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هرده انـد هـه جعلـی اسـت ،حـدیث بعو ـه در تفسـیر قمـی از امـام
صادق«ع» است هـه در آن مـراد از بعو ـه در آیـه  26سـوره بقـره،
امیرالمــنمنین معرفــی شــده اســت .حــدیث دیگــری در تفســیر امــام
عسزری«ع» نقل شـده هـه برخـی آن را نشـان جعلـی بـودن حـدیث
بعو ه دانستهاند .در برابر برخی تـشش هـردهانـد تـا راه حلـی بـرای
جما میان ایـن دو حـدیث بیابنـد .در ایـن مقالـه بـا بررسـی علمـی و
روشمند سند و متن روایت بعو ه و نقـد فنـی آن ،از جملـه تشـزیل
خانواده حدیعی و تحلیل متنی احادیث مرتب  ،امزان جما داللـی یـا
ترجیح هر یک از احادیث مورد بررسی قرار گرفته و مشـ

شـده

هه حدیث بعو ه دچار آسیب نقل به معنـای بـدون رعایـت شـرای
شده هه زمینـه سـاز آسـیب ف ـم نادرسـت از تفسـیر آیـه اسـت .نیـز
آسیبهای تحریو در متن و تـدلی

در سـند روایـت بعو ـه قابـل

ردیابی است .همچنین ثابت شده هه تطبیق واژه "بعو ه" بر امـام«ع»
به عنوان بطن آیه  26سوره بقره نادرست و روایت صحیح آن نیـز در
دسترس است.
واژههااای کدیاادی حــدیث بعو ــه ،تفســیر قمــی ،تفســیر امــام
عسزری«ع» ،تحریو ،آسیبهای حدیث.
مقدمه
در گذر زمان ،برخی از احادیث دچار آسیبهایی شدهانـد ،از جملـه ایـن آسـیبهـا،
آسیبهای بیرونی هستند(دلبری ،1392 ،ص )33هه برخی از زیر مجموعههای آن عبارتنـد
از:
الف) نقل به معنای بدون رعایت شرای هـه راوی شـنیدههـای خـود را بـا واژگـان و
ساختاری غیر از واژگـان و سـاختار هـشم معصـوم ،بیـان هنـد(دلبری ،1389 ،ص )62و بـه
شرطی جایز است هه رری به مف ـوم و معنـای حـدیث وارد نسـازد( .مـند  ،1391 ،ص
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 328و  )329عدم رعایت این شرط ،موجب تحریو حـدیث و افـزایم میـزان ترثیرپـذیری
آن از برداشتهای ش صی راوی میشود( .دلبری ،1389 ،ص 76و )75
در رابطه با این آسیب ،امام علی«ع» راویان حدیث را به چ ار گروه منـافق ،خطاهـار،
اهل شب ه و صادق حافظ تقسیم و راوی خطاهار را هسی معرفی میهند هه حـدیعی شـنیده
ولی آن را درست حفظ نزرده و درباره آن به توهم افتاده ولـی عمـداد درون نسـاخته اسـت.
(سید ر ی ،1414 ،ص)245
ب) تطبیق غیر دقیق احادیث بر آیات .اگر مف وم هلی باطنی قرآن بر فـرد یـا افـرادی
خارجی هه و عیت مشابه مورد نزول دارد ،تطبیق شود ،به این عمل "جری و تطبیق" گفتـه
میشود( .رستمی ،1380 ،ج ،1ص 154و  )159-160عـدم تحلیـل داللـی احادیـث ،باعـث
تطبیق غیر دقیق احادیث بر آیات مـیشـود هـه از پیامـدهای نقـل بـه معنـای بـدون رعایـت
شرای است .در این آسیب ،برخی واژگان قرآنی هه در فسای یک آیه ،مف وم و مصـداق
خاصی دارند ،به لحاظ اشتراک ظاهری با واژگانی در احادیـث غیـر مـرتب  ،بـه وسـیله آن
احادیث تفسیر یا ترویل میشوند( .اسعدی ،1390 ،ج ،1ص)171
ج) تحریو به معنای تغییر در واژگان و عبارتهاسـت ،بـه صـورتی هـه معنـای آن ـا
عوض شود( .ربانی ،1380 ،ص 136و  )229در این مقاله آسیبهای سهگانه باال هه همگـی
در یک حدیث ،گرد آمدهاند ،مورد بررسی قرار گرفته و در ج ـت رفـا آن ـا تـشش شـده
است.
 .1حدیث تفسیری بطن آیه بعوضه
ضهَِ َهال م َهو عه َضةًهَم هو ه تةفأهو ََّهو
در قرآن هریم آمـده اسـت﴿ :إِ َّن اللَّهَ َ تْهح تي أ تن َ ت
اْل ُّق َِن رهِّبِم و أ ََّهو الَّهذَن فرهِوا ه ه َلةلَهةن َهو را أرال اللَّهَ ِِّبهذا َهال م َ ِ
ضه ُّل عِ ِهَ فالهًام
َ
َ
الَّذَن آَنَةا ه ه تضل َ ةن أنَََّ ت ت ت
َ
ض ُّل عَِِ إِ َّ الت ِ
و َهأدي عَِِ فالًام و َو َ ِ
روسلي﴾ (البقرة ،)26 :خداوند از اینزه به موجـودات ظـاهراد
ت
َ
هوچزى مانند پشه و بـاالتر از آن معـال بزنـد ،شـرم نمـىهنـد .آنـان هـه ایمـان آوردهانـد،
مى دانند هه آن حقیقتى است از طرف پروردگارشان و اما آن ا هـه راه هفـر را پیمـودهانـد،
این مو وع را ب انه هرده ،مىگویند« :منظور خداوند از ایـن معـل چـه بـوده اسـت » خـدا
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جما زیادى را با آن گمراه و گروه بسیارى را هدایت مـىهنـد ولـى تن ـا فاسـقان را بـا آن
گمراه مىسازد
علی بن ابراهیم قمی هه در قرن سـوم هجـری مـیزیسـته ،در تفسـیر ایـن آیـه از امـام
صادق«ع» نقل هرده است« :این معال را خدا برای امیرالمـنمنین«ع» زده اسـت ،پـ

بعو ـه

(پشه) امیرالمنمنین«ع» و باالتر از آن رسول خدا «ص» است»( .قمی ،1367 ،ج ،1ص)35
از این حدیث در طی این مقاله ،با عنوان حدیث بعو ه یاد خواهد شد.
 .1-1دیدگاه مفسران درباره حدیث بعوضه و نقد آنها
 .1-1-1جعدی بودن حدیث
برخــی مســمون حــدیث را تــوهین بــه رســول خــدا«ص» و امیرالمــنمنین«ع» و جعلــی
دانستهاند (ایازی ،1373 ،ص332؛ معرفت ،1418 ،ج ،2ص )328و لذا حاصـلی جـز سـبک
هردن ش صیت آن ا ندارد و اهانتی آشـزار بـه مقـام قدسـی پیـامبر «ص» و علـی«ع» اسـت.
(شاهر ،1382 ،ص)324
نقد :اینزه خدای متعال در بطن آیه به رسول خـدا«ص» و امیرالمـنمنین«ع» معـالی زده
باشد ،مشزمهای با توهین به آن حسرات ندارد؛ چون باید به جای واژههای بعو ه و ذبـا ،
(پشه و مگ ) نام ایشان را قرار داد ،نـه اینزـه ایشـان مصـداق ایـن حشـرات باشـند( .قمـی
مش دی ،1368 ،ج ،1ص )302مبنای اصلی حزم به جعل ،اطمینان عقشیی بدست آمـده بـا
قرینههای گوناگون است و عو سند یا متن ،به تن ایی موجب اطمینان به سـاختگی بـودن
حدیث نمیشود؛ از این رو الزم است پیم از حزم به جعل ،سند و متن آن مـورد سـنجم
قرار گیرد( .مسعودی ،1393 ،ص)232
 .1-1-2مبیّن بودن حدیث برای بطن آیه  26سوره بقره
حدیث بعو ه ،مبیّن بطن آیه  26سوره بقره است؛ (بروجـردی ،1416 ،ج ،4ص)541
چون اوالد ،رسالت جزء ظواهر وجود و والیت ،غیـب رسـالت اسـت ،مگـ
شبها دیده میشوند.

روزهـا و پشـه
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ثانیاد ،واژه بعض (به معنی ب م) از مـاده "بعـوض" مشـتق شـده و نسـبت علـی«ع» بـه
رسول خدا«ص» همانند سر به جسم (سر ب شی از جسم) است و واژه بعوض بـا آن تناسـب
دارد.
ثالعاد ،بعو ه (پشه) از عصاره درونی موجودات و چزیده غذاها هه همان خـون اسـت،
تغذیه میهند .همچنین هسی به والیت دست نمییابد مگر اینزه خود را برای خـدا خـال
و درونم را پاک هند.
رابعاد ،واژه «ذبا » یا به معنای جلوگیری و حمایت و دفاع هردن اسـت ،چنـانهـه بـه
مرد دفاع هننده از حریم خود «رجل ذبّا » بر وزن شَدّاد ،گفته میشود و یا به معنای زنبـور
عسل است هه ذبا و مگ ِ عسل نیز خوانده میشود و یا از ترهیب «ذبا السیو» گرفتـه
شده هه لبه تیز شمشیر است و یا از «ذبا العین» ،مردمک چشم ،گرفته شده و یـا از «رجـل
اذ » به معنای مرد قد بلند گرفته شده و یا از «ذبذبۀ اللسان» و یا از «ذبابۀ» بـر وزن ثمامـۀ بـه
معنای باقیمانده دین و قـرض گرفتـه شـده اسـت؛ چـون رسـول خـدا«ص» ،مـدافا و حـامی
شریعت و زنبور عسلی است هه برای مردم شفا دارد و لبه تیز شمشیر خدا در برابر شـرک و
سرچشمه رحمت برای همه آفرینم و زبان خدای متعال است هه با راستی از او خبر داده و
باقیمانده ال ی است( .قطیفی ،1422 ،ج ،3ص)153
نقد :قابل پذیرش نیست هه روایتی شاذ ،غریب و ناسازگار بـا اصـول عقلـی ،گویـای
حقیقت و منحصر هننده آیه در یک فرد خاص باشـد .ترویـلهـای اممـه«ع» ،دور از ذهـن و
م الو با اعتقادات و مسلّمات دینی ،عقلی و تـاری ی نیسـتند و از ایـن رو ف ـم بسـیاری از
آن ا برای عموم مردم امزان پذیر است اما ترویلهای ناسازگار با مبانی اعتقادی هه با عقـل،
علم و تاریخ قطعی ناسازگارند ،پـذیرفتنی نیسـت؛ (مسـعودی ،1393 ،ص 130و  )129زیـرا
حدیث بعو ه مبیّن بطن آیه  26سوره بقره است هه اگر صـریح ،آشـزار و رسـا نباشـد ،بـه
جای تبیین ،موجب سردرگمی خواهد شد.
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 .1-1-3توقف و رد عدم
گاه نقد حدیث جای خود را به نقد ف م مـیدهـد یعنـی حـدیث صـادر شـده ،معنـای
پذیرفته شده و درستی دارد اما به دلیل ژرفا و واالیی مسمون ،آن را درست نف میدهایـم یـا
به دلیل عجله ،هم دقتی و بروز برخـی موانـا ف ـم نتوانسـتهایـم بـا مقصـود حـدیث ارتبـاط
درستی برقرار هنیم هه با نگاهی دوباره و یافتن قرینههای بیشتر و دقـت در آن ـا ،حـدیث را
دریافته و آن را باور میهنیم.
در این میان ،آنچه از اعتبار ساق میشود ،ف ـم ماسـت و نـه محتـوا و مقصـود اصـلی
حدیث و این همان شیوه پیشینیان نیکآیین و سفارش امامان اسـت هـه پیـروان خـود را بـه
توقو در اینگونه موارد مـب م فراخوانـده و از شـتا در رد و انزـار بازداشـته (مسـعودی،
 ،1393ص )178و فرمودهاند هه حدیث ما سـ ت و ف ـم آن دشـوار اسـت .هـر حـدیعی را
شنیدید و از آن متنفـر شـدید و نـاخوش داشـتید ،علـم آن را بـه خـدا ،پیـامبر و عالمـان آل
محمد«ص» ارجاع دهید و آن را نفی و رد نزنید( .هلینی ،1362 ،ج  ،1ص )401پ

چـون

معنای حدیث بعو ه بـرای مـا روشـن نیسـت و ف ـم آن مشـزل اسـت ،بایـد ف مـم را بـه
معصومین واگذاشت( .بابایی ،1386 ،ج ،1ص)367
دو نقد به این نظر وارد شده است:
اوالً ،این حدیث عوام را از تعرض به آنچه نمیف مند و اسـتعداد درک آن را ندارنـد
و خواص را از نقل چنین احادیعی برای عوام ،ن ی فرمـوده اسـت( ،مازنـدرانی ،1382 ،ج،7
ص )2نه از رد احادیعی هه با صریح قرآن ،سنت و عقل م الفت دارند و آثار و ا و جعـل
بر آن ا هویداست.
ثانیاً ،چگونه می توان پذیرفت احادیث تفسـیری هـه بـرای رفـا اب ـام از آیـات قـرآن
صدور یافتهاند( ،ر ایی اصف انی ،1375 ،ص )99-101خود موجب حیرت و اب ـام شـده و
مشزل را مساعو هنند .پ

نمیتوان گفت هـه معنـای حـدیث بعو ـه را بایـد مسـزوت

گذاشت بلزه امر دایر بین عدم پذیرش صدور حدیث از امام صادق«ع» و پذیرش جعل آن
و یا جستجوی معنایی روشن و مبیِّن آیه برای آن است.
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 .1-1-4ریشهیابی و تصحیح حدیث
جستجوی ریشه حدیث و بررسی امزان تحریو یا تصحیو و تطبیق غیر دقیق آن ،بـه
عنوان بطن آیه (اسعدی ،1390 ،ج ،1ص )171هه در این مقاله نیز همین راه پی گرفته شـده
است.
 .2تحدیل فنی و روشمند حدیث بعوضه
پیم از آنزه به حدیعی برچسب جعل زده شود ،الزم است از نظـر فنـی و بـه صـورت
روشمند تحلیل شده و امزان تصحیح یا دستیابی به شزل صـحیح آن مـورد بررسـی قـرار
گیرد .این فرایند در مقاله پیم رو دو مرحله دارد:
ن ست ،ارزیابی سند حدیث ،شامل بررسی صحت انتسا تفسیر بـه علـی بـن ابـراهیم
قمی و ارزیابی سلسله سند حدیث بعو ه از نظر تک تک راویان و مجموع آن است.
دوم ،جستجوی احادیث مشابه و عر ه و تطبیق آن ا با حدیث بعو ه در ج ت اب ـام-
زدایی هـه از سـوی معصـومین«ع» آمـوزش داده شـده و بـه ایـن روش توصـیه شـده اسـت
(مند  ،1380 ،ص )245هه به آن اصطشحاد تشزیل خانواده حدیعی گفته میشود.
قرینههای منفصل بیشتر از نوع هشم هستند و م ـمتـرین آن ـا احـادیعی هسـتند هـه بـا
حدیث مورد بحث ،ارتباط دارند .بر این اساس میتوانیم احادیث هممسمون و مـرتب را از
احادیث ناسـخ و معـارض جـدا هـرده و آن ـا را خـانواده حـدیث بنـامیم( .معـارف،1389 ،
ص 151و)150
 .2-1ارزیابی انتساب تفسیر به عدی بن ابراهیم قمی
شناخت منبا ناقل حدیث به نقد حدیث همک میهنـد .بسـیاری از نقـدهای محـدثان
ن ستین ناظر به هتا و نه سند ش صی حدیث بوده است؛ زیرا منبا ،هراندازه ـعیوتـر و
داوری هتا شناسان درباره آن منفیتر باشد ،اطمینان بـه حـدیث هـاهم و احتمـال جعلـی
بودن حدیث افزایم مییابد( .مسعودی ،1393 ،ص)220
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مفسران در علو مقام و موثق بودن علی بن ابراهیم قمـی اختشفـی ندارنـد ولـی دربـاره
انتسا تفسیر معروف به قمی به علی بن ابراهیم ،همنظر نیستند هه به اعتبار حـدیث بعو ـه

خدشه وارد میهند .گروهی معتقد شدهاند هـه راویـان موجـود در سلسـله احادیـث تفسـیر
قمی ،بر اساس توثیق عام مقدمه این تفسیر ،همگی موثق هستند .ایـن نظـر در معجـم رجـال
الحدیث از شیخ حر عاملی نقل و از سوی نویسنده ،تقویت شده است (خویی ،1414 ،ج ،1
ص)49
اما گروه دیگری قامل به تفصـیل میـان احادیـث موجـود در آن شـده و گفتـهانـد هـه
ب شی از آن را ابوالفسل العباس بن محمد بن قاسم از خود علی بـن ابـراهیم قمـی و ب ـم
دیگر را از ابوالجارود ،زیاد بن منـذر ،نقـل هـرده (داوری ،1416 ،ص )165و گروهـی هـم
مطالب آن را چ ار ب م دانستهاند :ب شی را ابوالفسل العباس از علی بن ابـراهیم و قسـمتی
از ابوالجارود و گروهی را از منابا دیگر نقل هرده و قسمت چ ارم ،حدیث نیست بلزه نظر
ش صی علی بن ابراهیم ،ابوالجارود یـا شـ

ابوالفسـل العبـاس اسـت( .اسـتادی،1383 ،

ص)131
برخی نیز بر این باورند هه مقدمه این تفسیر از خود علی بن ابراهیم نیست و توثیق عام
موجود در آن ،بیاعتبار است( .فتاحی زاده ،1387 ،ص )144اهمیت انتسا ب شـی از ایـن
تفسیر به ابوالجارود در این است هه او منس

فرقهای انحرافی از زیدیه بوده اسـت( .امـین،

 ،1406ج ،7ص 83؛ آقا بزرگ ت رانی ،1408 ،ج ،4ص )251گروهی هم این تفسیر را هشد
بی اعتبار و برساخته ابوالفسل العباس میداننـد هـه بـیدلیـل بـه قمـی منسـو شـده اسـت.
(معرفت ،1418 ،ج ،2ص)331
 .2-2بررسی سندی حدیث بعوضه
علی بن ابراهیم حدیث بعو ه را از پدرش از نسـر بـن سـوید از قاسـم بـن سـلیمان از
معلى بن خنی

از امام صادق«ع» نقل هرده است« .نسـر بـن سـوید» ،ثقـه (طوسـی،1415 ،

ص )345و صــحیح الحــدیث اســت (نجاشــی ،1407 ،ص 427؛ حلــی ،1407 ،ص )174و
«قاسم بن سلیمان بغدادی هوفی» صاحب هتا است (نجاشی ،1407 ،ص )314و به اعتبـار
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اعتمــاد بزرگــان بــه هتــا او و بــا توجــه بــه نقــل  119حــدیث از او (خــویی ،1413 ،ج،14
ص ،)22میتوان او را موثق دانست.
گروهی «معلی بن خنی » را عیو و غیر قابل اعتماد (نجاشـی ،1407 ،ص417؛ ابـن
غسامری ،1364 ،ج ،6ص )110و گروهی قابل تجلیل دانستهاند (طوسی ،1411 ،ص )347و
روایات متفاوتی در مدح و ذم او نقـل شـده اسـت( .هشـی ،1348 ،ص 247و  248و -382
 )377در معجم رجال الحدیث با جمابندی روایات و ارزیابیهـای م تلـو ،وی را مـردی
صدوق و راستگو هه مورد عنایت امام صادق«ع» بوده ،دانسته است( .خویی ،1413 ،ج ،18
ص)247
بنابر این راویان حدیث بعو ه موثق و یا دست هم ممدوح هستند و این روایت دست
هم ،در طبقه روایات حسن قرار میگیرد .در نتیجه الزم است روایـت از نظـر داللـی مـورد
بررسی قرار گیرد.
 .2-3خانواده حدیثی
در منابا روایی شیعی ،حدیعی مییابیم هه ن ستین بار در تفسیر امام عسزری«ع» ذهـر
شده است و میتوان آن را با حدیث مورد بحث در یک خانواده حـدیعی قـرار داد .در ایـن
حدیث ،ش صی مسمون روایت بعو ه را به امـام بـاقر«ع» عر ـه داشـته و از آن حسـرت
درخواست ارزیابی این حدیث را مینماید .امام در پاسخ میفرماید :ایشان چیزی شـنیدهانـد
ولی آن را بر وج م قرار ندادهاند .سپ

فرمود :روزی رسول خدا«ص» با علی«ع» ایسـتاده

بود هه شنید هسی میگوید :ما شاء اهلل و شاء محمد ،هرچه خدا ب داهد و محمد ب واهد.
همچنین شنید هه ه

دیگری میگوید :هرچه خدا ب واهد و علـی ب واهـد .در ایـن

هنگام رسول خدا«ع» فرمود :مشیت محمد و علی را با خدای عزوجـل قـرین مسـازید بلزـه
بگویید :ما شاء اهلل ثم شاء محمد ،ما شاء اهلل ثم شاء علی ،هرچه خدا ب واهد ،سـپ
ب واهد ،هرچه خدا ب واهد ،سپ

محمـد

علی ب واهد؛ زیرا مشیت ال ی قاهر و باالتر است و برابر

و همهفو و همسنگی ندارد و محمـد رسـول خـدا در دیـن خـدا و در برابـر قـدرت او جـز
همانند مگسی نیست هه در این امشک گسترده پرواز میهند و علی در دین خدا و در برابر
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قدرت او چیزی جز همانند پشهای در میان این امشک نیست .با وجود اینزه فسل و برتـری
خدای متعال بر محمد و علی ،فسل و برتری است هه فسل او بر همه آفریـدههـایم از اول
روزگار تا آخر آن معادل آن نمیشود.
این چیزی است هه رسول خدا«ص» در ذهر ذبا و بعو ه فرمود ،پ

داخل در آیه

ضَِ َال م َهو عه َضةًهَ﴾ نمیشود( .امام عسـزری ،1409 ،ص )210ایـن
﴿إِ َّن اللََّ َ تْح تيِ أ تن َ ت
حدیث در برخی از تفاسیر مترخر همچـون تفسـیر البرهـان (بحرانـی ،1416 ،ج ،1ص،)161
هنز الدقایق (قمـی مشـ دی ،1368 ،ج ،1ص ،)302تفسـیر الصـراط المسـتقیم (بروجـردی،

 ،1416ج ،4ص ،)541المحزـــم و المتشـــابه (الری ،1418 ،ص )446و رســـامل آل طـــوق
(قطیفی ،1422 ،ج ،3ص )151هم نقل شده است.
 .2-4تعارض حدیث بعوضه و حدیث تفسیر امام عسکری«ع»
برخــی از مفســران بــا هنــار هــم قــرار دادن حــدیث بعو ــه و حــدیث تفســیر امــام
عسزری«ع» ،آن دو را در تعارض با هم و حدیث اخیر را انزار حـدیث بعو ـه دانسـتهانـد.
(معرفت ،1379 ،ج ،2ص)186
نقد :تعارض ،به تنافی دو یا چند دلیل از نظر داللت و در مقام اثبات گفته میشود هـه
در میان آن ا تناقض یا تساد حقیقی یا عر ی وجـود داشـته باشـد و بـهطـور اجمـالی درون
بودن یزی از آن ا معلوم بوده و اصشد امزان جما آن ا وجود نداشـته باشـد .پـ

بـه صـرف

منافات داشتن مدلول دو دلیل ،میان آن ا تعارض پدید نمیآیـد( .آخونـد خراسـانی،1431 ،
ص )437بر این اساس ،ادعای تعارض بین دو روایت رد و تشش شده با هم جما شوند.
 .2-5جمع داللی حدیث بعوضه با حدیث تفسیر امام عسکری«ع»
دو حدیث ظاهراد متعارض ،ن ست از نظر معنـا و داللـت واژگـان مـورد بررسـی قـرار
میگیرند ،اگر با ترویل و تغییر در داللت ،امزان ایجاد سازش میان آن ا وجود داشـت ،بایـد
انجام شود؛ زیرا بر طبق قاعده ،عمل به دو دلیل تا جایی هه امزان دارد ب تر از تـرک یزـی
از آن دوست؛ (ابن ابیجم ور ،1405 ،ج ،4ص136؛ مشـزینی ،1371 ،ص )164از ایـن رو
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تعارض مورد بحث با حمل حدیث تفسیر امام عسزری«ع» به تنزیل و ظـاهر قـرآن و حمـل
حدیث بعو ه به ترویل و باطن آن ،حل شده است؛ (بروجردی ،1416 ،ج ،4ص )542زیـرا
امام باقر«ع» اینزه معنای ظاهری «بعو ه» در آیه ،امیرالمـنمنین«ع» باشـد را نفـی هـرده ،در
حالی هه در روایت بعو ه ،معنای بطـن آیـه امیرالمـنمنین«ع» دانسـته شـده اسـت ،پـ

دو

روایت با هم تعارض ندارند و هر هدام به ساحتی جداگانه اشاره دارد.
خدا ایشان را این طور تشبیه هرده و ذات خویم را به نور تشبیه هرده تا هسـی تـوهم
نزند هه ایشان«ع» در هنار عظمت خدای متعال چیزی به شمار میآیند یـا بـا خـدای متعـال
در هنه ذات و صفاتم شریک هستند یا قامل به حلول یا اتحاد ایشان با خدای متعـال شـود؛
زیرا خدا از همه این ا برتر است .پ

خدای متعال به این مطلب توجه داده هه ایشان اگرچه

بزرگترین و شریوترین م لوقات هستند ولی در برابر عظمت خدای متعال همانند پشـه و
امعال آن میباشند( .مجلسی ،1404 ،ج ،24ص)393
نقد :نمیتوان به مجرد تعارض دو روایت آن دو را جما هرد ،بـه ویـژه وقتـی عـرف
چنان معنایی را نپذیرد (آخوند خراسانی ،1431 ،ص )441بلزه در چنین روایاتی دو حالـت
قابل تصور است:
الف) هیچ هدام از دو روایت مزیتی برای ترجیح نداشته باشند هه اگر حجیت هـر دو
ثابت باشد ،باید در پی وج ی برای جما آن ا بود.
ب) یزی از آن ا مزیت و مُرجِّحی دارد هه عمل به روایـت دارای مزیـت و رجحـان،
واجب است( .انصاری ،1424 ،ج ،4ص)53
بنابراین الزم اسـت ن سـت و ـعیت دو روایـت از نظـر دارا بـودن مزیـت و رجحـان
بررسی و مش

شود جزء هدام گروه هستند و روش مربوط به آن گروه چیست

 .2-6ارزیابی تفسیر منسوب به امام عسکری«ع»
پیم از این تفسیر قمی ارزیابی و معلوم شـد هـه نظـر واحـدی در سـنجم اعتبـار آن
وجود ندارد .تفسیر منسو به امام عسزری«ع» نیز همچون تفسیر قمی دچـار ارزیـابیهـای
م تلفی شده هه بازهای از بیاعتباری تا باور به گنجینه ال ی بودن را دربر میگیرد.
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نظریه بیاعتبار بودن تفسیر منسو به امام عسزری«ع» به ابن غسامری ،عشمـه حلـی،
محقق تفرشی ،استرآبادی ،عشمه ق پـایی ،محقـق دامـاد ،آیـت اهلل خـویی ،عشمـه بشغـی و
عشمه شوشتری نسبت داده شده اسـت( .هاشـمی ،1387 ،ص 151و )150هـه آن را سـاخته
ابویعقو یوسو بن محمد بن زیاد و ابوالحسن علی بن محمد بن سیار دانستهاند( .معرفـت،
 ،1418ج ،2ص)331
از باورمندان به اعتبار این تفسیر نیز میتوان به صـدوق ،طبرسـی (نویسـنده احتجـاج)،
راونــدی ،ابــن ش رآشــو  ،هرهــی ،ش ـ ید ثــانی ،مجلســی اول و دوم ،حــر عــاملی ،فــیض
هاشانی ،سید هاشم بحرانی ،حویزی ،سید نعمت اهلل جزامری ،وحیـد ب ب ـانی ،سـید عبـداهلل
شبر ،شیخ انصاری ،شیخ عبـداهلل مامقـانی و آیـت اهلل بروجـردی و بسـیاری دیگـر نـام بـرد.
(هاشمی ،1387 ،ص )157نظر میانه آن است هه باید احادیث آن مورد ارزیابى قرار گیرد و
برای هر حدیث ،شاهد صدقى یافت شود ،میتوان گفت هه معتبـر اسـت( .اسـتادی،1383 ،
ص)79
بنابر این میتوان حدیث بعو ه و حدیث تفسیر امام عسزری«ع» را از نظر اعتبار منبـا
در یک ردیو دانست و بر اساس نظریه تفصیلی اخیر به جستجوی قرینههای دیگـری بـرای
ترجیح یزی از آن ـا پرداخـت .آنچـه بایـد توجـه هـرد ایـن اسـت هـه روایـت تفسـیر امـام
عسزری«ع» به صورت مرسـل ذهـر شـده هـه البتـه بـر فـرض صـحت انتسـا آن بـه امـام
عسزری«ع» نیازی به آن نیست.
 .2-7تقدم و تأخر زمانی دو حدیث(ترجیح باالحدثیة)
یزی از اسبا ترجیح در تعارض دو حدیث ،ترجیح حدیث جدیدتر است .یعنی اگـر
یزی از دو روایت ،از نظر زمانی از امـام متقـدم و دیگـری از امـام متـرخر نقـل شـده باشـد،
روایت مترخر را میپذیریم( .قمی ،1413 ،ج ،4ص)164-167
بنـابراین ،چــون روایـت بعو ــه از امـام صــادق«ع» و روایـت تفســیر منسـو بــه امــام
عسزری«ع» از امام باقر«ع» نقل شدهاند ،میتوان ادعا هرد هه روایت امام صادق«ع» ترجیح
دارد و باید مسمون روایت بعو ه را پذیرفت.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،13پیاپی185 32

نقد :بر اساس نظری هه مش ور علما آن را پذیرفتهانـد ،بـا وجـود امزـان جمـا داللـی
جایی برای مراجعه به مرجحات باقی نمیماند( .مروجی ،1410 ،ج ،12ص )124بیشـتر فق ـا
نیز زمان صدور را مرجح ندانستهاند و به همین دلیل شـیخ انصـاری آن را در هتـا رسـامل
ذهر نزرده است( .تبریزی ،1388 ،ج ،6ص)323
همچنین اگر حدیعی از امامی نقل شـود و امـام پـ

از او آن را رد یـا تصـحیح هنـد،

تعجب برانگیز نیست؛ زیرا ممزن است حدیث دچار آسیب یـا جعـل شـده باشـد امـا اینزـه
حدیعی از امامی نقل شود و نفـی و رد یـا تصـحیح آن از امـام پـیم از او نقـل شـده باشـد،

تعجــب برانگیــز اســت و جــای ســنال و بررســی دارد .دو حــدیث بعو ــه و تفســیر امــام
عسزری«ع» چنین احادیعی هستند؛ زیرا حدیث بعو ه از امام صادق«ع» نقل شده ولـی نقـد
آن به امام باقر«ع» نسبت داده شده است .نزته دیگر اینزه اعتقاد عر ه شده به امـام بـاقر«ع»
از زبان دوستداران آن حسرت نقل شده و به روایتی از معصوم نسبت داده نشده است امـا
همین اعتقاد در حدیث بعو ه از امام صادق«ع» نقل شده ،نه از دوستداران ایشان.
 .2-8تدلیس در سند حدیث بعوضه
اگرچه راویان سند روایت بعو ه پیم از این ،به صورت یک به یـک مـورد بررسـی
قرار گرفتند ولی بررسی انتسا تفسیر علی بن ابراهیم قمی به او ،وجـود اخـتشف نظرهـایی
را روشن ساخت هه اعتبار روایات ایـن تفسـیر را اگـر از میـان نبـرد ،دسـت هـم م ـدوش
می سازد .اگر این اشزال به مشزلی هه در ب م اخیر ذهر شـد ،انزـار ایـن روایـت توسـ
امام پیشین ،ا افه شود ،پذیرش صدور روایت بعو ه را مشزل میسازد .این دو اشـزال در
مجموع ،احتمال وجود تدلی

در سلسله سند حدیث بعو ه را به ذهن متبـادر مـیهنـد هـه

باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا ممزن است هسانی اعتقاد نفـی شـده توسـ امـام
باقر«ع» را گرفته و با سند سازی به امام صادق«ع» نسبت داده باشند.
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در سلسله سند حدیث بعو ه اشزالی پن ان قابل ردگیری است؛ زیرا بـا وجـود اینزـه
«نسر بن سوید» 86 ،حدیث از قاسم بن سلیمان نقل هرده 1،در تمـام منـابا دسـت اول ،تن ـا
سه حدیث از این تعداد به واسطه علی بن ابراهیم از پدرش نقل شده است2ولـی روایتـی هـه
«قاسم بن سلیمان از معلی بن خنی » نقل هرده باشد ،در منابا معتبر وجود ندارد هما اینزـه
در هتب رجالی «معلی بن خنی » به عنوان شیخ حدیعی قاسم بن سلیمان ذهـر نشـده اسـت.
(خویی ،1413 ،ج ،14ص)21
بر این اساس ،احتمال تدلیسی در سند حدیث افزایم مییابد ،به این صورت هـه بـین
قاسم بن سلیمان و معلی بن خنی  ،نام یک راوی حذف یا تغییر داده شده و یا سلسـله سـند
آن از ریشه جعلی باشد .این احتمال زمانی تقویت میشـود هـه بـا جسـتجو در منـابا تفسـیر
روایی تن ا در دو منبا ،سه حدیث با این سلسله سند پیدا میشود هه یزـی از آن ـا ،حـدیث
َّم ِم َه تهم َه تأح َهدون﴾(النحـل:
مورد بوده و دومی هم در تفسیر قمی در ذیل آیه ﴿و ع َهوٍ و عِهولن ت
 )16ذهر شده« :عن أبیعبد اهلل«ع» قال :النجم رسـول اهلل و العشمـات امممـۀ» (قمـی،1367 ،
ج ،1ص ،)383پیامبر«ص» ،ستاره و عشمتها ،امامان«ع» هستند.
حدیث سوم ،در هتا بصـامرالدرجات و بـا واسـطه احمـد بـن محمـد بـن عیسـی از
ِ
ِ ِ
دى َِهن
حسین بن سعید اهـوازی نقـل شـده هـه در آن ،آیـه ﴿و َ تهن أً ُّهل ََّّه ِن اَّهبهَ ههةاهَ عغ تهً َهه م
اللَّ َِ﴾(قص  )50:به نقل از امام صادق«ع» چنین تفسیر شده است« :یعنی من یت ذ دینـه رأیـه
بغیر هدى أممۀ من أممۀ ال ـدى»( ،صـفار ،1404 ،ص )13جـای تعجـب دارد هـه در برخـی
منابا مترخر ،این حدیث با همین سند «قاسم بن سلیمان از معلى بن خنـی » بـه واسـطه علـی
بن ابراهیم قمی از پدرش نقل شده است (استرآبادی ،1409 ،ص )413هـه در ایـن صـورت
هر سه حدیث ،منحصر در نقل علی بن ابراهیم قمی خواهند شـد و احتمـال جعـل و تـدلی
نیز در سلسله سند افزایم خواهد یافت.

 - 1این تعداد احادیث نقل شده در هتب اربعه است هه با افزودن احادیث با این ترهیـب سـندی در دیگـر منـابا دسـت
اول ،نزدیک به  26حدیث به این عداد ا افه خواهد شد.
 - 2سه حدیث مذهور تن ا در هتا هافی نقل شدهاند(هلینی ،1362 ،ج  ،2ص 653و ج  ،3ص  262و ج  ،5ص)35
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روشن است هه این سلسله سند به تفسیر قرآن اختصاص یافته و هر دو حـدیث تفسـیر
قمی به ذهر بطن قرآن و تطبیق آیات و مفردات آن به معصومین علی مالسشم پرداختهاند.
اگر متن حدیث نقل شده از امام بـاقر«ع» نبـود ،ممزـن بـود حـدیث بعو ـه را هـامشد
مجعول بدانیم ،در حالی هه تحلیل حدیث امـام بـاقر«ع» دریچـهای جدیـد بـه روی حـدیث
پژوهم میگشاید.
 .2-9تحدیل حدیث امام باقر (عدیهالسالم)
حدیث نقل شده از امام باقر«ع» سه ب م دارد هه بایـد بـرای قسـاوت دربـاره اعتبـار
حدیث بعو ه ،مورد توجه قرار گیرند:
ن ست ،مسمون حدیث بعو ه به دوستداران امام باقر«ع» منسو شـده ولـی امـام«ع»
آن را مستند به روایتی فرموده هه در جایگاهم قرار نگرفته است .معلوم مـیشـود هـه ایـن
مسمون ،پیم از آن حسرت وجود داشته و برداشتی از یک روایت صحیح بوده است.
عبارت «ایشان چیزی شنیدهاند ولی آن را در جایگـاهم قـرار نـدادهانـد» در روایـات
دیگری نیز آمده است ،چنانهه امام علـی«ع» آن را بـا درون بسـتن بـه پیـامبر«ص» یزسـان
انگاشته است( .طوسی ،1365 ،ج ،6ص)295
تو یح اینزه بیشتر وا ـعان افـرادی باریـکبـین و زیـرک بودنـد یـا از سـوی چنـین
افرادی مدیریت و هدایت میشدند .ایشان گاهی بـرای رسـیدن آسـانتـر و هـم خطرتـر بـه
هدف خود ،احادیث متناسب با هار خویم را گرد آورده و بدون آنزه واژگـان یـا معنـای
ظاهری روایات را دگرگون سازند ،آن ا را در جایگاهی غیر از جایگاه اصلی خـود بـه هـار
می بردند .این شیوه ،تطبیق نادرسـت حـدیث بـر فـردی غیـر از مصـداق اصـلی آن بـود هـه
حدیث دچار تحریو معنوی میشد( .مسـعود ،1393 ،ص )166پـ  ،امـام بـاقر«ع» در ایـن
ب م از حدیث به تحریو پدید آمده در حدیث بعو ه اشاره فرموده است.
ب م دوم ،در این ب م امام«ع» اصل حدیث را ذهر میهند.
ب م سومو در این ب م امام«ع» ارتباط صورت درست حدیث را با آیـه  26سـوره
بقره ،رد میهند.
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با توجه به دو ب م ن ست روایت امام باقر«ع» هه وجود روایتی صحیح برای روایـت
بعو ه را تریید و اصل آن را نقل میهند ،شایسته اسـت ،منـابا روایـی مـورد هنزـاش قـرار
گیرند تا معلوم شود هه آیا چنین حدیعی را پـیم از وجـود مقـدس امـام بـاقر«ع» مـیتـوان
یافت
 .2-10کنکاش پیشینه حدیث
مسمون حدیث امام باقر«ع» در چندین حدیث با تفاوتهای انـدهی نسـبت بـه هـم از
پیامبر اهرم«ص» نقل شـده اسـت (صـنعانی ،1403 ،ج ،11ص27؛ ابـن حنبـل ،1421 ،ج،45
ص43؛ ابــن ماجــه ،1430 ،ج ،3ص252؛ نســامی ،1421 ،ج ،4ص 436و ج ،9ص)362هــه
برای نمونه یزی از آن ا را نقل میهنیم.

«ح َّدثهنو َهشت ٌم أنتهب نو أ تجل َح ع تن َ ِزَد عت ِن تاْلصه هم عه ِن اعته ِن عبَّهوأن أ َّن ر َجه م فهون لِلنَّهِ ه صهلَّى اللَّهََ علت ِهَ
ِ
ِ
وسهلَّمن َههو َههوَّ اللَّههََ و َهتهَل هلههون لههََ النَّهِ ُّ صهلَّى اللَّههََ علتههَ وسهلَّمن أجض تلحه ِهَ واللَّههَ عه تدم عه تهل َههو َههوَّ اللَّههََ
و تحدهَ»( .ابن حنبل ،1421 ،ج ،4ص 274و 395؛ ج ،5ص 462و ج ،7ص)110
یزی از راویان این حدیث ،اجلح ( یحیى بن عبـد اهلل بـن معاویـه ابـو حجیـۀ الزنـدی)
است هه از اصحا امام صـادق«ع» و راویـان جلیـل بـه شـمار آمـده (خـویی ،1413 ،ج،1
ص )365و درگذشــته  145هجــری قمــری اســت (ابــن حبــان ،1396 ،ج ،1ص )175و در
بسیاری از منـابا اهـل سـنت توثیـق شـده (عجلـی ،1405 ،ج ،1ص )212و بـه عنـوان راوی
راستگو و صدوق هه چیز منزری از او یافته نشده ،معرفی و تن ا عیب او شیعه بـودن دانسـته
شده است( .ابن جوزی ،1406 ،ج ،1ص64؛ ابن ابی حـاتم ،1427 ،ج ،1ص  )2263ممزـن
است هه این حدیث توس اجلح و امعـال او وارد منـابا اهـل سـنت شـده و پـ

از حـذف

ب مهای مناسب با عقاید شیعه ،در آن منابا نقل شده است.
همعصر بودن اجلح با امام باقر و امام صادق «علی ماالسشم» نشانگر آن است هـه امـام
باقر«ع» به نس ه اصلی همین احادیث هه راویان م تلو به صورتهای م تلو ب مهـایی
از آن را نقل هردهاند ،اشاره و آن را به طور هامل برای راوی نقل هرده است.
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منید این نظر ،وجود احادیث مشابه حدیث نقل شده از امام بـاقر«ع» در منـابا معاصـر
امام باقر و امام صادق «علی ماالسشم» است .از آن جمله میتـوان از هتـا جـاما معمـر بـن
راشد متولد  95و متوفی  153هجری قمری یاد هرد هه مشابه این حدیث را از عَبْـد الممَلكـکك
بْنِ عُمَیْر از رسول خدا«ص» نقل هـرده (ابـن راشـد ،1403 ،ج ،11ص )27و معاصـر امامـت
امام باقر و امام صادق «علی ماالسشم» یعنی میانه سالهای  95تا  148هجری قمری است.
نتیجهگیری
بررسی انجام شده در مقاله حا ر نشان میدهد هـه حـدیث بعو ـه حاصـل چنـدین
آسیب در روایتی با مسمون صحیح است .مراحل تغییر و پدید آمده حدیث بعو ه را مـی-
توان اینطور مش

هرد:

 -1روایت با مسمون منا از گفتن «ما شاء اهلل ثم شاء محمد ،ما شاء اهلل ثـم شـاء علـی»
از زبان رسول خدا«ص» صادر شده است.
 -2روایت مذهور همانطور هه از نقلهای م تلو آن روشن است ،به صـورت نقـل
به معنا ،از میان راویان تداول یافته و با سلیقه هـر یـک یـا تفـاوتهـای در ـب هـر راوی،
تغییراتی در آن پدید آمده است( .آسیب نقل به معنا)
 -3به دلیل وجود عبارت «محمد در برابر قدرت خدا جز همانند مگسی نیست هـه در
این امشک گسترده پرواز میهند و علی در برابر قدرت او ،چیـزی جـز هماننـد پشـهای در
میان این امشک نیست» و وجود واژههای مشابه در آیه  26سوره بقره ،تصور ارتبـاط آن دو
پدید آمده و تطبیق نادرست موجب شده برخی معتقد شوند هه عبارت مذهور در روایـت،
ترویل آیه است و این اعتقاد در میان شیعیان منتشر شده است( .آسیب ف م نادرست و تطبیق
غیر دقیق روایت بر آیه)
 -4اعتقاد مذهور به امام باقر«ع» عر ه و از سوی آن حسـرت رد و روایـت اصـلی و
صحیح ارجاع داده شده است.
 -5باور مذهور از سوی یزی از باورمندان به آن با سندی سـاختگی بـه عنـوان ترویـل
آیه  26سوره بقره از زبان امام صادق«ع» در تفسیر قمی وارد شده است( .تدلی

سندی)
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نتیجه اینزه ریشه صحیح حدیث بعو ه ،به طور هامـل در دسـترس قـرار دارد هـه در
تفسیر امام عسزری«ع» از زبان امام باقر«ع» ذهر شده و حدیث بعو ه برداشـتی نادرسـت از
آن بوده هه به شزل حدیث به امام صادق«ع» نسبت داده شده است.
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 ابن حنبل ،احمد ( 1421هـ  .ق) ،مسند ،بیروت :منسسۀ الرسالۀ. ابن راشد ،معمر ( 1403هـ  .ق) ،الجامع بـه پیوسـت مصـنو عبـدالرزاق ،پاهسـتان :المجلـالعلمی.
 ابن غسامرى ،احمد ( 1364هـ  .ش) ،رجا  ،قم :منسسه اسماعیلیان. -ابن ماجه ،محمد ( 1430هـ  .ق) ،سنن ،بیروت :دارالرسالۀ العالمیۀ.

 استادى ،ر ا (1383هــ  .ش) ،آشنایى با تفاسیر -عدم تحریف قارآن و چناد بحاثقرآنى ،ت ران :نشر قدس.
 استرآبادى ،سید شرفالدین ( 1409هـ  .ق) ،تأویل اآلیات الظاهرة ،قـم :انتشـارات جامعـهمدرسین قم.
 اسعدی ،محمد ( 1390هـ  .ش) ،آسیب شناسی جریاانهاای تفسایری ،قـم :پژوهشـگاهحوزه و دانشگاه.
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 امام عسزرى«ع» ،حسن بن على ( 1409هـ  .ش) ،تفسیر ،قم :مدرسه امام م دى(عج). امین ،سید محسن ( 1406هـ  .ق) ،اعیان الشیعة ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات. انصارى ،مرتسى ( 1424هـ  .ق) ،فرائد األوو  ،قم :مجما الفزر االسشمی. ایازى ،سید محمد على ( 1373هـ  .ش) ،المفسارون حیااتهم و مانهجهم ،ت ـران :وزارتارشاد.
 بابایى ،على اهبر ( 1386هـ  .ش) ،مکاتب تفسیرى ،ت ران :پژوهشزده حوزه و دانشگاه. بحرانى .سید هاشم ( 1416هـ  .ق) ،البرهان فى تفسیر القرآن ،ت ران :بنیاد بععت. بروجردى ،سید حسین ( 1416هـ  .ق) ،تفسیر الصراط المستقیم ،قم :موسسه انصاریان. تبریزی ،موسی (1388هـ  .ش) ،اوثق الوسائل حاشیه بر فرائد االوو  ،قم :سماء قلم. حلی ،حسن بن یوسو ( 1411هـ  .ق) ،رجا  ،قم :دارالذخامر. خویی ،سید ابوالقاسم ( 1413هـ  .ق) ،معجم رجا الحدیث ،قم :منسسه احیاء آثار االمـامال ویی.
 دلبری ،سید علی (ب ار و تابستان  1389هـ  .ش)« ،آسیب  -نقل به معنا  -در احادیث ،عوامـل وپیامدها» ،مطالعات اسالمی عدوم قرآن و حدیث ،سال چ ل و دوم ،شماره پیاپی ،84 /3
 32ص.
 ــــــــــــــــــــــــ ( ،ب ار و تابستان  1392هـ  .ش)« ،ادراج در مـتن حـدیث :انـواع ،عوامـل وپیامدهای آن» ،تحقیقات عدوم قرآن و حدیث ،سال دهم ،شماره  25 ،1ص.

 -ربانی ،محمدحسن ( 1380هـ  .ش) ،دانا

درایاة الحادیث هماراه باا نموناههاای

حدیثی و فقهی ،مش د :دانشگاه علوم اسشمی ر وی.

 رستمى ،على اهبر ( 1380هـ .ش) ،آسیبشناسى و روششناسى تفسیر معصومان عدیهمالسالم ،بیجا :هتا مبین.
 ر ایی اصف انی ،محمدعلی (1375هـ  .ش) ،در آمدى بر تفسیر عدمى قرآن ،قم :اسوه. سید ر ی ،محمد بن حسین ( 1414هـ  .ق) ،نها البالهاه ،محقـق عزیـز اهلل عطـاردی ،قـم:منسسه ن ج البشغه.
 شاهر ،محمدهاظم ( 1382هـ  .ش) ،مبانی و روشهای تفسیری ،قم :مرهـز ج ـانی علـوماسشمی.

 192کنکاشی پیرامون حدیث تفسیری بعوضه در تفسیر قمی و آسیبشناسی آن

 صفار ،محمد بن حسن ( 1404هـ  .ق) ،بصائر الادرجات ،قـم :انتشـارات هتاب انـه آیـت اهللمرعشى.
 صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ( 1403هـ  .ق) ،مصنف ،بیروت :المزتب االسشمی. طوسى ،محمد بن حسن ( 1411هـ  .ق) ،الغیبة ،قم :منسسه معارف اسشمى. ــــــــــــــــــــــــ  1365( ،هـ  .ش) ،التهذیب ،ت ران :دارالزتب االسشمیۀ. ــــــــــــــــــــــــ  1415( ،هـ  .ق) ،رجا  ،قم :انتشارات اسشمی جامعه مدرسین. عجلی ،احمد بن عبداهلل ( 1405هـ  .ق) ،تاریخ الثقات ،مدینه منوره :مزتبۀ الدار. فتاحی زاده ،فتحیه (تابستان 1387هـ .ش)« ،اعتبار سنجی احادیث تفسیری علـی بـن ابـراهیم درتفسیر قمی» ،نشریه مطالعات اسالمی ،شماره  9 ،80ص.
 قطیفى ،احمد بن صالح آل طوق ( 1422هـ  .ق) ،رسائل ،بیروت :دار المصطفى إلحیاء التراث. قمى مش دى ،محمد بن محمدر ا ( 1368هـ  .ش) ،کنز الدقائق و بحر الغرائاب ،ت ـران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسشمى.
 قمى ،على بن ابراهیم ( 1367هـ  .ش) ،تفسیر ،قم :دار الزتا . قمی ،سید تقی طباطبایی ( 1413هـ  .ق) ،عمدة المطالب فی التعدیق عدى المکاسب ،قم:انتشارات محشتی.
 ــــــــــــــــــــــــ  1423( ،هــ  .ق) ،األنوار البهیة فی القواعاد الفقهیاة ،قـم :انتشـاراتمحشتی.
 هلینى ،محمد بن یعقو ( 1362هـ  .ش) ،الکافی ،ت ران :اسشمیه. -هشی ،محمد بن عمر ( 1348هـ  .ش) ،رجا  ،مش د :انتشارات دانشگاه مش د.

 الرى ،سید عبد الحسین ( 1418هـ  .ق) ،المحکم و المتشابه (منتشر شـده در ـمن مجمـوعالرسامل) ،قم :بنیاد معارف اسشمى.
 مازندرانی ،محمد صالح ( 1382هـ  .ق) ،شرح الکافی ،تحقیق و تصحیح :ابوالحسن شـعرانی،ت ران :المزتبۀ االسشمیۀ.
 مجلسی ،محمدباقر ( 1404هــ  .ق) ،بحار االنوار الجامعة لدرر اخباار االئماة االاهاار،بیروت :منسسۀ الوفاء.
 مروجی ،علی ( 1410هـ  .ق) ،تمهیاد الوساائل فای شارح الرساائل ،قـم :مزتـب النشـراالسشمی.
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 مسعودی ،عبدال ادی ( 1393هـ  .ش) ،وضع و نقد حدیث ،ت ران :سازمان مطالعه و تـدوینهتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت) ،مرهز تحقیق و توسـعه علـوم انسـانی و دانشـگاه قـرآن و
حدیث.
 مشزینی ،علی ( 1371هـ .ش) ،اوطالحات االوو و معظم ابحاثها ،قم :دفتر نشر ال ادی. معارف ،مجید ( 1389هـ  .ش) ،تاریخ عمومی حدیث ،ت ران :هویر. معرفت ،محمد هادى ( 1379هـ  .ش) ،تفسیر و مفسران ،قم :منسسه فرهنگى التم ید. ــــــــــــــــــــــــ 1418( ،هـ  .ق) ،التفسایر و المفسارون فای ثوباه القشایب ،مشـ د:الجامعۀ الر ویه للعلوم االسشمیه.
 مند  ،سید ر ا ( 1380هـ  .ش) ،روشهاى تفسیر قرآن ،قم :اشراق. ــــــــــــــــــــــــ  1391( ،هـ  .ش) ،عدم الدرایة التطبیقی ،قم :مرهز بین المللی ترجمه ونشر المصطفی (ص).
 نجاشی ،احمد بن علی ( 1407هـ  .ق) ،رجا  ،قم :انتشارات جامعه مدرسین. نسامی ،احمد بن شعیب ( 1421هـ  .ق) ،سنن کبری ،بیروت :منسسۀ الرسالۀ.-

هاشمى ،سیده فاطمه (1387هـ  .ش) ،بررسى وحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب باه
امام عسکرى (ع) ،مش د :بنیاد پژوهمهاى اسشمى.

