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Abstract  

The commentary ascribed to Imam Ḥasan ibn Ali ʿAskarī (AS) is one of the earlier Shi'a 

narrative interpretations in the third century. There are controversies about this exegesis 

and it has been criticized by both earlier and later Imamiyyah scholars. Accordingly. the 

baseless and incorrect content of this exegesis, its related controversies as well as proving its 

non-attribution to the eleventh Imam arise some questions; if the current commentary isn't 

ascribed to Imam Ḥasan ʿAskarī or his magnanimous father, who is its real author? What 

evidence is there to suggest its attribution to a particular person or show its author is 

unknown? So, the present study tries to identify the author of this commentary. The textual 

indications of the exegesis as well as the historical documents show that the real author of 

the exegesis is Ḥasan ibn Ali ʿAskarī entitled 'Nāṣir Lilḥaq Utrūsh', the leader of the Zaydi 

sect and the ʿAlavī ruler of Tabaristan. 
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 چکیده

علی عسکری)ع( از تفاسیر روایی متقدم شیعه در قرن سوم است که از جهات مختلفی بنه امام حسنتفسیر منسوب ب
به گوهای انتقادی شده است. باتوجهآمیز است و توسط برخی از اندیشمندان متقدم و متأخر امامیه نقد و گفتمناقشه

انتساب شدن عدمبه آن و مخصوصًا روشنبرخی مطالب سست و نادرسِت موجود در این تفسیر و نیز مناقشات راجع 
آید که اگر تفسیر کنونی برای امام حسن عسککری)ع( یکا رکدر تفسیر به امام یازدهم)ع(، اکنون این سؤال به وجود می

بزرگوارشان نیست، رس مؤلف کتاب کنونی تفسیر چه کسی است؟ چه دالیلی وجود دارد که نشان دهد تفسیر کنونی 
نکوعی انتسکاب بکه امکامین عسککریین)ع(، بکهوصی است؟ یا اینکه این کتاب با فکر  عدمخصمتعلق به شخص به
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 مقدمه

علی عسکری)ع( از تفاسیر روایی و حدیثی متقدم شیعه است ککه در آن بنتفسیر منسوب به امام حسن
نوعی ها نیز دربارۀ معجکزات ریکامبر) ( و امامکان شکیعه و بکهری از آیات، تأویل شده و غالب تأویلبسیا

معرفی آمیخته است )استادی، نوعی درهممباحث امامت و والیت است. متن موجود این تفسیر، ناقص و به
سکت ککه در میکان آن سکورۀ بقکره را شکامل ا 121( و فقط تا رایان آیۀ 38ترین نسخٔه خطی، و بررسی کهن

 است.  بسیاری آیات مفقود
که نزدیک بکه طوریعر  و مشابه خود بسیار ررنسخه است، بههای هماین تفسیر قرآن به نسبت کتاب

تکوجهی نظیر است؛ هرچند که مورد بی( که در نوع خود کم2/009یکصد نسخۀ خطی دارد )نک: درایتی، 
بعکد برخکی از ایشکان بکه آن  رار گرفته است و از حدود قرن هفتم بکهنگاران امامیه قنویسان و تراجمفهرست

 ، سراسر متن(. بررسی رجالی اسناد تفسیراند )همو، توجه کرده
همچون نسخ خطی، تاریخ تألیف اثر، انتساب کتاب به مؤلف، اسکناد  تفسیر کنونی از جهات مختلفی

است و توسط اندیشمندان نقد شده است و راجکع  آمیزابتدای کتاب و از همه مهمتر، مقتوای کتاب مناقشه
های اجمالی و اشکاراتی انتقکادی در برخکی از منکابع وگوبه تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( گفت

؛ شوشککتری، 2/80؛ بالغککی، 222تککا212متقککدم و متککأخر امامیککه صککورت گرفتککه اسککت )نککک: میردامککاد، 
بحثیی دربیار  ، استادی»این کتاب موجود است: یرامون (. آثار مستقلی ر29/329؛ شعرانی، 112تا2/231

بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسیب  بیه امیام )ع(؛ هاشمی، فاطمه، تفسیر امام حسن العسکری
تبارشناسی روایات تفسیر العسکری و تأثیر آن بر اعتبارسینیی ناظمی، ربابه و مجید معارف،  ؛)ع(عسکری

 .«تفسیر

 طرح مسئله

؛ شوشککتری، 2/80برخککی مطالککب سسککت و نادرسککت تفسککیر عسکککری )نککک: بالغککی، بککه باتوجه
ٔٔ تفسییر بحثیی ( و نیز مناقشات ریرامون تفسیر امام حسن عسکری)ع( )نک: استادی، 112تا2/231 دربیار

انتساب تفسیر بکه امکام عسککری)ع( )نکک: همکو، سراسر متن( و مخصوصًا عدم، امام حسن عسکری)ع(
آید که ، سراسر متن(، اکنون این مسئله به وجود میبقیعات منسب  به امام عصر)ع(بازشناسی نبیسندگان ت

اگر تفسیر کنونی برای امام حسن عسکری)ع( یا ردر بزرگوارشان نیست؛ رس مؤلف کتاب کنونی تفسیر چه 
جود توان این تفسیر را به شخص دیگری به غیر از امام)ع( استناد کرد؟ چه دالیلی وکسی است؟ چگونه می

انتساب بکه دارد که نشان دهد تفسیر کنونی متعلق به شخص خاصی است؟ یا اینکه این کتاب با فر  عدم
 المؤلف و ناشناس است؟ نوعی مجهولامام حسن عسکری)ع( یا امام هادی)ع( به
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صورت اختصاصی طکی به مناقشات انتساب کتاب به امام حسن عسکری)ع(، بهنوشتار حاضر باتوجه
 رردازد تا با دالیل و قرائنی نشان دهد که مؤلف تفسیر کیست. به شناسایی مؤلف این تفسیر میمقدماتی 

 

 . اطالعاتی که از تفسیر کنونی در اختیار داریم1

های خطی و اسناد آن، اطالعکات متنکوعی به ساختار متن و مقتوای تفسیر عسکری و نیز نسخهتوجهبا
اند برخی از این اطالعات کلی تفسیر عسکری که راهگشای ماست عبارتتواند در اختیار ما قرار گیرد؛ می
 از: 

یخ ایجاد تفسیر عسکری9. 9  . محدودۀ تار
ترین نسخۀ مسکتقل ایکن تفسکیر، قدیمیهای خطی: أ. محدودۀ زمانی ایجاد تفسیر بر اساس نسخه

و نیز صکفقۀ آخکر و  ق است که صفقات اولیه808(، به تاریخ 4646نسخۀ خطی دانشگاه تهران )شمارۀ 
دار آن، نونویس و غیراصیل است، ولی باالخره نگار  کلی نسخه ازنظر سبک خط و فکرم صکفقات تاریخ

شناسکی، تکاریخ کتابکت های خطی قرن هشتم است. بنابراین، ازنظکر تکاریخی و نسخهو... مطابق با نسخه
 نسخه با متن اصلی نسخه هماهنگی تاریخی دارد. 

ترین نسکخۀ شیخ صدوق نیز روایاتی به نقل از تفسیر عسکری وجکود دارد ککه قکدیمیدر برخی از آثار 
ای (. البته نسکخه15/121است )درایتی،  عیبن اخبار الرضا)ع(ق و برای کتاب 370دار آن مربوط به تاریخ

 زده شده نیز وجکود دارد. ایکن ق( تخمین522عصر شیخ صدوق )مدیگر که در حدود قرن چهارم؛ یعنی هم
 نسخه بسیار ناقص است و اکنون دانسته نیست که آیا در آن روایتی از تفسیر عسکری وجود دارد یا خیر. 

تر از قرن هشتم و نهم برای تفسیر عسکری وجود ندارد و نسکخۀ آثکار ای قدیمیبنابراین، تاکنون نسخه
نگار  ایکن تفسکیر ازنظکِر رس  .نیستتر از قرن چهارم دیگر که حاوی روایات این تفسیر است نیز قدیمی

 ق است. 522نسخۀ خطی مربوط به قبل از وفات شیخ صدوق؛ یعنی 
یخی نگارش تفسیر بر اساس انتساب:  گاهی اثکری اشکتباهًا بکه شخصکی منتسکب ب. محدودۀ تار

بکه تواند قرینه و شاهدی بر دورۀ حیات و زندگی مؤلکف اصکلی باشکد. باتوجهشود، ولی این انتساب میمی
( و امکامین 88غضکائری، تفسیر عسکری به امکامین عسککریین)ع( منتسکب شکده اسکت )نکک: ابناینکه 

تکوان ازنظکِر اند؛ بنابراین، میکردهق زندگی می240تا232ق و نیز 256تا242های عسکریین)ع( در سال
 این انتساب احتمال داد که مؤلف اصلی تفسیر نیز شاید در مقدودۀ قرن سوم باشد. 

تفسیر عسککری چنکد نکوع اسکناد تقریبکًا نی ایجاد تفسیر مبتنی بر حیات راویان تفسیر: ج. دایرۀ زما
سراسر متن(. برای دقت بیشکتر  گزارش شکلی اسناد تفسیر امام حسن عسکری)ع(،مشابه دارد )نک: همو، 
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اسکناد  . راویکان4در تاریخ حیات راویان تفسیر الزم است راویان اسناد تفسیر را به دو بخش تقسکیم کنکیم: 
القاسکم المفسکر انکد از: مقمدبن. راویان از شیخ صدوق تا عسککری ککه عبارت2تفسیر تا شیخ صدوق؛ 

یوسکف و علکی، شکاگرد گوینکدۀ سکیار. بنمقمدبنزیاد و علیدبنمقمبناالستراباذی قال: حدثنی یوسف
اند. بنکابراین، تنهکا ر  کردهکتاب تفسیر و معاصر نزدیک مؤلف یا گویندۀ تفسیر هستند و متن تفسیر را نگا

ق( اسکت. شکیخ صکدوق 250القاسم االسترآبادی )ظ قبکل از ماند که شخص مقمدبنیک راوی باقی می
ق( از وی نقل ککرده 348بیش از سی روایت تفسیر را احتمااًل در سفر  به استرآباد و جرجان )حدود سال 

 ق است. 348نی ایجاد تفسیر قبل از حدود سال است. بنابراین، بر مبنای حیات راویان تفسیر دایرۀ زما
یخی متن:  در متن داستان، راویان اصلی تفسیر عسکری که د. دایرۀ زمانی تفسیر مبتنی بر شواهد تار

ها در ردران ما شیعۀ امکامی بودنکد؛ در زمکانی ککه زیکدی»ها امال شده است، آمده: متن اصلی تفسیر به آن
زید علوی، ملقب به الداعی الکی القکق، امکام بنما تقت حاکمیت حسناسترآباد قدرت غالب شده بود و 

 (. 44 ،التفسیر االمام العسکری)نک: عسکری، « زیدیه بودیم
زید، ملقب به الکداعی الکی بندو اشارۀ مهم در این داستان وجود دارد که گویاِی دو تاریخ است. حسن

ق رس از درخواسکت 139دیۀ زیدیه بود که در سال القق، از سادات حسنی اهل مدینه و ریرِو مذهب جارو
اهالی طبرستان قیامی را در آن منطقه رهبری کرد و از دل آن قیام، حکومکت علویکان طبرسکتان ایجکاد شکد 

(. او رس از سرکوب مخالفان داخلی توانست منطقۀ گرگان و استرآباد را نیز در 598تا591)نک: جعفریان، 
ق، حکمرانی خود را با مذهب رسمی زیدیه ادامه 179ن مرگش، یعنی سال ق فتح کند. وی تا زما135سال 

 (. 21و  00داد )نک: واردی، 
دهکد ککه نگکار  تفسکیر در میانکۀ های تاریخی از حکومت علویان طبرستان نشان میبنابراین، دانسته

 ق رخ داده است. 179ق تا 135های سال
 تفسکیر منسکوب بکه امکام حسکن عسککری)ع( در هایی که گذشکت احتمکاالً به مطالب و تاریخباتوجه

ق نگار  یافته است. بنابراین، برای کشکف هویکت 350تا250های مقدودۀ یکصد سال، یعنی میانۀ سال
انکد، کردههایی که در این مقدودۀ زمانی زندگی میکنندۀ این تفسیر الزم است به شخصیتنویسنده یا امال

 توجه و تأمل کنیم. 
 کلی تفسیر عسکری. ساختار ش2. 9

 121الله، سورۀ حمد و سورۀ بقره تا رایان آیکۀ متن نسخۀ موجود تفسیر فقط شامل تفسیر استعاذه، بسم
های خطکی کتکاب مفقکود های نسخهآیه از سورۀ بقره نیز در میان صفقات جزوه 259است که البته حدود 

التفسییر االمیام است )عسکری،  شدهگذاری روایت شماره 570است. در نسخۀ چاری تفسیر، حدود  شده
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اند: أ. روایات کوتکاه؛ یعنکی روایکاتی ککه ازنظکِر سه دسته راسرمتن( و این روایات ازنظر حجم، سالعسکری
هکا بالفاصکله بعکد از آیکات قکرآن روایت است ککه اکثکر آن 230حجم روایت کمتر از یک صفقه و شامل 

از نکیم  یات متوسط؛ یعنی روایاتی ککه بکیشآیه هستند؛ ب. روا اند و درصدد تفسیر و تبیین و رفع ابهامآمده
اند، بلکه در میانه یکا در این روایات غالبًا بعد از یک آیه نیامده .اندروایت 22و شامل  تا یک صفقهصفقه 

عنکی ند و مفصکل؛ یاند؛ ج. روایات بلگونه بیان شدهو گاهی داستان رایان روایات دیگر یا چند آیه قرار گرفته
اند. این روایات که بخکش اعظکم روایت 251و شامل  از یک صفقه و غالبًا چندین صفقه روایاتی که بیش

بیکت)ع( و مخصوصکًا حضکرت دهند اکثرًا دربارۀ معجزات و کرامات اهلحجم کتاب تفسیر را تشکیل می
 (. 88امیر)ع( است )نک: ناظمی، 

در مکتن کنکونی تفسکیر مکواردی تفسیر عسککری:  هایی از مجلداترفتن بخشأ. افتادگی و ازبین
هایی از جزوات تفسیر را یافته و امیدوار بوده اسکت تکا بردار اولیه، بخشدهد نسخهوجود دارد که نشان می

التفسییر االمیام  های مفقود دیگر تفسیر را نیز بیابد و به جمع جزوات تفسیر اضکافه کنکد )عسککری،بخش
 (. 548، العسکری

منظور اینکه تقسیم قرآن به سی جزء و هر جزء بکه چهکار حکزب، رکس از دوران حجکاج و بکهبه باتوجه
سکبب مکدارس علمکی و ( و به07تکا05تسهیل در امر تدریس و فراگیری قرآن انجام گرفت )نکک: صکالح، 

رسد که متن تفسیر عسکری نیز بر اساس احزاب قکرآن، (، به نظر می2/139آموزشی رررنگ شد )زرکشی، 
 است.  هنویسی شدن و نسخهتدوی

هایی که در عنوان قبل بیان شد، طبق نشانهآمیختگی مطالب و مجلدات تفسیر عسکری: ب. درهم
تری بوده سورۀ بقره است در واقع شامل مجلدات نازک 283جلدِی کنونی که شامل آیات حمد تا تفسیر یک

م است؛ یعنی هر حکزب، یکک مجلکد تفسکیر را بندی احزاب قرآن کریاست که طبق قرائن، مطابق با تقسیم
برداری اولیکه قکرار گرفتکه داده است. اما در این میان، بخشی از این مجلدات در دسترس نسکخهتشکیل می

برداری ککه آن را انکد، نسکخهبکر  شکده بودهاست که چون برخی از این جزوات کامل نبکوده و برخکی بر 
ت الزم را در ترتیب مطالب از خود به خرج نداده است و ایکن جا نگار  و صقافی کرده، دقمجموع و یک

ورکیش در کنکار تجمع، شامل ترتیب کامل و درست آیات قرآن نیست؛ به این معنا که برخی مجلدات، رس
تیرین نسیخخ خطیی معرفیی و بررسیی کهناند )نک: استادی، برداری شدهو تجمیع و نسخه هم قرار گرفته

 ، سراسر متن(. ن عسکری)ع(تفسیر منسب  به امام حس
 . موضوع تفسیر عسکری2. 9

تفسیر عسکری با روایاتی در خصو  فضائل قرآن، تأویل و آداب قرائت قرآن آغکاز شکده و در ادامکه، 
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بیت و مثالب دشمنان ایشان، مخصوصًا حضرت علی)ع( ذکر شده است و نیکز احادیثی دربارۀ فضائل اهل
التفسییر االمیام  ننکد مناسکبات ریکامبر و یهودیکان را )نکک: عسککری،مطالب متنوعی از سکیرۀ نبکوی، هما

( در بر دارد. در این تفسکیر برخکی آیکات تأویکل شکده و 897تا890و  201تا209و  205تا202 العسکری،
ها دربارۀ معجزات ریامبر و امامان است و غالب حجم کتاب راجع به فضایل، معجزات، والیت بیشتر تأویل

 (. 717تا727 التفسیر االمام العسکری،امیر)ع( است )نک: عسکری، و جانشینی حضرت 

 . تفسیر کنونی با چه شخصیتی هماهنگ است؟ 2

؛ شوشکتری، 2/80به برخی مطالب سست و نادرست موجود در تفسیر عسکری )نک: بالغکی، باتوجه
 سین العسیکری)ع(،بحثی دربأر تفسییر امیام ح( و نیز مناقشات راجع به آن )نک: استادی، 112تا2/231

بازنشیانی انتسکاب تفسکیر بکه امکام یکازدهم)ع( )نکک: همکو، شکدن عدمسراسر مکتن( و مخصوصکًا روشن
، سراسر متن(، اکنون این سؤال اصلی مطکر  اسکت ککه اگکر نبیسندگان تبقیعات منسب  به امام عصر)ع(

س مؤلف کتاب تفسیر چه تفسیر کنونی و در دسترس از امام حسن عسکری)ع( یا ردر بزرگوارشان نیست، ر
 کسی است؟ و این تفسیر با چه شخصیتی هماهنگ است؟ 

روی مکا قکرار گرفکت و نیکز بعضکی از شکواهد متنکی و  بر اساس برخی اطالعاتی که از تفسکیر، رکیش
جغرافیای راویان و نشر این تفسیر در منطقۀ طبرستان و از همه مهمتر، اسامی مشترک و مشابه امام یکازدهم 

 ها سخن خواهیم گفت( و نیز شر  حکال وزودی دربارۀ آنعلی عسکری اطرو  )بهبنع( با حسنشیعیان)
توان این فرضیه را طر  کرد که تفسیر منسوب رسد که میبه نظر می علی عسکری اطرو بنزندگانی حسن

 به امام حسن عسکری)ع( متعلق به ناصرکبیر اطرو  است. 
علی و ملقب به ناصر اطرو  یا ناصکر بنصلی حسنان، با نام اسیدناصر، سومین حاکم علوی طبرست

سبب (، هرچند که برخی به اشتباه و به52 ،ق2827الهدی، مذهب است )نک: علمللقق است. وی زیدی
(. تألیفات و آثار زیادی به اطکرو  3/270اند )نک: امین عاملی، ا ، او را امامی دانستههای امامیگرایش

، سراسر مکتن( ککه ازجملکه  معرفی آثار قرآنی ناصر للحق اطروش؛ استادی، 189ندیم، )ابناند نسبت داده
 (. 8/102این آثار تفسیر کبیر یا تفسیر االطرو  است )نک: آقابزر  تهرانی، 

 .دهد تفسیر از اطروش است. شواهد و دالیلی که نشان می3

تکوان بکه دالیکل های مختلفکی مینبهعلی عسکری زیدی، از جبنبرای انتساب تفسیر به شخص حسن
 کنیم. کننده ررداخت. در ادامه، دالیل خود را در سه بخش بیان میرشتیبانی
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 ها. دالیل مرتبط با اسناد و نسخه9. 2
بکه اسکناد تفسکیر منسکوب بکه امکام حسکن باتوجه علی ناصکری اسک :بنأ. اسناد صدوق، حسکن

، سراسکر ه و تحلیل اسناد تفسیر امام حسین عسیکری)ع(تیزیعسکری)ع( در آثار شیخ صدوق )استادی، 
کم، علی: دستبنبندی مشخص شده است: اول، دو طریق صدوق به حسنمتن(، حداقل دو نتیجه یا جمع

علی اسکت و البتکه بنشکود ککه منتهکی بکه حسکندو طریق در آثار شیخ صدوق از تفسیر عسکری یافت می
ود دارد که گویکای دو شکخص مجزاسکت؛ یککی امکام زیدیکه و های بسیار شاخصی در توصیفات ختفاوت

به مطلب قبل اکنکون الزم علی اسناد صدوق، ناصر اطرو  است: باتوجهبندیگری امام امامیه؛ دوم، حسن
ِدْبِن ْبِن َاْلَقَسِن »است بررسی مستقلی انجام شود که منظور از  ات در ایکن روایک« َعِلیَعِلیٍّ َعْن َأِبیِه َعْن ُمَقمَّ

کیست؟ آیا امام حسن عسکری)ع( و امام هکادی)ع( هسکتند؟ یکا اینککه منظکور ناصکر اطکرو  و رکدر  
 ؟هستند

( و نیکز برخکی از اسکناد آثکار 45، االحتییاج)نک: طبرسکی،  احتیاجبه اسناد تفسیر در کتاب باتوجه
( 2/102، الشیرای  علل؛ همو، 532 ،األمالی؛ همو، 288و  127، معانی االخباربابویه، صدوق )نک: ابن

اِصِریُّ ْبِن َاْلَقَسِن »، منظور همان «َعِلیٍّ َعْن َأِبیهِ ْبِن َاْلَقَسِن »سد که تمامی اسناد صدوق از ربه نظر می َعِلیٍّ َالنَّ
های بعکدی آثکار صکدوق تقریکف و تصکقیف شکده اسکت و بکه امکام برداریاست که در نسخه« َعْن َأِبیهِ 

 ، سراسر متن(. اسناد تفسیر امام حسن عسکری)ع(تیزیه و تحلیل ند )استادی، ایازدهم)ع( تغییر کرده
های کلمات در متن تفسیر ککه بکه جدای از تفاوتای اسناد تفسیر: ب. وجود برخی تغییرات نسخه

های گردد، برخی از تغییکرات حکذفی و اضکافی در برخکی از کلمکات نسکخهمقتوای مطالب تفسیر باز می
دارد که این تغییرات مربوط به هویت ناقل و نویسندۀ اصلی تفسیر است؛ به این معنا که  خطی تفسیر وجود

این تقریفات و تصقیفات منجر به تغییر هویت نویسنده یا گویندۀ اثر شده است. اکنون برای نمونکه بکه دو 
 کنیم: مورد اشاره می

تفسیر عسکری که منجر به تغییر  علی: مهمترین اختالف اسناد نسخ خطیبن. تغییرات در کنیۀ حسن2
های علی اسکت. در اسکناد نسکخهبنشود، اختالف در نگار  کنیه برای شخص حسکنهویت نویسنده می

خطکی تفسکیر و در هنگکام ذککر نککام امکام عسککری دو نکوع کنیکه درج شککده اسکت؛ یککی حضکر  االمککام 
القائم)ع( مقمدابیبنعلیبنم القسنالقائم)ع( و دیگری حضر  اإلمامقمدابیبنعلیبنمقمدالقسنابی

 (. 509و  520و  29، التفسیر االمام العسکری )نک: عسکری،
( و نیز 3/270؛ امین عاملی، 28/130امام حسن عسکری، یعنی ناصر اطرو  )نک: آقا بزر  تهرانی، 

، مناقی ب، آشکو شکهر؛ ابن5/172امام حسن عسکری)ع(، یعنی امام یازدهم ما شیعیان)ع( )نک: اربلی، 
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 قائم اختصا  به امام یازدهم ما شیعیان دارد. اند، اما کنیۀ ابیمقمد داشته(، هر دو کنیۀ ابی8/812
توانکد در تشکخیص ای مشککوک اسکت ککه همکان مسکئله میدر میان این تغییرات نسخ خطی مسکئله

علی بننیه بکرای حسکنای کرسان باشد. آن مسئله، ذکر دو دفعهگرفته در سند تفسیر کمکتصقیف صورت
مقمد ذکر شده و دوباره رس از درج بار کنیۀ ابیاست؛ به این معنا که در برخی اسناد نسخ خطی، ابتدا یک

قائم درج شده است که در برخی از اسناد دیگر، این وضعیت دوگانه  کنیه اصال  علی، کنیۀ ابیبننام حسن
: 22و ق 29ق و ق292حذف شده است )نکک: عسککری، مقمد اول، از اسناد نسخ خطی شده و کنیۀ ابی

2  .) 
مقمد که کنیۀ ناصر این وضعیت اسناد گویای این است که در نسخ ابتدایی و اولیه  تفسیر، تنها کنیۀ ابی

(. در 23، االحتییاج؛ همو، 3، نسخخ خطی احتیاجاطرو  نیز هست، وجود داشته است )نک: طبرسی، 
قائم به اسناد اضکافه ابش به امام یازدهم شیعیان شکل گرفته است، کنیۀ ابیمرحلۀ بعد که کتاب تفسیر انتس

انکد ای ویژه توجه کردههای بعدی نسخ تفسیر، برخی به این وضعیت دوکنیهبرداریشده است. اما در نسخه
ۀ اراند )نک: نسخۀ خطی رضوی به شمهای خود حذف کردهبرداریمقمد را در نسخهو کنیۀ اول، یعنی ابی

 (. 22، قرن 22023نسخۀ خطی مرعشی به شمارۀ  ؛29با تاریخ قرن  22203
علی: جدای از تفاوت راویان ابتدایی اسناد تفسیر در نسکخ خطکی بن. تغییرات در اسناد رس از حسن1

احتجاج و نسخ خطی تفسیر عسکری، تفاوتی بسیار مهم در بخش دوم آن اسناد نسخ خطی؛ یعنی تغییرات 
علت اشتراک موضوع با عنکوان بعکد، در عنکوان بعکدی ذککر علی وجود دارد که بهبننام حسن اسناد رس از

 شود. می
با کمی تفاوت در اختالف  احتیاجاسناد تفسیر در کتاب ج. هماهنگی سند نسخۀ خطی احتجاج: 

تفسیر است که عنوان راوِی اضافه در سند یا توضیح اضافه، شبیه اسناد روایات شیخ صدوق از به« ابویهما»
است؛ با این تفاوت که در برخی از آن اسکناد صکدوق، « علی عن ابی عن آبائهبنحسن»آن اسناد همگی از 

های است. بررسکی است و در برخی اسناد، امام حسن عسکری)ع( درج شده آمده« علی ناصریبنحسن»
های آثار برداریستند که در نسخهعلی ناصری هبندهد که همگی این اسناد، در واقع حسنجدید نشان می

، سراسر اسناد تفسیر امام حسن عسکری)ع(تیزیه و تحلیل اند )استادی، صدوق، تصقیف و تقریف شده
 متن(. 

علی، ناصکر اطکرو  نباشکد، نویسکنده و بناست، حتی اگر حسکن« عن ابی»طبق این اسناد که دارای 
الثالث)ع( اسکت. همکان طکور ککه حسکنیعنکی ابی گویندۀ اصلی تفسیر، امام هکادی)ع( و عسککری اول،

و اآلخککر »ق( در رجککال خککود بککرای تفسککیر عسکککری اشککاره کککرده اسککت: 839غضککائری )حککدودابن
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 احتییاج(. مهمترین تفاوت سکند کتکاب 02« )القسن الثالث)ع(یسار عن ابیهما عن ابیمقمدبنبنعلی
ق یا چندی بعدتر( در 292ترین نسخۀ موجود ق( با سند کتاب تفسیر )کهن750ترین نسخۀ موجود )کهن

رو ناقل یا نویسندۀ اصلی کتاب تفسیر است؛ یعنی در حال حاضر با سه صاحب برای تفسیر عسکری روبکه
. امککام 1ق؛ امککام زیدیککه، یعنککی ناصککر اطککرو ؛ 598علی عسکککری متوفککای بن. امککام حسککن2هسککتیم: 

علی عسککری)ع( متوفکای بن. امکام حسکن5امیه؛ ق، امام دهم ام138مقمد عسکری)ع( متوفای بنعلی
 ق، امام یازدهم امامیه. 109

از تفسیر عسکری و نیز برخی از اسناد روایات شیخ  احتیاجبنابراین، حداقل دانسته شد که سند کتاب 
؛ همو، علکل 532، االمالی؛ همو، 122و  127، معانی االخباربابویه، صدوق از تفسیر عسکری )نک: ابن

 ( با هویت ناصر اطرو  یکسان یا حداقل هماهنگ است. 102/ 2 ،عالشرائ
اثکری  در برخکی از مکوارد بکرای تشکخیص هویکِت د. اسناد تفسیر و خاستگاه راویان و کاتبکان آن: 

مندان اولیۀ اثر بهکره گرفکت. های خطی و رخش یک اثر و عالقهتوان از خاستگاه و جغرافیای نشر نسخهمی
 گیریم: این موضوع تأمالتمان را در سه عنوان زیر ری میبرای توجه بیشتر در 

های خطی تفسکیر منسکوب بکه امکام عسککری)ع( سکه های خطی تفسیر: نسخه. معرفی اسناد نسخه2
اند؛ برخی دارای یک نوع سند و برخی دارای سند نوع دیگر و برخی دارای هر دو نوع سند هسکتند ککه دسته

 اند. با هم مشترک در بخشی، از طریق افراد راویان
قال (. »7 التفسیر االمام العسکری،های خطی ب، د، س،  ، و؛ نک: عسکری، )در نسخه سند اول:

حرب ابیبنسراهنک القسکینی الجرجکانی عکن مهکدیاسماعیل القمی حدثنا مقمدبنبنجبرئیلبنشاذان
بابویکه القمکی قکال أخبرنکا بنعلیمقمد الدوریستی عن أبیه عن مقمدبنالقسینی المرعشی عن جعفربن

سیار و کانکا مکن الشکیع  مقمدبنبنزیاد و علیمقمدبنبنالقاسم االسترآبادی قال حدثنی یوسفمقمدبن
؛ نسکخۀ خطکی مرعشکی بکه 29با تاریخ قرن  22203)نک: نسخۀ خطی رضوی به شمارۀ « االمامی  قاال...

 (.22با قرن  22023شمارۀ 
قال (. »2، التفسیر االمام العسکری ی ا، ب، د، ط، ق، و؛ نک: عسکری،های خط)در نسخه سند دوم:
دقاق: حککککککدثنی الشککککککیخان الفقیهککککککان: ابوالقسککککککن جعفربنمقمککککککدبنبنعلیمقمککککککدبن

علی القمی)ره( قکاال: حکدثنا الشکیخ احمدبنشاذان و ابومقمد جعفربنبنالقسنبنعلیاحمدبنمقمدبن
 بابویه القمی)ره( قال:.. )ادامۀ سند، همانند سند قبل(.بنموسیبنینالقسبنعلیالفقیه ابوجعفر مقمدبن

ُدْبُن ». خاستگاه و جغرافیای راویان تفسیر عسکری: شیخ صدوق بیش از سی روایت از 1 َاْلَقاِسکِم ُمَقمَّ
ُر َاْلَمْعُروُف ِبَأِبی ق( 502رجان )حدود سکال احتمااًل در سفر  به استرآباد و ج« َاْلَقَسِن االسترآبادیَاْلُمَفسِّ
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از تفسیر عسکری دریافت و در برخی آثار خود نقل کرده است. راویان از شکیخ صکدوق تکا عسککری همکه 
زیاد االسکککترآبادی، مقمدبنبنالقاسکککم االسکککترآبادی، یوسکککفاسکککترآبادی هسکککتند؛ یعنکککی مقمدبن

(. راویکان اسکناد تفسکیر در 29 ،التفسیر االمام العسکری سیار االسترآبادی )نک: عسکری،مقمدبنبنعلی
قبل از شیخ صدوق نیز جدای از مجهوالن، مابقی جرجانی و از منطقۀ طبرسکتان ناصکر اطکرو  هسکتند؛ 

حرب المرعشکی الجرجکانی )نکک: اسکتادی، ابیبنسراهنک المرعشی الجرجانی، مهدیهمانند مقمدبن
، سراسکر مکتن(. همچنکین جعفکر وقبررسی رجالی اسناد تفسیر منسب  به امام عسکری)ع( تا شیی  صید

اند ککه بکرای او برشکمرده «الرد علی الزیدیک »الدوریستی با اینکه مجهول است، ولی از برخی آثار همانند 
نشکین در توان نتیجه گرفت که ظکاهرًا بکا زیدیکه یکا منکاطق زیدی( می51، العلماء معالمآشوب،  شهر)ابن

ی از ابومنصور احمد طبرسی باشد، گویای این مطلب اسکت ککه کنون احتیاجارتباط بوده است. اگر کتاب 
 این راوی تفسیر نیز از منطقۀ طبرستان است. 

از همۀ این شواهد مهمتر، اساسًا داستان خلق تفسیر، از منطقۀ استرآباد و طبرستان شککل گرفتکه اسکت 
و نیکز جغرافیکای زنکدگی گیری تفسکیر (. بنابراین، خاستگاه شککل29التفسیر االمام العسکری،  )عسکری،

 راویان اسناد تفسیر عسکری، استرآباد و جرجان و در نهایت منطقۀ طبرستان است. 
تکرین نسکخۀ تفسکیر، در دو جکای . خاستگاه و جغرافیای کاتب نسخۀ کهن: نام مالک و کاتکب کهن5

درج شکده اسکت  «شرف الدین حلی )یا علی( کیا القسنی )یا القسکینی( الرککابیبنعلی»گونه نسخه این
، سراسکر ترین نسخه خطی تفسیر منسب  به امام حسین عسیکری)ع(معرفی و بررسی کهن)نک: استادی، 

به تاریخ نسخه؛ یعنی قرن هشتم و نهم و نیز ای از او یافت نشد، ولی باتوجهمتن(. وی شناخته نشد و ترجمه
کیککا یککا کیاییککان یالن اسککت. آلکیککا در گککرسککد کککه کاتککب نسککخه از خانککدان آلعنککوان کیککاء بککه نظککر می

های حکاکم شکیعی در گکیالن هسکتند ککه نسکب خکود را بکه امکام سکجاد)ع( ق( از سلسکله2999تا700)
رسانند. کیاییان با کمک سادات مرعشی طبرستان )که راوی اصلی تفسیر عسکری، یعنی مهدی مرعشی می

هککا در آغککاز حکومککت، نککد. آننیکز از آنککان اسککت( در گککیالن و مرکزیککت الهیجککان تشککیل حکومککت داد
 (. 08ها به اثناعشری گرویدند )نک: شریعتی فوکالیی، مذهب بودند و بعدزیدی

علی اطکرو  و علمکای فرقکه ناصکری ککه مکروِج وی بنشایان توجه است که برخی از نوادگان حسکن
السکید رضکی کیکا ابن کیا هستند؛ همانند مدکیا البخاری التنهجی، السکید ناصکر کیکااند از خاندان آلبوده

اندهی )نک: شهردویر خریداری کرده است(، السید هادی کیا میبنفضلالتیمجانی )که تفسیری نیز از ابی
 (. 222، المسائل الناصریاتالهدی، علم

بنابراین، قرائن احتمااًل کاتب نسخۀ کهن از نسل شیعیان زیدی گکیالن بکوده اسکت ککه کتکاب تفسکیر 
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جزء میراث ایشان قرار داشته است. این فرضیه با چند مطلکب سکازگاری دارد: اول، علی عسکری، بنحسن
التفسییر  بودن داستان راویان اولیۀ تفسیر که در اسناد تفسیر تصکریح شکده اسکت )نکک: عسککری،با زیدی

که حیدر کیا بنعلی ناصر اطرو ؛ همانند مقمدکیابن(؛ دوم، برخی از نوادگان حسن29 االمام العسکری،
 ،ناشناس، حدود قرن هشتمهایی از گیالن در قرن هفتم بوده است )نک: کیا بوده و حاکم زیدی بخشاز آل
ق( ککه از خانکدان 350(. همچنین با راوی اصلی انتهایی اسکناد تفسکیر، یعنکی مهکدی مرعشکی )م0بر  

ر نام برده شده است )نک: عنوان راوی اصلی تفسینیز از او به احتیاجمرعشیان گیالن بوده است و در کتاب 
 سراسر متن(.  زندگی نامه تاریخی اببجعفر المرعشی،استادی، 

 . دالیل مرتبط با ترجمۀ ناصر اطروش2. 2
توان از ترجمۀ شود، قرائن و شواهدی نیز میوقتی شر  زندگی و احوال و آثار ناصر اطرو  خوانده می

 اند از: ها عبارتکند. برخی از آننگ میوی ارائه داد که انتساب کتاب تفسیر را به وی ررر
علی و بنکنندۀ متن کتکاب تفسکیر، حسکننام گوینده و امالأ. هماهنگی نام مؤلف و ناصر اطروش: 

مقمد و لقب او عسکری است. از طرف دیگر، نکام، کنیکه و لقکب ناصکر للقکق اطکرو  نیکز کنیۀ وی ابی
ودی سخن خواهیم گفت(. این هماهنگی نام مؤلف تفسکیر زها بهگونه است )دربارۀ جزئیات و شر  آناین

تواند شاهد بسیار گویایی باشد تا در کنار دیگر قرائن و شواهد، انتسکاب کتکاب تفسکیر با ناصر اطرو  می
 عسکری به ناصر اطرو  را رشتیبانی کند. 

موجکود، کتاب تفسیر عسکری های راویان تفسیر با ترجمۀ ناصری: ب. هماهنگی محتوای داستان
التفسییر االمیام  علی عسککری دارد )نکک: عسککری،بنسه داستان از راویکان تفسکیر در ارتبکاط بکا حسکن

م منسوب به امام حسن عسکری)ع(، عالئکهای تفسیر (. در مقتوای داستان343و  344و  44، العسکری
ناسایی هویت ناقل تفسکیر و توان به نتایج درخوِر توجهی برای شها میآنوسیلۀ و شواهدی وجود دارد که به

ها، هماننکد اینککه اسکناد رنکگ و به قرائن و شواهد متنی داستانتعبیری، مؤلف تفسیر دست یافت. باتوجهبه
علی اطرو  ارتباط داشته است؛ ناصر للقق مراکز آموزشکی داشکته بنبوی زیده دارند؛ داعی کبیر با حسن

رو  هماهنکگ اسکت و از همکه مهمتکر اینککه ناصکر است؛ هفت سال آموز  تفسیر با زندگی ناصکر اطک
گانه  تفسیر عسکری با زندگی و شر  های سهتوان گفت که این داستاناطرو  کتاب تفسیر داشته است، می

توان نتیجکه گرفکت ککه شخصکیت گوینکدۀ حال و موقعیت ناصر اطرو  در طبرستان هماهنگ است و می
ری زیدی، ملقب به ناصر اطرو  زیدی است )نک: اسکتادی، علی عسکبنها، حسنتفسیر در این داستان

 ، سراسر متن(. های راویان تفسیر منسب  به امام عسکری)ع(داستانتیزیه و تحلیل 
ناصر اطرو ، جدای از علکوم های تفسیری و کالس آموزش قرآن داشته اس : ج. اطروش کتاب
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( 5/480؛ امین عکاملی، 83)نک: مادلونگ،  ررداختمختلف اسالمی به تعلیم و آموز  قرآن و تفسیر می
؛ امکین 377و  373/ 6و حتی مدارسی را برای آموز  قرآن و تدریس علوم ساخته است )نک: مسکعودی، 

های تفسیری از ناصر کبیکر ککه (. برخی از اسناد تاریخی، همانند بعضی از ررسش و راسخ5/480عاملی، 
؛ 2/591کند )نک: حسینی اشککوری، قرآنی وی را تأیید می اکنون باقی مانده است نیز این وضعیت علمی

 (. 2/44؛ مقلی، 447هارونی، 
( و نیز منابع دیگر، فهرستی از بیشتر 2:29 نقردر منابع متقدم و متأخر زیدیه )نک: ناشناس، مخطوط، 

انکد از: ارتآثار ناصر للقق و همچنین آثار قرآنی وی نام برده شده است که این آثکار قرآنکی و تفسکیری عب
تفسیر کتا  عمادی؛ نک: دیلمی،  ، مقدمه  20؛ هوسمی، 2:29)نک: ناشناس، مخطوط، قرن  تفسیر القرآن

؛ اطرو ، 1/32: تفسیر دو جلدی که حاوی اشعار بوده است )نک: مقلی، التفسیرعمادی(؛  مقدمه  ، الله
اشف الغطاء نجف که در احکوال در دو نسخۀ خطی کتابخانه و مؤسسۀ ک تفسیر تس  سبر من القرآن:(؛ 28

اند )نک: ناشناس، برای ناصر للقق برشمرده تفسیر تس  سبر من القرآنعلمای زیدیه است، کتابی با عنوان 
: در نسخۀ خطی بیان الکفر و االیمان لکشف القرآن(؛ 277؛ ناشناس، مخطوط تقفه، 2:29مخطوط، قرن

بیکان »در فصل آثار اطرو  کتابی با عنوان « ء الزیدی رسال  فی علما»کتابخانۀ کاشف الغطاء نجف، یعنی 
از میکان ککل  البسیا::(؛ 2:29ذکر شده است )نک: همان، مخطوط، قرن « الکفر و اإلیمان لکشف القرآن

اثکر کمتکر از صکد صکفقه  است. این البسا:ها کتاب آثار ناصر کبیر، دو اثر باقی مانده است که یکی از آن
هکا استشکهاد یا مطالبی به آن ه در آن به کار رفته است که یا این آیات، تفسیر شدهاما بیش از سیصد آی است

 شده است )نک: اطرو ، سراسر متن(. 
دربارۀ هماهنگی سالیق و مبانی د. هماهنگی سالیق و مبانی فکری ناصر اطروش با تفسیر کنونی: 

تکوان ری)ع( از جهات مختلفکی میعلی ناصری با تفسیر کنونی منسوب به امام حسن عسکبنفکرِی حسن
 رردازیم. سخن گفت که در اینجا و برای نمونه به یک ساحت آن می

ها غالبًا دربکارۀ اند و این تأویلبیشتر آیات قرآن در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( تأویل شده
کید ویژه بیکت)ع( و مثالکب هلای بر فضکائل امعجزات ریامبر) ( و امامان شیعه است. تفسیر عسکری تأ

( و معنای شکیعه و رافضکی و 87و  27 التفسیر االمام العسکری،بیت)ع( دارد )نک: عسکری، دشمنان اهل
بیت)ع( ایشان در آن رررنگ است )نکک: همکو، همکان، نیز شجرۀ ممنوعه و شجرۀ علم مقمد) ( و اهل

سکت و در یکک ککالم ایکن تفسکیر، بنابراین، مؤلف به این موضوعات توجه خا  نشان داده ا .(522تا597
 متنی سراسر امامتی و والیی دارد. 

ای بسیار والیی اسکت و آثکار متعکددی در امامکت و اثبکات آن یکا اما از سوی دیگر، ناصر للقق شیعه
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هکا خکواهیم ررداخکت. هکای بعکدی بکه آنبیت)ع( و معجزات ایشان نوشته است ککه در عنوانفضائل اهل
م تفسیر کنونی منسوب به امام حسن عسکری)ع(، هماهنگی روشن و کاملی با افکار بنابراین، این وجهۀ مه

 و عالیق اطرو  دارد. 
اند یا الاقکل بیشتر آثار ناصر للقق از بین رفتهه. هماهنگی آثار دیگر ناصر اطروش با تفسیر کنونی: 

ر کبیر فقط دو یا سه اثکر بکاقی اکنون شناسایی و انتسابشان روشن نیست و اشاره شد که از میان کل آثار ناص
تکوان اطرو  که اکنکون در دسکترس اسکت، می البسا: به متن و سبک تدوین کتابتوجهمانده است. اما با

با تفسیر  البسا: ای میان آن و تفسیر عسکری انجام داد. این مقایسه، گویای هماهنگی شکلی کتابمقایسه
 سراسر متن(.  مام العسکری،التفسیر االعسکری دارد )نک: اطرو ؛ عسکری، 

تر بیان شد که تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( تفسیر والیی و امامتی است که فضکایل و ریش
بیت)ع( و معجزات ایشان، وجه غالب مقتوای کتاب است. از سوی دیگکر، اطکرو  در اثبات امامت اهل

ارد. ناصر کبیر، آثار والیی و امامتی فراوانی ای به مسائل همانند تفسیر عسکری دنگار  آثار  اهتمام ویژه
نوشته است؛ همانند: االصول فی اثبات االمام  و االئم  من ولد امیرالمؤمنین، االمکالی )فکی اخبکار الکذی 

البیت(، االمام المفتر  الطاع ، االمام  )الصغیر(، انساب االئمک  و مکوالیهم، انسکاب یتضمن فضائل اهل
العدل و االمام ، القجج الواضق  )بالدائل الراجق ( فی االمام ، الظالم  الفاطمیک ، الطالبیین، التوحید و 

بکر االصم فی االصول، صف  الراوندی، النقض علی ابیابنالمتوسمین فی االمام ، المسترشد، النقض علی
، قکرن هاشم فیما نقکم علکیهم )ناشکناس، مخطکوططالب، معاذیر بنیاالمام، فدک و الخمس، فصاح  ابی

2:29 ) 
از  تنبیه الغافلین عین فایائل الطیالبیینوجود برخی از احادیث ناصر کبیر نیز در آثار فضائلی، همانند 

 271و  232و  230و  238و  287و  283و  219و  297و  00و  09و  37و  89آثار زیدیه )نک: جشکمی، 
 یت دارد. (، نشان از سبک فکری و مذهبی او در تبیین مسئلۀ امامت و وال192و 

 . شواهد و دالیل متفرقه و جانبی2. 2
برای اینکه بگوییم تفسیر عسکری متعلق به ناصر للقق است، برخی دالیل، فرعی و شواهد جنبکی بکه 

 اند از: ها عبارتروند که بعضی از آنشمار می
ر منابع هنوز تمامی روایات اطرو  دأ. وجود برخی روایات از اطروش در منابع و تفسیر عسکری: 

تکوان هکا میاند. اما از برخی آناند؛ زیرا این روایات با اسامی بسیار متفاوتی نقل شدهشیعی شناسایی نشده
به نقل  کشف الغمةنتیجه گرفت که گویندۀ تفسیر عسکری، ناصر کبیر است؛ برای نمونه حدیث منزلت در 

 (. 288از ناصر للقق آمده است )اربلی، 
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بکار در منکابع موجکود شکیعه در کتاب سلیم که موضوع و جعلی است، اولین حدیث منزلت، جدای از
به (. باتوجه302و  823و  522التفسیر االمام العسکری، کتاب تفسیر عسکری آمده است )نک: عسکری، 

رسد که اینکه حدیث منزلت، منقول از ناصر للقق است و در کتاب عسکری نیز نقل شده است، به نظر می
 از یک نفر، یعنی ناصر کبیر اطرو  باشند. هر دو نقل 

یدیان به ایشان:  در تفسکیر عسککری روایکات ب. کثرت روایات امام رضا)ع( و پدرشان و عالقۀ ز
زیادی از امام کاظم)ع( و امام رضا)ع( وجود دارد که بیش از بیست روایت آن از امام رضا)ع( است )نکک: 

و  326و  324و  344و  346و  343و  55و  52و  54و  50و  30، التفسیر االمام العسیکری عسکری،
(. از سوی دیگر، در منابع زیدیه همواره از امام 558و  674و  344و  340و  350و  366و  334و  334

ککه رضا)ع( به بزرگی و عظمت یاد شده است و ایشان، اعتقاد و ارادت خاصی به امام رضا)ع( دارند، تاآنجا
ویژه از قرن رنجم و ششم به بعد، امام رضا)ع( را در ردیف امامان مذهب زیدیه نام هبرخی از منابع زیدیه، ب

( و حتی برخی از ایشان معتقدند که امام ککاظم)ع( 453؛ حسنی مؤیدی، 2/434حمزه، اند )نک: بنبرده
انی، انکد )نکک: ابکوالفرج اصکفههای سادات حسنی حضور داشته و بر باور زیکدی بودهو فرزندانش در قیام

 (. 355و  306
بنابراین، وجود روایات متعدد از امام کاظم)ع( و امام رضا)ع( در کتکاب تفسکیر عسککری، همکاهنگی 

تواند قرینه و شاهد غیرمستقلی بر آن باشد ککه ایکن تفسکیر کاملی با این رویۀ زیدیه دارد و همین مسئله می
 کنونی از ناصر اطرو  زیدی است. 

های خطکی تفسکیر عسککری دو نکوع سکند بکر در نسخهوی ناصر اطروش: ج. دقاق ناقل تفسیر، را
، مقدمکه(؛ یککی مسکتقیم بکه نقکل از التفسییر االمیام العسیکری سرآغاز کتاب وجود دارد )نک: عسکری،

الدقاق یا رفاق و دیگری با افتادگی نام وی. بنابراین، تمامی اسکناد تفسکیر جعفربنمقمدبنبنعلیمقمدبن
؛ مجلسکی، 4/250، عییبن اخبیار الرضیابابویکه، علی دقاق اسکت )نکک: ابنز مقمدبنعسکری به نقل ا

4/57 .) 
احمد الدقاق، راوی ناصر اطرو  نیز است و شیخ صدوق، ناصر للقق را در روایکت دقکاق بکا بنعلی

ُه ُروَحکهُ ْبُن َاْلُقَسْیُن »این عنوان ذکر کرده است:  َس َاللَّ اِصریُّ َقدَّ ، عییبن اخبیار الرضیابابویکه، )ابن« َعِلیٍّ َالنَّ
وسیلۀ آن، ارتباط میان دقاق و ناصر اطرو  و تفسکیر عسککری را توان به(. این سرنخی است که می2/139

 نشان داد. 
در رژوهشی جدید با ذکر شواهدی نشان داده شکده اسکت د. نامه با نام اطروش در کتاب احتجاج:  

شده میان ناصر کبیر اطرو  های ردوبدل، در واقع نامهاحتیاج که توقیعات منسوب به شیخ مفید در کتاب
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نعمان بنرسانی لیلیقاسم و کمکبننعمان، حاکم ساریه طبرستان است که مربوط به واقعۀ فتنۀ حسنو ابن
بازشناسی نبیسندگان تبقیعات منسیب  بیه امیام به بازگشت ناصر للقق به حکومت است )نک: استادی، 

 متن(. ، سراسر عصر)ع(
، وامکدار تفسکیر منسکوب بکه امکام حسکن احتییاجای از کتکاب از سوی دیگر، بخش درخوِر مالحظه

و همکاهنگی آن بکا عالیکق زیکدیان متقکدم و نیکز احتیاج به مقتوای کتاب عسکری)ع( است. رس باتوجه
اشکد، الاقکل از زیدیان نب احتیاجخاستگاه ظهور و نشر این کتاب بعید نیست که حتی اگر خود متن کتاب 

رررنکگ  احتییاج تألیف کتاب از منابع زیدیان طبرستان صورت گرفته باشد یا نقکش ایکن منکابع در تکألیف
کتابی کاماًل زیدی یا الاقل اثری برآمده از منابع زیکدیان  احتیاجباشد. بنابراین، حتی اگر نپذیریم که کتاب 

باشد که تفسیر عسکری نیز با منکابع زیدیکه و تواند شاهدی بر این های اطرو  در آن میاست؛ وجود نامه
 ناصر اطرو  ارتباط دارد. 

 . منشأ اشتباه انتساب به امام عسکری)ع(4

تر مکررًا وجود داشته اسکت )نکک: اشتباه سهوی و عمدی در انتساب آثار متقدم به افراد مختلف، ریش
خطی نیز رخداد رایجی است؛ برای (. تقریفات و تصقیفات در اسناد روایی نسخ 2/509آقابزر  تهرانی، 

علی توسط بزرگکان بنها به نام حسننمونه، در همین اسناد روایات صدوق از تفسیر، برخی از القاب و کنیه
حدیثی متأخر و در تألیفاتشان به اسناد صدوق اضافه یا تغییر داده شده است که هویت و شخصیت راوی را 

 0/212؛ مجلسی، 12/503؛ 23/110؛ 882و  1/850؛ 0/509، کلی تغییر داده است )نک: حر عاملیبه
 (. 02/105؛ 03/22؛ 2/120؛ 233و  231و  251و  212و 

نوعی، تأییکد تواند قوت قلبی برای انتسکاب جدیکد و بکهبنابراین، دانستن منشأ اشتباه در یک انتساب می
  به امام یکازدهم امامیکه)ع( چنکد بازشناسی مؤلف باشد. دربارۀ منشأ اشتباه انتساب تفسیر عسکری اطرو

 شدنی است: مطلب بیان
ناصر للقق اطرو ، ازنظر نام، نام ردر، کنیه و لقب، مشکابه امکام  لقبی:ای و همکنیهنامی، همأ. هم

یازدهم)ع( شیعیان است و همین شباهِت بسیار زیاد، سبب شده است تا برخی از احادیث یا اثر اطرو  به 
مثکال، مسکجد و رکل امکام حسکن عسککری امام حسن عسکری)ع( منسوب شود؛ برای  امام یازدهم، یعنی

های داسیتانتیزیه و تحلییل ، اطرو  در آمل ایران که به امام یازدهم)ع( منسوب شده است )نک: استادی
 (219، به امام عسکری)ع(راویان تفسیر منسب 

حسن و نام ردر ، علی بوده اسکت و نام اصلی ناصر کبیر یا ناصر للقق اطرو ، علی: بننام حسن
علی شناخته و یکاد شکده اسکت )نکک: اطکرو ، بنوی در منابع و روایات زیدیه و نیز امامیه با عنوان حسن
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(. روایکات متعکددی نیکز ککه از وی در منکابع شکیعی 243و  88، الناصریات المسائلالهدی، مقدمه؛ علم
و  256و  4/437، عیبن اخبیار الرضیاطلب است )نک: همانند آثار صدوق وجود دارد نیز گویای همین م

(. شککاید مهمتککرین دلیککل انتسککاب اشککتباه تفسککیر اطککرو  بککه امککام 2/447؛ 52و  2/42؛ 276و  244
 با نام امام یازدهم شیعیان و ردر ایشان باشد.  (، شباهت نام اطرو  و نام ردر وییازدهم)ع

علی یککا بنمقمدحسککنر آن، بککا کنیککۀ ابیعلی در مککذهب زیدیککه و غیککبنحسککنمحمککد: کنیککۀ ابی
؛ 4/447، اسکفندیار؛ ابن285عنبکه، شکده اسکت )نکک: ابکنابومقمدالناصر للقق االطرو  خوانکده می

(. بنابراین، وضعیت اشتراکی کنیۀ ناصر اطرو  با امام 243، الناصریات المسائلالهدی، ؛ علم4اطرو ، 
 گرفتن وی با امام یازدهم)ع( ما شیعیان باشد. ر منشأ اشتباهتواند دلیل روشن دیگری دیازدهم)ع( نیز می

ق(، فرزند هارون عباسی، سپاهیان ترک زیکادی 227تا248معتصم عباسی )حکومت لقب عسکری: 
را به خدمت گرفته بود و چون شهر بغداد ظرفیت آن تعکداد سکرباز را نداشکت و مزاحمکت مکردم را در رکی 

ا را انتخاب کرد. وی در سکال ی را برای دارالخالفه در نظر بگیرد و سامرداشت، تصمیم گرفت تا جای مناسب
ادامکه داشکته  170سامرا را ساخت و رایتخت را از بغداد به آنجا منتقل کرد که این وضعیت تا سکال  ق112

کردند یا منسوب به آن خواندند و کسانی که در آن زندگی میاست. این شهر را عسکر یا عسکرالمعتصم می
 ، سراسر متن(. محالتیکنند )نک: شدند، عسکری خطاب مییم

هکا، امکام هکادی)ع( و امکام حسکن شکوند ککه ازجملکه  آنافراد متعددی با عنوان عسکری خوانکده می
طقطقکی، ؛ ابن582( و نیز ردر ناصر اطکرو  )نکک: عمکری، 208؛ قهپانی، 223عسکری)ع( )طریقی، 

علی بنعلی عسککری و حسکنبنسران اطرو ، هماننکد حسکین( و برخی از ر3/270؛ امین عاملی، 177
علی اطکرو  را بن(. به دیگر سخن، ردر حسن123عنبه، عسکری، یعنی خود ناصر کبیر هستند )نک: ابن

( و گکاهی خکود ناصکر اطکرو  را در مکذهب 71اند )نک: اطرو ، کردهابوالقسن العسکری خطاب می
 (. 123عنبه، اند )ابنعنوان العسکری یاد کرده زیدیه به همین مناسبت لقب ردر ، با

بکه »... از سوی دیگر، در متن اسناد و داستان ابتدای تفسیر منسوب به امام عسککری)ع( آمکده اسکت: 
(. بنابراین، جکدای 29، التفسیر االمام العسکری )نک: عسکری،« مقمد حسن عسکری...حضور امام ابی

و  و امام یازدهم)ع(، همین لقب عسکری نیز منشکأ اشکتباه در هویکت ای ناصر اطرنامی و هم کنیهاز هم
انتساب تفسیر شده است و برخی از شیعیان که این کتاب یا روایکات منقکول از آن در دستشکان قکرار گرفتکه 

 علی عسکری، امام یازدهم شیعیان است. بناند که منظور از امام حسناست، تصور کرده
همانند شیعیان امامیه که برای امامان خکود از عنکوان امکام و نیکز لفک  الم: السب. عنوان امام و علیه

ای کنیم، شیعیان زیدیه نیز برای برخی از بزرگان دینی خکود ککه شکرایط ویکژهالسالم استفاده میاحتراِم علیه
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 کنند. السالم استفاده میاند از عنوان امام و نیز لف  احتراِم علیهداشته
بودن، انتخاب از سوی مردم، اقدام به جهاد مسکلقانه، که شروط امامت؛ یعنی فاطمیزیدیه کسانی را 

خوانکده و ( را داشکته باشکند، امکام می05بودن )نک: شکفق خکواتی، ازمنکر، عالم دینیمعروف و نهیبهامر
هماننکد  هایی هماننکد شکیعیان امامیکه،( و برای ایشان از ریشوند و رسکوندمقدمهخوانند )نک: اطرو ، می

 کنند. السالم استفاده میعلیه
، «السکالمعلی علیهبنامام حسکن»یک شیعۀ امامیه اگر به متنی برخورد کند که در آن نوشته شده باشد 

کند که منظور از هویت شخص در متن، امام یازدهم شکیعیان اسکت. بنکابراین، عجیکب راحتی تصور میبه
آثاری ککه بکا مذهبشکان هماهنکگ باشکد و ناقکل و نویسکندۀ ایکن  نیست که اگر شیعیان با دیدن احادیث یا

باشد، تصور کنند که این احادیث یا آثار از امکام یکازدهم « السالمامام حسن عسکری علیه»احادیث یا آثار 
 شیعیان است. 
عمر، ردر ناصکر اطکرو ، راوی حکدیث اسکت و بنعلیبنحسنبنعلیبودن پدر اطروش: ج. راوی

جعفر)ع( روایت کرده است و روایت او در منابع زیدیه وجود دارد )نک: اطکرو ، بنمونه از علیعنوان نبه
شکود )نکک: یافکت می« ُعَمَر ْبِن َعِلیِّ ْبِن َاْلَقَسکِن ْبُن َعِلیُّ »عنوان (. در منابع شیعه نیز از وی روایاتی تقت71

(. البته روایات 235طبری،  ؛157زاز رازی، ؛ خ2/02، عیبن اخبار الرضابابویه، ؛ ابن583و  295عریضی، 
فضال بنشود که میان ردر ناصر اطرو  و علییافت می« َعِلیِّ ْبِن َاْلَقَسِن ْبُن َعِلیُّ »دیگری نیز با عنوان  متعدد

علی( و باید تمییز داده شوند تا تعکداد اصکلی بنحسنبنهای علیاند )نک: خویی، مدخلو دیگران مشترک
 در اطرو  دانسته شود. روایات ر

علی)ع( مشهور به امام حسن عسکری یکا حسکن اخیکر، متولکد بنحسنعصری: گی و همدورد. هم
مدت شکش سکال امامکت شکیعیان ق، به109تا  138ق است که از سال 109ق و درگذشتۀ سال 151سال 

شکهور بکه امکام حسکن علی مبن(. از سوی دیگکر، حسکن1/525امامیه را برعهده داشته است )نک: مفید، 
ق ککه از 598ق و درگذشکتۀ سکال 159عسکری یا ناصر للقق، سومین حاکم علوی طبرستان، متولد سال 

مدت حدود هفده سال یا کمتر امامت شیعیان زیدیه را برعهکده ق، به 598یا رس از آن تا  127حدود سال 
 (. 1/09داشته است )نک: مقلی، 

یه و نیز امام حسن عسکری زیدیکه هکر دو در یکک طبقکه و عصکر بنابراین، امام حسن عسکری)ع( امام
تواند در عصری میدورگی و همسال از زندگی ایشان همانند است. همین هم 12اند و حتی کردهزندگی می

و  دنظردو ایشان رس از درگذشت، مکخصو  اینکه هر همانی ایشان مؤثر باشد، بهخطای ادراکی برای این
 اند. هاحترام شیعیان بود
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ناصر کبیر جدای از زیدیه، به دالیل مختلفی حتی در میان شیعیان مکورد بودن اطروش: ه. مورد توجه
که حتی مقکل طوریتوجه و احترام بوده است و این وضعیت وی، رس از حیات او نیز ادامه داشته است؛ به

(. 250ت )نکک: طبکری، شدن احادیکث شکیعه بکوده اسکدفن اطرو  نیز زیارتگاه و مکانی جهت ردوبدل
توانکد بکه اشکتباه در انتسکاب اسکامی بودِن این دو شخصیت، گکاهی میبنابراین، همین وضعیِت موردتوجه

 مشترک ختم شود. 
جدای از اینکه منشأ اشتباه در انتسکاب تفسکیر اطکرو  بکه و. سرآغاز تغییر و مراحل تغییر انتساب: 

ائز اهمیت است که سرآغاز ایکن اشکتباه در انتسکاب و نیکز ح یین)ع( چه بوده است؛ این نکتهامامین عسکر
 اند از: مراحل تغییر در انتساب چگونه بوده است که عبارت

به گزار  شکلی اسناد تفسکیر برداری آثار صدوق، سرآغاز تغییر انتساب: باتوجه. تصقیف در نسخه2
ر آثار شیخ صکدوق متعکدد و امام حسن عسکری)ع(، روایات شیخ صدوق از تفسیر اطرو  که اسناد  د

سراسکر  اسناد تفسیر امام حسین عسیکری)ع(،تیزیه و تحلیل اند )نک: استادی، تصقیف و تقریف یافته
رسد که همین تصقیفات و تقریفات در اسناد صدوق احتمکااًل سکرآغاز تغییکر در اسکناد متن(، به نظر می

 است. های خطی تفسیر عسکری نیز بوده نسخه
که در هفت کتاب موجود  عیبن اخبار الرضا)ع(اند: أ. روایات غیر کتاب تقریبًا دو دستهروایات صدوق 

و  22/89) االمالی(، 550و  120و  122( و حدیث )دو 127و  50و  55و  18و  8) االخبار معانیاست: 
(، 895و  159، 87) التبحیییید(، 1/820؛ 102و  2/289) علیییل الشیییرای (، 532و  273و  278و  229

(. این روایکات ازنظکِر اسکناد 83) الشیعة صفات(، 1/517) کتا  من الیحارة الفقیه(، 1/828) خصالال
اند؛ برخی رسوند ناصری را دارند و برخی ندارند، اما در ادامه  این اسناد، عنکوان عنکه ناصر اطرو  متفاوت

علی بنین تعداد روایات حسنکه بیشتر عیبن اخبار الرضا)ع(آمده است؛ ب. روایات کتاب « ابیه عن آبائه»
و  599و 107و  102و  122و  121و  578و  100و  138و  257عیبن اخبار الرضا، بابویه، را دارند )ابن

علی بن(. در این روایات، عنوان ناصری از رسکوند نکام حسکن207و  31و  21و  1/1؛ 521و  593و  592
ای نوشکته شکده اسکت ککه اسکامی امامکان شکیعه نهگواست و همچنین، ترتیب راویان بعدی به حذف شده

 کند. عشری را تداعی میاثنی
علی بنهای خطی آثار شیخ صدوق که نکام حسکنبه تصقیفات و تقریفات این اسناد در نسخهباتوجه

رسکد ککه اسکت، بکه نظکر می ناصری به امامین عسکریین)ع( تغییر ریدا کرده و در دسترس عموم قرار گرفته
بردار قکرار گرفتکه و نکام های خطی تفسیر عسککری کنکونی نیکز در دسکتان برخکی افکراد نسکخههوقتی نسخ

بکه اسکناد اند، ایشان به خیال خکود باتوجههای خطی دیدهرا بر روی اسناد نسخه« علیبنمقمد حسنابی»
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. انکدسکازی کردههای خطکی را تصکقیح و همانندشدۀ شکیخ صکدوق، ایکن اسکناد نسکخهروایات تقریف
 اند. دیگر، اسناد نسخ خطی را از هویت ناصر اطرو  به هویت امامین عسکریین)ع( تغییر دادهعبارتبه

رسد که تغییر انتساب تفسیر عسککری در ای بوده است: به نظر می. تغییر انتساب تفسیر، چند مرحله1
ۀ دوم، تغییر اسکناد بکه امکام دو مرحله صورت گرفته است: مرحلۀ اول، تغییر اسناد به امام هادی)ع(؛ مرحل

 حسن عسکری)ع(. 
و نیز برخی از اسناد روایات شیخ صدوق از تفسیر  احتیاجطبق سند تفسیر عسکری اطرو  در کتاب 

انکد علی عن ابیه. برخی تصور کردهبنگونه بوده است: حسناند، اسناد تفسیر عسکری اینکه تقریف نیافته
م هادی)ع( ناقل و گوینده  اصلی تفسیر است و به این انتسکاب، در میکان علی عن ابیه، یعنی امابنکه حسن

غضائری در رجال خود برای تفسیر عسکری نوشته اسکت: شیعیان امامیه رایج شده است؛ همان طور که ابن
 (. 02غضائری، )ابن« القسن الثالث)ع(یسار عن ابیهما، عن ابیمقمدبنبنو اآلخر علی»

صورت مستقل رخ داده است؛ رس از آنکه لف  ا رس از مرحلۀ قبل بوده یا اساسًا بهدر مرحلۀ دیگر که ی
در سند روایات صدوق تغییر یافته است، همین تغییرات به نسخۀ خطی کتاب تفسیر منتقکل « ابیه عن آبائه»

بردار اسکت و نسکخه کلی از اسناد تفسیر حذف شکدهطوربه« علی عن ابیه عن آبائهبنحسن»شده و عبارت 
علی عسککری، امکام یکازدهم بنطور سهوی یا عمدی درج کرده است که تفسکیر از حسکنتفسیر، اساسًا به

 اند. برداری کردههای خود را با این عنوان جدید، نسخهبرداران بعدی نیز نسخهشیعیان)ع( است. نسخه

 گیرینتیجه

این تفسیر در منطقکۀ طبرسکتان و نیکز اسکامی به بعضی از شواهد متنی و جغرافیای راویان و نشر توجهبا
علی عسکری اطرو  و شر  حکال و زنکدگانی وی، ایکن فرضکیه بنمشابه امام یازدهم شیعیان)ع( با حسن

 شود که تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( متعلق به ناصر کبیر اطرو  است. طر  می
توان در سه بخش دنبال کرد: دالیکل مکرتبط بکا یدالیلی به سود این فرضیه وجود دارد که این دالیل را م

، هرچنکد ککه هرککدام از ایکن اصر اطرو ، دالیل متفرقه و جانبیها، دالیل مرتبط با ترجمۀ ناسناد و نسخه
 تواند تمام ادعای ما را با قدرت رشتیبانی کند. تنهایی نمیدالیل به

نوعی، واند قّوت قلبی برای انتساب جدید و بکهتتوجه به منشأ اشتباه انتساب به امام عسکری)ع( نیز می
. عنکوان امکام و 1لقبکی؛ ای و همکنیکهنکامی، هم. هم2اند از: تأیید شناسایی مؤلف باشد. این دالیل عبارت

 بودن اطرو .. موردتوجه3عصری؛ گی و همدور. هم8بودِن ردر اطرو ؛ . راوی5السالم؛ علیه
انگیزی که میان امام یازدهم)ع( و ناصر اطرو  وجود داشته یخی اعجاببنابراین، تشابهات نامی و تار

 سبب خلط و اشتباه در انتساب روایات و آثار ایشان شده است.  ،است
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برداری آثکار این نکته نیز حائز اهمیت است که سرآغاز این اشتباه در انتسکاب، از تصکقیف در نسکخه
تغییر انتساب در دو مرحله، یعنی تغییر انتساب تفسیر بکه رسد که این صدوق شروع شده است و به نظر می

 امام هادی)ع( و در تغییر انتساب به امام حسن عسکری)ع( صورت گرفته است. 
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