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تحلیل تطبیقی تأثیر میزان اجتهاد در تفسیر فراتکوفی و تفسیر
عیاشی
زهره اخوان مقدم
دانایا علوم رآن و حدیث ،داناگاه علوم و فنون رآن کریم ،هران ،ایران

افشان بستاکچی



داناجوی کا شناسی ا شد علوم رآن ،داناگاه علوم و فنون رآن کریم ،هران ،ایران
ا یخ د یافت29 :ن09ن1398؛ ا یخ پذیرش01 :ن09ن)1399

چکیده
از ویو یهای مطالعام دو ان معاصر د حوزه علوم اس،می ،أیید یارهدا شرودن هویرت فکرری و
اعتقادی شیعه و شازشناسی خألها و کاستیها شرای جبران و دا ک آنها است .از جملة ایرز آثرا د
ستره علوم رآنی و حدیثی ،فاسیر متعلق شه رن سوم و سالهای آغازیز رن چها م ،شا عنوان فسیر
فرام کوفی و فسیر عیاشی است .ایز دو فسیر از جمله فاسیر وایی است ،که از فاسیر مأثو اولیه
شیعه ممسوب شده و ماتمل شر وایام مختلف خصوصاً وایام منقول از ائمره ع) هسرتند .از جملره
مسائل موجود د فاسیر مذکو  ،موضروع اجتهراد و رأثیر آن د رزینش ،چیرنش و عرداد وایرام
مرشوط شه هر سو ه است .مذهب فکری ،شرایط شومی و عصرر زنرد ی آن دو مفسرر ماننرد :ررایش
غالب زیدیه شر کوفه د دو ه زیست فرام ،دو ی وی از مدینه و عردم دسترسری شره امرام ،فارا ها و
نگناهای سیاسی ،عصرغیبت ،اختصا عصمت شه اصماب کسا و وجود رائز سندی از زیدشز علی
د سند وایام فسیر فرامکوفی از جمله اسرتنادام غالرب شرودن وش و نگررش زیدیره شرر فسریر
فرامکوفی است .از طرفی نزدیکی عیاشی شه مرکز نقل حدیث امامیره ،انتخراب عنراویز وایرام د
فسیر عیاشی و  ...از جمله مسائلی شروده کره د انتخراب و نگرا ش فسریر عیاشری مر ثر شرودهاسرت.
اخت،ف فاحش عداد وایام ذیل هر سو ه نوعی دخالت اجتهاد د نگا ش فاسریر نرامبرده ا شیران
میکند.د ایز پووهش شا وش ملیلی– طبیقی مند جام ایز دو اثرر مقایسره شرده ،وجروه مختلرف
فاسیر نامبرده مو د واکاوی را رفته و نتای اشل وجه آن د معرض دید مخاطبان است.

واژگان کلیدی :تفسیر روایی ،عیاشی ،فرات کوفی ،اجتهاد ،بومهای تفسیری.
)نویسندۀ مسئول( E_mail: a.bostakchi2602@gmail.com
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 .۱مقدمه
یکی از مهم ریز مناشعی که مفسران و علماء شیعی شه منظو فسیر آیررام رررآن کررریم
شدان مراجعه میکنند ،کتب ماررتمل شررر وایررام منقررول از معصررومان ع) د فسرریر رررآن
شوده ،که شه فاسیر وایی معروفاند .شی ردید فاسیر مأثو شیعه که ماتمل شر وایررا ی از
ائمه ع) شوده و از رانشها ریز میراث فسیری مسلمانان د بییز و فسیر معانی و مقاصررد
شلند آیام رآن ممسوب میشوند .از جمله آثا موجود د ستره علوم رآنی -حرردیثی،
فاسیر متعلق شه عیاشی و فرام کوفی است کرره از فاسرریر وایرری شرریعه شرره شررما میآیررد
.ک؛ علوی مهر .)146 :1381 ،شر سی دو ة زند ی هررر دو مفسررر عیاشرری و فرررام) و
عوامل مر ثر ممیطرری و شرررایط موجررود د عصررری کرره آن دو د آن زنررد ی کردهانررد؛
جهتدهی فکری آنها ا ا حدودی بییز کرده ،کرره ایررز شرررایط د نرروع اندیارره و شرراو
فرام کوفی و عیاشی د انتقال وایررام و شرریوه نگا شرری ررأثیر ررذا شررودهاسرت .ک؛
طباطبائی  :1385ص .)148-129
شا شر سی مقدمة ایز فاسیر آنچرره حررائز اهمیررت اسررت؛ اینکرره عیاشرری و فرررام هررر دو
اهمیت و جایگاه ویوهای شرای معصومان ع) ائل شودهاند که ایز نکته از نقاط وم هر دو
فسیر ممسوب میشود .ک؛ امیز احسان1421 ،ق .).09 :یکی از چررالشهررای موجررود
د فاسیر نامبرده ،مسأله حذف اسانید وایام است که ایز امررر شرره دو وش اشررل وجیرره
شوده؛ اینکه ممکز است حذف اسررانید وسررط ناسررخ ررردآو نررده ایررز کتررب ،شرره منظررو
کاهش حجم کتاب صو م رفته شاشد؛ یا شه دلیل نزدی

شودن زمان دو مفسررر شرره عصررر

امامان ع) ،آنها ضرو ی شرر ذکررر اسررانید ندیدهانررد؛ شنرراشرایز از آو دن سررند مرشرروط شرره
وایام صرفنظر کردهاند .ک؛ معرفت :1380 ،ص  .)3-20همچنیز شررا أمررل د هررر
دو فسیر أثیر میزان اجتهاد د مررتز وایررام ،چیررنش و ررزینش وایرام ا د یافررت کرره
همیز امر اخت،ف عداد وایام موجود د فسیر فرام کرروفی و فسرریر عیاشرری ا سرربب
شدهاست .اجتهاد د

رایش و نگرش مذهبی فرام کوفی و عیاشی ،خود یکی از عوامررل
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م ثر د انتخاب وایام شودهاست .شا د ت و استناد شه نوع وایام مند ر د فسیر فرررام
کوفی ،می وان وی ا ی

شیعه زیدی شا رایش عرفانی دانست .وجود رائز سررندی کرره

شامل اویانی است که د مناشع جررالی شرریعه امررامی وجررود نرردا د و اسررامی اویررانی کرره
رایش زیدیه آنها ممرز شوده مانند :وایا ی که از ول زیدشزعلی د ذیررل شرخرری آیررام
نقل شدهاست ،شه عنوان مثال د وایت  536د ذیل آیه 28سو ه زخرف از ول زیررد شررز
علی آو دهاست:
سول خدا جد ما و مومز مهاجر پد ما و همسرش خدیجه ماد ما و دخترررش فاطمرره
ماد ما است  ...المعصومون منالا خمسة :سول اهلل و علی و المسز و المسیز و فاطمه و امررا
شا ی ما اهل شیت اه ناه می کنیم همان ونه کرره مررردم نرراه مرریکننررد . ...ک؛ فرررام
کوفی1410،ق .)405 :همچنیز ذکر نام زیدشزعلی 29شا د اسررناد وایررام فسرریر فرررام
کوفی شه صو م ا فا ی نبوده و خود دلیل اشل أمل شر اثبام ایررز موضرروع اسررت کرره وی
نگرش زیدیه خود ا د فسیر وا د کردهاست .از طرفی شا أمل د فسیر عیاشی می رروان
او ا امامی مذهب معرفی کرد که ایز امررر د مررتز وایررام مرشرروط شرره فسرریر وی هویرردا
است .یکی دیگر از مسائل مو د وجه ،مناشع مو د استفاده ایز دو مفسر د کتب فسرریری
است که د متز پیش و شه فصیل شه شیان آن پرداخته و د آخر فهرستی از عداد وایام
مرشوط شه هرکدام از سو ههای رآن کریم ا د فسیر عیاشی و فرام کرروفی شرره صررو م
مقایسهای مقاشل چام مخاطب را دادهایم.
حال شه منظو عییز چها چوب کلی شمث جای طر ایز س ال است که :اجتهرراد دو
مفسر چه أثیری د
رآن داشتهاست

زینش ،چینش و عداد وایام موجود ذیل هر کرردام از سررو ههررای

شرخی از مقیقا ی که د حیطه کتب فسیری عیاشی و فرام کرروفی شرره شررته مریررر
د آمده و شا پووهش حاضر ااشه موضروعی دا نررد عبا نررد از« :نگرراهی شرره فسرریر فرررام
کوفی» ،نوشته عبداهلل موحدی ممرب  )1378کرره اشترردا شرره معرفرری کلرری نویسررنده کترراب
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پرداخته و س س حول ممررو نویسررنده و فسرریر فرررام کرروفی مطررالبی ا شرره فصرریل شیرران
نمودهاست .مقاله دیگری مت عنوان « وایام أویلی د فسیر فرام کوفی» وسط مریم
بادی  )1386نوشته شده ،که نویسنده شه طبیق و جری آیام شا مصادیق عینی از مباحررث
علوم رآنی د حوزه أویل پرداختهاست .نوشتا شعدی ،مقالهای شررا عنرروان «نقررد و معرفرری
وایام مریف د فسیر فرام کوفی» اثررر مررریم بررادی  )1389کرره شیاررتر شرره وایررام
مریف نما د فسرریر فرررام کرروفی پرداخترره و ادلررة خررود ا د خصرو

دال ایررز ا هررام

آو دهاست .مقالة «کاوشی پیرامون م لف و وش فسرریر فررام کرروفی» اثررر عبرراس زا ع
شیدکی  )1395است که وی پس از شر سی آ اء مختلف ،شه اثبام وثا ت م لف و کترراب
فسیری وی پرداختهاست .این مقالهها و پووهشهایی که د حیطه فسیر عیاشی نگاشته
شدهاند شامل :مقاله «علی شز شاشویه می و مممد شز مسعود عیاشی» اثر عبدالرحیم عقیقرری
شخاایای  ،)1364که نویسنده پس از معرفی اجمالی از ایز دو نفر نقل ررولهررایی از اشررز
ندیم ،شیخ طوسی و شیخ صدوق د شا ة آنها آو دهاست .همچنیز مقاله « فسرریر عیاشرری و
شازیاشی اسانید وایام آن د شواهد التنزیل» عنوان پووهای است که وسررط سررید کرراظم
طباطبایی  )1385نوشتهشده و د آن ،موا د اسناد فسیر عیاشی د کتاب حاکم حسکانی
ا شر سی کردهاست.
از آنجا که فسیر عیاشی و فرام کوفی از کتررب مررو د وجرره شز ررانی ماننررد :ع،مرره
طباطبائی و اشز ندیم و حاکم حسکانی شودهاند؛ شناشرایز نگا ند ان شا شر سی طبیقری شرریز
ایز دو فسیر وائی شه مهم ریز مسائل ،اعم از أثیر نگرش مذهبی فرام کرروفی و عیاشرری
د دو فسیر ،أثیر میزان اجتهاد دو مفسر د چینش و زینش وایام ا مو د شر سی را
داده و ضمز شیان نقاط وم و ضعف فاسیر نامبرده شا رسیم عداد وایام مرشوط شرره هررر
سو ه ،علت اخت،ف د عداد وایام موجود ذیل سررو ههررا ا شیرران نمرروده و نتررای
وجهی ا حاصل کردهاند و همیز امر نوآو ی مقاله حاضر ا أیید میکند.

اشررل
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 .2معرفی فرات کوفی و مروری بر تفسیر وی
شه منظو شناخت فرام کوفی و فسیر وی شرره ذکررر کلیررا ی د اشطرره شررا ویو یهررای
مفسر و فسیر او ذکر میشود.

 .۱-2معرفی اجمالی فرات کوفی
فرام شز اشراهیم کوفی متوفای 352ق) از زمره جال نیمه دوم رن سوم و اوائل رررن
چها م هجری و معاصر دو ان غیبت صغری است« .اینکه فرام د کدام شَلَد متولررد شررده،
یا فوم کرده شه وشنی ماخ نیست ،آنچه شه صو م طعی و مسلم وشز اسررت لقررب
«کوفی» او است .حال ا ر کوفه ممل ولد فرام یا حرردا ل ممررل ناررو و نمررای او شاشررد؛
نقش و أثیر عوامل فرهنگی و فکری غالب شر ایز سرزمیز د افکا و عقاید فرررام انکررا
پذیر نخواهد شود .ایاان از معاصران شیخ کلینی و علی شز اشراهیم می و از طبقرره اسررتادان
کلینی شه شما می ود» آ ا شز گ هرانی1983 ،م.)302 :
وی د دو ان زند ی خود د عصر غیبت صغری ،د اور شالند ی و شکوفایی شرروده،
هر چند ایز دو ان یکرری از سررخت ررریز دو انهررای شرریعه شرره لمرراظ فاررا های سیاسرری و
آشفتگیهای فرهنگی شودهاست .ک؛ شررریف رشرری :1382 ،صر  .)279-277امررا شررا
وجود چنیز شرایطی شاز اشی د فسیر ایاان دیررده نمیشررود و کوچر ریز اشررا های شرره
غیبت و شرایط خا

آن نمیکند؛ هر چند شرایط حاکم شررر آن زمرران شررر سررایر آثررا وی

نمود پیدا کردهاست .ک؛ اشز شاشویرره1412 ،ق ).421 :همچنرریز شافررت اجتمرراعی کره د
دو ه زند ی وی د کوفه حاکم شوده« ،شه دلیل هرمزیسررتی ادیرران اشراهیمرری و آیرریزهررای
جدید شیگانهای چون موالی شا ساشقة ز دشتی ،و نیز وجود مجموعه ستردهای از صماشیان
شد ی و شرخی از مردمان فرصت طلب شا طبقام مختلررف اجتمرراعی ،ا تصررادی و فرهنگرری
شرررایط سررختی ا فررراهم آو ده شررود» مهرردوی :1386 ،صر  .)22-1شنرراشرررایز دو ی از
مرکزیت اس،می و غالب شدن وحیه نظامی ری شر مردم سبب شرره وجررود آمرردن جریرران
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فکری غلو د میان مردم شده شود ،که از جدی ریز جریانهای آن زمان شه شما می فررت
و همیز امر أثیر اشلِ وجهی د نوع نگا ش فسیر فرامکوفی داشتهاست.
از اسناد وایام فرام کوفی د فسیر وی می وان شه نام شرخی ماایخ او دست یافت.
وی از ماایخ وایی زیادی نقررل وایررت کررده ،ماننررد :حسرریز شررز سررعید اهرروازی کرره از
اصماب امام ضا ع) و امامجواد ع) هستند آ ررا شررز گ هرانرری1983 ،م )298 :هررر چنررد
اکثر وایام فسیر فرام رایش زیدیه دا د؛ اما نمی رروان فررت ماررایخ فرررام نیررز رراشع
رایش زیدیه شودهاند؛ زیرا شرخی از ماایخ وی از اصماب ائمه است .نام فرام د سلسله
اسانید صدوق و اسناد شرخی وایام مرحوم سید شز طاوس د کتاب «ا بال» شه فراوانی شرره
چام میخو د .شهع،وه مرحوم شیخ حر عاملی از کترراب فسرریر فرررام کرروفی د وسررائل
الایعه استفاده کرده و آن ا جررزء منرراشع مررو د اعتمرراد شررمرده اسررت .ک؛ حررر عرراملی،
414ق .)46 :شنا شرایز فسیر فرام کوفی جزو فاسیر مررو د اسررتفادة علمررای شررز گ شرریعه
شوده که از مطالب آن د نوشتز کتب معتبر خود شهره شردهاند.
د اشطه شا نگرش مذهبی فرام کوفی شاید شیان نمود ،یکرری از فرررا یر ررریز جریانررام
د آن زمانِ کوفه و د عصر فرام ،وجود دو روه شیعه زیدیه و امامیه شرروده؛ کرره وی د
آن زمان شه علت حاکمیت جریان زیدی شه روه زیدیه رایش پیرردا کرررد و آنچرره شاعررث
اثبام ایز امر شده ،متز وایام کتاب فسیر وی میشاشد که شا آموزههررای زیرردیان نقرراط
اشتراک زیادی دا د .ک؛ صائب1424 ،ق.)277 :
اسامی اویانی که رایش زیدیه آنها ماهود شوده و نام آنها د مناشع جررالی امررامی
ذکر ناده ،خود از جمله ادله مستند شر رایش زیدیه است .نام زیدشزعلی 29شا د اسررناد
وایا ش آمدهاست ،د وایت  536د ذیل آیه 28سررو ه زخرررف از ررول زیررد شررز علرری
آو دهاست:
سول خدا جد ما و مومز مهاجر پد ما و همسرش خدیجه ماد ما و دخترررش فاطمرره
ماد ما است  ...المعصومون منالا خمسة :سول اهلل و علی و المسز و المسیز و فاطمه و امرا
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شا ی ما اهل شیت اه ناه میکنیم همان ونرره کرره مررردم نرراه مرریکننررد . ...ک؛ فرررام
کوفی1410 ،ق .)405 :از طرفی فرام عصمت ا فقط شه اصماب کسا اختصا

داده و شا

وجود زند ی د عصر غیبت صغری و ذکر نام المهدی د مقدمه کترراب؛ امررا وایترری د
فسیر او مبنی شر اعتقاد وی شه امامت ائمه اثنی عار ماررهود نیسررت .ک؛ بررادی:1386 ،
 .)123الزم شه ذکررر اسررت کرره فرررام د شرررایطی زنررد ی کررده کرره شرره دلیررل فاررا ها و
نگناهای سیاسی و وجود رایشهای مختلف د آن دو ان نها جریان زنده و پویایی که
د آن زمان حال و هوایی شیعی داشته ،جریانِ زیدیه شوده ،شرره همرریز منظررو فرررام شرردیز
رایش سوق پیدا کرد.

 .2-2معرفی اجمالی تفسیر «فرات کوفی»
د شا ه فرام آنچه مو د اهمیت است ،فسیری است که شه نررام او شررهرم یافتررهاسررت.
فسیر فرام کوفی فسیری وایی شه زشان عرشی است که د دسترس ما رررا رفترره ،و شررا
عنایت شه اینکه شسیا ی از وایام ایز کتاب د شررأن امامرران معصرروم ع) اسررت ،مرری رروان
جایگاه ا زشمندی شرای فرام د نظر رفت .ک؛ استادی :1370،صر  .)38-7ع،مرره
مجلسی د شا ه ایاان می وید :ا ر چه شز ان د شا ه شخ فرام ،چه خوب و چرره شررد
یادی نکردهاند؛ اما اخبا و وایام موجود د فسیر فرام چنان است که شررا حرردیثهررای
معتبر که شه دست ما سیده ،مر به خوشی ا شرای فرام مهیا نمودهاست.
شا اینکه ا دو رن شعد از مرگ ایاان فسرریر او شسرریا مررو د اسررتفاده شرروده و علرری شررز
شاشویه می از وی شرای صدوق حدیث نقررل کرررده و حرراکم حسررکانی د کترراب «شررواهد
التنزیل» از او حرردیث نقرل کرررده؛ امررا از رررن شاررم شرره شعررد دیگررر نررامی از فرررام آو ده
نادهاست .ک؛ حسکانی .)246 :1393 ،سرانجام پس از حدود هاتصد سررال از مرررگ
وی ،د رن یازدهم هجری نسخههایی از فسیر فرام شه دسررت شز رران شرریعه ماننررد :حررر
عرراملی و اضرری سررعید مرری و معاصررر نامرردا ش شرریخ مممررد الماررهدی صراحب فسرریر
«کنزالد ائق» و فی کاشانی سید ،و از آن زمان شه شعررد نررام فرررام شررز اشررراهیم د کترب
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راجم ذکر شد .ک؛ فی

کاشانی ،شی ا .)255 :یکی از دالیل فاصررله رررفتز از فسرریر

فرام کوفی ،دخیل کردن دید اه و رایش زیدیِ وی د نگا ش وایام شرروده و همرریز
امر موجب انزوای فسیر او شده شود.

 .3مروری برتفسیر عیاشی و معرفی وی
شه منظو شناخت عیاشی و فسیر او ،کلیا ی د مو د ویو یهای مفسر و فسرریر ذکرر
میشود.

 .۱-3معرفی عیاشی
اشونصر مممد شز مسعود شز مممد شز عیاش سُلمی سمر ندی م حرردود )320معررروف
شه عیاش طوسی .)317 :1351 ،از مردم سمر ند و شه ررولی از شنرری میم و از فقهرای شرریعه
امامیه د عصر غیبت صررغری اسررت .وی از شر ریزهررای دو ان خررود شرره شررما می فررت و
کتابهرای او د نررواحی خراسرران از اهمیررت ویرروهای شرخررو دا شررود .ک؛ اشررز نرردیم،
1415ق )244 :عیاشی عرب با است و نسب او شرره بیلرره شنرری مرریم شرر مری ررردد کرره شرره
سمر ند مهاجرم کرده و سالها شررر آنجررا فرمررانروایی کررردهاسررت .ک؛ طبررری:1358 ،
 )414شر ایز اساس او ا میمی سمر ندی یا سُلمی سمر ندی مینامند.
نگرش مذهبی عیاشی شه ونهای شود که د اشتدا وی شا وجه شرره ممرریط زنررد ی خررود
که د نزدیکی سمر ند و شخا ا میزیسته ،پیرو مکتب اهل سنت شوده؛ س س شر اثر مطالعرره
د کتب شیعیان و شنیدن حدیث عامه ذهررز او متمررول شررده ،شصرریرم یافررت؛ و شرره ارریع
رایید و از عالمان شیعی و صاحب جایگاه شاال و فضل و دانش شسرریا شررد .سرررانجام فقرره
جعفری ا پذیرفت و مام اندوختة مالی خود ا صرف هزینره د اه علررم و ناررر حرردیث
کرد .ک؛ نجاشی 1407 ،ق .)350 :نجاشی وی ا «ثقه و صرردوق او ا عرریز «مررز عیررون
هذه الطائفه» معرفی کردهاست .نیررز اشررز شهرآشرروب د وصررف او «شر ررریز د علررم میرران
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مردم مارق» آو دهاست .شناشرایز عیاشی نیز مانند فرام کوفی یکی از مفسران مو د أیید
علمای شز گ است.
عیاشی نیز همانند فرام د عصر غیبت صغری زند ی کردهاست .وی شه سبب ممرریط
زند ی خود د نزدیکی سمر ند ،که اکثر ساکنان آن دیا اهل سنت شودنررد ،سررنی شررود و
س س شیعه شد همان) .وی د میان اهل سنت و شا شرایط آنان زند ی میکرررد ،شنرراشرایز
شرای او پس از شیعه شدن ،شرایط سختی شهوجود آمد؛ امررا عیاشرری شرره رر،ش خررود مبنرری
شر مایل شه فضائل اهل شیت ع) ادامه داد .ک؛ امرریز :1408 ،صر

 .)307-304د وا ررع

عیاشی د عصری که فقه حنفی ،فکر مُرجئی و حضررو اسررماعیلیه ایر شرروده ،د چنرریز
فضایی شه دفاع از فقه و ک،م امامی پرداختررهاسرت .انتخرراب موضرروعا ی همچررون خمررس،
وضو ،ا ث ،و انتخاب موضوعام ک،می مانند :ایمان ،شفاعت ،امامت و والیت د فسیر
وی ،شه منظو دفاع از اعتقادام امامیه شوده ،که د آن زمان شه دو شکل ،یعنری نفرری فکررر
حنفی و اثبام اعتقادام امامیه صو م رفت وایز دفاع دوسویه از اعتقادام امامیه ،یر
دفاع رآنی شا وش نقلی وایی است .ک؛ فهیمی با .)192 :1390
د شر سی اسانید وایام عیاشی شه نام شیش از  40ز از ماررایخ می رروان دسررت یافررت
که از ایز میان نها شر حال  24ز ،هر چند شه اختصا د کتب جال مارراهده میشررود
.ک؛ استادی ،پیایز )25 :شعضی از ماایخ عیاشی از منطقه ماو اءالنهر شودهاند ،شنرراشرایز
حضررو ماررایخ حرردیثی د مرراو اءالنهر و اسررتماع عیاشرری از آنهررا ماررخ مرریکنررد کرره
ماو اءالنهر د عصر غیبت صغری از جمله پایگاههای حدیثی شودهاست .سررفرهای عیاشرری
شه شغداد ،کوفه ،م و مناطق خراسان و استماع حدیث از ماایخ ایررز منرراطق کرره از مراکررز
حدیثی شه شما می فتند ،نیز نااندهندة بادل حدیث شیز حوزههای حدیثیِ آن دو ان ،و
آشنایی عیاشی شا ممافلِ علمریِ ایررز منرراطق اسررت .ک؛ طوسرری .)530 :1382 ،از جملرره
ماایخ عیاشی خلف شررز حمرراد ،اشوصررالح ،و مممررد شررز نصرریر شررز شرراهی از منطقرره کَررش
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شودهاند عیاشی شا ردان شسیا ی داشتهاست اما نامدا ریز آنها فرزند او جعفرررشز مممررد
شز مسعود و دیگری اشو عمرو کای است.1

 .2-3معرفی اجمالی تفسیرِ «عیاشی»
فسیر عیاشی یکی از فاسیر مأثو کهز شیعی است و از فاسرریر مهررم حرردیثی شرریعه و
دست آو د رن چها م هجری شوده که شه دست ما سیدهاست .از زمان ع،مه مجلسرری شرره
شعررد ،نهررا نیمرره اول ایررز فسرریر د اختیررا شرروده و از نیمرره دوم آن اثررری نیسررت .د
سال1379شمسی شنیاد شعثت فسیر عیاشی ا د سه جلد شه چاپ سانید که د جلررد سرروم
سمتی ا مت عنوان «مستد ک» ماتمل شر  116وایت فسیری ذکر کرد ،که ایز ا دام
د نوع خود شینظیر شوده و آنچه مت عنوان مستد ک ردآو ی شد ،ذیل سررو ه مررریم
ا پایان رآن است .ایز وایام از مناشعی ماننررد :شررواهد التنزیرل ،مجمررع البیرران ،البرهرران،
امررالی المفیررد ،نررو الثقلیز ،جررال کارری ،معررانی االخبررا  ،أویررل اآلیررام ،وسررائلالارریعه،
شما االنوا  ،التوحید ،عللالارایع و منا ررب اشرز شهرآشرروب اسررتخرار شرردهاسررت .ک؛
عیاشی.)129-117 ،1380 ،
فرامکوفی و عیاشی هر چند مرشوط شه ی ممدوده زمانی هستند؛ اما ممل زند ی و
نوع نگرش و رایش فکری و مذهبی هر دو شا یکدیگر متفرراوم شرروده و ایررز نکترره أمررل
شرانگیز ،د نوع نگرش و نگا ش آن دو د ألیفام آنها اثر ذا شررودهاسررت .از طرفرری شررا
وجود اینکه فرامکوفی و عیاشی هر دو از مفسران شهنام و مو د اعتماد زمان خود شودهاند؛
اما هر دو چندی پس از وفام ،منام شده و فاسیر آنها شرای ی مدم زمان طوالنی شرره
فراموشی س ردهشد؛ شعدها وسط عالمان ،دوشا ه د کتب علمی نررام و ناران آنهررا هویرردا
شدهاست.
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 .۴مقایسه مقدمه و متن دو تفسیر
مقدمه هر کتاب ویای کلیام موضوعی مطالبی است ،که شه صو م عمده د کتاب
شدانها پرداختهشده ،و ایررز مطلررب د اشطرره شررا فسرریر عیاشرری و فرررامکرروفی نیررز صرردق
میکند .د وا ع نوع چینش مطالب د مقدمه ایز دو کتاب ،خود دلیل شر پیررروی آنهررا د
متز ،از عناویز موجود د مقدمه است.

 .۱-۴مقدمۀ تفسیر فرات کوفی
د ایز مقدمه ،فرام ضمز آو دن اسامی سررو ههای رررآن ،شرره موضرروع علررم ظرراهر و
شاطز رآن و همچنیز علررم فسرریر و أویررل اشررا ه کرررده .ک؛ کرروفی ،پیارریز )3 :و شرره
انمصا عصمت شه اصماب کسا و نفی آن از دیگران است .نخست د ذیل آیه  33سررو ه
احزاب :فرام  ...شه صو م معنعز از علی شز اسم پد ش وایت میکند :شنیدم زیررد شررز
علی می وید :إنما المعصومان منا خمسة ال واهلل ما لهم سادس .همان کسانی که آیة ﴿اِنَّموا
یُریدُ اهللُ لِیُذهِ َ عَنکُمُ الروجسَ اَهلَ البَیتِ َو یُطَهورَکُم تَطهیرًا﴾ احررزابن )33د شررا ة آنرران
نازل ات؛ یعنی پیامبر ) ،علی ع) ،فاطمه زهرا س) و حسنیز ع) است ،اما ما اهررل
شیت شه حمت او امیدوا و از عررذاشش د خرروف و هراسرریم .نیکوکررا مررا دو اجررر دا د و
شدکا ما دو عذاب؛ همان ونه که شرره همسررران پیررامبر وعررده داده شرردهاسررت 2.ذکررر نررام
زیدشزعلی د سند وایت و متز وایت شرره غالررب شررودن ررایش زیدیرره وی د نگررا ش
وایام فسیری اشا ه شدهاست که ایز ناان از عصب وی شرآن عقیده است.

 .2-۴مقدمۀ تفسیر عیاشی
د مقدمه ایز کتاب شرخی وایام د خصو

مباحث علوم رآنرری آمررده کرره شسرریا

مفید است .ایز احادیث دید اههای ائمه ع) د شا ة شرخی موضوعام علوم رآنرری ماننررد:
«فضلالقرآن ،رآن معیا سنجش وایام معصرروم ،ا سررام آیررام رررآن ،ناسررخ و منسرروخ،
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ظاهر و شاطز ،ممکم و متااشه ،ائمهممو شودن فهم رآن ،لزوم مراجعه شه ائمرره ع) جهررت
فهم و فسیر رآن ،علم ائمه شه أویررل ،فسرریر شرره أی و نررامطلوب شررودن جردال د رررآن
آمدهاست» عیاشی ،پیایز،ر :1ص

.)17-3

عیاشی د مقدمرره فسرریر خررود هفترراد و سرره وایررت ا د نرره شخررش شررا هاررت عنرروان
آو دهاست فهیمی با  ،پیایز.)175 :
ردیف عنوان

تعداد روایات

1

فی فضل القرآن

 17وایت

2

شاب رک الروایه التی شخ،ف القرآن

 7وایت

3

فی ما انزل القرآن

 7وایت

4

فسیر الناسخ و المنسوخ والظاهر و البرراطز والممکررم  9وایت
والمتااشه

5

أویل کل حرف مز القرآن علی وجوه

 2وایت

6

ما عنی شه االئمه :مز القرآن

 8وایت

7

علم االئمه :شالتاویل

 13وایت

8

فی مز فسر القرآن شرأیه

 6وایت

9

کراهیه الجدال فی القرآن

 9وایت
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عنوانهای فوق شه نهایی شاو های عیاشی ا ناان می دهد؛ ا ر چه ایز عناویز از مررتز
وایام رفته شدهاست ،اما آو دن آنها د مقدمه فسیر امررری ا فرا ی نبرروده و مفسررر شررر
اساس آنها فسیر خود ا شکل دادهاست .شه شیان دیگر شدون مراجعه شه متز فسیر می وان
پیش شینی کرد که مفسر از چه کسانی و د چه موضوعا ی وایت آو دهاست.

 .3-۴موضع دو مفسر نسبت به دیدگاه اهل بیت (ع)
از آنجا که هر دو فسیر از فاسیر شرجسته و کهز شیعه ممسوب مرریشرروند ،شرره همرریز
منظو وجه ویوهای شه دید اههای اهلشیت ع) داشتهاند و سمت اشل وجه ایررز فاسرریر
د مد  ،أیید و بعیت از آنها شوده ،هر چند ایز نکته نیز اشل وجرره اسررت کرره د فسرریر
فرام نسبت شه حضرررم علرری ع) از سررایر امامرران ع) وجرره شیارتری شردهاسررت .ک؛
جلیلی :1386 ،ص  .)123-96شه نظر می سد هررر دو مفسررر مرکررز ویرروهای شرره وایررام
ائمه ع) داشتهاند؛ اما نوع نگرش و عقیدة آنهررا د انتخرراب وایررام متفرراوم شرروده و هررر
کدام وایام و آ اء نزدی شه رایش مذهبی خود ا د فسیر آیام رآن ذکررر کرررد-
هاند.

 .۵مقایسه شیوۀ تفسیری فرات کوفی و عیاشی
این

مقایسهای شیز شیوة فسرریری دو مفسررر انجررام میشررود .د فسرریر فرررامکرروفی،

مفسر شه وش ر یبی از اشتدای سو ه حمد ررا آخررر رررآن ا شرره صررو م زینارری فسرریر
کرده ،که حدود  530آیه ا شامل میشود .وی از اشز عباس و زیدشزعلی و شرخی صماشه
و اشعان دیگر نقل وایت کرده .ک؛ علوی )176 :1388 ،و غالباً احادیث ا شه صررو م
معنعز از ائمه اطها ع) وایت کردهاست؛ د شرخی از موا د از افرررادی نررام شرررده کرره د
کتب اصول ،راجم و جالی ذکر و رجمهای از آنها نیسررت آ ا شررز گ هرانرری ،پیارریز،
ر.)298 :4
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د اشطه شا وش فسیری عیاشی شاید شیان نمود که وش ر یبی ،مررو د وجرره عیاشرری
نیز شوده ،و د کتاشش از آن شهره رفتهاست .وی از اول سو ة حمد ا آخر سررو ه کهررف
شر اساس مناشع نقلی فسیر ،آیام ا شا استفاده از وایام امامرران معصرروم ذکررر کردهاسررت
.ک؛ علوی ،پیایز :1381 ،ص  .)183 ،62عیاشی اشتدا د مقدمررهای کو رراه ،احررادیثی
د حیطه رآن و فضائل آن شیان نموده ،سر س لررزوم مراجعرره شرره ائمرره ع) ا شرررای فهررم و
فسیر رآن خاطر ناان کردهاست .د ادامه شا استفاده از وایام منقررول از امررام شررا ر ع) و
امام صادق ع) شه فسیر شرخی آیام رررآن پرداختررهاسررت .ک؛ طوسرری ،پیارریز:1351 ،
.)320
شا أمل د فاسیر فرامکوفی و عیاشی ،می وان د یافت عداد آیام وایام فسرریری
د فسیر فرامکوفی شسیا کمتر از فسیر عیاشی است ،شرای نمونرره فرررام د ذیررل سررو ه
وایت آو ده؛ اما عیاشی د ذیل همان سو ة  28وایررت ا ذکررر
حمد آیام  6و  ، 7ی
کردهاست .شه نظر می سد فرام کوفی آیام زیدهای ا شا نگرش و وش وایرری غالررب
زیدیه فسیر نموده؛ اما عیاشی از وایام مرشوط شه همه امامان معصوم ع) د فسیر آیام
رآن شهره شرده؛ شناشرایز ممدوده سترده ری از آیام ا د شر رفتهاست.

 .۶گرایش تفسیری عیاشی و فرات کوفی
یکی از مباحث مهم د مکا ب و وشهای فسیری ،رایشها یررا ا جاهررام فسرریری
( )Approachesinto Interpretationاست .رایشهررای فسرریری ،ویو رریهررا و
خصای فکری ی مفسر است که پیشفرضها و راوشهای فکری خررود ا د فسرریر
اعمال میکند و شاعث مررایز از سرایر فاسرریر میشررود .رررایش فسرریری عیاشرری شرره ایررز
صو م است که شه زینش وایام فقهرری پرداخترره ود پرری ایررز امررر دو هرردف ا دنبررال
کردهاست :نخست فسیر آیرراماالحکررام شررر اسرراس مبررانی امامیرره و دوم نفرری آن دسررته از
احکام فقهی اهل سنت که شا احکام امامیه فاوم دا د .ک؛ فهیمرری برا  ،پیارریز.)174 :
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د حالی که ایز نوع رایش د فسیر فرام کوفی ماررهود نیسررت؛ شلکرره وی از رررایش
عرفانی د نگا ش فسیر خود استفاده کردهاست .ک؛ بادی ،پیایز.)86 :

 .7اجتهاد و تأثیر آن در تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی
واژه اجتهاد از «جُهد» یا «جَهد» شه معنای ،ش و کوشش است .شه طررو کلرری اجتهرراد
شه معنای شه کا شردن مام ،ش و کوشش شرای سیدن شرره مقصررد اسررت .ک؛ فیررومی،
1414ق )112 :یکی از وشهای فسیری ،که کامل ررریز و جررامع ررریز آنهاسررت ،فسرریر
اجتهادی است .د وا ع اجتهاد د فسیر شه معنای استنباط و فهم معا ف و احکام ررآن شررا
استفاده از مناشعی مانند :آیام دیگر رآن ،وایررام  ،رررائز عقلرری ،لغررت ،ادشیررام و  ...شررا
داشتز ص،حیت شرای فسیر است .ک؛ علویمهر ،پیایز )195 :د دو فسرریر عیاشرری و
فرامکوفی هر چند عنوان کتابها « وایی» است ،و اثری از ک،م نویسررند ان د فاسرریر
نیست ،اما شا أمل د نرروع نگررا ش وایررام فسرریری ،ررأثیر اجتهرراد هررم د نرروع ررزینش
وایام ،هم د نوع چیررنش وایررام و انتخرراب منرراشع وایررام و حترری د عرداد وایررام
مرشوط شه هر سو ه ماهود است.ایز امر ناأم رفته از عوامل ونا ونی شوده که اسررباب
أثیر میزان اجتهاد مفسر ا فراهم آو دهاست.

 .۱-7تأثیر اجتهاد در گزینش روایات در دو تفسیر
همانطو که ب ،ذکر شد فرامکوفی و عیاشی هر دو مرشوط شرره یر
شودهان د؛ اما اخت،ف چامگیری د عداد وایام مرشوط شه هر ی

عصررر و زمرران

از فاسیر وجود دا د.

یکی از عوامل مهم و أثیر ذا د ایز امر زینش وایام است.
از جمله عوامل م ثر د

زینش وایام د فاسیر ذکر شررده مررذهب فکررری ،شرررایط

شومی و عصر زند ی آن دو مفسر است .شرایط شیعه د کوفه نسبت شه سایر ش،د اسرر،می
شسیا متفاوم شود .دو ی از مدینه و عدم دسترسی شه امررام ،فاررا ها و نگناهررای سیاسرری و
ونا ونی اندیاهها ،شهادم امام حسیز ع) و یامهای خونخواهانه مختا و یررام زیرردشز
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علی ،عصرغیبت و  ...طبیعی است .د چنیز شرایط آشفتهای نها جریان زنده و پویررای آن
وز ا که می وانست وزنه امیدی شرای مردم شاشد ،شیعه زیدیه شوده از ایز و است که
شرخی فتهاند« أکثر وا نررا فرری الکوفره الزیرردیون» عبدالممیررد ،شرری ررا .)277 :فرررام نیررز
حاصل چنیز اوضاعی شود .از شافت و رکیب وایام فرام کوفی نگرش زیدیه ممسرروس
شوده ،که ممکز است علت ایز امر شه اجبا شرایط ممیطی و سیاسی یا شه اختیررا مفسررر د
زینش وایام فسیر فرام کوفی أثیر ذاشته و از آنجررا کره میررزان وایررام موافررق شررا
رایش زیدیه شه منظو فسیر آیام رآن کمتر شوده؛ شناشرایز عداد وایام فسرریر فرررام
کوفی د مقایسه شا وایام فسیر عیاشی کمتر اسررت .ا ررر چرره فرررام عرر،وه شررر وایررام
زیدیه ،شه وایام ائمه ع) ا امررام سررجاد ع) اسررتناد کرررده ،و از وایررام صرراد یز ع) شرره
ند م شهره شردهاست؛ اما رایش غالب فسیر فرام کوفی ا رایش زیدیه اررکیل داده
ا رایش امامیه.
وایام موجود د فسیر عیاشی شیاتر حول ممو مسائل و عنوانهایی شامل :فضرریلت
رآن ،دو ی و رک وایام مخالف شا رآن ،اشخاصی که رآن د اشطرره شررا آنهررا نررازل
شده ،علم ائمه ع) شه أویل رآن و نکوهش فسرریر شرره أی و جرردال شررا رررآن و د صرردد
روی اعتقررادام و آمرروزههررای امامیرره اسررت .ک؛ عیاشرری ،پیارریز ،ر :2صر ).18-2
همچنیز شه دلیل وجه م لف شه آیاماالحکررام ،ویو رری فقهری ایررز فسرریر شیاررتر از سررایر
فاسیر کهز امامیه از جمله فسیر فرامکوفی است « وایام ایز کترراب احیانررا شررا وایررام
فسیر منسوب شه می ،اصول کافی ،مز ال یمضرررالفقیه و هررذیب وافررق کامررل دا د کرره
امتیاز مهمی شرای آن ممسوب می شود» علوی مهر ،پیایز.)83 :
«عیاشی امامی مذهب شرروده و دایررره سررترده ررری د انتخرراب وایررام اختیررا کرررده»
طوسی )19 :1351 ،همیز امر موجب اخررت،ف د نرروع ررزینش وایررام ایررز دو فسرریر
است .فرامکوفی شه دلیل زند ی د مکررانی کرره شرره لمرراظ مسررافت از مرکزیررت اسرر،می
فاصله داشته ،ایز عامل د زینش وایام وی أثیر ررذا شررودهاسررت؛ امررا ممررل زنررد ی
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ررزینش وایررام

وی نقش اساسی ایفا کرررده؛ .ک؛ بررادی ،پیارریز .)26:شنرراشرایز وایررام شیاررتری ا د
کتاب فسیر خود آو دهاست.

 .2-7تأثیر اجتهاد در چینش روایات در دو تفسیر
اجتهاد فرامکوفی د نوع چینش وایام کتاب فسیر وی نیررز مر ثر شررودهاسررت« .وی
د معرفی اهل شیت ع) و امامان شیعه شه ویوه حضرم علی ع) ،ش شسیا ی کررردهاسررت.
از طرفی ایز اثر نیز مانند سایر آثا شا ی مانده از ذشتگان دا ای غررث وسررمیز و نیازمنررد
جر و عدیل و جداسازی است .فرام د ایز فسیر شه کثرم از وایام ررأویلی ،از نرروع
طبیق شر مصادیق یا جری استفاده کرده ،که از نظر عالمان ایررز شرریوه نروعی فسرریر شرراطز
آیام نیز شه شما می ود .همچنیز آیام د فسیر فرامکوفی شررا غالبیررت وایررام زیدیرره
مر بسازی و چینش شدهاست و آنجا که سایر امامان ع) نیز د اشطرره شررا آیرره مررو د نظررر
نقل وایت کردهاند؛ اما یا ایز وایام د دسترس فرررام کرروفی نبرروده یررا شرره اختیرا خود
اولویت ا شه وایام موافق شا عقیده زیدیه دادهاست» امیز ،پیایز.)408 :
اجتهاد د چینش وایام فسیر عیاشی نیز خ نمایی میکنررد .د سراسررر فسرریر هرریچ
سخز و نقل ول مستقیم از عیاشی وجود ندا د ،امررا شررا أمررل د چیررنش وایررام رزینش
وایام از منرراشع وایرری مررت عنرروان فسرریر ذیرل آیررام آو ده کرره خررود نرروعی اجتهرراد
ممسوب میشود؛ همچنیز وی شا انتخرراب عنرروان شرررای وایررام د مقدمرره کترراب فسرریر
عیاشی و شر زیدن موضوعی وایام شه جریان اجتهاد کم کردهاست .عیاشرری شررا ذکررر
وایام مرشوط شه آیاماالحکام سعی شر آن داشته وایا ی ا ذکر کند که مررو د اخررت،ف
ا ماخ و احکام مطاشق شا مکتب اهل شیت ع) ا شیان نموده ،و ایز خررود ناررانه اجتهرراد
عیاشرری د چیرنش وایررام اسررت .عیاشرری د دو زمینره وش و رررایش فسرریری اجتهرراد
کردهاست .اجتهاد د وش شامل انتخاب مناشع و انتخرراب د نرروع چیررنش وایرام شرررای
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سیدن شه مراد آیام شوده و اجتهاد د

رررایش ،جداسررازی و ررزینش وایررام مبتنرری شررر

دانستهها و مبانی فردی مفسر و شرخاسته از نیاز زمان است فهیمی با  ،پیایز.)172 :

 .3-7تاثیراجتهاد در منابع دو تفسیر
یکی دیگر از مطالب مو د اهمیت د دو فسیر ذکر شده أثیر اجتهرراد د منرراشع مررو د
اسررتفاده دو مفسررر د نگ را ش کتررب فسرریری آنهررا مرری شاشررد کرره د نرروع خررود دا ای
فاومهای چام یری است.
شا وجود اینکه فسیر فرام از فاسرریر وایرری شرریعه شررمرده مرریشررود؛ امررا وی از منرراشع
ونا ونی مانند :اهل سنت ،زیدیه و وا فیه نیز شهره رفتهاست و د آن از ررول صررماشه و
اشعیز و افراد دیگر نیز نقل وایت کردهاست .ک؛ امیز ،پیایز .)411 :د فسرریر فرررام
کوفی ممو غالب شر وایام آن طبیق آیام کریمه شر اهل شیررت ع) شخصررو

حضرررم

علی ع) است؛ شناشرایز می وان فسیر او ا از ایز زاویه « فسیر موضوعی» شه شررما آو د.
شه نظر می سد مام ایز مطالب شه شرطی صمیح است که اصل انتسرراب مررام وایررام شرره
فرام صمیح شاشد؛ د غیر ایز صو م معلوم نیست که ایز صرفام از سوی چره کسررانی
و شا چه اهدافی صو م رفته است .ذکر وایا ی کرره د اشطرره شررا شررأن اهررل شیررت ع) د
فسیر فرام ذکر شده ایز شرداشت ا سبب میشود .ک؛ بادی ،پیایز.)96 :
فسیر عیاشی نیز مانند فسیر فرام از فاسیر شیعی است ،وی د نگررا ش فسرریر خررود
از میان مناشع مکتوب و غیر مکتوب آنچه ا شا مبانی او همخوانی داشررتهاسررت ،شر زیررده و
از میان ماایخ و اویان ،وایام کسانی ا که شا شاو های جالی و مذهبی او ساز ا شوده
ا انتخاب کردهاست .شه شیان دیگر چنیز نبوده که مفسر مجموعهای از وایام ا از منرراشع
د دسترس شه صو م صادفی و شدون هریچ زینارری د پرری آیررام آو ده شاشررد .ک؛
همان ،ص  )157-156ایز امررر خررود ررأثیر اجتهرراد د مررتز وایررام و وش فسرریری ا
می ساند.
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اکثر وایام فسیر عیاشی از اویان امررامی نقررل شرردهاسررت؛ ولرری د مرروا د متعررددی
وایام اویان عامه و اویان غیر دوازده امررامی نیررز ماررهود اسررت .د فهرسررت منرراشع آن
کتابهایی مانند :سیره اشی شکر ،سیره عمررر ،سرریره عثمرران ،سرریره معاویرره ،معیررا االخبررا و
الموضح و . ...ک؛ اشزندیم ،پیایز :ص  )246-244ذکر شده که اثبام میکند وی شه
وایت از اهل سنت استناد کردهاست.
«عیاشی شه عنوان ی

جالی ،مذهب اویان ا می شناخته و ایز امررر از وایررام او د

«اختیا "معرفة الرجال" د یافت میشود» طوسرری )567 :1382،همچنرریز وی وایررا ی د
احکام ذکر کرده که شعضی مطلق و شعضی مقید است؛ د ایز موا د مقید ا شعررد از مطلررق
آو دهاست .ک؛ عیاشی ،پیایز ،ر :1ص  5و .)224
شه طو کلی د هر دو فسیر که از فاسیر مهررم شرریعی ممسرروب مرریشرروند ،هررر چنررد
مفسران مدعی استفاده از مناشع امامیه د فسیر خود میشاشند؛ اما از مناشع اهل سنت و سایر
رایشها استفاده شدهاسررت ،کرره میررزان نرروع د رررایش منرراشع د فسرریر فرررام کرروفی
شیاتراز فسیر عیاشی شودهاست.

 .۴-7اجتهاد در گرایش و تاثیر باورهای مذهبی و دانستههای مفسران
فسیر فرامکوفی شر عکس فسیر عیاشی که منظم شوده ،دا ای ناساز ا ی و شینظمی
است ،شه طو ی که ا ر کسی شا ویو یهای دو ان زند ی فرامکوفی ،و رایش فکررری
او آشنا نباشد ،چنیز شینظمی د فسیر فرام شرایش غیر اشل د ک خواهد شود.
عیاشی نیز د مقدمه فسیر خود هفترراد و سرره وایررت ا د هاررت سررمت طبقررهشنرردی
کردهاست .را دادن ایز دستهشندی د مقدمه امری ا فا ی نیسررت ،شلکرره انتخرراشی معنررادا
است و ناان از آن دا د که مفسر شر اساس آنها فسیر خود ا نگاشتهاست .شه شیرران دیگررر
شدون مراجعه شه متز فسرریر مرری رروان پرریششینرری کرررد کرره مفسررر از چرره کسررانی و د چرره
موضوعا ی وایت خواهد آو د .ک؛ همان.)99 ،
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«اعتقادام مذهبی و سترد ی دانستههای علمی عیاشی شر فسیر وی أثیر ذاشته ،شرره
طو ی که ا ر شخصی شه اعتقادام عیاشی آ رراهی نداشررته شاشررد ،شررا خوانرردن فسرریر وی
متوجه میشود عیاشی ی امامی مذهب است .همچنرریز جهررت یریهررای دو ة زنررد ی
عیاشی مانند :جریان ک،م ،فسیر و حرردیث نیررز شررر فسرریر وی ررأثیر شسررزایی داشررته ،زیرررا
عیاشی د دو ه غیبت صغری زند ی کرده و از آن دو ان شرره عنرروان دو ه دوم مرروالم
ویکردی علم ک،م یاد شدهاست» پرراکتچی .)165 :1380،شررا شررروع عصررر غیبررت شرراهد
اور رفتز ن

رایی د زمینه فسیر و علم ک،م د حوزه امامیرره شرروده ،و طبیعرری اسررت

که عیاشی هم شه شیوه ن

رایان فسیر خود ا سامان دهد.

عیاشی شه دلیل سررفر شرره مراکررز علمرری آن دو ه؛ یعنرری شغررداد وکوفرره ،و شهرهمنرردی از
ماایخی مانند :جبرئیل شز احمد فا یاشی ،جعفر شز ایوب شز سمر ندی ،حسیز شز اشررکیب
متکلم معروف خراسان و دیگران ،آ رراهیهررای متنرروعی داشررته ،ررواه آن اسررت کرره وی
فردی آ اه شه زمان خویش شوده. ،ک؛ طوسرری )426 :1382 ،ایررز آ رراهی از جریانررام
فکری ،عامل م ثری د نگا ش فسیر او است .شر ایز اساس عیاشرری شرررای پاسررخ شرره نیرراز
زمان و دفاع از هویت رآنیِ امامیرره ،فسرریری شررا رررایش فقهرری -ک،مرری مینگررا د و شررر
اساس سنت مرسوم از وش نقلی و وایی استفاده کرده؛ که ایررز امررر نیررز می وانررد یکرری
دیگر از عوامل عدد وایام عیاشی نسبت شه فرام کرروفی شاشررد .مرری رروان د یافررت کرره
عیاشی دایره مطالعا ی و علمی سترده ری ا نسبت شه فرام کوفی داشته؛ شناشرایز آیررام
شیاتری ا نسبت شه فرامکوفی مو د شر سی را داده؛ اما فرام شه دلیل رررایش زیدیرره و
انتخاب زینای ،آیام کمتر و شه طبع وایام کمتری ا د فسیر خود نقل کردهاست.

 .۵-7بررسی اجتهاد در تعداد روایات دو تفسیر
د فسیر فرام از اکثر سو ههای رآن ولو شه اندازه ی

آیه یررا شخارری از یر

آیرره،

وایام فسیری ذکر شدهاست ،اما عداد وایررام آن د حرردود  766وایررت اسررت ،کرره
نسبت شه عداد وایام فسیر عیاشی کرره ررا پایرران سررو ة کهررف  2649وایررت ا آو ده،
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کمتر است .شا وجه شه هم عصر شودن دو مفسر شه نظر می سد علت ایز اخررت،ف ،شرررایط
مختلف حاکم شر دو ه زند ی آن دو و أثیر اجتهرراد د انتخراب وایررام شرروده ،کرره ایررز
اخت،ف چام یر ا د عداد وایام ذیل آیام د دو فسیر بیرریز مرریکنررد .د جرردول
زیر نگا ند ان زا شی از عداد وایام موجود د فسرریر عیاشرری و فرررام کرروفی ذکررر
کردهاند .الزم شه ذکر است سو ههایی از رآن کریم که فرام کوفی و عیاشرری وایترری ا
ذکر نکردهاند شا ع،مت  )-ماخ

شدهاست:

جدول :مقایسه عداد وایام ذیل هر سو ه د فسیر فرام کوفی و فسیر عیاشی
عداد وایام د فسیر

شما ه

نام سو ه

عداد وایام د فسیر عیاشی

1

حمد

28

2

2

شقره

538

38

3

آل عمران

203

37

4

النساء

317

33

5

المائده

236

35

6

االنعام

147

14

7

االعراف

138

18

فرام کوفی
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8

االنفال

87

7

9

التوشه

168

32

10

یونس

51

39

11

هود

86

22

12

یوسف

107

13

13

الرعد

79

23

14

اشراهیم

55

10

15

المجر

47

9

16

النمل

84

11

17

االسراء

180

8

18

الکهف

98

4

19

«ملمقام فسیر»

1

12

مریم

20

طه

3

11
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21

االنبیاء

4

6

22

الم

6

12

23

المومنون

4

6

24

النو

1

11

25

الفر ان

1

8

26

الاعراء

2

13

27

النمل

3

7

28

القص

4

8

29

العنکبوم

2

8

30

الروم

-

7

31

لقمان

2

1

32

السجده

-

7

33

االحزاب

-

19
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34

سبأ

-

4

35

فاطر

1

6

36

یس

2

4

37

الصافام

6

5

4

4

39

الزمر

5

12

40

غافر

-

5

41

فصلت

-

5

42

الاو ی

1

21

43

الزخرف

3

16

44

الدخان

-

-

45

الجاثیه

-

1

46

االحقاف

-

1

38

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۶پاییز ۱۳9۸

61

47

مممد

-

8

48

الفتح

2

-

49

المجرام

-

12

50

ق

-

9

51

الذا یام

-

3

52

الطو

2

3

53

النجم

-

8

54

القمر

1

3

55

الرحمز

3

5

56

الوا عه

3

6

57

المدید

3

3

58

المجادله

1

5

59

المار

-

7
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62

60

الممتمنه

-

1

61

الصف

1

3

62

الجمعه

-

3

63

المنافقون

-

1

64

التغاشز

-

-

65

الط،ق

2

-

66

التمریم

1

10

67

المل

1

5

68

القلم

1

5

69

الما ة

-

8

70

المعا ر

-

-

71

نو

-

4

72

الجز

-

5
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73

المزمل

-

-

74

المدثر

1

4

75

القیامة

4

2

76

االنسان

4

8

77

المرس،م

-

1

78

النبأ

3

4

79

النازعام

-

1

80

عبس

1

1

81

التکویر

1

6

82

اإلنطفا

-

-

83

المطففیز

3

6

84

االناقاق

2

1

85

البرور

2

-

تحلیل تطبیقی تأثیر میزان اجتهاد در تفسیر فراتکوفی  / ...زهره اخوان مقدم و افشان بستاکچی

64

86

الطا ق

-

-

87

األعلی

2

-

88

الغاشیة

-

4

89

الفجر

-

4

90

البلد

1

5

91

الامس

-

8

92

اللیل

1

5

93

الضمی

1

6

94

النار

2

5

95

التیز

-

6

96

العلق

-

-

97

القد

4

2

98

البینة

-

10
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99

الزلزلة

-

1

100

العادیام

-

4

101

القا عة

-

-

102

التکاثر

1

3

103

العصر

-

1

104

الهمزه

1

-

105

الفیل

1

-

106

ریش

2

-

107

الماعون

3

-

108

الکوثر

-

2

109

الکافرون

-

1

110

النصر

-

4

111

السمد

-

-
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112

االخ،

-

1

113

الفلق

-

1

114

الناس

1

1

جمع

وایام فسیر عیاشی ا پایان
سو ه کهف2649 :

کل وایام فرام کوفی:
766

ملمقام116 :

بحث و نتیجهگیری
د مجموع می وان کتاب فسیری فرام کوفی و عیاشرری ا شرره صررو م زیررر خ،صرره
کرد:
 .1هر دو فسیر از فاسیر مهم شیعی ممسوب میشوند که شسیا ی از عالمان شرریعی د
نگا ش کتب خود شدانها استناد کردهاند.
 .2از جمله عوامل م ثر د نوع زینش وایام د فسیر فرامکوفی و فسیر عیاشرری،
أثیر نگرش مذهبی و شرایط عصر زند ی دو مفسراست.
 .3هر چند اجتهاد د عنوان فسیر عیاشی و فرام کرروفی یررد ناررده؛ و شرره نررام فاسرریر
وائی معروفند ،اما اخت،ف د عداد وایام واه أثیر میزان اجتهاد د چینش و ررزینش
وایام شودهاست.
 .4هر دو مفسر د مقدمه فاسیر خود شه ذکر عناوینی که د سیر کتاب رررا اسررت شرر
اساس آنها فاسیر خود ا دویز کنند ،پرداختهاند؛ اما شه طررو کامررل شرره آنچرره د مقدمرره
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کتب خود آو دهاند آن ونه که شاید عمل نکرده و شیاتر ع،یق و نظر شخصی خود ا د
انتخاب وایام فسیری ذیل آیام شیان نمودهاند.
 .5شا وجه شه هم عصر شودن فرررام و عیاشرری ،امررا اخرت،ف فرراحش د عررداد وایررام
موجود د فسیر آن دو واه شر دخل و صرف عقاید و رایش فکری دو مفسر است.
 .6از شافت و رکیب وایام فرام کوفی نگرررش زیدیرره ممسرروس شرروده ،کرره ممکررز
است علت ایز امر شه اجبا شرایط ممیطی و سیاسی ،یا اختیا مفسررر د

ررزینش وایررام

فسیر شاشد ،از طرفی ذکر نام زیدشزعلی د خ،ل وایام فرامکوفی خود از جملرره ادلرره
مستمکم د اثبام نگرش غالب زیدیه د فسیر او است.
 .7دو ی فرام از ممل زند ی امام و نزدیکی عیاشرری شرره مرکررز نقررل حرردیث امامیرره،
همچنیز انتخاب عناویز وایام د فسیر عیاشی و ...از جمله مسائلی است که د انتخاب
و نگا ش فسیر فرام و فسیر عیاشی م ثر شودهاست.
 .8شه نظر می سد مام ایز مطالرب شرره شررطی صررمیح اسررت کرره اصررل انتسرراب مررام
وایام شه فرام صمیح شاشد ،شا وجه شه مفقررود شرردن هررر دو فسرریر د شرهررهای از زمرران
وجود چنیز اخت،فا ی د فسیر فرام و فسیر عیاشی ممکز است از طرف مولفانی شاشررد
که دوشا ه شه نگا ش و جمعآو ی آنها همت ماشتهاند.
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العالمیه.
عیاشی ،اشونضر مممد شررز مسررعود1380 .ش) .التفسیرالعیاشوی .شرره کوشررش سررید هاشررم
سولی مم ،ی .م .چاپخانه علمیه.
فرام کوفی ،فرام شز اشراهیم1410 .ق) .تفسیر فرات کوفی .مقیق کاظم المممررودی.
هران .انتاا ام :وزا م فرهنگ و ا شاد اس،می.
فهیمی با  ،حمید ضا1390 .ش) .اجتهاد در تفسیر روایی امامیه .ناشررر :داناررگاه امررام
صادق ع).
فرری کاشررانی ،مرر ،ممسررز .شی ررا) .محسوون .النوووادر فووی جمووع االحادی و  .ررم:
انتاا ام:کتابفروشی کتبی نجفی.
فیومی ،احمد شز مممد1414 .ق) .مصباح المنیر .انتاا ام :دا الهجره.
بادی ،مریم1386 .ش)« .نقد و تحلیل تفسیر فرات کووفی» .سرراله دکتررری داناررگاه
رشیت مد س.
معرفت ،مممررد هررادی1380 .ش) .تفسویر و مفسوران .ررم :انتاررا ام موسسررة فرهنگرری
التمهید.
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مهدوی اد ،مممد علی1386 .ش)« .شازشناسرری اندیارره غلررو» .مجلرره مطالعررام اسرر،می.
شما ه ی.78

.»22-1

نجاشی اسدی ،اشوالعباس احمرردشز علرری 1407 .ق) .رجوال النجاشوی .ررم :انتاررا ام
م سسة نار اس،می.

1پینوشتها
 1شرای آ اهی از دیگر شا ردان عیاشی ن
 .2همان،

 339و  ،340وایت .464

:استادی.9-7 ،

