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  *ه يات امامير ابوالجارود بر روايتأث
  

  ش يمحمدكاظم رحمان ستادكتر 
  دאنשگאه قم אستאدیאر

Email: Kr_setayesh@yahoo.com  

  ١ىاعظم فرجام
  ثیعلوم قرאن و حد یدכترא 

Email: azamfarjami@yahoo.com  

  دهيچك
ھمـא  یعل-ن یאز صـאدق  یאت مھمـ یכتאبھא و روא یز رאویه و نیدیز یאصل یھא تیאز שخص یכیאبوאلجאرود 

ـ אز . אند כرده  ه ھموאره به אو توجهیשنאسאن و بزرگאن אمאم אست כه رجאل -אلسאم שنאسـאن   כ سـو رجـאل  ی
 یدر منـאبع אمـאم   یאد و گאه مھمیאت زیروא یگر אو رאوید یאند و אز سو ف כردهیאو رא تضع یو سنّ یאمאم

ـ روא یز موضـوع و محتـوא  یـ و ن یث ویאفتن אحאدی رאه یשنאخت چگونگ. אست כـه אز אو در منـאبع    یאتی
ـ א. سـر אسـت  یم یאبوאلجـאرود و نـאقאن و   یھـא  طرق כتـאب  یه نقل שده אست، بא بررسیאمאم یثیحد ن ی
ـ روא یאبوאلجـאرود سـبب שـده برخـ     یرשنאسـ אوאزه و س یدھد گـאھ  یھא نשאن م یبررس ـ אنـه  یאت غאلی א ی

ن منـאبع  یتـر  ر אبوאلجאرود رא כه אز مھمیعقده و שאگردאنש تفس אبن. بدو نسبت دאده שود یجאنبدאرאنه אمאم
ـ ز یھـא  بردאשـت  یوאرد כردند و در مـوאرد  یאست، به منאبع אمאم یو متقدم אمאم یریتفس ر یאز تفسـ  یدی
  . دیتوאن د یم یر قمیتفسאن رא در  یھא ند כه نمونهدھ یאت قرאن אرאئه میא

  
 .هیدیث، زیر אبوאلجאرود، نقد حدیאبوאلجאرود، تفس :ها د واژهيكل

                                                 
  .28/03/1391: ؛ تאریخ تصویب نھאیی19/04/1390:خ وصولیتאر*. 

  نویسنده مسئول.  1
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  مقدمه

ـ כـه א  یز عصـر یـ و ن -ھمـא אلسـאم  یعل-ن یصאدق یو אجتمאع یשאن علم ن دو אمـאم در אن  ی
כسـب علـم و    یאن، بـرא א مخאلفـ یبאورאن  ن دو אمאم، אعم אز ھمیאند، سبب שده معאصرאن א ستهیز

دقـت و  . خود نقل כنند یھא ھא و پرسש אر رفت و אمد دאשته و אز אموختهیשאن بسیفقאھت نزد א
 یز אز مجـرא یـ ث موجـود ن یאز אحאد یدھد برخ یه نשאن میאمאم یث כنونیرאث حدیدر م یبررس

ھمه جאنبه  ییאھمه در שنאس نیبא א. وאرد שده و بאزگשته אست یאمאم ین אفرאد به כتאبھאینقل ھم
 -ھمא אلسאمیعل-ن یאت صאدقیمضאعف نمود כه گאه روא ید دقتین אفرאد بאیא یשنאس تیو שخص

ـ ، نقـل بـه معنـא כـرده     یא نـه یو زم یשخصـ  یرא ھمرאه بא אفכאر و بאورھא گونـه כـه خـود     א אنی
  . تש دאده אسیאز אنھא رא نمא یא چندگאنه یھא خ چھرهیאند כه تאر ت כردهیאند، روא خوאسته

אھـل   یثیحـد  یھـא  אتש در כتאبین אفرאد אست כه روאیאز א یכی» אد بن منذریאبوאلجאرود ز«
ـ یدربאره אبوאلجאرود و تفس. שود یאفت میه אשنאست و یه و אمאمیدیسنت، ز ש אز ھمـه  یرש כه ب
 گسترده אنجאم دאده כه یقی، تحقیه بلند אوאزه שده مאھر جرאر، پژوھשگر لبنאنیאمאم یھא در نوשته

ترجمه و چאپ שـده  » هیدید زیدر שنאخت عقא یא مقدمه: אد بن منذریر אبوאلجאرود زیتفس«بא نאم 
رسـد   یبه نظر م. دאند ین پژوھש رא حאصل مدت אقאمتש در دאنשگאه ھאروאرد میجرאر א 1.אست

 یخوب مـאھر جـرאر، پـژھש אو אز אשـכאل خـאل      یھא ھא و אستدאل ینیزبیق و ریبא وجود כאر دق
אשـتبאھאت و   یبـא دאنـש و منـאبع رجـאل، در مـوאرد      یرא به طور כאمل אשنא نبودن ویزست؛ ین

   2.אست رא سبب שده یאبھאمאت
ه و یتصـف  یאبوאلجـאرود بـرא   یت و بאورھـא یכאمل אبعאد שخص یمطאلعه و بررس یبه ھر رو
אسـאن אو رא  שن ھمه رجאل ییرא אز سوید؛ زینمא یه نقل כرده אزم میאمאم یכه برא یאتیتوجه به روא

אت و אثאر یروא یگر אو رאوید یאز سو. دאنند ی، م»هیجאرود«ه، یدین فرقه زیتر אز سردمدאرאن مھم
و  یשنאسـ  بـه שخصـت   یאبیدسـت  یبـرא . אسـت  ه یـ אمאم یثیدر منאبع حد یא گذאر و برجسته ریتאث
ـ ر אبھره گرفته שـد و د  ین رאویאت אیز روאیو ن یאبوאلجאرود אز منאبع رجאل یرگذאریتאث אن یـ ن می

  . بאשند یمبتن ییھא ن پژوھש بر پرسשیא یتאש بود تא محورھא
אخبאر منسـوب بـه אو، نسـبت     ی א ھمهیگذאשته و א یرא بر جא یאت و אثאریאبوאلجאرود چه روא 

 خ بر אنھא אفزوده שده אست؟ یא در گذر تאریدאرند  یحیصح
                                                 

 . אست چאپ שده 95שمאره  אینه پژوھשه אي در نשری אین پژوھש بא ترجمه محمد כאظم رحمتي به صورت مقאله 1.

رא אول כسي دאنسته אست כه بـه  .) ق.ه 438(ندیم  אز جمله אنכه به تصحیف بودن روאیت صفوאن بن یحیي אز אبوאلجאرود אگאه نبوده و نیز אبن 2.
  ).26 – 25مאھر جرאر، : نכ(אست بدאن تصریح כرده .) ق.ه 365(عدي  כه پیש אز وي אبن כتאب تفسیري אبوאلجאرود אשאره כرده، در حאلي
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א بـه ھمـرאه خـود، אرمغـאن     ر یمیھسـتند و چـه مفـאھ    یאت אبوאلجאرود در چه موضوعאتیروא 

 אند؟  אورده
گـزאرש כـرده، گـאه     یه אز ویـ כه אمאم یאبوאلجאرود در منقوאت یدیز یא אعتقאدאت و بאورھאیא 

 כنند، بאزتאب دאرد؟  یبدאن אحتجאج م
ه پرאوאزه بوده، چگونه و אز چـه  یدیכ فرقه زیאت אبوאلجאرود כه به عنوאن بزرگ و رאس یروא 

 نفوذ כرده אست؟ یאمאم ییبع روאبه منא ییق و مجرאیطر
  

  ىشناس تيشخص
، یאبـن غضـאئر  (ھمـدאن   1لـه خـאرف  یאز قب.) ق.ه 150بعد ( یאد بن منذر כوفیאبوאلجאرود ز

אمـאم صـאدق    یאمـאم بـאقر و رאو   یصـحאب  3،)135، אلرجאل، ی؛ طوس170، ینجאש(نא یو نאب 2)61
 -ه אلسـאم یـ عل- ید بـن علـ  یزאم یאست כه به ھنگאم ق 4)208، ھمאن و ی، ھمאن؛ طوسینجאש(

خوאنـد و فرقـه    یم» אلمذھب یدیز«رא  یبه صرאحت و یطوس. אعتقאدאتש دگرگون שده אست
رאس «אو رא  یכשـ ). 135، אلرجـאل ؛ 131، אلفھرسـت ، یطوسـ (دھـد   یه رא بدو نسبت میجאرود

رود אت אبوאلجـא یمعتقد אست روא یאبن غضאئر). 419، ح 2/498، یכש(כند  یم یمعرف» ةیدیאلز
  ). 61، یאبن غضאئر(אفته אست یه گسترש یدیש אز زیه بیدر אمאم

 یطوسـ  5.»هیـ تכلمون فی«: כند ین قدح رא دربאره אبوאلجאرود نقل میא یאز قول بخאر ینجאש
אت جرح یروא یשتریبא صرאحت ب یل אبوאلجאرود سאכت אست و در مقאبل، כשیدر جرح و تعد

رא  یאبوאلجאرود و یینאیه قرאر دאدن نאبیכه بא دستمא یخبאرכند؛ א یف אبوאلجאرود رא نقل میو تضع
منتسـب و ملقـب   » هیسـرحوب «אש به  و فرقه» سرحوب«אو به . سرزنש و כوردل وصف כردند

ـ אند و گفته שده א ف כردهیא تعریمستقر در در یینאیطאن نאبیسرحوب رא نאم ש. שدند ن لقـب رא  ی
ـ ھمـه אطאعـאت    یبـرא (אده אست بدو د  -ه אلسאمیعل- یאبوجعفر محمد بن عل : אد שـده نـכ  ی

ـ دھنـده لقـب بא   אنتسـאب و אنتسـאب   یدر درست). 227م، یز אبن ندیو ن 413، ح2/495، یכש د ی
سאل پـس אز   8و . ق.ه122د به سאل یאم زیאبوאلجאرود بعد אز ق یرא אنحرאف אعتقאدید כرد؛ زیترد

                                                 
 ).208ھمאن، . (و دیگر بאر خאرفي) 135رجאل، (طوسي אن رא در یכ جא حوفي ثبت כرده אست  1.
  ).170نجאשي، (כند כه אبوאلجאرود אز قبیله ثقیف بوده אست  نجאשي אفزون بر אین نقل مي 2.
 .אمده אست כند כه نאبینא به دنیא نجאשي بא سند אز אبوאلجאرود نقل مي .3
 .طوسي به تאبعي بودن אبوאلجאرود ھم אשאره دאرد כه منאبع دیگر دربאره אن چیزي نگفتند .4
  .3/371بخאري، : وي موجود אست نכ تאریخ כبیرכند در  نجאשي، ھمאن، אنچه نجאשي אز بخאري نقل مي .5
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  . אست رخ دאده.) ق.ه 114(درگذשت אمאم بאقر 

אبوאلفرج (گزאرש שده אست  یخیכ نقل تאرید در یאم زیאلجאرود در שورש و قאبو یھمرאھ
بא אنכـه  . אست یعیאبوאلجאرود שرכت نכردن אو در جنگھא طب یینאیبא توجه به نאب). 93، یאصفھאن
 یحیتصر یبعد یھא אمیدر ق یאשאره כردند به שرכت و. ق.ه150ست אو تא بعد אز یز یبه سאلھא

، אلخصـאل صـدوق،  : نכ(כند  یت نقل میه روאیאز نفس زכ یאسنאد، و یخست؛ ھر چند در برین
گفته שده אبوאلجאرود به رجعت بـאور دאשـته و    یمאھر جرאر بر אن אست כه چون در نقل). 640

אر אبوאلجـאرود  یه אست، به אحتمאل بسیאنتظאر بאزگשت نفس زכ یه به معنאیدیאعتقאد رجعت در ز
  ).22مאھر جرאر، (رفته بوده אست یه رא پذیאم و عملכرد نفس زכیق

כه ظرف אب رא وאرونـه   یدن خدمتכאرینقل שده כه پس אز د -ه אلسאمیعل-אز אمאم صאدق 
ـ طور כـه א  אگر خدאوند قلب אبوאلجאرود رא برگردאنده ھمאن«: כرد، فرمود ن خـدمتכאر ظـرف رא   ی

ز אمـאم صـאدق در   گـر א یسه خبر د یכש 1).414، ھمאن، حیכש(» ستیوאرونه כرد، گنאه من چ
حفصـه   یرאلنوאء و سאلم بن אبیכ خبر אبوאلجאرود، כثیدر . כند یح אبوאلجאرود نقل میمذمت و تقب

» مאفعـل אبوאلجـאرود  «بـא گفـتن    یگری، در د)416، ح2/496ھمאن، (دאند یرא כذאب و مכذب م
سـوم در  و در خبـر  ) 415، ح 2/495ھمאن، (כند  یم ینیب שیپ یسرאنجאم אو رא مرگ در گمرאھ

رא سـرزنש   ی، و)אمـאم بـאقر  (אو رא خطאب و نسبت بـه אنכـאر پـدرש     یאپیسفر مכه دو سאل پ
دאده כه אبوאلجאرود نمـرد مگـر אنכـه     یمحمد بن سنאن گوאھ 2).417، ح 2/497ھمאن، (כند  یم

ف و یبא وجـود تضـع  ). 227م، یאبن ند(כאفرאن مبتא שد  ید و به دوستیכننده نوש שرאب مست
 یبـرא (אسـت   ن אمאم نقل שـده یאز א یאت ویروא یصאدق نسبت به אبوאلجאرود، در موאرد ردّ אمאم

  ).6/405؛ 5/420؛ 2/573، ینی؛ כل1/367، یכש: نمونه نכ
  

  اعتقادات ابوالجارود
ـ دھد אو تא حـد ز  یשود، نשאن م یمאنده و نقل م یכه אز אبوאلجאرود بאق یمجموعه אقوאل  یאدی

توאن  ین رא میא. אست ف כردند، אعتقאد دאשتهیه تعریجאرود یכه برא یو אصول یאسאس یبه بאورھא
ـ فرقه جאرود یכه برא یسه אعتقאدאتیبא مقא ـ ه تعری ـ روא یه بررسـ یز در سـא یـ ف כردنـد و ن ی אت ی

  .، به دست אوردیאبوאلجאرود در منאبع אمאم
                                                 

 .268، ح 1/381ھمאن، : د دیگري אز جمله زرאره نقل כردند، نכگفتني אست مאجرאي ظرف אب و خدمتכאر و تمثیل אمאم بدאن رא، دربאره אفرא 1
طאلـب   گونه منظور אمאم رא אز پدرש به علي بن אبي שود و אبوאلجאرود در تفسیري تאویل در אدאمه خبر رאوي گفتאر אمאم صאدق رא به אو یאدאور مي 2

 .گردאند  برمي
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م כنند، אیשאن כه قیو فرزندאن א -ھمא אلسאمیعل-ن یه به אمאمت حسنیجאرود :نص بر امامت

منتقل שـده   -ه אلسאمیعل- یق نصّ به אمאم علیز بر אن بودند כه אمאمت به طریאند و ن بאور دאשته
כند כه مضمون  یت نقل مین روאیאبوאلجאرود چند). 67، نییمقאאت אאسאم ،یאשعر: نכ(אست 

   1.به سفאرש אمאم قبل אست یאنھא אنتقאل אمאمت به אمאم بعد
אز بשـر  یـ و ھمه علوم مـورد ن  یא لدنیب یعلم غ یه אمאم دאرאیאرودאز نگאه ج :دانش خاص

ـ دن כتאب، لوح یאست כه به אرث رس یאخبאر یز رאوی؛ אبوאلجאرود ن)55، ینوبخت: نכ(אست  א ی
ن یھمچنـ ). אد שدهیصفאر، ھمه موאرد : نכ(כند  یرא گزאرש م یبه אمאم بعد یت אسرאر אلھیوص

ز אگـאه  یند به پשت سرש نیب یש رא میرو یگونه כه جلو م ھمאنאمא«: כند یאو אز אمאم بאقر نقل م
א یـ ن אمאم به زبאن ھمـه مـردم دن  یכند כه א یبא سند אز אمאم حسن نقل م یو). 441ھمאن، (» אست

  ).512صفאر، (אگאه אست 
ل یه، כـه بـه تفضـ   یدین فرقه مھم زیه، دومیبرخאف بتر :نيخيو رّد خالفت ش ىعل یبرتر

غصـب   یرفته و در ردّ אنھא כه خאفت رא אز علین رא نپذیخیه خאفت שیرودمفضول قאئلند، جא
د ییـ א تאیرא در مدح  یچ خبریאبوאلجאرود ھ). 24، ی؛ بغدאد21، ینوبخت: نכ(אند  دهیכردند، כوש
گر مربوط ید یلتیאمبر در غאر رא به فضیאبوبכر بא پ ینینש ھم یدر خبر یכند و حت یخلفא نقل نم

در غאصـبאنه بـودن    ین אخبـאر یאز אو ھمچن). 427صفאر، (כند  یم یمنتھ -لسאمه אیعل- یبه عل
שود؛ אز جمله אنכه عمر به ھنگـאم مـرگ אز سـه     ین بدאن نقل میخیحכومت خلفא و אعترאف ש

  ).171، אلخصאلصدوق، : نכ(אمبر بود یت پیستم به אھل ب یכیز توبه כرد כه یچ
رא  یשـכنאن بـא علـ    عتیدשمنאن و ب یאفرאط یه در حכمیجאرود :صحابه ىبد گفتن از برخ

 یتـ ین بאور رא در قאلب روאیאبوאلجאرود مשאبه ھم). 350و  23، 22، یبغدאد: نכ(כאفر שمردند 
ھمـאن،  (، عאئשـه  )25، אلכאفئـة د، یمف: نכ(ه طلحه یز علیو ن) 426، یאאمאل، یطوس(כند  ینقل م

. رא گزאرש כرده אسـت  یאخبאر) 499، אلخصאلصدوق، : نכ(گر یصحאبه د یو برخ) 34و  31
و ) 1/119، یبرقـ : نـכ (مثل سلمאن  یدھد به صحאبه خאص ینשאن م یאت ویگر روאید یאز سو

  .عאقمند אست) 2/643ھمאن، (سلمه  אم
  

                                                 
، 169، 168صـفאر،  : שود، نכ ي پنج אمאم אول نאم برده مي שود و گאه אز ھمه تنھאیي یאد ميبه   -علیه אلسאم-در אین אخبאر گאه אز אمאم حسین  1.

 .398و  397، 188، 184، 183
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  سنت اهل یداور

ن نقـل אز  یب כردنـد؛ در چنـد  یف و تכـذ یز אبوאلجאرود رא تضـع یשنאسאن אھل سنت ن رجאل
و  333، 325، 1/269، نیخ אبـن معـ  یتאر: نכ(אست » כذאب«د כه אو שو ین نقل میبن مع ییحی

אند و אنھـא رא متـروכ    ه دیث אبوאلجאرود כوשیف אحאدیگرאن تنھא در تضعیאحمد حنبل و د). 405
אلجـرح  ، یحאتم رאز یאب אبن(ف یو به שدت ضع ی، منכر، وאھ)181، ی؛ نسאئ3/382אبن حنبل، (

ـ א یשنאسאن برمـ  ن رجאلیאز سخن א. ندא כرده یאبیאرز) 3/546 ل،یوאلتعد ل ضـعف  یـ د عمـده دل ی
ت و مثאلب صحאبه אست כه سبب שده چنאن به خשم یز فضאئل אھل بیאت غلوאمیאبوאلجאرود روא

 1).1/306 ن،یכتאب אلمجروح אبن حبאن،: نכ(כنند  یسאز معرف ثیو حد» یرאفض«ند כه אو رא یא
אبـن  : نـכ (אسـت   خوאنده» دשمن خدא« یو حت رא متھم و قدح כرده ین ویש אز ھمه אبن معیب

ـ دאند כه در אحאد یم یאن כوفیאز غאل یכیאو رא  یאبن عد). 1/306 ن،یכتאب אلمجروححبאن،  ث ی
אنـد   ف שـده یאنש تضعیرאو یאتש و حتین جھت روאیכرده و به ھم یرو אدهیفضאئل و مثאلب ز

   2).3/191، یאبن عد(
ھـم   -ه אلسـאم یـ عل-ت כردن אبوאلجאرود אز אبوجعفر یسنت به روא שنאسאن אھل معموאً رجאل

אنھא אز ). 3/371، ریخ אلכبیאلتאر، ی؛ بخאر1/269 ن،یخ אبن معیتאرن، یאبن مع: نכ(כنند  یאשאره م
ـ ھـم  .) ق.ه 193(ه یو مروאن بن معאو.) ق.ه 181(بن ھאשم  یאن אبوאلجאرود ھمچون علیرאو אد ی

ـ دیאبوאلجאرود رא در منאبع אھل سـنت و گـאه ز   تین روאیאن تنھא چندین رאویכردند כه א ه نقـل  ی
؛ אحمد بن محمد بـن سـلمة،   390 כتאب אلفتن،، یمروز: אت مروאن نכینمونه روא یبرא(כردند 

؛ 1/171، یمאن כـوف یمحمـد بـن سـل   : بن ھאשم نـכ  یאت علیو روא 4/289 אאثאر، یשرح معאن
. ندאرنـد  یتین دو، روאیق אیه אز طریאمאم ییمنאبع روא ی؛ ول)6/1747، ریאلتفس، یحאتم رאز یאب אبن

، אلسـنن (אز אبوאلجـאرود אשـאره دאرد    یتـ یبـه روא  یאھل سنت تنھא ترمـذ  ی گאنه שש یאز כتאبھא
4/50.(  

  
  ابوالجارود یطرق كتابها

محرز و אשכאر بوده אست؛  ینگאر אمאم و فھرست یدאשتن אبوאلجאرود نزد عאلمאن رجאل  כتאب

                                                 
אلبته אین אحتمאل نیز وجود دאرد دو אبوאلجאرود . 6/326אست،  نیز אبوאلجאرود رא یאد כرده אلثقאتאمیز رفتאر כرده زیرא در כتאب  אبن حبאن تنאقض .1

  .نذر فرض گرفته אست؛ زیرא مשخصאتي כه در ھر כتאب אرאئه כرده بא دیگري متفאوت אستزیאد بن م
وي بیש אز אینھא روאیت دאرد כه من ذכر نכردم و ھمه در فضאئل و مثאلب : گوید عدي پس אز برשمردن שمאري אز روאیאت אبوאلجאرود مي אبن 2.

  . אست
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در  یو طوسـ  אلرجـאل در  ی، نجאשـ هیـ حضـره אلفق یمـن א  ی خهیدر مשـ כه صـدوق   یא به گونه

 ینمـودאر درختـ  . כردنـد  یאبوאلجאرود سند خود رא معرف یثیحد یא دفترھאیبه כتאب  אلفھرست
  .אست ن سه مؤلف، در صفحه بعد رسم שدهیطرق א

به שـدت  .) ق.ه 220( یכند، محمد بن سنאن ھمدאن یכه صدوق אرאئه م یقیدر طر: صدوق
و بزرگـאن   1)346، אلرجـאل و  219، אلفھرسـت ، ی؛ طوس328، ینجאש: نכ(ف שده אست یعتض
 2).795و  2/686، ی، ھمـאن؛ כשـ  ینجאשـ : نכ(دאدند  یאت אو رא نمیمعאصرש אجאزه روא یאمאم

در ذم و ردّ محمد بن سنאن و گـאه   یאتیگאه روא یست، כשین یھא אز تنאقض خאل ھرچند قضאوت
، ھمאن و یכש: نכ(אست  گאه بلندש نزد אئمه نقل כردهیق و جאیر توثאز خود محمد بن سنאن د

כنـد   یح مـ یאت مدح دربאه אبن سنאن، تصریز ھنگאم אغאز نقل روאین یאست כש یگفتن 3).2/848
نه یھمאن אبوسـم  یכوف یقرש یمحمد بن عل). 2/848، یכש(אفتم یغאت  یھא نھא رא در כتאبیא

، یכשـ : نـכ (و، כـذب و אنفـرאد در אسـنאد مـتھم אسـت      ف שده  و به غلیبه שدت تضع یرאو
  4).223، אلفھرست، ی؛ طوس2/823

 یطوسـ . مשـترכ אسـت   یو طوسـ  یق نجאשـ ین ھر سه طریאש قطאن بیر بن عیכث: ىنجاش
שـد   یא خـروج כـرد و زخمـ   یכنـد כـه بـא אبوאلسـرא     یم یف معرفیق دאدن אو رא ضعیضمن طر

ن שـھر رא  یخـروج כـرد، چنـد   . ق 200-198 یאא در سאلھیאبوאلسرא). 132، אلفھرست، یطوس(
אن مאمون رא אزאر و שכست دאد تא سرאنجאم خود שכست خـورد و כשـته   یאر لשכریگرفت و بس

ـ ر ھر دو כتـאب אبوאلجـאرود رא روא  یכث). 447-2/445، یعقوبی: שتر نכیل بیتفص یبرא(שد  ت ی
در ھـر دو אبـن عقـده    כسאن אسـت و  یر אبوאلجאرود یبه تفس یو نجאש یق طوسیطر. כرده אست

ـ ن כאربرد رא دאשته و تنھא صدوق دو روאی، כمتریثیحد یق در כتאبھאین طریא. وאسطه אست ت ی
بـא   یر قمـ یدر تفسـ  یتیز روאیو ن 186، یאאمאل: ؛ 236، دیאلتوح(אست  ق نقل כردهین طریرא אز א

  ).1/102ن سند موجود אست، یھم
). 132، אلفھرسـت ، یطوس(دھد  یق میطر زیאو به طور خאص به אصل אبوאلجאرود ن: ىطوس

. ھستند ین بن سعد ھمدאنیبن حس یم قطאن و علیאש قطאن، محمد بن אبرאھیر بن عیאنِ כثیرאو

                                                 
  ).92. (כند متھم ميאبن غضאئري حني محمد بن سنאن رא به وضع حدیث  1
אبن سـنאن אز دروغگویـאن   «: אیوب بن نوح و فضل بن שאذאن אز جمله مخאلفאن روאیت אز محمد سنאن ھستند و فضل در כتאبھאیש نوשته אست2 

  .»مשھور אست
אنـد אضـطرאب    ن رو گفتـه שود כه محمد بن سنאن אز غאت بود و مא بא אو صحبت כردیم تא ھدאیت שد، אز ھمی אز صفوאن بن یحیي نیز نقل مي 3

  .אست گونه برطرف שده محمد سنאن אین
  ).322. (אفزאید به سبب שھرت אبوسمینه به כذب وي رא אز כوفه و قم אخرאج כردند نجאשي مي 4
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ـ مؤسـس علو .) ق.ه 270(د یر حسن بن زیכب یر دאعیوز یم و پسرש مدتیمحمد بن אبرאھ אن ی

  1).31م אفزאر אلשאمله، نسخه نر ن،ییאنسאب אلطאلب یف یאلفخر، یعلو یمروز(طبرستאن بودند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
  
  

                                                 
: در درستي אین שنאسאیي אطمینאن כאمل نیست؛ زیرא در نسخه چאپيِ כتאب مروزي، نאم وي محمد بن אبرאھیم بطحـאن ضـبط שـده אسـت نـכ      1

  .146ھمאن، تحقیق مھدي رجאئي،
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  ات ابوالجارود در منابع روايى يروا
אنـد تـא    مאنـده  یכه بאق یאمאم یثین منאبع حدیאن نخستیאت אبوאلجאرود אز میروא یوجو جست

، שـمאرש  یگردאور یכ אخبאر ویכאیرفت و یپنجم אنجאم پذ ی هسد یثیبرجسته حد یھא כتאب
  .שدند یو بررس
אت אبوאلجאرود رא به نقل محمد بن سنאن و שש یت אز روאیست روאیאو ب .):ق.ه ٢٧٤( ىبرق

ز به نقل عبـدאهللا  یت نیכ روאی. כند یر אز محمد بن سنאن نقل میغ یאنیت رא به وسאطت رאویروא
ف שـده  یمنظور محمد بن سنאن بوده و نאم محمد بـه عبـدאهللا تصـح    بن سنאن אست כه אحتمאאً

אز ). 165، אلفھرست، ی؛ طوس214، ینجאש: نכ(رא عبدאهللا برخאف محمد موثق אست یאست؛ ز
ـ כند، تنھא سـه روא  یאز אبوאلجאرود نقل م یכه برق یتیروא 26ن یب : نـכ (אسـت   یریت אن تفسـ ی

ت، یــو אھــل ب یھمאننــد فضــאئل علــ یوضــوعאته بــه میــو بق) 2/454؛ 271و  1/269، یبرقــ
  .پردאزند یאن و گאه فقه میعیש یھא یژگیو

ـ روא 12ت رא به نقل محمد بن سنאن و یשש روא یو .):ق.ه ٢٩٠(صفار  ت رא אز ھשـت  ی
دאنست  یریتوאن تفس یت رא میروא 18אز  یכیכند כه تنھא  یر אز محمد بن سنאن نقل میغ یرאو

و در אثبאت אمאمت پنج אمאم אول و فضאئل אنھـא و   یשتر אعتقאدیאت بیאه رویبق). 153صفאر، : نכ(
ـ روא یכـه صـفאر بـرא    یرسـد منبعـ   یبه نظر مـ . שنאخت אمאم אست یھא یژگیھא و و ز رאهین אت ی

ت رא بא پـنج  یכ روאیرא یאر دאשته، אשفته بوده و ضبط אزم رא ندאשته אست؛ زیאبوאلجאرود در אخت
 ین پنج سند، برخیدر א). 188و  184، 183، 169، 168صفאر، : نכ(כند  یسند مختلف ذכر م

بא وאسطه محمد بن سنאن،  یگر ھمگید یכنند، در سند یم אز אبوאلجאرود نقل میכه مستق یאنیرאو
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گאه אبن سنאن رא حذف כرده و  یאن بعدیא رאوینאن یرسد א یت ھستند؛ به نظر میھمאن روא یرאو

به ضعف محمد بن سنאن مربوط بאשد כه  ین אשفتگید אیשא. ح כردندیتصر یگאه به وسאطت و
 ید אسنאد مرغوب نبوده و بא دقت כـאف یא שאیכردند  یخوددאر یאز ذכر نאم و یאن در موאردیرאو

  .אند אفتאده یتوجھ یبر אثر ب یאند و گאه אفرאد دست به دست نשده
 20ت به نقـل  یروא 28ت אبوאلجאرود به نقل محمد بن سنאن و یروא 22 .):ق.ه ٣٢٩( ىنيكل

 15. ت אز אبوאلجאرود نقل כردندیא دو روאیכ یر אز محمد بن سنאن אست כه אغلب تنھא یغ یرאو
، 289، 194، 1/60، ینـ یכل: نـכ (אت قرאن مربوط אست یر אیبه تفس ینیت כلیروא 50ت אز یروא

). 317و  8/289؛ 6/264؛ 420، 5/300؛ 4/256؛ 226، 173، 164، 3/121؛ 2/624؛ 290
שوند כـه אز جھـت نـאم و نسـب بـه אبوאلجـאرود        یאفت می یدر אسنאد אمאم یאنیאست رאو یگفتن

ن نאم به אبوאلجאرود یא ینیאسنאد כل یبن عبدאهللا بن جאرود כه در برخ یשبאھت دאرند ھمאنند ربع
כنـد   یح گزאرש مـ یث رא صفאر بא ضبط صحین حدیא. 1/221، ینیכل: نכ(ف שده אست یتحر
76 – 77.(  

ـ روא 28ت אز אبوאلجאرود به وאسطه محمد بن سـنאن و  یروא 31 :صدوق  24ت بـه وאسـطه   ی
تـوאن بـه    یت رא میروא 10ت صدوق یروא 59ن یאز ب. שود یر אز محمد بن سنאن نقل میغ یرאو
؛ 383 د،یـ אلتوح؛ 705، 698، 394، 235، 186، یאאمـאل صـدوق،  : نـכ (ر مرتبط دאنسـت  یتفس

  ).299و  298، 262، 222 אאخبאر، یمعאن؛ 88 فضאئل אאשھر אلثאثه،
ـ و صـدوق روא  ینـ یאو نسبت به כل :ىطوس ـ روא 30حـدود  ( یאر כمتـر یאت بسـ ی رא אز ) تی

و  ینیאت כلیز تכرאر روאیאت نین روאیשتر אیب. אست یשتر אنھא فقھیאبوאلجאرود گزאرש כرده כه ب
שتر بאور دאשته אسـت؛  یث אبوאلجאرود بیبه ضعف نقل حد یرسد طوس یبه نظر م. صدوق אست

و گـאه بـه   ) 3/342؛ 1/380 אאستبصـאر، : نـכ (دאنسته  یא هیאت אو رא ردّ כرده و تقیرא گאه روאیز
ھسـتند   یفقھ یאت برخین روאیא). 8/5؛ 3/259؛ 460، 1/321ب، یאلتھذ: نכ(ل برده אست یتאو

 ید و بـرא یـ نگـאه כن  به موאرد بـאא  یفقھ یھא نمونه یبرא(שوند  یبه אعتقאدאت مربوط م یو برخ
رא כه نقـل   یثیرא כمتر אحאدیز-כم سאبقه  یز در عملیصدوق ن). 427، بهیאلغ: نכ یאمور אعتقאد
ث مخאلف אن אز سه یאبوאلجאرود رא نقد כرده و به אحאد یאت فقھیאز روא یכی -כند یכرده، نقد م

ھمو ). 1/260 ه،یره אلفقحضیمن א: نכ(כند  یאשאره م -ھم אلسאمیعل-אزدھم یאمאم ھفتم، نھم و 
ن خبـر  یא«: دیאفزא یع صدر אسאم میאبوאلجאرود دربאره وقא یخیאز אخبאر تאر یכیپس אز گزאرש 

אحتمـאאً  ). 398، אلخصـאل (» نفر بودند 14ح אن אست כه אصحאب عقبه ین نقل שده אمא صحیچن
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אنھא بאور دאשته כه در אز  یدאر بودن برخ صدوق به رغم نقل گسترده אخبאر אبوאلجאرود، به خدשه

  .ح כرده אستیبه אنھא تصر یموאرد
  
  یديات ابوالجارود در منابع زيروا

ـ بـن ز  یسـ ید، אحمد بن عیه אثر نوه زیدیز ی مאندهیبאق یثین אثر حدیتر כھن  247-157(د ی
نگאשـته שـده و بـه    .) ق.ه 290( ی، אست כه به כوשש שאگردש محمد بن منصور مرאد.)ق.ه
ـ ن روאیשتریخود ب یدر مجאلس אمא یسیאحمد بن ع. אور אست نאم» یسیعאحمد بن  یאمאل« אت ی

درصـد   90אن، یـ ت אبوאلجאرود رא אورده כه אز אن میروא 145אو . אست رא אز אبوאلجאرود نقل כرده
به . אست -ه אلسאمیعل-אبوאلجאرود אز אبوجعفر אمאم بאقر  یھא و منقوאت و پرسש یאت فقھیروא

 یسـ یאحمـد ع  یאد در אمאلیאت زین تعدאد روאیق دאده بא אیبدאن طر یכه طوس یرسد אصل ینظر م
ھم به שمאر אورد אمא تعدאد אنھـא   یریتوאن تفس یت رא میروא 10אن אنھא یאز م. אست محفوظ مאنده

نھـא بـوده   یر אبوאلجאرود אز אمـאم بـאقر، א  ید منظور אز نقل تفسینمא ید میאندכ אست כه بع یبه قدر
در . ندیא یאلقرאن به שمאر م ھستند و فقه یقت فقھی، در حقیریאت تفسین روאیשتر אیرא بیبאשد؛ ز

ق قرאر دאرد و بא وאسطه محمد بن بכر אز אبوאلجאرود نقل یخود در طر یسیت، אحمد عیروא 100
ت رא محمد بـن  یروא 10بن سאلم فرאء،  ییحیאز  یعقوب روאجنیت رא عبאد بن یروא 20. כند یم

م אز محمـد بـن بכـر    یت رא مخول بن אبرאھیروא 5بن جبله אز محمد بن بכر و  ل אز محمدیجم
  ). دیبنگر یسیאحمد بن ع یאאمאلبه نمودאر אسنאد (כنند  ینقل م
ه یـ عل- ید بن علـ یگرאن مثل زیھستند כه אبوאلجאرود אز د یא پرאכنده یאت، سندھאیه روאیبق
نقـل   -ه אلسـאم یـ عل-ن ین אلعאبدیو אمאم ز -ه אلسאمیعل-ه، אمאم حسن ی، محمد بن حنف-אلسאم

. אسـت  رא محمد بن بכر אز אبوאلجאرود گزאرש כـرده ) تیروא 120حدود (ن نقل یשتریب. כند یم
ـ ق محمـد بـن سـنאن    یبא طر یرא منאبع אمאم یسیאت אحمد بن عیروא یبرخ گـرאن گـزאرש   یא دی

  . כردند
تـوאن   یכه نم یگریو متفאوت د ، طرق متنوعیسیאحمد ع یبرخאف אمאل یدیمنאبع متאخر ز

تنھא  یسیאحتمאאً אحمد بن ع. دھند یאت אبوאلجאرود جست، אرאئه میبه روא یثאبت یאنھא אلگو یبرא
ـ אز אبوאلجאرود به وسאطت محمد بن بכـر دאשـته כـه שـمאر ز     یفقھ یכتאب ـ אز روא یאدی אتש رא ی

، یשـجر (אز אمـאم بـאقر    یرین خبر تفسـ یאت שאمل چندین روאیאفزون بر فقه، א. כند یگزאرש م
مאن یمحمد بـن سـل  : نכ( ید بن علیאز ز یאت فضאئل علی، روא)2/69؛ 1/17 ه،یسیאلخم یאאمאل
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אز אمـאم   یאت فضאئل علـ یروא ین برאی؛ ھمچن1/137 ه،یسیאلخم یאאمאل، ی؛ שجر1/358، یכوف

ـ خـود ز لت و שאن یא در فضی) 414، 382، 164، 2/162، یمאن כوفیمحمد بن سل: بאقر نכ د ی
فضـل  ، یאبوعبـدאهللا علـو  (ن ی، در فضאئل و وقאئع אمאم حس)601 ة،ینیאאثن یאאمאل، یשجر: نכ(
ـ بـא א  یאتیא روאی) 1/186 ه،یسیאلخم یאאمאل، ی؛ שجر45و  44 ،-אلسאم هیعل–ن یאرة אلحسیز ن ی

 یכلبه طور ). 395، 1/171، یمאن כوفیمحمد بن سل: نכ(موضوعאت אز אصبغ بن نبאته ھستند 
ـ ، אبوאلجـאرود אز ز -ه אلسאمیعل-به جز אبوجعفر محمد بن بאقر  ـ   ید بـن علـ  ی ש אز یو אصـبغ ب

אز כتـאب   یכـه طوسـ   یאت אبوאلجאرود אز אصبغ بא گزאرשـ یروא یفرאوאن. گرאن نقل כرده אستید
ـ دאرد؛ ز یخـوאن  دھـد، ھـم   یאصبغ بن نبאته אرאئـه مـ   ین بن علیمقتل حس ، یرא در سـند طوسـ  ی

  ). 86، אلفھرست، یطوس: نכ(ن כتאب אز אصبغ بن نبאته אست یא یאوאبوאلجאرود ر
نگـאرאن   כه ملـل و نحـل   یدیכ فرقه مھم زیאت فرאوאن אبوאلجאرود و אنتسאب یبא وجود روא
 یو قرنھـא  یאنیـ م یھא  بخصوص منאبع سده یدید כردند، אبوאلجאرود در منאبع زیبאرھא بر אن تאכ
تنھـא   یאبـوאلفرج אصـفھאن  . ستیא مؤسس فرقه مورد توجه نی כ אمאمیه ھمאنند یدیچھאر و پنج ز

אبـوאلفرج  (כنـد   یכوتـאه אשـאره مـ    یא د در صحنهیאم زیכ بאر به نقש אبوאلجאرود در جنگ و قی
אو  یכـ یح دאرد؛ در ید تصـر یכند כه بر فضאئل ز یگر אز אو نقل میت دیو دو روא) 93، یאصفھאن

ـ  یאز و» ف אلقرאنیحل«ر یده بא تعبید پرسینه رفته و אز ھر כس دربאره زیمد ھمـאن،  (אد כردنـد  ی
ن یبـن حسـ   یه مختـאر بـه علـ   یز بوده، ھدید رא כه כنیگر אبوאلجאرود مאدر زیت دیدر روא). 88
אمِ ضـدّ حכومـت   یـ ن دو قیשده ب ین خبر سعیرسد در א یبه نظر م). 86ھمאن، (כند  یم یمعرف
ده بوده، אرتبאط برقرאر שود؛ ھرچنـد כـه   یو پسندכه אحتمאאً ھر دو نزد אبوאلجאرود محترم  یאمو
در  یא ن وאقعـه یאن برسאخته אست و بنא به محאسبه مאھر جرאر אمכאن رخدאد چنـ  یخیت تאریروא

  ). 22مאھر جرאر، (אر אندכ אست یبس یعصر مختאر، אز نظر زمאن
ـ ز یשتر אبوאلجـאرود رא رאو یز بیه نیدیمتאخر ز یمنאبع رجאل و  -سـאم ه אلیـ عل- ید بـن علـ  ی

 ین بאره ھم אتفאقیگرچه אنאن در א. یدیכ فرقه زیשنאسند تא سرسلسله  یم یدیمحدث بزرگ ز
ـ دیج زیه כه به אبوאلجאرود منسوب אست، مذھب رאیبرאنند فرقه جאرود یندאرند؛ برخ  یه כنـون ی

ـ دیگر فـرق ز یه و دیجאرود یھא یبند دسته یو برخ) 2/249אلرجאل،  یאب אبن(אست   ه رא אختـرאع ی
ـ אز שـאگردאن ز  یכـ یدאننـد و אبوאلجـאرود رא تنھـא     یس مـ ینـو  سندگאن فرقینو שـمرند   ید برمـ ی
  ).287ه، ש یعبدאلسאم وج(
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  راهيابى روايات ابوالجارود در منابع اماميه 

تـא   یאز برقـ (ه یـ אمאم یثیحـد  یھـא  אت אبوאلجـאرود در مجموعـه  یو تعدאد روא یخیروند تאر
مـه אولِ  یه כمتر بوده و به خصوص در نین אمאمیمنאبع نخست אت אو دریدھد روא ینשאن م) یطوس

و אحتمـאאً כتـאب    یریאت تفسـ یژه روאیبه و. ندאשته אست یقرن سوم שھرت و گسترש چندאن
  . ندאرد یه روאجین سאلھא نزد אمאمیر אبوאلجאرود אز אمאم بאقر، در אیتفس

ق محمد بن سنאن یھمه طر ש אزیرא نگאשته ب אلمحאسن یכه برق یگر אنכه در عصرینכته د
אت אبوאلجـאرود  یج و متدאول بوده אست و بא گذשت سאلھא روאیرא یبه אبوאلجאرود نزد مؤلفאن אمאم

ر אز یغ یאنیه رسوخ כرده و بر تعدאد אنھא به خصوص بא אِسنאد رאویאمאم یگر به כتאبھאیאز منאبع د
ـ ن روאیبت ب، نسیכه در כتאب برق چنאن. محمد بن سنאن، אفزوده שده אست ـ אت رאوی ر אز یـ אن غی

).  (אسـت    כ بـه سـه  یאت محمد بن سنאن، تنאسب یمحمد بن سنאن به روא
 یل שـده אسـت؛ بـرא   یبرאبر تبد یכ به سه، به تنאسبین نسبتِ یכ قرن، אیאنگאه پس אز گذשت 

אنـد    نقـل כـرده  ر אز محمد بن سنאن یغ یאنیאت אبوאلجאرود כه رאویصدوق، روא ینمونه در כتאبھא
אحتمـאאً بـא فאصـله    . שوند یאفت می ی، به تعدאد مسאوینسبت به منقوאت محمد بن سنאن אز و

ـ ز در ھـم שـدن روא  یאت و نیگرفتن אز عصر صدور روא ـ و ز یאمـאم  یאت و כتאبھـא ی ـ ، אیدی ن ی
رده دא כـ یـ שـتر رאه پ یب یر אبوאلجאرود به منאبع אمـאم یש صورت گرفته و تفسیھא و אفزא ییجא جאبه

אسـت כـه    یא هیدیאز ز.) ق.ه333(אبن عقده . כردند یتلق یو אمאم یرא אن رא منبع خودیאست؛ ز
ـ  یگـر  یאنجیـ ن نقـש و م ین چھאرم אیقرن سوم و نخست یאنیپא یدر سאلھא گـرאن  یש אز دیرא ب

ر بـن  یـ כث یدیق כאمאً زیت אبوאلجאرود رא بא طرین روאیصدوق به وאسطه ھمو چند. دאשته אست
  ). 236، دیאلتوح؛ 186، یאאمאل: نכ(כند  یل مאש نقیع

ن یرא بیدאر אست؛ ز ز خدשهین.) ق.ه 150(אز אبوאلجאرود .) ق.ه 220(تِ محمد بن سنאن یروא
دאرد כه خود ھمه منقوאت رא  ین دو، ھفتאد سאل فאصله אست و אحتمאل אندכیخ درگذשت אیتאر

 ینכـه و یم و אیریـ نه فرض بگیرید یمد عمرمح ینכه برאیאز אبوאلجאرود אخذ כرده بאשد؛ مگر א
 یאست כه بאز ھم بـرא  אبوאلجאرود رא درכ כرده یسאل אخر زندگ) یست سאلگیب( یدر אغאز جوאن

כـه  .) ق.ه 240( یسـ یאحمد بـن ع . אزم אست یשگیو ھم یطوאن یאت، ھمرאھین כثرت روאیא
כه در כتאبש ذכـر   یتیאرو 100אز  یچ سندیست سאل پس אز محمد سنאن درگذשته در ھیتنھא ب

ن محمد سنאن و אبوאلجאرود رא یب یכند و אحتمאل אفتאدگ یשده بدون وאسطه אز אبوאلجאرود نقل نم
در  یאسـنאد אمـאم   یھـא  یدھـد אفتـאدگ   ینשאن م یو אمאم یدیسه אسنאد زیمقא. دھد یשتر نשאن میب
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שه و در یمد بن جبله ھم، محیسیאحمد ع یمثאل در אسنאد אمאل یبرא. رخ دאده אست یאدیموאرد ز
 یدر אسـنאد אمـאم   ین رאویכند؛ אمـא ھمـ   یت بא وאسطه محمد بن بכر אز אبوאلجאرود نقل میده روא

ـ כـه אحאد  یאحتمـאאً منـאبع   1).1/264، یبرقـ : نـכ (אبوאلجـאرود אسـت    یبدون وאسـطه رאو  ث ی
برخـوردאر   یכـאف  دאدند אز دقت و ضـبط  یقرאر م ید אمאمیאر مؤلفאن و אسאتیאبوאلجאرود رא در אخت

  .نبودند
ـ אز אبوאلجאرود روא» یمفضل بن عمر جعف«بא وאسطه  یتیאفزون بر אن محمد سنאن در روא ت ی

محـدثאن   یف و بـه שـدت طـرد שـده אز سـو     یضع یכه فرد) 219، אلخصאلصدوق، (כند  یم
 ی ز وجود دאرد כه محمد بن سنאن به سبب ضعف مשھور مفضل، در ھمهین אحتمאل نیא 2.אست
. אفته بאשـد یאت אبوאلجאرود دست یق مفضل به כتאبھא و روאیرא אندאخته و تنھא אز طر ینאدש وאَس

אز אصـول   یمفضـل رא نقـل و برخـ    یدھد محمد بن سـنאن כتאبھـא   ینשאن م یطرق مؤلفאن אمאم
 یدیز ین عمل رא دربאره چند رאویمحمد بن سنאن א 3.ن رא بא وאسطه אو منتقل כرده אستیمصنف

توאن مطرح כـرد כـه    یز میه رא نین فرضیرو א نیאز א. د ھم אنجאم دאده אستیحة بن زאز جمله طل
  .و אنتقאل دھنده כتאب אبوאلجאرود به محمد سنאن، مفضل بن عمر אست یقیحق یرאو

ـ جز אن، محمد بن سنאن در سرزنש و قدح אبوאلجאرود سخن گفته و تنאقض אست כـه א  ن ی
رسـد   یبه نظر م. אو بپردאزد یو ھمرאھ یرویقل כند و به پאت אو رא نیع و گسترده روאین وسیچن
ـ خ بـر روא یאن محمد سنאن در طول تאریرאو אنـد؛ بخصـوص כـه     אز אبوאلجـאرود אفـزوده   یאت وی
مשـھور بـه    یכـوف  یقرשـ  یمحمـد بـن علـ   . ف و مשھور به כذب ھستندیאنש אفرאد ضعیرאو

ـ אست، אز אز وאقع یق صدوق به כتאب אبوאلجאرود نینه כه در طریאبوسم ـ ن دسـته رאو ی . אن אسـت ی
 یאسـت، אز כسـאن   بאر אز قم אخرאج שده כ ین سبب یכه به نقل אز ضعفא שھرت دאرد و بد یبرق

אز » عدة من אصحאبنא«ر مبھم یאو گאه بא تعب. نه رא אندאخته אستیאبوسم یگر אست כه ظאھرאً وאسطه
ح ینه تصـر یبه نـאم אبوسـم   یرد אندככند و گאه در موא یאت אبوאلجאرود رא نقل میمحمد سنאن، روא

نـאن  یכـرده، אطم  یכه گزאرש مـ  یث و طرقید אو چنאن به אحאدیשא). 1/104، یبرق: نכ(כند  یم
                                                 

؛ به طور כلي در אسنאد אمאمي ضبط نـאم محمـد بـن جبلـه بـه      2/126ضبط כرده אست، » عمر بن جبله«ھمین روאیت برقي رא כلیني بא عنوאن  1.
אثאر صفאر و صـدوق   ھאیي אست כه כه در אز دیگر نمونه» عبدאهللا بن جبله«به » محمد بن جبله «صورت صحیحي אنجאم نگرفته אست و تحریف 

در ھمه אین مـوאردي אبـن جبلـه رאوي مسـتقیم אبوאلجـאرود      . 2/348 علل אلשرאیع،و  25 ثوאب אאعمאل،؛ صدوق، 238صفאر، : שود نכ دیده مي
  .אست

ت زیـאدي در  و כשـي روאیـא  ) 87(؛ אبن غضאئري به غلو و بאورھאي אفرאطي وي אשאره دאرد )416(دאند  نجאשي مفضل رא مضطرب אلروאیة مي 2.
 ).2/612(כند  مذمت و نفرین אو אز אمאم صאدق گزאرש مي

صـدوق،  : نـכ (گزאرש שده محمد سنאن כتאبھאي مفضل و چندین כتאب دیگر رא بא وאسطه مفضل به دست نویسندگאن אمאمي رسאنده אسـت   .3
  .حمد بن سنאن رאوي مفضل بن عمر אستאفزون بر אن در بسیאري אز אسنאد روאیאت אمאمي م). 519و  4/435 من אیحضره אلفقیه،
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ن بـه  یכه چن یح به نאم אفرאدیرفته نשאن دאدن אنھא כرده و אز تصریدر مقبول و پذ یدאשته כه سع

  .   אست جسته یכذب שھرت دאرند دور
، محمد بن بכر، אز אبوאلجאرود رא بر یدیمنאبع ز یאت رאویروא یכل یدر حכم یאبن غضאئر

سـنאن  ] بـن [כرھون مـא روאه محمـد   یو אصحאبنא «: دھد یح میאت محمد سنאنِ مשכوכ ترجیروא
אحتمـאאً אبھאمـאت و    1).61، یغضـאئر  אبـن (» یعتمدون مא روאه محمد بـن بכـر אאرجنـ   یعنه، و 

ف محمد بن سـنאن אسـت   یאنِ ضعیز رאویسنאن و نت محمد بن یאد שده دربאره שخصیאتھאمאت 
  . دאשته بאשد ین قضאوتیچن یכه سبب שده אبن غضאئر
محمـد  «. אسـت  یسیאحمد بن ع یאت אبوאلجאرود برאیروא% 80ש אز یب یمحمد بن بכر رאو

אو رא در שمאر אصحאب אمאم  אلرجאلدر  یتنھא طوس. שنאخته نשد» یبن بכر بن عبدאلرحمن אرحب
 77אبوعبدאهللا אھل כوفه אسـت כـه در سـنّ    «: כند یم ین معرفیכرده و به אختصאر چنאد یصאدق 
بא وجود نאשـنאس بـودن محمـد بـن     ). 278، אلرجאل(» درگذשته אست. ق.ه 171به سאل  یسאلگ
ـ ست سאل پس אز אبوאلجאرود درگذשـته و אحتمـאل د  یدھد אو ب ین אطאعאت نשאن میبכر א دאر و ی

ـ منאبع ز. ر אز محمد سنאن אستשتیאر بیאتש بسیאخذ روא دربـאره محمـد بـن بכـر سـאכت       یدی
در نظر אنھא אو فقط אستאد אحمـد  . שنאسند یز نمین یא אو رא به אندאزه אطאعאت طوسیھستند و گو

ی سـאلم  یـ حیمحمد : نכ(אست  نقل כرده یو یאت אبوאلجאرود رא برאیאست و تنھא روא یسیبن ع
כتـאب אبوאلجـאرود رא    یسـ یز وجود دאرد כه אحمد بن عیאل نن אحتمیھرچند א 2).326عِزَّאن، ש 

ـ ن אسـتאد رא د ید אحمد אینمא ید میאر بعیرא بسی؛ ز)وجאده(אفته بאשد یبه نقل محمد بن بכر  ده و ی
  .אخذ כرده بאשد یرא، אز و یگرید یچ رאویאت אبوאلجאرود و نه ھیتنھא روא

  زان صحت آنهايات ابوالجارود و ميموضوع روا
ـ روא یאلجאرود دربאره مبאحث و موضوعאت گونـאگون אز אبو אز  یبرخـ . ت نقـل שـده אسـت   ی

ـ ن روאیتر ن و برجستهیשتریدر فقه ھستند؛ אمא ب یھא و برخ یدربאره خورאכ یאت ویروא כـه   یאتی
در  یאت نقـש بزرگـ  ین روאیو אمאمت مربوط אست و چون א یאو نאقل אنھאست به مسאئل אعتقאد

  . שود یא ژهیא دאرد به אنھא توجه و نگאه ودאرند ج یھر مذھب یبאورھא
  

                                                 
שنאسـאن   כنند و نسـب  معرفي مي» אرحبي ھمدאني«برאي نسبت محمد بن بכر درست نیست؛ زیرא منאبع زیدي وي » אرجني«گفتني אست ضبط  1

אن، אبوאلجאرود نیـز אز قبیلـه   אفزون بر ). 1/106، אאنسאبسمعאني، : نכ(دאنند כه در כوفه و שאم سאכن بودند  אرحب رא بطني אز قبیله ھمدאن مي
  . تر אست ھمدאن אست و אرتبאط אین دو ھم قبیله، محتمل

 ).1/205محمد بن سلیمאن כوفي، : نכ(گفتني אست در موאرد אندכ نیز دیگرאني جز אحمد عیسي אز محمد بכر نقل כرده אند  2
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  هيديه و زياعتقادات امام ىابيراه

אز  یرא گـאھ یز ھستند؛ زیبرאنگ ر و تאملیאت אبوאلجאرود چשمگیم برخאسته אز روאیمفאھ یبرخ
ـ دیخـאص ز  یאز بאورھא ییھא نשאنه یت دאرند و در موאردیحכא یم متאخر אمאمیمفאھ ه در אنھـא  ی

ه אفزوده שـدند،  یאمאم ییכه قرن چھאرم در منאبع روא یאتیאز روא ینمونه برخ یبرא. שود یده مید
ن مورد אنھא به مفھوم دوאزده یرא چندیאند؛ ز ستند و به قطع، به אبوאلجאرود نسب دאده שدهیمعتبر ن

: نمونـه نـכ   یبـرא (אنھـא بאשـد    یאשאره دאرند כه قدر مسلم אز אعتقאدאت אو نبوده تـא رאو  یאمאم
  ). 21، ی؛ כرאجכ16 אلستة عשر،אאصول 

כه אبوאلجـאرود אز   -ھאیعل אهللا سאم–ث مשھور لوح فאطمه ی، حدیאمאم אت دوאزدهیאز جمله روא
 یح مـ ین אمאم تصریث به نאم אئمه و قאئم بودن دوאزدھمین אحאدیدر א. כند ینقل م یجאبر אنصאر

رفتـه  یبودن אمאم אخر روשن و پذ ن אخبאر אن אست כه אگر نאم אئمه و قאئمیא یאשכאل אسאس. שود
رت و אنحـرאف  یـ و ح یدوאزده אمـאم بـه سـردرگم    یعه در طول زندگیש یאنحرאف یھא بود، فرقه
ـ سـند א . گفتنـد  یه حאכم وقـت אمـאم قـאئم نمـ    یשدند و به ھر فرد خروج כننده عل یدچאر نم ن ی

؛ 1/531، ینیכل(» محمد بن محبوب«אن رא به نقل  یو כرאجכ ینیכل. ز مخدوש אستیث نیحد
אبـن  «رא  ید ویـ مجھول و مھمـل אسـت، مف   یכنند כه فرد یאز אبوאلجאرود نقل م) 18، یכرאجכ
 ن و تمאم אلنعمة،یכمאل אلد(» אبن محبوب«و صدوق گאه ) 2/346، אאرשאد(כند  یذכر م» محبوب

و אورده یـ ث لوح رא به نقل אبوאلجאرود نیحد یطوس. אورد یم ١»حسن بن محبوب«و گאه ) 269
  ).139، بةیאلغ(כند  یگزאرש م ید جعفیزیگر אز جאبر بن یبא سند د

שنאسـאن   ح رجאلیت כه گאه به تصریرسد שھرت אبوאلجאرود در نقل فضאئل אھل ب یبه نظر م
ـ ن دست روאیز אز אین یאمאم یאن غאلیאوست، سبب שده رאو ی برسאخته . אت بـدو نسـبت دھنـد   ی

خـود   یכه אبوאلجאرود در אن אز عجز و نـאتوאن  یאتیز روאא یכیمثאل مאھر جرאر بر אن אست  یبرא
ـ و سنّ אبوאلجאرود در روزگـאر א  ینאلد، بא جوאن یم -ه אلسאمیعل-نزد אبوجعفر  ن אمـאم سـאزگאر   ی

ت و אنتظـאر قـאئم   یـ ب אھـل  یت אمـر یرש وאیم پذیت به مفאھین روאیא). 20مאھر جرאر، (ست ین
  ). 2/21، ینیכل(אשאره دאرد 

 ینفـوذ כـرده כـه כـאمאً אز بאورھـא      یאز אبوאلجאرود در منאبع אمאم یאتین، گאه روאאفزون بر א
ـ ز یכه אو אز אمאم بאقر در مدح و ثنـא  یא אنهیשگویت پیه نשאن دאرد؛ به طور مثאل روאیدیز د بـن  ی

                                                 
-عیـون אخبـאر אلرضـא   ؛ 4/180 مـن אیحضـر،  ؛ 313ھمـאن،  (אو در بیשتر موאردي כه אین حدیث رא گزאرש כرده چنین عمـل כـرده אسـت     .1

 ).477، אلخصאل؛ 2/52 ،-אلسאم علیه
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: نـכ (כند  یم یمعرف» ت من و خونخوאه אنאنیب د אھلیس«د رא یאمאم، ز ینقل כرده و אز سو یعل
ه به یدیھستند כه ز یאز زمره گروھ یو אنتقאد بر عل یز به سبب دשمنیخوאرج ن). 2/498، یכש

אن כשـتن خـوאرج رא   یدیשود ز یאשאره م یدر خبر یאند؛ حت جسته  یو تبر یزאریשدت אز אنھא ب
כردنـد   یכه به قتل رسאنده بودنـد مبאھـאت مـ    یدאنستند و بر تعدאد خوאرج یمستحب و ثوאب م

ه یـ عل-אز אبـوجعفر   یتـ ین گروه رא در قאلـب روא یبא א یز دשمنیאبوאلجאرود ن ).633ھمאن، : نכ(
אز  یכـ ی یـی כשد و אمאم אن رא دאرא یש دست میر پאیز ینزد אمאم بر قאل یو. گنجאند یم -אلسאم

رא  یدن، אن قـאل ینא بא دست כשـ یدאر بعد، אبوאلجאرود نאبیدر د. כند یم ی، معرفیعل ھمسرאنש، אم
כند כه بر אعتقאد خـوאرج بـوده و    یאשאره م یعل שود، אمאم به بאور אم یא میت رא جوאبد و علی ینم

مـאھر  ). 6/477، ینـ یכل: نـכ (אست  رא אز نظرש برگردאند و نאچאر אو رא طאق دאده ینتوאنسته و
ر و یتفאسـ  یכند و بـر אن אسـت برخـ    یل میאبوאلجאرود رא تحل یریאت تفسیروא یز برخیجرאر ن

ـ د جאرودیשتر بא عقאیאت بین روאیدر א» تیب אھل«دאשت خאص אز مفھوم ر مثل بریتعאب ه منطبـق  ی
  ). به بعد 29مאھر جرאر، : نכ(ه یאست تא אمאم

  
  یشمار لتيفض

כـه بعـدھא بـه     ییھא تیשھرت אبوאلجאرود به نقل فضאئل چنאن بوده כه אخبאر فضאئل שخص
عبـدאهللا بـن   . אسـت  بـאزگو שـده   عنوאن صאحبאن אفכאر و فرق مختلف مطرح שـدند، אز زبـאن אو  

ه و یسـאن ین فرقـه אز جملـه כ  یאست כه چنـد  یطאلب، אز جمله כسאن یه، نوאده جعفر بن אبیمعאو
אء و یـ אنـد؛ אو אعتقـאد دאשـت روح حضـرت אدم در אنب     دאده  ه رא بـدو نسـبت  یאنه جنאحیفرقه غאل

. אست حلول כرده) هیو محمد حنف -ھمא אلسאمیعل-ن یحسن(و سه پسرש  یسرאنجאم در אمאم عل
אم خود رא אز כوفه אغאز כـرد و تـא   یق. ق.ه 127ه אز سאل یאم یعبدאهللا بن جعفر אوאخر حכومت بن

عبـאس بـه    ین بنیש رفت و سرאنجאم به دست حאכمאن نخستیپ یھمدאن، אصفھאن و ر یשھرھא
כـه  כنـد   یאبوאلجאرود אز ھمـو نقـل مـ    یدر خبر). 17/337، یصفد(כשته שد . ق.ه 129سאل 

گفت  یتوאن به درست ینم). 10، یאبوאلفرج אصفھאن(دאند  یכ שجره میאمبر، جعفر و خود رא אز یپ
  . אند א به אو نسبت دאدهین خبر אز אبوאلجאرود نقل שده یא

שـود؛   یده میאت אبوאلجאرود دیز در روאیعبאس ن ید دولت بنییאز تא ییھא گر نשאنهید یאز سو
ر یـ ه تعبیאم یمخאلف نשאن دאدن دولتשאن بא بن یل حכومت برאیتשכ یعبאس כه در אبتدא یرא بنیز
אم خود رא یאن قیبه نفع علو ییدند و بא שعאرھאیپوש یאه میبود، س ج שدهیאنھא رא یبرא» ھאשم یبن«
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ھאשـم   یبنـ  یאه رא بـرא یلبאس س -ه אلسאمیعل-אز אبوجعفر  یאبوאلجאرود ضمن خبر. אغאز כردند

  ).6/467، ینیכل: نכ(כند  یم یده معرفیسنت و پسند
و خאندאنש  -ه אلسאمیعل- یאت منאقب و فضאئل علی، روאیאدیאر زیאبوאلجאرود در שمאر بس

دאשـته   یאمبر دربאره ویכه پ یשی، مدح و ستאیאت אز زبאن علین روאیאز א یبرخ. כند یرא نقل م
ت یאت به وאیگر אید یدر שمאر 1.כنند یرא ذכر م -ه אلسאمیعل- یمعجزאت عل یאن و برخیرא ب
 یھـא  یریز به درگیאت نیروא یدر برخ 2.שوند یر میتفس یت علیא אفضلی ی، نزول دربאره علیعل
ـ ن متھم ھستند و در پאیخیאنھא ש یשود כه معموאً در ھمگ ین אשאره میخیو ש یعل یאسیس אن ی

   ).554و  171، خصאل؛ صدوق، 296صفאر، : نכ(כنند  یبه אשتبאه خود אعترאف م
ـ אز א یכرد؛ אمـא برخـ   یאت دאورین روאیא سقم ھمه אیدربאره صحت  یتوאن به درست ینم ن ی

שوند כـه بـه אفسـאنه و قصـص روאت      یאن میب یא به نوعیھستند  یمیمفאھ ی אخبאر در بردאرنده
 یھـא  بא چשمאن سرخ و دنـدאن  یאه و بزرگیمאر س یتیدر روא. שتر שبאھت دאرندیو قאصّ ب یغאل
رود،  یمـ  -ه אلسـאم یـ عل- یمنبر نزد عل یزند و مאر رویگر ید، مردم میא یכوفه م ز به مسجدیت

ـ  یאשـت  یכند כه برא ید و אمאم به جن بودن مאر אשאره میگو یאو بאز م یبرא یאسرאر ن دو یدאدن ب
ده، مردم رא אز ین כשیزم یرو یمאجرא אمאم خط ی در אدאمه. אست دهیگروه אجنه אز אمאم כمכ طلب

خوאنـد؛   یאنھא خطبه مـ  یرود و برא یכند و خود אز خط گذשته نزد אجنه م یخط منع معبور אن 
وصف  3ه قوم زُطّیو שب یכ وجبی یده و אنھא رא بא قאمتیز אمאم و אجنّه رא دین حאل مردم نیدر ع

ـ جאلب אنכه א). 147، یبیخص: ت نכیل روאیتفص یبرא(כنند  یم אلعـאده כـه    خـאرق  ین مـאجرא ی
گـر بـא   یدر خبـر د . שـود  یכ نقل گزאرש میز مردم כوفه שאھد אن بودند، تنھא بא ر אیכث یא عده
حلقـه درب  «: שـود  ی، گفتـه مـ  یسـن  ھستند و پـس אز אو   یدیאن زیכه تא אبوאلجאرود رאو یسند

ده یכه حلقه بر صفحه כوب یאقوت سرخ אست כه بر صفحאت طא قرאر گرفته، ھنگאمیبھשت אز 
  ).  684، یאאمאلصدوق، (» یא علی: دیگو ید و میא یשود، به صدא درم

אست כه  -ه אلسאمیعل-ن یه، אمאم حسیدین אمאم نزد زیتر محبوب -ه אلسאمیعل- یبه جز عل
ـ   یه כه אیدیز. אمש رא שنوאندیאم و خون خود پیبא ق گـر  ید یھـא  ש אز روשین نـوع مبـאرزه رא ب

                                                 
כه خبر אول مאجرאي رد אلשمس رא گزאرש و خبر دوم سبز שدن تכه چوبي אز درخت گאبي به אשאرت  274و  238صفאر، : برאي نمونه نכ 1.

  .כند אمאم رא بیאن مي
در » אذאن«دאنند؛ برאي مثאل  مي -علیه אلسאم–אي رא، علي  שود یא مرאد אز وאژه ت به وאیت علي تصریح ميدر روאیאت بسیאري برخي تعאبیر אیא 2.
  ).152؛ صفאر، 298 אאخبאر، معאنيصدوق، : نכ(אست   -علیه אلسאم–אمאم علي ) 3/توبه( ﴾وَאَذَאنٌ مِنَ אللَّهِ وَرَسُولِهِ﴿
  .7/308אند، אبن منظور،  ه عرب نبوده و گאه אنھא رא אز ھندیאن و گאه אز مردم سودאن دאنستهپوست אز مردم سאכن عربستאن כ قومي سیאه .3
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ـ م אאیـ د خود قرאر دאدند، در نقل فضאئل و אخبאر قیسرلوحه عقא در . אنـد  دهیאر כوשـ ین אمـאم بسـ  ی

رא به אم سـلمه خبـر دאده    -ه אلسאمیعل-ن یאم و سرنوשت خونبאر حسیאمبر، قینھא پیאز א یא دسته
ـ ن כربא و שفאبخש بـودن  یسرزم یبرتر ی، در برخ)203ھمאن، : نכ(دھد  یم א معطـر بـودن   ی

ـ כـربא   یر مאجرאھـא گید ی، در אخبאر)317، یאאمאل، ی؛ طوس23، مزאرد، یمف(خאכ אن  א تعـدאد  ی
 ثـوאب אאعمـאل،  ؛ 228 ،یאאمـאل صدوق، : نכ(שوند  یאن مین بردאשت، بیכه אمאم حس ییھא زخم
259.(  

  
  یام و خروج مهديق

دאرد، مسאئل  ییאت אبوאلجאرود جز فضאئل و منאقب כه به نقل אنھא שھرت بسزאیموضوع روא
ح یכه به تصر یو. כند یز منعכس میو رא نא یو ذھن یאعتقאد یھא یریز ھست כه درگین یگرید

سـאل   یھمه پس אز אن حدאقل سـ  نیحضور دאשته و بא א ید بن علیאم زیدر نبرد و ق یدیمنאبع ز
بند بـوده و مـروج אن بـوده    یאم و خروج به حאכم جور پאیسته אست، ھموאره به مفھوم لزوم قیز

قـאئم نقـل    یھא یژگیھא، و و אمیق خروج و ینیب שی، پیدربאره مھد یאدیث زیאحאد یאز و. אست
سـنت گـאه بـه     موعود و منאبع אھـل  یبא توجه به بאور مھد یאت رא منאبع אمאمین روאیא. אست שده

: כنند یאمبر رسאنده، نقل میمثאل אز אو כه به پ یכنند؛ برא یف بאزگو میث ضعیאحאد ی عنوאن نمونه
  ). 4/286، یلیعق(» ...دیگو یمزد و یخ یگذرد مگر אنכه قאئم به پא م یשب و روز نم«

. אنـد  موعـود ثبـت כـرده    یאت قאئم و مھـد ین אخبאر رא گرفته و به عنوאن روאیשتر אیه بیאمאم
صد و نه سאل یقאئم س«: כند یگزאرש م -ه אلسאمیعل-אز אبوאلجאرود אز אبوجعفر  بةیאلغدر  یطوس

ن پـر אز سـتم،   یدر زمـ  כنـد و  یאصحאب כھف در غאر، حכومت مـ  یمאندگאر یبه تعدאد سאلھא
ـ تـر א  כאمل). 474، بةیאلغ، یطوس(» ...گسترد یعدאلت م ـ ن روאی  یدر خبـر  یعیשـ  یت رא طبـر ی

אز  یعیھـא و وقـא   نשـאنه  یطبـر  ی در אفزوده). 455، یر طبریمحمد بن جر(כند  ینقل م یطوאن
אز אفرאد  در אن. אند ت رא برسאختهیه روאیכند جאرود یשود כه مשخص م یقאئم گفته م یھא جنگ

כـه אز כوفـه    یھـزאر بتـر   16د כשته שـوند و אز جملـه   یשود כه بא یאد می یمختلف یو قשرھא
  . שوند یجنگند و سرאنجאم כשته م یכنند و بא قאئم م یخروج م

ـ دیאست כـه بعـدھא در مقאبـل ز    یه مفھوم متאخریرسد אصطאح بتر یبه نظر م ـ ه جאرودی ه ی
ـ سـنت نزد  دربאره אمאم به אھل אعتقאدאت یه به سبب برخیبتر. وضع שد ـ تـر بودنـد؛ ز   כی رא بـه  ی

כننـدگאن بـא    אنحصאر אمאمت در فرزندאن فאطمه معتقد نبودند و معموאً אز محدثאن و כمترْ خروج
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ن دو فرقه אز زبאن یر אیگونه כه تכف د دאשتند؛ אنیه אختאف שدیوقت بودند و بא جאرود یھא אمیق
כند به حسن  یت אز אنھא ذכر مین روאیכه א یאوصאف). 24 ،یبغدאد: نכ(אست  گر نقل שدهید כی

ـ و محدث بـوده و نسـبت بـه جאرود    یאرאنש כه متقیو ) هیאز رھبرאن بتر( یبن صאلح بن ح ه ی
 یאلسـאح، قـرאء אلقـرאن، فقھـאء فـ      ین فـ یשאכ«: שتر ھمسאز مذھب عאمه بودند، שبאھت دאردیب

א بن فאطمة، אرجع א ی: قولونیم אلنفאق، و כلھم אبھم و عمھین، قد قرحوא جبאھھم، و שمروא ثیאلد
  . »כیحאجة لنא ف

ـ در א یכوفه در روزگאر אبوאلجאرود به خـوب  یھא یریمאھر جرאر معتقد אست درگ ـ ن روאی ت ی
ھـزאر نفـر    16אر یשمאر بس(روאن אبوאلجאرود یه نسبت به پیאد بتریژه تعدאد زیبه و. אست دهیبאزتאب

ر فرزنـدאن فאطمـه در   یـ د خאصשאن دربאره جوאز אمאمت در غیز عقאینو ) אست ن نכته یאשאره به א
ـ روאنש بא אیא پیرسد אبوאلجאرود  یبه نظر م). 31مאھر جرאر، (دאرد  ییھא ت نשאنهیروא ـ ن روאی ت ی

توسط قאئم، אز   نیخون یכשتאر ینیب שید و بא پیאن رא تאכید بتریאند تبאه و بאطل بودن عقא خوאسته
ـ א یز به سسـت ین یאحتمאאً طوس. درنیאنאن אنتقאم بگ ـ ن فـرאز روא ی ت אگـאه بـوده כـه אز نقـل אن     ی

  .אست ث رא ذכر כردهیحد یאنیכرده و تنھא بخש پא یخوددאر
אز אبوאلجـאرود  ) هیאمאم دوאزدھم אمאم( یبحث قאئم و مھد یه برאیכه אمאم یאتیروא یدر موאرد

כـه صـفאر    ربوط بـوده אسـت؛ چنـאن   م یכنند، در אصل به خروج כنندگאن و قאئمאن علو ینقل م
در .) ق.ه 380( ینعمـאن ). 48صـفאر،  (אسـت   ن بאره نقل כـرده یدر א یرא אز سאدאت حسن یتیروא
، بـة یאلغ: نـכ (כنـد   یאم و אنتظאر قאئم رא אز אبوאلجאرود نقل میت دربאره قیروא 15כ به ینزد بةیאلغ

  ). 339و  329، 282، 249، 244، 234، 200، 197، 188، 184، 156
אمאم دوאزدھم (به عنوאن אخبאر دאلّ بر אمאم زمאن  یכه نعمאن یאتیאز روא یرسد تعدאد یبه نظر م

به אبـوجعفر  «: כند یھمو אز אبوאلجאرود نقل م. ندאرد ین موضوع אرتبאطینש כرده به אیگز) هیאمאم
אمـאم   بعـد אو  ید چـه כسـ  یـ אبی یگذرد، چگونـه درمـ   یت درمیכه אمאم قאئم אھل ب یگفتم ھنگאم

رجـل مـن   «مجھـول   یبـא نقـل فـرد   .) ق.ه290(ت رא صفאر ین روאیא). 249ھمאن، (» ... אست؟
כننـد   یت رא ذכر مین روאیز אی، صدوق و پدرש ن)509صفאر، (אورد  یאز אبوאلجאرود م» אصحאبنא

  ). 200، אلخصאل؛ 137ه، یאبن بאبو(
אذא «عبـאرت  » تیـ ن אھـل אلب אذא مضی אאمאم אلقאئم مـ « یبه جא یدر نقل ھر سه محدث אمאم

بـא  . ندאرد یموعود אرتبאط یموجود אست כه به بحث אمאم قאئم و مھد» تیمضی عאلمכم אھل אلب
در . رא سند ھر چھאر مؤلف خدשـه دאر אسـت  یتوאن گفت כدאم نقل درست אست؛ ز یت نمیقطع
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د در سن 1.ث و فسאد مذھب وصف שده אستی، محمد بن جمھور به ضعف در حدیسند نعمאن

ع بن حכم نאשنאس אسـت  یאبوאلجאرود، אبوجعفر محمد بن رب یصفאر אفزون بر نאمعلوم بودن رאو
در سـند  ). 9/130، אلثقـאت אبـن حبـאن،   (אשـאره כردنـد    یمختصر و یو تنھא אھل سنت به معرف

دאر یف אست و ھم אحتمאل دیصدوق و پدرש، محمد بن سنאن حضور دאرد כه ھم خود אو ضع
  . אر אندכ אستیبس یو یאبوאلجאرود برאم אز یو אخذ مستق
ـ -د گفت אبوאلجאرود یم بאیریرא بپذ یمتن نعمאن یرسد אگر درست یبه نظر م  یگـر ید یא رאوی

ن אمאم قאئم بאور دאשته و در یכ قאئم כه به چندیه نه به یدید زیھمאنند عقא -כه متن رא برسאخته
ـ متن روא یאگر درست. ه אستאسאس ھر כه رא قאئم و خروج כننده بאשد، אمאم پندאשت אت صـفאر،  ی

ـ د گفت שھرت אبوאلجאرود بـه ز یم، بאیصدوق و پدرש رא قبول כن بـودن و אعتقـאدש بـه     یدی
خـود در   یدر אنتسـאب بאورھـא   یغאل ی هیא אمאمیه یدیگرאن אعم אز زیאم، سبب שده دیخروج و ق
دست برده و مفھوم مورد  אت אوین رو در روאیאز א. אت منسوب به אبوאلجאرود بכوשندیقאلب روא
   2.אند رא در אن گنجאنده) אمאم یھא نשאنه(نظر خود 

 یכنـد، אبوאلجـאرود رאو   یאم دعـوت مـ  یـ دن و قیر כשـ یم به שمשـ یכه مستق یאتیبه جز روא
و אخـאق مـردم    ینـدאر یכرده و אز بدتر שدن د ینیب שینده رא پیگونه אست כه א مאحم یאتیروא

، یאאمـאل ، ی؛ طوسـ 390، אلفـتن ، ی؛ مـروز 1/251، یبرق: مثאل نכ یبرא(دھد  یزمאن بعد خبر م
د یھموאره در مقאبل وضع موجود بא«ز אز بאور یאت نین روאیرسد א یبه نظر م). 441، بةیאلغ؛ 476

כند تא مسلمאنאن بدאنند כـه אز   ین تفכر رא אمאده میא ینه فכریא زمیبرگرفته אست؛  3»שورש כرد
  .ده אستیھא رس ن خروجیאن دستور و جوאز אینیשیپ

  
  ر يتفس

ـ שده، نقـل   یت אبوאلجאرود در منאبع אمאمیש אز ھمه سبب שھرت و אھمیאنچه ب כ כتـאب  ی
.) ق.ه 438(م ی، אبـن نـد  )3/191، אلכאمـل .) (ق.ه 365( یאبـن عـد  . אز אمאم بאقر אست یریتفس

ح כـرده و  یرن כتאب تصیبه א.) ق.ه 461( یو طوس.) ق.ه 450( ی، نجאש)36، אلفھرستھمو، (
ـ بـدאن طر  یر אمאمینگאر אخ دو فھرست ). 131، אلفھرسـت ، ی؛ طوسـ 170، ینجאשـ (אنـد   ق دאدهی

                                                 
 ).337(» دאند כنند כه خدא بھتر دربאره אنھא مي دربאره אو چیزھאیي نقل مي«כند  نجאשي دربאره אو به طور مبھم אשאره مي .1
  .و موאرد دیگر 48؛ صفאر، 670، 653، 326 אلدین و تمאم אلنعمه، כمאلق، صدو: برאي دیگر روאیאت אبوאلجאرود دربאره قیאم قאئم نכ .2
ھאي אبتدאیي و پیש אز تשכیل حכومـت مسـتقل    توאن بא مطאلعه אصول אعتقאدي و روאیאت زیدیه دریאفت כه به ویژه در سده אین אندیשه رא مي .3

  .در یمن بر אن تאכید دאשتند
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 یقـ یאز دو طر یכیرسد  یכند و به نظر م یאبوאلجאرود ھم אשאره م یبرא یبه وجود אصل یطوس

  ). ، ھمאنیطوس(אست  ن אصل مربوط یכه אرאئه כرده به א
כ یرسد שھرت ن یر و در دسترس بوده אمא به نظر نمچھאرم و پنجم، مשھو یر تא قرنھאیتفس
رא بـه  .) ق.ه 381(ن ی، אبن שאھید دאرقطنیא یم یخیتאر یرא در گزאرשیدאשته אست؛ ز یو معتبر

ن چنـאن در  یبدتر אنכه אبن שـאھ . אست אש سرزنש כرده یریر در כتאب تفسین تفسیسبب نقل א
אبوאلجـאرود  «بـه  » אد بن منذریאبوאلجאرود ز«ز ف כرده و אیدقت بوده כه אسنאد رא تحر یھא ب ضبط
  ).43/537؛ אبن عسאכر، 11/266، یب بغدאدیخط: نכ(אست  ر دאدهییتغ» אد بن منذریعن ز

ست، ھرچند ین یر אبوאلجאرود כه به אمאم بאقر منسوب אست، אכنون نשאن و אثر مستقلیאز تفس
 381(ن یو אبن שאھ یوده כه دאرقطنن و אאقل چھאرم موجود بینخست یرسد در قرنھא یبه نظر م

جلد وصف כردنـد،    ین כه بزرگ و در سیر אبن שאھیتفس. אتש سخن گفتندیאز אن و روא.) ق.ه
  ).3/988، یذھب: نכ(بوده אست  یبאق.) ق.ه 748( یتא روزگאر ذھب

و  1)26مـאھر جـرאر،   (אبوאلجאرود رא שمאرש כرده אست  یریت تفسیروא 379مאھرאر جرאر 
بوده  یאتیא אثر مستقل כه مجموعه روאیبر אن אست כه אنچه אبوאلجאرود دאשته، نه כتאب ن یھمچن

ـ א). 27ھمـאن،  (שـאگردאنש אمـא כـرده אسـت      یכه به حאفظه سپرده بود و برא ل כـه  یـ ن تحلی
ـ تر אست؛ ز ھمאھنگ یو یت جسمیندאשته بא وضع یא אبوאلجאرود نگאשته نـא  یאو כـه نאب  یرא بـرא ی

  .دینمא ینאممכن م یثש כאریשتن و مכتوب כردن אحאدبوده שخصאً خط نو
ـ ز یو حتـ  یه אمאمیאبوאلجאرود در منאبع אول یریאت تفسین به تعدאدِ אندכ روאیש אز אیپ  یدی

אفتـه  یپس אز قرن سوم روאج و گسترש  یر سאلھאین تفسیرسد א یرو به نظر م نیאשאره שد؛ אز א
دھنده رא دאשـته   ن گسترשینقש א.) ق.ه 333(ه عقد مאھر جرאر بر אن אست כه אسאسאً אبن. אست

ـ مختلـف روא  یھـא  ھمـه نقـل  ) سـאل نخسـت قـرن    25(قرن چھאرم  یو אز אبتدא  یریאت تفسـ ی
رא سـبب שـده    یریשتر در منאبع تفسـ یم כرده و روאج אنھא و نقل بیאبوאلجאرود رא گردאورده، تنظ

אسـت כـه    یم قمیبن אبرאھ یلر عیبر אن אست مثאل بאرز روאج אن در قرن چھאرم تفس یو. אست
ل כאمـل  یتفصـ  یبـرא (אسـت   ر אستאد אفزودهیرא برگرفته و به تفس یאتیשאگردש אز אبن عقده روא

د אن ییـ بر تא یرא قرאئنیرفت زیتوאن پذ یل مאھر جرאر رא میتحل). 27-23مאھر جرאر، : مطلب نכ
 450( ینجאשـ  بـزرگ بـوده כـه    یریتفسـ  یשود؛ به خصوص כه אبن عقده خود دאرא یאفت می

                                                 
אز אینھאست؛ زیرא جرאر خود بאرھא تאכید כرده به ھمه منאبع دسترسي ندאשته אست؛ به نظـر نویسـندگאن   رسد אین رقم بیש  ھرچند به نظر مي 1.

  .אست حאتم رאزي رא جאگذאשته אین مقאله، وي حدאقل چند منبع مھم مثل تفسیر אبن אبي
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ث אبـن  یכه אز אنھـא حـد   یכ אز כسאنیچ یכو رא ھین כتאب نیא«ده و אذعאن دאשته یאن رא د.) ق.ه

   1).95، ینجאש(» אست م، ذכر نכردهیכن یعقده رא نقل م
ـ ر אبن عقده، سـبب שـده روא  یאز تفس ین אستقبאل نכردن محدثאنِ بعدیאحتمאل دאرد ھم אت ی

כـه بـه אسـنאد و رجـאل      یج שوند و محدثאنیכم بدون سند رא ر כمیאبوאلجאرود در تفאس یریتفس
وع یאبـن عقـده، مـאنع گسـترש و שـ      یریאت تفسیبه روא یتوجھ یدאدند بא ب یت میאت אھمیروא
ز ی، نیو طوس ی، نجאשینگאر אمאم دو فھرست. אت אبوאلجאرود بא سند خאص אبن عقده שدندیروא
ر אبوאلجאرود رא مـنعכس כـرده،   ید، طرقש به تفسرجאل خو یعقده כه در כتאبھא אز אبن یرویبه پ
ر אبوאلجאرود، در یعقده به تفس توאن گفت כאربرد אَسنאد خאص אبن یپس م. אد כردندین طرق یאز א
אبوאلجאرود بא سـند   یریאت تفسیאفته روאین یر אو روאجیمאنده و چون تفس یرש منحصر بאقیتفس
  .ندאرد یھא روאج چندאن ز در כتאبیعقده ن אبن

 234(ر یـ نم له ھمدאن ھسـتند و אبـن  یכوفه و قب یعقده و אبوאلجאرود ھر دو אز אھאل چون אبن
) له אبوאلجאرودیره و قبیھمאن ت(له ھمدאن یره خאرف قبیز אز تیعقده، ن אبن ی ، אستאد بא وאسطه.)ق.ه

و  توאنـد برجسـته   ین، مـ ینخست یثیرאث حدیدر אنتقאل م یلگیقب نقש ھم) 1/202، یعجل(بوده 
ـ ر موجود قـرن چھـאرم بـه بعـد، نכـאت جد     یتفאس یبررس. مھم بوده بאשد ر یدربـאره تفسـ   یدی

  .دھد یאبوאلجאرود نשאن م
  
  ىر امامير ابوالجارود در تفاسيتفس

ـ אغאز و محتو یطوس אنیאلتبر یאت אبوאلجאرود אز تفسیبه אسنאد و روא یאبیدست یبرא אت אن رא ی
 یسوم، چھאرم و پنجم پ یھא زאن روאج אن در سدهیم تא به میכن یسه مین مقאیשیپ یر אمאمیبא تفאس

  . برده שود
  ىان طوسيتب

و אحאطـه   یر אبوאلجـאرود אز אمـאم بـאقر دسترسـ    یبه تفس.) ق.ه 461( یرسد طوس یبه نظر م
ـ א 2.ت אبوאلجـאرود אשـאره כـرده אسـت    یאمאم بאقر بא روא یریمورد به אرאء تفس 13رא یدאשته؛ ز ن ی

 یسند یכند و حت یت رא כאمل نقل نمیכ روאیچ یدر ھ یدאرند؛ طوس یریگאت نכאت چשمینقل
پـس אز نقـل אرאء   » جعفر مثله یאلجאرود عن אب یة אبیروא یف«ر כوتאه یدھد و تنھא بא تعب یאرאئه نم

                                                 
 .)74 אلفھرست(אست،  אي نכرده نمאید زیرא طوسي ھم به تفسیر وي אשאره قضאوت نجאשي درست مي .1
 .460و  446، 323، 309، 306، 302، 290، 215، 112، 110، 3/53؛ 2/142، אلتبیאنאین موאرد عبאرتند אز  2.
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گر به صورت گذرא بـه אن  ید یو صحאب یא مفسرאن تאبعیگر אعم אز אبن عبאس، قتאده ین دیمفسر

אبوאلجאرود אز אمـאم بـאقر    یریאت تفسیدھد אو به روא ینשאن م یאن طوسینوع بن یא. כند یאשאره م
گـر אسـتفאده כـرده و بـدאن،     ید یریھمه تنھא אز אنھא به عنوאن שאھد אقوאل تفسـ  نیאگאه بوده و بא א

ـ د אز אیאت معتبر אست ندאده؛ שـא یسته روאیכه שא یچندאن یتوجه و بھא ـ ن رو כـه بـه رאو  ی ש، ی
ندאשـته   یאبوאلجאرود در אنھא موجـود بـوده، אعتمـאد    یریאت تفسیכه روא یمنبع א بهیאبوאلجאرود 

سـت  یאنه نیאت نسبتאً غאلیכ אز روאیچ یכند שאمل ھ ینقل م یכه طوس یאز אن گذשته אقوאل. אست
ر כردنـد؛ در  یت تفسـ یـ ب و אھـل  یשده در مقאم علـ  א نאزلی یت علیאت رא به وאیאز א یאریכه بس
אت אز אبوאلجאرود אשאره ین روאیאز א یبه موאرد یطبر یو حت ی، قمیאשی، عیכه فرאت כوف یحאل

  . دאرند
 یשـتر بـه درسـت   یر موثـق، ب یـ نقل אز منبع غ یعنین مقאله אحتمאل دوم، یسندگאنِ אیبه نظر نو

جلـد دوم  (سـوره بقـره אغـאز     یאنیאت پאینقل אقوאل אبوאلجאرود رא אز א یرא طوسیכ אست؛ زینزد
 אنیـ אلتبر یאن تفسیبאره تא پא כیدھد و پس אز אن به  یאدאمه م) جلد سوم(مאئده  7ه یאو تא ) אنیאلتب
دאשته כـه   یدسترس یبه منبع یאحتمאאً طوس. ستین یچ نשאنیאز אقوאل אبوאلجאرود ھ) جلد دھم(

، نـאقص و نאتمـאم بـه دسـت     یریא خود منبعِ تفسیر אبوאلجאرود رא نقل כرده یאز تفس یא تنھא پאره
ـ توאنند بאשد؛ ز ینم یא فرאت כوفی یא قمی یאשیر عین منبع تفאسیא. ده אستیرس یطوس ـ ی ن یرא ب

אقوאل نשـאن دאد כـه    یسه שد و پرאכندگیمقא אنیتبر و ین تفאسیאقوאل نقل שده אز אبوאلجאرود در א
وجـود   ییשبאھتھא یو قم ین نوع אقوאل طوسیھرچند ب. אند نبوده אنیאلتبدر  یכ منبع طوسی چیھ
ـ    یة אبیروא یو ف«ر یسند و بא تعب یرא ھر دو بیرد؛ زدא و بـه صـورت   » جعفـر  یאلجـאرود عـن אب

ـ بـא א . כننـد  یאد مین אقوאل یאز כتאب، אز א یدر بخש خאص یعنی، یمقطع ز در یـ ن یھمـه אقـوאل   نی
، ھمـאن،  یطوسـ : نمونـه نـכ   یبرא(שود  یאفت نمی یر قمیوجود دאرد כه در تفس אنیאلتبر یتفس

2/142.(1   
ـ عمـل כـرده و ذ   یכאمאً منطبق بא طوسـ  אنیمجمع אلبدر  یبرسط ـ ل ھمـאن א ی אت אز אقـوאل  ی

  . כند یאد می -ه אلسאمیعل-אبوאلجאرود אز אبوجعفر 
  ىقم
مـورد،   214در  یعنـ یر، یچשمگ یبدون سند אمא بא حجم یز مאنند طوسین.) ق.ه 307( یقم

                                                 
  .131و قمي،  3/112در عین حאل روאیאتي مשترכ بین دو تفسیر دیده مي שود، ھمאن،  .1
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ـ ن، در چھـאر روא یאو جز א 1.כند یאبوאلجאرود אز אمאم بאقر אשאره م یریتفس یھא به گزאرש ت دو ی
 یعنـ یر אبوאلجـאرود  یبه כتـאب تفسـ   یو طوس یق نجאשیدھد؛ سند אول مطאبق طر یسند כאمل م

ـ אש אز אبوאلجאرود אست כه در سه خبر دیر بن عیאز כث یعقده אز جعفر محمد אبن שـود   یده مـ ی
د אز دقـت  یא یم یر قمیفست یאש כه در אبتدאیر بن عیسند כث). 271، 224، 1/102، یقم: نכ(

ـ جدא فرض گرفته و ز یאد بن منذر و אبوאلجאرود رא دو رאویرא زیست؛ زیو ضبط برخوردאر ن אد ی
ـ ن אیשאھ قאً אبنیدق. שود یم یאبوאلجאرود معرف یبن منذر رאو ـ ن אשـتبאهِ نقـل ز  ی אد بـن منـذر אز   ی

 یא ن و نשאنهیשאھ אب אبنل نقد כتیאن رא دل یرש مرتכب שده כه دאرقطنیאبوאلجאرود رא در تفس
). 43/537؛ אبـن عسـאכر،   11/266، یب بغـدאد یخط: نכ(אست  אن כردهیب یضبط بودن و یبر ب

כـه بـه אمـאم بـאقر     ) 1/109، یقمـ (אز אبوאلجـאرود אسـت    یـی حیسند دوم بא وאسطه صفوאن بن 
ـ ود تحرگر، جאرود بن منذر، بـه אبوאلجـאر  یمשאبه د یאحتمאאً در سند دوم نאم رאو. رسد ینم ف ی

אغـאز   یـی حیدھد כه بא نقل صـفوאن بـن    یبه כتאب جאرود بن منذر م یقیطر یرא طوسیשده؛ ز
ـ بـه روא  یچ منبعـ یگـر، ھـ  ید یو אز سـو ) 95، אلفھرسـت : نכ(שود  یم ت دאשـتن صـفوאن אز   ی

  . אست אبوאلجאرود אשאره نכرده
אغـאز  » جعفـر  یعن אب אلجאرود یعن אب«שوند بא عبאرت  یכه אز אبوאلجאرود نقل م یאتیھمه روא

 یه برאین مصدאق אییא تعیبه سبب نزول  یگאھ. ت כوتאه و مختصر אستیשوند و معموאً روא یم
نمونه אز אبوאلجאرود אز אمאم بـאقر   یשود؛ برא یאمبر پردאخته میو خאندאن پ -ه אلسאمیعل- یאمאم عل
سْتَوُونَ عِنْدَ אللَّهِ یلِ אللَّهِ لَא یسَبِ یאلْאخِرِ وَجَאھَدَ فِوْمِ یَכمَنْ אمَنَ بِאللَّهِ وَאلْ...﴿ه ین אیשود כه א ینقل م

ز در وصـف אمـאم   یـ ه بعـد ن ینאزل שده و א یدربאره عل) 19/توبه( ﴾نَیאلْقَوْمَ אلظَّאلِمِ یھْدِیوَאللَّهُ لَא 
زَאلُـونَ  یوَلَא ...﴿ه یכند כه در א یگر אبوאلجאرود אز אمאم بאقر نقل میدر خبر د). 1/283، یقم(אست 
، یقمـ (مرאد אل محمـد و אتبـאع אنھאسـت    ) 119و  118/ ھود( ﴾...אِلَّא مَنْ رَحِمَ رَبُّכَ* نَ یمُخْتَلِفِ

1/338.(  
ـ ر یאد שـده، بـه تفسـ   یאبوאلجאرود، ھمאنند موאرد  یریאت تفسیخبر אز روא 20حدود  אن یـ א بی

אبوאلجאرود  یریאقوאل تفس% 10אمبر אست כه כمتر אز یو خאندאن پ یאت دربאره אمאم علیق אیمصאد
א אنچه כـه אز אن در  یر אبوאلجאرود یدھد כه تفس ین אمאر نשאن میא. دھد یل میאز אمאم بאقر رא تשכ

  . אن پردאخته אستیعیכم به אعتقאدאت خאص ש یلیאفته، خیبאزتאب  یر قمیتفس

                                                 
ده כرد כه گאه چند صفحه پیאپي و گאه بـא فאصـله نقـل    به بعد مשאھ 102توאن در جلد אول تفسیر قمي אز صفحه  پرאכندگي אین روאیتھא رא مي .1

 .אند שده
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א ی» یر لغویتفس«אت، یשتر روאیכند ب یאت مשخص مین روאیو مطאلعه א یگر بررسیאن دیبه ب

ـ نمونـه در א  یبـرא . אسـت  ه بودهیכ فرאز و عبאرت אی یروשن כردن معنא ـ   ﴿ه ی  یفَمَـنِ אضْـطُرَّ فِ
ـ و ) 1/162، یقم(שود  یر میتفس» تعمد«به » متجאنف«) 3/ مאئده( ﴾رَ مُتَجَאنِفٍیمَخْمَصَةٍ غَ א در ی

صـم عـن אلھـدى و بכـم     «صـم و بכـم بـه     )39/ אنعـאم ( ﴾אتِنَא صُمٌّ وَبُכْمٌینَ כَذَّبُوא بِאیوَאلَّذِ﴿ه یא
ـ ز שאن نزول و سبب نـزول א یدر موאرد כمتر ن). 1/198، یقم(שود  یمعنא م» ریتכلمون بخیא ه ی
 یبـرא (ن אسـت  یשیאمبرאن پیصدر אسאم و گאه پ یخیتאر یאن مאجرאھאیשود כه معموאً ب یאن میب

  ...). و 197، 195، 1/152ھمאن، : نمونه نכ
دאرد، אز  یعیשـ  یכمتـر رنـگ و بـو    یر قمـ یאت אبوאلجـאرود در تفسـ  ید نقلبא אنכه אשאره ש

אمبر یـ ر زنאن پیه تطھینכه مصدאق אینمونه אو دربאره א یبرא. ستین یخאل یدیم زیبא مفאھ یאتیروא
و  یة אزوאج אلنبیزعمون אنمא אرאد بھذه אאیجھאאً من אلنאس «: כند ینقل م ید بن علیست، אز زین

ن خبر یשه، در אیه بא عאیرسد بאورِ مخאلفت جאرود یبه نظر م). 2/193ھمאن، (» אقدכذبوא و אتمو
) 23/ אحـزאب ( ﴾مَنْ قَضَی نَحْبَهُ﴿ه یق عبאرت אیگر אبوאلجאرود مصאدیت دیدر روא. مשھود אست

ھمـאن،  (دאنـد   یمـ  -ه אلسـאم یـ عل- یرא אمאم عل ﴾نْتَظِریوَمِنْھُمْ مَنْ ﴿رא حمزه و جعفر و مصدאق 
ـ دیאمبر نـزد ز یـ ت و مقدسאن خאندאن پیب ز مفھوم خאص אھلیت نین روאیא). 2/188 د یـ ه رא تאכی
   1.دאدند یز وسعت میطאلب ن یت رא تא حمزه و جعفر بن אبیب ق אھلیره مصאدیכند כه دא یم

ـ بـر אن ھسـتند כـه א    یر قمیאت אبوאلجאرود در تفسیروא یمאھر جرאر و مאدلونگ بא بررس ن ی
ـ ه و معتزله אسـت و אز א یאنه و مخאلف قدری، جبرگرאیدیאن زیعتقאدאت כوفر منطبق بא אیتفאس ن ی

 یھـא  مכتبھـא و فرقـه  مאدلونـگ،  . مאھر جرאر، ھمאن(در تضאد אست  یقم یریجھאت بא אرאء تفس
ر אز یـ غ یتـوאن گفـت بعـدھא فـرد     یپس به قطع مـ  2).191 یپאورق ،یאنیم یھא در سده یאسאم

ـ    یאفزوده אست כه بـرא  یر قمیא به تفسאت אبوאلجאرود ریسنده، نقلینو  یאثبـאت אن שـوאھد فرאوאن
  . موجود אست

אت אبوאلجאرود، אز برگשتن به یאن نقل روאین نכته אست כه در پאین שאھدھא אیتر אز مھم یכی
 یכ به ھمه موאردین رخدאد نزدیא. שود یسخن گفته م یم قمیبن אبرאھ یر علیقول و אدאمه تفس
ھمאننـد   یریتعאب. שود یبאزگو م یر مختلفیשوند و بא تعאب یوאلجאرود نقل مر אبیאست כه در تفאس

ة یروא یرجع אل«، )299، 272، 1/271، یقم: نمونه نכ یبرא(» میبن אبرאھ یر علیتفس یرجع אل«

                                                 
  .89-81زאده،  אلھي: بیت نزد فرق שیعي نכ دربאره تحول مفھوم و مصאدیق אھل. 29مאھر جرאر، : برאي توضیحאت بیשتر نכ 1.
  ).179، »زیدیه«(כند،  مאدلونگ در جאي دیگر نیز به אعتقאد جبرگرאیي زیدیאن כوفي אשאره مي .2
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ـ «، )389، 279ھمאن، : نمونه نכ یبرא(» میبن אبرאھ یعل » میبـن אبـرאھ   یث علـ یحـد  یرجع אل
 ینـכ جאھـא  (» میبـن אبـرאھ   یو قאل عل«تر אز ھمه  جیو رא) 344، 286ھمאن، : نمونه نכ یبرא(

אبوאلجאرود  یریت تفسیروא یمرز محتوא یכه تא حدود) 290، 289، 283ھمאن، : مختلف مאنند
ن یچنـد  یو אبوאلجאرود אز אن روست כه گאھ یبودن مرز سخنאن قم یبیتقر. כند یرא مשخص م

ـ پא یשـود و چـون نگאرنـده بـرא     یر مـ یت אبوאلجאرود تفسیه بא روאیفرאز א  یאن سـخن אو مـرز  ی
  . منسوب כرد یحאت رא به ویه توضینאن بقیتوאن بא אطم یمשخص نכرده، نم

عقده אز אن فرאھم כـرده بـود،    א אنچه כه אبنیر אبوאلجאرود یאنچه مسلم אست تفس یبه ھر رو
 یقمـ  ریאلتفسכه در  یر אبوאلجאرودینכه تفسیאحتمאل א. אست ب و درھم שدهیترכ یر قمیدر تفس
ـ אر زیعقده برگرفته שده بאשد، بس אفته אز حאصل כאر و نقل אبنیبאزتאب  ـ אد אسـت؛ ز ی رא در سـه  ی

دھـد   یשود כـه نשـאن مـ    یאد می) عقده אبن(» یحدثنא אحمد بن محمد ھمدאن«אز  یسند به روשن
مـאھر  . אست ده بودهعق دאخل כرده אز שאگردאن אبن یقم ریאلتفسر אبوאلجאرود رא در یכه تفس یفرد

ر אبوאلجـאرود  یאست כه پس אز روאج تفسـ » אبوאلفضل عبאس بن محمد« یجرאر بر אن אست כه و
ـ عقده متوجـه א  אبن ی در אغאز سده چھאرم، بא وאسطه ر یאتש رא بـر تفسـ  یـ ر שـده و نقل ین تفسـ ی

  ).25-23مאھر جرאر ، (אست  אفزوده یم قمیبن אبرאھ یאستאدש عل
 یقمـ  ریאلتفسאز אبوאلجאرود گزאرש כردند כه در  یریتفس یאتی، روאیאمאم ییگر منאبع روאید

ـ روא ینש כـرده و تنھـא برخـ   ی، گـز یدھد به אحتمאل فرאوאن שـאگرد قمـ   یست و نשאن مین אت ی
سـه خبـر    یثیه زכאت در رכوع، منאبع حدیر אینمونه در تفس یبرא. אست אبوאلجאرود رא ذכر כرده

، ینـ یכل: نـכ (אسـت   یم رאویبـن אبـرאھ   یعلـ  یכـ ید כـه در  כنن یمختلف אز אبوאلجאرود نقل م
 ،یאאمـאل صـدوق،  (כند  یאز אبوאلجאرود نقل م یשگیعقده بא سند ھم ز אبنین یو در خبر) 1/289

ن بאשـد כـه   یאز א یتوאند حאכ ین سه خبر ھم میא. אست אمدهین یر قمیכ در تفسی چیכه ھ) 186
  . دאلت دאשته بאשند یשאگرد قم یخאب אخبאر אز سونש כرده و ھم بر אنتیعقده אخبאر رא گز אبن

ر אبوאلجـאرود  یאت و אسنאد تفسـ یروא یج و گسترש و گאه بאزسאزیعقده رא عאمل ترو אگر אبن
ـ گر روאیכه در د یعیم שیتر بودن مفאھ رنگ د گفت عאمل כمیم، بאیبدאن אت אبوאلجـאرود وجـود   ی

ـ אفتـه د یبאزتـאب   یقمـ  ریאلتفسـ ن در حـدאقل در אنچـه אز א   یو یریאت تفسیدאرد و در روא ده ی
ـ سـنت در رفـت و אمـد بـوده، روא     אو כه بא مجאمع אھل. אست عقده بوده ز אبنیשود، ن ینم אز  یאتی

ز جذب אن یسنت ن אز אھل یאنیر אبوאلجאرود رא نقل כرده و گسترש دאده כه שאگردאن و رאویتفس
، محـدث  .)ق.ه 385(ن یשـאھ  نـه אبـن  نمو یبـرא . ر אبوאلجאرود رא نقل כردندیتفس یשده و אز و
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ر אبوאلجـאرود رא در  یتفسـ ) 5/217، یب بغـدאد یـ خط(عقـده بـوده    سنت כه אز שאگردאن אبن אھل

  ). 11/266ھمאن، (כتאبש אورده بود 
אبوאلفضـل عبـאس بـن محمـد بـن      ) 27، یقم(ت כرده یز روאیرש رא نیכه تفس یשאگرد قم

گمنאم بوده و تنھא در دو سند صـدوق   یه فردאست כ -ه אلسאمیعل- یقאسم بن حمزة بن موس
אز אنھـא אمـאم    یכـ یدر ). 2/232ون אخبאر אلرضא، یع؛ 1/304 علل אلשرאئع،صدوق، (وجود دאرد 
ـ گو یده بـود، سـخن مـ   یכه به دאر כשـ  یدر حאل ید بن علیت نمאز بر زیفیرضא دربאره כ د כـه  ی

כ אز אصول و مصنفאت، مאنند یچ ید כه در ھیאفزא یخوאند و م یم» بیغر«ث رא ین حدیصدوق א
  ). ھمאنون אخبאر אلرضא، یعصدوق، (שאذ دאرد  یאست و سند دهیאن رא ند
 ی موجـود، درھـم שـده    یر قمـ ین سخن مשھور כـه تفسـ  یتوאن گفت א ین مقدمאت میبא א
؛ مـאھر  533כلبـرگ،  : نـכ (אسـت   یمتאخرאن و یשده אز سو یכאر ر و گאه دستین تفسیچند

  .دینمא یدرست م) 27جرאر، 
  ىاشيع
، 17، 9، یאשـ یع: نـכ (כند  یאبوאلجאرود אשאره م یریت تفسیروא 13به .) ق.ه 320( یאשیع

 یمنظمـ  یچ אلگـو یכه ھـ ) 315و  218، 2/101؛ 334، 333، 288، 283، 225، 154، 86، 38
دربאره אن  یتوאن به درست یده، نمینאقص رس یאשیچون כتאب ع. אنھא متصور שد یتوאن برא ینم

כنـد כـه    یرא گـزאرש مـ   ید بن علـ یت אبوאلجאرود אز زیכ مورد روאیدر  یאשیع. وت כردقضא
ـ אم مسـلحאنه ز یـ دھد و بردאשت خروج و ق یه قرאن میوאر אز א یدیز یریتفس ـ د אز אی ه رא نقـل  ی
ـ تـوאن بـه طر   یست، نمـ یز موجود نیت نین روאیچون אَسنאد א). 2/315، یאשیع: نכ(כند  یم ق ی

تـوאن حـدس زد כـه אن رא אز     یمـ  یدیت زین روאیאت אگאه שد؛ אمא אز אیאبه رو یאשیع یدسترس
  .ه بوده نقل כندیرא כه به نفع אمאم یאتیده אست روאیאفت כرده و כوשیه دریدیمنאبع ز
  زانيالم

رفته אست؛ אو یאبوאلجאرود رא بא وجود אذعאن به ضعف אو پذ یریאت تفسیروא ییعאمه طبאطبא
ـ ه אنچه כـه אو אز אمـאم بـאقر روא   یھمه אمאم نیعون אست بא אאبوאلجאرود مط«: אورد یم כنـد   یت مـ ی
). 8/95، ییطبאطبـא (» אسـت  ש אز אنحرאفש نقـل כـرده  یرא در حאلت אستقאمت و پیאند؛ ز رفتهیپذ

 یאשـ یو ع یقمـ  یرھאیשتر אز تفسـ یכند כه ب یت אز אبوאلجאرود نقل میروא 120כ به یعאمه نزد
گـر  ید یـی ز אز منאبع روאین یو برخ) 125، 5/90؛ 4/349ھمאن،  :نمونه نכ یبرא(برگرفته אست 

ن یא). 5/93؛ 4/413ھمאن، : نمونه نכ یبرא(שوند  یصدوق گزאرש م یھא א نوשتهی یאلכאفمثل 
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ـ گـر رאو ید یریאت تفسیرفته و ھمאنند روאیאت אبوאلجאرود رא پذیשتر موאرد روאیمفسر در ب אن و ی
ـ אت یگر روאیت אبوאلجאرود و دیאن روאیכه אگر م یא ؛ به گونهכند یبא אن برخورد م یمنאبع אمאم א ی

ـ ق אیאز مصـאد  یכیده אست و אن رא یبאשد، در جمع אن כوש یر منتخب عאمه نאسאزگאریتفس ه ی
ـ بא א). 12/148؛ 11/85؛ 78، 10/48ھمאن، : نمونه نכ یبرא(כند  یمطرح م ز یـ ن یھمـه گـאھ   نی

ھمـאن،  (گونه موאرد بא توجه بـه אرسـאل سـند     نیدر א. אستت אبوאلجאرود رא نقد و ردّ כرده یروא
ـ אق אی، مخאلفت بـא سـ  )ھمאن (אت یگر روאیت بא دی، مخאلفت روא)7/68 و ) 11/332ھمـאن،  (ه ی

ـ ر برگرفتـه אز روא یتفسـ ) 4/259ھمאن، (سنت  אت אھلیروא یبא محتوא یبرאبر ت אبوאلجـאرود رא  ی
  . אست رفتهینپذ

אت یروא ی אبوאلجאرود به مثאبه یریאت تفسیه، بא روאیאمאم یریتوאن گفت منאبع تفس یدر כل م
ـ ت אبوאلجאرود بא روאیאند و چنאنچه روא برخورد כرده یאن אمאمیאز رאو یכی ـ گـر  یت دی ر یא تفسـ ی

  . אند مورد نظرשאن، دאلت مخאلف ندאשته بאשد، אن رא حجت و معتبر دאنسته
  گرير ابوالجارود و منابع ديتفس

אبوאلجـאرود رא   یریאت تفسـ یאز روא یאست כه بخש یא هیدیאز ز.) ق.ه 325ح ( یفرאت כوف
: نـכ (שـود   یت אز אبوאلجאرود نقل مـ یروא 15، یر כوتאه و مختصر فعلیدر تفس. نقل כرده אست

ــوف  ــرאت כ و  428، 395، 325، 347، 278، 277، 246، 188، 186، 151، 119، 90، 79، یف
ـ אز א. رسند یم -ه אلسאمیعل-بאقر به אبوجعفر  یت ھمگیروא 4כه جز ) 496 ـ ن چھـאر روא ی ت، ی

ـ دربـאره א  یریمطאلـب تفسـ   یرسد כه گـאه אبوאلجـאرود אز و   یم ید بن علیت به زیسه روא אت ی
سَـאبِقٌ  ﴿د عبـאرت  ینمونه ز یאست؛ برא אن כردهیه بیدیز یمنطبق بر بאورھא یریده و אو تفسیپرس
ـ روא). 347، یفـرאت כـوف  (כند  یر میتفس» رאختهیمبאرز שمש«رא به ) 32/ فאطر( ﴾رَאتِیبِאلْخَ ت ی

نقل ) هیدیאز אمאمאن ز یכی(ه یچھאرم رא ھم אبوאلجאرود אز عبدאهللا بن حسن محض، پدر نفس زכ
  ).419ھمאن، (כند  یم

تر، به منـאبع   عیשمאر و سپس وس אبوאلجאرود אبتدא به طور محدود و אنگשت یریאت تفسیروא
م و یزمאن بـא تنظـ   قرن چھאرم و ھم یدر אبتدא یאت معدودیروא. تאس אفتهیسنت رאه  مשھور אھل

 یשـتر در כتאبھـא  یعقده گزאرש שدند و پس אز אن در سאلھא و قـرون بعـد ھـر چنـد ب     نשر אبن
ـ سـه روא .) ق.ه 310( یطبـر . אبندی یم یتر فضאئل، روאج אفزون رא  یכـ یכنـد כـه    یت نقـل مـ  ی

-ن ی، حسن و حسـ یه مبאھله به علیق אین مصאدییگزאرש כرده و تب ید بن علیאبوאلجאرود אز ز
گـر منقـوאت   ید یدو). 3/408، یطبـر (אسـت   -ھـא یسـאم אهللا عل -و فאطمـه    -ھم אلسـאم یعل
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ـ   1).30/335؛ 2/340ھمאن، (אست  -ه אلسאمیعل-אبوאلجאرود אز אبوجعفر   یحـאتم رאز  یאبـن אب

ـ כ به אمאم بـאقر  یچ یت אز אبوאلجאرود نقل כرده כه ھیتنھא دو روא.) ق.ه 327( ـ א زی  ید بـن علـ  ی
  2.رسد ینم

عقده אن رא نظم و نسق دאده  ر אبوאلجאرود כه אبنیجه گرفت כه تفسیتوאن نت یھא م אفتهین یאز א
- ید بـن علـ  یر زیאز تفאس یאتیمשتمل نبوده و روא -ه אلسאمیعل-אت אبوجعفر بאقر یتنھא بر روא

د یאبوאلجאرود אز ز یریאت تفسین گفت روאیقیאن بא تو ینم. אست ز در بر دאשتهیرא ن -ه אلسאمیعل
رא אسنאد موجود، یאند؛ ز אفزوده و بربسته שده یאت ویא به نقلیאز אبوאلجאرود نقل שدند  یبه رאست

ه در دسترس و منتשر یدیز یرینھא، منאبع تفسیא ی ر، نאقصند و אفزون بر ھمهیبخصوص در تفאس
دوم و سـوم אز   یید כه در قرون אبتـدא ینمא یجرאر درست ممאھر  یھمه دאور نیبא א. ستندیשده ن

כـه   یسـ یאحمد بن ع یאمאل یرא אשאره שد حتی؛ ز)25مאھر جرאر، (نبوده אست  یر نשאنین تفسیא
ـ כتـאب بـه روא   یریتفسـ  یאت אبوאلجאرود رא نقل כـرده، در بخשـھא  یبه وفور روא  یریאت تفسـ ی

אھل سنت כـه אز قـرن    یری، منאبع تفسیدیبع زאفزون بر منא. ندאرد یریאبوאلجאرود אשאره چשمگ
 161( یאن ثوریر سفی، تفس.)ق.ه 150(مאن یر مقאتل بن سلیھمאنند تفس -אند  دهیسوم به قبل رس

  . אز אن אשאره ندאرند یتیچ روאیبه ھ  -.)ق.ه 211( یر عبدאلرزאق صنعאنیو تفس.) ق.ه
رא  ینقل כـرده بאשـد כـه تعـدאد אنـدכ     אز אمאم بאقر  یریتفس یאتیאحتمאل دאرد אبوאلجאرود روא

ن منبع مختصر رא در طول زمאن و بخصـوص قـرن سـوم بـه بعـد بـא       یه אیدیשده و ز یשאمل م
ـ כـه א  چنـאن . بאשند م כردهی، حجیدید زیאنه و گאه تنھא منطبق بر عقאیگאه غאل یאتیروא ن אשـכאل  ی

سـنت و   אز אھـل  یدאرقطنـ مثـل   یאفته و אفرאدیت و روאج نیسبب שده نزد محدثאن مبرّز، محبوب
ن אשـכאل مـאنع   یאمא א. نאن כאمل نכنندیאند، بر אن אعتمאد و אطم دهیه بא אنכه אن رא دیאز אمאم یطوس

ـ א ی אنـه یگرא عهیש یرھאیھא و تفس لیכه به تאو ینשده تא مفسرאن אعـم אز  -אت، عאقمنـد بودنـد   ی
متن، אز אن بھره ببرند و نقل א یאسنאد  یبدون توجه به ضعف و سست -یسنّ یو حت ی، אمאمیدیز

  .כنند
ـ دאשتند، אبـن مردو  یدوست یو عل یعیש یھא שیسنت כه گرא אز جمله عאلمאن אھل  410(ه ی

 -ه אلسـאم یعل- یھستند כه ھر دو در منאقب و فضאئل عل.) ق.ه 480( یو حאכم حسכאن.) ق.ه
؛ حـאכم  306، 286، 213، 180ه، یאبن مردو: نכ(אت אبوאلجאرود به وفور אستنאد جستند یبه روא

                                                 
 .שود به علي و שیعه אو تفسیر مي ﴾אُولَئِכَ ھُمْ خَیْرُ אلْبَرِیَّةِ﴿یכي אز אین روאیאت تفسیري כאمאً שیعي אست؛ زیرא אیه  .1
 .6/1749؛ 3/879،אلتفسیرحאتم رאزي،  אبي אبن. שود و دیگري به پیאمبر منتھي مي -علیھمא אلسאم-אز אین دو، یכي به علي بن حسین  2.
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؛ 569، 409، 388، 1/253: نمونه نכ یכند برא یت אبوאلجאرود אשאره میبه שאنزده روא یحسכאن

2/79 ،284 ،357.(  
ـ אلتنزכھـن אز כتـאب    یא אر دאשتن نسخهیز در אختیאبن طאووس ن ر یـ אلـنص علـی אم   یل فـ ی

כند כه در زمـאن مـؤلفש    یم یرאدאویرא .) ق.ه 325-238(ثلج  یאب אثر אبن ه אلسאمین علیאلمؤمن
، نیقـ یאلאبن طـאووس،  (رسאند  یאت رא به אبوאلجאرود میאَسنאد روא یאدینگאשته שده و در موאرد ز

 385(ن یשـאھ  و אز جمله אستאد אبن 1سنت אست ه و אھلید مשترכ אمאمیثلج אز אسאت یאب אبن). 210
ت כـرده و  یبدون ضبط و دقت روאאت אبوאلجאرود رא یرש روאیبوده כه אשאره שد در تفس.) ق.ه

حضور ). 43/537؛ אبن عسאכر، 11/266، یب بغدאدیخط: نכ(אست  بر אو خرده گرفته یدאرقطن
אש دאرد و  אنـه یم یھـא  عه نשـאن אز بـאور  یثلج در مجאمع אھل سـنت و שـ   یאب دوگאنه و مقبول אبن

 .ل دאשتندیتمאعه ھر دو یبאשد כه به אھل سنت و ש یدیه زیتوאند אز بتر یאحتمאאً م
.) ق.ه 453( ینـ یم بن אحمد قزویאبوאسحאق אبرאھ یכ جلدیر یطאووس אز تفس ن אبنیھمچن

ـ ر אیرא دربאره تفس -ه אلسאمیعل-ت אبوאلجאرود אز אبوجعفر یروא ـ  ﴿ه ی כُمُ אللَّـهُ وَرَسُـولُهُ   یאِنَّمَـא وَلِ
نقل  یت علیبه وא) 55/ مאئده( ﴾אلزَّכَאةَ وَھُمْ رَאכِعُونَؤْتُونَ یمُونَ אلصَّلَאةَ وَیقِینَ ینَ אَمَنُوא אلَّذِیوَאلَّذِ

אש یـ ر بـن ع یـ ت כه سند כאمل دאرد به نقل כثین روאیא). 112و  70سعد אلسعود، : نכ(כند  یم
כلبـرگ  ). 186 ،یאאمאل(אست  ن سند گزאرש כردهیتر و כאمل אن رא بא ھم אست و صدوق مفصل

قمـی   ریאلتفسن موאد در یא«: دیאفزא یم یر قمیس بא تفسאبن طאوو یت گزאرשیسه روאیپس אز مقא
ـ ف כـرده، در وאقـع عא  یسنی توصـ ] ینیאبوאسحאق قزو[و گرچه אبن طאووس אو رא ... אمدهین ق ی

  ).540כلبرگ، (» ل بوده אستیمتمא] -ه אلسאمیعل-[عی دאשته و به אمאم علی ید שیשد
  
  نديبرآ

שنאسـאن אھـل سـنت بـه سـبب       ن כرده و رجـאل یאبوאلجאرود כه אمאم صאدق אو رא لعن و نفر
ه یـ אنـد، در منـאبع אمאم   رא כـذאب دאنسـته   یبא صحאبه و یא دשمنی یאש در دوست אنهیغאل یبאورھא
ـ . ت כرده אستیرא روא یאدیث زیאحאد ـ אم زیـ ש אز قیאو ده سאل پ ر دאدن ییـ و تغ.) ق.ه 122(د ی

ن אمאم رא نقل و بאزگو یאتש אز אیھא روא سאلرא مאقאت כرده و تא  -ه אلسאمیعل-אعتقאد، אمאم بאقر 
אت حכم دאد؛ אمא بא توجه بـه  ین روאیא ی و وضع ھمه یאن به نאدرستیتوאن بא אطمن ینم. אست כرده

                                                 
سـאم אهللا  –، فאطمـه   -علیـه אلسـאم  -علـي  (כند و به عنوאن כتאبھאیש כه بر שیعه بودن و دوستي خאندאن אھل بیـت   رא توثیق مي نجאשي אو .1

، طوسي نیز به אجאزאت وي به אسـאتید אمـאمي و تـאریخ درگذשـتש אשـאره      )381(כند  دאلت دאرد אשאره مي) -علیھمא אلسאم-و حسنین  -علیھא
 ). 1/354خطیب بغدאدي، : نכ(خطیب بغدאدي و دیگرאن نیز به روאیאت و אستאد روאیت بودن وي تصریح כردند . 443، אلرجאلכند،  مي
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 یאز و یمیאنـد، مفـאھ    روאنש כه بر אخبـאر אو אفـزوده  یאبوאلجאرود و گאه پ یدیخאص ز یبאورھא

ـ . אد و دست بردن אو در אخبאر دאردשود כه نשאن אز אعتق یگزאرש و بدאن אستنאد م ש אز ھمـه  یب
ـ א. نقل שدند یאت אبوאلجאرود در منאبع אمאمیאز روא» خروج قאئم«و » یدوست یعل«دو پندאשت  ن ی

אمـאم   یھـא  ، خطبهیخیتאر یאت قرאن و گאه گزאرשھאیر و بردאשت خאص אز אیدو مفھوم در تفس
אت אبوאلجـאرود  یگر، אز روאید یمحدثאن אمאم ש אزیب یطوس. אفته אستیرאه  یز فقه אمאمیو ن یعل

ـ ز به روאیر نیכسر بאطل אعאم כرده و در تفسیאو رא  یאت فقھیאز روא یحذر כرده و برخ אت אو ی
ـ ز روאیـ ن یدر مـوאرد  یسـندگאن אمـאم  یگـر نو یو د یھمه طوس نیبא א. دאده אست یכم یبھא אت ی

 یبـرא . אند جمאت، گزאرש כرده یرخש بیرאینש و ویرא بא گز یאبوאلجאرود دربאره خروج مھد
אم כرده بودنـد و خـود رא   یق یه حכومت אمویכه عل یجאمگאن عبאس אهیت אز سیשه حمאیمثאل אند

مשـروع   یگـر بـرא  ید یאز سـو . אفته אسـت یאت אبوאلجאرود رאه یخوאندند، به روא یھאשم م یאز بن
ز یـ ه نیـ مؤلفאن אمאم. כردند یئم معرفאم قאیאز אغאز ق یא ن نوع خروج رא نשאنهیھא، א אمین قیכردن א
אه یאم سـ ید، مفھوم خروج و قیכه مف یא م رא در منאبع خود دאخل כردند؛ به گونهین مفאھیبعدھא א

، אאرשـאد : نـכ (אز عאمאت ظھـور אمـאم زمـאن نـאم بـرده אسـت        یא پرچمאن אز خرאسאن رא نשאنه
ه یـ אمאم یریو تفس یثیلف در منאبع حدمخت یھא وهیز به אَשכאل و שیر אبوאلجאرود نیتفس). 2/368

שـتر، כلمـאت و   ین نقـل رא دאرد כـه ب  یשـتر یر אبوאلجـאرود ب یאز تفسـ  یقم ریאلتفس. אست אفتهیرאه 
د یאت אبوאلجאرود رא بאیאز روא یعیخאص ש یرھאیتفس. כرده אست یر لغویرא تفس یعبאرאت قرאن

  .فضאئل אوردند، جست یھא כه אھل سنت در כتאب یرאثیگر، ھمچون مید یھא در כتאب
  
    منابع

دא، یة، صـ یب، مכتبـة אلمصـر  یـ ق אسعد محمـد ط ی، تحقریאلتفس، عبدאلرحمن بن محمد، یحאتم رאز یאب אبن
  .تא یب

  .ق.ه 1373روت، یאء אلترאث، بیدאر אح ل،یאلجرح وאلتعد، _______________________
ه و محمـد  یق عبدאلسאم بن عبאس وجیحقتمطلع אلبدور و مجمع אلبحور،  رجאل، אحمد بن صאلح، یאب אبن
  .تא ی، لندن، بیمنیی سאلم عزאن، مرכز אلترאث و אلبحوث אلیحی

  .ש 1363، قم، یمدرسه אمאم مھد אאمאمة و אلتبصرة،ن، یبن حس یه، علیبאبو אبن
بـه כوשـש    ن،ین وאلضـعفאء وאلمتـروכ  ین مـن אلمحـدث  یכتאب אلمجروححِبّאن بُستی، אبوحאتم محمد،  אبن
 .تא جא، بی د، بییم زאیمود אبرאھمح
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درאبאد یة، حید خאن، مؤسسة אلכتب אلثقאفیبא نظאرت محمد عبدאلمع אلثقאت،، _________________

 .م1973ھند، 
ـ بن محمود بن عبאس، دאرאلخאنی،  ر  به כوשש وصی אللّه אلعلل و معرفة אلرجאل،אبن حنبل، אحمد،  אض، ی

  .ق.ه 1408
  .ש1363، قم، یمنשورאت אلرض سعد אلسعود،، یبن موس یلن عیאلد یطאووس، رض אبن

  .ق.ه1413دאر אلכتאب، قم،  ن،یقیאل، _______________________
روت، یـ ل زכـאر، چـאپ سـوم، دאرאلفכـر، ب    یق سـھ یـ تحق אلכאمل فـی ضـعفאء אلرجـאل،   ،  ، عبدאللّهیعد אبن

  .ق.ه1409
  .م1995/ق1415روت، ی، دאرאلفכر، بیریש یق علیتحق نة دمשق،یخ مدیتאربن حسن،  یعسאכر، عل אبن
  .ق.ه 1422ث، قم، ینی جאلی، دאرאلحدیق محمدرضא حسیتحقאلرجאل، ن، ی، אحمد بن حسیغضאئر אبن
 یو مא نـزل مـن אلقـرאن فـ     -ه אلسאمیعل-طאلب  یبن אب یمنאقب عل، یه، אبوبכر אحمد بن موسیمردو אبن
  .ש 1382ث، قم، ین، چאپ دوم، دאر אلحدیحرزאلد نیق عبدאلرزאق محمد حسی، تحق-ه אلسאمیعل- یعل
  .تא روت، بییאحمدحسن، دאرאلقلم، ب  به כوשש عبدאللّه ة אلدورى،ین بروאیخ אبن معیتאر، ییحین، یمع אبن
  .ق.ه 1405نשر אدب אلحوزة، قم،  لسאن אلعرب،منظور، محمد بن مכرم،  אبن
  .ש 1350، تھرאن، ق رضא تجددیتحق אلفھرست،م، محمد بن אسحאق، یند אبن

، مכتبة ینیאعدאد אحمد حس ،-ه אلسאمیعل-ن یאرة אلحسیفضل ز، یשجر ی، محمد بن علیאبوعبدאهللا علو
  .ق.ه1403אلعאمة، قم،  یة אهللا אلمرعשیא

ــوאلفرج אصــفھאن ــیאب ــ ی، عل ــن حس ــאلبن، یب ــل אلط ــتحق ن،ییمقאت ــم،  ی ــאب، ق ــر، دאر אلכت ــאظم مظف ق כ
  .م1965/ق.ه1385

ـ ل مؤیبـن אسـمאع   یق علیتحق ،)כتאب رאب אلصدع( یאאمאل، یسیאحمد بن ع روت، یـ د، دאر אلنفـאئس، ب ی
 .م 1990
تـر،  یق ھلمـوت ر یـ تحق ن،ین و אختאف אلمصلییمقאאت אאسאمل، یبن אسمאع ی، عل.)ق.ه 324( یאשعر
  .تא یروت، بی، بیאء אلترאث אلعربیدאرאح

 .ש 1363قم، ، یچאپ دوم، שبستر نخبة من אلروאة،، אصول אلستة عשر
  .ש1385، قم، یשنאس عهیש אن،یجنبש حسنزאده، محمدحسن،  یאلھ

  .تא אربכر، بییة، دیمכتبة אאسאم ر،یخ אلכبیאلتאرل، ی، محمد بن אسمאعیبخאر
، دאرאلכتـب  ینی محـدث אرمـو  ین حسـ یق جـאل אلـد  یـ تحق אلمحאسن،، אحمد بن محمد بن خאلد، یبرق

 .تא ة، تھرאن، بییאאسאم
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، چـאپ دوم،  ةیـ אن אلفرقـة אلنאج ین אلفرق و بیאلفرق ب، عبدאلقאھر بن طאھر بن محمد، .)ق.ه 429( یبغدאد

  .م1977روت، یدة، بیدאرאאفאق אلجد
  .ق.ه 1403روت، یف، دאرאلفכر، بیق عبدאلوھאب عبدאللطی، تحقسنن אلترمذى سی،ی، محمد بن عیترمذ

אلثقאفـة  אء یـ ق محمـدبאقر محمـودى، مجمـع אح   یقتحل، یשوאھد אلتنزبن אحمد،   دאللّهی، عبیحאכم حسכאن
  .ق.ه1411ة، قم، یאאسאم
  .ق.ه 1411روت، ی، چאپ چھאرم، مؤسسة אلبאغ، بة אلכبرىیאلھدאن بن حمدאن، ی، حسیبیخص
ة، یـ ق مصـطفی عبـدאلقאدر عطـא، دאرאلכتـب אلعلم    یـ ، تحقخ بغـدאد یتאر، ی، אبوאحمد بن علیب بغدאدیخط
  .م1997/ق.ه1417روت، یب

 .تא אلحرم אلمכی، مכّه، بی مכتبة، تذכرة אلحفאظ، محمد بن אحمد، یذھب
روت، یـ ، دאرאلجنـאن، ب یق عبـدאهللا عمـر بـאرود   یـ ، تحقאאنسـאب م بن محمـد،  ی، אبوسعد عبدאلכریسمعאن
  .م1988/ق.ه1408
  .م1983روت، یچאپ سوم، عאلم אلכتب، ب ة،یسیאلخم یאאمאلن، یبن حس ییحین ی، אبوאلحسیשجر

ـ ، مؤسسة אאمאم زیق عبدאهللا بن حَمود عزی، تحقةینیאאثن ی، אمאل____________________ د بـن  ی
  .م2006ة، صنعאء، یאلثقאف یعل

ة، قم، ین فی אلحوزة אلعلمی، به כوשש علی אכبر غفאرى، جمאعة אلمدرسאلخصאلصدوق، محمد بن علی، 
  .تא بی

  .ق.ه 1386ة، نجف، یدری، مطبعة حعلل אلשرאئع، _____________
ة، قـم،  ین فی حوزة אلعلمینی، جمאعة אلمدرسید ھאשم حسیبه כوשש س د،یאلتوح ،_____________

  .ق.ه1387
  .ש1361ق علی אכبر غفאرى، אنتשאرאت אسאمی، قم، یتحق معאنی אאخبאر،، _____________
ن، یدرسق علی אכبر غفאرى، چאپ دوم، جאمعة אلمیتحق ه،یحضره אلفقیכتאب من א، _____________

  .ق.ه1404قم، 
روت، یـ للمطبوعـאت، ب  ی، مؤسسة אאعلمین אعلمیق حسیتحقون אخبאر אلرضא، یع، _____________

  .ق.ه1404
ق علـی אכبـر غفـאرى، مؤسسـة אلنשـر אאسـאم       یـ تحق ن و تمאم אلنعمه،یכمאل אلد، _____________

 .ق.ه1405ن، قم، یلجمאعة אلمدرس
ضאء، چאپ دوم، یאن، دאر אلمحجة אلبیرضא عرفאن ق غאمیتحق אثة،فضאئل אאשھر אلث، _____________

 .م1992 روت،یب
  .ق.ه 1417مؤسسة אلبعثة، قم،  ،یאאمאل، _____________
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 .ש 1368، چאپ دوم، منשورאت אلرضی، قم، ثوאب אאعمאل، _____________

ؤسسه אعلمـی، تھـرאن،   رزא محسن כوچه بאغی، میبه כوשש م بصאئر אلدرجאت،صفאر، محمد بن حسن، 
  .ق.ه1404
ـ  یـ مصـطفی، دאرאح  یق אحمد אאرنאؤوط و ترכی، تحقאتیبאلوف یאلوאف، یصفد روت، یـ ، بیאء אلتـرאث אلعرب
 .م2000/ق.ه1420
  .تא ة، قم، بیین فی אلحوزة אلعلمیجمאعة אلمدرس ر אلقرאن،یتفس یزאن فیאلمن، ی، محمد حسییطبאطبא
ـ אن عـن تאو یـ אلبجـאمع  ر، ی، אبوجعفر محمد بن جریطبر ل عطـאر،  یـ ق صـدقی جم یـ ، تحقل אى אلقـرאن ی

  .ق.ه1415روت، یدאرאلفכر، ب
ر، یر، مכتبـة אلقصـ  یب قصیح אحمد حبیتصحر אلقرאن، یאن فی تفسیאلتب، אبوجعفر محمد بن حسن، یطوس

  .ق.ه 1379نجف،
عـאرف  تھرאنی و علی אحمد نאصـح، مؤسسـة אلم    ق عبאدאللّهیتحقبة، یאلغ ،___________________

  .ق.ه 1411ة، قم، یאאسאم
ومی، مؤسسة אلنשـر אאسـאمی אلتאبعـة لجمאعـة     یق جوאد قی، تحقאلرجאل ،___________________

  .ق.ه 1415ن، قم، یאلمدرس
  .ق.ه 1417ق مؤسسه بعثت، دאرאلثقאفة، قم، یتحق אאمאلی،، ___________________
د حسـن خرسـאن،   یق سـ یـ تحق אאخبـאر، مא אختلـف مـن   یאאستبصאر ف ،___________________

  .ש1363ة، قم، یح محمد אخوندى، چאپ چھאرم، دאرאلכتب אאسאمیتصح
ح محمد אخوندى، چאپ یق حسن خرسאن، تصحیتحق ب אאحכאم،یتھذ ،___________________

  .ש 1365ة، تھرאن، یچھאرم، دאرאلכتب אאسאم
  .ق.ه 1422چאپ دوم، نשرאلفقאھة، قم،  ومی،یق جوאد قی، تحقאلفھرست ،___________________

ة، یـ אلثقאف ید بـن علـ  ی، مؤسسة אאمאم زنیمعجم رجאل אאعتبאر و سلوة אلعאرفه، یعبدאلسאم بن عبאس وج
 .م2001عمّאن، 
  .ق.ه1405نه، یمכتبة אلدאر، مد معرفة אلثقאت، ، ، אحمد بن عبدאللّهیعجل
ة، یـ عبدאلمعطی قلعجی، چـאپ دوم، دאرאلכتـب אلعلم   به כوששر، یאلضعفאء אلכب، محمد بن عمرو، یلیعق
 .ق.ه 1418روت، یب
ة، تھـرאن،  یة אאسـאم یـ د ھאשم رسولی محאتی، مכتبة אلعلمیق سیتحق ر،یאلتفس ، محمد بن مسعود،یאשیع
  .تא بی

ق محمد אلכאظم، مؤسسة אلطبـع و אلنשـر אلتאبعـة لـوزאرة אلثقאفـة و      یتحق ر،یאلتفس، یم כوفیفرאت بن אبرאھ
  .م1990، تھرאن، یאאرשאد אאسאم
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  .ق.ه 1404رى، چאپ سوم، دאرאلכتאب، قم، یب جزאید طیح سی، تصحریאلتفسم، ی، علی بن אبرאھیقم
ت، یـ نی و مھدى رجـאئی، مؤسسـه אل אلب  یردאمאد، محمدبאقر حسیق میتحق אلرجאل،، محمد بن عمر، یכש

  .ق.ه1404قم، 
ـ א یאن، כتאبخאنه عمومیو رسول جعفر یقرאئ ید علیאن سمترجم طאووس، כتאبخאنه אبنכلبرگ، אتאن،  ة אهللا ی
  .ש 1371، قم، ینجف یאلعظمی مرعש

  .ق.ه 1405روت، ی، چאپ دوم، دאر אאضوאء، بאאستنصאر، ی، אبوאلفتح محمد بن علیכرאجכ
 ة، تھـرאن، یق علی אכبر غفـאرى، چـאپ دوم، دאر אلכتـب אאسـאم    یتحق אلכאفی،عقوب، ی، محمد بن ینیכل

  .ق.ه 1389
אد یـ ، چـאپ دوم، بن یترجمه جوאد قאسم ،یאنیم یھא در سده یאسאم یھא مכتبھא و فرقهلفرد، یمאدلونگ، و
 .ש1387، مשھد، یאسאم یپژوھשھא

 .ש1384، 15، שمאره طلوعאن، ی، ترجمه محمد منאف»هیدیز«، __________
، ترجمـه محمـد כـאظم    »هیدید زیخت عقאدر שنא یא مقدمه: אد بن منذریر אبوאلجאرود زیتفس«مאھر جرאر، 

  .ש1384، 95שمאره،  نه پژوھש،یא، یرحمت
  .ق.ه1413ق مؤسسة אلبعثة، مؤسسة אلبعثة، قم، یتحقدאئل אאمאمة،  ،یر طبریمحمد بن جر
ة، یאء אلثقאفة אאسאمیق محمدبאقر محمودى، مجمع אحی، تحقنیرאلمومنی، منאقب אممאن כوفییمحمد بن سل

  .ق.ه 1412قم، 
 ید بن علـ یمؤسسة אאمאم ز ر אلعمل،یعلی خ یכتאب אאذאن بح یمعجم אلروאة فی سאلم عِزَّאن، یحیمحمد 
  .ة، عمאنیאلثقאف
 .م 1993/ ق.ه 1414روت، یل زכאر، دאرאلفכر، بیق سھی، تحقכتאب אلفتنم بن حمאد، ی، نعیمروز
 . خه نرم אفزאر אلשאملهنس ن،ییאنسאب אلطאلب یف یאلفخرن، یل بن حسی، אسمאعیعلو یمروز

ة אهللا یــ، مכتبــة אیرجــאئ یق مھــدیــتحق ،_____________________________________
  .ق.ه1409، قم، یمرعש

ت، یـ אلب ق مؤسسـه אل یـ تحقعلـی אلعبـאد،     אאرשאد فی معرفة حجج אللّـه  د، אبوعبدאهللا محمد بن محمد،یمف
  .تא د، قم، بییدאرאلمف

د، یـ نژאد، چـאپ دوم، دאر אلمف  یאכبر زمאن یق علیتحق توبة אلخאطئة، یאلכאفئة ف، _______________
  .م1993روت، یب

  .م1993روت، ید، بی، چאپ دوم، دאر אلمفیق محمدبאقر אبطحی، تحقאلمزאر، ________________
رى زنجאنی، چـאپ ھفـتم، مؤسسـة אلنשـر אאسـאمی      یق موسی שبیتحق אلرجאل،، אحمد بن علی، ینجאש

  .ق.ه 1424ن، قم، یאعة אلمدرسאلتאبعة لجم
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روت، یـ د، دאرאلمعرفـة، ب یم زאیبه כوשש محمود אبرאھ ن،یכتאب אلضعفאء وאلمتروכ، אحمد بن علی، ینسאئ

  .ق.ه1406
  .تא به כوשש علی אכبر غفאرى، مכتبة אلصدوق، تھرאن، بی به،یכتאب אلغ، محمد، ینعمאن
ـ دریحمدصאدق אل بحرאلعلـوم، مطبعـة אلح  ح می، تصحعهیفرق אلש، ی، אبومحمد حسن بن موسینوبخت ه، ی

  .م1936/ق.ه1355نجف، 
  .تא یروت، بی، دאر صאدر، بخیאلتאرعقوب، ی ی، אحمد بن אبیعقوبی

 


