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 چکیده:

های میراث شیعه، مکتوب بودن آن است. احادیث ولوی و نبوی از زمان  ترین ویژگی یکی از مهم
شلد، تلا اینکله از سلوی      های پسین منتقلل ملی   ها و اصول شیعیان به نسل صدور از رهگذر کتاب

ویژه صاحبان کتب اربعه، تدوین و تبویبی منقّح یافلت و از آن زملان،    ان جوامع حدیثی، بهنویسندگ
گلون،   هلای گونله   منابع و مصادرِ کهن اندک اندک به دست فراموشی سپرده شد. امروزه نیل  از راه 

توان این مصادر کهن را بازسازی کرد. پژوهش  ویژه استفاده از فهارس نجاشی و طوسی و... می به
یش رو با استفاده از این راهکار، منابع تفسیر قمی را بازسازی کرده اسلت. ایلن تفسلیر یکلی از     پ

ترین منابع تفسیر مأثور شیعه است، با وجود این، در انتساب تفسیر موجود به علی بن ابراهیم،  مهم
ع، منلاط   با استفاده از نتایج بازسازی منلاب  هایی وجود دارد. در این مقال کوشش شده چند و چون
ها از دیدگاه رجالیان متقلد  و خلم م لی     ها، اعتبار برخی مآخذ کتاب و نویسندگان آن دریافت آن

تر برای بررسلی انتسلاب تفسلیر موجلود و      فکری نویسنده تا حدودی روشن گردد و قراینی دقی 
 شناخت نویسندۀ اصلی آن به دست داده شود.
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 آمد . در1
های صدور حدیث به کتابت و تدوین آن اهتماا  داشاته و در    شیعه از آغازین سال

این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. ترغیب و تشویق ائمه به کتابت حادیث   
ۀ بلناد باا ی کتاب شایعه در     های شیعه در این راه و سیاه های تاریخی از پویه گزارش

های هجری  همه نشان از این دارد که میارا  للمای و حادیشی شایعیان      نخستین قرن
  مکتوبااتی واون اصان  نساخه      در سایۀ اهتما  اصحاب ائمه 1میراثی مکتوب است.

مایاۀ ساایر رواو و    هاای اويیاه بعادها دسات     جزء و کتاب به وجود آمدند. این کتاب
گاناۀ حساین بان ساعید      های جامعی وون کتب سای  اندک کتاب دانشیان شد و اندک

اهوازی و للی بن مهزیار به وجود آمد. این سیر ادامه داشت تا اینکه با پیدایش جوامع 
اصلی حدیشی وون کتب اربعه به نهایت کمال و شکوفایی خود رسید. افزون بر تنظایم  

الزمااو دیگاری هام    و ترتیب میرا  شیعه و شکوفایی آن  تدوین جواماع حادیشی م  
داشت  از جمله اینکه به ديین شاهرو ایان جواماع در میاان شایعیان و ماالک و م ناا        

های اويیه  به دست فراموشی سپرده شادند   ها  یعنی اصول و کتاب شدنشان  مصادر آن
وند امروزه این اصاول در دساترس     و بسیاری در کوران حواد  زمانه از بین رفتند. هر

گاون و جواماع متا خر     های حدیشی گونه ها در کتاب ای از متون آن نیستند  بخش لمده
های پساین  مقادار    یابی در کتاب توان با لملیاو من ع ای که می  نقن شده است  به گونه

های نخستین را بازیابی کرد. دکتر مدرسی ط اط اایی درباار     وشمگیری از متن نگاشته
در جای خود این مطلاب  »نویسد:  میشیو  بازیابی مصادر کهن و مکتوب شیعی ونین 

هاای پیشاین    ثابت شده است که مجامیع متقدّ  حدیث  بیشتر مطايب خود را از نوشاته 
های  برگرفته و غاي اً اسناد این روایاو نشانگر طریق دستیابی مؤيفان آثار بعدی به کتاب

هماان اساناد   رسد که اگر روایتی با  ها... به نظر می پیشین است نه سند نقن شفاهی نقن
ذکار شاده و یاا     های قدیم شیعی برای دفاتر حدیشی اصحاب ائمه شناسی که در کتاب

 ها به لناوان راوی کتااب از مؤياع معرفای      دست کم به همان راوی اللی که فهرست
کنند  استناد داده شده باشد  به احتمال زیاد از همان اثار مکتاوب متقادّ  سروشامه      می

مواردی که شمار زیادی روایت از یک مؤيّع متقادّ   باه    گرفته است. همین مطلب در
زمان با ونادین ساند  کاه     سند واحد نقن شود  و نیز در مواردی که از یک مؤيع  هم

ند نقن شود  صادق است. حلقۀ مشترک در این مورد  به احتماال زیااد    ا همواره یکسان
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 ( 11ا11ش  ص1131مدرسی ط اط ایی  «)یک دفتر حدیشی مکتوب است.
ش  1133یابی کتب حدیشی موجاود اسات.)لمادی حاائری      ترین راه من ع این مهم

ای  تاوان پااره   ( یافتن مصادر این کتب فوایدی وند دارد. نخست آنکه می114ا173ص
از مکتوباو از دست رفتۀ شیعه را بازسازی کرد. ارزیابی الت ار کتابی که مصاادر آن را  

هاای شایعی باه     ین کار است. توضیح آنکاه فهرسات  کنیم  از دیگر فواید ا بازسازی می
های گوناگون به الت ار یا به دیگر سخن شهرو یا انفراد و استواری یاا سساتی    مناس ت

اناد. باا بازیافاتص مصاادر اويیاه و       های نخستین پرداختاه  سند و محتوایِ اصول و کتاب
سای  داوری کارد.   توان دربار  الت اار نگاشاتۀ ماورد برر    گفته می های پیش انضما  داده

یابی بر حجّیت یا لد  حجّیت احادیث  تواند در قرینه شناسانه می بايط ع این داوری من ع
گذار باشد. بررسی انتسااب کتااب  آشاکارگی مشای فکاری نویسانده و        کتاب هم اثر

 شناخت ت اد و اندیشگی میان مناطق حدیشی از دیگر فواید این کار است.

 ینگاهی به تفسیر قم . نیم2

هاای   های تفسیر روایی در شیعه است که از سده ترین کتاب یکی از مهم تفسیر قمی
نخستین هجری به یادگار مانده است. این کتاب  دارای یاک مقدماه اسات و در ماتن     

گیرد. این کتاب کوششای اسات بارای     را در بر می قرآنهای  خود  تفسیر تمامی سوره
گفتاه  یاک تفسایر اثاری      ؛ اي ته نگاشاتۀ پایش  با استفاده از احادیث معصومان قرآنفهم 

محض نیست  بلکه در کنار روایاو آرا و نظریاو اجتهادی و غیر مساتند باه نقان نیاز     
 شود. دیده می

دربار  انتساب تفسیر موجود به للی بن ابراهیم ساخن بسایار اسات. برخای آن را     
ايفضن ل ااس بان محماد    اند که ابو آن ای بر  دانند. لده همان تفسیر للی بن ابراهیم می

للوی  تفسایر موجاود را گارد آورده و در آن تفسایر للای بان اباراهیم را باا تفسایر          
 ریختۀ للای بان حااتم قزوینای      ابوايجارود در هم آمیخته است. گروهی هم آن را خامه

بازشناخت منابع اويیۀ تفسیر قمی    اصلی این پژوهش  با وجود آنکه هدف 2انگارند. می
سنجی مصاادر   ها از دیدگاه قدما  ارزیابی تفسیر موجود بر پایۀ الت ار ت ار آننگاهی به ال

آن است  اما مالزماو این بحث به ناولی در مساةلۀ انتسااب کتااب  شاناخت نحاو        
 نگرش نویسند  آن و... هم اثرگذار است. 
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 منابع تفسیر .3
ناین باه   شیعی و منابع دیگار و  بررسی اسانید موجود در تفسیر و بررسی فهارس

 من ع زیر به کار رفته است. 23  که در تفسیر قمی هدد دست می

 قمی ابراهیمالحسن علی بن  ، ابوالتفسیر. 1ـ3

روایات از   134روایاو للی بن ابراهیم  بخش قابن تاوجهی از تفسایر موجاود را)   
( و ظاهراً از تفسایر او  13ش  ص1131دهد)میرزایی   روایت( تشکین می 311مجموع 
کناد. در   ه است. للی بن ابراهیم بیشتر این روایاو را از پدر خاود نقان مای   گرفته شد

حدثنی أبوايفضن ايع اس بن محمد بن ايقاسم بن »شود:  ابتدای تفسیر این طریق دیده می
 ... .«ايحسن للی بان اباراهیم قاال    بن موسى بن جعفر للیه ايسال  قال حدثنا أبو ةحمز

ل اس بن محماد در ط رساتان باوده و فرزناد      ( ابوايفضن27  ص1ق  ج 1141)قمی  
  1ق  ج1141محمد الرابی اسات. جعفار  زیاد و حسان از فرزانادان اویناد.)تهرانی        

ايحسین طااهر   ( او افزون بر للی بن ابراهیم قمی  از حسن بن سهن قمی و ابو143ص
کند و للی بن حاتم قزوینی و اباوايفرج مظفار بان     بن اسمالین خشعمی هم روایت می

/ هماو   141اا 141  ص1ق  ج1131احمد بن حسن قزوینی شاگرد او هستند)صدوق  
آید که او از مکتب قم حدیث دریافت کرده و  ( به نظر می212و  213  ص1ق  ج1141

 خود در ط رستان به نشر حدیث پرداخته است. 
أخ رناا  »ها وندین طریق برای تفسیر للی بن ابراهیم ذکار شاده اسات:     در فهرست

للای   بن للی بن ل داهلل قال: کتاب ليایّ   ةن محمد و غیره لن ايحسن بن حمزمحمد ب

ق  1117طوسای   / 134ق  ش1111نجاشای   «)سائر حدیشه و کت اه. ة بن ابراهیم بإجاز
أخ رنا محمد بن محمد بن اينعمان لن محمد بن للی بن ايحسین لن أبیه »و (  134ش

بن للی ماجیلویه لن للی بان   بن محمد ايعلوی و محمد ةو محمد بن ايحسن و حمز
( راوی اصلی کتاب در طریق نخست  مانند راوی موجاود در تفسایر    جا همان«)ابراهیم

یاک از   قمی هساتند. هایچ    اهن ط رستان است ويی رواو اصلیِ نگاشته در طریق دو  
ها به طریق موجود در تفسیر مشابهت ندارد. تن زدن نویسنده از طریق قمیان  این طریق

 ی آوردن به طریقی ناشناخته در نوع خود جايب است.و رو
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 ، ابوالجارود زياد بن منذر خارفی همدانیتفسیر القرآن. 2ـ3
حدثنا احماد  »اند:  در وهار مورد روایاو برگرفته از این کتاب به صورو مسند آمده

قال حدثنا کشیار بان لیااش     ايمحمدی بن محمد ايهمدانی قال حدثنی جعفر بن ل داهلل
  171  142  ص1ق  ج1141قمای   «)ايجارود لن أبی جعفر محماد ابان للای    أبیلن 
  رواية  وفای  »( و در بسیاری موارد باه صاورو مرسان و باا لناوان      221ا221و  133
 روایات   142ايجاارود باه    اناد. مجماوع روایااو منقاول از اباو      ذکر شاده « ايجارود ابی
نجاشی کامالً باا ایان ساند    شده از سوی  ( سند یاد13ش  ص1131رسد.)میرزایی   می

 ( شیخ طوسی دو طریاق باه ایان کتااب ذکار      113ق  ش1111)نجاشی  مشابهت دارد.
ايحسین بان ل یاداهلل     أخ رنا به ايشیخ أبول داهلل محمد بن محمد بن اينعمان و»کند:  می

لن محمد بن للی بن ايحسین  لن أبیه  لن للی بن ايحسین بن سعد ايهمادانی  لان   
أخ رنا »و « ايجارود  لن أبی جعفر اهیم ايقطان  لن کشیر بن لیاش  لن أبیمحمد بن ابر

ل داهلل جعفر بان      لن أبیةبکر ايدوری  لن ابن لقد بايتفسیر احمد بن ل دون  لن أبی
طايب ايمحمادی  لان    ل داهلل بن جعفر بن ل داهلل بن جعفر بن محمد ابن للی بن أبی

لان   ا ح خرج أیا  أبی ايسرایا معه  فاصابته جرا ا وکان ضعیف و ا کشیر بن لیاش ايقطان
( طریاق  141ق  ش1117)طوسای   .«ايجارود  لن أبی جعفار اي ااقر    زیاد بن ايمنذر أبی

 نخست شیخ به ظاهر با سند موجود در تفسیر متماایز اسات  اماا دقات بیشاتر نشاان       
بان   دهد که شکن تصحیع شده همان سند است. شیخ در ضامن طریاق دو  کشیار    می

ای  لیاش  یعنی راوی اصلی کتاب  را تضعیع کرده است و این در ارزیابی کتاب  نکته
 شود.  منفی محسوب می

ايجاارود را از راوی مشاترکی     تفسیر اباو   آید محدثان مکتب قم و بغداد به نظر می
  پادر صادوق  در   ه( 123للی بن حسین بن بابویاه قمای)     اند. یعنی ابن لقده گرفته

هجاری باه بغاداد آماده      123و همچنین سال ه(  121یابت حسین بن روح)  دوران ن
( نیاز در  111( به تصریح خطیب بغدادی ابن لقاده)   113ق  ش1111نجاشی  )است.

(؛ 213  ص1ق  ج1117اواخر لمر برای تحدیث به بغداد آمده است)خطیب بغادادی   
سایر از او فاراهم اسات.    بنابراین  امکان مالقاو للی بن حسین با ابن لقده و اخاذ تف 

(  از مشایخ صدوق نیز باا  117ابوايع اس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طايقانی)زنده به 
/ هماو   131ق  ص1117همین طریق از تفسیر ابوايجارود نقان کارده است.)صادوق     
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هایی از لمر خویش را در بغداد و دیگر  ( او سال11ش  ص1111/ همو  211تا  ص بی
ايجاارود را هام در هماین     و احتما ً نگاشتۀ ابو 1اندوزی گذرانده لمشهرهای لراق به ل

هم با سند مشابه از ابوايجارود ه(  114زمان گرفته است. للی بن حاتم قزوینی)زنده به 
سان دو راوی پیشین باید در سافر باه    ه( او نیز ب131ق  ص1117کند.)صدوق   نقن می

 بن لقده دریافت کرده باشد.لراق و احتما ً شهر بغداد  کتاب را از ا

 حمزه ثمالی ، ثابت بن دينار ابوتفسیر القرآن .3ـ3

حدثنا جعفر بن احمد قال حدثنا ل دايکریم قال حادثنا  »نویسند  تفسیر قمی با سند 
  1ق  ج1141قمای   «)ه...حماز  محمد بن للی قال حدثنا محمد بان ايفضاین لان أبای    

 117  123  142  231  273  211  214  241  22  ص2؛ ج131و  273  244ا133ص
من أصاحابنا   ةأخ رنا لد»کند. نجاشی آن را از طریق  ( از تفسیر ابوحمزه نقن می113و 

بان سایار ايتمیمای     ةقايوا: أخ رنا أبوبکر محمد بن لمر بان سالم بان اي اراء بان سا ر      

 سا ع و  سةة  ايمعروف بايجعابی  قال: حدثنا أبوسهن لمرو بان حمادان فای ايمحار       

 سا ع و  سةة    ة  قال: حدثنا سلیمان بن لسحاق بن داود ايمهل ی قد  للینا اي صرئ الثماث

نجاشای   «)ةحماز  مائتین قال: حدثنا)حدثنی( لمی ل اد رباه قاال: حادثنی أباو      ستین و
نهایات    دهد کتاب از کوفه به بصره و در کند. طریق نشان می ( نقن می231ق  ش1111

د انتقال یافته است. ایان طریاق باا طارق موجاود در      به بغداه(  111از سوی جعابی)  
توان گفت طرق موجود در تفسیر مرباو    مشابهتی ندارد. بر این اساس می تفسیر قمی

سمینه محمد بن للی صیرفی در سند   به مکت ی حدیشی  جزء مکتب بغدادند. وجود ابو
حمازه   رو به تفسیر اباو سمینه اصايتاً کوفی است  از این  کند. ابو این گمانه را تقویت می

آید و احمد بن محماد بان    شود  به قم می دسترسی دارد. او در کوفه به کذب شهره می
( از 331کناد.)همان  ش  های غايیانه ت عیاد مای   لیسی او را به ديین آشکار کردن اندیشه

که خود از قم ت عید شاده   ه(  234یا  271دیگر سو  احمد بن محمد بن خايد برقی)  
حمزه مطاي ی تفسایری را نقان کارده     محمد بن للی از محمد بن فضین از ابو از طریق
این  وندان بعید نیست که اسانید  (؛ بنابر111و  111  33  ص1ق  ج1174)برقی  است
 حمزه باشند. گفته  بیانگر یکی از طرقِ قمیِ تفسیر ابو پیش
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کلینای   بزنطی) سمینه  از رهگذر احمد بن محمد بان ابای نصار    قمیان لالوه بر ابو
   محمد بن ابای لمیار  (طریق احمد بن محمد بن لیسی است  112  ص1ش  ج1111

ق  1141صافار     طریق دیگر احمد بن محمد بان لیسای اسات/    247  ص1)همو  ج
(  حسان بان   134و  131  111  11  13ق  ص1141صافار     للی بن اس ا )(31ص

محمد اشعری از معلی بن / طریق حسین بن 124  ص1ش  ج1111کلینی  للی وشاء)
/ یکی دیگر از طرق احمد 122همو  صو محمد بن خايد برقی) 11(محمد بصری است

  142و  37  صق1141  حساین بان لشمان)صافار     بن محمد بن خايد برقای اسات(  
حسن بن لشمان آمده است  یکی از دیگر طرق برقای اسات( و... باه تفسایر اباوحمزه      

تواناد   محمد بن للی صیرفی و پافشاری بار آن  مای   دسترسی دارند  اما انتخاب طریق
 نشانۀ نزدیکی فکری نویسند  تفسایر باه مسالک برقای و در برابار دوری م اانی او از       

 مسلکان او باشد. های فکری احمد بن محمد بن لیسی و هم بنیان

 حمزه بطائنی ، علی بن ابیالتفسیر .4ـ3

حدثنا جعفر بن احمد لان  »است: حمزه در تفسیر قمی ونین  طریق نگاشتۀ ابن ابی
 لان أبیاه لان أبای بصایر لان أبای         أبیاه ل داهلل بن موسى لن ايحسن بن للای لان   

در این طریق حسن بان للای بان    ؛ 17  11  11ا14  ص2ق  ج1141قمی  .«)اهلل ل د
حمزه افزون بر پدر  از حسین بن ابی ايعالء  ل داهلل بن وضاح و شاعیب لقرقاونی    ابی

نجاشی به روشنی  (111و  127  121  122  111  111  143  11  13 ؛کند هم نقن می
 بصایر اسات.   کند کاه بیشاتر آن از اباو    کند و تصریح می بطائنی یاد می ايتفسیراز کتاب 

أخ رناا محماد   »ها ونین است:  طرق این کتاب در فهرست (111ق  ش1111نجاشی  )
بن سعید قال: حادثنا محماد    بن جعفر اينحوی فی آخرین قال: حدثنا احمد بن محمدا

اهلل بن غايب قال: حدثنا للی بن ايحسن ايطاطری قال: حادثنا محماد بان زیااد      بن ل د
أخ رنا محمد بن لشمان بن ايحسن قال: حدثنا جعفار بان محماد قاال: حادثنا      »و « لنه
ايع اس اينخعی لن محمد بان أبای لمیار و احماد بان       اهلل بن احمد بن نهیک أبو ل ید

( بر اساس این طرق  کتااب میاان راویاان کاوفی     جا همان«).میشمی جمیعا لنهايحسن اي
ها باا ساند    دست به دست گردیده و در نهایت به بغداد رسیده است. لد  مشابهت این

موجود در تفسیر قمی از تمایز نسخۀ نجاشی با نسخۀ نویسند  تفسایر قمای حکایات    
 در تفسیر قمی آمده  ش اهتی ندارد. هم به تفسیر بطائنی به آنچه 1کند. طرق قمیان می
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 تفسیر حسن بن للی بن ابی حمزهگفته  طریق نویسنده به  محتمن است طریق پیش
را از حسن بان للای    قرآنکشی  حسن بن للی بن فضال تفسیر تمامی  ۀباشد. به گفت

دانساته است.)طوسای     بن ابی حمزه نگاشته  ويی نقن یک حدیث آن را هم جایز نمیا
ها  کتابی با لنوان تفسیر برای او ذکر نگردیده و تنها به  در فهرست (1412شق  1141
ق  1117طوسای   / 71ق  ش1111نجاشای   اشااره شاده است)   فضاائن ايقارآن  کتاب 
( که شاید با تفسیر مورد ادلای ابن فضال یکسان باشد. طرق ایان نگاشاته باه    173ش

ایان  محتاوای نولااً تفسایری     ؛ افازون بار   11ش یه نیست تفسیر قمیاسانید موجود در 
روایاو موجود در تفسیر قمی  هم با لنوان این کتااب همخاوانی نادارد  مگار اینکاه      

و شاید همان تفسایر   فضائن ايقرآنتفسیر نگاشته شده از سوی ابن فضال  کتابی غیر از 
 حسان بان للای    فضائن ايقارآن للی بن ابی حمزه باشد  اما منقو و بر جای مانده از 

/ طوسای   111و  122  113  113  117  111  143  141ا141ش  ص1113 )صدوق 
تاک   دهد که ایان کتااب در بردارناد  فضالیت تاک      ( نشان می144  ص1ش  ج1111
 بوده و تفسیری اثری به معنای مصطلح ن وده است.  قرآنهای  سوره
يحساین بان   ا»  دو طریق دیگر به للی بان ابای حمازه وجاود دارد:     تفسیر قمیدر 
لن أبای بصایر    ةد لن ايمعلى بن محمد لن للی بن أس ا  لن للی بن أبی حمزمحم

حدثنا احمد بان للای قاال حادثنا     »و  (133  ص1ق  ج1141قمی  «)لن أبی ل داهلل
لان   ةمحمد بن یحیى لن محمد بن ايحسین لن محمد بن أسلم لن للی بن أبی حمز

رسد که مساتقیماً   يی به نظر می(  و111  ص2همو  ج«)ل داهلل  أبی بصیر قال س يت أبا
 اند. از تفسیر للی بن ابی حمزه نقن نشده

 ، علی بن حسان بن كثیر هاشمیتفسیر الباطن .5ـ3

قال: حدثنا یحیاى بان    محمد بن جعفرحدثنا »روایت از روایاو تفسیر با سند  نه
ق  1141)قمای   «زکریا لن للی بن حسان لن ل دايرحمن بن کشیر لن أبای ل اداهلل  

 حادثنا  قال سلم  بن محمد حدثنا»( سند آن به این صورو است: 112ا111ص  2ج
( ل خ حناان )حساان  بن للی لن ايلؤيؤی زکریا بن یحیى حدثنا قال جعفر بن محمد
بادون محماد بان    ا ناوار   بحاار   اي تاه در  «ل داهلل أبی لن کشیر بن ل دايرحمن لن

 نااورايشقلین( و در 32اا 31  ص11ج ؛113  ص27ق  ج1141سالمه)ر.ک: مجلساای   
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  237اا 231  211  212  731  ص1ق  ج1112بدون محمد بن جعفر)ر.ک: حویزی  
آمده و ظاهراً از تفسیر اي ااطن للای    (111 و 123  121  131  112ا111  124ا113

نجاشای   «)تخلای  کلاه  »نویساد:   اند. نجاشی دربار  این کتاب می بن حسان نقن شده
تفسیر کند. داوری ابن غضائری دربار   آن ذکر نمیويی طریقی به  ( 114ق  ش1111

او  (33ق  ش1122«).  یتعلق من اإلسال  بس ب»للی بن حسان ونین است:  اي اطن 
 .ن بن کشیر  روایت داردل دايرحمکند که للی بن حسان فق  از لمویش   تصریح می

طریاق بارای آن    برده  سه   از نگاشتۀ نا «کتابٌ»( شیخ طوسی با لنوان م هم جا )همان
ايحسان ابان متیان     أخ رنا به ابن أبی جید  لن ابن ايويید  لن ايصفار و»کند:  ذکر می

ق  1117«)ن ابان کشیار  بن للی ايکوفی  لنه  لن لمه ل ادايرحم  جمیعا  لن ايحسن
ايحسین بن ل یداهلل  لن محمد بن للی بن ايحساین  )رویناه با سناد األول»(  127ش

( و 171  ش)هماان «لن ايصفار  لن للی بن حساان  لناه   (ايويیدابن بابویه  لن ابن 
رواه أیضا أبو جعفر محمد بن للی بن ايحسین بن بابویه  لن أبیه  لان محماد بان    »

سعد بن ل د اهلل جمیعا  لن ايحسن بن للی ايکوفی  لن للای بان حساان      یحیى و
ن باا طریاق   ( طرق طوسی تا للی بان حساا  جا همان«).ن بن کشیرلن لمه ل د ايرحم

تفسیر همسانی ندارد. در اینجا هم نویسنده طریقی بغدادی برگزیده است و کتاب را 
 از قمیان نقن نکرده است. 

 ، فرات بن ابراهیم كوفیالتفسیر .6ـ3

حدثنا أبو ايقاسم ايحسینی)ايحسانى  ( قاال حادثنا فاراو بان      »دو حدیث با سند 
حدثنا محمد بن مروان لن ل یاد بان    ابراهیم قال حدثنا محمد بن احمد بن حسان قال

یحیى لن محمد بن ايحسین ابن للی بن ايحسین لن أبیاه لان جاده لان للای بان       
حدثنا أبوايقاسم ايحسینی قال حدثنا فاراو  »و  (121  ص2ق  ج1141قمی  «)طايب أبی

بن ابراهیم لن محمد بن ابراهیم لن محمد بن ايحسین بن ابراهیم لن للوان بن محمد 
  2هماان  ج «)ا محمد بن معروف لن ايسندی لن ايکل ی لن جعفر بن محمدقال حدثن

اناد؛ اي تاه حادیث اول در       از تفسیر فراو بن ابراهیم کوفی گرفته شاده (111ا114ص
( ويی نشانی از حادیث دو  نیسات.   117ص  ق1114تفسیر فراو وجود دارد)کوفی  

 تفسیر فراوبا نسخۀ امروزی  تفسیر قمیتوان گفت که نسخۀ مورد استفاد  نگارند   می
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را از  تفسیر فاراو متفاوو است. ابوايخیر مقداد بن للی حجازی مدنی  نسخۀ امروزی 
 ايقاسم ل دايرحمن بن محمد بن ل دايرحمن للوی حسینی)حسنی( نقن کرده است. ابو
  از همین طریاق و توسا  احماد بان     تفسیر فراوظاهراً  (121و  113  11همان  ص)

  2؛ ج172  ص1ق  ج1131/ همااو  132ق  ص1117ی)صاادوق  حساان قطااان راز 
/ 73  ص1ق  ج1111حاکم حسکانی  ( به ری و توس  حاکم حسکانی به قم)111ص

منتقن شده است  ايقاسم حسینی(   از فراء از ابو111از ابوبکر نجار از ابوايقاسم حسینی  
 باشد.ها بهره برده  از این نسخه تفسیر قمیو احتمال دارد که نویسند  

 ، علی بن مهزيار اهوازيالتفسیر .7ـ3

أبای   نأخ رنا ايحسن بن للی بن مهزیار لن أبیه لن أب»با اسناد  تفسیر قمیروایاو 
أخ رناا  »(  111  ص1ق  ج1141قمای   «)لمیر لن بعض أصاحابه لان أبای ل اداهلل    

 «اهلل ايحسن به للی لن أبیه لن اسمالین بن لمر لن شعیب ايعقرقوفی لان أبای ل اد   
أخ رنا ايحسن بن للی لن أبیه لان ايحسین)ايحسان  (   »(  111ا111  ص1)همان  ج

أخ رناا  »  (111  ص1هماان  ج «)ايحسان  اسمالین بن هما  لان أبای   بن بنت ايیاس وا
حسن بن للی لن أبیه لن ايحسین بن سعید لن محمد ابن سنان لن أبی خايد ايقما  

أخ رنا ايحسن بن للای لان أبیاه    »  (221  ص1همو  ج«)لن أبی بصیر لن أبی جعفر
لن ايحسن بن سعید لن ايحسین بن للوان ايکل ی لن للی بن ايحساین ايع ادی لان    

  2  جانهما «)اهلل  ن رساول أبن ايیمان:  حذيف ايسعدی لن  ربيع أبی هارون ايع دی لن 
أخ رنا ايحسین بن للی لن أبیه لن ايحسین بن سعید لن اينضار بان   »  (113ا111ص

  2هماان  ج «)اهلل ل اد  بان مهاران لان أبای     عة  ن ايقاسم بن سلیمان لان ساما  سوید ل
أخ رنا ايحسین بن للی لن أبیه لن ايحسین بن سعید لن اينضار بان   »  (111ا112ص

  2هماان  ج «)بان مهاران لان أبای ل اداهلل      ع سوید لن ايقاسم بن سلیمان لن ساما 
 اند. از تفسیر للی بن مهزیار نقن شده (131ص

باه   (173ق  ش1117/ طوسای   111ق  ش1111نجاشای   ها) فهرستبرخی طرق 
أخ رنا محمد بن محماد  »های ابن مهزیار با طریق موجود در تفسیر یکسان است:  کتاب

لن جعفر بن محمد  لن  ي ايحسین بن احمد بن موسى بن هد اهلل و ايحسین بن ل ید و
تااب ابان مهزیاار از    ک«. محمد بن ايحسن بن للی  لن أبیه  لن جده  بکت اه جمیعهاا  
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ل داهلل األشعری   مويى جعفر بن لمران بنطریق ابراهیم بن مهزیار و ل اس بن معروف 
(  ويی نویسنده از آن استفاده نکارده اسات. رجايیاان     جا هم نقن شده است)همان قمی
گاناۀ   های سای  اند. به تصریح ایشان او کتاب های للی بن مهزیار را مشهور دانسته کتاب

 (جا ن سعید را م نا قرار داده و بر آن مطاي ی افزوده است.)همانحسین ب

 ، وهیب بن حفص جريريالقرآن  تفسیر. 8ـ3

حدثنا محمد بن احمد بن ثابت قاال: حادثنا ايحسان بان محماد بان       »روایت با سند 
  2ق  ج1141قمای   «)اهلل لن وهیب بن حفا  لان أبای بصایر لان أبای ل اد        ع سما
أخ رناا  »گونه است:  اوست. طریق نجاشی به تفسیر وهیب اینبرگرفته از کتاب  (111ص

نجاشای   «)لناه  عة  ايحسین قال: حدثنا احمد بن جعفر لن حمید لن ايحسان بان ساما   
که با سند تفسیر اشتراک دارد. شیخ طوسی با سندی متفاوو از ساند   (1113ق  ش1111

داهلل و ايحمیاری  أخ رنا ابن أبی جید لن محمد بن ايحسن لن سعد بن ل ا »تفسیر قمی  
کناد. ایان ساند از     کتاب را نقن می (734ق  ش1117«)لن محمد بن ايحسین لن وهیب

   آن را انتخاب نکرده است.تفسیر قمیطریق ابن ويید نقن شده و نویسند  

 تفسیر موسی بن عبدالرحمن ثقفی .9ـ3

لان   حدثنا سعید بن محمد بن بکر بن سهن»در وندین جای تفسیر  احادیشی با سند 
قمای   «)ايغنى لن موسى بن ل دايرحمن لن ابن جاریح لان لطاا لان ابان ل ااس       ل د

 ( و121و  113  117  111  114  143  143  231  231اااا232  211  ص2ق  ج1141
ايغنى بن سعید قال حادثنا   دثنا سعید بن محمد قال حدثنا بکر بن سهن قال حدثنی ل دح»

  2هماان  ج «)ن لن ايضحاک لن ابان ل ااس  ايرحمن لن مقاتن بن سلیما موسى بن ل د
 .  شود دیده می (114و  112  114  141ص

منکار  »را  ابان لادی    رسِّفَمحمد مُ وبمعروف به اايرحمن ثقفی صنعانی  موسى بن ل د
بساتی   «)دجاال یضاع ايحادیث   »  ابن ح اان  (131  ص1ق  ج1143جرجانی  «)ايحدیث

  همو«)يیس بشقه»و  (217  ص11  جق1147ذه ی  «)متروک»  ذه ی (212  ص2تا  ج بی
 ( 114  ص1ق  ج1111لساااقالنی  «)هاياااک»( و ابااان حجااار 211  ص1ق  ج1132
خوانند به باور ابن ح ان موسی بن ل دايرحمن باه درو،  کتااب تفسایری را بار ابان       می

واقع این نگاشاته را از ساخنان کل ای و      جریج از لطاء از ابن ل اس بربسته است  اما در
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ذه ی آماده   تاریخ ا سال در  (212  ص2تا  ج بستی  بیگرفته است.) سلیمان بر مقاتن بن
ايغنی بن سعید  کتاب تفسیر موسی بن ل دايرحمن از ابن جریج  و بکر بان   است که ل د

  (217  ص11ق  ج1147).ايغنی نقن کرده است سهن هم آن را از ل د
خاود آورده   ايشقاوا در کتاب ق( ر 227ايغنی بن سعید ثقفی مصری)   ابن ح ان  ل د

ابان یاونس در تااریخ مصار او را تضاعیع کارده        (123  ص3ق  ج1131بستی  است.)
( ابان حجار   11  ص1ق  ج1134/ لساقالنی   112  ص2ق  ج1132ذه ی   است.)ر.ک:

معتقد است که ابن یونس آگاهی بیشتری بر احوال ل دايغنی دارد و رأی او بر ابان ح اان   
داند.)لساقالنی    ايغنی بن ساعید را هاياک مای    ل د االصاب ( همو در جا مقد  است.)همان

او را مادح کارده   تااریخ بغاداد   ( با وجود این  خطیب بغدادی در 114  ص1ق  ج1111
 ( 21  ص12؛ ج114  ص1ق  ج1117است.)
ذه ای   جا/  همان()233یا  237محمد بکر بن سهن بن اسمالین بن نافع دمیاطی)   ابو
( 111  ص1ق  ج1132داناد/ هماو     تر می را صحیح 233  ذه ی 127  ص11ق  ج1111

 (173  ص14ق  ج1111ابن لسااکر   گرفته اسات.)  در دمشق  بیروو و مصر حدیث فرا
« مقارب ايحاال »و ذه ی او را  (111  ص1ق  ج1132ذه ی  کند) نسائی او را تضعیع می

 تکلام اينااس فیاه و   »یساد:  نو می بن قاسم مسلم ( ابن حجر به نقن از جا انگارد.)همان می
وضعوه من اجن ايحدیث ايذی حد  بن لن سعید بن کشیر لن یحیاى بان أیاوب لان     

ويای ابان حجار    « بن مخلد رفعه ألروا اينساء یلزمن ايحجاال مسلم  مجمع بن کعب لن 
اند کاه در   آورده (12  ص2  ج1134لسقالنی  پذیرد.) ضعع و انفراد این حدیث را نمی

 ان حدیث در رمله برای شنیدن کتااب تفسایر از او  پانصاد دیناار     هجری  طاي 237سال 
ايمقدس رفت. محدثان این شاهر و   جمع کردند  اما او از قرائت کتاب سرباز زد و به بیت

ذه ای   هاا قرائات کرد.)   رمله  هزار دینار برای او گرد آوردند  تا با خره تفسایر را بار آن  
دهاد باا    این نکته نشان می( 111  ص21ق  ج1147/ همو  127ا121  ص11ق  ج1111

 اند.   وجود مذمت این تفسیر  محدثان به آن اق ال فراوان داشته
ساالیمان باان احمااد ط راناای از شاااگردان بکاار باان سااهن و از راویااان ایاان کتاااب  

یاد  تفسیر بکر بن سهن  مسانیدکتاب های او از  ( ابن منده در شمار نگاشتهجا است.)همان
ق  1111ط رانی  کناد.)  ( ط رانی در آثار خود از بکر بن سهن نقن می13تا  ص کند.)بی می
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  111  111  111ااا111  111ااا114  113ااا113  117  111  111  112ااا111  ص21ج
  (111ا114و  111ا111  111ا111  111  113  113  117

دیگر راوی کتاب  ل اس بن ل داهلل بن احمد بن لصا  بغدادی  از شاگردان بکار بان   
هجاری باه همادان آماده      121او در سال »گوید:  دمیاطی است. صايح بن احمد می سهن

است و محدثان کهنسال و جوان برای شنیدن تفسیر ل دايغنی بن سعید و تاریخ یحیی بن 
خطیاب  «)معین  در مجلس او گرد آمدند و نزدیک به صد دیناار بارای او جماع کردناد.    

گواه دیگری از توجه محدثان آن زمانه این سخن  (111ا111  ص12ق  ج1117بغدادی  
 به تفسیر مذکور است.  

تفسایر  یکی دیگر از راویان این نگاشته  سعید بن محمد  راوی واقع در ابتدای اسانید 
شود.)صادوق    های حدیشی شیخ صدوق نیز دیده می ای از کتاب است. نا  او در پاره قمی
  2ق  ج1132ذه اااای)( 111و  147ق  ص1141/ همااااو  11و  13  ص2ق  ج1141
دانناد. ابان حجار     ( او را ناشاناخته مای  111  ص11ق  ج1111و ابن لسااکر)  (117ص

 همادان صاايح بان احماد  اطاللااتی درباار  او باه دسات          ط قااو لسقالنی به نقن از 
های احمد بن صايح  نا  کامان ایان راوی     بر اساس داده (12  ص1ق  ج1134دهد.) می

ايرحمن بن لمرو بن ساموس قطاان اسات. احماد بان      سعید بن محمد بن نصر بن ل د
اسحاق ابراهیم بن محماد و جعفار شانی شارکت      صايح به همراه او در مجلس درس ابو

اناد. ساعید بان     ابن ماجه را ساماع کارده   تاریخداشته است. اینان در مجلس جعفر شنی  
عید را باه  رود و در ازای گرفتن قدری دینار  تفسیر ل ادايغنی بان سا    محمد به قزوین می

جاا   رود و همان کند. پس از این به جرجان می روایت بکر بن سهن برای قزوینیان نقن می
« يایس باذاک  »رود. احمد بن صايح در پایان هام او را باا    هجری از دنیا می 112در سال 

کند که او تفسیر بکر بن سهن را در قزوین نقان کارده    کند. رافعی تصریح می توصیع می
( سعید بن محمد  این کتااب را در جرجاان   111  ص2ق  ج1143وینی  است.)رافعی قز

و  (113  ص1ق  ج1143جرجانی  ايقا نکرده است  زیرا جرجانیاانی واون ابان لادی)    
با سندی متفاوو از بکار بان ساهن     (171ق  ص1147بن یوسع سهمی)سهمی   ةحمز

ا از سعید بان محماد   احتمال دارد که نویسند  تفسیر هم در قزوین  کتاب ر اند. نقن کرده
 شنیده باشد.
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 ، حسن بن عباس بن حريش رازيالقدر ليلةفضل انا انزلناه فی كتاب  .11ـ3

أخ رنا احماد بان لدریاس لان     »  دو طریق به این کتاب وجود دارد: تفسیر قمیدر 
قاال قااال   احماد بان محماد لان ايحسان بان ايع ااس ايحریشای لان أبای جعفار           

اهلل قاال:   حادثنا محماد بان أبای ل اد     »و  (141  ص2ق  ج1141قمی  «)أمیرايمؤمنین
)همان   «.حدثنا سهن بن زیاد لن ايحسن بن ايع اس ابن ايحریش لن أبی جعفر ايشانی

( ابن غضائری به تصنیع این کتاب از سوی حسان بان ل ااس اشااره کارده       111ص
ا مصنفا  فاساد  کتاب ايقدر ليل فضن لنا أنزيناه فی  روى لن أبی جعفر ايشانی»نویسد:  می

کتااب  »( نجاشی  نگاشتۀ او را 11شق  1122.«)األيفاظ  تشهد مخایله للى أنه موضوع
« ردئ ايحدیث و مضاطرب ا يفااظ  »خواند. او این کتاب را  می« ايقدر ليل انا انزيناه فی 

محمد بن للی ايقزوینی قال: حدثنی احمد بن محماد   ةأخ رنا لجاز»داند و از طریق  می
آن را نقاان « لاان ايحمیااری  لاان احمااد باان محمااد باان لیسااى  لنااه  باان یحیااى  

اناا   ةثواب قراء»شیخ طوسی از این نگاشته با لنوان  (113ق  ش1111نجاشی  کند.) می
أخ رنا به ابن أبی جید  لن محمد بن ايحسان  »کند:  ونین یاد می و با طریقی این« انزيناه

بان   اسلان ايحسان ابان ايع ا     سحاق بن ساعد  ابن ايويید  لن ايصفار  لن احمد بن 
و  تفسایر قمای  راوی اصلی کتاب در سند نخسات   (133ق  ش1117.«)حریش ايرازی

طریق نجاشی  احمد بن محمد بن لیسی اشعری است  اما میان اسناد تفسیر باا طریاق   
شیخ طوسی سنخیتی وجود ندارد. تمامی راویان سند دو  تفسایر  اهان ری هساتند و    

( 211 ا212  ص1ش  ج1111کند.)کلینی   شابه از کتاب نقن میکلینی با سندی کامالً م
شاید بتوان گفت که نویسند  تفسیر  کتااب ابان حاریش را هام در قام و هام در ری       

 دریافت کرده است.

 محمد بن احمد بن يحیی بن عمران اشعري قمی نوادر الحكمه .11ـ3

حادثنی محماد بان    حدثنی محمد بن جعفر قاال  »محتمن است من ع روایاتی با اسناد 
احمد لن احمد بن ايحسین لن صايح بن أبی لمار لن ايحسن بن موسى ايخشاب لان  

  (111  ص1ق  ج1141قمای   )اهلل رجن لن حماد بن لیساى لمان رواه لان أبای ل اد     
حدثنی محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد)مسلم  ( لن محمد بن ايحسین لن »

  (111اا 111  صهمان«)م لن صايح لن أبی ل داهللموسى بن سعدان لن ل داهلل بن ايقس
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حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا للی بن محمد لمن حدثاه  »
لن ايمنقری لن لمرو بن شمر لن اسمالین ايسندی لن ل دايرحمن ابن ساب  ايقرشای  

حادثنی  حدثنی محمد بان جعفار قاال    »  (113  صانهم«)لن جابر بن ل داهلل األنصاری
لان   جبلة  محمد بن احمد لن یعقوب بن یزید لن یحیى بن ايم ارک لان ل اداهلل بان    

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محماد بان   »  (14  ص2  جهمان«)ل داهلل رجن لن أبی
 لان   ةاحمد لن ايعیاش لن ابن أبی نجران لن محمد بن ايقاسام لان للای بان ايمغیار     

حدثنا محمد بن جعفار قاال حادثنا محماد بان      »  (73ا73  صهمان«)ل داهلل لن أبیه أبی
احمد لن محمد بن ايحسین لن للی ابن اينعمان لن للی بن أیوب لن لمار بان یزیاد    

حدثنا محمد بن جعفار قاال   »(  111ا111  صهمان«)بیاع ايسابری  قال: قلت ألبی ل داهلل
للی ايفزاری حدثنا محمد بن احمد لن ايقاسم بن محمد)لال  ( قال حدثنا اسمالین بن 

حادثنا  »  (173  صهماان «)بن أیوب قاال ساةن ايرضاا    ل لن محمد بن جمهور لن فضا
محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد لن احمد بن محمد ايسیاری لان فاالن لان    

حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بان احماد لان    »( و 143  صهمان«)ايحسن أبی
این کتاب  (111  صانهم«)ل داهلل مراز  لن أبیمحمد بن لیسى لن للی ابن حدید لن 

أخ رنا ايحساین  »همخوانی دارد:  تفسیر قمیق یبا طر نوادر ايحکمهباشد. طریق نجاشی به 
بن موسى قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا محماد بان جعفار ايارزاز قاال: حادثنا       

سای از طارق   (  ويای شایخ طو  313ق  ش1111نجاشی  )«لحكم محمد بن احمد بنوادر ا

مان   ةروایاته لاد  أخ رنا بجمیع کت ه و: »(122ش ق  1117)کند متفاوتی کتاب را نقن می

أخ رنا بها »  «ايقمی  لن محمد بن احمد بن یحیى بط أصحابنا  لن أبی ايمفضن  لن ابن 
ابن أبی جید جمیعا  لن احمد ابن محمد بن یحیى  لن أبیاه    أیضا ايحسین بن ل یداهلل و

  لن أبی جعفر ابن بابویه  لن أبیاه و  ع أخ رنا بها جما»و « بن احمد بن یحیىلن محمد 
را کتااب   ايحکمه نوادر «. محمد بن یحیى  لنه وس محمد بن ايحسن  لن احمد بن لدری

ق  1111نجاشای   ).نامیدناد  مای « ايشا یب  دبة  »اند کاه قمیاان آن را    خوانده« حسن ک یر»
 ( 313ش

صدوق  ضمن یادکرد طریق خویش باه کتااب  روایااتی از    ابن ويید و به ت ع او شیخ 
(  اماا  122ق  ش1117طوسای    /313ق  ش1111ر.ک: نجاشای   )اناد  آن را استشنا کارده 
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را برنگزیده اسات  بلکاه    ايحکمه  نوادرصدوق و ابن ويید به  طریق  تفسیر قمینویسند  
احادیاثص راویاان اساتشنا      را نقن کرده است. فراتر از این نوادر ايحکمه  از طریقی بغدادی

احماد بان محماد    »  «احمد بن حسین بن سعید اهاوازی »شده از سوی ابن ويید را مانند 
مشارب فکاری یکساانی      دهد نویسنده با ابن ويید کند. این نشان می هم نقن می« سیاری

 نداشته است.

 ، احمد بن محمد بن عیسی اشعري قمیالنوادر .12ـ3

از این کتاب گرفته شده است. اسناد ایان روایااو    میتفسیر قروایاو متعددی از 
 ند از:ا بن محمد بن لیسی ل ارو احمدبه ترتیب مشایخ 

أخ رنا احمد بن لدریس قال حدثنا احمد بن محمد بن لیسى لن ابان أبای   . »1ا12ا1
 (111  ص2ق  ج1141قمی  .«)لن أبی جعفر ةنجران لن حماد لن حریز لن زرار

بن محمد لن ابن مح وب لن أبای   احمدبن لدریس لن  احمدأخ رنا » .2ا12ا1
 (212  ص2  جهمان«).ل داهلل  ( لن أبان بن تغلب قال قال يی أبو جميل جمین)
 احمدبن محمد بن لیسى لن  احمدبن لدریس قال حدثنا  احمدخ رنا أ» .1ا12ا1

بن محمد بن أبی نصر لن أبان بن لشمان األحمر لن موسى بن أکیان اينمیاری لان    
بان لدریاس لان     احمدأخ رنا »  (123ص  2ج  انهم«)ل داهلل لن أبی ب ايعال بن سیا

 احمدأخ رنا »  (127  ص2  جهمان«)بن محمد لن أبی بصیر قال س يت ايرضا احمد
 (جاا  هماان )«.ابن محمد لن ابن أبی نصر)بصیر  ( لان ايرضاا   احمدبن لدریس لن 

ابن محمد لن أبی  احمدسى لن بن محمد بن لی احمدبن لدریس لن  احمدخ رنا ا»
بن محمد  احمدبن لدریس لن  احمدأخ رنا »  (111  ص2  جانهم«)بصیر لن ايرضا

 «.لان أبای جعفار    م لن ابن أبی نصر)أبی بصیر  ( لن جمین بن دراج لن أبی اسا
 (141ا141  ص2  جهمان)

 بن محمد لن ايحسان بان ايع ااس    احمدبن لدریس لن  احمدأخ رنا » .1ا12ا1
 (141  ص2  جهمان«).ریشی لن أبی جعفرايح

بن محمد لن ايحسن بن للی  احمدبن لدریس قال حدثنا  احمدخ رنا ا». 1ا12ا1
 «.لن أس ا  لن سايم بیاع ايزطی قال: سامعت أباا ساعید ايمادائنی یسا ل أبال اداهلل      

 (113  ص2همان  ج)



بازیابی منابع تفسیر قمی                                                      129  

ن بان للای   أخ رنا احمد بن لدریس قال حدثنا احمد بن محمد لن ايحس. »1ا12ا1
هماان   «).ل اداهلل  بن فضال لن ايمفضن بن صايح لن محمد بن للی ايحل ی لن أبای 

  (133  ص2ج

أخ رنا احمد بن لدریس قال حدثنا احمد بن محمد لن ايحسین بن سعید . »7ا12ا1
أخ رناا احماد بان لدریاس قاال:      »(  133  ص2جهمان  «)ل داهلل لن ابن سیار لن أبی

ايحسین بن سعید لن اسمالین بن ل اد لن ايحسین بن أبی  حدثنا احمد بن محمد لن
أخ رناا احماد بان    »(  121  ص2هماان  ج «)یعقوب لن بعض أصحابه لن أبی جعفار 

لدریس لن احمد بن محمد بن لیسى لن ايحسین بن سعید لن ايحسن بن للی ايوشا 
  (147  ص2هماان  ج «)ل اداهلل  لن صدیق بن ل داهلل لن لسحاق بان لماار لان أبای    

أخ رنا احمد بن لدریس قال حدثنا احمد بن محمد بن لیسى لن ايحسین بان ساعید   »
لن حماد بن لیسى لن ربعی بن ل اداهلل لان ايفضاین بان یسار)سایار  ( لان أبای        

أخ رنا احمد بن لدریس لان احماد بان محماد لان      »(  21ا22  ص2همان  ج«)جعفر
أبای لساحاق لان     ايحسین بن سعید لن حماد بن لیسى لن شعیب بن یعقاوب لان  

أخ رنا احمد بان لدریاس قاال: حادثنا     »  (233ا237  ص2همان  ج«)ايحار  لن للی
محمد بن احمد)احمد بن محمد  ( لن ايحسین بن سعید لن صفوان لن ابن مسکان 

أخ رنا احمد بن لدریس لن احمد بن محمد لن »(  117  ص2همان  ج«)لن أبی بصیر
لن ل د األللى بن ألین قال  ةن سیع بن لمیربن أیوب ل فضال ايحسین بن سعید لن 

أخ رنا احمد بن لدریس قال: حادثنا محماد بان    »(  241  ص1همان  ج«)اهلل قال رسول
احمد)احمد بن محمد  ( لن ايحسین بن سعید لن محمد بن ايحصینی لن خايد بان  

 أخ رناا »  (121  ص2هماان  ج «)ل اداهلل  یزید لن ل د األللى لن أبی ايخطاب لن أبی
احمد بن لدریس لن احمد بن محمد لن ايحسین بن سعید بن اينضر بان ساوید لان    

هماان   «)ل اداهلل  درست بن أبی منصور لن األحول لن حمران بن ألین قال سا يت أباا  
أخ رنا احمد بن لدریس لن احمد بن محمد لن ايحسین بن سعید لن »  (142  ص2ج

  2هماان  ج «)ل سا يت أبال اداهلل  بن محمد لن أبی بصیر قاا  ع اينضر بن سوید لن زر
أخ رنا احمد ابن لدریس لن احمد بن محمد لن ايحساین بان ساعید لان     »  (177ص

  2هماان  ج «)اهلل ل اد  اينضر بن سوید لن لاصم بن حمیاد لان أبای بصایر لان أبای      
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أخ رنا احمد بن لدریس قال حدثنا احمد بن محمد لن ايحسین بان ساعید   »  (171ص
  2هماان  ج «)يقاسم بن سلیمان لن جابر قال سمعت أبا جعفرلن اينضر بن سوید لن ا

أخ رنا احمد ابن لدریس قال: حدثنا احمد بن محمد لن ايحسین بن ساعید  » ( 131ص
لن أبای بصایر لان أبای      ج لن اينضر بن سوید لن یحیى ايحل ی لن هارون بن خار

مد بن محمد خ رنا احمد بن لدریس قال: حدثنا احا»  (171ا174  ص2همان  ج«)جعفر
بن ربیع لن للی بن سوید ايشی انی  ةلن ايحسین بن سعید لن بعض أصحابه لن حمز

  (172  ص2همان  ج.«)قال: س يت ايع د ايصايح
 بن محمد لن ايحسین بان ايع ااس   احمدبن لدریس لن  احمدأخ رنا » .3ا12ا1

  (111ا111  ص2  جهمان«).لن أبی جعفر
بن محماد لان ايحساین بان      احمدقال حدثنا  بن لدریس احمدأخ رنا ». 3ا12ا1

 اا 111  ص2  جهماان «).ل اداهلل  غايب لن لشمان بن محمد بن لمران قال: س يت أبا
111) 
أخ رنا احمد بن لدریس قال حدثنا احمد بن محمد لن للی بن ايحکام  . »14ا12ا1

 ( 213  ص2هماان  ج «)ل اداهلل  لن أبان بن لشمان لن شعیب ايعقرقوفی قال س يت أباا 
لن احمد بن محمد لن للی بن ايحکم لن أبی أیوب لن ابان   )احمد بن ادریس(لنه»

أخ رنا احمد بن لدریس لن احمد بن »  (117  ص2همان  ج«)ل داهلل أبی یعفور لن أبی
بکار قاال قاا  حادثنا      بکر بن أبای  محمد لن للی بن ايحکم لن أبی بکر ايحضرمی و

أخ رنا احمد بان لدریاس   »  (111  ص2ان  جهم«)جعفر سلیمان بن خايد قال س يت أبا
قال: حدثنا احمد بن محمد لن للی بن ايحکم لن أبی ايمعزا لن لسحاق بن لمار لن 

خ رنا احمد بان لدریاس قاال: حادثنا احماد بان       أ»  (111  ص2همان  ج«)أبی ابراهیم
  2هماان  ج «)محمد لن للی بن ايحکم لن أیمن بن محرز لن جابر لان أبای جعفار   

أخ رنا احمد بن لدریس قال حدثنا محمد بن احمد)احمد بن محماد خ ل(  »  (147ص
  2هماان  ج «)ل اداهلل  بن لیسى لن للی بن ايحکم لن ايحسین بن أبی ايعال لان أبای  

لنه لن احمد بن محمد لن للی بن ايحکم لن سلیمان ابن جعفر قال س يت »  (12ص
یس قال حدثنا احمد بن محماد  أخ رنا احمد بن لدر»  (111  ص2همان  ج«)ايحسن  أبا

کاان مان    لن للی بن ايحکم لن سیع لن حسان لن هشاا  بان لماار لان أبیاه و     
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بان  النه لن احمد بن محمد بن للی »  (121  ص2همان  ج«)لن للی أصحاب للى
  2هماان  ج «)لان حساان لان هاشام بان لماار یرفعاه        ةايحکم لن سیع بن لمیار 

دثنا احمد بن محمد لن للی لن ل داهلل بن أخ رنا احمد بن لدریس قال: ح»  (247ص
لنه لن احمد بن محماد لان للای    »(  111  ص2همان  ج«)ل داهلل سنان قال: س يت أبا

(  11اا 11  ص2هماان  ج «)بن ايحکم لن ايمفضن بن صايح لن جابر لن أبی جعفار ا
أخ رنا احمد بن لدریس لن احمد بن محمد لن للی بن ايحکم لن موسى ابان بکار   »

 (113و  211  ص2همان  ج.«)ضن لن أبی جعفرلن ايف

بان محماد لان للای بان       احماد بن لدریس قال حدثنا  احمدأخ رنا » .11ا12ا1
 (114  ص2همان  ج«).اينعمان لن ابن مسکان لن میسر لن أبی جعفر

بان محماد لان لمار بان       احماد بن لدریس قال حدثنا  احمدأخ رنا » .12ا12ا1
هماان   «)ل داهلل  بن لمار قال قلت ألبی معاوي یر لن بن ايمستن ابراهیمل دايعزیز لن 

ايعزیز بن محمد لن لمر بان ل اد   احمدبن لدریس لن  احمدأخ رنا » ( 11  ص2ج
بن لدریس قاال   احمدحدثنا » ( 213ا213  ص2همان  ج«)لن جمین لن أبی ل داهلل

  2  جهمان«).لن لمر بن ل دايعزیز لن جمین لن أبی ل داهلل احمدحدثنا محمد بن 
 (127ص
بن محمد لن مايک بن ل داهلل بان   احمدبن لدریس لن  احمدأخ رنا » .11ا12ا1

 (247  ص2همان  ج«).أسلم لن أبیه لن رجن من ايکوفیین لن أبی ل داهلل
ی لمیر لان  بن محمد لن ابن أب احمدبن لدریس أخ رنا  احمدحدثنا » .11ا12ا1

بان لدریاس قاد     احمدأخ رنا »  (221  ص2همان  ج«)اهللبعض أصحابه لن أبی ل د
بن محمد لن محمد بن أبی لمیر لن لسحاق ابن ل د ايعزیاز لان أبای     احمدحدثنا 

بن لدریاس قاال    احمدأخ رنا »و  (114  ص2همان  ج«)بصیر قال: سمعت أبا ل داهلل
 (133  ص2همان  ج)«.بن محمد لن ابن أبی لمیر قال: س يت أبا جعفر احمدحدثنا 
بن محمد بن لیسى لن محمد بن  احمدابن لدریس لن  احمدنا أخ ر» .11ا12ا1

 (111  ص2همان  ج«).خايد لن جعفر بن غیا  لن أبی ل داهلل
بن محمد لن)لان محماد    احمدبن لدریس قال حدثنی  احمدأخ رنا » .11ا12ا1

  2جهماان   «)بان کلیاب لان أبای جعفار      ةبن سنان  ( مح وب بن سیار لن سور
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 بن محمد لن محمد بان سایار   احمدابن لدریس قال حدثنا  احمدأخ رنا »(  177ص
(  131  ص2جهماان   «))سنان  ( لن ايمفضن بن لمیر)لمار  ( لان أبای ل اداهلل    

بن محمد لن محمد بان سانان لان حمااد بان       احمدبن لدریس لن  احمدأخ رنا »
ربعای بان ل اداهلل لان أبای       خلع بن حماد لن ايفضین بن یساار و  لشمان ايناب و

  (111  ص2همان  ج«).ل داهلل
ابن محمد لان محماد بان     احمدبن لدریس قال حدثنا  احمدخ رنا أ» .17ا12ا1

 (211  ص2همان  ج«).یونس لن رجن لن أبی ل داهلل
 احمدبن حکیم لن  معاوي بن محمد لن  احمدبن لدریس لن  احمد» .13ا12ا1

  (111  ص2همان  ج«).بن محمد لن یونس بن یعقوب لن أبی ل داهللا
بن محمد بان لیسای دو نساخه دارد: غیار      احمد نوادرمصدر احادیث با   یعنی 

 /133ق  ش1111نجاشی  ).مُ َوّب و مُ َوّب که داود بن کوره آن را ت ویب کرده است
أخ رناا بکت اه   »کناد:   گونه یاد مای  نجاشی از طرق کتاب این (71ق  ش1117طوسی  

بان   احماد و أبو ل داهلل بن شاذان قاا : حادثنا   ايشیخ أبو ل داهلل ايحسین بن ل یداهلل 
بان   احمدقال يی أبو ايع اس  »و « محمد بن یحیى قال: حدثنا سعد بن ل داهلل لنه بها

 ابراهیملن للی بن  ايحسن بن داود لن محمد بن یعقوب للی بن نوح: أخ رنا بها أبو
بان لدریاس    احماد و  ةو محمد بن یحیى و للی بن موسى بن جعفر و داود بن کور

دیده در طریق دو   ( 133ق  ش1111نجاشی  «).بن محمد بن لیسى بکت ه احمدلن 
هاای   بن ادریاس و بادون واساطه  کتااب     احمددر کنار  ابراهیمکه للی بن  شود می

س بن ادریا  احمدگری  بن محمد به واسطه احمدکند  پس در نقن از  اشعری نقن می
 است. ابراهیمللی بن  فردی غیر از ر قمیتفسینویسند    از این رو نیازی ندارد؛

ايحسین بن ل یداهلل و ابن أبی جید لن ايعطار لن »طرق شیخ طوسی ونین است: 
بان محماد بان     احماد من أصاحابنا لان    ةأخ رنا لد»و  «أبیه و سعد بن ل داهلل لنه

بان   احماد ايحسن بن ايويید لن أبیه لن محمد بن ايحسن ايصفار و سعد جمیعا لن 
لن محمد بن یحیى و ايحسن بن محمد  المبوب روى ابن ايويید » و« ن لیسىمحمد ب

 (71  شق1117)«.بن محمد احمدلن  اسمالینبن ا
محتمن است که نویسند  تفسیر از نسخۀ غیر م وب نوادر بهره برده باشد. انتخاب 
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مانند محمد بن یحیی ايعطار  ساعد   نوادربن ادریس از میان دیگر راویان قمی  احمد
 اهلل اشعری و محمد بن حسن صفار قابن توجه است. بن ل دا

 ، جعفر بن محمد بن مالك فزاريغرر األخباريا  النوادر .13ـ3

  از ایان کتااب گرفتاه شاده باشاد. ایان       تفسیر قمیرسد برخی احادیث  به نظر می
حدثنا محمد بن جعفر قال حادثنا جعفار بان    »اند:  احادیث با اسناد پیش رو آورده شده

محمد بن مايک لن ل اد بن یعقور)معقودک یعقوب   لن محمد بن یعفور( لن أبای  
حدثنا محماد بان هماا     »(  111ا111  ص1ق  ج1141قمی  «)جعفر لن أبی ابراهیم

قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن ايحسن ايصایغ قال حدثنا ايحسان بان   
  141اا 142  ص2هماان  ج «)صايح بن سهن ايهمدانی قال سمعت أبا ل داهللللی لن 

محمد بن ماياک قاال حادثنا     حدثنا محمد بن هما  قال حدثنا جعفر بن»(  273و  141
ايقاسم ابن ايربیع لن محمد بن سنان لن لمار بن مروان لن منخن لن جابر لان أبای   

محمد بن هما  لن جعفر ابن حدثنا »  (112ا111و  141ا141  ص2همان  ج«)جعفر
محمد بن مايک قال حدثنی محمد بن ايمستنیر)ايمشنى  ( لن أبیه لن لشمان بان زیاد   

بن هما  احدثنا محمد »  (112ا111  ص2همان  ج«)لن جابر ابن یزید لن أبی جعفر
قال حدثنا جعفر بن محمد بن مايک لن محمد ابن حمدان لن محمد بان سانان لان    

حادثنی محماد بان هماا  قاال:      »  (111هماان  ص «)أبی ل داهلل یونس بن ظ یان لن
حدثنی سعد بن محمد لن ل اد بن یعقوب لان ل اداهلل بان ايهیاشم لان صالت ابان        

حدثنا محمد بن هماا  قاال: حادثنا جعفار بان محماد       »(  234  ص2جهمان  «)ةايحر
ن ايفزاری لن ايحسن بن للی ايلؤيؤی لن ايحسن بن أیوب لن سلیمان بن صاايح لا  

حادثنا محماد بان هماا      »  (231  ص2همان  ج«)رجن لن أبی بصیر لن أبی ل داهلل
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مايک قال: حدثنا جعفر بن ل داهلل قال: حدثنا محمد بان  

(  134اا 133  ص2جهماان   «)لمر لن ل اد بن صهیب لن جعفر ابن محمد لن أبیه
احمد بن محمد بن احماد ايمادائنی قاال:    لن جعفر قال: حدثنی  )محمد بن هما (لنه»

حدثنی هارون بن مسلم لن ايحسین بن للوان لن للی بن لزاب لن ايکل ی لن أبای  
مان   ةأخ رناا لاد  »( نجاشی با دو طریاق  134  ص2همان  ج.. .«)صايح لن ابن ل اس.

أخ رناا أباو   »و « أصحابنا لن احمد بن ابراهیم بن أبی رافع  لن محمد بان هماا  لناه   
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کند.)نجاشی   فزاری را نقن میغرر ا خ ار   «به ین بن ايجندی لن محمد بن هما ايحس
را آورده و باا  « ايناوادر »طوسی از ونین کتابی یاد نکرده  بلکه لنوان  (111ق  ش1111
من أصحابنا لن أبی محمد هارون بن موسى ايتلعک ری لن أبای  ع  أخ رنا به جما»سند 

کناد.   ( آن را نقان مای  117  شق1117)«ن ماياک للی بن هما  لن جعفر بن محمد با 
ها نشان از پیوند نویسنده با مکتاب بغاداد    مشابهت سند تفسیر با طرق بغدادی فهرست

 دارد. این در حايی است که اساتید قمی مؤيع مانند حسین بن محمد بن لامر اشاعری 
 ؛111  ص2؛ ج174و  113  112  113  113  111  273  11  ص1ش  ج1111کلینی  )
  ق1117)صاادوق  ( و احمااد باان ادریس131و  2  ص3؛ ج133و  111  72  ص1ج

و  113  142  31ق  ص1141/ همو  17  ص1ق  ج1141/ همو  742و  127  131ص
 ها استفاده نکرده است. اند  ويی او از طریق آن هم از فزاری نقن کرده (174

 ، عبداهلل بن محمد بن خالد طیالسیالنوادر .14ـ3

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ل داهلل بن محمد لن أبای  »گفت که اسناد  توان می
هماان   «)لن أبی جعفار  ة ( لن زرار تغلب داود)لن  ( سلیمان بن سفیان لن ثعل ه)

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ل داهلل ابن محمد بن خايد لن ايع اس »  (13  ص2ج
 ا227  ص2جهمان  «)م لن أبی ل داهللبن لامر لن ايربیع بن محمد لن یحیى بن مسل

حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن ل داهلل)ل داهلل بن محمد  ( لان  »و  (223
  2هماان  ج .«)ابن أبی نجران لن لاصم بن حمید لن أبی بصیر قال: سمعت أبا جعفار 

ا اند. به گفتۀ نجاشی  این کتاب  ساه نساخه با    طیايسی نوادرطرق نویسنده به  (177ص
من أصحابنا لان ايازراری     ةيع داهلل کتاب نوادر أخ رنا لد و»گون دارد:  سه طریق گونه

رواه أبوايحسین اينصی ی  ةأخرى نوادر صغیر نسخ  و»؛ «لن محمد بن جعفر  لنه بکتابه

 نسةخ   و»و « احمد بن ايحسین قال: حدثنا للی بن محمد بن ايزبیر لنه ةأخ رناها بقراء

بها ايحسین بن ل یداهلل  لن جعفر بن محمد قال: حدثنا جعفر بان   أخ رنا ةأخرى صغیر
باا توجاه باه راوی اصالی     ( 172ق  ش1111).«محمد بن مسعود لن أبیه  لن ل اداهلل 

از نسخۀ اول بهاره بارده اسات. ایان      تفسیر قمی  محمد بن جعفر رزاز  نویسند  نوادر
 طریق هم مربو  به لراق و احتما ً بغداد است.
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 ، محمد بن حسین)حسن( صائغ كوفیالنوادر .15ـ3
حدثنا حمید بن زیاد لن محمد ابان ايحساین لان محماد بان      »سه روایت با سند 

  141  ص2ق  ج1141قمای   «).بن زید لن جعفر بن محمد لن أبیاه  طلح یحیى لن 
در تفسیر آمده و برگرفته از کتاب محمد بان حساین صاائغ اسات.      (131و  171ا174

أخ رنا احماد بان ل اد ايواحاد قاال:      »گونه است:  نجاشی این رجال طریق کتاب او در
حدثنا ل یداهلل بن احمد األن اری قال: حدثنا احمد بن محمد بن رباح قال: حدثنا محماد  

طوسای نیاز طریاق کتااب او را      (344ق  ش1111نجاشی  .«)بن ايحسین ايصائغ بکت ها
لان حمیاد    (   لن أبای ايمفضان  ع اجم)رویناها بهذا ا سناد»کند:  گونه معرفی می این
این طریق با ساند موجاود در تفسایر سانخیت دارد و هار دو       (111  شق1117.«)لنه

 طریقی لراقی هستند. 

 ، احمد بن علی فائدي قزوينیالنوادر .16ـ3

حدثنا احمد بن للی قال حدثنی ايحسین بن احمد لن احماد بان هاالل    »از اسانید 
(  112  ص2ق  ج1141قمای   «)ل اداهلل   قال قال أباو لن لمر ايکل ی لن أبی ايصامت 

حدثنا احمد بن للی قال حدثنا ايحسن بن ل داهلل)ايحسین بن ل یداهلل  ( لن ايسندی »
حدثنا »  (11  ص2همان  ج«)بن محمد لن ابان لن ايحار  ابن یحیى لن أبی جعفرا

يحسان بان موساى    احمد بن للی قال: حدثنا ايحسین بن ل داهلل ايسعدی قال: حادثنا ا 
ايخشاب لن ل داهلل بن ايحسین لن بعض أصحابه لن فالن ايکرخی قاال: قاال رجان    

حدثنا احمد بن للی قال حدثنا محمد بان  »و  (117ا 111  ص2همان  ج«)ألبی ل داهلل
لن أبی بصایر   ةیحیى لن محمد بن ايحسین لن محمد بن أسلم لن للی بن أبی حمز

آید که یکای از مصاادر تفسایر     ونین برمی (111  ص2همان  ج«)قال س يت أبا ل داهلل
 ةأخ رناه لجااز »قمی  کتاب بزرگ نوادر اثرِ احمد بن للی فائدی است. نجاشی با سند 

ق  1111نجاشی  «)أبو ل داهلل ايقزوینی قال: حدثنا)حدثنی( أبوايحسن للی بن حاتم لنه
بن للای  ااهلل ايحسین أخ رنا به احمد بن ل دون لن أبی ل د»( و طوسی با سند 217ش

کند.  آن را نقن می (33  شق1117«)بن شی ان ايقزوینی لن للی بن حاتم ايقزوینی لنه
للی بن حاتم راوی انحصاری احمد بن للی فائدی قزوینی است و ظاهراً این کتاب را 

 در قزوین از او دریافت کرده است. 
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 ی، حسین بن محمد بن عامر)عمران( اشعري قمالنوادر .17ـ3
أخ رنا ايحسین بن محمد بن لاامر لان ايمعلاى بان محماد      »روایاو تفسیر با سند 

أخ رنی »  (114  ص1ق  ج1141قمی  «)اي صری لن ابن أبی لمیر لن أبی جعفر ايشانی
ايحسین بن محمد لن ايمعلی بن محمد قاال حادثنی احماد ابان محماد بن)لان  (       

د بان کشیار ايرقای قاال سا يت أباا       بن للی لن داو أمي ل داهلل لن احمد بن هالل لن 
أخ رنی ايحسین بن محمد لن ايمعلى بان محماد لان    »(  124  ص1همان  ج)«ل داهلل

احمد بن محمد بن ل داهلل لن یعقوب بن یزید)زید  ( لن سلیمان ايکاتب لن بعض 
أخ رنا ايحسین بن محمد لان ايمعلاى   »  (177  ص2همان  ج«)أصحابه لن أبی ل داهلل

  (137  ص2هماان  ج «)احمد بن اينضر لن محمد بن مروان رفعه ليیهمبن محمد لن ا
لان لساحاق بان     ةأخ رنا ايحسین بن محمد لن ايمعلى بن محمد لن بسطا  بن مار »

حسان لن ايهیشم بن راقد لن للی بن ايحسین ايع دی لن سعد اإلسکاف لن أص غ بن 
أخ رناا ايحساین بان    »  (117و  113اا  113  ص2همان  ج«)انه سةن أمیرايمؤمنین نبات 

محمد لن ايمعلى بن محمد لن ايحسن بن للی ايوشا لن محمد ابن ايفضین لن أبای  
خ رنا ايحسین بن محمد لن ايمعلى بان  أ»(  131  ص2همان  ج«)لن أبی جعفر ةحمز

لن أبی بصایر   ةمحمد لن محمد بن جمهور لن جعفر ابن بشیر لن للی بن أبی حمز
يحسین بن محمد لن ايمعلى بان محماد لان    ا»(  111  ص2همان  ج«)لن أبی جعفر

  1هماان  ج «)لن أبای بصایر لان أبای ل اداهلل      ةللی بن أس ا  لن للی بن أبی حمز
أخ رنا ايحسین بن محمد لن ايمعلى بن محمد لن للی بان  »(  133  ص2  ج133ص

محمد لن بکر بن صايح لن جعفر بن یحیى لن للی بن)ايقصیر  ( اينضار لان أبای    
خ رنا ايحسین بن محمد لن ايمعلاى بان محماد لان     ا»(  111  ص2همان  ج«)ل داهلل

  2)هماان  ج «قال سا يت أباا جعفار    ةمحمد بن جمهور لن ابن مح وب لن أبی حمز
أخ رنا ايحسن بن محمد لن معلى بن محمد لن محماد بان جمهاور لان     »  (241ص

  2هماان  ج «)جعفر بن بشیر لن ايحکم بن زهیر لن محمد بن حمدان لن أبی ل اداهلل 
أخ رنا ايحسین)ايحسن  ( بن محمد لن ايعال)معلى  ( بن محمد باسناده »و  (211ص

از ناوادر حساین بان     (141  ص2هماان  ج «)لن لسحاق بن لمار قال قال أبو ل اداهلل 
 اند.  محمد بن لامر اشعری اخذ شده



بازیابی منابع تفسیر قمی                                                      137  

ی أخ رناه محمد بان محماد لان أبا    »گونه است:  نجاشی این رجالطریق کتاب در 
دهد بغدادیانی  که نشان می (111نجاشی  ش«) غايب ايزراری لن محمد بن یعقوب لنه

اند. با توجاه   وون شیخ مفید و ابو غايب زراری از طریق کلینی رازی به آن دست یافته
زماان باا    به دست آمده  او هام  تفسیر قمیبه مجموع قراینی که تاکنون دربار  نویسند  

  دست یازیده است.کلینی و در قم بدین کتاب 

 ، حسن بن علی بن فضال كوفی5التفسیريا  النوادر .18ـ3

حدثنا محمد بان  »هاست:  آید  طریق مؤيع به این کتاب ظاهراً اسنادی که در پی می
جعفر قال حدثنا محمد بن لیسى بن زیاد لن ايحسن بن للی بن فضال لن ل داهلل بن 

حدثنا محمد بن جعفر قال »  (71  ص2ج ق 1141قمی  «)غیره لن أبی ل داهلل بکیر و
حدثنا محمد بن لیسى لن ايحسن بن للی بن فضال قاال حادثنا ل داهلل)محماد خ ل(    

حادثنا محماد بان    »( و 144اا 33هماان  ص «)قال: سمعت أبا جعفر ةبن بکیر لن زرار
جعفر قال حدثنا محمد بن لیسى لن زیاد لن ايحسن بن للی بن فضال لن ابن بکیار  

ق  1117طوسی با اساناد)  (131همان  ص.«)بن زیاد قال سمعت أبا ل داهلل لن ايحسین
من أصحابنا  لن محمد بن للی بن ايحسین  لان   ةروایاته لد أخ رنا بکت ه و( »111ش

 ايحمیری  لان احماد بان محماد و     محمد بن ايحسن  لن أبیه  لن سعد بن ل داهلل و
خ رنا ابن أبی جید  لان محماد   أ»و « محمد بن ايحسین  لن ايحسن بن للی بن فضال

بن ايحسن بن ايويید  لن ايصفار  لن محمد بن ل د ايج ار  لن ايحسن بان للای بان    
کند. این اساانید باا ساندهای موجاود در      کتاب و راویاو ابن فضال را نقن می« فضال

تفسیر قرابتی ندارد. ديین آن هم روشن است  زیرا طرق نویسنده  طرقی لراقی اسات   
ق  1133ه طرق شیخ  قمی است. مؤیّد ایان مطلاب آنکاه اباو غاياب زراری)     حال آنک

 احدثنی به خال أبى أبو ايع اس ايارزاز لان جده)جدناا   »( با سندی کامالً مشابه: 71ص
حسن بن  اي شاراو  کتاب «خ( محمد بن لیسى بن زیاد ايتستری لن ايحسن بن فضال

 اي شااراو باا لناوان کتااب     قمای تفسایر  وند محتوای احادیث  کند. هر للی را نقن می
هاای ابان فضاال وناین      توان احتمال داد که دیگر کتاب همخوانی ندارد  اما حداقن می

ویژه با توجه باه وجاود ابان ويیاد در آن       اند. لد  انتخاب طریق قمی  به طریقی داشته
 قابن ت من است.
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 ، احمد بن محمد بن خالد برقیالمحاسن .19ـ3

رد متعددی از طریق للی بن حسین سعدآبادی از برقای نقان   نویسند  تفسیر در موا
للی بان ايحساین لان    »ند از: ا است. این موارد ل ارو محاسنکند و من ع او کتاب  می

احمد بن أبی ل داهلل لن أبیه لن یونس لن أبی جعفار األحاول لان حناان لان أبای       
نی احمد بان  حدثنی للی بن ايحسین قال حدث»(  114  ص1ق  ج1141قمی  «)ل داهلل

هماان   «)أبی ل داهلل لن أبیه لن ابان لن ل دايرحمن بن أبی ل داهلل لن أبای ل اداهلل  
حدثنا للی بن ايحسین لن احمد بن أبی ل داهلل لن أبیه لن ابان أبای   »(  114  ص2ج

حادثنا للای بان    »(  114اا 113  ص2هماان  ج «)لمیر لن أبی بصیر لن أبای ل اداهلل  
د اهلل لن أبیه لن خايد بن یزید لن أبی ايهیاشم ايواساطی   ايحسین لن احمد بن أبی ل 

حدثنا للی بن ايحسین لان احماد بان    »(  127  ص2همان  ج«)لن أحدهما ةلن زرار
أبی ل داهلل)أبى ل ید  ( لن احمد بن محمد بن أبی نصر)بصیر( لن هشاا  بان ساايم    

حسین قاال  حدثنا للی بن اي»  (111  ص2همان  ج«)لن سعد بن ظریع لن أبی جعفر
حدثنا محمد بن أبی ل داهلل لن ايحسن بن مح وب لن أبی و د لن حمران لان أبای   

حدثنا للی بن ايحسین لن احمد لن أبای ل اداهلل   »  (111ا111  ص2همان  ج«)جعفر
  2هماان  ج «)لن ابن مح وب لن ايحسین بان نعایم ايصاحاف قاال: سا يت ايصاادق      

أبی ل داهلل)احمد بن ل اداهلل  ( لان    حدثنا للی بن ايحسین لن جعفر بن»(  171ص
هماان   «)ايحسن بن مح وب لن أبی أیوب لن أبی خايد ايکابلی قال: س يت أباا جعفار  

حدثنا للی بن ايحسین قال حدثنا احمد بن ل داهلل لان ابن)أباى   »  (172ا171  ص2ج
 ( لان أبای    ةلان زرار  حفصة   ( مح وب لن جمین ابن صايح لان زیااد)بن أبای    

دثنا للی بن ايحسین لن احمد بان أبای ل اداهلل لان     ح»  (111  ص2  جهمان«)جعفر
ايحسین بن سعید لان اينضار بان ساوید لان ل اداهلل بان سنان)سایار  ( لان أبای           

لنه لن احمد بن ايحسین لن ابن فضال لن ابان لن  و»  (133  ص2همان  ج«)ل داهلل
ايحسین قاال حادثنا    حدثنا للی بن»(  133  ص2همان  ج«)قال: س يت أبا جعفر ةزرار

لن حسان لن هاشم ابان   ةاحمد بن أبی ل داهلل لن للی بن ايحکم لن سیع بن لمیر
حدثنا للی بن ايحسین لن احمد بان أبای ل اداهلل    »(  241  ص2همان  ج«)لمار یرفعه

 «بکر ايحضرمی قال قايت ألبای جعفار   لن أبی ةلن للی ابن ايحکم لن سیع بن لمیر
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ه لن احمد بن أبی ل داهلل لن للی بن ايحکم لن سیع بن لن»(  114  ص2)همان  ج
حادثنا للای بان    »  (111  ص2همان  ج«)لن أبی بکر ايحضرمی لن أبی ل داهلل ةلمیر

ايحسین لن احمد بن أبی ل داهلل لن محمد بن للی لن للی بن أس ا  لن للای بان   
 (114  ص2همان  ج«).معمر لن أبیه قال: س يت أبا ل داهلل

أخ رناا  : »کناد  های برقی را نقن می و دیگر کتاب محاسنسندی مشابه   نجاشی با
بن محمد أبو غاياب ايازراری قاال:     احمدبجمیع کت ه ايحسین بن ل یداهلل قال: حدثنا 

بن أبای   احمدايحسن ايقمی قال: حدثنا  حدثنا مؤدبی للی بن ايحسین ايسعدآبادی أبو
  (132ق  ش1111نجاشی  «).ل داهلل بها

خ رناا بهاذه   أ: »(11  شق1117)طوسی  سی به کتاب وندین طریق داردشیخ طو
ايشایخ أباو ل اداهلل محماد بان       من أصحابنا  منهم ةبجمیع روایاته لد ايکتب کلها و

 بان ل ادون و   احماد  أبو ل داهلل ايحسین ابان ل یاداهلل و   محمد بن اينعمان ايمفید و
دثنا مؤدبی: للی بن ايحسین بن محمد بن سلیمان ايزراری  قال: ح احمدغیرهم  لن 

  الثالث أخ رنا هؤ ء »  «بن أبی ل داهلل احمدايحسن ايقمی  قال: حدثنا  ايسعد آبادی أبو

بن ل داهلل ابان بنات اي رقای      احمدايعلوی ايط ری  قال: حدثنا  ةلن ايحسن بن حمز
رهم  لان  غی خ رنا هؤ ء ا  ايشیخ أبا ل داهلل وأ»  «بن محمد احمدقال: حدثنا جدی 

بن أبی ل اداهلل بجمیاع    احمد  لن بط أبی ايمفضن ايشی انی  لن محمد بن جعفر بن 
أخ رنا بها ابن أبی جید  لن محمد بن ايحسن بن ايويید  لن ساعد  »و « روایاته کت ه و

طریق اول شیخ با آنچه در « روایاته بن أبی ل داهلل بجمیع کت ه و احمدبن ل داهلل  لن 
امروزی وجود  ايمحاسنیک از این روایاو در کتاب   ان است. هیچیکس  تفسیر آمده

 را بازیابی کرد. محاسنتوان برخی از احادیث مفقود  ندارد. بر این پایه می
 

 ، احمد بن میثم بن ابی نعیمالمالحم. 21ـ3
بان   احماد بن ثابت لن  احمدحدثنا به محمد بن »با سند  تفسیر قمیدو حدیث 

قمای   )«.لن أبان بن لشماان لان أبای بصایر     ةبن أبی حمز میشم لن ايحسن بن للی
  فهرسات ( از این کتاب گرفته شده اسات. طوسای در   174 و 114  ص2ق  ج1141
بن  احمدأخ رنا بها ايحسین بن ل ید اهلل لن »کند:  گونه بیان می را این ايمالحمطریق 
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طریق باا  ( این 77شق  1117طوسی  )«.بن میشم احمدجعفر لن حمید بن زیاد لن 
 گفته سنخیتی ندارد. سند پیش

 ، عمركی بن علی بوفكی نیشابوريالمالحم. 21ـ3

احمد بن لدریاس قاا : حادثنا محماد بان       حدثنا احمد بن للی و»از سند حدیث 
لان   عة  احمد ايعلوی لن ايعمرکی لن محمد بن جمهور قال: حدثنا سلیمان بن ساما 

  2همان  ج...«) ( ايخشعمی لن أبی جعفر ة)میسرةل داهلل بن ايقاسم لن یحیى بن مسیر
آید که از کتاب فوق گرفته شده باشد. مشابهت بسیار با طریق نجاشی به  برمی (217ص

أخ رنا أبو ل داهلل ايقزوینی قال: حدثنا احمد بن »لمرکی  مؤیّد این مطلب است:  مالحم
بان اسامالین   محمد بن یحیى قال: حدثنا احمد بن لدریس قال: حدثنا محمد بن احمد 

 ( 323ق  ش1111نجاشی  .«)ايعلوی لن ايعمرکی

 ، ابو سمینه محمد بن علی صیرفی كوفیالدالئلكتاب  .22ـ3

أخ رنا احمد بن لدریس لن محمد بن ل داهلل لن محماد  »شاید بتوان گفت حدیث 
ق  1141قمای   «)بن للی لن للی بن حسان لن ل دايرحمن بن کشیر لن أبی ايحسان ا
( از این کتاب گرفته شده است. طریق نجاشی به این نگاشته وناین  131ا131  ص2ج

ايحسین للی بن احمد قال: حدثنا محمد بن ايحسن قال: حدثنا محمد  أخ رنا أبو»است: 
طوسای   (331ق  ش1111نجاشی  «) ايقاسم ماجیلویه لنه بکتابه)بکتاب( ايد ئن بن أبی

لن محمد بان   ع أخ رنا جما»کند:  ن میگونه بیا های ابوسمینه را این طرق خود به کتاب
للی بن ايحسین لن أبیه و محمد بن ايحسن و محمد بن للی ماجیلویه لن محمد بان  

ايقاسم لن محمد بن للی ايصیرفی ل  ما کان فیها من تخلی  أو غلاو أو تاديیس أو    أبی
ید و نقطۀ اشتراک همۀ این اساان  (121  شق1117.«)ینفرد به و   یعرف من غیر طریقه

ايقاسم ل داهلل بن لمران جناابی برقای معاروف     طرق  راوی اصلی کتاب  محمد بن ابی
ساان   هاای ابوسامینه باه    آید  کتااب  طوسی برمی فهرستکه از  به ماجیلویه است. ونان

های حسین بن سعید بوده و شیخ صدوق و پدرش به همراه ابن ويید هنگا  نقان   کتاب
خلی   تاديیس و احادیاث منفاردش را پاايوده و اساتشنا      ها  روایاو آمیخته به غلو  ت آن

کند. شاید این نشاان   را نقن نمی ايد ئناز طریق اینان  تفسیر قمیاند  اما نویسند   کرده
 دهد که او با مشرب فکری صدوق و ابن ويید موافق ن وده است.
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 ، محمد بن اسماعیل بن بشیر برمكیالتوحیدكتاب . 23ـ3
حدثنا محمد ابان أبای   »طریق از نگاشتۀ با  نقن شده است:   بدین تفسیر قمیدر 

ل داهلل قال: حدثنا محمد بن اسمالین لن للی بن ايع اس لن جعفر بن محماد لان   
 ... .«ايحسن بن أسد)راشدک( لن یعقوب بن جعفر قال: سامعت موساى بان جعفار    

  گوناه یااد   ایان  ايتوحیاد ( نجاشی از طریق کتااب  111ا114  ص2ق  ج1141)قمی  
قال: حدثنا محمد  ةأخ رنا احمد بن للی بن نوح قال: حدثنا ايحسن بن حمز»کند:  می
واساطۀ   (311ق  ش1111نجاشی  «)بن جعفر األسدی لن محمد بن اسمالین بکتابها

نقن کتاب در هر دو طریق ابوايحسین محمد بن ابی ل داهلل جعفر اسدی  سااکن ری  
در تفسیر با لنوان کتاب یاد شاده کاامالً   است. افزون بر این محتوای روایت موجود 

 مطابقت دارد.

 ، میّاح مدائنیالرساله .24ـ3

حدثنا محمد بن أبی ل داهلل قال: حدثنا جعفار  »طریق نگارند  تفسیر به این کتاب 
ايمدائنی قال: حدثنا  )میّاح(بن محمد قال: حدثنی ايقاسم بن ايربیع قال: حدثنی ص احا

( است. ابوغاياب  211  ص2ق  ج1141قمی  ...«)با ل داهللايمفضن بن لمر انه سمع أ
حدثنی بها أبوايع اس ايرزاز لن ايقاسم بن »سان دارد:  زراری به این رسايه  طریقی این

بن  )مفضّن(ايمدائنی لن ايفضن )میّاح(ايربیع ايصحاف لن محمد بن سنان لن ص اح
 میّااح را نقان    رساايۀ   غاياب  نجاشی نیز از طریق ابو (14  صق1133زراری  «).لمر
بان محماد قاال: حادثنا      احماد أخ رنا محمد بن محمد قال: حدثنا أبوغايب »کند:  می

محمد بن جعفر ايرزاز قال: حدثنا ايقاسم بن ايربیع ايصحاف  لن محمد بن سنان  لن 
ياه  »( داوری او دربار  این کتاب وناین اسات:   1114ق  ش1111نجاشی  «).میاح بها

 (جاا  هماان «).هو محمد بن سانان  طریقها أضعع منها  و میاح  و ل کتاب یعرف برسا
به رسايۀ میاح با طرق فهارس ش یه است  باا ایان تفااوو کاه در      تفسیر قمیطریق 

وجود دارد « ابوايحسین محمد بن ابی ل داهلل جعفر ا سدی»  تفسیر قمیابتدای سند 
شاید بتوان گفت که  «.ازابوايع اس محمد بن جعفر رز»ها   و در ابتدای طریق فهرست

نویسند  تفسیر به مکتب بغداد تعلق ندارد  زیرا از نسخۀ بغدادی و رایج رسايه بهاره  
 ن رده است.
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 كتاب اسماعیل بن ابی زياد مسلم معروف به نوفلی  .25ـ3
حدثنا »دو طریق به او وجود دارد:  تفسیر قمییکی دیگر از مصادر تفسیر است. در 

 قال حدثنا موسى بن لمران قال حدثنی ايحساین ابان یزیاد لان     محمد بن أبی ل داهلل
  2ق  ج1141قمای   «)اسمالین بن مسلم قال جاء رجن ليى أبى ل داهلل جعفر بن محمد

حدثنا أبوايع اس قال حدثنا محمد بن احمد قال حادثنا اباراهیم بان    »و  (112و  31ص
  2هماان  ج .«)آبائاه  هاشم لن اينوفلی لن ايسکونی لن جعفر بن محمد لن أبیه لن

« يه کتاب ک یر و يه کتاب اينوادر»شیخ طوسی ذین شرح حال سکونی ل ارو  (113ص
أخ رنا بروایاته ابن أبی جید  : »(13ق  ش1117کند ) را آورده  دو طریق برای آن یاد می

لن محمد بن ايحسن بن ايويید  لن محمد بن ايحسن ايصفار  لن ابراهیم بان هاشام    
أخ رناا بهاا ايحساین بان ل یاداهلل  لان       »  «بن یزید اينوفلی  لن ايسکونیلن ايحسین 

ايعلوی  لن للی بن ابراهیم  لن أبیه  لن اينوفلی  لن اسامالین بان    ةايحسن بن حمز
آن را آورد و  را مای « يه کتاب»نجاشی ذین شرح حال سکونی ل ارو «. مسلم ايشعیری

بن نوح قال: أخ رنا ايشریع أباو محماد    قرأته للى أبی ايع اس احمد بن للی» با طریق
قال: حدثنا للی بن اباراهیم بان هاشام لان أبیاه لان ايناوفلی لان          ةايحسن بن حمز

ظااهراً   (17ق  ش1111نجاشای   ).«اسمالین بن أبی زیااد ايساکونی ايشاعیری بکتاباه    
ها به کتاب  اند و تمامی طرق آن نجاشی و طوسی  روایت قمی کتاب را در اختیار داشته

اند  وه هار   ها با طریق دو  تفسیر قمی مشابه گذرد. این کونی از ابراهیم بن هاشم میس
  بارخالف  تفسایر قمای  گذرند با این تفااوو کاه نویساند      دو از ابراهیم بن هاشم می

نجاشی و طوسی  جایی که ابراهیم بن هاشام را واساطۀ نقان قارار داده  از للای بان       
ره ن رده و طریق محمد بان احماد بان یحیای بان      ابراهیم  پسر و راوی معروف او  به

دهاد   لمران اشعری از ابراهیم بن هاشم را برگزیده است. این نکته به روشنی نشان می
نویسند  تفسیر منسوب به للی بن ابراهیم  خودص او نیست. با توجه به راوی اول ساند   

اب سکونی را پس ايع اس محمد بن جعفر رزاز کوفی  نگارند  تفسیر  نسخۀ قمی کت ابو
 از انتقال به لراق دریافته است.

او در طریااق پربسااامدتر خااود نگاشااتۀ سااکونی را از طریااق اسااتادی ساااکن ری  
 ابوايحسین محمد بن ابی ل داهلل  از موسی بان لماران از لماویش حساین بان یزیاد      
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گیری او از نسخۀ لراقای کتااب اسات.     )نوفلی(  نقن کرده است. این طریق نشانۀ بهره
/ همو  234تا  ص / همو  بی113ق  ص1117)( و صدوق213  ص1ش  ج1111)کلینی
/ هماو   147  ص1ق  ج1131/ همو  211ا211ش  ص1113/ همو  111ق  ص1141
 اند.  ( هم به این نسخه دسترسی داشته221ش  ص1111

 ، حسن بن محبوب سرّادكتاب التفسیر .26ـ3

لان ساهن    )محمد بن ابی ل اداهلل( لنه»رسد احادیث تفسیر قمی با سند  به نظر می
 ...«لن ايحسن بن مح وب لن جمین بن صايح لن ابان ابن تغلب قال: س يت أبا ل داهلل

حدثنا محمد بن أبی ل داهلل قال: حدثنا سهن بان زیااد   »( و 13  ص2ق  ج1141)قمی  
( از 13  ص2هماان  ج )«لن ايحسن بن مح وب لن محمد بان ماارد ان أباا ل اداهلل    

سن بن مح وب گرفته شده باشند. شیخ طوسی سند خود باه تفسایر را وناین    تفسیر ح
من أصحابنا لن أبای جعفار محماد بان      ةأخ رنا بجمیع کت ه و روایاته لد»کند:  نقن می

للی بن ايحسین بن بابویه ايقمی لن أبیه لن سعد بن ل داهلل لن ايهیشم بن أبی مسروق 
أخ رنا ابان  »و « ى لن ايحسن بن مح وببن حکیم و احمد بن محمد بن لیس معاوي و 

بن حکیم و ايهیشم بان   معاوي أبی جید لن ابن ايويید لن ايصفار لن احمد بن محمد و 
( شهرو کتاب و حضاور  112ق  ش 1117«) أبی مسروق کلهم لن ايحسن بن مح وب
ویژه احمد بن محمد بان لیسای اشاعری  باه      طیفی خاص از قمیان مشن ابن ويید و به

ناقن اصلی کتاب  درخور توجه است. این در حايی است که نویسند  کتااب باا   لنوان 
 سندی کامالً رازی  متشکن از محمد بن ابی ل داهلل و ساهن بان زیااد  کتااب را نقان      

گونه اسات:     هر دو حدیث را نقن کرده است. اسانید کلینی اینکافیکند. کلینی در  می
ن بن صايح  لن أبان بن تغلب  لن أبای  محمد  لن احمد  لن ابن مح وب  لن جمی»

بن امحمد  للی بن محمد  و)بهذا ا سناد و»( و 33  ص3جش  1111)کلینی  «ل داهلل
همان  ) ...«ايحسن(  لن سهن  لن ايحسن بن مح وب  لن محمد بن مارد أن أبا ل داهلل

اده شود که کلینی در سند اول از طریق معهود فهاارس اساتف   ( مشاهده می123  ص1ج
و حدیث را از محمد بن یحیی ايعطار از احمد بن محماد بان لیسای از ابان     کند  می

کند. حال آنکه در دیگر سند از طریق اهايی ری  یعنی للی بن محمد  مح وب نقن می
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لالن کلینی و محمد بن ايحسن ايطائی رازی از سهن بن زیاد از حسن بن مح اوب   
 صاحب کتاب قرابت دارد. کند که به نحوی با سند کتاب را نقن می

حادثنا  »کناد:   را با این سند نقن مای  تفسیر قمی  حدیث دو  توحیدصدوق هم در 
اهلل  قال: حدثنا محمد بن یحیى ايعطار  لان ساهن بان       حممحمد بن للی ماجیلویه ر

  تا )صدوق  بی«.زیاد اآلدمی  لن ايحسن بن مح وب  لن محمد بن مارد أن أبا ل داهلل
یکساان   تفسایر قمای  ی اصلی تفسیر ابن مح وب با همتای خود در سند ( راو111ص

 است.
ای باه کلینای و تاا     از نظر منطقه تفسیر قمیتوان گفت که نویسند   به هر روی  می

کند  آن است کاه بادانیم    حدودی به صدوق نزدیک است. آنچه این نکته را تقویت می
کاه نجاشای    اسدی است. ونانیکی از منابع حسن بن مح وب  کتاب جمین بن صايح 

های متداول کتاب جمین بن صايح است. روایت حسان بان    گوید  دو نسخه  نسخه می
ها به این کتاب است و روایت ابن ابی لمیر کاه طریاق کوفیاان     مح وب که طریق قمی

( بر این اساس  ل ور سند تفسیر از ابن مح وب نشاان  123ق  ش1111نجاشی  )است.
را در اختیار داشاته و احتماا ً از راویاان     جمیننسخۀ قمی  کتاب دهد که نویسند   می

 مکتب قم است.
طریاق ايقمیاین ليیاه ماا     »کند:  نجاشی سه طریق برای کتاب جمین بن صايح یاد می

أخ رنا به ايحسین بن ل یداهلل لن احمد بن جعفر  لن احمد بن لدریس  لن ل داهلل بن 
ايکاوفیین  ف خ رناا    ية  أماا روا  و»  «ناه باه  محمد بن لیسى  لن ايحسن بن مح وب  ل

محمد بن لشمان لن جعفر بن محمد بن ابراهیم  لن ل یداهلل بن احمد بن نهیاک  لان   
قال: حادثنا محماد بان     ةأخ رنا ابن نوح لن ايحسن بن حمز»و « ابن أبی لمیر  لنه به

 .«لن احمد بن محمد بن لیسى  لن للای بان حدیاد  لان جمیان باه       بط جعفر بن 
 (111ق  ش1117)جا( شیخ طوسی از این کتاب با لنوان اصن یاد کارده اسات.   همان)

أخ رنا به ابن أبی جید  لن ابن ايويید  لن ايصافار  لان محماد    »طریق او ونین است: 
 جا( همان.«)ابن ايحسین بن أبی ايخطاب  لن غیر واحد  لن جمین بن صايح

 . كتاب سلیمان بن داود منقري شاذكونی بصري27ـ3

حدثنا محمد بان ل اداهلل قاال: حادثنا     »گونه است:  طریق این کتاب در تفسیر بدین
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بن ل داهلل لن ايقاسم بن محمد لن سلیمان بن داود ايمنقاری لان یحیاى     )سعد(سعید
( 111  ص2ق  ج1141قمای   )...«بن سعید ايقطان)ايعطار خ ل( قال: سمعت أبا ل داهللا

من أصاحابنا لان محماد بان      ةأخ رناه لد»نجاشی ونین است:  رجالطریق کتاب در 

ايعساکری    حموية وه ان بن محمد قال: حدثنا أبوايقاسم للی بن محمد بان کشیار بان    
ايرحمن محمد بن احمد ايزلفرانی لن ايقاسم بن محمد لنه  ايصوفی قال: حدثنا أبو ل د

 طوسی )( شیخ طوسی نیز دو طریق به کتاب سلیمان دارد133ق  ش1111نجاشی  ).«به
أخ رنا به ابن أبی جید  لان محماد بان ايحسان بان ايويیاد  لان        (: »121ق  ش1117

  عة  أخ رنا به جماا »و « ايصفار  لن للی بن محمد ايقاشانی  لن ايقاسم بن محمد  لنه
محمد بن ايحسن  لان ساعد بان     لن محمد بن للی بن ايحسین بن بابویه  لن أبیه و

  لن احمد بان محماد  لان    سد بن لدریاحم محمد بن یحیى و ايحمیری و ل داهلل و
ها در راوی اصلی  یعنای قاسام    اشتراک اسناد تفسیر و فهرست«. ايقاسم بن محمد  لنه

شایخ   فهرسات و طریاق دو    تفسایر بن محمد اصفهانی و وجود سعد بن ل اداهلل در  ا
تواند قراینی بر اخذ از کتاب سلیمان بن داود منقری باشاد. صادوق هام از     طوسی  می

/ 711و  711  113  صق1117)صدوق  کند. ر سعد بن ل داهلل از منقری نقن میرهگذ
  111  11  11  11ق  ص1141/ هماو   111و  111  127  124  111تاا  ص  همو  بی

ای نویسانده باا    تواند نشانۀ قرابت منطقاه  ( این مطلب می214و  213  122  124  113
هم مؤیّاد ایان مطلاب اسات. در     صدوق باشد. وجود راوی ساکن ری در ابتدای سند 

فإنه حدثنی أبای لان   »گفته دارد:    للی بن ابراهیم سندی مشابه با سند پیشتفسیر قمی
 «.ايقاسم بن محمد لن سلیمان بن داود ايمنقری لن یحیى بن سعید لن أبای ل اداهلل  

دهاد کاه    ( تفاوو طریق او با سندی ذکر شده  نشان مای 231  ص2ق  ج1141قمی  )
 للی بن ابراهیم نیست. از تفسیر

 شعیب صالح بن خالد محاملی كوفی كتاب ابو. 28ـ3

حدثنا محمد بن احمد بن ثابت قال: حدثنا ايحسان بان محماد بان     »روایتی با سند 
لن صايح بن خايد لن ثابت بان شاریح قاال:     احمد بن ايحسن ايقزاز جمیعاً و ع سما

  أرانی قاد سامعته ا  مان      ی  ( وحدثنی أبان بن تغلب لن ل د األللى ايشعل ی)ايتغل
  2ق  ج1141قمای   ...«)ايارحمن ايسالمی ان للیاا    ل د األللى قاال: حادثنی أباو ل اد    
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وجود دارد که من ع آن کتاب صايح بن خاياد اسات. نجاشای    تفسیر قمی در  (113ص
اند  با وجود ایان  تنهاا باه روایات      کند که این نگاشته را گروهی نقن کرده تصریح می

( از ل اارو  1214و  111ق  ش  1111کند.)نجاشای    بان معاروف اشااره مای    ل اس 
شود. طوسی هم از طریق احمد بن محمد  نجاشی تا حدودی شهرو کتاب استظهار می

کند. هار دو راوی اصالی کتااب  یعنای      شعیب را نقن می بن خايد از پدرش  کتاب ابوا
 اند.   تفسیر کوفی و بصری اند  حال آنکه در ل اس بن معروف و برقی  در فهارس قمی

 
 بندي  تحلیل و جمع

 تفساایرروایاات( و  134للاای باان ابااراهیم) تفساایربیشااتر روایاااو کتاااب از  .1
 12احمد بن محمد بن لیسی اشعری) نوادرروایت( گرفته شده است.  141ابوايجارود)
حسین بن محماد   نوادرروایت(   11احمد بن محمد بن خايد برقی) ايمحاسنروایت(  

 تفسایر روایات(    11روایت(  تفسیر موسی بن ل دايرحمن ثقفای)  11لامر اشعری) بنا
جعفار   نوادرروایت(   12للی بن ابی حمزه بطائنی) تفسیرروایت(   11ابوحمزه ثمايی)

 14للای بان حساان هاشامی)     تفسیر اي ااطن روایت(   12بن محمد بن مايک فزاری)ا
للای بان    تفسایر روایت(   3شعری)محمد بن احمد بن یحیی ا نوادر ايحکمهروایت(  
ل اداهلل بان محماد     ناوادر روایات(    1احمد بن للی فائادی)  نوادرروایت(   3مهزیار)
یا تفسیر حسن بان   نوادرروایت(   1محمد بن حسین صائغ) نوادرروایت(   1طیايسی)

 ليلة  فضن لنا أنزيناه فی روایت(  کتاب  2کوفی) تفسیر فراوروایت(   1للی بن فضال)
روایات(    2احمد بان میاشم)   نوادرروایت(   2حسن بن ل اس بن حریش رازی) ايقدر

وهیب  تفسیرروایت(   2حسن بن مح وب سراد) کتاب ايتفسیرروایت(   2کتاب نوفلی)
 اياد ئن روایات(    1لمرکی بن للای باوفکی)   ايمالحمروایت(   1بن حف  جریری)ا

 رساايه روایات(    1برمکای) محمد بن بشیر  ايتوحیدروایت(   1محمد بن للی صیرفی)
 1روایت( و کتاب ابو شعیب محاملی) 1روایت(  کتاب سلیمان بن داود) 1میاح مدائنی)

 گیرند.  های بعدی قرار می روایت( به ترتیب در رده
 منطقۀ دریافت منابع تفسیر به شرح زیر است: .2

 حماد ا ايمحاسان محمد بن للی صیرفی   ايد ئنابوحمزه ثمايی   تفسیرقم:  ايع.
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حساین بان    نوادربن محمد بن لیسی اشعری   احمد نوادربن محمد بن خايد برقی  
 روایت(. 31کتاب و  1)محمد بن لامر اشعری

محمد بن اسمالین بن بشیر برمکی  کتاب  ايتوحیدمیاح مدائنی  کتاب  رسايۀب. ری: 
   روایت(. 1کتاب و  1حسن بن مح وب سراد) کتاب ايتفسیرجمین بن صايح اسدی  
 حسن بن ل اس بن حاریش رازی  ايقدر ليل فضن انا انزيناه فی ج. قم و ری: کتاب 

 .روایت( 2کتاب و  1)
 روایت(. 2کتاب و  1)ابراهیمفراو بن  تفسیرقم یا ری:  .د
کتاب  2بن للی فائدی) احمد نوادرايرحمن ثقفی   موسی بن ل د تفسیرقزوین:  ه.

 روایت(. 13و 
 روایت(. 1کتاب و  1رکی بن للی بوفکی)قم و قزوین: مالحم لم .و
 روایت(. 134کتاب و  1)ابراهیمللی بن  تفسیرط رستان:  .ز

للای بان    تفسیرللی بن حسان هاشمی  تفسیر ابوايجارود   اي اطن تفسیرح. بغداد: 
 ناوادر یاا   مالحام شاعیب محااملی     وهیب بن حف  جریری  کتاب ابو تفسیرمهزیار  

ل داهلل بن محمد  نوادرمحمد بن احمد بن یحیی اشعری   کمهنوادر ايحاحمد بن میشم  
حسان بان للای بان      تفسایر یا  نوادرمحمد بن حسین صائغ   نوادربن خايد طیايسی  ا

 روایت(. 113کتاب و  11جعفر بن محمد بن مايک فزاری) غرر ا خ اریا  نوادرفضال  
 روایت(. 2کتاب و  1بغداد و ری: کتاب نوفلی) . 
 روایت(. 12کتاب و  1للی بن ابی حمزه بطائنی) تفسیر: نامعلو  ی.
تفسیر اند. در این میان   را ارزیابی کرده تفسیر قمیای از مصادر  . رجايیان شیعی پاره1
حسن بان ل ااس بان     ايقدر ليل فضن انا انزيناه فی للی بن حسان هاشمی  کتاب  اي اطن

ناوادر  من اع(. از   1اناد)  ردود دانساته میّاح مدائنی را به طور کلی ما  رسايهحریش رازی و 
محمد بن للی صیرفی روایاتی  ايد ئنمحمد بن احمد بن یحیی اشعری و کتاب  الحكم 

من ع(. به صراحت  1اند) ايجارود را ضعیع انگاشته من ع(  طریق تفسیر ابو 2را استشنا کرده)
بن مح وب سراد حسن کتاب ايتفسیر  یا اشارو بر شهرو تفسیر للی بن مهزیار اهوازی 

موسی بن  تفسیرمن ع(. رجايیان اهن سنّت   1اند) شعیب محاملی صحه گذاشته و کتاب ابو
 من ع(.   1اند) ايرحمن را از نظر سندی و محتوایی رد کرده ل د
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 ها به شرح زیر است: . اساتید نویسنده در طریق مصادر به تفکیک حال رجايی آن1
 :اب(کت 13نفر و  3ا اساتید ثقه امامی)

 بن محمد بن لیسی   احمد نوادر  فضن انا انزيناهبن ادریس: کتاب  احمد
 ابو سمینه. ايد ئنلمرکی بن للی   مالحم

 لمرکی بن للی. مالحمخود و  نوادربن للی فائدی: راوی  احمد 
  للی بن مهزیار. تفسیرحسن بن للی بن مهزیار: راوی 
  خود. نوادرحسین بن محمد بن لامر اشعری: راوی 
 برقی. ايمحاسنآبادی: راوی للی بن حسین سعد 
 فضن انا انزينااه ايحسین: راوی کتاب  محمد بن ابی ل داهلل جعفر کوفی ابو  

 حسان بان مح اوب ساراد       کتااب ايتفسایر  میّااح    رساايۀ برمکی   ايتوحید
 .های نوفلی و سلیمان بن داود کتاب

 یاا   اينوادر  ادر ايحکمهنو  تفسیر اي اطنايع اس محمد بن جعفر رزاز: راوی  ابو
یا تفسیر حسن بن للای بان    نوادرطیايسی  راوی  نوادرفزاری   غرر ا خ ار

 فضال  کتاب نوفلی.
  :فزاری. غرر ا خ اریا  نوادرمحمد بن هما  اسکافی 

 کتاب(. 2نفر و  2ا اساتید ثقه غیر امامی)
 ايجارود. ابو تفسیربن محمد بن سعید همدانی: راوی  احمد 
 محمد بن حسین صائغ. نوادرن زیاد: راوی حمید ب 

 کتاب(. 3نفر و  1ا اساتید مجهول)
  حمزه بطائنی. : راوی تفاسیر ابوحمزه ثمايی و للی بن ابیاحمدجعفر بن 
  ايرحمن ثقفی.  موسی بن ل د تفسیرسعید بن محمد: راوی 
  ابراهیمللی بن  تفسیرابوايفضن ل اس بن محمد: راوی. 
  تفسیر فراوبن محمد حسینی)حسنی(: راوی  ل دايرحمنابوايقاسم. 
 های وهیب بن حف  و ابوشعیب محاملی   محمد بن احمد بن ثابت: کتاب

 احمد بن میشم. نوادر
نویسند  خ ّ مشی و تفکری متمایز از حسن بن محمد بان ويیاد داشاته اسات.      .1
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تفسایر  ن  للای بان حساا    تفسیر اي اطنلد  استفاده از طرقی مشابه با ابن ويید در نقن 
 اياد ئن یا تفسیر ابان فضاال و    نوادراحمد بن محمد بن لیسی   نوادرجریری   ايقرآن

شواهدی بار ایان مطلاب     نوادر ايحکمهابوسمینه به لالو  نقن از راویان استشنا شده از 
 است.
تواند للی بن ابراهیم قمی باشد  زیرا طرق للی بن ابراهیم به  نویسند  کتاب نمی .1
راویان با برخی طرق تفسیر همخوانی ندارد؛ برای نمونه  طریق او به سلیمان ها و  کتاب

بن داود منقری  با طریق نویسند  تفسیر متفاوو اسات. فراتار از ایان  در نقان کتااب      
نوفلی از ابراهیم بن هاشم  للی بن ابراهیم به لنوان واساطه قارار نگرفتاه اسات. ایان      

موجود  از آنِ فردی جز  تفسیر قمیمعتقدند  ای است در تقویت سخن کسانی که قرینه
 للی بن ابراهیم است.

 
 

 ها:   نوشت پی

  دو   قام:  الشةیيف   السةة  تادوین  دربار  این مطلب ر.ک: جاليی  محمدرضا   برای آگاهی بیشتر .1

 /ش1131  دو   تهران: کویر  تاریخ لمومی حدیثق؛ معارف  مجید  1113ا لال  ا سالمی   مكتب 

 ش.1133نما     تهران: هستی1چ  الشيع  االمامي تدوین ايحدیث لند راد  محمدللی   مهدوی

   «تفسایر للای بان اباراهیم    »شا یری  جاواد  مقاياۀ     . برای دیدن آرای مختلع در این زمینه ر.ک:2

  آیینۀ پژوهش  «در حاشیۀ دو مقايه»همو   /741  ص1  ج  مدخن تفسیر م ثورنامۀ جهان اسال  دانش

  کیهاان اندیشاه    «پژوهشی پیرامون تفسایر قمای  »  احمد  موسوی  سید /17ش  ص1171  1  مارش

 .31ش  ص1113  12شمار  

ق  1117)صادوق   ق 113بن اسحاق مااذرانی باه ساال     احمد. نقن حدیث در بصره از ابوايع اس 1

( در 121(  حضور نازد حساین بان روح)     132همان  صل دايعزیز بن یحیی جلودی) ( و114ص

ابوسعید حسن بن للی زکریا (  روایت در بغداد از محدثانی مانند 121  ص1ق  ج1131بغداد)همو  

بان   احماد (  ابوجعفر 114  صق1117سايگی حسن بن للی)همو   147  هنگا  ق 117لدوی در 

  ق1141ابومحمد یحیای بان محماد بان صاالد)همو        ( و114همان  صاسحاق بن بهلول قاضی)

 ین امر دارد.( هم نشان از ا173ص
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اهلل(    حمة حدثنا احمد بن محمد بن یحیاى ايعطاار)ر  . 1. در آثار شیخ صدوق سه طریق وجود دارد: 1

 قال: حدثنا سعد بن ل داهلل  قال: حدثنی محمد بان ل اد ايج اار  قاال: حادثنی ايحسان بان للای بان          

 للای بان    (؛ ایان طریاق تاا حسان بان     133ق  ص1117)صادوق     لن أبیه  لن أبای بصیر ةحمز أبی

اهلل لنه قال: حادثنا محماد    رضی )ايسنانی(حدثنا محمد بن احمد ايشی انی. 2حمزه کامالً قمی است.  ابی

بن أبی ل د اهلل ايکوفی  قال: حدثنا موسى بن لمران اينخعی  لن لمه ايحسین بن یزیاد ايناوفلی  لان    

( دو راوی 112اا 111  صش1111.. .)هماو     لن أبیه  لان أبای بصایر.   ةحمز ايحسن بن للی بن أبی

قال: حادثنا محماد بان     ا اهلل   حمرا  أبی. 1اند.  اند و ظاهراً بقیۀ رواو کوفی ابتدای سند  ساکن ری بوده

)همان    لن أبیه  لان أبای بصایر   ةحمز یحیى ايعطار  لن أبی سعید اآلدمی  لن ايحسن بن للی بن أبی

 اد از کوفه به قم آورده است.ای است که سهن بن زی رسد این نسخه ( به نظر می132ص

( و شایخ  273  صق1131آورد)ابن نادیم    های ابن فضال می . ابن ندیم  تفسیر را در زمر  نگاشته1

ايشواهد مان  کتابی با لنوان ( نجاشی 111ق  ش1117آورد) طوسی هم به نقن از او این کتاب را می

 (72ق  ش1111)نجاشی  .کند که شاید با کتاب تفسیر یکسان باشد ذکر می اهلل کتاب 

 
 منابع

 ق.1111؛ تحقیق للی شیری  بیروو: دارايفکر  تاریخ مدینۀ دمشق ؛ابن لساکر  للی بن حسن .1

اليای حساینی    سید محمدرضاا ج  ؛ تصحیحرجال ابن ايغضائری ؛ابن غضائری  احمد بن حسین .2
 ق.1122قم: دارايحدیث  

 .تا بی  نا یب :جا بی ؛ايط رانی  تیجمجزء  ؛ابن منده  ابول داهلل .1
 .ق1131  نا بی :جا   بی1چرضا تجدد   ؛ تحقیقايفهرست ابن ايندیم ؛ابن ندیم  محمد بن اسحاق .1
  تهاران:  1چايادین حساینی     ساید جاالل   ؛ تصاحیح ايمحاسان  ؛برقی  احمد بن محمد بن خاياد  .1

 .ق1174  مي دارايکتب ا سال

 .ق1131  ني ايعشما ايمعارف ةردائ   حیدرآباد دکن: مجلس1؛ چايشقاو ؛بستی  محمد بن ح ان .1

 .تا بیمکه: دار اي از    1چ ؛ايمجروحین من ايمحدثین و ايضعفاء و ايمتروکین ااااااااااااا ؛ .7

ايفکر     بیروو: دار1؛ تصحیح سهین زکار  چايکامن فی ضعفاء ايرجال ؛جرجانی  ل داهلل بن لدی .3
 .ق1143

تهاران:    1چح محمادباقر محماودی    یصاح ت ؛شواهد ايتنزیان  ؛حاکم حسکانی  ل یداهلل بن احمد .3
  مية  اإلسال ف ايشقا لحیاء اإلسالمی  قم: مجمع و اإلرشاد ف ايشقا ةيوزار بع ايتا و اينشر ايط ع مؤسس 
 .ق1111
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  قم: مؤسساۀ  1حح: سید هاشم رسويی محالتی  چمص ؛نورايشقلین ؛جمع حویزی  ل د للی بن  .14
 .ق1112اسمالیلیان  

  بیاروو:  1چايقاادر لطاا     ق مصاطفی ل اد  یا حقت ؛تاریخ بغداد ؛ن للیخطیب بغدادی  احمد ب .11
 .ق1117  لعلمي دارايکتب ا

ايکتاب    بیروو: دار1چح لمر ل دايسال  تدمری  یصحت ؛تاریخ ا سال  ؛ذه ی  محمد بن احمد .12
 .ق1147ايعربی  

 .ق1111   لايرسا سس   بیروو: مؤ3؛ تحقیق حسین أسد  چسیر الال  اين الء اااااااااااا ؛ .11

  بیاروو:  1چق للای محماد بجااوی     یا حقت ؛فای نقاد ايرجاال    میزان ا لتادال  اااااااااااا ؛ .11
 .ق1132  ف دارايمعر

  1چ  ايعطااردی  اهلل لزیاز  ؛ تحقیاق قازوین  أخ ار فی ايتدوین ؛محمد بن ايکریم قزوینی  ل د رافعی .11
 .ق1143  لعلمي ا ايکتب دار: بیروو

  قام: مط عاۀ   1چسید محمدللی موحد ابطحای    ؛ تصحیحألینفی آل  ل رسا ؛زراری  ابوغايب .11
 .ق1133ربانی  

 .ق1147  بیروو: لايم ايکتب  1؛ چتاریخ جرجان ؛بن یوسع ةسهمی  حمز .17

  1چ  لبعث ا سس يمؤ مي قسم ايدراساو ا سال ؛ تحقیقا مايی؛ صدوق  محمد بن للی بن بابویه .13

 .ق1117  البعث  سس قم: مؤ

اينشر ا ساالمی    مؤسس   قم: 1چهرانی  تسید هاشم حسینی  یقحقت ؛ايتوحید ااااااااااااااا ؛ .13
 .تا بی

 .ق1141اينشر ا سالمی   مؤسس اک ر غفاری  قم:  للی ؛ تصحیحايخصال ااااااااااااااا ؛ .24
  قام:  2؛ تصاحیح محمدمهادی حسان خرساان  چ    ثواب األلمال و لقاب األلمالااااااااااااااا ؛  .21

 ش. 1113ی  منشوراو ايشریع ايرض
 .ق1131  ي ايحیدر مكتب   نجع: 1چ ؛للن ايشرایع ااااااااااااااا ؛ .22

األللمی  سس   بیروو  مؤ1شیخ حسین اللمی  چ حیصحت ؛لیون أخ ار ايرضا ااااااااااااااا ؛ .21
 .ق1141يلمط ولاو  

 اينشار  سسة  اک ار غفااری  قام: ماؤ     للای  یحصاح ت ؛الةعم ايدین و تما   کمال ااااااااااااااا ؛ .21
 .ق1141سالمی  ا 
اينشار ا ساالمی     سسة  اک ار غفااری  قام: ماؤ     للای  ؛ تصحیحمعانی األخ ار ااااااااااااااا ؛ .21

 ش.  1111
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میارزا حسان    ؛ تصاحیح بصائر ايدرجاو ايک ری فی فضائن آل محماد  ؛صفار  محمد بن حسن .21
 .ق1141  تهران: منشوراو ا للمی  1چباغی   کووه

 .ق1111ايحرمین   جا: دار ؛ بیم ا وس ايمعج ؛ط رانی  سلیمان بن احمد .27

آل  سس   قم: مؤ1چی  ؛ تصحیح سید مهدی رجایايرجال ف اختیار معر طوسی  محمد بن حسن؛ .23
 .ق1141اي یت إلحیاء ايترا   

 .ق1117  ه نشر ايفقا سس   قم: مؤ1چح شیخ جواد قیومی  یصحت ؛ايفهرستااااااااااااااا ؛  .23
ايکتاب     تهران: دار1چح سید حسن موسوی خرسان  یصحت ؛ا تهذیب األحکااااااااااااااا ؛  .14

 ش.1111  مي ا سال

 .ق1141األضواء     بیروو: دار1؛ چالشيع ليی تصانیع  الذريع طهرانی  آقا بزرگ   .11

 ايموجاود  ل د أحمد لادل ؛ تحقیقب فی تمییز ايصحا االصاب  ؛لسقالنی  احمد بن للی بن حجر .12

 .ق1111  العلمي ايکتب  دار   بیروو:1چمعوض   محمد للی و

 .ق1134األللمی   سس   بیروو: مؤ2؛ چيسان ايمیزان ؛لسقالنی  احمد بن للی بن حجر .17

  تهاران: کتابخاناه  ماوزه و    1؛ چبازسازی متون کهن حدیث شایعه  ؛لمادی حائری  سید محمد .11
 ش.1133مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی  قم: دارايحدیث  

 مؤسسة    قام:  1سید طیاب موساوی جزائاری  چ    حیصحت ؛تفسیر ايقمی ؛مقمی  للی بن ابراهی .11
 .ق1141دارايکتاب  

  مية  ايکتاب ا ساال     تهاران: دار 1چاک ر غفاری   للی یحصحت ؛ايکافی؛ کلینی  محمد بن یعقوب .11
 ش.1111

 ايط اع  سس   تهران: مؤ1چکاظم   ح محمدیصحت ؛تفسیر فراو ايکوفی ؛کوفی  فراو بن ابراهیم .11

 .ق1114سالمی  ا  و اإلرشاد ف ايشقا ةيوزار بع ايتا و اينشر

ايوفااء    سس بیروو: مؤ  2چ ؛األطهار ئم يدرر أخ ار األ مع بحار األنوار ايجا ؛مجلسی  محمدباقر .17
 .ق1141

ساید للای قرائای و رساول      ۀترجما  ؛میارا  مکتاوب شایعه    ؛ی  سید حساین مدرسی ط اط ای .13
 ش.1131اسال  و ایران   تخصصی تاریخکتابخانۀ    قم:1چجعفریان  

نامۀ کارشناسی    پایان«شناسی نقد و بررسی تفسیر قمی  ساختارشناسی و درون»میرزایی  پوران   .13
 ش.1131ر اثری  استاد راهنما: محمدللی مهدوی راد  دانشکد  للو  حدیث  ارشد  رشتۀ تفسی

  1چزنجاانی    ح سید موسای شا یری  یصحت ؛رجال اينجاشی ؛نجاشی  ابوايع اس احمد بن للی .14
  .ق1111اينشر ا سالمی   سس ؤقم: م



 

 
 
 


