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 . مقدمه۱
م مغنیه در ادامۀ سنّتِ تفسیریِ مفسرانِ شیعی، مبانی و روش آنان را با رویکرد و مرحو

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،    

ه، و از دیگر سو، در فرایند تفسیر، نتوانسته خود را از سبرسی و عالمه سباسبایی بنا نهاد
فضای فرهنگی، عصری و اجتماعی روزگارش، برکنار ببیند. در سنّتِ تفسهیری شهیعه،   

عنهوان   آینهد کهه امهروزه از تفسیرشهان بهه      مفسران یادشده از جرگۀ کسانی به شمار می
 (۰۴9، صش۱۰9۳آید.)نک: مؤدب،  سخن به میان می« تفسیر جامع»

گیری از قرآن، سنّت و عقل است. قرآن و سهنّت   شاخصِ بنیادینِ تفسیرِ جامع، بهره
منزلۀ ابزاری کارگشا، به هنگام اسهتفاده از دو منبهع    مثابۀ منبع تفسیری و عقل بیشتر به به

تنها مفسهران شهیعی، بلکهه     دار تفسیر، نهورود. در گیر به کار مینخست)قرآن و سنّت( 
پژوهی، از ضرور  و بایستگی این دو منبع مهه    رجستۀ حوزۀ قرآنلب اندیشمندانِ بغا

 اند.  به هنگام تبیینِ مرادِ الهی غفلت نورزیده
است و ایهن   الکاشفدر تفسیر « حدیث»رو در مقام بررسی و واکاوی   جُستار پیش

که چگونه فضای زمانی و مکانی، مرحوم مغنیه را، در کاربست حدیث در مقام تفسهیر،  
چهه   ،با توجه به عصری بهودنِ تفسهیر او   ،گستریِ روایت در تفسیر کرده و سایهتشویق 

 ابعادی دارد؟
گرایانهه در تفسهیر    بنا به تصریح مفسهر مها، انتخهاب رویکهردیِ اقنهاعی و تقریهب      

، انگیزۀ اصلی او در این مه  بوده است. حال با توجه به این صراحت، پرسش الکاشف
ی و ایهن رویکهرد   جهوه برجسهتۀ ایهن نگهاهِ اقنهاع     تهوان و  اصلی چنین اسهت: آیها مهی   

آورد و به تبیین و تحلیل به هنگام کاربستِ حدیث در این تفسیر، فراز  گرایانه را تقریب
 ت گمارد؟آن هم
دهد، پاسخ به ابعاد این پرسهش اسهت.    چه اساس و شاکلۀ این مقال را تشکیل میآن

مربهو،، بهه بررسهی و تعمیهق      ههر محهورِ   دربارۀها،  کوشش خواهی  کرد با ذکر نمونه
 موضوع مورد نظر بپردازی .

ترین مقولۀ مرتبط با ایهن بحهث، کهه آن روایها       نماید ابتدا از زیربنایی شایسته می
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خبهر واحهد و    و نیز مقدمۀ آن، که آگاهی از دیدگاه این مفسر در حوزۀ ،تفسیری است
لی حهدیثی، کهه ایهن    شایان ذکر است رویکرد اص آید. ، سخن به میان استیت آن حج

ق آن یانه است کهه مصهادی  گرا تقریبدنبال تحلیل و بررسیِ آن است، رویکرد  به نوشتار
رویکرد نقهل بهه معنها، رویکهرد اختصهار و تقدیهع حهدیث و         در قالب زیر محورهای

رویکرد ویژۀ او در استناد به منابع حدیثی فریقین و رویکرد همگرایانه در شیوۀ استفادۀ 
  دهد. مفسر، خود را نشان میحدیثیِ این 

 . مغنیه و خبر واحد۲
یی آن در حهوزۀ روایها ِ مربهو، بهه     و کیفیت کهارا  ۱از دیرینۀ ایام، موضوع خبرِ واحد

انشهمندان عله ِ   پژوهان، د برانگیز حدیث خالق و احکام، یکی از مباحث چالشعقاید، ا
هایی علمی را در وگو گفتدنبال خود،  اصول و فقه و متکلمان بوده است. این بحث، به

های  آثار و دیدگاهدر میان عالمان مسلمان به وجود آورده و « خبرِ واحد حجیت»مقولۀ 
خبهر واحهد را    حجیهت گونی را در بین آنهان رقه  زده اسهت. گروههی      متمایز و گونه
انهد    شدهای آن را انکار کرده و برخی نیز در این بحث، قائل به تفصیل  پذیرفته و دسته

این خبر را پذیرفته و در بخشهی دیگهر آن را نفهی     حجیتای،  معنا که در حوزه به این
خبر واحد، در تفسیر است. به بیان دیگر، در اینجا  حجیتاند. در اینجا بحث مه ،  کرده

ان در ایهن زمینهه، هه  ر ی    جایگاه و میزانِ اعتبارِ روایا ِ تفسیری مدرح است. مفسهر 
 د. های مختلفی دارن و دیدگاه نیست

توان چنین گفت: گروهی مانند شیخ سوسی و عالمهه سباسبهایی در    در یک نگاه می
را از هها   آن حوزۀ آیا  غیرفقهی قرآن، برای روایا  تفسیری جایگاهی قائهل نبهوده و  

  ۴۷، ص۱ج ،ق۱۰۳۱ آور نیسهت.)نک: سوسهی،   داننهد کهه عله     زمرۀ خبر واحدی می
اهلل خویی و  انی نظیر آیتدیگر، مفسر ( اما از سویی۷۶۷، ص۱۷، جش۱۰۷۱سباسبایی، 
بهه   ،یعنی اخبار واحد در حهوزۀ تفسهیر   ،معرفت، برای روایا  تفسیری اهلل آیتمرحوم 

شر، بر کنار بودن احادیث از حیث ضعف در سند و سسهتی در محتهوا، اعتبهار قائهل     
( ایههن شههمول و  ۰۷، ص۷، جق۱۴۱9معرفههت،   ۰9۳، صق۱۴۳۱هسههتند.)خویی، 
 گیرد. های دینی را در بر می حوزهفراگیری، همۀ 

اکنون با توجه به آنچه گفته شد به سراغ مغنیه رفته و نظرگهاه وی را در بهاب خبهر    
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کنی . او خبر واحد را در برابر سنّت قدعی یها خبهر    جو میو واحد و حجیت آن جست
( بر اساس ایهن نگهاه، خبهر متهواتر،     ۷۳۰، ص۱ ، جق۱۴۷۴کند.)مغنیه،  متواتر مدرح می

چونهان   خبر واحهد قهرار گرفتهه اسهت. مغنیهه      که در برابرش، مان سنّت قدعی استه
تفسیری را در ، حوزۀ اعتبار روایا  سباییمفسرانی نظیر شیخ سوسی، مرحوم عالمه سبا

شده در آیا  االحکام نافذ دانسته است. به بیان دیگهر او در ایهن   محدودۀ روایا  وارد
خبر واحد را در همۀ آیا  قرآنی  حجیتار دارد که آن دسته از مفسرانی قر ءزمینه، جز

پذیرند. ولی آیا در عمل ه ، تفسیر مغنیه چنین است که  ویژه اعتقادی و اخالقی نمی به
دانهد؟   را در حوزۀ آیا  فقهی قابل پذیرش مهی  ه خبر واحد ه وی فقط روایا ِ تفسیری

سهیری در حهوزۀ آیها     روایها  تف  چنین نیست  بلکه در مواردی نه چندان که ، او از 
ای همراه روایا  بوده که مفاد آن، ذیهل   فقهی بهره برده، آن ه  به این دلیل که قرینهغیر

َ  »نماید. یک نمونۀ آن در تفسهیر آیهۀ شهریفۀ     تفسیر آیه پذیرفتنی می ُر َ  وِر وَ ال تَزُِر  وزُِر

مبنی بر آنکهه  شود و پاسخی،  مدرح می( آمده است. در آنجا پرسشی ۱۶۴: انعام)« أُخْرى
شهوند و نهه از نعمهت     خاسر گناهان و یا کارهای نیک زندگان نه عذاب مهی  مردگان به

گوید: کسی کهه   پرسد پس روایاتی که می شوند. وی می آسایش و آرامش برخوردار می
را بخواند، خداونهد بهه خهاسر فضهیلت ایهن سهوره،       « یس»وارد قبرستان شود و سورۀ 

، ق۱۴۳۷ابهن فههد حلّهی،    )دهد، چهه معنهایی دارد؟   می عذاب اهل قبرستان را تخفیف
 (۱۴۶ص

و در عمل، تفسهیر   داند عقل نمیمغنیه ضمن استناد به این روایا ، آن را مخالف با 
ای اسهت   بخشد. به باور مغنیه نکتۀ مه ، قرینه خود را بر اساس چنین روایتی سامان می

یث با عقهل اسهت. بهه نظهر     که در این روایت وجود دارد و آن، هماهنگی محتوای حد
هت است که این موضوع در حوزۀ وی، عدم مخالفت با عقل در روایت فوق، از این ج

 ل الهی است و نه عدل او.تفض
 معیارهای پذیرش حدیث از نظر مغنیه .۳

لحها    الحهدیث اسهت کهه بهه     حدیث، دانش فقهه های مه  در حوزۀ فه   یکی از دانش
گردد. بر مبنای گزارش،  های پایانی سدۀ دوم برمی دههتاریخی، کاربرد این اصدالح، به 

محمهد بهن ادریهس    »ق( در سفارش به برخی شاگردانش از جمله ۱9۳سفیان بن عُیَیْنه)
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، ۱، جق۱۴۷۱( اهتمام به این عل  را توصیه کرده است.)خدیب بغدادی، ۷۳۴م «)شافعی
صهفّار قمهی،   «)نها معهانی کالمِ »( در متون روایی امامیه، وجهود تعبیهری ماننهد    ۹۴9ص

دوران حضهور  و در  را از منظر امامان معصوم الحدیث فقه( اهمیت ۰۴9، صق۱۴۳۴
 سازد. نشان میآنان خاسر
های نخست، فه  حدیث و واکاری معنایی آن، باید با توجه  سان از همان سده بدین
گرفتهه اسهت. ایهن مهه       هایی نهزد عالمهان مسهلمان، مهورد توجهه قهرار مهی        به مالک

ای  وص، با توجه به جریان جعل حدیث و روایها  متعهار ، از اهمیهت ویهژه    خص به
 برخوردار بوده است. 

دار  که دانش رجال عههده  ،به عبارتی دیگر، نقد محتوایی حدیث در کنار نقد سندی
، ۱، جش۱۰۶۰شهده اسهت.)نک: سوسهی،     راه مه  ارزیابی احادیث تلقی می ،آن است

 (۷ص
عنوان مفسر قرآن، در مواجهه بها روایها  تفسهیری،     یز بهبر مبنای آنچه آمد، مغنیه ن

 د.گیری کن ها موضع آن و نسبت به هایی بسنجد با مالک راها  آن ناگزیر بوده تا
 . هماهنگی با ظاهر آیه۱ـ۳

م رُتبهی قرآن)ثقهل اکبهر( بهر حهدیث)ثقل      دلیل تقد بهقرآن معیارِ پاالیشِ حدیث است. 
ر ِ همهاهنگی بها اهواهر آیها  قهرآن، اصهلی       اصغر(، عرضۀ حدیث بر قرآن و ضرو

است. به دیگر سخن، این معیارْ بودن، ه  دالیهلِ نقلهی دارد و هه  دالیهل      نشدنیانکار
بهه عهدم صهحت،     ۰نابع اهل سنّت، روایا  موسوم به عَرْ ْ. گرچه در برخی م۷عقلی

 عیندر ( ۷۷۹تا، ص   شافعی، بی۱۷9، ص۱، جق۱۴۳9اند.)متْقی هندی،  موصوف شده
( ۷۰، ص۴تا، ج شاسبی، بیاند.) اهل سنّت آن را پذیرفته حال، برخی دیگر از دانشمندان

، ۱، جق۱۴۷9انهد.)کلینی،   این احادیث در منابع شیعی، سُرُق استواری دارند و پذیرفتنی
 (۰۱۱، ص۱، جق۱۴۳۳بروجردی،   ۱۷۴ص

ضمنِ تفسیرِ  اعتقاد دارد و در روایا  عَر سان دیگر مفسران شیعی، به مغنیه نیز ب
ی بها  و احادیث را بهر اسهاس همهاهنگ   نموده مایۀ آن را توجه  درونبه آیا  با روایا ، 

مورد نفی و انکار قرار  گاه پذیرفته و ها را  آن بررسی کرده، اواهرِ آیا  و موافقت با آن
 . داده است
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ه شهوی  کهه مغنیهه بها توجهه به       در اینجا ذکر چند نمونه از روایهاتی را یهادآور مهی   
 در تفسیر خود آورده است. ها  آن هماهنگی با ااهر آیا  و یا مخالف نبودن با

( روایتهی را از  ۱۳۹سورۀ نساء است. ساووس بن کیسهان)م   ۱۱ل ذیل آیۀ نمونۀ او
ها را به صاحبانش  فرموده است: فریضه ( آورده که بر اساس آن پیامبر۶۳ابن عباس)م 

( مغنیهه اوالً  ۷۶۰، ص9، جق۱۴۳۷د است.)سوسی، دهی  و باقی، از آنِ خویشاوندان مر
سهورۀ   ۷۹از نظر شیعه و ثانیاً با توجه به ااهر آیا   ۴با استناد به کذّاب بودن ساووس،

(، مفهاد روایهت   بربَعرضٍ فِی کتابر زللَّه  وَ أُولُوز زلْأَُرحامر بَعرضُه مر أَورلى)سورۀ احزاب  ۶انفال و 
انسته است. آنچه شاهد مثال ماست، مخالفهت ایهن   شده توسط ساووس را مردود د نقل

عنوان معیهاری در رد  روایهت، آن را    روایت با ااهر آیه است که مغنیه با تأکید بر آن، به
 ۹مدرح کرده است.

فرمود: کسهی   گوید پیامبر سورۀ نساء است که می ۱۳نمونۀ دیگر، روایتی ذیل آیۀ 
اضهافه   پذیرندۀ توبهۀ اوسهت و حتهی   که حتی یک ساعت قبل از مرگ توبه کند، خدا 

ای که روحش به گلهویش رسهیده و در آسهتانۀ از دنیها      گونه کند حتی کمتر از آن به می
( مغنیهه  ۷۴۷، ص۴، جق۱۴۷9کلینهی،  )پذیرد. رفتن باشد، باز ه  خداوند توبۀ او را می

ته مغهایر دانسه   ۶سورۀ مؤمنون ۱۳۳و  99چنین روایتی را با روح و مضمون آیاتی مانند 
است و تصریح کرده روایت فوق با کتاب خدا مخالف است. وی بر این باور است کهه  
دور نیست که چنین روایتی سهاخته و پرداختهه جهاعالنِ حهدیث، در دوران امویهان و      

 باشد. ها  آن عباسیان بوده تا توجیهی برای ستمگری و بیداد
مخهالف نبهودن   ، «یهه هماهنگی بها اهاهر آ  »مفهومِ مخالفِ محورِ مورد بحث، یعنی 

ده وع مورد اجماع مسلمانان تلقهی شه  روایت با نص  صریحِ قرآن است که همواره موض
و  بیههان پیههامبر حجیههت( در گفتمههان شههیعی، اساسههاً ۷۰9، صق۱۴۳۰اسههت.)اِدلِبی، 

پژوه در گام نخسهت، بهرای    سان یک حدیث آید. بدین ست میاز قرآن به د معصومین
( ۳9، ص ۱، جش۱۰۷۱، سباییه قرآن مراجعه کند.)نک: سبااحرازِ اصالت حدیث باید ب
 جا مخالفتِ روایت با آیا  مدرح است. بر اساس آنچه گفتی ، در این

موافقتِ روایت با ااهر آیه، مورد تأکید مفسر ماسهت. در اینجها    ،ای دیگر در نمونه
اعث گردیهد  است. مغنیه در آنجا گفته است: باد ب ۷سورۀ نمل ۱۳شاهد مثال ما ذیل آیۀ 
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سهورۀ   ۰۶تا سخنان مورچه به گوش سلیمان رسانیده شود. آنگاه وی با استناد بهه آیهۀ   
پس باد را رام او)سلیمان( کردی  که بهه راحتهی   »کند.  مضمون روایت را تأیید می« ص»

در باب موافقتِ روایت با ااهر آیه و یها عهدم   « کرد، به فرمان او بود. هرجا که قصد می
 دلیهل  بهه وجهود دارد کهه    الکاشهف هایی در تفسهیر   ا آیۀ قرآن، نمونهمخالفت حدیث ب

های بیشتر نک: بحث روایا  مربو، بهه   گذری .)برای نمونه اختصار در گفتار، از آن می
سورۀ بقره  همچنین روایا  مربو، بهه   ۷۰۳جواز وصی ت برای وارث، روایت ذیل آیۀ 

 (۴۳۰، ص۹سورۀ نور، ج ۱۱آیۀ  حادثۀ افک، ذیل
 موافقتِ سنّت قطعی با آیه .۴

از موارد مه  رویکرد حدیثی مغنیه، تأکید و تصریح بر هماهنگی حدیث با سنّت قدعی 
است. اهمیت سنّت قدعی و یا سنّت متواتر تا حدی است که مغنیهه نسهخ    رسول اهلل
داند.)مغنیهه،   سهخِ آیهه بها آیهه مهی     ردیف ن ی را از سریق همین سنّت قدعی، ه آیۀ قرآن
 ( ۱۷۳، ص۱ ، جق۱۴۷۴

اختالفی جهواز و   سورۀ بقره که در آن بحث ۱۳۳ها را بنگری : ذیل تفسیر آیۀ  نمونه
ت، بر مبنای روایا ِ فریقین مدهرح اسهت. مغنیهه دربهارۀ ضهرور       یا عدم جواز وصی

 وصیت برای خویشاوندان تعبیری دارد که اهمیت سهنّت قدعهی و لهزوم همهاهنگی و    
کند. او معتقد است آنچه در سهنّت قدعهی و    نشان میخاسر سازگاری آن با آیۀ قرآن را

در « وصهیت »اجماع وجود دارد، عدم وجوبِ وصیت است. بر این اساس، وی تفسهیر  
آیه را بر استحباب، حمل و توجیه کرده است نه وجوب. شاهد ما در اینجا ایهن جملهۀ   

 (۷۷9همان، ص«)ه  در سنّت ثابت شده و ه  در اجماع.»مغنیه است: 
« روایا  صحیح»و یا « احادیث صحیح»جا که مغنیه تعابیری مانند نماید آن نین میچ
آورد، موافقتِ سهنّتِ قدعهی بها آیهه را در نظهر       شاهد و قرینۀ سخن خود می مثابۀ بهرا 

 (۰۰۴و  ۷۳۹ ،۷۳۰همان، صدارد.)
 شدۀ کالمی های پذیرفته . هماهنگی با آموزه۵

 و به تبهعِ آن، امامهت اسهت.    و  و عصمت پیامبریکی از اعتقادا  شیعه، ایمان به نب
نحوی با عقیدۀ مسلمانان  ( هرگونه روایتی که به۱۱۷و  ۱۱۶، صق۱۴۳۷ک: صفایی، ن)
اخص  در تضاد  باشد، پذیرفتنی نیست. در تفسیر مغنیهه ذیهل    سور بهاع  و شیعه  سور به
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سهورۀ نجه    وارد شده که در خصوص قرائهت   ۳سورۀ حج، سببِ نزولی ۹۷تفسیر آیۀ 
ضمن گزارش رد  سبب نزول مربو، به سورۀ نج   الکاشفاست. مفسر  توسط پیامبر

روایت، ساخته و پرداخته »توسط عالمان و محققان مسلمان، بیانی دارد که چنین است: 
وی تأکیهد  « گیری بر کتاب خدا و نبهو  محمدنهد.   هایی است که در مقام خرده زندیق

، بیهانی اسهت   حک  ترجمان سخن الهی است و بیانِ پیامبر بیانِ پیامبر در»کرده است: 
( ۰۴۳، ص۹ ، جق۱۴۷۴مغنیههه، «)ا از هرگونههه دخههل و تصههرف شههیدان.قدسههی و مبههر
چه مغنیه را بر آن داشته تا ساحت پاک نبو  را از دستبرد نفوذ شیدان آن پرواضح است

قهادِ مهورد اجمهاعِ    بر کنار بداند، عصمت پیامبر الهی است. ایهن چنهین روایهاتی بها اعت    
 مسلمانان، در مخالفت آشکار قرار دارد و قابل اعتماد نیست. 

کند که اعتقاد بهه اندیشهۀ عصهمت بهه      نشان میسورۀ بقره خاسر ۱۷۴غنیه ذیل آیۀ م
ها عصهمت را سبهق    آن شیعه اختصاص ندارد، بلکه اهل سنّت ه  بدان معتقدند. منتهی

شده در منابع اههل سهنّت عبهار     دیث وارداین ح دهند  ت ه  نسبت میروایتی به ام
  حههاک  ۴۶۶، ص۴، جق۱۰۹۷ترمههذی، .«)ۀالضَّههاللَ  عَلَهه   اُمَّتِههی  ال تَجْتَمِههعُ»اسههت از: 

( ایههن ۱۰۳۰، ص۷، جم۱9۹۰  ابههن ماجههه، ۱۱۶و  ۱۱۹، ص۱، جق۱۰۰۴نیشههابوری، 
 ،ق۱۰۷۱نیسهت.)نک: برقهی،    پذیرفتهه روایت نزد شیعه به اثبا  نرسیده و مضمون آن 

( مغنیه نیز آن را بها اتکها بهه عهدم اجمهاع      ۱۹۹و  ۱۹۴، صش۱۰۶۱صدوق،   ۷۷۳ص
 کند. عالمان شیعه، نفی و انکار می

 پذیرش حدیث بر اساس اجماعِ عالمان شیعه  .۶
و  (إرنَّ زلَّزِِنََ نتتُُ زونَ اَزا أَََِْلْ زا    )سورۀ بقهره   ۱۹9در آیۀ  «کتمان» مغنیه برای شرح واژۀ
ِ ُزون    )در همین آیه  «عنتل» نسبت آن با کلمۀ اشهاره   (أُولئِک نلْعَز ُه م  زللَّزه  وَ نلْعَز ُه م  زلَُِّ

و  گوید: این کتمان پس از آگاهی به احکامِ خدا یا سنّت رسول اهلل کند و چنین می می
دنبهال دارد. وی در ادامهه بها     ه لعنت و دوری از رحمت خدا را بهیا حک  عقل است ک
دهد. بدین ترتیب که کتمان پس از عل ِ  ن خود را بیشتر توضیح میاستناد به حدیثی، بیا

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      

قاق مجازا  را بهه دنبهال   کند که ترک این آموزش، استح آموزش احکام دین اشاره می
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قبحِ عِقهابِ بهال   »ای دیگر در این بحث، اهمیت توجه به قاعدۀ  دارد. به نظر مغنیه، نکته
مسئول نخواههد بهود.    است  یعنی اگر تکلیف به شخص مکلّف ابالغ نشود، وی  9«بیان

را  داند و در پایان روایتهی  می ۱۳او این موضوع را از بدیهیا  عقلی و مورد اجماع فقها
داننهد، تکلیهف برداشهته شهده      ت من آنچهه را کهه نمهی   کند که از ام نقل می از پیامبر
 (۷۴۳و  ۷۴۷، ص۱ ، جق۱۴۷۴مغنیه، است.)

ان و مهؤمن و  سورۀ بقره است که در توضهیح واژۀ مسهلم   ۱۷۳نمونۀ دیگر ذیل آیۀ 
د باشد، که در خصوص موضهوعِ موح هد بهودن اجهدا     فردِ شیعه می بیان نظریۀ منحصربه

رُوِی عَهنْ  »فرمودنهد:   پیهامبر  ۱۱مدرح شده است. بر اساس اجماع شهیعه  پیامبر اکرم
آدَمَ عَلَیههِ   ۀنْتُ اَنَا وَ عَلِی نُوراً فِهی جَبْهَه  کصَلَّ  اللّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ اَنَّهُ قَالَ: اهللِ سَیدِنَا رَسُولِ 

حَتَّ  صِهرْنَا فِهی صُهلْبِ     کیۀالزَّا ۀالْمُدَهَرَ  الْاَرْحَامِ  اِلَ  ۀالدّاهِرَ  الْاَصاْلبِ   السَّالمُ فَانْتَقَلْنَا مِن
 وَ قِسْ ٌ فِی اَبِی سالِبف فَخَرَجْتُ اهللِعَبْدِ الْمُدَلِّبِ فَانْقَسَ َ النُّورَ قِسْمَینِ فَصارَ قِسْ ٌ فِی عَبْدِ

ِی خَلَقَ اََِ زلُْاءِ بَشَزرز    جَلَّ وَ عَزَّاهللِ  وَ خَرَجَ عَلِی مِنْ اَبِی سالِبف وَ هُوَ قَوْلُ اهللِمِنْ عَبْدِ زَلَِّ

( با این توضیح، حک  ۱۰۰، صق۱۴۷۶)مسعودی،  «فَجَعَلَه  ََسَبا  وَ صِهررز  وَ کانَ َُبُّک قَدِنرز 
گیرد.)برای آگهاهی   به سهار  پدران موح د پیامبر و نیاکان ایشان، مورد تصریح قرار می

 ( 9۳، ص۹، جق۱۴۳۴از حدیث، نک: سیوسی، 
 های استناد به حدیث مغنیه و شیوه .۷

های تفسیری نسبتاً قابل توجه در تفسیر مغنیه، استناد بهه روایهت، توسهط     یکی از جنبه
ههایی دارد از ایهن قهرار: اسهتناد بهه حهدیث بها حهذف          مفسر است. این استناد، گونهه 

ب النهزول، توضهیح   روایت، تقدیع حدیث، نقل به معنا، ذکر روایها  اسهبا   سند سلسله
کوشهی    حدیث، نقد حدیث، ذکر روایا  از جوامع حدیثی کههن شهیعی و سهنّی، مهی    

 اندکی مورد واکاوی قرار دهی . هریک از محورهای مورد اشاره را
 راویان سند سلسلهحذف  .۱ـ۷

 سهند  سلسهله های پیشین در استناد به روایا ، ذکر حدیث با  روش برخی مفسران سده
معاصر صرفاً ر و ان متأخاما برخی مفسر ۱۷دویل را به دنبال داشته است.بوده که گاهی ت

سهازی از بیهان سُهرُق حهدیث      کوتاه کردن عبهار  و سهاده   منظور روایت را آورده و به
را  الکاشهف کنند. مغنیه نیز از این روش استفاده کرده و روایا  موجهود در   اجتناب می
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ههای   پژوهان یکی از راه حالی است که حدیثکامل نیاورده است. این در  سند سلسلهبا 
داننهد و اساسهاً    ارزیابی حدیث را در کنار بررسیِ محتوایی، بررسیِ سهندِ حهدیث مهی   

، ش۱۰۹۷: مامقهانی،  نهک )ههایی اسهت.   مأموریت دانش رجال در راستای چنین بررسی
 ( تنقیح المقالمقدمۀ 

روایا ، سندی ذکر نکهرده  یک از  اقناعِ مخاسب، برای هیچلذا مغنیه بیشتر با هدف 
و فقط به نام اولین راوی اشاره کرده و در مواردی حتی همان گوینهدۀ حهدیث را هه     

نهک: مغنیهه،   )استفاده کرده اسهت. « الروایه فی»و « الحدیث فی»حذف نموده و از عبار  
 فقه االمام الصادق( ایشان در کتاب ۷۳۷، ص۶و ج ۰۳۹، ۷9۷، ۱۴۱، ص۱ ، جق۱۴۷۴

عیهار مهن در خهودداری از ذکهر     م»حهذف سلسهلۀ راویهان آورده اسهت:      دربارۀ علهت 
و عمل ایشان به آن احادیث اسهت، نهه بهه    ها  آن سندهای معنعن، اعتماد فقها بر سلسله

 (۶، ص۱، جق۱۴۳۴، همو«)راویان و رجال مورد اسمینان.
 معنای حدیث در الکاشف . نقل به۲ـ۷

پژوهی است. پرداختن به  همیت در حدیثعنای حدیث نیز، از جمله مباحث پرام نقل به
هایی داشته اسهت  از جملهه، ممانعهت خلفها از      موضوعِ نقل به معنا و چرایی آن، زمینه

نگارشِ حدیث و عدم اهتمام صحابه به تدوینِ روایت در قهرون اول تها سهوم.)عاملی،    
 (۱۹۷، ص ق۱۴۳۱

ای حهدیث  معنه  کارِ نقهل بهه  انهدر  بغدادی تأکید کرده اسهت صهحابه دسهت   خدیب 
در اینجا باید تأکید کرد دربارۀ جهواز نقهل    (۰۳۳، صق۱۴۳9اند.)خدیب بغدادی،  بوده
ویژه از سوی  های موافق به معنای حدیث، با توجه به ادلۀ روایی و سیرۀ عقال، دیدگاه به

  عهاملی،  ۱۴، ص۱، جق۱۴۷۴ک: وحیهد بهبههانی،   نعالمان شهیعه ابهراز شهده اسهت.)    
 ( ۷۱۰، صق۱۴۳۴

 ۱۰هایی دارد و این مفسر در تفسهیرش  حدیث در تفسیر الکاشف نمونه عنایم بهنقل 
گرفتهه از   تصریح کرده است. البته شر، مغنیهه، کهه الههام   حدیث  معنای بهبه جواز نقل 
نقل معنا و مفهوم حدیث بدون ک  و زیاد کردن آن است، نه تغییر الفا   ،روایا  است
 (۷۳، ص۶ ، جق۱۴۷۴آن.)مغنیه، 

اِذَا »کنهد:   سورۀ نساء به این روایت اسهتناد مهی   ۰۷مفسر، ذیل تفسیر آیۀ  برای مثال
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( این روایت ۰۷۴، ص۷ جهمان، «)اَحَبَّ اَنْ یرَى اَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَیه. ۀاَنْعَ َ اللّهُ عَلَ  عَبْدٍ نِعْمَ
عَلَی عَبْهدٍ اَنْ یُهرَی    اِنَّ اهللَ یُحِبُّ اِذَا اَنْعَ َ اهللُ»در منابع حدیثی به این صور  آمده است: 
 ( ۱۶۰، ص۷۴ج ،ق۱۴۳۰ مجلسی،«).اَثَرُ نِعَمِهِ عَلَیْهِ وَ یُبْغِضُ عَلَیْهِ الْبُؤْسَ وَ التَّبَؤُّسَ

ولهی   ،ای با کلمهه دیگهر   معنا، کلمه نقل به ای از موارد ممکن است در فرایند در پاره
ه در قسهمتی از تفسهیرش   جایگزین گردد. مثالً حدیث مورد توجه مغنیه  ،مترادف با آن
( اما در جوامهع کههن   ۰۷۹، ص۷ ، جق۱۴۷۴مغنیه، «)اَلْاِنْسَانُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ»چنین است: 

اَبْشِهرْ  »یها  « اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ»( حدیث به صور  ۷۶۰، ص۱ق، ج۱۰۷۱برقی، )روایی
، ق۱۴۳۰ آمده است.)مجلسی، از رسول اهلل« مَعَ مَنْ اَحَبَّ ۀِفَاِنَّ الْمَرْءَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَ

د. است مفهوم حدیث ه  دچار تغییهر شهو  معنا ممکن  ( گاهی در نقل به۱۳۱، ص۷۷ج
اَلْاَمَانَهها ُ نِظههامُ »آورده اسههت:  بههرای نمونههه مرحههوم مغنیههه حههدیثی را از امههام علههی

صهیل روایهی   ی اسهت کهه در منهابع ا   ( این در حهال ۰۹۶، ص۷ ، جق۱۴۷۴مغنیه، «)ۀِالْاُمَّ
ای هسهتند کهه    که پر واضح است امانا  و امامهه دو واژه آمده « امامه»، «امانا »جای  به

 معنای متفاو  دارند.
 تقطیع حدیث در الکاشف .۳ـ۷

یا اختصهار روایهت    ۱۴، موضوع تقدیع حدیثالحدیث فقهیکی از مباحث مه  در حوزۀ 
تهرین دالیهل تقدیهع حهدیث،      دهثان بوده و از عمجواز و عدم جواز آن از منظر محد و

ای بها تقدیهع    بندی آن است. بر اساس گهزارش خدیهب بغهدادی، عهده     تبویب و سبقه
( امها خهودِ   ۷۷۷، صق۱۴۳9اند.)خدیب بغدادی،  حدیث موافق و برخی مخالفت کرده

بیش از یک حک  و موضوع او، در گروه موافقان قرار دارد و عقیده دارد روایاتی را که 
توان نقهل   را جدای از ه  میها  آن زلۀ احادیث منفصل باید در نظر گرفت، ومن دارند، به

ی و مامقانی بر جواز آن تصهریح  یکرد. در میان عالمان شیعی، شهید ثانی، والد شیخ بها
، ق۱۰۹۷   مامقهههانی،۱۹۹، صق۱۴۳۱   عهههاملی،۷۷، صق۱۴۳۴انهههد.)عاملی،  کهههرده
 (۱9۹ص

غیر شهیعی و برخهی مفسهران دیگهر، بهه      ثان شیعی و مغنیه در پیروی از سنّت محد
شایسهته   ۱۹توان حدیث را تقدیع کرد. ذکر یکهی دو نمونهه   جرگۀ کسانی پیوسته که می

َ    »نماید: در تفسیر سورۀ حمد، ذیل تفسیر  می در موضهوع    «إرنزا  ََعرب زد  وَ إرنزا  ََسرزتَعِ 
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آمهده و  یگهر بر ههای د  مقام رفع نیهاز انسهان  عباد ، به تالشِ کسانی اشاره کرده که در 
 نیکوکارند. ها  آن نسبت به

، ق۱۴۷۴مغنیه، )اشاره کرده است. ۱۶«خَیْرُ النَّاسِ اَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ»او به این حدیث 
ورۀ سه  ۱9۳( این حدیث تقدیع شده است و لذا مغنیه به هنگام تفسیر آیهۀ  ۰۴، ص۱ ج

: خَیْهرُ النَّهاسِ اَنْفَهعُ    سُهولُ اهللِ قهالَ رَ »گونه آورده است:  بقره، شکل کامل روایت را این
 (۷9۳همان، ص«)النَّاسِ لِلنَّاسِ وَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ تَخَافُ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ.

فَهرَ َ  »صور  اختصار است به گونۀ ذیهل:   به نمونۀ دیگر، ذکر حدیث امام علی
فَرَ َ اللَّهُ  وَ قَالَ علیٌ»ن چنین است: که اصل و شکل کامل آ« اللَّهُ الصِّیامَ ابْتِلَاءَ الْخَلْقِ
تَسْبِیباً لِلرِّزْقِ وَ الصِّیامَ ابْتِلَاءً  ۀاکبْرِ وَ الزَّکتَنْزِیهاً عَنِ الْ ۀوَ الصَّلَا کالْإِیمَانَ تَدْهِیراً مِنَ الشِّرْ

 (۹۱۷، ص۷۹۷البالغه، خدبۀ  نهج.«) لِلدِّین ۀلِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ وَ الْحَجَّ تَقْرِبَ
 مغنیه و توجه به بستر نزول آیه بر اساس روایت .۴ـ۷

اسباب النزول دانشی است دربارۀ اوضاع، زمان و مکان نهزول آیها  و سُهوَر قرآنهی و     
( در میان مفسران کمتهر  ۷۶، ص۱تا، ج بیها و مسائل مرتبط به آن.)حاجی خلیفه،  زمینه

مورد انکار  ه  تفسیر آیا کسی است که اصل و جایگاه سبب نزول و نقش آن را در ف
جا که اساس بحث سبب نزول، روایا  است و احراز اصالت حدیث قرار دهد. اما از آن
در این دانش مانند هر بحث روایی دیگر قواعد خاص خهود را  ها  آن و درستی محتوای

یهه در  اند. مفسهری چهون مغن   دارد، مفسران در پذیرش این روایا  یکسان عمل نکرده
اعتمادی به این قبیل روایا  را تصریح کهرده اسهت.)مغنیه،    فسیر خود، به بیفرازی از ت

 سورۀ بقره( ۱۴۰تفسیر آیۀ ذیل  ،۷۷۷، ص۱ ، جق۱۴۷۴
پذیرد. چون عالمان  همین جاست که این مفسر، اندکی از روایا  سبب نزول را می

عین حهال بهه   یقین وجود دارد. اما در ها  آن ق شمرده و نسبت بهها را موث آن و مفسران
 (جا توان صحیح شمرد.)همان را نمیها  آن گفتۀ وی، بسیاری از

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    

چه سخن صریحی نسبت به رد  یا قبول گر ه، آن آیه را تفسیر کرده است.سبب نزول آی
گیری مفسر به هنگهام تفسهیر    هتدنبال آن ج ول ندارد، اما نقل سبب نزول و بهسبب نز
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جا شایستۀ یادآوری است که در تفسهیر  دهد. در این آیه، پذیرش سبب نزول را نشان می
ل سورۀ بقره که در بهاال ذکهر آن رفهت، رویکهرد مغنیهه، پهذیرش سهبب نهزو         ۱۴۰آیۀ 

 (جا هماناست.)
ل سورۀ تحری  است. مفسر در ادامۀ تفسهیر خهود، بها    نمونۀ دیگر ذیل تفسیر آیۀ او

نقل روایتِ سبب نزول از منابع روایی اهل تسنّن، صحت خبهر فهوق را مهورد گهواهی     
 (۰۶۱، ص۷ همان، ج)دهد. قرار می

نمونهۀ   ،ل سورۀ مجادله که در موضوع اِهار اسهت نقل سبب نزول مربو، به آیۀ او
توان گفت مرحوم مغنیه بر اساس سبب نزول، آیه را تفسهیر کهرده    دیگری است که می

است. در هر دو موردی که از آن سخن رفت، بیان صریحِ مغنیه چنین است کهه سهبب   
انکار نیست که پیش از ایهن بهر معیهار همهاهنگی      ول با ااهر آیه سازگار است. قابلنز

های آن را در این مقاله آوردیه . همهاهنگی بها     و نمونهروایت با آیۀ قرآن تأکید کردی  
در بهر   الکاشهف ااهر آیه در موضوع روایا  اسباب النزول، موارد زیادی را در تفسیر 

گیرد  ذکر نمونۀ دیگر آن خالی از لدف نیست. در همین ارتبا،، سبب نزولی را کهه   می
آورده از  ،ر  علهی با موضوع انفاق حض ،سورۀ بقره ۷۷۴ابن عباس در خصوص آیۀ 

 (۴۷۶، ص۱ ، جهماننظر این مفسر، با ااهر آیه همخوانی داشته و باید آن را پذیرفت.)
اندباق با مقتضای حهال و فضها و مفههوم     دلیل بههمچنین قبول روایت سبب نزول، 

آیه، از زمرۀ مواردی است که مغنیه آن را در تفسیر آیه دخالت داده، گرچه تأکید کهرده  
از صحت و سق  سند حدیث بر او دشوار بوده است. او این مدلب را بهه   است آگاهی
 (۱۷۷و  ۱۷۱، ص۹ نشان کرده است.)همان، جسورۀ کهف خاسر ۷۳سیر آیۀ هنگام تف

 توضیح حدیث در الکاشف .۵ـ۷
آید که گاهی این مفسهر در تبیهین یهک     ، چنین به دست میالکاشفاز رهگذر بررسی 

توانهد شهاهد و گهواهی در     د. در این قبیل موارد، حدیث میکن آیه، به حدیثی استناد می
ی از اسهتواری الزم  الحدیث فقهتفسیر تلقی گردد. زمانی که حدیث، با توجه به معیارهای 

ای مواضع، حدیث بهه بسهط و    داند  اما در پاره برخوردار نیست، مغنیه آن را مردود می
: بقره«) ال إرکرزهَ فِی زلدِّنَ»فسیر آیۀ شریفۀ توضیح ِمعنایی نیاز دارد. برای نمونه به هنگام ت

 «اُمِرْ ُ اَنْ اُقاتِلَ النّهاسَ حَتّهی یَقُولُهوا اَنْ لَها اِلههَ اِلَّها اهللُ      »پردازد:  ( به این روایت می۷۹۶
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مأمور به جنگ با مردم  ( بر اساس این حدیث، پیامبر۰۶۳، ص۳، جق۱۴۳۰)مجلسی، 
یش پیدا کنند و اسالم را بپذیرند. این معنهای اهاهری   به توحید گراها  آن کهاست تا این

پیداسهت ایهن    ۱۷حدیث است. در چند و چون معنایی آن، مباحثی مدرح شهده اسهت.  
معقهول و   روایت نیز، نیاز به توضیح دارد و در صور ِ احرازِ اصالتِ آن، بایهد معنهایی  

مندقی از آن ارائه کرد. مغنیه پس از ذکر مقدماتی، در نهایت در توضهیح ایهن حهدیث    
جنگی  در صورتی که این جنگ به نفع  فرمود: من و جانشین من می گفته است پیامبر

کس حق نهدارد بهه زور کسهی را بهه پهذیرش       شریت باشد و در غیر این صور  هیچب
( اگر چنین تفسیری را از روایت ۰9۷، ص۱ ، جق۱۴۷۴د.)مغنیه، دار اهلل واگفتن ال اِلهَ ااِل

هایی مانند برخی سهلفیان عصهر    گاه تفکر گروه د نظر بپذیری ، آشکار است که هیچمور
ور حاضر و ااهرگرایان را نخواهی  پذیرفت، کهه بهدون در نظهر گهرفتن شهرایط صهد      

ننهد، و موجبها    ز ت اسالم، به اهاهرِ روایهت چنهگ مهی    حدیث و مالحظۀ مصالحِ ام
 آورند. های دینی را فراه  می بدگمانی به آموزه

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    

زندگی فردی اجتماعی انسهان  توضیح این نکته که باید به نقش هر دو تو مان در  ،شود
 (۰۱۹و  ۰۱۴معنایی صحیح از آن اراده خواهد شد.)همان، ص ،توجه شود

 نقد روایات در الکاشف .۶ـ۷
، توجهه بهه مدالبها  عصهری مخاسبهان اسهت.       الکاشهف های بارز تفسیر  یکی از جنبه

رفهت کهه همهواره دغدغهۀ فکهری       توان گفت او از مفسران نواندیشی به شمار مهی  می
ویژه فرهیختگانِ مسلمان را در نظر داشت. توجه به این نکتۀ مهه  از ایهن    انان، بهمسلم

ههای   اش گسترده و متنوع بهوده و بهه دانهش    رو بود که مفسر معاصر ما، دامنۀ مدالعاتی
ای  شهیوه  ،مختلفی احاسه داشت. بر این اساس در مقهام مواجههه بها روایها  تفسهیری     

تن به احادیث، غالباً به روایاتی کهه از حیهث سهند و مه     کرد. در استناد عالمانه اتخاذ می
لذا اگر در جایی حدیث، در زمرۀ روایا  اسهرائیلیا  بهه    کرد  نمود تکیه می استوار می
ی هماهنگ نبهوده و در تضهاد   الحدیث فقهآمد و یا احادیثی بود که با معیارهای  شمار می

نه، که بیانگر نقّادی مرحهوم مغینهه   پذیرفت. در این مقام، ذکر چند نمو باشد، آن را نمی
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 نماید.  است ضروری می
ی و در پیوند با مضمون سورۀ بقره با موضوعیت احادیث سب ۱۳۶در ذیل تفسیر آیۀ 

کهه ایهن قبیهل دعاهها یها      : نخسهت آن نگرد دعایی آن، به این قبیل دعاها از دو جنبه می
ای محسهوس زنهدگی   ه تاند و با واقعی اند، چون دردی جسمی را برسرف نکرده جعلی

ل بر خدا به معالجه بپردازد. او در ادامهه بهه ایهن    ید با توککه شخص بامتضادند  و یا آن
به اَعرابی که شتر او دچار بیماری شده بود، توصهیه   کند که امام علی روایت اشاره می

 بر زخ  شتر (دارویی برای درمان امرا  عفونی)کند که در کنار دعا، مقداری قدران می
بتوانهد شهفابخش    ،و نه معالجه با دارو ،بمالد. به این ترتیب این شبهه را که صِرف دعا

بیماری باشد کافی ندانسهته و ضهمن توضهیح حهدیث، نقهِد خهود را بهر آن دسهته از         
 (۷۳۳د.)همان، صکن وایا  برجسته میهایی خاص، دربارۀ این قبیل ر برداشت
تهوان در حهوزۀ روایهاتی     غنیهه را مهی  نقدِ روایا  توسط مرحهوم م های دیگر  نمونه
سهورۀ   ۷۹تها   ۷۱مثال وی در تفسهیر آیها     رایاند. ب جو کرد که از اسرائیلیا و جست

پهردازد کهه    مهی  ،اسهت  کنندۀ نفی عصمت حضهر  داوود که القاص به ذکر داستانی 
د ریشه در اخبار اسرائیلیا  دارد. نویسندۀ تفسیر، ضمن نقد و انکار این روایت با استنا

را در قضهاو  و   به روشنگری پرداخته و عجلهۀ داوود  به روایت دیگر از امام رضا
داند نه آنچه در عهدین آمده اسهت.)همان،   عنوان حقیقت این داستان می صدور حک  به

 ( ۰۷۰ه۰۷۱، ص۶ ج
شده توسط کعب االحبار، که در آن ذبیح بودن اسحاق مدرح است و  حدیث روایت

یِ مغنیه واقع شده است. ایهن  یگری است که مورد نقد و ایراد جدنه اسماعیل، نمونۀ د
دلیل دانسته است، کهه از حسهاد     مفسر این چنین روایت و نظری را بدون منبع و بی

ت گرفته اسهت. او اوالً قبهول چنهین    مان اسماعیل نشئاسرائیل نسبت به دود یهود و بنی
سهت  همچنهین بها تأکیهد بهر      سورۀ صافا  دانسهته ا  ۱۱۷حدیثی را مخالف ااهر آیۀ 
ساله ذکهر  ۱۳۳و  ۳۶ترتیب  هنگام تولد اسماعیل و اسحاق، به تورا ، سن ابراهی  را به

سال بوده است و اسهماعیل،   ۱۴گیرد تفاو  سِنّیِ اسماعیل و اسحاق  کرده و نتیجه می
 (۰۹۷و  ۰۹۱فرزند بزرگ ابراهی  است و ذبیح را باید همو بدانی .)همان، ص

 گرایانۀ حدیثی مغنیه تقریبرویکرد  .۸
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کند،  را در مقایسه با تفاسیر دیگر متمایز می الکاشفپژوهان، تفسیر آنچه در نگاه تفسیر
گرایانۀ این مفسر است. وی در مقدمهۀ تفسهیر خهود بهه ایهن موضهوع        رویکرد تقریب

تصریح و تأکید کرده است. روزگار مغنیه و وجود شرایط خاص زمان و مکهان چنهین   
رده که وی این شیوۀ تفسیری را انتخاب کند. در این بخش از مقالهه، دو محهور   اقتضا ک

گرایانهه را نشهان دههد، مهورد      گیهریِ تقریهب   تواند تبلور این جهت بسیار مه  را که می
 دهی . بررسی و تحلیل قرار می

 گرایانۀ مغنیه در استناد به منابع حدیثی و معتبر فریقین رویکرد تقریب .۱ـ۸
ن از جملهه محورههای مدالعها     بع تفسیری هر مفسهر و تحلیهل انتقهادی آ   بررسی منا

پژوهی است. واکاوی این منابع بیانگر اصالت یا ضعف منابع و میزان توجه یهک  تفسیر
منابع آن،  دلیل بهست. چه بسا یک اثر مه  تفسیری یا روایی نزد محققان، ها آن مفسر به
منابع ضعیف آن، پژوهشگران آن  دلیل به عکستبار خاصی برخوردار است  و یا براز اع

 انگارند.  را چیزی نمی
از قهو  و اصهالتِ    ،چه تفسیری و چهه روایهی   ،چه یک اثر علمیبه بیان دیگر، هر

و به دور از تعصب، مباحث خود ها  آن ث با تکیه بریا محد مند بوده و مفسر منابع، بهره
ده است. مغنیه در اثرِ تفسیری خهود،  را به پیش ببرد، اثری علمی و ماندگار را عرضه کر

از منابعِ حدیثی معتبری استفاده کرده است. استفاده از ایهن منهابع، عمهدتاً بها رویکهرد      
 گرایانه است.  تقریب

منابع مورد نظر مرحوم مغنیه، شامل منابع روایی و منابع تفسیری است. برای مثهال،  
ذِ حدیثی اههل تسهنّن ماننهد صهحیح     وی افزون بر استناد به منابع روایی شیعی، از مآخ

نیشهابوری،   بخاری، صحیح مسل ، مسند احمد بن حنبل، مسهتدرک صهحیحین حهاک    
 سنن ابن داوود و سنن ابن ماجهه و ... بههره گرفتهه اسهت.     سنن ترمذی، سنن نسائی و

 صهحیح  بخهاری،  صهحیح  نظیهر  سهنّت  اهل روایی منابع از روایا  به استنادا  )نمونه
 ابهو  سهنن  نسائی، سنن ترمذی، سنن ،صحیحین مستدرک حنبل، بن داحم مسند مسل ،
 چنهین  ایهن  ترتیب به توان می ،آمده الکاشف مجلدا  در کهرا  ماجه ابن سنن داوود و

، ۷ج  ۰۶۳، ص۷  ج۱۴، ص۰ج  ۷۱۷و  ۷۱۶، ص۶  ج۱۶۹، صالکاشهف  ۱ج: کرد یاد
 (۹۳، ص۹ ج  ۹۳، ص۹ ج  ۳۱، ص۴ج  ۷۳و  ۷۷ص



 گرایانۀ مغنیه در الکاشف رویکرد حدیث  تقریب                                       187

 

آن، چه جایگاهی را در دیدگاه شده با توجه به اعتبار آثار یاد آشکار است استفاده از
 ۱۳ثان و عالمان اهل سنّت به خود اختصاص داده است.محد

مجمهع   ر مراجعه به منهابع شهیعی نظیهر   همچنین در میان آثار تفسیری، مغنیه در کنا
در  سبرسی، به منابع اهل سنّت، در بحث روایا  تفسهیری، فهراوان ارجهاع دارد.    البیان

 غرائهب القهرآن  و  المنهار ، بحهر المحهیط  ، مفهاتیح الغیهب  ، جامع البیاناین میان تفاسیر 
آیند.)نمونۀ استنادا  به روایا  از منابع تفسهیری اههل    های قابل ذکر به شمار می نمونه

رشهید   المنهار اندلسی،  بحر المحیطرازی،  الغیب مفاتیحسبری،  جامع البیانتسنّن نظیر 
 ،آمهده  الکاشهف  مجلهدا   در کهه را نیشهابوری   رغائب الفرقانو  رآنغرائب القرضا و 

، ۱  ج۱۶۷، ص۶ج   ۱۳۴، صالکاشهف   ۶در ج :کهرد  یهاد  چنهین  این ترتیب به توان می
  (۳۷، ص۰  ج۱۷۹، ص۱ج  ۷۴۳ص

گرایانه، ه  از جنبۀ منابع استنادی و ه  از حیهث روش)نهک: ادامهۀ     رویکرد تقریب
برای آگاهی از بینش مغنیه در ایهن بخهش، شایسهته اسهت     مقاله( مبانی و لوازمی دارد. 

 مبانی او را در کاربست چنین رویکردی، مورد بررسی قرار دهی .
مبنها در   مثابهۀ  بهه ک  در اتخاذ این شیوه، سه محور مه  را  نماید وی دست چنین می

های بعدی،  نظر گرفته است. وی نخست، باور به اصل وحد  جامعۀ اسالمی و در گام
های دینی و تأکیهد و برجسهته سهاختن     های عصری در تفسیر آموزه وم توجه به جنبهلز

 مشترکا  دینی مسلمانان را مبنا قرار داده است. 
را « وحد  جامعهۀ اسهالمی  »عصر و روزگار مغنیه ضرور ِ توجه به اصل بنیادین 

یهد در  کرد، همان سور که در حال حاضر نیز چنین بهوده و عالمهان مفسهر، با    اقتضا می
شهاکلۀ   گیری اقدام کنند. بنابراین باید تأکیهد کهرد   حیانی با این جهتهای و تبیین آموزه

 ۱9اساسی تفسیر وی، بر همین محور استوار است.

همچنین این مفسر، در واکاوی و تحلیل آیا  و روایا  با توجه به شرایط روزگار، 
فِ جامعیهتِ قرآنهی و در   کوشش کرده است پیام آیا  قرآنی و روایا  ذیل آن، با هد

نظر گرفتن اصلِ جاودانه بودنِ این دین الهی، جلوۀ برجستۀ خود را نشان دهد. به بیهان  
، در راسهتای  الکاشهف دیگر، بینش او در استناد به منابع روایی گفته شده توسط مفسهر  

بهر  چنین مبانی استوار گردیده است. به این ترتیب و با توجه به این دو مبنا، مفسر مها،  
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دهی تفسهیر خهود تأکیهد کهرده کهه همهان، برجسهته سهاختن          مبنای دیگری در جهت
از حیث باورها و اعتقادا  است. این مه  را در اسهتنادا   « مشترکا ِ دینیِ مسلمانان»

 دهی . کنی  و در ادامۀ این جستار آن را توضیح می روایی او ذیل آیا  قرآن مالحظه می
 یثی مغنیه از جنبۀ روشیگرایانۀ حد رویکرد تقریب .۲ـ۸

پس از بیان منابع حدیثی مورد تأکید مغنیه، اکنون نوبتِ تحلیلِ روشیِ او در اسهتناد بهه   
اش،  با توجه به مبهانی تفسهیری   هاست. این تحلیل باید نشان دهد چگونه این مفسر آن

 گرایانه نشان دهد.  توانسته است تفسیر خود را تقریب
 ستناد به منابع تفسیریهمگراییِ روشی در ا .۱ـ۲ـ۸

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   

امام فخر رازی و تفسهیر   مفاتیح الغیبدر ارجاعا  تفسیری خود، نقش تفاسیری مانند 
را آورده است. جالب آنکه  را بسیار برجسته دیده و فراوان نظریا  این دو مفسر المنار

آورد، بالفاصهله   ، روایهت تفسهیری مهی   مجمع البیهان جا که از ای موارد، هر وی در پاره
، ۰، جق۱۴۷۴: مغنیهه،  نککنهد.)  می خاسرنشانرا ه   مفاتیح الغیبدیدگاه روایی مفسر 

 ( ۹۱۳و  ۹۳9ص
ای به روایتی اشهاره   ه  امام فخر رازی و ه  سبرسی، ذیل آیه هک درحالیگاهی نیز، 

اند، مرحوم مغنیه به نظر روایهیِ امهام فخهر رازی     کرده و آن را شاهدِ سخن خود دانسته
چنهان کهه در جهایی از تفسهیر خهود،      ( هم۴۷۰، ص۴همان، ج :بسنده کرده است.)نک

و  ،رغائهب الفرقهان  و  القهرآن غرائب صاحب تفسیر  ،الدین نیشابوری استناد روایی نظام
سورۀ مائده کافی دیده است. این در حالی اسهت کهه    ۹۹امام فخر رازی را در ذیل آیۀ 

یهده  ندهها   آن باشد که مغنیه نیهازی بهه سهرح    تفاسیر شیعی، آکنده از چنین روایاتی می
خوبی بیانگر در نظر داشتن همگرایی نزد مغنیهه اسهت و    ای، به است. اتخاذ چنین رویه

 گرایانه، قابل تأمل و تحلیل است. دقیقاً در راستای مبانی مورد نظر او در رویکرد تقریب
 همگراییِ روشی در استناد به منابع روایی .۲ـ۲ـ۸

همچنین افزون بر همگراییِ یادشده در بخش منهابع تفسهیری، مغنیهه ایهن شهیوه را در      
بع حهدیثی اههل سهنّت، وجههۀ     ز منها ویژه ترجیح استفاده ا گیری از منابع روایی به بهره



 گرایانۀ مغنیه در الکاشف رویکرد حدیث  تقریب                                       189

 

 ت خود قرار داده است. هم
دادن  کهه مغنیهه بهرای نشهان     نماید ین نکته شایسته و ضروری میدر اینجا تأکید بر ا

بهه   ،همان گونه که یکی از مبهانی وی بهود   ،لحا  باورها  اهمیت مشترکا  مسلمانان به
ای آن روایها ،   هظر عهد کند که ممکن است از من ه میروایاتی در منابع اهل سنّت اشار
 ریشۀ اختالفا ِ مذهبی باشد. 

او همچون کسانی مانند عالمه امینی، در این قبیل موارد، به منابع خهودِ اههلِ سهنّت    
کند. ذکر چند نمونۀ تفسیری در ایهن بخهش، بهه روشهن شهدنِ ابعهاد چنهین         اشاره می

 ای، به ما کمک خواهد کرد.  رویه
گهونی   ههای گونهه   به دیدگاه« داستان آدم در قرآن»این مفسر ذیل بحثی تحت عنوان 

تفسیرِ بهشت آدم و حوا اشاره کرده است. به عقیدۀ وی، گروهی کهه در تفسهیرِ    دربارۀ
آیا ِ ناار بر زندگی آدم و حوا در بهشت، به اسرائیلیا  استناد کرده و گروههی دیگهر   

« امتحان، شهو  و رذیلهت »ترتیب،  به« درخت و شیدان و سَوءه»و از  اند که اهل تأویل
اند. او در ادامه، پایبندی خود را به ااهرِ نصِّ آیا   اند، هر دو به خدا رفته را اراده کرده

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

 ( ۰۱۴، ص۰ج
 سورۀ اسراء اسهت کهه مغنیهه    ۹۳آیۀ  و تفسیر نمونۀ دیگر ذیل بحث مهدی منتظر

در ذکر حوادث قبهل از  مدلبی را دربارۀ آن آورده است. بر اساس منابع روایی امامیه و 
که اگر تنها یک روز به پایان دنیا مانده باشهد، خداونهد آن روز را سهوالنی    قیامت و این
، ۹همهان، ج  :اهور کند، احادیهث فراوانهی رسهیده اسهت.)نک     هدی موعودکرده تا م

نظهر کهردن از بیهان چنهین منهابعی،       ، مرحوم مغنیه با صَرف( با وجود این۹۳و  ۹۷ص
صِرفاً به حدیثی که در سنن ابو داوود سجستانی آمهده اسهتناد کهرده، و آن را شهاهدی     

ونه کهه در ادامهۀ آن بهه حهدیثی در     روایی، بر تفسیر آیۀ مورد نظر آورده است. همان گ
 (۹۳عنوان شاهدی دیگر، در این بحث متذکر شهده اسهت.)همان، ص   سنن ابن ماجه به

سورۀ إسراء که توسط ابوحی ان اندلسی روایت شهده،   ۷۶ذیل آیۀ  ذکر گفتۀ امام سجاد
 (۰۳آید.)همان، ص یک نمونۀ دیگر در این بحث به شمار می
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ایی تأکید بر روایاتی است از منابع اهل سهنّت، در ذیهل   چنین استناده مثال دیگر در
ه است. مغنیهه  امی عونه که بنیسورۀ إسراء با موضوعیت مصداق شجرۀ مل ۶۳آیۀ شریفۀ 

افزون بر استفاده از روایتی در صحیح بخاری در ایهن خصهوص، از روایها  تفسهیری     
فخر رازی در این قسمت حی ان و تفسیر امام در منابع تفسیری نظیر تفسیر ابو وارد شده
کند که روایت نقل شده در صحیح بخهاری تفسهیر شهجرۀ     گیرد. او تصریح می بهره می
 (۶۳کند.)همان، ص ه را تأیید میامی نه به بنیملعو

در اینجا پرسش اساسی آن است که چرا مرحوم مغنیه به هنگام استناد به حدیث در 
آنچهه بهرای    ؟ شاید در پاسخ بتوان گفتفته استای را به کار گر تفسیر آیه، چنین شیوه

مرحوم مغنیه اهمیت داشته، گام نهادن در مسیر وحد  جهان اسالم است و اگر ه  در 
د کهه سهبب یها    خواهد به روایت یا روایاتی استناد نمای عنوان مفسری شیعه می جایی به

اقدام کنهد تها    بیند از زبان اهل سنّت و منابع آنان اند، شایسته می شأن نزول آن اهل بیت
ههای اقنهاعی تفسهیرش را بهرای      اش، جنبهه یانهگرا تقریببدین وسیله در کنار رویکرد 

 اع  از شیعه و اهل سنّت مورد توجه قرار دهد. ،مخاسبان خویش
اقناعی مرحوم مغنیه را با یک شهاهد دیگهر    سرانجام بهتر است این سوگیری تقریبی

احزاب در خصوص چگونگی درود فرستادن سورۀ  ۹۶همراه سازی . وی در تفسیر آیۀ 
 روح البیانخود و اسماعیل حقّی در تفسیر  صحیحبر اساس آنچه بخاری در  بر پیامبر

مُحَمَّهدٍ وَ    عَلَ   صَلِ  اَللَّهُ َ»یک بار فرموده است:  اند، رسول گرامی اسالم گزارش کرده
تفسهیر  « مُحَمَّهد.   مُحَمَّدٍ وَ عَلَ  آلِ  عَلَ   لِصَ  اللَّهُ َ»و یک بار فرموده بگویید: « مُحَمَّد  آلِ

گیرند که رد ی بر شیعه  حقّی بر آن است که اهل سنّت، عبار  حدیثیِ دوم را به کار می
میههان پیههامبر و آل او خههودداری  « عَلَههی»باشههد  زیههرا آنان)شههیعه( از آوردنِ حههرفِ  

توجه به همان رویکهرد مهورد   ( تفسیر و پاسخ مغنیه را، با ۷۰۷، ص۶کنند.)همان، ج می
بینهی . او در ادامهۀ سهخن     خوانی : ما بین این دو عبار  هیچ فرقی نمی اشاره، چنین می
 ( ۷۰۳عنوان شاهدی در این اتحاد نظر، یاد آور شده است.)همان، ص شافعی را به

 نتیجه
ر لحا  روش در جرگۀ تفاسیر جامع و اجتههادی قهرا   مغنیه به الکاشفِ. گرچه تفسیرِ ۱
 گیرد، اما نقش حدیث در این تفسیر نیز قابل توجه است. می
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. پرداختن به احادیث تفسیری توسط مغنیهه، از مبهانیِ ویهژۀ او در تفسهیر ناشهی      ۷
نهد از: ضهرور  توجهه بهه اصهلِ وحهد        ا ترین این مبانی خاص عبار  شود. مه  می

 اید.جامعۀ اسالمی، تأکید بر مشترکا  مسلمانان در حوزۀ باورها و عق
گیری از روایا  تفسهیری   تقدیع حدیث و نقل به معنا و بهره. پرهیز از ذکرِ سند، ۰
 است. الکاشفهای تفسیری مغنیه در  شواهد تفسیر، وجه غالبِ جنبه مثابۀ به

به اختالفها  کالمهی، در   های مربو،  . تأکید بر روایا ِ مشترکِ فریقین، در بخش۴
بهه شهمار    الکاشهف دیثی، نقدۀ عدف مهمی در تفسیر گیری از منابع معتبرِ ح کنار بهره

 آید.
 گرایی تقریب محور بودنِ تفسیر الکاشف، باعث شده سایۀ گستردۀ رویکرد . مخاسب۹ْ

چنهین   کهارگیری ایهن   برجسهته داشهته باشهد و بهه    ای  و اقناعی مغنیه در تفسیرش جلوه
جامعهۀ لبنهان در    رِای از شرایط عصری و مالحظۀ عقاید و باورهای متنوع و متکثّ شیوه

ویهژه گزینشهی    ت گرفته است. این مه  در مواجهۀ حدیثی مغنیه، بهه روزگار مغنیه نشئ
 عمل کردنِ او در اتخاذ شواهد رواییِ تفسیرِ آیا ، بارز است.

گیریِ  ه  در استفاده از آن روایا ، جهت. مرحوم مغنیه ه  در استنادا  روایی و ۶
مهورد تأکیهد و    الکاشهف هه  دیهده و آن را در تفسهیر    تقریبِ بین مذاهب اسالمی را م

 تصریح قرار داده است.
 ها: نوشت پی
نیست  خواه بهیش  « عل  آور». خبر واحد: روایتی است که به مرزِ تواتر نرسیده و یا حدیثی است که ۱

، م۷۳۳۹  حم ههادی ذوئیههب، ۷۱۳، صق۱۴۳۶شههیرازی، )از یههک نفههر ههه  آن را روایههت کههرده باشههند.
، م۱9۷۴قاضهی معتزلهی،   )عهدم اعتبهار، قابهل پهذیرش نیسهت.      دلیهل  بهیا حدیثی است که ( و ۱۰۴ص
ت قرینه باشهد، خبهر صهحیح و دارای حجه    ( شیخ سوسی معتقد است اگر خبر واحد همراه با ۷۰۴ص
بها سهرح نظهر     ،العد ۀ فی اصهول الفقهه   ،( وی در کتاب مه  خود۰۷۷، ص۱، جق۱۴۱۷سوسی، )است.

آن، در نهایت بر جواز عمهل بهه خبهر واحهد      حجیتو یا عدم  حجیتواحد و موافقان و مخالفان خبر 
، یعنی پذیرش خبر واحد بهه  نماید که دیدگاه شیخ سوسی ( چنین می9۷همان، ص)کند. گرایش پیدا می

، ش۱۰۷۱مفیهد،  وی، از جمله شیخ مفید دارد.) ریشه در اندیشۀ اساتید ،که با قرائن همراه باشدشر، آن
 (۱۷۷ص
و قدعهی   حدیث و نقل به الفا  قهرآن، انّهی الثبهو  بهودن حهدیث      معنای بهعقلی نظیر نقل  . دالیل۷

ناپذیری  ذیری قرآن، امکان جعل حدیث و جعلناپ پذیری حدیث و تحریف الثبو  بودن قرآن، تحریف
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، ش۱۰9۰ک: احمهدی نورآبهادی،   جمله محورهای دالیل عقلهی اسهت.)ن   قرآن، تقد م قرآن بر سنّت، از
 (۱۹۰ص
. مقصود از روایا  عر ، آن دسته از احادیثی است که بر عرضه کردن روایها  بهر قهرآن تصهریح     ۰

فَهُهوَ  اهللِ تَهابَ  ک ْ عَنِّی مِنْ حَدِیثٍ وَافَهقَ  کفَمَا جَاءَ قال: .. انّ رسول اهلل»کرده است  مانند این حدیث: 
 (  ۷۱9، ص۷9، باب ۷۷۷، ۷ ، جق۱۴۳۰)مجلسی، «. حَدِیثِی  مِنْ  فَلَیْسَاهللِ   تَابَک  حَدِیثِی وَ  َمَّا مَا خَالَفَ

آورده اسهت، راوی فرزنهدِ    تههذیب اححکهام  . بر اساس روایتی که شیخ سوسی در همهین زمینهه در   ۴
بود، نه ساووس که در اصحاب امام   بن ساووس از اصحاب امام رضاساووس بن کیسان یعنی عبداهلل

لحا  رجالی نه توثیق کهرده و نهه    عالمه حلی این فرد را به( ۱۱۶۶ص ق،۱۰۳۱است.)سوسی،  سجاد
به جرح او تصریح نموده و بیان کرده که حتی شیعی بودنِ او نیز نزد وی تهرجیح نهدارد. کهالم عالمهه     

وَ لَ ْ اَاْفَرْ لَهُ عَلَی تَعدیلِ ااهِرف  ۀًسَنَ ۀَعاشَ مأ عبداهلل بن ساووس مِن اَصحاب رضا»حلی چنین است: 
دلیهل   بهه ( احتمهاالً مغنیهه   ۱۳۶، صق۱۴۱۷حلّهی،  «) عَلی جَرْحف بَلْ عَلی مَا یُتَرَجَّحُ بِهِ اَنَّهُ مِنَ الشّیعه.وَ ال
لحا  رجالی دارد، این سخن را گفتهه اسهت     عبداهلل بن ساووس چنین وضعیتی بهکه این راوی یعنی آن

 لذا حدیث هیچ نسبتی به ساووس بن کیسان ندارد.
 یها  و باشهد   داشهته  دختهر  کهه  صورتی در است بر میراث نصف که بوده برنده ارث سر بر . اختالف۹

 روایهت  اسهاس  بهر  سنّت اهل. باشد داشته دختر دو از بیشتر یا دو می ت که صورتی در میراث سوم یک
 یهن ا بهر  و یادشده آیا  به استناد با شیعه ولی. دانند می متعلق می ت برادرِ به را ارث بقیۀ نصفِ یادشده،
   .داند می دختران یا دختر به متعلق را ترکه تمام است، می ت به تر نزدیک برادر از دختر که اساس

شهود کهه در    . مضمون این دو آیه چنین است: فریاد تقاضای بازگشت به دنیا توسط کسانی مدرح می۶
: نهک یهن زمینهه   اند، که البته غیهرممکن و محهال اسهت.)در ا    آستانۀ مرگ و چشیدن سع  آن قرار گرفته

 (۱۴۱و  ۱۴۳ویژه صفحا   به ۱۴۱تا  ۱۷۳، صق۱۴۱۶ابوری ه، 
رلر وَزدِ  َُلىَ أَتَورزْ إرذَز حَتىَّ». ۷ رلُ نَأَنُّهَا ََُرلَةٌ قَالَتر زل َُّ َانُ نحَْطَُِ َّتمر لَا اَسَت َتمر زدرخُلُوزْ زل َُّ  ه زمر  وَ ج  ُود ه  وَ س لَ ُر
 اى: »گفهت [  خهویش  زبهان  بهه ] اى مورچهه . رسهیدند  مورچگهان  وادى بهه  هک آنگاه ( تا۱۳)«نَشْع رُونَ لَا

 «نند.ک پایمال را شما ،ندانسته و ندیده ،سپاهیانش و سلیمان مبادا شوید، داخل هایتان خانه به مورچگان،
ویژه در پیوند با آیا  سورۀ نج  آمهده   . در برخی منابع روایی و تفسیری سبب نزولی برای این آیه به۳
ساختگی است. بر مبنهای ایهن سهبب     انداخته که قدعاًها  بر اساس آن موضوع غرانیق را بر سر زبان که

جاری ساخته است. در سول تاریخ محققان و مفسهران   نزول، شیدان العیاذ باهلل آیاتی را بر زبان پیامبر
ای آگهاهی از سهبب نهزول    انهد.)بر  دهبودنِ آن گفتارهایی را ارائه کر زیادی در رد  این افسانه و ساختگی

، ۱۱، جش۱۰۷۱ ،سبهایی و برای نقد و رد  این افسانه نک: سبا ۰۱9، صق۱۴۱۱ نک: واحدی نیشابوری،
 (  9۳ه۳۹، ص۱تا، ج   معرفت، بی۰۳ص
 .۹۱۰، صق۱۴۱۳: سباسبایی حکی ، نک. برای آگاهی از این قاعدۀ اصولی 9
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علمها و مفسهرین   ، مهذاهب چهارگانهه، جمههور    های اجماع، امامیه کارگیریِ واژه . برای آگاهی از به۱۳
 .۱۷۱، ص۱ج ،۷۶۷و  ۷۶۶، ص۷، ج۴۹9، ص۷، جق۱۴۷۴ک: مغنیه، نترتیب  به
 .۶۷، صق۱۰۷۱به نقل از مفید، شرح عقاید صدوق،  ۷۳۹ص ،۱ ج . همان،۱۱
ر و در بهین تفاسهی   درالمنثهور سبری و تفسهیر   جامع البیان. در میان منابع تفسیری اهل تسنّن، تفسیر ۱۷

 چنین است.   الثقلین نورو  البرهانروایی شیعی، تفسیر 
تها   ۳۳سورۀ نمل و تذکر این نکته که در تفسیر آیا   ۹۳تا  ۹۴. مرحوم مغنیه به هنگام تفسیر آیا  ۱۰
سورۀ اعراف مضامین آیا  سورۀ نمل، تکرار شده به بحث نقل به معنا و جایگاه آن در آیا  قهرآن   ۳۴

 کری  پرداخته است.
 در. اسهت  آن دیگر یها بخش ترک و آن نقل و حدیث کردن بخش بخش و تقسی : حدیث تقدیع. ۱۴

 مهورد  ایهن  در ثهانی  شههید . شود می رها دیگر بخش و نقل روایت از بخشی حدیث، اختصار یا تقدیع
 (۰۱۷ص ،ق۱۴۳۴ عاملی،)«.بَعْضف دُونَ الْواحِدِ الْحَدِیثِ بَعْضِ ۀُرَوایَ هُوَ»: است گفته چنین
 .۶۰، ص۹ج  ۰۱۷، ص۱، جق۱۴۷۴مغنیه،  نکهای بیشتر  . برای نمونه۱۹
یهن صهور  اسهت: کهه از     ، این حدیث به ابحار االنوارو  وافیو  کافیدر متون روایی امامیه مانند  .۱۶

اِلَهی اهللِ( رسهول گرامهی     تر است؟)مَنْ اَحَبُّ النَّاسِ سؤال شد: چه کسی نزد خدا محبوب پیامبر اسالم
 فرمود: اَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ.   اسالم
 .۱۷۱ه۱۳۱، ص۱۰9۶پور و دیگران،  . نک: قاس ۱۷
 (  ۳۴، صق۱۴۳۰ ،، عبدالغافر فارسی، صحیحین را حجت اسالم دانسته است.)فارسی. برای نمونه۱۳
 ،۱، جق۱۴۷۴. مغنیه در جاهای فراوانی از تفسیر خود، به این مه  اشهاره کهرده اسهت.)نک: مغنیهه،     ۱9
 (۷9۷و  ۷9۱، ص۷  ج۱۴۷و  ۱۷۷و  ۱99، ص۷  ج۷۰۷ص
منظور سهه نهوع   . . احمد بن حنبل، در جایی گفته است سه چیز اصل ندارد: مغازی، مالح  و تفسیر۷۳
)که تفسیر اصل نهدارد( تفسهیر را اراده   ای از این سخن وی ها با چنین مضامینی است. عده این کتاباز 
دِ احمد بن حنبل، تفسیرِ برخالفِ معنای ااهری اسهت. ولهی بهه نظهر     اند  که به نظر مغنیه، مقصو کرده

ند که سندِ صحیحی در کتب تفسیری ندارند.)نک: زرکشی، هستپیروان احمد بن حنبل، منظور روایاتی 
 (۱۹۶، ص۷، جق۱۰9۱
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 .ق۱۰9۱ المعرفه،
 مرعشهی،  نجفهی  اهلل آیهت  کتابخانهۀ  قه :  ،بالمهأثور  التفسهیر  فهی  الد ر المنثور لدین،ا جالل سیوسی، .۷۳

 ق.۱۴۳۴
 .تا الفکر، بیدار  :، بیرو الرسالهشافعی، محمد بن ادریس،  .۷۱

 .تا الکتب العلمیه، بیدار  :، بیرو الموافقا شاسبی، ابو اسحاق،  .۷۷
   ق.۱۴۳۶عال  الکتب،  :، بیرو ۷چ، اللمع فی اصول الفقهشیرازی، ابو اسحاق ابراهی  بن علی،  .۷۰
 .ش۱۰۶۱ نا، بی :اکبر غفاری، ق  کوشش علی ، بهمعانی احخبارصدوق، محمد بن علی،  .۷۴
 و تعلیهق  تصهحیح  ،دمحمه  آل فضائل فی الدرجا  بصائر حسن، بن دمحم ابو جعفر، قمی، صفّار .۷۹
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 .ق۱۴۳۴ مرعشی، نجفی اهلل آیت کتابخانۀ :ق  باغی، کوچه محسن
 .ق۱۴۳۷ آفاق، نشر :تهران ،(عامه  نبو)کالم عل  احمد، صفایی، .۷۶
 ق.۱۴۱۳ البیت، حهل العالمی مجمع :ق  ،المقارن للفقه العامۀ اصول محمدتقی، حکی ، سباسبایی .۷۷
 .ش۱۰۷۱کتب االسالمیه، دار ال :، تهرانالمیزان فی تفسیر القرآنحسین، محمد سباسبایی، .۷۳
دار الکتهب   ، تههران: ۴چ، ۱، جحخبهار ا مهن  اختلهف  فیمها  االستبصهار سوسی، محمهد بهن حسهن،     .۷9

 ش.۱۰۶۰االسالمیه، 

 ق.۱۴۳۰ههههههه ، العدۀ فی اصول الفقه، ق : انتشارا  اسالمی،  .۰۳

 ق.۱۴۳۷دار الکتب االسالمیه،  :، تهران9، تحقیق حسن خرسان، جتهذیب اححکام، ههههههه  .۰۱
 .ق۱۰۳۱ۀ حیدریه، مدبع :، نجفرجال الدوسی، ههههههه  .۰۷
 ق.۱۴۱۷اسالمی،  انتشارا  ، ق :۱انصاری، ج محمدرضا تصحیح ،الفقه اصول فی ۀالعُدَّ ،هه ههههه .۰۰
 ق.۱۴۳۴ اسالمی، علمی جا، مجمع بی ،الدرایه ،(ثانی شهید)الدین حسین بن زین عاملی، .۰۴
 :ق  کمری، کوه عبداللدیف تحقیق ،احخبار اصول احخیار الی وصول الصمد، عبد بن عاملی، حسین .۰۹

 ق.۱۴۳۱میه، مجمع الذخائر االسال
دکاا  کوشهش محمه   یفینی، بهه ، انتخهاب صهر  سیاق تاریخ نیشهابور فارسی، عبدالغافر بن اسماعیل،  .۰۶

 .ق۱۴۳۰جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه،  :محمودی، ق 
 اَنْ یَقُولُهوا  حَتّی النّاسَ اُقاتِلَ اَنْ اُمِرْ ُ»پور، محسن، و دیگران، بررسی سندی و داللی حدیث  قاس  .۰۷
 .۱۷۱ه۱۳۱، ص۱۰9۶، ۹۳ ، دانشگاه تهران، دورۀهای قرآن و حدیث پژوهش ، مجلۀ«اهللُ ااِلَّ اِلهَ لَا
نشهر،  الدار التونسیه لل :، تحقیق فؤاد سی د، تونسسبقا  المعتزلهار بن احمد، الجبقاضی معتزلی، عبد .۰۳

 .م۱9۷۴
   .ق۱۴۷9 ،االسالمیه دار الکتب :اکبر غفاری، تهران تحقیق علی ،الکافی یعقوب، بن دمحم کلینی، .۰9
   ق.۱۴۳9الرساله،  : مؤسسۀ، بیرو ۱، جکنز العم المتْقی هندی، فاضل،  .۴۳
   .ش۱۰۹۷ مرتضوی، مدبعۀ :، نجفتنقیح المقالعبداهلل،  مامقانی، .۴۱
 ق.۱۴۳۰ الوفا، مؤسسه بیرو : ،احنوار بحار دباقر،محم مجلسی، .۴۷
 .ق۱۴۷۶انتشارا  انصاریان،  :ق  ،الوصیه اثبا مسعودی، علی بن حسین،  .۴۰
 ق.۱۴۱9 رضوی، قدس آستان :، مشهدالقشیب ثوبه فی و المفسرون التفسیر دی،ها دمحم معرفت، .۴۴
 .تا جا: مؤسسۀ نشر اسالمی، بی ، بیالتمهید فی علوم القرآن، ههههههه  .۴۹
 ق.۱۴۷۴سالمی، تاب االدار الک :، ق ۱چجلدی(،  ۳)التفسیر الکاشفجواد، محمد مغنیه، .۴۶
 ق.۱۴۳۴، بیرو : دار الجواد، دار التیار الجدید، عر  و استدالل، ادقفقه االمام جعفر الصههههههه ،  .۴۷
چها  واعه     :، تبریهز اوائل المقاال  فی المذاهب و المختهارا  د بن نعمان، مفید، محمد بن محم .۴۳

   ش.۱۰۷۱چرندابی، 
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 ش.۱۰9۳انتشارا  دانشگاه ق ،  :، ق های تفسیر قرآن روشد رضا، مؤدب، سی .۴9
 ق.۱۴۱۱دار الکتب العلمیه،  :، بیرو اسباب النّزولاحمد،  واحدی نیشابوری، علی بن .۹۳

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


