
 

 
 

 القرآن یرفی تفس یانالکشف والب یشناسروش

 * حسن اصغرپور

 شاهددانشگاه  یاراستاد

 (71/6/33 :پذیرشخ ی؛ تار71/3/33افت: یخ دری)تار 

 دهیچك

هیای  رود. ثعلبیی در دانی   شمار میی ابواسحاق ثعلبی نیشابوری، مفسر برجستۀ ایرانی در سدۀ چهارم و پنجم هجری به

گوناگون اسالمی همچون ادبیات عرب )صرف، نحو، لغت، اعراب و علوم بالغی(، حدیث، تفسیر و علوم قرآنیی تبحیر   

پیمودند و خود را به مجیال  درسیی ثعلبیی    های دور و دراز را می، راهپژوهان بسیاریای که دان داشته است؛ به گونه

های عالمان رود که دربردارندۀ سخنان و دیدگاهشمار میرساندند. تفسیر ثعلبی اثری جامع و ارزنده در تفسیر قرآن بهمی

 بعین و حتی اهل بییت  جا که بخ  عمدۀ تفسیر ثعلبی را روایات صحابه و تاهای گوناگون علمی است. از آنرشته

محوری و منصفانۀ ثعلبی سبب شیده  توان، تفسیر وی را در شمار تفاسیر روایی برشمرد. روحیۀ حقدهد؛ میتشکیل می

بیاراید. همین مسیلله موجیب شیده برخیی، پیکیان انت یادات و        که وی تفسیر خود را با روایات تفسیری اهل بیت 

های بعیدی را بیر   شخصیت و جایگاه برجستۀ علمی ثعلبی، عالمان، مفسران سده نشانه روند. ها را به سوی ویسرزن 

 های خوی  از تفسیر وی بهره گیرند.ای فراگیر، در آثار و نگاشتهآن داشته تا، به گونه

   یدیواژگان كل

 .ثعلبی، مفسّر ،، تفسیر رواییالکشف والبیان، اهل بیت 
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 مقدمه

ابراهیم ثعلبیی، مفسیر و عیالم برجسیتۀ سیدۀ چهیارم و پینجم        محمّدبنابواسحاق، احمدبن

زیسته است. نیشیابور، در روزگیار ثعلبیی در اوک شیکوفایی علمیی      هجری، در نیشابور می

هیای گونیاگون   ای که بزرگان و عالمان فراوانیی در رشیته  خوی  قرار داشته است؛ به گونه

های خوی  بر ایین  نشمندان در گزارشپا خاستند. بسیاری از داعلوم اسالمی، از آن دیار به

 اند.  ح ی ت صحّه نهاده

شک ثعلبی را باید یکی از این دسته عالمان و مفسیران گرانماییه برشیمرد. تربییت و     بی

هی( دلییل روشینی بیر    464پرورش شاگردان مبرزی همچون ابوالحسن واحدی نیشابوری )

ران علم و حکمیت را بیر آن   این مدعاست. شهرت و غنای علمی ثعلبی بسیاری از دوستدا

ثعلبی نیزد وی   هایداشت تا از دور و نزدیک نزد او حاضر شده و به قرائت و سماع کتاب

 بپردازند. 

شیده پیی  از خیود؛ نبیود     بندی ارزشی تفاسیر نگاشتهثعلبی ضمن ن د، ارزیابی و دسته

از عالمیان را بیه    کتابی فراگیر، پیراسته و مورد اطمینان در دان  قرآن و درخواست گروهی

ای گسیترده،  های نگارش تفسیر خود برشمرده است. تفسییر ثعلبیی، بیه گونیه    عنوان انگیزه

هیای عالمیان علیوم مختلیف اسیالمی اسیت کیه پیی  از وی         دربردارندۀ سخنان و دیدگاه

اند. گستردگی من والت تفسیری صحابیان و تابعان سبب گشته که این تفسیر بی  زیستهمی

تیر میوارد،   ای روایی و ن لی به خود گیرد. این، در حالی است که در بی ، چهرهاز هر چیز

گیذاری  ها و سخنان عالمان علیوم مختلیف، بیه سینج  و ارزش    ثعلبی پ  از بیان دیدگاه

 سخن آنان پرداخته است.

هیای تفسییری خانیدان    گرا و منصف ثعلبی، وی را بر آن داشته تا از دیدگاهروحیۀ حق

های گوناگونی در تفسیر قرآن بهره گیرد. من والت تفسیری اهل بیت در جنبه وحی و نبوت
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 چون لغت، قرائت، شأن نیزول و تفسییر و تأوییل آییات قیرآن در سراسیر تفسییر ثعلبیی         

 پراکنده است.

یکی از انت ادات وارد از سوی منت دان، بر تفسیر ثعلبی، پراکندگی اسرائیلیات در تفسییر  

ظیاهر مسیلمان و شیر  و تفصییل برخیی      اتی از برخی یهودیان بیه وی است. گزارش روای

 های قرآن بر اساس اسرائیلیات، به عنوان دالیل این عده ذکر شده است.داستان

هیای  افزون بر آنچه گفته شد، برجستگی علمی ثعلبی، بسیاری از عالمان و مفسران سده

ای فراگییر، از وی و تفسییرش   ونیه های خود، به گبعدی را بر آن داشته تا در آثار و نگاشته

 یاد کنند.

گیو در  وبه یاری خداوند، در این پژوه  خیواهیم کوشیید از رهگیذر بحیث و گفیت     

پژوهان با شخصیت علمی ثعلبی و تر دان خصوص مباحث مذکور، در جهت آشنایی بی 

 بازشناسی تفسیر وی گام برداریم:

 آشنایی با مؤلف .1

 نویسان از ثعلبیانیادکرد عالمان و ترجم .1 .1

هیای پیشیین )تیراجم، رجیال و     حال ثعلبی، به صورت مختصر، در بسییاری از کتیاب  شر 

ها و هایی از ستای تر با ثعلبی، به گوشهتاریخ( ذکر شده است. در ادامه جهت آشنایی بی 

 ها و انت ادات عالمان دربارۀ وی اشاره خواهیم کرد.ها و همچنین خردگیریتحسین

 های موافقانسخنان و دیدگاه .1. 1 .1

 هی(، مفسر و نحوی برجسته، جیز  شیاگردان ثعلبیی بیه    464ابوالحسن واحدی نیشابوری )

هی( در معجیم اددبیا ، بیه ن یل از کتیاب منتخیب       626-111رود. یاقوت حموی )شمار می

واحیدی بیا   تاریخ نیشابور، ثعلبی را استاد واحدی در زمینۀ تفسیر بیان کرده و به همراهیی  

 (.432: 4، ک7421کند )حموی، وی و شرکت در جلسات تفسیرش اشاره می
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، از وی «لغیت »هیی(، اسیتاد واحیدی در زمینیۀ     476بعید از   - 334ابوالفضل عروضی )

های شاعران، خود را برای فراگیری کتاب خدا آماده سازد. خواهد پ  از فراگیری دیوانمی

خواند. او از ثعلبی با تعابیری چون ر ثعلبی فرا میعروضی، واحدی را به شاگردی در حضو

داران علم تفسیر بیرای حضیور در   یاد کرده و به سفر عدۀ زیادی از دوست« امام»و « استاد»

خواهید حضیورش را غنیمیت    ترتیب از واحدی میی کند و بدینجلسات درس  اشاره می

بی سخن را بیه نهاییت رسیانده    شمرد. واحدی، نیز، به این مهم اشاره کرده و در یادکرد ثعل

منقطال   »، «صالرُُ ائممال   »، «زَیالُُ ائممال   »، «نجمُ الفضالءء »، «بحرُ العلماء»، «خیرُ العلماء»است. 

؛ اوصافی است که واحدی نیشابوری اسیتاد خیود را   «غمرٌ الیُسبَر»و « بحرٌ ال یُنزَف»، «القَریُ

تفسیر وی را اثری خوانده کیه   ها ستوده است. نیز وی در وصف آثار علمی استادش،به آن

همگی عالمان امت اسالمی، با وجود اختالف آرا و ع اید، آن را ستوده و بر برتیری علمیی   

 .(431)همان:  انده نهادهمؤلف آن صحّ

 7هی( مؤلّف کتاب تیاریخ نیشیابور  123 - 417ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعیل فارسی )

 گوید:دربارۀ ثعلبی و اثر وی می

بُ محمّر بُ إبراهیم ائستاذ أبو إسحاق الثعالبی المُقری، المفسّر، الالواظ،، ائییال ،    أحمر»

الثق ، الحاف،. صاح  الّتصانیف الجلیل  مالُ الّتفسالیر الحالاألی ئنالواف الفوامالر مالُ المعالانی أل        

اإلشاُات ألکلمات أُباب الحقامق ألألجوه اإلظراب ألالقراءات... ألهو صحیح النقال،، مووالوق بال     

 (731، ش713: 7، ک7413)صریفینی،  ر الحریث، کثیر الشّیوخ....ألهو کثی

امیام  »هی( او را با ل یب  141الدّین بن بابویه )( و منتجب6ابوالفتو  رازی )نیمۀ اول قرن

 (.44: 7414الدین، ؛ منتجب347: 4، ک7316اند )ابوالفتو  رازی، ستوده« اصحاب حدیث

                                                           

که توسی  ابوسسیحاق سبیراهیم بین محمّید بین       نیست و تنها منتخب آن ، امروزه در دست«تاریخ نیشابور». کتاب 7

 ادزهر الصَّریفینی گردآوری شده، به دست ما رسیده است.
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 گوید:یدربارۀ ثعلبی م 7هی(631اثیر جزری )ابن

إسحاق أحمر بالُ محماّلر بالُ إبالراهیم الثعلبالی أل یقالاا الثعالالبی المفساّلر المشال وُ          أبی»...

اثییر  )ابین ...« النیسابوُی، ل  تصانیف مش وُة من ا التّفسیر الذی فاق غیالره مالُ التّصالانیف فیال     

 2 (.763: 7، ک7421جزری، 

هیی(، همگیی از   626) هی( و یاقوت حموی647خلّکان )هی(، ابن646الدّین قفطی )جمال

؛ 773: 7، ک7417انید )قفطییی،  ا سیتوده او بیه عممیت ییاد کیرده و گسیتردگی دانی  او ر      

 (.734: 2؛ حموی، پیشین، ک13: 7تا، کخلکان، بیابن

برآیند سخنان عالمان و موّرخان پیشین در ستودن ثعلبی، گوییای آن اسیت کیه وی در    

« ادبییات عیرب  »و « حیدیث »، «وم قرآنیی علی »، «تفسییر »های گوناگون علمی همچون زمینه

های وی و سرآمد روزگار خوی  بوده است. رویکرد عالمانِ پ  از ثعلبی به آثار و نگاشته

« مفسّر»ها در تألیفات خوی ، دلیل روشنی بر این مدّعاست. اوصافی چون گیری از آنبهره

اثیر جزری، ؛ ابن171: 7، ک7474؛ طبرسی، 46 - 41: 3، ک7473)صریفینی، پیشین؛ یافعی، 

، 7421الجیزری،  ؛ ابین 312: 7، ک7333؛ ذهبی، 31: 7477الغزی، پیشین؛ قفطی، پیشین؛ ابن

ائسالتاذ  »(، 443: 7، ک7474)ییافعی، پیشیین؛ ذهبیی، العربریر،     « ُأساً فی التّفسالیر »(؛ 34: 7ک

)ذهبیی،  « فسییر شییخ التّ »(؛ 674: 4، ک7472کثیر دمش ی، تفسیر ال رآن العمیم، )ابن« المفسّر

« )أألْ مُِ التّصانیف فی ( ألصنّف التّفسیر الکبیر الذی فاق غیره مُِ التّفاسیر»(؛ 247: 73، ک7471

= بیه  46: 4، ک7411)ن وی، « إمام المفسّریُ أل مقتراهم»خلکان، پیشین(؛ )قفطی، پیشین؛ ابن

                                                           

ادثییر  الکرم محمّد بن محمّد بن عبدالکریم بن عبدالواحد الشّیبانی المعروف بابن. عزّالدین أبوالحسن علی بن أبی7

قابل ذکر است که برادر او، بیا نیام مجدالیدین أبوالسّیعادات     .«  الصّحاب  رففی مع  أسر الغاب»هی( مؤلف کتاب 631)

« فی غری  الحریث ألائور  النِّ ای» هی(، کتاب616مبارک بن محمّد بن محمّد بن عبدالکریم بن عبدالواحد الشّیبانی )

 د.داننای موارد، پژوهشگران، به اشتباه، این دو نفر را یکی میرا نگاشته که در پاره

 است.« ائنساب سمعانی»وی خالصۀ « اللباب فی ت ذی  ائنساب» . کتاب2
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 ؛31: 7421)م رییزی، « سیرکان أألحرَ )أألْ ألاحرَ( زمان  فی ظلم التّف»اهلل دهلوی( و ن ل از ولی

(؛ همگی از آشنایی کامل ثعلبی با دان  تفسیر و شهرت 421سال حوادث: 7331 شحنه،ابن

 دارد.وی در این زمینه پرده برمی

الیدّین، همیان(؛   )ابوالفتو  رازی، همیان؛ منتجیب  « امام اصحاب حدیث»اوصافی چون 

موثیوق   »)همان(؛ « صحیح النّ ل»ن(، )هما« کثیر الحدیث»)صریفینی، همان(؛ « کثیر الشّیوخ»

: 1، ک7421؛ همان؛ صفدی، 746-741: 24، ک7474)ذهبی، « موثّق»)صریفینی، همان(؛ « به

« واسیع السّیماع  »)صیریفینی، همیان ؛ قفطیی، همیان( و     « الث یه »(؛ 71تا: بی ؛ سیوطی،217

دانی  حیدیث و    ( نیز نشان از آشنایی گسترده ثعلبی بیا 211: 4، ک7427کثیر دمش ی، )ابن

 دقت وی در ن ل حدیث صحیح دارد.

)صیفدی، همیان؛ ذهبیی، همیان؛     « باُظاً فی العربیال  »بسیاری از عالمان، با عباراتی چون 

بَصالیراً  »)صیریفینی، همیان؛ قفطیی، همیان(؛     « ائییال  »؛ همیان(؛  316: 7، ک7333سیوطی، 

)ذهبی، همان؛ یافعی، همان( « ألالعربی ُأساً فی التّفسیر »(؛ 247: 73، ک7471)ذهبی، « بالعَربی 

هیا  انید کیه ایین   (؛ او را ستوده713: 7، ک7411)أسنوی،« ألکان إماماً فی ظلم النّحو ألاللغ »و 

گویای تبحر کامل ثعلبی در دان  ادبیات عرب است. این واقعیت به صورت محسوس، در 

یز رنگ و بوی ادبی به ای که تفسیر وی بی  از هر چگونهخورد؛ بهتفسیر وی به چشم می

کانَ أألْحرَ زَمانِ  فالی  »خود گرفته است. افزون بر این، در بسیاری از منابع، از ثعلبی با عنوان 

(، یاد شده کیه بیه   341: 2، ک7421؛ صفدی، همان؛ سبکی، 71)سیوطی، همان « ظلم القرآن

 تازی او در عرصۀ قرآن و علوم قرآنی، در دوران خوی ، اشاره دارد.یکّه

 های مخالفانسخنان و دیدگاه .2 .1 .1

هیای تیاریخی بیه دسیت آمیده، نشیان دهنیدۀ آن اسیت کیه          وجو و تتبّع در نگاشتهجست

هی(، نخستین کسی است که، به صورت جدّی، تفسییر  124حرّانی )تیمیهالّدین، احمدبنت ی



  242  القرآن یرفی تفس یانالکشف والب یشناسروش 

بیر ایین کتیاب را    تیمیه های وارد از سوی ابنثعلبی را به ن د کشیده است. انت ادات و طعنه

 توان در دو عنوان خالصه کرد: می

 آمیزنقل روایات ضعیف، برساخته )جعلی( و بدعت -

دانسیته اسیت. ثعلبیی در دو     "روایات فضیایل "دسته روایات را،  تیمیه بخ  عمدۀ اینابن

هیا کیه در ایین    گرفته است: نخست؛ آغاز سورهجایگاه تفسیر خود از روایات فضایل بهره 

تیمییه،  کیرده اسیت )ابین   ، ثعلبی به روایاتی در فضیلت و ثواب تالوت سوره اشاره قسمت

(. جایگاه دیگر روایات فضایل در تفسیر ثعلبی، ذیل برخی 372-371و 31، 72: 1، ک7416

هیا از  آیات قرآن است که مؤلّف پ  از تفسیر آیه، گاه به روایاتی استناد ورزیده کیه در آن 

مصادیق برتر برخیی الگوهیای قرآنیی ییاد      به عنوان دان پیامبرو دیگر خان امام علی

 7(.731: 1، ک7422تیمیه، شده است )ابن

 فقدان توان تشخیص روایات درست از نادرست -

تیمیه در موارد بسیاری، ثعلبی را فاقد توان تشخیص روایات صحیح از س یم و سنّت از ابن

، 7416تیمیه، شمرده است )ابنبا علوم حدیث بربدعت دانسته و علت آن را ناآشنایی ثعلبی 

او تفاوت تفسیر بغوی، با تفسیر ثعلبی را عدم ذکر احادیث موضوعه  2.(371و 34، 72: 1ک

                                                           

در رکوع نمازش را برساخته و موضوع دانسته و این باور خیود   تیمیه ماجرای صدقه دادن حضرت علی. ابن7

« ألَلِک،ِّ قَوْمٍ هالای  »که دو آیۀ ذکر کرده است. همچنین او برخی روایات ن ل شده را مبنی این مورد اتفاق اهل علمرا 

نیازل شیده اسیت، از مصیادیق موضیوعات در       ( در فضیلت امام علیی 72)حاقه:« تَعِیَ ا أذنٌ ألاظی ٌ»( و: 1)رعد:

تیمیه در چنید  رسد، آن است که ابنشمرده است. در من والت مذکور آنچه عجیب به نمر میهای تفسیری برکتاب

یک از این موارد، بیه نیام ایین عیدّه و     ساخته؛ اما در هیچهل علم مستند جایگاه، سخن خود را به اجماع و اتفاق ا

 سازد.پایه بودن سخنان وی را روشن میای نکرده است و این مسلله، خود، بیها اشارهمنبع سخن آن

در .« فی کثیر مَُِ ائقالواا  م  أنَّ الثّعلبی فی  خیرٌ ألییُ، لکنّ  الخبرة ل  بالصّحیح ألالسّقیم ألالیمیّز بیُ السّنّ  ألالبرظ . »2

(، دربیارۀ  371: 1. همچنین در جای دیگر )کأللیس ]الثّعلبی[ مُِ أهْ، العلم بالحریثگوید: ( می34: 1جای دیگر )ک

 ....«.أللَیْسَ ئحرهم مُِ الخبرة بائسانیر ما ئمم  الحریث»گوید: ثعلبی، بغوی و برخی دیگر از مفسّران می
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نییز در   7(214: 1، ک7422تیمییه،  آمیز موجود در کتاب ثعلبی ذکر کرده است )ابنو بدعت

یر زمخشیری، قررطبیی و بغیوی،    پاسخ به سؤال کسی که از او خواسته بود تا از مییان تفاسی  

ها را به قرآن و سنّت پیامبر به او معرفی کند؛ تفسیر بغیوی را، از مییان سیه    ترین آننزدیک

شیمرده و تفسییر   آمییز بیر  یافت آرای بیدعت ترین تفسیر از نمر عدم رهتفسیر مذکور، سالم

 کرده است.بغوی را خالصۀ تفسیر ثعلبی ذکر 

انید.  از عالمان در آثار خوی  به ن ید تفسییر ثعلبیی پرداختیه     تیمیه، چند نفرپ  از ابن

کرده است. او کثرت هی( به وجود غرایب بسیار در تفسیر ثعلبی اشاره 114کثیر دمش ی )ابن

شیمرده  ن ل روایات در تفسیر ثعلبی و سِماع فراوان مؤلف را به عنوان دالیل ادّعای خود بر

جیزری  هی( نییز بیه ن یل از ابین    414-473غری بردی )تَکثیر دمش ی، همان(. ابناست )ابن

تغیری،  هاسیت )ابین  گوید: تنها عیب تفسیر ثعلبی، روایات بسیار ضعیف در آغاز سیوره می

بنیدی مفسّیران، تحیت    هنگام طب ههی( نیز 377-443الدین سیوطی )(. جالل243: 4تا، کبی

لبی، نام برده که کارشان تنها و تنها ، از گروه خاصّی از مفسّران، از جمله ثع«أخباری»عنوان 

پردازی و اشاره به رخدادهای پیشینیان، خواه درست و خواه نادرسیت، بیوده اسیت    داستان

 (.7236: 2، ک7422)سیوطی، 

اند. در چند قرن اخیر نیز برخی از عالمان اهل سنّت، تفسیر ثعلبی را به بوتۀ ن د کشانده

تیمییه دربیارۀ ثعلبیی و تفسییر     های ابنسخنان و دیدگاهترین انت ادات این گروه تکرار بی 

ق(، عبیدالفتّا   7314اوست. ابوالحسنات محمّد عبیدالحیّ )مشیهور بیه لکنهیوی هنیدی( )     

                                                           

کرده است. گاه تفسیر وی را از هرگونه ای ارائه تیمیه دربارۀ تفسیر بغوی، قضاوت دوگانه. قابل ذکر است که ابن7

آمیزی پاک دانسته و گیاه نییز تفسییر وی را همچیون تفسییر ثعلبیی دربردارنیدۀ        حدیث ضعیف، موضوع و بدعت

لرّزاق مهیدی، مح یق   گیرد. نکته عجیب دیگر آن است کیه عبیدا  گونه روایات ذکر کرده و بر مؤلف  خرده میاین

تیمیه در ن د و تن یص تفسییر ثعلبیی اسیتناد    های ابنبارها و بارها به نگاشته« معالم التّنزیل»تفسیر بغوی، در م دمۀ 

کند. )ر.ک: تیمیه بر تفسیر بغوی نیز وارد ساخته اشاره نمیشماری که ابنبار هم به انت ادات بیجسته، اما حتّی یک

 ، م دمه مح ّق(.7یق: عبدالرّزاق مهدی، کمعالم التّنزیل، تح 



  241  القرآن یرفی تفس یانالکشف والب یشناسروش 

ق( و محمّدحسیین ذهبیی   7337ق(، محمّد أبوشیهبۀ ) 7341أبوغردّۀ، محمّدبن جعفر کتّانی )

: 7474)لکنهیوی هنیدی،    روندمیشمار م( از ناقدان تفسیر ثعلبی در دو سدۀ اخیر به7311)

: 7473؛ ذهبیی،  14: 7474؛ کتّیانی،  774-773و 713، 714-712: 7474؛ ابوغدّۀ، 717-713

 (.713-714تا: ؛ همان، بی234و  237، 223: 7تا، ک؛ همان، بی726

 بندیجمع

و  آنچه بدان اشاره شد، انت ادات وارد شده از سوی برخی مخالفان و منت دان، دربارۀ ثعلبیی 

دهندۀ آن های منت دان ثعلبی و تفسیر وی نشاننمر در دیدگاهتفسیر وی بود. بررسی و دقت

ای از انت ادات و اشکاالت وارد شده از سیوی ایشیان، در تعصّیبات    است که حجم گسترده

تر اشاره شد، شواهد به دست آمده تاریخی حیاکی از  گونه که پی مذهبی ریشه دارد. همان

تیمیه نخستین کسی است که تفسیر ثعلبی را، به صورت جدّی، بیه چیال    آن است که ابن

تیمیه در میان برخی ازعالمان و مح ّ ان اهل سنّتِ ابن کشانده است. شأن و جایگاه برجستۀ

او دربارۀ ثعلبی و تفسیرش واداشیته و دییدۀ دقیت و     پ  از وی، آنان را به تکرار ادّعاهای

ییک از عالمیان و صیاحبان    است. این، درحالی اسیت کیه هییچ   انصاف را از آنان بازستانده 

تاریخ، تراجم و تفسیر هم دورۀ ثعلبی و پ  از وی تا دوران ابن تیمیه، در ن د و  هایکتاب

اسیت و بیرعک ، همگیی او را بیه      گونه افراطی سخن نگفتیه تن یص او و تفسیرش بدین

 د.  انجاللت شأن و م ام ستوده و تفسیر وی را ارک نهاده

و  بییت پییامبر  نکتۀ مهم دیگری که باید بدان اشاره کرد، آن است که سیخن از اهیل  

گیری از روایات امامیان شییعی در تفسییر قیرآن،     اشاره به جایگاه و شأن واالی آنان و بهره

رود؛ دالیل دیگری برای انگیزش احساسات مخالف علیه ثعلبی و تفسییرش بیه شیمار میی    

و دیگر منت دان پ  از وی، بخشی از روایات ضعیف تفسیر ثعلبی را تیمیه که ابنخاصّه آن

 اند.دانستهخاندان   و علیذکر فضایل امام 
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 درن ید  بخشیی امیرالمیؤمنین  به عنوان نمونه، ابن تیمیه در بحث آیه والیت و خاتم

و  اجماع اهل علم از محدثان بر این است که این داسیتان، دروغیین  »نویسد: عالمه حلی می

انید  ساختگی است و آنچه ثعلبی از ابوذر ن ل کرده است، اهل علم از محدثان بر ایین قیول  

است و بغیوی در   "حاطب لیل"آورد...ثعلبی که ثعلبی احادیث ساختگی را در تفسیرش می

)ابن تیمییه،  « تفسیرش که خالصه تفسیر ثعلبی است، این احادیث دروغین را نیاورده است

 (.4-3: 3ک

تیمیه باید گفت که اوالً؛ جریان تصدق انگشتر را تنها ثعلبی با سیند خیود از   ابندر ن د 

( و ابیراهیم  231:7)ک ابوذر ن ل نکرده است؛ بلکه دانشمندانی دیگر مانند حیاکم حسیکانی  

از ابوذر و دیگیر   "روایت شده"( با سندهای خودشان و فخررازی با تعبیر 737:7جوینی)ک

 اند.ردهصحابه این جریان را ن ل ک

ثانیاً؛ کدام یک از اهل علم از محدثان گفته است که ثعلبی حاطب لیل است؟!؛ در حالی 

 اند.که ذکر گردید، وی را ستودهکه دانشمندان زیادی؛ چنان

عباس و سدی میاجرای  تیمیه بغوی در تفسیرش به ن ل از ابنثالثاً؛ بر خالف ادعای ابن

(. هرچنید،  41: 7344 ده است )ر.ک: نجارزادگیان، را ن ل کر خاتم بخشی امیرالمؤمنین

برخی مطالب موجود در تفسیر ثعلبی بیه بررسیی و ارزییابی نیازمنید اسیت. در ارزییابی و       

هیا و قیوت آن را   گذاری یک کتاب نباید تنها به ضعف آن اشاره نموده، و برجستگیارزش

 نادیده گرفت. 

 تاریخ و مكان تولّد و وفات ثعلبی .2 .1

اسیت. از   های تاریخ و تراجم، به تاریخ تولّد ثعلبی اشیاره نکیرده  از صاحبان کتاب یکهیچ

(، چیا   21باره اطالع دقی ی در دست نیست. در م دّمیۀ تفسییر ثعلبیی )ص   رو، در ایناین

هجری به تاریخ تولّد ثعلبی ییاد شیده؛ امیا     341ق(، سال7421انتشارات دارالکتب العلمیه )

ای نکیرده اسیت. دربیارۀ مکیان و چگیونگی      خذ نوشتۀ خود اشیاره نویسنده به آدرس و مأ
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درگذشت ثعلبی نیز اطالعی در دست نیست. در زمینه تیاریخ وفیات او نییز اخیتالف نمیر      

 7اند.هجری را تاریخ درگذشت وی ذکر کرده 421تر منابع، محرّم سال وجود دارد؛ اما بی 

 استادان و شاگردان .3 .1

ن دارند که ثعلبی در نزد استادان بسیاری حضیور یافتیه و از دانی     متون تاریخی نشان از آ

آنان بهره برده است. بنا بر گفتۀ خود وی، در م ّدمۀ تفسیرش، مشایخ وی نزدیک به سیصد 

جا که فهرسیت کیاملی از نیام آنیان در دسیت      اند. از آننفر از بزرگان تفسیر و حدیث بوده

و  2(41-11: 7، ک7422جود در م دمۀ تفسیر ثعلبی )نیست، تنها با بررسی اَسناد و طرق مو

 : 7، ک7421اَسنادی که بغوی در م دمۀ تفسیر خود بیدان هیا اشیاره کیرده اسیت )بغیوی،       

های برخی مورخان که به نام برخی اسیتادان  ( و همچنین تکیه بر گزارش14-13و  41-44

استادان ثعلبی دست یافیت. پی    توان به مجموعۀ نسبتاً کاملی از نام اند؛ میوی اشاره کرده

نفیر از   11دسیت آمیده، نیام بیی  از     های تاریخی بهاز گردآوری و بررسی اَسناد و نگاشته

 های زیر اشاره کرد:توان به ناممشایخ و استادان ثعلبی به دست آمد که از آن میان می

خلیدی  (؛ أبومحمّید مر 746-741: 24، ک7474خزیمه )ذهبیی،  بنفضلأبوطاهر محمّدبن

اثییر جیزری،   محمّد وزّان )ابنبنحامدبن)همان(؛ أبوبکر بن هانی )همان(؛ أبومحمّد عبداللَه

                                                           

نویسیانی چیون ذهبیی )در دو اثیر خیود:      اند. تاریخبه عنوان تاریخ وفات ثعلبی ذکر شده 434و  431، 421. سالهای 7

 421، در ذییل حیوادث سیال    کثیر یِمَشقی یُ البرایال  ألالنّ ایال   تاُیخ اإلسءم أل یأُلَا اإلسءم(، یافعی یُ مرآة الجِنان أل ابُ

خلّکان در وفیات ادعیان، به اختالف دیدگاهها در این باره اشیاره کیرده   اند. ابنهجری، به وفات ثعلبی نیز اشاره نموده

کنید، امّیا   رو، در تاریخ وفیات او دو قیول ذکیر میی    است. او خود نخست ثعلبی را با ثعالبی ادیب یکی دانسته؛ از این

الدین أسنوی در طب یات الشّیافعیۀ، تیاریخ    گزیند. جمالمال درست را برمیسپ  به نادرستی باور خود پی برده و احت

هجیری را بیه عنیوان سیال وفیات       434هجری ذکر کرده است. علی نمازی شاهرودی سال  431وفات ثعلبی را سال 

 (.247: 1، ک7474هجری( نیز اشاره کرده است ) 431و  421های ثعلبی ذکر کرده و به دو احتمال دیگر )یعنی سال

ها، قرائات و اجازات خیوی  از  های پیشین، به سماعهنگام ذکر اَسناد و طرق خوی  به تفاسیر و کتاب. ثعلبی، 2

 ها نام استادان و مشایخ وی قابل استخراک و گردآوری است.الی آنکرده که در البهاستادان خود نیز اشاره 
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(؛ ابوزکرییا حربیی )صیریفینی،    721و773، 44، 42-13: 7، ک7422 ،؛ ثعلبی231: 7تا، کبی

(؛ أبوال اسیم حسین بین    313: 4، ک7411پیشین(؛ أبوبکر محمّدبن عبداهلل جروزرقی )قرطبی، 

( و أبوعبیدالرّحمان محمّید بین حسیین س یلمی      721: 7تیا، ک بن حبیب )سیوطی، بی محمّد

 ( اشاره کرد. 43: 7، ک7422ثعلبی، ) )صاحب ح ایق التّفسیر علی لسان أهل العمارۀ(

هی(، مفسّر مشهور و 464در میان شاگردان ثعلبی، نام عالمانی، چون واحدی نیشابوری )

خیورد. واحیدی بیه عنیوان یکیی از      چشیم میی  صاحب کتیاب أسیباب نیزول اتییات بیه      

ترین شاگردان ثعلبی، در آشنا ساختن دیگران با تفسیر ثعلبی ن   بسییار مهمیی را   برجسته

داشته است. او تفسیر استادش را سماع کرده و اجازۀ ن ل آن و دیگر مصّنفات ثعلبی را بیه  

ده اسیت )صیریفینی،   دیگران )همچون عبدالغافر بن اسماعیل، صیاحب تیاریخ نیشیابور( دا   

 همان(.

)سمعانی،  7سعیدبن محمّد فرّخزادیتوان به أبوسعیدمحمدبناز دیگر شاگردان ثعلبی می

( و یحییی بین   4: 7تیا، ک اثیر جیزری، بیی  (؛ أحمد بن خلف شیرازی )ابن614: 7، ک7331

  ( اشیاره 161: 2و عبدالکریم بین عبدالصّیمد )طب یات ف هیا  الشّیافعیۀ، ک      2محمّد اصفهانی

 3کرد.

 مذهب ثعلبی .4 .1

آید، آن است کیه ثعلبیی،   های تراجم به دست میجو و مطالعۀ برخی کتابوآنچه از جست

بیه چشیم   « طبقالاتُ الشاّلافعی   »هیای  مذهب بوده است. نام وی در بسییاری از کتیاب  شافعی

 کیرده هی( نام او را در شمار ف های شافعیه ذکیر  643-111صال  شهرزوری )خورد. ابنمی

                                                           

 تفسیر ثعلبی را به صورت کامل سماع کرده است. . جز  قاضیان طوس بوده و در سفر خود به نیشابور، 7

 . میکروفیلم تفسیر ثعلبی از کتابخانه ناصریۀ لکهنو هند.2

 (.363: 4، ک7421ها اشاره کرده است )ادنساب، . سمعانی در اثر دیگر خوی  نیز به برخی از این نام3
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: 2تیا، ک کرده اسیت )بیی  ( و س بکی ثعلبی را در طب ۀ چهارم شافعیه ذکر 161: 2، ک7473)

(، هیر دو در طب یات الشّیافعیۀ    یهی 417-113شیهبه دِمرشی ی )  هی( و ابن112(. أسنوی )341

(. 713: 7، ک7411؛ 213: 7، ک7411انیید )خییوی  از مییذهب شییافعی وی پییرده برداشییته 

: 7477الغیزی،  کیرده اسیت )ابین   ثعلبی با عنوان ف یه شافعی یاد هی( نیز از 7761الغزّی )ابن

گویید:  بودن وی را محتمل دانسته و میآقابزرگ تهرانی در یادکرد تفسیر ثعلبی، شیعی (.31

گونیه  مذهب هم نبوده نباشد، قطعاً نسبت به مذهب شییعه و شییعیان، هییچ   اگر ثعلبی امامی

ای از روایات و اخبیار شییعه   جود حجم گستردهسرسختی و دشمنی نداشته است. ایشان، و

، 7413شیمرده اسیت )آقیابزرگ تهرانیی،     در تفسیر ثعلبی را به عنوان مؤید سخن خود بیر 

 (.61-66: 74ک

رسیاند، توجّیه و   قرینۀ دیگری که ما را در شناخت صحیح مذهب ف هی ثعلبی یاری می

نمونه باید گفت ثعلبی در شر  نمر در تفسیر وی از برخی آیات ف هی است. به عنوان دقت

پرداختیه  ها و نمریات ف هیای میذاهب مختلیف    سورۀ نسا  به بیان دیدگاه 43و تفسیر آیۀ 

تر ذکر کیرده  تر و مفصّلاست. در این میان، ثعلبی نمریات محمد بن ادری  شافعی را دقیق

: 3: ک7422لبی، دارد )ثعاست که این، از آشنایی کامل او با اصول مذهب شافعی پرده برمی

های تیاریخی  (. همچنین گزارش31: 1و ک 762: 1و ک 777: 4و ک 331و  371-376، 711

دهندۀ آن است که در قرن چهارم و پنجم در بسیاری از مناطق خراسان و میاورا النّهر،  نشان

، به ن ل تاریخ ادبییات اییران،   74122: 3، ک7311مذهب شافعیه غلبه داشته است )دهخدا، 

میذهب بیوده   اله صفا(. نمر به آنچه گفته شد، به احتمال قریب به ی ین، ثعلبی، شیافعی ذبیح

 است.
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 1شناختکتاب .2

 مقدّمه تفسیر .1 .2

کیرده اسیت. او در   ثعلبی، م دمۀ تفسیر خود را با سخن گفتن در باب عممت قیرآن آغیاز   

اشیاره کیرده و از   ادامه به حضور خوی  در محضر استادان گوناگون جهت فراگیری قرآن 

 گوید.عنایت خداوند به خوی  در این زمینه سخن می

 انگیزۀ تألیف .1 .1 .2

ها های متفاوت تفسیری آنهای مختلف مفسران و اشاره به گونهثعلبی، پ  از یادکرد گروه

به بیان انگیزۀ خود در تألیف تفسیر پرداخته است. بر پایۀ سخنان ثعلبی در م دمۀ تفسیرش، 

عیدم   .7های ثعلبی در نگیارش تفسییرش ییاد کیرد:     توان چهار عامل را به عنوان انگیزهمی

گردانیی آشیکار میردم از    روی .2دستیابی به کتابی فراگیر، پیراسته و معتمرد در دان  قرآن؛ 

شیکرگزاری   .4 گویی به درخواسیت گروهیی از عالمیان و بزرگیان؛    پاسخ .3دان  تفسیر؛ 

 شر آن.نعمت علم از رهگذر ن

هیای اثیر خیود نییز     های خوی  در نگارش تفسیر، به ویژگیی ثعلبی، هنگام بیان انگیزه

اختصیار  »، «پیراستگی از اضیافات »، «کمال»، «جامعیت»هایی چون اشاره کرده است؛ ویژگی

 «.برگرفته از آثار معتبر»و « پردازش نیکو»، «قابل فهم بودن»، «در بیان مطالب

 های مورد استفاده در تفسیروجۀ ثعلبی و تفاسیر و کتابمباحث مورد ت .2 .1 .2

پرداختیه  ثعلبی، در م دمۀ تفسیر خود، پ  از بیان انگیزۀ تألیف، به معرفی دقیق اثیر خیود   

(. به گفتۀ ثعلبی، چهارده موضوع گوناگون در این تفسیر میورد  4: 7، ک7422است )ثعلبی، 

 دمات، قصص، وجوه، قرائات، ادبییات  توجه و بحث قرار گرفته است؛ موضوعاتی چون م

 (.11عرب، تفسیر، فضایل، احکام، سعراب )همان: 

                                                           

هیای شیهر بغیداد را گیزارش کیرده      کتابخانهکورکی  عوّاد دو نسخۀ خطی از تفسیر ثعلبی، موجود در یکی از . 7

 .(134و  431: 4: ک7333است )
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بندی و چین  منمم است. ثعلبیی پی  از   بنابر گفتۀ ثعلبی، تفسیر وی فاقد هرگونه باب

الکشالف ألالبیالان ظَالُ    " معرفی مختصری از تفسیر خود، به بیان نام کامل آن پرداخته اسیت. 

 که او برای تفسیرش برگزیده است. ، نامی است"تفسیر القرآن

هیا، نیام   تفسیر، با ذکر نیام صیاحبان آن   23در بخ  دیگری از م دمه، ثعلبی از  .3 .1 .2

هیا بهیره بیرده اسیت؛ تفاسییر بزرگیانی چیون        برده که در تألیف اثرش کیم و بیی  از آن  

حیّیان و  عباس، عکرمه، کلبی، مجاهد، حسن بصیری، م اتیل بین سیلیمان، م اتیل بین       ابن

ها و تفاسیری کیه  رود. افزون بر این، نام کتابها به شمار میترین آنابوحمزه ثمالی از مهم

ها در نگارش اثر خوی  بهیره جسیته اسیت نییز بیه      در روزگار وی تألیف شده و او از آن

و « ال یرآن غریب»، «ال رآنمعانی»های خورد. ثعلبی افزون بر تفاسیر قرآن، از کتابچشم می

رسید کیه   در تفسیر آیات االهی بهره گرفته است. بیان این نکته الزم به نمر می« ال رآننمم»

( 32: 7، ک7422هایی، همچون کتاب مبیرّد )ثعلبیی،   گاه ثعلبی در متن تفسیر خود از کتاب

 ها به میان نیاورده است.بهره گرفته که در م دمه، نامی از آن

 بیاصحاب تفسیر از نگاه ثعل .4 .1 .2

ثعلبی، در بخ  دیگری از م دّمه، به ش  گروه از مفسرین با پشتوانۀ علمی و رویکردهای 

 متفاوت تفسیری اشاره کرده است:

اهل بدعت و رأی )ثعلبی مفسرانی چون بلخی، جبائی، اصفهانی و رمّیانی را از ایین    .7

 دسته شمرده است(؛

سخنان باطل اهل بیدعت را بیا سیخنان    اند؛ امّا که در عرصۀ تفسیر، نیک قلم زدهآنان .2

اند )أبوبکر قفّال و ابوحامد م ری کسانی هستند که ثعلبی در ذیل این سلف صالح درآمیخته

 ها اشاره کرده است(؛دسته به نام آن

آنان که تنها به روایت و ن ل بسنده کرده و به درایت و ن د توجّهی ندارند )به گفتیۀ   .3

ابراهیم حنملی و ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق اَنمیاطی از ایین    ثعلبی، ابویع وب اسحاق بن

 روند(؛دسته مفسران به شمار می
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گیاه رواییات هسیتند، کنیار نهیاده و      کسانی که اَسناد را، که بیه منزلیۀ رکین و تکییه     .4

ها و نوشت افزارهای خود را در دست گرفته و در مستندسازی روایات بیه ذهین و   صحیفه

توان در شیمار عالمیان دانسیت؛ زییرا     اند. از نمر ثعلبی این عدّه را نمیخاطر خود دل بسته

گونۀ تفسیری، به رواییت   افکارشان است. ثعلبی در ن د صاحبان اینهایشان تنها آینۀ کتاب

 ورزیده است؛استناد  7«لَوال اإلسنایُ لَقااَ مَُْ شاءَ ما شاءَ»

انید. در  اند؛ امّا سخن را از حد گذرانیده کسانی که هنرمندانه در این عرصه گام نهاده .1

هیای مخالفیان موجیب    خ بیه دییدگاه  این تفاسیر، فزونی اسناد و روایات و نیز بییان و پاسی  

گونه تفاسیر رغبت جویندگان رشید و هیدایت را   گویی شده است. به گفتۀ ثعلبی، ایندرازه

شمرده د. ثعلبی تفاسیر طبری و ابومحمد عبداللَّه بن حامد اصفهانی را از این دسته بریابنمی

 است؛

ده کیرده و شیریعت )بییان    ها تنها به بیان تفسیر آییات بسین  تفاسیری که صاحبان آن .6

انید  هیا نپرداختیه  احکام حالل و حرام( را وانهاده و به بیان شبهات و پاسخگویی و حیل آن 

)ثعلبی گروهی از عالمان تابعی و اتباع تابعی، همچون مجاهد، م اتل، کلبیی و سیدّی را از   

 ((.14: 7، ک7422دانسته است )ثعلبی، این گروه 

 تفسیرساختار کلی و محتوای  .2 .2

ثعلبی، همچون بسیاری از مفسران پیشین، تفسیر خود را بر پایۀ ترتیب کنونی سور و آیات 

قرآن در مصاحف نگاشته است. روش کلی ثعلبی در تفسیر سور و آیات قرآن آن است کیه  

در ابتدای هر سوره به روایات فضایل آن اشاره و در موارد بسیاری دربیارۀ مکیان، زمیان و    

ای از آیات، ابتدا مباحیث  سوره سخن گفته است. در تفسیر یک آیه یا دستهگاه سبب نزول 

                                                           

تیا،  . این روایت تنها در منابع روایی اهل سنت ن ل و به عبداهلل بن مبارک نسبت داده شده است )نیشیابوری، بیی  7

ب بغیدادی،  ؛ خطی16: 7، ک7341عبدالبر آندلسی،  ؛ ابن213: 7414؛ رامهرمزی، 336: 1، ک7413؛ ترمذی، 72: 7ک

 (.716: 7473صال  ؛ ابن433: 7411
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گییری از  شناختی )اعم از اشت اق، وجه تسمیه و معنا( و را پی  کشیده و سپ  با بهرهواژه

، صحابه، تابعین، عالمان علیم لغیت و ادبییات عیرب، عرفیا، حکمیا،       سخنان اهل بیت

پرداخته است. در نگاه نخست، خواننده، تفسییر را  قرآن شاعران و مفسران، به تفسیر آیات 

گردد که ثعلبی پی   نمر روشن مییابد؛ اما با اندکی دقتاز روایات اقوال مختلف آکنده می

ف الذا ألجال     »های مختلف، بیا عبیاراتی چیون    از اشاره به نمریات دانشمندان و عالمان رشته

(؛ 271: 4؛ ک46: 6)ک« ألتأألیال، صالحیح   ألهو ألج  حسُ»(؛ 42: 2، ک7422)ثعلبیی،  « صحیح 

: 2)ک....« یراّ ظلی صحّ  هذا التّأألیال، »(؛ 731: 2؛ ک246: 7)ک....« یراّ ظلی صحّ  هذا القوا»

: 2)ک....« أأللی ائقواا بالصّواب»(؛ 744،711: 1؛ ک11: 4؛ ک361، 217، 717، 741: 3؛ ک11

ألممّا یصالرق هالذا   »(؛ 741: 71؛ ک 34: 1)ک....« أأللی ائقاألی، بالصّواب»(؛ یا 711: 1؛ ک212

(؛ بیه ن ید و ارزییابی    374: 4)ک....« ألالرّلی، ظلی صالحّ  مالذهبنا فیال    »( و 71: 3)ک....« القوا

 من والت تفسیری نیز پرداخته است.

های تفسیری گذشتگان، گاه به سیند دقییق و کامیل    ثعلبی در گزارش روایات و دیدگاه

کیه منبیع و سیند    آنصورت مرسل ذکر کرده و گاه بیی سخن اشاره کرده؛ گاه روایات را به 

هیایی  سخن را ذکر کند، تنها به نام گویندۀ آن بسنده کرده است. در مواردی نیز بیا عبیارت  

ألفی بعالض ائخبالاُ )أألْ( أل   »(؛ 366: 4؛ ک77: 3؛ ک232: 2)ک« ُأیت فی بعض التّفاسیر»چون 

    ُ ، 61: 6؛ ک712: 1؛ ک376: 3؛ ک233، 736، 713: 2)ک« قر جاء )بَلَغنالا( فالی بعالض ائخبالا

« جاء )ُأیتُ( )قرأتُ( فالی بعالض الکتال    »( ؛ 373، 66: 3؛ ک63: 4؛ ک246: 1؛ ک 317، 241

( و 374، 731: 1؛ ک 214: 6؛ ک 722: 1؛ ک 213، 14: 4؛ ک24: 3؛ ک21: 2؛ ک213: 7)ک

، 766، 737، 711، 43: 1؛ ک723: 6؛ ک711: 1؛ ک 742، 716، 31: 7)ک« قاا بعضُ العلمالاء »

ای مبهم، بیه گیزارش   (؛ به گونه237، 776، 37: 71؛ ک211، 711، 62: 3؛ ک263: 4؛ ک227

 اخبار و اقوال پرداخته است.
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هیایی چیون   ای موارد به داوری دربارۀ رواییات پرداختیه اسیت؛ عبیارت    ثعلبی در پاره

ألال خءف »و:  «ُألاه.....مرسءً ألالمرس، ال تقوم ب  حج »(، 221: 1)ک« حدیث جامع صحیح»

(، 62: 4)ک« هالذا حالریث مرسال،   »)همان( و نییز  « بیُ أه، النّق، فی سقوط االحتجاج بحریث 

 دهندۀ توجه ثعلبی به ن د و ارزیابی اَسناد روایات تفسیری است.نشان

هیای گونیاگون ادبییات    آگاهی گستردۀ ثعلبی با زبان عربی و آشنایی کامل او بیا شیاخه  

تر در گفتار عالمان پیشین بدان اشاره شد؛ ت. این مسلله که پی عربی بر کسی پوشیده نیس

تیوان  سبب شده تا تفسیر ثعلبی تا حد زیادی رنگ و بوی ادبی به خود گیرد. از این رو، می

هایی از اهتمیام فراگییر مؤلیف بیه     در ادامه گوشه 7نیز دانست. "تفسیری ادبی"تفسیر او را 

 از نمر خواهیم گذراند.های گوناگون ادبیات عربی را شاخه

 هایی از علوم مختلف زبان عربی در تفسیر ثعلبیجلوه .1 .2 .2

ای از تفسییر ثعلبیی را بیه    علوم مختلف زبان عربی )صرف، نحو، لغت و...(، بخ  گسترده

هیای گونیاگون   اند. آگاهی گستردۀ استادان و مشیایخ ثعلبیی بیا دانی     خود اختصاص داده

آشنایی فراگیر ثعلبی با زبان عربی بی  از هر چییز در تفسییرش   ادبیات عرب سبب شد تا 

 توان در عناوین زیر پی گرفت:های گوناگون ادبی در تفسیر ثعلبی را میرخ نماید. جنبه

 صرف و نحو و اعراب .1 .1 .2 .2

، 747: 2؛ ک274، 711: 7، ک7422تعیین نوع )اسما ، افعال و حروف(، در جمله )ثعلبی، . 7

: 71؛ ک321: 3؛ ک31: 1؛ ک711، 41، 4: 6؛ ک731: 1؛ ک314، 733، 14: 3؛ ک742؛ 767

 (؛214، 711، 33

                                                           

هیی( در ییک   414) خلیدون . تفسیری مشتمل بر مباحث زبانی و ادبی قرآن، مانند لغیت، اِعیراب و بالغیت. ابین    7

تفاسییر   -2تفاسیر روایی )مبتنی بر آثار و رواییات(؛   -7بندی کلّی، تفاسیر را به دو گونه ت سیم کرده است: ت سیم

 (.633: 1غوی نوع بارزی از تفسیر ادبی است )همان، مدخل تفسیر ادبی باقر قربانی زرین، کادبی، تفسیر ل
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؛ 333: 1؛ ک36: 3؛ ک741، 762: 7سخن گفتن در خصوص وزن کلمیات قرآنیی )ک   .2

 (؛223: 71؛ ک211: 3؛ ک11: 4؛ ک712: 1ک

 (؛36: 3بیان صیغۀ مضارع و مصدر افعال ماضی در قرآن )ک .3

 (؛3/47؛ 243، 2/246در کلمات قرآنی )ک« سبدال»و « سعالل»باحث اشاره به م. 4

های متفاوت نحوییان کیوفی و بصیری در زمینیه برخیی مباحیث میورد        بیان دیدگاه .1

؛ 13: 1؛ ک41: 6؛ ک333: 1؛ ک213: 4؛ ک 211: 3؛ ک213، 242: 2؛ ک242: 7اخییییتالف )ک

 (؛724: 71؛ ک314: 3؛ ک712-717: 4ک

 : 1؛ ک734: 3؛ ک741، 741: 7برد مصییدر بییه جییای اسییم )کاشییاره بییه بحییث کییار .6

 (؛214، 717: 6؛ ک244، 213-214

 (؛771: 7تعیین انواع ضمایر با بیان مثال )ک .1

؛ 31: 2؛ ک711: 7اشاره به وجود حذف و ت دیر در قرآن و تعیین موارد محذوف )ک .4

 (.33: 3؛ ک731: 4؛ ک64: 1؛ ک273: 1؛ ک211: 4؛ ک311: 3ک

 لغت .2 .1 .2 .2

 توان در سه موضوع دنبال کرد:را می« لغت»رویکرد ثعلبی به بحث 

: 3( شَغَفَ ا؛ )ج33: 3( تثبیتاً؛ )ج262: 2اهلل؛ )ج( 34-31: 7یابی واژگان قرآنی )کریشه .7

 (ظُتُ،ّ.32: 31( یَعْبَأ؛ )ج353

غَیالرَ  ( 26-25: 2( تَقوی؛ )ج322-322غض ؛ )( 723: 7بیان معنای واژگان قرآنی )ک .2

ُ ( 323: 3؛ )جقاالًخِفافاً ألوِ( 29: 5( توکّ،؛ )ج395-392: 3؛ )جباغٍ ألال ظای  ؛ اإلسراف ألاإلقتالا

 (؛ أحقاب.336: 31؛ )جمُ َیمُِ( 283: 9)ج

( 262: 2سالب ُ المثالانی؛ )ج  ( 31: 7اشاره به وجه تسمیۀ واژگان و عبیارات قرآنیی )ک   .3

 ( الحُطَمَ .228: 31زِفَ ؛ )ج( اآل231: 8( مامِرَة؛ )ج332: 2َُبوَة؛ )ج

های گوناگون در این زمینه، به گستردگی، در تفسیر یابی واژگان قرآنی و بیان دیدگاهریشه

، «کیافر »، «شییطان »، «اللَّیه »نماید. اشاره به ریشۀ )حروف اصلی( واژگانی چیون  ثعلبی رخ می
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جیا  دارد. از آناشت اق پرده برمی، از توجه مؤلّف به بحث «اعتکاف»و « سوره»، «لعن»، «فاسق»

ارتبیا  تنگیاتنگی وجیود دارد؛    « تعیین معنای مفیردات قرآنیی  »و « اشت اق»که میان دو بحث 

مؤلّف در بسیاری از موارد، پ  از تعیین ریشۀ یک کلمه، معنای آن را نیز ذکیر کیرده اسیت.    

هیا نییز اشیاره    میان آن های ظریف معناییثعلبی، هنگام بیان معنای کلمات مترادف، به تفاوت

، بیه صیورت   «شیکر »و « حمید »هیای معنیایی دو واژۀ   کند. به عنوان نمونه در بیان تفاوتمی

(. ثعلبی غالبیاً پی    713-714: 7های عالمان مختلف پرداخته است )کگسترده، به بیان دیدگاه

کنید. گیاه   از تعیین حروف اصلی یک کلمه و بیان معنای آن به وجه تسمیۀ آن نیز اشیاره میی  

قال جماعۀ  من أهیل  »، «قال بعض  أهل المعانی»، «قال أهلر المعانی»هایی چون ثعلبی با عبارت

 ها استناد جسته است.به دیدگاه صاحبان معانی ال رآن« وکان عارفاً بالمعانی»، « المعانی

 علوم بالغی .3 .1 .2 .2

تعییین مصیادیق و میواردی از    تیوان در  هایی از علوم بالغی در تفسییر ثعلبیی را میی   جلوه

 جو کرد.وجست44«تشبیه»و  3«تعریض»، 2«مجاز»، 7«کنایه»

                                                           
ظُ ]ضالمیر[     ألقی،: فی اللی، کنای ٌیِّأی فی الصَّ (فی ِ) ...ظُلمات  ألَُظر  ألبَرْق أأل کصَی ٍ مَُِ السّماءِ فی ِ(: »763: 7)ک .7

أألالءِ اسالم   ،کوُالالذّ  َُللمخالاطبیُ مِال   م أألالءِ، ... ها تنبی  ألأنتُمْ کنایال ٌ ها أنتُ» (:731: 3)ک .... «ماءمذکوُ ألقی،: فی السَّ

ظالُ غیالر مالذکوُ،     ا أنزَلناهُ فِی لَیلَ ِ القَرُِْ یعنی القرآن کنایال ٌ إنّ(: »241: 71)ک....« الجم  المشاُ إلی  تُحِبُّونَ ُم خبر ظن م

 .....«.نیااء الرُّمفی لیل  القرُ مُ اللوح المحفوظ إلى السّ ألاحرةً جمل ً

جالزاءُ   کَذلال (: »233: 4)ک« کأُضِ اآلی : ظلى خزامُِ خَزامُِ ائَُْضِ مجازُ اجْعَلنی ظلى فقاا یوسفُ(: »237: 1. )ک2

 .« اآلی اُ ظُ النّاُ أل هو مجازُم بالرّرجَتَ ...أظْراءِ اللّ ِ النّاُُ لَ ُمْ فی ا یاُُ الْخُلرِ جَزاءً بما کانُوا بآیاتِنا یجْحَرُألن

کمْ یعنی العصا ألسمعت أباالقاسم الحبیبی یقوا: سمعت ظلی بُ م الری الطبالری   ن ٍ مُِْ َُبّقَر جِئتُکمْ ببَیّ(: »261: 4. )ک3

إسْالرامی،َ  [ مُ الحق یکون بمعنى القام، فَأُْسِ،ْ مَعِی بَناِلی یقوا: إنّ  تعریض یقوا: لحقیق مصرف الخطاب أل حَقِیقٌ ]فعی،

 .«س ل م یرجعون إلى ائُض المقرّأی اطلق ظن م ألخ

 شبّ  للّذة التی ینال ا اإلنسان فی تلک الحاا بالعس، یقاا من : ،ألالعسیل  اسم للجماف ألأصل ا مُ العس،(: »716: 2. )ک4

، ائنفالس  ألائغءاَ یعنی ائنفاا الَّتِی کانَتْ ظَلَی ِمْ ]بما أمرألا[ ب  مالُ قتال  » (:233: 4)ک« إذا جامع ا ظسل ا یعسل ا ظسءً
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 هاقرائات و لهجه .4 .1 .2 .2

پرداخته است. او گاه ثعلبی، همانند بسیاری از مفسّران، در تفسیر خود به مسللۀ قرائات نیز 

به قرائت فرد خاصی اشاره کرده و گاه نیز وجوه چندگانۀ قرائت یک واژه را با انتساب بیه  

خورد که ثعلبیی بیا عبیاراتی چیون     کرده است. در موارد بسیاری به چشم میقائل آن، بیان 

از قرائت میردم   ،«قرأ أه، العراق»أل « قرأ أه، الشام»، «قرأ أه، الحجاز»، « ، المرینقرأ أه»

؛ 16: 4؛ ک11: 3؛ ک64: 2؛ ک714: 7یک شهر یا منط ه از ییک واژه سیخن گفتیه اسیت )ک    

هالو  »یالا  « هی لغ ُ...»(. مؤلّف با عباراتی چون 271: 71و ک 711: 3؛ ک761: 6؛ ک347: 1ک

 77نه، به لهجۀ هر قبیله در تلفظ یک واژه اشاره کرده است.به صورت جداگا «لغ ُ...

 هایی از علوم قرآنی در تفسیر ثعلبیجلوه .2 .2 .2

تفسیر خود، به فراخیور جایگیاه، بیه موضیوعات گونیاگون علیوم قرآنیی         ثعلبی در سراسر

؛ 476، 366: 3؛ ک731، 31: 7پرداخته است. سخن از مکی یا مدنی بودن آییات و سیورر )ک  

، 221، 774: 4؛ ک 322، 62: 1؛ ک211، 44: 6؛ ک314، 716، 776: 1؛ ک324، 737: 4ک

، 732: 3(؛ بیان سبب نزول برخی آیات و سور )ک712، 47، 14: 71؛ ک317، 32: 3؛ ک344

(؛ اشاره بیه موضیوع   323، 234، 243: 3؛ ک371؛ 242: 4؛ ک214، 773: 1؛ ک11: 4؛ ک346

گزارش اقوال پیشینیان دربارۀ ناسخ یا منسوخ بیودن   نسخ، تعاریف لغوی و اصطالحی آن و

                                                                                                                                        
فشب  حرألی اإلسءم أل موانع  ظُ التخطّالی إلالى المحالذألُات بالسءسال،     ..... فی التوُاة ألقط  ائب اء، شبّ  ذلک بائغءا

: یعنی کلون غرس الوُی، یکالون  أل.... ظباسقاا ابُ ،کالرِّهانِ اختلفوا فی ألَُْیةً فکانَت» (:741: 3)ک«. المحیطات بالرقاب

ماء فالی    السّال أغبالر، فشالبّ   أحمر، فإذا اشترّ الشتاء یکون کمیتالاً  أصفر، فإذا ضرب  أألا الشتاء یکون کمیتاً فی الربی  کمیتاً

تلوّن ا ظنر انشقاق ا ب ذا الغرس فی تلوّن ، ألقاا مجاهر ألأبوالعالی : کالرّهُ أل هی ُألای  شیبان ظُ قتالایة، قالاا: الالرهان    

 .«جم  الرهُ ألللرهُ ألوان، شبّ  السماء بألوان 

: 3ج(؛ ومٍقَال  ألهالو لغال ُ  )223: 2(؛ جقالری  ألقالراءة العامّال     هالی لغال ُ  )32: 2(؛ جتمیم ألقراءة أه، الکوف  ألهی لغ ُ)351: 3ج. 7

 (.ربالعَ ألهو لغ ُ)321: 8(؛ جرهمجُ هو لغ ُ)228( أل مسعویاُب أه، ت ام  ألقراءةُ ألهو لغ ُ) 63( أل قیس ألغیءن ألهو لغ ُ)29



222 1313 تابستان، 2، شمارۀ 1، دورۀ پژوهشنامه ثقلین 

: 71ک؛ 262 :3؛ ک226: 4؛ ک63: 1؛ ک734: 4؛ ک267؛ 771 :3؛ ک217 :2؛ ک46: 7آیات )ک

هیای مختلیف   (؛ سیخن در زمینیۀ گونیه   234: 7ای از اعجاز قیرآن )ک (؛ اشاره به نمونه371

: 3ک ؛731، 61: 2ک ؛761: 7گیری از سیاق در تفسییر آییات قیرآن )ک   و بهره 7م اطع قرآنی

هییای توجییه مؤلییف بییه   (؛ از جلییوه713 ،33: 3ک ؛711: 1ک ؛263 ،222 ،771: 6ک ؛364

 های مختلف علوم قرآنی در تفسیرش است.شاخه

 های عرفا و حكمااشاره به سخنان و دیدگاه .3 .2 .2

ُ »چون: گاه ثعلبی با عباراتی  ُ    »ییا:  « ةألقاا أه،ُ اإلشالا ألقالاا  »و: « ةألقالاا بعالضُ أهال، اإلشالا

های عرفا و حکمیا  ؛ به سخنان و دیدگاه«سُئ، ظُ بعض الحکماء»یا: « )أألصی( بعضُ الحکماء

: 3؛ ک762، 711-716، 14: 2؛ ک712، 741: 7کیرده اسیت )ک  در تفسیر آیات قرآن اشیاره  

، 744، 742: 1؛ ک241، 764: 6؛ ک273: 1ک ؛731: 4؛ ک732، 733: 4؛ ک731، 721، 43

(. گییاه نیییز بییه صییورت   217، 31-34: 71؛ ک742، 733-734: 3؛ ک346، 716: 4؛ ک243

جداگانه از برخی بزرگان عرفان و تصوّف، همچون جنید، شبلی، ذوالنّون مصری، سری بن 

 مغلّ  س طی، ابوعثمان خیری یاد کرده است. 

 ثعلبیدر تفسیر  اهل بیت  .4 .2 .2

در تفسییر   تگیری گسترده از روایات اهل بیی های تفسیر ثعلبی، بهرهیکی از برجستگی

تنها بر ارزش و غنیای تفسییر ثعلبیی افیزوده، کیه گوییای رو        قرآن است. این ویژگی، نه

روایت مسیت یم از   733ثعلبی در تفسیر خود، افزون بر  2جو و وجدان بیدار اوست.ح ی ت

                                                           
ت سیم کرده و بیرای هیر گونیه،    « متشاکل »أل « متقاُب ». ثعلبی م اطع قرآنی )کلمات پایانی آیات( را به دو گونۀ 7

 (.711: 7هایی از قرآن برشمرده است )کنمونه

و آنچه دربارۀ ایشان در تفسیر ثعلبیی رواییت شیده را گیردآوری      عادل الکعبی روایات تفسیری اهل بیت  .2

ها بر اساس س ور قرآن، کتابی با نام أهل البیت فی تفسیر الثّعلبی )میا روی عینهم ومیا    و تنمیم آنکرده و با تفکیک 

 روی فیهم(، را نگاشته است.
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)حضرت زهرا )سالم اهلل  روایت؛ از یازده نفر از اهل بیت 347قالب ، در ارسول خد

( رواییت کیرده اسیت. ثعلبیی از رواییات تفسییری اهیل        علیها( و امامان اول تا هشتم

 زیر بهره گرفته است:در چارچوب عناوین و موضوعات  بیت

 (؛331: 71؛ ک33: 7بیان معنای واژگان قرآنی )ک .7

؛ 21: 4؛ ک264: 1؛ ک224: 3صر به فرد کلمات و آیات قیرآن )ک اشاره به قرائت منح .2

 (؛714: 4ک

جایگاه از تفسیر خیود   32: ثعلبی در اشاره به نزول آیات قرآن در شأن اهل بیت .3

به نزول آیه یا آیاتی از قرآن در شأن اهل بیت
اشاره کیرده اسیت )بیرای نمونیه رک:      7 

 (.44-42: 4؛ ک41: 4؛ ک41: 3؛ ک726: 2ک

در تفسییر   شیده از اهیل بییت   بخ  دیگری از رواییات ن یل  : تفسیر آیات قرآن .4

(؛ 731: 1)ک 3«أولیا  اهلل»(؛ 231: 3)ک 2«کبائر»ثعلبی، به تفسیر قرآن اختصاص دارند: تفسیر 

 (.746: 3)ک 4«الثَّ َالن»اشاره به وجه تسمیۀ جنیان و انسیان به 

ثعلبی فضایل آییات و سیور قیرآن، را بیر     : اشاره به فضایل برخی آیات و سور قرآن .1

های قرآن بیان کرده و در ذیل همۀ سوره کعب از رسول خدابناساس روایت مشهور ابیّ

در بییان فضییلت خوانیدن آییت الکرسیی       در یک جایگاه به روایتی از امام محمد باقر

 (.223: 2اشاره کرده است )ک

                                                           
و  31؛ انفیال:  61و  41؛ مائیده:  67عمیران:  ؛ آل214و  213و  211)ب ره:  . آیات نازل شده در شأن اهل بیت7

و  33؛ احیزاب:  43؛ نمیل:  14؛ فرقیان:  26؛ نور: 73طه: آیۀ اول؛ حج: ؛ 36؛ مریم: 71؛ هود: 773و  711؛ توبه: 47

 .1؛ ضحی: 23؛ مطففین: 3ی1؛ انسان: 72؛ حاقه: 4؛ تحریم: 72؛ مجادله: 22و  21، 73؛ رحمان: 23؛ شوری: 14

 .37. نسا :2

 .62. یون :3

 (.37)رحمان:«ِ أیُّ ا الثَّقَءن سَنَفرُغُ لکم. »4
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افزون بر روایاتی که در قالب شأن نیزول آییات   : ادکرد برخی فضایل امام علی ی .6

اشاره دارند؛ بخ  دیگیری از رواییات در تفسییر ثعلبیی بیه       قرآن، به مناقب امام علی

تیرین  گوینید. برخیی از مهیم   ای ویژه، از فضایل اختصاصیی آن حضیرت سیخن میی    گونه

آوری در عرصیۀ نبیرد   از: رشادت و جنیگ  موضوعات مطر  در این دسته روایات عبارتند

(؛ 43: 1؛ ک726: 4و برائیت از کفیر )ک   (؛ پیشگامی در ایمان به خدا و رسول 71: 4)ک

(؛ 44: 1مندی از دریای علم و حکمت نبوی )کو بهره همراهی و همنشینی با رسول خدا

رسیول   (؛ وصیایت 41: 4(؛ پیشوایی نیکوکاران )ک47: 4)ک گستردگی فضایل امام علی

 (.721: 2؛ ک343: 4)ک ( و جانفشانی در دفاع از جان و دین رسول خدا4: 1)ک خدا

از  به عنوان نمونه در روایتی از امیام علیی   :تعیین مکان و زمان نزول آیات قرآن .1

 (.43: 7نزول سورۀ حمد در مکه سخن به میان آمده است )ک

، را با ل بشان نام برده اسیت.  بیتکه ثعلبی در مواردی چند، اهل نکتۀ مهم دیگر آن

: 71؛ ک13: 1؛ ک214: 1؛ ک731: 7)ک« أمیرالمیؤمنین »را بیا ال یابی چیون:     او امام علی

و...( ستوده است. در  31: 1؛ ک713: 3؛ ک736: 2؛ ک713، 71: 7)ک« کرّم اهلل ألج  »( و 774

: 1؛ ک741: 7اسیت )ک ییاد کیرده   « زرینر العابیدین »، با ل ب سه جایگاه نیز از امام سجاد

های تفسیری امام پنجم گیری از دیدگاه(. در دوازده جایگاه نیز در خالل بهره44: 4؛ ک731

: 3؛ ک223: 2، از آن حضرت یاد کیرده اسیت )بیرای نمونیه رک: ک    «الباقر»ا ل ب بشیعیان، 

 (.67: 1؛ ک776

 اسرائیلیات در تفسیر ثعلبی .5 .2 .2

تیرین دالییل   یافیت اسیرائیلیات در آن اسیت. مهیم    یر ثعلبی رهیکی از انت ادات وارد بر تفس

 ن یل روایییاتی از   .7تیوان در سیه عنییوان خالصیه کیرد:     مطیر  شیده در ایین بییاره را میی    

 ها و رخیدادهای  تفصیل برخی داستان .3شخصیت و جایگاه ثعلبی؛  .2نما؛ یهودیان مسلمان

 تاریخی.
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مسلمان ساکن در بالد اسالمی یاد کرده و  ثعلبی در تفسیرش از برخی یهودیان به ظاهر

 14منبّیه ) بنمورد(، وهب 42سلّام )بنها ن ل کرده است؛ کسانی چون: عبداهللسخنانی از آن

 (.714جریج ) مورد مورد( و ابن 4مورد(، تمیم داری ) 37مورد(، کعب ادحبار )

تفسیر ثعلبیی، بیر آننید کیه     یافت اسرائیلیات در یابی علت رهبرخی از منت دان در ریشه

مند ساخته کیه بیه   ها عالقهشأن یک واعظ و سخنور همچون ثعلبی او را به اخبار و داستان

ها را برای مردم ن ل کرده است. این گیروه از منت یدان،   هنگام وعظ و خطابه و نگارش، آن

و در  تیرین شیاهد گفتیار خیوی  ذکیر کیرده      نگارش کتاب العرائ  از سوی ثعلبی را مهم

سخن گفته و « علل الحدیث»نهایت از آشنایی اندک او با دان  حدیث و ناآشنایی با دان  

(. گروهیی  714-714تا: اند )ذهبی، بیهایی از اسرائیلیات در تفسیر وی اشاره کردهبه نمونه

ها و رخدادهای تاریخی برگرفته از منابع اهل کتیاب  دیگر از منت دان، تفصیل برخی داستان

اند. ایین  یافت اسرائیلیات در تفسیر ثعلبی دانستههای رهجاندن آن در تفسیر را از نشانهو گن

عده به این پایه از ن د بسنده نکرده و تفسیر ثعلبی را دربردارنیدۀ رواییات برسیاخته در دو    

ها در تفسیرش اشاره هایی از آنحوزۀ فضایل سور وآیات و اسباب نزول دانسته و به نمونه

 (.372، 311، 726: 7473ند )ابوشهبه، اکرده

 اثرگذاری تفسیر ثعلبی بر آثار پس از خود .3

ها و شواهد موجود، ن   و اثرگذاری تفسیر ثعلبی بر عالمان و مفسران پ  بر پایۀ گزارش

 نماید:از او به سه شکل جلوه می

 علبیی؛  اهتمام در جهت سماع، قرائت، فراگیری و حفظ )به خیاطر سیپردن( تفسییر ث    .7

های تفسیری موجود ن ل و گزارش روایت .3گیری از تفسیر ثعلبی نگارش آثاری با بهره .2

 در آن.

هی(، مفسّر و نحیوی برجسیته کیه    464تر اشاره شد که ابوالحسن واحدی نیشابوری )پی 

رود، در جلسیات تفسییر ثعلبیی حضیور یافتیه و تفسییر       شمار می جز  شاگردان ثعلبی نیز به
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(. همچنیین ابوسیعید   431-432: 4، ک7421را نزد وی قرائت کرده اسیت )حمیوی،   استادش 

فرّخزادی از دیگر شاگردان ثعلبی است که جیز  قاضییان طیوس بیوده و در سیفر خیود بیه        

(. 614: 7، ک7331نیشابور، تفسیر ثعلبی را به صیورت کامیل سیماع کیرده اسیت )سیمعانی،      

سِماع واحدی از تفسییر ثعلبیی را نییز گیزارش     هی( 123-417عبدالغافر بن اسماعیل فارسی )

شیهبه دِمرشی ی، ظهیرالیدّین خیوارزمی     کرده است )صریفینی، پیشین(. به گزارش قاضیی ابین  

هی( تمام تفسیر ثعلبی را حفظ کرده بود و با ذکر اقیوال مفسیرین موجیود در آن و    432-113)

هیی( بیه   143محمّید طوسیی )  (. ابو21-73: 2، ک7411کرد )بدون اشتباه برای دیگران ن ل می

روایت تفسیر ثعلبی در نیشابور اشتغال داشت و شمار بسیاری از دوسیتداران دانی ، بارهیا و    

(. در جیایی دیگیر، سیمعانی    614همیان،   بارها، این کتاب را نزد او قرائت کردنید )سیمعانی،  

سیماع   هی(، از سفر خود به همراه دوست ، ابوالحسن فررغرلیمی بیه نوقیان طیوس بیرای    162)

 اثیییر جییزری (. ابیین363-364: 4، ک7414تفسیییر ثعلبییی سییخن گفتییه اسییت )سییمعانی،   

هی(، با هدف نگارش اثری متشکّل از تفاسیر ثعلبی و زمخشیری، کتیاب اصنصیاف    144-616)

: 4تیا، ک خلکیان، بیی  فی الجمع بین الکشف والکشّاف را به رشتۀ تحریر در آورده است )ابین 

(. 431: 27، ک7471 ؛ ذهبی،221: 43، ک7474؛ ذهبی، 67: 2پیشین، کشهبه دِمرش ی، ؛ ابن747

های تفسیر ثعلبی را در تفسیر خوی  فیراهم  ای از دیدگاههی( بخ  گسترده176-433بغوی )

تیمییه،  )ابین  7تیمیه تفسیر او را خالصۀ تفسیر ثعلبی ذکر کرده اسیت ای که ابنآورده؛ به گونه

 م دمییۀ معیالم التّنزیییل، صیریحاً تفسیییر خیود را خالصییۀ    (. بغیوی در  371و  31: 1، ک7416

تفسیر ثعلبی نخوانده است؛ اما هنگام سخن از منابع مورد استفادۀ خود در نگارش تفسییرش،  

 تر من والت تفسیری خیود را حاصیل قرائیت مییراث قرآنیی بیه دسیت آورده از ثعلبیی         بی 

(. همچنیین  41: 7، ک7421وی، دانسیته اسیت )بغی   نزد استادش، ابوسعید شرریحی خیوارزمی  

                                                           
و  11: 3؛ ک71: 2؛ ک733-734، 744: 7، تح یق: خالید عبیدالرحمان العیک، ک   معالم التّنزیل. برای نمونه، )ر.ک: 7

 (.73: 4ک
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بغوی در بخ  دیگری از م دمه، به طرق اسانید خود به تفاسییر پیشیین اشیاره کیرده کیه در      

  ؛44-41: 7خیورد )بیرای نمونیه رک: ک   برخی از این طرق نام ابواسحاق ثعلبی به چشیم میی  

13-14.) 

بن منبّیه، از   هی(، هنگام ذکر طریق خود به اسناد کتاب المبتدأ وهب144شهرآشوب )ابن

گوید به واسطۀ جد خود، شهرآشوب و قطیفی از کتیاب نزهیه ال لیوب    ثعلبی نام برده و می

شهرآشوب (. افزون بر این، ابن77،  3: 7، ک7316شهرآشوب، )ابن ثعلبی نیز بهره برده است

، 346، 763: 7در جای جای کتاب خود، به ن ل روایاتی از تفسیر ثعلبی پرداختیه اسیت )ک  

 هییی( نیییز در دو کتییاب خییود611-133بطریییق )(. ابیین771، 37: 3؛ ک243،311: 2؛ ک332

، 44-41، 14 :7471و...؛  411-414، 333-411، 311-312، 741، 44، 6-4،42: 7411)

و...(؛ به گزارش روایاتی از تفسیر ثعلبی، در مناقیب و فضیایل امیام     241-247، 713-741

، 244: 2، ک7471هی( در آثار متعدد خیود، ) 664) ، پرداخته است. سید بن طاووسعلی

، 74: 7363و...؛  431، 461، 773-772، 63، 41-41، 41-71،33-74: 7333؛ 316، 217

(، از آثار مختلف ثعلبی به ن یل اخبیار پرداختیه    24-21، 27: 7363؛ 241و  276-271، 12

اسیتفاده کیرده اسیت.     است. عالمه حلی نیز در کتاب منهاک الکرامه فیی االمامیه از ثعلبیی   

شهرآشوب، نام ثعلبی را در سلسله سند خیود  ق( نیز همچون ابن7777محمدباقر مجلسی )

به کتاب المبتدأ وهب بن منبّه ذکر کرده است. همچنین نام کتاب نزهیه ال لیوب ثعلبیی، در    

(. مجلسی در 66، 63: 7، ک7413شمار منابع و مصادر بحار ادنوار یاد شده است )مجلسی، 

جای جای بحارادنوار خود، به ن ل روایاتی از تفسیر ثعلبی پرداخته است )برای نمونه رک: 

 و...(. 224: 26؛ ک42: 24؛ ک771: 23؛ ک174: 22؛ ک776: 27ک

شمار درخور توجهی از مفسران شیعی و سنّی در نگارش تفاسیر خود از تفسییر ثعلبیی   

، 7471؛ 171: 7، ک7474دو تفسییر ) هیی( در  144اند. فضل بن حسن طبرسیی ) بهره گرفته

هیی( در  146عطیۀ آندلسیی ) (؛ ابن33: 71؛ ک716: 4؛ ک342: 3؛ ک74: 2؛ ک423و  11: 7ک
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هیی( در  616(؛ فخر رازی )41، 31، 77: 1؛ ک271، 272-277، 217: 4؛ ک114: 3، ک7473)

، 7411)هیی( در  617؛ و...(؛ قرطبیی ) 746: 27؛ ک744: 71؛ ک217، 711-711: 7تیا، ک )بی

و...(؛ ابوحیّان آندلسیی   11، 11: 74؛ ک21: 3؛ ک736: 4؛ ک261: 3؛ ک417، 231، 776: 7ک

 743، 13: 4؛ ک264: 1؛ ک463: 4؛ ک713: 3؛ ک37: 2؛ ک416، 364: 7ک ،7422)هی(؛ 141)

و...(؛  233، 24: 4؛ ک443: 2؛ ک414: 7، ک7472) هییی( در114کثیییر دِمرشیی ی ) و...(؛ ابیین

 316، 14: 1؛ ک731: 3؛ ک713: 2؛ ک721، 1: 7تیا، ک )بیی  هی( در377طی )الدّین سیوجالل

، تیا )بیی  تفسییرش  هی( در317و... ؛ ابوالسّعود ) 733، 767، 774، 34، 32، 74تا: و...(؛ )بی

، 241: 2؛ ک612، 771، 62: 7، ک7476هییی( )7711( و سیدهاشییم بحرانییی ) 747، 44: 1ک

(؛ همگییییی در 211، 234، 771: 1؛ ک211، 743، 11: 4؛ ک233، 221، 34: 3؛ ک371، 232

انید. همچنیین، تفسییر    نگارش تفاسیر خود، به صورت گسترده، از تفسیر ثعلبی بهره گرفته

هی( در نگارش بحر الح ایق والمعیانی فیی تفسییر    614الدین رازی )ثعلبی مأخذ اصلی نجم

 (.771: 34-33، ش7342بوده است )حافمیان بابلی،  سبع المثانی

 دیگر آثار ثعلبی .4

هیای  ابوالحسن واحدی نیشابوری، شاگرد ثعلبی، به قرائت بی  از پانصید جیز  از نگاشیته   

(. بسییاری از عالمیان پیشیین در    431: 4، ک7421استادش نزد وی، پرداخته است. )حموی،

شیده بیرای وی   اند. در مجموع، آثار شیمرده  های خود، از آثار ثعلبی نام بردهآثار و نگاشته

 عبارتند از:  

و  27: 7363طیاووس،  العرای  فی المجال  ویواقیت التّیجان فی قصص ال رآن )ابن .7

: 11، ک7413؛ مجلسی، 71تا: ؛ سیوطی، بی732-737: 7317؛ اتان گلبرگ، 27: 7363؛ 241

 ؛7(243-242: 71، ک7413؛ آقابزرگ تهرانی، 234

                                                           
های مختلف عرای  المجیال ، العیرای  فیی المجیال ، العیرائ       به گفتۀ آقابزرگ تهرانی، از این کتاب با نام .7
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: 7474جبییر، ؛ ابیین3، 1: 3ک ؛311: 2، ک7316شهرآشییوب، ربیییع المییذکّرین )ابیین  .2

؛ سیوطی، طب یات المفسّیرین،   11: 2؛ ک242: 7، ک7344الدین العاملی، ؛ زین623، 412ص

 (؛36: 77، ک7413؛ مجلسی، 71تا: بی

: 7، ک7413؛ مجلسیی،  321: 3؛ ک21، 77: 7، ک7316شهرآشیوب،  نزهه ال رلوب )ابن .3

 (262: 46؛ ک66

 ؛7(167: 7411انی، قَتلَی ال رآن )ابوال اسم جرج .4

 (.431: 4، ک7421)حموی، الکامل فی علم ال رآن .1

 گیرینتیجه .5

شیمار  ابواسحاق ثعلبی از عالمان نامی و مفسّران برجسته قیرآن در سیدۀ پینجم هجیری بیه     

هیای مؤلیف آن   نما از جایگاه علمی و گسیتردگی دانی   ای تمامرود. تفسیر ثعلبی آیینهمی

گییری از رواییات، ییک    مر روش تفسیری، در پی گسیتردگی بهیره  است. تفسیر ثعلبی از ن

رود؛ اما تنوّع و پراکندگی اهتمیام نگارنیده بیه اشیت اق و مباحیث      شمار میتفسیر روایی به

لغوی، صرف و نحو، علوم بالغی، مباحث ف هی، تاریخی و حتی اشارات عرفانی در تفسیر 

هیای نخسیتین   هیای سیده  المعارفی از دان دایرهتوان اثر وی را ای است که میاو، به گونه

گییری گسیترده از رواییات    های ارزندۀ تفسیر وی بهیره اسالمی برشمرد. یکی از برجستگی

میذهب تیا روزگیار خیوی  از     است. ثعلبی بی  از هر مفسّیر سینّی   تفسیری اهل بیت

روحییۀ  تفسیر آیات بهره جسیته اسیت و ایین مسیلله از      در روایات تفسیری اهل بیت

وجود برخی حکاییات تیاریخی و سیخنانی از     دارد.جویی و انصاف وی پرده برمیح ی ت

                                                                                                                                        
 والتّیجان، عرائ  التّیجان یاد شده است.

ناسخِ کتاب تاریخ جرجان، کتاب قتلی ال رآن ثعلبیی را از حیافظ عبیدالغنی در سیال     . محمّد بن نصراهلل بن علی 7

 هجری سماع کرده است. 136
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برخی منت یدان   هایگیریالی تفسیر ثعلبی؛ خردهبرخی یهودیان ساکن بالد اسالمی در البه

های بعدی )از ابن تیمیه به بعد( را به صورت پراکنده در پی داشته تا تفسیر او را آکنده سده

ای تیمیه و ذهبی نیست؛ اما پارهئیلیات بدانند. این ادعا، به گستردگی مورد ادعای ابناز اسرا

های تاریخی من ول در تفسیر وی درخور بازنگری و مصدریابی جدی است. با همه گزارش

ها، پیدای  تفسیری پرمایه و نسبتاً کامل از قیرآن در سیدۀ پینجم هجیری در نیشیابور،      این

 های اسالمی در سرزمین ایران در آن دوران دارد.نق گستردۀ دان نشانی ارزنده از رو
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 منابع

 .قرآن کریم

ان، بنییاد داییرۀ المعیارف    تهیر ، 1ک، نامۀ جهان اسالمدان  .(7342) ییییییییییییییییییییی .7

 اسالمی.

تح یق: گروهی ، 7ک، طالبمناقب آل أبی .(7316) السرویمحمّد بن علی  ،بن شهرآشوبا .2

 .ۀالحیدری ۀالمکتب ،عالمان، نجفاز 

اللبیاب فیی تهیذیب     .(تابی) الکرم محمّدعزّالدین أبوالحسن علی بن أبیالجزری، ادثیر ابن .3

 بیروت، دار الکتب العلمیۀ.، 7ک ،ادنساب

عمدۀ عیون صحا  ادخبار فیی مناقیب   . (7411) الدّین یحیی بن الحسنشم  ،البطریقابن .4
 النّشر اصسالمی. قم، مؤسسۀ ،سمام ادبرار

، خصائص الوحی المبین. (7471) الدّین یحیی بن الحسن ادسدی الحلیشم ، البطریقابن .1

 المحمودی، قم، دارال رآن الکریم.تح یق: مالک 

، بییروت،  7ک، غایۀ النّهایۀ فی طب ات ال ّرا  (.7421) ری، أبوالخیر محمد بن محمدالجزابن .6

 دار الکتب العلمیۀ.

فیی علیم ادوائیل     روض المنیاظر  .(7331) الحنفی أبوالولید محمّید بین محمّید   ۀ الشحنبنا .1
 ۀ.دار الکتب العلمی ،وت، بیرمحمد مهنی: مصحح ،وادواخر

 :، به کوشی  جالدیوان اصسالم فی التّاریخ وتراجم الرّ .(7477) أبوالمعالی محمد ،یغزّالابن .4

  دارالکتب العلمیۀ. ،حسن کسروی، بیروت

قاهره، ، النجوم الزّاهرۀ فی ملوک مصر وال اهرۀ تا(.)بی ی، جمال الدین یوسفتغری بردابن .3

 المؤسسۀ المصریۀ العامّۀ. -وزارۀ الث افۀ و اصرشاد ال ومی 

منهاک السّنّۀ النّبویّیۀ فیی ن یض     (.7416) الّدین أحمد بن عبدالحلیمتیمیه، ابوالعباس ت یابن .71
 جا.محمّد رشاد سالم، بیتح یق:  ،1، ککالم الشّیعۀ ال دریۀ

، دومچ ، 1، کمجموعۀ الفتیاوی  (.7422) الّدین أحمد بن عبدالحلیمتیمیه، ابوالعباس ت یابن .77

 .حزمدارالوفا  ودار ابن جا،بی
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د حسینی، مشهد، سیداحمتح یق: ، نهج اصیمان .(7474) الدّین علی بن یوسفزین ،جبرابن .72

 مجتمع امام هادی.

: سحسان عبیاس،  تح یق، 7ک، وفیات ادعیان وأنبا  أبنا  الزّمان تا(.)بی باسخلّکان، أبوالعابن .73

 لبنان، دارالث افۀ.

، تصیحیح: دکتیر   طب ات الشّیافعیۀ  (.7411) بن أحمد بن محمدالدین شهبۀ دمش ی، ت یابن .74

 عالم الکتب. ،حافظ عبدالعلیم خان، بیروت

طب یات الف هیا     (.7473) عبیدالرحمان الدین أبوعمرو عثمان بین  ت یصال  شهرزوری، ابن .71
 رالبشائر االسالمیۀ.دا بیروت،، الشافعیۀ

، قم، فرک المهموم فی تاریخ علما  النّجوم .(7363) الدّین علی بن موسیطاووس، رضیابن .76

 منشورات الرضی.

، قیم،  الطرائف فی معرفۀ مذاهب الطّوائف. (7333) الدّین علی بن موسیطاووس، رضیابن .71

 الخیام.مطبعۀ 

تح ییق: جیواد    ،اصقبال بادعمیال الحسینۀ  . (7471) الدّین علی بن موسیرضی طاووس،ابن .74

  ومی، قم، مکتب اصعالم اصسالمی.قیّ

 ، قم، منشورات الرضی.سعدالسّعود .(7363) جعفربنبن موسیالدّین علیطاووس، رضیابن .73

مصطفی بین أحمید    تح یق:، التمهید .(7341) ابوعمر یوسف بن عبداهلل عبدالبر آندلسی،ابن .21

 عموم ادوقاف والشؤون اصسالمیۀ.وزارۀ  ،العلوی و محمد عبدالکبیر البکری، مغرب

المحرّر الوجیز فی تفسیر الکتیاب   .(7473) الحق ابن الف یهأبومحمد عبدعطیه ادندلسی، ابن .27
 العلمیۀ.حمّد، بیروت، دار الکتب تح یق: عبدالسالم عبدالشافی م، 3ک، العزیز

 بیروت، المکتبۀ العصریۀ.، البدایۀ والنِّهایۀ. (7427) أبوالفدا  سسماعیل ،کثیر الدِمرش یابن .22

، تح ییق:  تفسییر ال یرآن العمییم    .(7472) کثیر الدِمرش ی، عمادالدین أبوالفدا  سسیماعیل ابن .23

 ان المرعشلی، بیروت، دارالمعرفۀ.یوسف عبدالرحم

رروض الجِنان وررو  الجرنیان   .(7316) ى بن محمد بن احمدحسین بن علأبوالفتو  الرازی،  .24

اصیح، مشیهد، آسیتان    تصحیح: محمدجعفر یاح ی و محمدمهیدی ن  ،4ک ،فی تفسیر ال رآن

 قدس رضوی.
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، 2و  7ک، البحیر المحیی    .(7422) أبوعبداهلل محمد بن یوسف بن علیی أبوحیّان ادندلسی،  .21

 و...، بیروت، دار الکتب العلمیۀ.وض تح یق: عادل أحمد عبدالموجود، علی محمّد مع

بییروت،  ، اصسرائیلیات والموضوعات فی کتیب التّفسییر  . (7473) محمّد بن محمّد ،أبوشَهبۀ .26

  دارالجیل.

، دوم، بیییروتچ  ،التعلی ییات الحافلییۀ عرلییی ادجوبییۀ الفاضییلۀ .(7474) عبییدالفّتا  ،أبوغرییدّۀ .21

 دارالبشائر االسالمیۀ.

تح ییق و ترجمیه: سییدعلی قرائیی و رسیول       ،طیاووس کتابخانۀ ابن .(7317) ستان گلبرگ .24

 اهلل مرعشی نجفی.، کتابخانۀ آیتجعفریان، قم

، تح ییق: کمیال   7، کطب ات الشّافعیۀ(. 7411) الدین عبدالرحیم بن الحسنادسنوی، جمال .23

 دار الکتب العلمیۀ. ،یوسف الحوت، بیروت

 ،سیوم ، چ 74، کذریعۀ سلی تصانیف الشّیعۀال. (7413) آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن رازی .31

 بیروت، دار ادضوا .

سیالمیۀ  راسیات اص قسیم الدّ  ، تح ییق: البرهان فی تفسیر ال رآن(. 7476) سیدهاشم بحرانی، .37

 .بنیاد بعثت ،، قمسسۀ البعثۀؤم

، تح ییق:  7ک، معالم التّنزیل فی تفسیر ال یرآن (. 7421) أبومحمد حسین بن مسعود ،البغوی .32

 العربی. سحیا  التّراث دار ،، بیروتعبدالرزاق مهدی

تح ییق:  ، 7ک، معالم التّنزیل فیی تفسییر ال یرآن   تا(. )بی أبومحمد حسین بن مسعود ،البغوی .33

 لرحمان العک، بیروت، دارالمعرفۀ.خالد عبدا

دوم، تح ییق: عبیدالرحمان   چ ، سینن التّرمیذی   (.7413) الترمذی أبوعیسی محمد بن عیسی .34

 ، دارالفکر.ان، بیروتمحمد عثم

 ،الکشف والبیان عن تفسییر ال یرآن   .(7422) أبوسسحاق أحمد بن محمّد بن سبراهیم، الثعلبی .31

 .دار سحیا  التّراث العربی ،تح یق: علی عاشور، بیروت

، الکشف والبیان عن تفسییر ال یرآن   (.7421) أبوسسحاق أحمد بن محمّد بن سبراهیم ،الثعلبی .36

 یروت، دارالکتب العلمیۀ.بتح یق: علی عاشور، 

تیاریخ   .(7411) أبوال اسم حمزۀ بن یوسیف بین سبیراهیم بین موسیی السّیهمی       ،الجرجانی .31

 مانی، بیروت، عالم الکتب.تصحیح: عبدالرّحمان بن یحیی الی چ چهارم، ،جرجان
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)از طلییوع طاهریییان تییا غییروب     تییاریخ ایییران اسییالمی   .(7347) رسییول ،جعفریییان .34
 سسۀ فرهنگی دان  و اندیشۀ معاصر.مؤ ،سوم، تهرانچ ، دوم(، دفتر خوارزمشاهیان

 .34-33 ، شمارۀمیراث شهاب. (7342) ابوالفضل ،حافمیان بابلی .33

بین  ، ترجمیه: محمّید   تاریخ نیشابور .(7311) اللّه محمّد بن عبداللّهأبوعبد ،حاکم نیشابوری .41

 یعی کدکنی، تهران، انتشارات آگه. تصحیح: محمدرضا شفحسین خلیفۀ نیشابوری، تح یق و

)سرشیاد ادرییب سلیی معرفیۀ      معجیم اددبیا   (. 7421) اهلل یاقوت بن عبد اهللعبدوأب حموی، .47

  مؤسسۀ المعارف. ،تح یق: عمر فاروق طباع، بیروت، 4ک، اددیب(

هاشیم،   تح یق: أحمد عمر، الکفایۀ فی علم الروایۀ(. 7411) بن علیأحمد  ،خطیب بغدادی .42

  بیروت، دار الکتاب العربی.

 انتشارات دانشگاه تهران. ،یازدهم تهرانچ ، نامه دهخدالغت. (7311) دهخدا، علی اکبر .43

 .دارالفکر ،بیروت، 7ک ،خَبررَ مرن عربرر العربرر فی (.7474) محمد بن أحمد الدینذهبی، شم ال .44

تح یق: عمر عبدالسّالم ، 24ک، اصسالمتاریخ  .(7474) محمّد بن أحمدالدّین شم  ،ذهبیال .41

 بیروت، دارالکتاب العربی.تدمری، 

 ، بیروت، دارالفکر.73، کسیر أعالم النّبال  (.7471) محمد بن أحمد الدینشم الذهبی،  .46

تح ییق: حسین سسیماعیل    ، د ورل اصسیالم  (.7333ظ ) محمّد بن أحمد الدینالذهبی، شم  .41

 بیروت، دارصادر.، 7مروۀ، ک

 ، قاهره، دارالحدیث.بحوث فی علوم التّفسیر والف ه والدّعوۀ .(تابی) محمّدحسین ،یذهبال .44

 .دار سحیا  التراث العربی ،، بیروتالتفسیر والمفسّرون. (تابی) محمّدحسین ،ذهبیال .43

 جا.، بی7، کمفاتیح الغیبتا(. )بی الرازی، فخرالدّین محمد بن عمر .11

دوم، چ ، المحدّث الفاصل بین الیراوی والیواعی  . (7414) الرامهرمزی حسن بن عبدالرحمان .17

  محمد عجاک خطیب، بیروت، دارالفکر.تح یق: 

 .دارالکتب العلمیۀ، :، بیروتطب ات الشّافعیۀ الکبری ق(.7421) س بکی، عبدالوهّاب بن علی .12

چ سیوم، تح ییق:   ، طب یات الصّیوفیۀ   (.7416) ، أبوعبدالرحمان محمید بین الحسیین   سلمی .13

 شریبۀ، قاهره، مکتبۀ الخانجی. نورالدین

، تح ییق: منییرۀ   التحبیر فی المعجم الکبییر . (7331) السّمعانی أبوسعد عبدالکریم بن محمّد .14

 اجی سالم، بغداد، دانشگاه بغداد.ن
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عمیر  تح ییق: عبداللّیه   ، 7ک، ادنسیاب . (7414) أبوسعد عبیدالکریم بین محمّید    ،السّمعانی .11

 البارودی، بیروت، دارالجنان.

، لبیاب النّ یول فیی أسیباب النّیزول     تیا(.  )بیی  بکرالدّین عبدالرّحمان بن أبیالسّیوطی جالل .16

 بیروت، دار سحیا  العلوم.

ب غییۀر الو عیاۀ فیی طب یات اللغیویین      (. 7333) بکرن عبدالرّحمان بن أبیالدّیالسّیوطی، جالل .11
 لفکر.الفضل سبراهیم، بیروت، دارادوم، تح یق: محمّد أبوچ ، والنّحاۀ

چ  ،2، کاصت یان فیی علیوم ال یرآن     (.7422) بکرالدّین عبدالرّحمان بن أبیجالل ،السّیوطی .14

 کثیر.دار ابن ،دمشقپنجم، 

 ، بیروت، دارالفکر.7ک، الدرّ المنثور .(تابی) بکرالدّین عبدالرّحمان بن أبیجالل ،السّیوطی .13

دارالکتیب   ،، بیروتطب ات المفسّرین تا(.)بی بکرالدّین عبدالرّحمان بن أبیجالل ،السّیوطی .61

 العلمیۀ.

، الصّال  فی علوم الحیدیث م دمۀ ابن .(7476) الشهرزوری أبوعمرو عثمان بن عبدالرحمان .67

 ویضۀ، بیروت، دار الکتب العلمیۀ.تح یق: أبوعبدالرحمان صال  بن محمد بن ع، 2ک

، تنمیم: محمیدکاظم  تاریخ نیشابورمنتخب  (.7413) أبوسسحاق سبراهیم بن محمد صریفینی، .62

 جامعه مدرسین حوزه علمّیه قم. قم،محمودی، 

 تهران، انتشارات فردوس.دوازدهم، چ ، تاریخ ادبیات در ایران .(7317) الهصفا، ذبیح .63

أحمید   -7تح ییق: ، 1ک، بالوفییات  الیوافی (. 7421) صال  الّدین خلیل بین سیبیک   صرفَدی، .64

 داراحیا  التّراث العربی. ت،بیروترکی مصطفی،  -2ادرناوو  

، تح ییق: گروهیی از   مجمیع البییان فیی تفسییر ال یرآن     . (7471) طبرسی، فضل بن حسین  .61

 بیروت، مؤسسۀ ادعلمی للمطبوعات.مح  ان، 

المی، قیم،  تح یق: مؤسسۀ النشر اصس، 7ک، جوامع الجامع. (7474) طبرسی، فضل بن حسن .66

 مؤسسۀ النشر اصسالمی.

السّعود )سرشاد الع ل السّلیم سلیی مزاییا ال یرآن    أبیتفسیر  .(تابی) محمّدمحمّد بن  ،العمادی .61

 یروت، دار سحیا  التّراث العربی.، بالکریم(

دالکبیر بوعبی تح ییق: ا ، تیذکرۀ الموضیوعات   .(7342) محمّدطاهر بن علیی الهنیدی   ،الفتنی .64

 جا.محمّد عبدالجلیل، بی
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، تح ییق:  الجیامع دحکیام ال یرآن   . (7411) ال رطبی، ابوعبداهلل محمّد بن أحمید ادنصیاری   .63

 العربی. دار سحیا  التّراث ،أحمد عبدالعلیم البردونی، بیروت

دوم، تح ییق:  چ  ،ۀعلی أنبیاه النّحیا   ۀسنباه الرّوا. (7417) علی بن یوسف بن سبراهیم ،ال فطی .11

 للکتاب. ۀالعام ۀالمصری ۀالهیل ،محمد أبوالفضل سبراهیم، مصر

 ،پینجم ، چ الرسالۀ المستطرفۀ لبیان مشهور کرتیب المشیرَّفۀ   (.7474) جعفر کتّانی، محمّد بن .17

  دارالبشائر اصسالمیۀ. ،بیروت

 ما.روی عنهم وما روی فیهم(، قم، دلیل )ماالبیت فی تفسیر الثّعلبیأهل (.7423) الکعبی، عادل .12

عطیۀ، بییروت،  الجمع، ت دیم و تعلیق: جلیل ، 4ک، الذخائر الشّرقیۀ. (7333) کورکی  عوّاد .13

 دار الغرب اصسالم.

ادجوبیۀ الفاضیلۀ لئسیللۀ العشیرۀ     . (7474) أبوالحسینات محمّید عبیدالحی    ،لکنوی هندی .14

  بیروت، دارالبشائر اصسالمیۀ.دوم، چ  ،الکاملۀ

 بیروت، مؤسسۀ الوفا .دوم، ، چ 7ک ، بحار ادنوار. (7413) محمدباقر ،مجلسی .11

چ ، اسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانهای انبیا  در تفاسیر قیرآن . (7343) حمید ،محمدقاسمی .16

 ، سروش.دوم، تهران

، الم دسی )أحسن التّ اسییم فیی معرفیۀ ادقیالیم(    رحلۀ . (2113) الم دسی محمد بن أحمد .11

 لمؤسسۀ العربیۀ للدراسات والنشر.ا ،بیروت

ادربعون حدیثاً عن أربعیین شییخاً   . (7414) علی بن عبیداهلل بن بابویه ،الرّازی الدّینمنتجب .14

اصمیام   ۀتح یق: مؤسسی  ،طالب علیه السالممن أربعین صحابیاً فی فضائل اصمام علی بن أبی

  اصمام المهدی. ۀمؤسس ،المهدی، قم

 تهران، مؤسسۀ البعثۀ.، خالصۀ عب ات ادنوار. (7411) نحامد حسیمیرن وی،  .13

ازی، تح یق: حسن بن علی نم، 1ک، ۀ البِحارمستدرک سفین. (7474) نمازی شاهرودی، علی .41

 قم، مؤسسۀ النّشر اصسالمی.

 بیروت، دار الفکر.، الجامع الصّحیح. (تابی) أبوالحسین مسلم بن الحجاک ،النیسابوری .47

مرآۀ الجنان وعبرۀ الی مان فی معرفۀ ما یعتبر من  (.7473) ه بن أسعدیافعی، أبومحمّد عبداللّ .42
 ارالکتاب االسالمی.د دوم، قاهره، چ، 73ک ،حوادث الزّمان


