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چکیده
تحقیق حاضر به اعتبارسنجی روایات تفسیری از دیدگاه آیت اهّٰلل معرفت پرداخته است. ایشان کتاب 
تفسیری با عظمتی را با همین روایات تفسیری به نام التفسیر االثری الجامع تدوین کردند. در این 
تحقیق ابتدا توضیح اندکی در بارٔه زندگی علمی آیت اهّٰلل معرفت و کتاب التفسیر االثری الجامع و 
تعریف تفسیر مأثور )روایات تفسیری( آمده است. در ادامه، نظر آیت اهّٰلل معرفت در بارٔه اعتبارسنجی 
روایات تفسیری در سه مرحله آمده است که عبارت اند از: اول: اعتباربخشی به روایات تفسیری و 
بررسی حجیت منبع روایات تفسیری، که خود شامل حجیت روایات تفسیری پیامبر6  و اهل 
بیت: و اعتبار روایات تفسیری صحابه و تابعان است؛ دوم: بررسی سندی روایات تفسیری؛ سوم: 
بررسی محتوایی روایات تفسیری. آیت اهّٰلل معرفت مالک های اصلی خود را برای ارزیابی احادیث، 

عرضه بر قرآن و سنت و عدم تعارض با عقل می داند.
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مقدمه
ُلماُت  امام على7: ِانَّ القرآَن ظاِهُرُه َانیٌق وَ باِطُنُه َعمیٌق ال َتفنى َعجاِئُبُه وال َتنَقضى َغراِئُبُه وال ُتکَشُف الظُّ
ِااّل ِبِه؛1 به راستى كه قرآن ظاهرش زيباست و باطنش عمیق، عجايبش پايان ندارد، اسرار نهفته آن پايان 

نمى پذيرد و تاريکى هاى جهل جز به وسیلٔه آن رفع نخواهد شد. 
 با سابقه ترين دانشى كه در عصر نزول ظهور يافت، تفسیر بود كه عهده دار حل معضالت، ابهام ها 
و مجمالت قرآن شد. مردم براى حل مشکالت تفسیر به رسول خدا، بزرگان صحابه و تابعان مراجعه 
مى كردند از همین جا بود كه تکیه گاه اصلى در تفسیر، نقل خبرهايى شد كه از سنديت محکمى برخوردار 

بود. 
مجموعه هاى معتبر روايى از ابتدا تا به امروز روايات تفسیرى را در خود جاى داده اند و عالمان فهیم 
و متخصص و كارشناسان واقعى دين اين روايات را با تدوين مجموعه هاى معتبر و كار آمد در طول تاريخ 

جارى ساخته اند.
ولى از آن جا كه اعتبار و حجیت روايات تفسیرى از مباحث بسیار مهم و ضرورى است جا دارد كه 
عنايت ويژه اى به آن مبذول شود. آيت اهّٰلل معرفت جزء كسانى است كه در اين وادى سخنان بسیار محکم 
و متین و استوارى دارند و دفاع جانانٔه ايشان از ديدگاه احاديث تفسیرى ستودنى است كه در اين نوشتار 

به آن پرداخته خواهد شد. 
همچنین ايشان با نوشتن موسوعٔه تفسیرى ارزشمند خويش تحت عنوان التفسیر االثری الجامع با 
نگاهى جديد، علمى، عمیق و همه جانبه روايات تفسیرى را مورد مطالعه و بررسى قرار داد، بار ديگر اين 

گنجینٔه گرانبها را احیا و توجه همگان را به عمق و محتواى اين میراث عظیم روايى جلب كرد. 

آیت اهلل معرفت و آثار تفسیری او در یک نگاه 
آيت  اهّٰلل معرفت  در سال  1309 هجرى  شمسى  در كربال در میان  خانواده اى  روحانى  و دوستدار قرآن  و 
عترت  به  دنیا آمد. پدرش  مرحوم  شیخ  على  معرفت  از روحانیان  با فضیلت  بود كه  از پانزده  سالگى  ساكن  
كربال شده  بود. خاندان  آيت  اهّٰلل معرفت  همه  اهل  علم  و تقوا بودند و در اين  راستا سابقه اى  300 ساله  
داشتند و همگى  فرزندان  مرحوم  شیخ  عبد العالى  میسى ، صاحب  رساله  میسّیه  بودند كه  از قرئه میس  
جبل  عامل  به  اصفهان  هجرت  مى كند و جد بزرگ  آيت اهّٰلل معرفت  با اهل  و عیالش  به  كربال مى رود و در 

1 . رضی، محمد بن الحسین؛ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم: مؤسسه چاپ الهادی، ص 223، خطبٔه 18.
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آن جا زندگى  مى كند. آيت  اهّٰلل معرفت ، تحصیالت  خود را در مکتب  خانه هاى  آن  روزگار آغاز كرد و حتى  
كتاب  جامع  المقدمات  را هم  در آن  مکتب  خانه ها فرا گرفت . پس  از آن  وارد حوزه ٔ علمیهٔ  كربال شد و با 
تالش  فراوان  به  فراگیرى  دروس  دوره ٔ سطح  پرداخت . بخشى  از دروس  سطح  را نزد پدر و بخش  ديگرى  
را نزد استادان  حوزه ٔ علمیه ٔ كربال فرا گرفت . پس  از آن  به  درس  خارج  فقه  و اصول  رفت  و يک  دورهٔ  خارج  
اصول  و بخشى  از خارج  فقه  را در همان  حوزه  به  پايان  رساند. سپس  براى  بهره مندى  از محضر آيت  اهّٰلل 
 العظمى  خوئى2 و ديگر استادان  حوزهٔ  علمیهٔ  نجف ، وارد اين  شهر شد. در آن جا نیز از محضر علماى  
فرزانه ، بهره هاى  فراوان  برد. پس  از آن  وارد حوزهٔ  علمیهٔ  قم  شد و پس  از چندى  شركت  در درس  مرحوم  

میرزا هاشم  آملى ، تدريس  رسمى  خود را آغاز كرد.
آيت  اهّٰلل  محمدهادى  معرفت ، در سال هاى  تحصیل  خود محضر علماى  بزرگ  و استادان  سترگى  را 
درک  كرد كه از جملٔه آن ها مى توان به:  شیخ  على  اكبر نائینى ، شیخ  سعید تنکابنى ، شیخ  محمدحسین  
مازندرانى ، سید حسن  آقامیر، شیخ  يوسف  بیارجمندى  خراسانى ، آقا میرزا باقر زنجانى ، شیخ  حسین  حّلى ، 

آيت  اهّٰلل حکیم ، مرحوم  آقاى  فانى ، امام  خمینى2 و ... اشاره كرد. 
استاد معرفت از برجسته ترين دانشیان و پژوهشیان قرآنى است كه سال هاى متمادى از عمر خود را در 
راه تحقیق، تدريس و تألیف معارف قرآنى گذرانید و در اين زمینه، از خود آثار گرانسنگى بر جاى گذاشت. 
تخصص استاد در فقه، اصول، ادبیات عرب و مطالعات گسترده و عمیق قرآنى، باعث غناى آثار استاد 
معرفت شده و مقبولیت عام اين نگاشته ها را در مجامع علمى، اعم از حوزوى و دانشگاهى، در پى داشته 
است. ارائۀ بیش از چهل اثر چاپى در قالب كتاب و ده ها مقاله تنها گوشه اى از كارنامٔه پربار علمى اوست. 
كتاب هاى التمهید فی علوم القرآن در هفت جلد، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب در دو جلد، 
صیانة القرآن من التحریف، شبهات و ردود و التفسیر االثری الجامع و ... و ده ها مقاله و مصاحبٔه علمى، 

بیانگر گسترٔه عظیم تالش هاى علمى آن شخصیت فرزانه است.

معرفی کتاب التفسیر االثری الجامع 
ابتکارى است. اين كتاب  با سبکى بديع و شیوه اى  التفسیر االثری الجامع، تفسیر قرآن به روش مأثور 
شامل مقدمه اى نسبتًا مفصل در مباحث علوم قرآنى چون ظهر و بطن، بررسى فضايل قرآن، تفسیر به 
رأى، صیانة القرآن من التحريف، تفسیر در دوران صحابه، مدارس تفسیر، شأن نزول ها، حروف مقطعه 
در اوايل سوره ها و ... است. پس از مقدمه، تفسیر سوره ها به صورت ترتیبى از سورٔه حمد آغاز شده است 
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كه جلد اول تا پايان سورٔه حمد و پنج جلد ديگر به تفسیر سورٔه بقره اختصاص يافته است.
در اين تفسیر ابتدا بخش هاى آيات تعیین شده و مفسر با استفاده از محتواى روايات موجود دربارٔه آن، 
تفسیرى اجمالى از آن ارائه نموده و سپس روايات مربوط به هر بخش را ذكر كرده كه معمواًل به صورت 
ذيل دسته بندى شده است: رواياتى در بیان فضیلت سوره؛ رواياتى در بیان شأن نزول؛ رواياتى مربوط به 
قرائت؛ رواياتى در تفسیر واژگان و مفردات آيه؛ رواياتى در تفسیر مستقیم يا متناسب با آن بخش از آيات؛ 
روايات مجعول و اسرائیلیات. سپس مفسر محترم در بعضى موارد به نقد روايات موجود و جمع بندى آن ها 

پرداخته است.
آيت اهّٰلل معرفت انگیزه و هدف خويش از تألیف كتاب التفسیر االثری الجامع را اين گونه بیان مى كند:
روايات تفسیرى، جملگى به صورت خام در كتاب ها عرضه شده است و كارى كه 
فقها بر روى روايات فقهى انجام مى دهند، بر روى روايات تفسیرى انجام نگرفته 
و لذا سلیم و سقیم به هم آمیخته است. براى جداسازى و تعیین سرنوشت نخبٔه 

تفاسیر روايى با همت دوستان فاضل خويش به اين كار خطیر اقدام نمودم.1 

تعریف تفسیر مأثور
آيت اهّٰلل معرفت دربارٔه تفسیر مأثور مى فرمايد: 

بر  چیز،  هر  از  قبل  مبهم،  آيات  تفصیل  و  بیان  در  مأثور  تفسیر  يا  نقلى  تفسیر 
امامان  يا  )پیامبر  از معصوم  نقل شده  روايات  بر  و سپس  است  استوار  قرآن  خود 
معصوم:كه جانشینان برگزيده آن حضرت اند( و بعد از آن، بر رواياتى از صحابٔه 
آيات مبهم وارد  آنان كه در توضیح و شرح دشوارى هاى  تابعان  پیامبر و  بزرگوار 

شده است.2 
استاد تمامى احکام و سنن شريعت را كه تفصیل مجمالت قرآن است و تفسیر اين آيات به حساب 
مى آيد و با خبر واحد جامع الشرايط به دست ما رسیده است را جزء تفسیر اثرى به حساب مى آورند.3 ايشان 
تفسیر اثرى را از محکم ترين اركان و بزرگ ترين منابع تفسیر در استخراج و تحقیق به شمار مى آورد. به 

1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، مترجم: جواد ایروانی، قم: مؤسسٔه التمهید، چاپ اول، 1383 ش؛ ج 1، ص 6.
2 . معرفت، محمد هادی ؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج 2، ص 17.

3 . همان، ج 2، ص 22.
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گفتٔه ايشان صاحبان جوامع حديثى نیز به شکل هاى گوناگون در نقل آن، آثار و گزارش آن اخبار تالش 
كردند ولى بیشتر آن ها بدون ارزيابى بود.1

پیشینة تحقیق
در بارٔه اعتبار روايات تفسیرى، كتاب ها و مقاالتى نوشته شده است كه از جمله مى توان به اين موارد اشاره 
آسیب شناسی روایات تفسیری از  اعتبار و کاربرد روایات تفسیری از على احمد ناصح،  كرد: كتاب هاى 
محمد تقى ديارى بیدگلى كه در اين كتاب ها از نظرات آيت اهّٰلل معرفت هم استفاده شده است و مقاالت 
»تفسیر صحابه  احمدزاده،  از سید مصطفى  معرفت«  اهّٰلل  آيت  ديدگاه  از  بیت:  اهل  تفسیرى  »روش 
و تابعان از ديدگاه آيت اهّٰلل معرفت« از مجید معارف، »جايگاه تفاسیر روايى از ديدگاه آيت اهّٰلل معرفت« 
از حیدر على  آيت اهّٰلل معرفت«  از ديدگاه  تفسیر  از حسین علوى مهر، »بررسى روش گرايش روايى در 

رستمى، »جايگاه روايت در تفسیر قرآن با تأكید بر ديدگاه آيت اهّٰلل معرفت« از على احمد ناصح و ... .
مقالٔه ديگرى كه در اين زمینه وجود دارد، »اعتبارسنجى روايات تفسیرى با تأكید بر ديدگاه آيت اهّٰلل 
معرفت« از محمدعلى رضايى اصفهانى است. ايشان در اين مقاله، نظرات دانشمندان به ويژه آيت اهّٰلل 
طباطبايى را در اين مورد مطرح مى كند و بعد سخنان آيت اهّٰلل معرفت را هم در اين زمینه مى آورند و بیشتر 
از مقدمٔه التفسیر االثری الجامع در اين زمینه استفاده كرده اند كه بیشتر نظرات به صورت تئورى است 
آيت اهّٰلل  اين پژوهش سعى كرده ايم نظرات  تقريبًا استفاده نشده است. ما در  از نمونه هاى عملى هم  و 
معرفت را در اين زمینه آورده و از چند كتاب ايشان از جمله التفسیر و المفسرون استفاده كنیم. هدف ما در 
اين پژوهش بیشتر كار عملى ايشان روى روايات تفسیرى كتاب التفسیر االثری الجامع است و با آوردن 
نمونه هاى عملى سعى كرده ايم كه برخورد ايشان را با روايات تفسیرى نشان دهیم كه از اين نظر، هم با 

اين پژوهش و هم با پژوهش هاى ديگر در اين زمینه تفاوت دارد. 

اعتبار سنجی روایات تفسیری از دیدگاه آیت اهلل معرفت 
در بارٔه اعتبار روايات تفسیرى سه بحث عمده وجود دارد: اول: اعتباربخشى به روايات تفسیرى با بررسى 
حجیت منبع روايات تفسیرى؛ دوم: بررسى نقد سندى روايات تفسیرى؛ سوم: بررسى محتوايى روايات 
تفسیرى. هر سه بحث اهمیت و نقش زيادى در تفسیر روايى دارد و در طول تاريخ تفسیر مورد بحث و 

1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 1، ص 33.
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بررسى مفسران و ارباب علوم قرآن بوده و هست.1 آيت اهّٰلل معرفت نیز در كتاب التفسیر و المفسرون فی 
ثوبه القشیب و در مقدمٔه التفسیر االثری الجامع به اين مباحث پرداخته اند.

اعتباربخشی به روایات تفسیری از طریق بررسی حجیت منبع روایات تفسیری
و  الجامع  التفسیر االثری  بارٔه اعتبار روايات تفسیرى و منابع آن ها در مقدمٔه كتاب  آيت اهّٰلل معرفت در 
التفسیر و المفسرون مطالب مبسوطى بیان كرده است كه روش ايشان را در اين مبحث مهم تفسیرى 

روشن مى سازد و در حقیقت اساس تفسیر خود را بر اين مطالب بنیان گذارده است:

حبا  یایان پااع ن 6
را  الهى مشکالت قرآن  به دستور  را مفسر خبیر قرآن معرفى مى كند كه  پیامبر6  آيت اهّٰلل معرفت، 

توضیح مى دهد تا حجت بالغٔه الهى باشد. ايشان مى فرمايد: 
را  تعالى  معانى كالم خداى  به  گاه  آ قرآن جايگاه مفسرى  به  نسبت  پیامبر6 
داشت، خداوند به او فرمان داده بود كه در كنار تبلیغ به تبیین و تفسیر بپردازد. 
القرآن  تبیانا و تفصیال لمجمالت  النبى6 تفسیرا و  المأثور عن  اّن  »ال شک 
تبیین و تفصیل  پیامبر6 در زمینٔه تفسیر،  بینة«؛ بى شک روايات مأثور  حجة 
مجمالت قرآن حجتى آشکار است. خواه از طريق عترت پاک او به ما رسیده باشد 

كه بیشتر آن ها از اين دسته اند يا از طريق اصحاب و يا امتش.2 
َل ِإَلیِهْم َو  اِس َما ُنزِّ ِن  ِللنَّ ْكَر ِلُتَبیِّ نَزْلَنا ِإَلْیَك الذِّ

َ
در جاى ديگر دلیل اين حجت را اين آيه مى شمارد: ﴿َو أ

ُرون؛3 بر تو قرآن را نازل كرديم تا آنچه را براى مردم نازل شده است برايشان بیان كنى و باشد  ُهْم َيَتَفکَّ َلَعلَّ
كه بینديشند﴾ و مى فرمايد:

 پیامبر اكرم6 وظیفٔه خود مى دانست كه در رفع ابهام يا توضیح و بسط آنچه 
قرآن به اجمال گفته است، با بیانى روشن و رسا خواسته هاى مسلمانان را برآورد. 
تالوت مى فرمودند،  بر صحابه  كه  آيه  به  آيه  را  قرآن  مداوم  به طور  پیامبر6 
از  شدن  بهره ور  و  استنباط  راه  و  مى ساختند  برطرف  هم  را  آن  ابهام  مواضع 

1 . رضایی اصفهانی، محمدعلی؛ »روش شناسی کتاب التفسیر االثری الجامع«، ص 231.
2 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 1، ص 137.

3 . نحل/ 44.
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مفاهیم عالیٔه قرآن را به آنان مى آموختند. بنابراين صحیح اين است كه بگويیم 
پیامبر6 براى امت، به ويژه اصحاب كّبار تمامى معانى آيات قرآن كريم را بیان 
داشته اند و تمامى اهداف و مقاصد شريف قرآن را بر ايشان شرح داده است. به 
را  قرآن  مفاهیم  و  احکام  فروع  دربارٔه  ائمه:  از  مانده  برجاى  احاديث  كه  ويژه 
بدان ضمیمه نمايیم، كه در اين صورت هیچ نقطٔه ابهامى دربارٔه مفاهیم قرآنى 

باقى نخواهد ماند.1 

رلت ار یایان رهل با : 
آيت اهّٰلل معرفت معتقد است كه روايات تفسیرى اهل بیت: مثل روايات پیامبر6 حجت است. ايشان 
در كتاب هاى التفسیر المفسرون و التفسیر االثری الجامع اين مطلب را به صورت اجمالى و پراكنده بیان 

كرده است و گاهى اهل بیت: را )عترت طاهره( خوانده اند: 
پیامبر گرامى اسالم6 دربارٔه عترت طاهره، در كنار قرآن سفارش نمود و آن دو 
را يادگارهاى ماندنى و جاودانه خود در میان امت قرار داد و از آن دو به ثقلین تعبیر 
كرد كه تا زمان رستاخیز و حضور در كنار حوض كوثر از يکديگر جدايى ناپذيرند. 
تا فرجام جهان است و بسان دو پرچم  اين دو،  از استمرار خط  تعبیر، كنايه  اين 
هدايت براى امت با هم دوام خواهند يافت و تا هنگامى كه بدان دو چنگ بزنند 

هرگز گمراه نخواهند شد.2 
اّنی تارٌک فیکم الثِّقَلنی کتاب اهللِ و عرتتی ما ان متّسکتم هبام لن تضّلوا ابدًا لن یفرتقا حّتی یردا 

علّی احلوض.3 
در بارٔه حديث ثقلین نکاتى وجود دارد كه عبارت اند از: 1ـ لزوم مودت اهل بیت:؛ 2ـ تداوم امامت 
اهل بیت: به طور جاودانه در طول حیات امت و اثبات مرجعیت پس از پیامبر6 در فهم امور دينى و 
معانى قرآن، آن هم مرجعیتى خطاناپذير و مصون، بسان مرجعیت قرآن؛ 3ـ اهل بیت: راسخان در علم 
و مصداق كامل صفت »اهل الذكر« هستند كه تفسیر و تأويل قرآن را يک جا مى دانند؛ لذا فقط اينانند كه 
1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، پیشین، ج 1، ص 161؛ معرفت، محمد هادی؛ التفسیر 

االثری الجامع، پیشین، ج 1، ص 121.
2 . همان، ص 433.

3 . مجلسی، محمد باقر؛ بحار االنوار، تحقیق محمد باقر بهبودی، لبنان: دار إحیاء التراث العربي، چاپ سوم، 1403 ه ، ج 
2، ص 226؛ ج 23، ص 109؛ ج 25، ص 237؛ ج 35، ص 184؛ ج 36، ص 331 و ... .
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براى همیشه شايستگى مرجعیت امت در فهم معانى قرآن و آموزش آيات آن را دارند.1 
آيت اهّٰلل معرفت در بارٔه نقش اهل بیت: در تفسیر قرآن مى فرمايد:

 نقشى كه امامان اهل بیت: در تفسیر قرآن ايفا كردند، نقش تربیتى ـ آموزشى 
و راهنمايى مردم به راه هاى تفسیر بود. اينان بیان كردند كه شیؤه شايسته براى 
فهم معانى كالم خدا چیست و كیفیت احاطه بر نکات دقیق و اسرار اين كالم 
جاودانٔه الهى چگونه است؛ لذا تفسیر اينان از قرآن كه در قالب روايات به ما رسیده 
است، جنبٔه الگويى دارد كه بر امت و دانشمندان عرضه داشته اند تا شیؤه تفسیرى 
را بیاموزند، آن هم شیوه هايى كه بر پايه هاى مستحکم و اصولى استوار بنا نهاده 
شده است. نکات ظريفى كه در البه الى حجم فراوان تفاسیرى كه از ايشان به 
تعلیم و تربیت افراد شايسته براى راه يافتن به تفسیر قرآن است تا آنان را به نکته ها 
اينان وارثان قرآن عظیم و  برترين كتاب آشنا سازند. آرى،  اين  و ريزه كارى هاى 
حامالن و تبیین كنندگان آن براى مردم در كمال امانت و صداقت اند تا قرآن را 

براى ايشان كريمانه تفسیر كرده و به آنان تحويل دهند.2 
البته شیؤه عملى ايشان در نوشته ها و تفسیر مورد بحث همین است كه روايات تفسیرى پیامبر6 

و اهل بیت: را حجت مى شمردند.3

رلت ار یایان صحابس 
آيت اهّٰلل معرفت براى اقوال صحابه ارزش خاصى قائل بودند چون آن ها نزديک به پیامبر6 بوده و 

معمواًل مطالب او را نقل مى كردند: 
تفسیر صحابى ارزش علمى و عملى باالى خود را دارد؛ چه صحابه درهاى دانش 
كرده،  تربیت  را  آنان  پیامبر6  هستند.  آن  به  رسیدن  راه هاى  و  پیامبر6 
آموزش داد و فهم عمیق بخشید؛ تا واسطٔه بین او و مردم باشند و هنگام بازگشت 

به قوم خود آنان را انذار دهند.4 

1 . همان، ص 435.
2 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، پیشین، ج 1، ص 446.

3 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 1، ص 98.
4 . همان.
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آيت اهّٰلل معرفت، اقوال صحابیان را با دو شرط معتبر دانسته اند: اول: سند روايات به صحابى صحیح 
باشد، دوم: از اصحاب طراز اول باشد.1 ايشان با شرط دوم بسیارى از افراد اطراف پیامبر6 را كه به 
عنوان صحابى از آن ها ياد مى شود از نام صحابه خارج كرده اند. از اين رو، با ذكر روايتى از امام رضا7 

معاويه را از صحابه نمى داند.2 
از نوشته هاى ايشان روشن مى شود كه همین صحابیان نیز هم طراز نیستند بلکه صحابیان معصوم 
مانند حضرت على7 قولشان حجت است اما صحابیان غیر معصوم قولشان فقط ارزشمند و از اعتبار 
ويژه اى برخوردار است كه آن را از تفاسیر هر دوره ديگر متمايز مى سازد.3 بنابراين، بر اساس ديدگاه آيت 
اهّٰلل معرفت سخن صحابى در تفسیر معتبر است؛ چه فهم تفسیرى و چه روايت تفسیرى او. ايشان سخن 
صحابه را يکى از منابع اصیل در تفسیر مى دانند ولى اين نکته را هم گوشزد كرده اند كه از روايات ضعیف 
و ساختگى بايد دورى كرد، و نیز تصريح كرده اند كه راهبر مفسر در اين عرصه بايد تحقیق باشد نه تقلید.4 
آيت اهّٰلل معرفت در كتاب التفسیر االثری الجامع در البه الى تفسیر آيات سوره هاى حمد و بقره مکرر 
از احاديث صحابیان استفاده كرده اند.5 البته همٔه آن ها را قابل قبول ندانسته و در موارد متعددى به نقد 

احاديث نقل شده پرداخته اند.6
مثاًل بعضى از روايات ابوهريره را به عنوان اسرائیلیات معرفى كرده است كه در جاى خود به آن اشاره 
َنا َءاَل ِفْرَعْوَن 

ْ
ْغَرق

َ
نَجْیَناُكْم َو أ

َ
َنا ِبُکُم اْلَبْحَر َفأ

ْ
مى شود. روايتى را هم گروهى از مفسران ذيل آئه ﴿َو ِإْذ َفَرق

نُتْم َتنُظُرون؛7 و به ياد آوريد زمانى را كه دريا را برايتان شکافتیم و شما را نجات داديم و فرعونیان را 
َ
َو أ

غرق كرديم و شما مشاهده مى نموديد﴾ از ابن عباس آورده اند: وقتى پیامبر6 وارد مدينه شد يهود 
را ديد كه روز عاشورا روزه هستند گفت: پس چرا امروز را روزه گرفته ايد؟ گفتند: اين روز روزى است كه 
خداوند در آن بنى اسرائیل را از دشمنانشان نجات داد پس موسى اين روز را روزه گرفت. پس پیامبر6 
گفت كه ما به موسى از شما بر حق تريم، پس اين روز را روزه گرفت و به روزه اين روز فرمان داد. آيت اهّٰلل 

1 . همان، ص 140.

2 . همان، ص 104.

3 . همان، ص 100.
4 . همان، ص 150.

5 . همان، ج 3، ص 229، ح 2/ 2270؛ ج 2، ص 529، ح 1511/2 و ص 167، ح 469/2 و ... .
6 . همان، ج 1، ص 259، ح 33/1 و ص 402، ح 620/1؛ ج 4، ص 70، ح 3263/2 و ص 110، ح 3449/2 و ... .

7 . بقره/ 50.
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معرفت مى گويد: اين حديث عجیب است. پیامبر اسالم6 قطعًا از سنن پیامبران قبل از خود هم پیروى 
نمى كند چه شود كه از قول يهود كه اعتبارى در آن نیست، پیروى كند.1 

رلت ار یایان یابلان 
آيت اهّٰلل معرفت ضمن صحه گذاشتن بر خصوصیات كلى تفسیر در دورٔه تابعان درست به همان شکل 
كه ديگران به آن پرداخته اند و معرفى منابع تفسیر قرآن در اين دوره بدون آن كه به تعبد در مقابل آراى 
تفسیرى تابعان قائل باشد تنها به دلیل نزديک بودن آنان به عصر نزول قرآن، مطالعه نظرات تفسیرى 

تابعان را از باب بررسى و تحقیق در مسائل، نه صرفًا تقلید و تعبد، امرى ضرورى مى داند.
ايشان به عظمت تابعان اشاره كرده و اينکه حجم زيادى از میراث تفسیرى مسلمانان از تابعین است. 
آيت اهّٰلل معرفت تابعان را واسطٔه دسترسى به ديدگاه صحابه و احاديث پیامبر6 دانسته و بیشتر تابعان را 
دانش آموختٔه مدارس تفسیرى صحابه اى مى دانند كه نزد صاحب رسالت پرورش يافته اند؛ بنابراين، ايشان 
همٔه دانش تابعان را از منابع اصیلى كه به مصدر وحى امین منتهى مى شود، گفته و اين افراد را با كسانى 
كه خاستگاه علومشان دور از دستشان است، متفاوت دانسته اند. به گفتٔه ايشان، پیامبر6 اصحاب خود 
را براى فهم قرآن و استنباط از آن تربیت كرد تا اسؤه امت و نشانه هايى براى هدايت باشند. تابعاِن شايسته 
نیز نزد آنان تربیت شدند و بدين سان همٔه آنان محل رجوع امت بودند و سخنانشان، مصادر نخستین فقه  و  تفسیر 

شد. مشروط به آن كه سخنان آنان از طريق متواتر يا همراه داليل يقین آور به دست برسد.2 
آيت اهّٰلل معرفت در التفسیر االثری الجامع از روايات تابعان، بسیار استفاده كرده است.3 البته بايد گفت 
تمام سخنان آنان مورد پذيرش ايشان نیست؛ گاه برخى را پذيرفته و به عنوان تفسیر آيه از آن ها بهره برده 
است، گاه به موارد اشکال و وجود تناقض بین آن ها اشاره4 و در بیشتر موارد سکوت كرده و فقط به نقل 

اكتفا نموده است.
وُكْم َعن ِديِنُکْم ِإِن اْسَتَطاُعوا؛5 آن ها پیوسته با شما  مثاًل در بارٔه آئه ﴿َو اَل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُلوَنُکْم َحتَى  َيُردُّ
جنگ مى كنند تا اگر توانستند شما را از دينتان برگردانند﴾، ابن احمد روايتى را با سند از عکرمه آورده كه 

1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 3، ص 56، ح 1804/2.
2 . همان، ج 1، ص 173.

3 . همان، ج 2، ص 60، ح 2/ 106 و ص 113، ح 286/2؛ ج 3، ص 147، ح 2037/2 و ... .
4 . همان، ج3، ص 108، ح 1927/2 و ... .

5 . بقره/ 217.
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على7 مى خواست مردمى را كه از دين اسالم برگشته بودند، بسوزاند كه ابن عباس به او گفت: كه آن ها 
را نسوزان، چرا كه پیامبر6 گفته كه قاتالن به عذاب خداوند عذاب مى شوند، سخن رسول اهّٰلل6: 
هر كس دينش را تبديل كند، پس او را كشته است. آيت اهّٰلل معرفت گفته كه اين حديث نزد ما ناپسند 
است؛ قضیٔه سوزاندن مردمى كه از دين برگشته بودند توسط امام، حديث جعلى و ساختگى است كه توسط 
ايادى گناهکار وضع شده تا شأن داناترين مردم را بعد از رسول اهّٰلل6 پايین بیاورند و علم ابن عباس 

در برابر علم على7 مانند قطره اى از درياست پس چگونه ابن عباس، على7 را موعظه كرده است.1

بررسی سندی روایات تفسیری
براى اين امر، دانش رجال پايه گذارى و در بین شیعه و اهل سنت كتاب هاى متعددى در اين زمینه نگاشته 
شد تا راويان از نظر وثاقت، مذهب و نقاط ضعف و قوت شناسايى و به نسل هاى آينده معرفى شوند. از 
اين رو، هنگام نقل حديث، سلسلٔه راويان مورد بررسى و خبر واحد در يکى از اقسام صحیح، حسن، موثق 
اما احاديث  و ضعیف قرار مى گیرد. بیشترين كاربرد شیؤه بررسى سند در احاديث فقهى بوده و هست. 
تفسیرى زيادى كه در تفاسیر روايى شیعه مثل تفسیر عیاشی، البرهان، نورالثقلین و در تفاسیر روايى اهل 
سنت مثل تفسیر جامع البیان طبرى نقل شده است، نیز به بررسى سندى نیاز دارد. برخى مفسران نیز 

گاهى به بررسى سندى اين گونه احاديث پرداخته اند. 
البته در بارٔه كاربرد شیؤه بررسى سندى در روايات تفسیرى و تقدم آن بر بررسى محتوايى، اختالف 
كارآمد  اين جا  در  را  سندى  بررسى  معرفت،  اهّٰلل  آيت  جمله  از  دارد،  وجود  صاحب نظران  بین  نظرهايى 
نمى داند، بر خالف فقه كه اين شیوه در آن جا كارآمد است. البته ايشان در كتاب التفسیر االثری الجامع 
گاهى اگر حديثى هم از نظر سند و هم از نظر متن مشکل جدى داشت به اين موضوع اشاره و حديث را 

رد كرده اند. به چند نمونه از اين موارد اشاره مى كنیم: 
صحاِب الَجِحیم؛2 قطعًا ما تو را به درستى 

َ
ْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ  َبِشیًرا َو َنِذيًرا َو اَل ُتَسُل َعْن أ

َ
ا أ در بارٔه آئه ﴿ِإنَّ

و راستى، بشارت دهنده و بیم رسان فرستاديم، و تو ]بعد از ابالغ پیام حق [ مسئوِل ]ايمان نیاوردن و 
كه  آمده  عاصم  ابى  بن  داوود  و  قرظى  كعب  بن  از محمد  روايت  دو  نیستى﴾،  دوزخیان  حال [  و  وضع 
پیامبر6 فرمودند كه كاش پدرانمان نیز اين كار را انجام داده بودند )به دين اسالم گرويده بودند( كه 

1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،ج 5، ص 417، ح 6251/2.
2 . بقره/ 119. 
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اين آيه نازل شد. آيت اهّٰلل معرفت هر دو حديث را داراى ضعف اسناد، مرسل و معضل مى داند و بیان 
مى كند كه افزون بر اين، متن دو روايت هم مخالف سیاق و دلیل عقلى است چرا كه پدران پیامبر6 
اِجِدين؛1 و  َبَك فِى السَّ پاک بودند و رحم هاى مادرانشان نیز پاک بود و به وسیلٔه رواياتى كه دربارٔه آئه ﴿َو َتَقلُّ
به انتقال تو در اهل سجود )و به دوران تحّولت از اصالب شامخه به ارحام مطهره( آگاه است﴾ آمده است 
كه پیامبر6 از اصالب طاهره و از ارحام مطهره بود. در ادامه، سخن طبرى را آورده كه خداوند پدرش 

عبداهّٰلل و مادرش آمنه را زنده مى كند تا ايمان آورند.2 
َلوِة اْلُوْسَطى؛3 بر تمام نمازها و به خصوص نماز میانه محافظت  َلَواِت َو الصَّ در بارٔه آئه ﴿َحاِفُظوْا َعلَى الصَّ
و مراقبت كنید﴾ در روايتى گفته اند كه منظور از الصالة الوسطى، نماز عصر است. آيت اهّٰلل معرفت بیان 
مى كند كه زيد بن عبید كه در سند آن است، شناخته شده نیست و همچنین عمیر بن يريم، هر دو مجهول 
هستند البته ممکن است هبیرة بن يريم بوده باشد كه اين جا تصحیف شده است ولى هبیرة بن يريم هم 
شناخته شده نیست و وثاقتش ثابت نشده است؛ پس شکى نیست كه اين روايت دروغین و از جهالت راوى 

است. زيرا بر اساس روايات زيادى منظور از الصالة الوسطى، نماز ظهر است.4 

بررسی محتوایی روایات تفسیری
براى بررسى محتوايى روايات تفسیرى، دانشمندان علوم حديث به دانش هاى فقه الحديث و نقد الحديث 
با كتاب،  نقد محتوايى شکل گرفت كه مشهورترين آن ها مخالفت  اين راستا معیارهاى  و در  آوردند  رو 
سنت قطعى، عقل و علم قطعى است. از اين رو، شارحان و ناقدان حديث در طول تاريخ اسالم به بررسى 

محتواى احاديث پرداخته و تالش كرده اند احاديث درست و نادرست را از يکديگر جدا سازند.5 
بیشترين كاربرد شیؤه نقد محتوايى حديث، در بارٔه احاديث اعتقادى بوده است؛ اما پرسش اساسى 

اين جاست كه در بررسى احاديث تفسیرى كدام شیوه را به كار ببريم؟ و اصواًل كدام شیوه كارآيى دارد؟
معتقد  و  است  پرداخته  اين مطلب  به  الجامع  االثری  التفسیر  گرانسنگ  مقدمۀ  در  معرفت  اهّٰلل  آيت 

است: 

1 . شعراء/ 219.
2 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،ج 4، ص 16، ح 2/ 3138 و 3139/2.

3 . بقره/ 238.
4 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،ج 6، ص 112، ح 7004/2.

5 . ر. ک: مجلسی، محمد باقر؛ مرآة العقول، تهران: دار الکتب االسالمیة، چاپ دوم، 1363 ش.
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مهمترين  و  دارد،  قرار  دوم  درجۀ  در  اما  است،  ارزشمند  سندى  بررسى  اگرچه 
شیوه براى بررسى احاديث تفسیرى، بررسى محتوا و فحوى و قوت مطالب و...  

آن هاست و اين در درجۀ اول قرار دارد.1 
ايشان معتقد است كه بحث از سند روايت، بحثى فرعى است كه غالبًا عقیم است؛ زيرا روايات مرسل 
زياد بوده و در بسیارى از موارد شرح حال افراد، مجمل و مبهم است؛ عالوه بر آنکه امکان دستبرد به سند 

روايات وجود دارد. بنابراين شیؤه نقد متنى، كامل تر و بهتر است.
به هر حال نظر آيت اهّٰلل معرفت آن است كه در روايات تفسیرى، عمدٔه توجه و تکیه بر متن روايات 
است و سند در مرتبٔه دوم قرار دارد. اهمیت نظر ايشان در چگونگى نقد روايات تفسیرى از اين رو بايد مورد 
توجه قرار گیرد كه اينک بیشتر تفاسیرى كه در اختیار ما است مانند تفسیر قمی، تفسیر عیاشی و ... از نظر 

سند، ايراد و اشکال  هاى متعددى دارد. 

ارزیابی عملی )محتوایی( آیت اهلل معرفت در بارة روایات تفسیری 
آيت اهّٰلل معرفت، در التفسیر االثری الجامع ابتدا خود تفسیر كوتاهى از آئه مورد نظر را ارائه مى دهد و در 
برخى موارد هم سخن مفسران مقدم و گاهى هم نظرات مذاهب مختلف را در بارٔه آيه بیان مى دارد؛2 
را  برتر  بین روايات وجود دارد نظرات  را مى آورد. در جايى كه اختالف نظر  آيه  به  سپس روايات مربوط 
ُه ِبکَلَماٍت؛3 و )به ياد آر( هنگامى كه خدا ابراهیم را به  ِإْبَراِهیَم َربُّ ِإِذ اْبَتلَى  مى گويد. مثاًل در بارٔه آئه ﴿َو 
امورى امتحان فرمود﴾، پس از آوردن چندين روايت مى گويد كه سخن مجاهد، ابو صالح و ربیع بن انس 
از سخن ديگران صحیح تر است.4 و گاهى هم خود به جمع بندى روايات مى پردازد و نظر نهايى را مى گويد. 
ْلَوى﴾5 بعد از آوردن روايات مختلفى كه در بارٔه معناى »المن«  نَزْلَنا َعَلْیُکُم اْلَمنَّ َو السَّ

َ
مثاًل در بارٔه آئه ﴿َو أ

»السلوى«  و  است  مانند عسل شیرين  و  است  ترنجبین  »المن« همان  كه  آمده، مى گويد  »السلوى«  و 
پرنده اى است به رنگ قرمز كه در مصر است.6 

1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،ج 1، ص 219.
2 . همان، ج 5، ص 155 و ج 6، ص 60.

3 . بقره/ 124.
4 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،، ج 4، ص 41.

5  بقره/ 57.
6 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،، ج 3، ص 150.
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گاهى هم بعد از آوردن چند روايت، سخن مفسرانى مانند طبرى1 و عالمه طباطبايى2 را در بارٔه تفسیر 
آيه در جمع بندى روايات آورده و خود ديگر سخنى در اين موضوع نگفته است. 

ايشان در بارٔه اختالف روايات گاهى با آوردن كلمٔه »ملحوظه« )قابل مالحظه( رواياتى را براى تکمیل 
بحث آورده اند.3 آيت اهّٰلل معرفت اگر به مطلب قابل توجهى در روايتى برمى خوردند با آوردن »نکتة دقیقة« 
يا »نکتة ظريفة« به آن مطلب مهم در آن روايت اشاره مى كردند.4 مثاًل روايتى از امام باقر7 آمده كه 
او اخالص  براى  و عبادت [  اعتقاد، طاعت  ايمان،  ما ]در  و  مُخِلُصون؛5  َلُه  نْحُن  ﴿َو  آئه  بارٔه  در  مردى 
مى ورزيم﴾ از ايشان پرسید: آيا اشکال دارد كه انسان ظاهر خود را خوب نگه دارد؟ امام باقر7 فرمودند: 
اشکالى ندارد. آيت اهّٰلل معرفت با آوردن »نکتة دقیقة« به اين موضوع اشاره كرده اند كه ذات انسان اين 
است كه خود را بین مردم متعارف و خوب ظاهر كند و انسان بايد صمیم قلبش هم صالح، عمل خیر و 

فضیلت دادن به مردم باشد.6 
آيت اهّٰلل معرفت معیار اساسى در نقد متنى و محتوايى احاديث را عرضٔه روايات بر محکمات قرآن 

مى داند. به عقیدٔه ايشان احاديث عرضٔه روايات بر قرآن متواتر است، از جمله اين روايت را مى آورد: 
فقد تواتر عن النبى6: خطب النبی:  بمنی فقال اهیا الناس ما جائکم عنّى یوافق کتاب اهلل 
فانا قلته و ماجائکم خیالف کتاب اهلل فلم اقله؛7 ای مردم آنچه که به سوی شام آمد اگر موافق 

کتاب خدا بود من آن را گفته ام و اگر خمالف کتاب خدا بود من آن را نگفته ام. 
 و بعد از ذكر احاديث متعدد در اين زمینه مى نويسد: 

معیار نخست براى تمیز روايت قوى از ضعیف، عرضه بر محکمات دين )قرآن، 
آيات، و مقصود  سنت و عقل( است. نظیر عرضٔه متشابهات قرآن بر محکمات 
از كتاب در اين جا كنايه از محکمات دين و ضروريات عقل است كه شامل سنت 
قطعى و برهان عقل مى شود. پس هرچه موافق آن هاست، استوار و صحیح است 

1 . همان، ج 3، ص 202 و 221،؛ ج 5، ص 54 و ... .
2 . همان، ج 5، ص 109؛ ج 6، ص 184 و 274 و 314 و 346 و ... .

3 . همان، ج 3، ص 219 و 270؛ ج 4، ص 51 و 143؛ ج 5، ص 68 و 105 و ... .
4 . همان، ج 3، ص 214.

5 . بقره/ 139.
6 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 4، ص 117.

7 . حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 79، ح 15.
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و هرچه مخالف آن هاست، نادرست به شمار مى آيد.1 
بنابراين، بر اساس ديدگاه آيت اهّٰلل معرفت، معیار اساسى نقد روايات، نقد متنى و محتوايى است و 
نقد سندى به تنهايى كافى نیست؛ و معیار اصلى در نقد محتوايى عرضه بر محکمات دين است كه شامل 

قرآن، سنت قطعى و عقل مى شود.

لنضه بن قن ن
 گفته شد كه اصلى ترين مورد نقد محتوايى، عرضٔه روايات بر قرآن كريم است. در روايات اين امر بیان شده 

است و علماى شیعه و اهل تسنن بدان تصريح كرده اند.
در  و  مى داند  روايات  ارزيابى  مهم ترين مالک  را  قرآن  انديشمندان،  ديگر  معرفت هم چون  اهّٰلل  آيت 

مقدمٔه التفسیر االثری الجامع مى نويسد:
از آن رو كه احاديثى كه از گذشتگان به ما رسیده، نقش اساسى در تفسیر و فهم 
آن ها  خالصى  و  زاللى  سالمت،  زمان،  طول  در  آيا  ديد  بايد  دارند،  قرآن  معانى 
پايدار مانده است؟ اين مطلب توجه دانشمندان اسالمى را به خود جلب كرده و 
موجب شده است كه مرز شناخت احاديث صحیح از ساختگى را مشخص كنند و 
مهم ترين آن مرزها مطالبى است كه پیامبر اكرم6 به آن توجه داده كه عبارت 
از »عرضٔه روايات بر كتاب خدا و آيات محکم آن« است. بر اين اساس، رواياتى 

كه موافق كتاب خدا باشند، حق هستند و آنچه مخالف آن باشد، باطل است.2 
وى مقصود از مخالفت يا موافقت با قرآن را موافقت يا مخالفت حرفى و لفظى با قرآن نمى داند، بلکه 
مراد از آن را مخالفت جوهرى دانسته كه با روح اسالم در همٔه قوانین و احکام آن منافات دارد. ايشان 
معتقد است دانشمندان ژرف انديش به دلیل علمى كه به مواضع دين و اسرار شريعت دارند، مى توانند بر 

آن اشراف يابند.3 
ًة ّلْزَواِجِهم؛4 مردانى از شما كه  ْزَواًجا َوِصیَّ

َ
أ َيَذُروَن  ْوَن ِمنُکْم َو  ُيَتَوفَّ ِذيَن  براى نمونه دربارٔه آئه ﴿َو الَّ

مى میرند و زنانى برجاى مى گذارند بايد كه درباره زنان خود وصیت كنند﴾، ابو مسلم اصفهانى مى گويد 

1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،ج 1، ص 219.
2 . همان.

3 . همان، ص 225.
4 . بقره/ 240.
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كه منظور آيه اين است: اگر كسى فوت كرد و همسرى از خود باقى گذاشت بايد براى نفقه و سکونت او 
وصیت كند ولى عمل به اين وصیت واجب نیست و همسر اختیار دارد كه پس از انقضاى عده ازدواج كند 
و در حقیقت اين آيه نقض عادت جاهلیت است كه همسرانشان را پس از فوت به ماندن در خانه مجبور 
مى كردند و اين آيه ناسخ است. آيت اهّٰلل معرفت بیان مى كند كه اول اين كه نسخ در اين جا معلوم و محقق 
نیست؛ دوم اين كه تأخیر ناسخ بر منسوخ در نزول واجب است و بايد اين تأخر در مصحف هم به ترتیب 
آمده باشد اما اين جا تقدم ناسخ بر منسوخ است كه درست نیست پس حکم به نسخ نمى شود چون ضرورتى 
ندارد. ظاهر آيه اختصاص به كسانى دارد كه از همسران فوت شده و فرزندى ندارند و گرنه بقاء به میراث 
فرزندانشان است البته فرزندان هم نبايد مادرشان را بیرون كنند. اين آيه منافاتى با آئه میراث و اعتداد 

ندارد كه بگويیم اين آيه، ناسخ آن ها است.1    
آيت اهّٰلل معرفت سخن ابو مسلم كه گفته است اين آيه، ناسخ آئه مواريث است را با عرضه بر قرآن و 
با توجه به روح حاكم بر قرآن كه آيه ناسخ بر آيه منسوخ متقدم نمى شود، رد كرده است. همین طور كه 

مى دانید آئه میراث آئه يازدهم سورٔه مبارک نساء است. 
ين؛2 در دين هیچ اجبارى نیست﴾، روايتى از ضحاک آمده كه قطعٔا آئه  در بارٔه آئه ﴿اَل ِإْكَراَه فِى الدِّ
نفى اكراه، به شأن اهل كتاب نازل شده است زيرا عرب كه امت امیه بودند، برايشان دينى نبود پس قطعًا 
اهل كتاب بودند كه با شمشیر بر دين اكراه كردند. آيت اهّٰلل معرفت مى گويد كه شکى نیست كه اين وهم 
است و از سركشى عرب سرچشمه مى گیرد؛ بلکه آن ها بودند كه میثاقشان را نقض كردند و عهدى را كه 

با مسلمانان بسته بودند رعايت نکردند. پس اين حکم عامى است كه مخالف صريح قرآن است.3  
بار  بودند چندين  امیه  بیشتر همان فرزندان  منافقان كه  و  داريم كه كافران  آيات متعددى  قرآن  در 
عهدشان را با مسلمانان نقض كردند.4 آيت اهّٰلل معرفت با عرضٔه روايت بر قرآن اين روايت را مخالف صريح 

قرآن مى داند. 
شايان ذكر اين كه در التفسیر االثری الجامع نمونه هاى عرضه شده بر قرآن زياد آمده است.5 

1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،ج 6، ص 163، ذیل ح 7218/2.
2 . بقره/ 256.

3 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ص 285، ذیل ح 7495/2.
4 . رعد/ 25؛ توبه/ 8 و 10 و 13 و ... .

5 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 3، ص 83، ذیل ح 1839/2و ص 238؛ ج 4، ص 135، ذیل 
ح 3518/2 و ص 323، ذیل ح 4189/2 و ص 344، ذیل ح 4273/2؛ ج 5، ص 559، ذیل ح 6702/2 و ... 
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لنضه بن ال 
عرضٔه روايات بر حديث معتبر، نکته اى است كه پیامبر اكرم6 ياران خود را بدان متنبه ساخته اند و ائمٔه 

معصوم: نیز بر آن تأكید كرده اند:
از ما سخنی را که بر خالف قرآن باشد، نپذیرید؛ چرا که ما چون سخن بگوییم، در موافقت 
با قرآن و سنت سخن خواهیم گفت. ما از خداوند و رسول گرامی اش حدیث می گوییم. 
مهانا سخن آخرین ما مانند کالم اولنی ماست و کالم اولنی ما مؤید کالم آخرین ماست. پس 

اگر کسی آمد که جز این بر شام روایت کرد، سخنش را به خودش باز گردانید.1 
بیشتر علما و انديشمندان، عرضه به سنت را دومین مالک ارزيابى حديث مى دانند. برخى از آنان سنت 

را به صفتى همچون تواتر يا استفاضه مقید كرده اند.2 
آيت اهّٰلل معرفت در بیان روش خويش در مقدمٔه التفسیر االثری الجامع، عرضٔه روايات تفسیرى به 

سنت را بیان نموده و در تفسیر از آن بهره برده است.
َتاِن َفِإْمَساُك ِبَمْعُروف؛3 اين  اَلُق َمرَّ از جملٔه اين موارد، مى توان به روايتى اشاره كرد كه ذيل آئه ﴿الطَّ
طالق دو بار است و از آن پس يا به نیکو وجهى نگه داشتن اوست﴾ آمده، سويد بن غفلة آورده كه عائشه 
خثعمیه همسر حسن بن على7 بود، هنگامى كه حضرت على7 كشته شد همسرش به او گفت كه چرا 
در خالفت سستى مى كنى امام حسن7 فرمود: على7 كشته شد و تو مرا شماتت مى كنى برو كه تو را 
سه بار طالق دادم، و مقدارى پول را با پیکى براى او فرستاد و زن وقتى فرستادٔه امام به سوى او آمد گفت 
اين متاع قلیلى است از يک دوست جدا شده  و گريه كرد، سپس امام حسن7 گفت: از پدرم و او هم از 
جدم شنید كه هركه يک بار به زنش زبانى و يا مبهم بگويد كه سه بار تو را طالق دادم ديگر براى او حالل 
تا اين كه دوباره با همسرش ازدواج كند و به سوى او باز گردد. آيت اهّٰلل معرفت مى گويد كه اين  نیست 
سخن اشتباه است و حاشا كه اهل بیت: سخنى بگويند كه جدشان رسول اكرم6 آن را انجام نداده 
است، اگر آن است و اگر آن را به كتاب و سنت برگردانیم، متوجه مى شويم كه سه طالقه كردن در پاكى 

و با شرايطى واقع مى شود و اين يک بار است و طالق در غیر پاكى واقع نمى شود و اثرى از آن نیست.4

1 . مجلسی، محمد باقر؛ بحاراالنوار، پیشین،  ج 2، ص 249.
2 . سبحانی، جعفر؛ الحدیث النبوی بین الروایة و الدرایة، بیروت: مؤسسه االعلمی، 1405 ه،  ص 60.

3  بقره/ 229.
4 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،ج 6، ص 25، ذیل ح 6737/2.
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آيت اهّٰلل معرفت با توجه به مغايرت اين روايت با قرآن و سنت، آن را رد كرده است. 
َلوِة اْلُوْسَطى؛1 بر تمام نمازها و به خصوص نماز میانه محافظت  َلَواِت َو الصَّ در بارٔه آئه ﴿َحاِفُظوْا َعلَى الصَّ
و مراقبت كنید﴾، روايت هايى از صحابه و تابعین و روايتى را هم گروهى از زبان امام على7 آورده اند كه 
نماز وسطى همان نماز عصر است كه سلیمان در آن كوتاهى كرد تا اين كه خورشید غروب كرد. عالمه 
اين روايت را متضاد آنچه كه قباًل از پیامبر6 و امام على7 گفته شده بود كه نماز وسطى همان نماز 
ظهر است، مى داند. همچنین در آن اشاره به قصٔه اسطوره اى شده كه قداست پیامبران خدا را زير سؤال 

مى برد.2
آيت اهّٰلل معرفت اين روايت را هم به دلیل مغايرت با سخن رسول خدا6 كه همان سنت ايشان 

است، رد كرده است. 
همین طور نمونه هاى زياد ديگرى هم در اين كتاب براى عرضه بر سنت آمده است.3

رر یابس لقلس
يکى از راه هاى شناخت سره از ناسرٔه احاديث، مخالفت با سنجش عقلى است كه عموم پژوهشگران و 
محققان اسالمى در میان اهل سنت و شیعه آن را معتبر مى شمارند. عالمه طباطبايى و آقاى سبحانى از 
شیعه، مخالفت روايت با عقل را دلیلى براى عدم پذيرش آن دانسته اند. همچنین صبحى صالح و ادلبى 

از اهل تسنن آن را از مالک هاى ارزيابى حديث مى دانند.
آيت اهّٰلل معرفت روايتى از پیامبر اكرم6 نقل مى كند كه:

اذا اتاکم عنى حدیث فاعرضوه عىل کتاب اهلل و حجة عقولکم فان وافقهام فاقبلوه و االّ 
فارضبوا به عرض اجلدار؛4 اگر چیزی از ما به شام رسید آن را به کتاب خدا و عقل هایتان 

برگردانید اگر موافق آن ها بود آن را بپذیرید و گرنه آن را به دیوار بزنید.
بدين معنا كه رسول خدا6 عقل را در كنار كتاب خدا، معیارى براى تشخیص سلیم از سقیم قرار 

داده است.5

1 . بقره/ 238.
2 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،، ج 6، ص 115، ذیل ح 7012/2.

3 . همان، ص 152، ذیل ح 5503/2 و ص 153، ذیل ح 5504/2 و ص 65، ذیل ح 5197/2 و ... .
4 . مجلسی، محمد باقر؛ مرآة العقول، پیشین، ح 343/2.

5 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 1، ص 225.  
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ْحَیاء؛1 آنان را كه در راه خدا كشته مى شوند، 
َ
ْمَواُت َبْل أ

َ
در بارٔه آئه ﴿َو اَل َتُقوُلوْا ِلَمن ُيْقَتُل فِى َسِبیِل اهّٰلل أ

مرده مخوانید، آن ها زنده اند﴾، روايتى از پیامبر6 آمده كه نفس روح مؤمن به صورت پرنده اى روى 
درختى از بهشت است تا اين كه روز قیامت خداوند جسمش را به او باز مى گرداند و اين داللت بر عموم 
مؤمنین دارد و اين كه در قرآن به شهدا اختصاص داده شده به خاطر تکريم و تعظیم شان است. نووى در 
بارٔه آن گفته است كه هنگامى كه خداوند اراده كند روح مؤمن يا شهید را وقتى كه از بدن او خارج شد 
در چراغ هايى يا پرنده اى و يا هر جاى ديگرى كه بخواهد قرار مى دهد و بعید است كه اجسام به ارواح 
برگردد. آيت اهّٰلل معرفت مى گويد كه اين از عقايد محض اشعرى ها است كه با شريعت عقل تنافى دارد.2

ِذى َعَلْیِهنَّ ِبالَمْعُروِف؛3 و در آن ايام اگر شوهرانشان قصد  َراُدوْا ِإْصاَلًحا َو َلُهنَّ ِمْثُل الَّ
َ
ذيل آئه ﴿ِإْن أ

اصالح داشته باشند به باز گرداندنشان سزاوارترند. و براى آنان حقوقى شايسته است همانند وظیفه اى 
كه بر عهده آن هاست﴾ حديثى از امام باقر7 آمده كه زنى پیش رسول خدا6 آمد و گفت يا رسول 
اهّٰلل حق زوج بر همسرش چیست؟ پیامبر6 فرمود: او را اطاعت كند و نافرمانى نکند و بدون اجازه او 
از خانه اش خارج نشود اگر بى اجازه از خانه ا ش خارج شود لعنت مالئکه آسمان و زمین بر او است تا به 
خانه بازگردد. زن گفت: يا رسول اهّٰلل برترين مردمى كه حقى بر مرد دارد چه كسى است؟ فرمود: پدر و 
مادرش، زن گفت: پس برترين مردمى كه حقى بر زن دارد چه كسى است؟ فرمود: همسرش، زن گفت: 
براى من هم حقى براى او است مانند آنچه او بر من دارد؟ فرمود: نه، از هر صدتا هم يکى نیست، پس 
زن گفت: قسم به كسى كه تو را به حق به پیامبرى برانگیخت  هرگز مردى نمى تواند مالک من  شود. آيت 
نَّ ِبالَمْعُروِف﴾ و با  ِذى َعَلیهِّ اهّٰلل معرفت مى گويد كه اين حديث تنافى با ظاهر قرآن دارد: ﴿َو َلُهنَّ ِمْثُل الَّ

شريعت عقل هم تنافى دارد زيرا ايشان همیشه زنان مجرد را به ازدواج ترغیب مى كرد.4   
نمونه هاى ديگرى نیز در اين كتاب در بارٔه تعارض با عقل آمده است.5

آفات روایات تفسیری
روايات  در  فريب كارى  و  تزوير  انگیزه هاى  فراوانى  را  اثرى  تفسیر  در  آسیب  مهم ترين  معرفت  اهّٰلل  آيت 

1 . بقره/ 154.
2 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،ج 4، ص 271، ذیل ح 4016/2.

3 . بقره/ 228. 
4 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 5، ص 559، ذیل ح 6702/2.

5 . همان، ج 6، ص 21، ح 6728/2 و ص 22، ح 6729/2 و ص 267، ح 7479/2 و ... .
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تفسیرى و فزونى وضع و جعل مى داند كه با اهدافى صورت مى گیرد: برخى با هدفى پلید و برخى از سر 
به  نافهمى مفرط. به همین خاطر، رواياتى اسرائیلى و احاديثى ساختگى  نادانى و  به دلیل  حسن نیت و 
دست داستان سرايان و نیرنگ بازان و دسیسه پردازان شکل گرفت و كتاب هاى تفسیر و حديث را پر كرد؛ 
باليى فاجعه آمیز كه علماى هوشیار اسالم را به رنج و زحمت انداخت. ايشان از جمله آفات مهم تفسیر 

نظرى را نیز احتمال تفسیر به رأى در موارد بسیارى مى داند.1 
ايشان حديث سازى در تفاسیر منسوب به سلف صالح به ويژه ائمٔه اهل بیت: را كه رواج فراوان 
هم دارد، مائه تأسف مى داند و متذكر مى شود كه چون دروغ پردازان با درک موقعیت باالى اهل بیت 
در میان امت و مقبولیت واالى ايشان نزد خاصه و عامه آگاه بودند، زمینٔه مناسبى براى ترويج سخنان 
باطل خود و داغ شدن بازار كساد كاالى خود يافتند. بنابراين، به حديث سازى و جعل سند و نسبت دادن 
به پیشینیان و ائمٔه اطهار: پرداختند تا پذيرفته شود. ايشان ضمن اشاره به اين كه اين امر گرچه با طبع 
سلیم و عقل رشید ناسازگارى دارد، با قداست اسالم و مبانى حکیمانه آن نیز در تضاد است و خوشبختانه 
رجالى  وسیلٔه  به  كه  دارند  يا سندهاى سستى  السند هستند  مقطوع  يا  روايات ساختگى  اين گونه  بیشتر 
ضعیف و مشهور به جعل و حديث سازى، شکل گرفته است كه خود سبب سقوط آن ها از درجٔه اعتبار شده 
است. از اين رو، برخى جوامع حديثى كه انباشته از اين گونه تفاسیر مأثور )نقل شده( از ائمه: است، جز 

از احاديث آن قابل اعتنا نیست.2 

جلل و یحنیف در روریاا یایانس
واژٔه »جعل« در لغت در معانى قرار دادن، آفريدن، پديد آوردن، تغییر و حکم كردن به كار رفته است.3 و 
هر گاه به حديث اضافه شود )جعل حديث( و يا وصف براى آن واقع شود )حديث مجعول( در اصطالح در 

دانش حديث، به معناى سخن برخاسته و اسناد آن به معصوم7 است.4
آيت اهّٰلل معرفت اگر در التفسیر االثری الجامع به حديث جعلى برخورد كرده اند به آن اشاره كرده و آن 

1 . همان، ج 1، ص 183.
2 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، پیشین، ج 1، ص 455.

3 . راغب اصفهانی، حسین بن احمد؛ المفردات فی غریب القرآن، ذیل مادٔه »جعل«.
4 . شهید ثانی، زین الدین؛ الرعایه فی علم الدرایه، تحقیق عبدالحسین محمدعلي بقال، قم: مکتبة آیة اهّٰلل العظمی المرعشی 
النجفی، 1408 ه ، ص 152؛ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه فی علم الدرایه، لبنان: دار إحیاء التراث العربي، 1411 ه؛ ج 1، 

ص 398.
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را رد كرده اند؛1 به چند نمونه از آن اشاره مى شود: 
روايتى در بارٔه آئه ﴿َفَسَیْکِفیَکُهُم اهّٰلل؛2 و در برابر آنها خدا تو را كافى است﴾، آورده شده كه پیامبر6 
به عثمان گفته تو كشته مى شوى در حالى كه سورٔه بقره را مى خوانى و وقتى قطره اى از خون تو بر زمین 
ريخت مى گويى »َفَسَیْکِفیَکُهُم اهّٰلل«. آيت اهّٰلل معرفت سخن ذهبى را در مختصر مستدرک آورده كه اين 

كذبى بیش نیست و در سند آن محمد بن عبد الحمید الجعفى هست كه متهم به دروغگويى است.3 
َتان؛4 طالق )طالقى كه شوهر در آن رجوع تواند كرد( دو  اَلُق َمرَّ همین طور روايتى را ذيل آئه ﴿الطَّ
مرتبه است﴾ از زبان ابى ايّوب الخّزاز گفته كه نزد امام صادق7 بودم كه مردى آمد و گفت: زنم را سه 
طالقه كرده ام. امام به او گفت: درست است، مردى ديگر آمد و گفت زنم را سه طالقه كرده ام. امام به 
او گفت كه اين يک بار است، مرد ديگرى آمد و گفت: زنم را سه طالقه كرده ام. امام به او گفت: كه اين 
طالق درست نیست. از او پرسیدند چرا سه جواب متفاوت داديد. امام گفت: مرد اول بر سنت پیامبر6 
عمل كرده بود پس طالقش درست بود و مرد دوم زنش را در حال پاكى طالق داده بود كه اين يک بار 
است و مرد سوم زنش را در غیر پاكى طالق داده بود كه اين طالق درست نیست. آيت اهّٰلل معرفت مى 
گويد كه ظاهر اين حديث تشويش دارد چرا كه سؤالى مجمل را در سه نوبت تکرار كرده است و تبیین 
نکرده كه در يک مجلس بوده يا در چند مجلس و شروطى بر آن واقع شده يا نه، و مى دانیم كه ائمه: 
فصیح ترين و بلیغ ترين اهل زمانشان بودند و صحبتى جز به بالغت نمى كردند و سخنانشان فصیح، واضح 

و دور از ايهام است كه در اين حديث دست جعل و تزوير روشن است.5

رانرئالااا در روریاا یایانس
اصطالح اسرائیلیات گاهى در معنايى ويژه، فقط بر آن دسته از رواياتى اطالق مى شود كه صبغٔه يهودى 
دارد6 و گاهى در معنايى گسترده تر، هر آنچه را كه صبغٔه يهودى و مسیحى دارد و در منابع اسالمى وارد 
شده و گاهى نیز هر گونه روايت و حکايتى را شامل مى شود كه از منابع غیر اسالمى )اعم از شفاهى و 

1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین،ج 6، ص 352، ح 7626/2.
2 . بقره/ 137.

3 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین ، ج 4، ص 111.
4 . بقره/ 229.

5 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین ، ج 6، ص 22، ح 6729/2.
6 . مصاحب، غالم حسین؛ دائرة المعارف فارسی، مؤسسه انتشارات فرانکلین، بی تا ، ج 1، ص 135.
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غیر شفاهى( وارد قلمرو فرهنگ اسالمى شده است.1 اسرائیلیات از جمله مهم ترين آفات زيان بار روايات 
تفسیرى به شمار مى رود.

آيت اهّٰلل معرفت در كتاب التفسیر االثری الجامع رواياتى را كه رنگ و بوى اسرائیلى دارد به آن اشاره 
كرده اند2 كه به چند نمونه از اين روايات اشاره مى شود: 

ْغِفْر َلکُم  َخَطاَياُكم؛3 و بگويید: )خدايا( گناهان ما  ٌة نَّ وُلوْا ِحطَّ
ُ
روايتى از الحجة البالغى ذيل آئه ﴿َو ق

فرو ريز، تا از خطاى شما درگذريم﴾ آمده كه بنى اسرائیل بايد در سرزمین بیت المقدس زكات نقره، گاو، 
گوسفند، خمر و مسکر را انفاق كنند تا خداوند گناهان آن ها را بیامرزد. آيت اهّٰلل معرفت مى گويد كه آيا اين 
عقالنى است كه خداوند امر به انفاق زكات در شرب خمر و مسکر در خانه عبادتش كند و از زبان شیخ 
محمد عبده و سید رشید رضا آورده كه اين روايات اسرائیلى است و يهود در اين مورد تأويالت بسیارى 

آورده است.4  
ْنَیا َو  ْعَماُلُهْم فِى الدُّ

َ
ْوَلئَك َحِبَطْت أ

ُ
روايتى را هم ذيل آئه ﴿َو َمن َيْرَتِدْد ِمنُکْم َعن ِديِنِه َفَیُمْت َو ُهَو َكاِفٌر َفأ

ااَلِخَرة؛5 و هر كس از شما از دين خود برگردد و به حال كفر باشد تا بمیرد چنین اشخاص اعمالشان در دنیا 
و آخرت ضايع و باطل گرديده﴾ از ابو هريره آمده كه گفت از پیامبر6 شنیدم كه مورچه اى پیامبرى را 
گزيد و او فرمان داد كه محل زندگى مورچه را آتش بزنند. پس از طرف خداوند به او وحى شد كه مورچه اى 
تو را گزيد و تو امتى از امت هاى من را كه تسبیح گوى من بودند آتش زدى؟! آيت اهّٰلل معرفت مى گويد: 
اين از اسرائیلیات است كه نوشته كعب االحبار و وهم ابو هريرة است كه سند آن را به پیامبر6 نسبت 

داده اند و حاشا پیامبران: كه بندگان مکرم خداوند هستند، عمل جبارين را انجام دهند.6 

غنب  و شذوذ در روریاا یایانس
حديث شاّذ، به روايتى گفته مى شود كه تنها داراى يک سند و راويان آن ثقه باشند، اما از نظر متن 
مخالف روايتى است كه مشهور آن  را نقل كرده اند. به روايت شاذ، نادر نیز مى گويند.7 در فقه، عنوان 

1 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، پیشین، ج 2، ص 79.
2 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین ، ج 6، ص 179، ح 7262/2 و ص 301، ح 7538/2.

3 . بقره/ 58.
4 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 3، ص 169.

5 . بقره/ 217.
6 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 5، ص 418، ح 6253/2.

7 . نصیری، علی؛ حدیث شناسی، قم: انتشارات سنابل، چاپ اول، 1383ش، ج 2، ص 56.
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شاّذ، در بسیارى موارد بر حديثى اطالق مى شود كه فقها به مفاد و محتواى آن عمل نکرده اند؛ هرچند 
صحیح و بدون معارض باشد.1 

آيت اهّٰلل معرفت در التفسیر االثری الجامع وقتى به اين گونه روايت بر مى خورد پس از روايت بدون 
با آوردن كلمه »هذا حديث غريب« اعتراض خود را از  آن كه سخنى ديگرى در نقد روايت بیاورد، فقط 
تِى كَاُنوْا َعَلْیَها؛3 چه موجب  ئُهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الَّ روايت و متن آن نشان مى  داد.2 مثاًل روايتى ذيل آئه ﴿َما َولَّ
شد كه مسلمین از قبله اى كه بر آن بودند )از بیت المقدس( روى به كعبه آوردند﴾ از عثمان بن حنیف 
آمده كه وقتى رسول اهّٰلل6 در مکه بود، مردم را به ايمان به خداوند و تصديق گفتارى و بدون عمل 
دعوت مى كرد آن موقع قبله بیت المقدس بود ولى هنگامى كه به مدينه هجرت كردند و فرائض بر ايشان 
نازل شد بیت الحرام، بیت المقدس را نسخ كرد و قبلٔه مسلمانان شد، در آن موقع ايمان با قول و عمل 
همراه شد. آيت اهّٰلل معرفت ذيل اين حديث مى گويد: هذا حديث غريب!4 و محتمل است از نظر ايشان 

حديث غريب معادل حديث شاذ، منکر و ناشناخته باشد.

نتیجه گیری
با توجه به مطالب گفته شده مى توان نتیجه گرفت كه آيت اهّٰلل معرفت روايات تفسیرى پیامبر6 و اهل 
بیت: را حجت و معتبر دانسته و در كتاب التفسیر االثری الجامع احاديث بسیارى از پیامبر6 و اهل 
بیت: آورده اند. روايات تفسیرى صحابه را با دو شرط مى پذيرند: اول سند روايات به صحابى صحیح 
باشد، دوم صحابى از طراز اعلى باشد. در بارٔه پذيرش روايات تفسیرى تابعان هم دو شرط گذاشته اند: 
اول اين كه رواياتشان از طريق متواتر رسیده باشد، دوم اين كه روايات آن ها همراه داليل يقین آور باشد. از 
صحابه و تابعان هم روايات بسیارى در اين كتاب ارزشمند آمده است. ايشان با توجه به اين دو شرطى كه 
براى صحابه و تابعان گذاشته اند بسیارى از روايات آن ها را نقد و بررسى كرده  و البته تعدادى از آن ها را 

هم بدون نقد و بررسى گذاشته اند.

1 . صدر، سید حسن؛ نهایة الدرایة فی شرح الرسالة الموسومة بالوجیزة للبهائی، تحقیق: ماجد الغرباوی، قم: نشر مشعر، 
بی تا ، ص 222.

2 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 4، ص 72، ح 3272/2 و ص 88، ح 3343/2؛ ج 6، ص 
362، ح 7645/2.

3 . بقره/ 142.
4 . معرفت، محمد هادی؛ التفسیر االثری الجامع، پیشین، ج 4، ص 135، ح 3517/2.
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شايد اين به خاطر اين است كه روش آيت اهّٰلل معرفت در بارٔه اعتبار روايات تفسیرى متن محور بوده و 
بیشتر به متن روايات تفسیرى توجه مى كردند تا به سند آن؛ ايشان چند مالک اساسى را در ارزيابى احاديث 
به كار مى گرفتند كه شامل عرضه بر قرآن، سنت و عقل است و روايات زيادى را بر اساس همین معیارها 
و  و تحريف، اسرائیلیات و علت  تفسیرى كه شامل جعل  روايات  آفات  به  آيت اهّٰلل معرفت  نقد كرده اند. 
شذوذ در روايات تفسیرى است توجه كرده و آن ها را در اين روايات يافته و مورد نقد و بررسى قرار داده اند. 
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