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چکیده
تقریب مذاهب از رضوریات جامعه اسالمی است. قرآن بزرگ ترین منبع تقریب مذاهب است، از زمان پیامرب)ص( 

بنا بر مفاد قرآن و سیره ایشان تفسیر آیات قرآن رایج و تاکنون ادامه دارد، با توجه به توصیه قرآن به عدم تفرقه و امکان 

فهم و تفسیر قرآن، بر اساس منبع کتابخانه و با روش تبیین و حتلیل داده ها، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این 

سؤال هستیم که آیا امکان تفسیر تقریبی قرآن وجود دارد؟ و در صورت امکان آن مبانی این شیوه از تفسیر کدام است؟ 

و چه کسی اولین بار تفسیری با رویکرد تقریبی نوشته است. با بررسی در اولین تفاسیری که مستقل از جوامع روایی 

نگاشته شدند که رسآغاز آن از تفسیر جامع البیان طربی است و با بررسی تفاسیر ابن ابی حاتم، ابن منذر و ثعلبی این 

نتیجه حاصل شد که تفسیر تقریبی، روشی حتقق یافته است که اولین مورد آن، تفسیر ثعلبی با بررسی موردی اهل 

بیت)ع( در این پژوهش قابل مشاهده است که از تفاسیر دیگر از این جهت، متفاوت است. ویژگیهایی مانند: انصاف 

در قلم، ارادت به شخصیتهای مهم اسالمی، بصیرت خاص و حمل سکونت او بر این تفاوت گواه است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55/ بهار و تابستان 1400

صص 48-62 )مقاله پژوهشی(

کلیدواژه ها: تفسیر تقریبی، اهل بیت)ع(، طبری، ابن ابی حاتم، ابن منذر، ثعلبی.
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مقدمه
قرآن  آیات  مراد جدی  و  فهم  بحث  نخستین  از سده های 

به مهراه تأویل آهنا و شناخت عام و خاص، مطلق و مقید، 

جایگاه  و  واژه شناسی  متشابه،  و  حمکم  منسوخ،  و  ناسخ 

ادبی لغات و مجله های قرآن و دیگر مسائل برای مسلامنان 

امهیت پیدا کرد مضافًا بر اینکه سیره رسول خدا)ص( نیز 

تبیین آیات اهلی بود، مهانا خداوند به پیامربش فرموده است: 

َل إَِلیِهم: و ما این ذكر  ْكَر ِلُتَبیَن ِللنَّاِس ما ُنزِّ »َأْنزَْلنا إَِلیَك الذِّ

)قرآن( را بر تو نازل كردیم تا آنچه به سوی مردم نازل شده 

است برای آهنا تبیین كنی1«. اما تفسیر اصطالحی از چه 

تا  حدیث  تدوین   آغاز  از  گفت:  باید  گرفت،  شکل  زمانی 

پایان  قرن  دوم  ، کاتبان احادیث  روایات  تفسیری را در کتب 

دوره ،  این   در  لذا  می نوشتند؛  جداگانه   بابی  در  خویش، 

کتابی حتت عنوان تفسیر نگاشته  نشد و این دوران را باید 

و  کتابت  تا  تفسیری  نقل روایت  از  تطور  و  انتقال  دوران 

تدوین آن نامید2. به تدریج تفسیر از حدیث  جدا شد و به  

که  شد  نوشته  تفاسیری  و   آمد  در  مستقل   دانشی  صورت  

ویژگی مشرتک مهه آهنا روش روایی بود )تفسیر مأثور( و این 

تا قرن سوم ادامه داشت تا اینکه »جامع  البیان عن  تأویل  

حتول  رسآغاز  این  شد.  نگاشته  طربی  قلم  به  القرآن«   آی 

در تاریخ تفسیر نگاری است3 و در ادامه تا کمی بیش از 

یک قرن سه تفسیر مهم دیگر از ابن ابی حاتم، ابن منذر و 

ثعلبی به نگارش در آمد. این تفاسیر در مرئی و منظر این 

شد،  متذکر  باید  پژوهش  این  پیشینه  درباره  هستند.  مقاله 

پیرامون تفاسیر مذکور چه از حیث روشی و چه از حیث 

حمتوایی پژوهشهایی شده است که یکی از آهنا: بازشناسی و 

ارزیابی مستندات امامت شیعی در تفسیر الکشف و البیان 

ثعلبی است4، اما تاکنون پژوهشی از این منظر نشده است 

صورت  در  و  خیر؟  یا  است  امکان پذیر  تقریبی  تفسیر  که 

تاکنون  آیا  و  چیست  تفسیر  آن  پیشنهادی  مبانی  امکان، 

تفسیری که این حمور مهم و اساسی قرآنی را در بر داشته 

1. نحل، 44.
2. التفسیر و املفرسون، ج1، صص104-106.

3. التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب، ج2، صص14-20. 
4. پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از نویسندگان مقاله است.

باشد نوشته شده است یا خیر؛ و در صورت وجود، اولین 

تفسیر کدام است و مفرس آن کیست؟ 

آشکارکردن،  معىن:  به  لغت  در  »فرّس«  ماده  از  تفسیر 

در  و  است6  مطلبی  دادن  توضیح  و  بیان  ظاهرساخنت5، 

اصطالح در تعریف تفسیر گفته اند: بیان معاىن آیات قرآىن 

و كشف مقاصد و مدالیل آن است7 و کشف مراد از لفظ 

مشکل است8 و تقریب مصدر باب تفعیل از ریشه »ُقرب« 

»ُبعد«  نقیض  که  نزدیک کردن  معنای  به  لغت:  در  است، 

)دوری( است9. بنا بر نظر راغب چند وجه دارد: 1- قرب 

قرب   -4 منزلت؛  و  مقام  قرب   -3 زمانی؛  قرب   -2 مکانی؛ 

در رعایت )فرودستان(؛ 5- قرب اقتداری؛ 6- قرب َنسبی 

اْلُقْرىب...: و اگر به  ُأوُلوا  اْلِقْسَمَة  ِإذا َحَرَ  آیه: »َو  مهانند 
هنگام تقسیم )ارث(، خویشاوندان...10«. 11

منزلت  و  مقام  قرب  پژوهش،  این  در  تقریب  از  مراد 

از  مقصود  و  است  عقیده  و  مذهب  آن  مالک  که  است 

مذاهب، مذاهب اسالمی است یعنی نزدیک کردن عقاید و 

دیدگاههای مذاهب اسالمی با هر جایگاه و مقام و منزلتی 

که دارند و در اصطالح: تقریب مذاهب اسالمی به معنای 

اساس  بر  سازنده  و  صحیح  گفت وگوی  فرهنگ  ترویج 

اصول و مبانی مشرتک با هدف درک یکدیگر و دست یابی 

اسالمی  مذاهب  بنابراین،  است.  مذهبی  و  علمی  رشد  به 

می توانند ضمن پای بندی به مبانی و دیدگاههای خود در 

درک  را  یکدیگر  علمی  گفت وگوی  و  منطقی  تعامل  سایه 

کنند به هم نزدیک شوند12.

هم چنین مذاهب اسالمی اشرتاکاتی با هم دارند که بر پایه 

خدای  به  ایامن   -1 قبیل:  از  است،  ساده تر  گفت وگو  آن 

واحد؛ 2- ایامن به قرآن کریم بدون هیچ گونه حتریف در آن؛ 

به روایات  او؛ 4- عمل  و رسالت  نبوی  به سنت  ایامن   -3

5. الصحاح، ج2، ص781.
6. معجم مقاییس اللغة، ج4، ص504.

7. املیزان، ج1، ص4.
8. جممع البیان، ج1، ص13.

9. لسان العرب، ج1، ص662.
10. نساء، 8.

11. مفردات الفاظ القرآن، صص663-665.

12. آشنایی با تقریب مذاهب اسالمی، ص21.
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رسول  به  آن  اسناد  جهت  به  که  بیت)ع(؛  اهل  از  مسند 

 -5 است؛  گرفته  قرار  نیز  اهل سنت  قبول  مورد  خدا)ص( 

حمبت اهل بیت)ع(؛ 6- ایامن به خروج حرت مهدی)ع(؛ 

و  روزه  زکات،  مناز،  قبیل:  از  عملی  ارکان  به  التزام   -7

حج...؛ 8- توجه به کعبه هنگام مناز13. با توجه به مقدمه و 

تفسیر  نگارش  آیا  که  است  این  مسئله  مفاهیم مطرح شده 

تقریبی امکان پذیر است و در صورت امکان آن، مبانی این 

شیوه از تفسیر کدام است؟ و چه کسی اولین بار تفسیری با 

رویکرد تقریبی نوشته است. با مطالعه موردی اهل بیت)ع( 

به بررسی این موضوع می پردازیم.

امکان سنجی تفسیر تقریبی
تقریب مذاهب اسالمی به معنای ترویج فرهنگ گفت وگوی 

کاری  که  است،  جایز  و  ممکن  تنها  نه  سازنده،  و  صحیح 

نیز  قرآن  تفسیر  می باشد14.  شایسته  و  رضوری  بسیار 

از  بحث  در  اصول،  علم  دانشمندان  که  دالیلی  مهان  به 

اثبات کرده اند  حجیت ظواهر قرآن، فهم و تفسیر قرآن را 

تفسیر  امکان  یعنی  دو  این  تالقی  است15.  امکان پذیر 

الف  به  توجه  با  می رسد  به نظر  شود.  بررسی  باید  تقریبی 

َویَعلُِّمُهُم  یِهْم  َویزَكِّ  ...« ب:  و  ذکرشده  قرآنی  آموزه های 

حكمت  و  كتاب  و  گرداند  پاكشان  و  ْكَمَة:  َواحْلِ اْلِكَتاَب 

بدیشان بیاموزد16« که قرآن را منشأ حکمت می داند و ج، 

آیه ای که کتاب آسامنی را معیار حل اختالف امت می داند: 

یَن َوُمْنِذِریَن  ِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اللُه النَِّبییَن ُمَبرشِّ »َكاَن النَّاُس ُأمَّ

َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِباحْلَقِّ ِلیْحُكَم َبیَن النَّاِس ِفیَما اْخَتَلُفوا 

میان  در  تضادی  )و  بودند  دسته  یك  آغاز(  )در  مردم  ِفیِه: 

و  آمد  پدید  و طبقات  به تدریج جوامع  نداشت.  آهنا وجود 

اختالفات و تضادهایی در میان آهنا پیدا شد، در این حال( 

بیم  و  بشارت  را  مردم  تا  برانگیخت،  را  پیامربان  خداوند، 

با  می كرد،  دعوت  به سوی حق  كه  آسامنی،  كتاب  و  دهند 

13. وهابیت و تقریب مذاهب، ص17.

14. برای مطالعه بیشتر ر.ک: الفصول املهمة فی تألیف األمة، صص13-

.9
15. البیــان فــی تفســیر القــرآن، صــص272-264؛ کفایــة االصول، 

صص286و324.
16. جمعه، 2.

تا در میان مردم، در آنچه اختالف داشتند،  آهنا نازل منود، 

داوری كند17« امکان پذیر باشد و از طرفی شناخت صحیح 

و  آراء شیعه  که  قرآن( سبب می شود  تفاسیر  کتب )خاصه 

سنی به یکدیگر نزدیک شود و جمموعًا صف واحدی تشکیل 

دهند18. بدین سان قرآن، داور میان مردم با هر عقیده ای و 

نقطه ارتباط و اتصال بلکه وحدت و تقریب ایشان را خود 

نقلی  دالیل  وجود  با  می کند،  معرفی  آن  آموزه های  و  قرآن 

تقریبی  تفسیر  امکان  به نظر می رسد  و عقلی متعدد دیگر، 

وجود دارد، اما هر تفسیر قرآنی مبانی ای دارد؛ مبانی این 

تفسیر چیست.

مبانی پیشنهادی تفسیر تقریبی
به نظر می رسد، تفسیر تقریبی عالوه بر مبانی عام تفسیر19 

که عدم رعایت آن مبانی مانند تفسیر به رأی که خود منشأ 

می تواند  نیز  تقریبی  خاص  مبانی  بر  است20،  اختالف 

است  عبارت  پیشنهادی  مبانی  مهمرتین  که  باشد  استوار 

از: 

1- رعایت عدالت و انصاف و داشنت انگیزه حق طلبی؛

2- تأکید بر اصول و مشرتکات اسالمی؛

3- پرهیز از ذکر مباحث اختالفی فتنه انگیز؛

 4- نقل روایات و اقوال از اصحاب و تابعان مورد اتفاق و

امجاع فریقین )حتی املقدور( خاصه اهل بیت)ع(؛

5- بیان دیدگاههای مهه مذاهب اسالمی؛

و مذاهب  اختالفی  آیات  قطعی  تفسیر  از  پرهیز   -6 

 نتیجه گیری که مورد اختالف است؛

برای تعقل  و  تفکر  به  خماطب  سوق دادن  برای  تالش   -7 

رسیدن به حقانیت؛

و منادها  به  نسبت  حمرتمانه  و  مؤدبانه  حلن  از  استفاده   -8 

اشخاص مقدس مذاهب؛

9- زمان شناسی و پرهیز از عرصی نگری در نگارش تفسیر؛

10- ذکر مهه اقوال و دیدگاهها ذیل آیات فضائل و مقامات 

با  مرتبط  آیات  و  پیامرب)ص(  بیت  اهل  قطعی،  اصحاب 

17. بقره، 213.

18. با دخل و تصرف: جمموعه آثار، ج24، ص33.

19. الربهان فی علوم القرآن، ج2، ص309.

20. التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب، ج1، صص59و70.
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مسئله جانشینی پیامرب)ص(.

بدیهی است که این مبانی بر اساس روش استقراء پیشنهاد 

شده است که می تواند دایره آن بر اساس توافق فریقین کم 

و زیاد شود. حال که امکان سنجی تفسیر تقریبی و مبانی 

پیشنهادی خاص این نوع تفسیر بیان شد، این نکته بررسی 

می شود که آیا در دوران استقالل و حتول دانش تفسیر )قرن 

چهارم(، چنین تفسیری به نگارش در آمده است یا خیر؟

معرفی اجمالی مفسران
1( طبری

تألیفات  علوم  اکرث  در  310ق(  )د  طربی  جریر  بن  حممد 

طربی«  »تاریخ  کتاب  مهه  از  مشهورتر  و  است  داشته 

به شامر  معترب  و  موثق  کتب  از  او  تاریخ  کتاب  می باشد. 

می رود21. وی صاحب تفسیر »جامع  البیان  عن  تأویل  آی 

جامع  تفسیر  قدیمی ترین  و  مهم ترین  که  است  القرآن«22 

اهل سنت می باشد23.

2( ابن ابی حاتم
فقیه، مفرس، متکلم و حمدث عبدالرمحن بن حممد بن ادریس 

متیمى حنظىل رازى، معروف به ابن ابی حاتم رازى، از علامی 

شافعى  فقهای  از  را  او  برخی  است24.  اسالمى  مشهور 

دانسته اند25 و برخی قاطعانه ابن ابی حاتم را حنبلی مذهب 

می دانند26. مهم ترین اثر قرآنی وی کتابی تفسیری است27 
که »تفسیر القرآن العظیم« نام دارد.28

3( ابن منذر 
حممد بن  ابراهیم  بن  منذر بن  جارود نیشابوری  مفرس، حمدث 

و فقیه قرن چهارم می باشد. بخش عمده زندگی وی جمهول 

عمده  دارد.  نیشابوری  اصالتی  می رسد  نظر  به  اما  است 

آنجا  در  و  رفته  به مکه  را در مرص و سپس  عمر خویش 

21. إخبار العلامء، ج1، ص89.

22. معجم االدباء، ج6، ص2444.

23. اصالة املنهج فی تفسیر الطربی، ج1، ص60.

24. دائرة املعارف بزرگ اسالمى، ج2، ص637.

25. طبقات الشافعیة الکربی، ج3، ص327.

26. ابن ابی حاتم الرازى و اثره ىف علوم احلدیث، صص104–97.

27. لسان املیزان، ج5، ص130.

28. ابن ابی حاتم الرازى و اثره ىف علوم احلدیث، صص104–97.

اختالف  مذهب وی  درباره  است29.  بسته  از جهان  چشم 

است به احتامل قوی شافعی مذهب است30 اگرچه خود را 

وی  التزام  عدم  بر  برخی  و  است  می دانسته  فتوا  صاحب 

این  نکته  مهم ترین  منوده اند31.  ترصیح  خاصی  مذهب  بر 

است که »تفسیر القرآن« ، که  برخی این تفسیر را ستوده و 

ابن  منذر در تفسیر قرآن  دانسته اند 32، احتاماًل  نشانه تبحر 

آن   بوده  و سیوطی  به  طور کامل  موجود  تا اواخر قرن هنم 

را در اختیار داشته  است33 و در تفسیرش بسیار هبره برده 

آیه  از  که  آن موجود است  از  فقط بخشی  است .  34اکنون 

272 سوره بقره  تا آیه 92 سوره نساء را شامل می شود ، در 

مقدمه تنها چاپ این تفسیر ناقص که در مدینه شده است 

به قلم دکرت عبدالله الرتکی35 و قلم سعد بن حممد السعد36، 

طریق  خودش  گذشتگان  مهچون  تفسیر  این  در  ابن منذر 

درست را طی کرده و به نقل روایات مستند از پیامرب)ص( 

و اقوال صحابه و تابعین پرداخته است37.

4( ثعلبی نیشابوری
صاحب  تفسیر،  نگارش  حتول  عرص  مفرسان  این  از  یکی 

تفسیر »الکشف و البیان عن تفسیر القرآن«، امحد بن حممد 

بن ابراهیم ابو اسحاق ثعلبی نیشابوری )د 427ق( است. 

منابع بعدی نیز  برخی  در  نیز خوانده اند38و  او را ثعالبی 

مهین لقب برای او ذکر شده است. در بیشرت تراجم لقب 

وی ثعلبی آمده است39. وی را فقیهی شافعی گفته اند و از 

حلاظ اعتقادی در زمره علامی اشعری شمرده اند40. برخی 

29. العقد الثمین، ج2، ص251.

30. طبقات  الفقهاء، ج1، ص 109.

31. تذکرة احلفاظ، ج3، ص5.

32. سیر أعالم النبالء، ج14، ص492.

33. طبقات املفرسین العرشین، ج1، ص28.

34. به صــورت نمونه ر.ک: الــدر املنثور فــی التفســیر باملأثور، ج1، 

صص12و38.
35. دکتر عبداهلل عبدالمحســن ترکی نخست رئیس دانشگاه محمد بن 

ســعود بود و وزیر سابق شئون اســالمی و اوقاف و دعوت و ارشاد 
عربستان است.

36. از اساتید دانشگاه ریاض.

37. کتاب تفسیر القرآن، ج1، صص8و27.

38. تاریخ نیسابور، ص94.

39. معجــم البلدان، ج2، ص122؛ وفیــات االعیان، ج1، صص80-

.79
40. طبقات الشافعیة الكربى، ج4، ص58.
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به دلیل نقل روایات و شاگردی از متصوفه مهچون سلمی 

)د 412ق( صاحب حقائق التفسیر و ابن جنید بغدادی )د 

297ق(، وی را صوفیه و برخی وی را شیعه41 پنداشته اند 

که  دارد  وجود  حمکمرتی  قرائن  و  شواهد  گفت  باید  که 

صوفی بودن و شیعه بودن وی را رد می کند42. وی بر خالف 

)د  مثالی  ابومحزه  شیعی  تفسیر  مانند:  تفاسیری  از  طربی 

150ق( و تفسیر معتزلی ابوبکر اصم )د 200ق( هبره برده 

است43.

خود  جامع  و  مفّصل  تفسیر  نگارش  با  طربی  اگرچه 

با  ثعلبی  هناد،  بنیان  تفسیر  تاریخ  در  را  جدید  دوره ای 

در  دایرة املعارف گونه حتولی  و حمتوایی  نو  عرضه ساختاری 

تفسیر  ستایشگران  کرد.  ایجاد  تفسیری  نگارشهای  سیر 

او فراوان اند. ابن خلکان ضمن برشمردن شاگردان و مدح 

ابوالقاسم  از  است  نقل  شده  مهیشه  می گوید:  او  تفسیر 

در  را  بزرگ  خدای  می گفت:  که  را  سخن  این  قشیری 

من  و  می داد  قرار  خطاب  مورد  مرا  او  که  دیدم  خواب 

اثناء گفت وگو، ندا آمد از جانب خدای  ایشان را، که در 

متعال: که ای مرد صالح جلو بیا، پس در آن هنگام ملتفت 

شدم که آن مرد صالح امحد ثعلبی است که در جلوی من 

حارض شده است44.« در تاریخ نیشابور آمده است: »ثعلبی 

خزیمة  بن  طاهر  از  که  است  وثوق  مورد  و  النقل  صحیح 

ثعلبی  نقل حدیث کرده است،  أبی بكر بن مهران مقرئ  و 

داشته  فراوانی  بزرگ  استادان  هم  و  بوده  کثیراحلدیث  هم 

است45.« یاقوت محوی بعد از مدحی کم نظیر وی را شیخی 

تفسیر  کثیر  ابن  می داند46.  نکته سنج(  و  )تیزهوش  کّیس 

وی را بزرگ و باعظمت می داند و آورده: به دلیل تیزهوشی 

و حافظه قوی در کتبش مطالب دست اول و نغز فراوان 

41. روضات اجلنات، ج 1، ص246.

42. بازشناسی و ارزیابی مستندات امامت شیعی در تفسیر الکشف و البیان 

ثعلبی، صص29-32.
43. ر.ک: »ثعلبی و تفســیر او الکشــف و البیان عن تفسیر القرآن«، 

ص69.
44. وفیات االعیان، ج1، ص80-79.

45. تاریخ نیسابور، ص72.

46. معجم االدباء، ج5، ص36.

دیده می شود47 و ... .48

بررسی اندیشه تقریب در تفاسیر عصر تحول
از  یکی  می رسد  نظر  به  ذکرشده  ده گانه  مبانی  به  توجه  با 

معیارها برای تقسیم بندی به تقریبی و غیرتقریبی، چگونگی 

مواجهه مفرسان با اقوال مناقب و مقامات اهل بیت)ع( و 

اقوال جانشینی پیامرب)ص( ذیل آیات قرآن باشد49 و بدیهی 

است این مقاله خود رویکرد تقریبی پیش گرفته و اساسًا به 

دنبال جدال اعتقادی نیست. باور و متسک به اهل بیت)ع( 

بر اساس حدیث ثقلین50 در کنار قرآن سبب تقریب مذاهب 

اسالمی است51. این فضائل را می توان به چند بخش تقسیم 

کرد:

1- خاصه برای علی)ع(، مدح او یا ذّم خمالفان وی؛

2- خاصه برای اهل بیت)ع(؛

3- خاصه برای حرت زهرا)س(؛

4- خاصه برای امام حسین)ع(؛

5- خاصه برای حرت مهدی)عج(؛

6- روایت درباره ایامن ابوطالب)ع(؛

7- مشرتک؛ اهل بیت)ع( هم یکی از اقوال است؛

8- جریان غدیر.

سبب  که  آیاتی  اول  قسمت  کلی تر،  تقسیم بندی  یک  در 

ابی طالب)ع(  بن  علی  خاص  طور  به  بیت)ع(  اهل  نزول 

بر  آن عالوه  نزول  در سبب  که  آیاتی  دوم  و قسمت  است 

بررسی  آیات  این  شده اند.  ذکر  نیز  دیگران  بیت)ع(  اهل 

می شود:

1( آیات مختص به اهل بیت)ع(
ذیل آیه موسوم به مباهله: »َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم 

47. البدایة و النهایة، ج12، ص43.

48. ر.ک: الوافــی بالوفیــات، ج7، ص307؛ شــذرات الذهــب، ج2، 

ص230؛ سیر أعالم النبالء، ج1، ص212؛ طبقات الشافعیة الكربى، ج4، 
صص59-58. الزم به ذکر اســت که اگرچه روایات تفسیری در منابع 
روایی شــیعه موجود است اما شروع تفسیر به روش تقریبی بنا بر این 

پژوهش برای اولین بار در تفاسیر اهل سنت، مشاهده می گردد.
49. برای مطالعه بیشتر ر.ک: الغدیر و وحدت اسالمی )شش مقاله( در: 

جمموعه آثار، ج24، ص30.
50. سنن الرتمذی، ج6، ص133.

51. ر.ک: غدیر حمور وحدت اسالمی، صص11-15، 34-47.
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وَِنَساَءَنا وَِنَساَءُكْم َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت 

اللِه َعىَل اْلَكاِذِبیَن 52: به آهنا بگو: بیایید ما فرزندان خود را 

را  خویش  زنان  ما  را،  خود  فرزندان  هم  شام  كنیم،  دعوت 

دعوت مناییم، شام هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت 

لعنت  و  كنیم،  مباهله  آن گاه  نفوس خود،  از  هم  كنیم، شام 

ابن ابی حاتم،  طربی،  دهیم«.  قرار  دروغگویان  بر  را  خدا 

ابن منذر و ثعلبی با نقل کامل جریان مباهله متذکر شده اند 

که مراد از »ابناءنا« امام حسن و امام حسین)ع( و مراد 

امام  »انفسنا«  از  مراد  زهرا)س(و  حرت  »نساءنا«  از 

علی)ع( است53.

آیه ای  تنها  ابن منذر،  موجود  تفسیر  به  توجه  با  آیه  این 

نظر  اشرتاک  آن  نزول  بر شأن  این چهار مفرس  که  است 

ِمْسِكیًنا  ُحبِِّه  َعىَل  َعاَم  الطَّ »َویْطِعُموَن  آیه:  خالف  بر  دارند. 

با  بسیار طوالنی مهراه  روایتی  ثعلبی  که  َوأَِسیًرا54«  َویِتیًما 

ُمشاعره طوالنی میان علی)ع( و مهرسش فاطمه)س(، نقل 

می کند55. در پی شفایافنت حسن و حسین)ع( پدر و مادر 

به خاطر نذرشان سه روز روزه گرفتند و فرزندان هم مهراهی 

کردند اما هر سه روز هنگام افطاری نیازمندی آمد و طلب 

حاجت کرد و ایشان افطار خویش را ایثار کردند...56 ثعلبی 

در اداکننده به نذر در آیه قبل از آن: »یوُفوَن ِبالنَّْذِر«، تنها 

خالف  بر  ابن ابی حاتم  و  طربی  می کند.  معرفی  را  ایشان 

ثعلبی هیچ اشاره ای به این شأن نزول نکرده اند57، اما ذیل 

یَدی  َبیَن  ُموا  َفَقدِّ الرَُّسوَل  ناَجیُتُم  »ِإذا  نجوا:  به  موسوم  آیه 

یکی  می آورند  نقل  دو  ثعلبی  و  طربی  َصَدَقًة«58  َنْجواُكْم 

نزول آیه برای اغنیاء که به نظر می رسد صحیح نیست زیرا 

ُدوا َفِإنَّ اللَه َغُفوٌر رَِحیٌم«؛  انتهای آیه می فرماید: »َفِإْن َلْم جَتِ

توانایی مالی اغنیاء با عدم توانایی در آیه ناسازگار است، و 

در نقل دوم می آورند: علی)ع( فرمود: در كتاب خدا آیه ای 

52. آل عمران، 61.

53. جامع البیان، ج6، ص480؛ کتاب تفســیر القرآن، ج1، ص229؛ 

تفســیر القرآن العظیم، ج2، ص667؛ الکشف و البیان، ج3، ص85.
54. انسان، 8.

55. ثعلبی در نقل این مشاعره ُمتّفِرد در نقل است.

56. الکشف و البیان، ج 10، صص99-101.

57. تفســیر القــرآن العظیــم، ج10، ص3390؛ جامــع البیــان، ج24، 

صص96-99.
58. مجادله، 12.

نازل شد كه هیچ کس تا قبل از من به آن عمل نكرد و بعد از 

من نیز عمل منى کند ، هم چنین حرت فرمود: به سبب من 

خداى تعاىل این امت را ختفیف داد و این آیه نه پیش از من 

در حق كىس نازل شده، و نه در حق كىس بعد از من نازل 

می گوید  که  جماهد  از  می کند  نقل  روایتی  ثعلبی  می شود. 

اال  پیامرب)ص( هنی شدند  با  نجوا  و  از صحبت  مسلامنان 

اینکه صدقه پرداخت کنند و هیچ کس به این آیه عمل نکرد 

مگر علی)ع( که دیناری داشت صدقه داد و با پیامرب)ص( 

نجوا کرد. بر خالف ابن ابی حاتم که اشاره ای بدان ندارد59. 

یْلِمزَُك  َمْن  ِمْنُهْم  »َو  آیه  نقلی می گوید:  ثعلبی در  ادامه  در 

َدقاِت...«60 در شأن ابن ابواخلویرصه )حرقوص( كه  ِفی الصَّ

رئیس خوارج بود نازل شده است. در زمان تقسیم غنایم به 

پیامرب)ص( جسارت كرد و به پیامرب)ص( گفت: »عدالت 

تو اگر من عادل  بر  پیشه کن«، حرت فرمود: »اى واى 

نباشم چه کسی عادل است«، پس آن حرت او را و قوم 

او را مارقین لقب داد و فرمود: اى عىل)ع( تو با این قوم 

قتال می کنی. سپس ثعلبى  از ابوسعید خدرى نقل كرده كه: 

من در هنروان حارض بودم كه عىل)ع( با ایشان قتال كرد61.

اختالف  با کمی  نیز  ابن ابی حاتم  و  را طربی  داستان  این 

نقل منوده اند62. هم چنین ذیل آیه: »َو ِمَن النَّاِس َمْن یرْشی 

َنْفَسُه اْبِتغاَء َمرْضاِت اللِه«63 طربی بعد از ذکر اقوال متعدد 

دارد64  کوتاه  اشاره ای  علی)ع(  به  دیگر  نزوهلای  شأن  و 

و  پیامرب)ص(  هجرت  شب  که  می آورد  اقوالی  ثعلبی  اما 

قصد جان ایشان از جانب کفار علی)ع( در بسرت ایشان 

خوابید این آیه نازل شد. هم چنین در نقل دیگری می آورد: 

پایش  پائین  در  میكائیل  و  حرت  رس  باالى  در  جربئیل 

بر  آفرین  »آفرین،  می زد:  فریاد  جربئیل  و  بودند  ایستاده 

مثل تو باد كه خداوند به تو بر مالئكه مباهات كرد«. ثعلبی 

اگرچه روایات صهیب رومی، زبیر و مقداد بن أسود را در 

59. الکشــف و البیــان، ج 9، صص262-261؛ جامــع البیان، ج 28، 

ص14. 
60. توبه، 58.

61. الکشف و البیان، ج 5، ص55.

لبیــان، ج10، ص109؛ تفســیر القــرآن العظیــم، ج6،  62. جامــع ا

ص1816.
63. بقره، 207.

64. جامع البیان، ج9، ص140.
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معرفی شأن نزول ذکر کرده اما به نظر می رسد علی)ع( را 

در  خودم  را  نزول  شأن  این  می گوید:  چون  داده،  ترجیح 

کتب دیدم....65 یکی دیگر از مقامات خمتص اهل بیت)ع( 

اأْلَْقَربین«66  َعشیرََتَك  َأْنِذْر  »َو  آیه  ذیل  علی)ع(  خاصه 

است. نقل می کنند در جریان مهامنی یوم الدار، هنگامی 

برمی خیزد  از شام  به مهامنان فرمود: كدام  پیامرب)ص(  که 

تا بیعت كند با من تا اینكه او برادر و وارث و وىص من 

باشد و این كالم را سه بار اعاده فرمود، پس عىل)ع( برپا 

خاست و با آن حرت بیعت كرد پس ایشان نیز اجابت 

مهامنی  واقعه  ذكر  با  ثعلبی  و  ابن ابی حاتم  طربی،  منود. 

پیامرب)ص( و اطعام نزدیكان )البته با كمی تفاوت( اولین 

و تنها ایامن آورنده به پیامرب)ص( را در آن جملس علی بن 

ُمْنِذٌر  َأْنَت  ا  »ِإمنَّ آیه:  بیان می كنند67. و ذیل  ابی طالب)ع( 

نقل  به  ثعلبی  و  ابن ابی حاتم  طربی،  هاٍد«68  َقوٍْم  ِلُكلِّ  َو 

را  علی)ع(  دست  پیامرب)ص(  آورده اند:  ابن عباس  از 

باال برد و فرمود: تو هادی هستی، ای علی و به وسیله تو 

آیه  ذیل  و  من.69  از  بعد  هدایت شدگان  می شوند  هدایت 

ُن  مْحَ الرَّ َلُهُم  َسیْجَعُل  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  »ِإنَّ 

ا«70 ثعلبی نقل می کند: »پیامرب)ص( به علی)ع( فرمود:  ُودًّ

یا علی بگو: »اللهم اجعل لی عندك عهدا واجعل لی فی 

صدور املؤمنین موّدة«. سپس این آیه نازل شد71. آیه بعدی 

نقل  ثعلبی  و  ابن ابی حاتم  طربی،  شنواست،  گوش  آیه 

ُأُذٌن  َلُكْم َتْذِكرًَة َو َتِعیها  می كنند هنگامی كه آیه »ِلَنْجَعَلها 

گوىش  آن  »خدایا  فرمود:  پیامرب)ص(  شد  نازل  واِعیة«72 

قرار  مناید گوش عىل  را در خود مجع  این حقایق  باید  كه 

را  بعد هیچ موضوعى  به  آن  از  بده«، عىل)ع( می فرماید: 

به  پیامرب)ص(  فراموش منى كردم و هیچ حقایقى از آنچه 

65. الکشف و البیان، ج 2، صص124-126.

66. شعراء، 214.

67. جامــع البیــان، ج19، ص74؛ تفســیر القــرآن العظیــم، ج9، 

صص2826و2827؛ الکشف و البیان، ج 7، ص182.
68. رعد، 7.

69. جامــع البیــان، ج13، ص72؛ تفســیر القــرآن العظیــم، ج7، 

ص2225؛ الکشف و البیان، ج 5، ص272.
70. مریم، 96.

71. الکشف و البیان، ج6، ص233.

72. حاقه، 12.

بعدی  نزول  سبب  اما  منى بردم73  یاد  از  می داد  تعلیم  من 

که برای اهل بیت است آیه مودت است: ثعلبی در تفسیر 

َأْجرًا...« 74؛ هشت روایت بعضًا  َعَلیِه  أَْسَئُلُكْم  آیه »ُقْل ال 

قتاده،  صادق)ص(،  امام  سجاد)ع(،  امام  از  طوالنی 

و  عظمت  بر  داّل  جرجانی،  از  اشعاری  و  و...  ام سلمه 

بزرگی اهل  بیت )حرت زهرا، علی)ع( و حسنین)ع(( 

بیان  »قیل«  با واژه  احتامل دیگری هم  ثعلبی  نقل می کند 

منوده و مصداق »القربی« را »ولد بن عبداملطلب« دانسته 

است75 که گفته شده: نشانگر قول ضعیف است و به آن 

»قیل متریضیه« می گویند و هم چنین وی منسوخ شدن آیه 

را هم رد می کند76 اما طربی درباره آیه مودت چهار قول 

را نقل کرده و مستند آهنا را بیان می کند و روایت موافق 

با ثعلبی را در قول دوم می آورد لکن قول اول را ترجیح 

مرشکین  به  پیامرب)ص(  است:  رشح  بدین  که  می دهد 

نسبت  دارم  شام  با  که  خویشاوندی  به  نسبت  می فرماید: 

رسالتم  جهت  به  شام  از  من  باشید.  داشته  مودت  من  به 

چیزی منی خواهم مگر اینکه قرابتی که بین من و شام است 

را حمرتم شامرید77 و ابن ابی حاتم می گوید به سند ضعیفی 

از ابن عباس نقل شده که هنگام نزول آیه از فی القربی 

پرسیده شد و پیامرب)ص( فرمود: علی)ع(، فاطمه)س( و 

فرزندانشان78. آیه بعدی آیه صلوات است، ثعلبی ذیل آیه 

با سند کامل  النَِّبی...«79  َعىَل  یَصلُّوَن  َمالِئَكَتُه  َو  اللَه  »ِإنَّ 

عالوه بر روایات تفسیر ابن ابی حاتم80 روایات دیگری را 

کاملرت نقل می کند که مانند آهنا را طربی آورده است81 

بر حممد)ص( و آل حممد)ع(  و مضمون مهه آهنا صلوات 

است82.

73. جامــع البیــان، ج29، صص36-35؛ تفســیر القــرآن العظیم، 

ج10، صص3370-3369؛ الکشف و البیان، ج 10، ص28.
74. شوری، 23.

75. الکشف و البیان، ج 8، صص310-314.

76. »مناقب اهل بیت)ع( در تفسیر ثعلبی«، ص67.

77. جامع البیان، ج25، ص16.

العظیم، ج10، ص3276. القرآن  78. تفسیر 

79. احزاب، 56.

العظیم، ج10، ص3151. القرآن  80. تفسیر 

81. جامع البیان، ج20، ص321.

82. الکشف و البیان، ج8، صص62-63.

54

م 
ده

انز
 ش

ال
س

14
00

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
- ب

55
ره 

ما
ش



2( آیات مشترک میان اهل بیت)ع( و افراد دیگر
قول  سه  در   83»... احْلاجِّ ِسقایَة  َجَعْلُتْم  »َأ  آیه:  ذیل  ثعلبی 

سبب نزول را در مورد عباس بن عبداملطلب، مرشكان و یا 

مردم مدینه دانسته است و سپس نقل می کند: در حمفلی 

من  گفت:  »طلحه  می کردند:  فخرفروشی  اصحاب  برخی 

صاحب بیت )کعبه( هستم و كلید آن دست من است و 

اگر بخواهم شب را در آن بیتوته مى كنم عباس مى گفت: 

من صاحب سقایت حاّج )سیراب کنندگان حجاج( هستم. 

قبل  من  می گویید  چه  شام  منی دانم  من  گفت:  عىل)ع( 

جهاد  صاحب  و  خواندم  مناز  قبله  طرف  به  مردم  مهه  از 

هستم 84.« طربی نیز با ذکر اقوال فوق روایتی مشابه نقل 

می کند لکن با تفاوتی آورده: علی)ع( فرمود: من افتخار 

کنار  در  و  کردم  هجرت  خدا)ص(  رسول  با  که  می کنم 

ایشان جهاد کردم، که در این هنگام آیه: »ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا 

َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا«85 نازل شد86.

ا َوِلیُكُم اللُه...«87؛  سه مورد در  هم چنین ثعلبی ذیل آیه »ِإمنَّ

آیه را ذکر می کند: نخست درباره  نزول  مصداق و سبب 

عهد  که  صامت  بن  عبادة  بن  سعد  و  صامت  بن  عبادة 

نشکستند؛  را  یهودیان  برابر  در  پیامرب)ص(  با  خویش 

دوم ثعلبى جریان بخشش انگشرتی در حال رکوع توسط 

بن  »عىل  می کند:  نقل  سندی  سلسله  ذکر  با  را  علی)ع( 

آنچه  زیرا كه  افضل فضالى صحابه است  ابی طالب)ع( 

دیگر  هیچ كس  كامالت  و  فضایل  از  شده  حاصل  را  او 

روایت  وی  است.«  نشده  حاصل  انصار  و  مهاجر  از  را 

ابن عباس  از زبان  را  مناز  خاتم بخشی علی)ع( در رکوع 

سوم  قول  می کند.  نقل  ابوذر  از  طوالنی  داستانی  در  و 

نیز درباره ابوبکر است88. طربی برخی از این روایات   و 

ابن ابی حاتم کمرت از آن را نقل می کنند89.

»الَّذیَن  آیه:  این  ذیل  است:  پنهانی  صدقه  آیه  بعد  آیه 
83. توبه، 19.

84. الکشف و البیان، ج 5، ص20.

85. انفال، 72.

86. جامع البیان، ج10، ص124.

87. مائده، 55.

ج 4، ص81. 88. الکشف و البیان، 

89. جامــع البیــان، ج6، ص186؛ تفســیر القــرآن العظیــم، ج4، 

ص1162.

ا َو َعالِنیًة« 90 ثعلبی و  ِباللَّیِل َو النَّهاِر رِسًّ یْنِفُقوَن َأْمواَلُهْم 

آیه در شأن  این  ابن عباس نقل می کنند:  از  ابن ابی حاتم 

امام عىل)ع( نازل گردیده است كه چهار درهم داشت و 

آن را به این كیفیت یعىن یك درهم در شب و یك درهم در 

روز و یك درهم در پنهان و یك درهم در آشكارا انفاق و 

پرداخت صدقه  برای  بود. هم چنین روایتی  بخشش كرده 

توسط عبدالرمحن بن عوف نقل می کنند91 اما در آیه تطهیر 

ابن عباس،  از  نقل  به  ثعلبی  می شود،  پیچیده تر  جریان 

عکرمه و مقاتل، اهل بیت)ع( را زنان پیامرب)ص( معرفی 

عبدالله  طیار،  جعفر  ام سلمه،  از  مقابل  در  است؛  کرده 

نقل کرده است که رسول  ابوسعید خدری  و  أبی عامر  بن 

خدا)ص( فرمودند: »نزلت هذه اآلیة ِفیَّ و ِفی عىٍل و حسٍن 

و حسیٍن و فاطمَة«. نقل اول از یک صحابی و دو تابعی 

با  را  سوم  نظر  صحابی اند؛  مهگی  دوم  نقل  مقابل،  در  و 

ا  »قیل« آورده است که: »و هم بنوهاشم«.92 ثعلبى ذیل »ِإمنَّ

یِریُد اللُه ِلیْذِهَب...«93 از ام سلمه و زینب نقل می کند كه 

پرسانش  و  شوهر  و  فاطمه)س(  منزلش  در  پیامرب)ص( 

فرمود:  آنگاه  افكند،  آهنا  بر  و  را  كساء  اطراف  طلبید  را 

خانه  اهل  اینها  »خدایا   ،» و...  بیتى  اهل  هؤالء  »اللهّم 

پاكیزه  و  را  پلیدى  ایشان  از  برب  من اند، پس  و رحم  من 

كن آهنا را پاكیزه کردنی«...94 شبیه این روایات در جوامع 

حدیثی اهل سنت نیز نقل شده است95. هم چنین ثعلبی از 

ابی احلمراء نقل می کند که: رسول الله هر روز درب خانه 

علی و فاطمه)ع( می آمد و صدا می زد اهل بیت من وقت 

ا یِریُد اللُه ِلیْذِهَب...«  و از امام صادق)ع(  مناز است و: »ِإمنَّ

روایتی نقل شده که از ایشان درباره تفسیر »طه«96 سؤال 

بیت)ع( است« و  ایشان فرمود: »طه طهارت اهل  شد و 

ا یِریُد اللُه ِلیْذِهَب...«97. بعد تالوت فرمود: »ِإمنَّ

90. بقره، 274.

91. الکشــف و البیان، ج 2، ص279؛ تفســیر القــرآن العظیم، ج2، 

ص543.
92. »مناقب اهل بیت)ع( در تفسیر ثعلبی«، ص72.

93. احزاب، 33.

94. الکشف و البیان، ج 8، ص43.

95. سنن الرتمذی، ج5، ص204.

96. طه، 1.

97. احزاب، 33.
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اِدِقیَن «98  آیه بعد آیه صادقین است: ذیل آیه »ُكوُنوا َمَع الصَّ

ثعلبی در تعیین مصداق صادقین پنج قول را می آورد: 1- 

حممد)ص( و اصحابش؛ 2- ابوبکر و عمر؛ 3- مهاجرین؛ 

حممد  امام  از  روایتی  در   -5 اصحابش؛  و  عىل)ع(   -4

پیامرب)ص(  آل  »صادقین«،  که  می کند:  نقل  باقر)ع( 

هستند99. ابن ابی حاتم نیز در میان پنج وجه خود قول اخیر 

نقل می کند100، اما طربی که ذیل این آیه بیش از هفت 

روایت آورده نامی از علی)ع( و آل پیامرب)ص( را نیاورده 

است. ثعلبى  ذیل آیه 17 سوره هود در تعیین »شاِهٌد ِمْنُه« 

 -3 پیامرب)ص(؛   -2 1- جربئیل؛  می آورد:  چهار مصداق 

از  الف-  علی)ع(:  از  روایت  دو   -4 پیامرب)ص(؛  لسان 

علی)ع( نقل شده:  ... هیچ فردى نیست از قریش اال كه 

می دانم آیه ای در شأن او نازل شده كه داللت می كند بر 

آنكه هبشتى است یا دوزخى، مردى پرسید: آیه كدام است، 

حرت فرمود: »َأ َفَمْن كاَن َعىل  َبیَنٍة ِمْن َربِِّه َو یْتُلوُه شاِهٌد 

ِمْنُه...« 101و ب- »َبیَنٍة« رسول خدا است كه حجت روشن 

از نزد خداست و »شاِهٌد ِمْنُه« منم كه از او هستم102.

روایتی  فراوان  اقوال  میان  در  ابن ابی حاتم  و  طربی 

متفاوت دارند که علی)ع( می فرماید: به غیر از من کسی 

شده  نازل  آیه  دو  یا  یک  او  درباره  که  نیست  قریش  از 

»...یْتُلوُه  فرمود:  حرت  و  آیه  کدام  شد:  سؤال  باشد، 

شاِهٌد ِمْنُه... 103« و اما آیه بعدی آیه: »ِفی ُبیوٍت َأِذَن اللُه َأْن 

ُترَْفَع َویْذَكَر«104 است. ثعلبی ذیل این آیه اقوالی می آورد 

از  ابوبکر  سؤال  به  نقلی  در  است،  کدام  خانه  این  که 

پیامرب)ص( اشاره می کند که یا رسول الله)ص( این خانه 

از  بلکه  و  بله  داد:  پاسخ  حرت  است؟  فاطمه  و  علی 

اأْلَْعراِف  »َعىَل  آیه  ثعلبى  ذیل  و  است105  بیوت  واالترین 

98. توبه، 119.

99. الکشف و البیان، ج 5، ص109.

العظیم، ج6، ص1907.  القرآن  100. تفسیر 

101. هود، 17.

102. الکشف و البیان، ج 5، ص162.

103. جامــع البیــان، ج12، ص11؛ تفســیر القــرآن العظیم، ج6، 

ص2015.
104. نور، 36.

105. الکشف و البیان، ج7، ص107.

رِجاٌل...106« نقل كرده كه: اعراف، منزل بلندى است از 

پل رصاط كه یکی از ساکنان آن علی)ع( است. هم چنین 

ذیل آیه »َو نادى  َأْصحاُب اأْلَْعراِف...« 107 از پیامرب)ص( 

اندازه  به  که  امتها  پیشتازان  از  یکی  كه:  می کند  نقل 

بلکه  و  عىل)ع(  نبودند  كافر  خدا  به  به هم زدن  چشم  یك 

تفسیر  ابتدای  در  ثعلبى  هم چنین  است108.  آنان  برترین 

الرصاط  »اهدنا  می کند:  نقل  ابابریده  از  الکتاب  فاحتة 

ٍد َو آِلِه«110. در ادامه آیات  مَّ اَط حُمَ املستقیم«109؛ یعنی »رِصَ

آیه   ثعلبى ذیل  افراد دیگر،  بیت)ع( و  میان اهل  مشرتک 

از  که  ُمْقَتِدر«111نقل می کند  َملیٍك  ِعْنَد  ِصْدٍق  َمْقَعِد  »فی  

پیامرب)ص( از هبشت پرسیدند، ایشان در وصف هبشت و 

جایگاه اهل بیت)ع( و علی)ع( در آن و دوستداران ایشان 

ا  مطالبی فرمودند112 و در ادامه ثعلبى  ذیل آیه »َو اْعَلُموا َأمنَّ

َغِنْمُتْم...«113 روایت كرده كه امام زین العابدین)ع( فرمود: 

»مخس برای ماست« و ایشان فرمود: »ایتام و مساكیِن ما 

اهل بیت)ع(«.114طربی نیز این روایت را نقل کرده لکن 

نیز  ابن ابی حاتم  و  می کند  تفسیر  خود  دیدگاه  اساس  بر 

چون ثعلبی ناقل این روایت است115.

بن  عبدالّله  پرس  كه  است  آورده  خود  تفسیر  در  ثعلبى 

ِعْلُم  ِعْنَدُه  »َمْن  كه:  كرد  سؤال  باقر)ع(  امام  از  سالم 

»امنا  فرمود:  ایشان  سالم است؟  بن  الله  اْلِكتاِب«116عبد 

آیه:  ذیل  ثعلبی  ادامه  در  ابی طالب)ع(«.  بن  عىل  ذلك 

اأْلَْنصاِر...« 117  َو  اْلُمهاِجِریَن  ِمَن  اأْلَوَُّلوَن  اِبُقوَن  السَّ »َو 

آوردند  ایامن  که  کسانی  اولین  در  می کند  نقل  روایاتی 

رسول  به  آورد  ایامن  که  کسی  اول  می کند:  نقل  سپس  و 

106. اعراف، 46.

107. اعراف، 48.

108. الکشف و البیان، ج 4، ص236.

.6 109. فاتحه، 

110. الکشف و البیان، ج 1، ص120.

111. قمر، 55.

112. الکشف و البیان، ج 9، ص174.

113. انفال، 41.

114. الکشف و البیان، ج 4، ص361.

115. جامع البیان، ج 10، ص7؛ تفســیر القرآن العظیم، ج 4، ص55.

116. رعد، 43.

117. توبه، 100.
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الله)ص(، علی)ع( بود. در حالی که نه سال بیشرت نداشت، 

یا علی اسالم آورد در حالی که پرسی 10ساله بود. سپس 

ماجرای رسپرستی پیامرب)ص( از علی)ع( در پی فقر مالی 

منازمجاعت خواندن  ماجرای  و  می کند.  نقل  را  ابوطالب 

سه نفره پیامرب)ص(، علی)ع( و خدیجه)س(. و در آخرین 

بنده  منم  نقل می کند که عىل)ع( گفت:  آیه  این  ذیل  قول 

هفت  من  كه  زیرا  مصطفى)ص(...  حرت  برادر  و  خدا 

پیامرب)ص(  به  ایامن  و  منوده ام  سبقت  دیگران  بر  سال 

آورده ام و به حرت اقتدا منوده ام و مناز گزارده ام118. طربی 

منی کنند.  )ع(  علی  از  ذکری  آیه  این  ذیل  ابن ابی حاتم  و 

احِلاِت  الصَّ َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  »الَّذیَن  آیه  ذیل  ثعلبی  هم چنین 

ُطوىب  َلُهْم َو ُحْسُن َمآب« 119در چند روایت نقل می کند که از 

پیامرب)ص( درباره طوبی پرسیدند، فرمود: درختى است در 

هبشت، اصل آن در خانه عىل)ع( است و نیست مؤمىن مگر 

آنكه شاخه اى در خانه او باشد، یا اینکه فرمود: درختی در 

هبشت است اصلش در خانه علی است و فرعش برای دیگر 

اهل هبشت است120و ثعلبی به نقل از ابن سیرین آورده: آیه 

»... َفَجَعَلُه َنَسبًا َو ِصْهرًا«121 درباره پیامرب)ص( و عىل)ع( 

نازل گردید زیرا اگر عىل)ع( منى بود هر آینه كفو و مهرسى 

روایتی  هم چنین  وی  نداشت 122.  وجود  فاطمه)س(  براى 

در دوست داشنت علی)ع(  می کند  نقل  معراج  از شب  نیز 

توسط انبیاء گذشته123. هم چنین ذیل آیه »َو ِإذا َلُقوا الَّذیَن 

در  علی)ع(  بصیرت  و  تیزهوشی  124از  آَمنَّا...«  قاُلوا  آَمُنوا 

مواجهه با منافقین و نزول این آیه در پی این حادثه روایتی 

بلند نقل می کند125. در ادامه ذیل آیه »َفَتَوىلَّ َعْنُهْم َو قاَل 

َأْبَلْغُتُكْم...« 126 از رسول خدا)ص( روایت كرده  َلَقْد  یا َقوِْم 

كه آن حرت فرمود: ای علی)ع( می دانی شقی ترین افراد 

118. الکشف و البیان، ج5، صص83-85.

119. رعد، 29.

120. الکشف و البیان، ج 5، صص290-291.

121. فرقان، 54.

122. الکشف و البیان، ج 7، ص142.

123. همان، ج 8، ص250.

124. بقره، 14.

125. الکشف و البیان، ج 1، ص155.

126. اعراف، 79.

آینده چه کسی قاتل توست؟127 ثعلبی هم چنین ذیل آیه »َو 

اْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللِه...«128 از امام صادق)ع( نقل می کند: 

»َمَرَج  آیات:  تفسیر  در  و  ما هستیم«129  آیه  در  الله  »حبل 

ؤُْلُؤ َو اْلَمرْجاُن«130 نقل  اْلَبْحَریِن یْلَتِقیاِن« ؛ »یْخُرُج ِمْنُهَما اللُّ

می کند: »مراد از دو دریا علی و فاطمه)ع( است و مراد 

از لؤلؤ و مرجان حسن و حسین)ع( است131. ثعلبی ذیل 

اْلُمؤِْمِنیَن«132 چندین روایت می آورد که در  آیه »... صاِلُح 

یکی از آهنا نقل می کند: صالح مومنین علی)ع( است133. 

»َو  آیه  ثعلبی ذیل  آن را دارد134.  به  نیز شبیه  ابن ابی حاتم 

اِبُقوَن...«135 روایاتی نقل می کند که مراد از  اِبُقوَن السَّ السَّ

سابقون پیشی گرفتگان در منازهای پنج گانه، هجرت، اجابت 

مسلامت  طبق  اگرچه  و...  خدا)ص(  رسول  خواسته های 

اما  است  علی)ع(  مذکور  نقلهای  مهه  مصداق  تاریخی 

ابن ابی حاتم  خالف وی  بر  ندارد.  ایشان  نام  به  ترصیحی 

در  دیگران  به  نسبت  علی)ع(  می کند:  نقل  ابن عباس  از 

ایامن به حمّمد بن عبدالّله)ص( سبقت گرفت136و137. طربی 

بدون نام بردن ایشان را کسانی می داند که سبقت گرفتند در 

ایامن آوردن به خدا و رسولش138.

طاهره)س(  صدیقه  حرت  درباره  آیاتی  بعدی  آیات 

است: طربی و ثعلبى  نقل می کنند از رسول خدا)ص( كه 

فرمود:  »از زنان عامل چهار نفر تو را كفایت می کند )رسور 

و  فرعون  مهرس  آسیه  و  عمران  دخرت  مریم  هستند(:  زنان 

خدیجه دخرت خویلد و فاطمه دخرت حممد)ص(«.139ثعلبى 

127. الکشف و البیان، ج8، ص258.

128. آل عمران، 103.

129. الکشف و البیان، ج3، ص163.

130. الرحمن، 20-19 و 22.

131. الکشف و البیان، ج9، ص182.

.4 132. تحریم، 

133. الکشف و البیان، ج 9، ص348. 

134. همان، ج 10، ص3362.

135. واقعه، 10-12.

136. این تنها آیه ای در مناقب اهل بیت)ع( است که ثعلبی صریح ذکر 

نکرده و در مقابل ابن ابی حاتم مصداق آن را علی)ص( ذکر نموده است.
137. تفســیر القرآن العظیم، ج 10، ص 3330.

138. جامع البیان، ج 27، ص 98.

139. جامع البیان، ج6، ص395؛ الکشــف و البیان، ج 3، ص55.
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نقل می کند آیه »َو َلَسوَْف یْعِطیَك َربَُّك َفرَتىْض« 140 در پی 

شکرگزاری فاطمه)س( در جواب پیامرب)ص( نازل شد141. 

ا ِبَقُبوٍل َحَسٍن...«142 روایتی بلند  ثعلبى  ذیل آیه »َفَتَقبََّلها َرهبُّ

و شیرین نقل می مناید: زمان قحطی، فاطمه)س( با شنیدن 

اینکه پدر بزرگوارش چند روز غذا نخورده حمزون شد. دو 

ركعت مناز گزارد و در آن هنگام دعا منود و ظرفی خاىل كه 

در آنجا بود را مملو از غذا دید. پیامرب)ص( آن را دید و 

فرمود: محد می کنم خدا را كه در فضیلت تو را شبیه سیده 

درباره  آیاتی  بعدی  آیات  قرارداد...143  بنی ارسائیل  زنان 

ثعلبی  و  است: طربی  ایشان  و شهادت  امام حسین)ع( 

امُء َو اأْلَْرُض َو ما كاُنوا  در تفسیر آیه »َفام َبَكْت َعَلیِهُم السَّ

ُمْنَظریَن« 144سه روایت نقل می کند که مراد از گریه آسامن 

شهادت  هنگام  حسین)ع(  امام  بر  گریه  آن،  رسخی  و 

ایشان و در روایتی آورده که هنگام شهادت حرت آسامن 

خون بارید 145 و در ادامه آیات مهدویت مطرح می شود 

بدین رشح که: ثعلبی نقل می کند: منظور از »خزی« در 

ْنیا ِخزْی«146یعنی این عذاب و ذّلت برای  آیه »َلُهْم ِفی الدُّ

رخ  قسطنطنیه  فتح  هنگام  و  مهدی)عج(  زمان  در  کفار 

گزارش  را  این  نیز  ابن ابی حاتم  و  داد147. طربی  خواهد 

ِإنِّی  یا عیىس   اللُه  قاَل  »ِإْذ  آیه  ثعلبی در ذیل  کرده اند148. 

خدا)ص(  رسول  که  می کند  نقل  روایتی  یَك...«149   ُمَتوَفِّ

فرمود: »چگونه اّمت من عذاب شود در حالی که من در 

مهدی)عج(  و  انتها  در  )ع(  عیسی  و  هستم  آن  ابتدای 

که از اهل بیت من است در وسط این امت150.« طربی 

این روایت را ناقص نقل می کند و نامی از مهدی و اهل 

140. ضحی، 5.

141. الکشف و البیان، ج 10، ص225.

142. آل عمران، 37.

143. الکشف و البیان، ج 3، ص57.

144. دخان، 29.

145. الکشــف و البیان، ج8، ص353؛ جامع البیان، ج25، ص160.

146. بقره، 114.

147. الکشف و البیان، ج1، ص261.

148. جامــع البیــان، ج2، ص525؛ تفســیر القــرآن العظیــم، ج4، 

ص1133.
149. آل عمران، 55.

150. الکشف و البیان، ج3، ص82.

بیت)ع( منی آورد151. ثعلبی ذیل آیه »ُهَو الَّذی َأرَْسَل رَُسوَلُه 

آن  غلبه  و  اسالم  فراگیرشدن  می کند:  ِباْلُهدى ...«152نقل 

بر دیگر ادیان هنگام قیام حرت مهدی)عج( است153. 

َأنَّ  َحِسْبَت  »َأْم  آیات  ثعلبی ذیل  آیات مهدویت  ادامه  در 

طی  را  کهف  اصحاب  داستان  اْلَكْهِف...«154  َأْصحاَب 

کند  می  نقل  سپس  و  می کند  ذکر  طوالنی  روایتی  یک 

به  می رود  کهف  غار  در  بر  قیام  از  پس  مهدى)عج(  که 

اصحاب کهف سالم می دهد پس، خدا آهنا را زنده می کند 

سپس به آرامگاه خود برگشته و تا روز قیامت دیگر زنده 

نخواهند شد 155.

در قسمتی دیگر از منادهای مورد احرتام مذهب تشیع در 

ابوطالب)ع(  نیز درباره جناب  ثعلبی، وی روایتی  تفسیر 

دارند که می توان محل بر ایامن عمیق ایشان به پیامرب)ص( 

و اسالم کرد: ثعلبی نقل می کند که ابوطالب به علی)ع( 

راهنامیی  خوىب  سوى  به  جز  را  تو  »حممد)ص(  گفت: 

اینکه اشعاری در  با او مهراهى كن.« ضمن  منى كند پس 

این  به وی منسوب می کند156. طربی  پیامرب)ص(  وصف 

آورده  تاریخش  اما در  تفسیرش ذکر نکرده  مطلب را در 

است157 و در پایان قسمت دوم یعنی تفسیر آیات مشرتک 

با غدیر و  آیات مرتبط  میان اهل بیت)ع( و افراد دیگر، 

ذیل  ثعلبی  می شود؛  مطرح  پیامرب)ص(  جانشینی  مسئله 

آیه »یا أَیَها الرَُّسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل إَِلیَك ِمْن َربَِّك«158در تفسیر 

ذکر  به  اهل سنت  مفرسان  متعدد  اقوال  ذکر  از  بعد  آن 

روایتی از امام باقر)ع( می پردازد که در این روایت شأن 

آیه را علی)ع( و جریان غدیر ذکر می کند159.  این  نزول 

عاذب160و  بن  براء  زبان  از  غدیر  جریان  نقل  هم چنین 

در تفسیر آیات آغازین سوره معارج »َسَأَل ساِئٌل ِبَعذاٍب 

151. جامع البیان، ج6، ص457.

152. توبه، 33.

153. الکشف و البیان، ج5، ص36.

154. کهف، 27-9.

155. الکشف و البیان، ج6، ص157.

156. همان، ج 5، ص84.

157. جامع البیان، ج2، ص58.

158. مائده، 67.

159. الکشف و البیان، ج4، ص92.

160. البدایة و النهایة، ج5، ص229.
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واِقٍع« روایات متعددی نقل می کند که یکی از آن روایات 

ناظر به جریان غدیر است161 و مهان طور که قباًل ذکر شد 

طربی ذیل این آیه حرفی از جریان غدیر به میان نیاورده 

است و ابن ابی حاتم نیز چنین منوده است.

معرفی و مرور اجمالی تفاسیر 
1( تفسیر طبری

تفسیر طربی خالی از ذکر فضائل اهل بیت)ع( نیست162 

اما در موارد متعدد، در تفسیرش به شأن نزول آیات مرتبط 

با اهل بیت)ع( اشاره ای نشده است، بر خالف ترصیح به 

آهنا در منابع دیگر. مهم تر از مهه، عدم ترصیح یا اشاره 

به ماجرای غدیر خم است163. باور طربی بر یک مذهب 

کالمی و فقهی خاص موجب شده است تا از ذکر بسیاری 

به  بپرهیزد، وی  دوران  آن  در  موجود  تفسیری  روایات  از 

چون  دیگر  فقهی  دیدگاههای  و  تفسیری  روایات  ذکر 

باور  آیاتی که طبق  او ذیل  نپرداخته است.  امامیه  شیعه 

نزول  شأن  روایت  یا  شده اند،  نازل  امئه)ع(  شأن  در  آهنا 

را ذکر نکرده و یا آن را جایز به محل بر معنی عام دانسته 

فضائل  ذکر  به  آیه ای  تفسیر  ضمن  هم  اگر  است164و165. 

در باره  را  خویش  اعتقادی  موضع  فقط  بپردازد،  امئه)ع( 

آن فضیلت دنبال می کند166 و 167. طربی تفسیر خویش را 

با اعتقاد  اما  بنا کرده است  پایه نقل روایات تفسیری  بر 

است.168بر  داده  جهت  تفسیر  این  به  خویش  کالمی 

اساس مبانی ذکرشده سوگیری او در تفسیرنگاری، خمالِف 

رویکرد تقریبی است. با اوصاف و دالیل ذکرشده منی توان 

تفسیر طربی را یک تفسیر با رویکرد تقریبی دانست.

161. الکشف و البیان، ج10، ص35.

162. به طور نمونه ذیل سوره های آل عمران، 61؛ مائده، 55؛ ضحی، 

5؛ احزاب، 33.
163. مائده، 67.

164. به صــورت نمونه، ر.ک: جامع البیــان، ج21، ص530؛ ج10، 

ص424. 
165. »اسباب النزول در تفسیر طبری«، صص236-238.

166. جامع البیان، ج19، ص405.

167. التفسیر و املفرسون فی ثوبه القشیب، ج2، ص313.

168. اصالة املنهج فی تفسیر الطربی، ج1، صص164-167،

2( تفسیر ابن ابی حاتم رازی
سالم  و  خدا  ستایش  و  محد  با  را  تفسیرش  ابن ابی حاتم 

می کند.  آغاز  بیت)ع(  اهل  و  پیامربش)ص(  بر  درود  و 

بزرگی  و  فضیلت  در  را  روایاتی  آیات  برخی  ذیل  وی 

اهل بیت)ع( نقل می کند، مثاًل ذیل آیه صلوات169 چنین 

تو  بر  چگونه  پرسیدیم:  پیامرب)ص(  از  مى کند:  روایت 

و  حممد  عىل  صىل  »اللهم  بگویید:  فرمود:  بفرستیم؟  درود 

إبراهیم  آل  عىل  و  إبراهیم  عىل  صلیت  كام  حممد،  آل  عىل 

كام  حممد،  آل  عىل  و  حممد  عىل  بارك  و  جمید،  محید  إنك 

إبراهیم، إنك محید جمید170.« وی  إبراهیم وآل  باركت عىل 

که  مى کند  روایت  خدرى  ابوسعید  از  مباهله171  آیه  ذیل 

گردید:  نازل  تن  پنج  درباره  آیه،  این  فرمود:  پیامرب)ص( 

من، عىل، فاطمه، حسن و حسین172. در ادامه از مهرس 

پیامرب)ص( عایشه روایت مى کند که: روزى پیامرب)ص( 

خود  بر  بافته شده  سیاه  پشم  از  رواندازی  که  حاىل  در 

و  حسن)ع(  موقع،  این  در  آمد.  بیرون  بود،  انداخته 

حسین)ع( وارد شدند. پیامرب)ص( آنان را در ذیر ملحفه 

آن  زیر  در  نیز  را  او  آمد،  عىل)ع(  سپس  گذاشت.  خود 

جای داد. آن گاه، این آیه را تالوت فرمود173. و شبیه به این 

روایت از واثلة بن اسقع نقل می کند174 و روایت مفصل 

می کند  نقل  پیامرب)ص(  مهرس  دیگر  ام سلمه  از  دیگری 

که: هنگامی که آیه تطهیر نازل گردید پیامرب گوشه عباى 

خود را بر آنان افکند و سپس دست از زیر روپوش درآورد 

و به طرف آسامن باال برد و گفت: خداوندا اینان اهل بیت 

و بستگان ویژه من هستند. هرگونه پلیدى را از آنان دور 

بار  آنان را پاک و پاکیزه دار و این سخن را سه  ساز و 

تکرار کرد و...175 هم چنین ذیل آیاتی دیگر در فضائل و 

مناقب اهل بیت)ع( مطالبی دارد176.

169. احزاب، 56.

العظیم، ج10، ص13. القرآن  170. تفسیر 

171. احزاب، 33.

العظیم، ج9، ص341. القرآن  172. تفسیر 

173. همان جا.

174. همان، ج9، ص342.

175. همان جا.

176. »ابن ابی حاتم و تفسیر او«، صص32-44.
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تفسیر  مانند  معروىف  تفاسیر  در  روایات  این  از  برخی 

نیز  اهل سنت  تفاسیر  و در سایر  نقل نشده است  طربى 

اندک است، لذا نقل ابن ابی حاتم رازى، اگر نشانه عالقه 

بر  کم  نباشد، دست  پیامرب)ع(  بیت  اهل  به  او  ارادت  و 

و  مذهبى  تعّصبات  از  دورى  و  نویسنده  علمى  انصاف 

در  مى دهد177و  گواهى  او  حدیثى  اطالعات  گسرتدگى 

جمموع برخی از مبانی تقریب در این تفسیر رعایت شده 

لکن منی توان این تفسیر را یک تفسیر تقریبی نام هناد. 

3( تفسیر ابن منذر
منی توان قضاوت درستی از این تفسیر داشت، اگرچه در 

مهین مقدار موجود وی ذیل آیه رشیفه 61 سوره آل عمران 

است  آورده  زکریا  از  روایتی  ذکر  با  مباهله  آیه  به  موسوم 

فاطمه)س(،  علی)ع(،  پیامرب)ص(  آیه  نزول  هنگام  که 

َهُؤالِء  »اللُهمَّ  فرمود:  و  فراخواند  را  حسین)ع(  و  حسن 

َأْهِلی«178و با ذکر روایتی از علی بن مبارک، افراد حارض 

را  نجران  مسیحیان  با  مباهله  جریان  در  پیامرب)ص(  با 

ذکر می کند که پیامرب دست علی)ع(، حسن و حسین)ع( 

بود  ایشان  رس  پشت  فاطمه)س(  که  حالی  در  گرفت  را 

وَِنَساؤَُنا،  َوَأْنُفَسَنا،  َأْبَناؤَُنا،  »َهُؤالِء  فرمود:  مسیحیان  به  رو 

وا َأْنُفَسُكْم، َوَأْبَناَءُكْم، وَِنَساَءُكْم َفَنْجَعْل َلْعَنَة اللِه َعىَل  َفَهُلمُّ
اْلَكاِذِبیَن«179

در  امروزه  که  ابن منذر  تفسیر  موجود  بخش  در  دقت  با 

عمده  روال  نیز  ایشان  که  می رسد  نظر  به  ماست.  دست 

مفرسین به خصوص هم عرص خویش جناب طربی را طی 

قضاوت  گفته شده  دلیل  به  منی توان  اگرچه  و  است  کرده 

رصیحی داشت.

4( تفسیر ثعلبی
خود  از  قبل  اهل سنت  مفرسان  دیگر  با  مطابق  ثعلبی 

تفسیری روایی مبتنی بر نقل روایات پیامرب)ص( و اقوال 

اقوال  متعدد  ذکر  با  نگاشته است. وی  تابعین  و  صحابه 

ذیل آیات، قائِل به متام احلقیقة است. وی از نقل روایات 

است،  نزاع  و  اختالف  مورد  که  آیات  برخی  ذیل  شیعه 

177. همان جا.

178. کتاب تفسیر القرآن، ج1، ص229.

179. همان جا.

پیامرب)ص(  جانشینی  مسئله  به  مربوط  آیات  به خصوص 

می کند.  نقل  را  بیت)ع(  اهل  فضائل  متام  و  ندارد  ابایی 

روش برخورد این مفرس اشعری با متام گذشتگان خویش 

متفاوت است و الزم به ذکر است که به نظر می رسد تعداد 

مناقب اهل بیت)ع( نود و یک عدد است که اهّم آهنا ذکر 

گردید180.

انگیزه ثعلبی از نگارش تفسیر تقریبی
برای  حملی  که  دارد  ُسکنی  مکانی  و  عرص  در  ثعلبی 

ایرانشهر  است،  مذاهب  مهه  مساملت آمیز  مهزیستی 

نیشابور که قبل از اسالم شهر کوچکی بود و به امر شاپور 

تا پنجم  بنا شد181، از قرن سوم  دوم شهر بزرگی در آنجا 

مسلامن  دانشمندان  از  بسیاری  است.  دانش  رسزمین 

آنجا  در  و...  فقهی و کالمی  با مذاهب و مکاتب خمتلف 

زیست می کنند. به نظر می رسد ثعلبی نیشابوری با مهان 

ذکاوت و کیاستی که از زبان عاملان برجسته برای وی ذکر 

شد، تفسیر خویش را با رعایت بسیاری از مبانی گفته شده 

بر اساس حمور تعایش ِسلمی مسلامنان و اندیشه تقریب و 

نزدیکی دیدگاههای تفسیری فریقین نوشته است. به نظر 

می رسد به مهین دلیل برخی مهچون ابن تیمیه )د 728ق( 

به هبانه های خمتلف به شدت بر وی تاخته اند182.

مقدسی در کتاب خویش این مهزیستی را این گونه گزارش 

اما  می شوند،  دیده  فراوان  معتزلیها  نیشابور  در  می کند: 

و  شیعیان  سخنان[  و  ]اندیشه ها  ندارند؛  تسلط  شهر  بر 

نظر  از  دارد؛  آنجا جاذبیت خاصی  در  طرفداران کرامیه 

فقهی اکرث مردم پیرو ابوحنیفه هستند، مگر در خوره چاچ، 

طوس، ابیورد، حومه بخارا، اچاچ، طوس، اسفراین و حومه 

به کار  ایشان  آیین  و  است  شافعی  ایشان  مذهب  که  آن 

بسته می شود. خطیبهای شهر، مهه شافعی مذهب اند183. 

درباره ویژگیهای نیشابور در آن عرص مطالب دیگری نیز 

180. ر.ک: بازشناســی و ارزیابی مســتندات امامت شــیعی در تفســیر 

الکشف و البیان ثعلبی، صص38-80.
181. البدایة و النهایة، ج12، ص43.

182. منهاج السنة النبویة، ج7، صص12، 34، 90 و... .

183. أحسن التقاسیم فی معرفة األقالیم، صص473-474.
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وجود دارد184. در پایان ذکر این نکته رضوری است که به 

دلیل مهین رویکرد ثعلبی در عرص خود، به ویژه در تفسیر 

با  علم  که طالبان  گونه ای  به  بلند داشت،  آوازه ای  قرآن، 

برای  مناطق دوردست  از  مذاهب و گرایشهای گوناگون 

استفاده از جملس درس وی به نیشابور سفر می کردند185.

نتیجه گیری
را  خود  خاص  مبانی  و  است  امکان پذیر  تقریبی  تفسیر 

مستقل  سیاق  و  سبک  با  تفسیر  نگارش  زمان  از  دارد. 

جای  به  مهم  سنی  اولیه  تفسیر  چهار  حدیثی  جوامع  از 

ثعلبی را می شود  ابن منذر و  ابن ابی حاتم،  مانده: طربی، 

پیشنهادی  مبانی  تطبیق  با  دارند.  مرجعیت  که  برد  نام 

تفسیر تقریبی به این نتیجه رسیدیم که برخی تفاسیر چون 

تفسیر ابن ابی حاتم نکات مشرتک با تفاسیر دیگر مذاهب 

184. »نیشابور در قرون سوم و چهارم«، صص5-20.

185. »ثعلبی و تفسیر او الکشف و البیان عن تفسیر القرآن«، ص68.

بر  هناد.  نام  تقریبی  را  تفاسیر  این  منی توان  لکن  دارند، 

اساس مبانی خاص تفسیر تقریبی و روایاتی چون حدیث 

ثقلین آنچه ضعف تفاسیر اولیه بود توجه کمرت به مناقب 

پیامرب)ص(  و جریان جانشینی  بیت)ع(  اهل  مقامات  و 

و  فضائل  و  کرد  تابوشکنی  که  ثعلبی  خالف  بر  است، 

مناقب ایشان را برجسته تر از گذشته بلکه در برخی موارد 

فضائل  اخبار  برخی  نقل  در  ُمتفرد  بعضًا  و  قائل  اولین 

مهمرتین  که  تاختند  بر وی  عده ای  دلیل  مهین  به  و  بود 

اصالت  و  هویت  حفظ  با  ثعلبی  است.  ابن تیمیه  ایشان 

شافعی ـ اشعری خویش، احادیث بسیاری درباره فضائل 

و مناقب اهل بیت)ع( به خصوص علی)ع( آورده است. 

و  انصاف  رعایت  بر  عالوه  وی  انگیزه  می رسد  نظر  به 

پرهیز  رویکرد  اساس  بر  بیت)ع(،  اهل  به  ارادت خاص 

از اختالف افکنی میان مسلامنان، تقریب مذاهب اسالمی 

و تعایش سلمی و به خصوص در منطقه نیشابور است.

- قرآن کریم.

فخلعی، حممدتقی  اسالمی،  مذاهب  تقریب  با  آشنایی   - 

هتران، مشعر، 1387ش.

او«، حممدرضا سبحانی نیا، جمله تفسیر  »ابن ابی حاتم و   - 

حدیث اندیشه، شامره 5، 1387ش.

 - ابن ابی حاتم الرازى و اثره ىف علوم احلدیث، رفعت فوزی

عبداملطلب، قاهره، مکتبة اخلانجی، 1415ق.

امحد بن  حممد  األقالیم،  معرفة  فی  التقاسیم  أحسن   - 

مقدسی، قاهره، مكتبة مدبولی، 1411ق.

 - إخبار العلامء، علی بن یوسف قفطی، بیروت، دارالكتب

العلمیه، 1426ق.

حممدحسین سید  طربی«،  تفسیر  در  النزول  »اسباب   - 

موسوی، جمله پژوهشهای قرآنی، شامره 1، 1374ش.

 - اصالة املنهج فی تفسیر الطربی، حممد مالکی، ایسیسکو،

1992م.

 - بازشناسی و ارزیابی مستندات امامت شیعی در تفسیر

رامشه، حسینی  سعید  سید  ثعلبی،  البیان  و   الکشف 

 پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب،

1396ش.

بیروت، ابن کثیر،  عمر  بن  اسامعیل  النهایة،  و  البدایة   - 

مرکز الرشق االوسط الثقافی، 1428ق.

زرکشی، عبدالله  بن  حممد  القرآن،  علوم  فی  الربهان   - 

بیروت، داراملعرفة، 1410ق.

 - البیان فی تفسیر القرآن، سید ابوالقاسم خویی، بیروت،

دارالزهراء، بی تا.

بن حممد ابراهیم  السیاق،  من  املنتخب  نیسابور:  تاریخ   - 

رصیفینی، قم، دفرت انتشارات اسالمی، 1362ش.

دارالكتب بیروت،  بن امحد ذهبی،  تذکرة احلفاظ، حممد   - 

العلمیه، 1419ق.

حممدهادی القشیب،  ثوبه  فی  املفرسون  و  التفسیر   - 

معرفت، مشهد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 1418ق.

بی نا، بیروت،  ذهبی،  حممدحسین  املفرسون،  و  التفسیر   - 
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1407ق.

 - تفسیر القرآن العظیم، عبدالرمحن بن حممد ابن ابی حاتم،

عربستان، مكتبة نزار مصطفى الباز، 1417ق.

 - »ثعلبی و تفسیر او الکشف و البیان عن تفسیر القرآن«،

مهرداد عباسی، جمله برهان و عرفان، شامره 6، 1384ش.

بن جریر طربى، القرآن، حممد  تفسیر  فی  البیان  جامع   - 

بیروت، داراملعرفة، 1412ق.

حممدکاظم سید  نظر  زیر  اسالمى،  بزرگ  املعارف  دائرة   - 

بزرگ املعارف  دائرة  مرکز  هتران،  بجنوردی،   موسوی 

اسالمى، 1367ش.

 - الدر املنثور فی التفسیر باملأثور، عبدالرمحن بن ابی بکر

سیوطی، بیروت، دارالفكر، 1432ق.

 - روضات اجلنات، سید حممدباقر موسوی خوانساری، قم،

مؤسسه اسامعیلیان، 1390ش.

 - سنن الرتمذی، حممد بن عیسی ترمذی، بیروت، دارالغرب

اإلسالمی، 1998م.

 - سیر أعالم النبالء، حممد بن امحد ذهبی، بیروت، مؤسسة

الرسالة، 1405ق.

 - شذرات الذهب، عبداحلی بن امحد ابن عامد، بیروت، دار

ابن كثیر، 1408ق.

 - الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، اسامعیل بن محاد

جوهرى، بیروت ، دارالعلم للمالیین، 1376ق.

 - طبقات الشافعیة الكربى، عبدالوهاب بن علی سبکی،

قاهره، هجر، 1413ق.

بیروت، شیرازی،  علی  بن  ابراهیم  الفقهاء،   -  طبقات  

دارالرائد العربی، 1970م.

ابی بکر بن  عبدالرمحن  العرشین،  املفرسین  طبقات   - 

سیوطی، قاهره، مکتبة وهبة، 1396ق.

مؤسسة بیروت ،  فاسی،  امحد   بن  حممد  الثمین،  العقد   - 

الرسالة، 1986م .

قم، رضوانی،  علی اصغر  اسالمی،  وحدت  حمور  غدیر   - 

مسجد مقدس مجكران، 1387ش.

عبداحلسین سید  األمة،  تألیف  فی  املهمة  الفصول   - 

رشف الدین، بیروت، مؤسسة البعثة، 1377ق.

 - کفایة االصول، حممدکاظم آخوند خراسانی، قم، مؤسسة

آل البیت، بی تا.

 - كتاب تفسیر القرآن، حممد بن ابراهیم ابن منذر نیشابوری،

مدینه، داراملآثر، 1423ق.

 - الكشف و البیان، امحد بن حممد ثعلبى، بیروت، دارإحیاء

الرتاث العربی، 1422ق.
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