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لهأمسبیانوطرح
هستندقرآنتفسیربهافرادترینعالموپیامبرعلموارثان)ع(طهارتوعصمتبیتاهل

مابهخانداناینطتوسـکرمارسولازپسـهاتأویلوتفسیرهامهمترینکهنیستیشکّو
، 1419، معرفت(تفسیريروایاتازايدستهبودنمستندغیرکه دانستبایداما. استرسیده

ییآکار، دیگرايپارهبودنمحورگمانویظنّو) 99ص، 1381، مهرعلوي/476ص، 1ج
دیگربهوکرده استقرآنازبرداشتةشیووتفسیرروشبهمنحصررااحادیثاینگونه
درستراهآنهاۀشناسانروشدقیقبررسیکهداردتعلیمیوآموزشینقش، بیشتر، سخن
). 85ص، 3ج، 1417، طباطبایی(دهدمینشانرمفسبهراتفسیر
شهرستانیهکچنان، استخانداناینمخصوصقرآنعلمکهنیستپوشیدهکسیبر

ذْبِأهلِ الْبيت االْقُرآن مخصوصعلي أَنَّ علْميناللَّه عنهم متفقرضي بةُحالَقَد كانَ الص«: گویدمی
سوا يألُكَانيلونَ عنايبببٍطاليا بِشنوند تيلَ الْبأه متصصلْ خه ،ٍء سو : لَا و

علمکهندشتدانظراتفاق، اینبرصحابه«: »و برأَ النسمةَ إِلَّا ما في قرابِ سيفيةَ
ازغیرچیزيشمابهآیا: دکردنمیالؤس) ع(علیاززیرا، داردبیتاهلبهاختصاصقرآن
وتشکافرادانهکهکسیبهقسمنه ـ :دادو ایشان جواب میاست؟شدهدادهاختصاصقرآن
، 1ج، 1376، شهرستانی(» استشمشیرمغالفدرکهچیزيآنمگرـآوردوجودبهرانسلها

اینکه«: گویدمیادامهدراو.)609ص، 2ج، 1987، کثیرابن: مضموناینبهقریب/105ص
تأویلوتنزیلبه علمدلیل بر آن است که آنان اجماع داشتند کهداستثناء کردنراقرآنصحابه،

پیامبربیتاهلازیقینصدرا» قرآناهل«دیگرجايدرهمو. »استبیتاهل، مخصوصنآقر
). 75صشهرستانی، همان، . ك.ر(داندمی) ص(

سرآمدرا) ع(علیحضرت تسنّاهلعلماياززیاديةعدشاهدزیرا؛انددانستهرینمفس
/35ص، 1ج، 1405، قرطبی/3ص، 1413، عطیهابن.ك.ر(استبودهقرآنآیاتتمامنزول

/19ص، 1ج، 1415، قاسمی/15ص، 1ج، 1987، کثیرابن/22ص، 1ج، 1413، سمرقندي
خاندانبهقرآنعلماختصاصدر.)89ص، 1ج، 1396، ذهبی/46ص، 3ج، 1391، مناوي
باقرامامةدربارکالمیذکربهکهشدهواردبسیاريکلمات) بیتاهلامامان(رسالتووحی

بهاعلم«و » خداکتابتالی«را) ع(باقرامام، تسنّاهلبزرگانازگروهی. کنیممیبسنده)ع(
.ك.ر(نمودندمینقلحدیثایشانازتابعینبزرگانکهاند دانسته» فقهوتفسیر، حدیث، قرآن



189سنّتاهلاندیشمندانبینشدر)ع(بیتاهلتفسیريروایاتازوريبهرههايشیوه

، قرمانی/74ص، 1406، سویدي/143ص، 1363، شبراوي/270ص، 6ج، 1984، زرکلی
). 406ص، 4جو120ص، 13ج، 1406، ذهبی/331ص، 1ج، 1412

پرداختن، تسنّاهلاندیشمندانکالمدرآنهاتفسیريروایاتوبیتاهلجایگاهبهنظر
تاهمیوضرورت، گانهدوازدهامامانروایاتازفرهیختگاناینگیريبهرهيهاگونهبه

روایاتنقلبهصرفاًکهبودهمصادريدرلتأمان، قمحقّرویکردکهآنجااز.یابدمیبیشتري
در)معصوماماماناز(تفسیريروایتهزارازبیشاستخراجازپس، اندنپرداختهبیتاهل

. پردازدمیآنوريبهرهيهاگونهتبیینبه)40ص،1387، خاکپور: ك.ر(تسنّاهلمصادر
تفسیريروایاتازگونهچهتسنّاهلاندیشمندان: کهاستآنتحقیقایناصلیپرسش

؟اندکردهوري بهره) ع(بیتاهل

شناسیمفهوم
بیتاهل: الف

وحسن، امام فاطمه، علیامام ـاحزابةسور33ۀآیمذکور درـپیامبربیتاهلازمقصود
/200ص، 1402، واحدي(دنکنمیتأییدراآنمعتبررواییفراوانشواهدکهاست) ع(حسین

، 6ج، 1403، سیوطی/12-9صص، 12ج، 1421، طبري/21ص، 12ج، 1390آلوسی، 
حاکم/331ص، 9ج، 1408، حاتمابیابن/494ص، 3ج، 1987، کثیرابن/606-603صص

ایندرمامقصودبنابراین، ). 22ص، 2ج، 1411، حسکانی/416ص، 2ج، 1418، نیشابوري
آنجاازاما.شودمیشاملنیزارشیعهۀگاندوازدهامامانسایر، گفتهپیشامامانبرعالوه، نوشته

اینقرآنیاستدالالتحددریااندكبسیارعسکريحسنامامتاجوادامامروایاتکه
، 4ج، 1408، سمعانی/495ص، 2ج،1426، جوزيابنسبط. ك.ر(شدهنقلبزرگواران

بهحاضرتحقیق). 73ص، 22ج، 1381، يدصف/75ص، 12ج، 1412، جوزيابن/ 196ص
. دارداختصاصامامانسایر

ـآنهاازگروهی.پذیرندنمیمطلقصورتبهرا)ع(بیتاهلاخبارتسنّاهلباید دانست
روایات آنان در حکم کهشوند شمرده میصحابهوجزـ) ع(حسینوحسن، علیامام

وتابعانوجزايدستهو)1نوشت شمارة پی. ك.ر(استاحادیث صحابه مورد قبول اهل سنت
رجالیمنابعدرحدیثراویانوباشدصحیحآناننظرازحدیثطریقاگرکهتابعانتابعیا

.)2نوشت شمارة پی. ك.ر(استقبولقابل، براي آنان باشندنشدهتضعیفآنها
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تفسیريروایات)ب
آنهامقاصدوهاللومد، قرآنآیاتمفادتبییندرکهگویندراروایاتی: تفسیريروایات

اقساموها همۀ گونه، نوشتارایندرمامقصود) 57ص، 1376، طباطبایی. ك.ر(دارنددخالت
قرآنتفسیردرشکلیبهکهآنهاستفعلازحاکییاوشده نقلبیتاهلازکهاستروایاتی

. هستنددخیل
، آوردرشمابهتفسیرزمرةدرتواننمیکلمهدقیقمفهومبهراروایاتاینازبرخیاگرچه

از...ومصداقیبیان، احکامتبیینیا، الفاظمدالیل، واژگانمعناشناسیحوزةدرآنچههراما
ازسنّتاهلاندیشمندانوريبهره، حیطهایندرخواهد بود ونظروردمشدهنقلبیتاهل
. شودمیبیاناحادیثگونهاین

ترجیحیوريبهره. 1
) ع(بیتاهلسخننقلازپس) سنّتاهل(اندیشمندکهستاآن، قسماینازمامقصود

سنّتاهلمفسرینازیکیشهرستانی. دهدمیترجیحنظرهاسایربرراامامسخن، دیگرانو
: گویدمی، بزرگواراناینبهآناختصاصونهانیاسراربه) ع(بیتاهلبودنعالمدر

»نْ لَفْظا ممامی الْقُرْآنِ الَّعفیصالتَّخْص خَلَهد قَدیصٍا ونْ تَخْصا مم وقار قَدنَالَّا وه
لفظهیچ«: »الْبیت غَالباًاهلُثْالًمالْخَاص شخیصِکْثرُ منْ تَیو هو فی بیانِ أَسرَارٍیصشْخالتَّ

بهنیازمگرنیستتخصیصیهیچوشدهداخلآندرهمتخصیصاینکهمگرنیستیعام
اینبر. آیدبرمی) ع(بیتاهلةعهدازاینواستآناسرارازآنتشخیصکهداردتشخیص

نمودچندموارديدرآنهاروایاتترجیحوداردخاصیجایگاه)ع(بیتاهلتفسیر، اساس
. شودمیاشارهبرخیبهکه)60ص، 1ج، 1376، شهرستانی(» کندمیپیدا

صریحترجیح. 1- 1
امامنامبهسنّتاهلاندیشمندوبودهصریحصورتبهشدهبیانترجیحمواردايپارهدر

. استمشاهدهقابلزیرهايموضوعدرخودکهکندمیتصریحنیز

اعتقاديهايموضوعدرترجیح. 1-1- 1
یحترجمیاندر. است) ع(الهیيانبیاعصمتحریمازدفاع، اعتقاديمهممسائلجملهاز

سخنسنّتاهلاندیشمندانغالبزیرارد؛دابیشترينمودنوعاین)ع(بیتاهلروایات



191سنّتاهلاندیشمندانبینشدر)ع(بیتاهلتفسیريروایاتازوريبهرههايشیوه

علموارثانفهمبلندايبرودادهترجیحاقوالسایربرراطهارتوعصمتبیتاهلبدیلبی
ص(نبی (امامسخننقلازپسقرطبی، نمونهعنوانبه.اندنمودهاذعانادسج)مورددر) ع

العلمخزانةمنذاجاءنياحلسبنفعلي«: گویدمیجحشبنتبزینو) ص(اهللارسولجریان
انتهایشبیعلمخزانۀاز)ع(ادسجامامالحسینبنعلی«: »ررالدمناًودراجلواهرمنجوهراً

). 193و 191صص، 14ج، 1422، قرطبی(»استگفتهمرواریدي، درهامیانازوگوهري
نِيزنعاهٰنركَذَاٰمملَساَالْو«: گویدمی) ع(سجادامامسخننقلازپس، هم»آلوسی«

، 1390، آلوسی(» گفتیمالعابدینزینازکهاستهمانترصحیحوترسالمنظریه «: »دينابِٰعالْ
این«: »ضٍرمنسحلٌوقَاٰذٰه«گویدمی)ع(امامسخننقلازپسنیز» ويغَب«). 24ص، 22ج

: استچنینروایتمتن). 458ص، 3ج، 1414، بغوي(» باشدمیقبولموردوپسندیدهسخن
»رنِ عبييةننِ جب دينِ زب يلع نانَ قَالَذْعع :يلأَلَنِي عسنبنينِ زيسا الْحم ينابِدالْع

نسقُولُ الْحيهلي قَواسِ ﴿في النشخت و يهدبم ا اللَّهم فِْسكي ني ففخت ؟ ﴾...وقُولُ:قُلتاَء : يا جلَم
ديزفَقَالَلَا بِيي الن : اللَّه بِيا نإي ي أُرِيدفَلِّطَأنْأن بنيز أقعجبفَقَالَه ،كذَل : و كجوز كلَيع ِسكأَم
نَّأزواجِه وأستكُونُ من نهاأعلَمه ألَيس كَذَلك، بلْ كانَ اللَّه تعايل قَد : بن الْحسينِاللَّه، فَقَالَ علياتقِ

داً سيزقُلِّطَياَء ها جا فَلَمزيإقَالَ د ي أُرِيدنْأنا قَالَ لَهأ: أُطَلِّقَهِسمك كلَيفَع ،كجوزاعتبهقَالَ اللَّه و
قُلْت ملواجِكأَز نكُونُ متا سهأَن كتلَمأَع قَدو كجوز كلَيع ِسك458ص، 3ج، 1414، بغوي(» أَم .(

دربارة زین العابدین، علی بن حسین: گویدعلی بن زید میمضمون روایت این است که 
. سؤال کرداز من ) 37/ 33: األحزاب(﴾...وتخفي في نفِْسك ﴿آیۀ ون پیرام]بصري[حسن نظر
خواهم همسرم زینب را می: زید خدمت پیامبر رسید و گفت:گویدحسن بصري می:مگفتمن

، همسرت را نگه دار:فرموداز سخن او تعجب کرد و به وي رسول اکرمحضرت، طالق دهم
خدا به پیامبر اکرم خبر داده بود که زید ؛این طور نیست:گفت) ع(سجاد امام. و تقوا پیشه کن

هنگامی که زید . همسر خویش زینب را طالق خواهد داد و زینب جزو همسران او خواهد شد
و ناسازگاري خویش را با همسرش [رسید ) ص(نزد پیامبر اکرم ]براي شکایت از همسرش[

به واسطۀ مصالحی که وجود ) (ص(پیامبر ،خواهم او را طالق دهمو گفت می] بیان داشت
در این . به زید توصیه نمود که همسرش را نگه دارد) داشت خبر جبرئیل را کتمان کرد و

که چرا اب قرار دادعتمورد ] امردر رابطه با کتمان این [آیۀ شریفه نازل شد و پیامبر را ، هنگام
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تو خبر داده بودم که زینب از همسران به زید گفتی که همسرت را نگه دار؛ در حالی که من به
. تو خواهد بود

نظراتسایربرراامامروایتونمودهنقلسنّتاهلنمفسراغالبراروایتاینشبیه
ابن/ 212ص، 12ج، 1420، رازيفخر/ 189ص، 14ج، 1422، قرطبی: ك.ر(اند دادهترجیح

، بغوي/ 49ص، 8ج، 1325، بديمی/ 24ص، 22ج، 1390، آلوسی/ 781ص، 3ج، 1987، کثیر
). 349ص، 7ج، 1425، مظهري/ 13ص، 23ج، 1421، طبري/ 458ص، 3ج، 1414
شدندارلکّهموجبکهپنداريهرگونهازاکرمپیامبر، کریمهآیۀازتفسیراینمبنايبر

مورددرروایاتوآیاتکهاستچیزيهماندقیقاًاینوبودهامبرّ، شوداوالهیشخصیت
آیۀ ازتفسیراین، دیگرتعبیربهوداردتأکیدبالخصوصپیامبربهنسبتوکلّیطوربهانبیاء
راآناسالمیعلمايدلیلهمینبهوستاهماهنگانبیامورددرقرآنکلّیبینشبا، فوق

. دانندمیشریفهآیهتفسیربهترین
سنّتاهلعلماءتوسطآنهارجیحتو)ع(بیتاهلازروایاتیهمپیامبرانسایرمورددر

، سیوطی/ 24ص، 3ج، تابی، شوکانی/ 214ص، 12ج، 1390، آلوسی: ك.ر(استشدهنقل
/ 198ص، 1ج، 1421، اصفهانی/196ص، 15ج، 1422، قرطبی/ 524و521صص، 4ج، 1403
). 1067ص، 2ج، 1375، اسفراینی/ 24ص، 5ج، 1425، مظهري/ 354ص، 2ج، 1414، بغوي

فقهیهايموضوعدرترجیح. 1-2- 1
ـ) ع(بیتاهلروایتکهخوریمبرمیديمتعدمواردبههماالحکامآیاتبحثدر

شدهروایت) ع(علیاماماز. استشدهدادهترجیحاقوالسایربرـ) ع(علیامامبخصوص
﴾نِتنياو قُومواْ للَّه قَيالْوسطَالصلَوات و الصلَوةيحافظُواْ عل﴿آیۀ در » طیسوةصال«ازمنظورکه
، 1390، آلوسی/ 561و558صص، 2ج، 1421، طبري: ك.ر(استعصرنماز)238/ 2: البقره(

ضمنطبري.)410ص، 1ج، 1987، کثیرابن/ 322ص، 1ج، 1992، عطیهابن/156ص، 2ج
، طبري(» استنمازود، آنبعدوقبلچوناند گفتهوسطیراآن: گویدمیسخناینترجیح
). 567ص، 2ج، 1421

لَم أُصلِّ صلَاةًلَو صلَّيت««: فرمودکهنمودهروایت) ع(باقرامامازدارقطنی: دیگراينمونه
ومحمدبرآندرکهبخوانمنمازياگر«: »...تمنها لَا تأهلِ بيته لَرأَيتأي النبِي و لَا علَي فيها علَ
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، 1422، قرطبی(»نیستکاملنمازکهبینیممیچنین، )دتشهدر(نفرستمسالماوبیتاهل
. استنمودهنقل، قبولدیدباراروایتاینقرطبی). 234ص، 14ج

، تابعیناز، دانندمیواجبنمازدررااوآلوپیامبربرصلواتکهکسانیذیلدرکثیرابن
). 497ص، 5ج، 1987، کثیرابن(کندمینقلرادیگرانو) ع(الباقرابوجعفر

مشاهدهها سخنسایربر)ع(بیتاهلکالمترجیحازبسیارييهانمونهفقهیمباحثدر
241صص، 2و ج241ص، 6ج، 1422، قرطبی.ك.ر(کنیممیبسندهمقدارهمینبهکهشودمی
، 4ج، 1421، طبري/ 282ص، 3جو18ص، 2جتا، ، بیشوکانی/ 25ص، 17جو385و 333و 

، 10ج، 1390، آلوسی/ 473ص، 1ج، 1987، کثیرابن/ 71ص، 11جو69ص، 10و ج210ص
، سیوطی/ 338ص، 4ج، 1983، ترمذي/ 18ص، 26ج، 1998، مراغی/ 91ص، 29جو46ص

). 112ص، 1ج، 1409، نحاس/127ص، 4ج، 1403

اخالقیهايموضوعدرترجیح. 1-3- 1
دربویژهـ ) ع(بیتاهلتفاسیرازبرخیبامواجهههنگامسنّتاهلنارمفسازايپاره
. پردازندمیامامسخنتوضیحبهبلکه، دادهترجیحاقوالسایربرراآنتنهانهاخالقی ـمسائل

﴾ًطَيِّبةًةٰوحينهفَلَنحيِيمؤمنوهوذَكَرٍأَو أُنثَيمنَصالحاعملمن﴿آیۀذیل،نمونهعنوانبه
، مراد؛»ةُاعٰنقَالْيه«: فرمودند، شدسؤالبهطیتحیادربارة)ع(علیاماماز) 97/ 16: النحل(

جریربنمحمد.)332ص، 2ج، 1416، ثعالبی(ستایدمیراقناعتامامسپسواستقناعت
، استپسندیدهونیکوبسفسیريتبهطیتحیاازتفسیراین«: افزایدمی، خودتفسیردرطبري

مفسران، کهنروزگاراناز؟آیدمیدستبهقناعتۀسایدرجزپاكزندگیمگربراستی
»بهطیتحیا«کهکسیاستنوشتهواحدي.»انددانستهقناعترا» بهطیةوحی«مصداقبسیاري

شخصوشودمینپاکیزه، قناعتباجززندگی.استکردهنیکوگزینشدانستهقناعترا
). همان، ثعالبی/ 172ص، 14ج، 1421، طبري(» بردمیسربهرنجدر، همارهآزمند

فضایلموضوعدرترجیح. 1-4- 1
درآلوسی،نمونهعنوانبه؛است)ع(بیتاهلفضایلمقولۀدر، امامروایتترجیحگاه
کندمیاستناد)ع(باقرامامحدیثبه، استجهانزنانافضل) س(ه فاطمحضرت اینکهبحث

نَّ أهيلَإميلُ أهلِأئمة أرضي اللَّه عنه و هو الْمشهور عن رٍفَعوجبأذَهب «: گویدمیو
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امامابوجعفر«: »...اللَّهرسولِةُعضنها بأت من حيثُ ارأختمالْواتمدقَتمالنساِء الْفْضلُأالْبتولَفَاطمةَ
لحاظاز، استمتأخّرومتقدمزنانافضل) س(بتولفاطمهکهاستاینبراعتقاد) ع(باقر

و من استمشهوربیتاهلائمۀازنظریهاینو.است) ص(خدارسولتنپارةایشاناینکه
مفسران، اقوالنقلازپسآلوسی). 156-155صص، 3ج، 1390، آلوسی(» نیز به آن تمایل دارم

. دهدمیترجیحدیگرانبرراامامسخن

صریحغیرترجیح. 2- 1
اقوالسایربرراآنوکندمینقلراامامسخنسنّتاهلاندیشمندیامفسرموارديدر
: نمونهعنوانبه.بردنمینامامامازاما، دهدمیترجیح

»قِ الصأادنالْه هذفِْسريِ هي تقَالَ فآيثَلَِنَّإ﴿:ةيميسعدنعثَلِاللَّهكَمخ مآدلَقَه
نابٍمرتلَ قَاثُملَهكُونُكُننَّإ«) 59/ 3: عمرانآل(﴾فَيمعثَلَإِنَّ﴿: ناهيميسعاللَّهدني ﴾عف

فَالْهاُء ﴾ُفَيكُونكُن﴿»يسيعل«ينِعي﴾لَهقَالَثُم﴿بٍأمن غَيرِ ﴾ترابٍمنخلَقَهآدمكَمثَلِ﴿الْخلْقِ
يلإدائع﴾فَيكُونُكُنلَهقَالَثُم﴿: في قَولهالثَّانِيةُعائدةُ ايل آدم و الْهاُء﴾خلَقَه﴿:هويل و هي قَولُاُالْ

ایشان. شدسؤال﴾...عندعيسيَمثَلَإِنّ﴿آیۀتفسیردر)ع(صادقاماماز«: »)ع(عيسي
پدرغیرازدوهرکهاستآدممثلهمچونخلقدرعیسیمثلکهاستاینمعنایش: فرمودند
گرددبرمیآدمبه»خلقه«دراول»هاء«پس» فَيكُونُكُن«شدهگفتهعیسیبهپس؛آمدندبوجود

). 177ص، 1ج، 1426، جوزيابنسبط(» گرددبرمیعیسیبه» َّقَالَ لَهثُم«دردوم» ءها«و
بغوي، (نبرده است)ع(صادقامامازنامیامابرگزیدهراقولاین، خودتفسیردربغوي

). 309ص، 1ج، 1414

تأییديوريبهره. 2
يهاگونهبهراآنونقلراامامتروایمفسر، گاه:یابدمینمودشکلدوبهوريبهرهاین
. کندمیاستناداماماعمالیاگفتاربه، خودسخنتأییددرگاهیوکندمیتأییدمختلف

امامروایتتأیید. 1- 2
صحهآندرستیبروکندمیتأییدراآن، امامروایتنقلازپسمفسر، مواردایندر

يهاروایتتوضیحوتأیید. دهدمیتوضیحراآن، دتأییضمن، مواردايپارهدروگذاردمی
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خودبهراروایاتوريبهرهازهیتوجقابلقسمت، سنّتاهلعلماءتوسطمعصومینائمه
معصومیناحادیثکهنمایاندمیمابهزیرا؛استتوجهوعنایتۀشایستکهدهدمیاختصاص

. داردسنّتاهلمفسریناندیشۀدرجایگاهیچه
بیتاهلروایاتازوريبهرهبیشترینکهرسیم، به این نتیجه میشدهانجاميهابررسیبا

. استیافتهنمودقسمایندرسنّتاهلعلمايتوسط)ع(
لَممنَمنهموعلَيكقَصصنامنمنهم﴿آیۀذیل) ع(علیامامکهاند دهکرنقلطبريوآلوسی

نصثَ اللَّ«: فرمود) 78/ 40: رغاف(﴾قْصعاًببِياً نيشبداً حبع خداوند«: »ه
/ 86ص، 24ج، 1421، طبري(» ایمنگفتهسخنآنازکههنمودمبعوثراحبشیپیامبري
لَم علْمالْعلْمِ عليةهلْ يقُولُ باب مدين«: گویدمی، ادامهدرآلوسی). 87ص، 24ج، 1390، آلوسی
فْضيح ةيندالْم لْكت نم هلَيعاشاهح ثُماششهراینکهگویدمیراچیزيپیامبرعلمبابآیا«: »اه
.)جاهمان، آلوسی(»!هرگز، هرگز؟باشدنگفتهاوبهـ) ص(پیامبرـعلم

. استیافتهنمودمختلفیياهگونهبههمنوعاینگفتتوانمی، بیاناینبا

محتواییتأیید. 1-1- 2
. کندمیتأییدمختلفیيهاگونهبهراامامروایتمحتواي، اندیشمندومفسر، نوعایندر

قرآنآیۀباامامروایتتأیید: الف
به. کندمییدیتأقرآنآیۀباراآنامام ـروایتنقلازپسـمفسر، مواردگونهایندر

: کندمینقلالعابدینزیناماماز، بقرهسورة مبارکۀ 154آیۀذیلکثیرابن،نمونهنعنوا
ينابِدالْع نينِ، زيسالْح نب يلالْ«: قَالَ ع اللَّه عمأاذا جولني

فَتتلَقَّاهم ] من الناسِناسيف رِوايةو [من الناسِ فَتقُوم عنق: حسابِ و قَالَليدخلُوا الْجنةَ قَبلَ الْ
و : الُواقَالُوا نعم، قَ؟ ي الْجنة، فَيقُولُونَ قَبلَ الْحسابِلَإفَيقُولُونَ ؟ايل أَين يا بنِي آدم:الْملَائكَةُ فَيقُولُونَ

 ن؟ قَممتونَ، قَ: الُواأَنابِرالص نحالُوان :م قَا كَو ،كُمربالُواانَ ص :ا عنربيلَص نا عنربص و اللَّه ةطَاع
تح اللَّه ةيصعقالُوايم ،ا اللَّهفَّانوةَ: تنلُوا الْجخاد ،ما قُلْتكَم متالْعاأَن رأَج مفَنِعنيلحسینبنعلی«: »م

ندا، شوندجمعقیامتروزدرمردمآخرینولیناوهرگاه«: گویدمی) ع(العابدینزین
مردمازايعدهپسشوند؟بهشتواردحساببدونتاکجایند صابران: گویدمیايدهنده
مالئکه.بهشتبه:گویندمیکجا؟به: پرسندمیآنهاازمالئکه؛افتندمیراهبهوخیزندبرمی



1391هفتم، پاییز و زمستان ، شماره دومقیم، سال کتابنامهدو فصل196

ما: گویندمیهستید؟کسانیچهشما: پرسندمی؛بله: گویندمیحساب؟بدون: پرسندمی
نفسونمودیمصبرخداطاعتبر: گویندمیچیست؟شماصبر: پرسندمی؛هستیمصابران

طورهمان: گویندمیمالئکه، گرفتراماجانخداوندآنکهتابازداشتیم،معصیتازراخود
عملبرايپاداشیخوبچه؛شویدبهشتداخلحساببدون، پس.گوییدمیکههستید

، 9ج، 1405، قرطبی، اندکیتفاوتباو/349ص، 1ج، 1987، کثیرابن(» استکنندگان
).313ص

تعالیخدايسخن، قولاینصحتبرشاهد«:گویدیپس از نقل این حدیث مکثیرابن
بدونراصابرانخداوند: )39/10: الزمر(﴾بِغيرِ حسابٍأَجرهمالصابِرونَإِنما يوفَّي﴿: است

. »دهدمیمزدحساب

دیگرانروایتباامامروایتتأیید)ب
وصحابه، )ع(بیتاهلازدیگريروایتبا، نقلازپسراامامروایتمفسر، قسمایندر
براي .دهدمیتوضیحراآننیزخود، اینبرعالوه، مواردازايپارهدروکندمیتأییدتابعان

بسم اهللا «ت در جامعی) ع(ضمن بیان روایتی از امام صادق ـاسفراینی در تفسیر خود نمونه، 
ل همه در قرآن و جمله زَنْخداي تعالی جمع کرده است معانی کتب مکه (» حیمحمن الرّالرّ

اُ«: که فرمود)ص(از رسول خدا یخن با روایتضمن تأیید این س) لمعانی در آیت اووتیت
جوامکَالْعلمتُاخْورَصلکَالْىاخْالمآن که گوید «: گویدپردازد و میبه توضیح آن می، »صاراًت

سکه جمله معانی این ) ع(د امام جعفر بن محمل از این ورت موجود است اندر آیت او
به حقیقت و ، تاز بهر آنکه هر که وي را بدانست به الهی﴾حمنِ الرحيمِبِسمِ اللَّه الر﴿، ورتس

و ، عبادت باشد بر بندگانت آن است که مستحقّصفات معبود بدانست و بر جمله صفات الهی
صفات عابد و معبود و چون طاعت اندر ، وي را بود که تکلیف کند و از ایشان طاعت خواهد

ین اسم و هر چه همی بیاید بندگان را اندر مصلحت دنیا و آخرت عبادت موجود است اندر ا
که رحمن آن » الرحمنِ الرحيمِ«: همه اندر زیر آن باشد که همی گوید، از نعمت و دفع نقمت

چنانکه یاد ، بود که اندر دنیا به نعمت بدارد و رحیم آن بود که اندر آخرت به نعمت بدارد
). 48ص، 1ج، 1375، اسفراینی(» کردیم

، مردمحسدازروزي: کندمینقلمضموناینبه)ع(علیامامازحدیثیابتداقرطبی
نفريچهاراولینازکهنیستیراضیآیا: فرمودندایشان؛بردمشکایتخدارسولخدمت
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، 1405، قرطبی(...؟ماایمانیزنانوحسینوحسن، تو، من:شودمیبهشتواردکهباشی
/ 42: الشوري(﴾...ال أَسأَلُكُمقُلْ﴿ۀآیکهکندمیاستفادهسخنایناز، سپسو) 22ص، 16ج

آلِبحٰيلَعاتٰمنم«: فرمودند)ص(پیامبرکهبسهمین: گویدمیواستنشدهمنسوخ)23
محمٰمداتشبرکسهر«: »اهيدآلحبدگویمیسپس.»استمردهشهیدبمیرد)ص(دمحم :
، قرطبی(آوردمیرااوحدیثو» استنمودهبیانطوالنیصورتبهراحدیثزمخشري«

-165، صص27ج، 1420، رازيفخر/221، صص4ج، 1354، زمخشري/22، ص16ج، 1405
166 .(

باراروایتهمان، سپسو کندمینقلامامیکطریقازراروایتیرمفس، مواردبرخیدر
از)ع(علیامامازدیگران وقرطبی، شوکانی،نمونهعنوانبه. کندمییدتأیدیگريامامحدیث
خانهدرکهحالیدرکندانفاقخداراهدراينفقهکسهر«: اندنمودهنقل) ص(خدارسول
وکندمیعطااوبهدرهمهفتصدخداوندقیامتروزدردرهمهرازايبهپس، استایستاده

هرازايبهاوبرايپسکندانفاق، خداوندبخاطروکندجهادداخراهدرجانشباکسهر
نملفاعٰضياُهللاو﴿:خواندراآیهاینسپسواستدرهمهزارهفتصدقیامتروزدردرهم

تابی، شوکانی(» کندمیبرابرچندبخواهدکسهربرايخداوندو«:)261/ 2: البقره(﴾اُءٰشي ،
حدیثاین«: گویدمیحدیثنقلازپسشوکانی .)30، ص3ج، 1998، مراغی/329، ص2ج
). ، همانجاشوکانی(»استکردهنقلنیز) ع(مجتبیحسنامامطریقازماجهابنرا

باراآنامامازروایتینقلازپسرمفسکهخوریمبرمیدیگريۀنمونبه، مواردايپارهدر
ٰوةَلالصمِقأ﴿ۀآیذیلآلوسی، نمونهعنوانبه. کندمیدتأییدیگرانوصحابه، اهللارسولروایت

لگویدمی، ﴾كْذ:کهاند کردهروایت، عبداهللابیازهامامی» بأح نلَم قُنْأمعلَبِيتلَاتصه لَم أَم
ببینددارددوستکسهر«: »ما منعته قُبِلْت منهتقْبلْ فَلْينظُر هلْ منعته عنِ الْفَحشاِء و الْمنكَرِ فَبِقَدرِ

یاداشتهباز،منکروءفحشاازرااوآیاکهکنددقتپس، نهیااستشدهقبولنمازشآیا
، حدیثاینازپسآلوسی.»شودمیقبولاوازداشته، بازرااوکهاندازههربهپس؛خیر

، 20ج، 1390، آلوسی(کندمیذکر، مطلباینتأییددرابعینتوصحابه، اهللارسولازروایاتی
.)164ص

قناعترا» بهطیةوحی«ازمقصود)ع(علیامامدر آن، کهروایتینقلازپسهمشوکانی
). 234، ص3ج، تابی، شوکانی: ك.ر(کندمیتأییدخدارسولازروایتیباراآن، داندمی
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مفسرشخصنظرارائهباامامروایتتأیید)ج
سخنباراآن، سپسوکندمینقلراامامروایتابتدا، اندیشمند اهل سنّت نوعایندر
چون)ص(اکرم پیامبرکهشدهروایت) ع(علیاز،نمونهعنوانبه. نمایدمیتأییدخود
أَناماوحنيفاًالْأَرضوالسماواتفَطَروجهِيوجهت﴿: گفتمی، ایستدنمازبهخواستمی
نمرِكنيشاليت﴿)۷۹/ ۶: االنعام(﴾الْمكيإِنَّ صسن والْعالَمني بر لَّهل ريكال ش

منيلسلُ الْما أَوأَن و ترأُم كبِذل و ۱۶۳-۱۶۲/ ۶: االنعام(﴾لَه(.
رسولاز) ع(علیازکهاستنمازهنگامتسبیحترینفضیلتبا، این: گویدمیقرطبیآنگاه 

، تابی، شوکانی. ك.دیگر ريهانمونه.80، ص17ج، 1405، قرطبی(استشدهنقل) ص(خدا
، 1ج، 1405، قرطبی/102ص، 1ج، 1407، مسلم/15، ص1ج، تابی، قندوزي/34، ص2ج

). 285، ص2ج، 1384، نیشابوريعطار/445ص

سنديتأیید. 1-2- 2
آنسندمورددر) ع(بیتاهلتفسیريروایتنقلازپستسنّاهلاندیشمند، قسمدراین

نقلبزرگوارشانپدرانطریقازامامازسنداینگاهی، هالبتّ. کندمیتأییدراآنونظراظهار
کهشدهروایتـههجواهللاُمرَّکَـعلیاز، نمونهعنوانبه؛نیستاینگونهگاهیوشودمی

هاهستارکههنگامی. نداآسماناهلحافظوامانآسمانيهاستاره: فرمود) ص(خدارسول
کهزمانی. هستندزمیناهلنگاهداروامان، بیتاهلوشوندمیهالكهاآسماناهل، بروند
ابن/41، ص1ج، تابی، حنفیقندوزي(شوندمینابودهمزمیناهل، نباشندمنبیتاهل

امامازراحدیثهمیننیشابوري.)253، ص2ج، 1978، جوینی/671، ص2ج، 1983، حنبل
: »ادٰنساالْحيحص«: گفتهونمودهنقلنیز)ع(علیاماماز، )ع(حسیناماماز، پدرشاناز) ع(باقر

). 448، ص2ج، 1418، نیشابوريحاکم (» استصحیحآناسناد«
پدرانازمعصومینبهآنهاسندۀسلسلکهروایاتاینگونهباخوردبردرتسنّاهلعلماي

پساصفهانیابونعیم، مثالعنوانبه؛دارندهیتوججالباظهارات، شودمیختمبزرگوارشان
ادنسإبِهذَا الْمشهورثَابِتهذَا حديثٌ«: گویدمی، )ع(رضااماماز، »هبالذّةسلسل«حدیثنقلاز

نمّدحالْم نا منلَفس ضعكَانَ ب و بِنيالطَّي هِمائآب نع رِينالطَّاه ةايرِو نيإذَإثسنقَالَ اد : لَو
پاكپدرانازطاهرینروایاتـ اسناداینباحدیثاین«: »اقأفَعلي مجنون لَادنسإقُرِئ هذَا الْ

کرد وقتی این سند را روایت میماسلفمحدثّان ازبرخیو؛استمشهوروبتثاـ خود
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، 1ج، 1421، اصفهانی(»شودمیخوب، حالشبخوانیمجنونبرراسندایناگر: گفتمی
).3نوشت شمارة پی. ك.و ر192ص

این:گویدمی) قربانی(»ذبیحه«شرایطدر)ع(علیامامحدیثنقلضمنقرطبیهمچنین 
). 110، ص15ج، 1405، قرطبی(استصحیحوحسن، دیثح

سنددرهائمازغیراشخاصیکهخوریممیبردیگرايگونهبهتسنّاهلتفاسیربهنگاهبا
اظهارآنمورددرـروایتنقلازپسـرمفسودارندوجودشودمیختمامامبهکهحدیثی

. کنیممیبسندهاينمونهذکربهکثرتلحاظبهکهکندمینظر
، »حامالتال«، »ذاریاتال«هاي واژهمورددر) ع(علیاز: گویندمیدیگرانوشوکانی

بادها: ذاریات«:فرمودندحضرتشدسؤال، )4-1/ 51: الذاریات(» ماتمقسال«و»جاریاتال«
ئکهمال: ماتمقسوها کشتی: جاریاتوکنندمیحملراآبکهابرهایی: حامالتوهستند
. »هستند

ابن، منذرابن، جریرابن، منصوربنسعد، قربانی، عبدالرزاقراحدیثاینافزایندمیآنگاه
از، االیمانشعبدربیهقیو ) استدانستهصحیحو(حاکم، دارقطنی، انباريابن، حاتمابی

/187، ص26ج، 1421، طبري/103، ص5ج، تابی، شوکانی(اند نمودهنقل) ع(علیطریق
ابن/29، ص17ج، 1405، قرطبی/48، ص3ج، 1400، بخاري/614، ص7ج، 1403، سیوطی

). 172، ص5ج، 1992، عطیهابن/413، ص6ج، 1987، کثیر

امامروایتبا) ص(پیامبرروایتتأیید. 2- 2
وکندمینقل) ص(خدارسولازروایتی، ابتدارمفسکهشودمیمشاهده، مواردايپارهدر
: نمونهعنوانبه؛کندمیتأیید، )ع(بیتاهلروایاتازیکیباراآنسپس

ب بح«کهاستکردهنقل) 71/ 43: الزخرف(آیهذیلخدارسولازروایتی، ابتداآلوسی
رازنوخوشبوي)شمادنیاياز(من:»و جعلَت قُرةُ عينِي في الصلَاةو النساُءالطِّيبيلَإ

مضمونکهآوردمیمالحبنقیسازشعريسپس. استنمازدرچشممنور، اما؛دارمدوست
سپسواستچشمبردنتلذّازناشی... وصراططوالنی بودن توقف برکهاستاینآن
: روایت امام جعفر صادق موافق این مطلب است آنجا که فرمود: گویدمی

، داردمیوالذتبهراچشمچهآنو) شهوت(خواهدمینفسآنچهمیاناستفرقچقدر«
همچون» چشمهاذتلذّ«کناردرـشهواتوهانعمتازـاستبهشتدرآنچهتمامچون
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و، مخلوقندچون، هستندنهایتوحددارايبهشتشهواتزیرا؛دریاستبرابردرانگشتی
وصفتوحدکهاست ـلجوزّعخداوندـ کهباقیبهنگاهبامگربرندچشمها لذت نمی

).69، ص25ج، 1390، آلوسی(»نداردنهایتی

امامروایتباخودتفسیريکالمتأیید. 3- 2
امامسخنیاعملبه، خودمطلبتأییددرودهدمیارائهرانظريرمفسمواردايپارهدر

اوستسخندمؤیکهکندمیقلناطهارۀائمازراروایتییا، دیگرعبارتبهو. کندمیاستدالل
. گیردمیخودسخنتصحبرشاهدراامامعملیاو

ازنمایدمیاستناد)ع(امامعملبهرمفسکهموارديغالبکهاستاینهتوجقابلۀنکت
عتتبنگارندهکهآنجاتاـ)ع(امامسخنبهاستداللولی؛است) االحکامآیات(فقهیمباحث
. کنیممیاشارهکدامهرازییهانمونهبهکهیابدمیتبلورهمفقهیغیرموارددرـاستنموده

امامعملبهاستدالل. 3-1- 2
چندبهکهکردمشاهدهفقهیدر مباحث دمتعدموارددرتوانمیراامامعملبهاستدالل

. شودمیاشارهنمونه

﴾الرحيمِالرحمنِاللَّهبِسمِ﴿جهر: الف
راجهر﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴿تاخفاوجهردر-فاتحهةسورضمن-» رازيفخر«

الْعقْليةَنَّ الدلَائلَأالسابِع «: گویدمی، جملهآناز؛استنمودهاقامهآنبردلیلچندوکردهاختیار
: »قيثْوماماً لدينِه فَقَد استمسك بِالْعروة الْإمعنا و منِ اتخذَ علياً طالبٍلَنا و عملَ علي بنِ ايبموافقَةٌ

کسهر، و ماستدمؤیطالبابیبنعلیعملوموافقعقلیدالیلکهاستآنهفتمدلیل«
»استزدهچنگمحکمواستوارآویزيدستبه، دهدقرارخویشامامرا) ع(علیشدیندر
).207، ص1ج، 1420، رازيفخر(

هائمو)ص(خدارسولکهشدهوارد، بیتاهلاز صحیحاخباردر«: گویدمیشهرستانی
هاي دیگر در هر رکعت از آغاز سورة فاتحه و اول سورهدررا» اهللابسم«) ع(اوفرزنداناز

فاقاتّمورداین: فتندگمیوخوانندمیاخفاتبهنمازهاسایردروجهربه، جهرينمازهاي
).209، ص1ج، 1376، شهرستانی(»است) س(فاطمهفرزندان
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جهربهرا» اهللابسم«نمازهرافتتاحدر) ع(علیکهکندمینقلدیگريجايدرشهرستانی
ترصحیحراحدیثاینو) 208، صشهرستانی، همان(عصروظهرنمازدریحتّخواندمی
ايهتقی» اهللابسم«بهجهردرکهکندمینقل) ع(صادقامامازکهیحدیثبه استناد ؛داندمی

). 210، صهمان(شودگفتهبلندبایدونیست

نمازهربرايوضووجوب: ب
صحابیعنوانبه) ع(صادقاماموعلیامامازگاهمالکیفقهايورینمفسازیکیقرطبی

استداللآنبهونمودهنقلحدیث، خداسولرسیرتوخداحکمازلعمطّفقیهیوتابعییا
دمحمابوبهراقولاین، آننسخعدمونمازهربرايوضووجوببحثدروي . کندمی

قرطبی، گرفتمیوضونمازهربراي) ع(علیاستگفتهکهدهدمینسبتمسندشدردارمی 
، 1، ج1422، قرطبی(استنشدهنسخۀآیصورتایندر: گویدمیوپذیردمیراسخناین
). 160، ص2ج، 1992، هعطیابن/81ص

محاربۀتوب: ج
عملبهتسنّاهلنارمفسازبرخی، استاماندراومالوجان، محاربۀ توبباکهایندر

اما، بود» محارب«غرانیبدربنحارث«. اندنمودهاستداللبا یکی از محاربان )ع(علیامام
اموالشوجانبودناماندربرمبنیمبسوطاينامهعلی همامام. نمودهتوب، دستگیريازقبل

، 1414، بغوي/186، ص1ج، 1992، عطیهابن/221و155، ص6ج، 1422، قرطبی(» نوشت
). 44ص، 2ج، تابی، شوکانی/121، ص6ج، 1390، آلوسی/ 27، ص2ج

ساءالنّخطبـة: د
ةعددرزنوقتیشودمیآیاکهاستاینردصحبت، گفتنسخنتعریضبهیعنی» خطبه«

نارمفسغالبکرد؟بیاناوبهـتعریضباوـضمنیطوربهراازدواجبحثاستطالق
بهوگویدسخنتعریضگونهبهوکندمدحراخودشفردکهاستجایزکاراین: گویندمی

ف یوصتضمن -ر عده طالق بودی که دزنخطاب به -امام. کنندمیاستدالل) ع(باقرامامعمل
به غیر صریح وسیله و به صورتدینبو هستندکه از خاندان نبوت خویش، بیان می دارند

ابن/188، ص3ج، 1422، قرطبی/519، ص3ج، 1421، طبري(نددهازدواج میوي پیشنهاد
.)378، ص2ج، 1991، زحیلی/160ص، 1ج، 1414، بغوي/315، ص1ج، 1992، عطیه
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امامسخنبهاستدالل.3-2- 2
استداللخودنظرتأییدجهتدرامامسخنبهتسنّاهلرینمفس، روایاتاینگونهدر

و «:مثلاست» حبس«معنیبهگاهی»عذاب«ةواژمعتقد استقرطبیه، نمونعنوانبهکنند؛می
استشهاد) ع(علیحضرتمکالبهواست» حبس«معنیبه، جاایندرکه» هاهدوا منَّا عذَابیشْلْ

خارجنگذاریدرازنانتان» نوهسبِحإاَعذبواْ نساءکُم منَ الْخُرُوجِ أ«: فرمودایشانکهکندمی
] مکُسفُأنْ[النِّساءرِکْذبواْ منْ ذعأ«:فرمودنددیگريجايدرنیزوکنیدحبسراآنهاوشوند

ازراشما، آنزیرا؛)کنیدحبسراآنهایاد(نکنیدیادرازنان:»وِزْغَالْنِعمکُرُسکْیکلذَإنَّفَ
.)192، ص1ج، 1405، قرطبی(داردمیبازجهاد

ونیکان، کافرومؤمنۀفرقدوذکر، قرآنقصصتمامکهاستاینبرعقیدهراشهرستانی
لْقُرْآنُ نصفُه فینَا أ«:فرمودكهکندمیلاستدال)ع(صادقامامسخنبه، آنتأییددرواستبدان

آندیگرنصفوماستمورددرنصفشقرآن:»نَا فَهو فینَاعدویفيذعدونَا و الَّیو نصفُه ف
، شهرستانی(»ماستةدربارحقیقتدر، ماستدشمنانةدربارآنچهوماستدشمنانةدربار
.)137، ص1ج، 1376

سخناینبه، استدمقیبرخیومطلق،قرآنآیاتبعضیکهخصوصایندرقرطبی
ایشان، شدسؤالقرآنقصصتکرارتعلّوفلسفهدر) ع(صادقامامازکهکندمیاستدالل
عند بعضِونَکُتنْألَجاز ةًررکَمالْقصةُنِکُلَا يحفَظُ الْقُرآنَ فَلَو لَم تالناسِلَّنَّ کُأعلم اللَّه «:فرمودند

لَا ت اسِ وضِ فَنَوکُالنعب دنکُعررتلضِونَکُتعظَ الْبفح نم دنتمامکهدانستمیخداوند«: »ع
راآنهاايهعدشدنمیتکرارقرآنيهاهقصاگروکنندحفظراقرآنتوانندنمیمردم

بتواند تا هر شخصینمودتکرارراآنهاخداوندپس، دانستندنمیمهايهعدو، دانستندمی
ازدیگرییهانمونهةمشاهدبراي(.)168، ص2ج، 1405، قرطبی(»به خاطر بسپاردقسمتی را

، 1جتا، ، بیشوکانی/145، ص2، ج1403سیوطی، /5ص، 15ج، 1405، قرطبی: ك.ر، نوعاین
.)53، ص10جتا، ، بیآلوسی/110ص

انتقاديوريبهره.3
، پرداختهآنمحتواییایسندينقدبهامامروایتنقلازپسمفسرمواردگونهایندر
اعتقاداتومسائلبخاطرـاست آمیخته بتعصباگاهینقداین. داردآناز انتقاددرسعی

. تاسخارجوجیزهاینحوصلۀازآنبهپرداختنکهنیستاینگونههمگاهیوـمذهبی



203سنّتاهلاندیشمندانبینشدر)ع(بیتاهلتفسیريروایاتازوريبهرههايشیوه

سندينقد: الف
تکان«: شدهنقل) ع(باقرامامازروایتی، کوثرسورةذیل، مظهريتفسیردر: نمونهعنوانبه

وائلٍ بتر بنقَالَ الْعاص) ص(يبِفَلَما مات ولَد النالرجلِ بتر فُلَانٌورکُا مات ذُذَإتقُولُ شيرقُالْ
دمحمفَن لَتا﴿زإِناكنطَيأَعثَرشخصیذکورانفرزندچونقریش«:)108/1: الکوثر(﴾الْكَو
وشدالنسلمقطوعفالنی:»النفُرَتَب«گفتندمیـنداشتدیگريذکور فرزندوـ کردمیفوت
سورهاینکهاستشدهابتردمحم:گفتوائلبنعاص، کردفوتخدارسولفرزندچون

.)336، ص10ج، 1415، مظهري(»شدلناز
فرديکهـآنسندسلسلهدر»جعفیجابر«وجودخاطربهراحدیث، نقلاینازپسمظهري
اهلوشیعهمصادردربسیاريروایاترانزولشأناینولیداندمیضعیفـاستشیعی

/394، ص7، ج1987ابن کثیر، /522ص،20ج،1417طباطبایی،.رك(دنکنمیتأییدتسنّ
.)124، ص32ج،1420فخررازي،/241، ص14، ج1405قرطبی،
صحیحنقلبهنیازاین: گویدمی)ع(صادقامامازروایتینقلازپسآلوسیدیگرجايدر

.)104، ص29جتا، ، بیآلوسی(دارد)ع(صادقاز

محتوایینقد: ب
شاید، رسدمینظربهبعیدچونلفاظیاباامامازحدیثینقلازپسرمفس، مواردايپارهدر
عنوانبه. کندمیبحثامامازشدهنقلحدیثمحتوايدر...باشدصحیحاگرونباشدصحیح
ازقبلخداکهمضموناینبه)ع(صادقاماموباقرامامازروایتنقلازپسآلوسی،نمونه

هزارانیاو» ...أَلْف آدملْفهو أبونَا أَيذالَّقَبلَ آدمیضَقَانْقَد«داشتهآدمهزارهزارآدماین
ایناگرگویدمی) 181-180صص، 4جتا، ، بیآلوسی(داردجهاناینازغیرجهانوعالم

هستیمآندرماکهظاهرعالمنهشودمیمثالعالمبرحملباشدصحیحآنامثالوروایت
). همان، آلوسی(

محنالراهللابسم«اینکهبرمبنی)ع(باقرامامازروایتینقلازپسشوکانی، دیگرجايدر
ا، آوردمیدیگريهاروایتهمراهراحدیثاینگرچه، استکتابیهرسرآغاز» ميحالرام
بحثیگونههیچولی؛داردبحثبهنیازاحادیثاینمتون، سنديبحثازپس:گویدمی

). 22ص، 1جتا، ، بیشوکانی(کندنمی
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تضعیفیوريبهره.4
تضعیفیاردراآن، امامروایتنقلازپستسنّاهلاندیشمندیارمفسموارديدر

. باشدتعارضدردیگريروایتباامامروایتکهاستموارديدرمعموالًاتفاقاین. کندمی
بندمحموسدياز) 1/ 100: العادیات(﴾حاًبضاتيعادالْو﴿ةدربارآلوسی،نمونهعنوانبه

عرفهازکهاند دانستهحاجیانشتررا، العادیات«، آنهاکهکندمیروایتعمیربنعبیدوکعب
.انددادهنسبت)وجههاهللاکرم(علیبهراآنوکنندمیحرکتیمنبهمزدلفهازومزدلفهبه

﴾حاًبضاتيعادالْو﴿ۀآیةاردربمنازفردي«: آوردمیمضموناینباعباسابنازروایتیآنگاه
وکنندامهیطعامسوارانپس. باشدخداراهدرکههنگامیاستاسبمرادگفتم.کردسؤال
ایشانازوشدمنصرف) ع(طالبابیبنعلیسويبهمنجانبازپس. کنندپابهآتش

ابن، از بلهگفتماي؟نمودهسؤالمنازقبلهمدیگريکسازآیا: گفت) ع(علی، پرسید
چون. بیاورمننزدراعباسابن: گفتامام. هستندها اسبمراد: گفتيوپرسیدم واسعب

؟دهیمیفتوانداريعلمکهچیزيبهچرا: گفتامامرسیدم) ع(علیامامنزد) اسعبابن(من
وزبیرآنِازسبیا:داشتیماسبدوفقطماوبودبدرغزوهاسالمدرغزوهلیناو،قسمخدابه

مرادبلکه؟باشدتواندمیاسب﴾حاًبضاتيعادالْو﴿ازمرادچگونهپس؛ مقدادی متعلّق بهاسب
ابن.کنندمیحرکتمنیبهمزدلفهازومزدلفهبهعرفهازکههنگامیهستندشترها، آناز
443ص، 15ج، تابی، آلوسی(کردمرجوع) ع(علیسخنبهخودمقولاز: گویدمیاسعب /

: جملهاز، گیردمیاشکاالتیامامبیانبرآلوسیسپس). 155ص، 20ج، 1405، قرطبی
خداراهدرکهاسبهاییتمامیعنیباشدجنسمفید» العادیات«در» ال«استممکن: الف

. کنندمیجهاد
منذر) ص(خدارسولکهاستايهیسرّ، سورهصدربنابرمعهودباشدعهد» ال«اگر: ب

، شدهکشته: گفتندمنافقان، نشدخبريماهیکاما، فرستادآنفرماندهیبهراانصاريعمروبن
. شدنازلو یارانشاوسالمتوصحتازاخباردرسورهاین

؛استاسالمغزواتافضلازبدرةغزوکهباشداین)وجههاهللاکرم(علیمرادشاید: ج
. دارداوانیفريهاضعف، پاسخاینولی

تصحیحوباشدنمیصحیحروایتاینکهاستنآتردرستنظر «: گویدمی، نهایتدراو
تصحیحاتشدرزیرا؛استمعتبرغیرومحکومحدیثاهلنزدهمخبراینبهنسبتحاکم
). 444ص، 15ج، تابی، آلوسی(»استتساهلاهلبسیار
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مذهبیوريبهره. 5
مذهبیةاستفاد، امامروایتازسنّتاهلاندیشمندآنهاردکهاستمواردي، مقصود

لحاظبهاما، دادجايهم» تأییديوريبهره«عنوانذیلتوانمیاگرچهرانوعاین.کندمی
تاهمشودمیطرحآنازموارديوگیرد قرار میبحث، مورد مستقلصورتبه، ی .

) خاصتعمیم(عامصورتبهپذیرش: الف
قبولعامصورتبهراآن، مفسراما؛داندمیخاصراايآیهمصداقاماممواردايهپاردر

: فاطرال(﴾ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا﴿آیۀذیلآلوسی، نمونهعنوانبه.کندمی
و یا بیتاهليده در اين آيه مراد از عباد برگزکهکندمینقل) ع(باقرامامازروایتی، )32/ 35

تخصیصاینازبهتري امتعلماتمام برآیهحمل«:گویدمیآلوسی ولی؛استائمۀ اهل بیت
شدهنازلآنهاۀخاندرقرآنچون؛هستندداخلآندراولیطریقبهبیتاهليعلماواست

خداـ رسولبرـحوضکناردرحسابروزتاشوندنمیجداهماز] عترتوقرآن[آنهاو
). 95ص، 22ج، تابی، لوسیآ(» شوندوارد

امامروایتازنادرستبرداشت: ب
نبودهایشاننظرموردکهکندمیبرداشتامامسخنازراچیزيمفسرموارداینگونهدر
) 21/7: االنبیاء(﴾ونَْالتعلَمكُنتمالذّكْرِ إِنْفَاسأَلُوا أَهلَ﴿آیهذیلابن کثیر: مثالعنوانبهاست؛

ابن .هستیمما»الذکراهل«:»الذّکْرِنَحنُ أَهلُ «: که آن حضرت فرمودکندمیروایتباقراماماز
زیرا؛استصحیحاینوهستندذکراهلاسالمتامکهاستاینایشانمراد: گویدمیکثیر 

برهرگاه)المالسعلیهم(اهللاسولربیتاهليعلماوهستنداعلمها تامتمامازتاماین
علیفرزندان، اسعبابن، علی: مثل، هستندعلماءبهترینباشند ازخدارسولمستقیمتسنّ

، اسعببنعبداهللابنعلی، العابدیننزیحسینبنعلی، حنیفهبندمحم، حسینوحسن
ریسمانبهکهکسانیازهاآننظیروشبیه، امثالوپسرشوالصادقجعفروالباقرجعفرابی

کهجایگاهیدروشناسندمیرایحقّصاحبهرحق، زدهچنگاومستقیمراهوالهیمحکم
، کثیرابن(» آیندمیفرود، شودمیجمعآنجامؤمنینقلبهايوکردهاعطاآنهابهرسولشوخدا

.)492ص، 4ج، 1987
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دیگرانزیرا؛کندنمینقلبودهایشاننظرمدکهآنگونهراامامسخنابن کثیر، بیانایندر
عنْ «: هستیمبیتاهلمامقصودکهاند کردهروایتآیههمینذیلبیتاهلسایروباقراماماز

نِ عب دمحملا«: قَالَیالْلَم هذه لَتزنأَلُوا﴿ةُآيلَفَاسكْرِأَهّمإِنْالذتونَكُنلَمعقَا﴾ْالتلَ علع(ي(:
آیهاینچونکهشدهروایتباقراماماز«: »هابِتکيجلَّ و علَا فا اللَّهنانعذالَّرِکْنحن أَهلُ الذِّ«

، 1411، حسکانی(» هستیمماخداوندکتابدرذکراهلازمقصود: گفت) ع(علی، شدنازل
هستندخدارسولعترتاهل ذکر : فرمایدمی)ع(باقرامام، دیگريروایتدرو) 337، ص1ج
). 336، صهمان(

. استداشتهنامامکالماز یدرستکثیر برداشتابنکهدهدمینشاناین

امامازموضوعحدیثنقل: ج
اند کردهروایت)55/مائدهال(والیتۀآیذیل،)ع(باقرامامازتسنّاهليعلماازبرخی

ـزکاتودارندمیپابهنماز،آوردهایمانکهکسانی«ازمنظورآیاکهشدسؤالایشانازکه
استایشانۀجملاز) ع(علی: فرمودحضرت، آناست) ع(علی» پردازندمیـ رکوعحالدر
/597، ص2ج، 1987، کثیرابن/325، ص2ج، 1409، نحاس/209، ص2ج، 1413، عطیهابن(

). 106، ص3ج، 1403، سیوطی/168، ص6جتا،، بیآلوسی/163، ص3ج، 1425، مظهري
راشدهیادتعمیمآیهنزولشأنوظاهربررسیزیرا؛استدروغینو، ساختگیروایتاین

-74صص، 1374، باشیحکیم: ك.ر: (داردخاصمصداقدرظهور،روشنیبوکندمینفی
، 3ج، 1366، امینی/2، ص4جتا، ، بیشهرآشوبابن/157ص، 1414، ینالدشرف/124

هیچواند تسنّاهلازاًتمام، مذکورروایتراویان). 118ص، 1410، طبرسی/162-156صص
). 113ص، 1374، باشیحکیم: ك.ر(اند نکردهروایتراآن، شیعیثانمحدوراویانازکس

ءخلفاتأییددرروایتنقل: د
بیانخلفاباراایشانتمخالفعدم، امامروایتباتااستآنپیدرمفسرموردایندر

. پرسیدعثمانمورددررا) ع(ادسجامامنظرشخصیکهشدهروایتقرطبیتفسیردر. کند
، خیر: گفت) 59/9: الحشر(﴾واالميانَالدارتبوُءواوالَّذين﴿: هستیآیهایناهلآیا: فرمودامام
﴾...أَموالهِموديارِهممنأُخرِجواْالَّذينالْمهاجِرِينراِءللْفُقَ﴿هستیآیهایناهلازتو: فرمودامام

اسالماز، نباشیمسوآیۀاهلازاگر،قسمخدابه: فرمودامام، خیر: گفت) 59/8: الحشر(



207سنّتاهلاندیشمندانبینشدر)ع(بیتاهلتفسیريروایاتازوريبهرههايشیوه

﴾...بِالْاميانسبقُوناالَّذينناولاخوانِلَنااغْفرربنايقُولُونَبعدهممنجاُءووالَّذين﴿، هستیخارج
نقل این روایت آن است که هدف قرطبی از). 31ص، 18ج، 1405، قرطبی) (59/10: الحشر(

ییبدگوعثمانازکهخواستطرفاز) ع(امامکهکندبرداشتآیهاینبهاماماز استدالل
. کندادیبخوبی، است»ایماندرسابق«کهاوازبلکه؛نکند

درافزایدمیسپسوکندمینقل) ع(باقرامامازروایتیخلفاازدفاعمقامدرهممظهري
محمداصحاببرایشانکهشدهوارد، )ع(الحسینبنعلیامامدعاهايازصحیفۀ کامله

» ...ةَحصيالنوانسحاَذينالّةًاصٰخدمحمابِٰحصاَيلَعلِّصومهللّٰاَ«. فرستاددرودوسالم) ص(
). 235-234صص، 9ج، 1425، مظهري(

بنعلی، گفتندایشانبهکهشدهروایت) ع(باقرامامازالدر المنثورتفسیردردیگرنمونۀ
علیوعمر، ابوبکردربارةرا) 47/ 15: الحجر(﴾غلّمنصدورِهمىفِمانزعناو﴿آیۀالحسین

). 85ص، 5ج، 1403، سیوطی(بودتجاهلیکینۀآنوبله:گفتامام؛نددانمی
پهلودوسخنانامامکهکردمیایجابموجودخفقانوبر جامعه حاکمشرایطالبتّه، گاه، 

امام. کندمیهتقیبرحملراروایاتاینگونهشیعهکهنمایدتأییدراخلفاظاهردریابگوید
ا«: گویدمی، روزگارنایسختیدر)ع(ادسجنمي قَوا فنحببِأَصملَزِنةي آلِ فيلَ فائرنِي إِسنَبوعر،

كَذْااَءوااننونَ أَبحذَبيماَءهونَ نِسيحتسيومهأوصبحدیس خُنَا وشَینَا ی نَا بِلَإتَقَرَّبودتْشَی عمه أو
سبلَهنَابِرِیع71، ص2ج، 1385، خوارزمی/ 220-219، صص5ج، 1328، سعدابن(» ...الْم/

آلمیاندراسرائیلبنیدورانهمچونامروزماروزگار: )398، ص2ج، 1426، جوزيابنسبط
ودسی، نداشتدمیزنده نگه راآنهازنانو دردنکمیذبحراآنهاانزمانی که پسر؛استفرعون
. گویندمیلعن، ابرنمبربه هدف تقرّب به دشمنان ما ] السالمعلیهـعلی[راماسرور

)نادرستنقلانکار(انکاريوريبهره. 6
یاامامساحتازدفاعمقامدر، امامبهمنسوبروایتیبیانازپسرمفس، موارداینگونهدر

مقابلدردفاعتوانمیراسمقاین، کندمیانکاروندانستهصحیحراآنسابتانوبرآمدهقرآن
) 10/ 50: ق(﴾طَلْع نضيد...﴿قرائتدرآلوسی،نمونهعنوانبه، نهادنامنیزنادرستنقل
) ع(علیامامبر:گویدمیاند کهنقل کردهعبادبنقیسانباري و ابن جریر از «: گویدمی
أ، ثُم قَرعٍما بالُ الطَّلْحِ؟ أَما تقْرأُ و طَلْ«: گفتامام؛خواندمرا) 29/ 56: الواقعه(﴾وطَلْحٍ منضود﴿
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لَهالَيقَوعلَها﴿تضيدن یلَ ] 10: ق[﴾طَلْعفَقلَه :أن نِنيمؤالْم ريا أَميكُّح؟ فَقَالَهفحصالْم نا م : اجهلَا ي
طَلْع لَها﴿ۀآیامام پس؟خوانیدنمی» طلع«اآی، خوانیدمی» طلح«کهاستچگونه: »الْيومالْقُرآنُ
ضيدامام؟میبنویسمصحفدرراآن، منینؤامیرالماي:شدگفتهبه ایشان. را قرائت کرد﴾ن
. خیر:گفت

گفتهبیطیچنانکه، استصحیحغیرروایتاین:گویدمیپس از نقل این خبر آلوسی
، کندگذارد و با آن برخورد نمیمیباقیارخداکتابتحریفمنینؤامیرالمچگونه. است

ازقرآنابکُتّوروات، ناقالنکهشودمیگمانچگونهیابود؟متداولمردمبینکهدرحالی
استقرآناینحفظلمتکفّخداوندبودند؟غافلآنازیایازیدنددستتحریفبهعمداً، قبل

).4، ص27جتا، ، بیآلوسی(استعظیمبهتانیاینو
امامبهدروغیاینکهو» عبدالملکبنهشام«ازروایتینقلازپسآلوسی، دیگرسخنیدر

اهللاُمرَّکَ(علیمنینؤامیرالمبرافتراء، اوچونامويفردياز«: گویدمیدهدمینسبت) ع(علی
وجه118ص،18جتا، ، بیآلوسی(» نیستبعید)ه .(

نقلیوريبهره. 7
گونههیچ، نمودهاکتفا)ع(بیتاهلروایاتنقلبهتسنّاهلندیشمندانازیاديموارددر
باید دانست. شودمیمشاهدهبیشترتسنّاهلرواییتفاسیردرشیوهاین.ندنکنمینظرياظهار

بررسیواستتربیتیوآموزشینقشبیشترسندـتصحفرضبهـروایاتگونهاینییآکار
، 3ج، 1417، طباطبایی(دهدمینشانرمفسبهراتفسیردرستاهر، آنۀشناسانروشدقیق
تفسیرييهاروش، روایاتاینگونهدرلتأمبارو، ایناز). 451، ص1ج، 1385، معرفت/95ص

بهکه) 41-21صص، 1387، خاکپور: ك.ر(کردمشاهدهعترتکالمدرتوانمیرامتفاوتی
: شودمیاشارهییهانمونه

شدهروایت) 19/ 3: عمرانآل(﴾الْإسالماللَّهعندالدّينإِنَّ﴿آیۀذیل) ع(علیاماماز: الف
اداءاقرارواقرارتصدیقوتصدیقیقینویقینتسلیمواستتسلیماسالم«: فرمودایشانکه
امامبیانایندر) 106ص، 3ج، تابی، آلوسی/ 120ص، 3ج، 1998، مراغی(» استعملاداءو
. کنندمیتبیینرا» اسالم«، توصیفیبیانشیوةبه

ننبِّئُكُمهلْقُلْ﴿آیۀذیلدرکهآنچنان، استمصداقبیانقسمازامامتفسیرگاه
رِينساالبِالْأخمآیهمصداقکهشدهنقلروایتچند، )ع(علیمامااز) 103/ 18: الکهف(﴾أَع
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، سیوطی/ 474ص، 2ج، تابی، شوکانی: ك.ر(اند نمودهفیمعرّخوارجوقریشفاجرانرا
، طبري/ 545ص، 3ج، 1413، عطیهابن/ 179ص، 1ج، 1983، ثوري/ 465ص، 5ج، 1403
.)34ص، 16ج، 1429
ایشانکهشدهروایت)٢- ١/ ٥٣: النجم(﴾و النجمِ إِذا هو﴿آیهذیل)ع(صادقاماماز: ب

ومحمدیعنینجم«: »ا نزلَ من السماِء لَيلَةَ الْمعراجِذَإإِذا هوو ،مدمحينِعي: لنجمأ«فرمودند
/83، ص17ج، 1405، قرطبی(»آمدفرودآسمانازمعراجشبدرکههنگامییعنی» هوياذا«

).223، ص4ج، 1414، بغوي/76، ص9ج، 1425، مظهري

گیرينتیجه
ازمختلفیوريبهرهنمودهاي، تسنّاهلاندیشمندانخنانسوتفسیريمصادردرعتتببا

خودبهراخاصايجنبهکدامهرکهکنیممیمشاهدهرا) ع(بیتاهلتفسیريروایات
تبلور) ع(انبیاءعصمتحریمازدفاعدربیشترکهترجیحینمود. استدادهاختصاص

خودسخنتأییدعنوانبهراامامالمکرمفساوقاتگاهیکهاستتأییديوري، بهرهابدیمی
ممکنتأییداینکهکندمیتأییدمحتوایییاوسنديلحاظبهراامامروایتزمانیوآوردمی

در: انتقاديوريبهرهباشد؛ رمفسخودسخنیاوقرآنبا، بیتاهلسایرکالمباهمراهاست
، پردازدمیامامازشدهنقلروایتیمحتوایایسندينقدبهتسنّاهلاندیشمندمورداین
استتعارضدردیگريحدیثباامامروایتکهاستجاییدرمورداین: تضعیفیوريبهره

روایت : انکاريوريبهره. دهدمیترجیحامامحدیثبررادیگريروایتتسنّاهلرمفسو
فقط به نقل ر موارد بسیاري،اندیشمندان اهل سنت د: وري نقلیبهره؛ امام انکار یا رد می شود

. کنندبسنده می،بدون هیچگونه اظهار نظرياطهار ۀائماز روایت 
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ها نوشتپی
، ١٤١٥عسقالين، حجرابن.ک.آن از ديدگاه اهل سنت، رداليلوصحابهقولحجيتمورددر. ١

تيميه، ابن/ ١١٦صتا، العک، يب/ ١١٩ص، ١٩٧٤صاحل، صبحي/ ٥٨٩ص، ١٩٨٣زهره، ابو/ ٤، ص١ج
، ١٣٩٦ذهيب، / ٩-٧صص، ١، ج١٣٧١حامتابو/ ١٠٥، ص١تا، جعبدالرزاق، يب/ ٤٣، ص١٣٩١

سيوطي، / ١٠٥، ص١، ج١٣٩٧حاکم/ ٢٢٠، ص٢ج، ١٩٨٧دمشقي، کثريابن/ ٩، ص١ج
.)٧٦، ص٤تا، جشاطيب، يب/ ١٩٣، ص١، ج١٤٠٥
ياو) ص(اکرمپيامرببهمستندکهصوريتدرـرسيدهتابعنيازکهحجيتمورددر. ٢

بهمسندطريقبهحديثاگرامادارد؛وجودنظراختالفسنتاهلمياندرـنباشداصحاب
، ١٣٩٦ذهيب، / ١٥٨، ص٢تا، جزرکشي، يب. ک.ر(استبرسد، از نظر ايشان حجتصحابهيااهللارسول

/ ٢٥، ص٢، ج١٩٨٨زرقاين، / ١٠٣ص، ١٣٧٧معارف، / ٨، ص١تا، جرشيدرضا، يب/ ١٢٨، ص١ج
.)٧٧-٢٢، صص٢، ج١٤١٩معرفت، / ٣٧-٧صص، ١٣٨٤مبارکه، 

ازپسابنسبطزيرادارد،حامتايبوحنبلبنامحدسخنبهاشارهکالماينظاهراً. ٣
دواينبهمنسوبسخناين:گويديم» جنتهمنءانونعلياالسنادهذاقرأتلو«کالمايننقل
اصفهاين، نعيمابو/ ٣١٠ص، ١٤٠٥ابن حجر هيتمي، / ١٤١٧، ص٢، ج١٤٢٦ابنسبط(استفرد

نوعاينازهامنونهمشاهده٢١٩، ص٥، ج١٩٣١خطيب/ ١٧٤، ص١، ج١٤١٠
پدرانازجعفربنموسياماماز(١٧و ٦٩ص ، ص٢ج،١٤١٦و١٧، ص١تا، جحنبل، يببنامحد.ک.ر

، ١٤٠٣مغازيل، ابن/٥٠، ص٣و ج٧٠، ص٢، ج١٤٠٢طرباين، / ٦٤١، ص٥، ج١٩٨٣/ )خود
). ٣٧٠ص
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و مآخذمنابع
.کرميقرآن-
.ق١٤٠٨، ةداراملعرف: بريوت؛العظيمالقرآنتفسريعبدالرمحن؛حامتابيابن.١
. ق١٣٩١الکرمي، دارالقرآن: زرزور، بريوتعرفان: حتقيق؛التفسرياصوليفةمقدمداحلليم؛عببنتيميه، امحدابن.٢
عطا، عبدالقادرحممد: حتقيق؛االمموامللوکتاريخيفاملنتظمحممد؛بنعليبنعبدالرمحنابن.٣

.ق١٤١٢العلمية، دارالکتب: بريوت
.ق١٤١٥العلمية، دارالکتب: بريوت؛ةالصحابمتيزيفةباالصا، امحد؛عسقالينحجرابن.٤
.ق١٤٠٥الکتب العلمية،دار: ؛ بريوتةالصواعق احملرق؛ امحدهيتمي،ابن حجر.٥
.م١٩٨٣الرسالة، ةمؤسس: اس، بريوتعببنحممدبناهللاوصي:، حتقيقلفضائلاحنبل، امحد؛ابن.٦
.ق١٤١٦، داراحلديث: هرهشاکر، قاحممدامحد:حتقيق؛مسندــــ؛.٧
. تاميمنيه، يبچاپ: مصر؛مسندــــ؛ .٨
.ق١٣٢٨والنشر، دارالطباعة: بريوت؛الطبقاتحممد؛سعد؛ابن.٩

. تاعلمية، يبمطبعة:قم؛طالبايبآلمناقبعلي؛بنشهرآشوب، حممدابن.١٠
.م١٩٩٢العلمية، دارالکتب: ، بريوتالعزيزتابالکتفسرييفالوجيزاحملرر؛بن غالبعطيه، عبداحلقابن.١١
. ق١٤١٣بريوت، عبد الشاىف حممد،عبدالسالم : ؛ حتقيقالعزيزالکتابتفسرييفالوجيزراحملرــــ؛.١٢
. م١٩٨٧داراملعرفة، : بريوت؛العظيمقرآنالتفسري؛ بن عمروامساعيلکثري، ابوالفداءابن.١٣
االضواء، دار: باقرحممد: حتقيق؛طالبايببنعلياالماممناقبمد؛حمبنشافعي، عليمغازيلابن.١٤

. ق١٤٠٣
. ق١٣٧١العريب، التراثاحياءدار: بريوت؛التعديلواجلرجعبدالرمحن؛بنابوحامت.١٥
. م١٩٨٣، العلميةدارالكتب: بريوت؛للقرآنةاملعجزابوزهره، حممد؛ .١٦
. ق١٤١٠العلمية، دارالکتب: سيد: حتقيق؛اصبهانتاريخعبداهللا؛بن، امحداصفهايننعيمابو.١٧
. ق١٤٢١العربي، التراثداراحياء: بريوت؛االولياءحليةــــ؛.١٨
. ش١٣٧٥فرهنگي، علمي ـانتشارات: ران؛التراجمتاجتفسري؛ شاهفور بن طاهراسفرايني، عمادالدين.١٩
سيستاندانشگاهحقوقواهلياتجمله؛ »قرآنرواييتفسريروشوتارخيچهبهنگاهي«مبارکه، کامران؛ .٢٠

.ش١٣٨٤،دومدوم، مشارهبلوچستان، سالو
. ش١٣٦٦االسالمية، دارالکتب: ران؛الغديراحلسني؛ اميين، عبد.٢١
. ق١٣٩٠العريب، التراثداراحياء:بريوت؛العظيمالقرآنتفسرييفاملعاينوحرحممد؛ الدينآلوسي، شهاب.٢٢
.ق١٤٠٠العريب، التراثداراحياء: بريوت؛صحيحاجلامع الامساعيل؛ بن.٢٣
. ق١٤١٤العلمية، دارالکتب:بريوتالترتيل؛معاملالفراء؛ مسعودبناحلسني.٢٤
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.م١٩٨٣العريب، التراثداراحياء:شاکر، بريوتحممدامحد:حتقيق؛)الصحيحمعااجل(سننعيسي؛ بن.٢٥
. ق١٤١٦العلمية، دارالکتب:بريوت؛احلسانجواهرخملوف؛ حممدبنعبدالرمحنثعاليب، ابوزيد.٢٦
. م١٩٨٣العلمية، دارالکتب: بريوت؛تفسريمسروق؛بنسعيدبنسفيان .٢٧
. م١٩٧٨ةمؤسس:باقرحممد:حتقيق؛السمطنيفرائدحممد؛بنيين، ابراهيمجو.٢٨
. ق١٣٩٧العلمية، املکتبة: ةحسني، مدينمعظم:کوششبه؛ احلديثعلوممعرفة ؛حممد بن عبداهللاحاکم.٢٩
. ق١٤١٨داراملعرفه،:رعشي، بريوتاملعبدالرمحنيوسف:، حتقيقالصحيحنيعلياملستدرکــــ؛.٣٠
. ق١٤١١، االسالميةالثقافةاحياء، جممعحممدباقر:حتقيق؛الترتيلشواهداهللا؛حسکاين، عبيد.٣١
. ش١٣٧٤، ٢قرآين، شپژوهشفصلنامه؛»واليتآيهنزولسبب«؛ باشي، حسنحکيم.٣٢
و قرآنعلومنامهپايان؛»سنتاهلترواياتدربيتاهلمرياثونقش«خاکپور، حسني؛ .٣٣

. ش١٣٨٧الدين، اصولحديث، دانشکده
.م١٩٣١اخلاجني، ةمکتببريوت،؛بغدادتاريخعلي؛ بنخطيب.٣٤
. ق١٣٨٥، ةيدرياحلاملكتبة:اشرفجنف؛املناقبامحد؛بنقخوارزمي، موفّ.٣٥
.ق١٣٩٦، ةاحلديثدارالکتب: ، بريوتفسرونواملالتفسريحسني؛ذهيب، حممد.٣٦
ةمؤسس: ابوزيد، بريوتعليواالرنووطشعيب: ، حتقيقالنبالءاعالمسري؛بن امحددالدين حمممشسذهيب، .٣٧

. ق١٤٠٦، ةالرسال
. تاداراملعرفه، يب: ، بريوت٣چ؛املنارتفسريرضا، حممد؛رشيد.٣٨
. ق١٩٨٨دارالفکر، : بريوت؛العرفانمناهلزرقاين، عبدالعظيم؛.٣٩
ةاملکتب: ابراهيم، بريوتابوالفضلحممد: کوششبه؛القرآنعلوميفالربهانعبداهللا؛بنحممدزرکشي، بدرالدين.٤٠

. تا، يبةاملصري
. م١٩٨٤للماليني، العلمدار: ، بريوت٦چ ؛االعالمالدين؛زرکلي، خري.٤١
.ق١٣٥٤، تجارية المکتب: صرم؛الکشاف؛ حممود بن عمراهللا.٤٢
. م١٩٩١الفکر، دار:دمشق؛املنهجوةالشريعوة العقيديفاملنريتفسريالزحيلي، وهبه؛.٤٣
. ق١٤٢٦البيت، اهلةمؤسس: زاده، بريوتتقيحسني: حتقيق؛اخلواصةتذکر، يوسف؛ابنسبط.٤٤
. ق١٤١٣العلمية، دارالکتب:ريوتب؛العلومحبرابراهيم؛بنحممد.٤٥
. ق١٤٠٨داراجلنان، : عمرعبداهللا: حتقيق؛االنسابمنصور؛بنمسعاين، حممد.٤٦
. ق١٤٠٦العلمية، الکتبدار: بريوت؛العربقبائلةمعرفيفالذهبسبائکامني؛ حممد.٤٧
.ق١٤٠٥العلمية، دارالکتب: بريوت؛تدريبعبدالرمحن؛الدينسيوطي، جالل.٤٨
. ق١٤٠٣دارالفکر، :بريوت؛املأثورالتفسرييفاملنثورالدرـــــ؛.٤٩
. تا، يبةاملعرفدار: دراز، بريوتعبداهللا:کوششبه؛املوافقات؛موسيبنشاطيب، ابراهيم.٥٠
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. ق١٣٦٣الرضي، راتمنشو: ، قم٢چ ؛االشرافبحباالحتاف؛عبداهللا.٥١
. ق١٤١٤البيت، الهلالعامليامع: الراضي، رانحسني: حتقيق؛املراجعاتالدين، عبداحلسني؛شرف.٥٢
: بريوتالغوش،يوسف:حتقيق؛التفسريعلميفةالدرايوةالروايبنياجلامعالقديرفتحعلي؛بنشوکاين، حممد.٥٣

. تاداراملعرفه، يب
احياءوالنشرشرکةران، ،آذرشبحممد علي:حتقيقاالبرار؛ومصابيحاالسرارمفاتيحرمي؛ شهرستاين، عبدالک.٥٤

.ش١٣٧٦، الکتاب
. م١٩٧٤للماليني، دارالعلم: ، بريوتالقرآنعلوميفمباحثصبحي صاحل، .٥٥
.ق١٣٨١دارالنشر، : بريوت؛وفياتالبالوايف؛خليلالدين.٥٦
. ش١٣٧٦اسالمي، انتشاراتدفتر: قم؛اسالمدرقرآنطباطبايي، حممدحسني؛.٥٧
.ق١٤١٧االسالمية، دارالکتب: ران؛القرآنتفسرييفامليزان؛ــــ.٥٨
. ق١٤٠٢العلمية، دارالکتب:بريوت؛الصغريعجماملامحد؛بنسليمانطرباين، ابوالقاسم.٣٨
. ق١٤١٠البيت، اهلمؤسسهوطبوعاتللماالعلميمؤسسه: بريوت؛الحتجاجاحسن؛بنطربسي، فضل.٥٩
. ق١٤٢١دارالفکر، :بريوت؛القرآنتأويليفالبيانجامعجرير؛بنحممد.٦٠
. تاالعلمية، يبدارالکتب: عبده، بريوتحممدحممود: حتقيق؛تفسري؛مهاموبکر بنابصنعاين،عبدالرزاق.٦١
. ش١٣٨٤علم، نشر:نيکلسن، راننسخه:اساسبر؛االولياءةکرتذالدين؛فريدعطار.٦٢
. تادارالفحاش، يب: بريوت؛هقواعدوالتفسرياصولالعک، عبدالرمحن؛.٦٣
. ش١٣٨١اسوه، انتشارات: قم؛هاگرايشوها روشمهر، حسني؛.٦٤
.ق١٤٢٠العريب، راثالتاحياءدار: بريوت؛الغيبمفاتيحعمر؛بنفخر.٦٥
. ق١٤١٥العريب، التاريخمؤسسه: بريوت؛التأويلحماسنالدين؛قامسي، مجال.٦٦
التراثاحياءدارق و١٤٢٢العريب، دارالکتب:، بريوت٤چ ؛ القرآنالحکاماجلامعامحد؛بنقرطيب، ابوعبداهللا.٦٧

.ق١٤٠٥العريب، 
.ق١٤١٢الکتب، عامل: بريوت؛االولآثاروالدولاخباريوسف؛بنامحدقرماين، ابوالعباس.٦٨
.تابزرگمهر، يبچاپخانه:توسليان، رانمرتضيسيد:ترمجه؛ةاملودينابيعحنفي، ابراهيم؛.٦٩
.م١٩٩٨العلمية، دارالکتب: بريوت؛)مراغيتفسري(القرآنتفسريمصطفي؛بنمراغي، امحد.٧٠
. ق١٤٠٧العريب، دارالکتب::شرحبا؛صحيحاجلامع الحجاج؛بناحلسنيمسلم، ابو.٧١
. ق١٤٢٥العريب، التراثداراحياء:غروعنايه، بريوتامحد:حتقيق؛تفسرياهللا؛ثناءحممد.٧٢
. ش١٣٧٧کوير، : ران؛حديثعموميتاريخمعارف، جميد؛.٧٣
.ق١٤١٩اسالميعلومدانشگاه: ؛ مشهدالقشيبوبهثيفاملفسرونوالتفسري.٧٤
.ق١٣٨٥يد، تمهالسسه فرهنگيؤم:؛ قممفسرانوريتفســــ؛.٧٥
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. ق١٣٩١دارالفكر، : ؛ بريوتالقديرفيضوف؛ؤالربعبداملدعو.٧٦
.ش١٣٢٥سينا، ابن:ران؛االبراردةعواالسرارکشفالدين؛ .٧٧
.ق١٤٠٩ةجامع: ةاملکّرمةمکّ؛الکرميالقرآنمعاينحممد؛بنامحدوجعفرحناس، اب.٧٨
.ق١٤٠٢العلمية، الکتبدار: بريوت؛ الرتولاسبابامحد؛بنعلي.٧٩


