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 *وایات اهل بیت )ع( در تفسیر ثعلبیبررسی ر 
 1سيده وحيده رحيمی
 2كبری باقری

 

 چکیده
رده های گوناگون نقل کبیت )ع( را به شکلهای مختلفی از روایات اهلمفسران اهل سنت در تفاسیر خود گونه

یت )ع( پرداخته باهلبرخی به شکل گسترده به نقل روایات . اندو عملکرد متفاوتی در نقل و نقد چنین روایاتی داشته
ای به نقل اندک این روایات بسنده کرده و در نقد و بررسی اند و عدهو در تفسیر آیات قرآن از این روایات بهره برده

ان یکی از مفسر ، این پژوهش درصدد است تا میزان اقبال و نحوه تعامل ثعلبی. اندآنها دچار خطاهای فراوان شده
در این پژوهش که به شکل . بیت )ع( را بررسی کنددر مواجهه با روایات اهل، هجریبزرگ اهل سنت در قرن پنجم 

عداد و استخراج شده و ت« الکشف و البیان»این دسته از روایات از تفسیر ، تحلیلی انجام شده استـتوصیفی
 دست آمده از اینبهنتیجه . های روایات هر یک از معصومان )ع( به شکل مجزا مورد مطالعه قرار گرفته استگونه

 ،در نقل موضوعات مهمی مانند بیان مصادیق، بیت )ع(قرار است که ثعلبی با وجود نقل احادیث فراوان از اهل
وایات اینگونه ر ، جزئیات قصص و فضائل آیات و سور از روایات ضعیف بهره برده و در مواردی، فضائل اشخاص

 . بیت )ع( نسبت داده استرا به اهل
 . الکشف و البیان، ثعلبی، بیت )ع(اهل، روایات تفسیری: لیدیواژگان ک
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 مقدمه -1
از ديدگاه ن )ع( او معصوم )ص( و روايات پيامبر، و صحابه از ديدگاه اهل سنت )ص( روايات پيامبر

قرآن است )شهيد ترين منابع در تفسير نقش به سزايی در تفسير كتاب خدا داشته و از اولين و مهم، شيعه
 . (50ص، 1408، نیثا

دهد نشان می )ع( تحقيقات انجام شده در زمينه مراجعه مفسران اهل سنت به روايات اهل بيت
در تفسير  )ع( عملكرد متفاوتی در تعامل با روايات اهل بيت، های مختلفمفسران اهل سنت در سدهكه 

( 30ص، تابی، )نوريها لدين ميبدی( و رشيدا72ص، تابی، برخی مانند ابن عطيه )نوری. اندداشتهقرآن 
، برخی مانند طبریاما ، اندرا نقل و نقد نموده هاشكل فراوان از اين روايات استفاده كرده و با ديده انصاف آنبه 

نه تنها در مراجعه ، (3ص، 1397، ( و ابن جوزی )رحيمی و باقری41ص، 1392، )امينی ابن كثير، ثعالبی
ل نيز به دور از انصاف عم )ع( نقد و بررسی روايات اهل بيتبلكه در ، تاهی داشتهكو )ع( به اقوال اهل بيت

 . اندكرده
اث ميرجايگاه و ، نقش»رساله دكتری حسين خاكپور با عنوان ، های انجام گرفته در اين زمينهپژوهش

ا روايات ر و ثعالبی بكثيابن ، چگونگی تعامل طبری» هایهو مقال «تفسيری اهل بيت )ع( در منابع اهل سنت
شهيده ته نوش «كشف االسرارروايات امام صادق )ع( در تفسير »، نوشته نوروز امينی «)ع( تفسيری اهل بيت

 نقش و جايگاه»اعظم نوری و پايان نامه نوشته  «روايات امام صادق )ع( در تفسير المحرر الوجيز»نوريها و 
سيده وحيده رحيمی و كبری باقری و مقاله اي با همين نوشته «المسير روايات تفسيری اهل بيت )ع( در زاد

اما در زمينه رويكرد و نحوه تعامل ثعلبی با روايات اهل بيت )ع( تاكنون پژوهشی صورت نگرفته ، است نام
 . است

)تفسير ثعلبی( به شكل كامل مورد مطالعه قرار گرفته و  «البيان الكشف و»تفسير ، رودر پژوهش پيش
ی و ادبی و فقه، حديثی، و با مراجعه به ديگر منابع تفسيریشده ستخراج از اين كتاب اهل بيت )ع( اروايات 

 . مورد مطالعه و ارزيابی قرار گرفته است، با در نظر گرفتن سير تاريخی منابع

 «الکشف و البیان»معرفی نویسنده  -2
م اهل سنت قرن پنج مشهورن و مفسران از واعظا ینيشابور یاسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم ثعلب ابو

 .فردی راستگو و امانتدار در نقل حديث بوده و آشنايی كامل به زبان عربی داشته است، ق( 437يا  427. )م
، انیبوبكر بن ها، یبومحمد َمخلدا، هبوطاهر محمد بن فضل بن خزيمااساتيد او بزرگانی از نيشابور مانند 

و از معروف ترين شاگردانش كه روايت از او  اندبوده عبدالله حاكم نيشابوری بوبكر بن مهران المقری و ابوا
از تأليفات او تفسير بزرگ . (58ص، 4ج، تابی، ابوالحسن واحدی نيشابوری است )سبكی، اندنقل كرده

م نا ،قصص انبياست و دربارهبه زبان فارسی  را كه« عرائس القرآن»جلد و كتاب  دهدر  «البيان الكشف و»
 . (80-79صص، 1ج، تا بی، ابن خلكان /427-425صص، 17ج، 1406، اند )ذهبیبرده
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ترين مذهب بالد خراسان و شهر نيشابور در زمان سلطنت است كه مهم 1ثعلبی از پيروان فرقه شافعی

 . (7ص، 1393، )روحی. سلجوقيان بوده است
های كه پيروان هر فرقه به محله طوریهای شديد مذاهب اسالمی بوده بهدوره سلجوقيان دوره درگيری

های مخالفان خود می مدارس و خانه، ديگر فرقه ها حمله برده و اقدام به تخريب و آتش زدن مساجد
اجتماعی و ، اعتنا به اوضاع سياسیاما ثعلبی در چنين شرايط آشفته و محيط پرآشوبی بی، كردند)همان(

به دور از تعصب عمل كرده و ، فرقه شافعی و اختالف مذاهب بودترين مراكز مذهبی شهر نيشابور كه از مهم
شماری از اهل بيت )ع( در تفسير از نظر عقيده فردی نزديک به تشيع است كه فضايل بی، حتی به باور برخی

قرار داده است  «بحاراالنوار»نقل كرده تا جايی كه عالمه مجلسی آن را از مصادر  «البيان الكشف و»
نقل ، از سويی. (66ص، 18ج، تابی، طهرانی /21ص، 2ج، تابی، قمی /25ص، 1ج، 1403، )مجلسی

، روايات ضعيف موجب شده تا برخی بر او خرده گرفته و با وجود تمجيد از شخصيت ممتاز علمی او
بردارنده احاديث ضعيف و موضوع شامل اسرائيليات و روايات ساختگی راويان شيعه بدانند  تفسيرش را در

شناس كه ثعلبی حديث معتقدندهم ای عده. (233ص، 1ج، تابی، ذهبی /354ص، 13ج، تابی، تيميه)ابن 
، 1ج، 1386، علم و دقت كافی نداشته است )ابن جوزی، نبوده و در تشخيص صحت و سقم حديث

ر عنايت ويژه مفسر به نقل روايات شيعه د، دليل اصلی مخالفت با تفسير ثعلبی، اما در حقيقت، (140ص
بوده و اين تفسير در شيوه نقل روايات تفاوت چندانی با ديگر تفاسير روايی اهل سنت  )ع( فضائل اهل بيت

 . (345ص، 2ج، 1418، ندارد )معرفت

 ها و ساختار تفسیر ثعلبیویژگی-2-1
ف وارد مبحث قرائات شده و اختال، پردازد و سپسابتدا به بيان فضائل آن می، ثعلبی در تفسير سور قرآن

ها و عبارات قرآنی واژه، آنگاهكند و ها را از طبقات مختلف قراء به شكل مبسوط و گسترده بيان میقرائت واژه
روايات  ،در تبيين و تفسير آيات، وسيله رواياتی از صحابه و تابعين شرح و توضيح داده و در نهايته را ب

در  .نقل كرده است، د بسياری نيز بدون سندگاهی با سند كامل و گاهی با سند ناقص و در موار، بسياری
نظر شخصی خود را بيان داشته و ، پس از نقل روايات مختلف سكوت كرده و در موارد اندكی، اغلب موارد

 . كندقول صحيح را مشخص می
او در تفسير آيه ، برای نمونه. است )ع(شمار اهل بيت های بارز تفسير ثعلبی بيان فضائل بیاز ويژگی

 «بيتالم ةليل»قصه هجرت پيامبر )ص( از مكه به مدينه و جانفشانی اميرالمؤمنين )ع( در ، سوره بقره 207
نازل  ع() را به تفصيل بيان كرده و با نقل روايتی از ابن عباس گفته است كه اين آيه در شأن علی بن ابيطالب

با  )ع( قصه مباهله پيامبر، سوره آل عمران 62( و در تفسير آيه 126ص، 2ج، 1422، ثعلبیشده است )

                                                           
ائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف بن قصي ابو عبد الله محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن س. 1

در عسقالن و يا غزه به دنيا آمد و در دو سالگی با مادرش ، گذار يكی از مذاهب چهارگانه اهل سنتپايه، قرشي مطلبي شافعي حجازي مكي
تن فقه به مدينه هجرت كرد و موطأ را نزد مالک بن انس در سيزده سالگی به توصيه مسلم بن خالد الزنجی برای آموخ. به مكه هجرت كرد

 زعفرانی و كرابيسی تربيت كرد و تأليفات، ابی ثور، شاگردان بسياری از جمله احمد بن حنبل. آموخت و پس از مدتی به عراق سفر كرد
-267صص، 51ج، 1415، / ابن عساكر31-30صص، 9ج، 1393، به مصر رفت و در آنجا درگذشت )ابن حبان، سپس. بسياری نوشت

 . (10-8صص، 1ج، تابی، / نووی268
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و حسنين )ع(  )س( فاطمه، )ع( علی، در اين واقعه )ص( مسيحيان نجران را روايت كرده كه همراهان پيامبر
ن بزرگواران دست از مباهله كشيده و تن به مصالحه و آهای نورانی بودند و مسيحيان نجران با ديدن چهره

سوره مائده با نقل رواياتی از امام باقر )ع( و ابن  67تفسير آيه در . (85ص، 3ج، همانپرداخت جزيه دادند )
به خالفت پيامبر خاتم )ص(  )ع( به نقل ماجرای غدير خم و انتخاب اميرالمؤمنين، عباس و ديگر صحابه

ابوسعيد ، رواياتی از ابن عباس، سوره احزاب )آيه تطهير( 32( و در تفسير آيه 92ص، 4ج، همانپرداخته )
-42صص، 8ج، همانزيد بن ارقم و ابی الحمراء )، عبدالله بن ابی عمار، جعفر بن ابيطالب، ايشهع، خدری

 ،عباس بن عبدالمطلب، )ع( رواياتی از علی بن ابيطالب، ت(سوره شوری )آيه مودّ  23( و در تفسير آيه 44
 كه منظور از قربی وكلبی و ابن الديلم نقل كرده است ، مقاتل، سدی، مالک بن انس، ام سلمه، ابن عباس

برخی . (313-310صص، 8ج، هستند )همان )ع(و حسنين  )س( و فاطمه )ع( علی، پيامبر )ص( خويشاِن 
گيری متعادلی در بين اند كه موضعنتيجه گرفته، و در نهايت صاحبنظران احتمال شيعه بودن ثعلبی را نپذيرفته

 . (84ـ55صص، 1389، مفسران اهل سنت داشته است )جشنی آرانی
ل اخالقی به صورت گسترده و همراه با تفصي و تاريخی، فقهی، در تفسير ثعلبی مباحث مختلف ادبی

گاهی و تسلط مفسر بر علوم مختلف و البته شود كه نشانجزئيات مسائل بيان می ت عدم دق، دهنده وسعت آ
، در اين تفسير. (231ص، 1ج، تابی، او در صحت و سقم اخبار فراوانی است كه نقل كرده است )ذهبی

، 1422، )ثعلبی 1اسرائيليات و فضائل ساختگی بسياری توسط راويان ضعيفی مانند عمر بن ابراهيم بن خالد
 3( و سيف بن عمر325ص، 9ج و 249ص، 8ج، )همان 2مريمينوح بن اب، ( ابوعصمت30ص، 10ج

فراد مختلف صحابه نقل و ل آيات و سور قرآن و بزرگداشت ائ( در فضا12ص، 9ج و 322ص، 8ج، )همان
 . اين احاديث موضوعه به اهل بيت )ع( نيز نسبت داده شده است، حتی در مواردی

بدون فهم و درايت آن بيان ، ثعلبی برخالف آنچه در مقدمه تفسيرش در مذمت گردآوری و نقل روايات
ت متعارض بسياری در به گردآوری احاديث و روايا «البيان الكشف و»( در تفسير 8ص، 1ج، داشته )همان

. اقدام كرده است، موضوعات مهمی مانند خالفت پيامبر خاتم )ص( بدون آنكه در پی حل تعارض آنها برآيد
َما... ﴿در تفسير آيه ، برای نمونه نَت  ِإنَّ

َ
دو روايت از ابن عباس و ، (7/ 13: رعد) ﴾َهادٍ  َقْوٍم  ِلُکلِّ  َو   ُمنِذٌر  أ

علی )ع( را هادی امت بعد از خود معرفی ، بر )ص( در حضور بزرگان صحابهحذيفه نقل كرده است كه پيام
َل ﴿( و در سبب نزول آيه 272ص، 5ج، 1422، كرده )ثعلبی

َ
، (1/ 70: )معارج ﴾َواِقٍع  ِبَعَذاٍب   َسائٌل  َسأ

 مؤمنيناشاره به واقعه غدير خم نموده و روايتی از امام جعفر صادق )ع( در واليت و فرمانبرداری از اميرال

                                                           

كرده اند كه او روايات ناشناخته از صحابه و تابعين نقل میعلمای رجال اهل سنت او را فردی ضعيف و دروغگو دانسته و گفته. 1
 . (180ص، 3ج، تابی، / ذهبی202ص، 11ج، 1417، است )خطيب بغدادی

احاديثی ساخته و به ابن عباس و تابعين نسبت داده ، ترغيب مردم به علم و عالمان و تالوت قرآن وی از كسانی بوده كه برای. 2
 . (217ص، 10ج، 1404، / ابن حجر152ص، 4ج، تابی، / ذهبی396ص، 7ج، تابی، است )بخاري

خطاهای فاحشی دارد ريخ تااست و در ضعيف طبرانی گفته كه در حديث ؛ اندعلمای رجال اهل سنت او را تكذيب كرده. 3
نام های زيادی را ذهبی آورده است كه . (187ص، 1406، نسائی گفته كه ضعيف است )نسائی. (81ص، 1403، )طبرانی

احاديثش را و كرده او را تضعيف و بزرگان علمای رجال اهل سنت را نام برده كه همگی ساخته كه مجهول و ناشناخته اند 
 . (256ص، 2ج، تابی، یاند )ذهبدانستهمنكر 
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رين به نف، نقل كرده كه پيامبر )ص( در غدير خم آن را ابالغ فرمود و كسی كه با اين امر مخالفت نمود )ع(

روايتی از ، در مقابل اين دو روايت. (35ص، 10ج، 1422، دچار عذاب و هالكت شد )ثعلبی (ص)پيامبر 
 خالفت طبق نظر اهل سنت را خواسِت  علی )ع( نقل كرده كه خود را برتر از ديگر صحابه ندانسته و تعيين

 ،پيامبر )ص( عنوان كرده و مخالفين خالفت شيخين را مستحق حد افترا و شهادت كذب دانسته است )همان
بوبكر ا، روايتی از ابن عباس در تفسير سوره عصر نقل كرده كه در آن پيامبر )ص(، همچنين. (236ص، 9ج

اس بن عبدالمطلب و علی )ع( را به قبول اين امر ارشاد فرموده را به عنوان جانشين خود معرفی كرده و عب
تواند نشانگر می، عدم موافقت صريح او در قبال اين روايات، رسدنظر میه ب. (322ص، 10ج، است )همان

، الوهعبه . باشد كه باعث شده اهل سنت بر او خرده بگيرندعدم تعادل شخصيت وی در موضعگيريهايش 
د ثعلبی در شرايطی نبوده است كه بتوان، و در واقع بر عدم قبول آنها باشد داّل ، اين روايات خر در نقلأشايد ت
 . تر از اين نظر خود را ابراز كند صريح

 )ع(بیت  نحوه تعامل ثعلبی با روایات اهل -2-2
توجه به  روايت از اهل بيت )ع( نقل كرده است و اين تعداد روايات با 370ثعلبی در تفسير خود بيش از 

تعداد زيادی از روايات ، جلد تأليف شده و در ذيل هر يک از آيات 10در  «البيان الكشف و» اينكه تفسير
 1تاما در مقايسه با ديگر مفسران اهل سن، درصد اندكی از روايات اين تفسير است، صحابه و تابعين نقل شده

باًل گفته قهمچنان كه . اهل بيت )ع( داشته استثعلبی عملكرد بهتری در ميزان نقل روايات  كه توان گفتمی
رويكرد ثعلبی در ارائه روايات نسبت به ديگر مفسران اهل سنت تعادل بيشتری داشته ، رسدنظر میه ب شد

توان علت واضحی نمی، به عبارتی. شودبرای اثبات اين مطلب شواهدی يافت نمی یتاريخ منظراز . است
 . ان كردگيری ثعلبی بيبرای اين موضع

 وی در موارد اندكی نظر. اكثر روايات نقل شده از اهل بيت )ع( در تفسير ثعلبی با سكوت همراه است
خود را در صحت و سقم روايات ابراز داشته و گاهی به تأييد روايت پرداخته و گاهی نيز روايت را مردود 

 270ص، 3ج و 104، 89، 3صص، 1ج، همانتأييد روايات اميرالمؤمنين )ع( در هفت مورد ). دانسته است
روايات  ( تنها با استفاده از روايات ديگر صحابه بوده و ردّ 236ص، 9ج و 258ص، 8ج و 284ص، 7ج و

( با استفاده از فتاوای شافعی و 257 و 283صص، 3ج و 170ص، 2ج، همان) در سه مورد امام علی )ع(
( به دليل مخالفت قرائت 138ص، 6ج، همانديگر فقها و در يک مورد كه در اختالف قرائت است )

با قرائت مشهور و خط مصاحف صورت گرفته است و ثعلبی دليل ديگری در رد و تأييد  )ع( اميرالمؤمنين
 روايت امام باقر ( و ردّ 48ص، 8ج، همان) )ع( تأييد روايت امام سجاد، روايات ارائه نكرده است و همچنين

 . ( با توجه به ظاهر آيه بوده است107ص، 7ج، همان)( ع)( و امام صادق 172ص، 5ج، همان) )ع(
 
 

                                                           
روايت در تفسير  32ثعالبی ، جلدی 9روايت در تفسير  302ابن كثير ، جلدی 20روايت در تفسير  398طبری ، طبق تحقيقات انجام شده. 1
از اهل بيت )ع(  (28-2صص، 1397، جلدی )رحيمی و باقری 4روايت در تفسير  210( ابن جوزی 21-4صص، 1392، جلدی )امينی 5

 . اندكردهنقل 
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 روایات اهل بیت )ع( در تفسیر ثعلبیهای گونه -3
 45: های مختلف تفسيری بدين شرح استاز اميرالمؤمنين )ع( در تفسير ثعلبی در گونه منقولروايات 

مورد مباحث  35، باحث اعتقادیمورد در م 41، مورد بيان جزئيات احكام فقهی 41، مورد بيان مصاديق آيات
مورد بيان  17، ها و عبارات قرآنیمورد شرح و تبيين واژه 24، مورد اختالف قرائت 35، تربيتیـاخالقی

 . مورد سبب نزول 5 و جزئيات قصص قرآنی

 بیان مصادیق آیات -3-1
هار نظر مفسر در صحت بدون اظ )ع( از اميرالمؤمنين 1روايت در بيان مصاديق آيات 41در تفسير ثعلبی 

ترين موارد آن نقل روايات ضعيف در فضائل برخی از صحابه و سقم روايات نقل شده است كه از مهم
 ؛ باشدمی

تِ ﴿در تفسير آيه ، برای نمونه
ْ
وَنه یَفَسْوَف َیأ ُهْم َو ُیِحبُّ ُه ِبَقْوٍم ُیِحبُّ ( و بعد از بيان 54/  5: )مائده ﴾اللَّ

 روايتی بدون سند از علی )ع( و برخی، مبر خاتم )ص( و قتال ابوبكر با اصحاب ردهوقايع پس از رحلت پيا
 ،از تابعين نقل شده است كه در آن مصداق كسانی كه خدا را دوست دارند و خداوند نيز آنها را دوست دارد

 . (789ص، 4ج، 1422، ثعلبی) دانابوبكر و اصحاب او معرفی شده
ضعيف است و روايات معارض ، د سيف بن عمر كه پيش از اين معرفی شدبه دليل وجو 2سند اين روايت

، طبرانی /131ص، 9ج، تابی، بيهقی /52ص، 4ج، تابی، بن حنبل )احمد اهل تسننمنابع در با اين روايت 
، 2ج، 1407، ذهبی /91ص، 42ج، 1415، ابن عساكر /50ص، 9ج، 1422، ثعلبی /13ص، 7ج، 1403

، طباطبايی /322ص، 3ج، 1372، طبرسی /556ص، 3ج، بی تا، طوسی) شيعهدر منابع ( و 408ص
 . داندوجود دارد كه مصداق آيه را اميرالمؤمنين )ع( می( 296ص، 18ج، 1374

ا اْلُحْسنی﴿در تفسير آيه ثعلبی  ِذیَن َسَبَقْت َلُهْم ِمنَّ  ( دو روايت از اميرالمؤمنين101/  21: )انبياء ﴾ِإنَّ الَّ
، داند و در روايت ديگر عالوه بر عثماندر روايت اول تنها عثمان را مصداق اين آيه می. است دهكرنقل  )ع(

الّرحمن بن عوف نيز از مصاديق آيه معرفی و زبير و سعد و عبد هو أبو بكر و عمر و طلح )ع( اميرالمؤمنين
 . (310ص، 6ج، 1422، اند )ثعلبیشده

 مصاديق اصلی آيه خدايانی مانند، است اين آيه نقل شده طبق سياق آيات و سبب نزولی كه در تفسير
اند شده مورد پرستش واقع، بدون اينكه رضايتی به خدا بودن خود داشته باشند وهستند … عيسی و مالئكه و

 /313-312صص، 6ج، 1422، ثعلبی /206ص، 1411، واحدی نيشابوری /75ص، 17ج، 1412، طبری)
و مصداق گرفتن افراد ديگری مثل ابوبكر ( 223ص، 22ج، 1420، زیفخر را /270ص، 3ج، 1420، بغوی

صحيح نيست و روايتی از علی )ع( در تفاسير ، و عمر و عثمان و ديگران كه كسی معتقد به خدايی آنها نبوده
                                                           

، 17صص، 2و ج 182ص، 1ج، 1422، در تفسير ثعلبی )ثعلبی آيات روايات اميرالمؤمنين )ع( در زمينه بيان مصداق موارد ديگری از. نك. 1
، 6و ج 789، 348، 319، 281، 130، 9صص، 5و ج 233، 59صص، 4و ج 329، 323، 304، 148صص، 3و ج 267، 213، 196

، 125، 110، 107، 63، 12صص، 9و ج 349، 293، 236صص، 8و ج 240، 13صص، 7و ج 310، 221، 201، 200، 40، 29صص
 . (305، 303، 123، 123، 122صص، 10و ج 202، 150، 133

أخبرنا سيف بن عمر عن ابی روق عن ابی ايوب حدثنی المثنی قال ثنا عبدالله بن هشام قال »طبری اين روايت را از يک طريق و با سند . 2
 . (185-184صص، 6ج، 1412، )طبری نقل كرده است« عن علی
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، 17ج، 1422، )طبری عثمان از آنهاست: فرمود، انداهل سنت با اختالف نقل شده است كه برخی گفته

من : فرمود كه اندگفته گروهیو ( 345ص، 11ج، 1364، قرطبی /102ص، 4ج، 1422، هابن عطي /75ص
افراد ديگری  بعضیو ( 501ص، 1ج، 1411، حاكم حسكانی /280ص، 1424، ابن مردويهاز آنها هستم )

، ابن جوزی /318ص، 4ج، 1403، طبرانی /2469ص، 8ج، 1419، ابن ابی حاتماند )هم به آنها افزوده
افرادی مانند ابوبكر و عمر و عثمان بعدها به اصل روايت افزوده ، رسدبه نظر می. (215ص، 3ج، 1422

تواند مصداق اين آيه كسی می، زيرا همانطور كه گفته شد، بخشی از روايت موضوع است، شده و در واقع
را كه چ، كندق میعلی )ع( صدتنها در  صحابهباشد كه به عنوان خدا مورد پرستش واقع شده باشد و از بين 

خواندند و خدا میرا  آن حضرتای از زمان در برهه، اندبوده گروهی از مسلمانان كه به غالت معروف
)ابن  كشتله كرد و سردسته آنها را بو با ايشان مقا برائت خود را از اين افراد ابراز داشت )ع( اميرالمؤمنين

، 1403، مجلسی /282ص، 18و ج 5ص، 5ج، 1404، ابن ابی الحديد /227ص، 1ج، 1376، شهرآشوب
 . (285ص، 25ج

َق ِبهِ ﴿در تفسير آيه  ثعلبی ْدِق َو َصدَّ ِذي جاَء ِبالصِّ روايتی بدون سند از ، (32/ 39: )زمر ﴾َو الَّ
، 8ج، 1422، )ثعلبی ده كه ابوبكر همان كسی است كه پيامبر )ص( را تصديق كردكرنقل  )ع( اميرالمؤمنين

 . (236ص
عمر بن ابراهيم بن خالد است كه فردی دروغگو بوده و احاديث جعلی در فضيلت  1ند اين روايتدر س

 . (320، 315صص، 1ج، 1386، ابن جوزی) برخی صحابه نقل كرده است

 بیان جزئیات احکام فقهی -3-2
ه و در مواردی ای در بيان آن داشتويژه اممتهاشرح و تبيين جزئيات احكام فقهی از مباحثی است كه ثعلبی 

نظر شخصی خود ، وضو و تيمم روايات فراوانی ذيل آيات نقل كرده و گاهی در نهايت، وصيت، مانند ارث
 . ده استكر را نيز اظهار

نقل شده است و ثعلبی در سه  «البيان الكشف و»در تفسير  مام علی )ع(از ا 2روايت 45در اين زمينه 
، 3ج و 283ص ، 3جو  170ص، 2ج، 1422، گزيده )ثعلبیرا بر آن حضرتمورد فتوای مخالف روايت 

 یو. (270ص، 3ج و 131ص، 1ج، ييد كرده است )همانأرا ت آن حضرت( و در دو مورد روايت 257ص
از روايات ديگر صحابه و فتاوای شافعی بهره برده و دليل ديگری ارائه  امام علی )ع(و تأييد روايات  در ردّ 

 . نكرده است
                                                           

قال ثنا احمد بن مصعد حدثنی احمد بن منصور »: طبری اين قول را از يک طريق با اين سند از علی )ع( نقل كرده است. 1
، 1412، )طبری «هعن علی رضی الله عنصفوان المروزی قال ثنا عمر بن ابراهيم بن خالد عن عبدالملک بن عمير عن اسيد بن 

 . (3ص، 24ج
 131، 104، 103صص، 1ج، 1422، روايات نقل شده از امام علی )ع( در بيان جزئيات احكام فقهی در ثعلبی )ثعلبی. نك. 2

، 257، 231، 155صص، 3و ج 283، 201، 198، 196، 192، 191، 181، 170، 155، 118، 96، 57، 22صص، 2و ج
، 5و ج 361، 107، 103، 67، 32، 29، 22، 18صص، 4و ج 395، 320، 317 ،313، 303، 287، 283، 282، 270

 . 312، 311، 310ص، 10و ج (دو مورد) 313، 220صص، 9و ج 132ص، 6و ج 37ص
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قاُت ﴿تفسير آيه در ثعلبي  ْصَن  َو اْلُمَطلَّ بَّ ْنُفِسِهَن  َیَتَر
َ
اختالف بيان ( و در 228/ 2: )بقره ﴾َثالَثَ  ُقُروٍء  ِبأ

را  فقهای اهل كوفه آنرواياتی از صحابه و تابعين نقل كرده است كه بر اين اساس  «قرء»فقها در معنی واژه 
 . (170ص، 2ج، 1422، لبی)ثع دانندحيض و فقهای اهل حجاز پاكی و طهارت می

( از علی )ع( كه 115-114صص، 1ج، 1380، ثعلبی در تفسير اين آيه به نقل روايت نامعتبری )عياشی
ه ك پرداخته و بر اساس فتوای صحابه و تابعين رد كرده است در حالی، داندرا حيض می «قرء»معنی واژه 

 اندهدانستين واژه نداشته و آن را پاكی و طهارت اختالفی در معنی ا )ع( فقهای شيعه طبق روايات اهل بيت
، 1404، عاملی حر /326ص، 1ج، 1372، طبرسی /56ص، 5ج، 1409، طوسی /43ص، 1414، فيدم)

 . (337ص، 2ج، 1390، خمينی /211-210صص، 22ج
سوره فاتحه و در وجوب و عدم وجوب قرائت آن توسط مأموم در نماز جماعت به بيان  در تفسيرثعلبی 

با نقل روايتی كه به جمعی از صحابه ، حكم فقهی اين مسئله از ديدگاه مذاهب مختلف پرداخته و در نهايت
گفته است كه مسلمين بر وجوب قرائت فاتحه توسط مأموم در نماز جماعت ، از جمله علی )ع( نسبت داده

 . (131ص 1ج، 1422، اجماع دارند )ثعلبی
اما از قرائت آن در نمازهای ، است مخير، ت فاتحه در نمازهای اخفاتيهمأموم در قرائ، در منابع فقهی شيعه

، حر عاملی /33ص 3ج، 1364، نهی شده و استماع قرائت امام بر مأموم واجب است )طوسی، جهريه
 . (355ص، 8ج و 425ص، 5ج، 1404

چه در ، مومأمين صورت است و ابوحنيفه قرائت فاتحه توسط مه حكم مالک و فتوای قديم شافعی نيز به
ادعای ، بنابراين. (104ص، 15ج، 1420، داند )فخر رازینماز جهريه و چه در نماز اخفاتيه را الزم نمی

 . اجماع مسلمين بر وجوب قرائت فاتحه در نماز صحيح نيست

 مباحث عقیدتی -3-3
 . ه استنقل شداعتقادی روايت از اميرالمؤمنين )ع( در مباحث متفرقه  41در تفسير ثعلبی   

، (207ص، 6ج و 105ص، 3ج و 53ص، 2ج، 1422، ثعلبیاين موارد شامل فضائل پيامبر )ص( )
، 4ج، همان( و برخی صحابه )311ص، 8ج و 163، 162، 85صص، 5ج، هماناميرالمؤمنين )ع( )فضائل 

( 258ص، 8ج و 230ص، 6ج، همانتوصيف احوال بهشتيان )، (236ص، 9ج و 322ص، 8ج و 108ص
 . است… ( و342ص، 5ج، هماناب جهنم )و ابو

ُقوا ِدیَنُهْم َو کاُنوا ِشَیعاً ﴿ذيل آيه ثعلبی  ِذیَن َفرَّ و در روايتی كه خبر از آينده  (159/ 6: )انعام﴾ ... ِإنَّ الَّ
فرقه يهود هفتاد و يک »: ده است كه فرمودكراز علی )ع( نقل ، دهداسالم با يهود و نصاری میو شباهت امت 

يک فرقه نجات نصاری هفتاد و دو فرقه شدند و امت اسالم هفتاد و سه فرقه خواهد شد و از هر امتی تنها و 
 . (210ص، 4ج، 1422، )ثعلبی« ها همه در آتش جهنم هستنديابد و ديگر فرقهمی

سالم اها و شباهت امت اين روايت مطابق روايت پيامبر )ص( در منابع شيعه و اهل سنت در تفرقه امت
 /129ص، 1ج، تابی، حاكم نيشابوری /135ص، 4ج، 1403، به يهود و نصاری در همه امور است )ترمذی

 . (588-587صص، 5ج، 1374، طباطبايی /249، 9ج، 1403، مجلسی /13ص، 17ج، 1403، طبرانی
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 تربیتیـ  روایات اخالقی -3-4

 ،قرائت و پرداختن به نكات مهم تفسيریشناسی و اختالف جای تفسير ثعلبی پس از بيان واژهدر جای
های مختلف اخالق فردی و اجتماعی بيان شده است كه انسان را از غفلت نكات اخالقی مفيدی در حوزه

از علی )ع( نقل شده  1روايت 35در اين زمينه . دور كرده و متوجه هدف آفرينش او و جايگاه ابديش می كند
 . شودآن اشاره میهايی از به نمونه، است كه در ادامه

ْنُفِسُکْم ... ﴿در تفسير آيه ثعلبی 
َ
ُموا ِْل هِ  َو ما ُتَقدِّ َه ِبما َتْعَمُلوَن  َتِجُدوهُ ِعْنَد اللَّ / 2: )بقره ﴾ٌر َبصی ِإنَّ اللَّ

 دختر پيامبر )ص( در بيت، )س( هنگام وفات فاطمه )ع( كند كه اميرالمؤمنين( از انس بن مالک نقل می110
خطاب به مردگان  )س(ايی از دوستان و فنای امورات دنيوی را يادآوری نموده و پس از دفن فاطمه جد، شعری
هايتان مسكن ديگران شد و همسرانتان به ازدواج درود بر شما ای اهل قبور! داراييتان تقسيم و خانه: فرمود

 ،آنچه خورديم !درود بر شما: اين خبر ما به شماست و اما خبر شما برای ما چيست؟ ندا آمد. ديگران درآمد
، 1ج، 1422، موجب زيان ما شد )ثعلبی، يمديافتيم و آنچه باقی گذار، فرستاديم را سودمان بخشيد و آنچه

 . (259ص
های الهی به موعظه و نصيحت افراد پرداخته و ذيل بردن از نعمتدر دستورالعملی فردی و برای بهرهوی 

ْنیا َو ال َتْنَس َنِصیَبَك ... ﴿آيه  ، نقل كرده است كه از سالمتی مام علی )ع(( از ا77/ 28: )قصص ﴾…ِمَن الدُّ
، 1422، )ثعلبی يدمند شوو از آن در طلب آخرت بهره يدنيازی خود غفلت مكنشادابی و بی، جوانی، توان

 . (261ص، 7ج
طلبی بازی و تنوعهوسدر استحكام بنيان خانواده و اساس جامعه بشری و برای دور نمودن افراد از  ثعلبی

ِتِهن﴿يه آدر امر ازدواج ذيل  ُقوُهنَّ ِلِعدَّ ساَء َفَطلِّ ْقُتُم النِّ ِبيُّ ِإذا َطلَّ َها النَّ یُّ
َ
( در ذم طالق 1/ 65: )طالق ﴾…یا أ

ازدواج كنيد و از طالق بپرهيزيد كه طالق : از علی )ع( نقل كرده است كه ايشان از قول پيامبر )ص( فرمودند
 . (333ص، 9ج، 1422، آورد )ثعلبیا را به لرزه در میعرش خد

 اختالف قرائت -3-5
. اندهاختالف قرائت واژگان قرآنی از مباحثی است كه اكثريت مفسران در شرح و توضيح آن اهتمام داشت

ز ابه شكل مبسوط به نقل آراء و نظرات قراء ، ثعلبی نيز در اين زمينه كوتاهی نكرده و مانند ديگر مباحث
 . طبقات مختلف صحابه و تابعين و قراء سبعه پرداخته است

                                                           

، 3و ج 259ص، 1ج، 1422، روايات نقل شده از اميرالمؤمنين )ع( در زمينه مباحث اخالقی در تفسير ثعلبی )ثعلبی . نك. 1
و  11ص، 6و ج 229، 137، 301، 113، 110، 59صص، 5و ج 161ص، 4و ج 335، 228، 211، 125، 123، 100صص

، 244صص ، 9و ج 364، 342، 319، 244، 174صص ، 8و ج 280، 280، 268، 261، 248، 230، 210، 86صص، 7ج
 . (277، 224، 218، 182، 151صص، 10و ج 333
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ت ااز علی )ع( نقل شده كه در سه مورد رواي 1در اختالف قرائت، روايت 35 «البيان الكشف و»در تفسير 
 . بدون اظهار نظر نقل شده است، رد شده و در باقی موارد

ْنَزَل هُؤالِء ِإالَّ  َلَقْد َعِلْمَت ﴿در تفسير آيه 
َ
ْرِض َبصاِئرما أ

َ
ماواِت َو اْْل ( 102/ 17: سراءإ) ﴾ َربُّ السَّ

قرائت كرده و دانستن را به  [َعِلْمُت ( ]تاء)را به ضم  «َعِلْمَت »قرائت علی )ع( را نقل كرده است كه ايشان 
نسبت  نقرائت كرده و دانستن را به فرعو (تاء)برخالف ديگر قراء كه آن را به فتح ؛ اندموسی )ع( نسبت داده

ثعلبی با نقل نظر ابوعبيد كه سند قرائت را به دليل وجود فردی مجهول در سلسله سند آن ، در نهايت. اندداده
 . (138ص، 6ج، 1422، )ع( را رد كرده است )ثعلبی مام علیا منسوب به قرائت، ضعيف دانسته

وُح ﴿در تفسير آيه  یو ُل اْلَمالِئَکُ  َو الرُّ ْمرٍ ِفیها ِبِإذْ  َتَنزَّ
َ
ِهْم ِمْن ُکلِّ أ بِّ ( روايتی نقل 4/ 97: )قدر ﴾ِن َر

اين قرائت علی )ع( نيز هست : قرائت كرده و در ادامه گفته است «ٍئ ِإْمَر »را  «َأْمرٍ »كرده است كه ابن عباس 
ه ب اما با توجه، به معنی فرشتگان و در وجه دوم به معنی مسلمين است «ٍئ ِإْمَر »در وجه اول ؛ كه دو وجه دارد

 . (258ص، 8ج، 1422، اين قرائت را رد كرده است )ثعلبی، خط مصاحف موجود و قرائت عامه مسلمين

 تبیین واژگان و عبارات  شرح و -3-6
ها و تبيين عبارات قرآنی است كه از ابتدای نزول شناخت واژه، نخستين گام فهم مضامين بلند آيات قرآنی

لغويان به شناخت دقيق ، ريزی شد و در ادامهاصحاب ايشان پايه، )ص( و سپس خاتم توسط پيامبر، قرآن
 از اين امر ثعلبی نيز. واژه و فروق آنها پرداختند و نتيجه تالش آنها در تفاسير مختلف به وضوح آشكار است

 الكشف و»در تفسير . ها و عبارات قرآنی را شرح و توضيح داده استواژه، گسترده یمستثنی نبوده و به شكل
 . بدون اظهار نظر مفسر نقل شده است مام علی )ع(از ا 2روايت در شرح و تبيين واژگان 24 «لبيانا

راَط اْلُمْسَتِقی﴿در تفسير آيه ثعلبی  ( روايتی از علی )ع( نقل كرده كه آن 6/ 1: فاتحه) ﴾َم اْهِدَنا الصِّ
 توفيق و الهام از سوی، ثبات قدم: آن عبارتند ازمعانی ديگر . كرده است اراهنمايی معنهدايت را به حضرت 

 . (118ص، 1ج، 1422، پروردگار )ثعلبی
روايتی بدون  «اْلِمحاِل  َشِديُد »( و در شرح واژه 13/ 13: )رعد ﴾َو ُهَو َشِدیُد اْلِمحاِل  …﴿در تفسير آيه 

، 5ج، 1422 ،معنی كرده است )ثعلبی «شديد االخذ»را  «َشِديُد اْلِمحاِل »كه سند از علی )ع( نقل كرده 
 . (280ص

                                                           

، 2و ج 123، دو مورد 112صص، 1ج، 1422، ثعلبی )ثعلبی ديگر روايات علی )ع( در اختالف قرائت در تفسير. نك. 1
، 6و ج 326، 264، 168، 148صص، 5و ج 285، 210، 201، 27صص، 4و ج 286، 254، 194، 184، 59، 13صص
، 110صص، 10و ج 362، دو مورد 207، 32، 6صص، 9و ج 133ص، 8و ج 328، 229، 101صص، 7و ج 138، 85صص

 . (284، دو مورد 277، 258، 190، 118
 269، 233، 168صص، 2و ج 136، 164، 118صص، 1ج، 1422، روايات علی )ع( در زمينه واژه شناسی در تفسير ثعلبی )ثعلبی. نك. 2

، 10و ج 209، 201، 120، 125، 35ص، 9و ج 184، 249صص، 8و ج 156، 142صص، 7و ج 205ص، 6و ج 121، 280صص، 5و ج
 . (269، 335، 310، 116، 84، 12صص 
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و اين عبارت در  1ضعيف استسند روايت نقل شده از علی )ع( توسط ثعلبی و برخی ديگر از مفسران 

 /287ص، 1422، معنی شده است )نعمانی «شديد المكر»، علی )ع(منابع شيعه از اصبغ بن نباته از 
 . (453ص، 11ج، 1374، طباطبايی /245ص، 52ج، 1403، مجلسی

 ات قصص گذشتگانجزئی -3-7
القه از مباحث مورد ع، جزئيات قصص انبياء و اقوام گذشته كه در قرآن كريم به سرگذشت آنها اشاره شده

و توجه مسلمانان است كه موجب شده تا مفسران مسلمان مطالب بسياری در اين زمينه در تفاسير خود نوشته 
در اين مورد بسيار افراط شده و عالوه بر مطالب كم و روايات فراوانی از صحابه و تابعين نقل كنند كه گاهی 

روايات ضعيفی نيز از ، (160ص، 6ج، 1422، ارزشی مانند نام سگ اصحاب كهف )ثعلبیاهميت و بی
 . افراد تازه مسلمان با عنوان اسرائيليات به تفاسير راه يافته است

شده و در همه موارد بدون توجه به  نقل 2روايات از علی )ع( در بيان جزئيات قصص 17در تفسير ثعلبی 
 . مورد پذيرش ثعلبی واقع شده است، صحت و سقم آنها

ْنِزَل َعَلی اْلَمَلَکْیِن ِبباِبَل هاُروَت َو ماُروَت ... ﴿ در تفسير آيهوی 
ُ
( سه 102/ 2: )بقره ﴾... َو ما أ

-275صص، 1ج، تابی، روايت از علی )ع( نقل كرده كه مخالف ظاهر قرآن و عصمت مالئكه است )طوسی
ای از سرزمين فارس دانسته كه دو فرشته زهره را ملكه، در اين روايات. (340ص، 1ج، 1412، طبرسی /276

هاروت و ماروت را فريب داد و با آنها مراوده نمود و اسم اعظم خداوند را از آنها فراگرفت و به آسمان چهارم 
 . (247-246صص، 1ج، 1422، ای درآمد )ثعلبیاما در همانجا مسخ شد و به صورت ستاره، رفت

به نقل های اسرائيلی پرداخته و از طعنه)ع( در برخی موارد نيز رواياتی نقل شده است كه به تنزيه انبياء 
، معتقد باشد و به صحت آن بازگو كند را گويان درباره داود )ع(قصهسخن كس  هر كه گويدعلی )ع( میاز 

را بزرگ داشته و موجب هدايت بندگان خود قرار  داود )ع(خداوند متعال زيرا ، كنمیدوبار حد بر او جاری م
با  علی )ع(در برائت سليمان )ع( روايتی نقل كرده است كه ، ( و همچنين190ص، 8ج، داده است )همان

وم و به معصرا پاک و )ع( ده و پيامبران كرمخالفت ، قصه كعب االحبار كه از داستان سرايان تازه مسلمان بود
 . (200ص، 8ج، دور از ظلم و ستم دانسته است )همان

 
 
 

                                                           

همان است كه سيف بن عمر كذاب و وضاع در سلسله راويان آن قرار دارد و فضائل ، ند اين روايت كه طبری آن را نقل كردهس. 1
أخبرنا سيف حدثنی المثنی قال ثنا عبدالله بن هشام قال »: ساختگی بسياری با اين سند در شأن برخی از صحابه نقل شده است

 . (85ص، 13ج، 1412، )طبری« لیبن عمر عن ابی روق عن ابی ايوب عن ع
 274، 247، دو مورد 246صص، 1ج، 1422، علی )ع( در زمينه جزئيات قصص در تفسير ثعلبی )ثعلبیامام روايات . نك. 2

و  200، 207، 190، 66صص، 8و ج 196، 160صص، 6و ج 326ص، 5و ج 289، 250صص، 4و ج 142ص، 3و ج
 . دو مورد( 172، 170صص، 10ج
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 سبب نزول -3-8
نقل شده كه مهمترين آن دو روايت در تفسير  1روايت از علی )ع( در زمينه سبب نزول 5در تفسير ثعلبی 

ُموا َبْیَن َیَدْي ﴿آيه  ُسوَل َفَقدِّ ِذیَن آَمُنوا ِإذا ناَجْیُتُم الرَّ َها الَّ یُّ
َ
( است 12/ 58: )مجادله ﴾… ً َنْجواُکْم َصَدقیا أ

زمانی نازل شده است كه برخی افراد برای  (ع)آيه نجوا در منزلت اميرالمؤمنين ، كه طبق اين روايات
شدند كه به صورت نجوا سخن گفته و موجب آزار ايشان و ديگر مسلمانان می)ص( خودنمايی با رسول خدا 

واست كنندگان نجوا با پيامبر )ص( ملزم به پرداخت صدقه شدند و اين امر در اين هنگام به امر خداوند درخ
ه كسی غير از علی )ع( نتوانست ب، بر نجوا كنندگان گران آمد و تا زمان نسخ حكم اين آيه بوسيله آيه بعدی

 . (262-261صص، 9ج، 1422، حكم اين آيه عمل كند )ثعلبی
ُه ُمْبِدیهِ  …﴿ه ثعلبی در يک مورد كه به بيان سبب نزول آي  / 33: زاب)اح ﴾…َو ُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما اللَّ
)ص(  آنچه پيامبر: آورده استامام سجاد )ع(  به نقل از، ضمن گزارش همه موارد سبب نزول، پردازد( می37

ای روقتی زيد ب. عهدی بود كه خداوند با او بسته بود كه زينب همسر او خواهد شد، كرددر دل خود پنهان می
پنهان ، خواست آشكار شودخدا می را در حالی كه آنچه آن حضرت، آمد )ص( پيامبرنزد از زينب شكايت 

 . نگهدار و از خدا بترسهمسرت را : به زيد فرمود و كرد
مردود ندانسته و معتقد ، دهدهای ناروايی كه به پيامبر)ص( میثعلبی روايات ديگر را با وجود نسبت

گونه خواطر از قلب او شايسته سرزنش  ای از بندگان خداست كه عبور اينبر)ص( نيز بندهاست كه پيام
، داند )ثعلبیروايت امام سجاد )ع( را قول قوی و پسنديده و مطابق با ظاهر آيه می، اما در نهايت، نيست
 . (48ص، 8ج، 1422

تفسير  بهترين قول در، بر)ص( استمفسران شيعه نيز اين روايت را كه مطابق با ظاهر قرآن و عصمت پيام
 . (498-497صص، 16ج، 1374، طباطبايی /564ص، 8ج، 1372، )طبرسی انداين آيه دانسته

ُهمَّ ِإْن کاَن هذا ُهَو اْلَحقَّ ﴿در سبب نزول آيه  ِلی اللَّ
َ
ِو اْئِتنا ِبَعذاٍب أ

َ
ماِء أ ْمِطْر َعَلْینا ِحجاَرًة ِمَن السَّ

َ
 ﴾ٍم َفأ

را به جانشينی خود برگزيد  علی )ع(، )ص( نقل شده است كه وقتی پيامبر )ع( ز امام صادق( ا32/ 8: )انفال
)ص( درخواست  رسيد و او برای مخالفت با امر رسول خدا «حارث بن نعمان فهری»و خبر به فردی بنام 

، 10ج ،1422، )ثعلبی سنگی از آسمان فرود آمد و بر سر او اصابت كرد و او را هالک نمود، عذاب كرد
 . (35ص

اين روايت در ديگر تفاسير اهل سنت نيز با اندكی تفاوت در نام فرد مذكور نقل شده است )حاكم 
 . (55ص، 29ج، 1415، آلوسی /278ص، 18ج، 1364، قرطبی /281ص، 2ج، 1411، حسكانی

 
 
 
 

                                                           

، 5و ج 114ص، 4و ج 143ص، 3و ج 268ص، 2ج، 1422، علی )ع( در تفسير ثعلبی )ثعلبیاز ت سبب نزول روايا. نك. 1
 . (261ص، 9و ج 101ص
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 گزارش روایات سایر ائمه )ع( در تفسیر ثعلبی-3-9

. ده استكرنقل خود مباحث گوناگون بدون اظهار نظر در تفسير  روايت از امام حسن )ع( در 11ثعلبی 
، 9ج و 333ص، 7جو  146ص، 1ج، 1422، ثعلبیاز جمله چهار مورد از اين روايات در بيان مصداق )

( 314ص، 6ج و 191ص، 2ج، همانوسيله فعل امام )ع( )ه دو مورد تفسير آيه ب، (165ص، 10ج و 107ص
، (257ص، 10ج، همان) خبر از آينده، (233ص، 4ج، همانبيت )ع( )فضيلت اهل  ی چونو در موارد

( و فوايد اسب 225ص، 8ج، همانمباحث اخالقی )، (178ص، 6ج، همان) علی )ع(حاضر جوابی 
 . ده استشيک روايت نقل ، شود( می26ص، 3ج، همان)

ُه ِفْتَنٌ  َلُکْم َو َمتاٌع ِإلی …﴿در تفسير آيه  ْدِري َلَعلَّ
َ
در روايتی از  ثعلبی، (111/ 21: )انبياء ﴾ِحیٍن  َو ِإْن أ

اتقوا افراد ب، داناترين مردم: سخنان امام حسن )ع( را هنگام صلح با معاويه نقل كرده است كه فرمود، شعبی
ق چه ح، افراد ستمكار هستند و اين امری )خالفت( كه من و معاويه بر سر آن اختالف داريم آنهاترين و نادان

 . (314ص، 6ج، 1422، ثعلبیگذرم )خاطر )خير( و صالح اين امت میه از آن ب، د و چه حق منديگری باش
حفظ جان مؤمنين و صيانت ، دليل امام )ع( بر واگذاری خالفت به معاويه و صلح با او، در منابع ديگر

 /175ص، 3ج، تابی، حاكم نيشابوری /105ص، 3ج، تابی، از اموال مسلمين نيز نقل شده است )مغربی
ضمن بيان ، ای در حضور معاويه و اطرافيانشامام حسن )ع( در خطبه. (274ص، 13ج، 1415، ابن عساكر

ترين افراد برای خالفت )ص( را شايسته اهل بيت پيامبر، فضايل خود و اجدادش و رذايل معاويه و اجدادش
حفظ اجتماع مسلمانان عنوان فرموده آن حضرت دانسته و دليل خود از واگذاری اين امر را خيرخواهی امت و 

 . (244ص، 17ج، 1368، است )جعفری
 4، مورد در بيان مصاديق 6 تعداداز اين . در تفسير ثعلبی نقل شده است 1)ع(روايت از امام سجاد  22

مورد در  8مورد در شرح و تبيين واژگان قرآنی و  2، مورد در بيان جزئيات قصص 2، مورد در حكم فقهی
 . مختلف است موضوعات

مورد در  3، مورد آن در بيان احكام فقهی آيات 7؛ مورد است 20در تفسير ثعلبی  2)ع(روايات امام باقر 
مورد ديگر در  5مورد جزئيات قصص گذشتگان و  2، تربيتیـ  مورد تفسير اخالقی 3، بيان مصاديق

                                                           

 : روايات امام سجاد )ع( در تفسير ثعلبی عبارتند از. 1
 ؛ (61ص، 10و ج 311، 54صص، 8و ج 115، 95صص، 6و ج 358ص، 4ج، 1422، بيان مصداق)ثعلبی-
 ؛ (53ص، 8و ج 361ص، 4و ج 96، 71ص، 2ج، م فقهی)همانبيان جزئيات احكا-
 ؛ (135ص، 7و ج 115ص، 3ج، بيان جزئيات قصص)همان -
 ؛ (197ص، 4و ج 147ص، 1ج، واژه شناسی )همان -
و  230ص، 7و ج 264ص، 5و ج 177ص، 3و ج 142، 131، 82صص، 2و ج 205ص، 1ج، موضوعات متفرقه )همان -
 . (48ص، 8ج
 : قر )ع( در تفسير ثعلبی عبارتند ازروايات امام با. 2
، 5و ج 104ص، 4و ج 285، 116صص، 3و ج 186، 148، 173صص، 2ج، 1422، بيان جزئيات احكام فقهی)ثعلبی -

 ؛ (60ص
 ؛ (77ص، 10و ج 94ص، 8و ج 19ص، 7ج، بيان مصاديق )همان -
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پرداخته و در نقل باقی موارد سكوت ثعلبی در يک مورد به رد روايت امام باقر )ع( . موضوعات مختلف است
 . كرده است

ْهِلك …﴿در تفسير آيه 
َ
ُه َلْیَس ِمْن أ ( روايتی از امام باقر )ع( نقل كرده است كه 46/ 11: )هود ﴾... ِإنَّ

 . (172ص، 5ج، 1422، داند )ثعلبیحضرت پسر نافرمان حضرت نوح را پسر همسر ايشان می آن
را تنها ثعلبی نقل و رد كرده و در منابع شيعه در اين زمينه رواياتی از اهل بيت اين روايت از امام باقر )ع( 

، 11ج، 1403، مجلسی /285ص، 5ج، 1372، طبرسی /30ص، 1ج، 1385، )ع( نقل شده است )صدوق
 . (305ص

های مختلف و موضوعات گوناگون در گونه، مورد 70 تعداد 1در تفسير ثعلبی روايات امام صادق )ع(
 14تربيتی ـ  روايات اخالقی، مورد و سپس 15بيشترين روايات ايشان مربوط به گونه بيان مصاديق با . است
اختالف ، مورد 7 شرح و توضيح جزئيات احكام فقهی، مورد 10شرح و تبيين واژگان و عبارات قرآنی ، مورد

ثعلبی تنها يک مورد از . روايت در موضوعات متفرقه است 11مورد و  6بيان جزئيات قصص ، مورد 7قرائت 
. ( و در باقی موارد اظهار نظر نكرده است107ص، 7ج، 1422، روايات بيان مصداق را مردود دانسته )ثعلبی

ْن ُتْرَفَع َو ُیْذَکَر ِفیَها اْسُمه﴿در اين روايت كه در تفسير آيه 
َ
ُه أ ِذَن اللَّ

َ
، ( است36/ 24: )نور ﴾…ِفي ُبُیوٍت أ

هايی كه خداوند آنها را بلند مرتبه قرار داده و هر صبح ای پيامبر )ص( را مصداق خانههامام صادق )ع( خانه
مساجد را كه برای نماز و عبادت ، اما ثعلبی با توجه به سياق آيات، داندمی، و شام ياد او در آن جاری است

 . (107ص، 7ج، 1422، داند )ثعلبیبهترين مصداق آيه می، ساخته شده
اما آنچه امام ، در اين آيه باشد «بيوت»تواند از مصاديق واژه مساجد نيز می، علبی گفتههمانگونه كه ث

حضرت نقل  آن است و اين روايت در منابع شيعه نيز از آن ديگری از مصداق، بدان اشاره دارد )ع( صادق
 . (332ص، 23ج، 1403، مجلسی و 331ص، 8ج، 1362، شده است )كلينی

                                                           

 ؛ (244، 50صص، 10و ج 280ص، 5ج، اخالقی ـ تربيتی )همان -
 ؛ (244ص، 7و ج 172ص، 5ج، صص )همانبيان جزئيات ق -
 . (153ص، 7و ج 61ص، 5و ج 92ص، 4و ج 302، 229صص، 2ج، موضوعات متفرقه )همان -
 : روايات امام صادق )ع( در تفسير ثعلبی. 1
و  148ص، 4و ج 295، 163، 151صص، 3و ج 301، 67صص، 2و ج 112ص، 1ج، 1422، روايات بيان مصاديق )ثعلبی -
 ؛ (32ص، 10و ج 317، 62صص، 9و ج 156، 107، 10صص، 7و ج 127ص ،6و ج 213ص، 5ج
، 7و ج 336، 97صص، 5و ج 318، 62صص، 4و ج 339ص، 3و ج 288ص، 2ج، روايات اخالقی ـ تربيتی )همان -

 ؛ (262، 225صص، 10و ج 322، 245، 192، 99صص، 9و ج 195، 169صص
، 10و ج 337، 186، 135صص، 9و ج 236، 120صص، 6و ج 315، 114صص، 5و ج 99ص، 1ج، واژه شناسی )همان -

 ؛ (335، 310صص
 ؛ (160ص، 6و ج 264، 105صص، 5و ج 104ص، 4و ج 192ص، 3دو مورد و ج122ص، 1ج، اختالف قرائت )همان -
 ؛ (29ص، 5و ج 276، 48صص، 3و ج 151، 118، 73صص، 2و ج 103ص، 1ج، بيان جزئيات احكام فقهی )همان -
 ؛ (138، 121صص، 7و ج 188، 187صص، 6و ج 51، 49صص، 4ج، مانبيان جزئيات قصص )ه -
 280، 92، 60صص، 7و ج 103ص، 6و ج 234، 34صص، 3و ج 228ص، 2و ج 143ص، 1ج، موضوعات متفرقه )همان-

 . (35ص، 10و ج 174ص، 9و ج 107ص، 8و ج
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ُه ال ُیِحبُّ ُکلَّ ُمْختاٍل َفُخو  …﴿ در تفسير اخالقی آيه میامام صادق )ع( ( 23/ 57: )حديد ﴾رٍ َو اللَّ

 ،ای فرزند آدم بر آنچه از دست رفته نگران و بر آنچه از دست خواهد رفت شادمان مباش )ثعلبی: فرمايد
 . (245ص، 9ج، 1422

ِحیِم ﴿ در تفسير آيه ْحمِن الرَّ نقل  «الرحيم»و  «الرحمن» هایببين واژه( و در شرح و ت3/ 1: فاتحه) ﴾الرَّ
را از جهت  «الرحيم»عام و ، خاص و از جهت معنا، را از جهت لفظ «الرحمن»امام صادق)ع( شده است كه 

خاص است از آن جهت كه كسی غير از  «الرحمن»: فرمايدداند و میخاص می، عام و از جهت معنا، لفظ
از همه جوانب ، ام است از آن جهت كه رحمت خداوند در اين معنیشود و عخداوند به اين اسم خوانده نمی

تواند در نامگذاری بين خلق و خداوند از آن جهت عام است كه می «رحيمال». شودشامل حال موجودات می
مشترک باشد و خاص است از آن جهت كه رحمت خداوند در اين معنی تنها از لطف و توفيق پروردگار شامل 

 . (99ص، 1ج، 1422، )ثعلبی شودحال بندگان می
رحمتی از جانب خداوند است كه شامل  «الرحمن»توضيح اين روايت امام صادق )ع( گفته شده كه  در

ست ی از جانب اواويژه رحمت «الرحيم»اما ، شودهمه موجودات اعم از انسان و حيوان و مؤمن و كافر می
موجودات خلق ، واسطه رحمت رحمانيهه يز ب( و ن38ص، 1ج، 1420، )بغوی مخصوص مؤمنين است كه

، 1416، )خمينی رسندواسطه رحمت رحيميه به كمال معنوی و هدايت باطنی خود میه يابند و بو بسط می
 . (43ص

، 3ج، 1422، ثعلبیيكی در فضيلت حج )؛ نقل شده است )ع( روايت از امام هفتم 3در تفسير ثعلبی 
، 9ج، همانكه به اين سوره لقب عروس قرآن داده است ) «حمنالر»( و ديگری در فضيلت سوره 157ص
سوره تحريم است كه اميرالمؤمنين )ع( را صالح المؤمنين  4( و روايت سوم در بيان مصداق آيه 176ص

اين روايت عالوه بر تفسير ثعلبی در ديگر منابع نيز از طرق فراوان و . (348ص، 9ج، همانكند )معرفی می
 /352-341صص، 2ج، 1411، حابه و تابعين نقل شده است )حاكم حسكانیبا سند صحيح از ص

 . (572ص، 19ج، 1374، طباطبايی
 .علی بن موسی الرضا )ع( است امام، كه در تفسير ثعلبی از او نقل روايت شده ایآخرين امام شيعه

ارش نقل كرده و ثعلبی است كه از پدران بزرگو 1های مختلفمورد و در گونه 11روايات ايشان در اين تفسير 
ُثمَّ ﴿ در تفسير آيه، به عنوان مثال. بدون اظهار نظر در صحت و سقم روايات به گزارش آن اكتفا كرده است

ِعیِم  خدا )ص( نقل كرده امام هشتم از طريق پدرانش از رسول ، (8/ 102: )تكاثر ﴾َلُتْسَئُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن النَّ
 . (278ص، 7ج، 1422، خرما و آب خنک است )ثعلبی، اين آيهها در است كه منظور از نعمت

 

                                                           

، 66ص، 10و ج 140ص، 1ج، 1422، )ثعلبی شرح و تبيين واژه: های روايات امام رضا )ع( در تفسير ثعلبی عبارتند ازگونه. 1
، 10و ج 172ص، 9ج، روايات اخالقی ـ تربيتی )همان، (278ص، 10و ج 311ص، 8ج، بيان مصاديق آيات )همان، (335

بيان جزئيات ، (312ص، 8ج، بيان فضائل اهل بيت )ع( )همان، (106ص، 1ج، بيان جزئيات احكام فقهی )همان، (10ص
، 10ج، ( و بيان علت يتيم بودن پيامبر)ص( )همان263ص، 10ج، فضيلت سوره زلزله )همان ،(213ص، 5ج، قصص )همان

 . (225ص
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 نتیجه گیری
ف الكش»ابو اسحاق احمد بن محمد ثعلبی از مفسران مشهور اهل سنت در قرن پنجم هجری در تفسير 

 . روايات بسياری از اهل بيت )ع( نقل كرده است «البيان و
ه ربيتی فراوان از اهل بيت )ع( و پند و اندرز صحابتـ  های بارز تفسير ثعلبی نقل روايات اخالقیاز ويژگی

كند و از اين و تابعين و عرفاست كه انسان را متوجه مكارم اخالق نموده و از غفلت و سهل انگاری دور می
 . عامه مردم بوده است «البيان الكشف و»توان گفت كه مخاطب اصلی تفسير می، نظر

او را فردی مايل به خاندان پيامبر ، ل بيت )ع( در ابتدای امرنقل روايات بسيار در فضائل اه، همچنين
اما با بررسی بيشتر و مطالعه روايات مخالف كه در فضائل ديگر افراد صحابه نقل و در ، نمايداكرم )ص( می

گو و فاقد تفقه در شناخت و نقد حديث شخصيتی متناقض، هم نسبت داده است )ع( مواردی به اميرالمؤمنين
گردآوردی كرده و هرگز در پی حل تعارض اخبار با استفاده  را نشان داده كه اخبار ضعيف و متعارض از خود

 . از داليل عقلی و نقلی و منطقی نبوده است
دهد كه ای از حجم روايات را تشكيل میتعداد روايات اهل بيت )ع( در اين تفسير ميزان قابل مالحظه

 22، )ع( روايت از امام حسين 2، )ع( روايت از امام حسن مجتبی 10، )ع( روايت از اميرالمؤمنين 240
روايت از امام كاظم  3، )ع( روايت از امام صادق 70، )ع( روايت از امام باقر 20، )ع( روايت از امام سجاد

روايت  240)هرچند در اين مقاله روايات امام حسين )ع( و تمام . روايت از امام رضا )ع( است 11و )ع( 
 المؤمنين)ع( ذكر نشده است(امير

 ،قصص انبياء و اقوام گذشته، جزئيات احكام فقهی، های مختلف بيان مصاديقاين روايات در گونه
عات سبب نزول و موضو، اختالف قرائت، شرح و تبيين واژگان و عبارات قرآنی، تربيتی ـ روايات اخالقی

د روايات تأيي يا و در موارد انگشت شمار به رد و متفرقه است و ثعلبی در نقل اكثر اين روايات سكوت كرده
 ،تأييد روايات اهل بيت )ع( تنها به نقل تعدادی از رواياتی كه توسط ديگران نقل شده يارد  به هنگام پرداخته و

 . دهداستشهاد جسته و دليل ديگری ارائه نمی
ردی روايات صحيح اهل بيت گيری ثعلبی همانند برخی از مفسران اهل سنت اين است كه در مواموضع

 . )ع( را مردود دانسته است
ثعلبی در مقايسه با ديگر مفسران اهل سنت عملكرد قابل قبولی در مقدار نقل روايات اهل بيت )ع( 

، مورد است و مفسر جز در موارد انگشت شمار 370طوری كه اين روايات در تفسير ثعلبی بيش از داشته به
 . ت سكوت كرده استدر رد و تأييد اين روايا

اما در كيفيت روايات نقل شده ثعلبی نيز مانند برخی از مفسران اهل سنت در شناخت حديث و پايبندی 
 تفصيل، به اصول و معيارهای نقد آن دچار خطا شده و روايات ضعيف بسياری در تعيين مصاديق آيات

سور قرآن نقل كرده و در مواردی اين جزئيات قصص انبياء و اقوام گذشته و ذكر فضائل اشخاص و آيات و 
 . روايات را به اهل بيت )ع( نسبت داده است
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 1415، دارالكتب العلميه: بيروت، علی عبدالباری عطيهبه كوشش ؛ المعانیروح ؛ محمود بن عبدالله، آلوسی .1
 . ق
 . تابی، نابی، دارصادر: بيروت؛ مسند؛ احمد بن حنبل .2
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 . ق1404، دارالفكر: بيروت، چاپ اول؛ تهذیب التهذیب؛ احمد بن علی، ابن حجر .9

 . بی تا ،ثقافهلدارا: بيروت، احسان عباسبه كوشش ؛ وفیات االعیان؛ احمد بن محمد بن ابی بكر، ابن خلكان .10
 . ق1376، مكتبه الحيدريه: نجف اشرف؛ طالب مناقب آل ابی؛ ابو عبدالله محمد بن علی، ابن شهرآشوب .11
یخ مدینه دمشق؛ علی بن حسين بن هبه الله، ابن عساكر .12  . ق1415، ردارالفك: بيروت، علی شيریبه كوشش ؛ تار
م عبدالسالبه كوشش ؛ المحررالوجیز فی تفسیرالکتاب العزیز؛ عبدالحق بن عبدالغالب، ابن عطيه .13

 . ق1422، يهدارالكتب العلم: بيروت، محمدعبدالشافی 
، چاپ دوم، عبدالرزاق محمد حرزالدينبه كوشش ؛ طالب مناقب علی بن ابی؛ احمد بن موسی، ابن مردويه .14
 . ق1424، دارالحديث: قم
آن و قری هاهشوپژ؛ «)ع(ثعالبی و ابن کثیر با روایات اهل بیت ، چگونگی تعامل طبری»؛ نوروز، امينی .15

 . ش1392ن تابستار و بها، 1ش، حديث
 ،داراحياء التراث العربی: بيروت، عبدالرزاق مهدیبه كوشش ؛ معالم التنزیل؛ حسين بن مسعود، ویبغ .16

 . ق1420
 . بی تا، دارالفكر: بيروت؛ السنن الکبری؛ احمد بن حسين، بيهقی .17
یخ ال؛ محمد بن اسماعيل، بخاری .18  . بی تا، بی نا: ديار بكر)تركيه(؛ کبیرالتار
 :بيروت؛ چاپ دوم، عبدالوهاب عبداللطيفبه كوشش ؛ سنن الترمذی؛ همحمد بن عيسی بن سور، ترمذی .19

 . ق1403، دارالفكر
راث دار إحياء الت: بيروت، چاپ اول، ابو محمد ابن عاشوربه كوشش ؛ الکشف والبیان؛ احمد بن محمد، ثعلبی .20

 . ق1422، العربی
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، 30ماره ش، مجله شيعه شناسی؛ «بیمناقب اهل بیت )ع( در روایات تفسیر ثعل» ؛ ماشاء الله، جشنی آرانی .21

 . ش1389زمستان 
 . ش1368، دفتر نشر فرهنگ اسالمی: بی جا، چاپ سوم؛ ترجمه و تفسیر نهج البالغه؛ محمد تقی، جعفری .22
 :تهران، چاپ اول، محمد باقر محمودیبه كوشش ؛ التنزیلشواهد ؛ عبيدالله بن عبدالله، حسكانیحاكم  .23

 . ق1411، المیو ارشاد اسوزارت فرهنگ 
به كوشش ؛ المستدرک علی الصحیحین؛ ابو عبدالله محمد بن عبدالله، حاكم نيشابوری .24

 . بی تا، بی نا، بی جا، مرعشلیعبدالرحمن يوسف 
 . ق1414، مؤسسه آل البيت الحياء التراث: قم، چاپ دوم؛ وسائل الشیعه؛ محمد بن حسن، حر عاملی .25
ی؛ احمد بن علی، خطيب بغدادی .26 : بيروت، چاپ اول، مصطفی عبدالقادر عطاءبه كوشش ؛ خ بغدادتار

 . ق1417، دارالكتب العربيه
یر الوسیله؛ سيد روح الله، خمينی .27  . ق1390، اآلداب: نجف اشرف، چاپ دوم؛ تحر
 . ق1416، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی: تهران، چاپ اول؛ شرح دعای سحر؛ ـــــــــــــــــــــــ .28
29.  
یخ ؛ محمد بن احمد، ذهبی .30 دارالكتب : بيروت، چاپ اول، عمر عبدالسالم تدمریبه كوشش ؛ سالماال تار

 . ق1407، العربی
 ،چاپ چهارم، محمد نعيم العرقسوسی، شعيب االرنوطبه كوشش ؛ سیر اعالم النبالء؛ .ــــــــــــــــــــــــ .31

 . ق1406، مؤسسه الرساله: بيروت
بی ، دارالمعرفه: بيروت، چاپ اول؛ علی محمد بجاویبه كوشش ؛ میزان االعتدال؛ .ــــــــــــــــــــــــ .32

 . تا
 . بی تا، دار إحياء التراث العربی: بيروت؛ التفسیر والمفسرون؛ محمد حسين، ذهبی .33
 . ق1407، مدرسه امام مهدی: قم، چاپ اول، مدرسه امام مهدیبه كوشش ؛ الدعوات؛ قطب الدين، راوندی .34
مجله ؛ «المسیر نقش و جایگاه روایات تفسیری اهل بیت )ع( در زاد»؛ كبری، باقری؛ ه وحيدهسيد، رحيمی .35

 . ش1397بهار و تابستان ، 7شماره، های تفسير تطبيقیپژوهش
 ،سال دوم، دو فصلنامه پژوهشهای تاريخ محلی ايران؛ «مذهب در خراسان عصر سلجوقی»؛ عليرضا، روحی .36

 . ش1393ستان ( بهار و تاب4شماره دوم)پياپی
محمود محمد الطناحي/ عبد الفتاح محمد به كوشش ؛ طبقات الشافعی  الکبری؛ عبدالوهاب بن علی، سبكی .37

 . بی تا، دارإحياء الكتب العربی: بيروت، الحلو
، دوم چاپ، عبدالحسين محمد علی بقالبه كوشش ؛ الرعایه فی علم الدرایه؛ زين الدين بن علی، شهيد ثانی .38
 . ق1408، يت الله العظمی المرعشی النجفیمكتبه آ: قم

: نجف اشرف، سيد محمد بحرالعلومبه كوشش ؛ علل الشرایع؛ ابو جعفر محمد بن علی بن بابويه، صدوق  .39
 . ق1385، منشورات مكتبه الحيدريه

ات شارتان: قم، علی اكبر غفاری: مصحح؛ معانی االخبار؛ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .40
 . ق1361، اسالمی
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دفتر : مق، چاپ پنجم، محمد باقر موسوی همدانی: مترجم؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ محمد حسين، طباطبايی .41
 . ش1374، اسالمیانتشارات 

: بيروت، محمد شكور بن محمود الحاجیبه كوشش ؛ االوائل؛ بن احمدابوالقاسم سليمان ، طبرانی .42
 . ق1403، دارالفرقان

اپ چ، طباطبايیفضل الله يزدی : مصحح؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ حسن بن فضل، یطبرس .43
 . ش1372، ناصر خسرو: تهران، سوم
 . ق1412، دارالمعرفه: بيروت، چاپ اول؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن؛ محمد بن جرير، طبری .44
راث دار احياء الت: بيروت، عاملی احمد حبيب: مصحح؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ محمد بن حسن، طوسی .45

 . بی تا، العربی
 . ق1409 ، انتشارات اسالمیدفتر: قم، مجتبی عراقیبه كوشش ؛ الخالف؛ .ـــــــــــــــــــــــــ .46
یعه؛ آقا بزرگ، طهرانی .47  . بی تا، داراالضواء: بيروت، چاپ دوم؛ الذر
 . ق1380 ،مكتبه العلميه االسالميه: تهران، ولیهاشم رسبه كوشش ؛ عیاشیالتفسیر ؛ محمد بن مسعود، عياشی .48
 . ق1420، دار احياء التراث العربی: بيروت؛ التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(؛ محمد بن عمر ، فخر رازی .49
 . ش1364، ناصر خسرو: تهران، چاپ اول؛ الجامع الحکام القرآن؛ محمد بن احمد، قرطبی .50
 . بی تا، به الصدرمكت: طهران؛ الکنی وااللقاب؛ عباس، قمی .51
 . ش1362، دارالكتب االسالميه: تهران، علی اكبر غفاریبه كوشش ؛ الکافی؛ محمد بن يعقوب، كلينی .52
، مؤسسه الوفاء: بيروت. ، چاپ دوم؛ الجامع  لیرراخبار االئم  االطهار بحاراالنوار؛ محمد باقر، مجلسی .53

 . ق1403
، دارالمفيد: بيروت، چاپ دوم، مهدی نجفیبه كوشش ؛ ام النساءاحک ؛ نمحمد بن محمد بن نعما، مفيد .54

 . ق1414
الجامعه الرضويه للعلوم : مشهد، چاپ اول؛ فی ثوبه القشیب التفسیر والمفسرون؛ محمد هادی، معرفت .55

 . ق1418، االسالميه
 . تابی، اسالمی مؤسسه انتشارات: قم، سيد محمد حسينی به كوشش ؛ شرح االخبار؛ قاضی نعمان، مغربی .56
 . ق1406، دارالمعرفه: بيروت، چاپ اول؛ نوالضعفاء والمتروک؛ احمد بن شعيب، نسائی .57
، انوارالهدی: قم، چاپ اول، فارس حسون كريمبه كوشش ؛  الغیب؛ ابو عبدالله محمد بن ابراهيم، نعمانی .58

 . ق1422
 . بی تا، دارالفكر: بيروت؛ المجموع؛ ابو زكريا محی الدين بن شرف، نووی .59
، سال نوزدهم، 76شماره ، مجله بينات؛ «روایات امام صادق )ع( در تفسیر المحرر الوجیز»؛ اعظم، نوری .60
 . تابی
، سال نوزدهم، 76شماره ، مجله بينات؛ «روایات امام صادق )ع( در کشف االسرار میبدی»؛ شهيده، نوريها .61

 . بی تا
ب دارالكت: بيروت، اول، كمال بسيونی زغلولبه كوشش ؛ نزولاسباب ال؛ علی بن احمد، واحدی نيشابوری .62

 . ق1411، العلميه


