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بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

چکیده

تفسیر العیاشی ،تفسیر مَثوری است که روایات آن به شکل مرسل در اختیار ما قهرار دارد.

این روایات گر چه از سوی برخی صاحبنظران تلقی بهه قبهول شهده اسهت ،امها ارسهال در

سند ،ضعفی است ،هدی کهه بهه سهادگی نمیتهوان از آن چشهم پوشهید .بررسهی تطبیقهی
روایات چنین آثهاری بها مهتن منهابعی کهه روایهات را بهه شهکل مسهند نقهل کردهانهد ،یکهی از

رواهای رایج در بین حدیثپژوهان بهرای رفهع ایهن نقیصهه اسهت .در ایهن پهژوهش بهرای
باییابی و یها یهافتن اسهانیدی بهرای روایهات مرسهل ایهن تفسهیر از روایهات بهه یادگهار مانهده از

شیخ صدوق در آثارا کمک گرفته شد که بها مطابقهت ایهن دو ،آثهار و نتهایج سهودمندی

حاصل گردید؛ باییابی اسانید  21روایت تفسیر العیاشی و نیهز اعتباربخشهی بهه  110روایهت

آن از نتایج این تحقی است.

کلیدواژگان :تفسیر العیاشی  ،آثار شیخ صدوق ،اسانید ،بررسی تطبیقی.

مقدمه
تفاسیر مَثور یکی از منابع مهم در تفسیر قرآن کریم هستند که اگر اعتبار روایات آنها ثابت

شههود ،میتواننههد نقههش تعیههینکننههدهای در فهههم مههراد آیههات ایفهها کننههد .دسههت یههافتن بههه اعتبههار

روایات این نهوه تفاسهیر بهه ماننهد دیگهر روایهات دو طر یه رایهج بهین حهدیثشناسهان دارد؛ یکهی

بررسی سند 3و دیگری بررسی مهتن 4کهه گهاه از آن بهه نقهد بیرونهی و نقهد درونهی یهاد میشهود 5.بها
 . 1دانشجوی دکتری (نویسنده مسئول).(omid.pishgar@yahoo.com) ،
 .2عتو هیئت علمی دانشگاه آیذ اهلل برو،ردی.(doctor_zahedi@yahoo.com) ،
 . 3در ایهن روا پهنج کهار صهورت می گیهرد .1 :بحهث از مفهاد سهند و چگهونگی ارتبهاط راویهان؛  .2بحهث از احهوال راویهان و
ویژگههیهههایی کههه بههرای آن ههها گفتههه شههده اسههت :مههدم ،ذم ،وثاقههت ،ضههع  ،صههحت مههرهب و فسههاد آن؛  .3بحههث از
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این حال در برخی تفاسیر مَثور به مانند تفسیر العیاشی به سبب حرف اسانید ،بررسی سهند،

امکانپریر نیست.

در ،ریان پژوهش برای نگارا رسالهلل دکتری بها محور یهت ایهن تفسهیر ،نگارنهدگان دریافتنهد

کههه برخههی روایههات ایههن اثههر بههه شههکل مسههند در آثههار بر،امانههده از شههیخ صههدوق و،ههود دارد و نیههز

روایاتی در این تفسیر به چشم میخورد کهه از سهه ،ههت (مهتن ،امهام معصهومی کهه روایهت از او

نقهل شههده اسههت و آخههرین راوی) بهها آنچههه شههیخ صههدوق در آثههارا نقههل کههرده اسههت مطابقههت

دارد .بررس ههی و مطالعههات اولی ههه نش ههان داد ک ههه تطبیه ه ایههنگون ههه روای ههات ب هها یک ههدیگر نت ههایج
سهودمندی را ههم در تفسههیر العیاشهی و هههم در کتهب شههیخ صهدوق از حیههث بای یهابی و اصههلم

اسانید به دست میدهد.

 .1دربارۀ عیاشی و تفسیر او

نام کامل او ابوالنتر محمد بن مسعود بن محمهد بهن ِّ
عیهاا سهلمی سهمرقندی معهروف بهه
عیاشی است 6.آقا بزرگ تهرانی او را استاد ِّ
ِّ
کشی (زنده در نیمه دوم قرن چهارم) و از طبقههلل ثقهذ

السلم کلینی (م 328ق) دانسته اسهت 7.شهاهد ایهن سهخن مهیتوانهد روایتههایی باشهد کهه
8
ِّ
کشی در ر،ال خود از عیاشی نقل کرده است.
نجاش ههی او را ثق ههه ،ص ههدوق و از بزرگ ههان ش ههیعه معرف ههی م ههیکن ههد 9.ش ههیخ طوس ههی در ب ههارۀ او

مینویسد:

او ،لیل القدر ،دارای اطلعات گسترده و در فن حدیث خبیر و بصیر ،در دانش،

فتل ،ادب و فهم سر آمد اهل عصر خود در نواحی خراسان بوده است.
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10

تحریفاتی که بر سند عارض شده است :تصحی (تغییر) ،کاستی ،افزونی و قلب (،ابه،ایی)؛  .4تمییز مشهترکات؛
 .5توحید مختلفات (توضیح السناد المشکلذ فی الکتب الربعذ ،ج ،1ص.)10
 .4در این روا که برای ارییابی متنهای غیر متواتر به کار میرود ،مطابقت متن با «ادلهلل عقلی و مقتتای آن»« ،راهر قرآن
یا فحوای آن» و «سنت قطعی» بررسی میشود (ر : .العد ،فی خصول الفقه ،ج ،1ص144؛ الفوائد الر،الیذ ،ص.)59
 . 5ضحی السلم ،ج ،2ص130؛ فجر السلم ،ص .218-217
 . 6ر،ال النجاشی ،ص.350
 .7الرریعذ الی تصانی الشیعذ ،ج ،4ص.295
 .8برای نمونه :ر،ال الکشی ،ص ،5ص 265و .278
 . 9ر،ال النجاشی ،ص.350
ِّ
المصنفین و خصحاب األصول ،ص.396
 .10ر،ال الطوسی ،ص440؛ فهرست کتب الشیعذ و خصولهم و خسماء

امهها مجمههوه کتههاب هههایی کههه ابههن نههدیم ،نجاشههی و شههیخ طوسههی از عیاشههی نههام بههردهانههد192 ،
کتاب است 12که بیشتر آنها در فقهه و تعهدادی ههم در موضهوعات دیگهر ،ماننهد :تفسهیر ،علهوم

قرآن ،امامت ،ر،ال ،اخلق و تاریخ است که متَسفانه از تمهام ایهن تَلیفهات، ،هز نیمههلل اول از

کتاب تفسیر او به دست ما نرسیده است.

آن مقههدار از کتههاب تفسههیر او کههه اکنههون در دسههت مهها قههراردارد ،افههزون بههر مقدمههه ،مشههتمل بههر

روایات تفسیری از ابتدای قرآن تا پایان سورۀ که

است.

احتمههال این کههه تمههام کتههاب ،همههین مقههدار باشههد و نویسههنده بههیش از ایههن را سههامان نههداده

بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

آقا بزرگ تهرانی مکتوبات او را بیش دویست کتاب در رشتههای گوناگون معرفی میکند؛

11

باشههد ،مههردود اسههت؛ ی یههرا حهها کم حسههکانی  -کههه زنههده بههودن او تهها سههال  470ق ،گههزارا شههده

است - 13در کتاب شواهد التنزیل افزون بر روایات بخش اول ،ذیهل آیهاتی از سهورۀ طهه تها پایهان
سورۀ مطففین ،هشت روایت از عیاشی نقل میکند 14و نیهز امهین السهلم طبرسهی (م 548ق)

ذیل آیاتی از سورۀ مریم

تا پایان سورۀ نات 56 ،روایت از عیاشی آورده است 15.این شواهد

بههه روشههنی نشههان مههیدهنههد کههه آنههها قسههمت دوم ایههن کتههاب را نیههز در اختیههار داشههتهانههد کههه

توانستهاند از آن روایت نقل کنند.

سند روایات ،آن مقدار از تفسیر العیاشی  -که اکنون در دست اسهت (بخهش اول)  -توسهط

یکهی از دانشههمندان  -کههه رههاهرا ایههن تفسههیر را انهدکی پهها از وفههات ماله

استنسههاخ کههرده- 16

حرف شده است .بر اسهات توضهیحی کهه خهود او در آغهاز کتهاب داده اسهت ،روشهن مهیشهود
دلیههل ایههن حههرف ،کوتههاهی از ،انههب او نبههوده اسههت ،بلکههه شههدت احتیههاط او در نقههل ،سههبب
شده تا او اسناد را کامل ننویسد؛ چرا که میگوید:

چههون روایههات ایههن کتههاب را بههه طر ی ه سههماه از مشههایخ نشههنیده بههودم ،سههندها را

حرف کردم تا اگر در آینده کسی را پیدا کردم که این تفسیر را با اسناد ،نزد مشایخ
 .11الرریعذ الی تصانی الشیعذ ،ج ،4ص.295
 .12الفهرست ،ص244؛ فهرست کتب الشیعذ ،ص396؛ ر،ال النجاشی ،ص350؛ «تفسیر العیاشی و مال آن».
 .13ترکر ،الحفاظ ،ج ،3ص.1200
 . 14برای نمونه :شواهد التنزیل لقواعد التفتیل ،ج ،1ص .134تمام موارد آن در مقالهلل «تفسهیر العیاشهی و باییهابی اسهانید
روایات آن در شواهد التنزیل» مورد بررسی قرار گرفته است.
 . 15برای نمونه :مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،6ص .781آخرین عبارت تفسیر مجمع البیان روایتی از عیاشی است.
 . 16ر : .دانشنامهلل ،هان اسلم ،ج ،7مدخل «تفسیر العیاشی».
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خوانده باشد ،نزد او بخوانم و اسناد را هم ذکر کنم.

17

بنا بر ایهن ،او سهند را کامهل نقهل نکهرد تها کسهی تهوهم نکنهد او ایهن تفسهیر را از مشهایخ روایهت

می کند؛ بلکه معلوم باشد او فقط نسخهلل خطی آن را یافته و از روی آن استنساخ کرده است.

در آغههاز نسههخهلل چههاپی ایههن تفسههیر 18،علمههه طباطبههایی ،صههاحب المیههزان ،تقریظههی مرقههوم

داشتهاند که گویای عظمت و اعتبار این کتاب نزد اوست .در آن آمده است:

بهترین تفسیر روایی که برای ما به یادگار مانده است ،تفسیر العیاشی است .این

تفسیر از روزگار تَلی

تا کنون همواره از طرف مفسران تلقی به قبهول شهده ،بهدون

این که دربارۀ آن قدم و اعتراضی وارد ساخته باشند.

19

 .2دربارۀ شیخ صدوق و آثار او

محمههد بههن علههی بههن حسههین بههن موسههی بههن بابو یههه قمههی 381-305( 20ق) فقیههه و محههدث

نامدار شیعه امامیه است .نخستین کسی که او را صدوق نامید ،ابن ادریا اسهت 21.منزلهت
او در حهدیث بهه حهدی اسهت کهه برخهی ،مراسهیل او را در حکهم اسهانید دانسهتهاند 22.او کهه بههه
عنوان یک محدث در انتقال آثار گرشتگان به آیندگان نقشی اساسی ایفا کرده است؛ نه تنهها

به عنوان ناقل حدیث ،بلکه به عنوان نقاد حدیث و آ گاه به ر،ال نیز مطرم است.
شههیخ صههدوق کثیرالتههَلی

بههوده؛ چنههانکههه بههه گفتههه خههودا در زمههان تههَلی

لیحته ههره الفقیه ههه (حه ههدود سه ههال  368ق) به ههال به ههر  245ته ههَلی

23

کتههاب مههن

24

داشه ههته اسه ههت .در ر،ه ههال

النجاشهی 25و فهرسهت شهیخ طوسههی 26حهدود دویسهت اثههر منسهوب بهه وی ذکههر شهده اسهت .بهها
و،ود این ،آثاری که از او باقی مانده است ،در عین ارزا و اهمیت ،بسیار کمتهر از تعهداد یهاد
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 .17تفسیر العیاشی ،ج ،1ص.2
مو،ود تفسیر العیاشی با تحقی و تصحیح سهید هاشم رسولی محلتی در دو ،لد به چها رسهیده اسهت کهه
 .18بخش
ِ
متن مورد استفاده در این پژوهش نیز همین نسخه است.
 .19همان ،مقدمه.
 . 20ر،ال النجاشی ،ص.389
 . 21السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،ج ،2ص.532
 . 22تنقیح المقال فی علم الر،ال (رحلی) ،ج ،3ص.154
 . 23فهرست کتب الشیعذ و خصولهم و خسماء المصنفین و خصحاب األصول ،ص.442
 . 24من لیحتره الفقیه ،ج ،1ص.2
 . 25ر،ال النجاشی ،ص.392-389
 .26فهرست کتب الشیعذ و خصولهم و خسماء المصنفین و خصحاب األصول ،ص.444-443

واقع شده ،عبارتند از:

العتقههادات ،المههالی ،التوحیههد ،ثههواب العمههال و عقههاب العمههال ،الخصههال ،علههل الشههرائع،

عیون اخبار الرضا  ،کمال الدین و تمام النعمذ ،معانی الخبار ،المقنع ،من لیحتره الفقیهه،
الهدایذ ،فتائل الشهر الثلثذ ،صفات الشیعذ و فتائل الشیعذ.
گفتنههی اسههت از آثههار متعههدد و متنههوه شههیخ صههدوق پیداسههت کههه در تمههام موضههوعات،

حدیث ،با کمترین استنباط و تَویل ،تکیه گاه محکم او بوده است.

27

 .3روایات شیخ صدوق از عیاشی

بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

شدهاند .آن چه از میراث گرانقدر حهدیثی او اکنهون در دسهترت اسهت و مر،هع در ایهن پهژوهش

در روایههاتی کههه شههیخ صههدوق از عیاشههی نقههل کههرده ،نههام او را بههه شههکل «محمههد بههن مسههعود

العیاشی» 28و یا «محمد بن مسعود» 29به صراحت میبرد .نیز با تعبیر «خبیه» پا از نام پسهرا
،عفر که راوی بلواسطهلل اوست از او و نسبت بین آن دو یاد میکند.

30

شیخ صدوق در مجموه آثار مو،ودا  95حدیث از عیاشی روایت کرده است که بها کسهر

دوازده روایت تکراری آن 83 ،روایهت مسهند و بهدون تکهرار بهاقی میمانهد .از ایهن تعهداد ،او 77

فقره را از طری «مظفر بن ،عفر بن مظفر علوی» از «،عفهر بهن محمهد بهن مسهعود عیاشهی» نقهل

کرده و گفته است:

حدثنا وبو َال املِف بن ٍعف بیلن املِفیل العهیلوی املصیلری العیلم قندی _ ریض اهَّلل عنیله _
31
قال :حدثنا ٍعف بن ُممد بن مععود العیاال ،عن وبیه وّب النب .

که در هفهت مهورد آن ،طریقهی از «حیهدر بهن محمهد سهمرقندی» نیهز دیهده میشهود کهه شهیخ

صدوق او را به «،عفر بن محمد بن مسعود» عط

کرده و گفته است:

حدثنا املِف بن ٍعف بن املِفیل العهیلوی _ ریض اهَّلل عنیله _ قیلال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن معیلعود
ً
32
حیدر بن ُممد العم قندی مجیعا قاّل :حدثنا ُممد بن مععود.
 . 27برای آ گاهی بیشتر ر : .دائر ،المعارف بزرگ اسلمی ،ج ،3ص ،66-62مدخل «ابن بابویه ،محمد».
 .28من لیحتره الفقیه ،ج ،1ص ،564م.1557
 . 29کمال الدین ،ج ،2ص ،645م.5
 . 30مانند :معانی الخبار ،ص ،28م5؛ عیون اخبار الرضا  ،ج ،2ص ،138م1؛ الخصال ،ج ،2ص ،483م.56
 . 31الخصال ،ج ،2ص ،483م.56
 . 32عل ههل الشهههرائع ،ج ،1ص ،245م7؛ کمهههال ال ههدین ،ج ،2ص ،357م54؛ ص480ههههه  ،481م6ههههه 8؛ ص ،482م1؛
ص ،645م.7
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شهش فقهره را ههم از طر یه «عبهد الواحهد بهن محمهد بهن عبهدوت عطهار» از «خبهو عمهرو کشههی»

روایت کرده و نوشته است:

حدثنا عبد الواحد بن ُممد بن عبد ِ العطار ،قال :حدثنا وبو عمر الکیش ،قال :حدثنا
33
ُممد بن مععود.

گفتنههی اسههت کههه از  83روایههت یههاد شههده 21 ،روایههت آن در تفسههیر العیاشههی فعلههی مو،ههود

اسههت 34کههه یههک روایههت آن را عیاشههی پهها از ذکههر در مقدمههه ،در سههورۀ نسههاء نیههز تکههرار کههرده
است 35.این مشابهت به مستندسازی روایات عیاشی کمک شایانی می کند.

از  62روایات باقیمانده ،هفده روایت صبغهلل تفسیری دارنهد و  45روایهت غیرتفسهیریاند .از

آن هفده روایت تفسیری ،پنج روایت مربوط بهه آیهاتی از سهور آل عمهران 36،انعهام 37،یهونا،

38

یوس  39و رعد( 40محدودۀ تفسیر مو،ود از عیاشی) هستند که انتظار میرفت در این بخش
مو،ود و،ود داشته باشند؛ اما اینگونه نیست .برای نمونه:

شیخ صدوق در کمال الدین با استناد به روایتی کهه نهام عیاشهی در سهند آن دیهده میشهود،
ْ
َ َ َ
ک ل َی ْن َفع َن ْفسا إیمانها َل ْهم َتک ْهن َآم َن ْ
آیات َر ِّب َ
هت ِم ْهن ق ْبهل خ ْو ک َس َهب ْت فهی
آیهلل َ ...ی ْو َم َیَتی َب ْع
ِ ِ
تفسیر کرده است  42که انتظار میرفهت ایهن
إیما ِنها َخ ْیرا  41 ...را به خروج قائم آل محمد
روایهت تفسهیری  -کههه شهیخ صهدوق از عیاشههی نقهل می کنههد  -در تفسهیر او ههم دیههده شهود؛ امهها

اینگونه نیست .در این باره میتوان دو احتمال ییر را مطرم کرد:

نخست ،منبع شیخ صدوق در نقل این روایات ،تفسیر العیاشی است ،اما نسخهلل مو،ود با

نسخهای که نزد شیخ صدوق بوده است ،تفاوتهایی دارد؛ نواقصی از این دست نمونههای از
اختلفهای میان این دو نسخه است.
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 . 33کمال الدین ،ج ،1ص ،286م3؛ ص ،316م ،1ص329ه  ،330م12ه 14؛ ج ،2ص ،180م.5
 . 34این روایات در قسمت اول بخش سوم این مقاله به تفصیل خواهد آمد.
 .35همهان ،ج ،1ص ،284م 37کهه عیاشههی آن را در تفسهیر خهود ج ،1ص ،12م 2نقههل و بعهد در همههان ،ص ،253م177
تکرار کرده است.
 .36کمال الدین ،ج ،2ص ،391م.5
 .37همان ،ص ،357م.54
 .38علل الشرائع ،ج ،1ص ،202م.3
 .39معانی الخبار ،ص ،63م.13
 . 40همان ،ص ،112م.1
 . 41سورۀ انعام ،آیهلل .158
 . 42کمال الدین ،ص ،357م.54

روایات تفسیر العیاشی به واسطهلل منبعی دیگر دسترسی داشته است.

44

45

دوازده روایههت دیگههر را  -کههه مر بههوط بههه آیههاتی از سههور حههج 43،مامنههون ،فههتح ،حدیههد،

46

ملهک 47،تکهویر 48و انشههقاق 49هسهتند  -میتههوان بهر اسههات احتمهال نخسههت، ،زئهی از بخههش
مفقودۀ تفسیر العیاشی دانست.

امهها هیچ یههک از ایههن هفههده روایههت تفسههیری کههه شههیخ صههدوق از عیاشههی نقههل می کنههد و در

نسههخهلل فعل ههی و،ههود ن ههدارد در دو منبههع مش هههوری ک ههه صههاحبان آن ب ههه تفسههیر کام ههل عیاش ههی

دسترسی داشتهاند؛ 50یعنی مجمع البیان و شواهد التنزیل نیز و،ود ندارند .این قرینه میتوانهد

بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

دوم ،منبع شیخ صدوق در نقل این روایات غیر از تفسیر العیاشی بهوده اسهت؛ یعنهی وی بهه

مؤید ی باشد برای احتمال دوم که منبع شیخ صدوق در نقل روایات عیاشی ،غیهر از تفسهیر او

بوده است.

در مجموه می توان ایهن هفهده روایهت تفسهیری مسهند را از آثهار شهیخ صهدوق اخهر کهرده ،بهه

میراث تفسیری عیاشی افزود.

 45روایههت دیگههر بهها این کههه شههیخ صههدوق آنههها را از طر یه عیاشههی نقههل می کنههد ،امهها چههون

تفسیری نیسهتند و نمیتواننهد ارتبهاطی بهه تفسهیر العیاشهی داشهته باشهند ،از موضهوه ایهن مقالهه

خارجاند؛ مانند:

شیخ صدوق در من لیحتره الفقیه روایتی فقهی در موضوه زکات فطر غلم از عیاشی نقل

می کند که تفسیر و تطبی آیهای نیست .او با تکیه بر مشیخهلل خود مینویسد:

ر ی ُممد بن مععود العیاال ،قال :حدثنا ُممد بن َصیلی  ،قیلال :حیلدثنا سیلهل بیلن ز ییلاد
قال :حدثین منصور بن العباِ ،قال :حدثنا إَساعیل بن سهل ،عن ْحیلاد بیلن عیییل ،عیلن
حر ی  ،عن زرارة ،عیلن وّب عبیلد اهَّلل قیلال :قهیلت :رقییلق ب ن
یلی قیلوم عهیلُب فییله هکیلاة الفطیل ة،
قیلال :إذا کیلان لکیلیلل إَعیلان روِ فعهییله ون ییلیلعدی عنیله فط تیله إذا کیلیلان عیلدة العبییلد عیلیلدة
املوایل سواء کاَوا مجیعا فهب سواء ود ا هکاهتب لکل احد ماب عل قدر حص ه إن کان
 . 43همان ،ص ،339م8-6؛ ص ،349م.1
 . 44همان ،ص ،369م1؛ ص ،373م.1
 . 45علل الشرائع ،ج ،1ص ،147م.4-3
 . 46همان ،ص ،95م.4
 . 47کمال الدین ،ج ،2ص ،351م.48
 . 48همان ،ج ،1ص ،330م.14
 . 49علل الشرائع ،ج ،1ص ،245م.7
 . 50ر : .فصل «دربارۀ عیاشی و تفسیر او» همین مقاله.
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لکل إَعان ماب وقل من روِ فال الء عهُب.

51

و،ود این روایات با طری عیاشی در آثار شیخ صدوق ،مؤید دیگری بر احتمهال دوم اسهت

که می گوید شیخ صدوق در نقل روایات تفسیری از عیاشی از کتاب تفسیری او بههره نگرفتهه،
بلکه هم آن روایات و هم روایات غیرتفسهیری او را از منهابعی دیگهری کهه در اختیهار داشهته نقهل

کرده است.

،ههدا از ایههن احادیههث  -کههه شههیخ صههدوق از عیاشههی روایههت کههرده اسههت و بخشههی از آن در

تفسیر العیاشی کنونی و،ود دارد  -روایاتی نیز در آثهار شهیخ صهدوق دیهده میشهود کهه میتهوان

آن ها را به شکل کامل ،تقطیع شده و یا با اندکی تصرف در تفسهیر العیاشهی یافهت؛ بها ایهن فهرق
که شیخ صدوق این روایات را از طری غیر عیاشی نقل می کند؛ برای نمونه:
عیاشی ذیل آیهلل  39سورۀ ص نوشته است:

عن ْحاد بن عثمان قال :قهتِ :لّب عبد اهَّلل إن اِلحادییل نخ هیلف عیلنکب ،قیلال :فقیلال:
ودِن میلا ل میلام ون یفیلِت عیلل سیلبعة ٍیلوه ،ث قیلال :هیلذا
إن الق تن َزل عیلل سیلبعة وحیل
َ َ
52
َ ُ َ ْ ُ نْ ْ ْ ْ َ ْ
عال.
عطا َا فامن أ أم أعک أبضی أ أح ٍ

شیخ صدوق نیز در کتاب الخصال از مشایخ خهود بهه غیهر از عیاشهی عینها همهین روایهت را

نقل کرده است:

حدثنا ُممد بن ا عن بن وْحد بن الولید  -ریض اهَّلل عنه  -قال :حیلدثنا ُممیلد بیلن ا عیلن
الصفار ،عن العباِ بن معر  ،عن ُممد بن ییی الصی ِف ،عن ْحاد بیلن عثمیلان ،قیلال:
قهت ِلّب عبد اهَّلل  :إن اِلحادی نخ هف عنکب ،قیلال :فقیلال :إن القیل تن َیلزل َع َیلل سیلبعة
یلام ُ نْن أ ْ أ ْم أع ْ
ودِن ما ل مام ون یفِت عیلل سیلبعة ٍیلوه ،ث قیلال :هیلذا َعطا ُ َیلا َف ْ
یلک
وح
53
َْ
عال».
أبضی أ أح ٍ

و،ود این دسته از روایات  -که در تفسیر العیاشی آمده ،اما شیخ صدوق آنهها را از طریقهی

غیر از او و به حتم از غیر کتاب او نقل کرده است  -مؤید سومی بر احتمال دوم است که شیخ
صههدوق بههه هههر دلیههل یهها عههدم دسترسههی و یهها برتههری و،ههوه اعتبههاربخش (مثههل سههند و وضههعیت

ر،ههالی راو یههان) در روایههات منبههع یهها منههابع شههیخ صههدوق نسههبت بههه تفسههیر العیاشههی ،از تفسههیر

العیاشی بهره نبرده است.
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 . 51من لیحتره الفقیه ،ج ،2ص ،182م.2082
 . 52تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،12م.11
 . 53الخصال ،ج ،2ص ،358م.43

مو،ودا نقل کرده است ،ما با دو دسته روایات روبهرو هستیم:

اول .روایاتی که شیخ صدوق با سهند عیاشهی نقهل کهرده اسهت و در تفسهیر العیاشهی مو،هود

است.

دوم .روایهاتی کههه شهیخ صههدوق از غیهر طر یه عیاشهی نقههل کهرده اسهت و در تفسهیر العیاشههی

و،ود دارد.

پا از این مقدمات ،نوبت به بررسی روایات بر اسات تقسیم یادشده میرسد.

 . 1-3روایااات شاایو صاادوق ای عیاشاای بااا همااان مااتن و همااان سااند باقیمانااده در تفساایر

بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

بنا بر آنچه گرشهت ،در تطبیه تفسهیر العیاشهی کنهونی بها روایهاتی کهه شهیخ صهدوق در آثهار

العیاشی

گرشت که شیخ صدوق  21روایت را بهه شهکل مسهند از طر یه عیاشهی نقهل می کنهد کهه در

تفسی ر فعلی مو،ود است .پراکندگی این روایات در تفسیر العیاشی به این ترتیب است:

از مقدمه و سوره های بقره و آل عمران هر کدام یک روایت؛ سهورۀ نسهاء ،سهه روایهت کهه یهک

روایت آن ،تکرار همان روایت مقدمه است؛ سوره های اعراف و یونا هر کدام دو روایت؛ سورۀ

یوسه  ،ده روایههت و سههوره های رعههد و اسههراء هههر کههدام یههک روایههت .اکنههون ضههمن تفصههیل ایههن
اختصههار ،اسههانیدی را کههه گرفتههار تصههحی

داده و تصحیح می کنیم:

و یهها تغییراتههی چههون درج و سههقط گشههتهاند ،نشههان

 .1عیاشی در بخش مقدمهلل تفسیر خود ذیل عنوان «علم الئمذ بالتَویل» مینویسد:
ن
املعمنی
عن سه بن قیس اهلالیل قالَ :سعت ومی
54
إّل وق وَُا ...

یقول :میلا َ لیلت تییلة عیلل رسیلول اهَّلل

او بار دیگر همین روایت را در ذیل آیهلل  59نساء نیز میآورد 55.شیخ صدوق نیز ایهن روایهت را

با کمی اختلف در کمال الدین نقل می کند:

حدثنا املِف بن ٍعف بن املِف العهوی العیلم قندی  -ریض اهَّلل عنیله  -قیلال :حیلدثنا ٍعفیل
بن ُممد بن مععود ،عن وبیه ،قال :حدثنا ُممد بن َص  ،عن ا عن بن مویس ا ن شیلال،
قال :حدثنا ا کب بن هبهول اِل َصاری ،عن إَساعیل بن مهام ،عن عم ان بن ق ة ،عیلن وّب
ُممد املدِن ،عن ابن وذینة ،عیلن وایلان بیلن وّب عییلاا ،قیلال :حیلدثنا سیله بیلن قیلیس اهلیلالیل
 . 54تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،14م.53
 . 55همان ،ص ،253م.177
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قالَ :سعت عهیا

یقول :ما َ لت عل رسول اهَّلل

تیة من الق تن إّل وق وَُا ...

56

 .2عیاشی ذیل آیهلل  125سورۀ بقره مینویسد:
عن ٍاب ا ج عیف ،قال :قال ُممد بن عل :یا ٍاب ! ما وعِب فر یة وهل الشام عل اهَّلل ...

57

شیخ صدوق نیز همین روایت را در کتاب التوحید آورده است:
حیلدثنا وبیلو َالیل املِفیل بیلن ٍعفیل بیلن املِفیل العهیلوی العیلم قندی  -ریض اهَّلل عنیله  -قیلیلال:
حدثنا ٍعف بن ُممد بن مععود ،عن وبیه ُممد بن مععود العیاال ،قال :حدثنا ا ع ن
یلی
بیلن إشیلیلکی  ،قیلال :وْبیل ِن هیلار ن بیلیلن عقبیلة ا ن اعیلیلع ،عیلن وسیلیلد بیلن سیلیلعید النخعیلع ،قیلیلال
وْب ِن :عمر بیلن ریل  ،عیلن ٍیلاب بیلن یز ییلد ا ج عیلیف ،قیلال :قیلال ُممیلد بیلن عیلل البیلاق  :ییلا
58
ٍاب ! ما وعِب فر یة وهل الشام عل اهَّلل ...

 .3عیاشی ذیل آیهلل  61آل عمران نوشته است:
عن ُممد بن سعید اِلهدی ،عن میلویس بیلن ُممیلد بیلن ال ضیلا ،عیلن وْییله وّب ا عیلن وَیله
َ
َ
َ
یلاء ُک ْب َ أ َْ ُف َعیلیلنا َ
یلاءَا َ أَعیل َ
یلاء ُک ْب َ أَعیل َ
ناءَیلیلا َ أ ْبنیل َ
قیلیلال ِف هیلیلذه ا ییلیلةَ :ف ُقیل ْیلل َتعیل َیلال ْوا ََیل ْیلد ُ أ ْب َ
َُْ ُ
59
أَف َعک ْب . ...

ایههن روایههت را شههیخ صههدوق بههه شههکل کامههل (تقطیههع نشههده) در کتههاب علههل الشههرائع آورده

اسههت .بههر اسههات نقههل او روشههن میشههود کههه یحیههی بههن خ کههثم مسههائلی را از موسههی فرزنههد امههام

،واد

پرسیده و او پاسخ آنها را از برادرا امام هادی

،ویا شده است:

حیلدثنا املِفیل بیلن ٍعفیل بیلن املِفیل العهیلوی ریض اهَّلل عنیله ،قیلال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلیلن
مععود ،عن وبییله ،قیلال :حیلدثنا عیلل بیلن عبیلد اهَّلل ،عیلن اکیل بیلن لیلال  ،عیلن وّب ا ن ییل  ،عیلن
ُممیلد بیلن حعیلان ،عیلن ُممیلد بیلن عیییل ،عیلن ُممیلد بیلن إَساعییلل الیلدارمع ،عیلن ُممیلد بیلیلن
سعید اْلذْری کان ممن یصح مویس بن ُممد بن عل ال ضا ون میلویس وْبیل ه ون ییلیی
یلال میلویس :فعیلألت وْیلع عیلل ب َیلن ُممیلد
بن و کمث کت إلیه یعأله ،عیلن مع
یلائل فُ َُیلا  ...ق َ
َُْ َ َ
عاء ُک ْب َ أ َْ ُف َعیلنا َ
عاءَا َ أَ َ
ناء ُک ْب َ أَ َ
ناءَا َ أ ْب َ
عال ْوا ََ ْد أ ْب َ
َ  ،عن ذلک قال ... :فقل ت
ُْ ُ
60
أَف َعک ْب . ...
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 . 56کمال الدین ،ج ،1ج ،284م.37
 . 57تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،59م.94
 . 58التوحید ،ص ،179م.13
 . 59تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،175م.55
 .60علل الشرائع ،ج ،1ص ،129م.1

صهدوق بهه شهکل «اْلذخهری» آمهده اسهت .از آن،ها کهه بخشهی از مسهائل «ابهن ا کهثم» از موسههی
فرزن ههد ام ههام  ،ههواد

را کلین ههی روای ههت ک ههرده اس ههت و در س ههند او لق ههب ی ههاد ش ههده ب ههه ش ههکل
61

«اآلذربیجانی» دیده میشود و با عنایت به صحه گراشهتن بهه ایهن ضهبط در الکهافی از سهوی

برخههی محققههین 62و تصههریح برخههی دیگههر بههر وقههوه تصههحی
میتوان حکم به تصحی

در دو نقههل از سههه نقههل یههاد شههده

63

در دو سند نخست کرد و «اآلذربیجانی» را صحیح دانست.

 .4عیاشی ذیل آیات  98سورۀ نساء مینویسد:
عن وّب اصی  ،عن وّب عبد اهَّلل

قال :من ع

اْ ال الناِ فهیس ِبع بعف.

64

بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

در سههند روایههت عیاشههی ،لقههب «محمههد بههن سههعید» ،بههه شههکل «األزدی» و در سههند شههیخ

شیخ صدوق نیز همین روایت را در معانی الخبار نقل کرده است:
حدثنا املِف بن ٍعف العهوی  -ریض اهَّلل عنه  -قیلال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلن معیلعود،
عن وبیه ،عن ْحد یه ،قال :حدثنا ُممد بن عیی ،عن ییلوَس بیلن عبیلد الیل ْحن ،عیلن ابیلن
معیلیلکان ،عیلیلن وّب اصیلیلی قیلیلال :قیلیلال وبیلیلو عبیلیلد اهَّلل  :میلیلن عیلیل اْیلیل ال النیلیلاِ فهیلیلیس
65
ِبع بعف.

 .5عیاشی ذیل همان آیه روایت دیگری را هم نوشته است:
عیلیلن سیلیلهیمان بیلیلن ْالیلیلد قیلیلال سیلیلألت وایلیلا عبیلیلد اهَّلل
66
عاء . ...
الن أ
ٍال َ أ
الر أ
أ

اْل ْع َت ْبیل َیلع نَ
عیلیلن قیلیلول اهَّللَّ ِ :ل ْ ُ
فی أمیل َیلن
أ

شیخ صدوق نیز آن را در همان منبع و پا از روایت پییش نقل کرده است:
حدثنا مِف بن ٍعف بن املِف العهوی  -ریض اهَّلل عنه  -قیلال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلن
مععود ،عن وبیه ،عن عل بن ُممد ،عن وْحد بیلن ُممیلد ،عیلن ا عیلن بیلن عیلل ،عیلن عبیلد
الکر می بن عمر ا ن ثعمع ،عن سهیمان بن ْالد قال :سألت وایلا عبیلد اهَّلل عیلن قیلول اهَّلل
67
َ ْ ُ ْ َ ْ َ نَ َ
عاء . ...
الن أ
ٍال َ أ
الر أ
ع ٍل :أِّل اْلعتبعفی أمن أ
 .61الکافی ،ج ،7ص ،158م.1
 .62معجم ر،ال الحدیث و تفصیل طبقات الروا ،،ج ،17ص.118
 .63توضیح األسناد المشکلذ فی الکتب األربعذ ،ج ،2ص.301
 .64تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،268م.244
 .65معانی الخبار ،ص ،201م.3
 .66تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،270م.250
 .67معانی الخبار ،ص ،202م.9
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 .6عیاشی ذیل آیهلل نخست سورۀ اعراف مینویسد:

ً
عیلیلن وّب مجعیلیلة رْحیلیلة بیلیلن لیلیلدقة قیلیلال :ویت رٍیلیلل میلیلن ایلیلین ومییلیلة کیلیلان هَیلیلدیقا إیل ٍعف یل بیلیلن
68
ُممد فقال له :قول اهَّلل ِف کتااه املص وی الء وراد هبذا ...

شیخ صدوق نیز همین روایت را با کمی اختلف در معانی الخبار نقل کرده است:
حدثنا املِف بن ٍعف بن املِف العهوی العیلم قندی  -ریض اهَّلل عنیله  -قیلال :حیلدثنا ٍعفیل
بن ُممد بن مععود العیاال ،عن وبیه ،قال :حدثنا وْحد بن وْحد ،قال :حدثنا سهیمان بن
ا ن صی  ،قال :حدثنا الثقة ،قال :حدثنا وبو مجعة رْحة بیلن لیلدقة قیلال :ویت رٍیلل میلن ایلین
ً
ومیة کان هَدیقا ٍعف بن ُممد فقال :قول اهَّلل عیل ٍیلل ِف کتاایله املیلص وی الء
69
وراد هبذا ...

 .7عیاشی ذیل آیهلل  71همین سوره مینویسد:
عن وْحد بن ُممد ،عن وّب ا عن ال ضا قالَ :سع یله یقیلول :میلا وحعیلن الصیلب اَ ِیلار
70
اْل ْن َت أِر َ
الفرل ،و ما َسعت قول العبد الصال َ :ف ْاَ َت أِ ُ ،ا ِِن َم َع ُک ْب أم َن ْ ُ
ین ؟
أأ

شیخ صدوق نیز این روایت را در کمال الدین به شکل کامل (تقطیع نشده) نقل می کند:
هبذا اْلسناد ،عن ُممد بن مععود ،قال :حدثین وبو لال ْهیلف بیلن ْحیلاد الکیشیل ،قیلال:
ن
عی ،عن وْحد بن ُممیلد بیلن وّب َصیل قیلال:
حدثنا سهل بن ز یاد ،قال :حدثین ُممد بن ا
َ
َ
ْ
ُ
قال ال ضا  :ما وحعن الصب اَ ِار الفرل و ما َسعت قیلول اهَّلل عیل ٍیلل ارت أقبیلوا أِ أِن
72
اْل ْن َت أِر َ
َم َع ُک ْب َرقی َ 71ف ْاَ َت أِ ُ ،ا ِِن َم َع ُک ْب أم َن ْ ُ
ین ؟
أأ

 .8عیاشی ذیل آیهلل  85سورۀ یونا مینویسد:
عن وّب رافع قال إن رسول اهَّلل

ْط الناِ فقال :ولا الناِ ...

73

شیخ صدوق نیز این روایت را در علل الشرائع به همین شکل نقل می کند:
حیلیلدثنا املِف یل بیلیلن ٍعف یل بیلیلن املِف یل العهیلیلوی -رْحیلیله اهَّلل  -قیلیلال :حیلیلدثنا ٍعف یل بیلیلن ُممیلیلد بیلیلن
مععود ،عن وبیه ،قال :حدثنا َص بن وْحد البضدادی ،قال :حدثنا عیی بن مه ان ،قیلال:

86

 .68تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،2م.2
 . 69معانی الخبار ،ص ،28م.5
 . 70تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،20م.52
 . 71سورۀ هود ،آیهلل .93
 . 72کمال الدین ،ج ،2ص ،645م.5
 . 73تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،127م.39

در سند روایت صدوق ،عنوان «محهول» دیهده میشهود کهه تصهحی

شهدۀ «مخهول» اسهت؛

ی یهرا نجاشههی ذیههل عنههوان «علههی بههن ابههی رافهع» نههام او را بههه شههکل «مخههول بههن ابههراهیم النهههدی»

ضبط کرده است 75.دیگر ،این که حرف «عن» در پایان سند (عن خبی رافع) درج است؛ ییرا با

تو،ه به سند« ،خبی رافع» عط بیان برای «خبیهما» است؛ نه یک روای دیگر در سلسلهلل سند.
 .9عیاشی ذیل آیهلل  20همان سوره مینویسد:

بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

حدثنا ُمول ،قال :وْب َا عبد ال ْحن بن اِلسود ،عن ُممیلد بیلن عبییلد اهَّلل بیلن وّب رافیلع ،عیلن
ْطیل النیلیلاِ فقیلال :ولیلیلا
وبییله عمیلیله ،عیلن وبُمیلیلا ،عیلن وّب رافیلیلع قیلال :إن رسیلیلول اهَّلل
74
الناِ ...

عن ُممد بن الفبیل ،عن وّب ا عن ال ضا قال :سأل ه عیلن الء ِف الفیلرل ،فقیلال :و
ل یلیلیلیس تعه یلیلیلب ون اَ ِ یلیلیلار الف یلیلیلرل م یلیلیلن الف یلیلیلرل؟ إن اهَّلل یق یلیلیلولَ :ف یلیل ْیلاَ َت أِ ُ ،ا ِِن َم َع ُک یلیل ْیلب أم یلیلیلنَ
أأ
َ 76
ُْ
اْل ْن َت أِر ین .

گر چه این روایت بین روایات مربوط به آیات  101و  103درج شده است ،امها همهان گونهه کهه

از متن آن پیداست ،مربوط به آیهلل  20این سوره است.

همین روایت را شیخ صدوق در کمال الدین با کمی اختلف و بها اشهاره در سهند از عیاشهی

نقل می کند:

هبذا اْلسناد ،عن ُممد بن عبیلد ا مییلد ،عیلن ُممیلد بیلن الفبیلیل ،عیلن وّب ا عیلن ال ضیلا
ُ
َ ْ
ق یلیلال :س یلیلأل ه ع یلیلن الف یلیلرل ،ق یلیلال :إن اهَّلل ع یلیل ٍ یلیلل یق یلیلول :ف یلیلاَ َت أِ ُ ،ا أِ أِن َم َعک یل ْیلب أم یل َیلن
َ 77
ُْ
اْل ْن َت أِر ین .

 .10عیاشی ذیل آیهلل  55سورۀ یوس

مینویسد:

عن ا عن بن مویس ،قال :ر ی ولحاانا عن ال ضا
78
کیف ل ت إیل ما ل ت إلیه من املأمون ...

قال :قال له رٍل :ولهحک اهَّلل!

شیخ صدوق همین روایت را با کمی اختلف در علل الشرائع و عیون نقل می کند:
حدثنا املِف بن ٍعفیل بیلن املِفیل العهیلوی العیلم قندی  -ریض اهَّلل  -قیلال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن
 . 74علل الشرائع ،ج ،1ص ،201م2
 . 75ر،ال النجاشی ،ص7؛ قاموت الر،ال ،ج ،10ص.21
 . 76تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،138م.50
 . 77کمال الدین ،ج ،2ص ،645م.4
 . 78تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،180م.38
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ُممد بن مععود العیاال ،عیلن وبییله ،قیلال :حیلدثنا ُممیلد بیلن َصیلی  ،عیلن ا عیلن بیلن میلویس
قیلال :ر ی ولیلیلحاانا عیلیلن ال ضیلیلا وَیلیله قیلیلال لیله رٍیلیلل :ولیلیلهحک اهَّلل! کییلیلف لیل ت إیل میلیلا
79
ل ت إلیه من املأمون ...

 .11عیاشی ذیل آیهلل  65همان سوره مینویسد:

ن
یلعمنی
قیلال :قهیلت لیلهٍ :عهیلت فیلدا ! َل َسیلع ومییل امل
عن ٍاب بن یز ید ،عن وّب ٍعف
َ َ ََُْ
80
ن
املعمنی؟ قالِ :ل َه میی هب العهب ،و ما َسعت کالم اهَّلل منیر أههنا؟
ومی

شیخ صدوق این روایت را در معانی الخبار نقل می کند:
حیلیلدثنا املِف یل بیلیلن ٍعف یل بیلیلن املِف یل العهیلیلوی  -رْح یله اهَّلل  -قیلیلال :حیلیلدثنا ٍعفیل بیلیلن ُممیلیلد بیلیلن
مععود ،عن وبیه ،قال :حدثنا ٍب ئیل بن وْحد الفار ییلاّب ،قیلال :حیلدثین ا عیلن بیلن ْیلرهاذ،
عن ُممد بن مویس بن الف ات ،عن یعقول بن سوید بن مز ید ا ار یث ،عن عمر بن ریل ،
ن
یلعمنی
عن ٍاب بن یز ید ،عیلن وّب ٍعفیل قیلال :قهیلت لیلهٍ :عهیلت فیلدا ! َل َسیلع ومییل امل
َ َ َ
81
ن
املعمنی؟ قالِ :ل َه میی هب العهب ،و ما َسعت کتال اهَّلل ع ٍل َ من ُیر أ ْههنا؟
ومی

همههین روایههت را وی در علههل الشههرائع نیههز آورده اسههت؛ بهها ایههن اخههتلف کههه در سههند آن آمههده

است:

ٍ ...عف بن ُممد بن مععود ،قال :حدثنا ٍب ئیل بن وْحد ...

82

با تو،ه به سند آمده در معانی الخبار و نیز طری یاد شدۀ صدوق به عیاشی ،یقین حاصل

میشود که در این سند سقط رخ داده است.

نیز در سند معانی الخبار عنوان «الحسن بن خرزاذ» دیده میشهود کهه در سهند علهل الشهرائع

به شکل تصحی شدۀ «الحسن بن خرذاد» آمده است؛ چرا که نجاشهی او را بهه همهان عنهوان
84
ثبت کرده است 83و علمه حلی ضبط دقی آن را به شکل «خ ِّرزاذ» نوشته است.
 .12عیاشی ذیل آیهلل  70همان سوره مینویسد:
عن وّب اصی قالَ :سعت واا ٍعف

88

یقولّ :ل ْی فیمن ّل تقییلة لیله ،لقیلد قیلال یوسیلف:

 . 79عیون اخبار الرضا  ،ج ،2ص ،138م1؛ علل الشرائع ،ج ،1ص ،238م.2
 . 80تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،184م.46
 . 81معانی الخبار ،ص ،63م.13
 . 82علل الشرائع ،ج ،1ص ،161م.4
 . 83ر،ال النجاشی ،ص.44
 . 84بالخاء المعجمذ المتمومذ و الراء المشدد ،و الزای و الرال المعجمذ بعد األل

(ر،ال علمه حلی ،ص.)214

شیخ صدوق همین روایت را در علل الشرائع نقل کرده است:
حدثنا املِف بن ٍعف بن املِف العهوی  -ریض اهَّلل عنه  -قال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلن
مععود ،عن وبیه ،قال :حدثنا إب اه بن عل ،قال :حدثنا إب اه بن إسیلحا ،،عیلن ییلوَس
یقولّ :ل ْییل
بن عبد ال ْحن ،عن عل بن وّب ْح ة ،عن وّب اصی قالَ :سعت واا ٍعف
َََُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
86
عارقون ما س قوا.
فیمن ّل تقیة له ،لقد قال یوسف :أیهتا العیر أَِکب ل أ

 .13عیاشی ذیل همان آیه پا از آن روایت این حدیث نوشته است:
ِف ر اییلیلة وّب اصیلیلی  ،عیلیلن وّب عبیلیلد اهَّلل قیلیلال :ال قییلیلة میلیلن دییلیلن اهَّلل لقیلیلد قیلیلال یوسیلیلف:
ً
َََُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
87
اهَّلل ما کاَوا س قوا شیبا ما کذل.
عارقون
أیهتا العیر أَِکب ل أ
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َََُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
عارقون
أیهتا العیر أَِکب ل أ

ما س قوا.

85

شیخ صدوق نیز پا از روایت پیشین همین حدیث را با کمی اختلف روایت کرده است:
حدثنا املِف بن ٍعف بن املِف العهوی  -ریض اهَّلل عنه  -قال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلن
مععود ،عن وبیه ،قال :حدثنا ُممد بن وّب َص  ،قیلال :حیلدثین وْحیلد بیلن ُممیلد بیلن عیییل،
ن
عی بن سعید ،عن عثمان بن عیی ،عن َساعة ،عن وّب اصی قال :قیلال وبیلو عبیلد
عن ا
اهَّلل  :ال قیة دین اهَّلل عیل ٍیلل .قهیلت :میلن دییلن اهَّلل؟ قیلال فقیلال :إی اهَّلل میلن دییلن اهَّلل،
َََُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
ً 88
عارقون اهَّلل ما کاَوا س قوا شیبا.
لقد قال یوسف أیهتا العیر أَِکب ل أ

 .14عیاشی ذیل آیات  72-70همین سوره مینویسد:

ََ
عن رٍل من ولیلحاانا ،عیلن وّب عبیلد اهَّلل قیلال :سیلأل ه عیلن قیلول اهَّلل ِف یوسیلف :أی ُ َهتیلا
ْ ُ َ ُْ َ ُ
89
عارقون  ،قال :إّنب س قوا یوسف من وبیه ...
العیر أَِکب ل أ

شهیخ صهدوق همهین روایهت را بهها کمهی اخهتلف در علهل الشههرائع و بهه شهکل کامهل (تقطیههع

نشده) در معانی الخبار 90آورده است:

حدثنا املِف بن ٍعف بن املِف العهوی  -ریض اهَّلل عنه  -قال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلن
مععود ،عن وبیه ،عن ُممد بن وْحد ،عیلن إبیل اه بیلن إسیلحا ،الاا َیلدی ،عیلن لیلال بیلن
 . 85تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،184م.47
 . 86علل الشرائع ،ج ،1ص ،51م.1
 . 87تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،184م.48
 . 88علل الشرائع ،ج ،1ص ،51م.2
 . 89تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،185م.50
 . 90معانی الخبار ،ص ،209م.1
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سعید ،عن رٍل من ولحاانا ،عن وّب عبیلد اهَّلل قیلال :سیلأل ه عیلن قیلول اهَّلل عیل ٍیلل ِف
َََُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ
91
عارقون  ،قال :إّنب س قوا یوسف من وبیه ...
یوسف :أیهتا العیر أَِکب ل أ

 .15عیاشی ذیل آیهلل  77همین سوره مینویسد:

َ َ َ
َ ُ
ْ ََ
عن إَساعیل بن مهام قال :قال ال ضا ِف قول اهَّلل أِ ْن َی ْع أر  ،فق ْد َس َ ، ،أخ ل ُه أم ْن ق ْبیلل
ََ
َ
َ
َْ
ُ
فأ َسیل َیلرها ُی ُوسیلیلف ِف َف أعیل أیله َ َْل ُی ْبیل أیلدها ُ یل ْیلب  ،قیلیلال :کاَیلیلت ْلسیلیلحا ،النیلیلی منطقیلیلة ی وار یلیلا
92
اِل َبیاء اِل کاب ...

شیخ صدوق همین روایت را در با کمی اختلف در علل الشرائع نقل کرده است:
حد ثنا املِف بن ٍعف بن املِف العهوی  -ریض اهَّلل عنه  -قال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلن
معیلیلعود ،عیلیلن وبییلیله ،قیلیلال :حیلیلدثنا وْحیلیلد بیلیلن عبییلیلد اهَّلل العهیلیلوی ،قیلیلال :حیلیلدثین عیلیلل بیلیلن ُممیلیلد
حدثین إَساعیل بن مهام ،قال :قال ال ضیلا ِف قیلول اهَّلل عیل ٍیلل
العهوی العمری،
قالَ َ :
َ ُ ََ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
قالوا أِ ْن َی ْع أر  ،فقد َس َ ، ،أخ له أمن ق ْبل فأ َسرها ی ُوسف ِف َف أع أه َل ی ْب أدها ْیلب  ،قیلال:
93
کاَت ْلسحا ،منطقة ی وار ا اِل َبیاء اِل کاب ...

و نیز در عیون اخبار الرضا

همین روایت را آورده اسهت؛ بها ایهن تفهاوت کهه در سهند آن بهه

،ای «عبیداهلل العلوی» آمده است« :عبد اهلل العلوی» .تشخیص این که کدام عنوان صهحیح
است و کدام تصحی

عنوان از او یاد کردهاند.

شده کار آسانی نیست؛ ییرا منابع ر،الی که از او نام بردهاند ،به هر دو
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 .16عیاشی ذیل آیات  77-76همین سوره مینویسد:
عن ا عن بن عل الوشاء قالَ :سعت ال ضا
ً
95
سر ،وحد شیبا اس ر ،اه ...

شیخ صدوق این روایت را در عیون اخبار الرضا

یقول :کاَت ا کومة ِف این إسیل ائیل إذا

 96و علل الشرائع نقل کرده است:

حدثنا املِف بن ٍعف بن املِف العهوی  -ریض اهَّلل عنه  -قال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلن
مععود ،عن وبیه ،عن عبد اهَّلل بن ُممد بن ْالد قال :حدثین ا عن بن عل الوشاء قیلال:
َسعت عل بن مویس ال ضا یقول :کاَت ا کومة ِف ایلین إسیل ائیل إذا سیلر ،وحیلد شیلیبا
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 . 91علل الشرائع ،ج ،1ص ،52م.4
 . 92تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،185م.53
 . 93علل الشرائع ،ج ،1ص ،50م.1
 . 94ر : .مجمع الر،ال ،ج ،3ص178؛ مستدرکات علم ر،ال الحدیث ،ج ،1ص.364
 . 95تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،186م.54
 . 96عیون اخبار الرضا  ،ج ،2ص ،76م.6

 .17عیاشی ذیل آیهلل  87همین سوره مینویسد:

ْ
عیلیلن حنیلیلان بیلیلن سیلیلدی قیلیلال :قهیلیلت ِلّب ٍعف یل  :وْبیل ِن عیلیلن یعقیلیلول حیل ن
یلی قیلیلال :اذ َه ُبیلیلوا
َ َ
98
ََ َ
ْیه و کان عهب وَه حع ...
فت َحع ُعوا أم ْن ُی ُوسف َ أ أ

شیخ صدوق همین روایت را در علل الشرائع اینگونه نقل می کند:
حدثنا املِف بن ٍعف بن املِف العهوی  -ریض اهَّلل عنه  -قال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلن
معیلعود ،عیلن وبییله ،قیلال :حیلدثنا ُممیلد بیلن وّب َصیل  ،عیلن وْحیلد بیلن ُممیلد ،عیلن العبیلاِ بیلیلن
معر  ،عن عل بن مهز یار ،عن ُممد بن إَساعیل ،عن حنان بن سیلدی  ،عیلن وبییله ،قیلال:
حی قال لولده ْاذ َه ُبوا َف َت َح َع ُعیلوا أم ْیلن ُی ُوس َیلف َ
قهت ِلّب ٍعف  :وْب ِن ،عن یعقول ن
َ
99
ْیه و کان عهب وَه حع ...
أ أ
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اس ر ،اه ...

97

از راه مقایسه ،اختلفی در بخش پایانی دو سند دیده میشود .در متن عیاشهی« ،حنهان بهن

سدیر» بیواسطه از امام باقر
و امام است .کار کش

باقر

روایت می کند؛ اما در متن شیخ صدوق ،پدر حنان واسطهلل او

درج یا سقط وقتی دشوار میشود که بدانیم او هم با وسطهلل پدر از امام
100

101

روایت نقل می کند و هم بیواسطه بهرای همهین از روایهات نظیهر کمهک می گیهریم.

کلینی همین روایت را با کمی اختلف در الکهافی نقهل کهرده اسهت

102

کهه در سهند آن وسهاطت

پهدر دیهده نمیشههود .بهه حکههم ایهن قرینههه میتهوان گفهت کههه در سهند علههل الشهرائع درج صههورت
گرفته است.

 .18عیاشی ذیل آیهلل  94همین سوره مینویسد:
عن مفبل ا ج عیف ،عن وّب عبد اهَّلل قالَ :سع ه یقول :و تدری ما کان مقیلیص یوسیلف؟
103
قال :قهتّ :ل ،قال :إن إب اه ملا و قد ا النار له وتاه ٍب ئیل من ثیال ا ج نة ...

شهیخ صهدوق همهین روایهت را بها انهدکی اخهتلف در علهل الشهرائع بهه روا اشهاره در سهند از
 . 97علل الشرائع ،ج ،1ص ،50م.2
 .98تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،189م.64
 .99علل الشرائع ،ج ،1ص ،52م.1
 .100برای نمونه ر : .الکافی ،ج ،2ص ،466م2؛ من لیحتره الفقیه ،ج ،2ص ،88م.1811
 .101برای نمونه ر : .استبصار ،ج ،2ص ،162م531؛ من لیحتره الفقیه ،ج ،2ص ،363م.2718
 .102الکافی ،ج ،8ص ،199م.238
 .103تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،193م.71
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عیاشی نقل کرده است:
هبذا اْلسناد ،عن عل بن مهز یار ،عن ُممد بن إَساعیل الع اج ،عن اش بن ٍعفیل  ،عیلن
مفبیلل ا ج عیلیلیف ،عیلیلن وّب عبیلیلد اهَّلل قیلالَ :سع یلیله یقیلیلول :و تیلیلدری میلا کیلیلان مقیلیلیص یوسیلیلف؟
قال :قهتّ :ل ،قال :إن إب اه ملیلا و قیلدت لیله النیلار وتیلاه ٍب ئییلل اثیلول میلن ثییلال ا ج نیلة
104
...

 .19عیاشی ذیل همان آیه روایت دیگری نیز نقل می کند:
عن إب اه بن وّب البالد ،عمن ذک ه ،عن وّب عبیلد اهَّلل
105
اه عل إب اه من ا ج نة ِف قصبة من فبة ...

قیلال :کیلان القمیلیص الیلذی وَیلزل

شیخ صدوق همین روایت را با کمی اختلف در علل الشرائع نقل کرده مینویسد:
حدثنا املِف بن ٍعف بن املِف العهوی  -ریض اهَّلل عنه  -قال :حیلدثنا ٍعفیل بیلن ُممیلد بیلن
معیلیلعود ،عیلیلن وبییلیله ،عیلیلن ُممیلیلد بیلیلن وّب َصیل  ،قیلیلال :حیلیلدثنا وْحیلیلد بیلیلن ُممیلیلد بیلیلن عیییلیل ،عیلیلن
ن
عی بن سعید ،عن إب اه بن وّب الیلبالد،
العباِ بن معر  ،عن عل بن مهز یار ،عن ا
عمن ذک ه ،عن وّب عبد اهَّلل قال :کان القمیص الذی وَزل اه عل إب اه من ا ج نیلة ِف
106
قصبة من فبة ...

 .20عیاشی ذیل آیهلل  29رعد مینویسد:

ن
یلعمنی
قیلیلال :کیلیلان ومییلیل املیل
عیلیلن وّب اصیلیلی  ،عیلیلن وّب ٍعف یل
107
عالمات یع فون هبا لد ،ا دی ...

یقیلیلول :إن ِلهیلیلل ال قیلیلوی

شیخ صدوق همین روایت را با کمی اختلف در خصال خود آورده نوشته است:
حدثنا وبو َال املِف بن ٍعف بن املِف العهوی املصیلری العیلم قندی  -ریض اهَّلل عنیله -
قال :حدثنا ٍعف بن ُممد بن مععود العیاال ،عن وبیه وّب النب  ،قال :حدثنا إب اه بیلن
عل قال :حدثین ابن إسحا ،،عن یوَس بن عبد ال ْحن ،عن ابن سنان ،عیلن عبیلد اهَّلل بیلن
ن
یلعمنی
قال :کان ومی امل
معکان ،عن وّب اصی  ،عن وّب ٍعف ُممد بن عل الباق
108
یقول :إن ِلهل ال قوی عالمات یع فون هبا لد ،ا دی ...
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 .104علل الشرائع ،ج ،1ص ،53م.2
 .105تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،194م.72
 .106علل الشرائع ،ج ،1ص ،53م.1
 . 107تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،213م.50
 . 108الخصال ،ج ،2ص ،483م.56

عن هشام بن ساَل ،،عن وّب عبد اهَّلل قال :من لل وراع رکعیلات ِف کیلل رکعیلة نع ن
یلی
ن 109
هع لالة اِل ابی.
م ة قل هو اهَّلل وحد کاَت لالة فاَمة

شیخ صدوق همین روایت را در من لیحتره الفقیه اینگونه نقل کرده است:
وما ُممد بن مععود العیاال  -رْحه اهَّلل  -فقد ر ی ِف کتااه عن عبد اهَّلل بن ُممد ،عن
ُممد بن إَساعیل بن العما  ،عیلن ابیلن وّب عمییل  ،عیلن هشیلام بیلن سیلاَل ،عیلن وّب عبیلد اهَّلل
قال :من لیلل ور ایلع رکعیلات فقیل و ِف کیلل رکعیلة ن مع ن
یلی میل ة قیلل هیلو اهَّلل وحیلد کاَیلت
ن 110
هع لالة اِل ابی.
لالة فاَمة
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 .21عیاشی ذیل آیهلل  25سورۀ اسراء مینویسد:

ایههن  21روایههت کههه در آثههار شههیخ صههدوق بههه شههکل مسههند گههزارا شههده اسههت ،بههه دلیههل

همانندی در متن و مقدار سهند بهاقیمانهده در تفسهیر العیاشهی و پها از تصهحیح لزمهی کهه در

اسانید برخی از آن ها صورت گرفت ،ضمن مستندسهاختن ایهن تعهداد در تفسهیر العیاشهی ایهن

نوید را میدهد که بتوان این مستندسازی را ا،مال به روایات دیگر نیز تسری داد.

 . 2 _3روایاات شاایو صادوق ای عیاار عیاشاای باا همااان م اامون و هماان سااند باقیمانااده در
تفسیر العیاشی

در تفسیر العیاشی  115روایت و،ود دارد که از سه لحاظ مهتن ،امهام معصهومی کهه روایهت از

او نقهل شههده اسهت و روایت کننههدۀ از امههام معصهوم ،بهها آنچهه کههه شههیخ صهدوق در آثههارا نقههل
کرده است ،مطابقت دارد .از این تعداد پنج روایت مرسل است 111و  110روایت ،مسند.

112

مطابقهت در سهه عنصهر یادشهده ایهن گمانهه را تقو یههت می کنهد کهه ایهن روایهات دقیقها همههان

روایاتی باشند که شیخ صدوق از شهیوخ خهود ،ولهی از غیهر طر یه عیاشهی آنهها را روایهت کهرده
اسههت .بههه طههوری کههه سلسههلهلل شههیوخ او بهها سلسههلهلل شههیوخ عیاشههی در طبقههات بههالتر بههه هههم

میپیوندند .برای روشن شدن مقصود ،ذکر نمونههایی لزم به نظر میرسد:
ال  .عیاشی ذیل آیهلل  168سورۀ بقره نوشته است:

 . 109تفسیر العیاشی ،ج ،2ص ،286م.44
 . 110من لیحتره الفقیه ،ج ،1ص ،564م.1557
 . 111من لیحتره الفقیه ،ج ،2ص ،131م 1936و قا :تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،84م203؛ همان ،ص ،205م 2148و
ق هها :هم ههان ،ص ،189م106؛ هم ههان ،ج ،4ص ،61م 5103و ق هها :همهههان ،ص ،319م107؛ همهههان ،ج ،2ص،159
م 2028و قا :همان ،ج ،2ص ،215م58؛ ثواب العمال ،ص 105و قا :همان ،ج ،1ص ،354م.3
 . 112فهرست این روایات در پیوست خواهد آمد.
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ً
عن العال بن رز ین ،عن ُممد بن معهب ،عن وحدمها وَه سبل عن ام وة ٍعهت ماهلیلا هیلدیا
ً
ً
کیلیلل ممهیلیلو هلیلیلا ح یل م إن کهمیلیلت وْهتیلیلا وایلیلدم ،قیلیلال :تکهمهیلیلا لیلیلیس هیلیلذا ایش یلء إمنیلیلا هیلیلذا
َ
ُ
ن 114 113
وات الشیاَی .
وشباهه من ْ ُط أ

شیخ صهدوق نیهز در بهاب األیمهان و النهرور و الکفهارات کتهاب مهن لیحتهره الفقیهه نوشهته

است:

ً
وَه سبل عن ام وة ٍعهت ماهلیلا هیلدیا
ر ی العالء ،عن ُممد بن معهب ،عن وحدمها
ً
ً
کل ممهو هلا ح م إن کهمت وْهتا وادم قال تکهمها لیس هذا ایشء إمنا هیلذا شیل ه میلن
115
ُْ ُطو أ َ ْ
طان.
ات الشی أ

با مرا،عه به مشیخهلل شیخ در این کتاب روشن میشود که عیاشی در طری او بهه عهلء بهن

ریین حتور ندارد 116.بر این اسات ،وی همهین حهدیثی را کهه عیاشهی گهزارا کهرده ،از طر یه
مشایخ دیگر خود روایت کرده است.

ب .عیاشی ذیل آیهلل  84سورۀ انعام آورده است:

َ ََْ َ ُ ْ َ
یلحاَ ،
ِف قولیلیله هبنیلیلا لیلیله أِسیل
عیلیلن ُممیلیلد بیلیلن الفبیلیلیل ،عیلیلن الثمیلیلایل ،عیلیلن وّب ٍعف یل
ُ ً
ْ َُْ
ُ ً
ْ
َی ْع ُق َ
ول کال َه َیلد ْینا لنجعههیلا ِف وهیلل بی یله َ َوحیلا َه َیلدینا أمیلن قبیلل  :لنجعههیلا ِف وهیلل بی یله
117
فأم العق من ذر یة اِل َبیاء من کان قبل إب اه ْلب اه .

شیخ صهدوق نیهز ایهن روایهت را در ضهمن یهک روایهت چندصهفحهای ایهنگونهه روایهت کهرده

است:

حدثنا ُممد بن إب اه بن إسحا - ،ریض اهَّلل عنه  -قال :حدثنا وْحد بیلن ُممیلد اهلمیلداِن،
قال :حدثنا عل بن ا عن بن عل بن فبال ،عیلن وبییله ،عیلن ُممیلد بیلن الفبیلیل ،عیلن وّب
َ ََْ َُ ْ َ
یلحاَ ،
قیلال ... :قولیله هبنیلا لیله أِس
ْح ة الثمایل ،عن وّب ٍعف ُممد بن عل البیلاق
ُ ً
ْ َُْ
َ ُ ً
َ
َ
ْ
َی ْع ُق َ
ول کال َه َیلد ْینا لنجعههیلا ِف وهیلل بی یله َوحیلا هیلدینا أمیلن قبیلل  :لنجعههیلا ِف وهیلل بی یله
118
...
فآمن العق من ذر یة اِل َبیاء من کان من قبل إب اه ْلب اه
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 . 113اگر تصحی نباشد ،اشاره به آیهلل شریفه است ،نه نقل آن؛ چرا که «شیطان» در متن آیه به شکل مفرد آمده است و در
این،ا به شکل ،مع.
 . 114تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،73م.146
 . 115من لیحتره الفقیه ،ج ،3ص ،360م.4274
 . 116همان ،ج ،4ص.461
 . 117تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،367م.51
 . 118کمال الدین و تمام النعمذ ،ص ،1ص ،213م.2

واحدی ندارد و نقل به معنا ،تقطیع و تغییرات رایج در نقل حدیث در آنها دیده میشود.

بر این پایه ،نه می توان با استناد به اسانید شیخ صدوق ،اسانید حرف شدۀ ایهن روایهات را

در تفسیر العیاشی باییابی کرد و نه میتوان گفت شیخ صهدوق آنهها را از تفسهیر العیاشهی نقهل
کرده است؛ به ویژه آن که وقتی شیخ صدوق حدیثی را از عیاشهی روایهت می کنهد ،نهام او را بهه

ص ههراحت در س ههند ذک ههر می کن ههد 119.فای ههدۀ علم ههی ای ههن دس ههته از روای ههات ب ههرای ای ههن نوش ههتار،

اعتباربخشی به بیش از صد روایت مرسل در تفسیر العیاشی بهه تکیهه بهر اسهانید شهیخ صهدوق

است .کاری که در قالب «تعوی
بر اسات نظریهلل «تعهوی

سند» برای تصحیح اسانید ضعی

سهند»  -کهه شههید صهدر سهامانبخش آن اسهت  -حهدیثپژوه بها

هههدف تصههحیح سههند ،بخشههی از سههند ضههعی

س ههندی ص ههحیح تع ههوی

از آن بهره می گیرند.
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بنا بر این دو نمونه ،این دسته روایات گر چهه منشهَ واحهدی داشهتهاند ،امها نقهل آنهها طر یه

یهها تمههام آن را در قالههب روشههی تعر یه

شههده بهها

ک ههرده در نهای ههت حک ههم ب ههه ص ههحت آن روای ههت ب هها هم ههان س ههند اول

می کنهد 120.یکههی از صههورتهههای ایههن روا کههه بهها عنههوان «و،ههه چهههارم» از آن یادشههده تعههوی
تمههام سههند اسههت کههه شهههید صههدر آن را در تعههوی

نشان داده است.

121

سههند شههیخ طوسههی بهها سههند شههیخ صههدوق

با تکیه بر این نظریه ،به ویژه و،ه چهارم آن ،و انجام تعوی

بهین اسهانید مرسهل عیاشهی بها

اسانید متصل شیخ صدوق ،اعتبهار آن بخهش از اسهانید صهحیح را بهه روایهات عیاشهی تسهری

داد و آنههها را معتبههر دانسههت و ایههن بههیش از صههد روایههت  -کههه بهها روا تعههوی

سههند ،مسههند

میشههوند  -افههزون بههر آن  22روایههت مسههندی اسههت کههه شههیخ صههدوق از طر ی ه عیاشههی نقههل
می کند.

122

نتیجه
در این پژوهش معلوم شد:

ال  .از  95حدیثی که شیخ صدوق در مجموه آثهارا از عیاشهی روایهت می کنهد ،بها کسهر
 . 119ر : .بخش سوم این مقاله.
 . 120بههرای آ گههاهی از ایههن نظر یههه و شههرایط ا،ههرای آن ،ر : .مباحههث األصههول ،ج ،3ص261-238؛ القتههاء فههی الفقههه
األسلمی ،ص65-52؛ «الجدید فی علمی الدرایذ و الر،ال عند الشهید الصدر».
 . 121ر : .مباحث األصول ،ج ،3ص.249
 . 122ر : .بخش سوم این مقاله ،قسمت اول.
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 12روایههت تکههراری 21 ،روایههت آن در تفسههیر العیاشههی حاضههر ،مو،ههود اسههت کههه از ایههن تعههداد
میتوان در باییابی و اعتبار بخشی به اسانید روایات مرسل تفسیر العیاشی بهره ،ست.

ب .از  62روایت باقی مانده 45 ،روایت ،غیهر تفسهیری هسهتند کهه انتظهار نهداریم آنهها را در

بخش مو،ود و یا مفقود تفسیر العیاشی بیابیم .از  17روایت دیگر  -که صبغهلل تفسهیری دارنهد -
پنج روایت مربوط به آیات نیمهلل نخست و مابقی مربوط به آیهات نیمههلل مفقهودۀ تفسهیر العیاشهی
هستند؛ با این حال ،نه آن پنج روایت در تفسیر فعلی مو،ود است و نهه آن  12روایهت در منهابع

حاکی از بخش مفقهود؛ بهه ماننهد مجمهع البیهان و شهواهد التنز یهل .فایهدۀ ایهن بخهش افهزودن 17

روایت با سند شهیخ صهدوق از عیاشهی بهه مجموعههلل روایهات تفسهیری اوسهت و نیهز تقو یهت ایهن

احتمال که شیخ صدوق در نقل روایات تفسیری از تفسیر العیاشی استفاده نکرده است.

ج 115 .روایههت در میههراث حههدیثی شههیخ صههدوق و،ههود دارد کههه از سههه لحههاظ مههتن ،امههام

معصومی که از او روایت شده و راو یهت کننهدۀ از آن امهام بها آنچهه کهه در تفسهیر العیاشهی آمهده

است تطاب دارد .گر چه این روایات را شیخ صدوق از طریقی غیر از عیاشی نقهل کهرده اسهت
(به ،ز پنج روایتی که در این بین مرسل هستند)؛ اما بها تکیهه بهر روا «تعهوی
تعوی

سهند» و انجهام

بین اسانید مرسل عیاشهی در ایهن روایهات بها اسهانید متصهل شهیخ صهدوق ،اعتبهار آن

بخش از اسانید صحیح را به روایات عیاشی تسری داد و آنها را معتبر دانست.

پیوست
فهرسهت  110روایتههی کههه شههیخ صههدوق از غیههر عیاشهی ،امهها بهها همههان متههمون و همههان سههند

باقیمانده از عیاشی نقل کرده است:
مقدمه؛  3روایت:

تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،11م 4و قا :معانی الخبار ،ص ،259م .1همان ،ص ،12م 11و

قا :الخصال ،ج ،2ص ،358م .43همان ،ص ،18م 2و قا :معانی الخبار ،ص ،190م.1
سورۀ حمد؛  2روایت:

همههان ،ص ،19م 1و قهها :ثههواب العمههال ،ص .104همههان ،ص ،22م 18و قهها :التوحیههد،

ص ،230م.2
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همههان ،ص ،25م 2و قهها :ثههواب العمههال ،ص .104همههان ،م 2و قهها :همههان .م 1232و

قا :معانی الخبار ،ص ،23م .3م 1243و قا :علل ،ج ،1ص ،104م .1م 57و قا :عیهون،

ج ،2ص ،13م .31م 82و قا :علل ،ج ،2ص ،358م .1م 95و قا :همهان ،ص ،411م.1
م 119و قهها :المههالی ،ص ،579م .15م 128و قهها :ثههواب ،ص .165م 146و قهها :الفقیههه،

ج ،3ص ،360م .4274م  155و قا :الفقیهه ،ج ،4ص ،35م .5025م 166و قها :همهان،

ص ،182م .545م 168و قه ه هها :همه ه ههان ،ص ،235م .5562م 173و قه ه هها :عله ه ههل ،ج،2
ص ،567م .4م 181و قهها :الفقیههه ،ج ،2ص ،133م .1947م 185و قهها :معههانی ،ج،189
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سورۀ بقره؛  26روایت:

م .1م 223و ق ه هها :عل ه ههل ،ج ،408 ،2م .1م 252و ق ه هها :الفقی ه ههه ،ج ،2ص ،456م.2959
م 345و ق هها :هم ههان ،ج ،3ص ،525م .4825م 378و ق هها :هم ههان ،ص ،501م.4761
م 438و ق هها :مع ههانی ،ص ،151م .1م 465و ق هها :ث ههواب ،ص .214م 481و ق هها :ث ههواب،

ص .168م 513و قا :فقیه ،ج ،2ص ،59م .1703م 535و قا :ثواب ،ص.104
سورۀ آل عمران؛  2روایت:

م 15و قا :خصال ،ج ،2ص ،581م .3م 120و قا :معانی ،ص ،240م.1
سورۀ نساء؛  19روایت:

م 1و قهها :ثههواب ،ص .105م 48و قهها :کمههال ،ج ،2ص ،521م .50م 106و قهها :ثههواب،

ص .268م 112و قهها :همههان ،ص .129م 114و قهها :همههان ،ص .233م 125و قهها :فقیههه،

ج ،3ص ،521م .4817م 134و ق ه هها :عل ه ههل ،ج ،2ص ،358م .1م 138و ق ه هها :هم ه ههان،

ص ،288م .1م 201و ق ه هها :توحی ه ههد ،ص ،362م .10م 230و ق ه هها :فقیهه ههه ،ج ،4ص،147
م .5325م 238و قه هها :همه ههان ،ص .5153 ،93م 239و قه هها :همه ههان ،ص ،95م.5164

م 245و قه هها :معه ههانی ،ص ،201م .5م 248و قه هها :همه ههان ،م .4م 249و قه هها :همه ههان،

ص ،202م .8م 251و قهه هها :همه ه ههان ،ص ،203م .10م 254و قهه هها :فقیه ه ههه ،ج ،1ص،434
م .1265م 259و قا :همان ،ص ،202م .606م 295و قا :معانی ،ص ،340م.1

 .123از این،ا به بعد روایات بر اسات شمارهای که در این نسخه از تفسیر العیاشی در سورهها دارند آدرت داده میشوند و
نیز از کتابهای شیخ صدوق به شکل مختصر نام برده میشود.
 .124سند این روایت در پایان متن آن آمده است.
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سورۀ مائده؛  7روایت:

م 3و قا :ثواب ،ص .103م 104و قا :فقیه ،ج ،4ص ،64م .5115م 116و قا :همان،

ج ،3ص ،161م .3588م 176و قه هها :خصه ههال ،ج ،2ص ،534م .2م 189و قه هها :عله ههل،
ج ،2ص ،539م .7م 201و ق ه ه هها :خص ه ه ههال ،ج ،2ص ،534م .2م 213و ق ه ه هها :مع ه ه ههانی،

ص ،148م.1

سورۀ انعام؛  6روایت:

م 2و قهها :ثههواب ،ص .105م 25و قهها :معههانی ،ص ،252م .1م 37و قهها :علههل ،ج،2

ص ،585م .31م 51و قها :کمههال ،ج ،1ص ،213م .1م 92و قهها :ثههواب ،ص .274م 94و
قا :توحید ،ص ،415م.14
سورۀ اعراف؛  6روایت:

م 75و قا :توحید ،ص ،120م .23م 87و قها :کمهال ،ج ،1ص ،213م .2م 94و قها:

علههل ،ج ،1ص ،69م .1م 107و قهها :هم ههان ،ص ،124م .1م 124و قهها :مع ههانی ،ص،172

م .1م 131و قا :فقیه ،ج ،1ص ،392م.1161
سورۀ انفال؛  4روایت:

م 2و قا :ثواب ،ص .106م 28و قها :خصهال ،ج ،2ص ،610م .10م 36و قها :توحیهد،

ص ،358م .6م 65و قا :فقیه ،ج ،2ص ،41م.1649
سورۀ توبه؛  5روایت:

م 10و قهها :فقیههه ،ج ،2ص ،457م .2962م 68و قهها :همههان ،ص ،4م .1577م 77و

قه هها :همه ههان ،ج ،4ص ،44م .5051م 96و قه هها :عله ههل ،ج ،1ص ،303م .3م 116و قه هها:

خصال ،ج ،1ص ،33م.2
سورۀ یونس؛  1روایت:

م 2و قا :ثواب ،ص.106
سورۀ هود؛  6روایت:

م 6و قهها :فقیههه ،ج ،2ص ،242م .2301م 29و قهها :معههانی ،ص ،151م .1م 41و قهها:
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علههل ،ج ،2ص ،75م .3م 47و قهها :همههان ،ج ،1ص ،35م .6م 54و قهها :همههان ،ج،2

سورۀ یوسف؛  5روایت:

م 10و ق ه هها :عل ه ههل ،ج ،1ص ،45م .1م 16و ق ه هها :هم ه ههان .م 60و ق ه هها :خص ه ههال ،ج،1

ص ،272م .15م 70و ق ه هها :عل ه ههل ،ج ،1ص ،53م .3م 81و ق ه هها :فقیهه ههه ،ج ،1ص،422
م.1242

سورۀ رعد؛  2روایت:

م 32و قا :فقیه ،ج ،4ص ،231م .5551م 40و قا :معانی ،ص ،246م.1
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ص ،551م .6م 57و قا :همان ،ص ،550م.5

سورۀ ابراهیم؛  3روایت:

م 1و قهها :ثههواب ،ص .107م 12و قهها :علههل ،ج ،2ص ،387م .1م 57و قهها :خصههال،

ج ،1ص ،358م.45

سورۀ حجر؛  1روایت:

م 17و قا :معانی ،ص ،158م.1
سورۀ نحل؛  3روایت:

م 5و قهها :علههل ،ج ،2ص ،457م .2م 50و قهها :فقیههه ،ج ،3ص ،541م .4860م 80و

قا :علل ،ج ،2ص ،445م.3
سورۀ اسراء؛  6روایت:

م 1و قه هها :ثه ههواب ،ص .107م 39و قه هها :فقیه ههه ،ج ،4ص ،407م .8553م 72و قه هها:

خصههال ،ج ،2ص ،545م .23م 144و قهها :همههان ،ص ،488م .66م 158و قهها :علههل،
ج ،2ص ،423م .1م 170و قا :خصال ،ج ،2ص ،423م.25
سورۀ کهف؛  2روایت:

م 27و قا :خصال ،ج ،1ص ،118م .105م 75و قا :همان ،ص ،248م.110

کتابنامه
_ اْلستبصار فیما اختل
اول1390 ،ق.

من األخبار ،محمهد بهن حسهن طوسهی ،تههران :دارالکتهب السهلمیذ،
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_ األمالی ،محمد بن علی بن بابویه (صدوق) ،تهران :کتابچی ،ششم1376 ،ا.

_ ترکر ،الحفاظ ،شما الدین محمد ذهبی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی .بیتا.
_ تفسیر ِّ
العیاشی ،محمد بن مسعود عیاشی ،تهران :المطبعذ العلمیذ ،اول1380 ،ق.
_ تنقیح المقال فی علم الر،ال (رحلی) ،عبداهلل مامقانی ،بی،ا ،بینا ،اول.

_ التوحید ،محمد بن علی بن بابویه (صدوق) ،قم، ،امعه مدرسین ،اول1398 ،ق.

_ توضیح األسناد المشکلذ فی الکتب األربعذ ،محمد،واد شبیری زنجانی ،قم ،سازمان اوقاف
و امور خیریه 1429 ،ق ،اول.

_ ثواب األعمال و عقاب األعمال ،محمد بن علی بن بابویه (صدوق) ،قم ،دارالشهری
للنشر ،دوم1406 ،ق.

الرضهی

_ الخصال ،محمد بن علی بن بابویه (صدوق) ،قم، ،امعه مدرسین ،اول1362 ،ا.

_ دانشهههنامهلل ،ههههان اسهههلم، ،معهههی از نویسه ههندگان ،تههههران :بنیهههاد دائهههر ،المعهههارف اسه ههلمی،
1393ا.

_ دائر ،المعارف بزرگ اسلمی، ،معی از نویسندگان ،تهران :مرکز دائر ،المعارف بزرگ اسلمی،
1367ا.

_ الرریعذ الی تصانی

الشیعذ ،آقا بزرگ تهرانی ،بیروت ،درالضواء ،بیتا.

_ ر،ال الطوسی ،محمد بن حسن طوسی ،قم ،نشر اسلمی ،سوم1373 ،ا.
_ ر،ال العلمذ الحلی ،حسن بن یوس

حلی ،نج  ،دار الرخائر ،دوم1411 ،ق.

_ ر،ال الکشی (إختیهار معرفهذ الر،هال) ،محمهد بهن عمهر کشهی ،مشههد ،نشهر دانشهگاه مشههد،
اول1409 ،ق.

_ ر،ال النجاشی ،احمد بن علی نجاشی ،قم ،ماسسذ النشر السلمی ،ششم1365 ،ا.

_ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المسهتطرفات) ،محمهد بهن احمهد بهن ادر یها ،قهم، ،امعهه
مدرسین ،دوم1410 ،ق.

_ شههواهد التنز یههل لقواعههد التفتههیل ،عبیههد اهلل بههن احمهد حسههکانی ،تهههران :وزارت ارشههاد ،اول،
1411ق.

_ ضحی السلم ،احمد امین ،قاهره ،مکتبذ نهتذ مصریذ 1962 ،م.

_ العد ،فی خصول الفقه ،محمد بن حسن طوسی ،قم ،ستاره ،اول1417 ،ق.
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_ علل الشرائع ،محمد بن علی بن بابویه (صدوق) ،قم ،داوری ،اول1385 ،ا.

_ عی ههون اخب ههار الرض هها

 ،محم ههد ب ههن عل ههی ب ههن بابو ی ههه (ص ههدوق) ،ته ههران :نش ههر ،ه ههان ،اول،

_ فجر السلم ،احمد امین ،قاهره ،مکتبذ نهتذ مصریذ1380 ،ق.

_ الفوائد الر،الیذ ،سید مهدی بحرالعلوم ،تهران :مکتبذ الصادق ،اول1363 ،ا.
_ فهرسهت کتههب الشههیعذ و خصههولهم و خسههماء المص ِّهنفین و خصههحاب األصههول ،محمههد بههن حسههن
طوسی ،قم ،ستاره ،اول1420،ق.

_ الفهرست ،محمد بن ابی یعقوب ابن ندیم ،بی،ا ،بیتا.

_ قاموت الر،ال ،محمد تقی شوشتری ،قم ،انتشارات اسلمی ،اول1415 ،ق.

_ القتاء فی الفقه السلمی ،سید کارم حائری ،قم ،مجمع الفکر اْلسلمی ،اول1415 ،ق.

بررسی تطبیقی تفسیر العیاشی و آثار شیخ صدوق بر محور اسانید

1378ق.

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران :دار الکتب اْلسلمیذ ،چهارم1407 ،ق.

_ کمال الدین و تمام النعمذ ،محمد بن علی بن بابویه (صدوق) ،تهران :دار الکتب اْلسلمیذ،
دوم1395 ،ق.

_ مباحث األصهول  ،تقر یهر بحهث السهید محمهد بهاقر الصهدر لسهید کهارم الحهائری ،قهم ،ماله ،
اول1407 ،ق.

_ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فتل بن حسن طبرسی ،تهران :انتشارات ناصهر خسهرو ،سهوم،
1372ا.

_ مجمع الر،ال ،عنایذ اهلل قه انی ،قم ،اسماعیلیان ،دوم1364 ،ا.

_ مستدرکات علم ر،ال الحدیث ،علی نمازی شاهرودی ،تهران :خبن مال  ،اول1414 ،ق.
_ معانی األخبار ،محمد بن علی بن بابویه (صدوق) ،قم، ،امعه مدرسین ،اول1403 ،ق.
_ معجم ر،ال الحدیث ،ابوالقاسم خویی ،بیروت ،مدینذ العلم ،سوم1403 ،ق.

_ مههن ل یحتههره الفقیههه ،محمههد بههن علههی بههن بابو یههه (صههدوق) ،قههم، ،امعههه مدرسههین ،دوم،
1413ق.

_ «الجدیههد فههی علمههی الدرایههذ و الر،ههال عنههد الشهههید الصههدر» ،ثههامر هاشههم حبیههب العمیههدی،
قتایا اسلمیذ معاصر1417 ،،ق ،شماره .3

_ «تفسهیر العیاشههی و بای یهابی اسههانید روایههات آن در شهواهد التنز یههل» ،سهید کههارم طباطبههایی و
طاهره رضی ،مقالت و بررسیها1385 ،ا ،شماره .79

_ «تفسیر العیاشی و مال

آن» ،رضا استادی ،کیهان اندیشه1370 ،ا ،شماره .36
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