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چکیده
مفسران اهل سنت در تفاسیر خود گونههای مختلفی از روایات اهلبیت (ع) را به شکلهای گوناگون نقل کرده
و عملکرد متفاوتی در نقل و نقد چنین روایاتی داشتهاند .برخی به شکل گسترده به نقل روایات اهلبیت (ع) پرداخته
و در تفسیر آیات قرآن از این روایات بهره بردهاند و عدهای به نقل اندک این روایات بسنده کرده و در نقد و بررسی
آنها دچار خطاهای فراوان شدهاند .این پژوهش درصدد است تا میزان اقبال و نحوه تعامل ثعلبی ،یکی از مفسران
بزرگ اهل سنت در قرن پنجم هجری ،در مواجهه با روایات اهلبیت (ع) را بررسی کند .در این پژوهش که به شکل
توصیفیـتحلیلی انجام شده است ،این دسته از روایات از تفسیر «الکشف و البیان» استخراج شده و تعداد و
گونههای روایات هر یک از معصومان (ع) به شکل مجزا مورد مطالعه قرار گرفته است .نتیجه بهدست آمده از این
قرار است که ثعلبی با وجود نقل احادیث فراوان از اهلبیت (ع) ،در نقل موضوعات مهمی مانند بیان مصادیق،
فضائل اشخاص ،جزئیات قصص و فضائل آیات و سور از روایات ضعیف بهره برده و در مواردی ،اینگونه روایات
را به اهلبیت (ع) نسبت داده است.
واژگان کلیدی :روایات تفسیری ،اهلبیت (ع) ،ثعلبی ،الکشف و البیان.
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 -1مقدمه
روايات پيامبر (ص) و صحابه از ديدگاه اهل سنت ،و روايات پيامبر (ص) و معصومان (ع) از ديدگاه
شيعه ،نقش به سزايی در تفسير كتاب خدا داشته و از اولين و مهمترين منابع در تفسير قرآن است (شهيد
ثانی ،1408 ،ص.)50
تحقيقات انجام شده در زمينه مراجعه مفسران اهل سنت به روايات اهل بيت (ع) نشان میدهد
كه مفسران اهل سنت در سدههای مختلف ،عملكرد متفاوتی در تعامل با روايات اهل بيت (ع) در تفسير
قرآن داشتهاند .برخی مانند ابن عطيه (نوری ،بیتا ،ص )72و رشيدالدين ميبدی (نوريها ،بیتا ،ص)30
به شكل فراوان از اين روايات استفاده كرده و با ديده انصاف آنها را نقل و نقد نمودهاند ،اما برخی مانند طبری،
ثعالبی ،ابن كثير (امينی ،1392 ،ص )41و ابن جوزی (رحيمی و باقری ،1397 ،ص ،)3نه تنها در مراجعه
به اقوال اهل بيت (ع) كوتاهی داشته ،بلكه در نقد و بررسی روايات اهل بيت (ع) نيز به دور از انصاف عمل
كردهاند.
پژوهشهای انجام گرفته در اين زمينه ،رساله دكتری حسين خاكپور با عنوان «نقش ،جايگاه و ميراث
تفسيری اهل بيت (ع) در منابع اهل سنت» و مقالههای «چگونگی تعامل طبری ،ابن كثير و ثعالبی با روايات
تفسيری اهل بيت (ع)» نوشته نوروز امينی« ،روايات امام صادق (ع) در تفسير كشف االسرار» نوشته شهيده
نوريها و «روايات امام صادق (ع) در تفسير المحرر الوجيز» نوشته اعظم نوری و پايان نامه «نقش و جايگاه
روايات تفسيری اهل بيت (ع) در زاد المسير»نوشته سيده وحيده رحيمی و كبری باقری و مقاله اي با همين
نام است ،اما در زمينه رويكرد و نحوه تعامل ثعلبی با روايات اهل بيت (ع) تاكنون پژوهشی صورت نگرفته
است.
در پژوهش پيشرو ،تفسير «الكشف و البيان» (تفسير ثعلبی) به شكل كامل مورد مطالعه قرار گرفته و
روايات اهل بيت (ع) ااز اين كتاب ستخراج شده و با مراجعه به ديگر منابع تفسيری ،حديثی ،فقهی و ادبی و
با در نظر گرفتن سير تاريخی منابع ،مورد مطالعه و ارزيابی قرار گرفته است.

 -2معرفی نویسنده «الکشف و البیان»
ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم ثعلبی نيشابوری از واعظان و مفسران مشهور اهل سنت قرن پنجم
(م 427 .يا  437ق) ،فردی راستگو و امانتدار در نقل حديث بوده و آشنايی كامل به زبان عربی داشته است.
اساتيد او بزرگانی از نيشابور مانند ابوطاهر محمد بن فضل بن خزيمه ،ابومحمد َمخلدی ،ابوبكر بن هانی،
ابوبكر بن مهران المقری و ابو عبدالله حاكم نيشابوری بودهاند و از معروف ترين شاگردانش كه روايت از او
نقل كردهاند ،ابوالحسن واحدی نيشابوری است (سبكی ،بیتا ،ج ،4ص .)58از تأليفات او تفسير بزرگ
«الكشف و البيان» در ده جلد و كتاب «عرائس القرآن» را كه به زبان فارسی و درباره قصص انبياست ،نام
بردهاند (ذهبی ،1406 ،ج ،17صص /427-425ابن خلكان ،بی تا ،ج ،1صص.)80-79
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ثعلبی از پيروان فرقه شافعی 1است كه مهم ترين مذهب بالد خراسان و شهر نيشابور در زمان سلطنت
سلجوقيان بوده است( .روحی ،1393 ،ص.)7
دوره سلجوقيان دوره درگيریهای شديد مذاهب اسالمی بوده بهطوری كه پيروان هر فرقه به محلههای
ديگر فرقه ها حمله برده و اقدام به تخريب و آتش زدن مساجد ،مدارس و خانههای مخالفان خود می
كردند(همان) ،اما ثعلبی در چنين شرايط آشفته و محيط پرآشوبی بیاعتنا به اوضاع سياسی ،اجتماعی و
مذهبی شهر نيشابور كه از مهمترين مراكز فرقه شافعی و اختالف مذاهب بود ،به دور از تعصب عمل كرده و
حتی به باور برخی ،از نظر عقيده فردی نزديک به تشيع است كه فضايل بیشماری از اهل بيت (ع) در تفسير
«الكشف و البيان» نقل كرده تا جايی كه عالمه مجلسی آن را از مصادر «بحاراالنوار» قرار داده است
(مجلسی ،1403 ،ج ،1ص /25قمی ،بیتا ،ج ،2ص /21طهرانی ،بیتا ،ج ،18ص .)66از سويی ،نقل
روايات ضعيف موجب شده تا برخی بر او خرده گرفته و با وجود تمجيد از شخصيت ممتاز علمی او،
تفسيرش را در بردارنده احاديث ضعيف و موضوع شامل اسرائيليات و روايات ساختگی راويان شيعه بدانند
(ابن تيميه ،بیتا ،ج ،13ص /354ذهبی ،بیتا ،ج ،1ص .)233عدهای هم معتقدند كه ثعلبی حديثشناس
نبوده و در تشخيص صحت و سقم حديث ،علم و دقت كافی نداشته است (ابن جوزی ،1386 ،ج،1
ص ،)140اما در حقيقت ،دليل اصلی مخالفت با تفسير ثعلبی ،عنايت ويژه مفسر به نقل روايات شيعه در
فضائل اهل بيت (ع) بوده و اين تفسير در شيوه نقل روايات تفاوت چندانی با ديگر تفاسير روايی اهل سنت
ندارد (معرفت ،1418 ،ج ،2ص.)345

-1-2ویژگیها و ساختار تفسیر ثعلبی
ثعلبی در تفسير سور قرآن ،ابتدا به بيان فضائل آن میپردازد و سپس ،وارد مبحث قرائات شده و اختالف
قرائت واژهها را از طبقات مختلف قراء به شكل مبسوط و گسترده بيان میكند و آنگاه ،واژهها و عبارات قرآنی
را به وسيله رواياتی از صحابه و تابعين شرح و توضيح داده و در نهايت ،در تبيين و تفسير آيات ،روايات
بسياری ،گاهی با سند كامل و گاهی با سند ناقص و در موارد بسياری نيز بدون سند ،نقل كرده است .در
اغلب موارد ،پس از نقل روايات مختلف سكوت كرده و در موارد اندكی ،نظر شخصی خود را بيان داشته و
قول صحيح را مشخص میكند.
از ويژگیهای بارز تفسير ثعلبی بيان فضائل بیشمار اهل بيت (ع) است .برای نمونه ،او در تفسير آيه
 207سوره بقره ،قصه هجرت پيامبر (ص) از مكه به مدينه و جانفشانی اميرالمؤمنين (ع) در «ليلة المبيت»
را به تفصيل بيان كرده و با نقل روايتی از ابن عباس گفته است كه اين آيه در شأن علی بن ابيطالب (ع) نازل
شده است (ثعلبی ،1422 ،ج ،2ص )126و در تفسير آيه  62سوره آل عمران ،قصه مباهله پيامبر (ع) با
 .1ابو عبد الله محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن س ائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف بن قصي
قرشي مطلبي شافعي حجازي مكي ،پايهگذار يكی از مذاهب چهارگانه اهل سنت ،در عسقالن و يا غزه به دنيا آمد و در دو سالگی با مادرش
به مكه هجرت كرد .در سيزده سالگی به توصيه مسلم بن خالد الزنجی برای آموختن فقه به مدينه هجرت كرد و موطأ را نزد مالک بن انس
آموخت و پس از مدتی به عراق سفر كرد .شاگردان بسياری از جمله احمد بن حنبل ،ابی ثور ،زعفرانی و كرابيسی تربيت كرد و تأليفات
بسياری نوشت .سپس ،به مصر رفت و در آنجا درگذشت (ابن حبان ،1393 ،ج ،9صص /31-30ابن عساكر ،1415 ،ج ،51صص-267
 /268نووی ،بیتا ،ج ،1صص.)10-8
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مسيحيان نجران را روايت كرده كه همراهان پيامبر (ص) در اين واقعه ،علی (ع) ،فاطمه (س) و حسنين (ع)
بودند و مسيحيان نجران با ديدن چهرههای نورانی آن بزرگواران دست از مباهله كشيده و تن به مصالحه و
پرداخت جزيه دادند (همان ،ج ،3ص .)85در تفسير آيه  67سوره مائده با نقل رواياتی از امام باقر (ع) و ابن
عباس و ديگر صحابه ،به نقل ماجرای غدير خم و انتخاب اميرالمؤمنين (ع) به خالفت پيامبر خاتم (ص)
پرداخته (همان ،ج ،4ص )92و در تفسير آيه  32سوره احزاب (آيه تطهير) ،رواياتی از ابن عباس ،ابوسعيد
خدری ،عايشه ،جعفر بن ابيطالب ،عبدالله بن ابی عمار ،زيد بن ارقم و ابی الحمراء (همان ،ج ،8صص-42
 )44و در تفسير آيه  23سوره شوری (آيه ّ
مودت) ،رواياتی از علی بن ابيطالب (ع) ،عباس بن عبدالمطلب،
ابن عباس ،ام سلمه ،مالک بن انس ،سدی ،مقاتل ،كلبی و ابن الديلم نقل كرده است كه منظور از قربی و
خويشان پيامبر (ص) ،علی (ع) و فاطمه (س) و حسنين (ع) هستند (همان ،ج ،8صص .)313-310برخی
ِ
صاحبنظران احتمال شيعه بودن ثعلبی را نپذيرفته و در نهايت ،نتيجه گرفتهاند كه موضعگيری متعادلی در بين
مفسران اهل سنت داشته است (جشنی آرانی ،1389 ،صص55ـ.)84
در تفسير ثعلبی مباحث مختلف ادبی ،فقهی ،تاريخی و اخالقی به صورت گسترده و همراه با تفصيل
جزئيات مسائل بيان میشود كه نشان دهنده وسعت آگاهی و تسلط مفسر بر علوم مختلف و البته ،عدم دقت
او در صحت و سقم اخبار فراوانی است كه نقل كرده است (ذهبی ،بیتا ،ج ،1ص .)231در اين تفسير،
اسرائيليات و فضائل ساختگی بسياری توسط راويان ضعيفی مانند عمر بن ابراهيم بن خالد( 1ثعلبی،1422 ،
ج ،10ص )30ابوعصمت ،نوح بن ابيمريم( 2همان ،ج ،8ص 249و ج ،9ص )325و سيف بن

عمر3

(همان ،ج ،8ص 322و ج ،9ص )12در فضائل آيات و سور قرآن و بزرگداشت افراد مختلف صحابه نقل و
حتی در مواردی ،اين احاديث موضوعه به اهل بيت (ع) نيز نسبت داده شده است.
ثعلبی برخالف آنچه در مقدمه تفسيرش در مذمت گردآوری و نقل روايات ،بدون فهم و درايت آن بيان
داشته (همان ،ج ،1ص )8در تفسير «الكشف و البيان» به گردآوری احاديث و روايات متعارض بسياری در
موضوعات مهمی مانند خالفت پيامبر خاتم (ص) بدون آنكه در پی حل تعارض آنها برآيد ،اقدام كرده است.
َّ َ َ
ُ ِّ َ َ
برای نمونه ،در تفسير آيه ﴿ِ ...إن َما أنت ُم ِنذ ٌر َو ِلکل ق ْ ٍوم ه ٍاد﴾ (رعد ،)7 /13 :دو روايت از ابن عباس و
حذيفه نقل كرده است كه پيامبر (ص) در حضور بزرگان صحابه ،علی (ع) را هادی امت بعد از خود معرفی
َ ََ َ ٌ َ َ
اب َو ِاقع﴾ (معارج،)1 /70 :
ذ
كرده (ثعلبی ،1422 ،ج ،5ص )272و در سبب نزول آيه ﴿سأل سائل ِبع ٍ
ٍ
اشاره به واقعه غدير خم نموده و روايتی از امام جعفر صادق (ع) در واليت و فرمانبرداری از اميرالمؤمنين
 .1علمای رجال اهل سنت او را فردی ضعيف و دروغگو دانسته و گفتهاند كه او روايات ناشناخته از صحابه و تابعين نقل میكرده
است (خطيب بغدادی ،1417 ،ج ،11ص /202ذهبی ،بیتا ،ج ،3ص.)180
 .2وی از كسانی بوده كه برای ترغيب مردم به علم و عالمان و تالوت قرآن ،احاديثی ساخته و به ابن عباس و تابعين نسبت داده
است (بخاري ،بیتا ،ج ،7ص /396ذهبی ،بیتا ،ج ،4ص /152ابن حجر ،1404 ،ج ،10ص.)217
 .3علمای رجال اهل سنت او را تكذيب كردهاند؛ طبرانی گفته كه در حديث ضعيف است و در تاريخ خطاهای فاحشی دارد
(طبرانی ،1403 ،ص .)81نسائی گفته كه ضعيف است (نسائی ،1406 ،ص .)187ذهبی آورده است كه نام های زيادی را
ساخته كه مجهول و ناشناخته اند و بزرگان علمای رجال اهل سنت را نام برده كه همگی او را تضعيف كرده و احاديثش را
منكر دانستهاند (ذهبی ،بیتا ،ج ،2ص.)256
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(ع) نقل كرده كه پيامبر (ص) در غدير خم آن را ابالغ فرمود و كسی كه با اين امر مخالفت نمود ،به نفرين
پيامبر (ص) دچار عذاب و هالكت شد (ثعلبی ،1422 ،ج ،10ص .)35در مقابل اين دو روايت ،روايتی از
خواست
علی (ع) نقل كرده كه خود را برتر از ديگر صحابه ندانسته و تعيين خالفت طبق نظر اهل سنت را
ِ
پيامبر (ص) عنوان كرده و مخالفين خالفت شيخين را مستحق حد افترا و شهادت كذب دانسته است (همان،
ج ،9ص .)236همچنين ،روايتی از ابن عباس در تفسير سوره عصر نقل كرده كه در آن پيامبر (ص) ،ابوبكر
را به عنوان جانشين خود معرفی كرده و عباس بن عبدالمطلب و علی (ع) را به قبول اين امر ارشاد فرموده
است (همان ،ج ،10ص .)322به نظر میرسد ،عدم موافقت صريح او در قبال اين روايات ،میتواند نشانگر
عدم تعادل شخصيت وی در موضعگيريهايش باشد كه باعث شده اهل سنت بر او خرده بگيرند .به عالوه،
ّ
شايد تأخر در نقل اين روايات ،دال بر عدم قبول آنها باشد و در واقع ،ثعلبی در شرايطی نبوده است كه بتواند
صريحتر از اين نظر خود را ابراز كند .

 -2-2نحوه تعامل ثعلبی با روایات اهل بیت (ع)
ثعلبی در تفسير خود بيش از  370روايت از اهل بيت (ع) نقل كرده است و اين تعداد روايات با توجه به
اينكه تفسير «الكشف و البيان» در  10جلد تأليف شده و در ذيل هر يک از آيات ،تعداد زيادی از روايات
صحابه و تابعين نقل شده ،درصد اندكی از روايات اين تفسير است ،اما در مقايسه با ديگر مفسران اهل سنت1

ً
میتوان گفت كه ثعلبی عملكرد بهتری در ميزان نقل روايات اهل بيت (ع) داشته است .همچنان كه قبال گفته
شد به نظر میرسد ،رويكرد ثعلبی در ارائه روايات نسبت به ديگر مفسران اهل سنت تعادل بيشتری داشته
است .از منظر تاريخی برای اثبات اين مطلب شواهدی يافت نمیشود .به عبارتی ،نمیتوان علت واضحی
برای اين موضعگيری ثعلبی بيان كرد.
اكثر روايات نقل شده از اهل بيت (ع) در تفسير ثعلبی با سكوت همراه است .وی در موارد اندكی نظر
خود را در صحت و سقم روايات ابراز داشته و گاهی به تأييد روايت پرداخته و گاهی نيز روايت را مردود
دانسته است .تأييد روايات اميرالمؤمنين (ع) در هفت مورد (همان ،ج ،1صص 104 ،89 ،3و ج ،3ص270
و ج ،7ص 284و ج ،8ص 258و ج ،9ص )236تنها با استفاده از روايات ديگر صحابه بوده و ّرد روايات
امام علی (ع) در سه مورد (همان ،ج ،2ص 170و ج ،3صص 283و  )257با استفاده از فتاوای شافعی و
ديگر فقها و در يک مورد كه در اختالف قرائت است (همان ،ج ،6ص )138به دليل مخالفت قرائت
اميرالمؤمنين (ع) با قرائت مشهور و خط مصاحف صورت گرفته است و ثعلبی دليل ديگری در رد و تأييد
روايات ارائه نكرده است و همچنين ،تأييد روايت امام سجاد (ع) (همان ،ج ،8ص )48و ّرد روايت امام باقر
(ع) (همان ،ج ،5ص )172و امام صادق (ع) (همان ،ج ،7ص )107با توجه به ظاهر آيه بوده است.

 .1طبق تحقيقات انجام شده ،طبری  398روايت در تفسير  20جلدی ،ابن كثير  302روايت در تفسير  9جلدی ،ثعالبی  32روايت در تفسير
 5جلدی (امينی ،1392 ،صص )21-4ابن جوزی  210روايت در تفسير  4جلدی (رحيمی و باقری ،1397 ،صص )28-2از اهل بيت (ع)
نقل كردهاند.
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 -3گونههای روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی
روايات منقول از اميرالمؤمنين (ع) در تفسير ثعلبی در گونههای مختلف تفسيری بدين شرح است45 :
مورد بيان مصاديق آيات 41 ،مورد بيان جزئيات احكام فقهی 41 ،مورد در مباحث اعتقادی 35 ،مورد مباحث
اخالقیـتربيتی 35 ،مورد اختالف قرائت 24 ،مورد شرح و تبيين واژهها و عبارات قرآنی 17 ،مورد بيان
جزئيات قصص قرآنی و  5مورد سبب نزول.

 -1-3بیان مصادیق آیات
در تفسير ثعلبی  41روايت در بيان مصاديق آيات 1از اميرالمؤمنين (ع) بدون اظهار نظر مفسر در صحت
و سقم روايات نقل شده است كه از مهمترين موارد آن نقل روايات ضعيف در فضائل برخی از صحابه
میباشد؛
ْ
َّ َ
َ
َ َ
برای نمونه ،در تفسير آيه ﴿ف َس ْوف َیأ ِتی الل ُه ِبق ْ ٍوم ُی ِح ُّب ُه ْم َو ُی ِح ُّبونه﴾ (مائده )54 / 5 :و بعد از بيان
وقايع پس از رحلت پيامبر خاتم (ص) و قتال ابوبكر با اصحاب رده ،روايتی بدون سند از علی (ع) و برخی
از تابعين نقل شده است كه در آن مصداق كسانی كه خدا را دوست دارند و خداوند نيز آنها را دوست دارد،
ابوبكر و اصحاب او معرفی شدهاند (ثعلبی ،1422 ،ج ،4ص.)789
سند اين روايت 2به دليل وجود سيف بن عمر كه پيش از اين معرفی شد ،ضعيف است و روايات معارض
با اين روايت در منابع اهل تسنن (احمد بن حنبل ،بیتا ،ج ،4ص /52بيهقی ،بیتا ،ج ،9ص /131طبرانی،
 ،1403ج ،7ص /13ثعلبی ،1422 ،ج ،9ص /50ابن عساكر ،1415 ،ج ،42ص /91ذهبی ،1407 ،ج،2
ص )408و در منابع شيعه (طوسی ،بی تا ،ج ،3ص /556طبرسی ،1372 ،ج ،3ص /322طباطبايی،
 ،1374ج ،18ص )296وجود دارد كه مصداق آيه را اميرالمؤمنين (ع) میداند.
َّ ْ
َّ َّ َ َ ْ َ
ین َس َبقت ل ُه ْم ِمنا ال ُح ْسنی﴾ (انبياء )101 /21 :دو روايت از اميرالمؤمنين
ثعلبی در تفسير آيه ﴿ ِإن ال ِذ
(ع) نقل كرده است .در روايت اول تنها عثمان را مصداق اين آيه میداند و در روايت ديگر عالوه بر عثمان،
اميرالمؤمنين (ع) و أبو بكر و عمر و طلحه و زبير و سعد و عبد ّ
الرحمن بن عوف نيز از مصاديق آيه معرفی
شدهاند (ثعلبی ،1422 ،ج ،6ص.)310
طبق سياق آيات و سبب نزولی كه در تفسير اين آيه نقل شده است ،مصاديق اصلی آيه خدايانی مانند
عيسی و مالئكه و… هستند و بدون اينكه رضايتی به خدا بودن خود داشته باشند ،مورد پرستش واقع شدهاند
(طبری ،1412 ،ج ،17ص /75واحدی نيشابوری ،1411 ،ص /206ثعلبی ،1422 ،ج ،6صص/313-312
بغوی ،1420 ،ج ،3ص /270فخر رازی ،1420 ،ج ،22ص )223و مصداق گرفتن افراد ديگری مثل ابوبكر
و عمر و عثمان و ديگران كه كسی معتقد به خدايی آنها نبوده ،صحيح نيست و روايتی از علی (ع) در تفاسير
 .1نك .موارد ديگری از روايات اميرالمؤمنين (ع) در زمينه بيان مصداق آيات در تفسير ثعلبی (ثعلبی ،1422 ،ج ،1ص 182و ج ،2صص،17
 267 ،213 ،196و ج ،3صص 329 ،323 ،304 ،148و ج ،4صص 233 ،59و ج ،5صص 789 ،348 ،319 ،281 ،130 ،9و ج،6
صص 310 ،221 ،201 ،200 ،40 ،29و ج ،7صص 240 ،13و ج ،8صص 349 ،293 ،236و ج ،9صص،125 ،110 ،107 ،63 ،12
 202 ،150 ،133و ج ،10صص.)305 ،303 ،123 ،123 ،122
 .2طبری اين روايت را از يک طريق و با سند «حدثنی المثنی قال ثنا عبدالله بن هشام قال أخبرنا سيف بن عمر عن ابی روق عن ابی ايوب
عن علی» نقل كرده است (طبری ،1412 ،ج ،6صص.)185-184
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اهل سنت با اختالف نقل شده است كه برخی گفتهاند ،فرمود :عثمان از آنهاست (طبری ،1422 ،ج،17
ص /75ابن عطيه ،1422 ،ج ،4ص /102قرطبی ،1364 ،ج ،11ص )345و گروهی گفتهاند كه فرمود :من
از آنها هستم (ابن مردويه ،1424 ،ص /280حاكم حسكانی ،1411 ،ج ،1ص )501و بعضی افراد ديگری
هم به آنها افزودهاند (ابن ابی حاتم ،1419 ،ج ،8ص /2469طبرانی ،1403 ،ج ،4ص /318ابن جوزی،
 ،1422ج ،3ص .)215به نظر میرسد ،افرادی مانند ابوبكر و عمر و عثمان بعدها به اصل روايت افزوده
شده و در واقع ،بخشی از روايت موضوع است ،زيرا همانطور كه گفته شد ،كسی میتواند مصداق اين آيه
باشد كه به عنوان خدا مورد پرستش واقع شده باشد و از بين صحابه تنها در علی (ع) صدق میكند ،چرا كه
گروهی از مسلمانان كه به غالت معروف بودهاند ،در برههای از زمان آن حضرت را خدا میخواندند و
اميرالمؤمنين (ع) برائت خود را از اين افراد ابراز داشت و با ايشان مقابله كرد و سردسته آنها را كشت (ابن
شهرآشوب ،1376 ،ج ،1ص /227ابن ابی الحديد ،1404 ،ج ،5ص 5و ج ،18ص /282مجلسی،1403 ،
ج ،25ص.)285
َّ
َّ َ
ِّ ْ
ثعلبی در تفسير آيه ﴿ َو الذي َ
الصد ِق َو َصدق ِب ِه﴾ (زمر ،)32 /39 :روايتی بدون سند از
جاء ِب
ِ

اميرالمؤمنين (ع) نقل كرده كه ابوبكر همان كسی است كه پيامبر (ص) را تصديق كرد (ثعلبی ،1422 ،ج،8

ص.)236
در سند اين روايت 1عمر بن ابراهيم بن خالد است كه فردی دروغگو بوده و احاديث جعلی در فضيلت
برخی صحابه نقل كرده است (ابن جوزی ،1386 ،ج ،1صص.)320 ،315

 -2-3بیان جزئیات احکام فقهی
شرح و تبيين جزئيات احكام فقهی از مباحثی است كه ثعلبی اهتمام ويژهای در بيان آن داشته و در مواردی
مانند ارث ،وصيت ،وضو و تيمم روايات فراوانی ذيل آيات نقل كرده و گاهی در نهايت ،نظر شخصی خود
را نيز اظهار كرده است.
در اين زمينه  45روايت 2از امام علی (ع) در تفسير «الكشف و البيان» نقل شده است و ثعلبی در سه
مورد فتوای مخالف روايت آن حضرت را برگزيده (ثعلبی ،1422 ،ج ،2ص 170و ج ،3ص  283و ج،3
ص )257و در دو مورد روايت آن حضرت را تأييد كرده است (همان ،ج ،1ص 131و ج ،3ص .)270وی
در ّرد و تأييد روايات امام علی (ع) از روايات ديگر صحابه و فتاوای شافعی بهره برده و دليل ديگری ارائه
نكرده است.
 .1طبری اين قول را از يک طريق با اين سند از علی (ع) نقل كرده است« :حدثنی احمد بن منصور قال ثنا احمد بن مصعد
المروزی قال ثنا عمر بن ابراهيم بن خالد عن عبدالملک بن عمير عن اسيد بن صفوان عن علی رضی الله عنه» (طبری،1412 ،
ج ،24ص.)3
 .2نك .روايات نقل شده از امام علی (ع) در بيان جزئيات احكام فقهی در ثعلبی (ثعلبی ،1422 ،ج ،1صص131 ،104 ،103
و ج ،2صص 283 ،201 ،198 ،196 ،192 ،191 ،181 ،170 ،155 ،118 ،96 ،57 ،22و ج ،3صص،257 ،231 ،155
 395 ،320 ،317 ،313 ،303 ،287 ،283 ،282 ،270و ج ،4صص 361 ،107 ،103 ،67 ،32 ،29 ،22 ،18و ج،5
ص 37و ج ،6ص 132و ج ،9صص( 313 ،220دو مورد) و ج ،10ص.312 ،311 ،310
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َ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
ُ
وء﴾ (بقره )228 /2 :و در بيان اختالف
ر
ق
ثعلبي در تفسير آيه ﴿و المطلقات یتر بصن ِبأنف ِس ِهن ثالث
ٍ

فقها در معنی واژه «قرء» رواياتی از صحابه و تابعين نقل كرده است كه بر اين اساس فقهای اهل كوفه آن را
حيض و فقهای اهل حجاز پاكی و طهارت میدانند (ثعلبی ،1422 ،ج ،2ص.)170
ثعلبی در تفسير اين آيه به نقل روايت نامعتبری (عياشی ،1380 ،ج ،1صص )115-114از علی (ع) كه
معنی واژه «قرء» را حيض میداند ،پرداخته و بر اساس فتوای صحابه و تابعين رد كرده است در حالی كه
فقهای شيعه طبق روايات اهل بيت (ع) اختالفی در معنی اين واژه نداشته و آن را پاكی و طهارت دانستهاند
(مفيد ،1414 ،ص /43طوسی ،1409 ،ج ،5ص /56طبرسی ،1372 ،ج ،1ص /326حر عاملی،1404 ،
ج ،22صص /211-210خمينی ،1390 ،ج ،2ص.)337
ثعلبی در تفسير سوره فاتحه و در وجوب و عدم وجوب قرائت آن توسط مأموم در نماز جماعت به بيان
حكم فقهی اين مسئله از ديدگاه مذاهب مختلف پرداخته و در نهايت ،با نقل روايتی كه به جمعی از صحابه
از جمله علی (ع) نسبت داده ،گفته است كه مسلمين بر وجوب قرائت فاتحه توسط مأموم در نماز جماعت
اجماع دارند (ثعلبی ،1422 ،ج 1ص.)131

در منابع فقهی شيعه ،مأموم در قرائت فاتحه در نمازهای اخفاتيه ،مخير است ،اما از قرائت آن در نمازهای
جهريه ،نهی شده و استماع قرائت امام بر مأموم واجب است (طوسی ،1364 ،ج 3ص /33حر عاملی،
 ،1404ج ،5ص 425و ج ،8ص.)355
حكم مالک و فتوای قديم شافعی نيز به همين صورت است و ابوحنيفه قرائت فاتحه توسط مأموم ،چه در
نماز جهريه و چه در نماز اخفاتيه را الزم نمیداند (فخر رازی ،1420 ،ج ،15ص .)104بنابراين ،ادعای
اجماع مسلمين بر وجوب قرائت فاتحه در نماز صحيح نيست.

 -3-3مباحث عقیدتی
در تفسير ثعلبی  41روايت از اميرالمؤمنين (ع) در مباحث متفرقه اعتقادی نقل شده است.
اين موارد شامل فضائل پيامبر (ص) (ثعلبی ،1422 ،ج ،2ص 53و ج ،3ص 105و ج ،6ص،)207
فضائل اميرالمؤمنين (ع) (همان ،ج ،5صص 163 ،162 ،85و ج ،8ص )311و برخی صحابه (همان ،ج،4
ص 108و ج ،8ص 322و ج ،9ص ،)236توصيف احوال بهشتيان (همان ،ج ،6ص 230و ج ،8ص)258
و ابواب جهنم (همان ،ج ،5ص )342و… است.
ً
ُ
َّ َّ َ َ ُ َ
ین ف َّرقوا ِدین ُه ْم َو کانوا ِش َیعا( ﴾ ...انعام )159 /6 :و در روايتی كه خبر از آينده
ثعلبی ذيل آيه ﴿ ِإن ال ِذ
و شباهت امت اسالم با يهود و نصاری میدهد ،از علی (ع) نقل كرده است كه فرمود« :يهود هفتاد و يک فرقه
و نصاری هفتاد و دو فرقه شدند و امت اسالم هفتاد و سه فرقه خواهد شد و از هر امتی تنها يک فرقه نجات
میيابد و ديگر فرقهها همه در آتش جهنم هستند» (ثعلبی ،1422 ،ج ،4ص.)210
اين روايت مطابق روايت پيامبر (ص) در منابع شيعه و اهل سنت در تفرقه امتها و شباهت امت اسالم
به يهود و نصاری در همه امور است (ترمذی ،1403 ،ج ،4ص /135حاكم نيشابوری ،بیتا ،ج ،1ص/129
طبرانی ،1403 ،ج ،17ص /13مجلسی ،1403 ،ج /249 ،9طباطبايی ،1374 ،ج ،5صص.)588-587
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 -4-3روایات اخالقی ـ تربیتی
در جایجای تفسير ثعلبی پس از بيان واژهشناسی و اختالف قرائت و پرداختن به نكات مهم تفسيری،
نكات اخالقی مفيدی در حوزه های مختلف اخالق فردی و اجتماعی بيان شده است كه انسان را از غفلت
دور كرده و متوجه هدف آفرينش او و جايگاه ابديش می كند .در اين زمينه  35روايت 1از علی (ع) نقل شده
است كه در ادامه ،به نمونههايی از آن اشاره میشود.
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ ُْ ُ
ُ َ ِّ
َ
َّ
ْ
ثعلبی در تفسير آيه ﴿َ ...و ما تقد ُموا ِْلنف ِسک ْم ت ِجدوهُ ِعند الل ِه ِإن الل َه ِبما ت ْع َملون َبصی ٌر﴾ (بقره/2 :

 )110از انس بن مالک نقل میكند كه اميرالمؤمنين (ع) هنگام وفات فاطمه (س) ،دختر پيامبر (ص) در بيت
شعری ،جدايی از دوستان و فنای امورات دنيوی را يادآوری نموده و پس از دفن فاطمه (س) خطاب به مردگان
فرمود :درود بر شما ای اهل قبور! داراييتان تقسيم و خانههايتان مسكن ديگران شد و همسرانتان به ازدواج
ديگران درآمد .اين خبر ما به شماست و اما خبر شما برای ما چيست؟ ندا آمد :درود بر شما! آنچه خورديم،
سودمان بخشيد و آنچه را فرستاديم ،يافتيم و آنچه باقی گذارديم ،موجب زيان ما شد (ثعلبی ،1422 ،ج،1
ص.)259
وی در دستورالعملی فردی و برای بهرهبردن از نعمتهای الهی به موعظه و نصيحت افراد پرداخته و ذيل
َ
ُّ ْ
َْ َ
آيه ﴿َ ...و ال تن َس ن ِص َیبك ِم َن الدنیا…﴾ (قصص )77 /28 :از امام علی (ع) نقل كرده است كه از سالمتی،
توان ،جوانی ،شادابی و بینيازی خود غفلت مكنيد و از آن در طلب آخرت بهرهمند شو يد (ثعلبی،1422 ،
ج ،7ص.)261
ثعلبی در استحكام بنيان خانواده و اساس جامعه بشری و برای دور نمودن افراد از هوسبازی و تنوعطلبی
َّ
َ ُّ َ َّ ُّ َ َّ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ ِّ ُ ُ
ساء فطلقوه َّن ِل ِعد ِت ِهن…﴾ (طالق )1 /65 :در ذم طالق
در امر ازدواج ذيل آيه ﴿یا أیها الن ِبي ِإذا طلقتم الن
از علی (ع) نقل كرده است كه ايشان از قول پيامبر (ص) فرمودند :ازدواج كنيد و از طالق بپرهيزيد كه طالق
عرش خدا را به لرزه در میآورد (ثعلبی ،1422 ،ج ،9ص.)333

 -5-3اختالف قرائت
اختالف قرائت واژگان قرآنی از مباحثی است كه اكثريت مفسران در شرح و توضيح آن اهتمام داشتهاند.
ثعلبی نيز در اين زمينه كوتاهی نكرده و مانند ديگر مباحث ،به شكل مبسوط به نقل آراء و نظرات قراء از
طبقات مختلف صحابه و تابعين و قراء سبعه پرداخته است.

 .1نك .روايات نقل شده از اميرالمؤمنين (ع) در زمينه مباحث اخالقی در تفسير ثعلبی (ثعلبی ،1422 ،ج ،1ص 259و ج،3
صص 335 ،228 ،211 ،125 ،123 ،100و ج ،4ص 161و ج ،5صص 229 ،137 ،301 ،113 ،110 ،59و ج ،6ص 11و
ج ،7صص 280 ،280 ،268 ،261 ،248 ،230 ،210 ،86و ج ،8صص  364 ،342 ،319 ،244 ،174و ج ،9صص ،244
 333و ج ،10صص.)277 ،224 ،218 ،182 ،151
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در تفسير «الكشف و البيان»  35روايت ،در اختالف قرائت 1از علی (ع) نقل شده كه در سه مورد روايات
رد شده و در باقی موارد ،بدون اظهار نظر نقل شده است.
َ
ََ ْ َ َ
َ َْ َ ُ
السماوات َو ْاْل ْرض َ
هؤالء إ َّال َر ُّب َّ
صائر﴾ (إسراء)102 /17 :
ب
در تفسير آيه ﴿لقد ع ِل ْمت ما أنزل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ُ
َ َ
قرائت علی (ع) را نقل كرده است كه ايشان «ع ِل ْمت» را به ضم (تاء) [ع ِل ْمت] قرائت كرده و دانستن را به
موسی (ع) نسبت دادهاند؛ برخالف ديگر قراء كه آن را به فتح (تاء) قرائت كرده و دانستن را به فرعون نسبت
دادهاند .در نهايت ،ثعلبی با نقل نظر ابوعبيد كه سند قرائت را به دليل وجود فردی مجهول در سلسله سند آن
ضعيف دانسته ،قرائت منسوب به امام علی (ع) را رد كرده است (ثعلبی ،1422 ،ج ،6ص.)138
ُ ِّ َ
ْ
الر ُ
وی در تفسير آيه ﴿ َت َن َّز ُل ْال َمالئ َک ُ َو ُّ
وح ِفیها ِب ِإذ ِن َر ِّب ِه ْم ِم ْن کل أ ْمر﴾ (قدر )4 /97 :روايتی نقل
ِ
ٍ
َ
كرده است كه ابن عباس «أ ْم ٍر» را « ِإ ْم َر ٍئ» قرائت كرده و در ادامه گفته است :اين قرائت علی (ع) نيز هست
كه دو وجه دارد؛ در وجه اول « ِإ ْم َر ٍئ» به معنی فرشتگان و در وجه دوم به معنی مسلمين است ،اما با توجه به
خط مصاحف موجود و قرائت عامه مسلمين ،اين قرائت را رد كرده است (ثعلبی ،1422 ،ج ،8ص.)258

 -6-3شرح و تبیین واژگان و عبارات
نخستين گام فهم مضامين بلند آيات قرآنی ،شناخت واژهها و تبيين عبارات قرآنی است كه از ابتدای نزول
قرآن ،توسط پيامبر خاتم (ص) و سپس ،اصحاب ايشان پايهريزی شد و در ادامه ،لغويان به شناخت دقيق
واژه و فروق آنها پرداختند و نتيجه تالش آنها در تفاسير مختلف به وضوح آشكار است .ثعلبی نيز از اين امر
مستثنی نبوده و به شكلی گسترده ،واژهها و عبارات قرآنی را شرح و توضيح داده است .در تفسير «الكشف و
البيان»  24روايت در شرح و تبيين واژگان 2از امام علی (ع) بدون اظهار نظر مفسر نقل شده است.
ْ َ ِّ َ ْ
الصراط ال ُم ْس َت ِقی َم﴾ (فاتحه )6 /1 :روايتی از علی (ع) نقل كرده كه آن
ثعلبی در تفسير آيه ﴿اه ِدنا
حضرت هدايت را به راهنمايی معنا كرده است .معانی ديگر آن عبارتند از :ثبات قدم ،توفيق و الهام از سوی
پروردگار (ثعلبی ،1422 ،ج ،1ص.)118
َ َُ َ ُ ْ
َ ُ ْ
حال» روايتی بدون
در تفسير آيه ﴿… و هو ش ِدید ال ِم ِ
حال﴾ (رعد )13 /13 :و در شرح واژه «ش ِديد ال ِم ِ
َ ُ ْ
حال» را «شديد االخذ» معنی كرده است (ثعلبی ،1422 ،ج،5
سند از علی (ع) نقل كرده كه «ش ِديد ال ِم ِ
ص.)280

 .1نك .ديگر روايات علی (ع) در اختالف قرائت در تفسير ثعلبی (ثعلبی ،1422 ،ج ،1صص 112دو مورد 123 ،و ج،2
صص 286 ،254 ،194 ،184 ،59 ،13و ج ،4صص 285 ،210 ،201 ،27و ج ،5صص 326 ،264 ،168 ،148و ج،6
صص 138 ،85و ج ،7صص 328 ،229 ،101و ج ،8ص 133و ج ،9صص 207 ،32 ،6دو مورد 362 ،و ج ،10صص،110
 277 ،258 ،190 ،118دو مورد.)284 ،
 .2نك .روايات علی (ع) در زمينه واژه شناسی در تفسير ثعلبی (ثعلبی ،1422 ،ج ،1صص 136 ،164 ،118و ج ،2صص269 ،233 ،168
و ج ،5صص 121 ،280و ج ،6ص 205و ج ،7صص 156 ،142و ج ،8صص 184 ،249و ج ،9ص 209 ،201 ،120 ،125 ،35و ج،10
صص .)269 ،335 ،310 ،116 ،84 ،12
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سند روايت نقل شده از علی (ع) توسط ثعلبی و برخی ديگر از مفسران ضعيف است 1و اين عبارت در
منابع شيعه از اصبغ بن نباته از علی (ع)« ،شديد المكر» معنی شده است (نعمانی ،1422 ،ص/287
مجلسی ،1403 ،ج ،52ص /245طباطبايی ،1374 ،ج ،11ص.)453

 -7-3جزئیات قصص گذشتگان
جزئيات قصص انبياء و اقوام گذشته كه در قرآن كريم به سرگذشت آنها اشاره شده ،از مباحث مورد عالقه
و توجه مسلمانان است كه موجب شده تا مفسران مسلمان مطالب بسياری در اين زمينه در تفاسير خود نوشته
و روايات فراوانی از صحابه و تابعين نقل كنند كه گاهی در اين مورد بسيار افراط شده و عالوه بر مطالب كم
اهميت و بیارزشی مانند نام سگ اصحاب كهف (ثعلبی ،1422 ،ج ،6ص ،)160روايات ضعيفی نيز از
افراد تازه مسلمان با عنوان اسرائيليات به تفاسير راه يافته است.
در تفسير ثعلبی  17روايات از علی (ع) در بيان جزئيات قصص 2نقل شده و در همه موارد بدون توجه به
صحت و سقم آنها ،مورد پذيرش ثعلبی واقع شده است.
ُ
َ
ُ َ َ ُ َ
وی در تفسير آيه ﴿َ ...و ما أ ْنز َل َع َلی ْال َم َل َک ْ
ماروت( ﴾ ...بقره )102 /2 :سه
بابل هاروت و
ب
ن
ی
ِ ِ ِ
ِ
روايت از علی (ع) نقل كرده كه مخالف ظاهر قرآن و عصمت مالئكه است (طوسی ،بیتا ،ج ،1صص-275
 /276طبرسی ،1412 ،ج ،1ص .)340در اين روايات ،زهره را ملكهای از سرزمين فارس دانسته كه دو فرشته
هاروت و ماروت را فريب داد و با آنها مراوده نمود و اسم اعظم خداوند را از آنها فراگرفت و به آسمان چهارم
رفت ،اما در همانجا مسخ شد و به صورت ستارهای درآمد (ثعلبی ،1422 ،ج ،1صص.)247-246
در برخی موارد نيز رواياتی نقل شده است كه به تنزيه انبياء (ع) از طعنههای اسرائيلی پرداخته و به نقل
از علی (ع) میگويد كه هر كس سخن قصهگويان درباره داود (ع) را بازگو كند و به صحت آن معتقد باشد،
دوبار حد بر او جاری میكنم ،زيرا خداوند متعال داود (ع) را بزرگ داشته و موجب هدايت بندگان خود قرار
داده است (همان ،ج ،8ص )190و همچنين ،در برائت سليمان (ع) روايتی نقل كرده است كه علی (ع) با
قصه كعب االحبار كه از داستان سرايان تازه مسلمان بود ،مخالفت كرده و پيامبران (ع) را پاک و معصوم و به
دور از ظلم و ستم دانسته است (همان ،ج ،8ص.)200

 .1سند اين روايت كه طبری آن را نقل كرده ،همان است كه سيف بن عمر كذاب و وضاع در سلسله راويان آن قرار دارد و فضائل
ساختگی بسياری با اين سند در شأن برخی از صحابه نقل شده است« :حدثنی المثنی قال ثنا عبدالله بن هشام قال أخبرنا سيف
بن عمر عن ابی روق عن ابی ايوب عن علی» (طبری ،1412 ،ج ،13ص.)85
 .2نك .روايات امام علی (ع) در زمينه جزئيات قصص در تفسير ثعلبی (ثعلبی ،1422 ،ج ،1صص 246دو مورد274 ،247 ،
و ج ،3ص 142و ج ،4صص 289 ،250و ج ،5ص 326و ج ،6صص 196 ،160و ج ،8صص 200 ،207 ،190 ،66و
ج ،10صص 172 ،170دو مورد).
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 -8-3سبب نزول
در تفسير ثعلبی  5روايت از علی (ع) در زمينه سبب نزول 1نقل شده كه مهمترين آن دو روايت در تفسير
َ ً
َ َ ُ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ِّ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
الر ُسول فقد ُموا َب ْی َن َید ْي ن ْجواک ْم َصدق …﴾ (مجادله )12 /58 :است
آمنوا ِإذا ناجیتم
آيه ﴿یا أیها ال ِذین
كه طبق اين روايات ،آيه نجوا در منزلت اميرالمؤمنين (ع) زمانی نازل شده است كه برخی افراد برای
خودنمايی با رسول خدا (ص) به صورت نجوا سخن گفته و موجب آزار ايشان و ديگر مسلمانان میشدند كه
در اين هنگام به امر خداوند درخواست كنندگان نجوا با پيامبر (ص) ملزم به پرداخت صدقه شدند و اين امر
بر نجوا كنندگان گران آمد و تا زمان نسخ حكم اين آيه بوسيله آيه بعدی ،كسی غير از علی (ع) نتوانست به
حكم اين آيه عمل كند (ثعلبی ،1422 ،ج ،9صص.)262-261
َّ
َْ َ
ُْ
ثعلبی در يک مورد كه به بيان سبب نزول آيه ﴿… َو تخ ِفي ِفي نف ِسك َما الل ُه ُم ْب ِد ِیه…﴾ (احزاب/33 :
 )37میپردازد ،ضمن گزارش همه موارد سبب نزول ،به نقل از امام سجاد (ع) آورده است :آنچه پيامبر (ص)
در دل خود پنهان میكرد ،عهدی بود كه خداوند با او بسته بود كه زينب همسر او خواهد شد .وقتی زيد برای
شكايت از زينب نزد پيامبر (ص) آمد ،آن حضرت در حالی كه آنچه را خدا میخواست آشكار شود ،پنهان
كرد و به زيد فرمود :همسرت را نگهدار و از خدا بترس.
ثعلبی روايات ديگر را با وجود نسبتهای ناروايی كه به پيامبر(ص) میدهد ،مردود ندانسته و معتقد
است كه پيامبر(ص) نيز بندهای از بندگان خداست كه عبور اين گونه خواطر از قلب او شايسته سرزنش
نيست ،اما در نهايت ،روايت امام سجاد (ع) را قول قوی و پسنديده و مطابق با ظاهر آيه میداند (ثعلبی،
 ،1422ج ،8ص.)48
مفسران شيعه نيز اين روايت را كه مطابق با ظاهر قرآن و عصمت پيامبر(ص) است ،بهترين قول در تفسير
اين آيه دانستهاند (طبرسی ،1372 ،ج ،8ص /564طباطبايی ،1374 ،ج ،16صص.)498-497
َ
َ
َّ ُ َّ ْ َ
السماء َأو ْائتنا ب َ
جار ًة م َن َّ
کان هذا ُه َو ْال َح َّق َفأ ْمط ْر َع َل ْینا ح َ
ذاب أ ِلی ٍم﴾
ع
در سبب نزول آيه ﴿اللهم ِإن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ

(انفال )32 /8 :از امام صادق (ع) نقل شده است كه وقتی پيامبر (ص) ،علی (ع) را به جانشينی خود برگزيد

و خبر به فردی بنام «حارث بن نعمان فهری» رسيد و او برای مخالفت با امر رسول خدا (ص) درخواست
عذاب كرد ،سنگی از آسمان فرود آمد و بر سر او اصابت كرد و او را هالک نمود (ثعلبی ،1422 ،ج،10
ص.)35
اين روايت در ديگر تفاسير اهل سنت نيز با اندكی تفاوت در نام فرد مذكور نقل شده است (حاكم
حسكانی ،1411 ،ج ،2ص /281قرطبی ،1364 ،ج ،18ص /278آلوسی ،1415 ،ج ،29ص.)55

 .1نك .روايات سبب نزول از علی (ع) در تفسير ثعلبی (ثعلبی ،1422 ،ج ،2ص 268و ج ،3ص 143و ج ،4ص 114و ج،5
ص 101و ج ،9ص.)261

بررسی روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی

253

-9-3گزارش روایات سایر ائمه (ع) در تفسیر ثعلبی
ثعلبی  11روايت از امام حسن (ع) در مباحث گوناگون بدون اظهار نظر در تفسير خود نقل كرده است.
از جمله چهار مورد از اين روايات در بيان مصداق (ثعلبی ،1422 ،ج ،1ص 146و ج ،7ص 333و ج،9
ص 107و ج ،10ص ،)165دو مورد تفسير آيه به وسيله فعل امام (ع) (همان ،ج ،2ص 191و ج ،6ص)314
و در مواردی چون فضيلت اهل بيت (ع) (همان ،ج ،4ص ،)233خبر از آينده (همان ،ج ،10ص،)257
حاضر جوابی علی (ع) (همان ،ج ،6ص ،)178مباحث اخالقی (همان ،ج ،8ص )225و فوايد اسب
(همان ،ج ،3ص )26میشود ،يک روايت نقل شده است.
َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ٌ َ ُ ْ َ َ ٌ
ین﴾ (انبياء ،)111 /21 :ثعلبی در روايتی از
ح
لی
إ
تاع
در تفسير آيه ﴿… و ِإن أد ِر ي لعله ِفتن لکم و م ِ ِ ٍ
شعبی ،سخنان امام حسن (ع) را هنگام صلح با معاويه نقل كرده است كه فرمود :داناترين مردم ،افراد باتقوا
و نادانترين آنها افراد ستمكار هستند و اين امری (خالفت) كه من و معاويه بر سر آن اختالف داريم ،چه حق
ديگری باشد و چه حق من ،از آن به خاطر (خير) و صالح اين امت میگذرم (ثعلبی ،1422 ،ج ،6ص.)314
در منابع ديگر ،دليل امام (ع) بر واگذاری خالفت به معاويه و صلح با او ،حفظ جان مؤمنين و صيانت
از اموال مسلمين نيز نقل شده است (مغربی ،بیتا ،ج ،3ص /105حاكم نيشابوری ،بیتا ،ج ،3ص/175
ابن عساكر ،1415 ،ج ،13ص .)274امام حسن (ع) در خطبهای در حضور معاويه و اطرافيانش ،ضمن بيان
فضايل خود و اجدادش و رذايل معاويه و اجدادش ،اهل بيت پيامبر (ص) را شايستهترين افراد برای خالفت
آن حضرت دانسته و دليل خود از واگذاری اين امر را خيرخواهی امت و حفظ اجتماع مسلمانان عنوان فرموده
است (جعفری ،1368 ،ج ،17ص.)244
 22روايت از امام سجاد (ع) 1در تفسير ثعلبی نقل شده است .از اين تعداد  6مورد در بيان مصاديق4 ،
مورد در حكم فقهی 2 ،مورد در بيان جزئيات قصص 2 ،مورد در شرح و تبيين واژگان قرآنی و  8مورد در
موضوعات مختلف است.
روايات امام باقر (ع) 2در تفسير ثعلبی  20مورد است؛  7مورد آن در بيان احكام فقهی آيات 3 ،مورد در
بيان مصاديق 3 ،مورد تفسير اخالقی ـ تربيتی 2 ،مورد جزئيات قصص گذشتگان و  5مورد ديگر در
 .1روايات امام سجاد (ع) در تفسير ثعلبی عبارتند از:
بيان مصداق(ثعلبی ،1422 ،ج ،4ص 358و ج ،6صص 115 ،95و ج ،8صص 311 ،54و ج ،10ص)61؛بيان جزئيات احكام فقهی(همان ،ج ،2ص 96 ،71و ج ،4ص 361و ج ،8ص)53؛ بيان جزئيات قصص(همان ،ج ،3ص 115و ج ،7ص)135؛ واژه شناسی (همان ،ج ،1ص 147و ج ،4ص)197؛ موضوعات متفرقه (همان ،ج ،1ص 205و ج ،2صص 142 ،131 ،82و ج ،3ص 177و ج ،5ص 264و ج ،7ص 230وج ،8ص.)48
 .2روايات امام باقر (ع) در تفسير ثعلبی عبارتند از:
 بيان جزئيات احكام فقهی(ثعلبی ،1422 ،ج ،2صص 186 ،148 ،173و ج ،3صص 285 ،116و ج ،4ص 104و ج،5ص)60؛
 -بيان مصاديق (همان ،ج ،7ص 19و ج ،8ص 94و ج ،10ص)77؛
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موضوعات مختلف است .ثعلبی در يک مورد به رد روايت امام باقر (ع) پرداخته و در نقل باقی موارد سكوت
كرده است.
َّ ُ َ َ ْ َْ
در تفسير آيه ﴿… ِإنه ل ْیس ِمن أه ِلك( ﴾ ...هود )46 /11 :روايتی از امام باقر (ع) نقل كرده است كه
آن حضرت پسر نافرمان حضرت نوح را پسر همسر ايشان میداند (ثعلبی ،1422 ،ج ،5ص.)172

اين روايت از امام باقر (ع) را تنها ثعلبی نقل و رد كرده و در منابع شيعه در اين زمينه رواياتی از اهل بيت
(ع) نقل شده است (صدوق ،1385 ،ج ،1ص /30طبرسی ،1372 ،ج ،5ص /285مجلسی ،1403 ،ج،11
ص.)305
در تفسير ثعلبی روايات امام صادق (ع) 1تعداد  70مورد ،در گونههای مختلف و موضوعات گوناگون
است .بيشترين روايات ايشان مربوط به گونه بيان مصاديق با  15مورد و سپس ،روايات اخالقی ـ تربيتی 14
مورد ،شرح و تبيين واژگان و عبارات قرآنی  10مورد ،شرح و توضيح جزئيات احكام فقهی  7مورد ،اختالف
قرائت  7مورد ،بيان جزئيات قصص  6مورد و  11روايت در موضوعات متفرقه است .ثعلبی تنها يک مورد از
روايات بيان مصداق را مردود دانسته (ثعلبی ،1422 ،ج ،7ص )107و در باقی موارد اظهار نظر نكرده است.
َ َ َّ
الل ُه َأ ْن ُت ْر َف َع َو ُی ْذ َک َر ف َیها ْ
ُُ
اس ُمه…﴾ (نور )36 /24 :است،
وت أ ِذن
ِ
در اين روايت كه در تفسير آيه ﴿ ِفي بی ٍ
امام صادق (ع) خانههای پيامبر (ص) را مصداق خانههايی كه خداوند آنها را بلند مرتبه قرار داده و هر صبح
و شام ياد او در آن جاری است ،میداند ،اما ثعلبی با توجه به سياق آيات ،مساجد را كه برای نماز و عبادت
ساخته شده ،بهترين مصداق آيه میداند (ثعلبی ،1422 ،ج ،7ص.)107
همانگونه كه ثعلبی گفته ،مساجد نيز میتواند از مصاديق واژه «بيوت» در اين آيه باشد ،اما آنچه امام
صادق (ع) بدان اشاره دارد ،مصداق ديگری از آن است و اين روايت در منابع شيعه نيز از آن حضرت نقل
شده است (كلينی ،1362 ،ج ،8ص 331و مجلسی ،1403 ،ج ،23ص.)332
 اخالقی ـ تربيتی (همان ،ج ،5ص 280و ج ،10صص)244 ،50؛ بيان جزئيات قصص (همان ،ج ،5ص 172و ج ،7ص)244؛ موضوعات متفرقه (همان ،ج ،2صص 302 ،229و ج ،4ص 92و ج ،5ص 61و ج ،7ص.)153 .1روايات امام صادق (ع) در تفسير ثعلبی:
 روايات بيان مصاديق (ثعلبی ،1422 ،ج ،1ص 112و ج ،2صص 301 ،67و ج ،3صص 295 ،163 ،151و ج ،4ص 148وج ،5ص 213و ج ،6ص 127و ج ،7صص 156 ،107 ،10و ج ،9صص 317 ،62و ج ،10ص)32؛
 روايات اخالقی ـ تربيتی (همان ،ج ،2ص 288و ج ،3ص 339و ج ،4صص 318 ،62و ج ،5صص 336 ،97و ج،7صص 195 ،169و ج ،9صص 322 ،245 ،192 ،99و ج ،10صص)262 ،225؛
 واژه شناسی (همان ،ج ،1ص 99و ج ،5صص 315 ،114و ج ،6صص 236 ،120و ج ،9صص 337 ،186 ،135و ج،10صص)335 ،310؛
 اختالف قرائت (همان ،ج ،1ص122دو مورد و ج ،3ص 192و ج ،4ص 104و ج ،5صص 264 ،105و ج ،6ص)160؛ بيان جزئيات احكام فقهی (همان ،ج ،1ص 103و ج ،2صص 151 ،118 ،73و ج ،3صص 276 ،48و ج ،5ص)29؛ بيان جزئيات قصص (همان ،ج ،4صص 51 ،49و ج ،6صص 188 ،187و ج ،7صص)138 ،121؛موضوعات متفرقه (همان ،ج ،1ص 143و ج ،2ص 228و ج ،3صص 234 ،34و ج ،6ص 103و ج ،7صص280 ،92 ،60و ج ،8ص 107و ج ،9ص 174و ج ،10ص.)35
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َ ُ
َ َّ ُ ُ ُّ ُ َّ ُ ْ
تال فخو ٍر﴾ (حديد )23 /57 :امام صادق (ع) می
در تفسير اخالقی آيه ﴿… و الله ال ی ِحب کل مخ ٍ

فرمايد :ای فرزند آدم بر آنچه از دست رفته نگران و بر آنچه از دست خواهد رفت شادمان مباش (ثعلبی،
 ،1422ج ،9ص.)245
الر ْحمن َّ
در تفسير آيه ﴿ َّ
الر ِح ِیم﴾ (فاتحه )3 /1 :و در شرح و تببين واژههای «الرحمن» و «الرحيم» نقل
ِ
شده است كه امام صادق(ع) «الرحمن» را از جهت لفظ ،خاص و از جهت معنا ،عام و «الرحيم» را از جهت
لفظ ،عام و از جهت معنا ،خاص میداند و میفرمايد« :الرحمن» خاص است از آن جهت كه كسی غير از
خداوند به اين اسم خوانده نمیشود و عام است از آن جهت كه رحمت خداوند در اين معنی ،از همه جوانب
شامل حال موجودات میشود« .الرحيم» از آن جهت عام است كه میتواند در نامگذاری بين خلق و خداوند
مشترک باشد و خاص است از آن جهت كه رحمت خداوند در اين معنی تنها از لطف و توفيق پروردگار شامل
حال بندگان میشود (ثعلبی ،1422 ،ج ،1ص.)99
در توضيح اين روايت امام صادق (ع) گفته شده كه «الرحمن» رحمتی از جانب خداوند است كه شامل
همه موجودات اعم از انسان و حيوان و مؤمن و كافر میشود ،اما «الرحيم» رحمت ويژهای از جانب اوست
كه مخصوص مؤمنين است (بغوی ،1420 ،ج ،1ص )38و نيز به واسطه رحمت رحمانيه ،موجودات خلق
و بسط میيابند و به واسطه رحمت رحيميه به كمال معنوی و هدايت باطنی خود میرسند (خمينی،1416 ،
ص.)43
در تفسير ثعلبی  3روايت از امام هفتم (ع) نقل شده است؛ يكی در فضيلت حج (ثعلبی ،1422 ،ج،3
ص )157و ديگری در فضيلت سوره «الرحمن» كه به اين سوره لقب عروس قرآن داده است (همان ،ج،9
ص )176و روايت سوم در بيان مصداق آيه  4سوره تحريم است كه اميرالمؤمنين (ع) را صالح المؤمنين
معرفی میكند (همان ،ج ،9ص .)348اين روايت عالوه بر تفسير ثعلبی در ديگر منابع نيز از طرق فراوان و
با سند صحيح از صحابه و تابعين نقل شده است (حاكم حسكانی ،1411 ،ج ،2صص/352-341
طباطبايی ،1374 ،ج ،19ص.)572
آخرين امام شيعهای كه در تفسير ثعلبی از او نقل روايت شده ،امام علی بن موسی الرضا (ع) است.
روايات ايشان در اين تفسير  11مورد و در گونههای مختلف 1است كه از پدران بزرگوارش نقل كرده و ثعلبی
ُ
بدون اظهار نظر در صحت و سقم روايات به گزارش آن اكتفا كرده است .به عنوان مثال ،در تفسير آيه ﴿ث َّم
َ َُ
َ َّ
ل ُت ْسئل َّن َی ْو َم ِئ ٍذ ع ِن الن ِع ِیم﴾ (تكاثر ،)8 /102 :امام هشتم از طريق پدرانش از رسول خدا (ص) نقل كرده
است كه منظور از نعمتها در اين آيه ،خرما و آب خنک است (ثعلبی ،1422 ،ج ،7ص.)278

 .1گونههای روايات امام رضا (ع) در تفسير ثعلبی عبارتند از :شرح و تبيين واژه (ثعلبی ،1422 ،ج ،1ص 140و ج ،10ص،66
 ،)335بيان مصاديق آيات (همان ،ج ،8ص 311و ج ،10ص ،)278روايات اخالقی ـ تربيتی (همان ،ج ،9ص 172و ج،10
ص ،)10بيان جزئيات احكام فقهی (همان ،ج ،1ص ،)106بيان فضائل اهل بيت (ع) (همان ،ج ،8ص ،)312بيان جزئيات
قصص (همان ،ج ،5ص ،)213فضيلت سوره زلزله (همان ،ج ،10ص )263و بيان علت يتيم بودن پيامبر(ص) (همان ،ج،10
ص.)225
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نتیجه گیری
ابو اسحاق احمد بن محمد ثعلبی از مفسران مشهور اهل سنت در قرن پنجم هجری در تفسير «الكشف
و البيان» روايات بسياری از اهل بيت (ع) نقل كرده است.
از ويژگیهای بارز تفسير ثعلبی نقل روايات اخالقی ـ تربيتی فراوان از اهل بيت (ع) و پند و اندرز صحابه
و تابعين و عرفاست كه انسان را متوجه مكارم اخالق نموده و از غفلت و سهل انگاری دور میكند و از اين
نظر ،میتوان گفت كه مخاطب اصلی تفسير «الكشف و البيان» عامه مردم بوده است.
همچنين ،نقل روايات بسيار در فضائل اهل بيت (ع) در ابتدای امر ،او را فردی مايل به خاندان پيامبر
اكرم (ص) مینمايد ،اما با بررسی بيشتر و مطالعه روايات مخالف كه در فضائل ديگر افراد صحابه نقل و در
مواردی به اميرالمؤمنين (ع) هم نسبت داده است ،شخصيتی متناقضگو و فاقد تفقه در شناخت و نقد حديث
از خود نشان داده كه اخبار ضعيف و متعارض را گردآوردی كرده و هرگز در پی حل تعارض اخبار با استفاده
از داليل عقلی و نقلی و منطقی نبوده است.
تعداد روايات اهل بيت (ع) در اين تفسير ميزان قابل مالحظهای از حجم روايات را تشكيل میدهد كه
 240روايت از اميرالمؤمنين (ع) 10 ،روايت از امام حسن مجتبی (ع) 2 ،روايت از امام حسين (ع)22 ،
روايت از امام سجاد (ع) 20 ،روايت از امام باقر (ع) 70 ،روايت از امام صادق (ع) 3 ،روايت از امام كاظم
(ع) و  11روايت از امام رضا (ع) است( .هرچند در اين مقاله روايات امام حسين (ع) و تمام  240روايت
اميرالمؤمنين(ع) ذكر نشده است)
اين روايات در گونههای مختلف بيان مصاديق ،جزئيات احكام فقهی ،قصص انبياء و اقوام گذشته،
روايات اخالقی ـ تربيتی ،شرح و تبيين واژگان و عبارات قرآنی ،اختالف قرائت ،سبب نزول و موضوعات
متفرقه است و ثعلبی در نقل اكثر اين روايات سكوت كرده و در موارد انگشت شمار به رد و يا تأييد روايات
پرداخته و به هنگام رد يا تأييد روايات اهل بيت (ع) تنها به نقل تعدادی از رواياتی كه توسط ديگران نقل شده،
استشهاد جسته و دليل ديگری ارائه نمیدهد.
موضعگيری ثعلبی همانند برخی از مفسران اهل سنت اين است كه در مواردی روايات صحيح اهل بيت
(ع) را مردود دانسته است.
ثعلبی در مقايسه با ديگر مفسران اهل سنت عملكرد قابل قبولی در مقدار نقل روايات اهل بيت (ع)
داشته بهطوری كه اين روايات در تفسير ثعلبی بيش از  370مورد است و مفسر جز در موارد انگشت شمار،
در رد و تأييد اين روايات سكوت كرده است.
اما در كيفيت روايات نقل شده ثعلبی نيز مانند برخی از مفسران اهل سنت در شناخت حديث و پايبندی
به اصول و معيارهای نقد آن دچار خطا شده و روايات ضعيف بسياری در تعيين مصاديق آيات ،تفصيل
جزئيات قصص انبياء و اقوام گذشته و ذكر فضائل اشخاص و آيات و سور قرآن نقل كرده و در مواردی اين
روايات را به اهل بيت (ع) نسبت داده است.
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم

 .1آلوسی ،محمود بن عبدالله؛ روح المعانی؛ به كوشش علی عبدالباری عطيه ،بيروت :دارالكتب العلميه1415 ،
ق.
 .2احمد بن حنبل؛ مسند؛ بيروت :دارصادر ،بینا ،بیتا.
 .3ابن ابی حاتم الرازی ،عبدالرحمن؛ تفسیر القرآن العظیم؛ به كوشش اسعد محمد طيب ،رياض :مكتبه
نزار المصطفی الباز ،چاپ سوم 1419 ،ق.
 .4ابن ابی الحديد ،عبدالحميد بن هبه الله؛ شرح نهج البالغه؛ به كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم ،قم :مكتبه آيت
الله المرعشی النجفی1404 ،ق.
 .5ابن تيميه ،تقی الدين احمد بن عبدالحليم؛ مجموعه الفتاوی؛ بی جا :بی نا ،بی تا.
 .6ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی؛ زادالمسیر فی علم التفسیر؛ به كوشش مهدی عبدالرزاق ،چاپ اول ،بيروت:
دارالكتب العربی1422 ،ق.
 .7ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ الموضوعات؛ به كوشش عبدالرحمن محمد عثمان ،چاپ اول ،مدينه منوره:
مكتبه السلفيه 1386 ،ق.
 .8ابن حبان ،محمد؛ الثقات؛ چاپ اول ،حيدر آباد دكن :مؤسسه الكتبی الثقافيه1393 ،ق.
 .9ابن حجر ،احمد بن علی؛ تهذیب التهذیب؛ چاپ اول ،بيروت :دارالفكر1404 ،ق.
 .10ابن خلكان ،احمد بن محمد بن ابی بكر؛ وفیات االعیان؛ به كوشش احسان عباس ،بيروت :دارالثقافه ،بی تا.
 .11ابن شهرآشوب ،ابو عبدالله محمد بن علی؛ مناقب آل ابی طالب؛ نجف اشرف :مكتبه الحيدريه1376 ،ق.
 .12ابن عساكر ،علی بن حسين بن هبه الله؛ تاریخ مدینه دمشق؛ به كوشش علی شيری ،بيروت :دارالفكر1415 ،ق.
 .13ابن عطيه ،عبدالحق بن عبدالغالب؛ المحررالوجیز فی تفسیرالکتاب العزیز؛ به كوشش عبدالسالم
عبدالشافی محمد ،بيروت :دارالكتب العلميه1422 ،ق.
 .14ابن مردويه ،احمد بن موسی؛ مناقب علی بن ابی طالب؛ به كوشش عبدالرزاق محمد حرزالدين ،چاپ دوم،
قم :دارالحديث1424 ،ق.
 .15امينی ،نوروز؛ «چگونگی تعامل طبری ،ثعالبی و ابن کثیر با روایات اهل بیت (ع)»؛ پژوهشهای قرآن و
حديث ،ش ،1بهار و تابستان 1392ش.
 .16بغوی ،حسين بن مسعود؛ معالم التنزیل؛ به كوشش عبدالرزاق مهدی ،بيروت :داراحياء التراث العربی،
1420ق.
 .17بيهقی ،احمد بن حسين؛ السنن الکبری؛ بيروت :دارالفكر ،بی تا.
 .18بخاری ،محمد بن اسماعيل؛ التاریخ الکبیر؛ ديار بكر(تركيه) :بی نا ،بی تا.
 .19ترمذی ،محمد بن عيسی بن سوره؛ سنن الترمذی؛ به كوشش عبدالوهاب عبداللطيف ،چاپ دوم؛ بيروت:
دارالفكر1403 ،ق.
 .20ثعلبی ،احمد بن محمد؛ الکشف والبیان؛ به كوشش ابو محمد ابن عاشور ،چاپ اول ،بيروت :دار إحياء التراث
العربی1422 ،ق.
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 .21جشنی آرانی ،ماشاء الله؛ « مناقب اهل بیت (ع) در روایات تفسیر ثعلبی»؛ مجله شيعه شناسی ،شماره ،30
زمستان 1389ش.
 .22جعفری ،محمد تقی؛ ترجمه و تفسیر نهج البالغه؛ چاپ سوم ،بی جا :دفتر نشر فرهنگ اسالمی1368 ،ش.
 .23حاكم حسكانی ،عبيدالله بن عبدالله؛ شواهد التنزیل؛ به كوشش محمد باقر محمودی ،چاپ اول ،تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی1411 ،ق.
 .24حاكم نيشابوری ،ابو عبدالله محمد بن عبدالله؛ المستدرک علی الصحیحین؛ به كوشش
يوسف عبدالرحمن مرعشلی ،بی جا ،بی نا ،بی تا.
 .25حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه؛ چاپ دوم ،قم :مؤسسه آل البيت الحياء التراث1414 ،ق.
 .26خطيب بغدادی ،احمد بن علی؛ تاریخ بغداد؛ به كوشش مصطفی عبدالقادر عطاء ،چاپ اول ،بيروت:
دارالكتب العربيه1417 ،ق.
 .27خمينی ،سيد روح الله؛ تحریر الوسیله؛ چاپ دوم ،نجف اشرف :اآلداب1390 ،ق.
 .28ـــــــــــــــــــــــ؛ شرح دعای سحر؛ چاپ اول ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی1416 ،ق.
.29
 .30ذهبی ،محمد بن احمد؛ تاریخ االسالم؛ به كوشش عمر عبدالسالم تدمری ،چاپ اول ،بيروت :دارالكتب
العربی1407 ،ق.
 .31ــــــــــــــــــــــــ.؛ سیر اعالم النبالء؛ به كوشش شعيب االرنوط ،محمد نعيم العرقسوسی ،چاپ چهارم،
بيروت :مؤسسه الرساله1406 ،ق.
 .32ــــــــــــــــــــــــ.؛ میزان االعتدال؛ به كوشش علی محمد بجاوی؛ چاپ اول ،بيروت :دارالمعرفه ،بی
تا.
 .33ذهبی ،محمد حسين؛ التفسیر والمفسرون؛ بيروت :دار إحياء التراث العربی ،بی تا.
 .34راوندی ،قطب الدين؛ الدعوات؛ به كوشش مدرسه امام مهدی ،چاپ اول ،قم :مدرسه امام مهدی1407 ،ق.
 .35رحيمی ،سيده وحيده؛ باقری ،كبری؛ «نقش و جایگاه روایات تفسیری اهل بیت (ع) در زاد المسیر»؛ مجله
پژوهشهای تفسير تطبيقی ،شماره ،7بهار و تابستان 1397ش.
 .36روحی ،عليرضا؛ «مذهب در خراسان عصر سلجوقی»؛ دو فصلنامه پژوهشهای تاريخ محلی ايران ،سال دوم،
شماره دوم(پياپی )4بهار و تابستان 1393ش.
 .37سبكی ،عبدالوهاب بن علی؛ طبقات الشافعی الکبری؛ به كوشش محمود محمد الطناحي /عبد الفتاح محمد
الحلو ،بيروت :دارإحياء الكتب العربی ،بی تا.
 .38شهيد ثانی ،زين الدين بن علی؛ الرعایه فی علم الدرایه؛ به كوشش عبدالحسين محمد علی بقال ،چاپ دوم،
قم :مكتبه آيت الله العظمی المرعشی النجفی1408 ،ق.
 .39صدوق ،ابو جعفر محمد بن علی بن بابويه؛ علل الشرایع؛ به كوشش سيد محمد بحرالعلوم ،نجف اشرف:
منشورات مكتبه الحيدريه1385 ،ق.
 .40ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ معانی االخبار؛ مصحح :علی اكبر غفاری ،قم :انتشارات
اسالمی1361 ،ق.

 260دو فصلنامه کتاب قیم ،دوره  ،10شماره  ،23پاییز و زمستان 1399

 .41طباطبايی ،محمد حسين؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ مترجم :محمد باقر موسوی همدانی ،چاپ پنجم ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی1374 ،ش.
 .42طبرانی ،ابوالقاسم سليمان بن احمد؛ االوائل؛ به كوشش محمد شكور بن محمود الحاجی ،بيروت:
دارالفرقان1403 ،ق.
 .43طبرسی ،حسن بن فضل؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ مصحح :فضل الله يزدی طباطبايی ،چاپ
سوم ،تهران :ناصر خسرو1372 ،ش.
 .44طبری ،محمد بن جرير؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ چاپ اول ،بيروت :دارالمعرفه1412 ،ق.
 .45طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ مصحح :احمد حبيب عاملی ،بيروت :دار احياء التراث
العربی ،بی تا.
 .46ـــــــــــــــــــــــــ.؛ الخالف؛ به كوشش مجتبی عراقی ،قم :دفترانتشارات اسالمی1409 ،ق.
 .47طهرانی ،آقا بزرگ؛ الذریعه؛ چاپ دوم ،بيروت :داراالضواء ،بی تا.
 .48عياشی ،محمد بن مسعود؛ تفسیرالعیاشی؛ به كوشش هاشم رسولی ،تهران :مكتبه العلميه االسالميه1380 ،ق.
 .49فخر رازی ،محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)؛ بيروت :دار احياء التراث العربی1420 ،ق.
 .50قرطبی ،محمد بن احمد؛ الجامع الحکام القرآن؛ چاپ اول ،تهران :ناصر خسرو1364 ،ش.
 .51قمی ،عباس؛ الکنی وااللقاب؛ طهران :مكتبه الصدر ،بی تا.
 .52كلينی ،محمد بن يعقوب؛ الکافی؛ به كوشش علی اكبر غفاری ،تهران :دارالكتب االسالميه1362 ،ش.
 .53مجلسی ،محمد باقر؛ بحاراالنوار الجامع لیرراخبار االئم االطهار؛ چاپ دوم . ،بيروت :مؤسسه الوفاء،
1403ق.
 .54مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان؛ احکام النساء؛ به كوشش مهدی نجفی ،چاپ دوم ،بيروت :دارالمفيد،
1414ق.
 .55معرفت ،محمد هادی؛ التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب؛ چاپ اول ،مشهد :الجامعه الرضويه للعلوم
االسالميه1418 ،ق.
 .56مغربی ،قاضی نعمان؛ شرح االخبار؛ به كوشش سيد محمد حسينی  ،قم :مؤسسه انتشارات اسالمی ،بیتا.
 .57نسائی ،احمد بن شعيب؛ الضعفاء والمتروکون؛ چاپ اول ،بيروت :دارالمعرفه1406 ،ق.
 .58نعمانی ،ابو عبدالله محمد بن ابراهيم؛ الغیب ؛ به كوشش فارس حسون كريم ،چاپ اول ،قم :انوارالهدی،
1422ق.
 .59نووی ،ابو زكريا محی الدين بن شرف؛ المجموع؛ بيروت :دارالفكر ،بی تا.
 .60نوری ،اعظم؛ «روایات امام صادق (ع) در تفسیر المحرر الوجیز»؛ مجله بينات ،شماره  ،76سال نوزدهم،
بیتا.
 .61نوريها ،شهيده؛ «روایات امام صادق (ع) در کشف االسرار میبدی»؛ مجله بينات ،شماره  ،76سال نوزدهم،
بی تا.
 .62واحدی نيشابوری ،علی بن احمد؛ اسباب النزول؛ به كوشش كمال بسيونی زغلول ،اول ،بيروت :دارالكتب
العلميه1411 ،ق.

