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91جوامع الجامعتبیین رویکرد طبرسی در تفسیر

تبیین رویکرد طبرسی در تفسیر 
1جوامع الجامع

2باقر قربانی زرین

دهچکی
هاي پنجم و ششـم هجـري شـکوفا گشـت و تفاسـیر ارزشـمندي       دانش تفسیر در سده

هـایی کـه چنـدین اثـر در علـم تفسـیر از او       یکی از شخصیت. برقرآن کریم نگاشته شد
وي سـه تفسـیر برقـرآن کـریم     . برجاي مانده امین االسالم فضل بن حسن طبرسی است

نام این تفسیر جوامع الجامع است کـه در ایـن   . نگاشت که تفسیر وسیط یکی از آنهاست
هـا و چگـونگی رویکـرد طبرسـی در آن بحـث شـده       نوشتار به تفصیل پیرامون ویژگی

امتیازات این تفسیر نسبت به مجمـع البیـان و الکشّـاف زمخشـري نیـز از دیگـر       . است
هـاي گونـاگون ایـن اثـر نقـد و بررسـی شـده        در پایان چاپ. ار استمطالب این نوشت

. هاي چاپ مرحوم استاد دکتر ابوالقاسم گرجی بیان شده استویژگی

.قرآن کریم، تفسیر، طبرسی، جوامع الجامع:هاهکلیدواژ

مقدمه ـ 1
از بزرگترین و نامـدارترین  ) ق.هـ548ـ470تا 460(ابوعلی فضل بن حسن طبرسی 

الدین، منتجب(، امین الدین )242بیهقی، (سعید او را با القابی چونان امام. مفسران شیعه است
) 5/248آقـا بـزرگ طهرانـی،    (و امین االسالم ) 1/490شوشتري، (، عمده المفسرین )144

.استاد دکتر ابوالقاسم گرجییادباـ 1
.دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيـ2
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921390پاییز و زمستان(بیست و سوممارهدینی ـ ششپژوه(
یی است که جاللت، فضل و وثـوق  هاطبرسی از شخصیت) 1/9(مجلسی هه گفتب. اندستوده

. او مورد اجماع همگان است
گوید که وي افزون بـر اسـتادي   می، که معاصر طبرسی بوده است، )243ـ242(بیهقی 

. بوده اسـت » مشارالیه«در علم نحو، تفسیر و سرودن اشعار در علوم حساب، جبر و مقابله 
. هاي طبرسـی را در کتـاب وشـاح خـود آورده اسـت     است که برخی سرودهبیهقی افزوده 

طبرسی نزد تنی چند از عالمان از جمله ابوعلی حسن بن محمد طوسی، فرزند شیخ طوسی 
کریمـان،  : بـراي نـام دیگـر اسـتادان طبرسـی نـک      (و ملقب به مفیدثانی، دانش انـدوخت  

ششـم  هکه معاصرانش در سـد زندگانی طبرسی آن استهجالب دربارهنکت) 300ـ1/290
او و افرادي همچـون  ) 526ص(عبدالجلیل قزوینی رازي : اندهجري در مدح او سخن رانده

آورده است؛ ابوالحسن ) ع(بیتشیخ طوسی، فتّال و ابوالفتوح رازي را در عداد مفسران اهل
» عصرفرید«از تألیفات نیکوي طبرسی سخن گفته و او را در علم نحو ) 243ـ242(بیهقی 

نیـز خـود را از   ) 145ـ144(شیخ منتجب الدین رازي و)123(نامیده است،ابن شهرآشوب 
. اندشاگردان طبرسی معرفی کرده

تفسیر مجمع البیان که بـه تفسـیر کبیـر    ـ1: طبرسی صاحب سه اثر درعلم تفسیر است
ر وسیط تفسیـ2) 1/28طهرانی، همانجاها؛ مجلسی، شوشتري، آقا بزرگ: نک(.شهره است

تفسیر وجیز یا اخصر بانام ـ3. آن سخن خواهیم گفتهیا جوامع الجامع که به تفصیل دربار
. است) ق.هـ528.م(جاراهللا زمخشري الشافی  که گزیده و تلخیصی ازتفسیر  کشّافالکافی

.ي نحو، آداب، کالم، حدیث و دعا داشته استهاطبرسی تألیفات دیگري نیز در زمینه
) 290ـ1/260؛ کریمان، 145ـ144الدین، ؛ منتجب123ابن شهر آشوب، : نکصیلبراي تف(

تفسیر جوامع الجامعـ 2
پس از آنکـه از تـألیف تفسـیر کبیـر     : گویدمیخود ) 3ـ1/2جوامع الجامع،(طبرسی 

فراغت یافتم به کتاب الکشّـاف لحقـائق التنزیـل  جـاراهللا     ،خود،  مجمع البیان لعلوم القرآن
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93جوامع الجامعتبیین رویکرد طبرسی در تفسیر
یی از مبـانی و الفـاظ و معـانی دل انگیـز آن را     هـا دست یافتم و بخـش ] زمخشري[عالمه 

برگزیدم و خالصه اي ترتیب داده و در کتابی به نام الکاف الشاف گـردآوردم و هردوکتـاب   
مقبولیت عام یافت و بسان امثال در امصار برسر زبانها  افتـاد  ) مجمع البیان و الکاف الشاف(

پس از آن فرزندم ابونصر حسن از مـن خواسـت   . عام قرار گرفتخاص وهو مورد استفاد
که کتابی در تفسیر تألیف کنم که حد وسط آن دو کتاب پیشین باشد بـا افـزودن طرائـف و    

ولی از آنجا که من افزون بر هفتاد » سومین بهترین است«: لطائفی تا این گفته تحقق یابد که
یـافتم  مـی زدم زیرا توان انجـامش را در خـود ن  سال دارم نخست از پذیرش این کار سرباز 

توانستم پاسخ رد بـه او دهـم مـرا بـر آن     میولی اصرار فرزند و واسطه قراردادن کسی که ن
داشت که آستین همت باال زنم و از خداوند یاري جویم و کتاب جوامع الجـامع  را تـألیف   

باشد و فوائد و فرائـدش  کنم با حجمی متوسط و مطالبی پرفایده که حمل و حفظ آن آسان 
. در این کتاب نیز از آراء جاراهللا عالمه سود جستم. فراوان

گوید که من این کتـاب را از مـاه صـفر    می) 4/567همان، (جالب آنکه طبرسی هنکت
و نقیبان ) ص(ماه به عدد جانشینان حضرت مصطفی 12هجري در 543تا ماه محرم 542

ي کتاب نام آن جوامع الجامع ضبط هاتر نسخهدر بیش.به انجام رساندم) ع(حضرت موسی 
افنـدي  . آورده اسـت » جـامع الجوامـع  «نـام آن را  ) 1/9(شده است ولی مرحوم مجلسـی  

آورده ولی خود تصریح کـرده کـه   » جامع الجوامع«در دو نقل، نام کتاب را ) 4/343،356(
مجمـع  «تباه نام کتاب را نیز به اش) 340(عالمه صدر . است» جوامع الجامع«نام صحیح آن 

را بـه اشـتباه   » جوامع الجامع«نیز نام مؤلف ) 1/611(حاجی خلیفه . آورده است» الجوامع
!  ابوعلی طرسوسی یا طرسی ضبط کرده و گفته که همان صاحب مجمع البیان است

مجمع البیان و الکشّاف،جوامع الجامعـ 3
و ،تفسیر از تفسیر خود، مجمـع البیـان  تر گفته شد طبرسی در این همان گونه که پیش

گاه مطالبی نقل کرده و گفتـه کـه تفصـیل آن را در     . برده استتفسیر  کشّاف زمخشري بهره
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941390پاییز و زمستان(بیست و سوممارهدینی ـ ششپژوه(
المائده، که شأن نزول آیات را بـه  هسور56ـ55مجمع البیان آورده است مانند تفسیر آیات 

اسـت  » کتـاب کبیـر  «در آورده و گفته که تفصیل آن ) 1/337(اختصار در   جوامع الجامع 
. در موارد دیگري نیز  به مجمع البیان ارجاع داده اسـت ) 211ـ3/210مجمع البیان، : نک(

) 54،316، 1/17جوامع الجامع، همان، : نک( 
ـ  هطبرسی در مباحث ادبی به کشّاف زمخشري ارجاع داده است مانند ترکیب نحوي آی

لی در موارد متعـددي آراء زمخشـري را   و) 4/79، 17ـ1/16همان، : نک (البقره  هسور6
،المائده پس از نقل قـول زمخشـري  هسور6هبراي نمونه در تفسیر آی. نقد و رد کرده است

گاه نیز پس از نقـل  ) 316ـ1/315جوامع الجامع، : نک(آن را فاسد دانسته و رد کرده است 
) 338ـ1/337همان، : نک(.قول زمخشري آن را تکمیل کرده است

ویکرد طبرسی در تفسیر جوامع الجامعرـ 4
تفسیر جوامع الجامع با اینکه از نظر حجم نسبت به دو کتاب دیگـر طبرسـی متوسـط    

صرفی، ،مباحث لغوي: است ولی تمام مباحث الزم براي تفسیر آیات را به اختصار داراست
این اختصار، البته گاهی .. .فقهی و،نحوي، بالغی، اختالف قرائات، مباحث کالمی واعتقادي

موجـب تعقیـد، و یـا اخـالل     ) ، نوزده1ج(تصحیح هزنده یاد استاد گرجی در مقدمهبه گفت
ولی مـن  ) 441، 1/436جوامع الجامع، : ي آن نکهابراي نمونه(لفظی و معنوي شده است 

تفسیر آیات و حذف مطالب غیر ضروري هحیث المجموع طبرسی توانسته به خوبی از عهد
: جالب توجه فرماییدهنمونبرآید به چند 

و یقولـون طاعـه فـإذا بـرزوا مـن عنـدك بیـت        «: النساء هسور81هدر تفسیر آیـالف
ایـن واژه  : گویـد مـی » تبییت«هدر معناي واژ»طائفه منهم غیرَالذي تقول واهللاُ یکتب مایبیتونَ

شـعر اخـذ   » بیـت «یـا از  پذیرد میاست زیرا تدبیري است که شبانه صورت » بیتوته«یا از 
جوامـع الجـامع،   (.گردانـد مـی اندیشد وآن را مرتّـب  میبیت هشده است زیرا شاعر در بار

1/273 (
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95جوامع الجامعتبیین رویکرد طبرسی در تفسیر
آورد ماننـد  مـی گاه در ضمن مباحث نحوي، اصطالحات نحویان بصره و کوفه را ـب

)1/15همان، (.ضمیر فصل نزد بصریان و ضمیر عماد نزد کوفیان
ـ ـج 64هطبرسی در حد اختصار به مباحث  بالغی نیز پرداخته است مانند تفسیر آی

ي هـا در عربی پرداخته و با توجه بـه سـروده  » ید«هالمائده که به معانی مجازي  واژهسور
. عربی آن را پرورانده است

توجـه کـرده و گفتـه اسـت کـه      هاالبقره به اختالف قرائتهسور85هدر تفسیر آیـد
وي سـپس  . انـد قرائت کرده» تفدوهم«را » تفادوهم«و » أسري«را در آیه » أساري«ی برخ

)1/60همان، : نک(.معناي آیه را تبیین کرده استهابا توجه به اختالف قرائت
المائده در مبحث وضو با اسـتفاده از مفـاهیم آیـه مبحـث     هسور6هدر تفسیر آیـهـ  

طبرسی ) 316ـ1/314،همان: نک(بازگفته است شستن برخی اعضا و مسح برخی دیگر را 
براي نمونه در . نیز فراوان بهره برده است)ع(و اهل بیت )ص(در تفسیر خود از روایات پیامبر

صـفحاتی دو  534تـا  522جلد نخست جوامع الجامع، فهرسـت اخبـار و روایـات از ص    
. ستونه را به خود اختصاص داده است

در پایـان هـر یـک از    . اي در  جوامـع الجـامع دارنـد   یـژه اشعار و امثال نیز جایگاه و
. ي کتاب راجع به اشعار و امثال استهامجلدات چهارگانه بخشی از فهرست

، 1/24همـان، (؛ نحـوي  )283، 1/147جوامـع الجـامع،   : نک(اشعار در مباحث لغوي 
بـه  ) 398، 1/311،همـان (و شـرح مفـاهیم آیـات    ) 460، 1/340همـان،  (؛ بالغی )143

. اندکار رفته
بـراي نمونـه   . دیگر رویکرد طبرسی در جوامع الجامع  تبیین مباحث کالمی شیعه است

: رودمیبه چند مبحث اشارت 
»...فَمن یـرد اهللاُ أن یهدیـه یشـرح صـدره لإلسـالم     «: األنعامهسور125هدر تفسیر آیـ1

. ستگی آن را داشـته باشـد  دهد که شایمیکند و توفیقش میآورده که خداوند به کسی لطف 
باشـد، و در  مـی در برخورداري از توفیق و لطف الهی دخیل » قابلیت محل«به تعبیر حکما 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

961390پاییز و زمستان(بیست و سوممارهدینی ـ ششپژوه(
ي هـا پیش تر زمینـه ،مقابل، اضالل و گمراهی نیز از سوي خداوند  براي کسی است که خود

) 1/408جوامع الجامع، : نک(.آن را در خود به سوء اختیار فراهم کرده باشد
برسی نیز مانند بسیاري از متکلمان پیش از خود از جملـه علـم الهـدي شـریف     طـ2

ـ    . دانـد میرا منزه از گناه ) ع(مرتضی و شیخ طوسی، انبیاء  43هبـراي نمونـه در تفسـیر آی
ـ   » ...عفا اهللاُ عنـک «: التوبههسور کـه  ) 2/274(زمخشـري در الکشّـاف   هپـس از نقـل گفت
طبرسـی . مرتکـب شـده اسـت   ) ص(است که پیامبر اکـرم این آیه کنایه از گناهی : گویدمی

حواست از هگوید که پیامبر اسالم که سید انبیاء و بهترین زادمی) 58ـ2/57جوامع الجامع، (
در این آیه عفو پیش از عتـاب اسـت هرچنـد    . نسبت گناه مبرّاست و مقام او بسی واالست

جالـب آنکـه در   . سـرزنش نمایـد  اولـی تـرك جهـت بهراجایز است که پروردگار، پیامبران
و تحلیل طبرسی بـدون آوردن نـام و اسـتناد بـه او     هاهمین گفته) 2/274(پانوشت کشّاف 

. ذکر شده است
بـه صـراحت اعـالم    »...الیوم أکملـت لکـم دیـنکم   «: المائده هسور3هدر تفسیر آیـ3

السـالم اسـت و بـا    دارد که مراد از اتمامِ نعمت، والیت امیرمؤمنان حضرت علـی علیـه  می
دارد کـه ایـن آیـه در    مـی استناد به روایتی از امام باقر و امام صادق علیهما السالم  اظهـار  

را بـه  ) ع(در آن روز حضـرت علـی   ) ص(غدیرخم و در حجه الوداع نازل شـد و پیـامبر   
ـ  ). 1/312جوامع الجـامع،  (عنوان جانشین بالفصل خود منصوب فرمود  67هدر تفسـیر آی

»...یا أیها الرسول بلّغ ماأنزل الیک من ربک و إن  لم تفعل فما بلّغـت رسـالتَه  «: المائده  هسور
) ص(جانشـینی بالفصـل پیـامبر    هغدیرخم اشاره کرده و نزول آیـه را در بـار  هنیز به واقع

آمده اسـت  » رسالته«به جاي » رساالته«هاجالب آنکه گفته  در برخی قرائت. دانسته است
ي خود را نیز هارا تبلیغ نکنی دیگر رسالت)] ع(امامت حضرت علی [ر این رسالت یعنی اگ

)1/342همان، (.ايابالغ نکرده
واعلموا أنّمـا غَنمـتُم مـن شـی ء فـأنّ هللا خُمسـه و       «: األنفال هسور41هدر تفسیر آیـ4

گویـد  مـی ) 2/21همان، (طبرسی »...و المساکین و ابن السبیلللرسول و لذي القربی و الیتامی
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97جوامع الجامعتبیین رویکرد طبرسی در تفسیر
سـهمی از آنِ  ،سـهمی از آنِ خـدا  : شـود مـی قسمت تقسیم 6که خمس مطابق مفاد آیه به 

سـهم پـس از رسـول خـدا در دسـت      3این . رسول خدا و سهمی از آنِ ذوي القربی است
ن و مسـاکی ) ع(ي باقیمانده از آنِ یتیمان از شیعیان آل محمـد  هاسهم. باشدمیجانشینان او 

.  با آنـان شـریک  نخواهـد بـود    هاآنان و در راه سفرماندگانشان است و کسی در این سهم
زیرا خداوند متعال صدقه را براي سادات حرام کرده و به جاي آن خمس را برایشان مقـرر  

. داشته است
نهـا  واتّقوا یوماً التجزي نفس عن نفسٍ شیئاً و الیقبل م«: البقرههسور48هدر تفسیر آیـ5
آورده که این عدم پذیرش شفاعت مختص قوم یهود است زیرا آنان معتقـد بودنـد   »...شفاعه

پدرانمان ما را شفاعت خواهند کرد و قـرآن کـریم آنـان را مـأیوس     » آباؤنایشفعون لنا«که 
از موارد اجماع ) ص(را براي پیامبر اکرم » شفاعت مقبول «از دیگر سو طبرسی . گرداندمی

هر چند در کیفیت  آن اختالف نظر هست اما در اصل آن هـیچ  گویدمیشمرد و میامت بر 
)1/44جوامع الجامع، . (اختالفی نیست و اجماع امت، حجت است

بـراي نمونـه در   . طبرسی در موارد متعددي آراء کالمی زمخشـري را رد کـرده اسـت   
پـس  »...ویغفر مادون ذلک لمن یشـاء إن اهللا الیغفر أن یشرك به «: النساء هسور48هتفسیر آی

آمـرزش و عـدم آمـرزش    : گویدمیکه ) 520–1/519(زمخشري در کشّاف هاز نقل گفت
آمرزش براي کسانی است کـه توبـه کننـد و عـدم  آمـرزش      .است» لمن یشاء«مربوط به 

ـ می) 262ـ1/261همان، (طبرسی . یابندمیکسانی راست که توفیق توبه ن هگوید که این گفت
مخشري نادرست و فاسد است زیرا بنـابرآن آمـرزش و عـدم آمـرزش در حکـم و معنـا       ز

کند پس چگونه اسـت کـه   میعقاب و عذاب را برطرف ،به عالوه توبه.یکسان خواهند بود
خواهد بود؟ » لمن یشاء«آمرزش توبه کننده بازهم مشمول 

نیست زیـرا تمـام   » رابت«گفته که پیامبر ) 4/807(کوثر نیز زمخشري هدر تفسیر سور
.شـوند اوالد پیـامبر و از دومـان او هسـتند    مـی ي با ایمانی که تا روز قیامت زاده هاانسان

رهـا کـردن حقیقـت و    ،با رد نظر زمخشري گفته که این اسـتدالل ) 4/548همان، (طبرسی 
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981390پاییز و زمستان(بیست و سوممارهدینی ـ ششپژوه(
به عالوه قرآن کریم بـه صـراحت   . دست یازیدن به مجاز است در جایی که ضروري نیست

ماکان محمـد أبـا أحـد مـن رجـالکم و لکـن رسـولَ اهللا و خـاتم         «: االحزاب هسور40هدر آی
پدر هیچ یک از مردان شما نیست لیک رسـول  ) ص(کند که پیامبر اکرم میمطرح »...النبیین

. خدا و پیامبر خاتم است
با توجه به مطالب گفته شده مشخص شد که تفسیر جوامـع الجـامع طبرسـی در عـین     

از این رو این کتاب از . با نظر به کشّاف زمخشري تألیف گشته ولی کامالً مستقل استآنکه 
. بوده است» متداول و مشهور و معتبر و منظور ،درمیان«) 1/490(آغاز به تعبیر شوشتري 

ي گوناگون تفسیر جوامع الجامع هاچاپـ 5
ـ 1321چاپ سنگی این کتاب براي نخستین بار در سـال   ق در تهـران بـه انجـام    .هـ

جوامع الجامع،  چـاپ  (.با اشراف جمعی از فضالي قم) 5/249آقا بزرگ طهرانی، (رسید 
دیگر چاپ سنگی این کتـاب بـه شـکل افسـت     ) جهقاضی طباطبایی، صفحهسنگی، مقدم

سید محمـد علـی قاضـی    هق در تبریز صورت پذیرفت با مقدم.هـ1379درماه رجب سال 
برخـی  . ضمن آن از زندگانی و آثار طبرسی سخن بـه میـان آمـده اسـت    طباطبایی که در

اما نخستین چاپ تحقیقـی کتـاب   . پانوشتها نیز در ذیل  صفحات در این چاپ موجود است
از سوي انتشارات دانشگاه تهران و با مقدمه و تحقیق مرحـوم اسـتاد   1347در اسفند سال 

32همرحوم استاد دکتر گرجی در مقدم. یدبه انجام رس.) ش1389.م(دکتر ابوالقاسم گرجی 
ي  جوامع الجـامع سـخن   هازندگانی و آثار طبرسی و برخی ویژگیهصفحه اي خود دربار

،یی پرداخته که درچاپ بدانها مراجعـه داشـته اسـت و در پایـان    هاگفته و به معرفی نسخته
ي هـا نوشـت مشکول بودن بخـش اعظـم کتـاب، پا   . کیفیت تصحیح کتاب را بیان کرده است

ي بسیار کارآمد از مزایـاي  هاي چاپی اندك و فهرستها، غلطهاتوضیحی و ذکر نسخه بدل
و مجلد . ش1359مجلد دوم  جوامع الجامع در سال . چاپ مرحوم استاد دکترگرجی است

انتشارات دانشگاه تهران با تصحیح استاد گرجی بـه  هتوسط مؤسس. ش1371سوم در سال 
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99جوامع الجامعتبیین رویکرد طبرسی در تفسیر
انتشـارات  همجلّد با همکاري دانشـگاه تهـران و مؤسسـ   3این 1377در سال . چاپ رسید

با تصحیح استاد گرجی 1378مجلد چهارم و پایانی آن نیز در سال . سمت تجدید چاپ شد
مرحوم اسـتاد  هي وسواس گونهادقت. مذکور از چاپ خارج شدهو با همکاري دو مؤسس

صـحیح و چـاپ ایـن کتـاب را     تـوان ت میگرجی در چاپ کتاب کامالً مشهود است و بحق 
چاپ دیگـري نیـز   . خدمتی فرهنگی و ارزشمند و از باقیات صالحات آن استاد فقید دانست

توسط داراألضواء در بیروت و با تصـحیح  . م1985./ق1405از تفسیر جوامع الجامع  در 
ي ایـن چـاپ در حـد معـانی     هـا پانوشت.مجلد صورت پذیرفت2آقاي کامل سلیمان در 

ي تفصـیلی و توضـیحی در آن بـه چشـم     هـا و ذکر نشانی آیات اسـت و پانوشـت  واژگان 
. ي الزم به چاپ رسیده استهاتحقیق و فهرستهخورد و کتاب بدون مقدممین

1418در می چاپ دیگري نیز از تفسیر  جوامع الجامع با تحقیق مؤسسه النشراإلسـال 
مصحح استاد گرجی یـافتن منـابع   مزیت این چاپ نسبت به چاپ . در قم به انجام رسید. ق

، 1418جوامـع الجـامع،    : بـراي نمونـه نـک   (اقوال طبرسی و ذکر آنهادر پانوشـت اسـت  
)1/130همان، : نک(.اَعالم متن در پانویسهو توضیح دربار) 1/178

کاملی نیز از این تفسیر بر مبناي چاپ مرحوم استاد  دکتر گرجی توسط گروه هترجم
مجلّد صورت 6رضوي در مشهد و در ي اسالمی آستان قدسهاد پژوهشعربی بنیاهترجم

. به چاپ رسید. ش1377و مجلد ششم در . ش1374مجلد نخست آن در .پذیرفت
جالب طبرسی در این تفسیر مناسب است که چونـان  هبا توجه به حجم مناسب و شیو

. یشتر مورد توجه قرار گیردبهاي علمیه و هم در دانشگاههاگذشته این تفسیر هم در حوزه

کتاب شناسی 
. ـ قرآن کریم1
ــ آقـا بـزرگ طهرانـی، محمـد محسـن، الذریعـۀ إلـی تصـانیف الشـیعه، بیـروت، داراألضــواء،            2

. م1983/ق.هـ1403
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1001390پاییز و زمستان(بیست و سوممارهدینی ـ ششپژوه(
. ق.هـ1353ـ ابن شهرآشوب،محمد علی  معالم العلماء،  تحقیق عباس اقبال، طهران، 3
ـ افندي، میرزا عبداهللا،  ریاض العلماء و حیاض الفضالء،  تحقیق سید احمد حسینی، قـم، مطبعـه   4

. ق.هـ1401الخیام، 
ـ بیهقی، ابوالحسن علی بن زید، تاریخ بیهق،  تحقیق احمد بهمنیار، با مقدمه عالمه محمد قزوینی، 5

. ش.ـه1361تهران، انتشارات مروي، چاپ سوم 
مصطفی بن عبداهللا،  کشف الظنون عن أسامی الکتب و الفنون،  بیروت، دارالفکـر،  ـ حاجی خلیفه،6

. م1982/ق.هـ1402
. م1947/ق. هـ1366ـ زمخشري، جاراهللا محمود بن عمر، الکشّاف،  بیروت، دارالکتاب العربی،7
ـ شوشـتري، قاضـی نـوراهللا،  مجـالس المـؤمنین، تهـران، کتابفروشـی اسـالمیه، چـاپ چهـارم          8

.ش.ـه1377
. تاـ صدر، سید حسن، تأسیس الشیعۀ لعلوم االسالم، عراق، بی9

ـ طبرسی، فصل بن حسن،  جوامع الجامع،  با تحقیق دکتر ابوالقاسم گرجـی، تهـران، انتشـارات    10
. ش.ـه1378ـ1347دانشگاه تهران و مؤسسه سمت، 

ـ 1405داراألضـواء،  ـ همو،  جوامع الجامع، تصحیح کامل سلیمان، بیـروت، چـاپ اول  11 / ق.هـ
. م1985

. ق.هـ1418ـ همو، جوامع الجامع، تحقیق مؤسسه النشر اإلسالمی، قم، چاپ اول 12
. ق.هـ1379طباطبایی، تبریز، سنگی، با مقدمه سیدمحمد علی قاضیچاپالجامع،ـ همو، جوامع13
حالتی و سید فضل اهللا یزدي، ـ همو،  مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سید هاشم رسولی م14

. تاتهران، مکتبه العلمیه االسالمیه، بی
ـ قزوینی رازي، عبدالجلیل، کتاب نقض، تحقیق میرجالل الدین محـدث ارمـوي،تهران، انجمـن    15

. ش.ـه1358آثار ملی، چاپ دوم 
. ش.ـه1341ل اوتهران، چاپالبیان، تهران، انتشارات دانشگاهـ کریمان، حسین، طبرسی و مجمع16
. م1983/ق .هـ1403ـ مجلسی، محمدباقر، بحاراألنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم 17
مطبعـه  ـ منتجب الدین رازي، علی بن عبیداهللا،  الفهرست، تحقیق سید عبد العزیز طباطبایی، قم،18

.  ق.هـ1404الخیام، چاپ اول 
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