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چکیده
از جملــه ابعــاد رفیــع زندگانــی أئّمــه معصومیــن)ع(، ُبعــد فرهنگــی آن اســت. ایــن بزرگــواران 

گردانی را تربیت کرده  یش شــا هرکــدام در عصــر خــود فعالیــت فرهنگــی داشــته، در مکتب خو

زگار  کــم بــر رو و علــوم خــود را توســط آنــان منتشــر ســاخته اند؛ امــا جــّو  اجتماعــی و سیاســی حا

کــه خلفــای عباســی از هرگونــه ِاعمــال فشــار نســبت بــه  آنــان یکســان نبــوده اســت. بــه طــوری 

یــغ نمی کردنــد و ایــن محدودیت هــا در عصــر امــام جــواد)ع( و امــام هــادی)ع( و امــام  امامــان در

کــه ایــن ســه پیشــوای بــزرگ، بــا  حســن عســکری)ع( در ســامراء بــه اوج خــود رســید، بــه نحــوی 

کوتــاه جــام شــهادت را نوشــیدند: امــام جــواد)ع( در ســن 25 ســالگی، امــام هــادی)ع( در  عمــری 

ســن 41 ســالگی و امــام حســن عســکری)ع( در ســن 28 ســالگی؛ لــذا گســتره فعالیــت ایشــان، 

ــه زمــان  ــان نســبت ب رش یافتــگان مکتــب آن ــرو ــود و از ایــن حیــث، تعــداد پ بســیار محــدود ب

کاهــش چشــمگیری داشــته اســت. در عیــن حــال، در همــان شــرایط  امامیــن صادقیــن)ع( 

یــی نامســاعد، عــالوه بــر  فعالیت هــای فرهنگــی  از طریــق مناظــرات، مکاتبــات، پاســخ  گو
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ــان و  ی کالمــی منحــرف، راو ــر مکاتــب  ــه ســؤاالت و شــبهات و تبییــن بینــش درســت در براب ب

کردنــد و علــوم و معــارف اســالمی را بــه آنــان آمــوزش دادنــد  محدثــان بزرگــی از شــیعه را تربیــت 

کردنــد. و بدیــن ترتیــب، میــراث بــزرگ فرهنگــی را بــه نســل های بعــدی منتقــل 

در ایــن پژوهــش، مــا بــه معرفــی تنــی چنــد از اصحــاب و یــاران مفســر  و قرآن پــژوه آن ســه مرشــد 

یــم. طریــق حقانیــت و آثــار تفســیری و قرآنی شــان می پرداز

کلید واژه ها: امامان جواد)ع( و هادی)ع( و حسن عسکری)ع(، اصحاب مفسر، قرآن پژوه.

مقدمه
کنیــه اش »أبوجعفــر« و لقــب او »تقــی« و »جــواد« اســت،  کــه نامــش »محّمــد« و  امــام نهــم 
گشــود.1 مــادر او »ســبیکه« بــود  در مــاه رمضــان ســال 195 ق در شــهر »مدینــه« دیــده بــه جهــان 
کــه پــدر  زی  یــه قبطّیــه« همســر پیامبــر اســالم)ص( بــه شــمار می رفــت.2 رو کــه از خانــدان »مار
بزرگــوار امــام جــواد)ع( درگذشــت، او حــدود 8 ســال داشــت و در ســن 25 ســالگی بــه شــهادت 
کنــار قبــر جــدش، امــام موســی بــن جعفــر )ع( بــه  گورســتان قریــش در بغــداد در  رســید3 و در 
ران امامــت خــود بــا دو خلیفــه عباســی یعنــی  ک ســپرده شــد. پیشــوای نهــم در مجمــوع دو خــا
ــوده اســت و هــر دوی آن هــا  »مأمــون« -193-218ق- و »معتصــم« -218-227ق- معاصــر ب
کــه مأمــون در مــورد  کردنــد و طبــق شــیوۀ سیاســی ای  او را بــه اجبــار از مدینــه بــه بغــداد احضــار 
کــه امــام جــواد)ع(  کار بــرده بــود، او را در پایتخــت تحــت نظــر قــرار دادنــد. از آنجــا  امــام رضــا)ع( بــه 
کــه در خردســالی بــه منصــب امامــت رســید،4 حضــرت مناظراتــی داشــته  نخســتین امامــی بــود 
کــه برخــی از آن هــا بســیار پــر ســر و صــدا بــوده اســت. علــت اصلــی پیدایــش ایــن مناظــرات 
کامــاًل  ــرای بســیاری از شــیعیان  کمــی ســن ب ــه خاطــر  کــه از یــک طــرف، امامــت او ب ــود  ایــن ب
ثابــت نشــده بــود -گرچــه دانایــان شــیعه بــر اســاس عقیــدۀ شــیعه هیــچ تردیــدی در ایــن زمینــه 
از آن  بــه عنــوان آزمایــش، ســؤاالت فراوانــی  بــرای اطمینــان خاطــر و  ایــن رو  از  نداشــتند-، 
حضــرت می کردنــد؛ و از طــرف دیگــر، در آن مقطــع زمانــی، قــدرت »معتزلــه« افزایــش یافتــه 
ــات  ــرد و از نفــوذ خــود و دیگــر امکان ــان پشــتیبانی می ک ــود و حکومــت وقــت در آن زمــان از آن ب
گروه هــای دیگــر  ــه  ــه زدن ب ــان و ضرب ــرای تثبیــت خــط فکــری آن مــادی و معنــوی حکومتــی، ب
بــه هــر شــکلی بهــره بــرداری می کــرد. ولــی در همــۀ ایــن بحث هــا و مناظــرات علمــی، حضــرت 
جــواد)ع(- در پرتــو علــم امامــت - بــا پاســخ های قاطــع، هرگونــه تردیــد را در مــورد پیشــوایی خــود 
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از بیــن می بــرد و امامــت خــود و نیــز اصــل امامــت را تثبیــت می نمــود. بــه همیــن دلیــل، بعــد از 
ــه امامــت رســید - ایــن  کودکــی ب کــه او نیــز در ســنین  ران امامــت حضــرت هــادی)ع(-  او در دو
کــه خردســالی تأثیــری  یــرا دیگــر بــرای همــه روشــن شــده بــود  موضــوع، مشــکلی ایجــاد نکــرد، ز
در برخــورداری از ایــن منصــب خدایــی نــدارد.5 مأمــون در ســال 218ق درگذشــت و پــس از او 
رد تــا  بــرادرش معتصــم جــای او را گرفــت. او در ســال 220ق امــام جــواد)ع( را از مدینــه بــه بغــداد آو
کــه بــرای تعییــن محــل قطــِع دســت دزد تشــکیل داده  از نزدیــک مراقــب او باشــد. در مجلســی 
ــا أبــی دؤاد- و دیگــران شــرمنده  ــن أبــی داود ی ــود، امــام را نیــز شــرکت داد و قاضــی بغــداد -إب ب
یــان بــه صــالح  کــه ایــن جر شــدند و چنــدی بعــد إبــن أبــی داود از کینــه تــوزی بــه معتصــم گفــت 
یــرا فتــوای أبوجعفــر -امــام جــواد)ع( - را بــر فتــوای دیگــران ترجیــح دادی و  حکومــت شــما نبــود؛ ز
کــه زمینــۀ ابــراز هــر نــوع دشــمنی  ایــن، دلیــل قاطعــی بــر حقانیــت او نــزد شــیعیان شــد. معتصــم 
بــا امــام را در نهــاد خــود داشــت، از ســخنان إبــن أبــی داود بیشــتر تحریــک شــد و امــام جــواد)ع( را 

زرایــش مســموم و شــهید نمــود.6 توســط منشــی یکــی از و
»امــام أبوالحســن علــی النقــی الهــادی)ع( « پیشــوای دهــم شــیعیان، در نیمــۀ ذی حّجــۀ 
یــا« بــه دنیــا آمــد. پــدرش، پیشــوای نهــم  ســال 212ق در اطــراف مدینــه در محلــی بــه نــام »صر
ــهورترین  ــود.7 مش ــوا ب ــت و تق ــا فضیل ــزی ب کنی ــه  ک ــت  ــمانه« اس ــی، »س گرام ــوی  ــادرش بان و م
القــاب امــام دهــم، »نقــی« و »هــادی« اســت، و بــه آن حضــرت »أبوالحســن الثالــث« نیــز مــی 
ینــد.8 امــام هــادی)ع( در ســال 220ق پــس از شــهادت پــدر گرامیــش بر مســند امامت نشســت  گو
و در ایــن هنــگام هشــت ســاله بــود. مــدت امامــت آن بزرگــوار 33 ســال و عمــر شــریفش 41 
ســال و چنــد مــاه بــود.9  امــام هــادی)ع( در مــدت امامــت خــود بــا چنــد تــن از خلفــای عباســی 
از جملــه معتصــم -بــرادر مأمــون-، واثــق -پســر معتصــم-، متــوکل -بــرادر واثــق-، منتصــر 
ــود  ــر ب ــوکل- معاص ــر مت ــر دیگ ــز -پس ــر-، معت ــوی منتص ــر عم ــتعین -پس ــوکل-، مس ــر مت -پس
ــه  ــود ب ــۀ خ ــید و در خان ــهادت رس ــه ش ــد و ب گردی ــموم  ــر مس ــۀ اخی ــان خلیف ــرانجام در زم ــه س ک
ک ســپرده شــد.10 عصــر زندگــی امــام هــادی)ع( عصــر اختنــاق بــود و امــام بــرای فعالیت هــای  خــا
گســترده، آزادی عمــل نداشــت و از ایــن نظــر فضــای جامعــه بــا عصــر امــام  فرهنگــی در ســطح 
یــژه عصــر امــام صــادق)ع( تفــاوت فــراوان داشــت. امــام دهــم بــا آن کــه در ســامراء  باقــر)ع( بــه و
کنتــرل شــدید بــود، امــا بــا وجــود همــۀ رنج هــا و محدودیت هــا هرگــز بــه کمتریــن سازشــی  تحــت 
بــا ســتمگران تــن نــداد. بدیــن ترتیــب، امــام هــادی)ع( نیــز ماننــد امامــان پیشــین بــا مــرگ طبیعــی 
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گردیــد11 و در رجــب ســال 254ق بــه شــهادت رســید و  از دنیــا نرفــت و در زمــان »معتــز« مســموم 
ک ســپرده شــد.12 یــش بــه خــا در ســامراء در خانــۀ خو

ــه جهــان  یازدهمیــن پیشــوای شــیعیان، امــام حســن عســکری)ع( در ســال 232ق چشــم ب
کــه برخــی، از او بــه  گشــود.13 پــدرش امــام دهــم و مــادرش بانــوی شایســته، »حدیثــه« اســت 14 
نــام »سوســن« یــاد کرده انــد.15 از آنجــا کــه امــام یازدهــم بــه دســتور خلیفــۀ عباســی در ســامراء، در 
محلــۀ »عســکر« ســکونت اجبــاری داشــت، بــه همیــن جهــت »عســکری« نامیــده می شــود.16 
کنیــه اش »أبومحمــد« اســت. او 22  از مشــهورترین القــاب دیگــر حضــرت، »نقــی« و »زکــی«17 و 
کــه پــدر ارجمنــدش بــه شــهادت رســید. مــدت امامتــش 6 ســال و عمــر شــریفش 28  ســاله بــود 
ســال بــود، و در ســال 260ق بــه شــهادت رســید و در خانــۀ خــود در ســامراء در کنــار مرقــد پــدرش 
یــش بــا ســه نفــر از خلفــای  ک ســپرده شــد.18 امــام عســکری)ع( در مــدت کوتــاه امامــت خو بــه خــا
کــه هــر یــک از دیگــری ســتمگرتر  عباســی: »المعتــز بــاهلل«، »المهتــدی بــاهلل« و »المعتمــد بــاهلل« 
کــه همــواره از محبوبیــت و نفــوذ معنــوی امــام در جامعــه  بودنــد، معاصــر بــود. معتمــد عباســی 
ز بیشــتر می شــود و زنــدان و اختنــاق و  ز بــه رو نگــران بــود، چــون می دیــد توجــه مــردم بــه امــام رو
رانــۀ دیرینــه متوســل شــد و امــام را  مراقبــت تأثیــر معکــوس دارد، ســرانجام بــه همــان شــیوۀ مزّو
پنهانــی مســموم ســاخت. یکــی از نشــانه های شــهادت امــام توســط دربــار عباســی، تحرک هــا و 
زهــای مســمومیت و شــهادت امــام،  کــه معتمــد عباســی در رو تالش هــای فــوق العــاده ای بــود 
ــا شــهادت امــام  کــه ب ــرای عــادی جلــوه دادن مــرگ آن حضــرت از خــود نشــان داد. معتمــد،  ب
یــش بــه مــراد خــود رســیده بــود، تصــور می کــرد دیگــر خطــری ســر  عســکری)ع( بــه خیــال خــام خو
ــه اعمــال  ــرای اطمینــان خاطــر خــود دســت ب ــی ب ــدارد، ول راه حکومــت خودکامــۀ وی وجــود ن

کــه نشــانۀ جــاه طلبــی و عمــق نگرانــی او از ناحیــۀ فرزنــد امــام بــود.19 دیگــری زد 
اینــک پــس از نگاهــی هرچنــد مختصــر بــر اّیــام حیــات و زندگانــی آن بزرگمردان جهان تشــیع 
و پاســداران مکتــب نــاب محمــدی و بــا توجــه بــه عنــوان ایــن پژوهــش، بــه معرفــی اصحــاب و 

یــم:     گردان مفســر و قرآن پــژوه ایشــان می پرداز شــا

1. احمد بن محمد سیاری »عصر زندگی حدود 240ق«
امــام  یــان در عصــر  یســندگان طاهر از نو بــن ســیار بصــری  بــن محمــد  أبوعبــدهلل احمــد 
ــواب القــرآن«، »کتــاب  ــه »ســیاری« اســت. از تألیفــات او، »ث هــادی)ع( می باشــد. او معــروف ب
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کثیــر  القرائــات«، »النــوادر« و »الغــارات« می باشــد. مرحــوم نجاشــی او را تضعیــف و فــردی 
المراســیل و فاســد المذهــب معرفــی می نمایــد.20

بــن  - احمــد  بــن محمــد  او را تحــت عنــوان »احمــد  صاحــب معجــم رجــال الحدیــث 
یــاد از او روایــت نقــل می کنــد.  یــد ســهل بــن ز محمــد بــن ســیار« معرفــی می نمایــد و می گو
کــه شــیخ طوســی در فهرســت خــود او را احمــد بــن  کــه او همــان فــردی اســت  ظاهــر آن اســت 
محمــد ســیاری معرفــی می نمایــد؛ او را از اصحــاب و یــاران امــام هــادی)ع( و امــام عســکری)ع( 
ــری از  ــد بص ــن محم ــد ب ــه احم ک ــت  ــرده اس ک ــل  ــیط« نق ــی از »الوس ــوم اردبیل ــمارد. مرح می ش
کنیــۀ او  اصحــاب امــام هــادی)ع( و امــام عســکری)ع(، منتســب بــه غلــّو و افــراط می باشــد و 
أبــو  یعقــوب می باشــد و ایــن ســخن قطعــًا ســهو و اشــتباه اســت، چــون آن کــه منتســب بــه غلــّو 

ــد.21  ــه احم ــت ن ــری اس ــد بص ــن محم ــحاق ب ــت، اس ــوب اس ــو یعق ــه اش أب کنی ــد و  می باش
یــد:  مرحــوم ســید حســن صــدر نیــز در تأســیس الشــیعة از او و تفســیرش نــام می بــرد و می گو
کــه در بــاب واقفیــه  یــل و اقســام القــرآن می باشــد.«22  آن چنــان  کتــاب القــرآن در تنز »او را 
کار  گفتــه شــده اســت غلــّو  یــا انتســاب بــه غلــّو در بــاب تفســیر خللــی بــه اصــل  و فطحیــه 
کــه پیــش از غلــّو امــر تفســیر صــورت پذیرفتــه   : ایــن احتمــال وجــود دارد 

ً
نمی زنــد؛ چــون اوال

باشــد؛ و ثانیــًا: اغلــب آیــات مــورد تفســیر در بــاب احــکام فقهــی، عبــادی و اجرایــی نیســتند 
ر حکــم فقهــی و عملــی، بیشــتر مــورد عنایــت  و ایــن دقت هــا و پیش گیری هــا جهــت صــدو

می باشــد نــه در همــۀ زمینه هــا.23

2. إبن فّضال صغیر »م حدود 270ق«
کوفــی، یکــی از بــزرگان و معتمــدان و اعتبــار و  او أبوالحســن علــی بــن حســن بــن فضــال 
پــدر -226ق- هجــده ســال داشــته اســت.  فــوت  بــه هنــگام  او  آبــروی إمامّیــه می باشــد. 
یعــة پــس از تعریــف و تمجیــد  بنابرایــن، تولــد او در ســال 206ق رخ داده اســت. صاحــب الذر
کتــاب  یــد: او را  گــزارش نشــده اســت، می گو کوچک تریــن لغــزش و خطایــی از او  از او و این کــه 
بیــر -م 348ق-  »التنزیــل مــن القــرآن و التحریــف« می باشــد. إبــن عقــدة -م 333ق- و إبــن ز

از او روایــت نقــل می کننــد.24
یــد: »علــی بــن حســن بــن فضــال، فقیــه اصحــاب مــا در کوفه،  نجاشــی در رجــال خــود می گو
ــی از او شــنیده  ــث فراوان ــود. أحادی ــه ب ــث و مقبــول القــول در إمامّی ــه حدی ــرو، ثقــه و عــارف ب آب
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ــرده  ک ــت  ــل روای ــف نق ــراد ضعی ــر از اف کمت ــده و  ــزارش نش گ ــی از او  ــا و لغزش ــت. خط ــده اس ش
یــد: »مــن  اســت. او قبــاًل فطحــی مذهــب بــوده و از پــدرش چیــزی روایــت نکــرده اســت. خــود گو
کتاب هــای پــدرم را مقابلــه می کــردم و چیــزی از آن نمی فهمیــدم«.  کــه  هجــده ســاله بــودم 
کــه عبارتنــد  کــرده اســت. وی تألیفــات متعــددی دارد  پــدر روایــت  از  او توســط برادرانــش 
از: »کتــاب الوضــوء«، »الحیــض و النفــاس«، »الصــالة«، »الــزکاة و الخمــس«، »الصیــام«، 
»األنبیــاء«،  »الزهــد«،  التحریــف«،  و  یــل  »التنز المعرفــة«،  »کتــاب  الحــج«،  »مناســک 
ئــل«، »الجنائــز«، »الوصایــا«، »الفرائــض«، »المتعــة«، »الغیبــة«، »الکوفــة«، »المالحــم«،  »الدال
»المواعــظ«، »البشــارات«، »الطــّب«، »اثبــات إمامــة عبــد هلل«، »أســماء آالت رســول اهلل)ص( 
و أســماء ســالحه«، »العلــل«، »وفــاة ألنبــی«، »عجائــب بنــی اســرائیل الرجــال«، »مــا روی فــی 
الحمــام«، »کتــاب التفســیر الجنــة و النــار«، »الدعــاء«، »المثالــب« و »العقیقــة« »مجموعــًا 34 
کتــاب منســوب بــه علــی بــن حســن بــه نــام  ینــد  گو کــه مــی  جلــد«. بســیاری از مشــایخ را دیــدم 
»أصفیــاء أمیرالمؤمنیــن)ع( « از او نیســت و انتســابش بــه او صحــت نــدارد، بلکــه بــه إبــن عقــدة 

ــت.25 ــر اس ــر مرتبط ت بی ــن ز و إب
نجاشــی بــا دو واســطه از او روایــت نقــل می کنــد. صاحــب معجــم رجــال الحدیــث در مــورد 
کــه در مــورد او و تفســیرش  گفتــه اســت و چنــد نکتــه را تذکــر  داده انــد  او بــه تفصیــل ســخن 

کــه بــه نقــل آن هــا مبــادرت می شــود:  مفیــد تشــخیص داده شــد، 
1. علــی بــن حســن بــن فضــال، عصــر امــام هــادی)ع( و امــام عســکری)ع( را درک نمــوده و 
ــن  کــرده باشــد، چــون علــی ب کــه او برهــه ای از عصــر غیبــت را نیــز درک  ــر ایــن اســت  ظاهــر ام
کــه أئّمــه را ندیــده و از آنــان روایــت نکــرده، ولــی  محمــد قرشــی -م 348ق-26 از کســانی اســت 
او از علــی بــن حســن فضــال روایــت نمــوده و عمــر طوالنــی بیــش از 100 ســال داشــته اســت، پــس 
ــا از خــود پیشــوایان روایــت نکــرده  ــوده باشــد ت ــه بعــد ب ــد در حــدود 250ق ب ناچــار والدت او بای

ــه بعــد باشــد.  ــه ســال های 270ق ب باشــد و روایــت او از علــی مربــوط ب
کــه چنــد خــط بعــد  کــه او از پــدرش مســتقیم روایــت نکــرده، در حالــی  گفتــه  2. نجاشــی 
کــه او از پــدرش از امــام رضــا)ع( روایــت می کنــد. شــیخ صــدوق مــوارد  رده اســت  روایتــی را آو
کــه از آن  رده اســت  متعــددی از ایــن قبیــل روایــات را در خصــال و امالــی و توحیــد از او آو
ــوَن<  ــٍذ َلَمْحُجوُب ــْم َيْوَمِئ ِه ــْن َرّبِ ــْم َع ُه

َ
 ِإّن

َ
ــۀ >َكّا ــل اشــاره نمــود: تفســیر آی ــه مــوارد ذی ــوان ب میــان، می ت

ا<)الفجــر، 22/89(، حدیثــی در 
ًّ

ــا َصف
ًّ

ــَك َواْلَمَلــُك َصف )المطففیــن، 15/83(در بــاب 18 و تفســیر آیــۀ >َوَجــاَء َرّبُ
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کتــاب توحیــد بــاب بیســتم تفســیر  بــاب علــت خلقــت مخلوقــات و اختــالف اطــوار آنــان، در 
ِتَيُهــُم اهَّلُل ِفــي ُظَلــٍل ِمــَن اْلَغَماِم<)البقــرة، 210/2(؛ و در بــاب 2 تفســیر آیــۀ >َســِخَر 

ْ
ْن َيأ

َ
 أ

َ
آیــۀ >َهــْل َيْنُظــُروَن ِإّل

اهَّلُل ِمْنُهــْم< )التوبة، 79/9(.پــس بدیــن ترتیــب یــا بایــد صحــت روایــات و ضعــف نجاشــی را ثابــت 
کنیــم و یــا بالعکــس، ولــی ملتــزم شــدن بــه عــدم صحــت روایــات آســان تر از تضعیــف نجاشــی 
کــه شــیخ صــدوق از آنــان روایــت می کنــد، همگــی ضعیــف هســتند.  اســت، چــون مشــایخی 
یــد: هجــده  پــس تنهــا بــا روایــات آنــان نمی تــوان از ســخن نجاشــی رو برگردانــد. امــا ایــن کــه می گو
کــه مربــوط  گفتــه باشــد  کــه أحادیــث آن را نمی فهمیــدم؛ شــاید آن گونــه أحادیثــی را  ســاله بــودم 
ــارات و دعــا و ســنن  ی ــه ز کــه مربــوط ب بــه حــالل و حــرام و احــکام خداســت، امــا آن أحادیثــی 
کــرده باشــد.27 از  کــه انســان در هجــده ســالگی آن هــا را فهمیــده و روایــت  اســت ُبعــدی نــدارد 
ــن حســن تیملــی«، »علــی  ــن فضــال«، »علــی ب ــن حســن ب ــا عنوان هــای »علــی ب گاهــی ب وی 
بــن حســن تیمــی« و »علــی بــن حســن میثمــی« نیــز  یــاد می شــود.28 وی دارای تألیفــات فــراوان 
یــل مــن القــرآن و التحریــف« و »فضائــل القــرآن«  کتــاب »التنز کتــاب »التفســیر« و  از جملــه 

می باشــد.29

3. أبوالقاسم سعد بن عبدهلل اشعری قمی »م 299 یا 301ق« 
وی از بــزرگان و فقیهــان شــیعه30 و از اصحــاب امــام حســن عســکری)ع(31، جلیــل القــدر 
و نــزد شــیعه، ثقــه32 بــود. او دارای تألیفاتــی چــون » ناســخ القــرآن و منســوخه« و » محکمــه و 
یژگی هــای او، فقیــه امامــی و محــدث و مفســر بودنش می باشــد.34 متشابهه«33اســت. از دیگــر و
عالــم بزرگــوار، أبوالقاســم ســعد بــن عبــدهلل بــن أبــی خلــف اشــعری، شــیخ و بــزرگ قمیــان 
کتاب هــای » بصائــر الدرجــات«، » فــرق  و رئیــس محدثــان عصــر خــود بــوده اســت. او مؤلــف 
الشــیعة« و » الــرد علــی الفالســفة« نیــز می باشــد. عالمــه مجلســی در بحــار األنــوار، چگونگــی 
الء و المجــد  کــرده اســت.35 ســرآغاز آن: الحمــد هلل ذی النعمــاء و اآل تألیــف تفســیر او را بیــان 
تقیــاء. روی  یــاء و صلــی اهلل علــی محّمــد ســّید األنبیــاء و علــی آلــه البــررة األ و العــزة و الکبر
ــزل القــرآن علــی ســبعة أحــرف  ــال: أمیرالمؤمنیــن)ع( أن ــال:» ق ــی عبــد اهلل)ع( ق مشــایخنا عــن أب
و مثــل... «.36 عالمــه  ترهیــب و جــدل و قصــص  و  ترغیــب  أمــر زجــر   کاف  کل هــا شــاف 
کــه در آغــاز آن آمــده بــود: جعفــر بــن محمــد  مجلســی می افزایــد: رســالۀ قدیمــه ای را پیــدا نمــودم 
یــه قمــی خبــر داد کــه أبــو القاســم ســعد أشــعری خبــر داد و او بــود کــه مصنــف ایــن رســاله  بــن قولو
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بــود؛ او در ایــن رســاله حدیــث را تفصیــل، و ترتیــب آن را تغییــر داده و طبــق ابــواب تقســیم 
نمــوده و پــاره ای از اخبــار را در ایــن بیــن افــزوده اســت. او در جلــد 92، صفحــات 60 تــا 77 
رده اســت؛ در آن جلــد کــه مراجعــه نمودیــم چنیــن آمده اســت: رســالۀ  بخشــی از ایــن رســاله را آو
کــه در آن رســاله از امــام صــادق)ع( روایــت  قدیمــه ای پیــدا نمــودم از أبوالقاســم ســعد أشــعری 
ــاِس...<،]آل عمــران، 110/3[ 

َ
ِللّن ْخِرَجــْت 

ُ
أ ــٍة  ّمَ

ُ
أ >ُكْنُتــْم َخْيــَر  کــه خداونــد متعــال می فرمایــد:  می کنــد 

امــام بــر قــاری و خواننــدۀ ایــن آیــه فرمــود: »وای بــر تــو، آیــا بهتریــن امــت فرزنــد رســول خــدا)ص( را 
کــرد: فدایــت شــوم، پــس تفســیر آیــه چیســت؟  می کشــند، بــاز بهتریــن امــت هســتند؟« عــرض 
کــه امــر بــه معــروف و  کــه بهتریــن أئّمــة و پیشــوایان بودیــد  فرمــود: »مقصــود خداونــد ایــن اســت 

ــد«.37 ی ــه خــدا دار نهــی از منکــر می نماییــد و ایمــان ب
یــل تــا 30 یــا 40 مــورد در آن رســاله وجود دارد که طالبان تفســیر می توانند  ایــن نــوع تفســیر و تأو
ــود در  ــال خ ــی در رج ــد. نجاش ــه فرماین ــوار مراجع ــار األن ــا 77 بح ــات 60 ت ــد 92، صفح ــه جل ب
یــد: ابوالقاســم ســعد بــن عبــدهلل بــن أبــی  رده اســت و می گو آغــاز بــاب الســین، شــرح حــال او را آو
خلــف أشــعری قمــی، شــیخ و بــزرگ ایــن طائفــه و فقیــه و آبــروی آنــان می باشــد؛ او از أحادیــث 
عاّمــه مطالــب فراوانــی را شــنیده و در طلــب حدیــث مســافرت ها انجــام داده و بــا بــزرگان أهــل 
ســنت ماننــد حســن بــن عرفــه، محمــد بــن عبدالملــک دقیقــی، أبوحاتــم رازی و عبــاس ترقفــی 
ــات نمــوده اســت؛ هرچنــد برخــی از  ــام حســن عســکری)ع( مالق ــا ام ــدار داشــته اســت. او ب دی
اصحــاب مــا ایــن مالقــات را تضعیــف می نماینــد و آن را جعلــی می پندارنــد، خداونــد بهتــر 
کتــاب »فضیلــت قــم« هســت. وی در  می دانــد. او تألیفــات متعــددی دارد، یکــی از آن هــا 

ســال 299ق یــا 301ق از دنیــا رفــت.38
کتــاب » الرحمــة«، » الوضــوء«، » الصــالة«، » الــزکاة«، » الصــوم«،  تألیفــات او عبارتنــد از: 
یــة«، » فــرق  » الحــج«، » بصائــر الدرجــات«، » الضیــاء«، » فــی الــرد علــی المحمدیــة و الجعفر
الشــیعة«، » الــرد علــی الغــالة«، » ناســخ القــرآن و منســوخه«، » محکمــه و متشــابهه«، » فضــل 
الدعــاء و الذکــر«، » جوامــع الحــج«، » مناقــب رواة الحدیــث«، » مثالــب رواة الحدیــث«، » 
ــل«،  ــام اللی ــس«، » قی ــام و یون ــی هش ــی معن ــم ف ــن هاش ــم ب ــّی ابراهی ــی عل ــرد عل ــة«، » ال المتع
» الــرد علــی المجبــرة«، » فضــل قــم و الکوفــة«، » فضــل أبــی طالــب و عبــد المطلــب و أبــی 
النبــی)ص( «، » فضــل العــرب«، » اإلمامــة«، » فضــل النبــی)ص( «، » الدعــاء«، » االســتطاعة«، 
ــی الفرائــض«، » النــوادر«، » المنتخبــات رواه عنــه  ــت ف ــن ثاب ــد ب ی » احتجــاج الشــیعة علــی ز
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حمــزة بــن القاســم خاصــة«، » المــزار«، » مثالــب هشــام و یونــس«، » مناقــب«، » الشــیعة«. او 
از حکــم بــن ســکین روایــت می کنــد و احمــد بــن محمــد بــن عیســی هــم از او روایــت می کنــد. 
یــد: أبوالقاســم ســعد  رد و می گو کحالــة نــام او را تحــت عنــوان »ســعد القمــی« مــی آو عمــر رضــا 
ــن عبــدهلل اشــعری قمــی، فقیــه و محــدث؛ از تصنیفــات متعــدد او مناقــب رواة الحدیــث،  ب
مثالــب رواة الحدیــث، مقــاالت اإلمامّیــة، جوامــع الحــج و الضیــاء فــی اإلمامــة. صاحــب أعیــان 

کتــاب بــرای او ذکــر نمــوده اســت.39 الشــیعة، 37 جلــد 

4. أبوجعفر محمد بن الحسن بن فروخ صّفار »م 290ق« 
صّفــار، متوفــای ســال 290ق در قــم، از مفســران قــرن ســوم هجــری می باشــد. نجاشــی 
ــن ســائب  ــن عبیــداهلل ب ــن طلحــة ب ــروخ صفــار مولــی عیســی ب ــن ف ــن حســن ب ــد: محمــد ب ی گو
بــن مالــک بــن عامــر اشــعری، یکــی از اعتبــارات اصحــاب قمی هــا، فــردی ثقــه، جلیــل القــدر 
کــه از آن هاســت: » الصــالة«،  کتاب هایــی اســت  و قلیــل الســقط در روایــت می باشــد. او را 
 « المکاتبــة«،   « التدبیــر«،   « العتــق«،   « الطــالق«،   « الصیــام«،   « الجنائــز«،   « الوضــوء«،   «
التجــارات«، » المکاســب«، » الصیــد و الذبائح...الزهــد«، » المــروة«، »المالحــم«، » التقیــة«، 
ر و الکفــارات«، » المناقــب«، » المثالــب«، » بصائــر الدرجــات«،  » المؤمــن«، » االیمــان و النــذو
کتــاب الجهــاد« و » تفســیر فضــل القــرآن« . همــۀ ایــن  ئّمــة)ع(«، »  کتــاب مــا روی فــی أوالد األ  «
ــر أبوالحســین علــی بــن احمــد بــن محمــد بــن طاهــر  کتــاب بصائ کتاب هــا -40 جلــد- را جــز 
اشــعری قمــی، از محمــد بــن حســن بــن ولیــد از أبوعبــدهلل بــن شــاذان از احمــد بــن محمــد بــن 

یحیــی از پــدرش روایــت نمــوده اســت.40
صاحــب معجــم رجــال الحدیــث در حــق او می فرمایــد: محمــد بــن الحســن الصّفــار بــا ایــن 
گرفتــه اســت. او از امــام حســن عســکری)ع(  عنــوان در اســناد بیــش از 572 مــورد از روایــات قــرار 
روایــت کــرده اســت و احمــد بــن داود قمــی و احمــد بــن محمــد و جعفــر بــن محمــد و محمــد بــن 

کرده انــد.41 حســن بــن احمــد بــن ولیــد از او روایــت 
ردن مطالــب نجاشــی، شــیخ  کتــاب معجــم، ضمــن آو معظــم لــه در بخــش دیگــری از 
کتــاب » االمالــی« می فرمایــد: حدثنــا محمــد  کشــی، می افزایــد: مرحــوم شــیخ صــدوق در  و 
کــه او  بــن الحســن الصّفــار قــال حدثنــا العبــاس بــن معــروف.42 ظاهــر ایــن عبــارات می رســاند 
کــرده و او اســتاد و شــیخ او بــوده و ایــن امــر غیــر ممکــن اســت،  بــدون واســطه از صفــار روایــت 
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چــون صفــار در ســال 290ق از دنیــا رفتــه و شــیخ صــدوق پــس از ســال 300ق متولــد شــده 
کــرده باشــند؟ قطعــًا بــه واســطۀ  کــه غیــر مســتقیم از او روایــت  اســت. چگونــه امــکان دارد 
کــرده اســت. در المشــیخة در بیــش از 50 مــورد  اســتادش محمــد بــن حســن بــن ولیــد روایــت 
کــه در  کــرده اســت؛ بــه نظــر می رســد  توســط اســتادش محمــد بــن حســن بــن ولیــد از او روایــت 

نســخه های امالــی و علــل الشــرائع، ســقط یــا تحریفــی رخ داده باشــد.43
کتــاب  هایــی  شــیخ طوســی دربــارۀ او می فرمایــد: او را هماننــد حســین بــن ســعید اهــوازی 
کــه از امــام أبومحمــد حســن بــن  اســت ماننــد: بصائــر الدرجــات و جــز آن، او را مســائلی اســت 
یعــة در جلد 8 کتاب خود، یکــی از تألیفات  علــی عســکری)ع( پرســیده اســت.44 صاحــب الذر

کتــاب » الــرد علــی الغــالة« را از او می دانــد.46 او را » الدیــات« نــام می بــرد45 و در جلــد 10، 

5. علی بن ابراهیم قمی »م 307ق« 
أبوالحســن علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم قمی، اســتاد و شــیخ ثقة االســالم محمــد بن یعقوب 
کــرده اســت. وی  کافــی فــراوان از او روایــت  کتــاب  کلینــی در  کلینــی -م 329ق- اســت؛ 
کــرده اســت. او نخســتین  هم عصــر امــام حســن عســکری)ع( -م 260 ق- بــوده و ایشــان را درک 
یــد: علــی بــن ابراهیــم بــن  کوفی هــا را در قــم رواج داد. نجاشــی می گو کــه أحادیــث  کســی اســت 
ــادی  ی ــتادان ز ــت و از اس ــح اس ــب صحی ــاد و دارای مذه ــورد اعتم ــث م ــی در حدی ــم قم هاش
کتــاب  کتــاب نیــز نوشــته اســت. در اواســط عمــرش نابینــا شــد و دارای  حدیــث شــنیده و 
تفســیر اســت.47 وثاقــت علــی بــن ابراهیــم مــورد اتفــاق شــیعه بــوده و بحثــی در آن نیســت. بــدون 
تردیــد، علــی بــن ابراهیــم تفســیری داشــته اســت. شــیخ طوســی48، نجاشــی49، إبــن ندیــم50 و در 
قــرون متأخــر ســید حســن صــدر51، صاحــب وســائل الشــیعة52، صاحــب روضــات الجنــان53 
ــر  یســان از »تفســیر« وی خب یعــة54 و بســیاری از رجــال شناســان و فهرســت نو و صاحــب الذر
داده انــد. همچنیــن مرحــوم طبرســی در »مجمــع البیــان« از تفســیر علــی بــن ابراهیــم مطالبــی 
کرده انــد.  کتــب تفســیر صافــی، البرهــان و نــور الثقلیــن از وی حدیــث نقــل  نقــل می کنــد و نیــز 
تفســیر موجــود بــه نــام »تفســیر قمــی« دو جلــد اســت، بــه زبــان عربــی و بــه روش روایــی- نقلــی 
کــرده اســت. ایــن تفســیر، در واقــع، دو تفســیر اســت: کــه تــا آخــر قــرآن را تفســیر  محــض می باشــد 

که بیشتر آن را تشکیل می دهد. 1. قسمتی از آن تفسیر علی بن ابراهیم است 
2. بخش دیگر، از تفسیر أبوجارود است.
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شــیخ آقــا بــزرگ دربــارۀ شــخصیت أبوجــارود و تفســیر  وی می فرمایــد: تفســیر أبــی الجــارود: 
کان أعمــی مــن حیــن والدتــه تنســب إلیــه الزیدیــة56،  یــاد بــن منــذر -المتوفــی 55-150،  اســمه ز
ئّمــة الثالثــة علــی بــن حســین و محمــد بــن علــی و جعفــر  کان مــن أصحــاب األ الجارودیــة57و 
کان یکتبــه  کأنــه  بــن محمــد؛ و لکــن یــروی تفســیره عــن خصــوص الباقــر )ع( أیــام اســتقامته58 و 
کتــب  عــن امالئــه، و لــذا نســبه إبــن الندیــم إلــی الباقــر)ع( و هــو أول تفســیر ذکــره عنــه تســمیته 
یدیة  یــاد بــن منــذر -م 150ق- از آغــاز والدت نابینــا بــوده و طایفۀ ز التفاســیر؛ أبوجــارود، نامــش ز
یــن العابدیــن)ع(، محمــد باقــر)ع( و جعفــر  و جارودیــة منســوب بــه اوســت. ســه امــام همــام؛ ز
ــی  ــن در زمان ــد و ای ــت می کن ــر )ع( روای ــام باق ــیرش از ام ــا تفس ــت، ام ــرده اس ک ــادق)ع( را درک  ص
کــه از نظــر مذهــب مشــکل نداشــته اســت.59 برخــی معتقدنــد اعتبــار تفســیر أبوجــارود از  بــوده 
کمتــر نیســت و ضــرری بــه اعتبــار ایــن تفســیر نمی زنــد، ولــی بعضــی  تفســیر علــی بــن ابراهیــم 
ــن تفســیر مرکــب اســت و  ینــد ای کــدام حســابی دارد؛ اینــان می گو کــه هــر  ــد  رن ــن باو ــر ای دیگــر ب
اعتبــاری نــدارد. أبوجــارود شــخص منحرفــی بــوده و قابــل قیــاس بــا علــی بــن ابراهیــم نیســت. 
ایــن تفســیر دارای امتیــازات فراوانــی اســت، از جملــه این کــه نزدیک تریــن تفســیر مــدّون و روایــی 
گــران بهایــی از ســخنان اهــل بیــت)ع( می باشــد. بســیاری  کــه خــود ذخیــرۀ  بــه عصــر نــزول اســت 
کاملــی  از روایــات آن در دفــاع از أهــل بیــت)ع( و تطبیــق بــر آنــان اســت و برخــی از روایاتــش ســند 

دارد؛ امــا بــا همــۀ ایــن امتیــازات، دو اشــکال عمــده آن عبارتنــد از:
1. برخی از روایات آن سند ندارد یا سندش ضعیف است.

ــه ایــن اشــکال  یــت می کنــد. اگرچــه ب کــه شــبۀ تحریــف را تقو 2. روایاتــی در آن وجــود دارد 
پاســخ هایی داده انــد، از جملــه این کــه منظــور، تحریــف معنــوی اســت.60

ــر،  ــا خی ــت ی ــی اس ــم قم ــن ابراهی ــی ب ــه از عل ــدی، هم ــود دو جل ــیر موج ــا تفس ــه آی ــا این ک ام
کار رفتــه، شــاید بتــوان پاســخ ایــن پرســش را بــه  کــه در ایــن تفســیر بــه  بــا بررســی اقســام روایاتــی 
کــه در برخــی  یــم  رد. در ایــن تفســیر، بــه نمونه هــای مختلفــی از روایــات بــر می خور دســت آو
مــوارد معلــوم نیســت تفســیر یــک آیــه از خــود علــی بــن ابراهیــم اســت یــا از امــام معصــوم)ع( و یــا 

ــه: ــرای نمون از دیگــری. ب
گاهــی در ایــن تفســیر قــول علــی بــن ابراهیــم همــراه بــا یــک » قــال«  1. قــول علــی بــن ابراهیــم: 
آمــده اســت، مثــاًل در ســورۀ فاطــر چنیــن آمــده اســت: و قــال علــی بــن ابراهیــم فــی قولــه: >... 
ــِه َمــا َيْمِلُكــوَن ِمــْن ِقْطِميــٍر <)فاطــر، 13/35( قــال: الجلــدة الرقیقــة التــی علــی  ِذيــَن َتْدُعــوَن ِمــْن ُدوِن

َ
َواّل
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ــه: > َل  ــی قول ــن ابراهیــم ف ــال علــی ب ــاًل: ق ــال« دوم آمــده؛ مث ــدون »ق ــز ب گاهــی نی ــواة.61  ظهــر الن
َعُلــوا  ...< )آل عمران، 88/3(نزلــت فــی 

ْ
ْن ُيْحَمــُدوا ِبَمــا َلــْم َيف

َ
ــوَن أ ــْوا َوُيِحّبُ َت

َ
َرُحــوَن ِبَمــا أ

ْ
ِذيــَن َيف

َ
 اّل

َ
َتْحَســَبّن

المنافقیــن الذیــن یحّبــون أن یحمــدوا علــی غیــر فعــل.62
گاهــی ســند را و بیشــتر از پــدرش نقــل می کنــد تــا بــه امــام معصــوم)ع( برســد؛ ماننــد:   .2
يــُل َرّبِ اْلَعاَلِميــَن *  ــُه َلَتْنِز

َ
ِإّن حدثنــی أبــی عــن حســان –حنــان- عــن أبــی عبــد اهلل)ع( فــی قولــه: >َو

ْلِبــَك< )الشــعراء، 192/26-194( قــال: »الوالیــة نزلــت ألمیرالمؤمنیــن)ع( یــوم 
َ

ِميــُن * َعَلــى ق
َ

وُح اْل َنــَزَل ِبــِه الــّرُ
ــر.«63 الغدی

3. گاهــی تنهــا می گویــد: قــال الصــادق)ع(؛ مثــاًل در آغــاز ســورۀ مؤمنــون چنین آمده اســت: قال 
َلــَح اْلُمْؤِمُنوَن<]المؤمنــون، 1/23[«.64

ْ
ف

َ
ْد أ

َ
الصادق)ع(:»لمــا خلــق اهلل الجنــة قال لها تکلمی؛ فقالت: >ق

ــه ای را  ــر)ع( تفســیر آی ــات، أبوجــارود از امــام باق ــی الجــارود: در بســیاری از روای ــات أب 4. روای
کــرده و قســمت مهمــی از ایــن تفســیر، روایــات أبوجــارود اســت؛ از جملــه این کــه در ســورۀ  نقــل 
بّینــة چنیــن آمــده اســت: و فــی روایــة أبــی الجــارود عــن أبــی جعفــر)ع( قــال: »البّینة محّمد رســول 
اهلل)ص( «؛65 و در آیــۀ 24 ســورۀ ص نیــز چنیــن آمــده اســت: »و فــی روایــة أبــی الجــارود عــن أبــی 
کــه مــا او   َداُووُد  ...<]ص، 24/38[؛ َای علــم، یعنــی: داوود دانســت 

َ
جعفــر)ع( فــی قولــه: >...َوَظــّن

کــه در واقــع تفســیر بــه لغــت اســت و ظــن بــه معنــای علــم آمــده اســت.67 کردیــم«.66  را امتحــان 
ــیر از  ــن تفس ــی از ای ــت: برخ گف ــن  ــه یقی ــوان ب ــی، می ت ــیر قم ــرای تفس ــام ب ــن اقس ــود ای ــا وج ب
کــه در  علــی بــن ابراهیــم قمــی اســت؛ امــا قســمت های دیگــر ماننــد روایــات أبوجــارود یــا روایاتــی 
کــه  ســند آن هــا » قــال علــی بــن ابراهیــم« آمــده اســت، از ایشــان نیســت و بــه افــرادی تعلــق دارد 
کرده انــد. روایــات ایــن تفســیر قابــل بررســی اســت و در صــورت  بعــدًا  آن را تنظیــم و استنســاخ 
کــه ســند اشــکال داشــته باشــد، نمی تــوان بــه  صحــت ســند پذیرفتــه می شــود؛ امــا درصورتــی 
آن اعتمــاد کــرد، مگــر این کــه روایــات صحیــح و ادلــۀ دیگــری قرینــۀ بــر صحــت آن شــوند؛ ماننــد 
کامل تــر یــا همــان محتــوا بــا نقــل معتبــر  کافــی، ســندی  این کــه در متــون روایــی دیگــر همچــون 

دیگــری آمــده باشــد.68
مرحــوم شــیخ آقــا بــزرگ می فرمایــد: نســخه ای از تفســیر علــی بــن ابراهیــم پیــش مــن اســت 
کــه برخــی از ســخنان آن را نقــل می کنــم: ســرآغاز خطبــه: الحمــدهلل الواحــد األحــد الصمــد آلفــرد 
الــذی ال مــن شــئ کان ... تفســیر قمــی خــود مســتقل اســت و ارتباطــی بــا تفســیر عســکری نــدارد 
و از ســوی دیگــر، قمــی دو تفســیر کوچــک و بــزرگ نــدارد ... روش تفســیری قمــی آن اســت که در 
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کــه از امــام صــادق)ع( منقــول اســت اســتناد جســته اســت و بیشــتر آن هــا  تفســیر خــود بــه روایاتــی 
ــر 60 نفــر از اصحــاب حدیــث  کــه بالــغ ب را از طریــق پــدرش ابراهیــم بــن هاشــم از اســاتید خــود 
یــات پــدرش از طریــق محمــد بــن عمیــر بــا اســتناد از  هســتند، روایــت می کنــد و اغلــب مرو
گاهــی از اســتاد دیگــرش شــیخ  کــه بــه صــورت مرســل می باشــد و  امــام جعفــر صــادق)ع( اســت 
ظریــف بــن ناصــح از عبدالصمــد بــن شــبیر از أبوجــارود اســت و چــون ایــن تفســیر تمــام روایاتــش 
کننــدۀ ایــن تفســیر خواســته اســت برخــی از روایــات  گرد و روایــت  از امــام صــادق)ع( اســت، شــا
گاهــی برخــی از روایــات  کــه بــه أبوجــارود امــالء فرموده انــد وارد ایــن تفســیر نمایــد و  امــام باقــر)ع( را 
کــه در آن وجــود نداشــته اســت وارد می ســازد تــا  را از مشــایخ دیگــر خــود بــه مناســبت آیــات 
فایــده اش بیشــتر و تفســیر را تکمیــل و پربارتــر ســازد؛ ایــن نــوع تصــرف در اوائــل ســورۀ آل عمــران 
کــه در تعــدادی از نســخه ها  گرد او همــان اســت  تــا پایــان قــرآن صــورت پذیرفتــه اســت؛ شــا
رده اســت، چــون در همــان نســخه ها کــه مــا دیده ایــم، پــس  دیده ایــم نــام خــود را در آغــاز تفســیر آو
یــد: بــه مــن حدیــث نمــود أبوالفضــل عبــاس بــن محمد  از فراغــت از بیــان انــواع علــوم قــرآن می گو
گفــت: حدیــث نمــود أبوالحســن علــی بــن ابراهیــم  بــن قاســم بــن حمــزة بــن مولــی بــن جعفــر)ع( 
بــن هاشــم، حدیــث نمــود پــدرم از محمــد بــن أبــی عمیــر از حمــاد بــن عیســی، ســپس تعــدادی 
کــه از  کــرد  از راه هــای والــد علــّی بــن ابراهیــم بــن هاشــم را ذکــر می کنــد بــه عنــوان پــدرم حدیــث 
یــد: پــدرم حدیــث نمــود،  گفتــار اول خــود عطــف و حوالــه می کنــد و می گو فالنــی ... بــه جــای 
ســپس شــروع بــه تفســیر: >ِبْســِم اهَّلِل< می نمایــد و أحادیــث را بــه عنــوان حدیــث کــرد پــدرم ... وارد 
ــا اوائــل  یــات علــی بــن ابراهیــم از پــدرش می باشــد ت می ســازد ... در اوایــل ســورۀ بقــره همــۀ مرو
ِخــُروَن ِفــي ُبُيوِتُكــْم< )آل عمــران، 49/3( 

َ
ــا َتّد ــوَن َوَم ُكُل

ْ
ــا َتأ ــْم ِبَم ُئُك َنّبِ

ُ
ــۀ: >َوأ ســورۀ آل عمــران در تفســیر آی

یــد: بــه مــا حدیــث نمــود  ولــی در صفحــۀ 55 اســلوب روایــت تغییــر  پیــدا می کنــد و می گو
کثیــر بــن عّیــاش  احمــد بــن محمــد همدانــی، حدیــث نمــود جعفــر بــن عبــدهلل، حدیــث نمــود 
یــاد بــن منــذر أبــی الجــارود محمــد بــن جعفــر )ع(... . بــا ایــن ســند در صفحــۀ 108 و صفحــۀ  از ز
کــه طوســی  کــرده اســت؛ ایــن همــان ســند مشــهور تــا تفســیر أبوجــارود می باشــد  146 نیــز روایــت 
یــش تــا احمــد بــن محمــد همدانــی  در الفهرســت و نجاشــی هــر دو تفســیر أبوجــارود از اســتاد خو
رده انــد. در تفســیر، ســند ضعیفــی  »معــروف بــه إبــن عقــده -م 333ق- تــا پایــان ســند او را آو
اســت بــه خاطــر نــام کثیــر بــن عّیــاش، ولــی ضرر رســاننده نیســت؛ چــون از افــراد موثــق اصحاب 
یــد: ثقــة فــی  کــرده اســت تــا بــه أبوجــارود برســد.69 عالمــه حلــی در توثیــق او می گو مــا نیــز روایــت 
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کلینــی  یعــة آمــده اســت:  الحدیــث و تفســیر وی یکــی از منابــع تفســیر بعــدی می باشــد. در الذر
یســت و تــا  کافــی فــراوان از او حدیــث نقــل می کنــد، او در عصــر امــام حســن عســکری)ع( می ز در 
یــخ حدیثــی از  ســال 307ق زنــده بــوده اســت، چــون صــدوق در » عیــون أخبــار الرضــا)ع(« در آن تار
او نقــل کــرده اســت. تفســیر قمــی اثــر جــاودان و مأثــوری از امامیــن همامیــن امــام محمــد باقــر )ع( از 
طریــق أبوجــارود و از امــام جعفــر صــادق)ع( از طریــق علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم قمــی اســت.71 
کــه از آن هاســت:  محــدث بزرگــوار قمــی عــالوه بــر تفســیر،کتاب هــا و تألیفــات دیگــری نیــز دارد 
ــرک«،»  ــد و الش ــض«، » التوحی ــرائع«، »الحی ــناد«، » الش ــرب االس ــوخ«، » ق ــخ و المنس » الناس
ــار  ــب« و » اختی ــذر«، » المناق ــاء )ع(«، » المش ــن)ع(«، » المغازی«،»األنبی ــل أمیرالمؤمنی فضائ
کنــون در اختیــار مــا قــرار دارد یکــی از قدیمی تریــن و اصیل تریــن  کــه ا القــرآن«.72 تفســیر قمــی 
گــر ایــن متــن وجــود نداشــت معلــوم نبــود  کــه بــه دســت مــا رســیده اســت و ا تفاســیری اســت 
ــر  و خبــری از  کــدام منبــع و متــن مراجعــه شــود، چــون در تمــام تفاســیر موجــود إمامّیــه، اث بــه 

آن تفســیر وجــود دارد و از أنــوار آن مســتفیض و بهــره بــرداری می شــود.73

6. أبوجعفر محمد بن عیسی بن عبید »م 254ق«74
إبــن یقطیــن بــن موســی، مولــی اســد بــن خزیمــه، أبوجعفــر عبیــدی یقطینــی. وی دارای 
کبیــر،  کتــاب »تفســیر القــرآن« اســت. او محدثــی جلیــل و فقیهــی  تألیفــات بســیار، از جملــه 
بــزرگان إمامّیــه محســوب می شــود.  از  و دارای روایــات بســیار و تألیفــات نیکــو می باشــد و 
کــه عبارتنــد از:  ــوده اســت  ــه أهــل بیــت)ع( ب ــن عیســی از اصحــاب چهــار امــام از أئّم محمــد ب
امــام رضــا)ع(، امــام جــواد)ع(، امــام هــادی)ع( و امــام عســکری)ع(. چنان کــه ایــن مســأله علــم و 
کتــاب   کالم متبحــر ســاخت. از جملــه  گشــود و او را در فقــه و حدیــث و  معرفــت را بــه روی او 
ــرد علــی  ــی ال کتــاب » اإلمامــة«، » الواضــح المکشــوف ف ی عبارتنــد از :  هــا و تصنیفــات و

أهــل الوقــوف« ، » المعرفــة« ، » بعــد االســناد«، » قــرب االســناد« ، » الوصایــا«، » اللؤلــؤ« ، 
» المســائل المحرمــة« ، » الضیــاء«، » طرائــف«، » التوقیعــات«، » التجمــل و المــروة«، » الفــیء 
و الخمــس«، » الرجــال«، » الــزکاة«، » ثــواب االعمــال«، » النــوادر«، » تفســیر القــرآن« و » االمــل و 
گــر بــه نکتــۀ معاصــر بــودن او بــا چهــار امــام)ع( و تألیفــات متعــددش در علــوم مختلف  الرجــاء«. ا
کــه در آن هیچ گونــه شــک و شــبهه ای نیســت و آن این کــه  کنیــم، بــه حقیقتــی میرســیم  توجــه 
ــن  ری هــای علمــی او هســتند و محمــد ب ــه)ع( مصــدر و منبــع تمــام پرتوهــای فکــری و نوآو أئّم
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عیســی در پیــروی و والیت مــداری و تمســک جســتن بــه ایشــان معــروف، و ثقــه و مــورد اطمینــان 
یــش  آن هــا بــود. از امــام رضــا)ع( روایــت شــده کــه ایشــان او را بــه عنــوان نائــب در حــج از ســوی خو
کــه او را نائــب قــرار داده، لــذا  کــه نائــب بایــد عــادل و مــورد وثــوق کســی باشــد  قــرار داد و از آن جــا 
یــای منزلــت عظیــم وی در نــزد اصحــاب أئّمــه)ع( می باشــد. از فضــل بــن شــاذان  ایــن مطلــب گو
کــه محمــد بــن عیســی را دوســت می داشــت و او را مــورد مــدح و ثنــا قــرار مــی داد و بــر  نقــل شــده 
کســی بــه ماننــد وی نیســت. محمــد بــن عیســی  کــه در همتایــان و همقطــاران او  ر بــود  ایــن بــاو
کــرده اســت.75 کتبــی و شــفاهی روایــت نقــل  از امامــان رضــا)ع(، جــواد)ع( و هــادی)ع( بــه صــورت 

7. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( 
کــه ســند خــود را بــه  کتــاب از محمــد بــن علــی بــن محمــد بــن جعفــر دّقــاق اســت  ایــن 
یــاد و أبوالحســن  یعقــوب یوســف بــن محمــد بــن ز محمــد بــن قاســم اســترآبادی و ایشــان بــه أبو
علــی بــن محمــد ســیار می رســاند. ایــن دو از امــام حســن عســکری)ع( حدیــث نقــل می کننــد و 
یدّیــه بوده انــد؛ امــا ایــن دو نفــر - بنــا بــه  هــر دو اســترآبادی اند. غالــب مــردم اســترآباد در آن زمــان ز
نقــل در ســند - شــیعۀ إمامّیــه می باشــند.76 ایــن تفســیر بــه زبــان عربــی و در یــک جلــد و تــا آیــۀ 
یعقــوب  283 ســورۀ بقــره بــوده و روش آن روایــی- نقلــی محــض اســت. در آغــاز ایــن تفســیر، أبو
ــه  ــه ب ک ــد  ــان می کنن ــکری)ع( بی ــن عس ــام حس ــر ام ــود را در محض ــدن خ ــر ش ــن حاض و أبوالحس
علــت مشــکالت آن زمــان و تــرس از جــان و مــال، متــواری و بــه آن امــام)ع( پناهنــده شــده اند: 
فخرجنــا بأهلینــا إلــی حضــرة االمــام أبــی محمــد الحســن بــن علــی بــن محمــد أبــی القائــم 
...؛77 مــا بــا خانــوادۀ خــود بــه محضــر امــام حســن عســکری)ع(، پــدر حضــرت قائــم)ع( رســیدیم 
... . پــس از آن در مــدت هفــت ســال -از 254 تــا 260ق-در محضــر آن امــام تلمــذ نموده انــد. 
یــل القــرآن«، »  کــه مباحــث » فضــل القــرآن«، » فضــل العالــم بتأو تفســیر مزبــور یــک مقدمــه دارد 
آداب قرائــة القــرآن«، » حدیــث ســّد األبــواب«78 و روایاتــی دربــارۀ آغــاز امــور بــا » بســم اهلل الرحمــن 
الرحیــم« در آن مطــرح شــده اســت. تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری)ع( تفســیری 
کــه از ســورۀ حمــد آغــاز و تــا آیــۀ 283 ســورۀ بقــره ادامــه دارد.  روایــی اســت و 379 روایــت دارد 
ْلُبُه...<)البقــرة،  283/2(؛ یعنــی: کافــر قلبه 

َ
ــُه آِثــٌم ق

َ
ِإّن

َ
 َوَمــْن َيْكُتْمَهــا ف

َ
ــَهاَدة

َّ
آخریــن آیــۀ آن >َوَل َتْكُتُمــوا الش

ــرار  ــرن چهــارم مــورد بحــث و دقــت نظــر ق ــن تفســیر، از ق ــا نبــودن ای ــودن ی ــر ب می باشــد.79 معتب
کتــب معــروف رجالــی ماننــد رجــال و فهرســت شــیخ طوســی، رجــال کشــی  گرفتــه اســت.80 در 
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کــه  کســی  یانــش بــه میــان نیامــده؛ ولــی نخســتین  و رجــال نجاشــی ســخنی از ایــن تفســیر و راو
یــان آن را مجهــول و ضعیــف دانســت، »إبــن غضائــری«  کــرد و راو ایــن تفســیر را جعلــی اعــالم 
کردنــد. در مقابــل، بــه افــرادی از جملــه  یــادی آن را تضعیــف  اســت.80 پــس از ایشــان عــدۀ ز
کــرده یــا بــا صراحــت آن را  کتــب خــود از ایــن تفســیر نقــل  کــه در  یــم  یــان بــر می خور برخــی اخبار

ــد.  کرده ان ــر معرفــی  معتب
تفصیل بحث در بارۀ این تفسیر مجالی دیگر  را می طلبد.

تفسیری 120 جلدی به امالء امام هادی)ع( 
إبــن شــهر آشــوب در شــرح حــال حســن بــن خالــد برقــی گفتــه اســت: از کتاب هــای او تفســیر 
العســکری بــه امــالء امــام هــادی)ع( در 120 جلــد اســت.81 در این کــه آیــا تفســیر منســوب بــه امــام 
کــه چــاپ شــده و در دســترس اســت، قســمتی از آن تفســیر 120 جلــدی  حســن عســکری)ع( 
یــا غیــر آن می باشــد، اختــالف اســت. محــدث نــوری تفســیر موجــود را قســمتی از آن دانســته 
کــه تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری)ع(،  کــرده  کالم إبــن شهرآشــوب برداشــت  و از 
کــه تفســیر ســورۀ حمــد و قســمتی از ســورۀ  کامــل بــوده و بــه همیــن مقــدار موجــود -  بــزرگ و 
بقــره می باشــد - منحصــر نبــوده اســت.82 ولــی شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی، آن تفســیر 120 جلــدی 
رده و آن را بــه امــالء امــام هــادی)ع( و نوشــتۀ  را تفســیر دیگــری غیــر از تفســیر موجــود بــه شــمار آو
یعقــوب  حســن بــن خالــد برقــی، و تفســیر موجــود را بــه امــالء امــام حســن عســکری)ع( و نوشــتۀ أبو
ــن ســیار - دو نفــر از شــیعیان آن  ــن محمــد ب ــاد و أبوالحســن علــی ب ی ــن ز ــن محمــد ب یوســف ب
حضــرت - دانســته و خالصــۀ دلیــل وی بــه قــرار ذیــل اســت: بعــد از ذکــر تفســیر العســکری 
مذکــور در کالم إبــن شــهر آشــوب فرمــوده اســت: »ظاهــرًا مــراد از عســکری، امــام هــادی)ع( اســت 
گفتــه اســت:  یــرا إبــن شــهر آشــوب  کــه بــه صاحــب عســکر و عســکری نیــز ملقــب می باشــد؛ ز
ایــن تفســیر از کتاب هــای حســن بــن خالــد برقــی بــرادر محمــد بــن خالــد برقــی اســت، و محمــد 
کتــاب رجــال از اصحــاب ســه امــام همــام »کاظــم)ع( ، رضــا)ع( و  بــن خالــد بــه تصریــح شــیخ در 
جــواد)ع(« بــوده و از ایــن تصریــح معلــوم می شــود کــه وی از امــام هــادی)ع( روایــت ننمــوده یــا عصــر 
امامــت آن حضــرت را درک نکــرده اســت. امــا در مــورد حســن بــن خالــد، از ترتیــب ذکــر نجاشــی 
کوچکتــر و از بــرادر دیگــرش –فضــل- بزرگتــر  کــه ســن وی از بــرادرش محمــد  فهمیــده می شــود 
بــوده اســت. و ظاهــرًا حســن بعــد از بــرادرش محمــد باقــی بــوده و عصــر امــام هــادی)ع( را درک 
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کــرده و تشــرف بــه خدمــت آن حضــرت و مالزمــت بــا وی از زمــان امامــت تــا نزدیــک وفــات آن 
کــه امــالء فرمــوده  حضــرت بــرای وی ممکــن بــوده تــا بتوانــد در ایــن مــدت آن مقــدار از تفســیر را 
ــد  ــن خال ــن ب ــه حس ــیر ب ــن تفس ــه ای ک ــت  ــح اس ــم صحی ــس ه ــد. پ یس ــد بنو ــت، در 120 جل اس
کــه إبــن شــهر آشــوب چنیــن  کتاب هــای وی بــه شــمار آیــد - همان گونــه  نســبت داده شــود و از 
کــه  یــرا ممکــن اســت  کــه تفســیر العســکری بــه آن اطــالق شــود؛ ز کــرده - و هــم صحیــح اســت 
کــرده و ایــن تفســیر را بــه امــالء آن حضــرت نوشــته باشــد. بــرادرش محمــد  امــام هــادی)ع( را درک 
کاظــم)ع( بــوده، در وقــت وفــات آن حضــرت -م 183ق-  بــه دلیــل این کــه از اصحــاب امــام 
حــدود بیســت ســال داشــته و در وقــت وفــات امــام جــواد)ع( -م 220ق- در حــدود شــصت 
ــام هــادی)ع( را پیــدا نکــرده  ــت از ام ــوده و در نتیجــه، توفیــق روای ســالگی و در اواخــر عمــرش ب
کوچک تــر بــوده، قاعدتــًا ممکــن  اســت؛ امــا خــود حســن چــون دو ســال یــا بیشــتر از محمــد 
کــه ســال وفــات امــام هــادی)ع( بــوده،  اســت 10 یــا 20 یــا 30 و یــا نزدیــک 35 ســال بعــد از بــرادرش 
باقــی مانــده باشــد. ولــی باقــی مانــدن او بعــد از امــام هــادی)ع( و درک عصــر امامــت امــام حســن 
عســکری)ع( و نوشــتن 120 جلــد تفســیر بــه امــالء آن حضــرت در قریــب هفــت ســال بعــد از آن 
عمــر طوالنــی، بســیار بعیــد اســت. بنابرایــن، امالءکننــدۀ آن تفســیر ظاهــرًا امــام هــادی)ع( بــوده و 
کــه موجــود اســت و بارهــا بــه  اثــری از هیــچ یــک از مجلــدات آن باقــی نمانــده، و ایــن تفســیری 
یــرا در اول ایــن تفســیر تصریــح شــده اســت  چــاپ رســیده، از اجــزای آن تفســیر بــزرگ نیســت، ز
کــه پدرشــان آنــان را بــرای تعلــم نــزد  کــه آن را أبومحمــد حســن عســکری)ع( تنهــا بــرای دو فرزنــدی 
گذاشــته بــود، در مــدت امامتــش نزدیــک بــه هفــت ســال -254- 260ق- امــالء  آن حضــرت 
کــرده و آن دو آن را نوشــته اند و بعــد از برگشــتن بــه اســترآباد، آن را بــرای مفســر اســترآبادی و 
ــی و  ــد برق ــن خال ــن ب ــت حس ــه روای ــاره ای ب ــچ اش ــیر هی ــن تفس ــد و در ای کرده ان ــت  ــران روای دیگ
مشــارکت او بــا آن دو در شــنیدن روایــت از امــام حســن عســکری)ع( نیســت. در نتیجــه، هیــچ 
کمیــت  کــه آن دو تفســیر، متعــدد و از نظــر  گمــان بــر ایــن اســت  مانعــی از تعــدد وجــود نــدارد و 
یســنده و راوی بــا یکدیگــر فــرق  کیفیــت، مختلــف بــوده و امالءکننــده و امالءشــونده و نو و 
ــر داده و  ــن شــهر آشــوب از وجــود چنیــن تفســیری خب ــه این کــه تنهــا إب ــا توجــه ب داشــته اند.83 ب
ــام تفســیر العســکری  ــه ن خاســتگاه آن خبــر واحــد اســت، اصــل وجــود تفســیری 120 جلــدی ب
کــه در شــرح حــال حســن بــن خالــد و خبــر  گمــان اســت و قطعــی نیســت؛ بــه خصــوص  مــورد 
یــاد و أبوالحســن  یعقــوب یوســف بــن محمــد بــن ز از تفســیر العســکری 120 جلــدی نیــز از أبو
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ــزد امــام حســن عســکری)ع( و تعلــم تفســیر  ــان ن ــن ســیار و داســتان آمــدن آن ــن محمــد ب علــی ب
از آن حضــرت، در مــدت هفــت ســال ســخنی بــه میــان نیامــده اســت. ولــی بــر فــرض وجــود، 
ل شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی قــوی و متیــن اســت؛ بنابــر ایــن، تعــداد ایــن دو تفســیر درســت  اســتدال
بــه نظــر می رســد و از آن تفســیر 120 جلــدی بــر فــرض وجــود، هیــچ اثــری در دســت نیســت و 

باقــی مانــدن آن نیــز نامعلــوم اســت.84
کنون ذکر آنــان آمد، از دانش آموختگان  گردان مفســر و قــرآن پــژوه أئّمة)ع( که تا اصحــاب و شــا
ــکری)ع(  ــن عس ــادی)ع( و حس ــواد)ع( و ه ــان ج ــترک امام ــۀ مش ــت)ع( و از صحاب ــل بی ــب أه مکت
گردان مفســر و قــرآن پــژوه امــام رضــا)ع(«  بوده انــد. شــایان ذکــر اســت کــه در مقالــۀ »اصحــاب و شــا
یژه نامــۀ قــرآن و امــام رضــا)ع( در همیــن مجلــۀ بینــات بــه چــاپ رســیده، اصحــاب ذیــل  کــه در و
کــرده و توفیــق اســتماع  کــه محضــر امــام جــواد)ع( را هــم عــالوه بــر امــام رضــا)ع( درک  بوده انــد 
یژه نامــۀ قــرآن و امــام  گردی ایشــان را یافته انــد. لــذا چــون شــرح حــال آنــان در و حدیــث و شــا
گاهــی  کتفــا می شــود و خواننــده محتــرم بــرای آ رضــا)ع( آمــده، در ایــن جــا بــه ذکــر اســامی ایشــان ا
بیشــتر از شــرح حــال آنــان می توانــد بــه آن شــماره مراجعــه نمایــد. اســامی ایــن بزرگــواران بــه شــرح 
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در نیمــه رجــب همــان ســال نوشــته اند.إعالم الــوری/ 

.344

ــی طالــب،  کافــی، 1 / 315 و 492؛ مناقــب آل اب 2. اصــول 

.379  /4

3.اصــول  کافــی، 294/1؛ اإلرشــاد/613؛ إعــالم  الــوری/4. 
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کافــی، 1/ 492؛ اإلرشــاد/ 316. برخــی تولــد او را  1. اصــول 

در نیمــه رجــب همــان ســال نوشــته اند.إعالم الــوری/ 

.344

26. همان/ 12. 

331/ رقــم 8005. نیــز  27. معجــم رجــال الحدیــث، 11/ 

 .  521-519  /1 رك: طبقــات مفســران شــیعه، 

رقــم 8005   /331 الحدیــث، 11/  رجــال  28. رك: معجــم 

،338/ رقــم 8010 و : 345/ رقــم 8016 و : 346/ رقــم 

8017 و : 351/ رقــم 8029 . 

29. رك: همــان/ 331-333/ رقــم 8005؛ الرجال»طوســی« 

419 / اصحــاب الهــادی/ بــاب العیــن/ رقــم 26(، و: 

رقــم 12؛  العیــن/  بــاب  العســکری/  433 /اصحــاب 

258؛  نجاشــی/  رجــال  381؛  رقــم   ،92 الفهرســت/ 

ی«/ 
ّ
طبقات المفسرین، 1/ 397/ رقم 346؛ رجال»حل

93/ب15؛ تاریــخ تفســیر قــرآن -از عصــر رســالت تــا پایــان 

عصــر غیبــت صغــرا- »بابایــی«، 252-251/1. 

30. رجال نجاشی/ 177/ رقم 467. 

بــاب   ، العســکری)ع(  /اصحــاب  الرجال»طوســی«/ 431   .31

الســین.

32. رك: الفهرست، 75/ رقم 306. 

33. رجــال نجاشــی/ 177/ رقــم 467؛ هدیــة العارفیــن، 5/ 

ــن ابراهیــم  ــا عنــوان ســعد ب کتــاب ب 384.البتــه درایــن 

یــاد شــده، ولــی از خصوصیاتــی کــه بــرای وی ذکــر شــده، 

کــه منظــور، همیــن شــخص اســت معلــوم می شــود 

گاهــی از شــرح حــال  34. معجــم المفســرین، 205/1؛ بــرای آ

تفصیلــی وی، رك: تنقیــح المقــال، 2/ 16- 20؛ تاریــخ تفســیر 

قرآن، »بابایــی«/ 452. 

35. رك: بحار األنوار، 93/ 97.

36. همان، 93/ 97. 

37. همان، 92/ 90. 
38.رجال نجاشی/ 177.

المؤلفین»عمــر رضــا«، 4/  39. همــان/ 178؛ معجــم 
211؛ او نیــز از منابــع: الفهرســت/ 75؛ تنقیــح المقــال، 
2/ 16؛ایضاحالمکنون، 2/ 188 نقل کرده است. نیز :رك: 

طبقات مفســران  شــیعه، 540-538/1.  

40. رجال نجاشی/ 354/ رقم 948.

41. معجم رجال الحدیث، 15/ 257/ رقم 10528. 

/551 و:  ح1؛  42.االمالی»صدوق«/441/مجلــس68/ 

در  نیــز  هــادی)ع(  امــام  فرزنــدش  حضــرت،  آن  از  پــس   .4
ــید و  ــت رس ــه امام ــر از آن ب ــه کمت ــنین و بلک ــن س همی
کــه بیــش از پنــج  بعــد از او امــام مهــدی)ع( نیــز در حالــی 

ــد. گردی ــل  ــب نائ ــن منص ــه ای ــت، ب ــال نداش س
5 . سیره پیشوایان»مهدی پیشوائی«/ 543-542.

6 . کتاب التفســیر، عیاشــی، 320/1؛ بحار األنوار، 50/ 7؛ االمام 

ینــی«/ 382؛ ســیره  الجــواد مــن المهــد الــی اللحــد، »قزو

شــهادت  چگونگــی  مــورد  پیشــوایان/563-564.در 

خاطــر  بــه  کــه  هســت  نیــز  دیگــری  اقــوال  جــواد  امــام 

گاهــی  یــم. بــرای آ رعایــت اختصــار، بــه آن هــا نمی پرداز

380؛ بحــار  ابــی طالــب، 4/  بیشــتر، رک: مناقــب آل 

8-9؛ روضــة الواعظیــن / 267.   األنــوار، 50/ 

7 . إعالم الوری/ 355؛ اإلرشاد/ 327.

یــان شــیعه، مقصــود  8 . إعــالم الــوری/ 355. در اصطــالح راو

از أبوالحســن اول، امــام موســی بــن جعفــر )ع( و مقصــود از 

أبوالحســن ثانــی، امــام رضــا)ع( می باشــد.

9. سیره پیشوایان/ 567.

10 . همان/ 568.

11. نور االبصار، »شبلنجی«/ 166.

12 . اإلرشاد/ 334.

ــی  ــب آل أب ــاد/ 335؛ مناق ــی، 1/ 503؛ اإلرش کاف ــول  13 . اص

و  مســعودی   .367 الــوری/  اعــالم  422/4؛  طالــب، 

اربلــی تولــد حضــرت را در ســال 231 دانســته اند.

14 . اإلرشاد/ 335؛ اعالم الوری/ 366.

کشف الغمة/ 192. 15. اإلرشاد/ 503؛ 

16 . علل الشرایع، 1/ 230/ب176؛ معانی االخبار/ 65.

ئل االمامة»طبری« / 223. 17 . دال

18 . اإلرشاد/ 345؛ االتحاف بحّب األشراف/ 178- 179.

19 . سیره پیشوایان/ 661-660.

20 . رجال، نجاشی /80/ رقم 192.

21 . معجم رجال الحدیث، 2/ 228،/ رقم 791. 

22 . تأسیس الشیعة لعلوم االسالم/336.

23 . طبقات مفسران شیعه، 1/ 500-499 .

یعة إلی تصانیف الشیعة، 4/ 454. 24. الذر

25.الرجال نجاشی / 257-259،/ رقم 276.
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       مجلس82/ح2؛ علل الشــرایع، 37/1/ح1. 

43. معجم رجال الحدیث، 15/ 248-250/ رقم 10505.

44. همان. 

یعة،  286/8.  45. الذر

ــران شــیعه، 1/  ــات مفس ــان، 412/1. نیــز: ر.ك: طبق 46. هم

 .549-548

47.رجال نجاشی/ الرجال/ 83. 

48. الفهرست / 89. 

49. رجال نجاشی/ 83. 

50. الفهرست/ 325. 

51. تأسیس الشیعة/ 330. 

52. وسائل الشیعة،  20/ 68. 

53. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، 8/ 349. 

یعة، 4/ 251.  54. الذر

55. یعنــی حــدود صــد  و  شــصت ســال قبــل از وفــات علــی 

بــن ابراهیــم. 

یــد بــن علــی و هــم فــرق أغلبهــم  56. الزیدیــة القائلــون بامامــة ز

یقولــون بامامــة کل فاطمــی عالــم صالــح ذی رأی یخــرج 

بأســیف -آنــان شــرط امامــت را قیــام می داننــد، از ایــن رو 

امــام باقــر )ع( بــه بعــد را قبــول ندارنــد-.

کفــر  57. الجارودیــة و هــم القائلــون بالنــص علــی علــّی )ع( و 

کســانی هســتند  کل مــن أنکــره؛ جارودیــه  کفــر  الثالثــة و 

کــه قائــل هســتند از روی نــص بــه علــی )ع(، و تکفیــر ســه 

کنــد. کــه او را انــکار  کــس  تــا و تکفیــر هــر 

و  یدیــه  ز بــود، چــون  نشــده  منحــرف  هنــوز  کــه  أّیامــی   .58

هســتند. منحــرف  جارودیــه 

یعة، 251/4.  59. الذر

60. تفسیر قمی، 1/ 6. 

61. همان، 2/ 208. 

62. همان، 1/ 122. 

63. همان، 2/ 122. 

64.همان، 88. 

65. همان، 322. 

66.همان/234. 

67. المفردات/327»ظّن«.

یــخ تفســیر و مفســران، »علــوی مهــر« /  بــا تار 68. آشــنایی 
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یعة، 4/ 302.  69. الذر

قوال/49.  70. خالصة اال

کوتــاه شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی بــر چــاپ تفســیر  71. مقدمــه 

ق.   1387 قمــی، 

72. تنقیح المقال، 2/ 260. 

73. طبقات مفسران شیعه، 1/ 567- 570. 

897؛  رقــم   /218/2 الرجــال،  نجاشــی،  رجــال    .74

الرجال»طوســی«/ 435/ رقــم 393؛ الفهرســت/167/ 

قــوال/141/ رقم 22؛ وســائل الشــیعة،  رقــم 612؛ خالصــة اال

338/2؛ تنقیــح المقــال، 167/3؛ الذریعــة، 336/2/ 

رقــم   /245/21: و  رقــم 534   /378/18: و  رقــم 1342 

رقــم 11509. الحدیــث، 113/17/  رجــال  معجــم  4852؛ 

75. معجــم رجــال الحدیــث، 17/ 113-114/ رقــم 11509؛ 

ــرآن، 1/ 256. ــخ تفســیر ق ی تار

76. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع(/ 21. 

77. همان.

78. منظــور حدیثــی اســت کــه مضمــون آن چنیــن اســت: »ســّد 

األبواب عن المسجد دون باب علی)ع(؛ تمام درب هایی که 

بــه مســجد پیامبــر )ص( گشــوده می شــد بــه دســتور پیامبــر)ص( 

ــی طالــب)ع(«. رك:  ــن أب ــه علــی ب بســته شــد، جــز  درب خان

تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری )ع(/27.

79. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع(/529. 

یعة، 292/4؛ مجمع الرجال، 25/6. 80. الذر

81. معالم العلماء/ 34/رقم 189. 

82. مســتدرك الوســائل»ط قدیم«، 3/ 661/ در شــرح مشــیخه 

کتــاب مــن ال یحضــره الفقیــه در اســناد صــدوق بــه محمــد 

بــن قاســم اســترآبادی. 

83. الذریعة، 283/4-285/ رقم 1294.

یخ تفسیر قرآن»بابایی« /366-364. 84.تار


