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 چكیده

 مودت و  یت،وال یر،االمر، تطه یاول ةیآ پنج خود، بر یکالم یها در استدالل یهامام
 یهبو عصر آل یاناز تا پااز آغ یدیهو ز عشریه یاثن یرتفاس یقیتطب یدارند. بررس یدمباهله تأک

 ةها، مسئل آن یریتفس یها ها و تفاوت و شناخت شباهت یاتآ ینسده پنجم، از ا ةیمدر ن
  ی،حِبَر ی،قم یمان،ابوالجارود، مُقاتل بن سل یرآن به تفاس ةمقاله است و دامن ینا یاصل

 مقاتل  یرمحدود شده است. در ابتدا مشخص شد که تفس یطوس یخو ش یفرات کوف
به  یجرو در نتا یندارد و از ا عشری یو اثن یدیز ةشناخته شد یرشباهت را به تفاس ینکمتر

  دهد ینشان م ها یمانده بررس یباق یرتفاس میاندست آمده در نظر گرفته نخواهد شد. در 
 کرد. از نظر  یبند طبقه یو نقل ییروا یرتفاس ةدر زمر توان یرا م یر،تفاس ینکه عموم ا

  یردر تفس یبو به ترت یدیز یردر تفاس یاتروا یشتریننقل شده، ب یکالم اتیتعداد روا
  یفوق آن است که همگ یرتفاس ةهمنقل شده است. وجه مشترک  یفرات و سپس الحبر

  یاتآ یکالم یها تن هستند و به داللت پنجدرباره  یات،آ یناثبات نزول ا یدر پ
 بسنده نکرده  یتاست که به نقل روا یعیشمفسر  ینتنها و نخست یطوس یخ. شپردازند ینم

 بالفصل  یتوال یت،افضل  عصمت و طهارت، یکالم یها متکلم، انگاره یکو به عنوان 
السالم را از  یهمعل یپس از امام عل ینامام حسن و امام حس یتافضل ینو همچن ی؛عل ماما
 امامت استنباط کرده است. یاتآ
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 پیش درآمد

یکی از منابع کالم نقلی شیعه در نظر گرفت. شناخت میزان توجه  توان یمتفاسیر نقلی شیعه را 
ی گوناگون ها دورهها در  عشری به آیات قرآنی و روایات تفسیری آن علمای زیدی و اثنی

 33، مائده 55است. این پژوهش درصدد است تا آیات  چشمگیرگوناگونی  تاریخی، از جهات
برای اثبات اصل  هیعشر یاثن انیعیش انیمرا که در  شورا 33 و نساء 55، آل عمران 16، احزاب

ی نخست زیدیه و امامیه مقایسه کند. ها سدهتفاسیر  نیتر برجسته، از میان شود یمامامت استفاده 
 نیااست. بر شده ی پژوهش در نظر گرفته انیپا ةعنوان نقط به هیبو آل ةدور انیپا ،پژوهش نیادر 

 ریتفسمرتب و  ،ها آن سندگانینووفات  خیتاری بر اساس دیزی و عشر یاثن ریتفاسابتدا  ،اساس

تا مشخص شود آیاتی را که متکلمان است شده  سهیمقا گریکدی با یقیتطبآنان به روش 
دهند، در میان مفسران  مستند استشهادهای نقلی خود قرار می عشریه در مبحث امامت، اثنی

هایی میان تفاسیر زیدی با تفاسیر  ها و تفاوت عشری و زیدی چگونه تفسیر شده و چه شباهت اثنی
، مانیسلابوالجارود، مقاتل بن  ریتفساند از  مورد نظر عبارت ریتفاسعشری قابل مالحظه است.  اثنی
ی. تفسیر طوس خیش انیالتب ریتفسحِبَری و  ریتفسی، کوففرات  ریتفسی، مقعلی بن ابراهیم  ریتفس

ناقص آن، آیات مورد نظر وجود ندارند،  ةمنسوب به امام حسن عسکری به دلیل آن که در نسخ
 از گردونه بحث خارج شده است.

  و امامیهاز دیدگاه زیدیه  امامت چونیی ها پژوهشباورهای امامیه و زیدیه  ةمقایس ةدر زمین    
  ةرویکرد تفسیری وجود ندارد. مقال پژوهششفق خواتی(، اما در این ) استبه چاپ رسیده 

شده است )سید احسان  چاپ امامت از دیدگاه دو فرقه زیدیه و امامیه مشابه دیگری با عنوان
 بر روش تاریخی، امامت را از دیدگاه زیدیه و امامیه  هیتک با( که 6351صادقیان، زمستان 

)مصطفی سلطانی(  معتزله و زیدیه فرهنگی _تکامل تاریخی و فکری  ةده است. مقالکربررسی 

و  ها همقال زینپژوهش  نیامورد نظر در  ریتفاساز  کیهر ةارتباطی با این پژوهش ندارد. دربار
 و بررسی تطبیقی  اند پرداختهی آنان ریتفسی مبان ای یمعرفبه روش،  صرفاً کهشده  چاپی آثار

 ها صورت نگرفته است. تأکید بر آیات امامت در آن با
 

 تفاسیر بررسی شده در این مقاله

ی بررسرا ها  امامت، آن اتیآی در دیزعشری و  اثنی ریتفسچند  ةسیمقاپژوهش با هدف  نیا
 ارائه ها آن بودن یدیزعشری یا  اثنی لیدالها و  ی و آثار آنزندگی از مختصرنخست . کند یم
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 . پیش از همه باید به شداز آیات امامت بررسی خواهد  رشانیتفاسر ادامه خواهد شد و د
هجری از دنیا  651تفسیر ابوالجارود و مُقاتل بن سلیمان اشاره کرد که هر دو در حدود سال 

 بوده  السالم همیعلامامت امام باقر و امام صادق  ةدر دور عمدتاً شان یعلماند و فعالیت  رفته

 هَمدان بود.  ةخارف از قبیل ةو از طایف السالم علیهی از شاگردان امام باقر کی است. ابوالجارود
، منتسب به هیدیز ةی از سه فرقک. یکرد شرکت دیز امیقدر  نینمادصورت  به 633او در سال 

ی برا)اند کردهی را جرح وی خود رجالی ها کتابو اهل سنت هر دو در  هیعشر یاثناوست. 
، کردهبه آن اشاره  میند ابن کهزاده( از تفسیر ابوالجارود  ار؛ حسین: جرّنک شتریب اتیجزئ

و مُسنَد  ریتفسدارالحدیث،  ة، پژوهشگر مؤسسزاده علی شاه یعل راًیاخیی نشده ولی شناسای ا نسخه

 است.  کرده چاپی و بازسازی، گرداورابوالجارود را 
نما یافت و تحصیل کرد ولی بعدها به  مفسر بعدی مقاتل بن سلیمان است که در خراسان نشو و    

های فراوان تفسیر مقاتل با تفاسیر نقلی اهل  رغم مشابهت درگذشت. به جا همانعراق آمد و 
شناخته  تیرسمبه  زین هیعشر یاثن انیمو در  اند کردهسنت او را تضعیف  سنت، علمای رجال اهل

 ؛641، صق 6335 ،یطوس) اند ی معرفی کردهدیزی را و ابن ندیمی و طوس خیشنشده است و 

 (.55-633صنژاد،  ستهیشا: نکاو  ریتفسدرباره مقاتل و  شتریب اتیجزئی برا؛ 353 ص م،یند ابن
عصر  عشریه هم اثنی متأخرپس از ابوالجارود و مقاتل، باید به مفسرانی اشاره کرد که با امامان     

بن  نیحسن دوره پیش از همه باید از کردند. در ای غیبت صغری زندگی می ةاند یا در دور بوده
یی او نشان رواو طرق  خیمشای یاد کرد. کوف( محدث و مفسر ق 331د.) یحِبَربن مسلم  حَکَم

ی ولاست  دییتأی رجال و محدثان اهل سنت مورد علما انیمی است. حِبَری در دیز که دهد یم

 ی، مقدمه(.حبر) استی نبرده نامی از او طوس خیش
( ق 335ی)د.نیکلی و استاد هادی از اصحاب امام کق( ی311ی)زنده در قم میبراهای بن عل    

اثر را  نیا که دهد یمی نشان قم ریتفسمنتشر شده  ةی انجام شده نسبت به نسخها یبررساست. 
یی از ابوالجارود و روایاتی از زید بن علی در آن ها افزوده که رایزی نسبت داد قمبه  توان یـنم

این  ةشد چاپ ة، نسخشود یمی بر آن استناد ررسـب نیاال آنچه در ـت. به هر حل شده اسـنق
 تفسیر است. 

 ةبن فرات، محدث و مفسر کوفی نام برد که دور میابراهپس از قمی باید از ابوالقاسم فرات بن     

نقل  تیروا یدیز راویاناز  یاریبساز بود. فرات  کرده درکرا  ق(311-335صغری ) بتیغ
 لیذعنوان نمونه  است. به اریاختی در کوفی بودن فرات دیزاست. شواهد دیگری هم از  کرده



 89بهار ،  چهارمو  پنجاهدهم، شمارة جه، سال آینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

ی، کوف)فرات  ستندیننفر  پنجاز  شیبمعصومان  که کردهی نقل علبن  دیزسوره احزاب از  33 ةیآ
 و 413ص ،همان) کند یمقیام  ریشمشبا  کهگوید  ی سخن میاماماز  گریدیی جادر  ا(. ی335 ص

 حاتیتوضی برااست) نکردهنقل امام بر امامت دوازده  دال یتیروافرات  نیهمچن(. 415-414

  .ی(قباد: موحدی، نک شتریب
غیبت صغری و  ة( اشاره کرد که پس از دورق 411د.) یوسـطخ ـشی التبیانان باید به ـایـدر پ    

 ری ـی عشـی اثنعـیش املـک ریـتفس نخستیـناو  ابـکت. کرد یمدگی ـویه زنـآل ب ةدر پایان دور
 عقل بر هیتک با مأثور، اتیروا نقل بر عالوهاو شده است.  چاپتا کنون  که است میکر قرآن  از
. پس از پرداخت خود معاصران و گذشتگانی ریتفسی آرای ابیارز به مختلف علوم به توجه و

 ورد نظر مرور تفاسیر و مفسران مورد نظر، در این مقاله به بررسی تطبیقی تفاسیر آیات م
 خواهیم پرداخت.

 
 (68 /نساء  ةاالمر )سور اولی ةبررسی تطبیقی تفسیر آی

بعد  ةیآهشدار و به مؤمنان بشارت داده شده است و در  کافرانسوره به  نیا 51و  51 ةیآدر 

 . پس از این سه آیه، اند شدهی امانت و قضاوت عادالنه توجه داده ادا ةمخاطبان آیه به دو مسئل
االمر اطاعت کنند و  یاولو  امبریپاز خدا، که به مؤمنان دستور داده شده  نساء ة سور  55 ةیآدر 

ی شده ابوالجارود، بازساز ریتفساو مراجعه کنند. در  ةهای خود به خدا و فرستاد در اختالف
گذرا  هیآ نیا ریتفس(. مقاتل در 36-33صی االمر نقل نشده است )ابوالجارود، اول ةیآی از ریتفس

ولی به اصل  ،کردهها اشاره یکی از سریه ة، فرمانددیولبه اختالف نظر عمار یاسر با خالد بن 
 های پیامبر، به عنوان فرمانده انتخاب شد  رویداد نپرداخته است. گویا خالد در یکی از اعزام

و در حین ماموریت تصمیم داشت کاری مخالف احکام اسالمی انجام دهد که با مخالفت و 

ها  پس از بازگشت، در حضور پیامبر با یکدیگر مشاجره  ی عمار یاسر مواجه شد. آنسرپیچ
در نظر  االمر یاولرا  دیول(. مقاتل در تفسیر خود خالد بن 611، ص3 ، جتا بیی، وطیس) کردند

 ةرا به هم االمر یاولاش محکوم کند. مقاتل در نهایت   سرپیچیدلیل گرفته تا عمار یاسر را به 
، مانیسلاست)مقاتل بن  کینزداهل سنت  ریتفاسداده است. این تفسیر به  میتعم امبریپان فرمانده

 (.333 ، ص6ج

ی در تفسیر گذرا و مختصر خود از این آیه، مقصود از بشارت به مؤمنان را بشارت به ائمه قم    
 قصود از ی به امام بعد و مامامی امامت از واگذاری امانت را، اداتفسیر کرده و مقصود از 
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ی االمر را دال بر اول ةیآو در ادامه،  کرده ریتفسقضاوت عادالنه را قضاوت امام در بین مردم 
 استدانسته  طالب یابی بن علمورد نظر را  ةیآاالمر در  یاولوجوب اطاعت از امامان و مقصود از 

 (.646ص ،6ج ی،قم)

آنان به امام باقر نسبت  اکثر که کردهقل مرسل ناز  تیروا یازده هیآ نیا ریتفسی در کوففرات      
از  کنندهی نهبه معروف و  کنندهنخست، امر  تیروااالمر در دو  . مقصود از اولیاند شدهداده 

 تیرواچهارم، حضرت علی و در  تیروامحمد؛ در  فقها و علما؛ در روایت سوم، آل ای منکر
ی، اطاعتش واجب دانسته شده است. نظامی از فرماندهان کعنوان ی به طالب یابی بن علپنجم 

 کنند یماالمر بودن حضرت علی علیه السالم اشاره  نوعی به اولی ششم به بعد نیز هر یک به تیروا

 (.613 -661صی، کوف)فرات 
 ةسور 15 ةیآاطاعت، با استدالل و استشهاد به  ةی واژمعنی در آغاز و پس از بیان طوس خیش    

االمر، دو  یاول ریتفسزندگانی وی ندانسته است. او در  ةمحدود به دوررا  امبریپ، اطاعت از نساء
عالمان. طوسی در ادامه به  ةفرماندهان و نظری ةسنت را معرفی کرده است: نظری  اهل ةینظر
مقصود  کهآورده  کوتاهی و کلی گزارشاز امام باقر و امام صادق علیه السالم در  عهیشی ها تیروا

و  هیعشر یاثناعم از  عهیش ریتفاسبار در  نینخستی براهستند. آنچه « محمد ان آلامام»االمر  از اولی
 کهی کسان کهاستدالل  نیای با طوس خیش، بحث عصمت امامان است. آمده از این آیه هیدیز

ی قائل به ها هینظری به دور باشند، فراموشاز خطا و  دیبا، ضروری استها  اطاعت از آن
احتمال خطای  لیدلها را به  بر عموم آن هیآو حمل  رفتهینپذعلما را  ای االمری فرماندهان یاول

 زینی صالح علمارا بر  هیآ حکم صیتخص گریدی سوفرماندهان یا عالمان، نادرست دانسته و از 

ی اثنبرشمرده است. شیخ طوسی بدین روش برای اثبات عصمت و طهارت امامان  لیدلفاقد 
 .(335-331، ص 3ج ،تا بیی، طوسده است)از این آیه استفاده کر هیعشر

ی شده ابوالجارود بازساز ریتفسگفت که  توان یماالمر  اولی ةتفاسیر آی ةدر نتیجه در مقایس    
 کهگذرا از آن گذشته بودند  اریبسی هم قممُقاتل و  ریتفاستفسیری برای این آیه بیان نشده است. 

مقاتل فاقد هر گونه بحث از امامت بود و  ریتفس. اند ندادهی چندان تیاهمبه این آیه  دهد یمنشان 
االمر را  یاولی قم ریتفساالمر را فرماندهان معنی کرده بود.  همچون دیگر تفاسیر اهل سنت، اولی

دانسته و نتیجه  گریدی به امام امامرا انتقال امامت از  هیآی امانت در فراز اول اداحضرت علی و 

فرات  ریتفسمرسل  تیروا 66الزامی است. در  نیالمومن ریاماعت از گرفته که پس از پیامبر، اط
االمر را حضرت علی دانسته بودند و  . برخی روایات اولیاند شدهی االمر متفاوت تفسیر اولی، کوف
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محمد، عالمان و  االمر معرفی کرده بودند. آل فرماندهی جنگ، اولی دلیلروایات دیگری او را به 
 اتیروای بدون توجه به طوس خیشهای اولی االمر در تفسیر فرات کوفی بود. فقیهان، دیگر تفسیر

را بنابر  تیبنقل و سپس روایات منقول اهل  هیآ لیذاقوال را  ةی، ابتدا همکوففرات  ریتفسفراوان 

ی برامفسری است که در این دوره از این آیه  نینخستداده است. او تنها و  حیترجاستدالل خود، 
 است. کردهو طهارت امامان از این استفاده  اثبات عصمت

 
 (33/ احزاب تطهیر ) ةبررسی تطبیقی تفسیر آی

گفته  امبریپبه زنان  اتیآ نیااست. در  امبریپهمسران  ةدربار کهی نازل شده اتیآ ةدر ادام هیآ نیا

شوند و جدا  امبریپخود را دریافت کنند و از  ةی این جهانی هستند، مهریزندگشده اگر خواهان 
 کوینرفتارهای زشت و با ی هستند، پاداش فراوانی در انتظار آنان است؛ اخروی زندگاگر طالب 

 گرانیدهای خود بمانند و با  ؛ بهتر است در خانهدنریگ یممجازات  اآنان دو برابر پاداش ی
وند خدا کهگفته شده  اتیآ نیا ة. در ادامکندها طمع  ی به آنکس که نکنندای صحبت  گونه به

 .دو از رجس دورشان ساز کرده پاکرا  تیب تا اهل کردهاراده 

است. بنابر این  اریاختاز ابوالجارود در  احزاب ةسور 33 ةیآ ریتفسمشابه در  نسبتاً تیروادو     
و پس از رد و  رفت یمطرف منزل حضرت علی  صبح به ی نمازبرابه مدت نه ماه،  امبریپروایات 

ی این آیه را انیمو سپس فراز  خواند یمها را به نماز فرا  آن امبریپها،  آن انیمبدل شدن سالم 
: حبری، دیبنگر نیهمچن ؛333-333صابوالجارود، ) رفت یمو به مسجد  کرد یمتالوت 

 ةسور 33 ةبیت اشاره شده در آی (. بر پایه این روایات، اهل63، ص3جی، حسکان؛ 366ص
 ا خواهد بود.، حضرت علی، همسر و فرزندان آنهاحزاب

 ریتفسبیت را همسران پیامبر دانسته و آیه را این طور  مقاتل در تفسیر این آیه، مقصود از اهل    

جاهلی( از زنان پیامبر  ةحجاب، رجس )خودنمایی و تبرج زنانه در دور تیرعاکرده که با 
تفاسیر  (. تفسیر مقاتل از این آیه با433-435، ص3جمقاتل، ) شدندبرطرف شده و تطهیر 

 سنت، شباهت فراوانی دارد. اهل
 ةیی زنان در دورخودنما ةی از امام صادق دربارتیروااین آیه پس از نقل  ریتفسی ابتدای در قم    

ی تیروا، هیآی بعدسخن گفته و در فراز  گریدی تیجاهلی، از خودنمایی زنان در آینده، در جاهل

اصحاب کساء و  ةدربار هیآ نیا دهد یمنشان  که کرده از ابوالجارود از امام باقر علیه السالم نقل
تفسیر نقل شده است. بعد از  ةسَلَمَه نازل شده است. جزئیات رویداد کساء هم در ادام در منزل ام
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ی نقل شده است. در روایت زید، مفسرانی که عل بن دیزَی از ابوالجارود از تیروا، هیآ نیا ریتفس
اند و به کار نرفتن ساخت  ، نادان خوانده شدهاند دانستهران پیامبر همس ةاین بخش از آیه را دربار

 در آیه را دلیل نازل نشدن آن درباره زنان پیامبر دانسته است. ثنؤفعلی جمع م

 تیرواشش  ها تیروا نیا انیماست. از  کردهنقل  تیروا یازده، هیآ نیا ریتفسحبری در     
 ی سواز  هیآ نیاتالوت  ةآن دربار تیروا سهسَلَمَه و  ام  ةخانی در بریخ کساء دادیرو ةدربار

ی مانده تنها به نزول باق تیروا دوحضرت علی به هنگام نماز صبح است. در  ةپشت در خان امبریپ
ی سخنی بریخ کساءعلیهم السالم اشاره شده و از  طالب یابی بن عل اتن ی پنجدرباره  هیآ نیا
حبری، ) است دهیرسواسطه به حبری  پنج ای چهارشده با  ی اشارهها تیروا هیکلاست.  امدهین

 (.355-361ص
از  ماًیمستقروایت آن را  سه کهاست  کردهنقل  تیروا شانزده، هیآ نیا ریتفسی در کوففرات     

 ام سلمه  خانهدر  کساء دادیرواول، دوم و پنجم حبری( و هر سه مربوط به  تیرواحبری گرفته )
، از انیراوجای نام بردن از نام  فرات مرسل نقل شده و در سلسله سند آن بهی ها تیروا هیبقاست. 

 دادیرواصل  وحوشی حول کوفی فرات ریتفس اتیروا شتریباستفاده شده است. « مُعَنعَنا» ةواژ

 طالبیابی بن عل ةهنگام نماز صبح پشت در خان هیآ نیادرباره تالوت  تیرواکساء است. چند 
و ابن عباس نقل شده و به  دیز، امام باقر، امبریپاز  کهیی است ها یسخنران زین تیروا چهاراست. 

 نیحسشهادت امام از سَلَمَه پس  هم ام تیروا کاشاره دارند. در ی پنج تندرباره  هیآ نیانزول 
ی، کوفاست)فرات  کرده انیب هیآ نیانزول  ةخاطر انیبابی خود را از قاتالن شگفتعلیه السالم، 

 (.333-346ص

ی همان واست.  کردهی تاریخی آن آغاز ها دورهرا با بحث تبرج و  هیآ نیا ریتفسی طوس خیش    
 دیابوسعی چون افرادروایت شده بود، از  هیآ نیانزول  ةی دربارقم ریتفسدر  کهی را تیروا

 و ضمن بیان این که  کردهو واثلَه ابن اَسقَع نقل  هشَیعا، مالکسَلَمَه، انس بن  ی، امدرخُ
ی طوس خیش. کنند ینممعصوم هستند و اشتباه  تیب باور دارند که اهل نیچن هیآ نیاعشریه بنابر اثنی

ی آن که کدر این مرحله وارد استدالل کالمی شده است. از نظر او دو احتمال وجود دارد. ی
تمال اح نیا کهی به طهارت برسند درستکاراز محرمات و  زیپرهافرادی همواره با انجام واجبات، 

 تیباز محرمات، اختصاص به اهل  زیپره وانجام واجبات  رایز ستین، صادق تیب اهل ةدربار

است و  تیب اهل ةژیو هیآ نیا دهد یمنشان  اتیروا کهی حالهمه افراد است در  ةفیوظندارد و 
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اختصاص خواهد داشت و  تیببه اهل  هیآ نیاصورت چگونه  نیااند. در  بهره از آن بی گرانید
 ی آنان به شمار خواهد آمد؟! برای ازیامتو  لتیفضونه چگ
 کهگرفته  جهینت نیچنی چون زجّاج شناسانقسمت با استناد به سخنان زبان  نیای در طوس خیش    

گونه خواهد بود:  خداوند  نیا هیآی معنصورت  نیااست و در « سَیلَ»ی معنبه  هیآ نیا در« اِنَّما»
معنا داللت بر عصمت  نیاانجام بدهد و  خواهد ینم، تیبل رجس از اه کردن پاکی جز کار

دانسته،  امبریپرا تنها درباره زنان  هیآ نیانزول  که همَکرِعِی ریتفس تیروای طوس خیشآنان دارد. 
است. او همچنین  کردهی ابیارز، نادرست هیآبخش از  نیا مذکر ریضمابا تکیه بر ساخت افعال و 

کساء پاسخ داده است.  مه را با مجاز نبودن ورود ام سلمه در بین اهلی عکررأ دییتأدالیل دیگر 

 .(335 -346، ص3 ، جتا بیی، طوس خیش)
ماه  نه امبریپتا نشان دهد  کردهنقل  تیروا، ابوالجارود دو ریتطه هیآ ریتفسبر این اساس در     

. مقاتل برخالف است کرده یمرا تالوت  هیآ نیای، علحضرت  ةهنگام نماز صبح، پشت در خان
همسران پیامبر دانسته تا بگوید که این خواست خداست که زنان پیامبر  ةرا دربار هیآابوالجارود، 

ی از امام باقر به نقل از تیروا هیآ نیا ریتفسی در قمرا باحجاب، از هر گونه ناپاکی مبرا سازد. 

ی گرد هم بریخی پوشش ریز لمهام س  ة خانآل عبا در  پنج تنبنابر آن  که کردهابوالجارود نقل 
شدن آنان دعا  پاکی براها اضافه شود و سپس  به آن زینسلمه  امکه  نداداجازه  امبریپآمدند. 

ی نقل کرده که وی نزول علبن  دیز، روایتی از ریتفس ة. قمی در ادامدیگردنازل  هیآ نیاو  کرد
ی دانسته است. نادانمذکر در آیه،  ، به دلیل وجود ضمایر جمعامبریپهمسران  ةرا دربار هیآ نیا

 ةدربار تیروا شش ها تیروا نیا انیماز  .است کردهنقل  تیروا یازده، هیآ نیا ریتفسحبری در 

 امبریپی سواز  هیآ نیاتالوت  ةآن دربار تیروا سهسلمه و  ام  خانهی در بریخ کساء دادیرو
 ی است. علحضرت  ةهنگام نماز صبح کنار در خان

 کساء دادیروی مربوط به برخ کهاست  کردهنقل  تیروا شانزده هیآ نیا ریتفسی در وفکفرات     
حضرت  ةهنگام نماز صبح در کنار خان هیآ نیاتالوت مربوط به ی برخ است و ام سلمه  ةخاندر 

 ةدربار هیآ نیانزول  ةدربار دیز، ابن عباس، امام باقر و امبریپی از سخنرانمربوط به ی تعدادی و عل
را  هیآ نیا، کردهنقد  امبریپهمسران  ةدرباررا  هیآ نیانزول  کهی طوس خیشآل عباست.  ج تنپن
 بیت از خطا گرفته است. دال بر عصمت اهل زین
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 (66 /مائدهوالیت )  ةبررسی تطبیقی تفسیر آی

یّ مؤمنان ول، دهند یم زکات رکوعدر حال  کهی را کسانو  امبریپخداوند خود،  هیآ نیادر 
 ةسور 11 ةیآ نیهمچنو  هیآ نیا ریتفسبه مناسبت  تیروا نیچندکرده است. ابوالجارود  معرفی

 ةیآ که کردهو امام باقر نقل  دیزکوتاه نخست، ابوالجارود از  تیروانقل کرده است. در  مائده
 که کردهی از امام باقر نقل گرید تیروای نازل شده است. ابوالجارود در علامام  ةدربار 55

وصایت یوشع برای حضرت موسی حرف زدند و  ةدربار هنیمد ةمسلمان شد انیهوداز یی گروه
به  امبریپنازل شد و آنان همراه  هیآ نیامایل بودند بدانند که وصی پیامبر کیست که مدتی بعد 

انگشتری  رکوعدر حالت  طالب یابی بن علاز  کهیی شدند گدامسجد رفتند در آنجا متوجه 

 دادند.  تیرضای عل تیوالی محمد و امبریپگرفته است و به 
انگشتر صدقه  رکوععُمَر بن خطاب گفته من چهل بار در حال  کهآمده  تیروا نیا ةدر ادام    

مضمون مشابهی دارند. در این  نسبتاًی نازل نشد. سه روایت بعدی ابوالجارود ا هیآی ولدادم 
به دلیل بیان نشدن جزئیات احکام در آیاتی روایات که از امام باقر نقل شده، چنین آمده است که 

آن را  سیرو حج، تفا زکاتنماز، روزه،  اتیآپس از نزول  شد یم، پیامبر مکلف شد یمکه نازل 

 شدهم با حوادثی که در غدیر خم اتفاق افتاد، بیان  مائده ةسور 55 ةبیان کند و جزئیات آی
 (.51-51صابوالجارود، )

او  ریتفساست. بر اساس  کرده ریتفس انیهودمواجه مسلمانان با ی ةیاسرا در  هیآ نیامقاتل     
اند،  ها که همچنان بر آئین یهود مانده ی آنهودی مسلمانان به پیامبر گالیه کردند که بستگان یبرخ

ی محمد و امبریپی خدا و پروردگارها به  نازل شد و آن هیآ نیااند که  آنان را در انزوا قرار داده
ای به فقیر داد.   صدقه رکوعدر حالت  طالب یابی بن علدادند و پس از آن  تیرضا نامؤمن تیوال

« ولیّ»ی داده است. مقاتل که علرا به امام  ازیامت نیا که، خدا را سپاس گفت ریتکبپس از  امبریپ

 «..ان حزب اهلل هم الغالبون.»عبارت  حیتوضو در  هیآ ریتفس ةرا دوست معنی کرده است، در ادام
 عنوان نمونه را به طالب یابی بن علآیه را به دیگر مؤمنان تعمیم داده و نتیجه گرفته که خداوند 

، 6ج، مانیسل)مقاتل بن  ستندینو مؤمنان اشاره شده در این آیه محدود به او  کردهی معرف
 (.431ص
در  امبریپی روز دهد یمنشان  کهی نقل کرده ثمالی از امام باقر به نقل از ابوحمزه تیروای قم    

یی گدانازل شد و پس از آن به مسجد رفت و با  هیآ نیا کهنشسته بود  انیهودی از یتعداد کنار
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(. تفسیر قمی در همین 611، ص6جی، قمی صدقه گرفته بود)علی از امام انگشتر کهروبه رو شد 
 .استشته ی داافتادگکتاب قمی در این بخش  ةنسخ نقطه ناتمام رها می شود. احتماالً

از حبری در  تیروااثر، دو  ةگردآورند کنیلاست  امدهین هیآ لیذدر تفسیر حبری، مطلبی     

هستند. بنابر  کاملهر دو مرسل و بدون سند  کهافزوده است  کتاب نیای به کوففرات  ریتفس
  امبریپنازل شد و پس از آن  هیآی مورد نظر، گدابا  امبریپی گفتگوپس از  ،نخست تیروا

 هیآ نیا کهگفته شده  صرفاًدوم هم  کوتاه تیروای شما خواهد بود. در ولفرمود پس از من او 
اما از چگونگی آن سخنی در  ،(333-334صحبری، ) استنازل شده  طالب یابی بن عل ةدربار

 میان نیست.

ه ساز امام صادق،  تیروا دو کهآورده است  تیرواچهارده  هیآ نیا ریتفسی در کوففرات     
 از  تیروا سه، طالبیابی بن علاز  تیرواسه از امام سجاد،  تیروا کاز امام باقر، ی تیروا

ی از کجز ی به کهاز رسول اهلل است  هیحنفاز ابوهاشم فرزند محمد  تیروا دوعباس و  ابن
ی ایگوو فقط  کوتاه اریبس ها تیروا نیای از برخی مرسل هستند. همگ هیبقی امام باقر ها تیروا
ی از امام صادق، تیروانازل شده است از جمله  طالب یابی بن عل ةدر بار هیآ نیا کههستند  آن

نقل  هیآ نیا ریتفسمقاتل در  نیااز  شیپ کهی را تیروا نیهمچنامام باقر، امام سجاد و ابن عباس. 
 ی به نقل از کوفیهودیان نومسلمان صحبت شده بود، فرات  ةکرده بود، و در آن از گالی

 ةاست. در برخی روایات هم امام نزول این آیه را دربار کردهی نقل شتریب اتیجزئعباس و با  ناب
 (.634-635، ص6جی، کوفافراد دیگری نفی کرده است)فرات 

او  ریتفساست. بنابر  کردهرا بیان  هیآنزول  نأش ة اقوال موجود دربار ةی ابتدا همطوس خیش    

 هیآ نیا کهامام باقر و صادق علیهم السالم برآنند  ی بارأی هم راز ابوبکری و طبری، سُدمجاهد، 
اختصاص به  هیآ نیای جبائی و بصربه نظر حسن  کنیلنازل شده است  طالب یابی بن عل ةدربار

یهودیان نومسلمان نقل کرده  ةندارد. او سپس آنچه را مقاتل بن سلیمان دربار طالبیابی بن عل
 لبی نقل کرده است.عنوان قول سوم، از ک بود، به

بالفصل  تیوالرا دال بر  هیآ نیای شده و کالمهای  ی در ادامه وارد استداللطوس خیش    
 نشان  امبریپی فقهی ها تیروایی در ها مثالی با ارائه طوس خیشدانسته است.  نیرالمؤمنیام

ی در شواهد کردن معنای رکوع را با تواضع تلقی نیهمچنی افضل است. او معنی به ول کهداده 

 کهداده  حیتوضناسازگار دانسته و  هیآ قیمصادرا با عام بودن « اِنَّما» ةی نپذیرفته و واژادبمتون 
در متون  که؛ عالوه بر این دیکن تیتبعمؤمنان  ةاز هم دیبگومؤمنان  ةممکن نیست خداوند به هم
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 ی ها نزول نأش ة اردربرفته است.  کاری مفرد به برای بارها افعال جمع قران اتیآی و عرب
 نیابه  طالب یابی بن عل ةدربار هیآ نیانازل شدن  کهاست  نیای طوس خیشاین آیه، نظر  گرید

  انیهودی از یبرخ، که نیا مثالًنادرست باشند  کامالً گریدی ها گزارش که ستینمعنا 

  هیآ نزول بای تناقض، اند گرفته، تحت فشار قرار انیهودی گریدی سونومسلمان شده از 
 نزول هستند نأش نیهم دیمؤ ثیحدی اهل برخ نکهیا کماندارد  طالب یابی بن عل ةدربار

 .(555-514، ص3 ، جتا بیی، طوس) 
در نتیجه باید گفت ابوالجارود برای تفسیر این آیه، بیش از آیات دیگر روایاتی را نقل کرده     

 ها تیروای است لیکن در برخی نزول این آیات بر حضرت عل دییتأروایت او در  پنجاست. 

 یهودیان نومسلمان از منزوی شدنشان  ةماجرای بخشش انگشتر در حال رکوع با گالی
حضرت علی، آن را به همگی  نأش دررغم پذیرفتن نزول این آیه  همراه شده است. مقاتل به

ی زمان همرا دوست معنی کرده است. قمی هم گزارش ناقصی از « ولی»مؤمنان تعمیم داده و 
 یهودیان نومسلمان با بخشش انگشتری روایت کرده است. دو روایت تفسیر حبری،  ةگالی

 به بخشش انگشتری  صرفاًکتاب نیامده،  ةکه در تفسیر فرات کوفی نقل شده و در نسخ

 درروایت فرات کوفی هم برای اثبات نزول اختصاصی این آیه چهارده پرداخته شده است. 
 است هر چند به لحاظ محتوا و راوی با یکدیگر تفاوت دارند و تنها  طالب یابعلی بن  نأش

 در یک روایت به یهودیان نومسلمان اشاره شده است. شیخ طوسی عالوه بر نفی احتماالت 
 دیگر تفسیری، بر نزول اختصاصی آیه تأکید کرده و عالوه بر آن از این آیه افضلیت 

 رفته است.حضرت علی و والیت بالفصل او را نتیجه گ

 
 (33/ شورا مودت ) ةبررسی تطبیقی تفسیر آی

 در این آیه خداوند از پیامبر خواسته که به مومنان بگوید در ازای نبوت، مزدی جز محبت 
 ی طوالن نسبتاً تیرواتنها یک  هیآ نیا لیذ. از ابوالجارود خواهد ینمو دوستی با بستگانش 

 شده و در  انیبها  و منزلت آن گاهیجابیت،  عدد اهلمت یها یژگیوپس بیان  کهنقل شده 
و محبت  تیوالخداوند  کهگرفته شده  جهینتمودت  ةیآبا استناد به  ثیحد نیای انیپافراز 
؛ همچنین نک: 636-633صابوالجارود، )است کردهرا بر هر مرد و زن مسلمانی واجب  تیب اهل

 .(333صی، کوففرات 
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از مزد در این آیه را اجرت ایمان دانسته و چنین تفسیر کرده مقاتل در تفسیر این آیه مقصود     
که قیمت و هزینه ایمان آن است که هر مسلمانی ارتباط خود را با بستگان پیامبر حفظ کرده و به 

، که در آن گفته سبا ةسور 41 ةیآبا  هیآ نیاالبته  کهها آزاری نرساند. مقاتل ادامه داده است  آن

 (.115، ص3ج، مانیسلخداست، نسخ شده است )مقاتل بن شده اجرت پیامبر با 
ی بحث خود اتیروادانسته است و با  مانیارا مزد نبوت و نه  هیآی برخالف مقاتل منظور از قم    

ی از انصار از پیامبر خواستند بابت جمعنخست او از امام باقر،  تیروا. بنابر برد یم شیپرا 
 (.315، ص3جی، قم) شدنازل  هیآ نیا که کند افتیدر ها ، مبالغی از آنکشد یم کهی زحمات

 تیروا کمصحح ی کنیلاست  امدهین هیآ لیذی ریتفسحبری،  ةو چاپ شد حیتصح ةدر نسخ    

نقل روزی محمد  نیاافزوده است. بنا بر  کتابی نقل شده، به کوففرات  ریتفساز حبری را که در 
بیت دانست و خود را از  و مقصود از قربی را اهل کردرا برای پیروانش قرائت  هیآ نیا هیحنفبن 

 (.355صی، کوف؛ فرات 355-311صحبری، ) شمردها  آن
از امام صادق،  تیروا کی انیم نیااز  که کردهنقل  تیروا هجده، هیآ نیا لیذفرات کوفی     
 ز عباس. او همچنین ا از ابن تیروا ششاز امام سجاد،  تیروا دواز امام باقر،  تیروا سه

هر کدام یک روایت نقل کرده  هیحنف محمدو  بیشعو جابر و عمر بن  نیحسفاطمه دختر امام 
 شش. از کردی بنددسته  توان یمها را  آن زین تیروااست. از نظر محتوا و حجم و موضوع 

. اند شدهی نقل مختلفبه طرق  کهدارند  کوتاهی مشابه و مضمونآن  تیروا پنجابن عباس،  تیروا
 در  امبریپالقربی چه کسانی هستند و که ذوی دهیپرسی از پیامبر فرد ها تیروا نیای متمادر 

 ی از حوادث اتیجزئ، ها تیروا ةیبقی، فاطمه و دو پسرش را نام بردند. در علها  پاسخ آن

 آمدند تا  امبریپی نزد افراد ایگو کهشده است  انیبای  گونه به زین هیآی منجر به نزول خیتار
 . در کند نهیهزها  ی خود از آنها یگرفتاراو قرار دهند و او بتواند در  اریاخترا در  یمبالغ

 ی از فاطمه گریدو  نیرالمؤمنیام ةی از اصبغ بن نباته در بارکی یطوالن نسبتاً تیروادو 
 القربی را تداعی کند  ی شده تا اجر ذویفراوان تأکیدی ول، اجر و ریاج ة، بر واژنیالحسبنت 

 (.333-355، ص6جی، کوف )فرات

از خود را  شیپو اقوال مفسران  کردهتوجه « ةاال المود»ابتدا به  هیآ نیا ریتفسی در طوس خیش    

. اند دانستهاستثنا را ناقص  گریدی استثنا را تام و گروهی گروهاست.  کردهی بند در دو گروه دسته
ی از شما اجرمن  کهاهد بود خو نیچنی جمله معنا میبداناستثنا را ناقص  کهی صورتدر 
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، میریبگی اگر استثنا را تام ول دیکنی کینبه بستگانم  که شوم یمآور ادی به شما یول خواهم ینم
 ی خواهد بود.امبریپمزد  امبریپمحبت به بستگان 

شیخ طوسی اقوال موجود را گرداوری کرده است. حسن « یالقربی ف ةالمود»ی معنا ةدربار    

فی القربی تفسیر کرده است.  ةشود، مود صالح را که مایه تقرب به خداوند می ی انجام عملبصر

که  اند گفتهدر تفسیر این آیه  ناریدو عطاء بن  دیزَ، مجاهد، ابن ضَحّاکی، سُدّابن عباس، قَتادة، 

م ها دارد، با او مودت داشته باشند. قول سو روابط نسبی که با آن دلیلپیامبر از مشرکان خواسته به 
 اند گفتهاست که  ریجببن  دیسعبن عمرو و  بیشعهم قول امام سجاد، امام باقر، امام صادق، 

(. 653، ص5، جتا بی ی،طوس خیش) استمزد نبوت محبت به بستگان پیامبر  کهاست  نیامنظور 
 کالمی نشده است. های استداللشیخ طوسی در تفسیر این آیه وارد 

 مودت  ةیآ ریتفسابوالجارود از  تیرواگفت که تنها  توان یمبندی این تفاسیر  در جمع    

 مؤمنان واجب است. مقاتل  ةبر هم تیباهل  تیوالمحبت و  کهآن است  انگریب( 33 /شورا)
در آن پاداش خود را با  امبریپ کهی گرید ةیآبا  هیآ نیا که، گفته هیآی از کوتاهپس از شرح 

را ناظر به حضور  هیآی از امام باقر نزول تیروابنابر  یقم( نسخ شده است. 41 /سبا) دانستهخدا 
در آن  که هیحنفی از محمد ا خاطره انیبدانسته است. حبری با  امبریپی از مال تیحمای براانصار 

را مردود شمرده  حاکمان، نماز هیآ نیای پس از تالوت و کهدانسته گفته  تیبخود را از اهل 

، طالب یابی بن عل ةرا دربار هیآنزول  کردهی سعددی ی متعها تیروای در کوفاست. فرات 
 و حضور انصار  هیآ نیانزول  شأنیی از ها تیروا نیهمچنی و. کندهمسر و دو فرزندش ثابت 

 هیآرفته در  کاری به استثنای طوس خیشاست.  کردهی نقل وی از مال تیحمای برا امبریپ ةدر خان
ی ناظر به طوس خیش، مزد نبوت است. مباحث تیب اهل محبت به کهگرفته  جهینترا تام دانسته و 

 ی است.عیش ریغی مفسران انتقادهااستدالل و پاسخ به 

 
 (50/آل عمرانبررسی تطبیقی تفسیر آیه مباهله ) 

  امبریپدانسته و از  خاکی را از سیع، خداوند حضرت مباهله ةسور 16 هیآقبل  اتیآدر 
 نیا کهی گرانیدرا به مباهله با  امبریپ، آل عمران  16 ةیآ. سپس نکند دیتردباره  نیاخواسته در 

 کنندگان فرزندان، همسران و خود استدالل هیآ نیافرا خوانده است. بنابر  رندیپذ ینمرا  تیواقع
 . ابوالجارود در تفسیر این آیه به یک روایت بسنده کرده است. بر کنند شرکتدر مباهله  دیبا

ی از نصران ئتیهی روزرسد،  واسطه به امام باقر علیه السالم می نیچنداین روایت که با  ةپای
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 مدینه شدند و به  انیهودی یعلم مرکز، وارد گریدنجران همراه اسقف و عاقب و چند تن 
ها  شده و بر شما مسلط شده است و آن نهیمدسال وارد  نیچند( امبریپآن مرد ) کهها گفتند  آن

 . فردای آن روز پیامبر در پاسخ به این پرسش که پدر دعوت کردند امبریپبه مجادله با 

 این آیه را نازل کرد و پیشنهاد مباهله  لیجبرئ حضرت عیسی کیست سکوت کرد و سپس
از  انیحیمسآمدند ولی  نیحسی و فاطمه و حسن و علهمراه  امبریپمطرح گردید. صبح فردا 

 (.15-16صابوالجارود، ) شدندمباهله منصرف 
  انیحیمس ةگفتبه ی، به داستان پرداخته و راومنبع و  ذکری بدون مختصر ریتفسدر مقاتل      
 نکنید، ما هزار  مان نیدو ما را مجبور به ترک  دینترسان، ما را دینکنگفتند به ما حمله  امبریپبه 

 ها مصالحه  با آن امبریپ. میده یم نیآهنی سپر سپارچه در صفر، هزار پارچه در رجب، و  تکه
 ی و فاطمه علی، فرمود برد یمو در پاسخ عمر که پرسید چه کسانی را با خود به مالعنه  دکر

 (. 336 ، ص6ج، مانیسلرا )مقاتل بن  شهیعاو حفصه و  نیحسو حسن و 
و  امبریپ ةرا دربار هیآ نیای، خدر دیابوسعبا چند واسطه از  زینمختصر خود  ریتفسی در حبر    
 انیبنامشان را در متن آورده،  کهی حیمس انیگو دروغو دعا علیه  نیحسی، فاطمه، حسن و عل

از امام صادق را نقل کرده که  دیسوی از نضر بن تیروای قم(. 341-343صحبری، )است کرده
ها از پدر حضرت عیسی است و با  گویای چگونگی حضور مسیحیان در مدینه و پرسش آن

 (.614، ص6جی، قمدارد )روایت ابوالجارود از امام باقر اندکی تفاوت 
 مباهله  اتیجزئهر چند در  که، کردهنقل  تیروا نه، هیآ نیا ریتفسی در کوففرات     

 « انفسنا» ازمقصود  کهها آن است  آن ةهم مشترکدارند اما وجه  گریکدی با یتفاوت اندک

از امام  تیروا دوند. فرات هست نیحسحسن و   «أَبْناءَنا»ُفاطمه و   «نِساءَنا»، طالبیابی بن علو  امبریپ
  تیروا کاز ابورافع، ی تیروا کاز ابن عباس، ی تیروا کی، یعلاز امام  تیروا کباقر و ی

ی مرسل همگ کهاست  کردهنقل  هیآ نیا ریتفسهارون در  یاباز  تیروا کحوشب و ی بن شهراز 
 (.31 -35، ص6جی، کوفهستند )فرات 

 عشری، از این آیه چنین  اره کرده که شیعیان اثنیشیخ طوسی ابتدا به این موضوع اش    
 در آیه ناظر به پیامبر و امام « اَنفُسَنا»گیرند که او افضل صحابه بود زیرا عبارت  نتیجه می

پیامبر باشند، در فضیلت کسی به « نَفس»علی علیهم السالم است و هنگامی که امام علی همان 

 این بخش درصدد اثبات فضیلت متعالی امام حسن  منزلت او نخواهد رسید. شیخ طوسی پس از
 توان بلوغ جسمی، را شرط دریافت  و امام حسین علیهم السالم برآمده است. از نظر او نمی
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 زیرا برای رسیدن به مراتب فضیلت، بلوغ عقلی کافی  ،ثواب و شرط نیل به فضیلت شمرد
 د. شیخ طوسی دیدگاه مشابه گونه که برای حضرت عیسی علیه السالم چنین بو است، همان

برخی امامان معتزلی را هم مؤیدی بر سخن خود دانسته است و ادامه داده که سطح معرفت الهی 

 آنان و اقرارشان به نبوت پیامبر، فراتر از دیگر صحابه بوده است.
 ه بهتری نسبت ب ةی مباهله افرادی باید انتخاب شوند که عقیدبرا، عهیشی علما نظر بربنا     

 ها  را همراه خود برد، پس آن نیحسی و فاطمه و حسن و عل امبریپخدا داشته باشند و چون 
 ریغبا خودش برده، مثل خودش بوده، پس  امبریپ کهی را کس نیا. عالوه بر اند بودهمردم  نیبهتر
 اهل مباهله  که اشکال نیای در پاسخ به طوس خیش. رسد ینماو  لتیفضی پا بهی کسی علاز 

 ی عقلی و فکری از بلوغ ولبالغ نبودند  شرعاًاگر چه  نیحسبالغ باشند گفته حسن و  دیبا
 ی از بزرگان معتزله برخ. او نظر گفت یمدر گهواره سخن  کهی سیعبرخوردار بودند؛ مانند 

  انیپابه  انیعیشسخنان خود آورده است و سخن خود را با سخن و نظر  دییتأعنوان  را به
ها، مانع  ی آنخردسال که اند گفتهصحابه دانسته و  نیبهتر( را نیحسدو )حسن و آن  کهرسانده 

 ها پس از امام علی، افضل  آن که اند گرفته جهینت نیچنو  شود ینممعرفت و اطاعت از خدا 

 (.341-343، ص3 ، جتا بیی، طوسصحابه هستند )
  آل عمران 16 ةیآ ریتفسد در تفاسیر این آیه چنین خواهد بود: ابوالجارو ةمقایس ةنتیج     

 به  پنج تنبا  امبریپدر آن اشاره شده  که کردهی مباهله نقل ماجرا ةی از امام باقر دربارتیروا
در  که دیپرس امبریپعمر بن خطاب از  کهمقاتل آمده  ریتفسگزارش  انیپامباهله رفتند. در 

  عالوه به پنج تناز  امبریپ کهی گرفت یمی را کساندست چه  کردند یممباهله  کهی صورت

 ی قماست.  کردهی نقل خدر دیابوسعرا از  پنج تنو حفصه نام برده است. حبری مباهله  شهیعا
 و از  کردهاشاره  دادیرو نیابه  اختصار بهی، ریتفس تیرواخود بدون اشاره به  ریتفسدر 

  از امام باقر، تیروانه  زینی کوفنگرفته است. فرات  هیآی از مشخص ةجینتی ولنام برده  پنج تن
  خیشاست.  کردهنقل  پنج تنمباهله درباره  هیآنزول  ةی، ابن عباس، ابورافع دربارعلامام 

 نشان  هیآ نیا کهگرفته  جهینتی، ریتفس تیرواعالوه بر نقل  کهی است کس نینخستی طوس
 داشتند و آنان افضل صحابه بود. لتیفض گرانیداز  شیب، پنج تنکه  دهد یم
 

 جهینت

 . تنها اند کردهاز روش تفسیر نقلی استفاده  عموماًکه مفسران مورد نظر،  دهد یمنتایج مزبور نشان 
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تفاسیر زیدی و امامی در دو  ،استثنای این قاعده نامید. به عبارت دیگر توان یمشیخ طوسی را 
الم است و الس هجری که آغاز امامت امام کاظم علیه 651نخست یعنی از آغاز تا سال  ةدور

هجری همچنان به روش نقلی  335غیبت صغری در سال  ةهمچنین از این دوره تا پایان دور

. در مقابل مباحث لغوی و عقلی تفسیر التبیان شیخ رفتند یممتمرکز بودند و کمتر از آن فراتر 
ده و که این تفسیر، از تفسیر نقلی عبور کر داد یمطوسی، گرچه محدود و مختصر بود، ولی نشان 

کالمی از جمله  های استداللوارد روش تفسیر عقلی و استداللی شده و از آیات قرآنی برای 
سابقه به نظر  که در نوع خود در تفاسیر شیعه بی کند یمبودن آنان استفاده   عصمت و افضل

. همچنین این پژوهش نشان داد که تفسیر قمی، کمتر از حد انتظار بر مباحث کالمی رسد یم

متمرکز شده بود. ارجاع برخی روایات تفسیری تفسیر قمی به سخنان یا روایاتی از زید بن آیات 
 یی از نوع زیدی همراه شده است.ها افزودهکه تحریرهای بعدی این تفسیر با  داد یمعلی نشان 

در میان تفاسیر زیدی این دوره، همگی آنان از روش تفسیر نقلی بهره برده بودند. فرات کوفی 
ز دیگران روایات تفسیری مورد نظر خود را گرداوری کرده بود. پس از تفسیر فرات بیش ا

دوم قرار گرفت. تفسیر  ةکوفی، تفسیر حِبَری از نظر گرداوری روایات مرتبط با آیه، در مرحل

ابوالجارود کمترین سهم را در این زمینه داشت. تفسیر مقاتل در آیات مورد نظر نشان داد که 
 سیر اهل سنت نزدیک است و ارتباط کمتری با تفاسیر اثنی عشری یا زیدی دارد.به تفا تربیش

عشری و زیدی  اصلی تفاسیر اثنی ةدیگری که در این پژوهش به دست آمد آن بود که مسئل ةنتیج
غیبت صغری، این بود که این آیات چه  ةخر و دورأامامان مت ةنخست یعنی دور ةدر دو دور

پیامبر دارند و از این رو بیش از همه بر فضایل و برتری حضرت علی داللتی به شخص جانشین 

تأکید شده بود. البته باید افزود که در تفاسیر زیدی، بیش از همه بر امامت حضرت علی تأکید 
اصحاب کساء توسعه یافته بود ولی در  پنج تنبحث به  ةشده بود و در تفسیر برخی آیات، دایر

گانه را شامل  نتایج تفسیری امامان دوازده ةتفسیر شیخ طوسی دایر ویژه تفاسیر اثنی عشری به
بویه افتاد، از انتخاب جانشین پیامبر فراتر رفته  سوم و در عهد آل ة. اما اتفاقی که در دورشد یم

 .شد یمی او چون عصمت و طهارت امامان از این آیات استنباط ها یژگیوبود و برای نخستین بار 
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