
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  مطالعات قرآنی و روאيینيمسال نامه ی 

   ۱۰۰ - ۷۷، ص۱۳۹۱ پاييز و زمستان، دومسال אول، شماره 

  قرآن کريم آموزش تفسير در) ع(های אئمه  روش
  

  ١حسين صفره
  چکيده

به حفظ، אحيا و آموزش سّنت ) ع(بيت و پس אز وی ديگر אئمه אهل) ع(אمام علی ،)ص(אکرم  پس אز رحلت پيامبر  
باره  کريم و تبليغ معارف و אحکام آن بود، همّت گماردند و در אين نبوی، که همان تفسير و تبيين و تعليم قرآن  
دعوت و فرאخوאن عمومی برאی پرسش אز : אی אز مهمترين آنها عبارت אست אز אقدאمات الزم رא אنجام دאدند که پاره  
ی تفسير قرآن پرسش کنند، برگزאری  در باره) ع(אمام ی مردم دعوت شد تا אز که طی آن אز همه ؛تفسير قرآن  
آمدند و אيشان فقه و قرآن   گرد می) ع(كه وقت معّينی دאشت و مردم نزد אمام علی ؛جلسات آموزش قرآن و تفسير  
نيز در قالب ) ع(بخصوص אمام باقر و אمام صادق) ع(אين روش توسط ديگر אمامان معصوم . آموخت به آنان می  
ی  در پی אعالن عمومی אئمه ؛گويی روشنگرאنه به سؤאالت مومی و خصوصی אستمرאر يافت، پاسخمجالس ع  
روی ) ع(بيت ی אهل  ی زيادی به אئمه ی معانی قرآن و معارف و אحکام آن، عدّه برאی پرسش در باره) ع(بيت אهل  
به پاسخ سؤאل ) ع(بيت بخش زيادی אز روאيات אهل. آوردند و به طرح سؤאالت خود نزد אيشان پردאختند  
های مختلف تفسير معارف و  در حوزه تربيت شاگردאن مفسّر و دאنشمند .کنندگان אختصاص يافته אست پرسش  
برخی نيز روאيات تفسيری قابل . برخی אز آنان به عنوאن مفسّر شهرت دאرند. بود) ع(אقدאم ديگر אئمه ،אحکام قرآن  
بيان  ،تفسير نبویدر آموزش ) ع(ی אمامان سيره وجه ديگری אز. אند کردهروאيت ) ع(بيت אهل) ع(توّجهی אز אئمه  
ريزی کردند که حاصل  يک نظام آموزشی جامع و تأثيرگذאر پی) ع(به אين ترتيب אئمه .مبانی تفسير صحيح אست  
بوده های بعدی  های متعدّد אجتماعی، سياسی و فرهنگی و رساندن آن به نسل  آن حفظ אسالم در ميان بحرאن  
  . بردאری قرאر گيرد توאند אمروز نيز مورد بهره אين نظام آموزشی می. אست  

  ، مبانی تفسيرگويی، شاگردאن مفسّر تفسير قرآن، پاسخ: ها کليدوאزه

                                                           
  h.safareh@srttu.eduאستاديار دאنشگاه تربيت دبير شهيد رجايی   .١

 ۱۹/۱۰/۹۱: تاريخ پذيرش نهايی              ۲/۶/۹۲: تاريخ دريافت مقاله

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  در آموزش تفسير قرآن كريم) ع(هاي ائمه  روش/ 78

 

  مقدّمه
کتاب خدא ما » َحْسُبناکتابُ אهللاِ«، אقدאمات خلفا بر مبنای شعار )ص(אکرم  پس אز رحلت پيامبر

رא ترسيم ) ع(بيت خّطاب مطرح گرديد، و خطّ فکری مخالفان אهل بن مررא بس אست، که אز سوی ع
نمود، سبب شد که تفسير قرآن و سنّت نبوی به تدريج دچار فرאموشی شود و אنحرאف אز سنّت  

و אز אسالم جز نامی باقی نمانَد و حدود . تحقّق عينی پيدא کند אسالمیی   در جامعه) ص(אکرم پيامبر
) ع(که אمام علی شودهای دورאن جاهليّت چنان محرز  و بازگشت به אرزش .אالهی تعطيل گردد

وَ إِنَّ َبِليََّتكُمْ َقدْ אال«: ی خود فرمود پس אز آن که با אصرאر مردم خالفت رא پذيرفت در אولين خطبه
تاری شما אمروز همان گرفآگاه باشيد که ) ۵۷سيدرضی، (»  )ص(َعادَتْ َكَهْيَئِتَها َيوْمَ بَعَثَ אللَّهُ َنِبيَّهُ 

אز אين  نيز خود) ص(אکرم پيامبر. بدאن دچار بوديد) ص(אی אست که روز بعثت پيامبر خدא گرفتاری
. سنّت موجود אست های معتبر حديثی אهل و روאيات مربوط به آن در کتاب بودمصيبت خبر دאده 

به خدא ) ۸/۱۲۱بخاری، ( »ونَ َعلَى أَْعَقاِبهِمْوَאللَّهِ َما َبرُِحوא َيرْجُِع«: در אين אحاديث با تعابيری مانند
و تو ) ۹/۴۶همان، (» إِنَّكَ َلا تَدْرِي َما بَدَُّلوא بَعْدَכَ« سوگند، هموאره به عقب برمی گردند، و

إنَّهُمْ كانوא يَْمشونَ بَعْدَכَ אلَقْهَقرى «و ! دאنی که پس אز تو چه رא دچار تبديل و تغيير کردند نمی
رفتند، به אين حقيقت تلخ  آنان پس אز تو هموאره به قهقرא می) ۳/۲۳۸هيثمی، ( .»ِبهِمَْعلى أَْعقا

  ) ۱/۳۸۴؛ אبن حنبل، ۱۷۹۶-۴/۱۷۹۳؛ مسلم، ۱۲۱-۸/۱۱۹بخاری، : نيز نک( .אشاره شده אست
در رאستای حفظ ) ع(بيت و پس אز وی ديگر אئمه אهل) ع(در چنين אوضاع نابسامانی אمام علی

کريم و تبليغ معارف و אحکام نورאنی  بوی، که همان تفسير و تبيين و تعليم قرآنو אحيای سنّت ن
אند که در منابع روאيی و تفسيری و تاريخی گزאرش گرديده  آن بود، אقدאمات الزم رא אنجام دאده

چهار  لذאאست،  شده در אين باب پردאخته) ع ی אئمه אين مقاله אز منظر آموزشی به سيرهدر . אست
توאن אز آن به عنوאن يک نظام آموزشی تأثيرگذאر ياد  رא که می) ع(ترين אقدאمات אئمه ز مهممورد א

 : شود جا تبيين می کرد، در אين
  دعوت عمومی برאی پرسش אز تفسير قرآن  .١

-۱/۶۶دאرمی، (ی قرآن،  ی منع پرسش درباره ی نخست، که دوره ی سه خليفه برخالف دوره
و ممنوعيّت نقل و نگارش حديث نبوی  )١٦/٢١٨حجر،  אبن؛ ۲/۴۴۸هندی،  متقی: ؛ نيز نک۶۷

حکومت رא در אختيار گرفت، در ) ع(وقتی אميرאلمؤمنين علی ) ۱/۹ذهبى،  ؛۱/۱۲ماجه،  אبن(بود، 
  .ی تفسير قرآن پرسش کنند ی مردم دعوت کرد تا אز وی در باره אعالنی عمومی אز همه

] אمام[אند که  אز אبوطفيل عامربن وאثله  نقل کرده متعدّدبا אسناد אهل سنّت  و مورّخانمحدّثان 
َسُلونِي َقْبلَ أَنْ يا أَيَُّها אلّناسُ «: فرمود بر فرאز منبر در حال אيرאد خطبه می] ع[علی بن אبی طالب 

ْينَ أُْنزِلَتْ وَال ما ُعنِيَ ِبها َفوَאهللاِ ما َبْينَ َلوْحَيِ אلُْمصَْحفِ آيةٌ تَْخفَى َعلَيَّ فيمَ أُْنزِلَتْ وَال أَ َتْفقِدُونِي



  

  

  

  

  

  

  

  

  79/ 1391ز و زمستان سال اول، شماره دوم، پايي مطالعات قرآني و روايي،

 

אبن (» )وََسلَّمَ] وَآِلهِ[َصلَّى אهللاُ َعَلْيهِ(وَאهللاِ ال َتْلَقوא أحدאً يُحَدُِّثكُمْ ذאُكمْ بَعْدي َحتَّى َتْلَقوא َنبيَّكُمْ 
؛ حاکم نيشابوری، ۱۳/۱۴۲هندی،  متقی(و با تعابير ديگر ) ۴۲/۳۹۷؛ همان، ۱۷/۳۳۵عساکر، 

که مرא אز دست دهيد אز من بپرسيد، به خدא سوگند در ميان دو لوح  مردم پيش אز آن אی )۲/۳۸۳
ی چه نازل شده אست و کجا نازل شده  אی نيست که بر من پوشيده باشد که در باره مصحف آيه

به خدא سوگند بعد אز من کسی رא نخوאهيد يافت که با شما . אز آن چيست] خدא[אست، و مرאد 
رא ديدאر ) درود خدא بر אو و خاندאنش(پيامبرتان ] در قيامت[گاه که  گويد، تا آنگونه سخن ب אين

  .کنيد
) ع(و אمام جعفر صادق) ع(بخصوص אمام محمدباقر) ع(אين دعوت توسط ديگر אمامان معصوم

جا به ذکر  در אين. خوאندند אدאمه يافت و אيشان مردم رא به سؤאل کردن אز אبعاد مختلف قرآن فرא می
. ( »نحن אهل אلذّكر و نحن مسئولون«: فرمود) ع(אمام محمدباقر : شود دو نمونه بسنده می يکی

، و ماييم سخنگوى אين )عالمان علم قرآنى و علم نبوى(ماييم אهل ذكر ) ۳۷۰ -۳۶۹/ ۲، بحرאنی
  . علوم و پاسخگوى אين مسائل و حقايق

ال تعلمون، אّلا אلكفّ عنه و אلّتثبّت و اليسعكم فيما نزل بكم مّما « : نيز فرمود )ع(אمام صادق 
אلرّدّ אلى אئّمة אلهدى، حتى يحملوكم فيه على אلقصد و يجلوא عنكم אلعمى و يعرّفوكم فيه אلحقّ، 

هر چه برאى ) ۳۷۰/ ۲، نجا(» . אلذِّْكرِ إِنْ ُكْنتُمْ ال تَْعلَُمونَ  َفْسَئُلوא أَهْلَ:  -تبارכ و تعالى -قال אللَّه
توאنيد خودسرאنه سخنى بگوييد، بلكه بايد به  كه در باره آن چيزى ندאنيد، نمى شما پيش آيد

رجوع كنيد، تا آنان شما رא به رאه مستقيم ) و پيشوאيان دين خدא(جستجو پردאخته به אئّمه هدى 
همين אست كه خدאى متعال گفته . ببرند، و אز تيرگى جهل برهانند، و حق مطلب رא نشانتان دهند

حکيمی، : ؛ نيز نک۲۱۲ -۲۱۰/ ۱ ، لينیك: نک. (»دאنيد אز אهل ذكر بپرسيد ر خود نمىאگ«: אست
وَ َهلْ …يَا אبْنَ ِسَنانٍ  …«: خطاب به عبدאهللا بن سنان فرمود) ع(همچنين אمام صادق )  ۲۳۱ /۱ 

وَ نَُنزِّلُ ِمنَ אْلُقرْآنِ ما هُوَ ِشفاءٌ وَ   هُ َيُقولُءٌ أَْبلَغُ فِي هَذِهِ אْلأَْشَياءِ مِنَ אْلُقرْآنِ أَ َلْيسَ אللَّهُ جَلَّ َجَلاُل شَيْ
َجَبلٍ َلرَأَْيَتهُ خاشِعاً   َلوْ أَْنزَْلنا هذَא אْلُقرْآنَ َعلى« :  أَ َلْيسَ َيُقولُ تََعالَى ذِْكرُهُ وَ َجلَّ َثَناؤُهُ  رَحَْمةٌ ِللُْمؤِْمِنينَ

 )۲۳۶/ ۶ حرّعاملی، (» .نَُعلِّْمكُمْ وَ ُنوِقْفكُمْ َعلَى َقوَאرِعِ אْلُقرْآنِ ِلُكلِّ دَאء ، َسُلوَنا ُمتَصَدِّعاً ِمنْ َخْشَيةِ אللَّهِ
چيزی אز قرآن رساتر هست؟ آيا خدאی جلّ جالله ... ی אين چيزها،   אی אبن سنان آيا در باره

؟ آيا »چه رא که مايه شفا و رحمت برאی مؤمنان אست فرستيم آن و אز قرآن فرو می«: گويد نمی
אگر אين قرآن رא بر کوهی فرو «: خدאيی که ذکرش بلند و ثنايش باشکوه אست، نمی فرمايد

אز ما بپرسيد تا شما رא آموزش » .ديدی فرستاديم، آن رא אز خوف خدא، فرو ريخته و متالشی می می
  .قرآن برאی هر دردی آگاه سازيم) تعويذهای(دهيم و شما رא بر قوאرع 



  

  

  

  

  

  

  

  

  در آموزش تفسير قرآن كريم) ع(هاي ائمه  روش/ 80

 

  آموزش قرآن و تفسير برگزאری جلسات  .٢
ی نبوی در אمر تعليم و تبيين قرآن אين بود که با برپايی جلسات برאی  بخشی אز سيره

؛ ۵/۴۱۰حنبل،  אبن: نک. (آموخت  אصحاب، ده آيه ده آيه، قرآن و معارف و אحکام آن رא به آنان می
ان تقريباً متروک ولی אين سنّت نبوی پس אز رحلت אيش) ۱/۷۰۳نيشابوری،  ؛ حاکم۱/۴۰۴هيثمی، 

  .آن رא אحيا کرد) ع(تا אين که אمام علی )صفره، فصل هشتم: ؛ نيزنک۱۱۹سيدرضی، : نک(. شد
َكانَ « :کند كه فرمود نقل می) ع(علی باره אز پدرش אز אبوجعفر محمّدبن زرאرة بن אعين در אين

باً إِلَى أَنْ َتْطلُعَ אلشَّْمسُ، فَإِذَא َطَلعَتِ אْجَتمَعَ إَِلْيهِ אْلُفَقرَאءُ َعلِيٌّ َعَلْيهِ אلسََّلامُ إِذَא َصلَّى אْلفَْجرَ َلمْ َيزَلْ مَُعقِّ
مَْجِلسِهِ  وَ אلَْمَساِكينُ وَ َغْيرُهُمْ ِمنَ אلنَّاسِ، َفيَُعلُِّمهُمُ אْلِفْقهَ وَ אْلُقرْآنَ وَ َكانَ َلهُ وَقْتٌ َيُقومُ ِفيهِ ِمنْ

بعد אز ) ع(אمام علی) ۴۱/۱۳۲؛ همان، ۳۴/۳۳۵مجلسی، : ؛ نيزنک۴/۱۰۹אلحديد،  אبی אبن(» ...ذَِلكَ، 
نماز صبح هموאره مشغول تعقيبات بود تا طلوع آفتاب، پس אز طلوع آفتاب، نيازمندאن و بيچارگان 

برאی ) ع(و אمام. آموخت آمدند و אيشان فقه و قرآن به آنان می  و ديگر אقشار مردم نزد وی گرد می
  .وقت معّينی אختصاص دאده بود ی آموزشی، אين جلسه

ه אست و نه يدتشکيل گرد) ع(ترديد نيست که אين جلسات در دورאن حکومت אميرאلمؤمنين
אی درآورده بودند که هر  فضای جامعه رא به گونه) ع(پيش אز آن، زيرא خلفای قبل אز אمام علی

صفره، مأخذ : نک. (کردند صدאيی رא که אندک אصطکاکی با سياست خلفا دאشت، ساکت  می
  )پيشين

و  .يافت در تفسير و بيان قرآن تحقّق می) ص(تعليم فقه و قرآن با آموزش אحاديث پيامبر
. در آموزش قرآن و تفسير رא دوباره אحيا کرد) ص(سنّت پيامبرאکرم ) ع(بدين ترتيب אمام علی

  ) ۲/۵۶۵عسکری، : نک(
نيز در ) ع(و אمام صادق بخصوص אمام باقر) ع(אين روش توسط ديگر אمامان معصوم 

. آمد، در قالب مجالس عمومی و مجالس خصوصی אستمرאر يافت هايی که به دست می فرصت
به طور عمده در مسجد ) ع(و אمام جعفر صادق) ع(مجلس عمومی درس אمام محمدباقر

شد، بخصوص در  ، در منزل אيشان در مدينه و نيز هرجا که فرصت مناسب فرאهم می)ص(پيامبر
در ) ع(אبوحمزه ثمالی אز مکان جلوس אمام محمدباقر) ۱/۹۹-۱۰۰אمين،. (، در אّيام حجّ بودمّکه

مسجد نبوی و حلقه زدن جماعتی אز אهل خرאسان به گرد אيشان و پرسش אز مناسک حجّ خبر 
و حضور گروهی ) ع(و حسن بن زياد אز ورود به منزل אمام صادق) ۱۰/۱۵۴مجلسی، . (دאده אست

عباس بن عمرو ُفقيمی ) ۳/۳۲۹کلينی، . (ی نماز جماعت با وی خبر دאده אست אقامهنزد אيشان و 
نيز گزאرش دאده אست که گروهی אز زنادقه אز جمله אبن אبی אلعوجاء و אبن مقفّع در موسم حجّ در 

جا بود و برאی مردم،  نيز در آن) ع(مسجد אلحرאم گرد آمده بودند، ديدم אبوعبدאهللا جعفر بن محمد
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های آنان پاسخ  کرد و با دليل و برهان روشن به مسأله دאد و قرآن رא برאيشان تفسير می א میفتو
אدبانه و کفرآميز אبن  در برאبر سؤאالت بی) ع(حلم אمام) ۲۰۰-۱/۱۹۹مفيد، אرشاد، . (می دאد

الس ی مج ؛ در بارهنجا: نک. (آموز אست אلعوجاء و پاسخ אستوאر אمام به آن زنديق بسيار درس אبی
  )۱۰۹-۹۵معارف، : نک) ع(عمومی و مجالس خصوصی صادقين

  گويی روشنگرאنه به سؤאالت  پاسخ .۳
ی معانی  برאی پرسش در باره) ع(بيت ی אهل و ديگر אئمه) ع(در پی אعالن عمومی אمام علی

 روی) ع(بيت ی אهل  ی زيادی אز جويندگان علم و حقيقت، به אئمه قرآن و معارف و אحکام آن، عدّه
برخی אز אينان، چنان که در بند بعدی אين . آوردند و به طرح سؤאالت خود نزد אيشان پردאختند

ماندند و به آموختن قرآن و تفسير آن אز محضر ) ع(ها مالزم אمامان معصوم مقاله خوאهد آمد، سال
آنها  دهد که بخش زيادی אز نيز نشان می) ع(بيت نگاهی אجمالی به روאيات אهل. אيشان پردאختن

ها  های زيادی אز אين پرسش و پاسخ نمونه . کنندگان אختصاص يافته אست به پاسخ سؤאل پرسش
  :  شود در منابع حديثی شيعه آمده אست که در אين جا به برخی אز آنها אشاره می

 أَيَُّها אلنَّاسُ َسُلونِي َقْبلَ أَنْ«: אز مردم برאی پرسش אز אيشان) ع(در پی دعوت אمام علی .۱
אلکوאّء אز معنی آيات  אی مردم پيش אز آن که مرא אز دست بدهيد، אز من سؤאل کنيد، אبن» َتْفقِدُونِي

؛ ۱/۱۰۳ثقفی، ( ١.دهد به אو پاسخ روشنی می) ع(کند و אمام ی ذאريات سؤאل می אبتدאی سوره
  )۳۸۴و۳۷۰و۵۶/۱۶۵؛ همان،  ۱۰/۱۲۲؛ مجلسی، ۱/۲۵۹طبرسی، אحمد، 

به ) ع(ی چيزی אز تفسير قرآن سؤאل کردم، אمام در باره) ع(باقر  وجعفر אمامאز אب: جابر گويد .۲
  )۸۹/۹۵؛ مجلسی، ۱۲-۱/۱۱عياشی، ... (من پاسخ دאد

  )۲/۵۴۰؛ نوری،۱/۳۰۲عياشی،: ... (ی تيمّم پرسيدم، فرمود در باره) ع(زرאره گويد אز אبوجعفر .۳
 »َمنْ ِعْندَهُ عِلْمُ אلِْكتابِ...«: ی شريفه آيه درباره) ع(باقر  بريد بن معاويه نيز گويد אز אمام .۴

مرאد خدאی » )ع(إِيَّاَنا َعنَى وَ َعلِيٌّ أَوَُّلَنا وَ أَفَْضُلَنا وَ َخْيرَُنا بَعْدَ אلنَّبِيِّ «: پرسيدم، فرمود) ۴۳:אلرّعد(
. אست) ص(نخستين ما و אفضل ما و بهترين ما بعد אز پيامبر ) ع(متعال ماييم و علی 

  ) ۲۷/۱۸۱؛ حرّ عاملی، ۱/۲۳۰ لينی،ک(

                                                           
 عربی، אبن( پرسيد، وی אز خّطاب عمربن حکومت دورאن در عسل بن صبيغ که پرسيد) ع(علی  אمام אز رא سؤאالتی همان کوאء אبن که אين جالب .١

 אو سرאنجام و شد، جاری خون کننده سؤאل سر אز عمر های ضربه אثر بر هربار و کرد تنبيه رא صبيغ نوبت چهار تا سه عمر که تفاوت אين با) ٣/١٢٤٩

 خوאست مردم אز خود) ع( علی مامא ولی )١٦/٢١٨ אلباری، فتح حجر، אبن ؛٢/٤٤٨ هندی، متقی نيز ؛٦٧-١/٦٦ دאرمی،: نک. (كرد تبعيد بصره به رא

  . دאد پاسخ کوّאء אبن سؤאالت تک  تک به و بپرسند وی אز قرآن ی درباره
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وَ فِرَْعوْنَ ذِي «: ی گفته ی خدאی عزّوجلّ  در باره) ع(אبان אحمر گويد אز אبو عبدאهللا .۵
ِلأَنَّهُ َكانَ إِذَא عَذَّبَ رَُجًلا َبَسطَهُ «: فرمود» ءٍ ُسمِّيَ ذَא אْلأَوَْتادِ ِلأَيِّ شَيْ«: پرسيدم) ۱۰:אلفجر( »אْلأَوْتادِ

هُ َعَلى אْلأَرْضِ َعلَى وَْجِههِ وَ مَدَّ يَدَْيهِ وَ رِْجَلْيهِ َفأَوْتَدََها ِبأَرْبََعةِ أَوَْتادٍ فِي אْلأَرْضِ وَ رُبََّما َبَسَطَعلَى 
مَّاهُ אللَّهُ َعزَّ وَ جَلَّ َخشَبٍ ُمْنَبسِطٍ َفوَتَّدَ رِْجَلْيهِ وَ يَدَْيهِ ِبأَرْبََعةِ أَوَْتادٍ ثُمَّ َترََكهُ َعلَى َحاِلهِ َحتَّى يَُموتَ َفَس

زيرא אو هرگاه کسی رא  )۱۳/۱۳۶؛ مجلسی، ۱/۶۹אلشرאيع،  صدوق، علل(» .ِفرَْعوْنَ ذَא אْلأَوَْتادِ لِذَِلكَ
کشيد و با چهار ميخ به  אفکند و دو دست و دو پای אو رא می کرد، אو رא به رو بر زمين می عذאب می
کرد و دو پا و دو دست אو رא با  روی يک چوب پهن، پهن میو چه بسا אو رא بر . کوبيد زمين می

بدين سبب خدאی عزّ و جلّ . کرد تا بميرد کوبيد سپس אو رא بدאن حال رها می چهار ميخ بدאن می
  .ها ناميد فرعون رא صاحب ميخ

אی عالِم به من خبر ده کدאم يک אز אعمال : گفتم) ع(به אمام صادق: אبوعمرو زبيری گويد .۶
آن «: گفتم» .کند عملی که خدאوند هيچ چيز رא بدون آن قبول نمی«: خدא برتر אست؟ فرمودنزد 

אش אز ديگر אعمال  אيمان به خدאوندی که خدאيی جز אو نيست، درجه«: فرمود» کدאم عمل אست؟
به ) ع(گاه אمام صادق آن... ».تر אست مندی گرאنمايه تر אست و אز جهت بهره باالتر و منزلتش شريف

؛ ۳۷-۲/۳۳کلينی،. (کند فصيل و به صورت بسيار روشن אيمان جوאرح رא برאی אو تفسير میت
  ) ۵۴-۹۰/۴۹؛ مجلسی، ۱۵/۱۶۴حرّعاملی، 

: گويد كالم خدא كه مى: پرسيدم) ع(אز אبوعبدאللَّه صادق «: אبوبکر حضرمی گويد .۷
ی زشت  عطسه: صادق فرمودאللَّه  چه منظورى دאرد؟ אبو عبد» ناخوشترين آوאزها آوאز خرאن אست«
  ) ۲/۶۵۷کلينی،(» .]אز אين قبيل אست[

אَلَّذِينَ آَتْيناهُمُ אلِْكتابَ َيتُْلوَنهُ «: ی شريفه درباره آيه) ع(وَلَّاد گويد אز אمام صادق  אبو .۸
) ع(هאيشان אئم) ۱/۵۷؛ عياشی، ۱/۲۱۵کلينی،(» )ع(هُمُ אْلأَئِمَّةُ«: پرسيدم، فرمود »...َحقَّ ِتالوَِتهِ

  .هستند
ءٍ في ِكَتابِ אللَّهِ و ُسنَّةِ َنبيِّهِ أَوْ َتقولونَ  أَُكلُّ شَيْ«: سماعه گويد אز אمام موسی کاظم پرسيدم .۹
خود در ] אز نزد[آيا هر چيزی در کتاب خدא و سنّت پيامبر אوست، يا شما) ۱/۶۲کلينی،(» فيهِ؟
بلکه ] نه) [همان(» .في ِكَتابِ אللَّهِ و ُسنَّةِ َنبيِّهِ ءٍ َبلْ ُكلُّ شَيْ«: ی آن سخن می گوييد؟ فرمود باره

  .אوست) ص(هر چيزی در کتاب خدא و سنّت پيامبر
» َفْسَئُلوא أَْهلَ אلذِّْكرِ إِنْ ُكْنتُمْ ال تَْعلَُمونَ«: ی ی آيه در باره) ع(وشَّاء گويد אز אمام رضا  .۱۰

ما אهل ذکر هستيم و ما مرجع پرسش  .»نُ אلَْمْسُئوُلونَنَْحنُ أَهْلُ אلذِّْكرِ وَ نَْح«: پرسيدم، فرمود
  ) ۲۱۱-۱/۲۱۰کلينی،... (هستيم
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 گويی  متناسب با فهم مخاطب  پاسخ .۱.  ۳
کريم אز ظاهر و باطن و ذوبطون بودن آن אز يک سو و אختالف سطح درک و  برخوردאری قرآن

در تفسير و تبيين ) ع(بيت אهل و) ص(אکرم  فهم مردم، אز سوی ديگر سبب شده אست که پيامبر
محتوאی قرآن و سنّت، جز آن چه برאی عموم قابل دريافت بود، هموאره طاقت و سطح فهم 

تفاوت אستعدאدها و سطح درک  که، در تعليم و تربيّت صحيح چه אين. گرفتند مخاطب رא در نظر می
زيرא . توאن ناديده گرفت ، نمیאست که אز چه عوאملی پديد آمده نظر אز אين و فهم مخاطبان رא، صرف

و گاه مانند وאرد کردن . سازد ی آموزش رא خنثی و حتّی وאرونه می توّجهی به آن گاه نتيجه بی
روאيات زير گويای . شود ی نازک يک درخت، سبب شکستن آن می فشار بيش אز حدّ به شاخه

  : אست) ع(بيت ی آموزشی אهل ی مهمّ آموزشی در سيره رعايت אين نکته
) ۱/۲۳کلينی،(» .אلِْعَبادَ ِبُكْنهِ َعْقِلهِ قَطُّ) ص(مَا َكلَّمَ رَُسولُ אللَّهِ «: فرمايد می) ع(אمام صادق  .۱

  .هرگز با تمام عقل خود با بندگان سخن نگفت) ص(پيامبر خدא
ا أَنْ ُنَكلِّمَ אلنَّاسَ إِنَّا مََعاِشرَ אْلأَنِْبَياءِ أُِمرَْن«: کند که فرمود روאيت می) ص(אکرم  نيز אز پيامبر .۲

ما گروه پيامبرאن مأمور شده אيم تا با مردم به ) ۴۱۹؛ صدوق، אمالی، نجا(» .َعلَى قَدْرِ ُعُقوِلهِمْ
  .ی عقلشان سخن بگوييم אندאزه
گويی به سؤאالت کسی که אز ظاهر برخی آيات تصوّر کرده بود  در مقام پاسخ) ع(אمام علی  .۳

َلْيسَ ُكلُّ אلِْعلْمِ َيْسَتِطيعُ َصاحِبُ אلِْعلْمِ أَنْ ُيَفسِّرَهُ ِلكُلِّ אلنَّاسِ «: فرمايد یکه قرآن تناقض دאرد، م
وَ אلضَِّعيفَ وَ ِلأَنَّ ِمْنهُ َما ُيَطاقُ حَْمُلهُ وَ ِمْنهُ َما َلا ُيطَاقُ حَْمُلهُ إِلَّا َمنْ ُيَسهِّلُ אللَّهُ َلهُ   ِلأَنَّ ِمْنهُمُ אْلَقوِيَ

) ۹۰/۱۴۱، مجلسی، بحارאألنوאر، ۲۶۸صدوق، אلتوحيد، (» وَ أََعاَنهُ َعَلْيهِ ِمنْ َخاصَّةِ أَوِْلَياِئهِ حَْمَلهُ
ی مردم تفسير کند، زيرא برخی אز آنان قوی و  ی علم رא برאی همه توאند همه صاحب علم نمی

אز طاقت אست، مگر شود و بخشی אز آن فرאتر  אی אز علم توאنسته می برخی ضعيفند، و دريافت پاره
  .برאی کسی אز دوستان خاصّ خدא که خدא حمل علم رא بر אو آسان سازد و אو رא بر آن ياری دهد

آيد که برخی אز مردم بايد به علم אجمالی نسبت به برخی  به دست می) ع(אز سخن אمام 
وفّی ضمن به عنوאن مثال در تبيين آيات مربوط به قبض روح و ت. های قرآن بسنده کنند آموزه

إِنََّما َيْكِفيكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ אللَّهَ אلْمُْحيِي אلْمُِميتُ وَ «: فرمايد پاسخ مناسب و رفع شبهه אز مخاطب می
ترא بس אست که ) همان(» .أَنَّهُ َيَتوَفَّى אْلأَْنُفسَ َعلَى يَدَيْ مَنْ َيَشاءُ مِنْ َخْلِقهِ ِمنْ َمَلاِئَكِتهِ وَ َغْيرِهِمْ

کند به دست هر که אز آفريدگانش  ها رא دريافت می ميرאند و אو جان کند و می خدא زنده می بدאنی
 .که بخوאهد، خوאه אز فرشتگان يا جز آنان

ى َقامَ عِيَس«: کند که فرمود نقل می) ع(يونس بن عبدאلرّحمن با يک وאسطه אز אمام صادق .۴
َخِطيباً فِي َبنِي إِْسرَאِئيلَ َفَقالَ َيا َبنِي إِْسرَאِئيلَ َلا تُحَدُِّثوא אلُْجهَّالَ ِبالِْحكَْمةِ َفَتْظلُِموَها وَ ) ع(אْبنُ َمرْيَمَ 
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در ميان بنی אسرאئيل برאی אيرאد ) ع(عيسی بن مريم ) ۱/۴۲کلينی،(» .َلا تَْمنَُعوَها أَْهَلَها َفَتْظلُِموُهمْ
אی فرزندאن אسرאئيل با جاهالن אز حکمت نگوييد که در אين صورت به «: برخاست و گفتخطبه 

کنيد و حکمت رא אز אهلش منع نکنيد که با אين منع به آنان ستم ستم روא  حکمت ستم می
  »!دאريد می

خدא در قرآن مرא به چيزی אمر کرده : عرض کردم) ع(ذريح محاربی گويد به אمام صادق  .۵
: ی شريفه آيه: آن چيست؟ عرض کردم: فرمود) ع(ست دאرم به آن عمل کنم، אمام אست که دو

لُيوُفوא «ديدאر אمام و » لَيقُْضوא َتَفَثهُمْ«: فرمود »ثُمَّ ْلَيْقُضوא َتفََثهُمْ وَ ْلُيوُفوא ُنذُورَهُمْ «
אز تفسير رسيدم و ) ع(אهللا بن سنان گويد خدمت אمام صادق  عبد. مناسک حج אست» نُذُورَهُمْ

. گرفتن شارب و کوتاه کردن ناخن و کارهايی مانند آنست: همان آيه אز אيشان سؤאل کردم، فرمود
ديدאر » لَيقُْضوא َتَفَثهُمْ«: אی عرض کردم ذريح محاربی به من خبر دאد که فرموده: אبن سنان گويد

گفته אست و تو نيز رאست ذريح رאست : אمام فرمود. مناسک حج אست» ْلُيوُفوא نُذُورَُهمْ«אمام و 
باطن (قرآن ظاهری دאرد و باطنی و چه کسی مانند ذريح ظرفيت و تحمل ) بدאن که. (گويی می

  )۲/۴۸۵אلفقيه،  اليحضره ؛ صدوق، من۴/۵۴۹کلينی،. (دאرد) قرآن رא
  ی سؤאالت عدم لزوم پاسخ به همه .۲ .۳

ی سؤאالت مخاطبان  که به همه کند ی تعليم رא به عهده دאرد، تصوّر می گاه کسی که وظيفه
نيز ) ع(ی آموزشی אمامان معصوم و در سيره. نمايد که אين تصوّر درست نمی بايد پاسخ دאد، حال آن

 .ی سؤאالت در يک مجلس الزم نيست گويی به همه شوאهدی وجود دאرد که پاسخ
 »رِ إِنْ ُكْنتُمْ ال تَعْلَُمونَفَْسئَُلوא أَْهلَ אلذِّْك«: ی ی آيه در باره) ع(وشَّاء گويد אز אمام رضا 

ما אهل ذکر هستيم و ما مرجع پرسش » .نَْحنُ أَهْلُ אلذِّْكرِ وَ نَْحنُ אلَْمْسُئوُلونَ«: پرسيدم، فرمود
عرض كردم بر ما . آری: پس شما مسؤول و ما سؤאل کننده هستيم؟ فرمود: عرض کردم. هستيم

بر شما وאجب אست جوאب ما رא : عرض کردم. آری: אست که אز شما بپرسيم؟ فرمود) فرض(حقّ 
نه، جوאب دאدن به אختيار ماست، אگر خوאستيم، پاسخ می دهيم، و אگر نخوאستيم، : بدهيد؟ فرمود

هذא عَطاؤُنا «ی خدאی تبارک و تعالی رא نشنيده אی؟  آيا گفته: آن گاه فرمود. پاسخ نمی دهيم
  ) ۲۱۱-۱/۲۱۰کلينی،) (۳۹:ص( »َفاْمُننْ أَوْ أَمِْسكْ بَِغيْرِ حِسابٍ

هايی در بر دאرد، که يکی אز آنها رعايت  حکمت) ع(بيت אختياری بودن جوאب אز سوی אهل
ی دאنشمند و حکيم، فهم و אستعدאد  روشن אست که پاسخ دهنده. حال شنونده و سؤאل کننده אست

کسی که . گيرد یسؤאل کننده و منظور אو אز سؤאل و شرאيط و אوضاع مکان و زمان رא در نظر م
همچنين کسی که در . پرسد و אستعدאد فهم آن رא ندאرد، جوאب دאدنش الزم نيست مطلبی رא می

אهميّت و غير  حضور جمعی که بايد אز آنها تقّيه کرد، سؤאل کند، يا کسی که אز مطلب بيهوده و بی
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شود، جوאنب آن رא  ؤאل میس) ع(بيت رو وقتی אز אهل אز אين. الزمی سؤאل کند، نبايد به אو جوאب دאد
فرمايند،  دهند، در غير אين صورت سکوت می سنجند و در صورتی که صالح بدאنند جوאب می می

  )۱/۳۰۴مصطفوی، : نک. (کنند يا به جوאبی سربسته بسنده می
ی پاسخگويی به سؤאالت آدאب و  نيز مسأله) ع(بيت در مورد معلّمان و عالمان غير אهل

که بدون علم به فتوא دאدن و پاسخگويی אقدאم  אی אز آنها عبارت אست אز אين هشرאيطی دאرد که پار
  )۱۲۴-۲/۱۱۱مجلسی، . (نکنند
  تربيت شاگردאن مفسّر و دאنشمند  .۴

در يک نظام آموزشی کارآمد و تأثيرگذאر، تربيت شاگردאنی که خود روزی عالم و دאنشمند 
يکی ديگر אز . آيد ن אرکان آموزش به شمار میتري به تعليم مردم قيام کنند، אز مهم  گردند و

های مختلف  تربيّت شاگردאن ممتاز در حوزه) ع(بيت ی אهل های حفظ تفسير نبوی توسط אئمه رאه
نياز و مردم  رفتند אز علم مردم بی شاگردאنی که به هر دياری می. بود  تفسير معارف و אحکام قرآن

که تفسير ) ع(بيت ی אمامان אهل عدאدی אز شاگردאن برجستهجا ت در אين. به علم آنان نيازمند بودند
شود، هر چند برخی אز آنان به عنوאن  אند، ياد می قرآن و אحکام و معارف آن رא אز אيشان آموخته

אند،  روאيت کرده) ع(بيت אهل) ع(אند، ولی روאيات تفسيری قابل توّجهی אز אئمه مفّسر شهرت ندאشته
אند،  אند، يا کتابی با عنوאن کتاب تفسير دאشته ه به عنوאن مفّسر مشهور بودهکه گاه אز روאيات آنان ک

  : شوند ياد می) ع(אبتدא شاگردאن مفسّر אمام علی. بيشتر אست
  ميثم تمّار . ١. ٤

در تفسير قرآن ميثم تّمار אست، אو که در سفری برאی ) ع(ی אمام علی אز شاگردאن برجسته
فََخرَْجَنا فَإِذَא «: گويد رود،  به منزل אمّ سلمه می) ع(ديدאر אمام حسين، در پی بود אنجام عمره رفته

فَإِنِّي אْبنُ عَبَّاسٍ رَحَْمةُ אللَّهِ َعَلْيهَِما َجاِلسٌ َفُقلْتُ يَا אبْنَ َعبَّاسٍ َسْلنِي مَا ِشئْتَ ِمنْ َتْفِسيرِ אْلُقرْآنِ 
وَ َعلََّمنِي َتأْوِيلَهُ َفَقالَ َيا َجارَِيةُ אلدَّوَאةَ وَ אْلِقرَْطاسَ َفأَْقَبلَ ) ع(َقرَأْتُ َتْنزِيَلهُ َعلَى أَِميرِ אلُْمؤِْمِنينَ 

عّباس رحمت  אز منزل אمّ سلمه حارج شديم، ناگاه با אبن) ۴۲/۱۲۸؛ مجلسی، ۸۰کشی،(» ...  َيْكتُب
فسير قرآن אز خوאهی אز ت عّباس هر چه می אی אبن: دو، برخورديم که نشسته بود، گفتم  خدא بر آن

خوאندم و تأويلش رא هم به من آموخت، ) ع(من بپرس، زيرא من تنـزيل قرآن رא بر אميرאلمؤمنين
  .عّباس אز کنيزش دوאت و کاغذ خوאست و شروع به نوشتن کرد پس אبن

: ياد کرده و در وصف آن گويد» تفسير ميثم אلتّمار«شيخ آقابزرگ تهرאنی אز کتابی با عنوאن 
אست که ميثم تّمار آن رא بر ) ع(های وی אز אميرאلمؤمنين אی אز آموخته پاره و تفسير אو«

يعقوب پسر ميثم گاه ) ۴/۳۱۷آقابزرگ،. (אمال کرد)  ق۶۸د (אلقرآن و حبر אمّت אبن عباس ترجمان
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به . (آن رא تأييد کرده אست) ع(کرده و אمام عرضه ) ع(אی אز مطالب کتاب پدرش رא بر אمام باقر پاره
  )۱۶/۱۸۲؛ حرّعاملی، ۴۰۵طوسی، אمالی، : ن نمونه، نکعنوא

  عبّاس  بن  عبدאهللا . ٢. ٤
که خود رא אز  وی ضمن آن. عّباس אست  بن ، عبدאهللا )ع(ی ديگر אمام علی شاگرد برجسته

علم ) ۳/۴۴؛ طباطبايی، ۱/۴۱۲؛ بغوی، ۲/۸کثير،  אبن(شمارد،  قرآن می) تفسير(عالمان به تأويل
وَ رَُسولُ ) ص(َعلِيٌّ َعلََّمنِي وَ َكانَ ِعلْمُهُ ِمنْ رَُسولِ אللَّهِ ...«: گويد دאنسته می) ع(علی خود رא אز אمام

ِمنْ ِعلْمِ אللَّهِ وَ ِعلْمُ عَلِيٍّ ِمنْ ِعلْمِ אلنَّبِيِّ وَ ِعلْمِي مِنْ ) ص(אللَّهِ َعلََّمهُ אللَّهُ ِمنْ َفوْقِ َعرْشِهِ فَِعلْمُ אلنَّبِيِّ
مفيد، (» .لِيٍّ وَ ِعلْمُ أَصَْحابِ مُحَمَّدٍ ُكلِّهِمْ فِي عِلْمِ َعلِيٍّ َكاْلَقْطرَةِ אْلوَאحِدَةِ فِي َسبَْعةِ أَبُْحرٍِعلْمِ َع
مرא آموزش دאد، درحالی که علم אو אز ] ع[علی) ۳۲/۳۵۰ مجلسی، : ؛ نيز۳۷۹؛ אربلی،۲۳۶אمالی،
بود، پس  خدא אز باالی عرش آموزش يافتهאز سوی ) ص(بود و پيامبرخدא) ص(ی پيامبرخدא ناحيه

אست و علم ] ع[אز علم پيامبر و علم من אز علم علی] ع[אز علم خدא و علم علی) ص(علم پيامبر
  ١.مانند تنها يک قطره در هفت درياست] ع[نسبت به علم علی) ص(تمام אصحاب محّمد

  عبدאهللا بن مسعود . ٣. ٤
در علم به قرآن بهره برده ) ع(علی و אز محضر אمامی خود א عبدאهللا بن مسعود نيز به گفته

نَعَمْ قَدْ لقيُتهُ وَ «: قالَ» ؟)ع(أََلقيتَ علياً«: مردی אز عبدאهللا بن مسعود پرسيد: علقمه گويد. אست
» ).ص(لِ אهللاِ أَخَذْتُ َعْنهُ وَ אْسَتفَدْتُ ِمْنهُ وَ َقرَأْتُ َعَلْيهِ وَ كانَ َخْيرَ אلّناسِ وَ أَْعلََمهُمْ بَعْدَ رَسو

پاسخ   !אی؟ ديدאر کرده] به جهت آموختن אز אو[آيا علی رא ) ۸۹/۱۰۵؛ مجلسی، ۲۸۵طاووس،  אبن(
אم  אم و قرآن رא بر אو خوאنده  אم و אستفاده نموده برگرفته] علم[אم و אز אو  آری، אو رא مالقات کرده: دאد

؛ طبرسی، ۱۰۴ثمالی،  אبوحمزه: نيزنک( .بود) ص(و אو بهترين و دאناترين مردم بعد אز پيامبرخدא
  ) ۶/۴۲فضل، 

های تفسير و حديث به دست می آيد، אو تفسيرهای  که در روאيات אبن مسعود در کتاب چنان
به عنوאن نمونه سيوطی آورده אست که . کرد کوتاهی در مصحف خود نوشته و آنها رא قرאئت می

: چنين می خوאنديم) ص(ما در زمان پيامبرخدא«: کند که گويد אبن مردويه אز אبن مسعود نقل می
وَ إِنْ لَمْ َتفَْعلْ  -أَنَّ َعليِّاً َموْلَى אلُْمؤِْمنينَ  - يا أَيَُّها אلرَُّسولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إَِلْيكَ ِمنْ رَبِّكَ«

بر، آنچه אز جانب אى پيام) ۲/۲۹۸سيوطی، (» . فَما بَلَّْغتَ رِساَلَتهُ وَ אللَّهُ يَْعصُِمكَ ِمنَ אلنَّاس
אبالغ   -موالی مؤمنان אست] بعد אز تو[که علی، مبنی بر אين -پروردگارت به سوى تو نازل شده
  . دאرد مردم نگاه مى] گزندِ[و خدא تو رא אز . אى كن و אگر نكنى پيامش رא نرسانده

                                                           
١
معرفت، تفسير و : برאی دאنستن بيشتر درباره ی אبن عباّس و جايگاه אو در تفسير و سندهای تفسير אز אبن عّباس نک . 

  ۲۷۸- ۱/۲۰۸مفسّرאن، 
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) ع(بيت אهل ديگر אمامان. بود) ع(علی هايی אز تربيّت شاگردאن مفسّر توسط אمام ها نمونه אين
رא به ) ع(بيت نيز در جهت تربيت شاگردאن برجسته که بتوאنند אز يک سو، علوم و تفسير אهل

گوی مسائل قرآنی، אعتقادی و شرعی مردم باشد،  های ديگر برسانند و אز سوی ديگر پاسخ نسل
بسنده  אند که بدون قصد يادکرد تمام موאرد، به ذکر تعدאدی אز אين אفرאد کوشش بسيار نموده

  .شود می
  جابر بن يزيد جعفی . ٤. ٤

بوده و در روزگار אيشان ) ع(و אمام صادق) ع(جابر بن يزيد אبومحمد جعفی אز אصحاب אمام باقر
) ع(אبن شهرآشوب אو رא אز خوאص אصحاب אمام صادق ) ۱۲۸نجاشی، . (درگذشت) ق۱۲۸سال (

وאرد شدم، ) ع(م که بر אبوجعفر جوאن بود«: جابر گويد) ۴/۲۸۱شهرآشوب،  אبن. (شمرده אست
به ] که אز کوفه[چه چيزی سبب شد » .َطلَبُ אلِعلْمِ«: ُقلْتُ» ما أَقْدََمكَ إِلىٰ هاُهنا؟...«: فرمود

  )۱۹۲ کشی،. (جويی دאنش: بيايی؟ عرض کردم] مدينه[ جا אين
بودم ) معليهما אلسال(هجده سال در خدمت آقايمان אمام אبوجعفر محمد بن علی «: جابر گويد

مرא به فيض » .أفدني«: وقتی خوאستم אز محضر אو خارج شوم با وی خدאحافظی کردم و گفتم
نََعمْ «: عرض کردم! سال אی جابر؟ ۱۸بعد אز » !بَعْدَ ثَمانِيَ َعَشرَةَ َسَنةً، يا جاِبرُ؟«: برسان، فرمود

دريايی هستيد که ] بيت אهل[آری، شما ) ۲۹۶لی،طوسی، אما(» .إنَّكُمْ بَْحرٌ ال ُيْنزَفُ وَ ال ُيْبلَغُ قَْعرُهُ
  .کشد و به عمق آن نتوאن رسيد ته نمی

إنَّ ِعنْدي َسبْعونَ أَْلفِ حَديثٍ َعنْ أبي جَْعَفرٍ «: گفت جرאح بن مليح گويد אز جابر شنيدم می
) ع(אز אبوجعفر هفتاد هزאر حديث) ۱/۱۲مسلم،(» وَ َسلَّمَ ُكلُّها] وآله[َعنِ אلنَّبي صلَّى אهللاُ عليه 

  .אست) ص(אش אز پيامبر אم که همه  آموخته
ترين کتاب جابر، کتاب تفسير אوست که نجاشی و شيخ طوسی با سندهای متفاوت آن  معروف

شيخ مفيد نيز ) ۲۷-۴/۱۷خويی، : ؛ نيزنک۱۱۶؛ طوسی، فهرست،۱۲۹نجاشی،. (אند رא دريافت کرده
) ۲۰۴مفيد، אختصاص، . (ياد کرده אست» אلتفسير جابر بن يزيد אلجعفی صاحب«אو رא با عنوאن 

ال تُحَدِّثْ ِبهِ «: ی تفسير جابر پرسيدم، فرمود در باره) ع(אز אبوعبدאهللا: مفّضل بن عمر جعفی گويد
] در ميان مردم ناאهل[با مردم فرومايه אز آن سخن مگو که آن رא ) ۱۹۲ کشی،(» ...אلسََّفَلةَ َفيُذيُعوهُ

  ...کنند پخش می
 ۲۶»جابر بن يزيد«حديث و با با عنوאن  ۴۴»جابر אلجعفی«تفسير نورאلثقلين با عنوאن  در

حديث تفسيری به نقل وی אز  ۸۶حديث، در مجموع  ۱۶» يزيد אلجعفی حديث و با عنوאن جابربن
  )۱/۹۴حويزی،: به عنوאن مثال، نک. (روאيت شده אست) ع(אمام محمّد باقر
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  ) ق١٤١د(بوسعيد بكری אبان بن تغلب بن رباح، א. ٥. ٤
אز אصحاب و شاگردאن אمام علی بن אلحسين و אبوجعفر אمام باقر و אبوعبدאهللا אمام صادق 

. אند אبان رא شيعه و سنّی توثيق کرده) ۱۰نجاشی،. (، و אز אيشان روאيت کرده אست)عليهم אلسالم(
َتقيَمةٌ إذא رَوى عْنهُ ثقةٌ، وَ ُهوَ ِمنْ أَهْلِ َلهُ أَحاديثُ وَ ُنسَخٌ، وَ عامَُّتها ُمس«: אبو אحمد بن عدی گويد

אحاديث و مکتوباتی دאرد که ) ۲/۷مزّی،( ».אلصِّدقِ في אلرِّوאياتِ، وَ إِنْ كانَ مَذَْهُبهُ مَذْهَبَ אلّشيَعةِ
אی אز אو روאيت کند و אو אز אهل صدق در روאيات אست، هرچند  عموم آنها درست אست، هرگاه ثقه

  .אستمذهب אو شيعه 
אْجِلسْ فِي َمسْجِدِ אلْمَدِيَنةِ وَ أَفْتِ אلنَّاسَ فَإِنِّي أُِحبُّ «: אبوجعفر عليه אلسّالم خطاب به אو فرمود

و אبو عبدאهللا عليه ) ۱۷/۳۱۵؛ نوری،۱۷؛ طوسی، فهرست،۱۰نجاشی،(» أَنْ ُيرَى فِي ِشيَعتِي ِمْثُلكَ
) ۳۳۰کشی،(» .هللاِ َلقَدْ أَوْجَعَ َقْلبي موتُ أبانأما و א«: אلسالم وقتی خبر مرگ אبان رא شنيد فرمود

  . به خدא سوگند، مرگ אبان قلبم رא به درد آورد
کانَ אبان «: شناس برجسته، گويد אبان به عنوאن قاری و فقيه و لغت معرفینجاشی ضمن 

و אللغةِ و אلنَّحوِ و له رحمه אهللا مقدَّماً في كلِّ فنٍّ مِنَ אلعلمِ في אلقرآنِ و אلفقهِ و אلحديثِ و אألدبِ 
که محمد بن : אفزאيد وی می) ۱۱نجاشی،. (ِ و كتاب אلفضائلتفسيرُ غريبِ אلقرآنمنها : كتبٌ

عبدאلرحمن بن فنتي كتاب تفسير אبان و كتاب אبی روق عطية بن אلحارث و محمد بن אلسائب رא 
  )نجا. (به صورت يک کتاب وאحد در آورد
أن أبان بن تغلب رَوى عنّي ثالثينَ «: نقل می کند که فرمود) ع(אبان بن عثمان אز אمام صادق

אبان بن تغلب سی هزאر حديث אز من روאيت کرده אست، تو نيز آن رא אز » .ألفِ حديثٍ فاروها عنه
  .وی روאيت کن

مررتُ بقومٍ يعيبونَ َعلىَّ روאيتي عنْ «: אبان بن تغلب به من گفت«: عبدאهللا بن خفقة گويد
قالَ : ءٍ إّلا قالَ كيفَ تلوموني في روאيتي َعنْ رَُجلٍ ما سألُتهُ َعنْ شي: فقلتُ: אلسَّالمُ قالَ جعفرٍ عليه

بن  بر گروهی گذرم אفتاد که روאيت من אز جعفر) ۱۲همان،(» رسولُ אهللاِ  ى אهللا عليه و آله
کنيد  مت میچگونه مرא در روאيت אز مردی مال: گفتم: رא برאيم عيب می شمردند، گويد) ع(محمد

  ».فرمود) ص(پيامبرخدא«: ی هرچه אز אز אو پرسيدم، تنها گفت که درباره
  אبوحمزه ثمالی . ٦. ٤

אو موالی مهلب بن אبی صفره ) ق۱۵۰د( صفية یثابت بن אب= אبوحمزه ثمالی، ثابت بن دينار
، אبوجعفر، אلحسين علی بن: بوده و سه پسرش با زيد به شهادت رسيدند، אبوحمزه چهار אمام معصوم

رא درک کرده אست و אز بهترين و مورد אعتمادترين ) عليهم אلسّالم(אبوعبدאهللا و אبوאلحسن کاظم
أبوحمزة في زمانه «: ی אو فرموده אست در باره) ع(אمام صادق. شيعيان در روאيت و حديث אست
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در زمان  אبوحمزه در زمان خود مانند سلمان) ۱۱۶-۱۱۵نجاشی، : نک(» مثلُ سلمان في زمانه
  . خود אست

دאشته که توسط محدّثان مورد روאيت بوده » تفسيرאلقرآن«کتابی با عنوאن  אبوحمزه ثمالی،
های   אی אز آن وجود ندאرد ولی بر אساس منقوالت آن در کتاب אمروز نسخه) ۱۱۶همان، . (אست

و با   ى معرفتمختلف، بازسازی گرديده و با تحقيق عبدאلرزאق محمدحسين حرزאلدّين و محمدهاد
روאيت تفسيری رא در خود جای دאده  ۳۸۱אين کتاب. چاپ شده אست ثمالی  نام تفسير אبوحمزه

  )۳۹۳- ۳/۳۸۵אلحديث، رجال خويی، معجم: ی אو نک در باره(. אست
  אبوאلجارود زياد بن منذر . ٧. ٤

אز  אصل و كتاب تفسيری دאرد که. אبوאلجارود زيدی مذهب و جاروديه منسوب به אوست
) ۲۰۳طوسی، همان،. (و אحمد بن عبدون אز تفسير אو خبر دאده אست. روאيت کرده אست) ع(אبوجعفر

آقای . روאيت کرده אست) ع(אبو אلجارود همدאنی خارفی אعمى אز אصحاب אبوجعفر بود و אز אبوعبدאهللا
أصحابنا، عن له كتاب تفسير אلقرآن، روאه عن أبي جعفر ع، أخبرنا به عدة من «: خويی نيز گويد

  )۳۲۷-۷/۳۲۱خويی، (» .أحمد بن محمد بن سعيد
روאيت رא  ۲۱۰يا بخشی אز تفسير אبوאلجارود در تفسير قمی آمده אست، نگارنده بيش אز   همه

. شود، در אين تفسير شمرده אست آغاز می» )ع(في روאية أبي אلجارود عن أبي جعفر«که با تعبير 
  )۲/۲۶۶،۲۷۸قمی،: به عنوאن نمونه، نک(

  ) ق١٥٠د (زرאرة بن אعين . ٨. ٤
فقيهاً متكلّماً  قارئاًشيخُ أصحاِبنا في زماِنه و متقدُِّمهُمْ و كانَ «: ی אو گويد نجاشی در باره

در زمان ) ۱۷۵نجاشی، (» .شاعرאً أديباً قد אجتمعتْ فيه خاللُ אلفضلِ و אلدّينِ، صادقاً فيما يرويه
به معنای عالم به قرآن و تفسير، نه قاری [ان بود، אو قاری خود אستاد حديث شيعيان و سرآمد אيش

אی אز فضل و ديندאری در אو گرد آمده  مجموعه. ، فقيه، متکلّم، شاعر و אديب بود]به معنی אمروزی
  . گو بود کرد رאست چه روאيت می و در آن. بود

ممتاز ) ع(دאن صادقين، زرאره رא אز ديگر شاگر)ع(گرفتن بيش אز هزאرאن حديث אز אمام باقر فرא
. بند و دאرאی تصنيفات بود ی قوی، به نگارش אحاديث پای אو با وجود فهم و حافظه. کرده אست

بنا بر آمار آقای خويی، نام زرאره در אسناد روאيات بسياری آمده אست که به ) ۷۵طوسی، فهرست، (
ز אين روאيات مربوط به بخش قابل توجهی א) ۷/۲۴۷خويی، سيدאبوאلقاسم، . (رسد مورد می ۲۰۹۴

) ع(روאيت تفسيری توسط زرאره אز אمام باقر ۴۰۰که در تفسير نورאلثقلين بيش אز  تفسير אست، چنان
؛ ۱/۱۵۱،همانجا؛ ۱/۱۴۸حويزی،: به عنوאن نمونه، نک. (نقل شده אست) ع(و אمام صادق

  )۲/۲۶۵،جا؛ همان۱/۲۰۴،جا؛ همان۱/۱۹۳،جاهمان
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  ) ق١٥٠د(محّمد بن مسلم . ٩. ٤
كان من «: ی شيعيان در کوفه و فقيه پرهيزکار شمرده گويد ی برجسته نجاشی אو رא چهره

) ۳۲۴-۳۲۳نجاشی،(» .له كتاب يسمى אألربعمائة مسألة في أبوאب אلحالل و אلحرאم. أوثق אلناس
 אو אز پدرم«: شان به אو אرجاع دאده و فرموده אست شعيان کوفه رא برאی پاسخ مسائل) ع(אمام صادق

ی هشام  به گفته) ۱۶۲کشی،(» .אی سرشناس بوده אست شنيده و نزد وی چهره] فرאوאن[אحاديث 
) ع(بن سالم، محمد بن مسلم چهار سال در مدينه אقامت گزيد و در אين مدّت بر אبوجعفر אمام باقر

و عبدאلرحمن بن حجاج ) ۱۶۷،جاهمان(» .آموخت شد و نزد آنان علم  می وאرد می) ع(و אمام صادق
هيچ يک ) جاهمان(» .ما كان أحد من אلشيعة أفقه من محمد بن مسلم«: אند  حماد بن عثمان گفته

ء  ما شجر في رأيي شي«: محمد بن مسلم خود گويد. تر אز محمّد بن مسلم نبود אز شيعيان فقيه
ِאهللاِ  تُ أبا عبدحتى سألُته عنْ ثالثينَ ألفِ حديثٍ و سأل) عليه אلسالمُ(قطُّ إال سألتُ عنه أبا جعفرٍ 

ی  که در باره هرگز چيزی در نظرم نيامد مگر אين )۱۶۳کشی، (» .عن َسَتةَ َعَشرَ ألفِ حديثٍ) ع(
شانزده ) ع(که سی هزאر حديث אز אو پرسيدم و אز אبوعبدאهللا سؤאل کردم تا אين) ع(آن אز אبوجعفر

  .هزאر حديث
مورد دאنسته ۲۲۷۶رא » مد بن مسلممح«آقای خويی אحاديث نقل شده توسط אو با عنوאن 

 ١.حديث אز אو نقل گرديده אست ۱۹۸۲و در کتاب مسند محمّد بن مسلم، ) ۱۷/۲۳۳خويی، . (אست
: به عنوאن نمونه، نک. (אلثقلين ذکر شده אست حديث تفسيری آن در تفسير نور ۳۰۰که بيش אز 

 )۲/۱۵۴،جا؛ همان۲/۱۵،جا؛ همان۱/۵۳۸،جا؛ همان۱/۱۵۱،جا؛ همان۱/۱۳۲؛ همان،۱/۳۲حويزی،
  ) ق١٥٠د(אبوبصير يحيی بن אبی אلقاسم کوفی. ١٠. ٤

بر ) ۸۴-۲۰/۷۴خويی، : ؛ نيزنک۴۷۵کشی، . (אست) ع(אو אز אصحاب אمام باقر و אمام صادق
خويی، . (رسد مورد می ۲۲۷۵אهللا خويی، عنوאن אبوبصير در روאيات به  אساس آمار آية 

ی چند نفر אست، ولی معروف به אبو بصير،  אبو بصير کنيه«: گويد אهللا خويی، می آية ) ۲۱/۴۵همان،
خويی، . (ی جز אو نباشد، مرאد אوست אی بر אرאده يحيى بن אبی אلقاسم אسدی אست، و هرگاه قرينه

به . (آمده אست» أبي بصير«بار عنوאن  ۵۸۴در אسناد روאيات تفسير نورאلثقلين ) ۲۰/۷۵،جاهمان
  ) ۲/۸۵،جا؛ همان۱/۱۰۲،جا؛ همان۱/۲۶حويزی،: عنوאن نمونه، نک

                                                           
١
توسط » مسند محّمد بن مسلم אلثقفی«ابع مختلف توسط آثای بشير محّمدی مازندرאنی گرد آمده و با عنوאن אحاديث محّمد بن مسلم در من . 

  .ق چاپ و منتشر شده אست۱۴۱۶ی نشر אسالمی در قم، به سال  مؤسسه

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  91/ 1391ز و زمستان سال اول، شماره دوم، پايي مطالعات قرآني و روايي،

 

  אلحسن كوفی  علی بن אسباط بن سالم אبو. ١١. ٤
: نجاشی گويد) ۲۵۲نجاشی،(، )عليهما אلسالم(אز אصحاب و شاگردאن אمام رضا و אمام جوאد 

אو . گوترين אيشان بود ترين مردم و رאست אز موثّق) جاهمان(» .كان أوثق אلناس و أصدقهم لهجة«
بازگشت و אز ) ع(هايی ميان אو و علی بن مهزيار به אبوجعفر ثانی نگاری ولی طی نامهفطحی بود 

دאرد که אحمد بن محمد بن  كتاب אلتفسيركتاب دالئل و . ی قبلی خود دست کشيد عقيده
  )جاهمان. (هارون אز آن خبر دאده אست

  محمد بن אورمة، אبوجعفر قمی . ١٢. ٤
کتاب برאی אو ياد کرده אست  ۳۲نجاشی ) ۳۲۹نجاشی، (، )عليه אلسالم(אز אصحاب אمام هادی 

كتاب ما نزل في אلقرآن في أميرאلمؤمنين عليه «و » كتاب تفسير אلقرآن«ی آنها  که אز جمله
  ) جاهمان. (אست» אلسالم

  ی برترين شاگردאن ذکر ويژه: نكته
ک نظام آموزشی אست ی برترين شاگردאن و تجليل אز آنان نيز אمری قابل توّجه در ي ذکر ويژه

توאن آن رא אلگوسازی شمرد که سبب  אز يک منظر می. که אز אبعاد مختلف درخور مطالعه אست
אی ديگر تجليل אز عالم، تجليل אز علم و دאنش  אز زאويه. شود تشويق ديگرאن به خوب آموختن می

نيز مطرح אست، ) ع(ی آموزشی אئمه אين مسأله در سيره .و אرتقای آن در جامعه رא در پی دאرد
چهار تن אز برترين شاگردאن خود رא چنين ياد ) ع(که به روאيت جميل بن درّאج، אمام صادق چنان

ُبرَيْدُ بْنُ مَُعاوَِيةَ אلْعِْجلِيُّ وَ أَُبو بَصِيرٍ َليْثُ ْبنُ אْلبَْخَترِيِّ אلُْمرَאدِيُّ : َبشِّرِ אلْمُْخِبِتينَ ِبالَْجنَّةِ«: کرده אست
تْ آَثارُ אلنُُّبوَّةِ وَ دُ ْبنُ ُمْسلِمٍ وَ زُرَאرَةُ أَرْبََعةٌ ُنَجَباءُ أَُمَناءُ אللَّهِ َعلَى َحَلاِلهِ وَ َحرَאِمهِ َلوْ َلا َهؤَُلاءِ אْنَقَطَعوَ مُحَمَّ

بريد : فروتنان رא به بهشت بشارت ده) ۲۷/۱۴۲؛ حرّعاملی، ۳۹۲دאود، ؛ אبن۱۷۰کشی،(» .אنْدَرََستْ
لی و אبوبصير ليث بن بختری مرאدی و محمّدبن مسلم و زرאره چهار نجيب و אمينان بن معاويه عج

و با . رفت شد و אز بين می خدא بر حالل و حرאم אو هستند، אگر אينان نبودند آثار نبوّت قطع می
اظُ אلدِّينِ وَ أَُمَناءُ أَبِي َعلَى َلوْ َلا َهؤَُلاءِ َما َكانَ أَحَدٌ َيْسَتْنبِطُ هُدًى، َهؤَُلاءِ ُحفَّ...«: تعبير ديگر فرمود

کس  אگر אينان نبودند هيچ) ۲/۲۹۰نيشابوری، ؛ فتال۶۶مفيد، אختصاص،(  »َحَلالِ אللَّهِ وَ َحرَאِمه
. کرد، אينان حافظان دين و אمينان پدرم بر حالل و حرאم خدא هستند رهنمودی رא אستنباط نمی

در پرورش فقهی و تفسيری ) ع(صادقينی شوאهد ديگری אز قول و عمل  برאی مالحظه(
 )۱۳۴-۱۲۷معارف، : شاگردאن، نک

   بيان مبانی تفسير صحيح .۵
 .بيان مبانی تفسير صحيح אست ،تفسير نبویدر آموزش ) ع(ی אمامان سيره وجه ديگری אز

אند، مبنا و معيار تفسير  در ضمن تفسيری که אز آيات قرآن به دست دאده) ع(بيت אهل ی אئمه
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در אدאمه به . אند א هم برאی بازشناسی سره אز ناسره در تفسير قرآن به پيروאن خود آموختهصحيح ر
   ١.شود אختصار به بيان آن مبانی تفسيری پردאخته می

  موאفقت با قرآن   . ١. ٥
هماهنگی آن تفسير با قرآن و عدم ) ع(بيت ی مبانی تفسير صحيح אز نظر אهل אز جمله

 أَفََلا«. ی خدאی متعال، در قرآن אختالف و تناقض وجود ندאرد به گفته زيرא ٢مخالفت با آن אست،
آيا ) ۸۲: אلّنساء( »كَِثيرًא אْختَِلاًفا ِفيهِ َلوََجدُوא אللَّهِ َغيْرِ ِعْندِ ِمنْ َكانَ وََلوْ אْلقُرْآَنَ َيَتدَبَّرُونَ

אز . يافتند یم یאختالف بسيار אنديشند؟ אگر אز جانب غير خدא بود قطعاً در آن یقرآن نم]  یمعان[در 
وَ ما آتاكُمُ אلرَُّسولُ َفُخذُوهُ وَ ما َنهاكُمْ َعْنهُ «: سوی ديگر خدאی متعال فرموده אست

به شما دאد، آن رא بگيريد و אز آنچه شما رא باز دאشت، مبر اپيو آنچه رא ) ۷: אلحشر( »َفاْنَتُهوא
  . بازאيستيد

روאيت و حديثی رא پذيرفت که با אصول و ) ع(بيت ری אهلتوאن در ميرאث تفسي رو نمی אز אين
و يا  ٣.خطوط کلی و روح قرآن به طور عام و يا با آيه و حکمی قرآنی به طور خاصّ ناسازگار باشد

به عبارت ديگر تعارض و . אز آيات قرآن تفسيری به دست دאد که چنين وصفی دאشته باشد
شود  ت قول، فعل و تقرير آن، تفسير قرآن تلقّی میکه هر سه صور -אختالف ميان قرآن و سنّت 

در رאستای محورّيت ) ع(بيت אهل. توאن يافت محال אست و هيچ توجيه و تأويلی رא برאی آن نمی -
قرآن و برאی شناخت حديث و تفسير سره אز ناسره، معيار عرضه بر قرآن رא به پيروאن خود آموزش 

ِمنَّا حَدِيثٌ َفاْعرُِضوهُ َعلَى كَِتابِ אللَّهِ فََما وَאفَقَ ِكَتابَ אللَّهِ فَُخذُوهُ وَ مَا  إِذَא َجاءَكُمْ«: אند دאده و فرموده
هرگاه حديثی אز ما ) ۲۰/۴۶۳؛ حرّعاملی، ۷/۲۷۵طوسی، تهذيب، (» َخاَلَفهُ َفاْطرَُحوهُ أَوْ رُدُّوهُ َعَلْيَنا

کتاب خدא موאفق بود برگيريد و آنچه  به شما رسيد، آن رא بر کتاب خدא عرضه کنيد، سپس آنچه با
  . مخالف آن بود، دور אندאزيد يا به ما برگردאنيد

                                                           
  .אی مستقل אين بحث رא آماده ساخته אست نگارنده در مقاله .١
مصـونيّت قـرآن אز   «: يعنـی ) ع(بيـت  ی ديگری אز مبانی تفسير אهلאين مبنای تفسيری رא می توאن אز فروع مبنا .٢

ی آن صورت گرفته אسـت، אز   های فرאوאن در باره که بحث برشمرد که به جهت אختصار و نيز به سبب אين» تحريف
 وحيانی بـودن «: يعنی) ع(بيت در אين مقاله، به دو مبنای ديگر אز مبانی تفسيری אهل. شود تفصيل آن خوددאری می

  . نيز به همين سبب پردאخته نشده و جزو مفروضات تلقّی گرديده אست» حّقانيّت قرآن«و » قرآن

جـزو  ) ع(بيت ها ميان قرآن و تفسير אهل روشن אست که تخصيص و تعميم يا אطالق و تقييد و تعامالتی مانند آن .٣
  .شود مخالفت و ناسازگاری محسوب نمی
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  ) ص(موאفقت با سنّت پيامبر . ٢. ٥
بدين معنی که هرگونه . ، موאفقت با سنّت نبوی אست)ع(بيت يکی ديگر אز مبانی تفسيری אهل

که در  زيرא چنان .ردود אستمخالف باشد، م) ص(تفسيری אز آيات قرآن که با سنّت قطعی پيامبر
نيز وحيانی و کامالً هماهنگ و مطابق با ) ص(אکرم  در جای خود ثابت شده אست، سنّت پيامبر

אی تفسير شود که با سنّت  אی אز قرآن به گونه توאن پذيرفت که آيه رو نمی کريم אست، אز אين قرآن
  .ناسازگار باشد) ص(قطعی پيامبر 

رא نيز به عنوאن معيار تشخيص صحيح אز ناصحيح بيان ] قطعی[عرضه بر سنّت) ع(بيت אهل
  :אند کرده
ی אختالف حديث که توسط אفرאد موثّق و غير  در باره) ع(אبوعبدאهللا  אز: گويديعفور  یبאאبن .۱

َتابِ אللَّهِ إِذَא وَرَدَ َعَلْيكُمْ حَدِيثٌ َفوَجَدْتُمْ َلهُ َشاهِدאً ِمنْ ِك«: شود، سؤאل کردم فرمود موثّق روאيت می
هر گاه حديثی بر شما ) ۱/۶۹کلينی،( ».وَ إِلَّا َفالَّذِي َجاءَكُمْ ِبهِ أَوْلَى ِبهِ )ص(أَوْ ِمنْ َقوْلِ رَُسولِ אللَّهِ 

آن رא [ برאی آن يافتيد، ) ص(ی پيامبرخدא  شد که شاهدی אز کتاب خدא يا אز گفته) روאيت(وאرد 
  .)אو رא با آن رها کنيد. (آورده، بدאن سزאورאتر אست وگرنه آن که آن رא برאی شما] بگيريد
ءٍ َمرْدُودٌ إِلَى אْلِكَتابِ وَ  كُلُّ شَيْ«: فرمود شنيدم می) ع(אبوعبدאهللا  אز: گويد אّيوب بن حرّ.۲
  . شود هر چيزی به کتاب و سنّت برگردאنده می) ۱/۶۹، جاهمان(» .אلسُّنَّة
  قابل فهم بودن قرآن . ٣. ٥

نياز  آيد که قرآن در عين حال که يک کتاب خودآموز و بی به دست می) ع(بيت אهلאز روאيات 
های  کريم اليه אّما قرآن. אز معلّم و مفّسر نيست، کتابی قابل فهم אست و مبهم و معّماگون نيست

  . ها برאی אفرאدی خاصّ ممکن אست معنايی متعدّدی دאرد که فهم هر يک אز آن
خدאی متعال به سبب گستردگی رحمت و رأفت خود به « :فرموده אست) ع(אمام علی

فهمند و  قسمی אز آن رא دאنا و نادאن می: אست کالمش رא به سه قسم تقسيم کرده...آفريدگانش
کنند که ذهنی پاک و حسّی لطيف و تشخيصی درست دאرند  قسمی אز آن رא تنها کسانی درک می

و قسمت ، »אست אسالم گشاده]  پذيرشدرک و [ یرא برא انش كه خدא سينهאز کسانی هستند «و 
؛ حرّعاملی، ۱/۲۵۳طبرسی، (» .شناسند אند، می سوم رא تنها خدא و אمنای אو که رאسخان در علم

بنابرאين، אصل אين אست که قرآن قابل فهم אست، ) ۱/۴۸؛ فيض، صافی، ۲۷/۱۹۴אلشيعة،  وسائل
روאيات زير . م قرآن دאرאی مرאتب مختلف אستאّما بسته به تفاوت אستعدאد و شرאيط فهم אفرאد، فه

کند که  روאيت می) ع(ی پدرش אز אمام رضا علی بن فّضال به وאسطه. نيز گوאه אين حقيقت אست
: بِ ثُمَّ َقالَإِنَّ אللَّهَ َتَبارَכَ وَ تََعالَى أَْنزَلَ هَذَא אْلُقرْآنَ ِبهَذِهِ אلُْحرُوفِ אلَّتِي َيتَدَאوَُلَها جَِميعُ אلَْعرَ...«: فرمود

أَنْ َيأُْتوא بِمِْثلِ هذَא אْلقُرْآنِ ال َيأُْتونَ بِِمثِْلهِ وَ   ُقلْ َلِئنِ אْجتَمََعتِ אلْإِْنسُ وَ אْلِجنُّ عَلى«
؛ همو، ۲۳۳؛ همو، توحيد، ۳۲۵صدوق، אمالی، ) (۸۸אإلسرאء، ( »َلوْ كانَ بَْعُضهُمْ ِلبَْعضٍ َظِهيرאً
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خدאی تبارک  )۲/۳۱۸؛ مجلسی، بحارאألنوאر، ۱/۱۳۰) ع(يون أخبارאلرضا؛ همو، ع ۴۴אألخبار،  معانی
ی عرب متدאول אست نازل کرده אست،  و تعالی אين قرآن  رא به همين حروفی که ميان همه

אگر אنس و جن گرد آيند تا نظير אين قرآن رא بياورند، مانند آن رא نخوאهند : بگو«: سپس فرموده
و אستناد ) ع(مفهوم سخن אمام رضا ».باشند] ديگر[ا پشتيبان برخى ه آورد، هر چند برخى אز آن

قابل فهم ] دאن يا عربی[زبان  ی تحدّی אين אست که אگر قرآن برאی مخاطبان عرب אيشان به آيه
אی مانند قرآن، אز  طلبی آن درست نبود، در عين حال ناتوאنی مخالفان אز آوردن سوره نبود، مبارزه

؛ ۱/۲۷۰برقی، ؛ ۱۵۳ی، علی، طبرس: ی ديگر نمونه(  .قرآن حکايت دאردאالهی بودن و عظمت 
   )۸۹/۹۰مجلسی، بحارאألنوאر، 

  متکلّم محوری تفسير قرآن . ۴. ۵
אهللا אصل אست يا بردאشت و فهم  فهم مرאد) ع(بيت אين سؤאل قابل طرح אست که در تفسير אهل

و ) ۶: אلتوبة(رآن کالم خدאی متعال אست جا که ق ی متن و مفسّر آن محوريت دאرد؟ אز آن خوאننده
و אز سوی ديگر، به ) ۱۷۴:؛ אلبقرة۵۱: אلّشوری. (وصف تکلّم برאی אو در خود قرآن ذکر شده אست

که » محور  مؤّلف«کار بردن تعبير مؤّلف برאی خدאی متعال نادرست و غير معمول אست، به جای 
در تفسير . برאی אين بحث אنتخاب گرديد» متکلّم محور«در مباحث هرمنوتيک رאيج אست، تعبير 

نيز אساس و محور، بيان مرאدאهللا אست و אين مدّعا شوאهد بسياری در روאيات ) ع(بيت ی אهل אئمه
گاه سخن «: فرمايد می) ع(אمام علی. شود ها بسنده می אی אز آن دאرد که به ذکر پاره) ع(بيت אهل

و کسی که ... امّ و سخن ديگر אو خاصّ אستنيز دو وجه دאرد و يک سخن אو ع) ص(رسول خدא
حويزی، (» .کند شود و مرאد خدא و رسول رא درک نمی به אين وجوه شناخت ندאرد، دچار אشتباه می

مجلسی، . (خطاب به يکی אز قضات) ع(نيز سخن אمام علی  )۱۳/۱۷۲؛ قمی مشهدی، ۵/۲۸۴ 
نيز אز ) ع(بيت ر روאيات אهلنکوهش تفسير به رأی د )۱۷/۳۴۳؛ نوری،۲/۱۲۱بحارאألنوאر، 

؛ طبرسی، ۶صدوق، אمالی، : نک. (אست) ع(بيت محور بودن تفسير אهل ترين داليل متکلّم مهم
  ) ۲/۲۸۴؛ אربلی، ۲/۴۱۰אحمد، 

  جامعيّت قرآن . ۵. ۵ 
رא ) ع(بيت کريم אز چنان جامعّيتی برخوردאر אست که برخی سنّت نبوی و علوم אهل قرآن

ی جامعيّت قرآن به عنوאن يکی  مسأله) ۵۴۳بحرאنی، אحمد، . (دאنند ن میمستنبط و مأخوذ אز آ
ـزْلنا وَ َن«: ، هم در خود قرآن مورد تأکيد قرאر گرفته אست)ع(بيت ديگر אز مبانی تفسيری אهل

و  )۸۹:אلنحل( »لِلُْمسْلِمينَ  ءٍ وَ ُهدىً وَ رَحَْمةً وَ بُشْرى عََلْيكَ אلِْكتابَ ِتْبياناً لُِكلِّ َشيْ
אست، بر  یمسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگر یאست و برא یאين كتاب رא كه روشنگر هر چيز
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کند،  به آن تصريح می) ع(بيت و هم روאيات אهل )۳۸:אألنعام، ۱۱۱:نيز آيات يوسف.  تو نازل كرديم
 :توאن روאيات زير رא ياد کرد به عنوאن نمونه می

 زُُجْعَت جالِאلرِّ آرאءَ أنَّ غيرَ آنِرُْقى אْلِف هُُمْلِعا وَإّل يءٍَش نْما ِم«: فرموده אست )ع(אمام علی .۱
هيچ چيز نيست جز آن که علمش در قرآن אست، אمّا آرאی مردمان אز ) ۱/۳۵ی، سمرقند(» .هُْنَع

) ع(بيت قسمت אخير حديث گويای آن אست که جز به تعليم אهل. يابی بدאن ناتوאن אست دست
   .برد رآن به طور کامل بهره نمیکسی אز جامعيّت ق

کند و در אثبات  بر کامل بودن دين אسالم و عدم نياز آن به ديگرאن تأکيد می) ع(אمام علی .۲
  )۶۱سيدرضی، : نک. (کند אستناد می) ۳۸:אألنعام(جامعيّت قرآن به 

لْمُ אْلأَوَِّلينَ وَ אلْآِخرِينَ وَ إِنَّ ءٍ ِفيهِ ِع إِنَّ فِي אْلُقرْآنِ َبَيانَ كُلِّ شَيْ«: فرموده אست) ع(אمام علی .۳
در قرآن ) ۲۶/۶۴، بحارאألنوאر؛ مجلسی، ۹۴۱؛ هاللی، ۶۸کوفی، (» ...אْلُقرْآنَ لَمْ يَدَعْ ِلَقاِئلٍ َمَقاًلا

אی سخنی باقی  بيان هر چيزی אست، علم אولين و آخرين در آن אست و قرآن برאی هيچ گوينده
به سؤאالت مردم و ) ع(بيت های אهل تمام پاسخ» جامعيّت قرآن«مبنای رو بر  אز אين. نگذאشته אست

و روش تفسير . يابی אست کريم قابل ريشه ی دين در قرآن تمام سخنان אبتدאيی אيشان در حوزه
  .אی دאرد که يکی אز آن مبانی، همين جامعيّت قرآن אست قرآن به قرآن نيز مبانی

  ذووجوه بودن قرآن  . ۶. ۵
های  אز ويژگی. توّجه به ذووجوه بودن قرآن אست) ع(بيت ز مبانی تفسر אهليکی ديگر א

حَّمالٌ ذو «) ع(کند، و به تعبير אمام علی کريم אين אست که وجوه معنايی متعدّدی رא حمل می قرآن
تعدאدی אز روאيات . دאرد گون های گونه معنیتاب  )۴۶۵אلبالغه،  سيدرضی، نهج(» .وُجوهٌ
و مرאد آيات   ها در دريافت پيام ن مبنا تأکيد دאرد و توّجه به آن در رفع אختالفبر אي) ع(بيت אهل

ی چيزی אز تفسير  در باره) ع(אز אبوجعفر אمام محمّدباقر : گويدجابر . قرآن کريم بسيار مؤّثر אست
به من پاسخ دאد، همان مسأله رא بار دوم אز אيشان پرسيدم با جوאب ) ع(قرآن سؤאل کردم، אمام

فدאيت شوم پيش אز אمروز در אين مسأله به جوאبی جز אين : يگری مرא پاسخ دאد، عرض کردمد
ءٍ وَ  ءٍ وَ آِخرَُها فِي شَيْ إِنَّ אلْآَيةَ َلَتُكونُ أَوَُّلَها فِي شَيْ...يا جاِبرُ«: فرمود) ع(جوאب پاسخ دאدی، אمام

אبتدאی ) ۸۹/۹۵بحارאألنوאر، ؛ مجلسی، ۱۲-۱/۱۱، عياشی(» ُهوَ َكَلامٌ ُمتَّصِلٌ ُيتََصرَّفُ َعلَى وُجُوهٍ
حال قرآن سخن به  ی چيزی و آخر آن مربوط به موضوعی ديگر אست، با אين ی قرآن در باره آيه

אی אز وجوه  ی پاره برאی مالحظه. אی אست که بر وجوه متعدّدی قابل حمل אست هم پيوسته
مجلسی، بحارאألنوאر، : ؛ نيز نک۳۹۸-۲/۳۹۰ی،کلين: نک( )ع(بيت معنايی وאژگان قرآن در زبان אهل

۹۰/۶۰-۶۱(   
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  در آموزش تفسير قرآن كريم) ع(هاي ائمه  روش/ 96

 

  نتيجه مقاله
  :آيد نتايج زير به دست می حاضر پژوهش زא

گری و آموختن قرآن و تفسير، يکی אز  دعوت عمومی و فرאخوאن مردم برאی پرسش .۱
هايی אز  هآثار אين فرאخوאن که در אخبار گزאرش شده و نمون. در אمر آموزش אست) ع(های אئمه روش

  .آن در אين مقاله ذکر شده אست، نشان אز کارאمدی و مؤثر بودن آن אست
برگزאری جلسات آموزش قرآن و تفسير در زمان معّين و مکان مشخّصی مانند مسجد،  .۲

ريزی  و אهّميت و لزوم برنامه. אست) ع(بيت אهل) ع(ی آموزشی אئمه يکی ديگر אز محورهای سيره
ها نيز قابل تعميم  دهد که به ساير دאنش و معارف و אحکام قرآن رא نشان میدر אمر آموزش تفسير 

  .و مؤثر بودن آموزش در گرو توّجه به אين אمر אست. אست
های مختلف دينی بخصوص در  گرאنه به سؤאالت مردم در عرصه پاسخگويی روشن .۳
که آثار مثبت آن در  אست) ع(ی تفسير و تبيين آيات قرآن، محور ديگر روش آموزشی אئمه عرصه

אبعاد مختلف فردی و אجتماعی چنان گسترده אست که پردאختن به آن نيازمند نگارش کتاب 
  . مستقل אست

به تربيت شاگردאن مفّسر و دאنشمند بيانگر ضرورت אين مسأله ) ع(بيت ی אهل אهتمام אئمه .۴
  .در نظام آموزشی بالنده و کارآمد אست

نيز ) ع( ی אئمه گويی به سؤאالت در سيره در آموزش و پاسخ توّجه به سطح فهم مخاطب .۵
  .کند ی آن به تناسب مخاطبان رא بيان می بندی محتوאی آموزشی و تهيه لزوم درجه

ی تفسير، فقه و معارف دينی تربيت کردند  در حوزه) ع(אز אوصاف شاگردאن ممتازی که אئمه .۶
آيد که در نظام  אيفا کردند، به دست می) ع(بيت و نقشی که در آموزش و تبليغ معارف قرآن و אهل

فهمی، به  آموزشی کارآمد، بايد بهترين אفرאد אز جهت وثاقت، אمانت، صدאقت، אيمان، تقوא و خوش
تعبير אمروزی אز ميان نخبگان جامعه، برאی سمت معلّمی گزينش و تربيت شوند تا تعليم و تربيت 

  . های بعدی دچار آسيب نگردد نسل
אند که توجه  אی به دست دאده  برאی تفسير صحيح قرآن אصول و مبانی) ع(ی אهل بيت مهאئ. ۷

  .دهد به آن مفّسر رא אز אفتادن در دאم تفسير به رأی و تفسير نادرست نجات می
  

  کتابشناسی
 قرآن کريم .۱
خانه אسماعيليان، قم و كتاب: تصانيف אلشيعة، ناشر یאلذريعة إل  ، محسن،یآقا بزرگ تهرאن .۲

 ق ۱۴۰۸،  אسالميه ، تهرאن
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، قم، یאلحديد معتزلى، عبدאلحميد، شرح نهج אلبالغة، אنتشارאت كتابخانه آيت אهللا مرعش אبن אبى .۳
  ق ۱۴۰۴

، فتح אلباری، تحقيق و )ق۸۵۲د(، אبوאلفضل אحمد بن علی بن محمّد حجر عسقالنی אبن .۴
  دאر אلفكر : ن خطيب، ناشرאلدي אهللا بن باز ومحب عبد אلعزيز بن عبد: تعليقات

شعيب : אبن حنبل، شيبانی، אبوعبدאهللا אحمد بن حنبل، مسند אإلمام אحمد بن حنبل، حوאشی .۵
  .تا مؤسسة قرطبة، قاهرة، بی: أرنؤوط، ناشر

  محمد صادق بحرאلعلوم،: تصحيح אبن دאود، حلي، حسن بن عليّ بن دאود، رجال، تحقيق و  .۶
   ش ۱۳۴۲سال  چاپ אول،   هرאن،، ت دאنشگاه تهرאن: ناشر

، مؤسسه אنتشارאت عالمه قم، )ع(مناقب آل אبی طالب  محمدعلی، شهرآشوب، مازندرאنى، אبن .۷
  ق ۱۳۷۹

  אبن طاووس، سيد على بن موسى، سعد אلسعود، قم، אنتشارאت دאر אلذخائر، بی تا .۸
  بی تاאبن عربی، محمد بن عبدאهللا بن אبوبكر، אحكام אلقرآن، بی جا،  .۹

 ...وאهللا، تاريخ مدينة دمشق و ذكر فضلها  אلقاسم علی بن אلحسن بن هبة אبن عساكر، אبو .۱۰
 -ق ۱۴۱۷چاپ אوّل، بررسی و تحقيق علی شيری، دאر אلفكر للطباعة و אلنشر و אلتوزيع، ، بيروت، 

  م۱۹۹۶
 ۱۴۰۶אلكتب אلعلمية، بيروت، ، دאرאلعظيم تفسير אلقرآنאبن كثير دمشقى، אبوאلفدאء אسماعيل بن عمر،  .١١

    .۱۹۸۶/ه
محمد فؤאد عبد : ماجه، ، تحقيق و تعليق ماجه، قزوينی محمد بن يزيد אبوعبدאهللا، سنن אبن  אبن .۱۲

  .دאر אلفكر، بيروت: אلباقي، ناشر
אلرزאق محمد  عبد: ، تحقيق)ثمالى( ثابت بن دينار، تفسير אلقرآن אلكريم אبوحمزه، ثمالى، .۱۳

   ق ۱۴۲۰ ، چاپ אول،  دאر אلمفيد، بيروت: ، ناشر אلدين و محمد هادى معرفتحسين حرز 
   ق ۱۳۸۱، تبريز، یهاشم ی، كشف אلغمة، چاپ مكتبة بنیبن عيس ی، علیאربل .۱۴
  ق۱۴۰۶אمين، سيد محسن، אعيان אلشيعة، تحقيق حسن אمين، بيروت، دאرאلتعارف،  .۱۵
لجامع אلمسند אلصحيح אلمختصر من أمور رسول אهللا ، אبوعبدאهللا محمد بن إسماعيل، אیبخار .۱۶

دאر : ناشرچاپ אول، محمد زهير بن ناصر אلناصر، : صلى אهللا عليه وسلم وسننه وأيامه، محقق 
  ق  ۱۴۲۲طوق אلنجاة، 

  .   ق ۱۴۱۵،אول چاپ،  تهرאن، مؤسسة אلبعثة :ناشر،  אلبرهان في تفسير אلقرآنسيد هاشم،  بحرאنی، .١٧
  ق  ۱۳۷۱حمد بن محمد بن خالد، אلمحاسن، دאر אلكتب אإلسالمية قم، אبرقی،  .۱۸
عبدאلرزאق مهدى، : ، تحقيق ، معالم אلتنـزيل فى تفسير אلقرآن)۶ق(، حسين بن مسعودیبغو .۱۹

   ق ۱۴۲۰، چاپ אول،  دאرאحياء אلترאث אلعربى: بيروت، ناشر
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   ق ۱۴۱۰، אبرאهيم بن محمد، אلغارאت، مؤسسه دאرאلكتاب، قم یثقف .۲۰
دאر אلكتب אلعلمية ، : אلمستدرכ على אلصحيحين، ناشر ،حاكم نيشابوری، محمد بن عبدאهللا .۲۱

مصطفى عبد אلقادر عطا، به همرאه تعليقات ذهبی در אلتلخيص، چاپ אوّل ، : بيروت، تحقيق 
 م۱۹۹۰ –ق ۱۴۱۱

 -فرهنگ אسالمى ، אلحياة ، ترجمه אحمد آرאم، دفتر نشر همکارאن، محمدرضا و یحكيم .۲۲
  .ش۱۳۸۰אول، : تهرאن، چاپ

אلشيعة إلی تحصيل مسائل אلشريعة، مؤسسه آل  وسائلتفصيل ،  حرّ عاملی، محمد بن حسن .۲۳
   ق ۱۴۰۹אلسالم، قم،  אلبيت عليهم

رسولى   هاشم: مصحح/ ، محقق  ، عبد على بن جمعة، تفسير نور אلثقلينیعروس یحويز .۲۴
  ، چاپ  ، قم אسماعيليان: محالتى، ناشر

معجم رجال אلحديث و تفصيل طبقات אلرّوאة، مرکز نشر آثار אلشيعة، خويی، سيد אبوאلقاسم،  .۲۵
  تا قم، چاپ چهارم، بی

   ق ۱۴۱۵، سال   چهارم
فوאز אحمد زمرلي و خالد سبع علمی، : دאرمی، عبدאهللا بن عبدאلرحمن، سنن אلدאرمي، ، تحقيق  .۲۶

  ۱۴۰۷چاپ אوّل، بيروت، دאر אلكتاب אلعربي، : ناشر
: ناشر، زكريا عميرאت: وتحقيق یبررس، تذكرة אلحفاظ، محمد بن אحمد شمس אلدين، یذهب .٢٧

  م ١٩٩٨، چاپ אوّل، بيروت، دאر אلكتب אلعلمية
، دאر אلفكر: شرانی، محمود مطرج: تحقيق، אلعلوم بحر، بوאلليث نصر بن محمدאسمرقندی،  .۲۸

  تا ، بیبيروت
  ، بی تاאلبالغه، אنتشارאت دאر אلهجره، قم محمد بن حسين، نهج ،یرض سيد .۲۹
كتابخانه : אلمنثور فى تفسير אلمأثور، ناشر ، אلدرّعبد אلرحمن بن أبي بكر ، جالل אلدينیسيوط .۳۰

  ق ۱۴۰۴آية אهللا مرعشى نجفى، قم، سال 
  ش۱۳۶۲يه، خانه אسالم אألمالي، אنتشارאت كتابصدوق، אبن بابويه، محمد بن علی،  .۳۱
  ق ۱۳۹۸אلتوحيد، אنتشارאت جامعه مدرسين قم، ، همـــــو .۳۲
  ش ۱۳۸۵سال   چاپ אول،  ، قم، كتاب فروشى دאورى: ، ناشر علل אلشرאئع، همـــــو .۳۳
  ق ۱۳۷۸אنتشارאت جهان،  ،)ع(عيوאن אخبارאلرضا ،همـــــو .۳۴
  ق ۱۴۱۳ن، قم، אلفقيه، אنتشارאت جامعه مدرسي يحضره ال من، همـــــو .۳۵
  ش ۱۳۶۱قم، ، אألخبار، אنتشارאت جامعه مدرسين  معاني ،همـــــو .۳۶
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ی دکتری، دאنشگاه  در تفسير قرآن، رساله) عليهم אلسالم(بيت صفره، حسين، نقش אهل .۳۷
  ش۱۳۸۹تهرאن، تاريخ دفاع، 

ى  مى جامعه، אلميزאن فی تفسير אلقرآن، دفتر אنتشارאت אسال حسين ، سيد محمدیطباطباي .۳۸
    ق ۱۴۱۷، سال  ، چاپ پنجم مدرسين حوزه علميه قم

   .ق ۱۴۰۳، مشهد مقدس، ی، אبو منصور، אإلحتجاج، نشر مرتضی، אحمد بن علیطبرس .۳۹
نجف ، אألنوאر، كتابخانه حيدريه אبوאلفضل،  مشكاة )سبط طبرسی( بن حسن یعلی، طبرس .۴۰

  ق ۱۳۸۵אشرف، 
، ی، با مقدمه ی محمد جوאد بالغ אلبيان فى تفسير אلقرآن مجمع ، فضل بن حسن، یطبرس .۴۱

   ش ۱۳۷۲، چاپ سوم، سال   אنتشارאت ناصر خسرو، تهرאن
  ش ۱۳۶۲אمالی، אنتشارאت كتابخانه אسالميه، ،  ، محمد بن حسنیطوس .۴۲
   ق ۱۴۲۰، سال ، چاپ אول ، قم ستاره: همــــــو ، ناشر .۴۳
  ناشر، دאر אلكتب אإلسالميه، حقيق حسن خرسان موسوی، تهذيب אألحكام، ت همــــــو، .۴۴

   ق ۱۴۰۷، سال  ، چاپ چهارم تهرאن
، אصول אلدينی  אنتشارאت دאنشکدهאلمدرستين،  אلکريم و روאيات مرتضی، אلقرآن عسکری، سيد .۴۵

 ق۱۴۲۴چاپ سوم، 
   ق ۱۳۸۰، محمد بن مسعود، تفسير אلعياشی، چاپخانه علميه تهرאن، یعياش .۴۶
  ، محمد بن حسن، روضة אلوאعظين، אنتشارאت رضى، قم، بی تایفتال نيشابور .۴۷
אعلمی، ناشر مكتبه   حسين: تحقيق و تصحيحאلصافی،   بن شاه مرتضی،فيض کاشانی، محمد  .۴۸

   ق ۱۴۱۵ אلصدر، تهرאن، 
دאر  :موسوى جزאئرى، ناشر طّيب : و تصحيح  تحقيق  ، تفسير אلقمي بن אبرאهيم ی، علیقم .۴۹

   ق ۱۴۰۴سال   ، چاپ سوم ، قم אلكتاب
حسين : تحقيق،  אلغرאئب אلدقائق و بحر تفسير كنـز، محمد بن محمدرضای، مشهد یقم .۵۰

   ش ۱۳۶۸سال ، چاپ אول،  تهرאن،  אسالمى سازمان چاپ وאنتشارאت وزאرت אرشاد: ناشری، درگاه
  ش  ۱۳۴۸شهد، ، אنتشارאت دאنشگاه می، محمد بن عمر، رجال אلكشیكش .۵۱
  ش ۱۳۶۵، محمد بن يعقوب، אلكافی، دאر אلكتب אإلسالمية، تهرאن، یكلين .۵۲
: كاظم، محمد، ناشر: ، تحقيق و تصحيح تفسير فرאت אلكوفي  فرאت بن אبرאهيم، کوفی،  .۵۳

   ق ۱۴۱۰ ، چاپ אول ، تهرאن مؤسسه چاپ و نشر وزאرت אرشاد אسالمي
  لفكر، بيروت،  دאرא: ناشر، אلزوאئد و منبع אلفوאئد بكر، مجمع هيثمی، نورאلدّين علی بن أبی .۵۴

  ق ۱۴۱۲ 
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مؤسسة : אلعمال في سنن אألقوאل و אألفعال، ناشر هندی، علی بن حسام אلدين، كنـز متقی .۵۵
  م۱۹۸۹אلرسالة، بيروت، 

ؤسسة تقی، بحارאألنوאر אلجامعة لدرر أخبار אألئمة אألطهار، م باقر بن محمد ، محمدیمجلس .۵۶
  ق ۱۴۰۴אلوفاء بيروت، 

אلكمال في أسماء אلرجال مع حوאشيه،  אلحجاج، تهذيب مزی، يوسف بن אلزكي عبدאلرحمن أبو .۵۷
  م۱۹۸۰ -ق ۱۴۰۰אلرسالة، بيروت، چاپ אوّل،   مؤسسة: بشار عوאد معروف، ناشر: محقق

فؤאد عبد  محمد: مسلم بن حجاج، نيسابوری أبو אلحسين، صحيح مسلم، تحقيق و تعليق .۵۸
  دאر إحياء אلترאث אلعربي، بيروت، بی تا، אلباقي

  تا مصطفوی، سيد جوאد، ترجمه و حاشيه بر کافی، אنتشارאت علمّيه אسالمّيه، تهرאن، بی .۵۹
ی فرهنگی و هنری ضريح، تهرאن،  معارف، مجيد، پژوهشی در تاريخ حديث شيعه، مؤسسه .۶۰

  ۱۳۷۴چاپ אوّل، 
  ش   ۱۳۷۹تفسير و مفّسرאن، مؤسسه فرهنگی אلتمهيد، قم، چاپ אوّل، معرفت، محمد هادی،  .۶۱
        .ق۱۴۱۳אإلرشاد، אنتشارאت كنگره جهانى شيخ مفيد، قم، مفيد، محمد بن محمد بن نعمان،  .۶۲
  ق ۱۴۱۳אمالی، אنتشارאت كنگره جهانى شيخ مفيد قم،  ،همـــــو .۶۳
  ق۱۴۱۳يخ مفيد، قم، אختصاص، אنتشارאت كنگره جهانى ش ،همـــــو.۶۴
  ،  چاپ ششم  مؤسسة אلنشر אالسالمي، ، قم،: ، ناشر ، رجال אلنجاشي نجاشي، אحمد بن على .۶۵

   ش ۱۳۶۵سال 
: تحقق و تصحيح  مستدرכ אلوسائل و مستنبط אلمسائل،  ،ی، حسين بن محمد تقینور .۶۶

سال   ، چاپ אول، אلسالم مؤسسة آل אلبيت عليهم: ، ناشر ، قم مؤسسة آل אلبيت عليهم אلسالم
  ق ۱۴۰۸

  ق ۱۴۱۵، سليم بن قيس، كتاب سليم بن قيس، אنتشارאت אلهادى، قم، یكوفهاللی  .۶۷
  


