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چکیده

مجمع البیان یکی از مهمترین تفاسیر شیعی است که از روایات تفسیری بسیاری ،بهـر سسـته
است .از آنجا که روایات و آثار منقول معاصران نزول ،بخشی از واقعیـت تفسـیر قـرآن را بـه وـو
اوتصاص ا و قرآنپژوهان هموار توسه ویژ ای به روایات مبذول اشتهاند ،نوشـتار پـی رو ر
صد است با روش تحلیل متن کارکر های متنوع ،روایات تفسیری را با ارائۀ بروی نمونهها ر فهـم
و تفسیر آیات قرآنی با تأکید بر یدگا  ،مبانی و روش تفسیری صاحب مجمع البیان تبیین و بررسی
کند .کارکر های روایات تفسیری ر مجمع البیـان ببارتنـد ازف فیـایل قــرآن ،اوــتف قرائـات،
تشریح اسباب نزول ،تبیین واژگان و الیههای معنایی ،روایات مبین آیات مجمـل ،روایـات تبیـین و
تصحیح اصول ابتقا ی ،بهر گیری از تمثیل ،روایات ناظر به سریوتـطبیق ،تبیـین احکـاش شـربی،
تعدا آیات ،روایات آیات متشابه و روایات تفسیر ظاهری .البته این موار حصـر بقلـی نـدار و بـا
تحقیقات بیشتر میتوان به کارکر های یگری ست یافت.
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روایات تفسیری ،روایات ناظر به تبیین قرآناند و به فهم ما از مدلول آیات و رک مـرا وداونـد
کمک میکند .این روایات ارای گونههای متعد هستند و کارکر های متفاوتی ارنـد (مسـعو ی،
مبانی ،منابع و روش تفسیر روایی سامع1911 ،ف  .)22این سته از روایات با بهر گیری از روایـات
معصومان بهبنوان مهمترین منبع به فرایند فهم قرآن کمک میکند .ممکن است این بهر گیـری،
ایجابی یا سلبی ،روشن و آشکار و یا تلمیح و اشار گونه ر فهم معنای قرآن باشد (همان.)11 ،
با توسه به گستر گی روایات ،شناسایی و پاالی آنها امـری رـروری اسـت؛ چراکـه بخشـی
ازاینروایات از حیث سند ،چار آسیبهایی شد که مفسران را با مشکفت و موانعی مواسـه کـر
است (معرفت ،التفسیر و المفسرون1111 ،ف  171/1و 91/2؛طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القـرآن،
1919ف  .)12/12بدش تفکیک میان روایات این آسیب را وچندان میکند؛ زیرا موسـب سـر رگمی
اهل تفسیر گشته و مخالفان میتوانند با استنا به روایات ناصـحیح بـه شـیعیان بتازنـد( .رسـتمی،
آسیبشناسی و روششناسی تفسیر معصومان1910 ،ف 71؛ معرفت ،التفسیر و المفسرون1111 ،ف
111/1ـ)171
با توسه به کارکر های متنوع روایات تفسیری ،نگارند قصد ار مهمترین آنها را بـا تأکیـد بـر
مبانی و روش تفسیری شیخ طبرسی شناسایی و تبیین کند.
ر زمینۀ کارکر های روایات تفسیری تحقیقات مختلفی انجاش شد و بروی کتب ،به ایـن مهـم
پر اوتهاند؛ از سملهف کتاب «بلوش قرآنی» بـه نگـارش سمعـی از نویسـندگان ،کتـاب «روشهـا و
گرای های تفسیری» ،نوشتۀ محمدبلی ررایی اصفهانی و کتاب «آسیبشناسـی و روششناسـی
تفسیر معصومان » نوشتۀ بلیاکبر رستمی فصـلی را بـهبنوان روش تفسـیر روایـی اوتصـاص
ا اند .همچنین کتاب «تفسیر روایی سامع» نوشتۀ ببدالها ی مسعو ی ر و سلد بهطور مبسوط
و مفصل به تفسیر روایی پر اوته است .بهطور کلی ر بسیاری از کتب بلوش قرآنی بخشی با بنـوان
روش تفسیر روایی وسو اشته و به روایات تفسیری نیز اشاراتی ارند .مقاالت مختلفی نیز ر ایـن
زمینه ،نگارش شد است؛ از سملهف «ابتبارسنجی روایات تفسـیری از یـدگا آیـتاللـه معرفـت»
 401نوشتۀ محمدبلی ررایی اصفهانی« ،ابتبار و کاربر روایات تفسیری» نوشتۀ بلـی احمـد ناصـح،
«تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومان » از سید زینب وحـدتی« ،سایگـا و کـارکر
روایات تفسیری بر اساس یدگاۀ بفمه طباطبایی» نوشتۀ مجتبـی وطـاط و مقـاالت یگـر کـه ر
آنها کارکر روایات تفسیری مور بررسی قرار گرفته است .همچنین مقـاالت بسـیاری ،از زوایـای
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مختلف به تفسیر مجمع البیان پر اوتهاند که میتوان به موار ذیل اشار کر ف «نقدی سند شناسـانه
به احا یث مجمع البیان» نوشتۀ نعمتالله صالحی نجف آبا ی« ،شناوت رویکر تقریبی طبرسی
ر مجمع البیان با تخریج احا یث تفسـیری سـورۀ یوسـف» از کـریم ولتـی و مجتبـی محمـدی،
«اسباب نزول ر مجمع البیان» نوشتۀ بلی فصـیحی و «کـارکر تـاریخشناسـی روایـات تفسـیری
مجمع البیان با تأ کید بر گونهشناسی روایات» از مجید معار و باطفه قرشی .ر این مقـاالت نیـز
احا یث مجمع البیان با رویکر های مختلف مور واکاوی قرار گرفته است .با توسه به پیشینۀ فوق،
مقالهای که بهطور واص به کارکر روایات تفسیری ر مجمع البیان پر اوته باشد به رشـتۀ تحریـر
ر نیامد است .لذا از آنجا که تفسیر مجمع البیان سایگا ویژ ای میان شیعه و سنی اشته و هموار
مور توسه پژوهشگران ر سامعیت ،اتقان ،استحکاش و ترتیب قیق و سو مند مطالب بـو اسـت،
تحلیل و بررسی یدگاۀ این مفسر بزرگ ر چگونگی به کارگیری روایات تفسیری ،رروری بـهنظـر
میرسد.
قبل از ورو به بحث اصـلی ،الزش اسـت مفـاهیم کلیـدی ایـن مقالـه کـه ببارتنـد ازف «تفسـیر
روایی»« ،کارکر روایات تفسیری» و « مبنای طبرسی ر تعریف تفسیر و استفا از روایات» تبیین
و توریح ا شو .
تفسیر روایی :تفسیر از ریشه «فسر» بهمعنای اییاح و تبیین و بیان آمد اسـت (فراهیـدی ،العـین،
1101ف 217/7؛ زبیــدی ،تــاع العــروس1111 ،ف 911/7؛ طریحــی ،مجمــع البحــرین1972 ،ف
 .)197/9معنای اصطفحی نیز همسو با معنای لغوی آن است؛ زیرا مفسر ر پی تبیین آیـات قـرآن و
پر بر اری از کـفش وداسـت (قرشـی ،قـاموس قـرآن1971 ،ف 172/2؛ طباطبـایی ،ترسمـۀ تفسـیر
المیزان1971 ،ف ۷-1/1؛ ووئی ،البیان1101 ،ف  .)917مفسر میکوشد مبتنی بر پایـۀ قوابـد زبـانی و
منطقی و اصول بقفئی و با کمک قرائن ،مرا الهی را کشف و استنباط کند .تفسیر روایـی نیـز از ایـن
تعریف بیرون نیست .مرا از تفسیر روایی همان تفسیر قرآن با سنت است .مفسر ر این نوع تفسیر ،از
روایاتی استفا میکند که وو آنها را پذیرفته است .پر اوتن به این گونـۀ تفسـیری ،مبتنـی بـر ایـن
پی فرض است که احا یث ناظر به مفاهیم قرآنی ،مهمترین منبع تفسیر قرآن و نز بروـی تنهـا منبـع
است (بابائی ،بررسی مکاتـب و روش هـای تفسـیری ،0900 ،ع ،0ص .)00ر ایـن روش احا یـث
پیامبر و اهلبیت همانند قرائن بقلی به تفسـیر آیـات کمـک مـیکننـد و نقـ ابـزاری بـرای
روشنشدن معانی و مقاصد آیات ارند .ازاینروایات کاربر های گونـاگونی ر تفسـیر قـرآن مشـاهد
میشو ؛ گاهی شأن نزول آیه را بیان کر  ،گاهی مصداق و مفهوش را تبیین و یا به روشنشـدن تأویـل و
باطن آیه پر اوته و یا سزییات آیات االحکاش را شرح می هند .ازاینرو ،تفسیر قرآن بـدون مراسعـه بـه
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قرائن نقلی که ر احا یث موسو است ،صحیح نیست؛ چراکه از باب مراسعه به باش و مطلـق قبـل از
فحص مخصص و مقید است (ررائی اصفهانی ،رسـنامه روشهـا و گـرای هـای تفسـیری قـرآن،
0928ف  .)081هد نهایی تفسیر روایی ،رسیدن به معنا و مرا آیات ر پرتو ان قرآنـی معصـومان
است؛ اما این بهمعنای کنارنها ن ان های ا بی و بقلی و بیتوسهی به یگر ان ها نیست و ر این
مسیر از فرآور های بلمی و ستآور های مفسران و بالمان نیز یـاری مـیگیـر تـا بـه ینـای وـو
بیفزاید (مسعو ی ،مبانی ،منـابع و روش تفسـیر روایـی سـامع0901 ،ف  .)02تفسـیر قـرآن بـهوسـیله
روایات را «تفسیر با اوبار» و یا «تفسیر مأثور» (آثار رسـید از معصـوش) مـینامنـد کـه بروـی تعبیـر
«تفسیر روائی» از آن میکنند (سمعی از نویسندگان ،آشنایی با قرآن0928 ،ف .)008
ً
کارکرد روایات تفسیری :این سوال مطرح است که اساسا روایات چه کـارکر و سایگـاهی ر ارتبـاط
با آیات ار ؟ ر پاسخ میتوان چنین گفت که نق روایات ر ارتبـاط بـا آیـات از و لحـات محتـوایی و
صنفی ـ نوبی میتواند مور بررسی قرار گیر (بیسیزا  ،تفسیر تطبیقی روایی1917 ،ف .)21
«روایــت» بــهمعنــای «حمــل و نقــل» و روایــت حــدیث بــهمعنای نقــل و حمــل حــدیث اســت
(مصطفوی ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم0912 ،ف  .)2/4مـرا از روایـت ،قـول ،فعـل و تقریـر
معصوش است ،چنانچه گاهی معصوش سخنی ر تفسیر آیهای بیان کر و گـاهی بملـی (ماننـد
نماز) انجاش می هد که تفسیر آیات (صلوة) است و گاهی با سکوت وو نسبت به تفسـیر آیـهای آن را
تأیید و تقریر میکند (ررایی اصفهانی ،رسنامه روشها و گرای های تفسیری قرآن0928 ،ف .)008
«روایات تفسیری» از مصا ر فهم قرآن بو و نق تبیینی ر تفسیر آیات قرآن ارند و از پیامبر
اکرش و ائمه هدی نقل شد اند .طبق آیات قرآن ،پیامبر مبین آیات مجمل بو و مشکفت
صحابه را ر فهم آیات مشکل یاری می ا ند .بررسیها نشان می هد که مسلمانان صدر اسـفش و
انشمندان اسفمی آن وران ر رک و فهم قرآن ،به احا یث پیامبر اکرش و ائمه و اصحابشان
ربارۀ تفسیر قرآن ابتما اشته و آن را بیچونوچرا میپذیرفتند .تفسیر قرآن ر بصر صـحابه نیـز
سنبۀ روایی و اثری اشته و متکی بر روایات ،احا یث و تقریـر نبـی اکـرش بـو اسـت .بلمـای
اهلسنت ر تفسیر ،اقوال صحابه و بعیا تابعین را معتبر انسته و معتقدند بعید است که صحابه از
وو شان چیزی گفته باشند و بلم قرآن را از پیامبر آمووتـهانـد (ذهبـی ،التفسـیر و المفسـرون،
1171 401ف 92/1؛ ســیوطی ،الــدرالمنثور1101 ،ف  .)917/1صــالح بــن ببــدالعزیز ر فــاع از نظــر
ابنتیمیه میگویدف هرچه از صحابه و تابعین نقل شو ر حکم تفسیر روایی است (ابنببـدالعزیز،
شرح مقدمه التفسیر ،بیتاف  .)11/12اما بلمای شـیعه فقـا اقـوال پیـامبر و ائمـه را حجـت
می انند و اقوال صحابه و تابعین ر صورت تواتر یا همرا بو ن با قرائن قطعی و مانند آن معتبر است
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و ر ییر این صورت حجت نبو و ر زمرۀ احا یث تفسیری قرار نمیگیـر (طباطبـائی ،قـرآن ر
اسفش1929 ،ف  .)79این احا یث توسا مسلمانان منتشر و ر کتابهای تفسیری و حدیثی نقـل و
ثبت شد اند و اکنون مفسران قرآن از از آنها استفا میکنند .روایاتی که بـهطور مسـتقیم بـا قـرآن
مرتبااند ،به و ستۀ کلی تقسیم میشوند؛ ستۀ اول ،روایـاتی که به معرفی وو قـرآن پر اوتـه و
احیانا قوابد فهم قرآن و بلوش قرآنی را تبیین میکنند؛ سـتۀ وش ،روایاتی که زمینههـای فهـم آیـه را
فراهم نمو و به آنها روایات تفسیری میگویند.
مبنای طبرسی در تعر یف تفسیر و استفاده از روایات :مبانی تفسیری صـاحب مجمـع البیـان ر
تفسیر ببارتند ازف )0فهم پذیری قرآن؛  )8گسترۀ معنایی قرآن؛  )9بطون قرآن؛  )4تحریفناپـذیری
قرآن؛  )5فرامور یبو ن متن (هاشمی ،روش تفسیری مجمع البیان1911 ،ف .)22-11
وی ر ابتدای تفسیر وو  ،هفت فن را برای ورو ر قرآن مطرح میکند که ببارتند ازف  )0آیات
قرآن و فائدۀ شناوتن آن؛  )8اسامی قراء مشهور و راو یان آنها؛  )9تعریف تأویل و تفسـیر؛  )4ذکـر
اسماء قرآن و معانی آن؛  )5بیان مختصری از بلوش قرآن؛  )1روایات ر فیـیلت قـرآن و اهـل آن؛
 )۷مستحبات برای ووانندۀ قرآن (طبرسی ،ترسمه تفسیر مجمع البیان ،بی تاف .)05-98/0
طبرسی ر بیان فن سوش که به تعریف تفسیر و تأویل میپر از میگویـدف تفسـیر یعنـی روشـن
کر ن مرا از لفظ و بیان مطلب .وی اهتماش زیا ی به سند روایات اشته و با تمسـک بـه روایتـی از
رسول اکرش میگویدف تفسیر قرآن سز با آثار و روایات صحیحه سایز نیسـت( .همـان.)89/00 ،
ر واقع وی بهطور صـریح بیـان میکنـد کـه تفسـیر ،فـار از تعـاریفی کـه ار  ،سـز بـا روایـات
اهلبیت قابل تبیین نیست و بر همین مبنا ر تفسیر آیات قرآن ،تنها به روایاتی استنا کر کـه از
صحت سند بروور ار است؛ ازاینروست کـه او از تفسـیر امـاش حسـن بسـکری روایـت نقـل
نمیکند؛ هرچند ممکن است این تفسیر ر سترس ایشان نبو  ،اما احتمال قـوی ایـن اسـت کـه
ایشان استنا تفسیر مزبور را به آن حیرت صحیح نمی انسته است .همچنین ،ایشان رمن توسـه
به فهم قیق از آیات و ذکر آیاتی که بشر را به تدبر و تفکر فراوواند  ،بحث برره احا یث بـر قـرآن
را نیز مطرح نمو و با این بیان معتقد است که هر روایتی را نمیتوان ر فهم آیات بهکار بر ؛ بلکـه
روایات صحیح السند ،مور ابتما و تمسک هستند (همان ،ص .)88طبرسـی ر تعریـف معـانی
تفسیر ،به نقلی از ابنبباس و پیامبر اکرش اکتفا میکند .این شیو بیانگر نوع یـدگا وی ر نقـل
روایات تفسیری است.
اکنون با توسه به مقدمهای که گذشت ،بحث کارکر های روایت تفسیری ر مجمع البیـان ارائـه
میشو .

401

کارکردهای روایات تفسیری مجمع البیان

پس از روشنشدن مفاهیم بحث ،ر این بخ بـه معرفـی و کارکر هـای روایـات تفسـیری ر
مجمع البیان پر اوته و سپس به یک نمونۀ مور ی و تحلیل آن ر تفسیر اشار وواهد شد.
یک) روایات فضایل قرآن
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ربارۀ فییلت تفوت آیات و سور قرآن کریم روایات تفسیری فراوانی ر منابع روایـی شـیعه و
اهلسنت وسو ار  .طبرسی ر مقدمۀ تفسیر وو یک باب مسـتقل بـا مورـوع «اوبـار فیـایل
قرآن» آور که آن را بهبنوان فن ششم بیان کر است .وی ر این بخ  ،ابتـدا بـه فیـایل تـفوت
قرآن میپر از ؛ سپس به فییلت تفوت هر سور اشار میکنـد (همـان .)21/1 ،بـهبنوان نمونـه،
روایتی از ببدالله بن مسعو از نبی مکرش اسفش ر فیلیت تفوت قرآن آمد است که میفرمایدف
قرآن یذا و میهمانی الهی است؛ از این یذا آنچه میتوانید فرا گیرید و آن ریسمان ودا و نـور و
شفاء نافع است و نگاهدار کسی است که بدان چنـ بزنـد و بـرای کسـی کـه از آن پیـروی کنـد،
نجات هند است .قـرآن مسـتقیم و بـه حـق اسـت و هرگـز منحـر نمـیشـو  .شـگفتیهـای
تماشنشدنی است و ر اثر زیا ی کهنه نخواهدشد؛ پـس آن را بخوانیـد همانـا وـدا ر قرائـت هـر
حرفی از آن حسنه پا اش می هد( .همان)99،
همچنین ایشان ر ابتدای هر سور  ،فییلت تفوت آن سور را بیـان میکنـد .مـثف ر ابتـدای
سورۀ حمد میگویدف از رسول اکرش نقل شد است که فرمو ف
کسی که سورۀ حمد را تفوت کند ،آنچنان به او پا اش می هنـد کـه گـویی و ثلـث قـرآن را
وواند و به هر زن و مر مؤمنی صدقه ا است( .همان.)94 ،
از حاکم نیشابوری نقل شد است که سناب نوح بن ابیمـریم مـروزی از وارـعین و سـابلین
حدیث ـ که به نوح سامع معرو بو ـ به اقرار وو احا یثی از ابنبباس ر فیایل سـور قـرآن بـه
قصد قربت ساوته و بلت آن را رویگر انی مر ش از قرآن و سرگرششدن به فقه ابـیحنیفـه و مغـازی
ابناسحاق انسته است (سـیوطی ،االتقان فی بلوش القرآن ،بـیتاف  .)12/2یـا کر ایـن اسـتان نـه
بدان معناست که تماش روایات ر باب فـیایل القرآن ساوتگی و نامـعتبرند؛ بـلکه روایات صحیح
بسیاری از حیث سند و اللت وسو ار که مور اطمینان میباشند .ر کتاب کافی کلینی بابی بـا
بـنوان «فـیل القـرآن» وسو ار ؛ همچنین بفمه مـجلسی بخ زیـا ی از ایـن روایـات را ر
سلد  11بحاراالنوار نقل کر است .
401
ر واقع میتوان گفتف صاحب مجمع البیان به روایات فیـل قـرآن بسـیار اهتمـاش اشـته و ر
ابتدای هر سور روایات فییلت تفوت آن سور را بهطور مفصل بیان کر است .بهبنوان مثـال ر
تفسیر سور حمد نه روایت ر فییلت تفوت این سور ذکر میکند و یـا ربـارۀ فیـیلت تـفوت
سورۀ بقر  ،پنج روایت آور است (طبرسی ،همان.)22/1 ،

دو) روایات اختالف قرائات

بررسی یک مورد از روایات اختالف قرائت و تحلیل آن

ر روایات تفسیری که ر آنها اوتف قرائت وسو ار  ،آنجایی که تفسیر آیه منجـر و منـتج
به یک مسئله فقهی باشد ،طبرسی به قت و با اظهار بقید و مذهب وو به روایات تفسیری استنا

واکاوی کارکرد روایات تفسیری در مجمع البیان

مسئ له اوتف قرائت و مفر ات قرآنی از سمله مباحثی است که بروی از روایـات تفسـیری را
به وو اوتصاص ا است .ر این میان ،روایاتی وسو ار که معتبر نبو و به صحابه یا تـابعین
مستند شد و از اهلبیت نیستند .مفسری که با این سته از روایات آشنا نباشد ر تفسیر قرآن بـا
مشکل مواسه وواهد شد؛ زیرا یکی از آفات مهم ر تفسیر قرآن بـدش آشـنایی بـا مسـئله اوـتف
قرائات است .مفسران ر موار ی که این روایات ر معنای آیات اثرگـذار باشـد ،بـه نقـد و بررسـی
آن ها پر اوته و رمن بیان معنای آیات طبق آن روایات ،قرائت صحیح را نیز بیان میکننـد ( یـاری
بیدگلی ،نق و کارکر روایات تفسیری معصومان با تأکید بر یدگا بفمـه طباطبـایی1910 ،ف
 .)17ر اینجا و نکته حائز اهمیت استف
نکته اول :ر تفسیر ،بحث ابتبار از باب تعبد نیست .همانگونه که بفمه طباطبائی وبر واحـد
را ر مسائل تعبدی (مثل مسئله فقهی) از باب تعبد حجت می اند؛ امـا ر مسـائل ییـر تعبـدی و
بلمی ،وبر واحد نز ایشان حجیت ندار ؛ زیرا مفک حجیت ،تعبـد اسـت (طباطبـایی ،ترسمـه
تفسیر المیزان1971 ،ف  .)27/1اما بروی معتقدند مفک حجیت ر وبر واحد و ابتبـار بقفنیـت
ر تفسیر فرق میکند.
نکته دوم :ما ر تفسیر نبال تکلیف نیستیم؛ بلکه رصد فهم و معنای اصلی آیه هستیم که بـر
اساس کداش قرائت باید اتفاق بیفتد .مفسر باید قرائت مدنظر وو ش را مشخص کند .مفسـر وقتـی
میوواهد معنای واقعی آیه را مشخص کند ،موظف است قرائت را بررسی کـر و نظـر صـحیح را
ابفش کند (بیسی زا  ،تفسیر تطبیقی روایی1917 ،ف .)19
مرحوش طبرسی ر مقدمۀ تفسیر تحت بنوان «فن وش» ،اسامی قـراء مشـهور و راویـان آنهـا را
بیان کر و ر ا امه اوتف قرائات را به هفت صورت قابل تصور می اندف  )1اوـتف ر ابـراب
کلمات که تفاوتی ر صورت نوشتن و معنای آنها پدید نمیآور ؛  )8اوتف ر ابراب که بابـث
تغییر معنا میگر ؛  )9اوتف ر حرو کلمات که معنا را تغییر می هد ولی صورت هـم چنـان
محفوت است؛  )4اوتف حرو که بابث تغییر صورت است نه معنـی؛  )5اوـتف کلمـه کـه
صورت و معنا را تغییر می هد؛  )1اوتف ر سلو و بقببـو ن کلمـات  )۷اوـتف ر زیـا و
کمی کلمات (طبرسی ،ترسمه تفسیر مجمع البیان ،بیتاف .)00/0

401

و ْ َ َْ و َ و ْ َ
َ ْ َ و وو
کر و آن را اثبات میکند .برای نمونـه ،ر آیــۀ شــریفۀ  ...وامسحُاا ِرُُوِرحم و رجلکمح ر
َ َ ُ
ْ َ َْْ
ْی( ...مائد ف  )1ر مور کلمۀ «أ ْر ُجلک ْْم» و قرائت مشهور وسو ار ف طبرسـی مـیگویـدف
الکعب ر
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کلمه «ارجلکم» را به نصب و سر قرائت کر اند .ایشان الیل قائفن به سر و نصب را ذکـر کـر و
ر ا امه نظر برگزید وو را مطرح میکند و روایاتی که ر این زمینه برای هر و قرائت بیان شد را
تحلیل کر و میگویدف حدیثی که از پیامبر وار شد که میفرمایدف «ویلْللعراقیبْمن ْالان ر»
(ابنماسه ،سنن ابن ماسه ،بی تا ،ع ،0ص ،)459همچنین احا یث یگـری نیـز بـر ایـن میـمون
وسو ار که آن حیرت ورو میگرفت و پاها را میشست؛ اما بایـد توسـه اشـت کـه نمیتـوان
بهواطر چنین احا یثی که اطمینانبخ نیستند از ظاهر قرآن کریم ست بر اشت؛ بفو بر ایـن،
روایات بسیاری از طریق اهلتسنن و کتب شیوخ آنهـا وسـو ار کـه وـف آن اوبـار را ثابـت
میکند؛ از سمله چنین آمد است که حذیفه میگو یدف «پیامبر پس از قیای حاست ،آبی طلبیـد و
ورو گرفت و بر پاهای وو مسح کر » .ر مور حدیث «ویلْللعراقیبْم ْالا ر» آمد اسـت کـه
بد ای از افرا الابالی ،ایستا بول میکر ند که بر پا و پشت پاهایشان ترشح میکر و آنها بـدون
طهارت و شستشو برای نماز به مسجد می رفتند ،به همین واطر پیـامبر آنهـا را بـه بـذاب سهـنم
تهدید کر (طبرسی ،ترسمه تفسیر مجمع البیان ،بی تاف  .)880/1ر واقع میتـوان گفـتف مرحـوش
طبرسی ر بیان روایات اوتف قرائات به هرروایتی استنا نکر و آنها را به قت مـور بررسـی و
تحلیل قرار ا است.
اما ر موار ی که نتیجه تفسیر ،منتج به مسائل فقهی نیست ،فقا اوتف قرائات را ذکر کر و
مجموع روایات ذیل آن را مطرح میکند ،بدون آنکه نظر برگزید وو را ابفش نماید .بهبنوان نمونه
ر ابتدای تفسیر سورۀ ببس چنین مینویسدف
باصم و برسمی (فتنفعه) به نصب قرائت کر و یگران به رفع وواند و اهل حجاز تصدی بـه
تشدید وواند و مابقی تصدی به تخفیف و ر شواذ قرائت حسن (آن سـاء ) و ابـیسعفـر بـاقر
تصدی به رم تاء و فتح صا و تلهی نیز به رم تاء قرائت کر و ابیحیات و شعیب بن ابـیحمـز
(نشر) بدون الف قرائت کر اند (همان.)805/81 ،
سه) روایات اسباب نزول

بخ زیا ی از روایات تفسیری ،روایاتی است که فیا و رویدا های مقـارن بـا نـزول آیـات از
سمله سـبب ،زمـان ،مکان و چگونگی نزول و فرهن مر ش ر زمان نزول را بیان میکند .آشنایی با
فیای نزول آیات ،سهم فراوانی ر فهم مرا الهی ار ؛ ازاینرو ،گزارشهای ناظر به فیـای نـزول
آیات ر کتب متعد ی گر آوری شد است.

 .1نقل گزارشی روایات اسباب نزول

مرحوش طبرسی کمتر به تحلیل و بررسی اسباب نزول پر اوته و آن را بـهصـورت گزارشـی نقـل
میکند .از مجموع  221بیان اسـباب نـزول 211 ،مـور آن بـهصـورت گزارشـی و ر بـین حـال
تفصیلی و مستند و مابقی آن بهطور اسمال آور شد است .
ذ َ ََْ و و ْ َ َ َْ و َو َ ذ َ
َ
بهبنوان نمونه ر آیۀ اَّلرین آتیناه الکرتاب یتکانه حق ت رالوت رح ره( بقـر  )121/طبرسـی اسـباب
نزول این آیه را بهصورت گزارشی چنین نقل میکندف
 )1سبب نزول این آیه ربارۀ  10نفر از کسانی است که با سناب سعفر بن ابیطالـب از حبشـه
آمدند که  92نفر آنها حبشی و هشت نفر آنان از شاش و راهب بو ند؛  )2بروـی از اسـباب نـزول
میگوید آنها یهو یانی بو ند که به اسفش ایمان آور ند؛  )9بروی چنین گفتهاند که ایـن تعـدا  ،از
صحابه پیامبر بو ند (طبرسی ،همان ،بی تا ،ع ،2ص.)11
وی نسبت به موار اسباب نزول اظهارنظر نکر و آنها را گزارشگونه بیـان کـر اسـت؛ ذکـر
لفظ «قیل» ر محتوای تفسیری ایشان ،نشان از ا بای مزبور ار .
 .2گزارش سبب نزول بدون ذکر ناقل

رنگی ر تفسیر مجمع البیان نشان می هد که سناب طبرسی ر بروی موار اسـباب نـزول را
به صورت ییر مستند آور است .بدین صورت که ناقفن اسباب نزول را معرفی نکر و تنها به ذکر
و ْ
َ َ ُّ َ ذ َ َ و ْ َ َ و ْ َ
َ َ و
رحُوا
رین آمناا ما لم رذا قریحَ لمح و انر
سبب نزول اکتفا میکند؛ بهبنوان مثال ذیل آیۀ یا أیها اَّل
(توبه ،)91/میآور ف هنگامی که رسول ودا از طائف بازگشت و مر ش را بـرای نبـر بـا روش شـرقی
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سناب طبرسی رمن تفسیر آیۀ  8۷4سورۀ بقر و شأن نزول واص آیه ربارۀ حیرت بلی میگویدف
کسانی که به این نحو انفاق کنند نیز مشمول حکم آیه وواهند شد (طبرسی ،مجمع البیـان فـی
تفسیر القرآن09۷9 ،ف .)11۷/8
بر این اساس وی معتقد است آیات قرآن فراتر از شأن نزول و سبب نزول اسـت و سـبب نـزول،
موسب محدو یت مفهوش آیات ر آن مور واص نمیشو و آیات قرآن شمولیت ار ؛ چراکه قرآن
برای همۀ ابصار و برای هدایت همۀ مر ش نازل شد است.
ایشان برای سبب نزول آیات و سور سایگا ویژ ای قائل است؛ بـهطوری کـه ر مقدمـۀ تفسـیر
وو پر اوتن به اسباب نزول را از رروریات انسته و ر تفسیر بدان توسه زیـا ی ار (طبرسـی،
ترسمه تفسیر مجمع البیان ،بی تاف  .)۷۷/0وی ر آیاز هر سور  ،پس از ذکر مدنی یا مکیبـو ن بـه
سبب نزول آن میپر از  .ایشان ر نقل اسباب نزول بهصورتهای مختلف بمـل کـر اسـت کـه
بدان اشار میشو .
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فراوواند ،بد اندکی بوت ایشان را لبیک گفته و برای نبـر آمـا شـدند و بیشـتر مـر ش بـه لیـل
گرمای تابستان و بر اشت محصوالت وو از اطابت رسول ودا و آما شدن برای رفتن بـه میـدان
نبر  ،چار شک و تر ید شدند و این آیات نـازل شـد (طبرسـی ،همـان ،بـیتـاف  .)10/9ر چنـین
موار ی ایشان تنها به گزارش اسباب نزول بسند کر و ناقفن اسباب نزول را معرفی نمیکند؛ امـا
ر بیشتر موار گزارش اسباب نزول را مسند بیان شد و ناقفن سبب نزول معرفی میشوند.
 .3اسباب نزول ،مؤید تفسیر آیه
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استفا از اسباب نزول بهبنوان مؤ ید ر تفسیر آیات یکی از شـیو هـای ایشـان ر بـهکـارگیری
روایات تفسیری است؛ بدین صورت که ر بروی موار از سبب نزول بـهبنوان شـاهد بـر مـدبای
و و
َ و َ َ ََّ َ َ َ ََّ َ ْ و ْ َ
اِ والصحال ر الاِح
َوقامحاا رلِلر
وو استفا میکند؛ بهطور مثال ر تفسیر آیۀ حاف رظاا لَع الصحکا ر
قَانرت َ
رْی( بقر  )291/مینویسدف
پــس از آنکــه وداونــد ســفارش بــر اطابــت را فرمــان و تکلیــف کــر  ،چــون نمــاز بزرگتــرین
طابتهاست ،بهطور واص ستور مواظبت بر آن را ا و فرمو ف «حافظوا بلی الصلوات»؛ یعنی
بر نمازهای واسب ر اوقات و ارکان آنها مداومت کنیـد ،سـپس نمـاز وسـطی را بـرای اهمیـت و
بظمت آن مخصوصا ذکر کر است .ر اینکه آیا نماز وسطی کداش یك از نمازهای پنجگانه اسـت
پنج قول گفته شد استف
 .0منظور ،نماز «ظهر» است (از زید بن ثابت ،ببدالله بمر ،ابنسعید ودری ،اسامه و بایشه)؛
 .8مرا از نماز وسطی نماز «بصر» است (از ابنبباس ،حسن ،ابنمسعو و قتا و رحاك )؛
 .9مرا نماز مغرب است (از قبیة بن ذویب)؛
 .4بعیی گفتهاند مرا از آن ،نماز «بشاء» است؛
 .5منظور از نماز وسطی نماز «صبح» است (از معـاذ ،ابـنببـاس ،سـابر بـن ببداللـه ،بطـا،
بکرمه ،مجاهد ،شافعی).
وی پس از بیان اقوال مختلف و بیان الئل هر یک بهطور مختصر ،برای نظریه اول به شأن نزول
آیه استشها کر و میگویدف
از زید بن ثابت نقل شد است رسول اکرش نماز ظهر را ر حال گرمی هوا موقع ظهر مـیووانـد و
 441این مطلب بر یاران گران و سخت بو ؛ ازاینرو ،کمتر به نماز ظهر میآمدند و گـاهی یـك صـف یـا و
صف بیشتر تشکیل نمیشد ،لذا رسول اکرش فرمو ف تصمیم گرفتهاش وانه کسانی را که به نمـاز حارـر
نمیشوند آت بزنم ،سپس این آیه نازل شد (طبرسی ،همان ،بیتاف .)5۷-54/9
وی با بیان شأن نزول آیه بهبنوان مؤ ید نظر اول را ترسیح می هد.

 .4معیار نقد و تحلیل روایات اسباب نزول

از میان مجموع روایات اسباب نزول که مرحوش طبرسی آنها را آور  ،فقا سیوپـنج روایـت را
تحلیل و نقد کر است .مفک ایشان ر تحلیل روایات ،ببارت است ازف تـاریخ ،ظـواهر آیـات و
ررورت فقهی .اسباب نزولی که از نظر ایشان مور قبول نیست ،با مفکهای فوق ر شـد اسـت
(فصیحی ،اسباب نزول ر مجمع البیان1971 ،ف .)210-201
چهار) روایات تعداد آیات قرآن و فائده شناختن آن

واکاوی کارکرد روایات تفسیری در مجمع البیان

مرحوش طبرسی ر بیان تعدا آیات هر سور و فوائد شناوتن آن نیز به روایـات تفسـیری اسـتنا
کر است .ایشان ر ابتدای مقدمه تفسیر وو و ذکر فنون تفسیر ،آن را بهبنوان اولـین فـن معرفـی
کر و نظر اهل کوفه را ر شمارش آیات بدان سهت که بلم وو را از امیر المومنین گرفتهانـد،
صحیحتر از یگر اقوال می اند .بهطور مثال ر روایتی از رسول اکرش نقل شد که فرمو ف
الُ ْْحن ذ
فاتحه هفت آیه ار که یکی از آنها ِمْسِب الِلر ذ
الُحری ر  است (طبرسی ،همان ،بیتا.)05/0 ،
ر
قول اهل کوفه را ر تعدا آیات سورۀ حمد تأیید میکند.
ر ابتدای بروی سور نیز به تعدا آیات اشار کر و روایتی برای مؤید آن مـیآور ( .طبرسـی،
همان ،بیتاف )05/0
وی ر فائد شناوتن آیات میگویدف
ووانند قرآن وقتی با انگشتان وو آیات قرآن را میشـمار ثـواب بیشـتری وواهـد اشـت؛ چراکـه
ست و قلب و زبان با هم به قرآن مشغول شد است و روز قیامت گواهی وواهند ا ( .همان.)01 ،
طبرسی ر شناوت فوائد آیات به روایتی استنا نکر و پس از ذکر روایتی ر وصـوص تعـدا
آیات قرآن ،سمله را به پایان میرساند.
پنج) تبیین مـفردات و الیههای معنایی

بروی از روایات تفسیری ناظر به تـبیین واژگـان قرآنی و کشف وسو معنایی آیات اسـت؛ زیـرا
فهم مفر ات ،بهوصوص واژگان یریب ،نق زیا ی ر تفسیر صحیح آیات قـرآن ار  .ایـنگونـه
روایات تفسیری را میتوان «تفسیر لفظی» نامید .مرحوش طبرسی ر ابتدای تفسیر هر سور بـهبیـان
لغات آن پر اوته و سپس ر توریح بروی معانی به روایات تفسیری اشار میکند .بـهبنوان نمونـه
ذیل آیۀ سه سورۀ مائد پس از بیان معنای لغوی کلمات مینویسدف
حرمت بلیکم المیتة؛ «میته» ،مر هر حیوانی است که وداوند گوشت آنهـا را حـفل کـر
است؛ ابم از پرند و ییر پرند و ابم از وحشی و ییر وحشی .طبق این آیه ،وور ن گوشت میتـه و
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منافع یگر آن حراش است .ر روایتی از پیامبر گرامی اسفش ،ماهی و ملخ هم میتـه شـمر شـد و
فرمو استف « و میته ،مباحندف ملخ و ماهی» و ر توریح کلمه «الدش» مینویسدف بنا بـه روایتـی
از بلی و ابنمسعو و اصحابشان وور ن سپرز (طحال) مکرو است؛ لکن امامیه بر حرمت آن
اتفاق ارند و فقهای یگر قائل به اباحه هستند (همان« .)002/1 ،الماخاقة»ف سدی گو یدف مقصو
حیوانی است که سر آن را میان و قسمت روت اول کنند تا وفه شو  .رـحاك و قتـا گو ینـدف
مقصو حیوانی است که با ریسمان صیا  ،وفه شو  .ابنبباس گو یـدف مـر ش ساهلیـت ،حیـوان را
وفه میکر ند و گوشت آن را میوور ند« .المتردیة»ف ابنبباس و قتـا و سـدی گو ینـدف حیـوانی
است که از کو یا سای بلندی سقوط کند یا ر چا بیفتد و بمیر ؛ ر این صـورت ،گوشـت حـراش
است؛ اما اگر ر چا بیفتند و نشو سر آنها را برید ،اگر قبل از مر ن کار ی بـه بـدن او بزننـد و از
زوم آن بمیر  ،گوشت حفل است (همان.)000 ،
شش) نقد و بررسی تبیین مفردات

آیۀ سه سورۀ مائد بهطور قیق نشان می هد ،طبرسی ر بیان و توریح معانی و وسو مفـر ات
صرفا به روایات تفسیری از اهلبیت اکتفا نکر و چنانچه بیان شد به روایات تفسیری اصـحاب
نیز استنا میکنـد .ایشـان ر تبیـین مفـر ات ایـن آیـه ،از نبـی مکـرش اسـفش ،امـاش بلـی،
ابنمسعو  ،ابنبباس ،رحاک ،قتا و سدی نقل قول میکند و ر انتها مینویسدف معنای آیه چنین
استف اینهایی که ذکر شد بر شما حراش است (همان) و از روایات تفسیری اهلبیـت و روایـات
تفسیری صحابه یا تابعین بهطور یکسان بهر میگیر .
اما همان گونه که ر تعریف روایات تفسیری بیان شد ،بسیاری از روایـات اصـحاب ر سـند و
متن رعیف هستند و گاهی تفسیر آیات را بیآنکه به پیغمبر اکرش اسنا هند ،بیـان مـیکر نـد.
همچنین ر میان روایات صحابی ،بسیاری از سخنان بلماء یهو که مسـلمان شـد بو نـد ،بـدون
اسنا یافت میشو (طباطبایی ،قرآن ر اسفش0959 ،ف .)59
اما باید گفت ر روایات تفسیری لفظی ،حتـی اگـر رـعیف السـند باشـند ،بـه کشـف ظهـور
تصوری و فهم لغات اساسی بهکاررفته ر قرآن کمک میکنند .بالمـان یریـبنگـار بـا اسـتفا از
همین کاربر روایات تفسیری ،بهمعنای اصلی واژ ست مـییافتنـد .آنهـا بـه هـیو روی ر سـند
 441حدیث نمینگریستند و یـا سـتکـم ،قـتهـای ویـژۀ فقـه و کـفش را ر اسـنا روایـات ابمـال
نمیکر ند .آنچه برای ایشان مهم بو  ،برب و فصیحبو ن فر ی بـو کـه واژ مـور نظـر را بـهکـار
میبر  .محدثان نخستین نیز چنین بو ند (مسعو ی ،مبـانی ،منـابع و روش تفسـیر روایـی سـامع،
0901ف  .)041همچنین میتوان با استفا از این روایـات ،احتمـاالت معنـایی ر آیـه را بـه سـت

آور ؛ سپس با بررسی سیاق متنی و قت و تأمل ر گوهر معنایی واژگان و ببارت آیه و یـا از طریـق
کنار هم گذاشتن آیات متناظر آنها ،ر یا تصدیق کر  .پس میتوان گفت مرحوش طبرسـی ر زمـرۀ
بالمانی است که ر بهکارگیری از روایات تفسیری لفظی چنین بمل کر است.
هفت) روایات مبین آیات مجمل

هشت) روایات تفسیری مفسر آیات متشابه

طبرسی ر ا امه آیات مجمل به آیاتی یگر اشار کر و مینویسدف
ر قرآن آیاتی وسو ار که وسو احتمال و یا چند معنا ر آنها وسو ار که نمیتوان همـه
آن معانی را مرا ودای تعالی انست .این آیات را متشـابهات مـینامنـد؛ چـرا کـه مقصـو و ییـر
مقصو بههم مشتبه شد اند .را حل به ست آور ن مرا قیق ودای متعال ر این موار تنها نقـل و
حدیث است که می تواند یك معنا را معین کند و بدون قید روایت نمیتوان ا با کر که یکـی از آن
معانی بهوصوص مقصو وداوند میباشد و این که مفسری یک معنا را مرا وداوند بداند حجـت
نیست ،مگر آنکه اسمابی بر آن معنا وسو اشته باشد کـه ر ایـن صـورت اطابـت از آن اسمـاع
واسب است (طبرسی ،همان.)89/0 ،
مرحوش طبرسی میگویدف
متشابه است که بدون قرینه ،مرا و مقصو از ظاهر آن معلوش نیست؛ مانند آیۀ کریمۀف و رضکه
الِل لَع عک ؛وداوند او را انسته گمرا کر (ساثیه .)89/مسلما می انیم که معنای گمرا کر ن ر
این آیه با گمرا کر ن ر آیه و رضکه السامُی؛ سامری آنان را گمرا کر (توبه ،)25/فـرق ار ؛
زیرا گمرا کر ن سامری کاری است زشت و قبیح ر حالی که گمرا کـر ن وـدا (بـهمعنای صـحیح
آن) چون از روی مصالح است امری است نیکو (طبرسی ،همان.)899/9 ،

واکاوی کارکرد روایات تفسیری در مجمع البیان

مرحوش طبرسی ر مقدمه تفسیر وو به این مطلب اشار کر و میگویدف
ستهای از آیات قرآن هستند که نیاز به تبیین ندارند و معنای آنها وارح اسـت و میتـوان آن را
از ظاهر آیه به ست آور ؛ زیرا آیه مجمل نیست و حتی کسـانی کـه از زبـان بربـی آگـاهی ندارنـد
میتوانند معنای آیه را ریابند .مانند آیاتف و ال تقتکاا انلرس الیت حُم الِل ال ِاحلق؛ اما آیاتی که
مجمل هستند و ظاهرشان معنای مقصو را بهطور مشروح نشان نمی هد ،بیـان ایـن سـته آیـات،
بدون نقل و حدیث سایز نیست و شاید میتوان حدیث نبوی را ناظر به این نوع آیات انست؛ مانند
آیاتف رقیماا الصال و آتاا الزاك ( بقر  )29/و آتاا حقه یام حصاده( حق زکات را روز چیـدن
بدهید) (انعاش)040/؛ ر این آیات الزش است پیامبر از طریق وحی تبیینی ،مقدار نصاب زکات و
تعدا رکعات نماز را بیان کند تا مر ش برای پر اوت زکات و انجاش نماز چار سـر رگمـی نشـوند و
این همان وظیفه پیامبر است که مسئولیت تبیین آیات را به بهد ار (طبرسی ،همان.)059/0 ،
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همچنین ر تفسیر حرو مقطعه که طبرسی آن را سزء متشابهات می اند مینویسدف
اهلسنت روایتی از اماش بلی نقل کر که ایشان فرمو استف هر کتاب اقسـاش برگزیـد ای
ار و برگزید قرآن «حرو تهجی» است .شعبی مینویسدف وداوند ر هر کتاب سری ار و سر
قرآن «حرو تهجی» است که ابتدای  80سورۀ قرآن آمد است (طبرسی ،همان ،ع ،0ص .)55
نه) روایات تفسیر ظاهری
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تفسیر ظاهری بیان مفا و معنای ظاهری ر مقابل تفسـیر بـاطنی کـه مفـا اسـتعمال و مـرا سـدی
متکلم است« .روایات تفسیر ظاهری» احا یثی هستند که ر فهـم معنـای آیـات و تفسـیر مـرا ظـاهری
بهکار میروند (بیسی زا  ،تفسیر تطبیقی روایی1911 ،ف  .)21اینگونـه روایـات ،بـه تورـیح و تفسـیر
مفاهیم ظاهر آیات قرآن میپر ازنـد .تفسـیر ظـاهر قـرآن بـهمعنای بیان معنای ظاهر ،آشکار و متبـا ر بـه
ذهن نیست؛ بلکه تفسیر ،تنها ر حالـت پیچیـدگی و ناآشکاری کفش صدق وواهد کر و ر واقـع بـرای
رفع پیچیدگی ر کفش نیاز به کشف و تبیین وسو ار ؛ اما ر موار ی کـه ظهـور کـفش از نــوع ظهــور
بسـیا اسـت ،یالبـا روشنکر ن معنای کفش بر اساس آن تفسیر شناوته نمیشـو ؛ زیـرا معنـای کــفش
بـهوـو یوو ظاهر است و نیازی به اظهار ندار (حکیم ،بلوش قرآنـی1971 ،ف  .)227بـهبنوان نمونـه،
طبرسی ر ذیل آیۀ یامئذ حتدث رخباجها( زلزال )4/مینویسدف
ر آن روز وبرهای وو را می هد؛ یعنی وبر می هد به آنچـه بـر آن بمـل شـد اسـت و ر
حدیث آمد که پیغمبر فرمو ف آیا می انید که اوبار آن چیست؟ گفتند ودا و پیامبرش اناست.
فرمو فاوبار آن این است که شها ت می هد بر هر بند و کنیز و هر مر و زنی به آنچه ر پشت آن
انجاش ا و می گو ی د ففنی ففن کار را ر ففن روز از ففن ما انجاش ا  ،ایـن اسـت اوبـار آن.
(طبرسی ،همان)885/8۷ ،
ده) روایات مصحح و مبین اصول اعتقادی

یکی از آسیبهای موسو ر روایات تفسیری ورو روایات اسرائیلیات است؛ زیرا هموار افرا
معاند و مخالفی ر طول تاریخ بو اند که با سعل و ورـع احا یـث ،سـعی ر وارونـه سلـو ا ن
مفاهیم ابتقا ی و معار قرآنی اشتهاند؛ همچنان کـه روایـات سعلـی بسـیاری ر منـابع روایـی
 441فریقین وسو ار که چهر واقعی پیامبران الهی را گرگون ساوته و ساحت مقدس ایشان را به انواع
زشتیها و ناپلیدیها آلو ساوتهاند .پس یکی از وظایف وطیر پیشوایان ین ،آگا سـاوتن افـرا
سامعه بشری از این اکاذیب و تصحیح انحرا های ابتقا ی و پاکسـازی تحریـف از چهـر هـای
الهی و انسانهای کامل بو است .شیخ طبرسی نیز ر تفسیر وو از روایـات تفسـیری ر سهـت

تبیین مبانی و مفاهیم ابتقا ی استفا کر است .بهبنوان نمونه ر آیۀ  71سـورۀ مبارکـۀ انعـاش کـه
میفرمایدف و ذ قال ُِاهی ألِیه آزج ر تتخذ رصناما آهلة ین رجاك و قامك یف ضحالل مبحْی؛ بـرای
اثبات موحدبو ن پدر حیرت ابـراهیم و اینکـه آزر پـدر وی نبـو اسـت ،پـس از نقـل اقـوال
مختلف مینویسدف
ر روایت است که پیامبر گرامی اسفش فرمو ف وداوند هرگز مرا به آلـو گیهـای ساهلیـت
نیالو و هموار مرا از صلبهای طـاهر بـه رحـمهـای پـاك منتقـل سـاوت و بـه ایـن بـالم آور .
[طبرسی] میگویدف بدیهی است که اگر ر میان نیاکان پیامبر کافری وسو اشـت ،همـه را طـاهر
وصف نمیکر (طبرسی ،همان.)050/2 ،
یازده) روایات تمثیلی در فهم معارف قرآن

دوازده) روایات جریوتطبیق

روایات سریوتطبیق به و سته تقسیم میشوندف الـف) روایـات بیـان مصـداق؛ ب) روایـات
سریوتطبیق به وسیله توسعه مفهوش (ررایی اصفهانی ،رسنامه روشهـا و گـرای هـای تفسـیری
قرآن1912 ،ف .)110
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وداونـد متعـال ر آیات قرآن کـریم به تمثیل اهمیـت فراوانـی مـی هـد و کتـاب آسـمانی او
سرشار از مثالهای مختلف و سا است که مـر ش بـا تفکـر و قـت ر آنهـا بـه یـا و ذکـر وـدا
میشوند .سیر پیشوایان ین نیز چنین بو است که ر بروی موار بـرای تقریـب ذهـن مخاطبـان
قرآن و قابل فهمکر ن بروی مفاهیم قرآنی که میامین بالیهای ارند ،از را تمثیـل و تشـبیه و ذکـر
مثالها و نمونههای بینی و تجربی ،آنها را از مفا و میامین آیات آگـا مـیکر نـد .ایـن امــر ر
روایـات تفسـیری آن بزرگواران نمایان است .مرحوش طبرسی نیز ر تفسیر وو از این روایـات بهـر
گرفته است .بهطور مثال ر حدیثی از رسول اکرش میووانیم که فرمو ف
مواظبت بر ورو کنید و بهترین ابمـال شما نماز اسـت و مراقـب زمـین باشـید کـه مـا ر
شماست و هیو انسانی کار ویر و شری ر آن انجاش نمـی هـد مگـر اینکـه زمـین از آن وبـر
می هد (همان ،ص.)212
این حدیث ،که با آیات ششم و هفتم سورۀ زلزال مرتبا است ،زمین را به ما ر آ میــان تشــبیه
میکند؛ یعنی همان طور که ما ر از تمامی کارهای ووب و بد فرزندان آگا اسـت ،زمــین هــم از
همه ابمال ویر و شر انسانها باوبر است و ر روز رسـتاویز بـه تمـامی آنهـا شـها ت مـی هـد
(همان ،ص.) 212

441

الف) روایات بیان مصداق
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روایات تفسیری فراوانی وسو ارند که به ذکر مصـا یق آیـاتی از قـرآن مـیپر ازنـد کـه ارای
مفاهیم باش و کلی میباشند .بروی از این روایات ،با ناشبر ن از افرا واصی ،مصا یق بینـی آیـه را
مشخص میکنند و بروی یگر هم به بیان اوصا و ویژگیهای این مصا یق مـیپر ازنـد .مرحـوش
طبرسی اشار مستقیم به سریوتطبیق ر تفسیر آیات ندار و با یـدگاهی کـه بروـی از مفسـران از
سمله بفمه طباطبائی به مفهوش سریوتطبیق قتنظر اشـته ،توسـه نکـر  ،امـا از ایـن روایـات،
فراوان بهر سسته است .مثف ر آیۀ هفتم از سورۀ بینه بهصورت کلی ،افـرا بـا ایمـان و بامـل بــه
بمـل صـالح را «خینرْالبرینة» نامید است .طبرسی ر حدیثی از پیامبر ودا میآور که فرمو ندف
یا بلی آیا نشنیدی قول ودای بزوسل را که مـیفرمایـدف  ن اَّلیحن آمنحاا و عمکحاا الصحاحلاِ
روئلك ه خری الربیة ،اینان ،تو و شیعیان تو هستند ،روزی که همه امتها برای حسـاب گـر هـم
میآیند ،شما را وواند  ،ر حالی که چهر هایتان نورانی و زیبا است؛ آن روز ر کنار حوض کوثر بر
من وار میشوید( .طبرسی ،همان)802/8۷ ،
ب) روایات جریوتطبیق بهوسیله توسعه مفهوم

این روایات نیز مانند روایـات بیـان مصـداق ،مفـاهیم کلـی آیــه را بــر مصــا یق گونــاگونی
تطبیـق می هند؛ اما نوع تطبیق ر این روایـات بـا روایـات بیـان مصـا یق آیـات ،متفـاوت اسـت.
روایات سریوتطبیق بــه وســیله توســعه مفهــوش ،مفــاهیم ظــاهری آیــه را توســعه ا و بــر
مفاهیمی که وارع از فیای نزول و ظاهر آیه است تطبیق می هند .بهبنوان نمونه ر آیۀ  121سورۀ
بقر  ن اَّلین یمتمان ما رنزنلا من ابلیناِ و اهلدى روایات تفسیری مصداق «بیا ت» را ائمه
انستهاند .اما بیگمان ر هر ور ای مصداق یا مصا یق یگـری بـرای « ّبیان ت» و «هناای » پیـدا
وواهد شد .این پیاش کلی آیه ،به شکلی مور توسه مفسر بـزرگ ،مرحـوش طبرسـی نیـز قـرار گرفتـه
است؛ زیرا ایشان پس از نقل قول بیشتر مفسـران ،مبنـی بـر اینکـه آیـه ر وصـوص کتمـان نبـوت
پیامبر است ،ابفش می ار ف
مفا آیه ،همه کسانی که حقایق فرو آمد از آسمان را کتمان میسازند را ربـر مـیگیـر ؛ زیـرا
به لیل فراگیر بو ن این معنا و بدش انحصار آن به مور ی واص ،این سخن که این آیه ،تهدیدی برای
تماش افرا ی است که حق را پنهان میکنند ،صحیحتر میباشد.
441
ایشان روایتی از رسول اکرش  بیان میکند که میفرمایندف
م ْسئلْع ْعلمْیعلمهْفکتمهْالجمْیومْالقی مةْبلج مْم ْن ر؛ هرگا از کسـی ربـارۀ بلمـی کـه
می اند بپرسند و او کتمان و پنهان کند ،روز قیامـت بـه هـان او لجـامی از آتـ ز وواهـد شـد
(طبرسی ،همان.)09۷/8 ،

سیزده) روایات بیانگر احکام شرعی

مسلم است که ر قـرآن کـریم ،یالبا کلیات احــکاش شــربی بیـان شـد و شـرح و تفصـیل و
سزییات آنها ازوظایف پیامبر و اهلبیت معرفی شد است (طـباطبایی ،المیزان فـی تفسـیر
القرآن1919 ،ف  .)11/1قرآن کریم بهصراحت به الئل حجیت قـول ایشـان اشـار کـر اسـت؛ از
سمله ر آیۀ  11سورۀ نحل میفرمایدف

و َ َ
َ ََّ
َ ََّ
َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ و َ َ ََّ
رنزنلا رَلك ا ر
اس َما ن َّ رزل رَل ره ْ َول َعک وه ْ َیترک وُون؛ قرآن را [هم] به سوی تـو نـازل
َّلكُ رِلب
ْی ل رکن ر

کر یم به واطر اینکه برای مر ش آنچه را که برای [هدایتشان] به سویشان نازل شد بیان کنی و بـرای
اینکه [ ر پیامبری تو و آنچه را به حق نازل شد ] بیندیشند.
مطابق مفا این آیه ،پیامبر موظف است آیات قرآن را بـر مـر ش تبیـین کنـد و حجیـت قـول
همان1919 ،ف  .)211/12مرحوش طبرسی نیز از روایات ر تبیین احکاش شـربی بهـر سسـته اسـت

بهبنوان نمونه ر تفسیر آیه حافظاا لَع الصکااِ و الصال الاِ

و قاماا لِل قانتْی( بقـر )892/

ر بیان آنکه مرا از نماز وسطی کداش نماز است؟ روایات تفسـیری مختلفـی را بیـان کـر و بنـابر
روایات مختلفی آن را نماز ظهر ،بصر ،بشا و صبح تفسـیر میکنـد و ذیـل هـر تفسـیر روایـاتی از
معصـومان نیــز مــیآور ؛ امـا ر نهایــت ،نظــر برگزیــد را ابـفش نمیکنــد( .طبرســی ،همــان،
5۷/9ـ)55
نتیجه
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اهلبیت

نیز به لیل آیات یگر و احا یث متـواتر از پیـامبر ملحـق مـیشـو ( .طباطبـایی،

آنچه از مجموع بررسی روایات تفسیری ذیل آیات ر تفسیر مجمع البیان به ست مـیآیـد ایـن
است که مرحوش طبرسی روایات تفسیری را بهطور کلی فار از تعریفی کـه ر ابتـدای مقالـه بـدان
اشار شد ذکر میکند و تماش روایات اصحاب و تابعین و مجموع روایت پیامبر و اهلبیـت را
میآور  .ر بروی موار فقا به ذکر روایت پر اوته و بدون تحلیل و بررسی از کنار آن میگـذر و
ر پار ای از موار نیز آنها را مور تحلیل و نقد قرار می هد .ر بروی مواقع نیز روایاتی را که مور
تأیید مذهب هستند ،نقل میکند ،آنگا نظر یگری را ترسیح می هد یا میپسند  .بـهبنوان مثـال
ذیل تفسیر آیه اهدنا الرصاط املستقی  ،چهار وسه را مطرح میکنـد و ر نهایـت آیـه را حمـل بـر

بموش میکند؛ ر صورتی که روایت یگری با مذهب شیعه تناسب بیشتری ار ؛ لکن مؤلف ،نه آن
را ر اول ذکر میکند و نه آن را ترسیح می هد؛ بلکه ر ر یف روایات یگر قرار می هد و آنگا آیه

441

را حمل بر بموش میکند .ر واقع میتوان چنین گفتف طبرسی تعریف قیق و صحیحی از روایـات
تفسیری نداشته و همۀ روایات تفسیری را ذیل تفسیر آیات مطرح میکند و مهمتر آن که ر بسـیاری
از موار انتظار میرو نظر برگزید وو را ذیل روایات مطرح کند ،اما ایـن اتفـاق ر بیشـتر مـوار
ید نمیشو و تصمیم را بهنوبی به ووانند واگذار میکند.
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قرآن کریم
ابنماسه ،الحافظ ابیببدالله محمد بن یزید القزوینی ،سنن ابنماسه ،بیساف اراالحیـاء
الکتب العربیه ،بیتا.
بابائی ،بلیاکبر ،بررسی مکاتب و روشهای تفسیری ،قمف پژوهشگا حـوز و انشـگا ،
1911ش.
سمعی از نویسندگان ،آشنایی با قرآن ،چاپ چهارش ،تهرانف امیرکبیر1912 ،ش.
حکیم ،سید محمدباقر ،بلوش قرآنی ،تبیانف تهران1971 ،ش.
ووئی ،سید ابوالقاسم ،البیان ،بیروتف ارالزهراء1101 ،ق.
با تأکید بـر
یاری بیدگلی ،محمد تقی« ،نق و کارکر روایات تفسیری معصومان
یدگا بفمه طباطبایی» ،وفصلنامه حدیثپژوهی ،کاشانف انشگا کاشان ،سال سـوش،
شمار 1910 ،2ش.
ذهبی ،محمدحسین ،التفسیر و المفسرون ،بیساف ار الکتب الحدیث1171 ،ش.
رسبی ،محمو  ،روششناسی تفسیر قرآن ،قمف زیتون1912 ،ش.
رستمی ،بلی اکبر؛ آسیبشناسی و روششناسی تفسیر معصـومان  ،رشـتف کتـاب
مـبین1910 ،ش.
ررائی اصفهانی ،محمد بلی ،رسنامه روشها و گرای های تفسیری قـرآن ،قـمف مرکـز
سهانی بلوش اسفمی1912 ،ش.
زبیدی ،مرتیی محمد بن محمد ،تاع العروس من سواهر القاموس ،بیـروتف ارالفکـر،
چاپف اول1111 ،ق.
سـیوطی ،سـفلالدین ،االتقان فی بلوش القرآن؛ قمف منشورات الشریف رری ،بیتا.
سـیوطی ،سـفلالدین ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قمف کتابخانه آیـتاللـه مربشـی
نجفی1101 ،ق.
صالح بن ببد العزیز ،آل شیخ ،شرح مقدمه التفسیر ،نرش افزار مکتبه الشامله.
طباطبایی ،سید محمدحسین؛ المیزان فـی تفسـیر القـرآن؛ بیـروتف مؤسسـۀ االبلمـی،
1919ق.
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 .17طباطبایی ،سید محمدحسـین؛ ترسمـه تفسـیر المیـزان ،قـمف فتـر انتشـارات اسـفمی،
1971ش.
 .11طباطبایی ،سید محمدحسین؛ قرآن ر اسفش ،تهرانف ارالکتـب االسـفمیه ،چـاپ وش،
1929ش.
 .11طبرسی ،فیل بن حسن ،ترسمه تفسیر مجمع البیـان ،ترسمـهف هاشـم رسـولی ،تهـرانف
فراهانی ،بیتا.
 .20طبرسی ،فیل بن حسن  ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،فی تفسیر القرآن ،تهرانف ناصـر
وسرو ،چاپ سوش1979 ،ش.
 .21طریحـی ،فخـر الـدین بـن محمـد .مجمــع البحـرین ،تهـرانف مرتیـوی ،چـاپ ســوش،
1972ش.
 .22بیسی زا  ،نیکزا  ،تفسیر تطبیقی روایی ،سزوۀ رسی مقطع کترا ،تهرانف مدرسه بلمیه
تخصصی کوثر1917 ،ش.
 .29فراهیدی ،ولیل بن احمد ،کتاب العین ،قمف نشر هجر1101 ،ق.
 .21فصیحی بلی« ،اسباب نـزول ر مجمـع البیـان» ،فصـلنامه پـژوه هـای قرآنـی ،قـمف
پژوهشگا بلوش و فرهن اسفمی ،شمار 1971 ،1ش.
 .22قرشی ،سید بلیاکبر ،قاموس قرآن ،تهرانف ارالکتب االسفمیه1971 ،ش.
 .21مسعو ی ،ببدالها ی ،مبانی ،منابع و روش تفسـیر روایـی سـامع ،قـمف موسـس بلمـی
فرهنگی ارالحدیث1911 ،ش.
 .27مصطفوی حسن ،التحقیق فی کلمات القـرآن الکـریم ،تهـرانف وزارت فرهنـ و ارشـا
اسفمی1911 ،ش.
 .21معرفت ،محمدها ی؛ التفسیر و المفسرون فـی ثوبـة القشـیب ،مشـهدف انشـگا بلـوش
رروی1111 ،ق .
 .21هاشمی ،سید حسین« ،روش تفسیری مجمع البیان» ،نشریه پـژوه هـای قرآنـی ،قـمف
پژوهشگا بلوش و فرهن اسفمی ،ور 1911 ،1ش.
 .90وحدتی شبیری سید زینب« ،تحلیل گونهشناسی روایات تفسیری معصومان ،»نشریه
حدیث و اندیشه ،قمف انشگا قرآن و حدیث ،شمار 1912 ،12ش.

