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 بیت کثیر و ثعالبی با روایات تفسیري اهل چگونگي تعامل طبری، ابن

  
  2سید رضا مؤدب، 1نوروز امینی

  )9/12/91تاریخ پذیرش نهایی:  -11/9/91ت مقاله: (تاریخ دریاف

  

  چکیده

، روایات تفسیري است. این روایات در فهم قرآن فریقین میان اختالف یکي از بسترهاي

گیـري باورهـاي    روایـات، در شـکل   تعامل مسلمانان با این احکام کارایی دارد و نوعو 

سنت با روایات  میان تعامل اهل دارد. این تأثیر بسزایی شرعی، ایشان و استخراج احکام

بس مهم اسـت؛ بـه   نزد شیعه بیت،  اهل سخن بیت اهمیتي دوچندان دارد؛ چراکه اهل

، از سـویی  و تابنـد  شـان را برنمـي  ای بـا سـخنان ای   برخورد مغرضـانه   هیچ ای که گونه

انتظار  ستایند و لذا میبیت و شخصیت عظیم ایشان را  سنت نیز جایگاه واالي اهل اهل

روایـات صـحابه و    درحـد کـم   رود در متون تفسیري خود به روایات ایشان، دسـت  يم

جستجو و  سنت ترین تفاسیر اهل تفسیر از مهمتابعیان، توجه کنند. در این پژوهش سه 

و  ،استخراج ین منابع به تفکیک،در ا های هر یک از امامان شیعه آمار مربوط به روایت

، تحلیل و ثابت شـده اسـت کـه ایـن     بیت اهل یاتبا روا این سه مفسرچگونگي تعامل 

  ندارند.درخشاني  مهبیت، کارنا برداري از روایات تفسیري اهل مفسران، در بهره

  

سـنت بـا    تعامل اهلروایات تفسیري، سنت،  روایات اهلبیت،  روایات اهل   ها: کلیدواژه

  .بیت سنت با اهل روایات، تعامل اهل
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  مقدمه

نحوۀ برخورد مفسـران  و  سزایي در فهم قرآن و احکام داردروایات تفسیري اهمیت ب

سـنت بـا روایـات تفسـیری      لویژه چگونگی تعامل اه شیعه و سنی با روایات تفسیری، به

شـیعیان،   اسـت. توجـه   شایانبه عنوان یکی از بسترهای اختالف این دو گروه  بیت، اهل

ایشان همانند قـول و  حدیث با دانند و از این رهگذر  بیت را پیشوایان الهی خود می اهل

 را بـا کـالم ایشـان   ای  برخـورد مغرضـانه    کننـد و هـیچ   مـی  رفتـار فعل و تقریـر پیـامبر   

السالم) را در ردیف  (علیهم سنت نیز امام علی، حضرت فاطمه و حسنین تابند. اهل برنمی

به اقوال و د رو آورند و انتظار می شمار می به و امام سجاد را نیز در ردیف تابعیان صحابه

دربـارۀ  کننـد.   توجـه و تابعین کم در حد اقوال و افعال سایر صحابه  ، دستافعال ایشان

هـای   در کتـاب سـنت،   السالم) نیز، با توجه به اینکه اهـل  از امام سجاد (علیه امامان بعد

انـد   معرفی کردهصدوق  و و ایشان را افرادی ثقه  رجالی خود، شخصیت ایشان را ستوده

(بـرای  اند.  ونه دروغگویی و عدم ضبط در دریافت و انتقال حدیث به دور بودهگکه از هر

رود با  انتظار میسنت) به منابع رجال اهل :  نک سنت اهل نزدبیت  رجالی اهل حالاطالع از 

ها وجود دارد و با اسناد متصل به رسول  در اسناد آنیعه، هایی که نام سایر ائمه ش روایت

سـایر محـدثان مـورد اطمینـان سـنی       تاهمانند روای نیزرسد،  میخدا یا صحابۀ ایشان 

ها بپردازند. این پژوهش بـر آن   واحد به گزارش آن خبردر حد  کم دستو نمایند تعامل 

ها  بیت در اسناد آن سنت با روایاتی را که نام یکی از امامان اهل است تا نحوۀ تعامل اهل

حوزه گزارش،  سهاین ائمه نقل شده است ـ در   نه روایاتی را که مستقالً از ـوجود دارد  

  و نقد متنی به تصویر بکشد.  ها گذاری استدالل برداری در پایه بهره

  

  پیشینه پژوهش

بیـت را   سـنت بـا روایـات تفسـیري اهـل      هـاي تعامـل اهـل    براي اینکه بتوانیم شیوه

از آنها استخراج و  بیت را سنت مراجعه و روایات اهل بنمایانیم، باید به تفاسیر مأثور اهل

تک روایات را بررسي کنیم. واضح اسـت ایـن کـار هرچنـد      چگونگي تعامل ایشان با تک

شاید همـین دشـواری    ستیز است و سوز و فرصت اري بس طاقتغیرممکن نیست، اما ک

. در زمینـه  کنون اقدامی جدی را در ایـن زمینـه شـاهد نباشـیم    تاکار باعث شده است 

کتـاب   در بـرای مثـال  برداشته شده است؛ چند هایی  نون گامکپژوهی تطبیقی تا حدیث
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که پژوهشـي در  فهرست منابع مقاله)  : نک(برای اطالعات کتابشناختی » راویان مشترک«

از منـابع مختلـف   فـریقین  راویـان مشـترک   ، اسـت  فـریقین بازشناسي راویان مشترک 

 »للفقـه المقـارن   ةلعامـ االصول ا«کتاب یا در . مده استایشان فراهم آ ۀاستخراج و ترجم

: فهرست منابع مقاله)، که پژوهشی تطبیقی دربارۀ قواعد  نک(برای اطالعات کتابشناختی 

های تطبیقی انجام شده  سنت است، اقداماتی در راستای پژوهش اصول فقه شیعه و اهل

بیت  روایات اهل سنت با ، مسئله چگونگی تعامل اهلژوهش یادشدهاست، اما در هر دو پ

  .بیت روایات تفسیری اهلها با چه رسد به مسئله تعامل آن ؛ول مانده استمغف

  

    منابع پژوهش

، چند تفسـیر  اددورنمایي درست از این مقوله ارائه د براي اینکه بتوان در این مقاله

 هو بـه نـوعي دربردارنـد    دارای اهمیت بیشتر، که در مقایسه با سایر تفاسیر، سنیمأثور 

به سیر تاریخي نگارش  ،. در گزینش تفاسیرگزین شده استهستند،  روایات سایر تفاسیر

سـیر تـاریخي توجـه بـه     آمده، گویای  دست م توجه شده است تا نتایج بهتفاسیر مأثور ه

، جـامع البیـان طبـري    . براي این منظور سـه تفسـیر  باشدبیت نیز  روایات تفسیري اهل

از  جـامع البیـان  . تفسـیر  اسـت  شـده  برگزیـده  تفسیر ثعالبيو  کثیر دمشقي تفسیر ابن

 در بیان روایات تفسیري، جامع تفاسیر پیش از خود اسـت.  که تفاسیر قرن چهارم است

پـس از تبیـین   و  ،، نخست دیدگاه خود را بیانآیاتدر تفسیر  طبری) 2/162(معرفت، 

کند و با ایـن روش راه را   اقوال مختلف را جداگانه و با سند خود نقل میواژگان مشکل، 

ان اقوال، به بیان وجـه اعتبـار   کند. اما پس از بی می بازبرای تبیین ضعف یا قوت روایت 

یل کند و در این صورت دل پردازد؛ جز در موارد مهم که از روایتی طرفداری می ها نمیآن

نیـز بـه ترتیـب بـه      ثعـالبي و  کثیـر  تفاسیر ابـن  )2/164کند. (همو،  خود را هم ذکر می

و  سنت اسـت  یکي از تفاسیر جامع اهل کثیر تفسیر ابن؛ اند مربوطهاي هشتم و نهم  قرن

مؤلف آن است. روایات بسیاري حاوی  و )207سنت دارد (مؤدب،  اه خاصی نزد اهلجایگ

اي  است؛ به گونـه  ذکر کردههاي پیش از خود توجه کرده و اغلب روایات آنها را  به کتاب

هاي چهـارم تـا    ه به سایر تفاسیر مأثور قرنتوان از مراجع که با مراجعه به این کتاب، مي

 امـا  ؛کثیر تقریباً همان شیوۀ طبری اسـت  شیوۀ ابن )2/198(معرفت،  نیاز شد. هشتم بي

در مقایسه با تفسیر طبری، اسرائیلیات در آن کم است و دربارۀ اسناد نیـز بـه بررسـی    
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؛ 198 /2، تمعرفـ تک اسناد پرداخته و به تفسـیر اعتبـاری ویـژه بخشـیده اسـت. (      تک

از نظـر   کثیر تفسیر ابنو  الدرالمنثورهاي فراوان  شباهت علتاین میان به ) 208مؤدب، 

و به دلیل حذف سند در روایات ، میان روایات این دوپوشانی موجود  همو تعداد روایات 

تفسـیر  . شدتفسیر خودداري این از بررسي ) 209؛ مؤدب، 2/203، معرفت( الدرالمنثور

الـدرالمنثور،  بـا  قیـاس  در ان توجه نیست وهرچند از نظر حجم روایات شای، هم ثعالبي

سـیر  اتف آنجا که آخرین حلقه از، اما از روایات اندکی دارد کثیر البیان و تفسیر ابن جامع

در ایـن   )202 /2ترین تفاسیر سلف اسـت، (همـو،    ای از عمده و خالصهسنت  مأثور اهل

سـنت بـه روایـات     رویکرد مفسـران متـأخر اهـل    تا میزان ه استپژوهش بدان توجه شد

  بازکاوي شود. هم بیت  اهل

  

  السالم) بیت (علیهم به روایات تفسیري اهلمیزان رویکرد طبري  -1

، در مقـام گـزارش   به دهها روایت تفسیری اشـاره کـرده   ذیل هر آیه، اینکه طبريبا 

وایـات از خـود نشـان    بیت بسیار ضعیف عمل کرده و توجه چنداني به این ر روایات اهل

  نداده است.

  

  السالم) در تفسیر طبري روایات تفسیري امام علي (علیه -1-1

این میزان با حـذف   .است آوردهالسالم)  روایت از امام علي (علیه 350طبري حدود 

استشهاد جسته و یشان مورد به روایات ا 242رسد. او در  مکررات به دویست و اندي مي

هم  مورد صددر حدود  وصورت تأسیسي از این روایات بهره برده  مورد به هشتتنها در 

گونه نقد یا استداللي بر اساس این روایات ارائه  تنها به گزارش روایت بسنده کرده و هیچ

برای ) 8و  1است. (نمودارهاي   را نقد نکردهنکرده است. وي در هیچ موردي روایات امام 

آن نتیجـه   ۀکند و بر پایـ  السالم) استناد مي (علیه طبري به روایت زیر از امام عليمثال 

عـن علـي بـن    «...  :، فردي حبشي بوده است»من لم نقصص علیه«گیرد که منظور از  مي

مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَیْکَ وَ مِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُـصْ  «طالب رضي هللا عنه، في قولـه:   أبي

 ».، فهـو الـذي لـم نقصـص علیـک     نبیـاً  حبشـیاً  اًقال: بعث هللا عبد )78 ،(غافر »عَلَیْکَ

، در کنار بیان روایـاتي از  »االخسرین اعماالً«در تفسیر عبارت  همو )24/109(طبری، 

عـن  «...  السالم) نیز استشهاد جسته است: از امام علي (علیه روایتیان، به یصحابه و تابع
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 ،کهـف ال( »عمـاالً أَ رینَخسَباألََم کُبئُنَنُهَل ل قُ«طالب، أنه سئل عن قوله:  علي بن أبي

أهل الکتاب کان أوائلهم على حق، فأشـرکوا بـربهم، وابتـدعوا فـي      ةهم کفر«قال:  )103

، هدینهم، الذین یجتهدون في الباطل، ویحسبون أنهم على حق، ویجتهدون فـي الضـالل  

 الدنیا، وهم یحسبون أنهم یحسـنون  ةسعیهم في الحیا ویحسبون أنهم على هدى، فضلّ

 ».بل هم الخـوارج «. وقال آخرون: »وما أهل النار منهم ببعید«ثم رفع صوته، فقال:  »صنعاً

  )16/43(طبری، 

  

  السالم) در تفسیر طبري   روایات تفسیري حضرت فاطمه (علیها -1-2

السالم) گزارش کـرده   روایت از حضرت فاطمه (علیها یکطبري در تفسیر خود تنها 

 و 2(نمودارهـاي  دالل مستقیم یا استشهادي وجود ندارد. گونه است است که در آن هیچ

بنـت رسـول هللا    ةأن فاطمـ «...  به این شرح است: تفسیر طبري) متن این روایت در 8

، هوأنا عند عائشـ  ) یوماًلي هللا علیه وآلهدخل رسول هللا (ص«) قالت: لي هللا علیه وآلهص(

لقـد عجلـت،    عن ذلـک، فقلـت:   ةائش، فسألتني ع، ثم ناجاني، فضحکتُفناجاني، فبکیتُ

لي هللا ي رسول هللا (صفلما توفّ ».فترکتني ،)لي هللا علیه وآلهرسول هللا (ص أخبرك بسرّ

جبریل کان یعارض القرآن کل عام «، فقالت: نعم، ناجاني فقال: هها عائش)، سألتْعلیه وآله

عمر الذي کان قبله،  نصف ه، وإنه قد عارض القرآن مرتین، وإنه لیس من نبي إال عمرهمر

في عامي  ، وهذه لي ستون، وأحسبني میتاًهسن هوإن عیسى أخي کان عمره عشرین ومائ

. »صـبراً  ةمن نساء العالمین بمثل ما رزئـت، وال تکـوني دون امـرأ    ةهذا، وإنه لم ترزأ امرأ

 .ذلکفتوفي عامه  »إال مریم البتول ةـالجن نساء أهل ةأنت سید«، ثم قال: »فبکیتُ«قالت: 

   )3/358(طبری، 

   بـا  امـا  شـده،  داده نسـبت  السالم) (علیهم بیت اهل به روایت این چندهر است گفتنی

 سنت اهل و شیعه منابع در بسیاری روایات است؛ تعارض در بیت، اهل از وارده معارف سایر

سرور زنان همۀ عـالم، حتـی حضـرت مـریم،     را وجود دارد که به صراحت حضرت زهرا 

ــی مــی ــدک معرف ــک. (ن ــالیاال؛ صــدوق، 1/459ی، لینــک:   ن ــو، 374؛ 175؛ 112، م ؛ هم

؛ 4/179، من ال یحضره الفقیـه ؛ همو، 2/274، عیون اخبار الرضا؛ همو، 105، االعتقادات

 مخـدوش در تفسیر طبری متن منقول  ظاهراً ...)و 100؛ فتال نیشابوری، 37ز قمی، خزا

، حتـی در منـابع   ، امـا ذیـل آن  آمـده  این روایت در منابعِ مختلـف چند صدر هر است و
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دیگري روایت شده اسـت؛ بـراي نمونـه بخـاري ایـن روایـت را       هاي  به شکل سنت، اهل

تمشي کان مشیتها مشي النبي صلي  ةاقبلت فاطم« روایت کرده است:از عایشه گونه  این

ن یمینه مرحبا یا بنتي، ثم اجلسها ع«هللا علیه و سلم، فقال النبي صلي هللا علیه و سلم: 

ثم اسـر الیهـا حـدیثاً،     »لم تبکین؟«الیها حدیثاً، فبکت؛ فقلت لها:  او عن شماله، ثم اسرّ

مـا  «فسالتها عمـا قـال، فقالـت:     ،»نما رایت کالیوم فرحاً اقرب من حز«فضحکت؛ فقلت: 

حتي قبض النبـي صـلي هللا علیـه و    ، »مکنت الفشي سر رسول هللا صلي هللا علیه و سل

و انـه   ةمـر  ةسـن  جبرئیل کان یعارضـني القـرآن کـلّ    انّ اسر اليّ«فقالت:  سلم فسالتها،

، فبکیـت،  »بیتـي لحاقـاً بـي    عارضني العام مرتین و ال اراه اال حضر اجلي و انک اول اهل

 »فضحکت لـذلک.  »نساء اهل الجنه او نساء المومنین؟ ةاما ترضین ان تکوني سید«فقال: 

   )4/183(بخاری، 

مرسـل اسـت؛    سندشاوالً ؛ چرا که است ن روایت آورده، مجعولآنچه طبري ذیل ای

السـالم) روایـت    (علیهـا در این سند، مستقیماً از فاطمـه   که ،چون فاطمه بنت الحسین

) 12/392حجر،  ؛ ابن35/254: مزی،   نککند، روایتش از حضرت فاطمه ارسال دارد. ( می

بلکـه در ذیـل آن    ،نیامـده  سـنی ر یک از منـابع معتبـ    روایت در هیچ این بخش ازثانیاً 

بخـاری،   :  نک( کند. روایات، حضرت فاطمه را به طور مطلق، سرور زنان جهان معرفی می

ثالثـاً   )5/326؛ ترمـذی،  1/518ماجه،  ؛ ابن144و  143/ 7؛ مسلم، 7/142؛ همو 4/209

ه ترمذی، همین ذیل را با سندی دیگر در کتاب خود آورده و آن را غریب قلمـداد کـرد  

و بـه   مخـالف اسـت  این روایت با مباني اعتقادي شیعه ذیل به هر روي  )368/ 5است. (

  ، حتي مریم، است.گیتیزنان  همۀسرور  زهراحضرت  باور ما

 

  در تفسیر طبريالسالم)  (علیهوایات تفسیري امام حسن ر -1-3

اني السالم) توجه چنـد  تفسیري به روایات امام حسن (علیهطبري در گزارش روایات 

مورد از آنها از  پنجروایت از ایشان آورده که  ششنداشته است. وي در تفسیر خود تنها 

در او  )8 و 3 (نمودارهـاي  مورد گزارش بدون نقد و استدالل است. یکنوع استشهاد و 

عبـاس و سـایر    ر کنار گزارش روایـاتي از ابـن  ) د3 ،بروجال( »وَشاهدٍ وَ مَشهُودٍ«تفسیر 

به سه روایت از امام حسن (علیه السالم) نیز استشهاد جسته که مـتن   انیصحابه و تابع

 »ودٍشـهُ مَوَ شاهدٍوَ«سأل رجل الحسن بن علي، عن «...  به شرح زیر است: ها آنیکي از 
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یـوم  والزبیـر، فقـاال: یـوم الـذبح      عمر وابـن  نعم سألت ابن«قال: » سألت أحدا قبلي؟«قال: 

، یدٍهِشَبِ هٍمَأُ لِن کُئنا مِإذا جِ یفَکَفَ«، ثم قرأ: »محمدال، ولکن الشاهد: «قال:  »ه.الجمع

 ومٌیَ کَذلِ«، ثم قرأ: هوالمشهود: یوم القیام) 41 ،نساءال( »یداًهِشَ الءِلى هؤُعَ کَا بِئنَجِوَ

  )30/163(طبری،  »)103 ،(هود .»ودٍشهُمَ ومٌیَ کَذلِوَ الناسُ هُلَ وعٌجمُمَ

  

  السالم) در تفسیر طبري ن (علیهروایات تفسیري امام حسی -1-4

روایت از ایشان  یکروایات امام حسین در تفسیر طبري جایگاهي ندارد؛ وي تنها به 

 ) وي در تفسـیر 8و  4 ان استشهاد کـرده اسـت. (نمودارهـاي   در تفسیر خود اشاره و بد

 ،الشـاهد «قـال:   ...عن الحسین بـن علـي  «...  نویسد: مي) 17 ،(هود »وَیَتلُوهُ شاهِدٌ مِنهُ«

 »وَیَتلُوهُ شاهِدٌ مِنـهُ «قال: بلغني أن الحسین بن علي قـال:   ...وکیع،  حدثنا ابن ؛»محمد

  )12/21(طبری،  .»محمد«قال: 

در منابع  یاز اشکال نیست؛ چرا که روایات بسیار خالي نیز روایت این رسد مي نظر به

یـل یـا امـام علـي     آمده است که منظور از شاهد را مـوارد دیگـري از جملـه جبرئ    سنی

خود طبري ذیل همین آیه مواردي مثل پیامبر، تصویر پیامبر و  ؛اند السالم) دانسته (علیه

(طبـری،   جبرئیل را به عنوان شاهدي که در این آیه از او سخن رفته، بیان کرده اسـت. 

د را در اغلب مفسران شیعه، منظور از شاه و سنی مفسران از بسیاري همه این با )12/20

آنها  نمضمو که آورده روایت سه از بیش ،ثعلبي ؛اند دانسته السالم) (علیه علي امام آیه، این

و حـاکم   )5/161(ثعلبـی،   السـالم) اسـت   ، امام علي (علیـه این است که منظور از شاهد

نیز  العمال کنز در و )359 /1 (حسکانی، آورده معنا این براي روایت شش از بیش حسکاني

 معنا این طبري که حالی در )438 /2 هندی، (متقی است. آمده وضوعم این در روایت سه

   سـنی در صورتي کـه سـایر مفسـران     .را حتي به عنوان یک قول نیز مطرح نکرده است

به عنوان یک نظـر،  کم  اند، دست السالم) را نپذیرفته که ارتباط این آیه با امام علي (علیه

 )2/387 سـیوطی،  ؛366 و 1/359 حسکانی، ؛2/419 سمعانی، :  نک( اند. کرده اشاره بدان

تـوان   ، با توجه به مفهوم شهادت در این آیه نیز به بطالن دعوی طبری مـی بر این عالوه

استدالل کرد؛ منظور از شهادت در این آیه تحمل شهادت نیسـت، بلکـه ادای شـهادت    

ن آقانیت قـر است؛ شهادتی که صحت امر مشهود را افاده کند؛ زیرا مقام، مقام تثبیت ح

نـه تحمـل آن.    ،بـه معنـای ادای شـهادت باشـد     بایـد  شهادت ،است و در چنین مقامی
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) در مقام ادای شهادت نیز باید مراد از شاهد کسی غیر از پیـامبر  10/185(طباطبایی، 

نگـاه خـود بـه صـحت آن     آ و باشد، چون معنی ندارد که پیامبر ادعـایی را مطـرح کنـد   

  شهادت دهد.

  

  السالم) در تفسیر طبري فسیري امام سجاد (علیهروایات ت -1-5

در تفسیر سي جلدي خود آورده است که  (ع)روایت از امام سجاد بیستطبري تنها 

 مورد گزارش بدون نقد و استدالل و سـایر مـوارد   دومورد استشهادي و  ده ،از آن میان

ـ  تکراري است. وي هیچ یک از این روایات را نقد نکرده و در هیچ مـو  ،هم  ۀردي بـه گون

اي از  ) روایت زیر نمونه8 و 5(نمودارهاي تأسیسي به روایات ایشان استناد نکرده است. 

  است:استشهاد او به روایات امام سجاد 

در کنار گزارش روایتـي از قتـاده بـه ایـن     آیۀ چهلم سورۀ احزاب، تفسیر  طبري در

 قوله: في الحسین بن علي عن .«.. است: جسته استشهاد نیز السالم) (علیه سجاد امام روایت

  )22 /22(طبری،  .»هنزلت في زید بن حارث«قال:  »ما کانَ مُحَمَدٌ اَبا اَحَدٍ مِن رِجالِکُم«

  

  السالم) در تفسیر طبري باقر (علیه روایات تفسیري امام -1-6

السالم) نیز چنـدان توجـه    در تفسیر بزرگ طبري به روایات تفسیري امام باقر (علیه

روایت از روایات ایشان را در کتـاب خـود آورده کـه از ایـن      پانزدهست؛ وي تنها نشده ا

استشهادي استناد جسته ۀ مورد به گون چهارتأسیسي و به  ۀمورد به گون دومیان تنها به 

 ۀمورد نیز تنها به گزارش روایت بسنده کرده و نقد یا اسـتداللي بـر پایـ    ششاست. در 

) وي در هـیچ  8 و 6 ر موارد نیز تکراري است. (نمودارهايروایات ارائه نکرده است. سای

وَطَعامُ الَّذِینَ « ۀدر تفسیر آیـ برای مثال او موردي به نقد روایات ایشان نپرداخته است. 

) در کنـار بیـان روایـاتي از    5 ،مائـده ال( »اُوتُوا الکِتابَ حِلٌّ لَکُم وَ طَعامُکُم حِلٌّ لَهُـم 

قال: سـمعت  «...  السالم) نیز استشهاد کرده است: م باقر (علیهبه روایت زیر از اما دیگران

) 138/ 6(طبری،  ».تغلب علي یحدث عن علي أنه کان یکره ذبائح نصارى بني  بن  محمد

عـن  «...  گیري کرده اسـت:  نتیجه امام باقر چنینبا استناد به روایت  جای دیگردر همو 

): آله صلي هللا علیه وفقال النبي () 7 ،بینهال( »هاُولئِکَ هُم خَیرُ البَرِیَّ« :محمد بن علي

   )335 /30(طبری، » .شیعتک أنت یا علي و«
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  السالم) در تفسیر طبري روایات تفسیري امام صادق (علیه -1-7

ل ش عظیمي از میراث حدیثي شیعه را شـک بخ، با اینکه روایات تفسیري امام صادق

وي در تفسـیر   ووجه طبري، قرار نگرفته دهد، روایات تفسیري ایشان چندان مورد ت مي

ن امـام  بیشتر این روایات نیـز میـا   از روایات ایشان را آورده کهروایت  شانزدهخود تنها 

مورد با استناد به روایات  دوالسالم) مشترك است. وي تنها در  صادق و امام باقر (علیهما

یات ایشان استشهاد جسته مورد دیگر تنها به روا چهاردهایشان استدالل کرده است و در 

السالم)  یک از روایات امام صادق (علیه ) گفتني است طبري هیچ8و  7است. (نمودارهاي 

به روایاتي از در کنار استناد  »هدي« ۀطبري در تفسیر واژنقد نکرده است. برای مثال را 

عن جعفر بن «...  به روایتي از امام صادق نیز استشهاد کرده است: ،...عباس، مجاهد و ابن

 »ديالهُ نُمِ رُیسُمااستَ«طالب رضي هللا عنه کان یقول:  عن أبیه: أن علي بن أبي محمد

بـا   ،جمعـه  ۀآخر سور ۀدر تفسیر آیوی همچنین ) 2/297(طبری،  .»ةشا ):196 ،بقرهال(

امـا اللهـو فانـه اختلـف مـن اي       و« نویسد: السالم) مي استناد به روایت امام صادق (علیه

عـن جعفـر    ...حدثنا محمد بن سهلفقال بعضهم: کان کبراً و مزامیر؛  ،للهو کاناجناس ا

الجـواري إذا نکحـوا کـانوا یمـرون      کان«بن محمد، عن أبیه، عن جابر بن عبد هللا، قال: 

وینفضـون إلیهـا،    على المنبر، ) قائماًصلي هللا علیه وآلهبالکبر والمزامیر ویترکون النبي (

لهو  ۀو اما دربار )28/134(طبری،  » .»لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْهَا أَوْ ةًرَأَوْا تِجَارَ وَ إِذا«: فأنزل هللا

اند که آن طبل و ني است؛ امام صـادق   اختالف شده که از چه جنسي است. برخي گفته

کردنـد،   السالم) از طریق جابر روایت کرده است که کنیزان، هنگامي که ازدواج مي (علیه

گذشتند و مـردم نیـز پیـامبر را، در حـالي کـه بـاالي منبـر         ها مي ز کوچهبا طبل و ني ا

شدند. پس خداوند این آیه را نازل  کردند و به سوي آنها سرازیر مي ایستاده بود، ترك مي

  فرمود.

  

  روایات تفسیري سایر ائمه در تفسیر طبري -1-8

مـام عصـر (عـج هللا    ري و اکبا کمال تأسف از سایر امامان، از امام کاظم تا امـام عسـ  

نیامده است که این امر با توجـه بـه روایـات     تفسیر طبريتعالي فرجه)، هیچ روایتي در 

السالم) در منابع شیعه وجود دارد،  از امام رضا و امام کاظم (علیهماتفسیري فراواني که 

  امري بس عجیب است.
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  بررسي و ارزیابي -1-9

بیت را آورده است که از این  یات اهلروایت از روا 398طبري در تفسیر خود حدود 

ـ   276تأسیسي و به  ۀروایت به گون دوازدهمیان به  استشـهادي اسـتناد    ۀروایت بـه گون

) به 8روایت نیز تنها به گزارش روایت بسنده کرده است؛ (نمودار  110جسته است. در 

به  %69در تأسیسي و  ۀبیت گزارش کرده به گون روایاتي که از اهل %3بیان دیگر وي در 

نیز تنها به گزارش روایـت پرداختـه    %28استشهادي از این روایات بهره برده و در ۀ گون

  )13(نمودار  است.

  

  السالم) بیت (علیهم کثیر به روایات تفسیري اهل میزان رویکرد ابن -2

ذیل هر آیه به دهها روایت اشاره کـرده  مفسراني است که در تفسیر خود  کثیر از ابن

 ۀبیـت کارنامـ   او نیز، همچون طبري، در مقام گـزارش روایـات تفسـیري اهـل     است، اما

  درخشاني ندارد.

  

  کثیر السالم) در تفسیر ابن روایات تفسیري امام علي (علیه -2-1

روایت از روایات تفسیري امـام علـي اشـاره     دویستکثیر در تفسیر خود تنها به  ابن

  نموده است.

نیـز بـه   را مـورد   108 وبه صورت تأسیسـي  را ایت رو چهاراین روایات، از میان وی 

تنها به گزارش روایـت بسـنده    هممورد  86است. در  بردهعنوان شاهد استدالل به کار 

 دوروایات ارائه نکرده اسـت. وي، بـر خـالف طبـري، در      یا استداللي بر پایۀکرده و نقد 

) که در ادامـه بـا   9و  1(نمودارهاي مورد نیز به نقد روایت امام علي دست یازیده است.

  شویم: دسته آشنا مياز هر  اي نمونه

عن علي «... نویسد:  السالم) مي با استناد به روایت امام علي (علیهای  هدر تفسیر آیو ا

ـ  إنَّ« ه:ثم تال هذه اآلی »یستتاب المرتد ثالثاً«رضي هللا عنه أنه قال:  ـ نـوُ آمَ ینَذِالَّ  مَّا ثُ

ـ یَلِ هللاُ نِکُم یَلَ فراًوا کُازدادُ مَّوا ثُرُفَکَ مَّوا ثُنُآمَ مَّوا ثُرُفَکَ ـ لَ رَغفِ م هُیَهـدِ یَال لِوَم هُ

در کنـار اسـتناد بـه     ای آیـه همو در تفسیر ) 1/579کثیر،  (ابن ».)137 ،نساءال( »یالًبِسَ

 ... بـه روایـت زیـر نیـز استشـهاد جسـته اسـت:       روایات افرادي چون عکرمـه، ضـحاك و  

في قولـه  ) صلى هللا علیه وسلم(یرفعه إلى علي قال: قال رسول هللا  ةأخبرني رجل ثق«...
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) 4/415کثیر،  (ابن .»طالب أبي هو علي بن« :قال) 4 ،تحریمال( »وَصالِحُ المُؤمِنِینَ« :تعالى

روایت زیـر را از امـام   ) 15 ،سراءاال( »وِزرَ اُخرَي ةٌوَ ال تَزِرُ وَازِرَ« ۀکثیر در تفسیر آی ابن

رسول  ه،عن علي رضي هللا عنه قال: سألت خدیج«... کند:  السالم) گزارش مي علي (علیه

 :قـال  »هما فـي النـار  « :فقال ه.الجاهلی عن ولدین لها ماتا في )صلى هللا علیه وسلم(هللا 

فولـدي  : «قالـت  »لو رأیت مکانهمـا ألبغضـتهما  « :لها فقال ،في وجهها ةـفلما رأى الکراهی

 :ثم قرأ» وإن المشرکین وأوالدهم في النار ةوأوالدهم في الجن إن المؤمنین« :قال »منک؟

ـ رِّذُ متهُعَُبَاتَّوا وَنُآمَ ینَذِالَّوَ« ـ قنـا بِ لحَأَ إیمـانٍ م بِهُتُیَّ ـ رِّم ذُهِ  ).»21 ،طـور ال( »مهُتَیَّ

وهذا حـدیث غریـب فـإن فـي     «نویسد:  در نقد این روایت ميسپس  وا )3/34کثیر،  (ابن

  )3/34کثیر،  (ابن ».علیاً زاذان لم یدرك ن مجهول الحال وشیخهإسناده محمد بن عثما

  

  کثیر السالم) در تفسیر ابن روایات تفسیري حضرت فاطمه (علیها -2-2

روایت از آن حضرت اشاره و یکي از آن دو روایت  دوکثیر در تفسیر خود تنها به  ابن

حضرت روایاتي که او از  را به عنوان شاهد استدالل به کار گرفته است. شایان ذکر است

، غیر از روایتي است که طبري از ایشان گزارش کرده اسـت.  السالم) آورده فاطمه (علیها

به این  ،احزاب در کنار استناد به روایات دیگران 54 ۀدر تفسیر آی وا )9و  2(نمودارهاي 

هللا  صـلى (بنت رسول هللا  هفاطم«... روایت از حضرت فاطمه نیز استشهاد جسته است: 

إذا دخل المسجد صـلى علـى    )صلى هللا علیه وسلم(کان رسول هللا «قالت:  )علیه وسلم

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتک وإذا خرج صلى على  :ثم قال ،محمد وسلم

   )3/521کثیر،  (ابن .»اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلک :ثم قال ،محمد وسلم

  

  کثیر السالم) در تفسیر ابن ري امام حسن (علیهروایات تفسی -2-3

السالم)، از مرویـات طبـري بیشـتر     (علیها  کثیر از حضرت فاطمه با اینکه مرویات ابن

السالم)، در مقایسه با روایات تفسـیري طبـري از    است، اما روایات او از امام حسن (علیه

السـالم)   مام حسن (علیـه روایت از ا شش ایشان، کمتر است. وي در تفسیر خود تنها به

مورد دیگـر بـه   یک مورد به صورت تأسیسي و به  یکاشاره کرده که از آن میان تنها به 

مانده صرف گـزارش و فاقـد هرگونـه     مورد باقي چهارصورت استشهادي استناد جسته و 

اسـتدالل  کثیر با استناد به آن  روایتي که ابن )9و  3 استدالل یا نقد است. (نمودارهاي
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علمنـي رسـول   «قال:  ،عن الحسن بن علي رضي هللا عنهما«... ، به شرح زیر است: هکرد

اللهم اهدني فـیمن هـدیت وعـافني     :کلمات أقولهن في الوتر )صلى هللا علیه وسلم(هللا 

، به عنوان شاهد بهره بردهروایتي هم که وي از آن  )3/522کثیر،  (ابن .»و...فیمن عافیت 

قـال:  ) 3 ،بـروج ال( »وَشاهدٍ وَ مَشـهُودٍ « سن بن علي، عـن سأل رجل الح« است: چنین

 »ه.یوم الجمعـ والزبیر، فقاال: یوم الذبح  عمر وابن نعم سألت ابن«قال: » قبلي؟ سألت أحداً«

ـ بِ ةٍمَأُ لِن کُئنا مِإذا جِ یفَکَفَ«، ثم قرأ: »ال، ولکن الشاهد: محمد«قال:  ـ جِوَ یدٍهِشَ ا ئنَ

ـ »، ثـم قـرأ:   هوالمشهود: یوم القیامـ ) 41 ،نساءال( »یداًهِشَ الءِلى هؤُعَ کَبِ ـ  کَذلِ  ومٌیَ

این روایـت   )525/ 4کثیر،  (ابن .»)103 ،هود( »ودٍشهُمَ ومٌیَ کَذلِوَ الناسُ هُلَ وعٌجمُمَ

  در تفسیر طبری هم آمده است.

  

  کثیر روایات تفسیري امام حسین (علیه السالم) در تفسیر ابن -2-4

السـالم) در تفسـیر خـود آورده،     روایت از امام حسین (علیه کیاینکه طبري تنها با 

فقط  اومورد آن تکراري است.  یکروایت از ایشان اشاره کرده است که  چهار کثیر به ابن

  (نمودارهاي کرده و نقد یا استداللي را با آنها همراه نکرده است.روایات بسنده گزارش به 

صـلى  (طالب أخبره أن رسـول هللا   أن حسین بن علي أخبره أن علي بن أبي«...  )9 و 3

أال « :فقـال  ،هـلیلـ  )صلى هللا علیه وسـلم (بنت رسول هللا  هطرقه وفاطم )هللا علیه وسلم

فانصـرف   .»بعثنـا  ،أن یبعثنا إنما أنفسنا بید هللا فإذا شاء ،یا رسول هللا« :فقلت »؟تصلیان

 کـانَ وَ« :ثم سمعته وهو مول یضرب فخـذه ویقـول   شیئاًحین قلت ذلک ولم یرجع إلي 

   )3/378کثیر،  (ابن ».)54 ،کهفال( »الًدَجَ ئٍشَ رَکثَأَ نسانُاالِ

 ،أن یبعثنـا  فـإذا شـاء  «نویسد که منظور از عبارت  می این روایتمجلسی در توضیح 

ور از عبارت کند و منظ ، این است که خداوند، اگر بخواهد لطفش را بر ما افزون می»بعثنا

گویـد.   السالم)، بـه حـق و صـدق سـخن مـی      این است که علی (علیه »اکثر شی جدالً«

  )40/160(مجلسی، 

  

  کثیر روایات تفسیري امام سجاد (علیه السالم) در تفسیر ابن -2-5

السالم)، در مقایسه با روایـات طبـري از    کثیر از امام سجاد (علیه روایات تفسیري ابن

السالم) آورده است  روایت از امام سجاد (علیه سيتر است. وي حدود ایشان، اندکي بیش
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مـورد   چهـارده مورد به صورت استشهادي استناد جسته و در  سیزدهکه از این میان به 

است. سـایر   نمودهنیز تنها به گزارش روایت بسنده و از استدالل به آن یا نقد آن پرهیز 

اي از استشهادهاي او به  ) اکنون نمونه9و  5 ي(نمودارها موارد نیز روایات تکراري است.

                   گذرانیم: این روایات را از نظر مي

صـلوات بـر    ۀان دربـار یـ کثیر در کنار استناد به روایات بسیاري از صـحابه و تابع  ابن

عن علي بن «...  السالم) نیز استشهاد کرده است: پیامبر، به روایت زیر از امام سجاد (علیه

 )صـلى هللا علیـه وسـلم   (فیزور قبر النبي  هکان یأتي کل غدا لحسین بن علي أن رجالًا

 :فقال له علي بن الحسین ،ویصلي علیه ویصنع من ذلک ما اشتهر علیه علي بن الحسین

فقـال لـه    )»صلى هللا علیه وسـلم (أحب السالم على النبي « :قال »ما یحملک على هذا؟«

فقـال لـه علـي بـن      »نعم« :قال »عن أبي؟ دثک حدیثاًهل لک أن أح« :علي بن الحسین

ال  ):صـلى هللا علیـه وسـلم   (عن جدي أنه قال: قـال رسـول هللا    ،أخبرني أبي: «الحسین

وسـلموا حیثمـا کنـتم فتبلغنـي      وصلوا علـيّ  وال تجعلوا بیوتکم قبوراً تجعلوا قبري عیداً

   )522/ 3کثیر،  (ابن .»صالتکم وسالمکم

ناد بـه ایـن حـدیث،    تیمیه، با است ویژه پیروان ابن سنت، به اهل برخی از گفتنی است

تیمیـه،   ابـن انـد، (  به تبع آن مطلق زیارت قبور را نکـوهش کـرده  هللا و  زیارت قبر رسول

شیعه در مقـام پاسـخ بـه ایـن      سنت و نیز علمای از اندیشمندان اهل خیلی) اما 1/149

استناد به احادیث صحیح دیگر و  قاز طری مدعا، عالوه بر تشکیک در صحت خود حدیث

اوالً  نیز اجماع امت، داللت آن را نیز بر این مسئله مخدوش دانسته و بر این باورنـد کـه  

نهیی در این روایت نیست، بلکه محتوای روایت، ترغیب بر اکثار زیارت است؛ یعنی قبر 

 کنید. ار برگزار میچنان که عیدها را در سال یکب مرا در سال تنها یکبار زیارت نکنید؛ آن

ثانیاً بر فرض وجود نهی در روایت هم، نهی از مطلق زیارت نیست، بلکه نهی از زیارت در 

چنـان کـه در اعیـاد     هیئتی مخصوص است؛ یعنی زیارت همراه با زینت و پـایکوبی، آن 

  )5/119؛ امینی، 121مرزوق،  شود. (ابن انجام می

  

  کثیر سالم) در تفسیر ابنروایات تفسیري امام باقر (علیه ال -2-6

روایت از روایات تفسیري امام باقر اشاره کـرده کـه    چهلکثیر در تفسیر خود به  ابن

طبـري تنهـا    زیـرا ؛ خور توجـه اسـت  ایسه با آمار تفسیر طبري عددي دراین رقم در مق
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 کثیر بیش از دو و روایت از روایات ایشان را آورده است؛ به بیان دیگر روایات ابن پانزده

 شانزدهتأسیسي و به  ۀروایت به گون سهکثیر به  نیم برابر این رقم است. از این میان ابن

مورد نیز به گزارش روایت  شانزدهاستشهادي استناد جسته است. در  ۀروایت نیز به گون

) در زیر 9 و 6مورد به نقد روایت دست یازیده است. (نمودارهاي  چهاربسنده کرده و در 

  شویم: روایات هر دسته آشنا مي اي از با نمونه

اسـتناد بـه روایـت امـام بـاقر      بـا  ) 43 ،نحـل ال( »فَسْئَلُوا أَهْلَ الـذِّکْرِ «در تفسیر  او

 هـومراده أن هـذه األمـ   »نحن أهل الذکر« :جعفر الباقر قول أبي«نویسد:  السالم) مي (علیه

بیت رسول  علماء أهلو ةأعلم من جمیع األمم السالف هـمفإن هذه األ ؛صحیح ،أهل الذکر

کعلـي   ةـالمستقیمـ  ةـمن خیر العلماء إذا کانوا علـى السنـ   ه)علیهم السالم والرحم(هللا 

وعلـي بـن الحسـین     ةـومحمـد بـن الحنفیـ    ،الحسـن والحسـین   ،عباس وابني علي وابن

جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسین  العابدین وعلي بن عبدهللا بن عباس وأبي زین

نه وأمثالهم وأضرابهم وأشکالهم ممن هو متمسک بحبـل هللا المتـین وصـراطه    وجعفر اب

المستقیم وعرف لکل ذي حق حقه ونزل کل المنزل الذي أعطاه هللا ورسوله واجتمعـت  

کثیر در تأویل ایـن روایـت راه    ابنالبته  )2/591کثیر،  (ابن ».علیه قلوب عباده المؤمنین

روایت را رها و آن را تأویل کرده اسـت، در حـالي    افراط پیموده است؛ چرا که وي ظاهر

مفسـران   ۀکه این روایت هیچ نیازي به تأویل ندارد. دلیل این مطلب نیـز دریافـت همـ   

کثیـر   ابن، تأویل سنت شیعه و سني از این روایت است؛ هیچ یک از مفسران شیعه و اهل

 »اهـل کتـاب  «اردي مثـل  ، مـو »الـذکر  اهـل  «اند و هرچند در بیان مـراد از   بیان نکرده را

را یاد  )6/270(ثعلبی،  »اهل دانش«و  )14/145(طبری،  »اهل قرآن«، )14/145(طبری، 

بـه چنـین تـأویلي دسـت      ،اند، اما هنگام یادکرد ایـن روایـت و روایـاتي نظیـر آن     کرده

. ستا و فاقد اعتباردلیل بالادعایي  کثیر در این زمینه، ابن اند. عالوه بر این، سخن نیازیده

آیه آمده است کـه منظـور از   این  ۀسنت دربار نها، در روایات فراوانی از اهلگذشته از ای

پایـان   علـم بـي   ۀبیت رسـول خـدا هسـتند کـه گنجینـ      اهل ذکر در این آیه، همان اهل

دلیـل   )432-1/436؛ حسـکانی،  6/270؛ ثعلبـی،  14/145(طبری،  اند. پروردگار متعال

دلیل است، این است که سایر مفسران دقیقاً برداشتي الي بکثیر ادعای اینکه برداشت ابن

اند؛ براي نمونه حسکاني در تفسیر این آیه، پس  مخالف این دیدگاه از این روایات داشته

انـا  «، به روایت »ما اهل ذکر هستیم«که مبنی بر اینبیت  اهل ۀاز بیان روایاتي از قول ائم
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ده کـر اشاره  )1/432(حسکانی،  »م فلیأته من بابهالعلم و علي بابها؛ فمن اراد العل ةمدین

در ایـن  » نحـن «ظـور از  منکـه  است که حسکاني خود اذعـان دارد   آن ۀدهند  که نشان

  ن. عالمان مسلما ۀبیت است، نه هم روایات، اهل

ان، به سـخن  یکثیر در بیان وجوب صلوات بر پیامبر، در کنار اقوال صحابه و تابع ابن

مـن   ةومفسر بهذا الحـدیث عـن جماعـ   « سالم) نیز استشهاد کرده است:ال (علیه امام باقر

مسعود وأبومسعود البدري وجابر بن عبـدهللا ومـن التـابعین الشـعبي      منهم ابن ةالصحاب

وأبوجعفر الباقر ومقاتل بن حیان وإلیه ذهب الشافعي ال خالف عنـه فـي ذلـک وال بـین     

  )3/516کثیر،  (ابن ».أصحابه أیضاً

عمن «... ان هاروت و ماروت، روایت زیر را بیان و آن را نقد کرده است: همو در داست

السجل ملک وکان هاروت وماروت من أعوانه وکـان  « :سمع أباجعفر محمد بن علي یقول

لم تکن له فأبصـر فیهـا خلـق آدم ومـا      هالکتاب فنظر نظر له کل یوم ثالث لمحات في أم

إِنِّي « :ماروت وکانا من أعوانه فلما قال تعـالى کان فیه من األمور فأسر ذلک إلى هاروت و

 »قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِـدُ فِیهَـا وَ یَسْـفِکُ الـدِّماءَ     هًـجَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَ

نقـد روایـت   او در  )1/74کثیـر،  (ابـن  ».ةـعلـى المالئکـ   هذلک استطال :قاال )30 ،بقرهال(

فهـو نقلـه    ،جعفر محمد بن علي الباقر قدیر صحته إلى أبيوهذا أثر غریب وبت«نویسد:  مي

   )1/74کثیر،  (ابن .»توجب رده ةالکتاب وفیه نکار عن أهل

  

  کثیر السالم) در تفسیر ابن روایات تفسیري امام صادق (علیه -2-7

روایت از روایات تفسیري امام صـادق را آورده کـه ایـن     24کثیر در تفسیر خود  ابن

 ۀمورد به گون پنجکثیر در  است. ابن ایشانیک و نیم برابر مرویات طبري از میزان تقریباً 

استشهادي از این روایات بهره برده اسـت. در سـایر    ۀمورد به گون دوازدهتأسیسي و در 

اي از  نمونـه بـا  ) 9و  7موارد نیز تنها به گزارش روایت بسنده کرده اسـت. (نمودارهـاي   

  شویم: روایات هر دسته آشنا مي

عـن  «کثیر در تفسیر خود با استناد به روایت زیر اقدام به استدالل کـرده اسـت:    ابن

عـن   ،حـاتم  أبي ابن رواه، »المیسر الشطرنج من« :طالب رضي هللا عنه أنه قال علي بن ابي

 .»عـن علـي بـه    ،عـن أبیـه   ،جعفر بن محمـد  عن ،عن حاتم ،أبیه عن عیسى بن مرحوم

   )2/94کثیر،  (ابن
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به  ر کنار استناد به سخن مجاهد و هالل بن یساف و دیگران، با استشهاد، دکثیر ابن

 .قلمـداد کـرده اسـت   هـاي خـدا    نامي از نـام  را »آمین«السالم)،  سخن امام صادق (علیه

   )1/33کثیر،  (ابن

  

  کثیر روایات تفسیري سایر ائمه در تفسیر ابن -2-8

ائمه، از جمله امام کاظم و رضا کثیر نیز، همچون طبري، از روایات تفسیري سایر  ابن

اي نبرده است. وي در تمام تفسیر خود تنها به یک روایـت از امـام    السالم)، بهره (علیهما

) که متن این روایـت بـه شـرح زیـر     9 السالم) استشهاد کرده است (نمودار کاظم (علیه

عن  ،يحدثني أب :موسى بن جعفر بن محمد قال حدثنا موسى بن إسماعیل بن«... است: 

صـلى هللا علیـه   ( رسـول هللا  أتـى «: عن علي قـال  ،عن أبیه ،عن جعفر بن محمد ،جدي

إن زوجها فالن بن فالن األنصاري  ،یا رسول هللا :فقال ،له ةرجل من األنصار بامرأ )وسلم

 ،"لـیس لـه ذلـک   " ):صلى هللا علیه وسـلم (فقال رسول هللا  ،وجهها وإنه ضربها فأثر في

کثیر،  (ابن ».أي في األدب) 34 ،نساءال( »الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ« :فأنزل هللا تعالى

  )503/ 1تفسیر، 

  

  بررسي و ارزیابي -2-9

السـالم)   بیت (علـیهم  روایت از روایات اهل 302کثیر در مجموع، کتاب خود را با  ابن

 ۀروایت به گون 152تأسیسي و به  ۀروایت به گون سیزدهآراسته است که از این تعداد به 

 ششمورد نیز به گزارش روایات بسنده کرده و در  131استشهادي اشاره کرده است. در 

موارد اقـدام   %4) به بیان دیگر وي در 9 روایات دست یازیده است؛ (نمودار مورد به نقد

ن موارد نیز به روایات ایشا %50بیت کرده و در  روایات اهل ۀگذاري استدالل بر پای به پایه

نیز روایات  %2موارد تنها به گزارش روایات پرداخته و در  %44استشهاد جسته است. در 

  )13(نمودار  را نقد کرده است.

  

  السالم)  بیت (علیهم میزان رویکرد ثعالبي به روایات اهل -3

بیــت  پیشــین بــه روایــات اهــل ثعــالبي در تفســیر خــود بســیار کمتــر از دو مفســر

وي در مقایسـه بـا دو تفسـیر     ده اسـت. هرچنـد حجـم تفسـیر    السالم) توجه کر (علیهم



 37   بیت کثیر و ثعالبی با روایات تفسیري اهل چگونگي تعامل طبری، ابن

ان اشاره کرده اسـت. بـا   یزیاد نیست، اما وي به روایات بسیاري از صحابه و تابعپیشین، 

 هبیت در مجموع بسیار اندك است. اکنون به بررسي روایات ائم این همه روایات او از اهل

  پردازیم. السالم) در تفسیر او مي (علیهم

  

  السالم) در تفسیر ثعالبي وایات تفسیري امام علي (علیهر -3-1

مورد بهره بـرده اسـت کـه ایـن      23السالم) تنها در  ثعالبي از روایات امام علي (علیه

کثیر نیز کمتر است. او هـیچ   میزان از یک پانزدهم روایات طبري و یک دهم روایات ابن

مورد بـه   هفدهگذاري نکرده و در  پایه السالم) روایات امام علي (علیه ۀاستداللي را بر پای

ایات بسـنده کـرده اسـت.    مورد نیز به گزارش رو ششاین روایات استشهاد جسته و در 

ثعالبي در برای مثال بر این روایات ارائه نکرده است. نیز نقدي  او) 10و  1 (نمودارهاي

مسـعود و   د بـه اقـوال ابـن   در کنار اسـتنا  )،1 ،نازعاتال( »وَ النَّازِعَاتِ غَرْقاً« ۀتفسیر آی

مسـعود و   قال ابـن «السالم) نیز استشهاد کرده است:  عباس، به سخن امام علي (علیه ابن

لقول اما أن یکون اهذا علي » غرقاً«آدم و  تنزع نفوس بني ةکـالمالئ» والنازعات«عباس  ابن

عباس تغـرق   في الفعل واما أن یکون کما قال علي وابن هاإلغراق والمبالغ بمعنى مصدراً

  )547/ 5(ثعالبی،  ».في نار جهنم ةنفوس الکفر

  

  روایات تفسیري حضرت فاطمه، حسنین و امام سجاد در تفسیر ثعالبي -3-2

حسـنین و امـام سـجاد     ،گیري از روایـات حضـرت فاطمـه    ثعالبي در گزارش و بهره

فاطمـه  روایـت از حضـرت    یکبسیار ضعیف عمل کرده است. او تنها به السالم)  (علیهم

روایتي نیاورده هم السالم)  (علیهما حسنین) و از 2 السالم) استناد جسته (نمودار یها(عل

مـورد   یـک کـه   آوردهروایـت   دوالسـالم) نیـز    از امام سجاد (علیـه و ) 4و 3(نمودارهاي 

وي در تفسـیر   )10و 5گزارش صرف است. (نمودارهـاي  مورد  یکاستدالل تأسیسي و 

قال النووي: باب مـا یقـال   «: نویسد مین به نقل از حضرت فاطمه، عمرا آل ۀآیاتي از سور

صلى (أن رسول هللا « :(رضي هللا عنها) ةالسني، عن فاطم روینا في کتاب ابن :هعند الوالد

وزینب بنت جحش، أن تأتیاها فتقرأ عندها  هسلم ، لما دنا والدها، أمر أم)هللا علیه وسلم

 .»وتعوذانهـا بـالمعوذتین   ةـإلى آخر اآلی )54 ،عرافاال( »...إن ربکم هللا« الکرسي و هآی

وَاِذ تَقوُلُ لِلَّذِي اَنعَمَ هللاُ عَلَیهِ وَ اَنعَمتَ عَلَیـهِ  « ۀثعالبي در تفسیر آی )2/36(ثعالبی، 
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کنـد و آن را   به سخن امام سـجاد اسـتناد مـي   ) 37 ،حزاباال( »اَمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ

کان قد أوحي  )صلى هللا علیه وسلم(ن الحسین: أن النبي فروي عن علي ب«گزیند:  برمي

صـلى  (یطلق زینب وأنه یتزوجها بتزویج هللا إیاها له، فلما تشکى زید للنبي  إلیه أن زیداً

خلق زینب، وأنها ال تطیعه، وأعلمه بأنه یریـد طالقهـا، قـال لـه النبـي       )،هللا علیه وسلم

ـ  ؛ »اتـق هللا «: ةـوصیاألدب وال ةـعلى جه )صلى هللا علیه وسلم( وأمسـک   کأي: فـي قول

في  )صلى هللا علیه وسلم(وهذا هو الذي أخفى  ـ  وهو یعلم أنه سیفارقها ـ  علیک زوجک

صـلى هللا علیـه   (نفسه ولم یرد أن یأمره بالطالق لما علم مـن أنـه سـیتزوجها، وخشـي     

قـد أمـره   أن یلحقه قول من الناس، في أن یتزوج زینب بعـد زیـد، وهـو مـواله و     )وسلم

 ».بطالقها، فعاتبه هللا على هذا القدر من أن خشي الناس في شئ قد أباحه هللا تعالى لـه 

و تأویل علـي بـن   "قال عیاض: «نویسد:  وي پس از بیان این روایت مي )4/349(ثعالبی، 

(ثعـالبی،   »عطاء و صححه و استحسنه. و هو قول ابن "الحسین احسن التأویالت و اصحها

4/349(   

  

  السالم) در تفسیر ثعالبي روایات تفسیري صادقین (علیهما -3-3

 دوتنها السالم) نیز روایات چنداني گزارش نکرده است. او  ثعالبي از صادقین (علیهما

تأسیسي استدالل کرده و  ۀمورد به گون یک السالم) آورده که به از امام باقر (علیهروایت 

 ۀ) ثعـالبي در تفسـیر واژ  10و 6ودارهـاي  مورد را نیز تنها گزارش کـرده اسـت. (نم   یک

جعفر محمد بن علي:  وقال أبو«نویسد:  السالم)، مي ، بر اساس سخن امام باقر (علیه»منافع«

ت امـام صـادق   در مقـام گـزارش روایـا    )4/117(ثعـالبی،   ».هأراد األجر ومنـافع اآلخـر  «

 یـک د آن استشـهادي،  مور دوروایت اشاره کرده که  چهار، وي تنها به نیز السالم) (علیه

در تفسیر آیاتي او ) 10و 7 مورد نیز با نقد همراه است. (نمودارهاي یکمورد تأسیسي و 

اإلنس  نوالثقال«نویسد:  السالم) مي الرحمن با استناد به سخن امام صادق (علیه ۀاز سور

 والجن سمي اإلنس :وقال جعفر بن محمد الصادق ؛ثقل :یقال لکل ما یعظم أمره ،والجن

ـ «ۀ همو در تفسیر آی )5/352(ثعالبی،  .»ثقلین ألنهما ثقال بالذنوب  ةِوَ اَرسَلنَاهُ اِلي مِأئ

امـام   قرائـت عباس و مبرد،  پس از گزارش سخن ابن )،147صافات/ ال( »اَلفٍ اَو یَزِیدُون

 :وقرأ جعفـر بـن محمـد   «...السالم) را گزارش و بدان استشهاد جسته است:  صادق (علیه

همـو در   )5/50(ثعالبی،  .»أو یزیدون« :البصریین قوله وقال المبرد وکثیر من »ویزیدون«



 39   بیت کثیر و ثعالبی با روایات تفسیري اهل چگونگي تعامل طبری، ابن

 کند: میالسالم) اشاره و آن را رد  انعام به روایتي از امام صادق (علیه ۀتفسیر آیاتي از سور

یـراد بهـا القسـط مـن أوالد      ةـأن الورقـ  :وحکى بعض الناس عن جعفر بن محمد قـوالً «

یـراد بـه الحـي، والیـابس یـراد بـه        بها الذي لیس بسقط، والرطبیراد  ةـآدم، والحب بني

وهذا قـول جـار   « کالم ثعالبي در نقد این روایت چنین است: )2/474(ثعالبی،  .»المیت

(ثعـالبی،   .»جعفر بن محمد وال ینبغي أن یلتفـت إلیـه   الرموز، وال یصح عن ةـعلى طریق

2/474(   

امامـان در تفسـیر   سـایر  ، روایتـي از  کثیر طبری و ابنگفتني است ثعالبي نیز، چون 

  خود نیاورده است. 

  

  بررسي و ارزیابي -3-4

السـالم) را در کتـاب خـود     بیت (علـیهم  از روایات اهل روایت 32در مجموع ثعالبي 

ـ   نوزدهتأسیسي و به  ۀروایت به گون چهارآورده است که از این میان به   ۀروایت بـه گون

مورد  هشتمورد نیز به نقد روایات پرداخته است. در  کیاستشهادي استناد کرده و در 

) به بیان دیگر وي در 10روایات بسنده کرده است؛ (نمودارمانده نیز تنها به گزارش  باقي

موراد نیز به شکل استشهادي از این روایات بهره  %60تأسیسي و در  ۀموارد به گون 12%

موارد نیز به گزارش روایات  %25 درته و موارد نیز به نقد روایات پرداخ %3برده است. در 

  بسنده کرده است.

  

  بیت سنت به روایات تفسیری اهل دالیل رویکرد ضعیف اهل -4

شـده   آنچه تاکنون دیدیم برخوردی سرد و رویکردی ضعیف از جانب سه مفسر یـاد 

، تنظـیم شـده   نمونه خرواربیت بود که به مثابه مشتی  سنت با روایات تفسیری اهل اهل

جایگـاه  سـنت، بـا وجـود اینکـه      چرا مفسران اهلود. اکنون جای این پرسش است که ب

روایات اعتنایی به اند، در مقام عمل  بیت و وثاقت و ضبط ایشان را متذکر شده علمی اهل

  . ندارندایشان 

ساز ایـن   نهیمعوامل متعددی در طول تاریخ زدر پاسخ به این پرسش باید گفت که 

های  املی مثل تأثیرپذیری اندیشمندان و محدثان سنی از سیاست؛ عومسئله شده است

هـای موجـود در    بیـت، محـدودیت   جریان حاکم، تأثیرپذیری از تبلیغات دشـمنان اهـل  
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بیـت، منـع تـدوین     بیت در آن زمان، ممنوعیت نقل احادیث اهـل  دسترسی به کالم اهل

... کـه  ط احکام فقهی واستحسان در استنباسنت بر قیاس و   اعتماد علمای اهلحدیث، 

 بیت شـده اسـت.   سنت از مجموعه روایات منقول از اهل در مجموع باعث دور شدن اهل

  البته بررسی دقیق دالیل این رویکرد ضعیف خود نیازمند پژوهشی دیگر است.

  

  

  گیری نتیجه

  دارد: ، نکات زیر را به عنوان رهاورد پژوهش تقدیم ميآنچه گفته آمدبندي  در جمع

روایـت   732مفسر یادشده در این پژوهش در مجموع، بدون حذف مکررات،  سه -1

  )12 اند. (نمودار هاي خود آورده کتاب بیت را در از روایات تفسیري اهل

پوشانی  کثیر با روایات تفسیر طبری هم با توجه به اینکه بیشتر روایات تفسیر ابن -2

است، بیشتر روایات  سلف نگاشته شده بر پایه روایات منابع دارد و نیز تفسیر ثعالبی هم

بخـش  مشترک است و تنهـا   ،به طریق اولی ،نیز ین سه تفسیربیت در ا شده از اهل ذکر

  تفاسیر با هم تفاوت دارد.بیت در این  شده از اهل  نقلاندکی از روایات 

آمار مربوط به این روایـات را بـه خـود ویـژه      %54روایت،  398طبري با گزارش  -3

 نقل این روایات را گزارش کرده و ثعالبي با %41روایت،  302کثیر با گزارش  ابن داشته و

  )11 این روایات بهره برده است. (نمودار %4روایت، تنها از  32

کـار   بـه  هـا  گذاري اسـتدالل  بیت، در پایه لروایت اه 29شده،  در سه تفسیر یاد -4

مـورد تنهـا بـه گـزارش      249ر و د کار رفتـه روایت به طریق استشهادي به  447 رفته،

اغلب ایـن   وشده است  روایت اقداممورد نیز، به نقد  هفتروایات بسنده شده است. در 

  )12است. (نمودار  شمار انگشتنقدها، نقد سندي است و نقدهاي محتوایي 

گذاري  هایي پایه بیت، استدالل گیري از روایات اهل موارد با بهره %4در مجموع در  -5

موارد تنها به گزارش روایات  %34در  وارد به این روایات استشهاد شده،م %61شده، در 

  )13موارد نیز به نقد روایات اهتمام شده است. (نمودار  %1بسنده شده و در 

بیـت بـرای    با توجه به اینکه سه مفسر یادشـده در اغلـب مـوارد از روایـات اهـل      -6

اند  به نقل روایت بدون نقد آن پرداخته استشهاد یا تأسیس استدالل بهره برده و یا صرفاً

انـد،   ــ پرداختـه    هم فقط نقد سـندی   آنـ نقد روایت  درصد موارد به   و نیز تنها در یک
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هـا اعتمـاد    ننموده و بـدا بیت را تلقی به قبول  توان گفت اغلب روایات منقول از اهل می

  اند. نموده

بیت در تفاسیر خـود   ایات اهلسنت، آنچنان که شایسته است، از رو مفسران اهل -7

اي که میزان سخنان مفسران تابعي در این منابع، در مقایسـه بـا    اند؛ به گونه بهره نبرده

ان به هیچ روي با سخنان یبیت بسیار بیشتر است؛ در حالي که سخنان تابع سخنان اهل

  کردني نیست. السالم) که در وحي ریشه دارد، مقایسه بیت (علیهم اهل

بیـت نیازمنـد    سـنت بـه روایـات اهـل     بررسی دالیل رویکرد ضعیف اهـل  هرچند -8

تأثیرپـذیری   تـوان مـواردی چـون    پژوهشی دیگر است، امـا بـا یـک نگـاه اجمـالی مـی      

هـای جریـان حـاکم، تأثیرپـذیری از تبلیغـات       اندیشمندان و محدثان سنی از سیاسـت 

یـت در آن زمـان،   ب های موجود در دسترسی به کـالم اهـل   بیت، محدودیت دشمنان اهل

بـر قیـاس و    سـنی بیت، منع تدوین حدیث، اعتماد علمـای   ممنوعیت نقل احادیث اهل

  را در این امر دخیل دانست. استحسان در استنباط احکام و...

  

 

  پیشنهادها

تطبیقی پیشنهادهایی چنـد   پژوهیِ حدیثدر   فرجام سخن، برای توسعۀ پژوهش در

  شود: ارائه می

تـاریخي و کالمـي، دالیـل    دقیـق و ژرف   هـاي  ن بـا بررسـي  پژوهشگران مسـلما  -1

سـی و تحلیـل   السالم) را بازشنا بیت (علیهم سنت به روایات اهل توجهی مفسران اهل کم

 کنند.

هـاي   شـناختي، شـیوه   هـاي جامعـه   گیري از ارزیـابي  پژوهشگران مسلمان با بهره -2

ا بازشناسي و معرفي کنند السالم) ر بیت (علیهم سنت به روایات اهل نزدیک ساختن اهل

السالم) فراهم  بیت (علیهم سنت به روایات اهل هاي روي آوردن اندیشمندان اهل تا زمینه

 شود.

 روایاتي که از نظر محتوایي میان شیعه و سني مشترك است، اما در منـابع اهـل   -3

ر السـالم) آمـده اسـت، شناسـایي و د     بیـت (علـیهم   سنت با سندهایي غیر از اسناد اهل 

بع شـیعه و  سنت به منا وسیله اعتماد اندیشمندان اهل  هایي عرضه شود تا بدین مجموعه
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بیـت   سـنت از روایـات اهـل    هـل برداري ا السالم) جلب و راه بهره بیت (علیهم پیروان اهل

  السالم) هموارتر گردد. (علیهم

  

  

 نمودارها
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ام علــي  (علیه السالم ) نمودار شمارۀ  1: چگونگي برخورد مفسران اهل سنت با روایات تفسیري اـم

تاسیسي 8 4 0 12

شاهد 242 108 17 367

نقل  100 86 6 192

نقد  0 2 0 2

جمع 350 200 23 573

ـبري  جامع البیان ط ـیر   ن کث تفسیر اـب تفسیر ثعالبي  جمع
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نمودار شمارۀ  2: چگونگي برخورد مفسران اهل سنت با روایات تفسیري حضـرت فاطمــه  (علیها السالم )

تاسیسي  0 0 1 1

شاهد 0 1 0 1

نقل 1 1 0 2

نقد 0 0 0 0

جمع  1 2 1 4

جامع البیان طــبري ـیر   ن کث ـب تفسیر ا تفسیر ثعـالبي  جمع 
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نمودار شمارۀ 3: چگونگي برخورد مفسران اهل سنت با روایات تفسـیري امـام   

حسن  (علیه السالم )

تاسیسي  0 1 0 1

شاهد 5 1 0 6

نقـل  1 4 0 5

نقد  0 0 0 0

جمع 6 6 0 12

جامع البیان طـبري  ــیر  تفسیر ابـن کث ــالبي تفسیر ثع جمع



 1392و ششم، شماره یکم، بهار و تابستان مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل   44

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

نمودار شمارۀ  4: چگونگي برخورد مفسران اهل سنت با روایات تفسیري امـام حســین  (علیه السالم )

تاسیسي  0 0 0 0

شاهد 1 0 0 1

ل  نـق 0 3 0 3

نقد  0 0 0 0

جمع 1 3 0 4

جامع البیان طـبري  تفسیر ابـن کثــیر  ــالبي تفسیر ثع جمع
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نمودار شمارۀ   5: چگونگي برخورد مفسران اهل سنت با روایات تفسیري امـام ســجاد  (علیه السالم )

تاسیسی 0 0 1 1

شاهد  10 13 0 23

نقل 2 14 1 17

نقد 0 0 0 0

جمع 12 27 2 41

جامع البیان طبري تفسیر ابن کثیر تفسیر ثعالبی جمع
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نمودار شمارۀ  6: چگونگي برخورد مفسران اهل سنت با روایات تفسیري امـام بـاقر   (علیه السالم )

تاسیسی 2 3 1 6

شاهد  4 16 0 20

نقل 6 16 1 23

نقد 0 4 0 4

جمع 12 39 2 53

جامع البیان طبري تفسیر ابن کثیر تفسیر ثعالبی جمع
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نمودار شمارۀ   7: چگونگي برخورد مفسران اهل سنت با روایات تفسیري امـام صـادق   (علیه السالم )

تاسیسی 2 5 1 8

شاهد  14 12 2 28

نقل 0 7 0 7

نقد 0 0 1 1

جمع 16 24 4 44

جامع البیان طبري تفسیر ابن کثیر تفسیر ثعالبی جمع
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نمودار شمارۀ  9: میزان رویکرد ابن کثیر به روایات تفسیري اهل بیــت (علیهم السالم )

تاسیسی 4 0 1 0 0 3 5 0 13

شاهد 108 1 1 0 13 16 12 1 152

نقل 86 1 4 3 14 16 7 0 131

نقد 2 0 0 0 0 4 0 0 6

جمع 200 2 6 3 27 40 25 1 302

امام علی حضرت فاطمه امام حسن امام حسین امام سجاد امام باقر امام صادق سایر ائمه جمع
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نمودار شمارۀ  8: میزان رویکرد طبري به روایات تفسیري اهل بیــت (علیهم السالم )

تاسیسی 8 0 0 0 0 2 2 0 12

شاهد 242 0 5 1 10 4 14 0 276

نقل 100 1 1 0 2 6 0 0 110

نقد 0 0 0 0 0 0 0 0 0

جمع 350 1 6 1 12 12 16 0 398

امام علی حضرت فاطمه امام حسن امام حسین امام سجاد امام باقر امام صادق سایر ائمه جمع
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نمودار شمارۀ  11: چگونگي برخورد مؤلفان تفاسیر اهل سنت با روایات تفسیري اهـل بیــت  (علیهم السالم )

تاسیسی 12 13 4 29

شاهد  238 151 19 408

نقل 98 131 8 237

نقد 0 6 1 7

جمع 348 301 32 681

طبري ابن کثیر ثعالبی جمع
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نمودار شمارۀ 10: میزان رویکرد ثعالبي به روایات تفسیري اهل بیــت (علیهم السالم )

تاسیسی 0 1 0 0 1 1 1 0 4

شاهد 17 0 0 0 0 0 2 0 19

قل ن 6 0 0 0 1 1 0 0 8

قد ن 0 0 0 0 0 0 1 0 1

جمع 23 1 0 0 2 2 4 0 32

امام علی حضرت فاطمه حسن امام  امام حسین امام سجاد امام باقر امام صادق ائمه سایر  جمع
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نمودار شمارۀ  13: درصد فراواني شیوه هاي رویارویي مفسران اهل سنت با روایات تفسیري اهل بیت   (علیهم السالم)

تاسیسی 3 4 12 4

شاهد 69 50 60 61

نقل 28 44 25 34

نقد 0 2 3 1

تفسیر طبري تفسیر ابن کثیر تفسیر ثعالبی جمع
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نمودار شمارۀ  12: چگونگي برخورد مفسران اهل سنت با روایات تفسیري اهـل بیـت   (علیهم السالم )

تاسیسی 12 1 1 0 1 6 8 0 29

شاهد  367 1 6 1 23 20 28 1 447

نقل 192 2 5 3 17 23 7 0 249

نقد 2 0 0 0 0 4 1 0 7

جمع 573 4 12 4 41 53 44 1 732

امام علی فاطمه  حسن حسین سجاد باقر صادق سایر ائمه  جمع
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