
 165-149،  صص1400، بهار و تابستان 24، شماره 11، سال دو فصلنامه کتاب قیم

Ketab-E-Ghayyem, year11, vol 24, spring & summer 2021, p149-165 
 

91.260110.30512/KQ.2021.131 DOI:  
 

 

 

 

 

 

 

 

یابی   طوسی ««التبیان»»تطبیقی روایات  مصدر
یر مغربی و  «المصابیح» در تفاسیر  *طبری «البیان جامع»وز

 1اعظم فرجامی
 2روناک امامی
 3زهره نریمانی

 چکیده
یابی مصادر روایی تفسیر  یخ شکل «التبیان»باز نزدیک شدن  ،زگیری تفسیر شیعه پیش از شیخ طوسی و نیبه شناسایی تار

یابی میزان اعتبار روایات تفسی فزون بر آن، شناسایی مصادر حدیثیکند. اه حدیثی کمک میبه منابع اولی   ر راهی برای ارز
یر مغربی کشف و بازسازی می ،است که در ضمن آن «التبیان» وند. شیخ شبخشی از تفاسیر مفقود کهن همچون تفسیر وز

، مصادر حدیثی و این روایاتکه مصدر یک چهارم ذکر کرده  «التبیان»روایت از ائمه معصومین )ع( در  1034طوسی 
روایت از روایات تفسیر  250تفسیر جامع البیان طبری، مصدر حدود  دهدهای تحقیق نشان مییافته .است یعیشتفسیری 

یر مغربی نیز در ردیف دوم و پس از تفسیر  «المصابیح»بوده است. تفسیر  «التبیان» ین منب«طبری»وز ع روایات ، مهمتر
یر مغربی با آنکه خود شیعی است، به سبب اتصال با منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت «التبیان» به عنوان  ،است. تفسیر وز

و نیز  «لتبیانا»و تغییر و تحول بسیار در متن روایات « نقل به معنا» ،همهعمل کرده است. با این «التبیان»منبع واسطه برای 
« روایات بدون مصدر»مورد  140گیری گردد یا خیر، سبب شکلم باز میمشخص نیست به معصو  ابوجعفرهایی که کاملا 

در روایات « عفرابوج»منظور از ، نشان داد با مصادر اصلی «التبیان»ها و مقایسه روایات شده است. یافته «التبیان»در تفسیر 
  است.کلبی و طبری مشترک میان امام معصوم، « ابوجعفر»)ع( نیست، بلکه کنیه  امام باقرهمیشه ، «التبیان»

یابی تفاسیر، «التبیان»تفسیر  :واژگان کلیدی یر مغربی.نقل به معنا، مصدر  ، جامع البیان طبری، المصابیح وز
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 و طرح مسأله مقدمه -1
از مفسران، محدثان، فقیهان و علمای بزرگ شیعی در قرن پنجم هجری  یابوجعفر محمد بن حسن طوس

در این پژوهش روایت از ائمه معصومین )ع( در تفسیر خود گزارش کرده که مطالعات ما  1034است. او قریب 
 260نشان داد حدود یک چهارم این تعداد، در منابع حدیثی و تفسیری شیعه، قابل تطبیق و شبیه است. تقریبًا 

رو، منابع توان در مصادر شیعه، چه حدیثی و چه تفسیری یافت. ازاینرا می «التبیان»روایت از روایات تفسیر 
ادر پس از یافتن این نکته و حجم کم مصنیستند.  «التبیان»امامی یگانه منبع یا اهّم منابع برای روایات تفسیر 

بر  «التبیان» ائمه معصومین )ع( در روایات تفسیرین است که بقیه ای، پرسش اصلی «التبیان»شیعی در تفسیر 
ه رو داشته است کهایی پیششیخ طوسی چه کتاب ،اساس کدام منابع و مصادر گزارش شدند؟ به عبارت دیگر

 ها نقل کرده است؟این روایات را از آن
در تفسیر  فراوانی روایات اهل سنت به ،مطالعات ابتدایی این فرضیه را قوت بخشید که اقوال تفسیری و نیز

 .شوند. برخی روایات به صحاح سته و برخی در تفاسیر کوچک و بزرگ اهل سنت نقل شدنددیده می «التبیان»
طوسی به همه این منابع حدیثی و تفسیری اهل سنت سر زده شیخ پرسش دیگر این است که آیا به راستی  ،روایناز

تفسیر  ،ای وجود داشته که شیخ طوسی بر مبنای آنیا منبع واسطهها استفاده کرده است و به صورت مستقیم از آن
 خود را سامان داده است؟

اه ر دانشگاست که د «التبیانتفسیر  مصادر روایی شناسیباز» نامهپایانقالب در  یاین مقاله حاصل پژوهش
روش شیخ طوسی در گزارش  ،«روایت در تفسیر تبیان»مقاله ( در 1387)حسن رهبری  رازی سامان یافته است.

 .مورد نقد و بررسی قرار داده است ،ییهاروایت را با مثال
وزیر مغربی » رساله( با نگارش 1394)نیا تفسیر وزیر مغربی را مرتضی کریمیترین پژوهش درباره هبرجست 

غربی با تفسیر وزیر ممقایسه  به در چند صفحه. وی انجام داده است« شناسی المصابیح فی تفسیر القرآنو روش
 طوسی پرداخته است. «التبیان»از جمله  ،تفاسیر شیعه

جامع  ز تفسیرا طوسی پذیری تفسیر تبیان شیخبررسی تأثیر»نامه ( نیز در پایان1391محمد فریدونی مهرگان )
 «التبیان»فسیر پذیری تپرداخته و میزان تأثیر «جامع البیان»و  «التبیان»روش تفسیری به مقایسه ، «یطبر البیان

 ت.مورد بررسی قرار داده اس طبری را «جامع البیان»شیخ طوسی از تفسیر 
ین سه ای بمطالعه تطبیقی و مقایسه برای حاضر مقالهکه ن است ایشده های یادپژوهشتفاوت این مقاله، با 

و نقطه  هقرار داد «التبیان»تفسیر  ائمه معصومین )ع( دری، جامعه آماری را بر روی روایات تفسیر مهم شیعه و سنّ 
فسیر دیگر، ت دویابی تا بعد از مقایسه و ریشه ه استروایات را از این تفسیر آغاز کردشروع جستجو و استقصای 

 میزان شباهت و تفاوت روایات مشخص شود. 
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یر مغربی «المصابیح» -2  ق( 418-370) وز
 ی استمعرفی کردند، تفسیر وزیر مغرب «التبیان»یکی از تفاسیر کهنی که پژوهشگران معاصر به عنوان منبع 

  .(320- 310ص، 1394نیا، )نک: کریمی
که پدرانش در حلب، مصر و بود عالم و از خاندانی ادیب  یمشهور به وزیر مغرب یابوالقاسم حسین بن عل

 (.2533-2532ص، ص6ج تا،یب عدیم،ابن /62، ص1416نجاشی، ) کاتب حاکمان وقت بودند ،زیر و و ،بغداد
هایش را و کتاب بدیهی دانستندوی را  شناسان امامی، شیعی بودنکرد نجاشی در کتابش، همه رجالبه سبب یاد

، 7، ج1992خویی،  /120، ص1417 حلی،عالمه  /172ص تا،بی شهرآشوب،نک: ابن ،یاد کردند )برای نمونه
ابن  /396، ص17ج ،1406 ذهبی،را شیعي دانستند ) یو اهل سنت حال نویسانشرح یبرخ اما تنها ،(47ص

ند کیاد می« صابونی»فردی به نام نقل روایت وزیر مغربی از  درطوسی شیخ  (.210، ص3ج ،1406 عماد حنبلی،
( و 374ص ،1416بوده است )نجاشی، مذهبمدتی زیدیو ساکن مصر ( که 123، ص5تا، ج)طوسی، بی

 باشد.احتمال دارد مذهب وزیر مغربی به وی نزدیک بوده و از شیعیان زیدی 
 ،ژهویکوشد وی را شیعی و بهمی ،وزیر مغربی اشعارمتنی و  شواهدبرخی با کمک نیا به رغم آنکه کریمی

به سبب نقل از اساتید زیدی  وزیر مغربی ،رسد(، به نظر می82- 77صص، 1394نیا، امامی معرفی کند )کریمی
 بوده است.مذهب نامامی و نقل فراوان از منابع سنی،

 دانشمندان شیعی با وجود حضور کم در بغداد،که  بودهطوسی شیخ آوران عصر وزیر مغربی از بزرگان و نام
های خهامروزه تنها نسبرای قرآن نگاشته،  دت و توجه خاصی داشتند. از تفسیری که ویبغدادی به او اراقرن پنجم 

منحصر  نبعم تفسیر وزیر مغربی ،توان گفتخطی ناقصی باقی مانده است. بر مبنای شواهدی به قطع و یقین می
 طوسی بوده است.شیخ  «التبیان»برخی روایات  به فرد

یر مغربی -2-1   طوسی و نقل اقوال از وز
ه کردبار ذکر  57را « المغربی»بار و  37را « الحسین بن علی المغربی»نام ، «التبیان»شیخ طوسی در تفسیر 

 374، 348، 275صص، 2ج و 389، 318، 309، 281، 48صص، 1تا، جنک: طوسی، بی ،است )برای نمونه
 ،123صص ،5ج  و 157، 72، 11ص، ص4ج و 302، 256، 241، 216، 204 ،136 ،104، 22صص، 3ج و

203، 208 ،346.) 
تا  «بیانالت»در تفسیر « الحسین بن علی المغربی»نکته مهم و قابل توجه این است که آخرین مورد ذکر اسم 

سوره یونس است و پس از آن تا پایان تفسیر، دیگر شاهد ذکر نامی از این مفسر  11جلد پنجم و مربوط به آیه 
غربی که در دسترس شیخ طوسی قرار داشته، دهد به احتمال زیاد نسخه تفسیر وزیر منیستیم. این امر نشان می

 ناقص بوده یا تفسیر وزیر مغربی در اصل تفسیری برای کل قرآن نبوده است.
 ترینهمگی ناقص هستند و کامل ،های خطی موجود است که سه نسخه موجود، نسخهاین فرضیه دلیل بر

 (.107-104صص ،1394نیا، ها تا پایان سوره اسراء است )کریمیآن
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فرضیه دوم آن است که شیخ طوسی از مجلد پنجم به بعد کتابش )تقریبا شروع نیمه دوم تفسیر(  ،سوی دیگر از

ه تفسیر وزیر عنایتش ب ،روازاین است. قل و روایت در تفسیر پرداختهخود را تغییر داده و کمتر به ن مبنایی رویکرد
طبری  «جامع البیان»کاهشی در برابر تفسیر مغربی کاهش یافته است. مؤید این فرضیه، وجود همین الگوی 

 است.
 1زهرانیم عبدالکری، اما نداشتیمدسترسی  آنچاپی به نسخه  به چاپ نرسیده، «المصابیح» چون هنوز تفسیر

مقایسه  ،بر آن اساس .تصحیح کرده است را تا سوره اسراءاز ابتدا متن تفسیر وزیر مغربی  خود،رساله دکتری در 
بسیار زیاد  یاز تفسیر وزیر مغرب طوسیشیخ  هاینقلد که برای ما آشکار کر «صابیحالم»و  «التبیان» متن و تطبیق

موردی که اشاره شد،  57به جز ها، این نقل قول شود.روایات تفسیری می ،شامل نقل اقوال تفسیری و گاه واست 
  است. «قیل»لفظ  باو  وزیر مغربیذکر نام  بدون معمولً 

 عمولً ماو  .دهدتغییر میطوسی الفاظ و عبارات وزیر مغربی را شیخ  ،نشان داد در بیشتر موارد ما یهامقایسه
 ،1421زهرانی،  /504، 484، 483، صص3تا، جطوسی، بی: نک ،)برای نمونه ،«نقل به معنا»با روش 

گاه  (،116ص ،1421زهرانی،  /136، ص1تا، ج)طوسی، بی مطلب« خالصه کردن»با  گاه (،377، 38صص
ک: ن ،برای نمونه) برخی کلمات« حذف یا تبدیل یا جابجایی»با  ،و گاه و بریدن بخشی از جمله،« تقطیع»

را یا سخن وزیر مغربی  روایت (،146، 99و  98صص ،1421زهرانی،  /292، 24صص، 1تا، جطوسی، بی
ا، تنک: طوسی، بی ،آورد )برای نمونهمطابق نقل وزیر مغربی می ،روایت را کامالً  کند. به ندرت نیزگزارش می

 (.213ص ،1421زهرانی،  /138، ص2ج
 یم  س  ع( ق  ) اً یّ ل  ع   ن  ا   ه  یر  غ   و   ة  یب  ش   بن   ر  م  ع   اه  و  ا ر  م   ک  ذل   د  ک ّ ؤ  ی   و  » آورد:می «التبیان»طوسی در شیخ برای نمونه 

  ه  آل   و   ه  ی  ل  ع   ه  ی اللّ ل  ص   ي  ب  الن   ن  ع   ه  اد  ن  س  إب   ة  یب  ش   ن  ب  اوی ر  ، ف  ار  الن   و   ة  ن  ج  ال  
 ب   و   ة  ام  ی  ق  ال   م  و  ی   ك  ي ب  ن ّ أ  ک   ي  ل  ا ع  ی  : ال  ق   ه  ن  أ 

 ك  د  ی 
  ج  س  و  ع   ن  ا م  ص  ع  

 إ   ماً و  ق   وق  س  ت 
 إ   ین  ر  آخ   و   ة  ن  ج  ی ال  ل 

 مغربی (. این روایت را وزیر411، ص4تا، ج)طوسی، بی« ار  ی الن  ل 
و  » :است نقل کرده «المصابیح»در تفسیر  ق( 262م. ) بهابن ش   «ةتاریخ المدین»از کتاب   ن  أ   ة  ب  ش   بن   ر  م  ع   ة  ای  ر 

  ه  ی  ل  ع   ه  ی اللّ ل  ص   الله   ول  س  ر  
 ب   و   یب   ین  أ  ک   :ی ّ ل  ع  ل   ال  ق 

  ج  س  و  ا ع  ص  ع   ک  د  ی 
 ،1394نیا، )کریمی «یض  و  ح   ن  ع   م  ه  ود  ذ  ت 

 ض  و  ح  ی ال  ل  ع   م  ه  ود  ذ  ت   ک  ب   ین  أ  ک  » :است در روایتی بلندتر آمده هم «ةتاریخ المدین»و در نسخه موجود ( 176ص
 (. 37، ص1ج، 1399شبه، )ابن «ج  س  و  ا ع  ص  ع   ک  د  ي ی  ف   و  

ا ابتدا و زیر ،است قلب کردهتقطیع و روایت ابن شبه را  مغربی، وزیر ،آیدها برمیاز مقایسه نقل که همانگونه
 . است شدهجابجا  آن انتهای

                                           
تحة الی آخر سورة ( من اول سورة الفا418. المصابیح فی تفسیر القرآن العظیم للحسین بن علی المعروف بالوزیر المغربی )ت:1

، باشراف الدکتور علیان 1421السراء: دراسة و تحقیق، بحث مقدم لنیل درجة الدکتوراة، عبدالکریم بن صالح بن عبدالله الزهرانی، 
  بن محمد الحازمی.
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ون افز .کندی نقل میمانند گزارش وزیر مغربی عمل کرده و با رعایت همان قلب و جابجای طوسی نیزشیخ 
م ه به این صورت که نخست دو روایت را در .داده است وزیر مغربی تغییراتی دیگر در سند و متن روایتآن، بر 

ابن شبه است و هر دو خبر در یک متن  ،هم «ةعلی قسیم الجن»حدیث ناقل  ،رسدبه نظر می ای کهگونهبه کرده، 
ی مفسران طوسی از سوشیخ تصحیف کرده است که این اشتباه  شیبهرا به عمر بن  شبهنام عمر بن آمدند. دوم آنکه 

ی، اره شده است )نک: طبرستحریف دوب ،بن شیبه عمروبه  و تکرار شده و حتی گاه باز هم اسم با تبدیلپیرو ا
طوسی در الفاظ شیخ نقل به معنایی که  ،(. سوم205، ص8ج ،1408 ابوالفتوح رازی، /262، ص4ج، 1372

ا ر )از ریشه ذود به معنای راندن و دور کردن( «تذودهم»وی  .باعث تبدیل و تغییر کلمات شده است ،ایجاد کرده
 «قوما إلی الجنة و آخرین إلی النار»عبارت  )از سوق به معنای از عقب راندن و راه بردن( تغییر داده و «تسوق»به 

در نقل شیخ طوسی دچار قلب، تصحیف، نقل  ،پس این روایت .است به انتهای روایت افزوده را از جانب خود
ر مغربی در روایت ابن شبه رخ داده و به معنا، تقطیع و ادراج شده است. گرچه تقطیع و قلب ابتدا از سوی وزی

 از سوی شیخ طوسی تکرار و تقلید شده است. ،سپس
، طی جستجو در مصادر تفسیری و حدیثی فریقین، «روایت 85بالغ بر »یابی تعداد زیادی از روایات در مصدر

بی مصدر یر مغرتفسیر وز ،توان گفتبنابراین می .ها، جز تفسیر وزیر مغربی یافت نشدگاهی مصدری برای آن
 بوده است.  «التبیان»ترین تفسیر شیعی بر تفسیر ثیرگذارمهم شیخ طوسی و تأ
وسی طشیخ دهند که تفسیر وزیر مغربی در موارد زیادی منبع ن میهایی نشاها و نمونهمثال ،شایان ذکر است

-هتوان نمونبه راحتی می ،روازاین .نیستمنبع منحصر به فرد وی  ،اما همیشه و در همه اخبار روایات است، بوده
ذکر  «یانالتب»اما در شمار روایات تفسیر  ،هایی از اخبار تفسیری یافت که در تفسیر وزیر مغربی موجود است

 (.225، 199، 193، 176صص ،1394نیا، نک: کریمی ،نشدند )برای نمونه

 ی به جای منابع شیعینقل از منابع سن   -2-2
 آوردندا ر )ع( امام علی عصای عوسج گونه دربارهشیعی خبر فضیلتکهن نکته جالب توجه آن است که منابع 

طوسی چون تفسیر وزیر  شیخ اما ،(462، ص2، ج1412)نک: کوفی،  نقل کردندمشابه سند و متن ابن شبه و 
و به نقل و گزارش  منابع اهل سنت دریافت کرده مجرای مغربی را منبع قرار داده، این دسته روایات شیعی را از

 شمرد که با وجود نقل روایتتوان برهای فراوان دیگری مینمونه است. منابع شیعی از یک روایت توجهی نداشته
ست. یاتش برگزیده اطوسی به پیروی از وزیر مغربی، منابع اهل سنت را برای گزارش رواشیخ در منابع شیعی، 

تا، طوسی، بی)طوسی شیخ و  (176ص ،1394نیا، )کریمی ، وزیر مغربی«ذی القربی»تفسیر  یبرا ،برای مثال
 گردانند. این در حالیباز می )ع( اهل بیترا به  آنمانند تفسیر طبری،  ،( با کمک منابع اهل سنت123ص ،5ج

، 2ج ،1363نک: قمی،  ،است که منابع حدیثی و تفسیری شیعی این روایت تفسیری را نقل کردند )برای نمونه
از روایات تفسیری موجود برای نمونه دیگر  (.539، ص1ج ،1365کلینی،  /61، ص2ج ،1380عیاشی،  /18ص
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، 4تا، جطوسی، بی/ 218ص ،1394نیا، طوسی از وزیر مغربی و منابع وی، بنگرید )کریمیشیخ ثیر شیعی و تأ

 (.120ص

 طبری «جامع البیان» -3
ق(، سمرقندی   360م. طبرانی ) اهل سنت مانند تفاسیرو  «التبیان»با آنکه برخی روایات مشترک در تفسیر 

، 3تا، ج: طوسی، بیکن ،نمونه ی)برا وجود دارندق(  450م. ق( و ماوردی ) 427م. ق(، ثعلبی ) 383م. )
طوسی  شیخ که یقین گفتتوان به ، نمی(282، ص3ج ،1422ثعلبی،  /213، ص2ج ،2008طبرانی،  /160ص

عصر وی بودند و مشخص نیست که زیرا برخی همچون ثعلبی و ماوردی هم ،ها استفاده مستقیم کرده استاز آن
فسیر کردی در تمانند طبرانی و سمرقندی هیچ نام و یادمفسران ها را دیده باشد و از برخی تفاسیر آن حتماً شیخ 

طوسی،  یخش تردیددر میان تفاسیر اهل سنت، بی ،توان با قطع و یقین گفتینهمه میدیده نشد. با ا «التبیان»
 طبری را در اختیار داشته است. «البیان»جامع  تفسیر

بار در  160بالغ بر « الطبری»نام  شدن ذکر توجه به ،با مقایسه متن تفسیر شیخ طوسی و طبری و همچنین
، 77صص، 2ج و 201، 150، 120، 60، 48، 9صص، 1تا، ج نک: طوسی، بی ،)برای نمونه «التبیان»متن تفسیر 

یکی از مهمترین مصادر  با قاطعیت اعالم کرد کهتوان (، می390، 190، 55صص، 5و ج 241، 197، 107
از نشان دادن  طوسی پسشیخ  ،موارددر بیشتر  .استبوده  طبری «جامع البیان»، تفسیر «التبیان» تفسیر روایی

ند کنظر نهایی را اعالم می« اختاره الطبری»یا « هو اختیار الطبری»تفسیری، با آوردن عبارت معرکه آراء مختلف 
  (.و ...192، 90 ،87، 84، 36صص، 3)نک: طوسی، ج
تا  .و بیشتر رویکرد کاهشی دارد ثابت نیست «التبیان»روند ذکر نام طبری در همه مجلدات  ،گفتنی است

ا آمار باما از جلد چهارم تا پایان تفسیر )جلد دهم(،  ،شودبه دفعات اشاره میجلد سوم به نام وی در متن تفسیر 
ه ب گذاری طبریثیرتأ ،در مجلدات چهارم به بعد هم ،باید گفت. گرچه شودذکر مینام طبری در متن  کاهشی،

، ت اولزیرا محقق کتاب به همان میزان مجلدا ،محسوس است «التبیان»صورت نهان و غیرآشکار در تفسیر 
، 4تا، جینک: طوسی، ب ،کند )برای نمونهطوسی را در پاورقی به تفسیر طبری مستند میشیخ مطالب تفسیری 

 کرده یا بهزمان با نگارش، تفسیر را تدریس میطوسی همشیخ (. احتمال دارد و ... 168، 103، 65صصپاورقی 
رفته هرفت ،طبریی شده و از تصریح و ذکر نام داشته که سبب انتقاداتی بر وجمعی از عالمان شیعی عرضه می

اشاره کرده است )طوسی، دو بار  ،ای که در جلد دهم تنها در یک صفحه به نام طبریبه گونه است خودداری کرده
 (.98، ص10تا، جبی

ت، قرار داده اسخود را به عنوان پژوهش خاص دانشگاهی محور مطالعه  «التبیان»ها تفسیر نیا که سالکریمی
طبری گرفته و  تفسیر خود را از تفسیر طوسی، بدنه» کند:را چنین وصف میطبری  از تفسیر «التبیان»پذیری ثیرتأ
های متعددی که مثال توجه به . این داوری با(100ص ،1385نیا، )کریمی «آن، شکل دلخواه خود را داده است به
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برای  د.نماییدرست و بجا م ، کامالً انجام دادیم دو تفسیر احادیث مشترکلفظ به لفظ  ای که میانیافتیم و مقایسه
  .آیدشناسی نقل آنها در ذیل میو روش های متعددو اثبات آن، مثالتفصیل بیشتر 

 روش نقل طوسی از طبری -3-1
 وی در هفت مورد از روش اام ،کندذکر می «التبیان»روایات را بدون ذکر منبع در تفسیر  شیخ طوسی اکثراً 

، 6ج و 123صص، 5، جتا)طوسی، بی« یرواه الطبر»ود عدول کرده و روایات را با عباراتی مثل همیشگی خ
 ،)همان« باسناده یروی الطبر»و ( 461 ،148ص ص، 5ج ،)همان« یذکره الطبر»، (98، ص10ج و 255ص

 مصدر این روایات، تفسیر طبری است.دهد قرین کرده که به روشنی نشان می (98، ص10ج و 223، ص6ج
ابعین طوسی اقوال صحابه و تشیخ  چنین است که معمولً  «التبیان»روال نقل اقوال تفسیر طبری در تفسیر 

ها را حذف نموده و تنها راوی قبل از قائل و گوینده مذکور در تفسیر طبری را خالصه کرده، سلسله سند کامل آن
هو »و « اخبارنا یف یهو المرو»، «عن أئمتنا )ع( یهو المرو» :نویسدها میدر ادامه آن ،سپس .را نگه داشته است

، 86، صص2ج و 92، 20، صص1تا، جنک: طوسی، بی ،)برای نمونه« ه )ع(الل  عبدیجعفر و أبیعن أب یالمرو
« شکل دلخواهی» ،رسد(. به نظر می61، 45، 44، صص4ج و 313، 312 ،102، صص3ج و 228، 166، 102

کلی را در  طوسی این استناداتشیخ تر کردن تفسیر طبری است که نیا از آن یاد کرده، در حقیقت شیعیکه کریمی
افزوده  ع() شواهدی دارند، به عنوان تطبیق با تفسیر اهل بیت )ع( انتهای برخی اقوال که به نظرش در روایات ائمه

 است.
ْقُتُم  ِإن َعَلْیکُم  ُجَناَح  َل ﴿ آیهنمونه در تفسیر  یبرا َساءَ  َطلَّ وُهنَّ  َلْم  َما النِّ ْو  َتَمسُّ

َ
یَضةا  َلُهنَّ  َتْفِرُضواْ  أ  َو  َفِر

ُعوُهنَّ  ا ِباْلَمْعُروِف  َمَتاَعا َقَدُرهُ  اْلُمْقترِ  یَعلَ  َو  َقَدُرهُ  وِسِع الُم  یَعلَ  َمتِّ (: 236 /2بقره: ) ﴾َن ْحِسِنیالُم  یَعلَ  َحقًّ
هری معین نکردهاگر زنان را » اید، طالق گویید، بر شما گناهی نیست، مادامی که با آنان نزدیکی نکرده یا برایشان م 

[ خود. [ خود، و تنگدست به اندازه ]وسعتوانگر به اندازه ]توان ،مند کنیدو آنان را به طور پسندیده، به نوعی بهره
ی طوسشیخ که به عقد در آمده است،  است ایزن مطلقه درباره مهریهکه ، «[ شایسته نیکوکاران]این کاری است

 و ی  عب  و الش   اس  عبّ  ابن   ال  ، ق  ة  أ  ر  م  ال   و   ل  ج  الر   ر  د  ی ق  ل  ع   اق  ا صد  ه  ی ل  م  س   ی  ل   ا و  ه  ب   ل  خ  د  ی   م  ل   یت  ال   ة  ع  ت  م   و  »آورد: می
(. 269، ص2تا، ج)طوسی، بی« )ع( هالل  د  ب  ع  يب  أ   و   ر  ف  ع  ج  يب  أ   ن  ع   ي  و  ر  م  ال   و  ه   ، و  ق  ز  ر   و  أ   ة  و  س  ک   و  أ   م  اد  : خ  بیع  الر  

سند  عباس سهزیرا طبری برای نقل ابن ،کندو موجز، این خبر تفسیری را خالصه می به درستیطوسی شیخ 
خبر شعبی نیز با سه سند متفاوت و کامل و به جز روایت تفسیری ربیع بن انس، سه قائل و متن  مختلف و برای

آورد که همگی با تکرار سلسله راویان سند و متن کامل همراه است و سبب طولنی شدن گزارش متفاوت دیگر می
هیچ یک از منابع شیعه (. نکته جالب آن است که در 328، ص2ج ،1412شود )نک: طبری، یک رأی تفسیری می

 ق( 548. مدللت داشته باشد و تنها طبرسی ) ،از صادقین )ع( یافت نشد که بر خبر تفسیری فوق ، روایتییو سنّ 
 ابن   ن  ع   ق  ز  ر   و  أ   وة  کس   و  أ   م  اد  خ   ة  ع  ت  م  ل  ا  »به این صورت  استناد به صادقین )ع( را طوسی تقلید کرده،شیخ  «لتبیانا»از
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، 1372گزارش کرده است )نک: طبرسی،  «الله د  ب  ي ع  ب  أ   و   ر  ف  ع  ي ج  ب  أ   ن  ي ع  و  ر  م  ال   و  ه   و   الربیع   و   الشعبي   و   عباس  

 (.595، ص2ج
در )ع( روایت و حدیث مرفوع به معصومین  250نزدیک به  با آمارگیری و شمارش ما، تقریباً  ،طور کلیبه
سیر طبری مصدر در این تعداد روایت، تف ،توان گفتو تفسیر طبری به صورت مشترک یافتیم و می «التبیان»تفسیر 
منبع تفسیری یا حدیثی دیگری از منابع شیعه و  ،هابوده است. گفتنی است در موارد زیادی از آن طوسی و منبع

وسی، طشیخ مصدر انحصاری  قطعاً  ویافت نشد  طوسی گزارش کرده باشد،شیخ ی که روایت را مطابق نقل سنّ 
 .ه استطبری بود

 ی  ر  د  خ  ال   ید  ع  س  وب  ی ا  و  ر  »ده است: فقط در تفسیر طبری ذکر ش «التبیان»تفسیر  ذیل از روایتبه عنوان نمونه، 
، 1تا، ج)طوسی، بی «ة  ر  خ  اْل  یم  ح  ر   یم  ح  الر   ا و  ی  ن  الد   من  ح  ر   من  ح  لر  : ا  ال  ق   م  ی  ر  م   ن  ی ب  یس  ع   ن  ا :)ص( ی  ب  الن   ن  ع  

 ا إبراهیم  ن  ث  د  : ح  ال  ، ق  ضل  الف   بن   ا إسماعیل  ن  ث  د  ح  » :شده است گزارش(. روایت مذکور در تفسیر طبری چنین 29ص
و  عود  سم   ابن   ن  ع   ه  ث  د  ن ح  م  ع   ة  یک  ل  م   یأب ابن   ن  حیی ع  ی   بن   إسماعیل   ن  ع   اش  یّ ع   بن   ا إسماعیل  ن  ث  د  : ح  ال  ، ق  الء  الع   بن  

ر  
ع  س  ن   م  ام ب  د  ی یس  ع   ن  : إ  م  ل  س   و   ه  ی  ل  ع   ه  ی اللّ ل  ص   ه  اللّ  ول  س  ر   ال  : ق  ال  ق   ی  در  الخ   یعن  ی   عید  س   ین أب، ع  ی  وف  الع   ة  ی  ط  ن ع  ع   ک 
(. مقایسه 43، ص1، ج1412)طبری،  «ة  ر  خ  اْل  یم  ح  ر   یم  ح  الر   ا، و  ی  ن  الد   و   ة  ر  خ  اْل   من  ح  ر   من  ح  لر  : ا  ال  ق   م  ری  م   ابن  

 «التبیان»در متن روایت « رحمن اْلخرة و الدنیا»روایات حاکی از آن است که شیخ طوسی سند را قصر نموده و 
 ذکر شده است. « رحمن الدنیا»به صورت 

  ة  ع  ب  ی س  ل  ع   آن  ر  ق  ال   ل  ز  ن  : ال  ق   ه  ن  )ص( ا   یب  الن   ن  ع   وقالمةب  ا  ی و  ر  »روایت 
 و   یب  ه  ر  ت   و   یب  غ  ر  ت   و   ر  ج  ز   و   ر  م  : أ  ف  ر  ح  أ 

 د  م  ح  نا( م  ث  د  ح  ») ذیل آمده است: به صورت طبری در تفسیر ،(7، ص1جتا، )طوسی، بی« ال  ث  م  أ   و   ص  ص  ق   و   ل  د  ج  
 آن  ر  ق  ال   ل  ز  ن  أ   :ال  ق   م  ل  س   و   ه  ی  ل  ع   ی الّله  ل  ص   ی  ب  الن   ن  أ   ینغ  ل  ب   ال  ق   ة  الب  أبی ق  ن ع   وف  ن ع  ا ع  ریّ ک  ز   بن   اد  بّ ا ع  ن  ث  د  ح   ال  ق   ار  ّش ب   بن  
  ة  ع  ب  ی س  ل  ع  

( و در تفسیر 24، ص 1ج ،1412طبری، )« ل  ث  م   و   ص  ص  ق   و   ل  د  ج   و   یب  ه  ر  ت   و   یب  غ  ر  ت   و   ر  ج  ز   و   ر  م  أ   ف  ر  ح  أ 
ی ل  ع   آن  ر  ق  ال   ل  ز  ن  أ  : »ال  ق   م  ل  س   و   ه  ی  ل  ع   ی الّله  ل  ص   ی  ب  الن   ن  أ   ینغ  ل  : ب  ال  ق   ة  الب  ق   یأب ن  ، ع  ون  ی ع  و  ر  »چنین ماوردی نیز 

  ة  ع  ب  س  
( گزارش 29، ص1جتا، وردی، بی)ما «ص  ص  ق   و  ، ل  ث  م   و  ، ل  د  ج   و  ، یب  ه  ر  ت   و  ، یب  غ  ر  ت   و  ، ی  ه  ن   ، و  ر  م  أ  : ف  ر  ح  أ 

مقایسه روایات حاکی از آن است که تفسیر طبری مصدر شیخ طوسی برای اخذ روایت مورد بحث  .شده است
ا به ر« ابوقالبة»طوسی، سه راوی از زنجیره راویان روایت طبری انداخته و شیخ با این تفاوت که بوده است 

این  ،شودتصحیف کرده است. همانطور که مالحظه می« أمثال»را به « مثل»و « أنزل»را به « نزل»، «ابوقالمة»
  ند.اهتحریف از نوع تصحیف دیداری است که کلمات یا حروف به مشابه خود تغییر یافت
برای  .رخ داده است «التبیان»تغییر و تحولت دیگری نیز در متن احادیث طبری هنگام گزارش در تفسیر 

ست ا که سبب تغییر معنای دللت تفسیری حدیث هم شده« افتاده»از متن یک حدیث « اْلخرة»مثال، کلمه 
احادیث طبری طوسی شیخ  ،اما در بیشتر موارد ،(43، ص1ج ،1412طبری،  /29، ص1تا، ج)نک: طوسی، بی

، صص 3تا، ج، بیهای بیشتر نک: طوسی)برای نمونه کرده است «تلخیص» اغلبو  «نقل به معنا»، «تقطیع»را 
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، 7ج ،1412طبری،  /207، 29، 13، صص4تا، جطوسی، بی /122، ص6ج ،1412ری، طب /496و  495
 و...(. 184، 46-45، 14-13صص

 نقل طبری از ائمه شیعه -3-2
نکته جالب توجه آن است که بسیاری از روایات تفسیری امامان شیعی از طریق و مجرای تفسیر طبری به 

 :با دو حالت روبرو هستیم ،این موارد طوسی و سرانجام تفاسیر شیعه رسیده است. در شیخ دست
 یعه اصالً گردانده، در منابع شی به شیعه بازطوسی از طریق تفسیر طبری و اسناد سنّ شیخ گاه روایتی که  (الف

 است. گزارش نشده
اُقوُلوا ﴿توان به تفسیر امام باقر درباره آیه برای نمونه می اِس ُحْسنا [ و با مردم ]به زبان  (: »83/ 2بقره: ) ﴾ِللنَّ

و  کنندمردم، و نه فقط با مؤمنان، تفسیر می« همه»خلقی را با ، اشاره کرد که امام، خوش«خوش سخن بگویید
 /311، ص1، ج1412طبری،  /176، ص1410دنیا، ند )ابن ابیاهمفسران و محدثان اهل سنت آن را گزارش کرد

ا، ت( و شیخ طوسی نیز متأثر از تفسیر طبری آن را نقل کرده است )طوسی، بی161، ص1، ج1419حاتم، ابن ابی
 1اما منابع شیعی این روایت را ندارند. ،(330، ص1ج

طوسی این منابع را مصدر تفسیر شیخ چون اما  ،آن روایت تفسیری در منابع شیعی موجود است یگاه (ب
 .ت توجه نداشته استنسخه شیعی رواید قرار نداده، به خو

َلَواِت  َعلَی  َحاِفُظواْ ﴿آیه تفسیر به  توانبرای این مورد نیز می َلوِة  َو  الصَّ : (2/238)بقره:  ﴾...اْلُوْسَطی الصَّ
ی»، سنتکه مفسران اهل اشاره کرد ،«بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید...» ط  س  و  ة  ال 

ال  یامبر پ»به نقل از  را« الص 
، 23ج و 344-342صص، 2ج ،1412طبری، نک: )کنند به نماز عصر تفسیر می ،«امام علی )ع(»و  «)ص(

 «امام باقر»نقل از  اما به ،نماز عصر آن را به نیز شیعهو محدثان  (431-430صص، 1ج ،2008طبرانی،  /99ص
 امام صادق» نیز از قمی .196-195صص، 1ج ،1413صدوق،  /271، ص3ج ،1365)کلینی، گزارش کردند )ع( 

با مفسران اهل سنت  مطوسی همگاشیخ  ،. در این میان(79، ص1ج، 1363 ،قمی) کنداین خبر را نقل می «ع
ی»تفسیر  ط  س  و  ة  ال 

ال  تا، کند )طوسی، بیگزارش می)ع( امام علی پیامبر )ص( و به نماز عصر را به نقل از « الص 
  (.275، ص 2ج

با قائالنی چون ابن عباس و حسن است، ما را  )ع( طوسی که همراه کردن روایت تفسیری امامشیخ نوع نقل 
شیخ د که دهبه خوبی نشان می هانمونهکند. این ی، رهنمون میبه مصدر بودن تفسیر طبری از میان دیگر منابع سنّ 

                                           

آن خبر  به نظر ما دللتداند که درباره خوش رفتاری را منشأ شیعی این روایت می )ع( نیا روایتی از امام باقرکریمی ،. گفتنی است 1
 .(204ش، ص1394نیا، نک: کریمی) متفاوت است« التبیان»با خبر تفسیری 
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و حتی  تفسیر طبری بهره برده استاز  ،ویژهاز منابع اهل سنت و ب ، بیش از همه«التبیان»طوسی در نگارش تفسیر 

 اهل سنت دریافت کرده است.مصادر روایات تفسیری امامان شیعه را از مجرای برخی از 

 «التبیان»روایات بدون مصدر در  -4
ری طب «جامع البیان»وزیر مغربی و  «المصابیح»روشی که شیخ طوسی در انتخاب و گزارش از تفاسیر 

روایات بدون  از این است که حجم قابل توجهی ،هااز مهمترین آن .استفاده کرد، چندین عارضه در پی داشت
روایت در  140حدود شکل گرفته است.  «التبیان»ها را نخستین بار شیخ طوسی نقل کرده، در منبع که بیشتر آن

ن ها یافت نشد. چند احتمال در مورد ایذکر شدند که در مرحله بازیابی مصادر، مصدری برای آن «التبیان»تفسیر 
  .وجود دارد ـ نامیمها را روایات بدون مصدر میکه آنـ روایات 

 ؛ودشنموده تا حدی که شناسایی مصدر اصلی ناممکن می« نقل به معنا»شیخ طوسی روایات را  (احتمال اول
شیخ طوسی، بیانگر وجود مصادری است که  «التبیان»فت نشدن مصدر تعدادی از روایات یا (احتمال دوم

 ؛رار ندارندبوده و در دسترس ما ق «مفقود»الن 
ر )ع( نوشته، به امام باق «التبیان»هایی را که شیخ طوسی در تفسیر «ابوجعفر» برداراننسخه (احتمال سوم

 طبیعی است که در منابع تفسیری و حدیثی یافت نشوند. ،در نتیجه .منتسب نمودند

 نقل به معنا و تغییر روایت -4-1
در  یراز ،کرده است« نقل به معنا»اش، روایات تفسیری را فراوان به سبب شرایط خاص زندگی وزیر مغربی

دسترسی حضوری و مستقیم  ،مدام در حال گریز و فرار بوده و به منابع تفسیری خود ،طول زندگی کوتاه خود
نمونه کاری و جابجایی کلمات و جمالت در (. این پدیده دست176ص ،1394نیا، نداشته است )کریمی

طوسی نیز الفاظ حدیث وزیر مغربی را تغییر شیخ مشاهده شد که  ،. از سوی دیگراست، به خوبی مشهود روایات
این  تواند، می«التبیان»دلیل ناشناخته ماندن مصدر برخی روایات تفسیر  ،روداده و نقل به معنا کرده است. ازاین

طبیق طوسی، با هیچ منبع حدیثی کهن قابل تشیخ پدیده باشد که به سبب تغییر چندباره از سوی وزیر مغربی و 
 نیست. 

ها و آن میانهای فراوان در منابع تفسیری و حدیثی فریقین، مصدری نداشتند و این روایات به رغم جستجو
مفقود شده  هامصدر آن ،رسدبه نظر می به همین دلیلاخبار تفسیری موجود، مشابهت لفظی یا محتوایی نیافتیم. 

ها را از مصادر حدیثی و تفسیری و به دست ما نرسیده است یا در حالت دوم، نقل به معنا و تغییرات متعدد، آن
 و 407، 280، 111، صص1تا، جی نمونه روایات نک: طوسی، بی)براشناسیم، دور کرده است آشنایی که ما می

 و...(. 133، ص5ج و 350، 254، 53، صص3ج و 318، 116، صص2ج
 ي  و  ر  »، مصدر و منبعی نداشت: داده شدهنسبت  )ع( که به امام صادق «التبیان»این روایت تفسیر نمونه، برای 

ه   ب  ر  ا ض  م  ن  : إ  ال  ق   ه  ن  ( ا  ع) د  م  ح  م   بن   ر  ف  ع  ج   ق  اد  الص   ن  ع     ة  وض  ع  ب  ال  ب   الل 
 

ا م   یع  م  ا ج  یه  ف   ق  ل  خ   ه  ر  غ  ی ص  ل  ع   ة  وض  ع  ب  ال   ن  ل 
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 ز   و   ه  ر  ب  ی ک  ل  ع   یل  ف  ي ال  ف  
ه   اد  ر  أ  . ف  ن  ی  ر  آخ   ن  ی  و  ض  ع   ة  اد  ی   م  ظ  ع   یب  ج  ع   و   ه  ق  ل  خ   ف  ط  ی ل  ل  ع   ین  ن  م  ؤ  م  ال   ک  ل  ذ  ب   ه  ب  ن  ی   ن  ا   الل 

 (. 111، ص1تا، ج)طوسی، بی «ه  ع  ن  ص  
 »ای از سخن یکی از مفسران قرن چهارم اهل سنت، شباهت دارد: گرچه یک جمله از روایت با پاره

 
 خ   ن  ل 

 ة  ق  ل 
تت شبعت ما ت جائعة عاشت فإذاام  ا د  م   ة  وض  ع  ب  ال   ن  إ   یل  ة أعجب خلقة لن خلقتها تشبه خلقة الفیل ق  وض  ع  ب  ال  

طوسی و سمرقندی، منبع شیخ (. احتمال دارد 37، ص1ج ،1416)سمرقندی، « إذا الدمي استغنی کفکذل
یده یا بدان قالب روایت بخش ،طوسیشیخ مشترکی داشتند که سمرقندی آن را از قالب روایات خارج کرده یا منبع 

  شباهتی با هم دارند. ،اتفاق و بخت است که دو متن مفسر صرفاً 
ی گاهی بویژه که مغرب ،توان از نقش وزیر مغربی در جابجایی الفاظ و تعابیر احادیث چشم پوشیدنمی ،البته

به بلخی، ابوجعفر و به کاتب نعمانی،  مثالً  ،یاد کرده است)ع( های شبیه ائمه برخی از راویان خود را با کنیه
 (.215ص ،1394نیا، ابوعبدالله گفته است )کریمی

طوسی و یخ شطوسی است. وقتی شیخ میزان نقل به معنا و تغییر کلمات وزیر مغربی بیش از  ،استگفتنی 
سیر طبری طوسی بیشتر شبیه متن تفشیخ کنند، خبر وزیر مغربی هر دو از منبع مشترکی مانند طبری استفاده می

حال سفر بودن وزیر  دائم در (. احتمالً 153، ص1تا، جطوسی، بی /215ص ،1394نیا، است )نک: کریمی
های سیاسی و اجرایی او، به رغم حافظه و نبوغش، مانع از سمت ،ها و از سوی دیگرمغربی و جابجایی بین شهر

 دقت و ضبط کامل وی هنگام گزارش روایات تفسیری شده است.

 رفتهمصادر مفقود و از دست -4-2
شیخ طوسی، بیانگر وجود مصادری است که الن مفقود  «التبیان»نشدن مصدر تعدادی از روایات یافت

ه کرده و ها استفادطوسی از آنشیخ  که پس باید به دنبال مصادر و منابعی بود و در دسترس ما قرار ندارند. هستند
بغداد،  ائفیه شهرهای طدر فتنه تاریخ ثبت کرده که زیرا ،به دست ما نرسیده است. این امر دور از انتظار نیست

سوزی از بین رفته و او مجبور به مهاجرت به نجف شده است طوسی در آتش کتابخانه شیخ ایهبسیاری از کتاب
 (.250، ص1417حلی، عالمه )

 روشن و قطعی است که شیخ طوسی بعضی از روایات را از تفاسیری همچون تفاسیر معتزلیان ،از سوی دیگر 
ترسی، هایش، اما به دلیل عدم دسه یا از کتب اساتید یا هم شاگردیهای مفقود تفسیر وزیر مغربی گرفتیا از بخش

  امکان مقایسه و تعیین مصدر وجود ندارد.
ابوالقاسم ، ق( 303م. ) معتزله رویکرد فکری غالب مفسران قرون سوم و چهارم هجری است. ابوعلی جبایی

از سردمداران اندیشه اعتزالی در کالم  ق( 384م. ) و رّمانی ق( 322م. ) ابومسلم اصفهانیق(،  319م. بلخی )
انی را از مّ رعلی بن عیسی محمد بن بحر اصفهانی و ، تفسیر «التبیان»شیخ طوسی در مقدمه  و تفسیر بودند.

 .(2-1، صص1ج ،تا)طوسی، بیکند ها به نیکی یاد میبهترین تفاسیری دانسته که تاکنون نوشته شده و از آن
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و از تفسیر بلخی نیز به  (297، ص4ج ،)همان« التفسیر ی: فیقال الجبائ»به صورت  از تفسیر جبایی ،همچنین

 رده است.یاد ک (13، ص1ج ،)همان «کتاب التفسیر یف یحکی البلخ»ورت ص
 390بیش از « البلخی»بار(،  82علی الجبایی بار )ابو 750بیش از « جبایی» نامهای ما نشان داد جستجو

بار،  8« النقاش»بار(،  9بار )ابومسلم محمد بن بحر  30بیش از « ابومسلم»بار(،  2بار )ابوالقاسم البلخی 
مصدر  در مواردیافراد مذکور بدیهی است که تفاسیر آمده است.  «التبیان» تفسیر بار، در 330بیش از « لرمانیا»

 اند و در دسترس نیستند.گرچه همه این تفاسیر اکنون از دست رفته ،اندنیز بوده «التبیان»روایات 

 «التبیان» در «ابوجعفر»مراد از  -4-3
، به امام باقر )ع( است هآورد «التبیان»هایی را که شیخ طوسی در تفسیر «ابوجعفر» برداران تفسیر تبیان،نسخه

 د. یافت نشون این دسته روایات ،طبیعی است که در منابع تفسیری و حدیثی ،در نتیجه .منتسب نمودند
 شیعه ی متون تفسیریها«ابوجعفر»همه ن گرداندو باز آبادی نخستین بار در دللتسالها پیش، صالحی نجف

های اشتباه را بر اساس تفسیر وی این انتساب ،البته .(1382، آبادی)نک: صالحی نجف به امام باقر )ع( تردید کرد
طوسی است،  شیخ «التبیان  »، «البیانمجمع»اما از آنجا که منبع اصلی تفسیر  ،استخراج کرده بود «مجمع البیان»

همگی  که دهدنسبت می« ابوجعفر»به روایاتی  این کتابطوسی در شیخ جست.  «التبیان»ها را در باید ریشه آن
مر را خالف این ا، و جستجوی بیشتر یابیاما مصدر ،از امام باقر )ع( نقل شده باشند رسددر نگاه اول، به نظر می

 .دهدنشان می
شت در بازگ ،استمشترک  طوسیشیخ ، طبری و نیز شخص امام باقر )ع(میان « ابوجعفر»از آنجا که کنیه 

تن  به این سه را فرد چهارمی نیاباید دقت مضاعف کرد. کریمی «التبیان»دادن این کنیه به صاحب آن در متن 
ق(  146 م.برخی روایات تفسیر محمد بن سائب کلبی ) ،بر این باور است که وزیر مغربی زیرا وی 1،افزوده است

رو رخ داده که تفسیر کلبی نزد  . این امر از آن(134ص ،1390نیا، )کریمی را با کنیه ابوجعفر نقل کرده است
به هنگام نقل از کلبی در سند، به نام وی ای که است به گونه سوم مطرود بوده های دوم ومفسران کهن و در قرن

 کردند. بر این اساس، وزیر مغربی که خود به سبب اتصال بامی های ابونضر یا ابوسعید از وی یادتدلیس و با کنیه
ی کلبتصریح به نام دربار فاطمیان مصر در معرض اتهامات سیاسی بوده، کوشیده موافق با جریان عاّمه از 

های دانشگاهی نیز به بررسی کنیه نامهدر پایان (.135)همان، ص یاد کند کنیه ابوجعفرو از او با  هردخودداری ک
 (.1394 ،خنامان زادهپهلوانی /1394نیا، پرداخته شده است )نک: کریمی «التبیان»ابوجعفر در تفسیر 

ه دسته روایت با س ،«التبیان»های منتهی به ابوجعفر تفسیر در برابر روایت که ها نشان دادبه طور کلی جستجو
 :روبرو هستیم

                                           
نیا در پژوهشی که بر روی متن تفسیر وزیر مغربی انجام داده، است کلبی را نیز به عنوان مرجع کنیه ابوجعفر کریمی ،. گفتنی است1 

 .(185ش، ص1394نیا، کریمی)کند معرفی می
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لب این مط ،منابعبا سایر مقایسه  دراست که  )ع( باقراز ابوجعفر محمد بن علی  منقول روایت دسته اول:
مطلق، امام باقر )ع(  شود که مراد شیخ طوسی از ابوجعفر به صورتهای اندکی یافت میشود. نمونهاثبات می

ه چون معموًل الفاظ ب ،توان اظهار نظر کردها هم همیشه با قاطعیت نمیباشد. درباره درستی و تطبیق این نمونه
 .صورت مشابه یا نقل به معنا، گزارش شدند

ُقوَن ما َبِخُلوا ِبِه َیْوَم اْلِقیاَمِة...... ﴿برای مثال در تفسیر آیه  به زودی آنچه (: »3/180عمران: )آل ﴾َسُیَطوَّ
اة، الزک یمانع یأنها نزلت ف» :آورد، شیخ طوسی می«شوداند، روز قیامت طوق گردنشان میکه به آن بخل ورزیده

 (. دو منبع امامی، روایتی نسبتًا طولنی و متصل به امام باقر64، ص3تا، ج)طوسی، بی« جعفر )ع(یو هو قول أب
، 1365کلینی،  /207، ص1، ج1380د )عیاشی، نگرداند، باز میپردازمینبه کسی که زکات  آورند و آیه رامی )ع(

تواند به وی نیز بازگشت داشته باشد )طبری، (. گرچه طبری هم، همین تفسیر را قائل است و می504، ص3ج
 ؛(127، ص4، ج1412

آید و یای به دست مابوجعفر طبری است که از مقایسه با متن طبری چنین نتیجه روایت منقول از دسته دوم:
 شود.های متعددی برای آن دیده مینمونه

ما کاَن ﴿توان مثال یهودی و نصرانی نبودن ابراهیم )ع( را مطرح کرد. شیخ طوسی ذیل آیه برای این دسته، می
ا َو  ا َو ل َنْصراِنیًّ ابراهیم (: »67/ 3عمران:)آل ﴾لِکْن کاَن َحِنیفاا ُمْسِلماا َو ما کاَن ِمَن اْلُمْشرِِکین ِإْبراِهیُم َیُهوِدیًّ

 ،ندک، روایتی از ابوجعفر گزارش می«گرایی فرمانبردار بود، و از مشرکان نبودنه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه حق
 ة  اد  ت  ق   و   ن  س  ح  ال   ر  ک  ذ  »پنداشتند: دین خود میو هم کیشداّل بر قول یهودیان و نصاری که هر یک، ابراهیم )ع( را هم

ًا، یّ ان  ر  ص  ن   ان  ی ک  ار  ص  الن   ت  ال  ق   ًا، و  یّ ود  ه  ی   یم  اه  ر  ب  ا   ان  : ک  ت  ال  ق   ود  ه  ی  ال   ن  )ع(: أ   رعف  ج   یب  أ   ن  ع   یو  ر  م  ال   و  ه   و   ر  ام  ع   و  
 (.492، ص2ج ،تاوسی، بی)ط «ةی  اْل  ه  ذ  ه   ال  نز  ا  ب   ك  ل  ي ذ  ف   الّله   م  ه  ب  کذ  أف  

ند. کطبری چندین جا در تفسیرخود، به بحث حنیف بودن ابراهیم )ع( و یهودی و نصرانی نبودن وی اشاره می
   و  ه   ید  ن  ع   یف  ن  ح  ل  : ا  رف  ع  وج  ب  أ   ال  ق  »شود: یک بار نیز سخن و داوری طبری با کنیه ابوجعفر یاد می

ی ل  ع   ة  ام  ق  ت  س  ال 
 إ   ین  د  

 (. 441، ص1، ج1412)طبری، ...« ه  ت  ل  ی م  ل  ع   ه  اع  ب  ت  إ یم و  اه  ر  ب 
، ا یزید  ن  : ث  ال  ، ق  شر  ا ب  ن  ث  د  ح  »طبری در موارد دیگر با چندین سند، متن نقل شده شیخ طوسی را بیان کرده است: 

تاب  ی   ه  قول   ة  تاد  ق  ن ع   ا سعید  ن  : ث  ال  ق   ک 
ل  ال  ه   ف  ا أ 

ون  اج  ح  م  ت  یم   یل  راه  ب   إ   یف   ون  اج  ح  ت   م  : ل  ول  ق  ی   إ 
 ان  ک   ه  ن  أ   ون  م  ع  ز  ت   و   یم  اه  ر  ب 

: ال  ، ق  ر  ام  ع  ن ع   د  ن داو  ع   ه  اللّ  بد  ع   بن   د  ا خال  ن  : ث  ، قال  ی  ط  الواس   شاهین   بن   ي إسحاق  ن  ث  د  ح  »و ...« ، اً یّ ان  ر  ص  ن   و  أ   اً یّ ود  ه  ی  
ر  ا ک  : م  ّل ج  و   ز  ع   الله   ل  ز  ن  أ  ا، ف  ن  ین  ی د  ل  ع   و  ی: ه  ار  ص  الن   ت  ال  ق   ا، و  ن  ین  ی د  ل  ع   یم  اه  ر  ب  : إ  ود  ه  ی  ال   ت  ال  ق   ب   إ 

ا و  ل  ان  یًّ ود  ه  یم  ی   اه 
ر   ص  ا اْلیةن  یًّ  (.217و 216، صص3، ج1412)طبری، « ان 

تحت تأثیر  کند ودهی میگزارش «التبیان»نکته جالب توجه این است که با آنکه طبرسی عمومًا مطابق تفسیر 
 و   اس  بّ ع   ابن   ال  ق  »آن است، در این مورد، روایت را از ابوجعفر امام باقر )ع( نقل نکرده، بلکه چنین آورده است: 

 إ   یوا ف  ع  از  ن  ت  ف   ول الله  س  ر   د  ن  وا ع  ع  م  ت  ج  ان ا  ر  ج  ی ن  ار  ص  ن   و   ود  ه  ی  ال   ار  ب  ح  أ   ن  إ   :ة  تاد  ق   و   ن  س  الح  
 ان  ا ک  م  : ود  ه  ی  ال   ت  ال  ق  یم ف  اه  ر  ب 
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ر   ل  إ   ان  ا ک  م   :یار  ص  الن   ت  ال  ق   و   اً یّ ود  ه   ی  ل  إ   ص  ان  یًّ موارد برای / 768، ص2، ج1372)طبرسی، « ةی  اْل  ه  ذ  ه   الله   ل  ز  ن  أ  ف   ان 

 /85و  84، صص5تا، جطوسی، بی /180، ص3، ج1412طبری،  /456، ص2تا، جشتر نک: طوسی، بیبی
 ؛و...( 127، ص9، ج1412طبری، 

، کلبی «ابوجعفر»نیا بر اساس تفسیر وزیر مغربی، منظور از طبق فرضیه کریمی ممکن است دسته سوم:
 کند.و شیخ طوسی، روایت کلبی را گزارش می باشد

ث  »در تفسیر عبارت توان یافت. های متعددی میمثال نیز شگفتی است که برای دسته سومجای  اس  م  لن  ًة ل  « اب 
اِس  َمَثاَبةا  اْلَبْیَت  َجَعْلَنا ِإذْ  َو ﴿در آیه  لنَّ ا.. َو  لِّ ْمنا

َ
[ را برای مردم محل و چون خانه ]کعبه(: »125/ 2بقره: ) ﴾.أ

 ا   ون  ع  ج  ر  )ع(: ی   ر  ف  ع  وج  ب  ا   ال  ق  »نویسد: میشیخ طوسی ، ...«[ امنی قرار دادیماجتماع و ]جای
 م   ون  ض  ق  ی   ل   ه  ی  ل 

 ه  ن 
بری جمله ط زبیشتر مفسران کهن اهل سنت ارا « مثابة»چنین تفسیری برای  (.451، ص1جتا، )طوسی، بی «اً طرو  

اخبار  اما کتاب ،(420، ص1ج ،1412طبری،  /49-48صص ،1403ثوری، ال)سفیان  دهندبه مجاهد نسبت می
این مثال  ،بنابراین (.283، ص1تا، ج)ازرقی، بیرساند می «کلبی»این خبر تفسیری را به  ،سندسلسله با  مکه
 کلبیا به هبرخی ابوجعفر تقلید شیخ طوسی از وزیر مغربی در ارجاع فرضیه تواند شاهدی دیگر برای اثباتمی

 باشد. 
تا، است )طوسی، بی« )ع( رف  ع  ج  یب  أ   ن  ع   یو  ر  م  ال   و  ه   و   آلف   ة  شر  ع   بو  لّر : ا  اج  ج  الز   ال  ق   و  »نمونه دیگر روایت 

، 2008)نک: طبرانی، کلبی است  همان ،مراد از ابوجعفرشود ها مشخص میمقایسه سند( که با 11، ص3ج
های بیشتر مراجعه و برای نمونه /181، ص3ج ،1422ثعلبی،  /255، ص1ج ،1416 سمرقندی، /142، ص2ج

  .(276، ص1ج ،1416سمرقندی،  /96، ص3تا، جطوسی، بی: یدمقایسه کن

 گیرینتیجه
توان خالصه آن را در جدول زیر بندی شده بنگریم، میرا دسته «التبیان»اگر بخواهیم جمع مصادر روایات 

  مشاهده کرد:
 اتیتعداد روا اتیروا یبندمصادر و دسته ردیف

 62 روایات اخذ شده از مصادر حدیثی شیعه 1
 3 روایات اخذ شده از مصادر حدیثی اهل سنت 2
 85 وزیر مغربی «المصابیح»روایات اخذ شده از  3
 112 روایات اخذ شده از دیگر تفاسیر شیعه 4
 250 طبری «جامع البیان»روایات اخذ شده از  5
 135 روایات اخذ شده از دیگر تفاسیر اهل سنت 6
 17 مصادر لغوی و مصادر متفرقه 7
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 140 بدون مصدر اتیروا 8
 230 روایات مشترک بین منابع شیعی، بین منابع سّنی و بین منابع شیعی و سّنی 9

 1034 «التبیان»جمع کل  روایات تفسیر 
 

 «ع البیانجام»، «التبیان»استنادترین تفسیر و منبع توان مشاهده کرد، پرهمانطور که از مقایسه آمار جدول می
 طبری است که قریب یک چهارم روایات این تفسیر مطرح شیعی را به خود اختصاص داده است. 

 دهدیوزیرمغربی است. این آمار نشان م «المصابیح»تفسیر ، «التبیان»مصدر انفرادی پس از تفسیر طبری، 
ی وزیر مغربی است. این در حال «المصابیح»و  «البیانجامع »، «التبیان»و مصادر  هاترین کتابگذارثیرتأ که

انند تفسیر م ،گاه از تفاسیر امامی پیش از خود که بیشتر تفاسیر روایی محض هستندطوسی هیچاست که شیخ 
، 3ج ،اتو فقط دو بار از علی بن ابراهیم نام برده است )طوسی، بی بردبه صراحت نام نمی، عیاشی و تفسیر قمی

 (.483، ص6ج و 386ص
با توجه به اینکه روش شیخ طوسی در تفسیر تبیان، روش جامعی بوده و  ،شاید در توجیه این امر بتوان گفت

پیش از شیخ طوسی، تفسیر کامل و مهم و قابل  عالوه بر نقل روایات، به عقل و استدلل نیز توجه کرده است،
اسیر عیاشی و قمی تف .قرار گیرد «التبیان»منبع تفسیر بزرگ در امامیه شکل نگرفته بود تا  در تمامی ابعاد، توجهی

  نیز ناقص یا مختصر و کوتاه، و بیشتر روایی محض بودند.
 های متعدد،شده هر روایت و دیدن نقل به معناو مصادر یافت «التبیان»پس از مقایسه سند و متن روایات 

 ه گاهیکرو کمک گرفته  و نه متن مکتوب پیش  « حافظه»وی از  ،توان گفتشیخ طوسی می درباره روش گزارش
« داللهذکره ابوجعفر و ابوعب»شیخ طوسی، احادیث و اقوال طبری را با تعبیر  موارد برخی در زیرا ،خطا رفته است

 ینبعدر هیچ ماین اقوال و احادیث روزی و کامل، های شبانهبه رغم جستجو کند کهمستند می روایات اهل بیتبه 
از  طوسی شیخ احتمالً اما  ،توان احتمال از دست رفتن برخی منابع را از نظر دور داشتیافت نشد. گرچه نمی

در ذهن داشته به این حدیث مرتبط دانسته  )ع( حافظه کمک گرفته و مفهوم یا عبارت مشابهی که از احادیث ائمه
طوسی، این عبارات را در جهت شیخ یا شاگردان  انبردارنسخهتوان مطرح کرد که است. این احتمال را هم می

طوسی  شیخاز عوارض روش  ای روشن برای این فرضیه نداریم.هرچند قرینه ،اندشیعی کردن تفسیر، به آن افزوده
 توان به تقطیع، نقل به معنا، تصحیف در متن و سند اشاره نمود.می «التبیان»در نقل روایات 
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 و مآخذ منابع
یمقرآن ـ   ق.1418تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی،  ؛دفولدون محمدمهدی :ترجمه؛ کر
، 3حمد؛ چ: طیب، اسعد متحقیق؛ ابن ابی حاتم( تفسیر) العظیمتفسیر القرآن حاتم، عبدالرحمن بن محمد؛ ابیابن.1

 ق.1419ریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز، 
 ،یالعرب : دارالکتاب، بیروت: أبوإسحاق حوینيتحقیق ؛آداب اللسان الصمت و ؛أبوبکر عبدالله بن محمد دنیا،ابیابن.2

 ق.1410
یخ المدینة لبن شبةشبه، عمر بن شبه؛ ابن.3  ق.1399 نا،ی: بجدة ،: فهیم محمد شلتوتتحقیق؛ تار
معالم العلماء فی فهرست کتب الشیعة و اسماء المصنفین منهم قدیما  الله محمد بن علی؛شهر آشوب، ابوعبدابن.4

 تا.سسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت، بی؛ قم: مؤو حدیثا
یخ حلب یبغیة الطلب ف ؛عدیم، عمر بن احمدابن.5  تا.، بیدار الفکر جا:، بیسهیل زکار: تحقیق؛ تار
محمود  و عبد القادر الرنؤوط :تحقیق ؛أخبار من ذهب یشذرات الذهب ف ؛بن أحمد یعماد حنبلی، عبدالحابن.6

 ق.1406دار بن کثیر،  :الرناؤوط، دمشق
؛ مصحح: ناصح، روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآنابوالفتوح رازی، حسین بن علی؛ .7

 ق.1408مشهد مقدس: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسالمی،  ،یاحقی، محمدجعفرمحمدمهدی؛ 
بیروت: دار الندلس  ،الصالح ملحس ی: رشدتحقیق؛ أخبار مکة وما جاء فیها من األثار ازرقی، محمد بن عبد الله؛.8

 تا.بی للنشر،
آبادی در خصوص استناد روایات ابوجعفر به امام نجف بررسی آراء آقای صالحی»؛ زاده خنامان، الهامیپهلوان.9

نامه کارشناسی ارشد، رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق ؛ پایان«باقر )ع( در تفسیر مجمع البیان
 ش.1394باهنر کرمان،  دانشگاه شهیدو الهیات، 

روت: دار إحیاء بی ر،عاشو: ابی محمد ابنتحقیق؛ بیشف و البیان المعروف تفسیر الثعلالکثعلبی، احمد بن محمد؛ .10
 ق.1422التراث العربي، 

 م.1992، نا: بیجا، بی5چ ؛معجم رجال الحدیث ؛خویی، ابوالقاسم.11
: مؤسسة ، بیروت4، چیمحمد نعیم العرقسوس و شعیب الرنؤوط :تحقیق ؛سیر أعلم النبلء بن احمد؛محمد  ذهبي،.12

 ق.1406 الرسالة،
 ش.1387، 56شماره های قرآنی، پژوهش، «روایت در تفسیر تبیان»رهبری، حسن؛ .13
یر المغربی »زهرانی، عبدالکریم بن صالح؛ .14 المصابیح فی تفسیر القرآن العظیم للحسین بن علی المعروف بالوز

 ق.1421؛ پایان نامه دکتری، کلیة اللغة، جامعة ام القری، «( من اول سورة الفاتحة الی آخر سورة السراء418)ت:
 ق.1403؛ بیروت: دارالکتب العلمیة، تفسیر الثوريثوري، سفیان بن سعید؛ سفیان .15
عمروی، بیروت: دار الفکر، عمر : تحقیق؛ تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلومسمرقندی، نصر بن محمد؛ .16

 ق.1416
 هران:؛ تچهار مقاله تفسیریهای خیالی در تفسیر مجمع البیان به همراه حدیثالله؛ نعمتآبادی، صالحی نجف.17

 ش.1382کویر، 
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 ق.1413جامعه مدرسین، اسالمی انتشارات  دفتر ، قم:3؛ چمن ل یحضره الفقیه؛ محمد بن علیصدوق، .18
  م.2008، ی؛ اربد: دار الکتاب الثقافالتفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیمطبرانی، سلیمان بن احمد؛ .19
، 3چ ،رسولی هاشم و یزدی طباطباییالله فضل: تصحیح؛ تفسیر القرآن یمجمع البیان فطبرسی، فضل بن حسن؛ .20

 ش.1372تهران: ناصرخسرو، 
 ق.1412؛ بیروت: دار المعرفة، جامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر؛ .21
العربي،  دار إحیاء التراث بیروت: ،: احمد حبیب عاملییحصحت؛ التبیان في تفسیر القرآن طوسی، محمد بن حسن؛.22
 تا.بی

 ق.1417، قم: مؤسسة نشر الفقاهة، ی: جواد قیومتحقیق؛ خلصة األقوال؛ بن یوسف عالمه حلي، حسن.23
ة، تهران: مکتبة العلمیة السالمی ،: هاشم رسولیتحقیق؛ (یالتفسیر)تفسیر العیاش عیاشی، محمد بن مسعود؛.24

 ق.1380
نامه  انیپا؛ «یطبر  انیجامع الب ریاز تفس یطوس خیش انیتب ریتفس یر یپذریتأث یبررس»فریدونی مهرگان، محمد؛ .25

 ش.1391یی، رجا دیشه ریدب تیارشد، تهران: دانشگاه ترب یکارشناس
 ش.1363، قم: دار الکتاب، 3چ ،: طیب موسوی جزایریتحقیق؛ میتفسیر الققمی، علی بن ابراهیم؛ .26
 ش. 1385، 74، مطالعات اسالمی، شماره ««التبیان»شیخ طوسی و منابع تفسیری وی در »نیا، مرتضی؛ کریمی.27
کله سالنه » ؛ـــــــــــــــــــ.28 رآن پژوهش های ق، «یو سن   عهیدر منابع کهن ش یر یتفس یتیروا ی: بررسهودیمأ

 ش.1390، 2، شماره 44و حدیث، سال 
یر مغربی»؛ ـــــــــــــــــــ.29 گرایش  رشته الهیاتدکتری،  رساله؛ «و روش شناسی المصابیح فی تفسیر القرآن وز

 ش.1394، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه تهران، علوم قرآن و حدیث
 ش.1365، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، 4؛ چالکافی کلینی، محمد بن یعقوب؛.30
، قم: مجمع إحیاء الثقافة ی: محمدباقر محمودتحقیق؛ المؤمنین )ع(مناقب اإلمام أمیر  ؛محمد بن سلیمان ی،کوف.31

 ق.1412اإلسالمیة، 
 سید بن عبدالمقصود عبدالرحیم،؛ مراجعه و تعلیق: النکت و العیون تفسیر الماوردیماوردی، علی بن محمد؛ .32

 تا.علي بیضون، بیبیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمد 
ق.1416، یمؤسسة النشر اإلسالمقم:  ؛النجاشی رجال ؛نجاشی، احمد بن علی.33





 

 


