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 چکیده 
یقینف نقل روایات و اقوال تفسیری، اثر شیخ طوسی «فی تفسیر القرآن التبیان»های تفسیر هایویژگییکی از    ر

 برخیحذف  یابا تغییر ( نقل روایات اهل بیت)ع به یک روش عمل نکرده و در ویژگیدر عمل به این  لفؤ م است.
تقطیع ، نقل به معنا نظیرهایی روایات دچار آسیب، نتیجه درکند. میاشاره  آنها موضوع اصلیبه بیشتر ، واژگان روایت

 «البیان مجمع»به تفسیر  انتقال بسیاری از روایات تفسیر درنقش مرجع بودن این ، از سوییده است. ش و اختصار
 ضمن اشاره، حاضر نوشتار .له افزوده استأایی بر اهمیت این مسویژه تفاسیر رو ب، تفاسیر بعدی شیعهآن به  و از طبرسی
داده است نشان پرداخته و  «التبیان» تفسیر در آن هایبه بررسی ابعاد و گونه، ی نقل به معنا از نگاه پژوهشگرانبندبه دسته

حذف و اضافه و ، از نوع جایگزینی های متنوعیگونه است. دچار نقل به معنا شده «التبیان»روایات در برخی  که
و فهم معنای روایت  شودمشاهده میترکیب آنها با دیگر عوارض حدیثی ، و گاهدر سطح واژگان و جمالت  جابجایی

یژه در روایاتی که مصادر و ب، نقل به معنا در برخی موارد را بدون توجه به اصل روایات در مصادر دشوار ساخته است.
 .موجب سلب اعتماد به آنها شده است، آنها موجود نیست
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  و طرح مسأله مقدمه -1
تا قبل از  شد. تألیفتفسیر جامع و اجتهادی شیعه است که پس از دوره تفاسیر روایی  نخستین «التبیان»

 تألیفاتبرخی . اندتمامی آیات قرآن نپرداختهبیان مفاهیم  تفسیر و تفاسیر شیعی به صورت کامل به «التبیان»
 برخی دیگر و روایات تفسیری عیاشی به جمع و نقل ابوالنضرقمی و علی بن ابراهیم همچون تفسیر تفسیری 

اثر شریف  «ویلأنفائس الت»و  ق( 406. اثر شریف رضی )م «متشابه التنزیل یحقایق التأویل ف» مانند
  .اندی به تفسیر آیات قرآن پرداختهگزینشبه صورت  ق( 436. )م مرتضی

و ع( اهل بیت )حجم زیادی از روایات اما ، صبغه کالمی داردعلی رغم اینکه بیشتر  «التبیان»تفسیر 
واالت در بررسی روایات التبیان این سئ تابعین و مفسران متقدم در آن نقل شده است.، اقوال تفسیری صحابه

ان آیا روایات التبی ؟التبیان مشاهده می شود چه تغییراتی در روایات نقل شده در که نمایدبه ذهن خطور می
ویژه نقل  دالیل تغییرروایات به شود؟گری در روایات این تفسیر دیده میفقط نقل به معنا شده یا تغییرات دی

مغربی  سیر تفمنابع متقدم، از جمله های موجود در روایات التبیان از به معنا در التبیان چیست؟ آیا نقل به معنا
 ؟به این تفسیر منتقل شده یا شیخ طوسی خود، روایات را نقل به معنا کرده است

در مصادر متقدم  نسخه اصلی روایاتبا روایات بسیاری از که  دهدبررسی و تطبیق این روایات نشان می
برخی ، وهعالبه  ده است.ش 2تقطیع و 1معنانقل به و دستخوش  به لحاظ واژگان و ساختار روایت تفاوت دارد

شیوه نقل روایات  تا قبل از شیخ طوسی این های روایی نقل شده است.گزارش یا 3روایات به صورت اختصار
شود و اینگونه نقل روایت از شیخ طوسی که خود از مشاهده نمی و مصادر روایی شیعه قرآنی تألیفات رد

 «التبیان»ر ل به معنا دپیگیری نق .ل داردم  أجای ت، اربعه حدیثی شیعه استمحدثان بزرگ و از نویسنگان کتب 
شیخ طوسی حلقه واسطه بین اصول و مصنفات متقدم ، اوالا  :دارای اهمیت ویژه است لهأمسدو  با توجه به

 ه ویژه تفاسیرب متأخر تألیفاتبه  «التبیان»بسیاری از روایات تفسیر ، ثانیاا ، باشدبعد از آنها می تألیفاتشیعه و 
ده و... منتقل ش «البرهان»، «الثقلین نور»، «الصافی»، راوندی «فقه القرآن»، «مجمع البیان»روایی همچون 

 است. 
والنی پرهیز از ط، تقریبی وانگیزه نگارش تفسیر جامع  توان بهمی «التبیان»در پیجویی علل نقل به معنا در 

در دسترس نبودن منابع روایی به خاطر ، رفگرایی ص  از حدیث دوری، تفسیری موجز تألیفو  شدن مباحث
برخی روایات  نقل به معنا در، همچنین ره کرد.در بغداد اشاطوسی  های شیخسوزی خانه و کتابآتش

اشد. بمی «التبیان»است که یکی از منابع  وزیر مغربی «المصابیح»فسیر به خاطر نقل آنها از ت «التبیان»
 همواره، صحابه و مفسران و حتی دیگر اندیشمندان اقوال، )ع( ائمه احادیث، ینبو روایات نقل در مغربی

                                                      
. نقل به معنا: حدیث با الفاظی که خود راوی برگزیده است نه براساس آنچه که از شیخ شنیده است. تعریف کاملتر در همین 1

 نوشتار آمده است. 
، )عاملی «ای از آن، جدای از قسمت های دیگر، در باب متناسب استحدیث و آوردن تنها قطعهقطعه قطعه کردن » :. تقطیع2

 (. 319ص ، 1408
 ،)مامقانی« روایُة بعض  الحدیث  الواحد  دوَن بعض  ». اگرچه مرحوم مامقانی تقطیع و اختصار را به یک معنا گرفته است: 3

یعنی شیخ طوسی ، خالصه کردن متن روایات است، در این پژوهشاما نظر نگارنده از اختصار ، (300ص ، 2ج، 1428
 هایی از روایت را حذف و موضوع اصلی روایت را ذکر کرده است. قسمت
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، نیا)کریمی کند و نقل به معنا ویژگی عمومی آن شناخته می شودمی نقل را نظر مورد جمله مضمون و معنا
  .(175ص، 1394

 پیشینه تحقیق -2
یات سبک شناسی تفسیر تبیان در تعامل با روا»دو پایان نامه ارشد با عناوین  «التبیان»موضوع روایات  در

نقش و جایگاه اخبار صحابه و »در روایات اهل سنت ، به طور خاصو  نگاشته محمد کاظمی «تفسیری
وه استفاده شیخ نح» مقاالت، نیز انجام گرفته است. علی امیری نوشته «شیخ طوسی التبیانتابعان در تفسیر 

روایات  نگاهی به نقل، اختالف قرائت یا تحریف قرآن»اثر خانم سمیه خلیلی و  «التبیانطوسی از روایات در 
روایات در تفسیر »، «التبیان»کاربست روایات در به  نیادکترمرتضی کریمی تألیف «التبیانشیعه در تفسیر 

-آسیببه  اثر مرتضی عابدینی «التبیانمجمع البیان و های خیالی در حدیث»و  اثرحسن رهبری «التبیان

اشته نگ «وزیرمغربی و روش شناسی تفسیری المصابیح»اند. رساله دکتری روایات تفسیری پرداختهشناسی 
 .بررسی کرده است، را که از تفسیر مغربی نقل شده «التبیان»برخی روایات نیز  نیادکتر مرتضی کریمی
 های مختلفگونه، متأخرپژوهان توسط حدیث در نقل به معنا صورت گرفتههای بندیبا توجه به دسته

های و اضافه از مهمترین گونهحذف ، جابجایی، شود. جایگزینیمشاهده می «التبیان» در تفسیراین پدیده 
رکیب ت به صورت انفرادی و و نقل به معنا در این تفسیر زیادجمله است. تنوع  و نقل به معنا در سطح واژگان

قل ن با توجه به روایات جواز عالوه بر شناسایی انواع نقل به معنا، در این پژوهشنیز وجود دارد.  هم ها باگونه
ب ترکی، گستردگی نقل به معنا در یک روایت، چون نقل به معنا و تقطیعهمهای خاصی از آن گونه، به معنا
  .شده استاستخراج  ر روایتاختصا همراه با نقل به معنا و، روایات

  نقل به معنابه  گذرا نگاهی -3
ه نقل کردن سخنان یک فرد با واژگانی دیگر که باید بدانیم ک، نقل به معنا در حوزه حدیث بیانقبل از 

بردارنده اثرات خاص بر  باشد و درهای معمول هر زبان میاز ویژگی، همان معنای مورد نظر او را برساند
 ،کالم دیگران متفاوت است و سخنانمفهوم و منظور گوینده است. از آنجا که حافظه افراد در ثبت و ضبط 

رش امری قابل پذی، سیره عقالی جامعه امری گریزناپذیر و در نقل به معنا، بازگویی این سخنان در به ناچار
، دهایی که سخنانشان حجیت شرعی دارمل کالم انساننقل دقیق و کااما ، (45ص، 1375، )مهریزی است

 شود.تر مطرح میبه صورت جدی
جواز  و دیگر یاحدیث با معن آن را روایت، نقل به معنا بدون ذکر تعریفی خاص از، متقدم پژوهانحدیث

گاهی به آن را  ، صالح ابن /198ص، تابی، بغدادیخطیب ) انددانسته آنهامعنا و مقصود الفاظ و تفاوت آ
نقل به معنا در  .(278ص، 2ج، 1428، مامقانی /310ص، 1ج، 1408، شهید ثانی /322ص، 1423

تعبیر جدیدی ، ای که در کل یا بخشی از حدیثتصرف در لفظ حدیث است به گونه، ترتعریفی دقیق و جامع
-صورت و تصرفبه شرط آنکه مدلول حدیث به طور نسبی محفوظ بماند ، تعبیر اصلی شده باشد جایگزین

، این تعریف .(31ص، 1394، )پاکتچی نوعی ارتباط معنایی و نه شنیداری یا نوشتاری باشد مبتنی بر، گرفته
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ره بحث از دای، می گردد منجر به تصحیف و تحریف تغییرات ناشی از شباهت در حروف و نحوه کتابت را که
 . کندخارج می

در رویارویی با آن سه پژوهان بوده و حدیث بحث برانگیزپذیرش نقل به معنا در روایات از موضوعات 
، اندکی از اهل سنت گروه .2؛ اندجواز آن را به صورت مطلق پذیرفتهای عده .1ند: اکرده دیدگاه کلی ارائه

 یآن را با رعایت شرایط، بیشترین اندیشمندان اسالمی .3و  اندعدم جواز آن را به صورت مطلق پذیرفته
 .(70ص، 1389، دلبری /278ص، 1ج، 1428، )مامقانی 1پذیرفته اند

 ه صدر اسالم و نقل روایات پیامبرنقل به معنا از جمله مباحث پیرامونی حوزه حدیث است که سابقه آن ب
 و اصحابال ؤمورد توجه و س، جدیبه صورت  غازین اسالم مطرح ورسد و از همان روزهای آ)ص( می
های اصحاب به افرادی که واژگان روایات را با هایی از مخالفتنمونه )ع( بوده است. اهل بیتشاگردان 

، تابی، )خطیب بغدادی بر پیشینه تاریخی نقل به معنا داللت دارد، کردندعوض می هاذهنیت ترادف واژه
 .اندشمردههای زیادی بر علت، گیری این پدیده در روایاتمتخصصان علوم حدیث در شکل .(173ص، 1ج

میربنیز به راویان و اصحاب معصومین  بخشیها مربوط به وقایع تاریخی است و ای از این علتسهم عمده
، 1418، جاللیال)حسینی  ان حدیث به خود اختصاص داده استمباحث مهمی نزد متخصص و گردد

 . (516-514صص

 «التبیان»نقل به معنا در  الیلد  -3-1
 دخالت دارد. «التبیان»نقل به معنای روایات  دالیل خاصی در، عمومی نقل به معناهای عالوه بر علت

انگیزه »مربوط به  توان آنها را در دو دستهمی «التبیان»در بررسی علل وجود نقل به معنا و تقطیع در روایات 
موارد زیر اشاره توان به می مؤلفاز جمله دالیل انگیزشی و ذهنی  جستجو کرد. «تألیففضای »و  «مؤلف

 کرد:
مه در مقد کهبا ویژگی ایجاز و اختصار  نگارش یک تفسیر جامعشیخ طوسی برای گذاری هدفالف: 

صر سیری به صورت مفید و مختتف نوشتن و من به خواست خدای متعال، »: ه استاشاره کرد آنبه  «التبیان»
واننده خکه و نه چنان زیاده گویی می کنم قرآنی در آن می آورم  رشته هایمی نمایم و از هر کدام از آغاز  را

، 1ج، تابی، )طوسی « .شوددچار سردر گمی در فهم کوتاه و کم می نویسم که   نه چنان شود و، دلزده آن
 ؛ (2ص

 وایاتر دقت مفسر در نقل بر این دیدگاه .روایات فقهی بر خالف دیدگاه تسامح در روایات تفسیری :ب
این  «بالتهذی»و  «التبیان»مقایسه برخی روایات مشابه نقل شده در ثر است. ؤمبه لحاظ متن و سند  فقهی

در تفسیر آیه اول سوره انفال پس از نقل آراء شیخ طوسی ، برای نمونه سازد.را به خوبی نمایان می موضوع
ه   بد  َع  یب  أَ  َو  ر  عَف َج  یب  ن أَ َع  َی و  ُر » این روایت را نقل کرده است:، مفسران در تعریف انفال

 :م  اَل ا السَّ َم یه  لَ َع  اللَّ

                                                      
 ،های زبان صدور حدیثآشنایی با ویژگی، . آشنایی راوی به جایگاه الفاظ و معانی وضع شده آن و قرائن دال بر خالف آنها1

/ 219ص، 1428، / مامقانی532ص، 1ج، تابی، کامل و... از جمله این شروط است )سیوطیرساندن معنای حدیث به صورت 
 (. 508ص ، 1418، حسینی جاللی
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َتال  ر  ق 
َغیأ ب  ب  َحرأ نأ َدار  الأ َذ م  َفاَل ُکُل َما ُأخ  نأ

َ نَّ اْلأ َذاإ  َجَلی ا  َها انأ ُلَها َعنأ  ونممض .(72ص، 5ج، تابی، )طوسی «أهأ
یز  َعنأ ُزَراَرَة َو » آمده است: «اْلحکام تهذیب»( کتاب نفالاال)همین روایت در باب  اد  َعنأ َحر  ُه َعنأ َحمَّ َعنأ

ه  َو 
لَّ فاُل ل  نأ

َ فال  ُقل  اْلأ نأ
َ َئُلوَنَك َعن  اْلأ ُه َیسأ ُت َلُه َما َیُقوُل اللَّ ه  ع َقاَل: ُقلأ

د  اللَّ ي َعبأ  َأب 
لَّ  َعنأ َفاُل ل  نأ

َ ُسول  َقاَل اْلأ ه  َو الرَّ
ض  َجاَل 

َي ُکلُّ َأرأ ُسول  ص َو ه  لرَّ ه  َو  ل 
لَّ ٌل ل 

َي َنفأ َجال  َو اَل ر َکاب  َفه  ل  َو اَل ر 
َخیأ َها ب 

َمَل َعَلیأ ر  َأنأ ُیحأ
نأ َغیأ ُلَها م  َأهأ

ُسول  ص لرَّ در این روایت جایگزینی و جابجایی واژگان و جمله رخ داده  .(132ص، 4ج، 1407، )طوسی «ل 
، 5ج و 444ص، 3ج و 108ص، 2جو  260ص، 1ج، تابی، نک. طوسیموارد بیشتر  )برای مطالعه است.

    (318ص، 8ج و 62ص
 موارد زیر است: «التبیان» تألیفاز جمله دالیل مربوط به فضای 

 فشار منجر بهبه شهر بغداد  پس از حمله طغرل بیک سلجوقیکه  بغداد شرایط سیاسی و اجتماعیالف: 
)ابن  وی از بین رفت و مصادر شدهای شیعی و خانه شیخ طوسی آتش زدن کتابخانه، بر شیعیان و هجوم

 تألیف توانسته نظر وی را برمی این اتفاقات، رسدبه نظر می .(7ص، 10ج و 637ص، 9ج، 1385، اثیر
دگی زن، از شیخ طوسی حدود نیم قرن قبلاز جمله شرایط مشابه این است که  .کندتر تفسیری تقریبی مصمم

)ع( را در نقل روایات  صادقین اسم، که مغربی تا جایی شودمیدشوار چنان ، وزیر مغربیشیعی خاندان  برای
همراه  به رویه همین و( 380ص، 1394، نیا)کریمی کندها استفاده میکنیه آن بلکه از، بردبه صراحت نمی

 ؛ شودمیمنتقل  «التبیان» های دیگر بهویژگی
 هایکتاب در نقل به معناب: در دسترس نبودن منابع و مصادر و تکیه بر حافظه نیز از دالیل عمومی 

 ؛ شودبا هجرت شیخ طوسی به شهر نجف تقویت می «التبیان»در مورد  است که روایی
می که در بخش بعدی بررسی «التبیان»ه ب «المصابیح»ج: انتقال روایات نقل به معنا شده از تفسیر 

 گردد.
ثر بوده ؤم «التبیان»نقل روایات در  هایروشهمه بر  مذکور دالیل اگرچه ضرورت دارد کهاین نکته  بیان

بررسی اما ، شدبه صورت گذرا به این دالیل اشاره در اینجا  هاست.نقل به معنا نیز یکی از این روش اما، است
  دارد. مستقلینیاز به پژوهش ، این دالیل تبیینو 

 در نقل به معنا  «المصابیح»و تفسیر  «التبیان»ارتباط  -3-1-1
 القرآن تفسیر یف المصابیح» کتاب، «التبیان»تفسیر  در شیخ طوسی از جمله منابع مورد توجه و استفاده

 ق( 418-370ی )مغرب وزیر به معروف الحسین بن یعل بن الحسین ابوالقاسم، اثر دانشمند شیعی« العظیم
 مختلف یهاحکومت وزیر در و سیاستمدار، یلغو، شاعر، ادیب وی .(69ص، 1365، )نجاشی است
بار  58برخوردار است. نام مغربی  شیعه تفسیر تاریخ سیر قابل توجه در یجایگاه از و بوده یابویه، یفاطم

ادبی ل تفسیری و نقل اقوا، مورد 53مورد روایت تفسیری و  5ها این نقل از 1تکرار شده است. «التبیان»در 

                                                      
، 3و ج 374، 348، 275صص، 2و ج 281، 129، 59، 48صص، 1ر.ک: ج« التبیان»نظرات مغربی در ، . برای نمونه1

 .104، 31، 22صص
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فقط از ، دهدنقل شده که با جستجو و تطبیق واژگان نشان می «التبیان»اما روایاتی در ، مغربی است
 نامی از مغربی نبرده است. ، نقل شده و شیخ طوسی هنگام نقل آنها «المصابیح»

 را ابدین شکل است که نام آنه «التبیان»مورد استفاده در  شیعی مصادر بردن ازنام  در شیخ طوسیروش 
 .است ردهبسنده ک «)ع( تفاسیرنا و فی تفسیر اهل البیت، اصحابنا، اخبارنا» و به عناوین کلی کردهنذکر 

 و «قمی تفسیر»مثل  مصادر رواییاز  «المصابیح»به غیر از شیخ طوسی  که دهدنشان می تطبیق روایات
نقل ادر صم مطابق این، عیناا  دچار تغییرات شده و «التبیان»در  روایاتاما این ، است استفاده کرده «یاشیع»

: است به چند دلیل ویژه «المصابیح»جایگاه در این میان  1.شودمشاهده می د و نقل به معنا در آنهااننشده
 «مغربیال» واژه بار 58که  در حالی، نام برده «تفسیر قمی»بار از  دوفقط  در میان مصادر شیعیشیخ ، اوالا 

ل به اختصار و نق، اشاره به مضمون، در نقل روایات «التبیان»مثل  روش مغربی، ثانیاا ، را تکرار کرده است
با توجه به  2.ه استنقل شد «التبیان»در  «مصابیحال» واژگان مطابق، روایات عیناا برخی ، ثالثاا ست و معنا

  تر است.جدی «التبیان»در انتقال روایات نقل به معنا شده به  «المصابیح» بررسی نقش، باالگانه سهموارد 
ایسه و مق (المصابیح)یک سوم  بقره در تفسیر سور حمد و «المصابیح»روایت نقل شده  65در بررسی 

  دست آمد:ه ب زیر آمار «التبیان»آنها در 
 

تعداد کل روایات 
 در المصابیح

عدم انتقال به  «انالتبی»انتقال به 
 «التبیان»

نقل به معنا 
 شده

یافته به و راه
 «التبیان»

« انالتبی»انتقال به 
 بدون نقل به معنا

65 44 21 15 29 
100% 68% 32% 35% 65% 

 44 65 مجموع
 

هایی نسبت به تفاوت آنها را با تغییر و، «المصابیح»در  مشابه روایت   29شیخ طوسی در نقل 
توجه  ریتفاسیر شیعه و تفسیر طب مشابه این روایات در دیگربه در نقل آنها ، احتماالا  نقل کرده و «المصابیح»

قابل توجه  «المصابیح»در  )ع( است که تعداد منقوالت روایی با نام یا کنیه اهل بیت قابل توجه .داشته است
به پژوهش نیاز ، این موضوعبررسی  ای بین معصوم و غیر معصوم وجود دارد وکه شباهت کنیه چرا 3، است

 مینهمعلوم نیست که آیا  سوره اسراء است و پایانتا  «المصابیح»نسخه موجود ، همچنین مستقلی دارد.

                                                      
 های نقل به معنا در همین نوشتار بررسی شده است.گونههایی از این تطبیق در بررسی . نمونه1
نقل « التبیان»تنها تفسیری است که روایات آن بدون تغییر و یا با کمترین تغییر در « جامع البیان»، . به غیر از تفسیر مغربی2

 شده است. روایات پیامبر )ص( و صحابه و تابعین از این دست است.
 به نقل غلبه، این منقوالت اغلب در مشترک شود. ویژگیمی روایت 200 بر بالغ، از ابوجعفر یمغرب وزیر منقوالت . مجموعه3

 .(218و   185صص ، 1394، رسد )کریمی نیامی مورد 35 از هاست. روایات امام ششم نیز به بیشآن در معنا



  

 

 

 329    سید حسین موسوی دره بیدی/ «القرآن ریتفس یف انیالتب»آن در  یهانقل به معنا و گونه

وی سبک نقل روایات ، به هر حال ؟استبوده دسترس شیخ  در «المصابیح»یا تمامی  نسخه فعلی
نیز به کار ، کندو از جمله نقل به معنا را در دیگر روایاتی که خود از مصادر دیگر شیعی نقل می «المصابیح»

 بسته است.
و  گیردبهره می «مجمع البیان»در نگارش  «التبیان»طبرسی از ، «التبیان» تألیف ازحدود یک قرن بعد 

دیگر  ،گردد و در مرحله بعدمنتقل می «البیانمجمع »به  این تفسیراز  نقل به معنا شده برخی از این روایات
 ،ویزیحعروسی  «الثقلین نور»، مشهدی «کنز الدقائق و بحر الغرائب»تفاسیر روایی شیعه همچون 

، بنابرایناند. پرداخته «مجمع البیان» یات ازفیض کاشانی به نقل همین روا «الصافی»، بحرانی «البرهان»
است و  «المصابیح»، و بالتبع «التبیان»، متأخر این تفاسیر روایی دوره دری از روایات نقل شده برخ نبعم

 کنند.نقل می «مجمع البیان»ن روایات را از که صاحبان آنها ایحال آن
  :کندتر میرا روشن موضوعاین  «التبیان»در  «المصابیح»نقل روایات  ذکر شواهدی از

ِذیَن ﴿شیخ طوسی ذیل آیه:  الف: ا َکذلِ َو قاَل الَّ ُؤا ِمنَّ  ِمْنُهْم َکما َتَبرَّ
َ
أ ًة َفَنَتَبرَّ نَّ َلنا َکرَّ

َ
َبُعوا َلْو أ یِهُم َک اتَّ  ُیِر

ارِ  ْعماَلُهْم َحَسراٍت َعَلْیِهْم َو ما ُهْم ِبخاِرِجیَن ِمَن النَّ
َ
ُه أ ( در معرفی کسانی که با مشاهده 167 /2: بقره) ﴾اللَّ

ُه َقاَل »نقل کرده است:  روایتی، شونداعمالشان دچار حسرت می اَلُم(َأنَّ ه  السَّ )َعَلیأ َفر  ي َجعأ  َأب 
َی َعنأ ُهَو  :ُرو 

ُب  تس  ُجُل َیکأ َر   الرَّ ُل َما َکَسَبُه َحسأ وَّ
َ ،َفَیَری اْلأ حاا یه  َعَمالا َصال  َمُل ف  ُثُه َمنأ َیعأ ،َفَیر  راا یه  َخیأ َمُل ف  َماَل َو اَل َیعأ  ف  الأ

ي ةا
ه   ر 

یَزان  َغیأ تفسیر ، مصدر شیخ طوسی در نقل این روایت، توان گفتمی .(69ص، 2ج، تابی، طوسی) «م 
 167ل آیه در تفسیر مغربی ذی« فیرثه»به جای « فیریه» زیرا این روایت فقط با تفاوت واژه، مغربی بوده است

ارش ناسخان به نگ ( و اختالف این دو واژه نیز احتماالا 199ص، 1421، المغربی وزیر) بقره نقل شده است
 «نالتبیا»مطابق با واژگان  دقیقاا  «مجمع البیان»نیز در  گردد. این روایتنسخه خطی برمی این دو تفسیر در

، 1368، مشهدیقمی ) «کنز الدقائق» و دوباره در تفاسیر (485ص، 1ج، 1372، )طبرسی نقل شده است
، 1ج، 1415، )بحرانی «البرهان»و  (152ص، 1ج، 1415، ویزیح)عروسی  «الثقلین نور»، (216ص، 2ج

 است: نقل شدهاینگونه ، در مصادر متقدمروایت ت. این نقل شده اس «مجمع البیان»به نقل از  (370ص
ه  ع»

د  اللَّ ي َعبأ  َأب 
ه   َعنأ

ل  اللَّ ي َقوأ ْعماَلُهْم َحَسراٍت َعَلْیِهْم  َک َکذلِ ﴿ف 
َ
ُه أ یِهُم اللَّ َماَل  ﴾ُیِر ُجُل َیَدُع الأ َقاَل: ُهَو الرَّ

ه  
ي َطاَعة  اللَّ ُقُه ف  ف 

الا  اَل ُینأ ه   ُبخأ َمُل ب  َمنأ ُهَو َیعأ ه   ُثمَّ َیُموُت َفَیَدُعُه ل  َیت  ص  ي َمعأ ه  َأوأ ف 
ي َطاَعة  اللَّ َل ب  ، ف  نأ َعم  ي َفإ  ه  ف 

ه   ر 
یَزان  َغیأ ي م  ه  َرآُه ف 

َماُل َلهُ َفَزاَدُه َح  َطاَعة  اللَّ َرةا َو َقدأ َکاَن الأ ه  ، سأ َل ب  َذل   َأوأ َمنأ َعم  اُه ب 
ه  َقوَّ

َیة  اللَّ ص  ي َمعأ َمال   َک ف  الأ
ه  

ي اللَّ ي َمَعاص  ه  ف  َمَل ب  ی َأعأ  .(42ص، 4ج، 1407، کلینی /73ص، 1ج، 1380، )عیاشی «.َحتَّ
ولئِ ﴿ :در ذیل آیهشیخ طوسی  ب:

ُ
ا َک أ ِصیٌب ِممَّ یُع اْلِحساِب  َلُهْم َن َسِر ُه  َسُبوا َو اللَّ ، (202 /2: بقره) ﴾َک

ُه َقاَل:  » را نقل کرده اسييت: ذیل در توضييیح نحوه رسييیدگی به حسيياب بندگان روایت يٍّ )ع( َأنَّ َي َعنأ َعل  ُرو 
َعةا  ُزُقُهم َدفأ َعةا َکَما َیرأ َق َدفأ ُب الَخلأ ُه ُیَحاسيي  نَّ َناُه إ 

در تفسييیر  ( این روایت174ص، 2ج، تابی، طوسييی) .«َمعأ
در مصادر متقدم عامه و خاصه پیدا نشد  و مدهآ «مأ هُ قَ َز َر »لفظ ، نسخه زهرانی در .ده استالمصابیح نقل ش

َل »آمده اسييت:  «مالیأ»و  «نهج البالغه»ر اسييت که د این روایت ینقل به معنا شييده و احتماالا  ئ   (ع)َو سييُ
ُب  َف ُیَحاسيي  مأ َفَقاَل  َکیأ ه  َرت 

َق َعَلی َکثأ َخلأ ُه الأ یَل  (ع)اللَّ مأ َفق  ه  َرت 
ُزُقُهمأ َعَلی َکثأ َنهُ  َکَما َیرأ ُبُهمأ َو اَل َیَروأ َف ُیَحاسيي   َکیأ
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َنه ُزُقُهمأ َو اَل َیَروأ ضی «َفَقاَل ع َکَما َیرأ شریف ر ضی/ 528ص، 1404، )  .(148ص، 1ج، 1431، شریف مرت
 روایی تفاسييیر بهو از آنجا ( 522ص، 1ج، 1372، )طبرسييینقل شييده  «مجمع البیان»روایت ابتدا در این 

 /200ص، 1ج، 1415، ویزیحعروسييي / 238ص، 1ج، 1415، کاشيييانیفیض ) اسيييت راه یافته متأخر
 . 1(299ص، 2ج، 1368، مشهدی/ 436ص، 1ج، 1415، بحرانی

  «التبیان»نقل به معنا در  هایگونه .4
اما پژوهشگران علوم ، اندبیشتر اصل موضوع نقل به معنا و شرایط آن را تبیین کرده، پژوهان متقدمحدیث

تاریخی نقل به  پاکتچی با توجه به سیر، جملهاز اند. امروزه به شناسایی انواع نقل به معنا پرداخته، اسالمی
به معنا ارائه  های نقلگونه در ایگستردهع و بندی متنوتقسیم، شناسی و معناشناسیمباحث جدید زبان، معنا

کند. ایشان نقل به معنا را به دو دسته کلی روایات و فهم بهتر معنای آن کمک می نموده که در شناسایی اصل
 ؛ کرده استارزی در سطح واژه و در سطح جمله تقسیم مسائل هم
 ،صفات مشتق، مصادرگشتار بین واژگان )ارزی در سطح واژه شامل روابط صرفی در های همگونه الف:

روابط نحوی ، تباین و...(، مشابهت، مجاورت، روابط معنایی )ترادف، جمع و مفرد و...(، ثالثی مزید
موسی و اصطالح( و روابط کاربردی )درحوزه واژه قا يروابط تحققی ، علم و اضافه و...(، نکره )معرفه و
 شود.عربی قرآنی و کالسیک و...( می، و عربی کالسیک عربی کهن، گشتار قدیم و جدیدتاریخی )

معلوم و ، شکلی)ساخت کلی جمله يگشتارهای نحوی  نیز شامل ارزی در سطح جملههای همگونهب:
ای گشتاره، تداعی و...(، استلزام، شمول، گشتارهای معنایی خاص)نفی در نفی، حصر و...(، شرط، مجهول

دی آن( بنگشتار میان بافت و اصل کالم و الگوی تخیل و صورت، روایت)جایگاه ناقل در  نشانه شناختی
تواند تمامی ابعاد و زوایای بندی دارای تنوع است و میاین تقسیم .(14-7صص، 1394، )پاکتچی است

 مرتبط با متن و معنای روایات را در بر گیرد.
استخراج ، جواز نقل به معنا نقل شده استدر توان از روایاتی که های دیگر را نیز میبندییکي از دسته

هایی از نقل به گونه، انداز آن بزرگواران داشته نقل احادیث االتی که درؤدر نوع س )ع(اهل بیتاصحاب د. کر
در شناسی نقل به معنا به حساب آورد. توان آن را اولین گونهاند. با استخراج این موارد میبه معنا اشاره کرده

کلمات  یجابجای )حذف و اضافه( و کم و زیاد کردن واژه، ها به جایگزینی کلمات مترادفاین درخواست
بندی همین دسته، «التبیان»های نقل به معنا در مالک ما در بررسی گونه 2اشاره شده است. خیر(أ)تقدیم و ت

 باشد.می

                                                      
 .244، 6صص، 5و ج 177صص، 4و ج 177، 167ص، 4و ج 285ص، 3و ج 322ص، 1های بیشتر : ج. نمونه1
الا »ترین مصداق نقل به معنا(: . این دسته بندی از روایات زیر قابل استخراج است: الف: جایگزینی کلمات مترادف )شایع2 َنقأ

یه    َأب 
م  َعنأ لأ ع 

یَنة  الأ َتاب  َمد  نأ ک  ي اَل .م  َك َفَلَعلِّ نأ یَث م  َحد  َمُع الأ ه  ع َأسأ
د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
ُت ْل  یه  َفاَل .. َقاَل: ُقلأ َت ف  نأ َأَصبأ ُتُه َفَقاَل إ  عأ یه  َما َسم  و 

 َأرأ
سأ  ل  ُعدأ َو اجأ َلة  َتَعاَل َو َهُلمَّ َو اقأ ز 

َمنأ َما ُهَو ب  نَّ َس إ 
ب: کم و زیاد کردن واژه )حذف و اضافه(: ، (161ص، 2ج، 1403، )مجلسی «َبأأ

َك َعنأ ُمَح » :کندکلینی به اسناد خود از محمد بن مسلم روایت می نأ یَث م  َحد  َمُع الأ ه  ع َأسأ
د  اللَّ ي َعبأ ب 

َ
ُت ْل  م  َقاَل: ُقلأ ل  ن  ُمسأ

د  بأ مَّ
َیُه َفاَل َبأأَس  یُد َمَعان  َت ُتر  نأ ُکنأ ُقُص َقاَل إ  یُد َو َأنأ ی نقل (. در مجامع حدیثی اهل سنت نیز این گونه51ص، 1ج، 1407، )کلینی« َفَأز 

ُث  َعليَّ  َکَذَب  َمن:»گردیده استبه معنا از پیامبر )ص( روایت  ، ُنَحدِّ َم، َقاُلوا: َیا َرُسوَل الله  َنيأ َجَهنَّ أأ َمقَعَده َبیَن َعیأ َیتَبوَّ ا فلأ دا ُمتعمِّ
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به ترکیب انواع نقل به معنا ، ادامه و در شودمیهای نقل به معنا در سطح واژه و جمله بررسی ابتدا نمونه 
روایات  اختصار و تداخل، تقطیع مانندبا دیگر عوارض حدیثی  ترکیب در که نقل به معناهاییدر یک روایت و 

  شود.پرداخته می، همراه شده

  نقل به معنا در سطح واژگان -4-1
تشکیل دهنده جمله، واژگان آن می باشد، ما در ابتدا واژگان نقل به معنا اولین رکن از آنجا که        

را مورد بررسی قرار داده و  به دسته بندی این  مشابه در دیگر منابعالتبیان و روایات در روایات  شده 
 . پردازیمنقل به معنا در سطح واژگان می

 جایگزینی واژگان مترادف  -4-1-1
ُه ال ُیِحبُّ یا ﴿در ذیل آیه  الف: ُبوا َو ال ُتْسِرُفوا ِإنَّ یَنَتُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد َو ُکُلوا َو اْشَر َبِني آَدَم ُخُذوا ِز

َف  »نموده است: این روایت را نقل ، ( در تفسیر برگرفتن زینت31 /7: اعراف) ﴾اْلُمْسِرِفیَن  ي َجعأ  َأب 
َي َعنأ ر  ُرو 

ُه َقاَل ع) ي ( َانَّ ُجُمَعات   ف  َیاد   الأ عأ
َ این روایت در مصادر متقدم اینگونه نقل  .(386ص، 4ج، تابی، )طوسی «َو اْلأ

ه  ع»شده است: 
د  اللَّ ي َعبأ  َأب 

ه  َعنأ َحاب 
ض  َأصأ يِّ َعنأ َبعأ ل  َمَحام  :  َعنأ الأ ه 

ل  اللَّ ي َقوأ د  »ف  ج 
َد ُکلِّ َمسأ نأ یَنَتُکمأ ع   «ُخُذوا ز 

 
َ ُجُمَعة  َقاَل اْلأ ن  َو الأ

یَدیأ ع 
ي الأ َیَة ف  د  ، 3ج، 1407، و با اندکی تفاوت )کلینی( 13ص، 2ج، 1380، )عیاشی «رأ

ه ب« الجمعه»صورت گرفته است و واژه  واژه مفرد از نوع عدددر اینجا نقل به معنا با جایگزینی  .(324ص
 ،جایگزین شده است. همچنین« العیدین» به جای واژه تثنیه« االعیاد» و واژه، «الجمعات»جمع  یجای واژه

 جابجا شده است. «التبیان»دو واژه در روایت 
ِه َتْبِدیالً ﴿ ب: در تفسیر آیه ِة اللَّ ِتي َقْد َخَلْت ِمْن َقْبُل َو َلْن َتِجَد ِلُسنَّ ِه الَّ َة اللَّ ( پس از 23 /48: فتح) ﴾ُسنَّ

ه  َمنأ  هُ ولُ قُ  » تبیین معنای سنت به این روایت استشهاد جسته است: ه  َو آل  ُه َعَلیأ ی اللَّ ةا َحَس  َسَن  َصلَّ َنةا َفَلُه ُسنَّ
َها َو َمنأ  َل ب  ُر َمنأ َعم  ُرَها َو َأجأ َئةا  فَ  َسَن  َأجأ ةا َسیِّ  إ   یه  لَ َع ُسنَّ

 ا   ا َو هَ ُم ثأ
َها نأ مَ  ُم ثأ َل ب  ، 9ج، تابی، طوسی) «َمنأ َعم 

یر   »...این روایت در مصادر عامه و خاصه نقل شده است:  .(331ص ن  َجر 
ر  بأ ذ  ُمنأ یه  ، َعن  الأ  َأب 

يِّ ، َعنأ ب 
َعن  النَّ

َم َقاَل: َمنأ  ه  َوَسلَّ ُه َعَلیأ ی اللَّ ةا َحَسَنةا  َسَن  َصلَّ اَلم  ُسنَّ سأ  
ي اْلأ نأ َبعأ ، ف  َها م  َل ب  ُر َمنأ َعم  ُرَها َوَأجأ ر  َکاَن َلُه َأجأ

نأ َغیأ ه  م  د 
َتَقَص  َأنأ  مأ َشيأ  ُینأ ه  نأ ُأُجور  َئةا ، ءٌ م  ةا َسیِّ اَلم  ُسنَّ سأ  

ي اْلأ نأ ، َوَمنأ َسنَّ ف  ه  م  د  نأ َبعأ َها م  َل ب  ُر َمنأ َعم  زأ ُرَها َوو  زأ ه  و  َکاَن َعَلیأ
َتَقَص  ر  َأنأ ُینأ

مأ َشيأ  َغیأ ه  َزار  نأ َأوأ ، 1419، ابن ابی حاتم) اندکی تفاوت ( با494ص، 31ج، 1416، حنبلابن «)ءٌ م 
ل  »اند: )ع( از پیامبر نقل فرموده امام ششم، در مصادر شیعه در ضمن یک روایت .(3190ص، 10ج

َعنأ ُفَضیأ
اَلُم َعن  الأ  ه  السَّ ه  َعَلیأ

د  اللَّ ُت َأَبا َعبأ َیاض  َقاَل: َسَألأ ن  ع 
یَضةٌ بأ ٌة َأمأ َفر  َهاد  ُسنَّ ُه َعَلیأ ... َو ج  ی اللَّ ه  َصلَّ

ه  َقدأ َقاَل َرُسوُل اللَّ

                                                      
ُب  ي َیکذ  ذ 

ي الَّ ن 
َما َأعأ الَحدیث  َنزیُد وَننُقُص؟ َفَقاَل: َلیَس َذلُك َاعُیُنُکم، إنَّ ثاا َیطُلُب ب   َعنَك ب  ، ُمُتحدِّ اَلم...عليَّ )متقی   «ه َشیَن اْلسأ

یث  »است:  شده نقل (ص)پیامبر  ازج: جابجایی کلمات )تقدیم و تاخیر(: ، (236ص، 110ج، 1401، هندی ي الَحد  اَل َبأَس ف 
َت َمعناهُ  َت ، إَذا أَصبأ رأ یه  َأو أخَّ َت ف  مأ اشاره نموده همچنین سیوطی در نقلی به این نوع ( 233ص، 10ج، 1401، هندي )متقی «.َقد 

ُر »است:  ُم َوُنَؤخِّ یَث َفُنَقدِّ َحاد 
َ ُد اْلأ ٌم َعَرٌب ُنَردِّ ا َقوأ نَّ َفُة: إ  ه  َقاَل: َقاَل ُحَذیأ

د  اللَّ ن  َعبأ
ر  بأ  (.535ص، 1ج، تابی، )سیوطی« َعنأ َجاب 
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ه  َمنأ  نأ ُأُجور   َسَن  َو آل  َقَص م  ر  َأنأ ُینأ
نأ َغیأ َیاَمة  م  ق 

م  الأ َلی َیوأ َها إ  َل ب  ُر َمنأ َعم  ُرَها َو َأجأ ةا َحَسَنةا َفَلُه َأجأ مأ َشيأ ُسنَّ « ءٌ ه 
این روایت در مصادر با الفاظ مترادف و  .(240ص، 1ج، 1362، ابن بابویه /9ص، 5ج، 1407، )کلینی

/ 275ص، 5ج، 2005، / طبرانی50ص، 4ج، 1405، جصاص) های متنوع نقل شده استحذف و اضافه
جمله اتفاق افتاده  جایگزینی و حذف در سطح واژه و، «التبیان»در روایت  .(و... 27ص، 1ج، 1371، برقی

و  397، ص5و ج 173، ص4و ج 443، ص3و ج 31ص، 2و ج 5، ص1های جایگزینی: جنمونه1است.
و  206، ص3و ج 276و  45، صص2و ج 131، ص1های جایگزینی با حذف واژه: ج. نمونه378، ص9ج
 .106، ص6ج

 خیرأت جابجایی یا تقدیم و -4-1-2
ها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلی اْلَمالِئَکِة ﴿در ذیل آیه:  الف:   ْسماَء ُکلَّ

َ
َم آَدَم اْْل ْنِبُئونيَو َعلَّ

َ
ْسماِء هُؤال َفقاَل أ

َ
ِء ِبأ

بحث ریشه و اشتقاق  به «العین»با اشاره به نظر صاحب  شیخ طوسی (31 /2: بقره) ﴾ِإْن ُکْنُتْم صاِدقین
ُئونی» ب 

مهموز است. ، باشد «انباء»ریشه نبوت اگر از  که کندمهموز پرداخته و اشاره می «نبأ»از ریشه « َأنأ
 زأ نبَ : ال تَ اَل قَ  هأنَّ  )ص( يب  النَّ  ن  َع  َي و  ُر » به این روایت استشهاد جسته است:، مطلببرای صحت این ، سپس

ه ءَ يب  ا نَ : یَ هُ لَ  اَل قَ  ل  ُج َر ل  ، يم  اسأ ب   این روایت در مصادر متقدم عامه و خاصه  .(137ص، 1ج، تابی، )طوسی« اللَّ
ي»نقل شده است:  َك َیا َنب 

اَلُم َعَلیأ ه  ص السَّ
َرُسول  اللَّ يٌّ ل  َراب 

اس  َقاَل: َقاَل َأعأ ن  َعبَّ
ر  َعن  ابأ

ن  ُجَبیأ
ید  بأ ه  َعنأ َسع 

َء اللَّ
ي َنب  ُت ب 

ه  ء  اللَّ َقاَل َلسأ
يُّ اللَّ ي َنب 

نِّ نقل شده  نیز «العین»این روایت در  .(114ص، 1361، یهابن بابو« )ه  َو َلک 
فقال النبي صلی الله علیه و آله و سلم: ال تنبر ، ء الله: أن رجال قال: یا نبيو في الحدیث» است:

به آخر روایت منتقل و از ابتدا « ال تنبر باسمي»در اینجا جمله  (269ص، 8ج، 1409، فراهیدی«)باسمي.
و  97، صص2های جابجایی: جنمونه .(ثبت شده است (راءحرف )با « التنبر»)در العین  جابجا شده است

 .357، ص7و ج 138

  حذف و اضافه -4-1-3
فاَعٌة َو ال ُیْؤَخُذ ِمْنها ﴿الف: در ذیل آیه:  َََ ْیئًا َو ال ُیْقَبُل ِمْنها ش َََ ُقوا َیْومًا ال َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس ش َو اتَّ

َصُرونال َعْدٌل َو  سی ، (48 /2: بقره) ﴾ُهْم ُیْن سیواژهپس از شیخ طو شفاعت پیامبر شنا  و بحث درباره 
ُت  )ع(: ه  ول  ن قَ م   یَو َر » :این روایت را نقل کرده است، )ص( َخرأ ي ادَّ ي َشَفاَعت  ت  نأ ُأمَّ ر  م  َکَبائ 

ل  الأ
هأ
َ

 ،طوسی) «ْل 
صادر عامه از جمله در .(213ص، 1ج، تابی ست «جامع البیان» این روایت در م شده ا : ذیل همین آیه نقل 

ي :اَل ه قَ أنَّ  )ص( ه  اللَّ  ول  ُس ن َر َع » ي َشَفاَعت  ت  نأ ُأمَّ ر  م  َکَبائ 
ل  الأ

هأ
َ

مصادر  ( و در212ص، 1ج، 1412، )طبری «ْل 
هأ » شیعه:

َ
ي ْل  َشَفاَعت  َما  نَّ نأ  ل  إ  ر  م  َکَبائ 

يالأ ت  سی  .(574ص، 3ج، 1413،  ابن بابویه) «ُأمَّ شیخ طو در اینجا 
 را به ابتدای روایت افزوده است.« ادخرت» واژه

                                                      
1 . 
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ِحیُم ﴿ذیل آیه:  در :ب ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ي ِإنَّ بِّ ْسَتْغِفُر َلُکْم َر
َ
( با توجه به 98 /12: )یوسف ﴾قاَل َسْوَف أ

، برای فرزندانش در آیندهعقوب )ع( ی  به طلب مغفرتشیخ طوسی ، که از ادات استقبال است «سوف»واژه 
رهم الی لیلة الجمعةروي عن أبي جعفر )ع( »اشاره و این روایت را نقل کرده است:  ، )طوسی «انه قال: أخ 

َحر  » این روایت با اضافه شدن واژه .(95ص، 6ج، تابی نقل شده و شیخ طوسی این واژه را حذف کرده « السَّ
د  » است: ي َعبأ  َأب 

م  َعنأ ل  ن  ُمسأ
د  بأ ه  َعنأ ُمَحمَّ

ي (ع)اللَّ :  ف  ه  ل  ي﴿َقوأ بِّ ْسَتْغِفُر َلُکْم َر
َ
َلةَ  ﴾أ َحر  َلیأ َلی السَّ َرَها إ   َقاَل: َأخَّ

ُجُمَعة    ،)طبری تدر اقوال تفسیر طبری نیز آمده اساشاره به وقت سحر  .(196ص، 2ج، 1380، )عیاشی «الأ
، 6و ج 300و  68، صص5و ج 313، ص3های بیشتر حذف و اضافه: جنمونه .(42ص، 13ج، 1412

 .13، ص9و ج 454، ص7و ج 284ص

  نقل به معنا در سطح جمالت -4-2
د. اعتبار بیشتری دار، ی کمتری در آن روی داده باشدنقل به معناروایتی که ، نزد دانشمندان علم حدیث

متن روایت دچار تغییر کمتری  زیرا، تر استدر سطح واژگان نسبت به سطح جمله پذیرفته این امر، بالتبع
مخاطبان را به معنا و مفهوم  )ع( شباهت بیشتری دارد و شده از معصوم وایت اصلی صادربه ر شده است و

عالوه بر واژگان به سطح جمالت کشیده شده و  «التبیان»در  نقل به معنااما ، سازدتر میآنها نزدیک مدنظر
 های زیادی از آن روی داده است. نمونه

 جایگزینی جمله مترادف  -4-2-1
ماناِت ِإلی﴿در تفسیر آیه:  الف:

َ
وا اْْل ْن ُتَؤدُّ

َ
ُمُرُکْم أ

ْ
َه َیأ ْهِلها... ِإنَّ اللَّ

َ
شیخ طوسی ( 58 /4: نساء) ﴾أ

 ر  عَف ي َج ن أب  َع  لَك ي ذَ َو َر  ي َو ائ  بَ الُج  ختیاُر ا   َو ُه  َو  اْلمر   الةُ ه ُو ب   رادَ الُم  إنَّ »: نویسدمی ضمن نقل اقوال مفسران
ه )ع( َو  بد  ي َع ب  یضاا و أَ أَ  هُ  َر مَ ا: أَ ُو الُ قَ  اللَّ   َم سلِّ یُ  نأ أَ  مأ منهُ  د  اح  َو  َل کُ  ةَ اْلئمَّ  اللَّ

َ
، اتبی، )طوسی «ه  عد  بَ  نأ ی مَ إلَ  مَر اْل

ُت َأَبا » نقل شده است: اینگونه اولیه در مصادر این روایت .(234ص، 3ج س  َقاَل: َسَألأ ن  ُخَنیأ
ی بأ ُمَعلَّ عن الأ

ه  ع
د  اللَّ ه  َعزَّ َو َجلَّ  َعبأ

ل  اللَّ لی َعنأ َقوأ مانات  إ 
َ وا اْلأ ُمُرُکمأ َأنأ ُتَؤدُّ َه َیأأ نَّ اللَّ   إ 

َ َماَم اْلأ  
ُه اْلأ ها َقاَل َأَمَر اللَّ ل  َفَع َأهأ َل َأنأ َیدأ وَّ

َدُه ُکلَّ َشيأ  ي َبعأ ذ 
َمام  الَّ  

َلی اْلأ َدهُ ء  ع  إ  با  .(476ص، 1ج، 1404، صفار /276ص، 1ج، 1407، )کلینی« نأ
در جایگزینی جمله هم معنا رخ داده است. ، این روایت درنقل به معنا که شویم یمقایسه دو روایت متوجه م

شیخ طوسی سه مصداق برای ادای امانت در ذیل آیه نقل نموده و یکی از آنها تسلیم امر  که قابل ذکر است
، )کلینی همین مصداق نیز با واژگان و تعابیر دیگر در روایات نقل شده است امامت به امام دیگر است و

 .(76ص، 1ج، 1407
مانِ ﴿ آیه: تفسييیر در :ب ْی

َ
ْغِو ِفي أ ِباللَّ ُه  لَّ ِخُذُکُم ال ماَن...ال ُیؤا ْی

َ
ْدُتُم اْْل قَّ ما َع ِخُذُکْم ِب  ﴾ُکْم َو لِکْن ُیؤا

سييپس برای نمونه لغو یمین ، کرده اسييتابتدا سييوگندهای بیهوده را تعریف  شييیخ طوسييی، (89 /5: مائده)
ین   »روایتی را نقل کرده اسيت:  َیم  ُو الأ ُف ُه  َو َلغأ َحلأ ه  ال َو الأ :  لَغ َعَلی َوجأ ل  َقائ 

ل  الأ ُل َقوأ ثأ د  م  نأ َغیر  َقصيأ ط  م 
د   بأ ي َع َفر  َو َأب  ي َجعأ  َأب 

يُّ َعنأ و 
َمرأ َهَذا ُهَو الأ ، َو  ان  سيييَ ق  اللِّ

بأ ه   َعَلی سييَ
لَّ ه   َو  َبَلی َو ال

لَّ ه   اَل َو ال
لَّ  (ع)ال

ن  » این روایت در مصييادر متقدم اینگونه روایت شييده اسييت: .(12ص، 4ج، تابی، )طوسييی
ه  بأ

د  اللَّ َعنأ َعبأ
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ه  ع َقاَل 
د  اللَّ ي َعبأ  َأب 

َنان  َعنأ :  سيي  ه 
ُل اللَّ ْیماِنُکْم ﴿َقوأ

َ
ْغِو ِفي أ ُه ِباللَّ ُجل  اَل َو  ﴾ال ُیؤاِخُذُکُم اللَّ ُل الرَّ َقاَل: ُهَو َقوأ

ه  
لَّ ه  َو َبَلی َو ال

لَّ يأ  َو ، ال ُه َعَلی شييَ بَ ُد َقلأ ق  یاشييی «ء  اَل َیعأ ، 7ج، 1407، کلینی /336ص، 1ج، 1380، )ع
« و لغو الیمین هو الحلف علی وجه الغلط من غیر قصييد»با توجه به روایت عیاشييی قسييمت  .(443ص

ست. در این روایت شیخ ارائه کرده ا ست که خود  شب« الرجل»جایگزین « القائل» واژه، تعریفی ا ه شده و 
سان»جمله  سبق الل َشيأ »جایگزین را « علی  َبُه َعَلی  ُد َقلأ ق  ست. «ء  اَل َیعأ شتر: نمونه) کرده ا سهای بی ، یطو

 .(162ص، 10و ج 169ص، 5و ج 102ص، 2ج، تابی

 حذف و اضافه کردن جمالت -4-2-2
ا آتاُهْم ِمْن ﴿الف: در تفسیر آیه:  ْوا َو ُهْم ُمْعِرُضون َفْضِلِه َبِخُلوا ِبِه َو َفَلمَّ شیخ ، (76 /9: توبه) ﴾َتَولَّ

ه   بُد َع  اَل قَ » این روایت را نقل کرده است:، در شناخت صفات منافقین یطوس
 ُد مَّ َح و مُ  ُن َس الَح  ر َو َم ُع  بن   اللَّ

 ،)طوسی «اَن َخ  َن َم تَ ئأ ا ا  إذَ  َو  َف لَ َخ  َد َع ا َو إذَ  َو ، َب ذ  کَ  َث َد ا َح : إذَ ال  َص خ   َث ثاَل ب   ُق اف  نَ الُم  ُف عَر ي:یُ رط  الُق  عب  کَ  بُن 
 نَّ ن:أَ َس الَح  ن  َع ، ةادَ ن قتَ َع » این روایت در مصادر متقدم عامه و خاصه نقل شده است: .(255ص، 5ج، تابی
 َب ذ  کَ  َث َد َح ا :إذَ مسلٌم  هُ أنَّ  َم َع َز  ی َو لَّ َص  َو  امَ َص  إنأ  َو  فاَق النِّ  اا َق اف  نَ مُ  اَر َص  یه  ف   نَّ کُ  نأ مَ  الَث : ثَ وُل ُق یَ  اَن کَ  )ص( يَّ ب  النَ 
در  ( و75ص، 2ج، 2008، طبرانی /132ص، 10ج، 1412، )طبری« َف لَ َخ ا َد َع ا َو إذَ  َو ، اَن َخ  َن م  ؤتُ ا أُ ذَ إ   َو ، 

عالوه بر ، «التبیان»روایت ( در 290ص، 2ج، 1407، )کلینی .آمده است مصادر شیعه با اندکی اضافات
های نمونه) حذف شده است.« إن صام و صلی و زعم أنه مسلم» جمله، روایت دو جمله پایانی  بجایی جا

 .      (295 -264صص، 5و ج 206ص، 3بیشتر حذف و اضافه جمالت: ج

 جمله و عبارت  خیر(أجابجایی )تقدیم و ت -4-2-3
ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َو ُیِقیُموَن ﴿: الف: در تفسیر آیه ا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقوَن الَّ الَة َو ِممَّ ، (3 /2: ره)بق ﴾الصَّ

کرده  این روایت را نقل، پس از ارائه تعریفی برای آن از نگاه فرق کالمی، معنای ایماندر بررسی شیخ طوسی 
 ب   ُل َم الَع  َو  ب  لأ الَق ب   یُق د  صأ التَّ  َو ُه  اَن االیَم  نَّ : ا  )ع(اَض الرِّ  ن  ي َع و  ُر  َو » است:

َ
، )طوسی «ان  َس ل  الأ ب   ُل وو الَق  ان  رکَ اْل

ُن »... ده است: شروایتی شبیه به این روایت نقل ، در مصادر متقدم .(55ص، 1ج، تابی يُّ بأ َثَنا َعل  َقاَل َحدَّ
یه  َعل    َأب 

يٍّ َعنأ ن  َعل 
د  بأ یه  ُمَحمَّ  َأب 

د  َعنأ ن  ُمَحمَّ
َفر  بأ یه  َجعأ  َأب 

یه  ُموَسی َعنأ  َأب 
َضا َعنأ ن  َعنأ أَ ُموَسی الرِّ

ُحَسیأ ن  الأ
یه  يِّ بأ ب 

يٍّ  ه   (ع)َعنأ َعل 
   (:ص)َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

اللِّ اْلأ َراٌر ب  قأ ب  َو إ  َقلأ الأ َفٌة ب  ر 
َکان  یَماُن َمعأ رأ

َ اْلأ ،  هابن بابوی) «َسان  َو َعَمٌل ب 
دو نقل به معنا صورت پذیرفته است: اول به ، در اینجا با توجه به روایت شیخ صدوق .(179ص، 1ج، 1362

العمل »عبارت ، شده و دومجایگزین « قول»واژه « اقرار»و به جای واژه « تصدیق»واژه « معرفه»جای واژه 
 ؛ نقل شده است که نقل به معنا از نوع تقدیم و تاخیر است« القول باللسان»قبل از « باْلرکان

ها ِإَلی اْلَبْیِت اْلَعِتیِق  َلُکْم ِفیها َمناِفُع ِإلی﴿ب: ذیل آیه:  ی ُثمَّ َمِحلُّ م  َََ َجٍل ُمس
َ
شييیخ ( 33 /22: حج) ﴾أ

ع( ) قولی را نقل نموده که آن را مروی از امام باقر، مفسران پس از بیان اقوال« منافع» در تبیین معنایطوسی 
َعَها ُرُکوُب : یَل ق  » داند:هم می َفر   َمَناف  ي َجعأ  َأب 

يُّ َعنأ و 
َمرأ َها َو ُهَو الأ َلیأ تاَج إ  َذا احأ َها إ  ُب َلَبن  ُشرأ َها َو  ر 

سی «)ع(َظهأ ، )طو
صادر متقدم نقل  .(314ص، 7ج، تابی ست: این روایت در م يِّ »شده ا َنان  ک 

اح  الأ بَّ صَّ ي ال  َأب 
ي َعبأ ، َعنأ  َأب 

 د  َعنأ
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ه  )ع
لیاللَّ ُع إ  یها َمناف  : َلُکمأ ف  ه  َعزَّ َو َجلَّ

ل  اللَّ ي َقوأ ی ( ف  م  ر  ». َقاَل: َأَجل  ُمسييَ
نأ َغیأ َبَها م  َها َرک  ر 

َلی َظهأ َتاَج إ  ن  احأ إ 
َهاَأنأ یَ  ُنَف َعَلیأ َها، عأ َهُک باا اَل َینأ اَل َها ح  َها َلَبٌن َحَلَب َکاَن َل نأ  یه /294ص، 4ج، 1407، )کلینی «َو إ  بابو ،  ابن 

ل» جمله، عالوه بر جایگزینی جمالت اول، «التبیان»در روایت  .(504ص، 2ج، 1413 َتاَج إ  ن  احأ نیز « یإ 
نأ »دو جمله ، همچنینبه ابتدای روایت منتقل و جابجا شده است.  َها م  ُنَف َعَلیأ ر  َأنأ َیعأ

َهُکَها»و« َغیأ ز نی« اَل َینأ
 حذف شده است.

 معنا همراه با تقطیع  نقل به -4-3
نیز پژوهان تقطیع را حدیث بیشتراست. روایی  هایجموعهم بیشتر داده درهای رخپدیده یکی ازتقطیع 
 ...اخالق و، فقه، یرتقطیع روایت در متون تخصصی مثل تفس 1.اندمعنا با رعایت شروطی پذیرفتهمثل نقل به 

به کار  در متن، مورد اشاره اوست که مربوط به موضوعرا است و نویسنده قسمتی از روایات به وقوع پیوسته 
، 3و ج 417ص، 1ج، تابی، )طوسی ده استکراستفاده  روایاتنقل  نیز از این روش در شیخ طوسیبرد. می
نقل  و تقطیع هر دو ویژگیخوریم که به روایاتی برمی «التبیان» در تفسیر اما، و...( 209ص، 5و ج 113ص

یعنی شیخ طوسی ابتدا قسمتی از روایت را انتخاب و از روایت اصلی جدا ساخته ، آن وجود دارد به معنا در
را  شناسایی روایت، دای امردر ابت این ویژگی دچار نقل به معنا شده است.، و این قسمت انتخابی خود نیز

 و تطبیق روایت با مصادر متقدم قابل شناسایی است.و فقط با جستجو  سازدمی پیچیده و سخت
ْلوی﴿: در آیه، عنوان نمونه هب َََّ نا َعَلْیُکُم اْلَمنَّ َو الس ْنَزْل

َ
نا َعَلْیُکُم اْلَغماَم َو أ ْل ما  َو َظلَّ باِت  ُکُلوا ِمْن َطیِّ

ُهْم َیْظِلُموَن َرَزْقناُکْم َو ما َظَلُمونا َو لِکْن  َََ ْنُفس
َ
 های الهیسييخن از اعطای نعمت( 57 /2: بقره) ﴾کاُنوا أ

وی» همچون لأ سَّ َمنَّ َو ال سرا «الأ ست.ئبه بنی ا سران مباحثی را  یل ا ستی این نعمتپیرامون مف رح مط هاچی
شیخ طوسی پس از نقل اقوال در این موضوعدهکر شاره نموده که زمان ا، اند.   هاعطای این نعمتبه روایتی ا

شن می صَّ  ن  َع  َي و  ُر  َو » سازد:را رو ُل : اَل ه قَ نَّ )ع( اَ  ق  اد  ال ز 
َمنُّ َکاَن َینأ یَل م  الأ َرائ  سأ ي إ  د  َعَلی َبن  ر   ن َبعأ

َفجأ  ُطُلوع  الأ
ی   ان 

َلی ُطُلوع  الثَّ س   إ  مأ لأ  َوقت  َك الذلأ َفَمنأ َناَم  الشييَّ ز 
ه َلمأ َینأ یُبُه  َعلی  این  .(260ص، 1ج ، تابی، )طوسييی «َنصيي 

شت روای ست ی از یک روایتبخ صادر متقدم ا شده در م سی  نقل  شیخ طو سط روایت  آنابتدا که  را از و
صلی تقطیع ست: و همراه با نقل به معنا در جایگزینی واژگان نقل کرده  ا مُ  (:ع)َقاَل َو »ا ٌم َیحأ  َنوأ ُشؤأ َغَداة   ُم الأ ر 

َفجأ  َن ُطُلوع  الأ یَل َما َبیأ َرائ  سييأ ي إ  ُل َعَلی َبن  ز 
َوی َینأ لأ َمنُّ َو السييَّ َن َو َکاَن الأ وأ ُر اللَّ فِّ َق َو ُیصييَ زأ َلی ُطُلوع  الرِّ س  الشييَّ  ر  إ   مأ
تَ  َذا انأ یُبُه َفَکاَن إ  لأ َنص  ز 

اَعَة َلمأ َینأ َك السَّ لأ .َفَمنأ َناَم ت  َلب  َؤال  َو الطَّ َلی السُّ َتاَج إ  یَبُه احأ ،  ابن بابویه )«َبَه َفاَل َیَری َنص 
نقل کرده  «حکاماْل تهذیب» شیخ طوسی خود نیز این روایت را به صورت کامل در .(503ص، 1ج، 1413
ست سی ا ستدر اینجا  .(139ص، 2ج، 1407، )طو جایگزینی واژگان  .چند گونه نقل به معنا روی داده ا

َمنُّ »و جابجایی « ةتلک الساع»به جای « الوقت کذل»و« مابین»به جای « من بعد» َوی»حذف  و« الأ لأ  «السَّ
  2.است هااز این گونه

                                                      
 .299ص، 2ج، 1428، / مامقانی318ص، ب 1408، / شهید ثانی193ص، تابی، خطیب بغدادی .1
، 506، 504صص، 6و ج 294، 169صص، 5و ج 206، 113صص، 3و ج 45ص، 2و ج 361ص، 1های بیشتر: ج. نمونه2

 .348، 313صص، 8و ج 508
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 نقل به معنا در ترکیب و تداخل روایات  -4-4
( 3ص، 1ج، تابی، )طوسی گوییخالصه و اختصاریعنی ، در راستای روش تفسیری خود طوسیشیخ 
این  .(راثسراسر ، )همان نقل می کند روایتقول یا یک قالب را در روایات برخی اقوال تفسیری و  بسیاری از
 از «التبیان»های توان در نقلمی کیب روایات و اقوال تفسیری راتر .همراه شده استنقل به معنا  باترکیب گاه 

در طوسی ای از اقوال و روایات تفسیری است و شیخ مجموعه «جامع البیان»زیرا ، طبری مشاهده نمود
اقوال مشابه استفاده کرده است. این در نقل این موارد از جمع ، شدن بحثبرای پرهیز از طوالنی «التبیان»

هم ذکر شده است. شیخ طوسی قسمت در کنار، جاهایی است که نام چندین نفر از صحابه و تابعین موارد در
  طلب مشابه در همه اقوال را به همه آنها منتسب کرده است.و م ذفح هایی از اقوال را

ئاِتُکْم َو ُنْدِخْلُکْم ُمْدَخاًل ﴿ آیه:در ذیل ، به عنوان نمونه ْر َعْنُکْم َسیِّ ِإْن َتْجَتِنُبوا َکباِئَر ما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَکفِّ
یماً   اصي  َع الَم  َن م  فَ » نویسد:می گناهان کبیرهنمودن مصادیق در مشخصشیخ طوسی ( 31 /4: نساء) ﴾َکِر

هُ  مَ رَّ ي َح ت  الَّ  س  فأ النَّ  تُل قَ  َو ، ات  نَ َص حأ الُم  ُف ذأ : قَ ٌر ائ  بَ ا کَ هَ ون  ی کَ لَ َع  وع  قُط الَم   ف  حأ الزَّ  َن م   راُر و الف  ، ابَ و الرِّ ، انَ و الزِّ ، اللَّ
ه   بد  ي َع ب  أَ  ن  َع  ه  ثل  م   َو ، اك  حَّ و الضَّ ، ن  َس َح و الأ ، یر  بَ ُج  بن   عید  َس  َو ، اس  بَّ َع  بن  ا   ول  ي قَ ف  

 ُعُقوُق  َو  :ادَ َز  َو ، )ع( اللَّ
ن  

َدیأ َوال 
شیخ طوسی در اینجا ترکیبی از اقوال  .(182ص، 3ج، تابی، )طوسی «ة  یَ اَل الو   اُر إنکَ  ُو ، ُك رأ الشِّ  َو ، الأ

اضافه کرده  )ع( روایت امام فقط ازموارد خاص دیگری را ، در تکمیل آن را نقل و )ع( مفسران و امام ششم
ن اشاره نکردهتک گناهاو مفسران مذکور به تکدر تفسیر طبری به صورت کلی بیان  باالقول تفسیری  .است

 رآن  ُق الأ  يف   ة  بَ وج  مُ  لُّ کُ : وُل ُق یَ ، َن َس الَح  َع م  َس  هُ أنَّ  م  ال  ن َس َع  ةٌ یَر ب  کَ  رآن  ُق ي الأ ف   ة  بَ وج  مُ  لُّ کُ  یر  بَ ُج  بن   د  عی  َس  نأ َع » :اند
  هُ اللَّ  َب وَج أَ  ة  بَ وج  مُ  لُّ کُ  ُر ائ  بَ کَ لأ : اَ اَل قَ  اك  حَّ الضَّ  ن  َع  .ةٌ یَر ب  کَ 

َ
 .(28-27صص، 5ج، 1412، )طبری «اَر ا النَّ هَ هل  ْل 

از جمله مواردی است که در قرآن به عذاب آنها اشاره ، کرده نقلمفسران  از قول اینگناهانی که شیخ طوسی 
ل در این روایت نق، نیز «التبیان» روایتدر انتهای « و زاد»گانه اضافه شده از قسمت گناهان سه شده است.
ه  ع َقاَل »: شده است

د  اللَّ ي َعبأ  َأب 
یر  َعنأ ن  َکث 

تأ  َعنأ ُمَعاذ  بأ فَّ ُتخ  ا اسأ نَّ َلتأ َو م  ز 
یَنا ُأنأ ٌع ف  ُر َسبأ َکَبائ 

َبُر  ،َیا ُمَعاُذ الأ کأ َو َأ
ر   َکَبائ 

رأ  الأ ه   ُک الشِّ
اللَّ س  ، ب  فأ ُل النَّ هُ  َو َقتأ َم اللَّ ي َحرَّ ت 

ن  َو  الَّ
َدیأ َوال 

یم   ُعُقوُق الأ َیت 
ُل َمال  الأ کأ َصَنات  َو َأ ُمحأ ُف الأ َو  ،َو َقذأ

ف   حأ َن الزَّ َراُر م  ف 
تالأ َبیأ َل الأ َنا َأهأ َکاُر َحقِّ نأ « الوالیه»در اینجا واژه  .(237ص، 1ج، 1380، )عیاشی «...َو إ 

ت»جایگزین عبارت  َبیأ َل الأ َنا َأهأ  1شده است.« َحقِّ

 نقل به معنا در یک روایت  هایترکیب گونه -4-5
سیر های نقل به معنا دراز دیگر ویژگی ستر، «التبیان» تف ست. گی نقل به معنا ددگ ر این در برخی روایات ا

سیر شم میکمتر روایتی ، تف شود. در برخ که در آن یک خوردبه چ های نهگو، موارد یگونه نقل به معنا دیده 
امری که در بین روایات کتب روایی چندان رایج ، کنیمدر یک روایت مشييياهده میمختلف نقل به معنا را 
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اصحاب و درخواست نقل به معنا  تاالؤسهر یک از  در، بیان شدشود. همانطور که نیست و کمتر دیده می
شا آنهای به یک نمونه از گونه، )ع( از اهل بیت شده وا شده بود. به ترکیب آن ره  شاره ن گاه  «التبیان»در ها ا

جایگزینی با ، برای مثال ترکیب واژه و جمله روی داده اسييت. در سييطح واژه و گاه در نقل به معناچند گونه 
َئُلونَ ﴿ :در تفسييیر آیه شييود.دیده می جمله عبارت و، سييطح واژهدر جابجایی و حذف و اضييافه  َعِن  َک َیسََْ

َه َو رَ  ِطیُعوا اللَّ
َ
ِلُحوا  اَت َبْیِنُکْم َو أ ََْ ص

َ
َه َو أ ُقوا اللَّ وِل َفاتَّ ََُ س ِه َو الرَّ ْنفاُل ِللَّ

َ
ْنفاِل ُقِل اْْل

َ
وَلُه ِإْن ُکنْ اْْل ََُ ُتْم س

سی (1 /8: )انفال ﴾ُمْؤِمِنیَن  سران در معنای  شیخ طو این روایت را نقل کرده ، «انفال»پس از نقل اقوال مف
ست: ي َعنأ  َرَوی » ا ي َأب  َفر  َو َأب  ه   َجعأ

د  اللَّ اَلم َعبأ سَّ َما ال ه 
 ل  ات  ق   یر  غَ ب   ب  رأ الَح  ار  دَ  نأ م   َذ َخ ا أَ مَ  لُّ کُ  اَل نَف االَ  نَّ أَ  : َعَلیأ

سی «اهَ لَ هأ ا أَ هَ نأ ي َع لَ َج ا انأ ذَ إ   ست: .(72ص، 5ج، تابی، )طو شی اینگونه نقل کرده ا ي » این روایت را عیا َو ف 
َقاَل  ُه  َواَیة  ُزَراَرَة َعنأ َجاٌل  ر  ٌل َو اَل ر  َها َخیأ َمَل َعَلیأ ر  َأنأ ُیحأ

نأ َغیأ ُلَها م  ض  َجاَل َأهأ
َي ُکلُّ َأرأ َکاٌب ه  َفٌل ، َو اَل ر  َي َن َفه 

ول سييُ لرَّ ه  َو ل 
لَّ گونه نقل به معنا صييورت گرفته چند  «التبیان»روایت در  .(48ص، 2ج، 1380، عیاشييی) «ل 

ُلَها» با « اهَ لَ هأ ا أَ هَ نأ ي َع لَ َج ا انأ ذَ إ   »جابجایی جمله  :اسييت ض  َجاَل َأهأ
َي ُکلُّ َأرأ با « انجلی»زینی واژه جایگ، «ه 

َکاٌب »با جمله « بغیر قتال»گزینی عبارت جای، «جال» َجاٌل َو اَل ر  ٌل َو اَل ر  یأ َها َخ َمَل َعَلیأ ر  َأنأ ُیحأ
نأ َغیأ و « م 

ُسولَفه  »حذف جمله  لرَّ ه  َو ل 
لَّ سی خود «.َي َنَفٌل ل  شی، شیخ طو شبیه روایت عیا  تهذیب»در  این روایت را 

 .1(132ص، 4ج، 1407، )طوسی قل کرده استن «اْلحکام

  2(گزارش روایی))اشاری(  اختصار جمله -4-5-1
 ار روایتی، برخی موارد در شیخ طوسی اشاره به روایات است.، «التبیان» های روایاتبندیاز دستهیکی 

را  روایاتینگونه کند. ایا یکی از جمالت کلیدی روایت را ذکر می کرده خالصهکوتاه جمله  یا چند در یک
به  از یک طرف شیخ طوسی داد. قرار پژوهانحدیثهای متداول نقل به معنا از نگاه بندیتوان در دستهنمی
را  ()ع اینکه نام امام معصوم، ویژهب .و گزارشی از وجود چنین روایتی داده استکرده  اشارهروایت به  ایگونه

همان واژگان و ، گزارش روایی همه واژگان یا جمالت، طرف دیگرز ا در صدر یا ذیل روایت ذکر کرده است.
 همان معنا و مفهوم، دیگر واژگان و جمالت مترادفبا  اما، نیست، نقل شدهصادر متقدم م که عینا درجمالتی 

این موارد را نقل به معنا  توانمی، رسدبه نظر می .کندمتبادر میمصادر متقدم را به ذهن  روایت مورد نظر در
 هایی از این قسم است:موارد ذیل نمونهمحسوب کنیم.  روایت به صورت گزارش روایی یا اختصار

َه ﴿ ذیل آیه: الف: ْفَت َبْیَن ُقُلوِبِهْم َو لِکنَّ اللَّ لَّ
َ
ْرِض َجِمیعًا ما أ

َ
ْنَفْقَت ما ِفي اْْل

َ
َف َبْیَن ُقُلوِبِهْم َلْو أ لَّ

َ
َو أ

َف بَ  لَّ
َ
یٌز َحِکیأ ُه َعِز مأ »در تبیین معنای  شیخ طوسی (63 /8: انفال) ﴾ٌم ْیَنُهْم ِإنَّ ه  ب  َن ُقُلو َف َبیأ ده اینگونه آور «َو َألَّ

یَن ب   رادُ لُم اَ » است: ن  م  ُمؤأ َصاُر  الأ نأ
َ مأ  یف  أل  تَ ب   َو  اْلأ ه  ب   وُل ا قَ َذ َه ، ال  تَ الق   َو  ة  اَو َد الَع  َن م   ج  َر زأ َخ الأ  َو  س  اْلوأ  یَن بَ  اَن ا کَ مَ  ُقُلو

ي » نقل شده است: اینگونه این روایت در مصادر متقدم .(151ص، 5ج، تابی، )طوسی «)ع(ر  َف عأ ي َج ب  أَ  َو ف 
                                                      

 .206 و63صص، 5و ج 177ص، 4و ج، 86ص، 2و ج 136ص، 1های بیشتر: ج. نمونه1
های روایت است که مقصود اصلی یک یا چند جمله کوتاه از خود روایت یا هم معنا با جمله، گزارش روایی، رسدبه نظر می .2

 کند. روایت را بیان می
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نَّ َهُؤ  َفر  ع َقاَل: إ  ي َجعأ  َأب 
َجاُرود  َعنأ ي الأ َواَیة  َأب  ُه ر  ش  َفَقاَل اللَّ

نأ ُقَریأ ٌم َکاُنوا َمَعُه م  بَ »اَلء  َقوأ نَّ َحسأ هُ  َک َفإ  ي ُهَو الَّ  اللَّ ذ 
ه  َو  ر 

َنصأ َدَك ب  یَن َأیَّ ن  م  ُمؤأ الأ مأ  ب  ه  ب  َن ُقُلو َف َبیأ ٌب « َو َألَّ َرج  َحرأ َخزأ س  َو الأ وأ
َ َن اْلأ َصاُر َکاَن َبیأ نأ

َ ر  اْلأَیة  َفُهُم اْلأ َلی آخ  إ 
مأ  ه  ب  َن ُقُلو ُه َبیأ َف اللَّ ة  َفَألَّ یَّ ل  َجاه  ي الأ یٌد َو َعَداَوٌة ف  ُه  َشد  یَّ مأ َنب  ه  یَن  (ص)َو َنَصَر ب  ذ 

ب  َفالَّ َن ُقُلو َف َبیأ مأ ُه َألَّ َصاُر ه  نأ
َ ُم اْلأ

ةا  روایی شیخ طوسی روایت قمی را در قالب یک گزارش ، در واقع .(279ص، 1ج، 1404، )قمی« َخاصَّ
 کرده است.  بسندهجمالت اصلی این واقعه  به، جای نقل کامل روایت به نقل به معنا کرده ومختصر 
ْقویال َتُقْم ِفیِه ﴿ :ذیل آیهب:  َس َعَلی التَّ سِّ

ُ
َبدًا َلَمْسِجٌد أ

َ
ْن َتُقوَم ِفیِه ِفیِه ِرجاٌل  أ

َ
َحقُّ أ

َ
ِل َیْوٍم أ وَّ

َ
ِمْن أ

یَن  ِر هِّ ُه ُیِحبُّ اْلُمطَّ ُروا َو اللَّ ْن َیَتَطهَّ
َ
وَن أ وَن َأنأ » تفسیر فرازدر  شیخ طوسی (108 /9: )توبه ﴾ُیِحبُّ بُّ ُیح 

ُروا  َو »دانسته است:  )ع( آن را مروی از امام پنجم وششم و تفسیری اشاره نموده است از اقوالبه یکی  «َیَتَطهَّ
ي َعنأ ي و  رأ الَم  َو ُه  َو ، ول  البَ  َو  ط  ائ  الغَ  َن م   اء  الَم ب   وَن ُر هَ طَّ تَّ : یَ یَل ق   ي َأب  َفر  َو َأب  ه   َجعأ

د  اللَّ اَلم َعبأ َما السَّ ه 
، )طوسی «َعَلیأ

، 1412، )طبری ه استنقل شد )ص( از پیامبر این روایت در اقوال تفسیری مضمون .(300ص، 5ج، تابی
َواَیة  ابأ » ده است:آممصادر متقدم اینگونه  درذیل است که روایت به  «التبیان»اشاره  .(22ص، 11ج ي ر  ن  َو ف 

ُه َقاَل  َنان  َعنأ ُوُضوء   س  ُر َقاَل: ُنَظُف الأ هأ َك الطُّ ُت َلُه: َما َذل  ط   ي ُقلأ َغائ 
َن الأ َذا َخَرَج َأَحُدُهمأ م  ُه  ي إ  َفَمَدَحُهُم اللَّ

مأ  ه  ر 
َتَطهُّ در یک  وایت تفسیر عیاشیر جمله چهار «التبیان» روایت در .(112ص، 2ج، 1380، )عیاشی «ب 

  1جمله خالصه و گزارش روایی شده است.
ه ب کلی روایات نقل به معنا روایت نقل شده آمار 219از مجموع  «التبیان» 2و1در بررسی روایات جلد 

 دست آمده است:ذیل به  جدول شرح
تعداد 

 کل
روایات 

 پیامبر
روایات 

 امام
جمع 

 روایات
نقل به معنا در 

 جلد هر
بدون نقل 

 به معنا
 48 9+11=20 68 30 38 1جلد 
 120 23+8=31 151 113 38 2جلد 

 168 51 219 143 76 مجموع
 %77 %23 %100 %65 %35 درصد

در دو جلد اول و دوم نقل به معنا پیدا  «التبیان»حدود یک چهارم روایات ، با توجه به آمار جدول فوق
 اند.کرده

 گیرینتیجه
باید احتمال نقل به معنا را به عنوان احتمالی جدی و قابل اعتنا ، «التبیان»روایات تفسیری نقل شده در  در.1

 ؛ در نظر گرفت
 و نقل به معنا همراه با تقطیع، هاهمچون ترکیب گونه آن نقل به معنا و موارد خاص انفرادیهای انواع گونه.2

 ؛ مشاهده می شود «التبیان»در  اختصار
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راه یافته «التبیان»برخی از ابتدا نقل به معنا شده و به  :ندادسته دو «التبیان»روایات نقل به معنا شده در .3
 ؛ اندبرخی نیز توسط خود شیخ نقل به معنا شدهو  «المصابیح»روایات مانند ، اند
اعتماد به  در بررسیدر مصادر متقدم قابل جستجو و استخراج و بازیابی است.  «التبیان»بیشتر روایات .4

 ؛ باشدمیقابل اعتماد  مستند و، دسته از روایات این، روایات نقل به معنا شده
با توجه به  ،البته .ندقابل اعتماد نیست، مصادر آنها مفقود شده یا از بین رفته استآن دسته از روایاتی که .5

 ؛ ن دسته روایات اعتماد نسبی داشتتوان به ایمی، روش شیخ طوسی در نقل روایات از مصادر
رسیدن به مخاطب را در ، دارد وجودها و موارد خاص( زیاد )ترکیب گونه ینقل به معناروایاتی که در آنها .6

 بدون توجه به اصل روایات در مصادر متقدم د وکنسرگردان می روایاتاصل روایت و فهم معنای اصلی 
  شده است.اخالل در معنا  موجب
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