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چکیده
بازیابی مصادر روایی تفسیر «التبیان» به شناسایی تاریخ شکلگیری تفسیر شیعه پیش از شیخ طوسی و نیز ،نزدیک شدن
به منابع اولیه حدیثی کمک میکند .افزون بر آن ،شناسایی مصادر حدیثی راهی برای ارزیابی میزان اعتبار روایات تفسیر
«التبیان» است که در ضمن آن ،بخشی از تفاسیر مفقود کهن همچون تفسیر وزیر مغربی کشف و بازسازی میشوند .شیخ
طوسی  1034روایت از ائمه معصومین (ع) در «التبیان» ذکر کرده که مصدر یک چهارم این روایات ،مصادر حدیثی و
تفسیری شیعی است .یافتههای تحقیق نشان میدهد تفسیر جامع البیان طبری ،مصدر حدود  250روایت از روایات تفسیر
«التبیان» بوده است .تفسیر «المصابیح» وزیر مغربی نیز در ردیف دوم و پس از تفسیر «طبری» ،مهمترین منبع روایات
«التبیان» است .تفسیر وز یر مغربی با آنکه خود شیعی است ،به سبب اتصال با منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت ،به عنوان
منبع واسطه برای «التبیان» عمل کرده است .با اینهمه« ،نقل به معنا» و تغییر و تحول بسیار در متن روایات «التبیان» و نیز
ا
ابوجعفرهایی که کامل مشخص نیست به معصوم باز میگردد یا خیر ،سبب شکلگیری  140مورد «روایات بدون مصدر»
در تفسیر «التبیان» شده است .یافتهها و مقایسه روایات «التبیان» با مصادر اصلی نشان داد ،منظور از «ابوجعفر» در روایات
«التبیان» ،همیشه امام باقر (ع) نیست ،بلکه کنیه «ابوجعفر» مشترک میان امام معصوم ،کلبی و طبری است.
واژگان کلیدی :تفسیر «التبیان» ،مصدریابی تفاسیر ،نقل به معنا ،جامع البیان طبری ،المصابیح وزیر مغربی.
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 -1مقدمه و طرح مسأله
ابوجعفر محمد بن حسن طوسی از مفسران ،محدثان ،فقیهان و علمای بزرگ شیعی در قرن پنجم هجری
است .او قریب  1034روایت از ائمه معصومین (ع) در تفسیر خود گزارش کرده که مطالعات ما در این پژوهش
ً
نشان داد حدود یک چهارم این تعداد ،در منابع حدیثی و تفسیری شیعه ،قابل تطبیق و شبیه است .تقریبا 260
روایت از روایات تفسیر «التبیان» را می توان در مصادر شیعه ،چه حدیثی و چه تفسیری یافت .ازاینرو ،منابع
امامی یگانه منبع یا ّ
اهم منابع برای روایات تفسیر «التبیان» نیستند .پس از یافتن این نکته و حجم کم مصادر
شیعی در تفسیر «التبیان» ،پرسش اصلی این است که بقیه روایات تفسیری ائمه معصومین (ع) در «التبیان» بر
اساس کدام منابع و مصادر گزارش شدند؟ به عبارت دیگر ،شیخ طوسی چه کتابهایی پیشرو داشته است که
این روایات را از آنها نقل کرده است؟
مطالعات ابتدایی این فرضیه را قوت بخشید که اقوال تفسیری و نیز ،روایات اهل سنت به فراوانی در تفسیر
«التبیان» دیده می شوند .برخی روایات به صحاح سته و برخی در تفاسیر کوچک و بزرگ اهل سنت نقل شدند.
ازاینرو ،پرسش دیگر این است که آیا به راستی شیخ طوسی به همه این منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت سر زده
و به صورت مستقیم از آنها استفاده کرده است یا منبع واسطهای وجود داشته که شیخ طوسی بر مبنای آن ،تفسیر
خود را سامان داده است؟
این مقاله حاصل پژوهشی در قالب پایاننامه «بازشناسی مصادر روایی تفسیر التبیان» است که در دانشگاه
رازی سامان یافته است .حسن رهبری ( )1387در مقاله «روایت در تفسیر تبیان» ،روش شیخ طوسی در گزارش
روایت را با مثالهایی ،مورد نقد و بررسی قرار داده است.
برجستهترین پژوهش درباره تفسیر وزیر مغربی را مرتضی کریمینیا ( )1394با نگارش رساله «وزیر مغربی
و روششناسی المصابیح فی تفسیر القرآن» انجام داده است .وی در چند صفحه به مقایسه تفسیر وزیر مغربی با
تفاسیر شیعه ،از جمله «التبیان» طوسی پرداخته است.
محمد فریدونی مهرگان ( )1391نیز در پایاننامه «بررسی تأثیرپذیری تفسیر تبیان شیخ طوسی از تفسیر جامع
البیان طبری» ،به مقایسه روش تفسیری «التبیان» و «جامع البیان» پرداخته و میزان تأثیرپذیری تفسیر «التبیان»
شیخ طوسی از تفسیر «جامع البیان» طبری را مورد بررسی قرار داده است.
تفاوت این مقاله ،با پژوهشهای یادشده این است که مقاله حاضر برای مطالعه تطبیقی و مقایسهای بین سه
تفسیر مهم شیعه و ّ
سنی ،جامعه آماری را بر روی روایات ائمه معصومین (ع) در تفسیر «التبیان» قرار داده و نقطه
شروع جستجو و استقصای روایات را از این تفسیر آغاز کرده است تا بعد از مقایسه و ریشهیابی دو تفسیر دیگر،
میزان شباهت و تفاوت روایات مشخص شود.
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« -2المصابیح» وزیر مغربی ( 418-370ق)
یکی از تفاسیر کهنی که پژوهشگران معاصر به عنوان منبع «التبیان» معرفی کردند ،تفسیر وزیر مغربی است
(نک :کریمینیا ،1394 ،ص.)320- 310
ابوالقاسم حسین بن علی مشهور به وزیر مغربی از خاندانی ادیب و عالم بود که پدرانش در حلب ،مصر و
بغداد ،وزیر و  ،کاتب حاکمان وقت بودند (نجاشی ،1416 ،ص /62ابنعدیم ،بیتا ،ج ،6صص.)2533-2532
به سبب یادکرد نجاشی در کتابش ،همه رجالشناسان امامی ،شیعی بودن وی را بدیهی دانستند و کتابهایش را
یاد کردند (برای نمونه ،نک :ابنشهرآشوب ،بیتا ،ص /172عالمه حلی ،1417 ،ص /120خویی ،1992 ،ج،7
ص ،)47اما تنها برخی شرححال نویسان اهل سنت وی را شیعي دانستند (ذهبی ،1406 ،ج ،17ص /396ابن
عماد حنبلی ،1406 ،ج ،3ص .)210شیخ طوسی در نقل روایت وزیر مغربی از فردی به نام «صابونی» یاد میکند
(طوسی ،بیتا ،ج ،5ص )123که ساکن مصر و مدتی زیدیمذهب بوده است (نجاشی ،1416،ص )374و
احتمال دارد مذهب وزیر مغربی به وی نزدیک بوده و از شیعیان زیدی باشد.
به رغم آنکه کریمینیا با کمک برخی شواهد متنی و اشعار وزیر مغربی ،میکوشد وی را شیعی و بهویژه،
امامی معرفی کند (کریمینیا ،1394 ،صص ،)82- 77به نظر میرسد ،وزیر مغربی به سبب نقل از اساتید زیدی
و نقل فراوان از منابع سنی ،امامیمذهب نبوده است.
وزیر مغربی از بزرگان و نامآوران عصر شیخ طوسی بوده که با وجود حضور کم در بغداد ،دانشمندان شیعی
قرن پنجم بغدادی به او ارادت و توجه خاصی داشتند .از تفسیری که وی برای قرآن نگاشته ،امروزه تنها نسخههای
خطی ناقصی باقی مانده است .بر مبنای شواهدی به قطع و یقین میتوان گفت ،تفسیر وزیر مغربی منبع منحصر
به فرد برخی روایات «التبیان» شیخ طوسی بوده است.

 -1-2طوسی و نقل اقوال از وزیر مغربی
شیخ طوسی در تفسیر «التبیان» ،نام «الحسین بن علی المغربی» را  37بار و «المغربی» را  57بار ذکر کرده
است (برای نمونه ،نک :طوسی ،بیتا ،ج ،1صص 389 ،318 ،309 ،281 ،48و ج ،2صص374 ،348 ،275
و ج ،3صص 302 ،256 ،241 ،216 ،204 ،136 ،104 ،22و ج ،4صص 157 ،72 ،11و ج  ،5صص،123
.)346 ،208 ،203
نکته مهم و قابل توجه این است که آخرین مورد ذکر اسم «الحسین بن علی المغربی» در تفسیر «التبیان» تا
جلد پنجم و مربوط به آیه  11سوره یونس است و پس از آن تا پایان تفسیر ،دیگر شاهد ذکر نامی از این مفسر
نیستیم .این امر نشان میدهد به احتمال زیاد نسخه تفسیر وزیر مغربی که در دسترس شیخ طوسی قرار داشته،
ناقص بوده یا تفسیر وزیر مغربی در اصل تفسیری برای کل قرآن نبوده است.
دلیل بر این فرضیه ،نسخههای خطی موجود است که سه نسخه موجود ،همگی ناقص هستند و کاملترین
آنها تا پایان سوره اسراء است (کریمینیا ،1394 ،صص.)107-104
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از سوی دیگر ،فرضیه دوم آن است که شیخ طوسی از مجلد پنجم به بعد کتابش (تقریبا شروع نیمه دوم تفسیر)
رویکرد مبنایی خود را تغییر داده و کمتر به نقل و روایت در تفسیر پرداخته است .ازاینرو ،عنایتش به تفسیر وزیر
مغربی کاهش یافته است .مؤید این فرضیه ،وجود همین الگوی کاهشی در برابر تفسیر «جامع البیان» طبری
است.
چون هنوز تفسیر «المصابیح» به چاپ نرسیده ،به نسخه چاپی آن دسترسی نداشتیم ،اما عبدالکریم زهرانی1

در رساله دکتری خود ،متن تفسیر وزیر مغربی از ابتدا تا سوره اسراء را تصحیح کرده است .بر آن اساس ،مقایسه
و تطبیق متن «التبیان» و «المصابیح» برای ما آشکار کرد که نقلهای شیخ طوسی از تفسیر وزیر مغربی بسیار زیاد
است و شامل نقل اقوال تفسیری و گاه ،روایات تفسیری میشود .این نقل قولها ،به جز  57موردی که اشاره شد،
ً
معمول بدون ذکر نام وزیر مغربی و با لفظ «قیل» است.
ً
مقایسههای ما نشان داد در بیشتر موارد ،شیخ طوسی الفاظ و عبارات وزیر مغربی را تغییر میدهد .او معمول
با روش «نقل به معنا»( ،برای نمونه ،نک :طوسی ،بیتا ،ج ،3صص /504 ،484، 483زهرانی،1421 ،
صص ،)377 ،38گاه با «خالصه کردن» مطلب (طوسی ،بیتا ،ج ،1ص /136زهرانی ،1421 ،ص ،)116گاه
«تقطیع» و بریدن بخشی از جمله ،و گاه ،با «حذف یا تبدیل یا جابجایی» برخی کلمات (برای نمونه ،نک:
طوسی ،بیتا ،ج ،1صص /292 ،24زهرانی ،1421 ،صص 98و  ،)146 ،99روایت یا سخن وزیر مغربی را
ً
گزارش میکند .به ندرت نیز روایت را کامال ،مطابق نقل وزیر مغربی میآورد (برای نمونه ،نک :طوسی ،بیتا،
ج ،2ص /138زهرانی ،1421 ،ص.)213
ًّ
ّ
برای نمونه شیخ طوسی در «التبیان» میآورد« :و یؤکد ذلک ما رواه عمر بن شیبة و غیره ان علیا (ع) قسیم
ّ
ّ
الجنة و النار ،فروی ابن شیبة بإسناده عن النبي صلی الله علیه و آله أنه قال :یا علي کأني بك یوم القیامة و بیدك
ً
عصا من عوسج تسوق قوما إلی الجنة و آخرین إلی النار» (طوسی ،بیتا ،ج ،4ص .)411این روایت را وزیر مغربی
از کتاب «تاریخ المدینة» ابن شبه (م 262 .ق) در تفسیر «المصابیح» نقل کرده است« :روایة عمر بن شبة أن
ّ
رسول الله صلی الله علیه قال لعل ّی :کأنی بی و بیدک عصا عوسج تذودهم عن حوضی» (کریمینیا،1394 ،
ص )176و در نسخه موجود «تاریخ المدینة» هم در روایتی بلندتر آمده است« :کأنی بک تذودهم علی الحوض
و في یدک عصا عوسج» (ابنشبه ،1399 ،ج ،1ص.)37
همانگونه که از مقایسه نقلها برمیآید ،وزیر مغربی ،روایت ابن شبه را تقطیع و قلب کرده است ،زیرا ابتدا و
انتهای آن جابجا شده است.

 . 1المصابیح فی تفسیر القرآن العظیم للحسین بن علی المعروف بالوزیر المغربی (ت )418:من اول سورة الفاتحة الی آخر سورة
السراء :دراسة و تحقیق ،بحث مقدم لنیل درجة الدکتوراة ،عبدالکریم بن صالح بن عبدالله الزهرانی ،1421 ،باشراف الدکتور علیان
بن محمد الحازمی.
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شیخ طوسی نیز مانند گزارش وزیر مغربی عمل کرده و با رعایت همان قلب و جابجایی نقل میکند .افزون
بر آن ،تغییراتی دیگر در سند و متن روایت وزیر مغربی داده است .به این صورت که نخست دو روایت را در هم
کرده ،به گونهای که به نظر میرسد ،ناقل حدیث «علی قسیم الجنة» هم ،ابن شبه است و هر دو خبر در یک متن
آمدند .دوم آنکه نام عمر بن شبه را به عمر بن شیبه تصحیف کرده است که این اشتباه شیخ طوسی از سوی مفسران
پیرو او تکرار شده و حتی گاه باز هم اسم با تبدیل به عمرو بن شیبه ،تحریف دوباره شده است (نک :طبرسی،
 ،1372ج ،4ص /262ابوالفتوح رازی ،1408 ،ج ،8ص .)205سوم ،نقل به معنایی که شیخ طوسی در الفاظ
ایجاد کرده ،باعث تبدیل و تغییر کلمات شده است .وی «تذودهم» (از ریشه ذود به معنای راندن و دور کردن) را
به «تسوق» (از سوق به معنای از عقب راندن و راه بردن) تغییر داده و عبارت «قوما إلی الجنة و آخرین إلی النار»
را از جانب خود به انتهای روایت افزوده است .پس این روایت ،در نقل شیخ طوسی دچار قلب ،تصحیف ،نقل
به معنا ،تقطیع و ادراج شده است .گرچه تقطیع و قلب ابتدا از سوی وزیر مغربی در روایت ابن شبه رخ داده و
سپس ،از سوی شیخ طوسی تکرار و تقلید شده است.
در مصدریابی تعداد زیادی از روایات «بالغ بر  85روایت» ،طی جستجو در مصادر تفسیری و حدیثی فریقین،
گاهی مصدری برای آنها ،جز تفسیر وزیر مغربی یافت نشد .بنابراین میتوان گفت ،تفسیر وزیر مغربی مصدر
مهم شیخ طوسی و تأثیرگذارترین تفسیر شیعی بر تفسیر «التبیان» بوده است.
شایان ذکر است ،مثالها و نمونههایی نشان میدهند که تفسیر وزیر مغربی در موارد زیادی منبع شیخ طوسی
بوده است ،اما همیشه و در همه اخبار روایات ،منبع منحصر به فرد وی نیست .ازاینرو ،به راحتی میتوان نمونه-
هایی از اخبار تفسیری یافت که در تفسیر وزیر مغربی موجود است ،اما در شمار روایات تفسیر «التبیان» ذکر
نشدند (برای نمونه ،نک :کریمینیا ،1394 ،صص.)225 ،199 ،193 ،176

 -2-2نقل از منابع سنی به جای منابع شیعی
نکته جالب توجه آن است که منابع کهن شیعی خبر فضیلتگونه درباره عصای عوسج امام علی (ع) را آوردند
و مشابه سند و متن ابن شبه نقل کردند (نک :کوفی ،1412 ،ج ،2ص ،)462اما شیخ طوسی چون تفسیر وزیر
مغربی را منبع قرار داده ،این دسته روایات شیعی را از مجرای منابع اهل سنت دریافت کرده و به نقل و گزارش
منابع شیعی از یک روایت توجهی نداشته است .نمونههای فراوان دیگری میتوان برشمرد که با وجود نقل روایت
در منابع شیعی ،شیخ طوسی به پیروی از وزیر مغربی ،منابع اهل سنت را برای گزارش روایاتش برگزیده است.
برای مثال ،برای تفسیر «ذی القربی» ،وزیر مغربی (کریمینیا ،1394 ،ص )176و شیخ طوسی (طوسی ،بیتا،
ج ،5ص )123با کمک منابع اهل سنت ،مانند تفسیر طبری ،آن را به اهل بیت (ع) باز میگردانند .این در حالی
است که منابع حدیثی و تفسیری شیعی این روایت تفسیری را نقل کردند (برای نمونه ،نک :قمی ،1363 ،ج،2
ص /18عیاشی ،1380 ،ج ،2ص /61کلینی ،1365 ،ج ،1ص .)539برای نمونه دیگر از روایات تفسیری موجود
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شیعی و تأثیر شیخ طوسی از وزیر مغربی و منابع وی ،بنگرید (کریمینیا ،1394 ،ص /218طوسی ،بیتا ،ج،4
ص.)120

« -3جامع البیان» طبری
با آنکه برخی روایات مشترک در تفسیر «التبیان» و تفاسیر اهل سنت مانند طبرانی (م 360 .ق) ،سمرقندی
(م 383 .ق) ،ثعلبی (م 427 .ق) و ماوردی (م 450 .ق) وجود دارند (برای نمونه ،نک :طوسی ،بیتا ،ج،3
ص /160طبرانی ،2008 ،ج ،2ص /213ثعلبی ،1422 ،ج ،3ص ،)282نمیتوان به یقین گفت که شیخ طوسی
از آنها استفاده مستقیم کرده است ،زیرا برخی همچون ثعلبی و ماوردی همعصر وی بودند و مشخص نیست که
ً
شیخ حتما تفاسیر آنها را دیده باشد و از برخی مفسران مانند طبرانی و سمرقندی هیچ نام و یادکردی در تفسیر
«التبیان» دیده نشد .با اینهمه میتوان با قطع و یقین گفت ،در میان تفاسیر اهل سنت ،بیتردید شیخ طوسی،
تفسیر جامع «البیان» طبری را در اختیار داشته است.
با مقایسه متن تفسیر شیخ طوسی و طبری و همچنین ،توجه به ذکر شدن نام «الطبری» بالغ بر  160بار در
متن تفسیر «التبیان» (برای نمونه ،نک :طوسی ،بی تا ،ج ،1صص 201 ،150 ،120 ،60 ،48 ،9و ج ،2صص،77
 241 ،197 ،107و ج ،5صص ،)390 ،190 ،55میتوان با قاطعیت اعالم کرد که یکی از مهمترین مصادر
روایی تفسیر «التبیان» ،تفسیر «جامع البیان» طبری بوده است .در بیشتر موارد ،شیخ طوسی پس از نشان دادن
معرکه آراء مختلف تفسیری ،با آوردن عبارت «هو اختیار الطبری» یا «اختاره الطبری» نظر نهایی را اعالم میکند
(نک :طوسی ،ج ،3صص192 ،90 ،87 ،84 ،36و .)...
گفتنی است ،روند ذکر نام طبری در همه مجلدات «التبیان» ثابت نیست و بیشتر رویکرد کاهشی دارد .تا
جلد سوم به نام وی در متن تفسیر به دفعات اشاره میشود ،اما از جلد چهارم تا پایان تفسیر (جلد دهم) ،با آمار
کاهشی ،نام طبری در متن ذکر میشود .گرچه باید گفت ،در مجلدات چهارم به بعد هم ،تأثیرگذاری طبری به
صورت نهان و غیرآشکار در تفسیر «التبیان» محسوس است ،زیرا محقق کتاب به همان میزان مجلدات اول،
مطالب تفسیری شیخ طوسی را در پاورقی به تفسیر طبری مستند میکند (برای نمونه ،نک :طوسی ،بیتا ،ج،4
پاورقی صص 168 ،103 ،65و  .)...احتمال دارد شیخ طوسی همزمان با نگارش ،تفسیر را تدریس میکرده یا به
جمعی از عالمان شیعی عرضه میداشته که سبب انتقاداتی بر وی شده و از تصریح و ذکر نام طبری ،رفتهرفته
خودداری کرده است به گونهای که در جلد دهم تنها در یک صفحه به نام طبری ،دو بار اشاره کرده است (طوسی،
بیتا ،ج ،10ص.)98
کریمینیا که سالها تفسیر «التبیان» را به عنوان پژوهش خاص دانشگاهی محور مطالعه خود قرار داده است،
تأثیرپذیری «التبیان» از تفسیر طبری را چنین وصف میکند« :طوسی ،بدنه تفسیر خود را از تفسیر طبری گرفته و
به آن ،شکل دلخواه خود را داده است» (کریمینیا ،1385 ،ص .)100این داوری با توجه به مثالهای متعددی که
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ً
یافتیم و مقایسهای که میان لفظ به لفظ احادیث مشترک دو تفسیر انجام دادیم ،کامال درست و بجا مینماید .برای
تفصیل بیشتر و اثبات آن ،مثالهای متعدد و روششناسی نقل آنها در ذیل میآید.

 -1-3روش نقل طوسی از طبری

ً
شیخ طوسی اکثرا روایات را بدون ذکر منبع در تفسیر «التبیان» ذکر میکند ،اما وی در هفت مورد از روش

همیشگی خود عدول کرده و روایات را با عباراتی مثل «رواه الطبری» (طوسی ،بیتا ،ج ،5صص 123و ج،6
ص 255و ج ،10ص« ،)98ذکره الطبری» (همان ،ج ،5صص  )461 ،148و «روی الطبری باسناده» (همان،
ج ،6ص 223و ج ،10ص )98قرین کرده که به روشنی نشان میدهد مصدر این روایات ،تفسیر طبری است.
ً
روال نقل اقوال تفسیر طبری در تفسیر «التبیان» چنین است که معمول شیخ طوسی اقوال صحابه و تابعین
مذکور در تفسیر طبری را خالصه کرده ،سلسله سند کامل آنها را حذف نموده و تنها راوی قبل از قائل و گوینده
را نگه داشته است .سپس ،در ادامه آنها مینویسد« :هو المروی عن أئمتنا (ع)»« ،هو المروی فی اخبارنا» و «هو
المروی عن أبیجعفر و أبیعبدالله (ع)» (برای نمونه ،نک :طوسی ،بیتا ،ج ،1صص 92 ،20و ج ،2صص،86
 228 ،166 ،102و ج ،3صص 313 ،312 ،102و ج ،4صص .)61 ،45 ،44به نظر میرسد« ،شکل دلخواهی»
که کریمینیا از آن یاد کرده ،در حقیقت شیعیتر کردن تفسیر طبری است که شیخ طوسی این استنادات کلی را در
انتهای برخی اقوال که به نظرش در روایات ائمه (ع) شواهدی دارند ،به عنوان تطبیق با تفسیر اهل بیت (ع) افزوده
است.
َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َا
برای نمونه در تفسیر آیه ﴿ل جناح علیکم ِإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فر یضة و
ِ
ِ
َ ِّ ُ ُ َّ َ َ
ََ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ََ ُ ََ َ
َ
اعا ب ْال َم ْع ُروف َح ًّقا َع َلی ُ
ُ
الم ْح ِس ِنین﴾ (بقره:)236 /2 :
ِ
متعوهن علی الم ِ
وس ِع قدر ُه و علی المق ِتر قدر ُه مت ِ
«اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده یا برایشان مهری معین نکردهاید ،طالق گویید ،بر شما گناهی نیست،
و آنان را به طور پسندیده ،به نوعی بهرهمند کنید ،توانگر به اندازه [توان] خود ،و تنگدست به اندازه [وسع] خود.
[این کاری است] شایسته نیکوکاران» ،که درباره مهریه زن مطلقهای است که به عقد در آمده است ،شیخ طوسی
میآورد« :و متعة التی لم یدخل بها و ل یسمی لها صداق علی قدر الرجل و المرأة ،قال ابن ّعباس و الشعبی و
الربیع :خادم أو کسوة أو رزق ،و هو المروي عن أبيجعفر و أبيعبدالله (ع)» (طوسی ،بیتا ،ج ،2ص.)269
شیخ طوسی به درستی و موجز ،این خبر تفسیری را خالصه میکند ،زیرا طبری برای نقل ابنعباس سه سند
مختلف و برای خبر شعبی نیز با سه سند متفاوت و کامل و به جز روایت تفسیری ربیع بن انس ،سه قائل و متن
متفاوت دیگر می آورد که همگی با تکرار سلسله راویان سند و متن کامل همراه است و سبب طولنی شدن گزارش
یک رأی تفسیری میشود (نک :طبری ،1412 ،ج ،2ص .)328نکته جالب آن است که در هیچ یک از منابع شیعه
و ّ
سنی ،روایتی از صادقین (ع) یافت نشد که بر خبر تفسیری فوق ،دللت داشته باشد و تنها طبرسی (م 548 .ق)
از«التبیان» شیخ طوسی تقلید کرده ،استناد به صادقین (ع) را به این صورت «المتعة خادم أو کسوة أو رزق عن ابن
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عباس و الشعبي و الربیع و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله» گزارش کرده است (نک :طبرسی،1372 ،
ج ،2ص.)595
ً
بهطور کلی ،با آمارگیری و شمارش ما ،تقریبا نزدیک به  250روایت و حدیث مرفوع به معصومین (ع) در
تفسیر «التبیان» و تفسیر طبری به صورت مشترک یافتیم و میتوان گفت ،در این تعداد روایت ،تفسیر طبری مصدر
و منبع طوسی بوده است .گفتنی است در موارد زیادی از آنها ،منبع تفسیری یا حدیثی دیگری از منابع شیعه و
ً
ّ
سنی که روایت را مطابق نقل شیخ طوسی گزارش کرده باشد ،یافت نشد و قطعا مصدر انحصاری شیخ طوسی،
طبری بوده است.
به عنوان نمونه ،روایت ذیل از تفسیر «التبیان» فقط در تفسیر طبری ذکر شده است« :روی ابوسعید الخدری
عن النبی (ص) :ان عیسی بن مریم قال :الرحمن رحمن الدنیا و الرحیم رحیم اْلخرة» (طوسی ،بیتا ،ج،1
ص .)29روایت مذکور در تفسیر طبری چنین گزارش شده است« :حدثنا إسماعیل بن الفضل ،قال :حدثنا إبراهیم
بن العالء ،قال :حدثنا إسماعیل بن ع ّیاش عن إسماعیل بن یحیی عن ابن أبی ملیکة عمن حدثه عن ابن مسعود و
ّ
ّ
مسعر بن کدام عن عطیة العوفی ،عن أبی سعید یعنی الخدری قال :قال رسول الله صلی الله علیه و سلم :إن عیسی
ابن مریم قال :الرحمن رحمن اْلخرة و الدنیا ،و الرحیم رحیم اْلخرة» (طبری ،1412 ،ج ،1ص .)43مقایسه
روایات حاکی از آن است که شیخ طوسی سند را قصر نموده و «رحمن اْلخرة و الدنیا» در متن روایت «التبیان»
به صورت «رحمن الدنیا» ذکر شده است.
روایت «روی ابوقالمة عن النبی (ص) انه قال :نزل القرآن علی سبعة أحرف :أمر و زجر و ترغیب و ترهیب و
جدل و قصص و أمثال» (طوسی ،بیتا ،ج ،1ص ،)7در تفسیر طبری به صورت ذیل آمده است(« :حدثنا) محمد
ّ
ّ
بن بشار قال حدثنا ع ّباد بن زک ّریا عن عوف عن أبی قالبة قال بلغنی أن النبی صلی الله علیه و سلم قال :أنزل القرآن
علی سبعة أحرف أمر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل» (طبری ،1412 ،ج ،1ص  )24و در تفسیر
ّ
ماوردی نیز چنین «روی عون ،عن أبی قالبة قال :بلغنی أن النبی صلی الله علیه و سلم قال« :أنزل القرآن علی
سبعة أحرف :أمر ،و نهی ،و ترغیب ،و ترهیب ،و جدل ،و مثل ،و قصص» (ماوردی ،بیتا ،ج ،1ص )29گزارش
شده است .مقایسه روایات حاکی از آن است که تفسیر طبری مصدر شیخ طوسی برای اخذ روایت مورد بحث
بوده است با این تفاوت که شیخ طوسی ،سه راوی از زنجیره راویان روایت طبری انداخته و «ابوقالبة» را به
«ابوقالمة»« ،نزل» را به «أنزل» و «مثل» را به «أمثال» تصحیف کرده است .همانطور که مالحظه میشود ،این
تحریف از نوع تصحیف دیداری است که کلمات یا حروف به مشابه خود تغییر یافتهاند.
تغییر و تحولت دیگری نیز در متن احادیث طبری هنگام گزارش در تفسیر «التبیان» رخ داده است .برای
مثال ،کلمه «اْلخرة» از متن یک حدیث «افتاده» که سبب تغییر معنای دللت تفسیری حدیث هم شده است
(نک :طوسی ،بیتا ،ج ،1ص /29طبری ،1412 ،ج ،1ص ،)43اما در بیشتر موارد ،شیخ طوسی احادیث طبری
را «تقطیع»« ،نقل به معنا» و اغلب «تلخیص» کرده است (برای نمونههای بیشتر نک :طوسی ،بیتا ،ج ،3صص
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 495و  /496طبری ،1412 ،ج ،6ص /122طوسی ،بیتا ،ج ،4صص /207 ،29 ،13طبری ،1412 ،ج،7
صص 184 ،46-45 ،14-13و.)...

 -2-3نقل طبری از ائمه شیعه
نکته جالب توجه آن است که بسیاری از روایات تفسیری امامان شیعی از طریق و مجرای تفسیر طبری به
دست شیخ طوسی و سرانجام تفاسیر شیعه رسیده است .در این موارد ،با دو حالت روبرو هستیم:
ً
ّ
الف) گاه روایتی که شیخ طوسی از طریق تفسیر طبری و اسناد سنی به شیعه بازگردانده ،در منابع شیعه اصال
گزارش نشده است.
ُ
ُ
ا
َّ
اس ُح ْسنا﴾ (بقره« :)83 /2 :و با مردم [به زبان]
برای نمونه میتوان به تفسیر امام باقر درباره آیه ﴿قولوا ِللن ِ

خوش سخن بگویید» ،اشاره کرد که امام ،خوشخلقی را با «همه» مردم ،و نه فقط با مؤمنان ،تفسیر میکنند و
مفسران و محدثان اهل سنت آن را گزارش کردهاند (ابن ابیدنیا ،1410 ،ص /176طبری ،1412 ،ج ،1ص/311

ابن ابیحاتم ،1419 ،ج ،1ص ) 161و شیخ طوسی نیز متأثر از تفسیر طبری آن را نقل کرده است (طوسی ،بیتا،
ج ،1ص ،)330اما منابع شیعی این روایت را ندارند1.

ب) گاهی آن روایت تفسیری در منابع شیعی موجود است ،اما چون شیخ طوسی این منابع را مصدر تفسیر
خود قرار نداده ،به نسخه شیعی روایت توجه نداشته است.
َ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
ات و الصل ِوة الوسطی( ﴾...بقره:)238/2 :
برای این مورد نیز میتوان به تفسیر آیه ﴿ح ِافظوا علی الصلو ِ

«بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید ،»...اشاره کرد که مفسران اهلسنت« ،الصالة الوسطی» را به نقل از «پیامبر

(ص)» و «امام علی (ع)» ،به نماز عصر تفسیر میکنند (نک :طبری ،1412 ،ج ،2صص 344-342و ج،23
ص /99طبرانی ،2008 ،ج ،1صص )431-430و محدثان شیعه نیز آن را به نماز عصر ،اما به نقل از «امام باقر»
(ع) گزارش کردند (کلینی ،1365 ،ج ،3ص /271صدوق ،1413 ،ج ،1صص .196-195قمی نیز از «امام صادق
ع» این خبر را نقل میکند (قمی ،1363 ،ج ،1ص .)79در این میان ،شیخ طوسی همگام با مفسران اهل سنت
تفسیر «الصالة الوسطی» به نماز عصر را به نقل از پیامبر (ص) و امام علی (ع) گزارش میکند (طوسی ،بیتا،
ج ،2ص .)275
نوع نقل شیخ طوسی که همراه کردن روایت تفسیری امام (ع) با قائالنی چون ابن عباس و حسن است ،ما را
به مصدر بودن تفسیر طبری از میان دیگر منابع ّ
سنی ،رهنمون میکند .این نمونهها به خوبی نشان میدهد که شیخ

 .1گفتنی است ،کریمینیا روایتی از امام باقر (ع) درباره خوش رفتاری را منشأ شیعی این روایت میداند که به نظر ما دللت آن خبر
با خبر تفسیری «التبیان» متفاوت است (نک :کریمینیا1394 ،ش ،ص.)204
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طوسی در نگارش تفسیر «التبیان» ،بیش از همه از منابع اهل سنت و بویژه ،از تفسیر طبری بهره برده است و حتی
برخی از روایات تفسیری امامان شیعه را از مجرای مصادر اهل سنت دریافت کرده است.

 -4روایات بدون مصدر در «التبیان»
روشی که شیخ طوسی در انتخاب و گزارش از تفاسیر «المصابیح» وزیر مغربی و «جامع البیان» طبری
استفاده کرد ،چندین عارضه در پی داشت .از مهمترین آنها ،این است که حجم قابل توجهی از روایات بدون
منبع که بیشتر آنها را نخستین بار شیخ طوسی نقل کرده ،در «التبیان» شکل گرفته است .حدود  140روایت در
تفسیر «التبیان» ذکر شدند که در مرحله بازیابی مصادر ،مصدری برای آنها یافت نشد .چند احتمال در مورد این
روایات ـ که آنها را روایات بدون مصدر مینامیم ـ وجود دارد.
احتمال اول) شیخ طوسی روایات را «نقل به معنا» نموده تا حدی که شناسایی مصدر اصلی ناممکن میشود؛
احتمال دوم) یافت نشدن مصدر تعدادی از روایات «التبیان» شیخ طوسی ،بیانگر وجود مصادری است که
الن «مفقود» بوده و در دسترس ما قرار ندارند؛
احتمال سوم) نسخهبرداران «ابوجعفر»هایی را که شیخ طوسی در تفسیر «التبیان» نوشته ،به امام باقر (ع)
منتسب نمودند .در نتیجه ،طبیعی است که در منابع تفسیری و حدیثی یافت نشوند.

 -1-4نقل به معنا و تغییر روایت
وزیر مغربی به سبب شرایط خاص زندگیاش ،روایات تفسیری را فراوان «نقل به معنا» کرده است ،زیرا در
طول زندگی کوتاه خود ،مدام در حال گریز و فرار بوده و به منابع تفسیری خود ،دسترسی حضوری و مستقیم
نداشته است (کریمینیا ،1394 ،ص .)176این پدیده دستکاری و جابجایی کلمات و جمالت در نمونه
روایات ،به خوبی مشهود است .از سوی دیگر ،مشاهده شد که شیخ طوسی نیز الفاظ حدیث وزیر مغربی را تغییر
داده و نقل به معنا کرده است .ازاینرو ،دلیل ناشناخته ماندن مصدر برخی روایات تفسیر «التبیان» ،میتواند این
پدیده باشد که به سبب تغییر چندباره از سوی وزیر مغربی و شیخ طوسی ،با هیچ منبع حدیثی کهن قابل تطبیق
نیست.
این روایات به رغم جستجو های فراوان در منابع تفسیری و حدیثی فریقین ،مصدری نداشتند و میان آنها و
اخبار تفسیری موجود ،مشابهت لفظی یا محتوایی نیافتیم .به همین دلیل به نظر میرسد ،مصدر آنها مفقود شده
و به دست ما نرسیده است یا در حالت دوم ،نقل به معنا و تغییرات متعدد ،آنها را از مصادر حدیثی و تفسیری
آشنایی که ما میشناسیم ،دور کرده است (برای نمونه روایات نک :طوسی ،بیتا ،ج ،1صص 407 ،280 ،111و
ج ،2صص 318 ،116و ج ،3صص 350 ،254 ،53و ج ،5ص 133و.)...
برای نمونه ،این روایت تفسیر «التبیان» که به امام صادق (ع) نسبت داده شده ،مصدر و منبعی نداشت« :روي
عن الصادق جعفر بن محمد (ع) انه قال :إنما ضرب الله بالبعوضة لن البعوضة علی صغره خلق فیها جمیع ما
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في الفیل علی کبره و زیادة عضو ین آخرین .فأراد الله ان ینبه بذلک المؤمنین علی لطف خلقه و عجیب عظم
صنعه» (طوسی ،بیتا ،ج ،1ص.)111
گرچه یک جمله از روایت با پارهای از سخن یکی از مفسران قرن چهارم اهل سنت ،شباهت دارد« :لن خلقة
البعوضة أعجب خلقة لن خلقتها تشبه خلقة الفیل قیل إن البعوضة ما دامت جائعة عاشت فإذا شبعت ماتت
فکذلک إذا الدمي استغنی» (سمرقندی ،1416 ،ج ،1ص .)37احتمال دارد شیخ طوسی و سمرقندی ،منبع
مشترکی داشتند که سمرقندی آن را از قالب روایات خارج کرده یا منبع شیخ طوسی ،بدان قالب روایت بخشیده یا
ً
صرفا اتفاق و بخت است که دو متن مفسر ،شباهتی با هم دارند.
البته ،نمی توان از نقش وزیر مغربی در جابجایی الفاظ و تعابیر احادیث چشم پوشید ،بویژه که مغربی گاهی
ً
برخی از راویان خود را با کنیههای شبیه ائمه (ع) یاد کرده است ،مثال به بلخی ،ابوجعفر و به کاتب نعمانی،
ابوعبدالله گفته است (کریمینیا ،1394 ،ص.)215
گفتنی است ،میزان نقل به معنا و تغییر کلمات وزیر مغربی بیش از شیخ طوسی است .وقتی شیخ طوسی و
وزیر مغربی هر دو از منبع مشترکی مانند طبری استفاده میکنند ،خبر شیخ طوسی بیشتر شبیه متن تفسیر طبری
ً
است (نک :کریمینیا ،1394 ،ص /215طوسی ،بیتا ،ج ،1ص .)153احتمال دائم در حال سفر بودن وزیر
مغربی و جابجایی بین شهرها و از سوی دیگر ،سمتهای سیاسی و اجرایی او ،به رغم حافظه و نبوغش ،مانع از
دقت و ضبط کامل وی هنگام گزارش روایات تفسیری شده است.

 -2-4مصادر مفقود و از دسترفته
یافتنشدن مصدر تعدادی از روایات «التبیان» شیخ طوسی ،بیانگر وجود مصادری است که الن مفقود
هستند و در دسترس ما قرار ندارند .پس باید به دنبال مصادر و منابعی بود که شیخ طوسی از آنها استفاده کرده و
به دست ما نرسیده است .این امر دور از انتظار نیست ،زیرا تاریخ ثبت کرده که در فتنههای طائفیه شهر بغداد،
بسیاری از کتابهای کتابخانه شیخ طوسی در آتشسوزی از بین رفته و او مجبور به مهاجرت به نجف شده است
(عالمه حلی ،1417 ،ص.)250
از سوی دیگر ،روشن و قطعی است که شیخ طوسی بعضی از روایات را از تفاسیری همچون تفاسیر معتزلیان
یا از بخشهای مفقود تفسیر وزیر مغربی گرفته یا از کتب اساتید یا هم شاگردیهایش ،اما به دلیل عدم دسترسی،
امکان مقایسه و تعیین مصدر وجود ندارد.
معتزله رویکرد فکری غالب مفسران قرون سوم و چهارم هجری است .ابوعلی جبایی (م 303 .ق) ،ابوالقاسم
بلخی (م 319 .ق) ،ابومسلم اصفهانی (م 322 .ق) و ّرمانی (م 384 .ق) از سردمداران اندیشه اعتزالی در کالم
و تفسیر بودند .شیخ طوسی در مقدمه «التبیان» ،تفسیر محمد بن بحر اصفهانی و علی بن عیسی ر ّمانی را از
بهترین تفاسیری دانسته که تاکنون نوشته شده و از آنها به نیکی یاد میکند (طوسی ،بیتا ،ج ،1صص.)2-1
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همچنین ،از تفسیر جبایی به صورت «قال الجبائی :فی التفسیر» (همان ،ج ،4ص )297و از تفسیر بلخی نیز به
صورت «حکی البلخی فی کتاب التفسیر» (همان ،ج ،1ص )13یاد کرده است.
جستجوهای ما نشان داد نام «جبایی» بیش از  750بار (ابوعلی الجبایی  82بار)« ،البلخی» بیش از 390
بار (ابوالقاسم البلخی  2بار)« ،ابومسلم» بیش از  30بار (ابومسلم محمد بن بحر  9بار)« ،النقاش»  8بار،
«الرمانی» بیش از  330بار ،در تفسیر «التبیان» آمده است .بدیهی است که تفاسیر افراد مذکور در مواردی مصدر
روایات «التبیان» نیز بودهاند ،گرچه همه این تفاسیر اکنون از دست رفتهاند و در دسترس نیستند.

 -3-4مراد از «ابوجعفر» در «التبیان»
نسخهبرداران تفسیر تبیان« ،ابوجعفر»هایی را که شیخ طوسی در تفسیر «التبیان» آورده است ،به امام باقر (ع)
منتسب نمودند .در نتیجه ،طبیعی است که در منابع تفسیری و حدیثی ،این دسته روایات یافت نشوند.
سالها پیش ،صالحی نجفآبادی نخستین بار در دللت و بازگرداندن همه «ابوجعفر»های متون تفسیری شیعه
به امام باقر (ع) تردید کرد (نک :صالحی نجفآبادی .)1382 ،البته ،وی این انتسابهای اشتباه را بر اساس تفسیر
«مجمع البیان» استخراج کرده بود ،اما از آنجا که منبع اصلی تفسیر «مجمعالبیان»« ،التبیان» شیخ طوسی است،
باید ریشه آنها را در «التبیان» جست .شیخ طوسی در این کتاب روایاتی به «ابوجعفر» نسبت میدهد که همگی
در نگاه اول ،به نظر میرسد از امام باقر (ع) نقل شده باشند ،اما مصدریابی و جستجوی بیشتر ،خالف این امر را
نشان میدهد.
از آنجا که کنیه «ابوجعفر» میان امام باقر (ع) ،طبری و نیز شخص شیخ طوسی مشترک است ،در بازگشت
دادن این کنیه به صاحب آن در متن «التبیان» باید دقت مضاعف کرد .کریمینیا فرد چهارمی را به این سه تن
افزوده است 1،زیرا وی بر این باور است که وزیر مغربی ،برخی روایات تفسیر محمد بن سائب کلبی (م 146 .ق)
را با کنیه ابوجعفر نقل کرده است (کریمینیا ،1390 ،ص .)134این امر از آن رو رخ داده که تفسیر کلبی نزد
مفسران کهن و در قرنهای دوم و سوم مطرود بوده است به گونهای که به هنگام نقل از کلبی در سند ،به نام وی
تدلیس و با کنیههای ابونضر یا ابوسعید از وی یاد میکردند .بر این اساس ،وزیر مغربی که خود به سبب اتصال با
دربار فاطمیان مصر در معرض اتهامات سیاسی بوده ،کوشیده موافق با جریان ّ
عامه از تصریح به نام کلبی
خودداری کرده و از او با کنیه ابوجعفر یاد کند (همان ،ص .)135در پایاننامههای دانشگاهی نیز به بررسی کنیه
ابوجعفر در تفسیر «التبیان» پرداخته شده است (نک :کریمینیا /1394 ،پهلوانیزاده خنامان.)1394 ،
به طور کلی جستجوها نشان داد که در برابر روایتهای منتهی به ابوجعفر تفسیر «التبیان» ،با سه دسته روایت
روبرو هستیم:
 .1گفتنی است ،کریمی نیا در پژوهشی که بر روی متن تفسیر وزیر مغربی انجام داده ،است کلبی را نیز به عنوان مرجع کنیه ابوجعفر
معرفی میکند (کریمینیا1394 ،ش ،ص.)185
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دسته اول :روایت منقول از ابوجعفر محمد بن علی باقر (ع) است که در مقایسه با سایر منابع ،این مطلب
اثبات میشود .نمونههای اندکی یافت میشود که مراد شیخ طوسی از ابوجعفر به صورت مطلق ،امام باقر (ع)
ً
باشد .درباره درستی و تطبیق این نمونهها هم همیشه با قاطعیت نمیتوان اظهار نظر کرد ،چون معمول الفاظ به
صورت مشابه یا نقل به معنا ،گزارش شدند.
ُ
َ ُ َ َّ ُ َ
ون ما َبخلوا به َی ْو َم ْالق َ
یام ِة( ﴾...آلعمران« :)180/3 :به زودی آنچه
برای مثال در تفسیر آیه ﴿ ...سیطوق
ِ ِِ
ِ
که به آن بخل ورزیدهاند ،روز قیامت طوق گردنشان میشود» ،شیخ طوسی میآورد« :أنها نزلت فی مانعی الزکاة،
ً
و هو قول أبیجعفر (ع)» (طوسی ،بیتا ،ج ،3ص .)64دو منبع امامی ،روایتی نسبتا طولنی و متصل به امام باقر
(ع) میآورند و آیه را به کسی که زکات نمیپردازد ،باز میگردانند (عیاشی ،1380 ،ج ،1ص /207کلینی،1365 ،
ج ،3ص .)504گرچه طبری هم ،همین تفسیر را قائل است و میتواند به وی نیز بازگشت داشته باشد (طبری،
 ،1412ج ،4ص)127؛
دسته دوم :روایت منقول از ابوجعفر طبری است که از مقایسه با متن طبری چنین نتیجهای به دست میآید و
نمونههای متعددی برای آن دیده میشود.

َ
برای این دسته ،میتوان مثال یهودی و نصرانی نبودن ابراهیم (ع) را مطرح کرد .شیخ طوسی ذیل آیه ﴿ما کان
ا
ا
ْ ْ
َ
َ
َ
إ ْب ُ َ ُ
لک ْن کان َح ِنیفا ُم ْس ِلما َو ما کان ِم َن ال ُمشر ِکین﴾ (آلعمران« :)67 /3:ابراهیم
ران ًّیا َو
ود ًّیا َو ل ن ْص
راهیم یه ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
نه یهودی بود و نه نصرانی ،بلکه حقگرایی فرمانبردار بود ،و از مشرکان نبود» ،روایتی از ابوجعفر گزارش میکند،
ّ
دال بر قول یهودیان و نصاری که هر یک ،ابراهیم (ع) را همکیش و همدین خود میپنداشتند« :ذکر الحسن و قتادة
ً
ً
و عامر و هو المروی عن أبی جعفر (ع) :أن الیهود قالت :کان ابراهیم یهود ّیا ،و قالت النصاری کان نصران ّیا،
ّ
فأ کذبهم الله في ذلك بانزال هذه اْلیة» (طوسی ،بیتا ،ج ،2ص.)492
طبری چندین جا در تفسیرخود ،به بحث حنیف بودن ابراهیم (ع) و یهودی و نصرانی نبودن وی اشاره میکند.
یک بار نیز سخن و داوری طبری با کنیه ابوجعفر یاد میشود« :قال أبوجعفر :الحنیف عندی هو الستقامة علی
دین إبراهیم و إتباعه علی ملته( »...طبری ،1412 ،ج ،1ص.)441
طبری در موارد دیگر با چندین سند ،متن نقل شده شیخ طوسی را بیان کرده است« :حدثنا بشر ،قال :ثنا یزید،
قال :ثنا سعید عن قتادة قوله یا أهل الکتاب لم تحاجون فی إبراهیم یقول :لم تحاجون فی إبراهیم و تزعمون أنه کان
ّ
ً
ً
یهود ّیا أو نصران ّیا »... ،و «حدثني إسحاق بن شاهین الواسطی ،قال :ثنا خالد بن عبد الله عن داود عن عامر ،قال:
ّ
قالت الیهود :إبراهیم علی دیننا ،و قالت النصاری :هو علی دیننا ،فأنزل الله عز وجل :ما کان إبراهیم یهود ًّیا و ل
نصران ًّیا اْلیة» (طبری ،1412 ،ج ،3صص216و .)217
ً
نکته جالب توجه این است که با آنکه طبرسی عموما مطابق تفسیر «التبیان» گزارشدهی میکند و تحت تأثیر
آن است ،در این مورد ،روایت را از ابوجعفر امام باقر (ع) نقل نکرده ،بلکه چنین آورده است« :قال ابن ع ّباس و
الحسن و قتادة :إن أحبار الیهود و نصاری نجران اجتمعوا عند رسول الله فتنازعوا فی إبراهیم فقالت الیهود :ما کان
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ً
إل یهود ّیا و قالت النصاری :ما کان إل نصران ًّیا فأنزل الله هذه اْلیة» (طبرسی ،1372 ،ج ،2ص /768برای موارد
بیشتر نک :طوسی ،بیتا ،ج ،2ص /456طبری ،1412 ،ج ،3ص /180طوسی ،بیتا ،ج ،5صص 84و /85
طبری ،1412 ،ج ،9ص 127و)...؛
دسته سوم :ممکن است طبق فرضیه کریمینیا بر اساس تفسیر وزیر مغربی ،منظور از «ابوجعفر» ،کلبی
باشد و شیخ طوسی ،روایت کلبی را گزارش میکند.
ً
جای شگفتی است که برای دسته سوم نیز مثالهای متعددی میتوان یافت .در تفسیر عبارت «مثابة للناس»
َ ا
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ا ِّ َّ
اس َو أ ْمنا( ﴾...بقره« :)125 /2 :و چون خانه [کعبه] را برای مردم محل
لن
در آیه ﴿و ِإذ جعلنا البیت مثابة ل ِ
اجتماع و [جای] امنی قرار دادیم ،»...شیخ طوسی مینویسد« :قال ابوجعفر (ع) :یرجعون الیه ل یقضون منه
ً
وطرا» (طوسی ،بیتا ،ج ،1ص .)451چنین تفسیری برای «مثابة» را بیشتر مفسران کهن اهل سنت از جمله طبری
به مجاهد نسبت میدهند (سفیان الثوری ،1403 ،صص /49-48طبری ،1412 ،ج ،1ص ،)420اما کتاب اخبار
مکه با سلسله سند ،این خبر تفسیری را به «کلبی» میرساند (ازرقی ،بیتا ،ج ،1ص .)283بنابراین ،این مثال
میتواند شاهدی دیگر برای اثبات فرضیه تقلید شیخ طوسی از وزیر مغربی در ارجاع برخی ابوجعفرها به کلبی
باشد.
ّ
نمونه دیگر روایت «و قال الزجاج :الربو عشرة آلف و هو المروی عن أبیجعفر (ع)» است (طوسی ،بیتا،
ج ،3ص )11که با مقایسه سندها مشخص میشود مراد از ابوجعفر ،همان کلبی است (نک :طبرانی،2008 ،
ج ،2ص /142سمرقندی ،1416 ،ج ،1ص /255ثعلبی ،1422 ،ج ،3ص /181برای نمونههای بیشتر مراجعه و
مقایسه کنید :طوسی ،بیتا ،ج ،3ص /96سمرقندی ،1416 ،ج ،1ص.)276
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همانطور که از مقایسه آمار جدول میتوان مشاهده کرد ،پراستنادترین تفسیر و منبع «التبیان»« ،جامع البیان»
طبری است که قریب یک چهارم روایات این تفسیر مطرح شیعی را به خود اختصاص داده است.
پس از تفسیر طبری ،مصدر انفرادی «التبیان» ،تفسیر «المصابیح» وزیرمغربی است .این آمار نشان میدهد
که تأثیرگذارترین کتابها و مصادر «التبیان»« ،جامع البیان» و «المصابیح» وزیر مغربی است .این در حالی
است که شیخ طوسی هیچگاه از تفاسیر امامی پیش از خود که بیشتر تفاسیر روایی محض هستند ،مانند تفسیر
عیاشی و تفسیر قمی ،به صراحت نام نمیبرد و فقط دو بار از علی بن ابراهیم نام برده است (طوسی ،بیتا ،ج،3
ص 386و ج ،6ص.)483
شاید در توجیه این امر بتوان گفت ،با توجه به اینکه روش شیخ طوسی در تفسیر تبیان ،روش جامعی بوده و
عالوه بر نقل روایات ،به عقل و استدلل نیز توجه کرده است ،پیش از شیخ طوسی ،تفسیر کامل و مهم و قابل
توجهی در تمامی ابعاد ،در امامیه شکل نگرفته بود تا منبع تفسیر بزرگ «التبیان» قرار گیرد .تفاسیر عیاشی و قمی
نیز ناقص یا مختصر و کوتاه ،و بیشتر روایی محض بودند.
پس از مقایسه سند و متن روایات «التبیان» و مصادر یافتشده هر روایت و دیدن نقل به معناهای متعدد،
درباره روش گزارش شیخ طوسی میتوان گفت ،وی از «حافظه» و نه متن مکتوب پیش رو کمک گرفته که گاهی
خطا رفته است ،زیرا در برخی موارد شیخ طوسی ،احادیث و اقوال طبری را با تعبیر «ذکره ابوجعفر و ابوعبدالله»
به روایات اهل بیت مستند میکند که به رغم جستجوهای شبانهروزی و کامل ،این اقوال و احادیث در هیچ منبعی
ً
یافت نشد .گرچه نمیتوان احتمال از دست رفتن برخی منابع را از نظر دور داشت ،اما احتمال شیخ طوسی از
حافظه کمک گرفته و مفهوم یا عبارت مشابهی که از احادیث ائمه (ع) در ذهن داشته به این حدیث مرتبط دانسته
است .این احتمال را هم میتوان مطرح کرد که نسخهبرداران یا شاگردان شیخ طوسی ،این عبارات را در جهت
شیعی کردن تفسیر ،به آن افزودهاند ،هرچند قرینهای روشن برای این فرضیه نداریم .از عوارض روش شیخ طوسی
در نقل روایات «التبیان» میتوان به تقطیع ،نقل به معنا ،تصحیف در متن و سند اشاره نمود.
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