با توجه به کل راویان این تفسیرـ  دارد که

  .کند و تا حد زیادي اسناد این روایات را دچار تزلزل می
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شایان ذکر است که در تفسیر منسوب به قمی، روایات دیگري نیـز وجـود دارد کـه    
ها، محتواي ناروا و غیر قابل قبول این روایات، به صراحت حاکی  صرف نظر از سند آن

اي از  در اینجـا نمونـه  . غالیان تناسب دارد هاست و با افکار و افعال از مجعول بودن آن
  :گیرد این روایات، مورد بررسی قرار می

از قـول امـام   ) 26: بقـره (»إِنَّ اللَّه لَا یستَحىِ أَن یضْرِب مثَلًا ما بعوضَۀً فَما فَوقَها«ذیل آیۀ  .1
ق، 1404قمی، .(است ، پیامبر»ما فوقها«و  یعنی علی) پشه(»بعوضۀ«: آمده صادق

همچنین در تفسیر . نادرست بودن این معنا از نظر شرع و عقل واضح است )34، ص1ج
برخی کسـانی کـه   : گفته شد آمده که به امام باقر منسوب به امام حسن عسکري

ـ ـ که مگس است»ما فوقها«و  علی» بعوضۀ«کنند  اند، گمان می دوستی شما را برگزیده
. اند اند، اما در جاي خود به کار نبرده اینان چیزي شنیده«: ت فرمودحضر. است پیامبر
را در کنار مشیت خدا قرار ندهید؛  و علی هیچگاه خواست محمد: فرمود پیامبر

در پیشگاه قدرت الهی جز به مانند  ارادة خدا قاهر است که هیچ برابري ندارد؛ محمد
در این پیشـگاه   پرواز درآید و علیمگسی بیش نیست که در پهناي ملکوت الهی به 

 )209ص ق،1409(».اي بیش نیست پهناور جز به مانند پشه
: در روایتـی آمـده  ) 54: فرقان(»و هو الَّذي خَلَقَ منَ الْماء بشَراً فَجعلَه نَسباً و صهرا«ذیل آیۀ  .2

تـرین   را از آب شیرین خلق کرد و همسـرش را از سـنخ او و از پـایین    خداوند آدم
کرد، سـپس او   هاي آدم آفرید و با آن استخوان بین آن دو خویشاوندي برقرار استخوان

صـدوق،  (الشـرایع  علـل در ) 114، ص2ق، ج1404قمـی،  ... .(آوردرا به زوجیت آدم در
آمـده کـه   ) 379، ص3، جق1404صـدوق،  (من ال یحضر الفقیهو ) 17، ص1ق، ج1386

عنْ ذَلک   سبحانَ اللَّه و تَعالَى« :سؤال شد، حضرت فرمود در این مورد از امام صادق
، تعجـب  )اسـت » )43: اسـراء (عما یقُولُونَ علُوا کَبِیـراً   سبحانَه و تَعالى«اشاره به آیۀ (»علُواً کَبِیراً

د، آیا خداوند تعالی قدرت نداشت که حـوا را از  گوی است از کسی که این سخن را می
 !ترین استخوان آدم خلق کند؟ غیر پایین

در روایتی آمده ) 24: ص(»أَناب و راکعاً خَرَّ و ربه فَاستَغْفَرَ فَتَنَّاه أَنَّما داود ظَنَّ و«ذیل آیۀ  .3
شیفتۀ همسر فردي به نام اوریا شد و براي اینکه بتواند بـا او ازدواج کنـد،    که داود

دستور کشته شدن اوریا را که در جنگ بود، صادر کرد، اما پس از اجـرا شـدن امـرش    
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در روایت آمده است که ) 229، ص2ق، ج1404قمی، .(متوجه گناه خود شد و توبه کرد 

 إِلَیه إِنَّا و للَّه إِنَّا«: اش زد و فرمود بر پیشانی این داستان را شنید، هنگامی که امام رضا
اید  دهید؛ آیا نشنیده هایی می ، آیا به پیامبري از انبیاي الهی چنین نسبت)156: بقره(» راجِعون

: ص(» بِالْحق النَّاسِ بینَ فَاحکُم الْأَرضِ فی خَلیفَۀً جعلْناك إِنَّا داود یا«: فرماید که خداوند تعالی می
گمان  داود: چه بود؟ حضرت فرمود ، سپس از حضرت سؤال شد، گناه داود)26

اي را  دو فرشته به سمت او روانه کرد و آنان مسـئله . کرد خدا داناتر از او نیافریده است
از مدعی، شاهدي نخواست و به  در مورد آن حکم کند؛ داود مطرح کردند تا داود

شیخ طوسـی در ایـن بـاره    ) 193، ص1ق، ج1404صدوق، !(گفت تو ظالمی علیهمدعی
به همسر اوریا نقـل   سرایان جاهل در مورد عشق داودآنچه برخی داستان«: گوید می

هایی ساختگی و باطل است؛ به عالوه، این اخبار از جمله خبرهاي  اند، همگی داستان کرده
ها را در مورد مردم بپذیریم، چه  ست آنواحدي است که ریشه و اساسی ندارد و جایز نی

هـا منـزه داشـته و در     را از این آلودگی رسد به انبیاي الهی، زیرا خداوند تعالی، انبیا
ق، 1417).(75: حج(» اللَّه یصطَفی منَ الْمالئکَۀِ رسلًا و منَ النَّاس«: فرماید منزلت و مقام آنان می

 )554، ص8ج
در روایـت آمـده   ) 12: مـؤمن (»دعی اللَّه وحده کَفَـرْتُم و إِنْ یشْـرَك بِـه تُؤْمنُـوا    إِذا «ذیل آیۀ  .4
هنگامی که خدا به والیت علی امر فرمـود، کفـر ورزیدیـد و بـراي وي شـریکی کـه       : است

گونـه روایـات   در رد ایـن ) 256، ص2ق، ج1404قمـی،  .(والیت حقش نبـود، قـرار دادیـد   
 8ابوالخطـاب : را مورد استناد قرار داد؛ وقتی به ایشان گفته شد صادق توان سخن امام می

 إِذا دونـه  مـنْ  الَّـذینَ  ذُکرَ إِذا و بِالْآخرَةِ یؤْمنُونَ ال الَّذینَ قُلُوب اشْمأَزت وحده اللَّه ذُکرَ إِذا و«در مورد آیۀ 
مرُونَ هشتَبساز ذکر یگانگی خدا، علـی  منظور: گوید می) 45: زمر(»ی  یعنـی  » مـن دونـه  «و

هر کس این را بگوید، مشرك است و من از او بیـزاري  : فرمود فالن و فالن هستند؛ امام
 9)556ق، ص1404صفار، .(جویم می

 
  گیري شیخ طوسی از تفسیر منسوب به قمی بهره. 8

نسوب به قمـی بهـره   مفسران شیعی، پس از علی بن ابراهیم، به طور متفاوتی از تفسیر م
. انـد  و برخی بسیار انـدك از آن اسـتفاده کـرده     برخی از این تفسیر فراوان نقل کرده. اند برده

معروف به شیخ الطائفه اسـت کـه   ) ق 460ـ385(یکی از مفسران مشهور شیعه، شیخ طوسی
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، ابـن  )ق 436م (، سـید مرتضـی علـم الهـدي    )ق 413م (از محضر بزرگانی چون شیخ مفید
 .انـد  تألیفـات او را حـدود پنجـاه تـألیف گفتـه     . بهره گرفتـه اسـت  ... و) ق 411م (ريغضائ

اسـت کـه از    التبیـان یکی از تألیفـات او، تفسـیر   ) 257، ص16ق، ج1413موسوي خویی، (
 .نظیـر در تفسـیر اسـت    ترین تفاسیر شیعه است که به گفتۀ خود شیخ طوسی کتابی بـی مهم

هـیچ یـک از   «: گویـد  همچنین در مقدمۀ تفسیر خود می) 241ق، پاورقی ص1417طوسی، (
و مشتمل بـر همـۀ انـواع علـوم      قرآنام که کتابی در تفسیر تمام آیات  عالمان شیعی را ندیده

انـد،   نوشته باشد، تنها برخی از ایشان به ذکر روایات موجود در کتب حـدیثی پرداختـه   قرآن
  ) 1همان، ص(».ند یا در تفسیر مبهمات آن بکوشندآنکه استقصاء کن بی

، آراي دیگـر مفسـران نخسـتین از    در این تفسیر، در کنار نقل گسـترده از ائمـه  
همچنین شیخ طوسی از . فراوان آمده است... صحابه و تابعین همچون ابن عباس، قتاده و

یر تفاسیر اهل سنت ترین تفسیري که بیش از ساتفاسیر اهل سنت نیز استفاده کرده و مهم
از دیگر . است) ق 310م (و به نحو قابل توجهی از آن نقل کرده، تفسیر ابن جریر طبري

سهم ) ق 303م (علی جباییله است که در این میان تفسیر ابومنابع شیخ، آثار کالمی معتز
اما استفادة شیخ از تفاسیر شیعی قبل از خـود   اي را به خود اختصاص داده است، عمده

ار اندك است و نام علی بن ابراهیم فقط دو بار، ابوالجارود سیزده و جابر بن یزیـد  بسی
 320م(شود و از مفسرانی نظیر عیاشی شش بار در این تفسیر دیده می) ق 128م (جعفی

، 142، ص2همـان، ج .(شـود  و تفاسیر آنان، نامی دیده نمی) ق 352م (و فرات کوفی) ق
حال این سؤال مطرح است که چرا شـیخ   ...).و 483، 384، ص6، ؛ ج53، ص3؛ ج168

که یک قرن   از تفاسیر شیعی قبل خود بسیار اندك بهره گرفته، در حالی) ق 460م (طوسی
بـه وفـور از ایـن    ) ق 1091م (و همچنین فیض کاشـانی ) ق 560م(بعد از وي، طبرسی
  کنند؟ تفاسیر استفاده می

و متأخر، گروه ...) ابن عباس، قتاده، سدي و(بندي مفسران به متقدمشیخ طوسی در طبقه
بهـره گرفتنـد و آیـات را بـه      قـرآن داند که براي توجیه مذهب خـود از   متأخر را کسانی می

تقلیـد از آنـان جـایز نیسـت و      ،اي تأویل کردند که مطابق با اصـلش نیسـت؛ بنـابراین    گونه
و شرعی که مورد تأییـد اجمـاع یـا از افـراد مـورد       شایسته است مفسر به ادلۀ صحیح عقلی

اعتماد به تواتر نقل شده باشد، مراجعه کند و خبر واحد را به خصوص، اگر از راه علـم بـه   
  )6، ص1همان، ج.(دست آمده باشد، نپذیرد
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از مفسـران شـیعی قبـل از خـود چنـدان نـامی بـه میـان         ) ق 460م (گرچه شیخ طوسی 

این مطلب . تفسیري آنان، در کنار نقل از دیگر تفاسیر بهره گرفته استآورد، اما از اقوال  نمی
منظـور از ایـن   . شـود  فهمید که مکرّر در این تفسـیر دیـده مـی   » اصحابنا«توان از تعبیر  را می

أُولَئک الَّذینَ «اند؛ براي مثال، در ذیل آیۀ عبارت، مفسران و محدثان شیعی قبل از شیخ طوسی
علـی   اآلیۀاستدل أصحابنا بهذه «: گوید شیخ طوسی می) 177: بقره(» ولَئک هم الْمتَّقُونصدقُواْ و أُ

 جامعـۀ أن جمیع هذه الخصال کانـت   األمۀألنه ال خالف بین  أن المعنی بها أمیرالمؤمنین
چنین معنـایی کـه   ) 99، ص2همان، ج(».باإلجماع باآلیۀفیه و لم تجتمع غیره قطعاً فهو مراد 

؛ البتـه  10شـود  است، در هیچ یک از تفاسیر اهل سـنت دیـده نمـی    آیه در ارتباط با علی
استفادة اندك از روایات تفسیري این تفاسیر، شـامل تـأویالت بعیـد و مطالـب نـاروا در آن      

  . شود تفاسیر نمی
کالمی و تفسیري شیعه، هیچ روایـت  هاي فقهی،  شیخ طوسی در عین دفاع از آموزه

کند؛ مثالً  اي در مذمت خلفا، صحابه و عموم اهل سنت در تفسیر خود نقل نمی یا جمله
، قول قتاده و عکرمه را )207: بقره(»و منَ النَّاسِ من یشْرِى نَفْسه ابتغَاء مرْضَات اهللا«در مورد آیۀ 

سپس . دانندمهاجرین و انصار یا ابوذر غفاري میآورد که سبب نزول آیه را در مورد  می
نازل شد؛ اما در  این آیه در شأن حضرت علی: کند که فرمود نقل می از امام باقر

دانـد و بـدون    قسمت بیان آیات منظور از این آیه را امر به معروف و نهی از منکـر مـی  
شیخ طوسـی  ) 183، ص2همان، ج.(دهد اساسی، معناي آیه را تعمیم میهیچ تعصب بی

کنـد کـه حضـرت     نقل می ، روایتی از پیامبر)5، ص1همان، ج(در مقدمۀ تفسیر خود
عرضـه کنیـد، هـر     قرآنهنگامی که از جانب من بر شما حدیثی آمد، آن را بر : فرمودند

این حـدیث  . آنچه را موافق آن بود، بپذیرید و هر آنچه مخالف آن بود، بر دیوار بکوبید
صادر نشده، بلکه جعل  گویاي این است که برخی احادیث از معصوم، 11و امثال آن

یا گفتۀ غیر معصوم بوده، لذا متن و محتواي روایات مهمتر از صحت سـند یـا وثاقـت    
شاید بتوان گفت به همین خاطر شیخ طوسی در اکثر مـوارد بـراي تأییـد    . راویان است

د؛ این امر حاکی از این اسـت  آور را بدون ذکر سند می اقوال تفسیري، روایات ائمه
ها مد نظـر ایشـان بـوده، محتـوایی کـه بـا مبـانی         که در استفاده از روایات، محتواي آن

توانـد در تشـخیص قطعـی بـودن      اعتقادي و عقلی کامالً سازگار باشد و این مسئله می
  .معیار مهمی باشد صدور روایات از معصوم
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از عقلی که پیش از این از تفسیر منسوب به بنابراین با توجه به روایات جعلی و دور 
دانسته که از این تفسیر به  قمی نقل کردیم، آیا با این وجود، شیخ طوسی بر خود جایز می

ـ ـ برخالف بالغت و اعجاز قرآنصراحت استفاده کند؟ تفسیري که در آن روایات زیادي
و حمـل آیـاتی بـر     هاي ناروا و به دور از شأن ائمـه  حمل شده و تأویل بر ائمه

  .شود مذمت خلفا در آن دیده می
  

  گیرينتیجه
غالیان با وارد کردن روایات جعلی بسیاري در بین احادیث شیعه و نسبت دادن آن به 

. انـد  و یا دست بردن در اسناد روایات، سعی در تخریب مکتب تشـیع داشـته   امامان
ز این روایات را در خود جاي اي ا تفسیر منسوب به قمی که امروزه موجود است، نمونه

توان مؤلف این تفسیر را علی بـن ابـراهیم قمـی     داده است؛ بنابراین عالوه بر اینکه نمی
شیخ دانست، از طرفی در اعتبار این تفسیر نیز خدشه وارد شده و دانشمند نامداري نظیر 

د نیـاورده،  هاي دور از ذهنی را در تفسیر خو طوسی، نه تنها چنین مطالب ناروا و تأویل
  .بلکه بنا بر احتیاط از مطالب دیگر این تفسیر نیز بهرة چندانی نبرده است

  
  :هانوشتپی

ق، 1404صـدوق،  (اخبار الرضـا تاریخ تولد و وفات وي مشخص نیست؛ فقط در حدیثی که در عیون . 1
ق از علـی   307بن محمد بن احمد آمده، حاکی از این است که او در سال  ةاز قول حمز) 226، ص1ج

  .بن ابراهیم حدیث شنیده است
 را از اصحاب امام هـادي ) محمد اعرابی(تنها پدرش. شود نام این شخص در کتب رجال دیده نمی. 2

 )392ق، ص1381طوسی، .(اند بن موسی العلوي یاد کرده ةو با عنوان محمد بن القاسم بن حمز
ق، 1414کلینی، / 232و  154، ص2ق، ج1404قمی، / 33، ص3ق، ج1376ابن شهرآشوب، : ك.ر. 3

  .148، ص1ج
 .احمد بن محمد بن سعید الهمدانی السبیعی کوفی معروف به ابن عقده. 4
گرایانۀ غالیان، نمادین کردن مفاهیم دینی بود، به طوري کـه آن مفـاهیم از   یکی از اقدامات تأویل .5

جعفریان، .(داد شد و در حول یک معنی دیگر اصالت خود را از دست میمعانی اصلی خود جدا می
 )342ش، ص1383

هایی مانند مذهبه ارتفاع، رمی یا طعن بالغلو، غالً فـی آخـر    نجاشی در معرفی افراد غالی از واژه. 6
لیه بالغلو، غال المذهب، مرتفعاً تروي عنه، یشهد ع ة، فیه غلو و ترفع، کان غالیاً، الغالعمره، هو غالٍ

 .کند استفاده می... فی القول و
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 )243، ص2ق، ج1409فراهیدي، .(اندرا در مورد عثمان به کار برده  نعثل یعنی شیخ احمق و برخی آن .7 

 .البراد البزاز زینب أبا مقالص یکنى و غال ملعون، الخطاب أبو الکوفی األسدي مقالس بن محمد .8
  )296ص ق،1381، طوسی(
گرچه این مقاله، گنجایش نقد و بررسی چنین روایات غیر قابل قبولی را نداشت، اما خوانندگان . 9

» بررسی انتقادي تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی«اي تحت عنوان  نامهتوانند به پایان محترم می
  .ده، مراجعه کنند، توسط نگارندگان به نگارش درآم)1389تابستان (که در دانشگاه یزد

سلمی سـمرقندي،  / 71، ص1ق، ج1404قمی، / 185، ص2ق، ج1409طوسی، : ك.همچنین ر .10
  .66ق، ص1410فرات کوفی، / 103، ص1تا، جبی
ق، 1413موسوي خـویی،  .(نباشد، ظاهرفریب است قرآنهر حدیثی که موافق : فرمود امام صادق. 11
  )110، ص18ج
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