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  ریو تفس یفکوفرات ریاجتهاد در تفس زانیم ریتأث یقیطبت لیتحل
 یاشیع

 زهره اخوان مقدم
 رانیا  ، هران ،ن کریمعلوم و فنون  رآداناگاه  ، رآن و حدیثعلوم  یا دانا

 افشان بستاکچی

 نرایا،   هران ،میداناگاه علوم و فنون  رآن کر ،داناجوی کا شناسی ا شد علوم  رآن
 ( 1399ن09ن01: ذیرشپ  ا یخ؛ 1398ن09ن29 فت:  ا یخ د یا

 هچکید
 و یفکرر تیرشرودن هو دا ارهی  دیی أ ،یمطالعام دو ان معاصر د  حوزه علوم اس،م  یهایو یاز و

آثرا  د   زیرا جملة از. است هاجبران و  دا ک آن یشرا هایخألها و کاست  یو شازشناس  عهیش  یعتقادا
 ریعنوان  فس اش  رن چها م، زیآغاز  یهاه  رن سوم و سالش لقعمت  ری فاس  ،یثیو حد  ی ستره علوم  رآن

 هیمأثو  اول ریاز  فاساست، که  یی وا ریاز جمله  فاس ریدو  فس زیاست. ا یاشیع ریو  فس یفرام کوف
منقول از ائمره ع( هسرتند. از جملره  امیمختلف خصوصاً  وا امیر  واممسوب شده و ماتمل ش  عهیش

 امیرو  عرداد  وا نشیرچ نش،یآن د   رز ریو ، موضروع اجتهراد و  رأثذکم ریاسمسائل موجود د   ف
 شیماننرد:  ررا  آن دو مفسرر  یو عصرر زنرد   یشوم  طیشرا  ،یمرشوط شه هر سو ه است. مذهب فکر

شره امرام، فارا ها و  یو عردم دسترسر نهیاز مد یو یفرام، دو  ستیشر کوفه د  دو ه ز  هیدیغالب ز
 یعل دشزیزز ا یعصمت شه اصماب کسا و وجود  رائز سند   صاتاخ  بت،یعصرغ  ،یاسیس  ی نگناها

 ری فسرر شر هیردیاز جمله اسرتنادام غالرب شرودن  وش و نگررش ز  یکوففرام  ری فس  امید  سند  وا
د   امیر وا زیانتخراب عنراو ه،یرامام  ثیشه مرکز نقل حد  یاشیع  یکینزد  یز طرفاست. ا  یکوففرام
. اسرتهشرودمر ثر  یاشریع ریکره د  انتخراب و نگرا ش  فسر دهوشر ی... از جمله مسائل و یاشیع ری فس

 انیره  ا شنرامبرد  ریدخالت اجتهاد د  نگا ش  فاسر  یهر سو ه نوع  لیذ  امیاخت،ف فاحش  عداد  وا
شرده، وجروه مختلرف  سرهیدو اثرر مقا زیمند جام ا یقی طب –یلیپووهش شا  وش  مل  زی.د اکندیم

 . ستبان امخاط دی اشل  وجه آن د  معرض د  یو نتا تهف ر  را  ینامبرده مو د واکاو ری فاس

 .یریتفس یهااجتهاد، بوم  ،یفرات کوف  ،یاشیع ،ییروا ریتفس واژگان کلیدی:

 
 E_mail: a.bostakchi2602@gmail.com (نویسندۀ مسئول) 
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 همقدم. ۱

 ریز مناشعی که مفسران و علماء شیعی شه منظو   فسیر آیررام  رررآن کررریم یکی از مهم
مان ع( د   فسرریر  رررآن صررومع از کنند، کتب ماررتمل شررر  وایررام منقررولشدان مراجعه می
 ردید  فاسیر مأثو  شیعه که ماتمل شر  وایررا ی از اند. شییر  وایی معروفشوده، که شه  فاس

 ریز میراث  فسیری مسلمانان د   بییز و  فسیر معانی و مقاصررد شهاز  رانشوده و اائمه ع(  
حرردیثی،  - رآنی ملوع هترس شوند. از جمله آثا  موجود د   میشلند آیام  رآن ممسوب  

 آیرردشرریعه شرره شررما  میو فرام کوفی است کرره از  فاسرریر  وایرری     فاسیر متعلق شه عیاشی
 عیاشرری و فرررام( و   دو ة زند ی هررر دو مفسرررسی  شر (.  146:  1381  ،علوی مهر .ک؛   

انررد؛ عوامل مرر ثر ممیطرری و شرررایط موجررود د  عصررری کرره آن دو د  آن زنررد ی کرده
نرروع اندیارره و شرراو    ا  ا حدودی  بییز کرده، کرره ایررز شرررایط د  ا  هآن  دهی فکریجهت

  .ک؛   تاسرر  ررذا  شرروده  انتقال  وایررام و شرریوه نگا شرری  ررأثیرفرام کوفی و عیاشی د
 (.148-129: ص 1385طباطبائی  

ایز  فاسیر آنچرره حررائز اهمیررت اسررت؛ اینکرره عیاشرری و فرررام هررر دو   شا شر سی مقدمة
م هر دو ته از نقاط  واند که ایز نکشرای معصومان ع(  ائل شوده  یاوهاهمیت و جایگاه وی
جررود مو  هرراییکی از چررالش .(.  09:  ق1421 .ک؛ امیز احسان،       شود فسیر ممسوب می

است که ایز امررر شرره دو  وش  اشررل  وجیرره د   فاسیر نامبرده، مسأله حذف اسانید  وایام  
و نررده ایررز کتررب، شرره منظررو  آد ررر  اسررخشوده؛ اینکه ممکز است حذف اسررانید  وسررط ن

شودن زمان دو مفسررر شرره عصررر  شاشد؛ یا شه دلیل نزدی   ب صو م  رفتهکاهش حجم کتا
ط شرره ز آو دن سررند مرشرروانررد؛ شنرراشرایز اد ندیدهر ذکررر اسررانی ها ضرو  ی شرر امامان ع(، آن
 هررر همچنیز شررا  أمررل د  (.3-20: ص 1380 .ک؛ معرفت،     اندنظر کرده وایام صرف

ام  ا د یافررت کرره ، چیررنش و  ررزینش  وایرر جتهاد د  مررتز  وایررامفسیر  أثیر میزان ا   دو
ی و  فسرریر عیاشرری  ا سرربب همیز امر اخت،ف  عداد  وایام موجود د   فسیر فرام کرروف

اجتهاد د   رایش و نگرش مذهبی فرام کوفی و عیاشی، خود یکی از عوامررل   است.شده
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فسیر فرررام د ت و استناد شه نوع  وایام مند ر د   ا  ش  .استنتخاب  وایام شودهم ثر د  ا
 وان وی  ا ی  شیعه زیدی شا  رایش عرفانی دانست. وجود  رائز سررندی کرره کوفی، می

نی کرره مل  اویانی است که د  مناشع  جررالی شرریعه امررامی وجررود نرردا د و اسررامی  اویرراشا
علی د  ذیررل شرخرری آیررام ز دشیل ز:  وایا ی که از  و رایش زیدیه آنها ممرز شوده مانند

سو ه زخرف از  ول زیررد شررز 28د  ذیل آیه    536ال د   وایت  عنوان مث است، شه  نقل شده
 است:علی آو ده

مهاجر پد  ما و همسرش خدیجه ماد  ما و دخترررش فاطمرره ما و مومز     سول خدا جد
اطمه و امررا ف و  ز مسی و علی و المسز و ال... المعصومون منالا خمسة:  سول اهلل    ماد  ما است

 .ک؛ فرررام   ... کننررد ونه کرره مررردم  نرراه مرریی کنیم هماناهل شیت  اه  ناه م  شا ی ما
شا  د  اسررناد  وایررام  فسرریر فرررام 29علی  یدشز زهمچنیز ذکر نام  .  (405  ق:1410کوفی،

موضرروع اسررت کرره وی کوفی شه صو م ا فا ی نبوده و خود دلیل  اشل  أمل شر اثبام ایررز 
 رروان ر عیاشی میا  أمل د   فسی است. از طرفی ش ا د   فسیر وا د کرده  ودخ  هیدینگرش ز

شرره  فسرریر وی هویرردا  طاو  ا امامی مذهب معرفی کرد که ایز امررر د  مررتز  وایررام مرشررو
د استفاده ایز دو مفسر د  کتب  فسرریری است. یکی دیگر از مسائل مو د  وجه، مناشع مو 

اد  وایام ر فهرستی از  عدیان آن پرداخته و د  آخش  شه  صیلکه د  متز پیش  و شه  ف است  
های  رآن کریم  ا د   فسیر عیاشی و فرام کرروفی شرره صررو م شه هرکدام از سو ه  مرشوط

 ایم.  ای مقاشل چام مخاطب  را  دادهقایسهم

که: اجتهرراد دو ال است   حال شه منظو   عییز چها  چوب کلی شمث جای طر  ایز س
هررای  هکرردام از سررو  وجود ذیل هرینش، چینش و  عداد  وایام م ز   دری  مفسر چه  أثی 
 است    رآن داشته

کرروفی شرره  شررته  مریررر   شرخی از  مقیقا ی که د  حیطه کتب  فسیری عیاشی و فرام
»نگرراهی شرره  فسرریر فرررام  :وعی دا نررد عبا  نررد ازد  آمده و شا پووهش حاضر  ااشه موضرر 

یسررنده کترراب ( کرره اشترردا شرره معرفرری کلرری نو1378ب  «، نوشته عبداهلل موحدی ممرر کوفی
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حول ممررو  نویسررنده و  فسرریر فرررام کرروفی مطررالبی  ا شرره  فصرریل شیرران   رداخته و س س پ
 مت عنوان » وایام  أویلی د   فسیر فرام کوفی«  وسط مریم   له دیگریااست. مق نموده
ی از مباحررث ین ع  قادیه  طبیق و جری آیام شا مص( نوشته شده، که نویسنده ش1386    بادی

ای شررا عنرروان »نقررد و معرفرری است. نوشتا  شعدی، مقالهرداختهحوزه  أویل پ  علوم  رآنی د 
( کرره شیاررتر شرره  وایررام 1389     ی« اثررر مررریم  بررادیف وایام  مریف د   فسیر فرام کو

 دال ایررز ا هررام و    مریف نما د   فسرریر فرررام کرروفی پرداخترره و ادلررة خررود  ا د  خصرر 
رام کرروفی« اثررر عبرراس زا ع »کاوشی پیرامون م لف و  وش  فسرریر فرر الة  مق .  تاسآو ده
 لف و کترراب م( است که وی پس از شر سی آ اء مختلف، شه اثبام وثا ت 1395   شیدکی

هایی که د  حیطه  فسیر عیاشی نگاشته ها و پووهش است. این  مقاله فسیری وی پرداخته
قیقرری حیم عمممد شز مسعود عیاشی« اثر عبدالر  و  می یه  اند شامل: مقاله »علی شز شاشوشده

هررایی از اشررز (، که نویسنده پس از معرفی اجمالی از ایز دو نفر نقل  ررول1364   شخاایای
است. همچنیز مقاله » فسرریر عیاشرری و شا ة آنها آو دهشیخ صدوق د   یم، شیخ طوسی ودن

است که  وسررط سررید کرراظم   ایوهون پوایام آن د  شواهد التنزیل« عنوایاشی اسانید  شاز
کتاب حاکم حسکانی   شده و د  آن، موا د اسناد  فسیر عیاشی د نوشته  (1385   طباطبایی

 است.   ا شر سی کرده

وجرره شز  ررانی ماننررد: ع،مرره ا که  فسیر عیاشی و فرام کوفی از کتررب مررو د  آنج  از
ی شرریز شا شر سی  طبیقرر   اند نگا اند؛ شناشرایز نحاکم حسکانی شودهی و اشز ندیم و  طباطبائ

اعم از  أثیر نگرش مذهبی فرام کرروفی و عیاشرری  ریز مسائل، ئی شه مهمایز دو  فسیر  وا
ن اجتهاد دو مفسر د  چینش و زینش  وایام  ا مو د شر سی  را  اد  دو  فسیر،  أثیر میز

شرره هررر ط  شورم مسیر نامبرده شا  رسیم  عداد  وایاضمز شیان نقاط  وم و ضعف  فاداده و  
هررا  ا شیرران نمرروده و نتررای   اشررل ود ذیل سررو هم موج وایاسو ه، علت اخت،ف د   عداد  

 کند.میمقاله حاضر  ا  أیید   یاند و همیز امر نوآو  وجهی  ا حاصل کرده
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 . معرفی فرات کوفی و مروری بر تفسیر وی 2

هررای ویو ی  شررا  شطررهر وی شرره ذکررر کلیررا ی د   او  فسی   شه منظو  شناخت فرام کوفی
 شود.مفسر و  فسیر او ذکر می

 معرفی اجمالی فرات کوفی .۱-2

ن سوم و اوائل  رررن رق( از زمره  جال نیمه دوم  352 متوفای    فرام شز اشراهیم کوفی
و ان غیبت صغری است. »اینکه فرام د  کدام شَلَد متولررد شررده، چها م هجری و معاصر د

شه صو م  طعی و مسلم  وشز اسررت لقررب ه  نچآت،  یا فوم کرده شه  وشنی ماخ  نیس
ولد فرام یا حرردا ل ممررل ناررو و نمررای او شاشررد؛ ی« او است. حال ا ر کوفه ممل  »کوف

نکررا  ل فرهنگی و فکری غالب شر ایز سرزمیز د  افکا  و عقاید فرررام امنقش و  أثیر عوا
ز طبقرره اسررتادان ا  و  ی م  شود. ایاان از معاصران شیخ کلینی و علی شز اشراهیمپذیر نخواهد  

 (.302م: 1983آ ا شز گ  هرانی،      ود« کلینی شه شما  می

شکوفایی شرروده،  ووی د  دو ان زند ی خود د  عصر غیبت صغری، د  اور شالند ی 
هررای شرریعه شرره لمرراظ فاررا های سیاسرری و  ررریز دو انهر چند ایز دو ان یکرری از سررخت

امررا شررا   (.279-277: صرر 1382،  شرریرف  شررری  .ک؛    استهای فرهنگی شودهآشفتگی
ای شرره  ریز اشررا هشررود و کوچرر ان دیررده نمیر ایاایطی شاز اشی د   فسی وجود چنیز شر

کند؛ هر چند شرایط حاکم شررر آن زمرران شررر سررایر آثررا  وی یمغیبت و شرایط خا  آن ن
  ه دهمچنرریز شافررت اجتمرراعی کرر   .(421ق:  1412اشز شاشویرره،    .ک؛    استکردهنمود پیدا  

هررای و آیرریز   اشراهیمرریزیسررتی ادیرران  مل هرر م شوده، »شه دلی ه زند ی وی د  کوفه حاکو د
ای از صماشیان ود مجموعه  ستردهجای چون موالی شا ساشقة ز دشتی، و نیز وجدید شیگانه

رصت طلب شا طبقام مختلررف اجتمرراعی، ا تصررادی و فرهنگرری شد ی و شرخی از مردمان ف
و ی از شرررایز دشنررا(. 22-1صرر  :1386مهرردوی،   د« شررو هو دشرررایط سررختی  ا فررراهم آ

وجررود آمرردن جریرران   ری شر مردم سبب شررهغالب شدن  وحیه نظامی  می ومرکزیت اس، 
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 فررت های آن زمان شه شما  می ریز جریانشود، که از جدی و د  میان مردم شدهلفکری غ
 است.  داشته  فیوکم وجهی د  نوع نگا ش  فسیر فرا ِو همیز امر  أثیر  اشل

 وان شه نام شرخی ماایخ او دست یافت. مید   فسیر وی    از اسناد  وایام فرام کوفی
شررز سررعید اهرروازی کرره از رده، ماننررد: حسرریز کرر زیادی نقررل  وایررت  وی از ماایخ  وایی

هررر چنررد   (298م:  1983آ ررا شررز گ  هرانرری،     جواد ع( هستند ضا ع( و امامماماصماب ا
نیررز  رراشع فررت ماررایخ فرررام  رروان  دا د؛ اما نمیفرام  رایش زیدیه ر سی ف م  اکثر  وایا

ام فرام د  سلسله ناند؛ زیرا شرخی از ماایخ وی از اصماب ائمه است.  رایش زیدیه شوده
شه فراوانی شرره   « ا بالایام مرحوم سید شز طاوس د  کتاب »اسانید صدوق و اسناد شرخی  و

ل عاملی از کترراب  فسرریر فرررام کرروفی د  وسررائر  ح  خشی   ع،وه مرحومخو د. شهچام می
حررر عرراملی،  .ک؛   اسررتد شررمرده ده کرده و آن  ا جررزء منرراشع مررو د اعتمررایعه استفاالا
ایز  فسیر فرام کوفی جزو  فاسیر مررو د اسررتفادة علمررای شررز گ شرریعه شنا شر  (.46:  ق414

              ند.اشوده که از مطالب آن د  نوشتز کتب معتبر خود شهره شرده

 یر ررریز جریانررام فررراکوفی شاید شیان نمود، یکرری از د   اشطه شا نگرش مذهبی فرام 
زیدیه و امامیه شرروده؛ کرره وی د    روه شیعه ود  آن زمانِ کوفه و د  عصر فرام، وجود د

کرررد و آنچرره شاعررث  آن زمان شه علت حاکمیت جریان زیدی شه  روه زیدیه  رایش پیرردا
ی زیرردیان نقرراط هرراموزهه شا آشاشد که، متز  وایام کتاب  فسیر وی میشدر  مز ااثبام ای

 (.277ق: 1424صائب،  .ک؛    اشتراک زیادی دا د

ها د  مناشع  جررالی امررامی ها ماهود شوده و نام آنزیدیه آن رایش    اسامی  اویانی که
شا  د  اسررناد 29  یعلذکر ناده، خود از جمله ادله مستند شر  رایش زیدیه است. نام زیدشز 

 ه زخرررف از  ررول زیررد شررز علرری سررو28آیه    د  ذیل  536ت  است، د   وایش آمده وایا 
 است:آو ده

و همسرش خدیجه ماد  ما و دخترررش فاطمرره د  ما  پ سول خدا جد ما و مومز مهاجر  
ا ... المعصومون منالا خمسة:  سول اهلل و علی و المسز و المسیز و فاطمه و امرر   ماد  ما است
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 .ک؛ فرررام   ... کننررددم  نرراه مرریکرره مررر ونرره  کنیم همانا اهل شیت  اه  ناه میم   یاش
ب کسا اختصا  داده و شا ااز طرفی فرام عصمت  ا فقط شه اصم  (.405ق:  1410کوفی،  

 وایترری د   ر نام المهدی د  مقدمه کترراب؛ امرراد  عصر غیبت صغری و ذک وجود زند ی
: 1386،   بررادی  .ک؛    مت ائمه اثنی عار ماررهود نیسررتماا  شه فسیر او مبنی شر اعتقاد وی  

رده کرره شرره دلیررل فاررا ها و الزم شه ذکررر اسررت کرره فرررام د  شرررایطی زنررد ی کرر   (.123
های مختلف د  آن دو ان  نها جریان زنده و پویایی که سیاسی و وجود  رایش   ی نگناها

منظررو  فرررام شرردیز ز  مرری هشرره  د  آن زمان حال و هوایی شیعی داشته، جریانِ زیدیه شوده،  
  رایش سوق پیدا کرد. 

 « فرات کوفیمعرفی اجمالی تفسیر » .2-2

اسررت. نررام او شررهرم یافترره آنچه مو د اهمیت است،  فسیری است که شهد  شا ه فرام  
 فسیر فرام کوفی  فسیری  وایی شه زشان عرشی است که د  دسترس ما  رررا   رفترره، و شررا 

 رروان مرری ایز کتاب د  شررأن امامرران معصرروم ع( اسررت، امایوز  عنایت شه اینکه شسیا ی ا
ع،مرره (.  38-7: صرر 1370ک؛ استادی،  .ا زشمندی شرای فرام د  نظر  رفت  جایگاه
 وید: ا ر چه شز  ان د شا ه شخ  فرام، چه خوب و چرره شررد شا ه ایاان می دمجلسی  

هررای که شررا حرردیثت  اس  ناناند؛ اما اخبا  و  وایام موجود د   فسیر فرام چیادی نکرده
 است.م مهیا نمودهده، مر به خوشی  ا شرای فرامعتبر که شه دست ما  سی 

او شسرریا  مررو د اسررتفاده شرروده و علرری شررز   اینکه  ا دو  رن شعد از مرگ ایاان  فسرریرشا  
شررواهد کم حسررکانی د  کترراب »ویه  می از وی شرای صدوق حدیث نقررل کرررده و حرراشاش

ز فرررام آو ده  رررن شاررم شرره شعررد دیگررر نررامی ا  ده؛ امررا ازکرررل  قرر ث ناز او حرردی  « التنزیل
سرانجام پس از حدود هاتصد سررال از مرررگ   (.  246:  1393حسکانی،    .ک؛    استناده

ر فرام شه دسررت شز  رران شرریعه ماننررد: حررر هایی از  فسی ، د   رن یازدهم هجری نسخهیو
ب  فسرریر احصرر  یاررهد ش شرریخ مممررد المعرراملی و  اضرری سررعید  مرری و معاصررر نامرردا

ب شررز اشررراهیم د  کترر   ه شعررد نررام فرررامد، و از آن زمان شو فی  کاشانی  سی   « الد ائق»کنز
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یکی از دالیل فاصررله  رررفتز از  فسرریر   (.255  : ا .ک؛ فی  کاشانی، شی    راجم ذکر شد
فرام کوفی، دخیل کردن دید اه و  رایش زیدیِ وی د  نگا ش  وایام شرروده و همرریز 

 شود.سیر او شده  ف ی انزوامر موجب ا

 شی و معرفی وی . مروری برتفسیر عیا3

ر کرر های مفسر و  فسرریر ذکلیا ی د  مو د ویو یشه منظو  شناخت عیاشی و  فسیر او،  
 شود.می

 . معرفی عیاشی ۱-3

( معررروف 320اشونصر مممد شز مسعود شز مممد شز عیاش سُلمی سمر ندی  م حرردود
ای شرریعه  میم و از فقهرر مر ند و شه  ررولی از شنرریسم  ردماز    .(317:  1351 طوسی،    شه عیاش

 فررت و هررای دو ان خررود شرره شررما  میز وی از شر ری  امامیه د  عصر غیبت صررغری اسررت.
  .ک؛ اشررز نرردیم،  ای شرخررو دا  شررودن از اهمیررت ویرروهای او د  نررواحی خراسرراهرر کتاب
 ررردد کرره شرره یمرر   رم شرر  با  است و نسب او شرره  بیلرره شنرری  مرری عیاشی عرب  (244ق:  1415

: 1358  .ک؛ طبررری،   اسررتشررر آنجررا فرمررانروایی کرررده  اهسمر ند مهاجرم کرده و سال
 نامند. سُلمی سمر ندی می شر ایز اساس او  ا  میمی سمر ندی یا (414

ای شود که د  اشتدا وی شا  وجه شرره ممرریط زنررد ی خررود نگرش مذهبی عیاشی شه  ونه
ثر مطالعرره سته، پیرو مکتب اهل سنت شوده؛ س س شر ازییم ا  که د  نزدیکی سمر ند و شخا

ذهررز او متمررول شررده، شصرریرم یافررت؛ و شرره  ارریع عامه    د  کتب شیعیان و شنیدن حدیث
دانش شسرریا  شررد. سرررانجام فقرره   د و از عالمان شیعی و صاحب جایگاه شاال و فضل و رایی 

علررم و ناررر حرردیث   اه    ه دجعفری  ا پذیرفت و  مام اندوختة مالی خود  ا صرف هزینرر 
مررز عیررون » عرریز و صرردوق او  ا  ثقهنجاشی وی  ا » (.350ق:  1407  .ک؛ نجاشی،   کرد

ب د  وصررف او »شر ررریز د  علررم میرران اشررز شهرآشررواست. نیررز  معرفی کرده  « هذه الطائفه
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 است. شناشرایز عیاشی نیز مانند فرام کوفی یکی از مفسران مو د  أییدمردم مارق« آو ده
 ز گ است.  ش ایمعل

است. وی شه سبب ممرریط ر غیبت صغری زند ی کردهعیاشی نیز همانند فرام د  عص
نت شودنررد، سررنی شررود و آن دیا  اهل سزند ی خود د  نزدیکی سمر ند، که اکثر ساکنان  

کرررد، شنرراشرایز یان اهل سنت و شا شرایط آنان زند ی میوی د  م   همان(.  س س شیعه شد
شرره  رر،ش خررود مبنرری   وجود آمد؛ امررا عیاشرریدن، شرایط سختی شهشه  عشی   شرای او پس از

د  وا ررع   (.307-304: صرر 1408  .ک؛ امرریز،    دادشه فضائل اهل شیت ع( ادامه    شر مایل
یه  ایرر  شرروده، د  چنرریز عیاشی د  عصری که فقه حنفی،  فکر مُرجئی و حضررو  اسررماعیل

نتخرراب موضرروعا ی همچررون خمررس، ا. تاسرر فضایی شه دفاع از فقه و ک،م امامی پرداخترره
عت، امامت و والیت د   فسیر انتخاب موضوعام ک،می مانند: ایمان، شفاوضو، ا ث، و  

ی نفرری  فکررر عتقادام امامیه شوده، که د  آن زمان شه دو شکل، یعنرر وی، شه منظو  دفاع از ا
یه، یرر  امام  دامنفی و اثبام اعتقادام امامیه صو م  رفت وایز دفاع دوسویه از اعتقاح
 (.192:  1390 با   .ک؛ فهیمی ستفاع  رآنی شا  وش نقلی  وایی اد

 رروان دسررت یافررت خ می ز از ماررای 40شر سی اسانید  وایام عیاشی شه نام شیش از   د 
 شررودختصا  د  کتب  جال مارراهده میچند شه اهر     ز،  24که از ایز میان  نها شر  حال  

اند، شنرراشرایز النهر شودهخ عیاشی از منطقه ماو اء ایماز  ا  ضیشع  (25  .ک؛ استادی، پیایز:  
کنررد کرره حضررو  ماررایخ حرردیثی د  مرراو اءالنهر و اسررتماع عیاشرری از آنهررا ماررخ  مرری

ست. سررفرهای عیاشرری اهای حدیثی شوده  عصر غیبت صغری از جمله پایگاه اءالنهر دماو
ایررز منرراطق کرره از مراکررز خ  ایاز مشه شغداد، کوفه،  م و مناطق خراسان و استماع حدیث ا

های حدیثیِ آن دو ان، و حدیث شیز حوزه  دهندة  بادل فتند، نیز ناانیحدیثی شه شما  م
از جملرره  (.530: 1382  .ک؛ طوسرری،  ایررز منرراطق اسررتلِ علمرریِ ی شا ممافآشنایی عیاش

 از منطقرره کَررش ماایخ عیاشی خلف شررز حمرراد، اشوصررالح، و مممررد شررز نصرریر شررز شرراهی 
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ها فرزند او جعفرررشز مممررد  ریز آننامدا است اما  عیاشی شا ردان شسیا ی داشته  دانهدشو
 .1شز مسعود و دیگری اشو عمرو کای است

 «عیاشیسیرِ »جمالی تفمعرفی ا .2-3

 فسیر عیاشی یکی از  فاسیر مأثو  کهز شیعی است و از  فاسرریر مهررم حرردیثی شرریعه و 
شرره  است. از زمان ع،مه مجلسرریست ما  سیدهد شه که دست آو د  رن چها م هجری شوده

ز  فسرریر د  اختیررا  شرروده و از نیمرره دوم آن اثررری نیسررت. د  شعررد،  نهررا نیمرره اول ایرر 
عیاشی  ا د  سه جلد شه چاپ  سانید که د  جلررد سرروم ی شنیاد شعثت  فسیر  سمش1379سال

ه ایز ا دام ک  د،رر ک وایت  فسیری ذک  116 سمتی  ا  مت عنوان »مستد ک« ماتمل شر  
نوان مستد ک  ردآو ی شد، ذیل سررو ه مررریم آنچه  مت ع  نظیر شوده ود  نوع خود شی

ل، مجمررع البیرران، البرهرران، ماننررد: شررواهد التنزیرر   ی ا پایان  رآن است. ایز  وایام از مناشع
 الارریعه،امررالی المفیررد، نررو الثقلیز،  جررال کارری، معررانی االخبررا ،  أویررل اآلیررام، وسررائل

  .ک؛   اسررتشرروب اسررتخرار شرردهز شهرآا ررب اشرر الارایع و من نوا ، التوحید، عللالا اشم
 (.129-117،  1380عیاشی،  

ستند؛ اما ممل زند ی و ی  ممدوده زمانی ه  هشکوفی و عیاشی هر چند مرشوط  فرام
نوع نگرش و  رایش فکری و مذهبی هر دو شا یکدیگر متفرراوم شرروده و ایررز نکترره  أمررل 

اسررت. از طرفرری شررا ثر ذا  شررودهدو د   ألیفام آنها ا  نگرش و نگا ش آنع  نو  د   شرانگیز،
اند؛ شودهاعتماد زمان خود   نام و مو دکوفی و عیاشی هر دو از مفسران شهوجود اینکه فرام

اما هر دو چندی پس از وفام،  منام شده و  فاسیر آنها شرای ی  مدم زمان طوالنی شرره 
هررا هویرردا ان آنط عالمان، دوشا ه د  کتب علمی نررام و نارر وس   اعدهشد؛ شفراموشی س رده

 است.شده
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 . مقایسه مقدمه و متن دو تفسیر  ۴

شه صو م عمده د  کتاب   عی مطالبی است، کهوضمقدمه هر کتاب  ویای کلیام مو
کرروفی نیررز صرردق شده، و ایررز مطلررب د   اشطرره شررا  فسرریر عیاشرری و فرررامها پرداختهشدان
پیررروی آنهررا د  خود دلیل شر    ایز دو کتاب،   ع نوع چینش مطالب د  مقدمها  ود  کند.می

 متز، از عناویز موجود د  مقدمه است.

یتفسیر فرات کوف مقدمۀ  .۴-۱  

های  رررآن، شرره موضرروع علررم ظرراهر و مقدمه، فرام ضمز آو دن اسامی سررو هد  ایز  
و شرره   (3، پیارریز:  یکرروف؛    .ک  شاطز  رآن و همچنیز علررم  فسرریر و  أویررل اشررا ه کرررده

سررو ه   33خست د  ذیل آیه  سا و نفی آن از دیگران است. نانمصا  عصمت شه اصماب ک
کند: شنیدم زیررد شررز شز  اسم پد ش  وایت می  احزاب: فرام ... شه صو م معنعز از علی

 امونَّاِ﴿سانی که آیة  ما لهم سادس. همان ک   وید: إنما المعصومان منا خمسة ال واهللعلی می

( د شررا ة آنرران 33 احررزابن  ﴾اطهیرًم تَکُرَهوطَیُ  َو  یتِالبَ  هلَاَ  جسَالرو  مُنکُعَ   َذهِیُلِ  اهللُ  ریدُیُ
 ع( است، اما ما اهررل    س( و حسنیز    ع(، فاطمه زهرا  لیع  ،  (   ات؛ یعنی پیامبر  نازل

 د وا شیت شه  حمت او امیدوا  و از عررذاشش د  خرروف و هراسرریم. نیکوکررا  مررا دو اجررر د
ذکررر نررام   2اسررت.اده شرردهان پیررامبر وعررده د ونه که شرره همسررر  شدکا  ما دو عذاب؛ همان

ی د  نگررا ش ایش زیدیرره ور رر شرره غالررب شررودن    متز  وایتعلی د  سند  وایت و  شز زید
 است که ایز ناان از  عصب وی شرآن عقیده است. وایام  فسیری اشا ه شده

تفسیر عیاشی مقدمۀ  .۴-2  

آمررده کرره شسرریا  خصو  مباحث علوم  رآنرری   ب شرخی  وایام د اکت   یز د  مقدمه ا
نررد: ناشرخی موضوعام علوم  رآنرری م شا ةهای ائمه ع( د  حادیث دید اهایز ا مفید است.

القرآن،  رآن معیا  سنجش  وایام معصرروم، ا سررام آیررام  رررآن، ناسررخ و منسرروخ، »فضل
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 ع( جهررت  ن، لزوم مراجعه شه ائمررهآ ر همممو  شودن فظاهر و شاطز، ممکم و متااشه، ائمه
دال د   رررآن مه شه  أویررل،  فسرریر شرره  أی و نررامطلوب شررودن جرر سیر  رآن، علم ائفهم و  ف 
 (.17-3 : ص1ر،پیایز   عیاشی،   است« آمده

 ا د  نرره شخررش شررا هاررت عنرروان عیاشی د  مقدمرره  فسرریر خررود هفترراد و سرره  وایررت  
 (.175پیایز:    فهیمی  با ،   استآو ده

 تعداد روایات واننع یفرد

 وایت  17 فی فضل القرآن 1

  وایت 7 شاب  رک الروایه التی شخ،ف القرآن 2

  وایت 7 ما انزل القرآنفی   3

سخ و المنسوخ والظاهر و البرراطز والممکررم النا   فسیر 4
 والمتااشه

  وایت 9

 

  وایت2  أویل کل حرف مز القرآن علی وجوه 5

  وایت 8 قرآنلز ام ما عنی شه االئمه: 6

  وایت 13 علم االئمه: شالتاویل 7
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ایی شاو های عیاشی  ا ناان می دهد؛ ا ر چه ایز عناویز از مررتز ق شه  نهوفهای  عنوان
 ی نبرروده و مفسررر شررر اا فرر ی  است، اما آو دن آنها د  مقدمه  فسیر امررر وایام  رفته شده

 وان ه متز  فسیر میاست. شه شیان دیگر شدون مراجعه شل داده ا شکاساس آنها  فسیر خود  
 است.یت آو دهکسانی و د  چه موضوعا ی  وا  هچپیش شینی کرد که مفسر از  

)ع(   موضع دو مفسر نسبت به دیدگاه اهل بیت .۴-3  

شرروند، شرره همرریز کهز شیعه ممسوب مرری  ه وست از آنجا که هر دو  فسیر از  فاسیر شرج
اند و  سمت  اشل  وجه ایررز  فاسرریر  ع( داشته  شیتاهلهای  ای شه دید اهوجه ویوهمنظو   

ز  اشل  وجرره اسررت کرره د   فسرریر و  بعیت از آنها شوده، هر چند ایز نکته نی   دی د  مد ،  أی
 .ک؛    اسررتهدی شرر تر ع(  وجرره شیارر    ع( از سررایر امامرران  فرام نسبت شه حضرررم علرری

ای شرره  وایررام  مرکررز ویرروه سد هررر دو مفسررر  می  نظرشه    (.123-96: ص 1386جلیلی،  
هررا د  انتخرراب  وایررام متفرراوم شرروده و هررر نآاند؛ اما نوع نگرش و عقیدة  ائمه ع( داشته

-کدام  وایام و آ اء نزدی  شه  رایش مذهبی خود  ا د   فسیر آیام  رآن ذکررر کرررد
 اند.ه

 تفسیری فرات کوفی و عیاشی   شیوۀ  هایسمق. ۵

کرروفی، شررود. د   فسرریر فرررام فسرریری دو مفسررر انجررام میشیز شیوة    ایایسهاین  مق 
ن  ا شرره صررو م  زینارری  فسرریر اشتدای سو ه حمد  ررا آخررر  رررآ  مفسر شه  وش  ر یبی از

ه شصمای  علی و شرخشز شود. وی از اشز عباس و زیدآیه  ا شامل می  530کرده، که حدود  
الباً احادیث  ا شه صررو م و غ (176: 1388وی،   .ک؛ عل نقل  وایت کرده و  اشعان دیگر

از افرررادی نررام شرررده کرره د  از موا د    یاست؛ د  شرخمعنعز از ائمه اطها  ع(  وایت کرده
آ ا شررز گ  هرانرری، پیارریز، ای از آنها نیسررت کتب اصول،  راجم و  جالی ذکر و  رجمه

 .(298: 4ر
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مررو د  وجرره عیاشرری  وش  ر یبی،  فسیری عیاشی شاید شیان نمود که شا  وش    هاشط   د 
 ا آخر سررو ه کهررف   دمح  است. وی از اول سو ةنیز شوده، و د  کتاشش از آن شهره  رفته

 اسررتشر اساس مناشع نقلی  فسیر، آیام  ا شا استفاده از  وایام امامرران معصرروم ذکررر کرده
حررادیثی ای کو رراه، اعیاشی اشتدا د  مقدمرره  (.183  ،62 ص  :1381علوی، پیایز،    .ک؛  
 ع(  ا شرررای فهررم و  ه  رآن و فضائل آن شیان نموده، سرر س لررزوم مراجعرره شرره ائمررهیطد  ح
است. د  ادامه شا استفاده از  وایام منقررول از امررام شررا ر ع( و ردهر  رآن خاطر ناان کی س ف 

: 1351طوسرری، پیارریز،   .ک؛  سررتاتررهاخشه  فسیر شرخی آیام  رررآن پردامام صادق ع(  
320.) 

 وان د یافت  عداد آیام  وایام  فسرریری کوفی و عیاشی، می فاسیر فرامد   أمل  شا  
فی شسیا  کمتر از  فسیر عیاشی است، شرای نمونرره فرررام د  ذیررل سررو ه وکد   فسیر فرام
کررر یررت  ا ذا و 28 و ده؛ اما عیاشی د  ذیل همان سو ة، ی   وایت آ  7و    6حمد آیام  

ای  ا شا نگرش و  وش  وایرری غالررب ام  زیدهکوفی آی سد فرام است. شه نظر میکرده
 ع( د   فسیر آیام   وط شه همه امامان معصومشرزیدیه  فسیر نموده؛ اما عیاشی از  وایام م
 است. ری از آیام  ا د  شر  رفته رآن شهره شرده؛ شناشرایز ممدوده  سترده

وفی عیاشی و فرات ک یریفسگرایش ت .۶  

 ها یررا ا جاهررام  فسرریریهای  فسیری،  رایش وشکا ب و  یکی از مباحث مهم د  م

(Approachesinto Interpretation)  .هررا و هررای  فسرریری، ویو رریایش ر است
های فکری خررود  ا د   فسرریر ها و  راوشفرضخصای  فکری ی  مفسر است که پیش 

ایررز   ش  فسرریری عیاشرری شررهشررود.  ررراییر  فاسرریر میاز سرر ا  کند و شاعث  مررایزاعمال می
صو م است که شه  زینش  وایام فقهرری پرداخترره ود  پرری ایررز امررر دو هرردف  ا دنبررال 

االحکررام شررر اسرراس مبررانی امامیرره و دوم نفرری آن دسررته از  فسیر آیررامست  خناست:  کرده
 (.174پیارریز:   ،  ا برر مرریفهی   .ک؛    احکام فقهی اهل سنت که شا احکام امامیه  فاوم دا د
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فسیر فرام کوفی ماررهود نیسررت؛ شلکرره وی از  رررایش ش د   د  حالی که ایز نوع  رای
 (.86 بادی، پیایز:    .ک؛   استه فسیر خود استفاده کرد  عرفانی د  نگا ش

 . اجتهاد و تأثیر آن در تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی  7

جتهرراد ش و کوشش است. شه طررو  کلرری ا، ی  ناجُهد« یا »جَهد« شه معواژه اجتهاد از » 
فیررومی،   .ک؛  دن  مام  ،ش و کوشش شرای  سیدن شرره مقصررد اسررتای شه کا  شرشه معن 
 ررریز آنهاسررت،  فسرریر  ررریز و جررامع فسیری، که کامل هایشو یکی از  (112ق:  1414

رآن شررا  رر ام حکاجتهاد د   فسیر شه معنای استنباط و فهم معا ف و ااجتهادی است. د  وا ع 
شررا   ...  ،  رررائز عقلرری، لغررت، ادشیررام و  گر  رآن،  وایرراماستفاده از مناشعی مانند: آیام دی

د  دو  فسرریر عیاشرری و   (195  مهر، پیایز:یوعل  .ک؛    داشتز ص،حیت شرای  فسیر است
است، و اثری از ک،م نویسررند ان د   فاسرریر   ها » وایی« کوفی هر چند عنوان کتابفرام
  نرروع  ررزینش ر اجتهرراد هررم دا  أمل د  نرروع نگررا ش  وایررام  فسرریری،  ررأثی شما  ا  نیست،

اد  وایررام دعرر  وایام، هم د  نوع چیررنش  وایررام و انتخرراب منرراشع  وایررام و حترری د   
ده که اسررباب ی شومرشوط شه هر سو ه ماهود است.ایز امر ناأم  رفته از عوامل  ونا ون

 ت.سادهو  أثیر میزان اجتهاد مفسر  ا فراهم آ

 ر دو تفسیر تأثیر اجتهاد در گزینش روایات د. ۱-7

کوفی و عیاشی هر دو مرشوط شرره یرر  عصررر و زمرران طو  که  ب، ذکر شد فرامهمان
دا د. د؛ اما اخت،ف چامگیری د   عداد  وایام مرشوط شه هر ی  از  فاسیر وجود  ناشوده

 است.  مایا و ذا  د  ایز امر  زینش یکی از عوامل مهم و  أثیر

ایط م د   فاسیر ذکر شررده مررذهب فکررری، شررراز جمله عوامل م ثر د   زینش  وایا
بت شه سایر ش،د اسرر،می نسه  شومی و عصر زند ی آن دو مفسر است. شرایط شیعه د  کوف

شه امررام، فاررا ها و  نگناهررای سیاسرری و   دینه و عدم دسترسیشسیا  متفاوم شود. دو ی از م
و  یررام زیرردشز مختا   خواهانههای خون ع( و  یام  حسیز   دم اماماشه  ،اه ونا ونی اندیاه
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پویررای آن و ه ای  نها جریان زند... طبیعی است. د  چنیز شرایط آشفته  علی، عصرغیبت و
زیدیه شوده از ایز  و است که  وانست  وزنه امیدی شرای مردم شاشد، شیعه  ا  که می وز 

یررز م نفرررا  (.277 ررا:  عبدالممیررد، شرری   الزیرردیون«   هکوفرر الاند» أکثر  وا نررا فرری  شرخی  فته
حاصل چنیز اوضاعی شود. از شافت و  رکیب  وایام فرام کوفی نگرش زیدیه ممسرروس 

د   است علت ایز امر شه اجبا  شرایط ممیطی و سیاسی یا شه اختیررا  مفسررر کز ممشوده، که 
ن  وایررام موافررق شررا امیررزه   زینش  وایام  فسیر فرام کوفی  أثیر  ذاشته و از آنجررا کرر 

ایز  عداد  وایام  فسرریر فرررام ه؛ شناشر فسیر آیام  رآن کمتر شود رایش زیدیه شه منظو   
عیاشی کمتر اسررت. ا ررر چرره فرررام عرر،وه شررر  وایررام   یرفسکوفی د  مقایسه شا  وایام  

 شرره ع(   ع(  ا امررام سررجاد ع( اسررتناد کرررده، و از  وایررام صرراد یز   ئمه، شه  وایام ازیدیه
یه  اررکیل داده ر فرام کوفی  ا  رایش زیداست؛ اما  رایش غالب  فسی ره شردهند م شه

  ا  رایش امامیه.

هایی شامل: فضرریلت ل ممو  مسائل و عنوانحور   وایام موجود د   فسیر عیاشی شیات 
 اشطرره شررا آنهررا نررازل    وایام مخالف شا  رآن، اشخاصی که  رآن د  رآن، دو ی و  رک  

و جرردال شررا  رررآن و د  صرردد  ویل  رآن و نکوهش  فسرریر شرره  أیأه ع( شه  مائ  لمشده، ع
 .(18-2صرر : 2عیاشرری، پیارریز، ر  .ک؛    هررای امامیرره اسررت  اعتقررادام و آمرروزه روی

ی ایررز  فسرریر شیاررتر از سررایر االحکررام، ویو رری فقهرر همچنیز شه دلیل  وجه م لف شه آیام
 وایام ایز کترراب احیانررا شررا  وایررام ت »سی افوک فاسیر کهز امامیه از جمله  فسیر فرام

ضرررالفقیه و  هررذیب  وافررق کامررل دا د کرره یر منسوب شه  می، اصول کافی، مز ال یم فس
 (.83علوی مهر، پیایز:      شود«  ممسوب می آنی تیاز مهمی شراام

  ررری د  انتخرراب  وایررام اختیررا  کرررده« مذهب شرروده و دایررره  سررترده»عیاشی امامی  
یررام ایررز دو  فسرریر همیز امر موجب اخررت،ف د  نرروع  ررزینش  وا  (19:  1351طوسی،   

ی کوفی شه دلیل زند ی د  مکررانی کرره شرره لمرراظ مسررافت از مرکزیررت اسرر،ماست. فرام
اسررت؛ امررا ممررل زنررد ی  أثیر ررذا  شررودهصله داشته، ایز عامل د   زینش  وایام وی  فا
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ایررز امررر د   ررزینش  وایررام ه،  ت  فمیعیاشی شه دلیل اینکه از مراکز مهم حدیثی شه شما   
شنرراشرایز  وایررام شیاررتری  ا د    .(26 بررادی، پیارریز:    .ک؛  ایفا کرررده؛  وی نقش اساسی

  .تساکتاب  فسیر خود آو ده

 تأثیر اجتهاد در چینش روایات در دو تفسیر  .2-7

وی » اسررت.کوفی د  نوع چینش  وایام کتاب  فسیر وی نیررز مرر ثر شررودهاجتهاد فرام
اسررت. م علی ع(  ،ش شسیا ی کررردهت ع( و امامان شیعه شه ویوه حضرفی اهل شی رمع  د 

وسررمیز و نیازمنررد   ی غررثا ان داز طرفی ایز اثر نیز مانند سایر آثا  شا ی مانده از  ذشتگا
جر  و  عدیل و جداسازی است. فرام د  ایز  فسیر شه کثرم از  وایام  ررأویلی، از نرروع 

وعی  فسرریر شرراطز تفاده کرده، که از نظر عالمان ایررز شرریوه نرر سی اجر طبیق شر مصادیق یا  
 دیررهزی کوفی شررا غالبیررت  وایررام ود. همچنیز آیام د   فسیر فرامآیام نیز شه شما  می

است و آنجا که سایر امامان ع( نیز د   اشطرره شررا آیرره مررو د نظررر سازی و چینش شدهبمر 
ا خود رس فرررام کرروفی نبرروده یررا شرره اختیرر ت دس  د اند؛ اما یا ایز  وایام  نقل  وایت کرده

 (.408:  امیز، پیایز    است« وایام موافق شا عقیده زیدیه دادهیت  ا شه  اولو

کنررد. د  سراسررر  فسرریر هرریچ سیر عیاشی نیز  خ نمایی میف  م  اجتهاد د  چینش  وایا
نش زیسخز و نقل  ول مستقیم از عیاشی وجود ندا د، امررا شررا  أمررل د  چیررنش  وایررام  رر 

ل آیررام آو ده کرره خررود نرروعی اجتهرراد وایام از منرراشع  وایرری  مررت عنرروان  فسرریر ذیرر  
کترراب  فسرریر مرره  مقدوی شا انتخرراب عنرروان شرررای  وایررام د     همچنیز   شود؛یممسوب م

است. عیاشرری شررا ذکررر ضوعی  وایام شه جریان اجتهاد کم  کردهعیاشی و شر زیدن مو
کند که مررو د اخررت،ف  اشته  وایا ی  ا ذکردآن  ر  االحکام سعی ش وایام مرشوط شه آیام
ده، و ایز خررود ناررانه اجتهرراد  ع(  ا شیان نمو ق شا مکتب اهل شیت ا ماخ  و احکام مطاش

ه  وش و  رررایش  فسرریری اجتهرراد  وایررام اسررت. عیاشرری د  دو زمینرر نش  چیرر عیاشرری د
م شرررای اوایرر    است. اجتهاد د   وش شامل انتخاب مناشع و انتخرراب د  نرروع چیررنش کرده
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نش  وایررام مبتنرری شررر د   رررایش، جداسررازی و  ررزی  سیدن شه مراد آیام شوده و اجتهاد
 (.172 با ، پیایز:  فهیمی   است مانز زمفسر و شرخاسته از نیاو مبانی فردی ها  دانسته

 تاثیراجتهاد در منابع دو تفسیر  .7-3

هرراد د  منرراشع مررو د ت اج  یریکی دیگر از مطالب مو د اهمیت د  دو  فسیر ذکر شده  أث
مرری شاشررد کرره د  نرروع خررود دا ای  ا ش کتررب  فسرریری آنهررااسررتفاده دو مفسررر د  نگرر 

  یری است. های چام فاوم

شررود؛ امررا وی از منرراشع  فاسرریر  وایرری شرریعه شررمرده مرریفرام از یر   فسشا وجود اینکه  
 ز  ررول صررماشه واآن     است و د، زیدیه و وا فیه نیز شهره  رفته ونا ونی مانند: اهل سنت
د  فسرریر فرررام   (.411امیز، پیایز:    .ک؛    استقل  وایت کرده اشعیز و افراد دیگر نیز ن

م کریمه شر اهل شیررت ع( شخصررو  حضرررم آیایق کوفی ممو  غالب شر  وایام آن  طب 
شه شررما  آو د. «   فسیر موضوعی وان  فسیر او  ا از ایز زاویه »  ( است؛ شناشرایز میعلی ع

 وایررام شرره   ه اصل انتسرراب  مررامه شرطی صمیح است ک سد  مام ایز مطالب شیمظر  ن  شه
ه کسررانی ی چرر سو ح شاشد؛ د  غیر ایز صو م معلوم نیست که ایز  صرفام ازفرام صمی 

ایا ی کرره د   اشطرره شررا شررأن اهررل شیررت ع( د  و شا چه اهدافی صو م  رفته است. ذکر  و
 (.96 بادی، پیایز:    .ک؛   شودمی  بب فسیر فرام ذکر شده ایز شرداشت  ا س

 فاسیر شیعی است، وی د  نگررا ش  فسرریر خررود د  فسیر فرام از  ی نیز مانن  فسیر عیاش
اسررت، شر زیررده و خوانی داشررتهتوب آنچه  ا شا مبانی او هممک  غیراز میان مناشع مکتوب و  

 ا  شوده ساز  وی اهب از میان ماایخ و  اویان،  وایام کسانی  ا که شا شاو های  جالی و مذ
ای از  وایام  ا از منرراشع مجموعهنبوده که مفسر    ن دیگر چنیز است. شه شیا ا انتخاب کرده

 .ک؛    زینارری د  پرری آیررام آو ده شاشرردیچ  ن هرر د  دسترس شه صو م  صادفی و شدو
ایز امررر خررود  ررأثیر اجتهرراد د  مررتز  وایررام و  وش  فسرریری  ا   (157-156 صهمان،  

  ساند.می
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متعررددی اسررت؛ ولرری د  مرروا د هسیر عیاشی از  اویان امررامی نقررل شرردایام  ف ور  ث کا
سررت منرراشع آن فهرد    وایام  اویان عامه و  اویان غیر دوازده امررامی نیررز ماررهود اسررت.  

هایی مانند: سیره اشی شکر، سیره عمررر، سرریره عثمرران، سرریره معاویرره، معیررا  االخبررا  و کتاب
وی شه د  کن ذکر شده که اثبام می  (246-244 یایز: صپم،  یدناشز     .ک؛  ...  الموضح و
 است.  اهل سنت استناد کرده وایت از 

ته و ایز امررر از  وایررام او د  خاشن »عیاشی شه عنوان ی   جالی، مذهب  اویان  ا می 
همچنرریز وی  وایررا ی د    (567:  1382 طوسرری،  شود« د یافت می  "معرفة الرجال"اختیا   »

ا شعررد از مطلررق ید  ی مطلق و شعضی مقید است؛ د  ایز موا د مق ضشع  کهاحکام ذکر کرده  
 (.224و  5: ص 1عیاشی، پیایز، ر  .ک؛   استآو ده

شرروند، هررر چنررد عی ممسرروب مرریز  فاسیر مهررم شرری که اسیر  شه طو  کلی د  هر دو  ف 
سایر  ت وسن شاشند؛ اما از مناشع اهل  مفسران مدعی استفاده از مناشع امامیه د   فسیر خود می

منرراشع د   فسرریر فرررام کرروفی ش  نرروع د   رررای  اسررت، کرره میررزانها استفاده شده رایش 
 است.شیاتراز  فسیر عیاشی شوده

 های مفسرانباورهای مذهبی و دانستهثیر و تا ایش اجتهاد در گر .۴-7

نظمی کوفی شر عکس  فسیر عیاشی که منظم شوده، دا ای ناساز ا ی و شی فسیر فرام
 رایش فکررری کوفی، و فرام های دو ان زند یشا ویو ی  و ی که ا ر کسیطشه  ،  است

 .شود  واهدنظمی د   فسیر فرام شرایش غیر  اشل د ک خاو آشنا نباشد، چنیز شی

شنرردی عیاشی نیز د  مقدمه  فسیر خود هفترراد و سرره  وایررت  ا د  هاررت  سررمت طبقرره
دا  خرراشی معنررا فا ی نیسررت، شلکرره انت اری  امشندی د  مقدمه  است.  را  دادن ایز دستهکرده

است. شه شیرران دیگررر ها  فسیر خود  ا نگاشته د که مفسر شر اساس آنآن داناان از    است و
د  چرره شینرری کرررد کرره مفسررر از چرره کسررانی و  رروان پرریش  فسرریر مرری متز  ه شهشدون مراجع

  (.99همان،   .ک؛   موضوعا ی  وایت خواهد آو د
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 ذاشته، شرره  أثیر های علمی عیاشی شر  فسیر وی رد ی دانستهت  س  و  »اعتقادام مذهبی
وی طو ی که ا ر شخصی شه اعتقادام عیاشی آ رراهی نداشررته شاشررد، شررا خوانرردن  فسرریر  

هررای دو ة زنررد ی  یریشود عیاشی ی  امامی مذهب است. همچنرریز جهررتیوجه ممت 
ر شسررزایی داشررته، زیرررا ی  ررأثی عیاشی مانند: جریان ک،م،  فسیر و حرردیث نیررز شررر  فسرریر و

م زند ی کرده و از آن دو ان شرره عنرروان دو ه دوم  مرروالصغری    عیاشی د  دو ه غیبت
شررا شررروع عصررر غیبررت شرراهد (. 165: 1380ی،پرراکتچ  است«  ویکردی علم ک،م یاد شده

 رایی د  زمینه  فسیر و علم ک،م د  حوزه امامیرره شرروده، و طبیعرری اسررت اور  رفتز ن 
 هد.شه شیوه ن   رایان  فسیر خود  ا سامان د  می هاشکه عی 

منرردی از شی شه دلیل سررفر شرره مراکررز علمرری آن دو ه؛ یعنرری شغررداد وکوفرره، و شهرهعیا
ل شز احمد فا یاشی، جعفر شز ایوب شز سمر ندی، حسیز شز اشررکیب جبرئی نند:  ماایخی ما

سررت کرره وی اآن  ه  هررای متنرروعی داشررته،  ررواخراسان و دیگران، آ رراهیمتکلم معروف  
ایررز آ رراهی از جریانررام   (426:  1382سرری،  طو .ک؛     خویش شوده،فردی آ اه شه زمان  

س عیاشرری شرررای پاسررخ شرره نیرراز اسیز اشر ا.  استفکری، عامل م ثری د  نگا ش  فسیر او  
نگررا د و شررر ک،مرری می-،  فسرریری شررا  رررایش فقهرری امامیرره  زمان و دفاع از هویت  رآنیِ

 وانررد یکرری نیررز می؛ که ایررز امررر  استفاده کردهنقلی و  وایی    ش و  ازاساس سنت مرسوم  
کرره   دیگر از عوامل  عدد  وایام عیاشی نسبت شه فرام کرروفی شاشررد. مرری  رروان د یافررت

شرایز آیررام شنا  ؛ ری  ا نسبت شه فرام کوفی داشتهدایره مطالعا ی و علمی  ستردهیاشی  ع
یل  رررایش زیدیرره و اما فرام شه دل ؛داده را   کوفی مو د شر سیبت شه فرامشیاتری  ا نس

 است.، آیام کمتر و شه طبع  وایام کمتری  ا د   فسیر خود نقل کردهتخاب  زینایان

تعداد روایات دو تفسیر  در جتهادبررسی ا .7-۵  

 ،شخارری از یرر  آیررههای  رآن ولو شه اندازه ی  آیه یررا  از اکثر سو ه فسیر فرام  د   
یررت اسررت، کرره  وا  766د  حرردود  ا  عداد  وایررام آن  ام،  تسادهش   وایام  فسیری ذکر

 وایررت  ا آو ده،   2649کهررف    ة عداد  وایام  فسیر عیاشی کرره  ررا پایرران سررو شه    نسبت
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 سد علت ایز اخررت،ف، شرررایط ت. شا  وجه شه هم عصر شودن دو مفسر شه نظر میسامتر  ک
شرروده، کرره ایررز ب  وایررام  انتخرر ا  د    أثیر اجتهررادمختلف حاکم شر دو ه زند ی آن دو و  

د  جرردول   .کنرردد   عداد  وایام ذیل آیام د  دو  فسیر  بیرریز مرری   یر  ااخت،ف چام
ود د   فسرریر عیاشرری و فرررام کرروفی ذکررر موجایام  اد  و زا شی از  عدنگا ند ان  زیر  
ا   عیاشرری  وایترریفرام کوفی و هایی از  رآن کریم که الزم شه ذکر است سو ه  اند.کرده

  است:( ماخ  شده-شا ع،مت  اندنکرده رکذ

 مقایسه  عداد  وایام ذیل هر سو ه د   فسیر فرام کوفی و  فسیر عیاشی  :دولج

 عداد  وایام د   فسیر   ام د   فسیر عیاشی  وایداد ع  نام سو ه  شما ه 

 فرام کوفی 

 2 28 حمد 1

 38 538 شقره 2

 37 203 آل عمران 3

 33 317 النساء 4

 35 236 ده ئمالا 5

 14 147 االنعام 6

 18 138 االعراف 7
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 7 87 االنفال  8

 32 168 التوشه  9

 39 51 یونس 10

 22 86 هود  11

 13 107 یوسف 12

 23 79 عدالر 13

 10 55 اشراهیم  14

 9 47 المجر  15

 11 84 النمل  16

 8 180 االسراء 17

 4 98 الکهف  18

 »ملمقام  فسیر« 19

 مریم 

1 12 

 11 3 ه ط 20
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 6 4 االنبیاء 21

 12 6 الم   22

 6 4 المومنون  23

 11 1 النو   24

 8 1 الفر ان  25

 13 2 الاعراء 26

 7 3 النمل 27

 8 4 القص   28

 8 2 العنکبوم  29

 7 - الروم  30

 1 2 لقمان 31

 7 - السجده 32

 19 - االحزاب  33
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 4 - سبأ  34

 6 1 فاطر 35

 4 2 یس 36

 5 6 فام صاال 37

38   4 4 

 12 5 الزمر  39

 5 - غافر 40

 5 - فصلت  41

 21 1 الاو ی  42

 16 3 الزخرف 43

 - - الدخان 44

 1 - الجاثیه  45

 1 - قافاالح 46
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 8 - مممد 47

 - 2 الفتح  48

 12 - المجرام  49

 9 - ق 50

 3 - الذا یام  51

 3 2 الطو   52

 8 - النجم  53

 3 1 القمر 54

 5 3 زمرحلا 55

 6 3 الوا عه  56

 3 3 المدید 57

 5 1 المجادله  58

 7 - المار 59
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 1 - الممتمنه  60

 3 1 الصف  61

 3 - الجمعه  62

 1 - المنافقون  63

 - - التغاشز 64

 - 2 الط،ق  65

 10 1 التمریم  66

 5 1 المل  67

 5 1 القلم  68

 8 - الما ة  69

 - - المعا ر 70

 4 - نو  71

 5 - جزلا 72
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 - - المزمل  73

 4 1 المدثر  74

 2 4 القیامة  75

 8 4 االنسان 76

 1 - المرس،م  77

 4 3 النبأ  78

 1 - النازعام  79

 1 1 عبس 80

 6 1 التکویر  81

 - - اإلنطفا   82

 6 3 المطففیز 83

 1 2 االناقاق  84

 - 2 البرور 85
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 - - الطا ق  86

 - 2 األعلی  87

 4 - یة الغاش 88

 4 - الفجر  89

 5 1 البلد 90

 8 - الامس 91

 5 1 اللیل 92

 6 1 الضمی  93

 5 2 النار  94

 6 - التیز 95

 - - العلق 96

 2 4 القد   97

 10 - البینة  98
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 1 - الزلزلة 99

 4 - العادیام  100

 - - القا عة  101

 3 1 التکاثر  102

 1 - العصر 103

 - 1 الهمزه 104

 - 1 ل فی ال 105

 - 2  ریش  106

 - 3 الماعون 107

 2 - کوثر لا 108

 1 - الکافرون 109

 4 - النصر  110

 - - السمد  111
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 1 - االخ،   112

 1 - الفلق  113

 1 1 الناس  114

 وایام  فسیر عیاشی  ا پایان    جمع

 2649 سو ه کهف:

 116: ملمقام

کل  وایام فرام کوفی: 

766 

 گیری بحث و نتیجه

  ا شرره صررو م زیررر خ،صرره  عیاشرریفرام کوفی و  کتاب  فسیری  ن   واع میومجم   د
 کرد:

ن شرریعی د  عالما شوند که شسیا ی ازاز  فاسیر مهم شیعی ممسوب میهر دو  فسیر  .  1
 اند.ها استناد کردهننگا ش کتب خود شدا

 ،شررییا فسیر عکوفی و  فرام   فسیرینش  وایام د عوامل م ثر د  نوع  ز  از جمله  .2
 .استفسردو م زند ی ثیر نگرش مذهبی و شرایط عصر أ

نررام  فاسرریر   شررهو    ؛ر عیاشی و فرام کرروفی  یررد نارردهد  عنوان  فسی هر چند اجتهاد    .3
نش  ررزیو ر میزان اجتهاد د  چینش  أثی   اخت،ف د   عداد  وایام  واه  اما  وفند،ئی معر وا

 است. وایام شوده

ر   سیر کتاب  رررا  اسررت شرر ه ذکر عناوینی که دشود  خ  مقدمه  فاسیرهر دو مفسر د     .4
شه طررو  کامررل شرره آنچرره د  مقدمرره اند؛ اما  د  ا  دویز کنند، پرداختهاساس آنها  فاسیر خو
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 ونه که شاید عمل نکرده و شیاتر ع،یق و نظر شخصی خود  ا د  اند آنو دهخود آ  کتب
 . اندمودهشیان ن انتخاب  وایام  فسیری ذیل آیام

ف فرراحش د   عررداد  وایررام ت، اخرر شه هم عصر شودن فرررام و عیاشرری، امررا وجه  شا   .5
 .تسا مفسرعقاید و  رایش فکری دو  آن دو واه شر دخل و  صرفموجود د   فسیر  

از شافت و  رکیب  وایام فرام کوفی نگرررش زیدیرره ممسرروس شرروده، کرره ممکررز   .6
م ا  مفسررر د   ررزینش  وایررای اخت ا  ممیطی و سیاسی، یاست علت ایز امر شه اجبا  شرایط  

کوفی خود از جملرره ادلرره علی د  خ،ل  وایام فرامذکر نام زیدشز   طرفیشاشد، از     فسیر
 .د   فسیر او استدیه  ب زیالغ نگرش  اثبام مستمکم د 

دو ی فرام از ممل زند ی امام و نزدیکی عیاشرری شرره مرکررز نقررل حرردیث امامیرره،   .7
ب   انتخاست که دفسیر عیاشی و... از جمله مسائلی ا د   م  همچنیز انتخاب عناویز  وایا

 است.عیاشی م ثر شوده  فرام و  فسیر  و نگا ش  فسیر

نتسرراب  مررام یح اسررت کرره اصررل ارطی صررمب شرره شرر  سد  مام ایز مطالرر شه نظر می  .8
ای از زمرران شرهرره شا  وجه شه مفقررود شرردن هررر دو  فسرریر د  وایام شه فرام صمیح شاشد،  

ی شاشررد ز طرف مولفاناست اممکز   فسیر فرام و  فسیر عیاشی    فا ی د ، اخت ز  وجود چنی 
 .اندهمت  ماشته  هاآو ی آنکه دوشا ه شه نگا ش و جمع

 نابع م
 .کریمقرآن 

 شیررروم: .الذریعوه الوی تصوانیف الشویعه .م(1983  .مممررد ممسررز   ،آ ا شز گ  هرانرری
 .االضراء دا 
  مقیق مممد  ضا  .ۀ والتبصرۀ من الحیرۀماماال  .(ق  1412   .علی اشز المسیز   ،شاشویهاشز  

 .الطبعة الثانیه. .شیروم: موسسه آل البیت الحیاء التراث  .المسینی

 . هران .شی نا . مقیق  ضا  جدد .الفهرست .ق(1415   .مممد شز اسماق ،اشز ندیم
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سرره وسانتاررا ام: م . ررم . رآن مجید و مفسرانآشنایی شا  فاسیر   .ش(1377   . ضا  ،استادی
 .   اه حقد

  .[ 38-7  .5ش] .کیهان اندیاه .نی و مولف آ فسیر عیاش .ش(1370   ________.

  .شیروم: دا الهادی .الشیعهر عند التفسیر بالماثور و تطوی  .ق(1421   .احسان  ،امیز 

 .دا  التعا ف المطبوعام :شیروم .مستدرکات أعیان الشیعه .ق(1408   .سید حسز   ،امیز 

 .سمتانتاا ام:  . هران .مکات  تفسیری .ش( 1381   .برعلی اک ،شاشایی

زیر نظر سید کاظم   .»امامیه« دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی  .ش(1380   .احمد  ،پاکتچی
 .مرکز دایرة المعا ف شز گ اس،می  : هران  .جنو دیموسوس ش

سررال  .مجلرره علرروم حرردیث  .نگاهی دیگر شه  فسرریر اثررری  .ش(1386   .سید هدایت  ،جلیلی
 .43 هماش  .مدهدواز

   .انتاا ام: المکتبه االس،میه . هران .وسائل الشیعه .ق(414   .مممد شز حسز   ،عاملی حرال
: مجمررع انتاررا ام  .الشواهد التنزیل  .ش(1393     .داهلللقاسم عبید اهلل شز عب اشو ا  ،حسکانی

 .احیاء الثقافه االس،میه

 .دینه العلممار ن  م: .الرجال الحدی  معجم .  شی  ا(  .اشوالقاسم  ،خویی
 . رجمه: سید حسز اس،می  .دگی اما  حسن عسگرینز  .ش(1382   .رشا   ،شریف  رشی

 .انتاا ام: دفتر انتاا ام اس،می  . م
ناشر: م سسرره دائرررة المعررا ف  . م .معجم مؤرخی الشیعه .ق(1424    .دالممی بدع  ،صائب

 .الفقه االس،می
ایام آن د  شررواهد یاشی اسانید و  و  زشا  و   فسیر عیاشی»  .ش(1385   .سیدکاظمئی،  طباطبا

 .(148-129   .79ش .داناگاه  هران  .مقاالم و شر سی ها  مجله  .« یل(و  نز

 رراهره: انتاررا ام مطبعرره   .خ االموم والملوو ری توا  .(ش1358   .مممد شز جریر  ،طبری
 .االستقامه

 نهرررا  انتاررا ام : .اختیار معرفه الرجوال  .ش(1382   .اشوجعفر مممد شز حسررز   ،طوسی
 .شاد اس،میوزا م فرهنگ و ا 
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شرره   . مقیررق اسرر رنگر و دیگررران  .الفهرست  .ش(1351     .رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .انتاا ام: داناگاه ماهد  .یا د  امکوشش مممو

ناشررر موسسرره دایرررة  .الزیدیوه-معجم مؤرخی الشیعه: االمامیه ا. شی .صائب  ،عبدالممید
 .ی،ماسالمعا ف فقه  

:  هررران  .ات المدرسوتینریم و روایوالقورآن الکو  .ش(1378   .سررید مر ضرری  ،عسکری
   .داناکده اصول الدیز 

 ررم: سررازمان او رراف و  .های تفسیریرایشها و گروش .ش(1381  .حسرریز  ،علوی مهر
 .انتاا ام اسوه  .امو  خیریه

المصررطفی   م: جامعررهااا نت ا  . م  .تاریخ تفسیر و مفسران  .ش(1388   .  رررررررررررررررررررررر
 .العالمیه

شرره کوشررش سررید هاشررم   .العیاشویالتفسیر  .ش(1380   .شررز مسررعود  ر مممداشونض  ،عیاشی
   میه.چاپخانه عل  . م  . سولی مم، ی

 . مقیق کاظم المممررودی  .تفسیر فرات کوفی  .ق(1410   .فرام شز اشراهیم  ،فرام کوفی
 .انتاا ام: وزا م فرهنگ و ا شاد اس،می  . هران

ناشررر: داناررگاه امررام   .یهیر روایی اماماجتهاد در تفس   .ش(1390   .حمید ضا  ،ا ی  ب مفهی 
 .صادق ع(
:  ررم .جمووع االحادیوو  در فوویالنوووا .محسوون . ررا(شی  .مرر، ممسررز  ،فرری  کاشررانی
 .فروشی کتبی نجفیکتابانتاا ام:

 .انتاا ام: دا  الهجره .مصباح المنیر .ق(1414  .مممد احمد شز   ،فیومی

 سرراله دکتررری داناررگاه   .ی«ف نقد و تحلیل تفسیر فرات کوو»  .ش(1386   .میرم  ،ید با
 . رشیت مد س

فرهنگرری   موسسررة  اررا ام: انت  ررم  .و مفسوران  تفسویر  .ش(1380   .مممررد هررادی  ،معرفت
 .التمهید
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 .مجلرره مطالعررام اسرر،می  .« شازشناسرری اندیارره غلررو»  .ش(1386   .مممد علی  ،مهدوی  اد
  .« 22-1  .78شما ه ی

 ررم: انتاررا ام   .النجاشوی  الجور  .ق(  1407     .اشوالعباس احمرردشز علرری  ،یسدا  یاشجن 
   .نار اس،می  سسةم 

 

 ها نوشتپی1
 .9-7شرای آ اهی از دیگر شا ردان عیاشی ن :استادی،  1

 .464 وایت  ،340و  339،  همان. 2


