
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  عسکريحسن امام منسوب به تفسیر  اسنادتجزیه و تحلیل 

 

 *کاظم استادي

  

  کیدهچ
 اسـناد « ،»مؤلـف  به انتساب« ،»فیتأل خیتار« همچون یمختلف جهات از يعسکر حسن امام ریتفس

ـ  قـرار  شمندانیاند برخی نقد مورد و است زیآم مناقشه  ،»کتاب يمحتوا« تر، مهم همه از و »کتاب  هگرفت

 ،يعسـکر  حسـن  امـام  به ریتفس انتساب بودن مشکوك ویژه به ،مناقشات این به توجه با .است

 دانسته تا است ریتفس اسناد ها آن از یکی که ،شود یبررس یگوناگون ابعاد از ریتفس نیا نماید می الزم

 اصـالت  بـه  رتفسـی  اسناد نسبت ند؟ا کسانی تفسیر متعدد اسناد ایآ ند؟ا چگونه ریتفس اسناد کل شود

 ضـمن  ،خطی نسخ و چاپی منابع در اي کتابخانه تحقیق روشن با حاضر پژوهش است؟ چگونه انتساب

ـ  اسـناد  کـل  تیوضـع  تا است؛ پرداخته ها آن یبررس به ،ریتفس اسناد یشکل گزارش  يبـرا  را ریتفس

 و تجزیـه  بـا  کـه  دارد اسناد دسته چند عسکري ریتفس .دینما تحلیل قابل و دسترس در گران،پژوهش

 آن، از منقول اتیروا زین و يعسکر ریتفس در »یعل بن حسن« نام که شد مشخص ها آن تمامی تحلیل

 و يبـردار  نسـخه  مختلـف  مراحل در و گذشته قرون یط تفسیر، این اسناد یعنی است؛ اطروش ناصر

 بـن  سـن ح یعنی مذهب، يدیز یخیتار یمذهب تیشخص کی از که يطور به است کرده یراتییتغ ، نقل

 .انـد  شـده  بدل شیعیان یازدهم امام یعنی ،یمذهب امامی تیشخص کی به اطروش، عسکري علی

  .است اطروش کبیر ناصر از کنونی، عسکري تفسیر کتاب اینکه نتیجه

 کتاب صدوق، شیخ ،اطروش ناصر علی، بن حسن ،عسکري حسن امام تفسیر :ها کلیدواژه

.احتجاج

                                                                                 

  kazemostadi@gmail.com /دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران علوم قرآن و حدیث،گروه ارشد  آموخته کارشناسی دانش *

  2/12/1400تاریخ پذیرش:         28/7/1400تاریخ دریافت: 

  یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه

  28 ۀشمار، 1401 پاییز و زمستان، 14 سال

  پژوهشی مقاله علمی

 100ـ57 صفحات:
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 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو  

  مقدمه .1

ـ احاد از اسـتفاده  بـا  کـه  نـد ا قـرآن  ریسـ اتف از نوعی ،ینَقل ای أثورم ،ییرِوا سیرِافت  و ثی

 نیاسـتوارتر  و نیبهتـر  از عه،یشـ  مفسـران  بـاور  بـه  .ندشو می تدوین يریتفس روایات

 میکر قرآن نییتب و ریتفس در امامان و اس�م امبریپ اتیروا قرآن، ریتفس يها گونه

 متقدم حدیثی و ییروا ریساتف از ییک ،عسکري حسن امام به منسوب تفسیر .است

 معجزات ۀدربار نیز ها لیتأو غالب و شده لیتأو اتیآ از بسیاري آن، در که است شیعه

 نـوعی،  بـه  کتـاب  این واقع در .است و�یت و امامت مباحث و عهیش امامان و امبریپ

 امامـان  معجـزات  و لفضـای  محوریـت  بـا  احتجاجـاتی  و مجاد�ت بلکه نیست تفسیر

ـ پا تا فقط و است ناقص قرآن، ریتفس متن .است هشیع ـ آ انی  را بقـره  ۀسـور  282 ۀی

، ق1409 عسـکري،  نـک: (اسـت  شـده  گـذاري  شماره آن در روایت 379 حدود ودارد 

  .متن) سراسر

 اسـت؛  پرنسخه بسیار خود، مشابه و عرض هم هاي کتاب نسبت به ،عسکري تفسیر 

ـ یدرا ک:ن(دارد خطیۀ نسخ یکصد به نزدیک که يطور به  )660، ص8، جش1391 ی،ت

 و نویسـان  فهرسـت  تـوجهی  بـی  مـورد  کـه  هرچنـد  اسـت؛  نظیـر  کـم  خود نوع در که

  )مقدمه ،پ ،ش1401 ،ياستاد.(است گرفته قرار امامیه نگاران تراجم

 ،»خطـی  نسـخ « همچـون  مختلفـی  جهـات  از ،عسـکري  امام به منسوب تفسیر

 تـر  مهـم  همـه  از و »کتـاب  ابتـداي  اسناد« ،»مؤلف به کتاب انتساب« ،»اثر تألیف تاریخ«

  .است و بوده آمیز مناقشه  ،»کتاب محتواي«

  . پیشینۀ پژوهش1ـ1

 در انتقـادي  اشاراتی و اجمالی گوهايو گفت یازدهم امام به منسوب تفسیر دربارۀ

ـ .انـد  کشـیده  نقـد  به را آن و گرفته است صورت متأخر و متقدم منابع از برخی  راي(ب

 ب�غـی،  ؛121ـ188ص ش،1397 داماد،میر ؛98، صق1422 غضائري، ابن نک: نمونه

، 10ج ،ش1386 شـعرانی،  ؛228ـ152، ص1ج ق،1401 شوشتري، ؛49، ص1ج تا، بی

  )580ص

 برخـی  که اند یافته نگارش کتاب این دربارۀ اخیر يها دهه در مستقلی آثار همچنین

ـ « .1 :از اند عبارت ها آن از (اسـتادي،  »يعسـکر ال حسـن  امـام  ریتفسـ  ۀدربـار  یبحث
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 تجزیه و تحلیل اسناد تفسیر منسوب به امام حسن عسکري

 يعسـکر  امـام  بـه  منسـوب  ریتفسـ  اتیروا اعتبار و صحت یبررس .2 ؛ش)1364

 ع�مـه  یبررسـ  در يعسـکر  حسن امام به منسوب ریتفس« .3 ؛)ش1385 ،یهاشم(

 »يعسـکر  حسـن  امـام  بـه  منسـوب  ریتفس سند« .4 ؛)ش1385 ،یسینف»(يشوشتر

 یاعتبارسـنج  بـر  آن ریتأث و يرالعسک ریتفس اتیروا یتبارشناس« .5 ؛)ش1386 ،یلطف(

  )ش1397 ،معارفی و ناظم».(ریتفس

 در عسـکري  تفسـیر  اسناد تمامی ذکر به برده نام آثار از یک هیچ اینکه از جداي البته

 و شـکلی  تحلیـل  و تجزیـه  به متمرکزي توجه ،اند نپرداخته مختلف خطی نسخ و منابع

 در کـه  انـد؛  نداشـته نیـز   عسـکري  حسـن  امام به منسوب تفسیر اسناد انواع تفاوت

  .است شده پرداخته مهم این به ،حاضر پژوهش

  لهئمس طرح. 2

 حسـن  امام به تفسیر انتساب بودن مشکوك ویژه به و تفسیر دربارۀ مناقشات به توجه با

 ابعـاد،  ایـن  از یکـی  د؛شـو  بررسی گوناگون ابعاد از تفسیر این است �زم ،عسکري

   است. عسکري نحس امام به منسوب تفسیر اسناد

 و بـرداران  نسـخه  از جـداي  روایـات،  اسـناد  در کلـی  گـاه  و جزئی تغییرات چراکه

 ایـن  .اسـت  شـده  انجـام  نیـز  حـدیث  بزرگان طرف از حتی و علما سوي از خطاطان،

 آثار و احادیث دربارۀ مسائل برخی وضعیت زمان، طول در جزئی، ظاهر به گاه تغییرات

  د.کن می پیچیده بسیار را حدیثی

 عسـکري،  تفسـیر  آیا د:کر مطرح را سؤا�تی توان می موضوع، این به توجه با اکنون

 روایـات  آیـا  دارد؟ روایـاتش  بـراي  نسخه، دخلی اسناد نیز و نسخه ابتدایی کلی اسناد

 دارند؟ مختلفی اسناد یا هستند یکتا تفسیر اسناد است؟ آمده نیز دیگري منابع در تفسیر

 اسـناد  ایـن  آیـا  هستند؟ تعداد چه ،عسکري حسن امام هب منسوب تفسیر اسناد کل

 بـه  کتـاب  انتسـاب  مناقشات به توجه با حاضر پژوهش ند؟ا متفاوتاز هم  یا ندا یکسان

 منـابع  و خطـی  نسـخ  در عسـکري  تفسـیر  اسـناد  شـکلی  گزارش به ،عسکري امام

 تفسـیر  حول مناقشات از برخی دکن ت�ش ها آن تحلیل و تجزیه با تا پردازد می مختلف

 .نماید مرتفع را عسکري
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 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو  

  يعسکر اماممنسوب به  ریتفس اسناد کل یمعرف. 3

 حسـن  امـام  بـه  منسـوب  تفسیر خطی هاي نسخه حدیثی، منابع در که جوییو جست با

 طبرسی، به منسوب حتجاج�ا همانند تفسیر، این با مرتبط هاي کتاب نیز و عسکري

 از برخـی  و عسـکري  امام به سوبمن تفسیر براي که شد مشخص ،گرفت صورت

  :ندا طرح قابل ،اسناد نوع چهار ـ سه ،آن از منقول روایات

  دیگر انفرادي روایات در و صدوق روایات در عسکري تفسیر اسنادالف. 

 از حجـم  بیشترین که صدوق شیخ روایات شود: می روایات اسناد دسته دو شامل

 از یـا  کـه  غیرصـدوق  منابع در دیگر دكان روایات نیز و شوند می شامل را اسناد این

 از ،صـدوق  شـیخ  غیـر  طـرق  از که کمی بسیار تعداد یا  هنمود نقل صدوق شیخ آثار

  اند. دهکر نقل عسکري تفسیر

  عسکري حسن امام به منسوب تفسیر خطی هاي نسخه در اسناد ب.

 از قسـمتی  تـا  اسناد این ؛ندا نوع دو عسکري تفسیر کتاب ابتداي در موجود اسناد

 هاي تفاوت بخش، دو هر در البته متفاوت؛ بخشی در و ندا مشترك خود روایان اسامی

  .دارند هم با نیز اندکی

  اإلحتجاج کتاب در تفسیر این اسناد ج.

 حسـن  امام به منسوب تفسیر روایات از بخشی ،احتجاج به موسوم کتاب آغاز در

 سـند  یا سند بدون حتجاجا کتاب روایات اینکه با قضا از که دارد وجود عسکري

  .ندا کامل سند داراي ،آن در عسکري تفسیر از منقول روایات این هستند، ناقص

  دیگر تعویضی و احتمالی اسناد د.

 خالـد  هماننـد  ؛اسـت  شـده  مـرتبط  نیز دیگري افراد به عسکري تفسیر دیرباز، از

 میـان  ارتباطات نای تحلیل و تجزیه نیز و صدوق اسناد به توجه با و... . دیباج برقی،

 احتمـالی  اسـناد  از برخـی  ،دسـترس  در و کنـونی  تفسیر کتاب نیز و شده مطرح افراد

 عسـکري  تفسـیر  کنونی کتاب اسناد از نوعی به توان می که اند فرض قابل هم دیگري

  دانست.

 است: آمده زیر جدول در هم کنار در اسناد این کل
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 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو  

  صدوق خیش آثار در موجود اسناد .4

 اَلْقَاسـمِ  بـنُ  محمـد « هـاي  نـام  به مجهولی شخصِ از روایت سی از بیش قصدو شیخ

يادتَرْآبرُ اَلْأَسفَساَلْم، رُوفعنِ  بِأَبِی اَلْمساَلْح یانرْجو استرآباد به سفرش در احتما�ً ،»اَلْج 

 رخیب در و نموده دریافت »علی بن حسن« از واسطه دو با ق)368 سال حدود(جرجان

  .است کرده نقل خود آثار

 دارد وجـود  نیـز  عسکري تفسیر از صدوق شیخ اندك روایات برخی این، از جداي

 عن اَلدقَّاقُ موسى بنِ أَحمد بنُ علی« همانند هستند؛ استرآبادي مفسر شخص غیر از که

یلنُ عنِ بیسی اَلْحاَلْقَاض لَوِياَلْع یاسبنُ عن اَلْعسنُ اَلْحب یل1، جش1376 صـدوق، »(.ع ،

 (ازعسـکري  تفسیر از صدوق روایات از نیمی حدود که داشت توجه باید البته )40ص

ـ (.نـدارد  وجود ،ما دسترس در و کنونی تفسیر این در و اکنون ،وي) مختلف طرق  رايب

  )298، ص1ج ،تا بی صدوق، ؛167، ص2ج ،ق1390 صدوق، نک: نمونه

  :دکر معرفی توان می روش دو با را صدوق روایات و داسنا این

  صدوق آثار اساس بر صدوق اسناد گزارش. 1ـ4

 عنـوان  هشـت  شامل صدوق، آثار در عسکري امام به منسوب تفسیر روایات اسناد

  :ندا کتاب

، 1ج ،ق1390 صـدوق، .(روایـت  هفـده  حـدود  بـا  ؛الرضـا  اخبـار  عیـون  ـیک  

 ،2، ص2ج ؛312 ،305 ، 301 ،300 ،297 ،291 ،288 ،282 ،274 ،266 ،254 ،137ص

 مربـوط  الرضا اخبار عیون کتاب دار تاریخ خطی ۀ نسخ ترین قدیمی )167 و 52 ،12

 قـرن  حـدود  در دیگـر  اي نسـخه  و )212، ص23، جش1391 درایتـی، (است ق576 به

 فاصـلۀ  بنـابراین  اسـت؛  شده زده تخمین ق)381 م(صدوق شیخ عصر هم یعنی ،مچهار

 و نـدارد؛  وجـود  تفسیر روایات اسناد با ،مچهار قرن حدودي ۀنسخ طبق خاصی زمانی

 راوي تـا  اسـناد  بـدون  زمـانی  ۀفاصل سال دویست حدود حداقل دار، تاریخ نسخۀ طبق

  دارند. وجود صدوق، شیخ یعنی نسخه، اسناد

 ،36 ،33 ،24 ،4ج ،ق1379 صـدوق، .(روایـت  نـه  حـدود  بـا  ؛ا�خبـار  معانی ـدو  

 دهـم  قـرن  به مربوط ا�خبار یمعان ۀنسخ نیتر یمیقد )339 و 289 ،288 ،تا) دو(287

  )257، ص 30، جش1391 ،یتیدرا.(است
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 تجزیه و تحلیل اسناد تفسیر منسوب به امام حسن عسکري

 ،174 ،110 ،40 ، 11ص ،ش1376 ،صـدوق (.روایـت  شش حدود با ؛یا�مال ـسه  

 (درایتـی، .اسـت  ق740 سـال  بـه  مربوط ا�مالی کتاب نسخۀ ترین قدیمی .)358 و 175

  )819، ص4، جش1391

 ؛298 و 140، ص1، جتـا  بـی  (صـدوق، .روایـت  سه حدود با ؛عیالشرا علل ـچهار  

 (درایتـی، .است نهم قرن به مربوط الشرایع  علل کتاب نسخۀ ترین قدیمی )416، ص2ج

  )835، ص22، جش1391

 )403 و 230 ،47ص ،ش1357 صـدوق، .(روایـت  سـه  حـدود  بـا  ؛وحیـد التـ پـنج   

  ، 9، جش1391 درایتـی، .(اسـت  ق951 السـ  به مربوط ،توحیدال کتاب نسخه ترین قدیمی

  )418ص

 نسخۀ ترین قدیمی )484، ص2، جق1389 صدوق،.(روایت یک با ؛الخصال ـشش  

  )699، ص13، جش1391 درایتی،.(است ق801 سال به مربوط الخصال

 )327، ص2، جق1413 صـدوق، .(روایـت  یـک  بـا  ؛الفقیـه  ه�یحضـر  مـن  ـهفت  

 سـوم  جزء فقط که است ق5 یا 4 قرن به ربوطم الفقیه ه�یحضر من نسخه ترین قدیمی

 بـاب  از فقـط  نیـز  آن که است ق652 سال به مربوط دیگر کهن ۀنسخ و دارد؛ را کتاب

  )44 و 43، ص26، جش1391 درایتی،.(داراست را زکات باب اول تا وضو

 تـرین  قـدیمی  .)45ص ،ش1362 صـدوق، (.روایت یک با ؛الشیعإل صفات ـهشت  

  )685، ص21، جش1391 درایتی،(.است یازدهم قرن به طمربو الشیعإل صفات نسخۀ

  :از اند عبارت صدوق شیخ آثار در عسکري تفسیر از منقول احادیث جدول
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  انیراو اساس بر صدوق اسناد گزارش. 2ـ4

 قابـل  عسکري تفسیر با نوعی به صدوق، شیخ آثار در موجود روایات اسناد از دسته سه

 مطـرح  عسـکري  امام به منسوب تفسیر اسناد عنوان هب توان می را ها آن که اند ارتباط

  ساخت:

  یعل بن حسن عن همایابو عن ،یعل و وسفی اسناد. 1ـ2ـ4

   ند:ا تصحیف و تفاوت کمی با مشابه اسناد شامل احادیث، گروه این

  »ةِاإلمامی اَلشِّیعةِ منَ کَانَا« عبارت حاوي اسناد .الف

 محمـد  بـنُ  یوسف یعقُوب أَبو حدثَنَا قَالَ اَلْمفَسرُ اَلْجرْجانی سمِاَلْقَا بنُ محمد حدثَنَا

 اَلْحسـنِ  عـنِ  أَبویهِما عنْ ةِاإلمامی اَلشِّیعةِ منَ کَانَا و سیارٍ بنِ محمد بنُ علی و زِیاد بنِ

  )4ص ،ق1379 ،وهم ؛230، صش1357 صدوق، نک:(.محمد بنِ علی بنِ

  »ابویهما عن« از اسناد سهم نیبیشتر .ب

 قَـالَ  اَلْمفَسـرِ  اَلْجرْجـانی  اَلْحسنِ بِأَبِی اَلْمعرُوف اَلْأَستَرْآبادي اَلْقَاسمِ بنُ محمد حدثَنَا

 عنْ سیارٍ بنِ محمد بنُ لیع اَلْحسنِ أَبو و زِیاد بنِ محمد بنُ یوسف یعقُوب أَبو حدثَنی

 نـک: (. ...محمد بنِ جعفَرِ بنِ موسى بنِ علی بنِ محمد بنِ علی بنِ اَلْحسنِ عنِ أَبویهِما

 ،ق1390 ،همو ؛)یسارٍ(416، ص2تا، ج همو، بی ؛399 و 36 ،33 ،24ق، ص1379 ،همو

  )291 و 288، ص1ج

  از: اند عبارت سند ابتداي تکراري راویان از نظر صرف ها آن مابقی

 محمـد  أَبِیـه  عنْ محمد بنِ علی أَبِیه عنْ اَلْعسکَرِي علی بنِ اَلْحسنِ عنِ أَبویهِما عنْ

 و )صـیاد (12، ص2ق، ج1390 ،همـو  نـک: (. ...موسـى  بنَ علی اَلرِّضَا عن علی بنِ

167(  

 ،همـو ( .جده عنْ أَبِیه عنْ اَلرِّضَا علی بنِ محمد بنِ علی بنِ اَلْحسنِ عنِ ویهِماأَب عنْ

  )47ش، ص1357

 عنْ علی بنِ محمد أَبِیه عنْ محمد بنِ علی أَبِیه عنْ علی بنِ اَلْحسنِ عنِ أَبویهِما عنْ

اَلرِّضَا أَبِیه یلنِ عى بوسنْ مع ى أَبِیهوسنِ مفَرٍ بعنْ جع قِ أَبِیهادفَرِ اَلصعنِ جمحمد ب...  .

  )305 ،301 ،300 ،266، ص1ج ،ق1390 ،همو نک:(
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  راویان برخی نام در یافته تصحیف اسناد .پ

 مدهآ »صیاد« یا »یسار« سیار، نام جاي به گذشت، که روایاتی اسناد از اندك برخی در

 »سـنان « سیار، مث�ً یا )یسارٍ ، 416، ص2ج تا، بی ،همو ؛صیاد ،12، ص2همان، ج(است

  )339ق، ص1379 ،همو(.است شده درج

  أَبویهِما عنْ در یافته تصحیف اسناد .ت

 قَـالَ  عنْه اَللَّه رضی اَلْجرْجانی اَلْحسنِ بِأَبِی اَلْمعرُوف اَلْمفَسرُ اَلْقَاسمِ بنُ محمد حدثَنَا

 محمـد  بـنِ  علی أَبِیه عنْ علی بنِ اَلْحسنِ عنِ أَبِیه عنْ زِیاد بنِ محمد بنُ یوسف حدثَنَا

 أَبِیـه  نْع جعفَرٍ بنِ موسى أَبِیه عنْ موسى بنِ علی اَلرِّضَا أَبِیه عنْ علی بنِ محمد أَبِیه عنْ

  )254، ص1ق، ج1390، همو(. ...محمد بنِ جعفَرِ اَلصادقِ

  نکات برخی و بندي جمع .ث

 قابـل  لهمسـئ  چنـد  ،»علـی  بنِ اَلْحسنِ عنِ أَبویهِما عنْ علی و یوسف« اسناد دربارۀ

  است: توجه

 بـنِ  محمد بنُ یوسف وبأَبویعقُك «است آمده اسناد این از سند دو در حداقل .یک
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ادزِی و یلنُ عنِ محمد بارٍ بیس نَ کَانَا وةِ ماسـناد  شـبیه  اسـناد  ایـن  که ؛»ةِاإلمامی اَلشِّیع 

 تفسـیر  اسـناد  بـه  توجـه  با است. طبرسی به منسوب احتجاج کتاب در عسکري تفسیر

 روایـت،  در نقـل  واسطه عنوان به صدوق، اسناد در »أَبویهِما عنْ« ،احتجاج در عسکري

 بـه  توجـه  بـا  و واقع در است. شده درج اسناد در تصحیف، به ظاهراً و است نادرست

 علـی  أبوالحسـن  و زیاد بن محمد بن یوسف« ۀجمل ،احتجاج در عسکري تفسیر اسناد

 هـم  الزیدیـإل  کانت و إمامیین أبوانا کان قا� إلا�مامی الشیعإل من کانا و سیار بن محمد بن

 اسـناد  میـان  توضـیحی  جملۀ ،)16، ص1، جق1386 طبرسی، نک:(...»بأسترآباد الغالبین

 شـده  اضافه و تغییر سند به نقل، واسطۀ عنوان به صدوق، اسناد در »ابوانا« که است بوده

  است.

 حالت چند این ،علی و یوسف از صدوق شیخ اسناد »علی بن حسن« عنوان در .دو

 الحسـن  عنِ .3؛ اَلْعسکَرِي علی بنِ اَلْحسنِ عنِ .2؛ علی بنِ اَلْحسنِ نِع .1 اند: شده درج

 بـنِ  اَلْحسنِ عنِ .5؛ اَلرِّضَا علی بنِ محمد بنِ علی بنِ اَلْحسنِ عنِ .4؛ محمد بن علی بن

یلنِ عنِ محمد بب یلنِ عى بوسنِ مفَرِ بعج نِ محمد نِبب یلنِ عنِ بیسنِ اَلْحب یلـنِ  عب 

  .طَالبٍ أَبِی

 باشند؛ صدوق شیخ از متأخر ،»علی بن حسن« از بعد اضافات که نماید می گونه این

  اند. شده اضافه صدوق متن به صدوق، آثار از هاي برداري نسخه در که معنی این به

 نیـز  علی بن حسن از پس راوي براي ،علی و یوسف از صدوق شیخ اسناد در .سه

 بـا  نیـز  اینجا در .محمد بنِ علی أَبِیه .3 ؛أَبِیه .2 ؛رواي بدون .1 دارد: وجود حالت چند

 همگـی  و »حسن بن احمد« از نقل به که عسکري تفسیر از صدوق دیگر اسناد به توجه

 ابیـه،  بـراي  »محمـد  بنِ علی« فیاضا توضیحات که است روشن هستند؛ »أَبِیه« از نقل به

 آثـار  از هـاي  برداري نسخه در که معنی این به باشند؛ شده نوشته صدوق شیخ از متأخر

  اند. شده افزوده صدوق متن به صدوق،

  یعل بن حسن عن احمد اسناد. 2ـ2ـ4

 الحسـن  بـن  احمـد « از اسـترآبادي  مفسر از روایت دوازده حدود صدوق، شیخ آثار در

همـو،   ؛358 و 110ص ش،1376 صـدوق، (.اسـت  آمـده  »علی بن حسن« از »الحسینی

 ،همـو  ؛52 ،2، ص2ج و 312 ،297 ،274، ص1ق، ج1390، همـو  ؛298، ص1تا، ج بی
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  )289 و 288 تا)، دو(287، ق1379

 از روایـت  پـنج  حدود ،ا�خبار معانی و ا�مالی ،الرضا اخبار عیون کتاب سه در

  دارد: وجود اسناد این با »علی بنِ لْحسنِاَ« به منتهی استرآبادي، مفسر

 عنِ اَلْحسینی اَلْحسنِ بنُ أَحمد حدثَنَا قَالَ اَلْجرْجانی اَلْمفَسرُ اَلْقَاسمِ بنُ محمد حدثَنَا

 بـنِ  موسى أَبِیه عنْ اَلرِّضَا بِیهأَ عنْ علی بنِ محمد عنْ أَبِیه عنْ اَلنَّاصرِي علی بنِ اَلْحسنِ

 ؛358ص ،ش1376 ،همـو  ؛288 و )ثیحـد  تا دو(287ق، ص1379 ،همو نک:(.جعفَرٍ

  )298، ص1تا، ج همو، بی

 بـنُ  أَحمـد  نیابوالحس بگوییم: بهتر یا(حسن بن احمد روایات این اسناد از بنابراین

 هفـت  ،صـدوق  آثار در )اطروش ناصر فرزند ،ق311 توفیم اَلْحسینی يالناصر اَلْحسنِ

 تنهـایی  بـه  و د؛نندار »علی بن حسن« نام دنبال به را »الناصري« و »الناصر« لقب ،روایت

، 2ج و 312 ،279 ،274، ص1ج ،ق1390 ،همو ؛110ص ،ش1376 ،همو نک:(.اند آمده

 ایـن  از برخـی  مـتن  اینکـه  بـه  توجـه  با میان، این در که ؛)289ق، ص1379 ،همو ؛52

 ناصـري  پسـوند  همان ها،»علی بن حسن« این که است مشخص هستند، یکی روایات،

  )52، ص2ج و 312، ص1ق، ج1390، همو نک: نمونه براي(.دارند را

 پـدر  ،»علـی  بـن  حسـن « از منظور حسن، بن احمد اسناد تمامی در ظاهراً بنابراین،

 ذیـل  روایات این که هرچند ؛ندهست اطروش ناصر یعنی »الناصري علی بن حسن« وي،

 و مفقـوده  مجلـدات  جـزء  عسـکري،  کنـونی  تفسـیر  در کـه  هسـتند  هایی سوره آیات

  )متن آخر ،الف ش:1401 استادي، نک:(.باشند می ها افتادگی
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  گرانید و يعلو یقاض اسناد. 3ـ2ـ4

 روایـات  اسـناد  ،اسـت  ارتبـاط  در عسـکري  تفسـیر  با مشخصاً که قبل، اسناد از جداي

 هماننـد:  هسـتند؛  »علـی  بـن  حسـن « از که یافت توان می صدوق آثار در یزن را دیگري
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 العلـوي  القاضی الحسین بـن  علی حدثنا :قال الدقاق، موسى بن أحمد بن علی حدثنا«

  )94ص ،ش1376 صدوق،(».علی بن الحسن حدثنی :قال ،العباسی

 سـیر تف کتـاب  با ارتباطی نیز روایات این آیا که نیست مشخص حاضر حال در ولی

 تفسـیر  کتـاب  مجلـدات  از برخـی  تنهـا  اکنـون  کـه  دلیل این به خیر؛ یا دارند عسکري

. دارد ییهـا  افتـادگی  نیـز  همان که است دسترس در عسکري سنح امام به منسوب

  مقدمه). ،ب ش:1401 استادي، نک:(

  صدوق آثار در ریتفس اسناد يبند جمع. 3ـ4

 حـداقل  صدوق، شیخ آثار در کريعس حسن امام به منسوب تفسیر اسناد معرفی با

    داشت: توان می بندي جمع یا نتیجه دو

  »علی بن حسن« به صدوق طریق دو الف.

 منتهـی  کـه  شود می یافت عسکري تفسیر از صدوق شیخ آثار در طریق دو کم دست

 ونديپیشـ  هاي توصیف در شاخصی بسیار هاي تفاوت البته و هستند؛ علی بن حسن به

  امامیه. امام دیگري و زیدیه امام یکی ند:ا شخص دو گویاي که ددارن خود ونديپس و

  است اطروش ناصر ،اسناد علی بن حسن ب.

 أَبِیـه  عنْ علی بنِ اَلْحسنِ« از منظور که شود انجام مستقلی بررسی است �زم اکنون

 امـام  و عسـکري  حسـن  امـام  آیـا  کیسـت؟  روایـات  ایـن  در »علی بنِ محمد عنْ

 و ظـاهراً  منظورند. پدرش، و اطروش ناصر مث�ً دیگري، اشخاص یا هستند؟ ديها

 تمامی که سد ر می نظر به آمد، خواهد این از بعد که احتجاج در تفسیر اسناد به توجه با

 »أَبِیـه  عـنْ  اَلنَّاصرِي علی بنِ اَلْحسنِ« منظور ،»أَبِیه عنْ علی بنِ اَلْحسنِ« از صدوق اسناد

 واقـع  تصـحیف  و تحریـف  مـورد  صدوق، آثار بعدي هاي برداري نسخه در که هستند؛

  اند. شده

  است نداشته اریاخت در را ریتفس کتاب صدوق خیش يبند جمع. 4ـ4

 در مسـتقیم  صـورت  به را تفسیر کتاب صدوق شیخ گویا آمد، خواهد که شواهدي طبق

 و ندیده ،دیگري افراد طرق در را کتاب یثاحاد و روایات تمامی حتی و نداشته اختیار

 سـی  حـدود  یعنـی (انـدکی  تعـداد  بـه  تنها صدوق، شیخ که معنی این به است. نشنیده

 پیـدا  دسترسـی  دیگران و استرآبادي مفسر واسطۀ به ،عسکري تفسیر روایات از روایت)
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 و اهدشـو  بـاره  درایـن  است. دهکر منعکس خود آثار در را ها روایت  همان تنها و نموده

  از: اند عبارت ها آن از برخی که کرد هارائ توان می را نیقرای

  گرانید و صدوق مرتبط آثار در ریتفس اتیروا ۀاستفاد عدم. 1ـ4ـ4

 بـه  منسوب یا عسکري حسن امام از تفسیر احادیث و روایات تفسیر اینکه فرض با

 از منقـول  ۀواسـط  با راگ حتی یا هستند امام از نقل مستقیم که جاآن از ،باشند ایشان

 توانسته نمی اخباري ناقل و مؤلفی هیچ که باشد مهمی بسیار متن توانسته می باشند، امام

 بـه  که مؤلفانی ویژه به کند؛ پوشی چشم تاراوی این نقل از و بگذرد آن کنار از راحتی به

 با ابهمش و موضوع هم ثارآ که مؤلفانی یا ،ندمعتقد احادیث و روایات تمامی آوري جمع

  .دارند روایات و احادیث از برخی

 کـه  )...و یقمـ  شاذان ابن د،یمف خیش ،یبیخص ،یقم صفار همانند(مؤلفانی بنابراین،

 مخاطـب  ،انـد  نوشـته  عسکري امام به منسوب تفسیر مطالب موضوع مشابه تألیفاتی

 هنداشـت  تفسـیر  کتـاب  مـتن  به دسترسی اینکه مگر ،هستند کتاب این کارگیري به اصلی

 عسـکري  بـه  منسـوب  تفسـیر  کتاب از لفانمؤ آیا که نکته این به توجه رو ازاین .باشند

 دهـد  نشان تواند می و باشد مهمی نکات گویاي تواند می ،خیر یا اند برده بهره و استفاده

  خیر؟ یا است دیده را تفسیر کتاب مؤلف که

 بـه  ،نمونـه  يبـرا  همچنـین  و صـدوق  شـیخ  آثـار  بـه  مقدمه، این به توجه با اکنون

  شود. پرداخته می دیگر کتابصاحب دو

  صدوق خیش .الف

 اسـناد  به توجه ،دارد وجود صدوق آثار در عسکري تفسیر از روایت سی از بیش چون

 هماهنگی وضعیت نیز و صدوق، شیخ از تفسیر خطی نسخ اسناد نیز و صدوق روایات

  .شود می تأمل قابل عسکري تفسیر از صدوق اسناد کل تفاوت و

 کتاب نیا .کی :باشد داشته حالت سه تواند مى يعسکر تفسیر واقعی و اصلی سند

ـ ا .دو ؛اسـت  داشـته  ابتـدا  از را کنونى موجود اسناد همین واقع، در  يسـند  ر،یتفسـ  نی

 نسـخ  يبرا يسند ،آن مشابه یا صدوق خیش آثار اتیروا اسناد از بعدها و است نداشته

 سـهل  نـام  با البته را، کنونى اسناد همین ر،یفست نیا .سه ؛است شده وضع ریتفس یخط

 راویـان  نـام  بـا  یقبل سند زمان، از یمقطع در که است داشته برقی خالد مث�ً یا یباجید
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  .اند هشد ضیتعو صدوق اتیروا

 بـا  اما ند؛ا مجعول ریتفس اسناد که شود یم مشخص سوم و دوم حالت فرض قبول با

 را تفسیر کتاب صدوق خیش اگر .1 :دیآ یم ودوج به سؤال چند اول، حالت فرض قبول

 بـا  اسـت؟  نکـرده  نقـل  را يریتفس کتاب نیا دیگر اتیروا از روایت 350 چرا داشته،

 کـارگیري  به متناسب عسکري، تفسیر روایات مطالب که دارد متنوعی آثار صدوق اینکه

 در صـدوق  خیشـ  بـه  منسوب اسناد همین با یکنون تفسیر نیا اگر .2 ؛است آثار آن در

 هـم  از متفاوت طریق چند یا دو با را آن اتیروا صدوق خیش چرا بوده، صدوق دست

  ؟است دهکر نقل

  شهرآشوب ابن .ب

 و عسـکري  حسن امام تفسیر از یادکردي ،العلماء معالم در ق)588م(شهرآشوب ابن

 حسـن  امـام  تفسـیر  کتـاب  اگـر  کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه  نـدارد.  یالمرعش ابوجعفر نیز

 شهرآشـوب  ابـن  نـزد  در ،مرعشـی  ابوجعفر از موجود اسناد با ا�حتجاج و عسکري

 معـالم  در کتـاب،  دو ایـن  اصـلی  راوي عنوان به را یالمرعش ینیالحس ابوجعفر نام بود،

 خالـد  بـن  الحسـن  از عسـکري  امـام  تفسـیر  کـه  گونـه  همان نمود، می درج العلماء

  )70ص تا، بی شهرآشوب، ابن(.است دهکر عنوان را )ق254ز(یبرق

 و النواصـب  مثالـب  ،القـرآن  متَشابه کتاب در مشابهی موضوعات اینکه با همچنین،

 منسـوب  تفسـیر  با )فهرست ق:1436 و ق1379 و ق1369 شهرآشوب، ابن نک:(مناقب

 مناقـب  در عسـکري  تفسـیر  از نقـل  چنـد  فقط دارد، وجود عسکري حسن امام به

 شـیخ  آثـار  از یـا  کـه  )329 و 313 ،300، ص2 ش:1379 شهرآشـوب،  ابن(دارد وجود

 روایـات  از برخـی  درج براي ها آن از صدوق شیخ که آثاري از یا شده، استفاده صدوق

  است. دهکر استفاده عسکري تفسیر

 مسـتقیم  صـورت  به عسکري تفسیر کتاب به شهرآشوب ابن که بپذیریم اگر بنابراین

 بـیش  شهرآشوب ابن چرا که شود می مطرح مهم بسیار سؤال این است، داشته دسترسی

 همـۀ  که مهم ۀنکت این به توجه با را يریتفس کتاب نیا دیگر اتیروا از روایت 350 از

  است؟ نکرده نقل ،ندا مرتبط شهرآشوب ابن اثر چند این با عسکري رتفسی روایات

  اإلمامه دإلئل .ج
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 و معجزات ،یگانزند ۀدربار که برد نام توان می ا�مامإل د�ئل از دیگر، کتاب نمونۀ براي

 کتـاب  موضـوع  بـا  مرتبط کام�ً و است نیمعصوم ائمه و زهرا حضرت لیفضا

ـ (عسـکري  تفسـیر  از نقل اندکی موارد جز نیز کتاب این در است. عسکري تفسیر  رايب

 استفاده از خبري ،هستند صدوق روایات از نقل به که )376 :ق1415 ،يطبر نک: نمونه

  نیست. عسکري تفسیر کتاب از

  یکنون ریتفس و صدوق اتیروا کامل قیتطب عدم. 2ـ4ـ4

 تفسـیر  کنـونی  کتـاب  در اکنـون  کـه  عسـکري  تفسـیر  از صدوق شیخ روایات از آنچه

 وضـعیت  این ندارد؛ کنونی تفسیر با کامل تطابق موارد، بعضی در ،دارد وجود عسکري

 روایـات  باشـند،  نشده تحریف صدوق روایات اگر که باشد لهمسئ این گویاي تواند می

 او که معنی این به است؛ نیفتاده اتفاق مستقیم صورت به عسکري تفسیر از صدوق شیخ

 صـورت  بـه  نـه  است، دهکر نقل دیگر منابع از را عسکري تفسیر روایات محدود تعداد

 وجـود  تواند می وضعیت، این تشخیص د�یل از یکی عسکري. تفسیر کتاب از مستقیم

 نـک: (.باشـد  عسـکري  کنـونی  تفسـیر  روایات با وقصد روایات متن در عمده تفاوت

  )327ص ،ق1409 عسکري، ؛327، ص2ج ،ق1413 صدوق،

  يعسکر ریتفس یخط نسخ در موجود اسناد .5

 يدارا یبرخـ  نـد؛ ا دسته سه عسکري امام به منسوب تفسیر کنونی خطی هاي نسخه

 و سـتند ه )مشـابه  یِداخلـ  مختصـر  سـند  کی همراه به(نسخه يابتدا سند نوع کی فقط

 هـر  يدارا نیـز  ها نسخه یبرخ و ،هستند قبلی از متفاوت و دیگر نوع سند يدارا یبرخ

  .اند مشترك هم با انیراو ق،یطر از یبخش در که ؛ندا کتاب ییابتدا سندها نیا نوع دو

  ریتفس یخط نسخ اسناد یمعرف. 1ـ5

  کتاب یخط ۀنسخ يابتدا در اول، سند. 1ـ1ـ5

 الشـیخان  حـدثنی  :رفاق] نسخ: [برخی دقاق بن جعفر بن محمد بن علی بن محمد قال

 بن جعفر أبومحمد و شاذان بن الحسن بن علی بن أحمد بن محمد أبوالحسن :الفقیهان

 الحسـین  بـن  علی بن محمد أبوجعفر الفقیه الشیخ حدثنا :قا� )ره(القمی علی بن أحمد

ـ  محمـد  أبوالحسـن  أخبرنـا  :قـال  )ره(القمـی  بابویـه  بن موسى بن  المفسـر  القاسـم  نب

 أبوالحسن و زیاد بن محمد بن یوسف أبویعقوب حدثنی :قال )ره(الخطیب ا�ستراباذي
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 أبوانـا  کان :قا� ـ إلا�مامی الشیعإل من وکانا ـ ]ساری نسخ: برخی[ سیار بن محمد بن علی

 العلـوي  زیـد  بـن  الحسن إمارة فی کنا و بأستراباذ، الغالبون هم الزیدیإل کانت و إمامیین،

 النـاس  یقتـل  إلـیهم،  ا�صـغاء  کثیـر  کـان  و الزیدیـإل،  إمـام  الحـق  إلـى  بالداعی الملقب

 بـن  الحسـن  محمد أبی ا�مام حضرة إلى بأهلینا فخرجنا أنفسنا، على فخشینا بسعایاتهم،

 ب، أ، خطـی  هاي نسخه در ؛8ص ،ق1409 عسکري، نک:(. ...القائم أبی محمد بن علی

  و) ق، ط، د،

. باشـد  مـی  نیـز  ق808 تـاریخ  بـه  تفسـیر نسخۀ خطـی   ترین کهن روي بر سند این

  متن) سراسر ،الف :ش1401 ،ياستاد(

  کتاب یخط ۀنسخ يابتدا در دوم، سند. 2ـ1ـ5

 السـید  حـدثنا  تأییده اهللا أدام القمی إسماعیل بن جبرئیل ]بن[ شاذان أبوالفضل الشیخ قال

 السـید  عن الجرجانی ی]الحسن [یا: نییالحس ]شراهتک ،کنراهس یا:[ شراهک بن محمد

 بن جعفر عبداهللا أبی الصدوق الشیخ عن المرعشی الحسینی حارث بن مهتدي جعفر أبی

 القمـی  بابویـه  بـن  علی بن محمد جعفر أبی الفقیه الشیخ عن أبیه عن الدوریستی محمد

  اهللا رحمـه  الخطیـب  األسـترآبادي  القاسم محمدبن أبوالحسن أخبرنا قال تعالى  اهللا رحمه

 بـن  محمد بن علی أبوالحسن و زیاد بن محمد بن یوسف أبویعقوب حدثنی قال لىتعا

 الغـالبین  هـم  الزیدیـإل  کانـت  و إمـامیین  أبوانـا  کان :قا� إلا�مامی الشیعإل من کانا و سیار

 الزیدیـإل  إمام الحق إلى بالداعی الملقب العلوي زید بن الحسن إمارة فی کانا و بأسترآباد

 بأهلینـا  فخرجنـا  أنفسنا على فخشیناهم بسعایاتهم الناس یقتل یهمإل صغاءا� کثیر کان و

نسـخۀ خطـی    نـک:  براي(. ...القائم أبی محمد بن علی بن الحسن ماما� حضرة إلى

 11985 ۀشـمار  به مرعشینسخۀ خطی  نیز ؛10 قرن تاریخ با 11165 ۀشمار به رضوي

  )و ص، س، د، ب، خطی هاي نسخه در ؛7ص ،ق1409 عسکري، نک: نیز ؛11 قرن

 فـی  وجـدناه  مـا  لنذکر و« عنوان این با ی،یام� مغایرت و اندك تفاوت با اسناد همین

  )70، ص1ج ق،1403 مجلسی،(.است آمده ا�نواربحار در ،»العسکري ماما� تفسیر مفتتح

  کتاب اواسط در سوم، سند. 3ـ1ـ5

 کتـاب  اواسـط  رد سـند،  آن به گرید ۀاشار کی کتاب، متن يابتدا یاصل سند از يجدا

  :است شده ذکر آن يراو دو نام و شده
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 علـى  لیلـإل  حضـرنا  عنهمـا  اهللا یرض سیار بن علی و زیاد بن یوسف یعقوب أبو قال

 متبجلین له حاشیته و معظّـِماً له الزمان ملک کان قد و .محمد بن علی بن الحسن غرفإل

 علـی  بـن  لحسـن ا و .مکتـوف  رجـل  معه و الجسرین الی و البلد الی و علینا مر إذ

 بـن  الحسـن  لـه  فقـال  .لـه  إجـ��  دابته عن ترجل الوالی، رآه فلما .روزنته من مشرف

 فـی  هـذا  أخـذت  :اهللا رسـول  ابن یا قال و له معظم هو و فعاد موضعک إلى عد علی

 علیـه  فقبضـت  منه السرقإل و نقبه یرید بأنه فاتهمته صیرفی حانوت باب على اللیلإل هذه

 در ،يعسـکر  ۀنسـخ  نیتـر  کهن نک: نمونه رايب(. ...مائإل خمس هأضرب بأن هممت فلما

 بـا  اطروش اینکه و »اهللا رسول ابن یا« عبارت همچنین دربارۀ ؛76 برگ تهران، دانشگاه

  )67ص ،ش1392 نژاد، يموسو نک: است؛ بوده پیامبر نوۀ واسطه، چند

ـ ا در »یعلـ  بـن  حسن« که دهد یم نشان یروشن به آن، از پس داستان و سند نیا  نی

 اسـتادي،  نـک: (یـازدهم  امـام  نه ،است طبرستان ۀیدیز امام اطروش کبیر ناصر متن،

 :نـک (.اند بوده خود زمان حاکم محصور و نظارت تحت که متن) سراسر ،ت ش:1401

 مشغول و قدرت از يریگ هکنار از پس اطروش ناصر چون )626ص ،ش1391 ،یپاکتچ

 ،بود یحکومت افراد احترام مورد اریبس ان،یجودانش به ریتفس آموزش و سیتدر به شدن

ـ پا خـود  که یحکومت همان  ؛275ص ،ش1320 ار،یاسـفند   ابـن  :نـک (.بـود  آن گـذار  هی

  )147ص ،ش1392 نژاد، يموسو

  ریتفس یخط يها نسخه اول سند مدل دو يها تفاوت. 2ـ5

  دارند: اخت�ف دست سه خطی، نسخ روي بر تفسیر سند مدل دو

  یاساس اختالفات. 1ـ2ـ5

 ایـن  همگی که صدوق آثار در استرآبادي مفسر از صدوق شیخ روایات اسناد از جداي

 منسوب تفسیر کتاب دیگر سند نوع سه هر اند، شده آغاز صدوق شیخ شخص از اسناد

 دو داراي ،احتجـاج  و تفسـیر  خطـی  هـاي  خهنسـ  روي بـر  عسـکري  حسن امام به

 و دارد قـرار  قاعـده  ایـن  در نیـز  سـیر تف کتـاب  خطی نسخ سند مدل دو این ند.ا مرحله

  است: اسناد در مرحله دو همین وجود اش، اساسی اخت�ف

 هـم  از کـ�ً  تفسـیر،  سـند  نـوع  دو ایـن  در کـه  صدوق؛ شیخ تا راویان اسناد یک.

   دهند. می شکل را مختلف طریق دو و ندا متفاوت
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 سـند  لمـد  دو در کـه  ؛عسـکري  حسن امام تا صدوق شیخ از راویان اسناد دو.

  ند.ا یکسان ک�ً جزئی، اخت�فات کمی با تفسیر،

 اختصاصـات  ،شد ذکر که مراحل این از کیهر یعنی تفسیر، اسناد از مرحله دو این

  .شد خواهد اشاره ها آن از برخی به زودي به که ؛نددار را خود ویژۀ اهمیت و

  یجزئ اختالفات اختالفات. 2ـ2ـ5

 و مشـابه  اسـناد  میـان  اخت�فـات  یـک.  انـد:  فاتاخت� گونه دو شامل جزئی اخت�فات

 خطـی  نسـخ  در تفسـیر  متفـاوت  سـند  نـوع  دو میان در موجود اخت�فات دو. یکسان؛

ـ  اینجا در ،است زیاد اسناد این در جزئی اخت�فات این حجم چون .تفسیر  نمونـه  رايب

  :شده است اشاره اخت�فات این از برخی به

 علی بن محمد یعنی است؛ آمده »رفاق« نسخه این رد که تفسیر اولیۀ راوي تفاوت .1

    است. شده ذکر »دقاق« دیگر، هاي نسخه برخی در اما رفاق؛ بن جعفر بن محمد بن

 بن الحسن بن علی بن محمد أبوجعفر کرده؛ ذکر »حسن« را صدوق جد حسین، .2

  .بابویه بن موسى

  است. نیامده »محمد  بن« ،زیاد بن و یوسف أبویعقوب بین .3

  است. شده درج »نیأبوالحس« ،سیار بن محمد بن علی کنیۀ ابوالحسن، .4

 اسـت.  شـده  درج »یسـار  بن محمد« سیار، بن محمد دیگر، هاي نسخه برخی در .5

 و تجزیـه  را اسـم  ایـن  نگـارش  درسـتی  تـوان  نمی دقت به است، مجهول نیز وي چون

 سـیار،  که دهد می نشان اند، دهکر درج را او اسم که منابعی بیشتر ظاهر ولی د.کر تحلیل

  است. صحیح

  مهم اختالفات. 3ـ2ـ5

 براي ها کنیه نگارش در اخت�ف خطی، نسخ روي بر تفسیر اسناد اخت�ف ترین مهم شاید

 کـه  رو ازایـن  لهمسـئ  ایـن  در مهـم،  امـا  جزئـی  نگارشـی  اخت�فـات  این است. عسکري

 در اسـناد،  ایـن  در است. تاهمی حائز بسیار کند، می کمک عسکري نام هویت بازشناسی

 محمـد  أبـی  ا�مـام  حضرة یک. است: شده ذکر کنیه نوع دو عسکري، امام نام ذکر هنگام

 محمـد  بـن  علـی  بـن  الحسـن  ماما� حضرة دو.؛ القائم أبی محمد بن علی بن الحسن

  .القائم أبی
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 یعنـی  ،عسـکري  حسن امام هم و اطروش، ناصر یعنی عسکري، حسن امام هم

 آخـر  ،ب :ش1401 ،ياسـتاد (.انـد  داشته »محمد ابی« کنیۀ دو هر شیعیان، ما همیازد امام

 بـن  علـی  بن حسن امام یعنی شیعیان، یازدهم امام به اختصاص »قائم ابی« کنیۀ اما )متن

  دارد. عسکري محمد

ـ  می همان که است مشکوك لهمسئ یک میان، این در  تصـحیف  تشـخیص  در دتوان

 بـراي  کنیـه  دفعـه  دو ذکـر  له،ئمسـ  آن باشـد.  رسان مکک تفسیر، سند در گرفته صورت

ـ  ابتـدا  بار، یک خطی، نسخ اسناد برخی در که معنی این به است؛ »علی بن حسن«  ۀکنی

 شـده  درج »قائم ابی« کنیۀ علی، بن حسن نام درج از پس دوباره و شده ذکر »محمد ابی«

ـ  وضـعیت  ایـن  دیگر، اسناد از برخی در که است؛  کنیـۀ  و شـده  حاصـ�  کنیـه،  ۀدوگان

  است. شده حذف اسناد از »محمد ابی«

 »محمد ابی« ۀکنی فقط تفسیر، ۀاولی و ابتدایی نسخ در که است این گویاي وضعیت این

نسـخۀ خطـی    5 صفحه نک: هنمون براي(.است داشته وجود است، اطروش ناصر کنیۀ که

 )15 ق:1386 ی،سـ برط نیـز:  ق؛736 تاریخ با 177 شمارۀ به اردکان علمیه حوزۀ ۀکتابخان

 کنیـه  گرفتـه،  شـکل  شـیعیان  یـازدهم  امـام  بـه  انتسـابش  تفسیر کتاب که بعد،  مرحله در

 بـه  برخـی  تفسیر، نسخ بعدي هاي برداري نسخه در و است؛ شده اضافه اسناد به »قائم ابی«

 در را »محمـد  ابـی « یعنـی  اول کنیـۀ  و انـد؛  کـرده  توجـه  ویـژه،  اي کنیـه  دو وضعیت این

 شـمارۀ  بـه  رضوينسخۀ خطی  نک: نمونه براي(.اند نموده حذف خود هاي ريبردا نسخه

  )11 قرن 11985 ۀشمار به مرعشینسخۀ خطی  نیز و ؛10 قرن تاریخ با 11165

 گرفتـه  صـورت  مرحلـه  سـه  در علی، بن حسن براي اي کنیه تغییرات ساده، عبارت به

  است:

  است. اطروش ناصر آن علی بن حسن که علی؛ بن حسن محمد ابی اول: ۀمرحل

 شـیعیان،  یازدهم امام براي کنیه دو که قائم؛ ابی علی بن حسن محمد ابی دوم: مرحلۀ

  است. شده ذکر عسکري حسن امام یعنی

 یـازدهم  امـام  هویـت  در اسـت  منحصـر  کـه  قـائم؛  ابی علی بن حسن سوم: مرحلۀ

  )69 ،ب ش:1401 استادي، نک:(.شیعیان

  يعسکر ریتفس اسناد مرحله دو گزارش. 3ـ5
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  از: اند عبارت است، مفید شیخ شخص تمایزشان نقطۀ که مرحله، دو این

  صدوق خیش تا ریتفس اسناد. 1ـ3ـ5

  اند: گرفته شکل مختلف راویان طریق دو از که ندا نوع دو اسناد، این

 بـن  محمـد  أبوالحسن حدثنی دقاق بن جعفر محمد بن بن علی بن محمد قال .یک

 قـا�  القمـی  علـی  بـن  أحمـد  بن جعفر أبومحمد و شاذان بن الحسن بن علی أحمدبن

  . ...القمی بابویه بن موسى بن الحسین بن علی بن محمد أبوجعفر حدثنا

 محمـد  السـید  حدثنا القمی إسماعیل بن جبرئیل بن شاذان أبوالفضل الشیخ قال .دو

 الحسـینی  حـرب  ابـی  بـن  مهـدي  ابـوجعفر  السید عن الجرجانی نییالحس کنراهس بن

 محمـد بـن   جعفر أبی عن أبیه عن الدوریستی محمد بن جعفر عبداهللا أبی عن رعشیالم

  . ...القمی بابویه بن علی
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  صدوق خیش تا اسناد نیا به پرداختن تیاهم. 2ـ3ـ5

 تشـریفاتی  را آن برخـی  اسـت  ممکـن  کـه  صدوق شیخ تا تفسیر اسناد به توجه رۀدربا

 اسـناد  ایـن  یا است مهم اسناد این به توجه اساساً آیا است: طرح قابل سؤال این ،بدانند

  ندارد؟ اهمیتی ها آن راویان در تأمل و شوند می محسوب تشریفاتی اسناد نوعی به

 دسـترس  در و موجـود  کتـاب  کـل  اگر که است ضروري نکته این به توجه اینجا در

 تفسـیر  ،پـژوهش  ایـن  قـوي  ۀفرضـی  بـر  بنا یا عسکري حسن امام به منسوب تفسیر

 شـیخ  تا اسناد راویان به توجه ،ندبود دسترس در و موجود صدوق شیخ آثار در ،اطروش

 اسـناد  ایـن  یعنی نداشت؛ عسکري تفسیر کتاب اعتبارسنجی براي اهمیتی چندان صدوق

 دیگر طرف از و روایت 20 فقط یسوی از چون اما شدند؛ می محسوب تشریفاتی نوعی به

 معنـی  ایـن  بـه  نـد، موجود صـدوق  شیخ آثار رد تفسیر این روایات از روایت 30 حداکثر

 حسـن  امـام  بـه  منسـوب  تفسـیر  دیگـر  روایـات  350 حـدود  سـندي  اعتبـار  کـه  است

 راویـان  رجـالی  وضـعیت  و اعتبار به ندارند، وجود صدوق شیخ آثار در که عسکري

 را عسـکري  تفسـیر  روایـات  ایـن  دیگر، عبارت به .ندا وابسته  صدوق شیخ از قبل تا اسناد

 دیگـر،  روایـات  ایـن  است ممکن چون د؛کر ضمیمه صدوق شیخ آثار اعتبار به وانت نمی

 باشند، هدش منسوب صدوق شیخ به شاناسناد عمداً یا سهواً و باشند مخدوش و موضوع

 بـر  را صـدوق  شیخ نام که کنونی، عسکري تفسیر خطی نسخ اسناد شود ثابت اینکه مگر

ـ  از اسناد این و ند؛ا اصیل دارند، خود  تفسـیر  سـند  بـدون  خطـی  نسـخ  بـه  صـدوق،  ارآث

  اند. نیافته راه عسکري

  يعسکر تا صدوق خیش از ریتفس اسناد. 3ـ3ـ5

 آمده جزئی) اخت�فات با(یکسان صورت به عسکري تفسیر خطی نسخ در که اسناد این

 زیـاد  بن محمد بن یوسف حدثنی قال القاسم محمد بن أخبرنا قال از: اند عبارت ،است

 کانـت  و إمـامیین  أبوانـا  کـان  قا� )إلا�مامی الشیعإل من کانا و(سیار بن حمدم بن علی و

 إلى بالداعی الملقب العلوي زید بن الحسن إمارة فی کنا و بأستراباذ الغالبون هم الزیدیإل

 أنفسـنا  علـى  فخشینا بسعایاتهم الناس یقتل إلیهم ا�صغاء کثیر کان و الزیدیإل إمام الحق

  . ...علی بن الحسن محمد أبی ا�مام ضرةح إلى بأهلینا فخرجنا

  احتجاج به موسوم کتاب در موجود اسناد .6
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 از تـوجهی  قابـل  بخـش  کـه  اثـري  تنهـا  آثارش، در صدوق شیخ روایات اسناد از جداي

 روایات است. طبرسی به منسوب احتجاج کتاب دارد، خود در را عسکري تفسیر روایات

 دلیـل  بـه  مؤلـف  کـه  عسکري، تفسیر روایات ینهم مگر اسنادند، بدون همگی کتاب این

  )15 و 14ق، ص1386 ی،سطبر(.است نموده ذکر اسنادش همراه به شهرتش، عدم

    احتجاج در ریتفس سند گزراش. 1ـ6

 تفسـیر  روایـات  بـراي  سند این شود، می خوانده احتجاج که کتابی دمتعد هاي نسخه در

  است: آمده احتجاج کتاب اوایل درعسکري حسن امام به منسوب

 المرعشـی  الحسـینی  حـرب  أبـی  بـن  مهـدي  أبوجعفر العابد العالم السید به حدثنی

 الدوریسـتی  أحمـد  بن محمد جعفربن أبوعبداهللا الصادق الشیخ حدثنی قال عنه اهللا رضی

 محمـد  أبوجعفر السعید الشیخ حدثنی قال أحمد بن محمدوأب حدثنی قال علیه  اهللا رحمإل

 محمـد بـن   أبوالحسـن  حـدثنی  قـال  عنـه  اهللا رضی القمی ابویهب بن الحسین بن علی بن

 بـن  علـی  أبوالحسن و زیاد محمد بن بن یوسف أبویعقوب حدثنی قال المفسر، القاسم

ـ  الشـیعإل  مـن  کانـا  و سیار بن محمد  علـی  بـن  الحسـن  أبومحمـد  حـدثنا  قـا�  إلا�مامی

 انـه  اهللا رسـول  عـن  السـلم  و ةالصـ�  علیهم آبایه عن ابی حدثنی قال العسکري

ـ  کانارد علمیۀ حوزۀ کتابخانۀنسخۀ خطی  5 صفحه نک: نمون بعنوان(...قال  ه شـمارۀ ب

  )15ص ق،1386 ی،سطبر نیز ق؛736 تاریخه ب 177

 ام�یی مغایرت و اندك هاي تفاوت برخی با اسناد همین دیگر، خطی هاي نسخه در

 همچنـین  ق)1033 تـاریخ ه ب 9836 شماره مرعشی نسخه نک: نمونه براي(.دارد وجود

 با ،)ق901 بعد م(جمهور یاب ابن از إلیزیالعز یاللّئال یعوال در تفاوت کمی با اسناد همین

  )16ص ،ق1403 جمهور، ابی ابن(.است آمده »مفسر طبرسی« عنوان

  است ریتفس یکنون کتاب سند از متفاوت احتجاج، ۀنسخ سند. 2ـ6

 یـک  عسـکري،  تفسـیر  نسـخ  و احتجاج کتاب در تفسیر اسناد ابتدایی راویان از جداي

  دارد: وجود کتاب دو این در اسناد آن دوم بخش در مهم بسیار تفاوت
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 یـا  سند در اضافه راوي عنوان به »ابویهما« اخت�ف در تفاوت کمی با احتجاج سند این

 اسـناد  آن کـه  شـد  بیان تر شپی که است؛ صدوق شیخ روایات اسناد شبیه ،اضافه توضیح

 آن از برخـی  در کـه  تفـاوت  ایـن  با ؛دهستن »آبائه عن ابی عن علی بن حسن« از همگی

 و ؛عسـکري  حسـن  امـام  اسـناد،  برخـی  در و اسـت  ناصري »علی بن حسن« اسناد،

 هـاي  برداري نسخه در و هستند ناصري علی بن حسن اسناد، همگی که دیمکر بندي جمع

  .اند شده واقع تحریف و تصحیف مورد صدوق، آثار

  
 امام اسناد، اصلی راوي نباشد، اطروش ناصر علی، بن حسن اگر حتی اسناد، ینا طبق

 غظـائري  ابـن  کـه  طـور  همان .هستند الثالث حسن ابی یعنی اول عسکري و هادي
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 بـن  علـی  اآلخـر  و :اسـت  کرده اشاره عسکري تفسیر براي خود رجال در نیز ق)450ح(

  )98ص ،ق1422 غضائري، ابن(.الثالث الحسن أبی عن أبیهما، عن یسار بن محمد

 بـا  )ق736 موجـود  نسـخۀ  تـرین  کهن(احتجاج کتاب سند تفاوت ترین مهم بنابراین

 قائـل  و ناقـل  در بعـدتر)  چنـدي  یـا  ق808 موجود نسخۀ ترین کهن(تفسیر کتاب سند

  است. تفسیر کتاب اصلی

 ناقـل  سـه  بـا  حاضـر  حال در گذشت، تاکنون ابتدا از که مطالبی به توجه با بنابراین

  هستیم: رو هروب عسکري تفسیر براي

  اطروش. ناصر یعنی زیدیه امام ؛ق304 متوفی عسکري علی بن حسن امام .1

  امامیه. دهم امام ق؛254 متوفی عسکري محمد بن علی امام .2

  امامیه. یازدهم امام ؛ق260 متوفی عسکري علی بن حسن امام .3

  ریفست گرید) یبیترک و یضیتعو(یاحتمال اسناد .7

 اسـناد « تبیـین  یـا  بیـان  بـراي  ،شـد  بیان عسکري تفسیر براي تر پیش که اسنادي از جداي

 دربـارۀ  کـه  اط�عـاتی  بـه  است �زم عسکري، تفسیر براي »ترکیبی و تعویضی احتمالی،

  د.کر توجه شده، بیان فهرستی یا رجالی منابع برخی در آن مشابه تفاسیر یا عسکري تفسیر

  دارد: وجود عسکري امام به منسوب تفسیر از اط�ع چند

  يغضائر ابن از نقل به يعسکر ریتفس از ما اطالع. 1ـ7

 المفسر« نویسد: می »القاسم بن محمد« عنوان در خود رجال در نیز ق)450ح(ائريضغ ابن

عـن  یرویـه  تفسـیرا  عنـه  روى .کذّاب ضعیف، .بابویه ابن أبوجعفر عنه روى .األسترآبادي 

 بـن  محمد بن علی :اآلخر و زیاد، بن محمد بن بیوسف یعرف أحدهما :مجهولین رجلین

 ،أبیه عن الدیباجی سهل عن موضوع التفسیر و .الثالث الحسن أبی عن أبیهما، عن یسار

 و حلی ع�مه را لبامط همین )98ص ،ق1422 غضائري، ابن(».المناکیر هذه من بأحادیث

  )405ص ،ق1417 حلی، نک: نمونهراي ب(.اند دهکر نقل غضائري ابن از دیگران

  است: توجه قابل مطلب ینچند باره دراین

 یـاد  لهمسئ یک مناسبت به ،تفسیر دو از وي که است ممکن غضائري، ابن سخن در

 هـم  و است کرده یاد قاسم بن محمد از منقول تفسیر از هم که معنی این به ؛باشد کرده

 تفسـیر  دو چـه  و باشـند  تفسـیر  یـک  چه(را ها آن و دیباج؛ بن سهل از منقول تفسیر از
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  است. دانسته یکسان ،»بودن موضوع« نظر از متفاوت)

 اسـترآبادي  از منقـول  تفسـیر  اسـت:  گونـه  ایـن  غضـائري  ابن جملۀ دیگر، عبارت به

 و« اینجـا  در و ؛اسـت  موضـوع  دیبـاجی  از منقـول  تفسیر که گونه همان است؛ موضوع

 در افتـادگی  ،غضائري ابن جملۀ از »عن کما« کلمۀ ،»الدیباجی سهل عن موضوع التفسیر

 نیـز  شوشـتري  ع�مه که هگون همان ».عن« شده نوشته و است؛ نموده پیدا برداري نسخه

  )215، ص1ج ،ق1401 ،شوشتري(.است دهکر اشاره افتادگی احتمال این به

  شهرآشوب ابن نقل به يعسکر ریتفس از ما اطالع. 2ـ7

 ندیـده  استموجود  اکنون کهرا  عسکري تفسیر کتاب شهرآشوب ابن که گفتیم تر پیش

 است. دهکر استفاده خود اثر در دیگران از نقل به آن از اندك روایت چند فقط و است؛

 نوشـته  )ق254 زنـده (برقـی  خالـد  بن حسن عنوان در العلماء معالم در شهرآشوب ابن

 مـن  العسـکري  تفسـیر  :کتبه من .خالد محمد بن اخو :البرقی خالد بن ]لحسن«[ است:

ـ  شهرآشوب، ابن(.مجلدة وعشرون إلئما الس�م علیه ا�مام ام�ء  آقـابزرگ  )70ص ،تـا  یب

 شـهر  ابـن  چـون  :نوشـته  امـام  مؤلفات در ریتفس نیا ذکر از پس عإلیالذر در یتهران

ـ ق بـدون  مطلق صورت به را يعسکر ریتفس خالد بن حسن حال شرح هنگام آشوب  دی

 بـه  ملقـب  کـه  ،باشـد  يهـاد  امـام  »يالعسـکر « از ادمر امر ظاهر ؛است نموده ذکر

  )283، ص4ج ،ق1408 ،یتهرانآقابزرگ (.است بوده »يالعسکر« و »العسکر بصاحب«

  یبرق خالد بن حسن ریتفس اسناد. 1ـ2ـ7

 قطـع  بـه  مـا  و نیست دسترس در العلماء معالم در مذکور و خالد به منسوب تفسیر اکنون

 خالـد  کـه  ؛است کنونی عسکري تفسیر همان یا بوده مستقلی تفسیر واقعاً آیا که دانیم نمی

 بـا  روایـت)  نـه  حـدود (وي روایـات  از اندکی مقدار که هرچند ؟است بوده آن ناقل فقط

 27، ص1ج ،ق1404 قمـى، (.است آمده قمی تفسیر در »خالد بن حسین یا حسن« عنوان

 عنـوان  بـا  ؛401 ،390 ،343 ،328 ،193، ص2ج و ،»خالـد  بـن  نیحسـ « عنـوان  با 84 و

 حسـن  تفسیر از که موردي چند این که هرچند؛ )248 و 129، ص1ج ،»خالد بن حسن«

 در اکنـون  که ندهست قرآن آیات از مواردي ءجز ،است آمده قمی فسیرت در برقی خالد بن

 ۀسـور  129ص ،بقـره  سـورۀ  82، ص1ج همـان، (.دارد افتـادگی  موجود، عسکري تفسیر

 ،ذاریـات  سـورۀ  328، ص2ج و اعـراف  سـورۀ  248ص، انعـام  سورۀ 193ص ،عمران آل
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  )نبأ سوره 401ص و جن سورۀ 390ص ،رحمان سورۀ 343ص

 قضـا  از کـه  اسـت  بقره رۀسو از خالد بن نحس تفسیري روایات از مورد یک فقط

 ،قمـی  تفسـیر  در است. بقره ۀسور از عسکري کنونی تفسیر هاي افتادگی جزء نیز همان

 همـان، (آمده خالد بن حسن از حدیثی ،251 یال 243 اتیاآل ،البقرة سورة تفسیر بخش

 عسـکري  کنـونی  تفسـیر  افتـادگی  قسـمت  در بقره آیات از بخش این که )82، ص1ج

  .است شده واقع )9 و 8 ، 7 مجلدات میان احتما�ً(

  يعسکر یعل بن حسن ریتفس و خالد بن حسن ریتفس یهمان نیا. 2ـ2ـ7

ـ  یـک  و ؛باشـد  ها تفسیر این همانیِ این يگویا نوعی به تواند می نکته سه اما  دیگـر  ۀنکت

  از: اند عبارت کننده پشتیبانی ۀنکت سه .همانی این ناقض

  احادیث و تفاسیر موضوعی مشابهت .یک

 ظـاهراً  شـد،  بیـان  تـر  پیش که خالد، بن حسن از مانده باقی روایات متن به توجه با

 بـوده  کنـونی  عسکري تفسیر هشبی ،موضوع و امحتو جهت از نیز وي به منسوب تفسیر

 پیامبر معجزات ۀدربار ها تأویل غالب و شده تأویل آیات بیشتر تفسیر در یعنی است؛

  جا) همان نک: نمونه براي(.هستند امامان و

  تفسیر بودن جلد بیست و یکصد .دو

ـ ما« یعنـی  ،تفسـیر  مجلـدات  شهرآشوب دربـارۀ  ابن اضافی توضیحات  وعشـرون  إلئ

 بـه  منسـوب  کنـونی  تفسیر وضعیت همین شبیه ،)70، صتا یب وب،شهرآش ابن(»مجلدة

  باشد. می دسترس در آن از بخشی اکنون که است عسکري حسن امام

 تفسـیر،  ایـن  شـده،  تصـریح  آن از هایی بخش در که عسکري تفسیر کنونی متن طبق

 نـک: (اسـت  بـوده  آموزشـی)  جـزوات  نـوعی  به و(کوچک کوچک مجلدات و جزءجزء

 )6 قـرن  مـث�ً (بعدي هاي برداري نسخه در که متن)؛ سراسر ،ب و الف :ش1401 ،ياستاد

 شـده  بـرداري  نسـخه  مجلد، یک و جا یک صورت به شده، یافته که ،آن ابتدایی جلد چند

  است.

 282 آیـۀ  تـا  فاتحـه  آیات شامل ما، دسترس در و عسکري کنونی جلدي یک تفسیر

نسـخۀ خطـی    مجلـد  چند در ،مقدار همین که ؛فهرست) ،ق1409 عسکري،(است بقره

  )636 و 603 ،602 ،569 ،568ص همان، نک:(.است بوده
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 دوران از پـس  حزب، چهار به جزء هر و جزء سى به قرآن میتقس اینکه به توجه با

 صـالح،  نـک: (گرفـت  انجام قرآن رىیفراگ و سیتدر امر در لیتسه منظور به و »حجاج«

 ،یزرکشـ (شـد  پررنـگ  وزشـی آم و علمـى  مـدارس  واسـطۀ  به و )97ـ93ص ق،1372

 احـزاب  اسـاس  بـر  نیز عسکري تفسیر متن که رسد می نظره ب )250، ص1ج ،ق1376

 تـا  قـرآن  اول آیـات  تفسیر اساس، این بر است. بوده شده نویسی نسخه و تدوین قرآن،

 این به شد. خواهد جلد 120 قرآن، تمامی تفسیر و شود می مجلد ده بقره، سورۀ انتهاي

 حـزب  تـا  بقـره  سـورۀ  282 آیـات  شامل عسکري، تفسیر یازدهم جلدم مث�ً که شکل

 تفسیر من آخر شئ« همچون مجلدبندي، این از نیز هایی نشان و است؛ بوده قرآن بعدي

 نسـخۀ  مـتن  در )636ص ،ق1409 ،يعسـکر (علـی  بـن  الحسن ماما� من السورة هذه

 در هـم،  با نازك تمجلدا این آمیختگی درهم سبب به که هرچند ؛دارد وجود نیز کنونی

 مشـکل  کنـونی،  تفسیر در تفسیر اولیۀ مجلدات تشخیص تفسیر، از بعدي برداري نسخه

   متن) آخر ،الف ش،1401 ،ياستاد نک:(.است شده

  خالد بن حسن به منسوب تفسیر رفتن بین از .سه

 خالـد  بـن  حسن به منسوب تفسیر مجلد 120 کل رفتن بین از د�یل از یکی شاید

 عسـکري  حسـن  امـام  بـه  منسـوب  کنونی تفسیر همین وجود و »همانی این« برقی،

 تفسـیر  از نقـل  به نیازي است دیگران شده باعث دو آن مشابهت که معنی این به باشد؛

  باشد. رفته بین از ومانده  جورهم تفسیر این و نبینند خالد بن حسن از منقول

  یرتفاس همانی این در خالد بن حسن حیات تاریخ تأثیر .چهار

 علـی  بن  حسن تفسیر« و »خالد بن  حسن تفسیر« همانی این براي که احتمالی د�یل

 ناصـر  حیـات  دوران با خالد، حیات دوران که ندا فرض قابل زمانی شد، بیان »عسکري

  باشد. هماهنگ عسکري، تفسیر واقعی نویسندۀ اطروش،

 پـس  یـا  ق270 سال حدود در وي اگر نیست؛ روشن ،خالد بن حسن حیات تاریخ

 ق)304ــ 230 یا 225اطروش( ناصر تفسیر توانسته می نوعی به باشد، یافته وفات آن، از

 بعیـد  بسـیار  ،باشد ق250 سال حدود متوفی خالد، بن  حسن اگر اما ؛باشد کرده نقل را

  باشد. اطروش ناصر تفسیر همان او، تفسیر که است

  یاحتمال اسناد يبند جمع. 3ـ7
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 تفسـیر  ،نمونـه  بـراي  ؛دارد وجود احتمال چند اینجا در ذشت،گ که مطالبیبه  توجه با

 چنـد  یـا  دو از اطـروش،  علی بن حسن تفسیر همان یا عسکري حسن امام به منسوب

  باشد: شده منتقل بعدي هاي نسل به طریق

  يعسکر ریتفس انتقال احتماالت. 1ـ3ـ7

 صـر نا چـه (عسـکري  از ق)340ح (مپـدرش  از ق)380جی(مادیبـ  سـهل  طریق از .یک

 و موجـود  تفسـیر  همـین  کـه  ؛عسـکریین  امامین چه باشد؛ ق304 متوفی اطروش

  .است عسکري حسن امام به منسوب

 چـه (عسـکري  از سـیار  بن علی و زیاد بن یوسف از استرآبادي مفسر طریق از .دو

 از انـدکی  مقـدار  کـه  ؛عسـکریین  امـامین  چـه  باشـد؛  ق304 متوفی اطروش ناصر

 آثـارش  از برخـی  در مفسـر،  قاسم محمد بن از نقل به قصدو شیخ توسط آن، روایات

 بخش و ؛)4ص ،ش1379 ،همو ؛230ص ،ق1357 صدوق، نک: نمونه براي(است آمده

  .است عسکري حسن امام به منسوب کنونی تفسیر همین آن، از بیشتري

 باشـد؛  ق304م متـوفی  اطـروش  ناصر چه(عسکري از خالد بن حسن طریق از .سه

 اصـلی  ۀنویسـند  بـا  وي حیات دوران اینکه به توجه با البته )؛نعسکریی امامین چه

  باشد. هماهنگ عسکري تفسیر

  يعسکر ریتفس يسند راتییتغ احتماالت. 2ـ3ـ7

 یـا  ،سندسـازي  یـا  سـندي،  تغییـرات  برخـی  تبیـین  براي توان می ،شد بیان آنچه بر بنا

  د:کر مطرح احتمال چند ،اسناد تصحیح

 اولیـه  داسـتان  و صدوق شیخ از قبل تا اسناد فقط کنونی، تفسیر ۀاولی خطی نسخ .یک

 شـیخ  آثار از برخی طرق از اسناد این بعداً و نداشته صدوق شیخ تا اسناد و است داشته را

  )48 ،الف ش:1401 استادي، نک:(.اند شده اضافه تفسیرنسخۀ خطی  اسناد به صدوق

 هـاي  برداري نسخه در و رفته نبی از تفسیر کهنۀ نسخ ابتداي از دیباجی سهل اسناد .دو

 ابتـداي  سـند  جـاي  بـه  و   کرده استفاده و اخذ را صدوق شیخ آثار در موجود اسناد بعدي،

  .اند کرده برداري نسخه و  نوشته ،تفسیر نسخه

 خطـی،  هاي نسخه بر عسکري امام به منسوب تفسیر هايسند از یکی طبق .سه

 دهکـر  نقـل  قمـی  شـاذان  ابـن  نیز و قمی فرجع یعنی رازي، ابن از را تفسیر دقاق، محمد
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 در را خـود  وخیشـ  از یجمعـ  یاسـام  خـود  آثـار  در قمی جعفر دیگر، سوي از است.

. کـرد  ادیـ  یبـاج ید احمـد  بـن  سـهل  از تـوان  یمـ  جملـه  آن از که آورده اسناد ۀسلسل

 احمـد  بـن  سـهل  از روایـاتی  قمـی  شاذان ابن همچنین )108ص ،ش1369 ،رازي ابن(

  )151 و 63ص ،ق1410 ،یکراجک نک: نمونه براي(.دارد دیباجی

 حسـن  امـام  بـه  سوبمن تفسیر از برداري نسخه در افراد برخی است ممکن بنابراین

 سـند  دیبـاجی،  سـهل  دربـارۀ  غضائري ابن مطلب ناهم همچون د�یلی به عسکري

 جعفـر  از دقـاق  سـند  یعنی ؛باشند نموده تصحیح خودشان، زعم به یا تعویض را تفسیر

 دهکـر  ترکیـب  ،استرآبادي مفسر از صدوق روایات شیخ سند با را دیباجی هلس از قمی

 بـا  احتمـال  این ند.ا نموده حذف عسکري تفسیر سند میان این از را دیباجی سهل نام و

 پـدر  میـان  اسـناد،  آن در چـون  دارد؛ خـوانی هم شـاذان،  از تفسیر دیگر اسناد وضعیت

 همـین  از سـرنخی  شـاید  افتادگی، این ارد.ند وجود راویانی صدوق، شیخ و دوریستی

  باشد. صدوق شیخ به دیباجی سهل از اسناد ترکیب و تعویض و راویان حذف

 در اطروش علی بن حسن با دیباجی سهل پدر ارتباط از هایی سرنخ اگر اینکه نتیجه

 دیگـري  خطـی  هاي نسخه اگر و شد؛ خواهد پشتیبانی اول، احتمال ،آید دست به عراق

  گردد. می پشتیبانی دوم احتمال شود، پیدا متفاوت اسناد با رتفسی از

 تفسـیر  نکرده، استفاده تفسیر از صدوق چون آمد، تر پیش که طور همان ما نظر به اما

 هـاي  بـرداري  نسخه در صدوق، شیخ تا راویان اسناد و ،است نداشته اختیار در را کنونی

  اند. شده اضافهنسخۀ خطی  متن به متأخر،

  يعسکر ریتفس اسناد يبند جمع .8

 از ؛دشـ  بیـان  متعددي نکات و صحبت مشروح صورت به عسکري، تفسیر اسناد دربارۀ

  شود: می روشن مطلب چند حداقل گذشت، که مطالبی بندي جمع

  افتهی فیتحر و فیتصح ،یعل بن حسن. 1ـ8

 هممـب  مطالب باید که است؛ عسکري تفسیر اسناد اصلی و مهم نقطۀ علی، بن حسن نام

  :است توجه قابل مطلب چند منظور، این براي شود؛ روشن آن دربارۀ مشکوك و

  صدوق آثار در یعل بن حسن. 1ـ1ـ8

 تـوان  مـی  هـا  آن بندي جمع و »علی بن حسن« از صدوق روایات اسناد کل به توجه در
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 لقب به علی، بن حسن از روایت پنج حدود حداقل صدوق، روایات اسناد در .1 گفت:

 کـرده،  یـاده  »روحـه  اَللَّـه  قَـدس « با مالیا� و عیون در او از صدوق که وش،اطر ناصر

 احادیـث  مشـابه  مـتن  بـه  توجه با نیز صدوق روایات عدد چند .2 است. شده تصریح

 علـی  بن حسن ،»علی بن حسن« از منظور اسناد، این در که گرفت نتیجه توان می ها، آن

 آثـار  در علـی  بن حسن روایات از عدد چند ینهمچن .3 است. اطروش یعنی ي،ناصرال

 ناصـر  پسـر  وي ن،قـرای  طبـق  کـه  ؛است »حسن بن احمد« آن، مستقیم راوي ،صدوق

 بـه  توجه با و هم، با ها آن تطبیق نیز و صدوق اسناد مابقی به توجه با .4 است. اطروش

 زا منظور که است روشن علی، بن حسن در اسناد هماهنگی و اطروش، روایات جدول

  .نفرند یک همگی ها، آن در »علی بن حسن« عنوان

 و »ابیـه « و »علی بن حسن« نام به که تکمیلی توضیحات یا ها کنیه و القاب بنابراین،

 تصحیفات، و تحریفات واقع در است. شده افزوده برداران نسخه یقطر از دیگر، راویان

  است. ودهبن صدوق نوشتۀ اصل در که است اي نسخه
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  يعسکر ریتفس سند در یعل بن حسن .2ـ1ـ8

 اند یافته اسناد این که تغییراتی به توجه با و تفسیر، خطی نسخ مختلف اسناد بررسی در

 یـک  فقـط  عسـکري،  تفسـیر  اسـناد  در علـی  بـن  حسن از منظور که شد مشخص نیز

 القـاب  یعنی ،شخص این القاب نقل در عمدي یا سهوي یتغییرات با ولی ؛است شخص

 طریـق  از »ابیـه « حـذف  و »علـی  بـن  حسـن « نام به که تکمیلی توضیحات یا ها کنیه و

 اي نسـخه  تصـحیفات،  و تحریفـات  واقـع  در و اسـت  شـده  انجام تفسیر برداران نسخه

  اند. نبوده تفسیر اصلی نسخۀ اصل در هستند،

  نیمتأخر آثار در یعل بن حسن. 3ـ1ـ8

 از برخـی  و راویـان  هـویتی  اتتغییـر  لهمسـئ  بهتر درك براي و قبل مطلب دو ادامۀ در

 با حدیثی متأخر آثار به نیز نگاهی نیم که است مناسب اسناد، راویان توضیحات و القاب

 صـدوق  روایات اسناد همین در نمونه، براي باشیم. داشته »علی بن حسن« منا به توجه

 بزرگـان  توسـط  »علـی  بـن  حسـن « نام به ها کنیه و القاب از برخی ،شد بیان تر پیش که

 و هویـت  که شده داده تغییر یا و اضافه صدوق اسناد به تألیفاتشان، در و متأخر حدیثی

  است. داده تغییر کلی به را راوي شخصیت

 عنـوان  علـی،  بـن  حسـن  از صدوق از منقول احادیث از برخی در عاملی حر شیخ

»کَرِيساَلْع هلَیع َم�ی مانند:ه است؛ افزوده علی بن حسن نام به را »اَلسونِ فیـارِ  عاَلْأَخْب 

 علـی  بـنِ  اَلْحسـنِ  عـنِ  اَلْحسـینی  اَلْحسـنِ  بنِ أَحمد عنْ اَلْمفَسرِ اَلْقَاسمِ بنِ محمد عنْ

کَرِيساَلْع هلَیع َم�نْ اَلسع  ـهائآن مـوارد  کـه  )390، ص9ج ،ق1416 ی،حرعـامل (. ...آب 

  )365، ص21ج ؛226، ص15ج ؛448 و 436، ص2ج همان، :نک(است. متعدد

 محمـد  أَبِـی « بـه  را علـی  بـن  حسن نام متعددي موارد در که مجلسی ع�مه مث�ً یا

کَرِيساالرض أخبار عیون[ همانند: است؛ داده تغییر »اَلْع[ ،  ُـرفَسـنْ  اَلْمع  ـدمـنِ  أَحب 

، 6ج ،ق1403 مجلسـی،  نـک: (...آبائـه  عـنْ  اَلْعسـکَرِي  دمحم أَبِی عنْ اَلْحسینی اَلْحسنِ

  )263، ص68ج ؛18، ص65ج ؛286، ص8ج ؛155 و 152 ،132 ،128 ،121ص

  راتییتغ یاحتمال مراحل. 2ـ8

 در و دوران طـی  آن، از منقـول  روایـات  نیـز  و عسـکري  تفسـیر  در علی بن حسن نام

 کـه  يطـور  به است؛ دیده خود به را تغییراتی برداري، نسخه و نوشتاري مختلف مراحل
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 امـامی  مـذهبی  شخصـیت  یک به مذهب، زیدي تاریخی مذهبی شخصیت یک از کم کم

    باشند: توانند می گونه این تغییرات مراحل از برخی است؛ شده بدل

  »ابیه« عن »ناصري علی بن حسن« .1

  »ابیه« عن »علی بن حسن« .2

  »ابیه« عن »الس�م علیه علی بن حسن محمد ابی« .3

  »ابیه« عن »عسکري علی بن حسن محمد ابی« .4

  »ابیه« عن »الس�م علیه عسکري علی بن حسن« .5

  »محمد بنِ علی ابیه« عن »الس�م علیه عسکري علی بن حسن« .6

  »الس�م علیهم آبائه« عن »علی بنِ محمد بنِ علی بنِ اَلْحسنِ« .7

 علـی  عن اَلرِّضَا علی بنِ محمد أَبِیه عن محمد بنِ علی أَبِیه عن علی بنِ اَلْحسنِ« .8

  »آبائه« عن »أَبِیه« عن »جعفَرٍ بنِ موسى أَبِیه عن موسى بنَ

 بـنِ  علـی  بـنِ  محمد بنِ جعفَرِ بنِ موسى بنِ علی بنِ محمد بنِ علی بنِ اَلْحسنِ .9

  طَالبٍ أَبِی بنِ علی بنِ اَلْحسینِ

  »اَلس�َم علَیهِم آبائه« عنْ »اَلْعسکَرِي محمد أَبِی« .10

  است اطروش ناصر ر،یتفس اسناد در یعل بن حسن. 3ـ8

  نمود: تبیین توان می حوزه دو در حداقل را ادعا این

  صدوق اتیروا اسناد به توجه با. 1ـ3ـ8

 »علـی  بـن  حسـن « نام که است روشن گذشت، صدوق اسناد در که مطالبی در لتأم با

 امـام  یعنـی  شـیعه،  یـازدهم  امـام  منظور ،دیگر افراد و صدوق روایات اسناد در موجود

 »اطـروش  کبیر ناصر« یا »ناصري علی بن حسن« همان بلکه نیست، عسکري حسن

 »الحق ا�مام ناطق، ا�مام عظم،ا� ا�مام دعوت، صاحب« را او ي،زید منابع در که است

 رحمتی، ش؛1396 علیزاده،(.برند یم نام »الس�م هیعل للحق الناصر« مخصوص ریتعب با و

ـ  پـدرش،  لقـب  مناسـبت  بـه  زیدیه، در را او گاهی و متن) سراسر ،ش1392  عنـوان  اب

 امام نام با او نام شباهت سبب به و )؛285ش ،ق1417 عنبه، ابن(.اند کرده یاد »يالعسکر«

  است. شده گرفته اشتباه عسکري حسن

  ریتفس یخط نسخ اسناد به توجه با. 2ـ3ـ8
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 نـوعی  بـه  نیـز  عسکري حسن امام به منسوب تفسیر خطی نسخ سند با احتمال این

 فـی  کانـا  و بأسـترآباد  الغـالبین  هم الزیدیإل کانت و إمامیین أبوانا کان«... است: هماهنگ

 صـغاء ا� کثیر کان و الزیدیإل إمام الحق إلى بالداعی ملقبال العلوي زید بن الحسن إمارة

 مـام ا� حضـرة  إلـى  بأهلینـا  فخرجنا أنفسنا على فخشیناهم بسعایاتهم الناس یقتل إلیهم

 علـی  بـن  حسـن  فرزنـدان  از یکی وضعیت با همچنین و ...»محمد بن علی بن الحسن

 امامیـه  شـیعیان  از و ودهنبـ  زیدي که نیز، »حسن بن احمد ابوالحسین« یعنی کبیر، ناصر

 )؛108ص ،ش1348 ،یآملـ  ؛273ص ،ش1366 ار،یاسفند ابن(دارد همخوانی است بوده

 اطـروش  ناصـر  محضـر  به دانش تحصیل براي وي، دوستان یا مذهبان هم از افرادي که

  بیایند.

 کتاب اواسط در که تفسیر سوم سند با اطروش، ناصر به تفسیر این انتساب همچنین

  .است هماهنگ بسیار ،شد بیان نیز آن از توضیحاتی تر پیش و آمده

  يعسکر يناصر یعل بن حسن ۀدربار. 4ـ8

 ملقـب  و یعل بن حسن یاصل نام با طبرستان، يعلو حاکم نیسوم )ق304م(ریکَب ناصر

 )38ص ،ق1417 ،يالهـد  علم نک:(است بوده مذهب يدیز يو .است اُطرُوش ناصر به

 نک:(.اند دانسته امامی را وي اطروش، امامی ع�یق به توجه با یا اشتباه، به برخی هرچند

ــو ــتن يموس ــر ،ش1394 ،یانی ــتن سراس ــاتیتأل )م ــار و ف ــز آث ــه يادی ــبت او ب  نس

 »ا�طـروش  ریتفس ای ریکب ریتفس آثار، این جملهٔ از ؛)240، صق1417 ندیم، ابن(اند داده

 علـوم  و تفسـیر  در متعددي هاي کتاب وي )261، ص4، جق1408 تهرانی، نک:(.است

  ).متن سراسر :ش1399 ،ياستاد(.است داشته قرآن

  يریگ جهینت .9

 يهـا  کتـاب  و ر،یتفسـ  یخط يها نسخه ،امامیه یثیحد منابع بررسی و جوو جست با .1

 اتیـ روا در ریتفسـ  اسـناد  :شـدند  طرح قابل اسناد دسته چند ،عسکري ریتفس با مرتبط

 در ریتفسـ  اسـناد  .ریتفس یخط يها نسخه در اسناد .گرید يانفراد اتیروا در و صدوق

  .گرید یضیتعو و یاحتمال اسناد ،ا�حتجاج کتاب

 آثـار  در طریق دو شد: مشخص صدوق شیخ آثار در تفسیر اسناد بررسی از پس .2

 البتـه  و هسـتند؛  علـی  حسن به منتهی که شود می یافت عسکري تفسیر از صدوق شیخ
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 دو گویـاي  کـه  دارنـد  نـام  ایـن  پـس  و پیش توصیفات در شاخصی بسیار هاي تفاوت

 امـامین  یعنـی (امامیـه  انامام دیگري و اطروش) ناصر یعنی(زیدیه امام یکی د:ان شخص

 تمـامی  کـه  اسـت  مشـخص  ،احتجاج در عسکري تفسیر اسناد به توجه با .عسکریین)

 »أَبِیـه  عـنْ  اَلنَّاصرِي یعل بنِ اَلْحسنِ« منظور ،»أَبِیه عنْ علی بنِ اَلْحسنِ« از صدوق اسناد

 واقـع  تصـحیف  و تحریـف  مـورد  صـدوق،  آثار بعدي هاي برداري نسخه در که هستند

  اند. شده

 ؛اسـت  نداشته اریاخت در میمستق صورت به را عسکري ریتفس کتاب صدوق خیش .3

 به ؛است دهینشن و دهیند يگرید افراد طرق در را کتاب ثیاحاد و اتیروا یتمام یحت

 ۀواسـط  بـه  ،يعسـکر  ریتفسـ  اتیروا از یاندک تعداد به فقط صدوق خیش که یمعن نیا

 خـود  آثـار  در را ها تیروا  همان تنها که دهکر دایپ یدسترس گرانید و ياسترآباد مفسر

  .است نموده منعکس

 يدارا یبرخـ  نـد؛ ا دسته سه عسکري امام به منسوب تفسیر خطی هاي نسخه .4

 هر يدارا یبرخ و گر،ید نوع سند يدارا یبرخ و ،مشابه یاخلد و ییابتدا سند نوع کی

ـ راو افـراد  ق،یـ طر از یبخشـ  در کـه  نـد؛ ا کتـاب  ییابتدا سندها نیا نوع دو  هـم  بـا  انی

   .اند مشترك

 هـا  کنیه نگارش در اخت�ف خطی، نسخ روي بر تفسیر اسناد اخت�ف ترین مهم .5

 بازشناسـی بـه   کـه  رو ازایـن  لهئمس این در جزئی اخت�فات این است. عسکري براي

 امـام  نام ذکر هنگام در اسناد، این در است. مهم بسیار کند، می کمک عسکري هویت

 یعنـی  عسکري، حسن امام هم دیگر، سوي از است. شده ذکر کنیه نوع دو عسکري،

 کنیۀ دو هر شیعیان، ما یازدهم امام یعنی ،عسکري حسن امام هم و اطروش، ناصر

ـ « ۀیکن تنها ر،یتفس ۀیاول و ییابتدا نسخ در اند. شتهدا »محمد ابی« ـ کن کـه  »محمـد  یاب  ۀی

 بـه  انتسـابش  ریتفس کتاب که بعد،  ۀمرحل در .است داشته وجود است، اطروش ناصر

  .است شده اضافه اسناد به نیز، »قائم یاب« ۀیکن گرفته، شکل انیعیش ازدهمی امام

 توجهی قابل بخش که اثري تنها ،آثارش در صدوق شیخ روایات اسناد از جداي .6

 کمـی  با احتجاج، سند است. احتجاج کتاب دارد، خود در را عسکري تفسیر روایات از

 اسـناد  شبیه اضافه، توضیح یا سند در اضافه راوي عنوان به »ابویهما« اخت�ف در تفاوت
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 اطـروش  ناصـر  علـی،  بـن  حسن اگر حتی اسناد، این طبق .است صدوق شیخ روایات

 رجـال  در نیز ائريغض ابن که طور همان .است هادي امام اسناد، اصلی راوي ،نباشد

   است. کرده اشاره خود

 بـراي  نیـز  »ترکیبـی  و تعویضـی  احتمـالی،  اسناد« ،شد بیان که اسنادي از جداي .7

 ائريغضـ  ابن از نقل به عسکري، تفسیر از ما اط�ع با که است بیان قابل عسکري تفسیر

 و هـا  احتمـال  تـوان  مـی  شهرآشـوب،  ابـن از  قـل ن به عسکري، تفسیر از ما اط�ع نیز، و

  د.کر عنوان تفسیر اسناد دیگر براي را هایی فرض

 :شـود  مـی  روشن مطلب دو عسکري، تفسیر اسناد دربارۀ مطالب بندي جمع از .8

 علی بن حسن نام یعنی است؛ یافته تحریف و تصحیف ،»علی بن حسن« عنوان .الف

 مختلـف  مراحـل  در و دوران طـی  آن، از منقـول  روایـات  نیـز  و يعسکر تفسیر در

 یـک  از کـم  کم که يطور به است؛ دیده خود به را تغییراتی برداري، نسخه و نوشتاري

 شـده  بـدل  امـامی  مـذهبی  شخصـیت  یک به مذهب، زیدي تاریخی مذهبی شخصیت

 حسـن « همـان  یعنی، »اطروش کبیر ناصر« تفسیر، اسناد در علی بن حسن .ب است.

 »يالعسـکر « عنوان اب پدرش، لقب مناسبت به را او گاهی که است؛ »ناصري علی بن

 تفسـیر،  انتسـاب  ،عسکري حسن امام نام با او نام شباهت خاطر به و ؛اند کرده یاد

   هماهنـگ  بسـیار  نیـز،  تفسـیر  کتـاب  ومس سند با ،انتساب این که ؛شده گرفته اشتباه

  .است

 
  منابع

 .ش1348، رانیا فرهنگ ادیبن: تهران ستوده، منوچهر حیتصح ،انیرو خیرتا اءاله،یاول ،یآمل .1

 .ق ،1403الشهداء دیس :قم ،یاللّئال یعوال محمد، جمهور، یاب ابن .2

  .ش1366، نا بی :تهران ،یانیآشت کوشش هب ،طبرستان خیتار محمد، ار،یاسفند ابن .3

  .ق1369، هاس�می :تهران ،ثیا�حاد جامع قمی، احمد بن جعفر ،يراز ابن .4

  .تا یب،  الحیدریإل المطبعإل :نجف ،العلماء معالم ،یعل محمد بن ،آشوب شهر  ابن .5

 .ق1436، العربیه المخطوطات بغداد: النواصب، مثالب ،ــــــــ  .6

 .ق1369،  للنشر دارالبیدار قم: ،مختلفه و القرآن متشابه ،ــــــــ  .7

 .ق1379، إلیدریالح :نجف ،)ق1376(انهم :زین .ع�مه :قم ،طالب یاب آل مناقب ،ــــــــ  .8

، انیانصـار  ۀمؤسسـ  :قـم  ،طالـب  یاب آل انساب یف الطالب عمدة ،یعل بن احمد نیالد جمال عنبه، ابن .9
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  .ق1417

، دارالحـدیث  :قـم  ج�لـی،  بکوشـش  ،الغضـائري  ابـن  رجـال  الحسـین،  بن احمد غضائري، ابن .10

 .ق1422

  .ق1417، إلالمعرف دار: روتیب ،یرمضان میاهابر قیتعل ،الفهرست اسحاق، بن محمد م،یالنّد ابن .11

،  ش1364 ،13، شـمارۀ  نور علـم ، »يالعسکر حسن امام ریتفس ۀدربار یبحث«، کاظم ،ياستاد .12

 .136ـ118ص

ـ یا مطالعات، »او ریتفس بر دیتأک با اطروش للحق ناصر یقرآن آثار یمعرف« کاظم، ،ياستاد .13  ی ـ ران

 112ـ80ص، ش1399، 1ش، 10د ،یاس�م
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