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 طوسی، حدیثی منابع که دهدمی نشان وضوح به ،التبیان یرتفس یاتروا مصدریابی
 نشان هاافتهی. است گرفته بهره وفوربه یبلکه از کتب سن نبوده، شیعی هایکتاب فقط
 روایات میان، این درداشته است.  التبیان یررا بر تفس تأثیر بیشترین ،یطبر یرتفس داد

 فریقین روایی و تفسیری منابع درکه  اندشده یافت یو سن یعهش مصادر بین مشترکی
 که یاتیهمسان دارند و روا یا یکسانکه الفاظ  یاتیبودند؛ روا یابیقابل رد صورت، دو به

 ینا یخیتار یمتفاوت دارند. بررس یبا الفاظ تا حدود ،مشترک یمضمون و محتوا
 کمک سنی و شیعه منابع در تفسیری روایات وآمدبه شناخت تعامل و رفت یات،روا

 یثگزارش و انعکاس احاد ۀشیو و اخذ در طوسی روش یگر،د ی. از سوکندمی زیادی
 در تصحیف و ادراجنقل به معنا،  تقطیع، .شودمی روشن خوبیمنابع به ۀیسمقا یندر ا
  هستند.  التبیان یاتدر نقل روا یاز عوارض روش طوس سند، و متن
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  . مقدمه1
 که است شیعی قرآنی تفاسیر معتبرترین و تریناز کامل تفسیرالقرآنفی التبیان تفسیر

 مهم تفاسیر نگارش طالیی قرن هجری، پنجم قرن در طوسی ابوجعفر الطائفه، شیخ دست به
 تازه، و نو نگاهی با تفسیر این ۀبارچند بررسی و مطالعه. است شده تألیف اسالم، جهان
 چراغ و گشان پنجم راهقبل از قر یثیو حد یریتفس ۀاولی و پیشین منابع شناخت برای

 این شناسی منبع و مصدریابی ،التبیان یرتفس ۀمطالع مغفول هایجنبه از یکی. راهنماست
 روین. از اکرد اشاره آن تفسیری روایات به توانمی جزئی و خاص صورتبه که است تفسیر

 ییمصادر روا یبازشناس«با عنوان  یدانشگاه ۀنامپایان اساس بر که پژوهش این در
که  یمپرسش پاسخ ده ینبه ا یماست؛ قصد دار ی،در دانشگاه راز »یطوس انیتب ریتفس

 قابل هاییبندیدسته چه در منابع این هستند؟ هاییچه کتاب التبیان یرتفس یاتمصادر روا
  بوده است؟ التبیان یاتاز همه، مصدر روا یشب یککدام و هستند ارائه

در منابع  التبیان یرتفس یاتتک رواتک یجستجوو  ایکتابخانه صورتبه پژوهش این
 و الشاملهجامع االحادیث، مکتبة اهل البیت،  افزارهایبه کمک نرم ی،طوس یخش از یشپ

  .است شده انجام التفاسیرجامع
 یتروا 1034به  شد، انجام تفسیر این جلد ده برای که دقیقی آمارگیری در
و  یبه فراوان یات،روا ینرسانده است. ا )(عینمعصوم ۀائم به طوسی شیخکه  یمبرخورد
 ینا یابیگزارش شده است. مصدر التبیان یردر تفس ها،بدون ذکر مصدر آن معموالً

  .نمایدیمشخص م یزرا ن یطوس ۀمنابع عام مورد استفاد یات،روا
 برخیآن است که  از یحاک ی،و پژوهش یقاتیتحق هاینوشته و هاکتاب در جستجو

 برای اند؛کرده اشاره طوسی یثیبه مصادر حد هاییفصل در خود لیفاتتأ ضمن معاصران
منابع و مآخذ  انیتب ریو تفس یطوس خیشزارع در فصل سوم کتاب  یکمپان یهدم نمونه

 نیز نیاکریمی مرتضی]. 39[گذرا آورده است  صورترا به التبیان یردر تفس یطوس یخش
 یمنابع طوس یابیبه ارز ،]36[ »التبیان در یو یریو منابع تفس یطوس خیش« ۀمقال در

 مأثور تفسیری منابع: است کرده تقسیم دسته سه به را هاپرداخته و آن التبیاندر 
  .سنتاهل تفاسیر و بویهبغداد آل ۀدر دور یعهش یکالمـ  تفسیری منابع شیعه؛

 و کلی صورترا به التبیان یرتفس یبرا طوسی شیخ ۀاستفاد مورد منابع فوق، تحقیقات
 »ییروا«مصادر  یافتن یپژوهش، در پ یناما ا اند؛نموده معرفی تفسیری هایینهزم ۀهم در

 هاینرم افزار یقاز طر یقیندر منابع فر یاتروا یاست که به کمک جستجو التبیان یرتفس
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آن است که  یپرسش اصل ین،. بنابرااندشده مشخص مداوم، هایتالش از پس و تخصصی
 گزارش سنتاهل منابع از میزان چه بهدارند و  شیعی مصادر میزان چه ،نالتبیا یاتروا

که در  سنی و شیعه مشترک روایات که شودمی پرداخته پرسش این به همچنین اند؟شده
   اند؟هگزارش شد یقیندر منابع فر ییراتیآمده، به چه شکل و تغ التبیان یرتفس

  
  روایات مشترک  ۀ. گزارش و مقایس2

ز روایات مشترک، روایاتی است که در منابع شیعه و سنی، هر دو، نقل شده منظور ا
معموالً با دو نوع روایات مشترک شیعه و  ،دهدموردی این روایات نشان می ۀاست. مطالع

سنی روبرو هستیم. برخی از این روایات با الفاظ یکسان یا همسان در منابع تفسیری و 
هایی با مضمون و محتوای مشابه  و گروه دوم، نمونهردیابی هستند  روایی فریقین قابل

  در منابع متقدم دارند. 
  
 کسانی الفاظ با یثیاحاد. 1. 2

با احادیث منابع شیعه و سنی برابر و همسان  التبیانوقتی الفاظ حدیثی از تفسیر 
دهد؛ گاه کل حدیث و گاهی بخشی از حدیث، همسان با موارد شود، دو حالت رخ می می

احادیثی که تنها با بخشی از احادیث  ،پیش از خود هستند. آنچه مسلم استمشابه 
رسمی  ،اند که نزد قدماتر بودهشده از حدیث بزرگ» تقطیع«دیگر همسان هستند، 

کسانی است که در بسیاری از  ۀمتداول در گزارش احادیث بوده و طوسی از جمل
  زده است. های حدیثی، فقهی و تفسیری خود دست به تقطیع  کتاب

دهد، برخی روایات با احادیث طوسی با منابع پیشین نشان می ۀاز سوی دیگر مقایس
سنت های اهلتر هستند که نشان از منبع بودن کتابمنابع سنی سازگارتر و همسان

دارند. در مواردی، منابع حدیثی شیعیان غیر امامی مانند اسماعیلیه  التبیانبرای تفسیر 
وایات طوسی است و گاه منابع پیشین امامیه، مانند کتب اساتید یا هم و زیدیه، مصادر ر

ای اوقات هم احادیث، در منابع وی بوده است. در پاره ۀهای طوسی مورد استفادشاگردی
کدام از منابع را بر توان هیچاند و نمیشیعی و سنی، به صورت کامالً یکسان نقل شده

  .این پدیده سخن گفت ۀتوان درباری، بیشتر میهایدیگری ترجیح داد. با ذکر نمونه
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  یبرگرفته از منابع امام ثی. احاد1. 1. 2
 مرتضی شریف هایکتاب به بیشتر و هستند اندک دسته، این مشترک احادیث ۀنمون

کوتاه و مشهور را  یثاحاد معموالً که دهدمی نشان احادیث این ظاهر. دارد بازگشت
  .شوندیشامل م

  ].7 ص، 1 ج ،30» [أحرف کلها شاف کافة سبع ینزل القرآن عل«انه قال:  ص)(یالنب عن ●
 به دو هر ،]15 و 11 ص، 1 ج ،28[ ی] و طبر284 ص ،4 ج ،18[ یمرتض شریف

 در شودمی دیده که نقلی تفاوت تنها. اندهرا گزارش کرد یثحد ینمطابق، ا کامالً صورت
 نقلی دو هر در طبری و آورده »نزل« یمانند طوس یمرتض یفشر یرااست؛ ز» نزل« ۀکلم
 روهمین از شاید. است کرده استفاده »انزل« تعبیر از است، کرده ذکر روایت این از که

  .است مرتضی شریف کتاب روایت، این نقل برای طوسی احتمالی منبع گفت بتوان
  .]418 و 417 ص، 1 ج ،30[» جعلت لي األرض مسجداً و ترابها طهوراً: «(ع)قوله ●
 مرتضی شریف شیعی، منابع در. است شده گزارش سنی و شیعه منابع در روایت این
من قوله: جعلت لی األرض  (ع)ما روي عنه«گزارش کرده؛  یمطابق سند و متن طوس کامالً

 حدیث کردن مرفوع با سنت،اهل منابع در اما ،]154 و 153ص ،19[ »مسجدا و ترابها طهورا
 ص، 3؛ 207 ص، 12 ج ،4. ـ نکنقل شده است [ »ترابها« ۀتن کلمانداخ یزو ن (ص)پیامبر تا

  ]. 168، ص 1ج  ،5. ـ نک حدیث ترمفصل نقل برای؛ 421 ص، 2 ج ،7؛ 188
 نقل زیرا است؛ بوده یمرتض یفشر یت،روا یننقل ا یبرا یطوس یمنبع احتمال ینبنابرا
ست. افزون بر آن، هر دو در آن موجود ا» ترابها« ۀکلم و ترهمسان مرتضی شریف با طوسی

 هم احتمال این دیگر سوی از. اندکرده استفاده »السالمیهعل«از اصطالح  یثقائل حد یبرا
  کرده باشند.» تقطیع«دارد که طوسی و شریف مرتضی یا منابع وی، حدیث را  وجود
  

  . احادیث برگرفته از منابع سنی2. 1. 2
آمده، بر اساس و مطابق  التبیان یرکه در تفس سنی و شیعه مشترک احادیث از فراوانی تعداد

  .است کرده تقطیع را احادیث این بیشتر طوسی شیخ. اندشده گزارش ینقل مصادر سن
  ].214 و 213ص ،1 ج ،30[ »امتي من الکبائر ألهل شفاعتي ادخرت«: (ع)قوله من روي ●
است » ادخرت«لفظ  اما فاقد کند،ینقل م (ص)پیامبر از را روایت صدوق شیعی، منابع در

 ص ،46گزارش نموده است [ »أخرت«لفظ  با را روایت نیز مفید شیخ]. 574 ص ،3ج  ،25[
 از بخشی که کندیگزارش م (ص)پیامبر از طوالنی روایتی طبرانی سنت،اهل منابع در]. 54



   13   یو سن عهیبر منابع ش قیبا تطب انیالتب ریتفس اتیروا یابیمصدر

یقول إنی ادخرت شفاعتی ألهل الکبائر  (ص)سمعنا نبینا«است؛  یمطابق نقل طوس کامالً آن
 ص، 6 ج ،27[ »رجونا لهم فأمسکنا عن کثیر مما کان فی أنفسنا و ۀمن أمتی یوم القیام

 کتب روایت، این برای طوسی منبع که زد حدس توانمی طبرانی، متن این اساس بر ،]106
  انجام داده است.  یعتقط یث،در متن حد یبوده و طوس سنتاهل حدیثی
  ].258 ص ،1 ج ،30[ »للعین شفاء ماؤها و نالم من ةالکمأ«انه قال:  (ص)یالنب عن روي ●
قال « کرده؛ نقل طوسی شیخبر متن  یدرا مز یتروا ینا ینیکل یعی،منابع ش در

 ص، 6 ج ،38[ »و ماؤها شفاء للعین نةمن المن و المن من الجة رسول هللا(ص) الکمأ
اما به نقل  ،یمطابق متن طوس نعمان کامالً یقاض ی،امام یرغ یعیان] و در منابع ش370

 سنت،اهل منابع در]. 147ص ،2ج ،33نموده است [ گزارش(ع) یعل از امام
مطابق با  کامالً هااز آن یکی(ص) آورده که پیامبر از مشابه روایت چند حنبل احمدبن

 توجه با]. 379ص، 13ج و 171ص، 3ج ،4. ـ نکبر آن است [ یدمز یگریو د یمتن طوس
 احتماالً بوده، نعمان قاضی بر متقدم تاریخی، نظر از نتساهل حدیثی منابع اینکه به

  . یریمدر نظر بگ سنتاهل حدیثی هایکتاب باید را روایت این اصلی و یهمنبع اول
ه بن جابر عن روي ● فقال: طول  فضلأ ةأي الصال (ص)النبي سئل«: قال عبداللَّ
  ].427 ص ،1 ج ،30[» القنوت
 صدوق شیعی، منابع در. است شده گزارش نیس و شیعی منابع در نیز روایت این
مطابق  کامالً سنت،اهل منابع اما ،]524ـ523 ص ،2 ج ،22[ نقل کرده ابوذر از را روایت

 ،2 ج ،2[ اندکرده گزارش راآن انصاری عبدهللابنو با نقل از جابر یسند و متن طوس
 این وسیط است محتمل متن، و سند شباهت سبب به]. 267 ص، 22 ج ،4؛ 359ص

  .باشد گرفته سنتاهل حدیثی کتب از را روایت
ه رسول قال قال عوف ابن عبدالرحمن بن ۀسلمأبي عن الزهري یرو ● : (ص)اللَّ

  ].117 ص، 2 ج ،30[ »الحضر في کالمفطر السفر في الصائم«
 یروونه«و به صورت  (ص)پیامبر تا سند انداختن با را روایت مرتضی شریف شیعی، منابع در
]. 191 ص ،17نقل نموده است [ »الحضر فی کالمفطر السفر فی الصائم قوله من(ص) النبی عن
 ج ،28[ شودیگزارش م یثحد ینا ی،مطابق با سند و متن طوس کامالً سنت،اهل منابع در
 این برای طوسی منبع گفت توانیسند، م ۀسلس به توجه با]. 260 ص ،1 ج ،7؛ 89 ص، 2

  .است بوده ی،طبر یرتفس یژهبه و سنت،اهل تفسیری کتب نیز روایت
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  .  احادیث مشترک منابع شیعه و سنی3. 1. 2
 یراز تفس مشترک، روایت شماری سنی، منابع نیز و امامیغیر و امامی شیعیان منابع میان در

مشخص  دقیقاً و اندشده گزارش یکسان، کامالً ی،و سن یعهشد که در منابع ش یافت التبیان
  .شودمی اشاره مواردی به نمونه برای. اندهبود التبیان یرمنبع تفس یککدام یستن

ه فان الدهر تسبوا ال«:  (ع)قال ●   ].25 ص، 1 ج ،30[ »الدهر هو اللَّ
 علیه« تعبیر از طوسی شیخ آنکه با. شودمی گزارش سنی و شیعه منابع در روایت این
 اما برد؛یبه کار م (ص)یامبراز پ یرو غ )(عائمه یبرا یعهش معموالً که کرده استفاده »السالم
آنکه در منابع  یگرد ۀاست. نکت (ص)پیامبر حدیث، قائل که متفقند سنی و شیعه منابع

کامالً  یرض شریف نقل اند،کرده نقل راآن یمرتض یفو شر یرض شریفکه  یعیش
 یقلب رخ داده و جا ی،مرتض یفنقل شر دراست و  یطوس یخش یتمطابق متن روا

 »الدهر هو اهللا فإن الدهر؛ تسبوا ال: (ع)قوله ذلک من و« است؛ شده جاجابه» دهر«و » هللا«
 ج ،16[ »اهللاهو  الدهرأنه قال: ال تسبوا الدهر فان  (ص)روي عن النبی«] و 235 ص ،14[
 سنتاهل حدیثی هایکتاب بیشتر، که سنتاهل منابع در روایت این]. 35  و 34 ص ،1

 ج ،4[ شودیمگزارش  یمطابق نقل طوس کامالً ابوهریره، از مختلف قلن دو با هستند،
 ].45 ص، 7 ج ،41؛ 239 ص، 16 ج و 70 ص، 15

 یوم یال بها عمل من اجر و أجرها فله ةحسن ةسن سن من: (ص)النبي عن روي« ●
 ج ،30[ »هیوم القیام یکان علیه وزرها و وزر من عمل بها ال ةسیئ ةو من سن سن ةالقیام

 ].331 ص، 9ج  و 502 ص، 3 ج و 187 ص ،1
 ینیکل یعی،گزارش شده است. در منابع ش سنی و شیعه منابع در مذکور روایت

مطابق  یدمف یخ] و ش10و  9 ص، 5 ، ج38نموده [را نقل  (ص)یامبرپ یثاز حد یبخش
را به » کان له«لفظ  ید،مف یختفاوت که ش ینگزارش داده است؛ با ا یطوس یخشنقل 
کان له أجرها و أجر من  ةحسن ةمن سن سن (ص)قول النبي«به کار برده است » لهف« یجا

 یکان علیه وزرها و وزر من عمل بها إل ةسیئ ةو من سن سن ةیوم القیام یعمل بها إل
  ].136 ص ،44[ »ةیوم القیام

 ینبا ا ؛کندیگزارش م یطوس شیخمطابق با نقل  یتیسنت، جصاص روادر منابع اهل
از  یطوس یخاما ش ؛]507، ص 2، ج 7برد [یمکار به» فعلیه«جصاص لفظ تفاوت که 

 نموده است. دهاستفا» کان علیه«عبارت 
 روي] و 384 ص ،6ج  ،30[ »الذکر  اهل  نحن«: قال انه(ع) جعفرأبي عن جابر یرو ●
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 ].232ص ،7ج ،30[ »الذکر  اهل  نحن«انه قال:  (ع)أمیرالمؤمنین عن
 به را آن نعمان قاضی. است شده گزارش سنی و شیعه مختلف منابع در روایت این

أنه سئل عن أهل الذکر من هم قال نحن أهل الذکر و عن علی  و روینا عن« صورتاین
است.   آورده] 28 ص، 1 ج ،33[ »أنه سئل فقال مثل ذلک جعفر محمد بن علیأبی
مذهب  یو باطن یلیهاز اسماع ،)363 د( یمغرب محمدبننعمان قاضی ی،برخ تصریح به

  ]. 150 ص، 16 ج ،9[بوده است 
به ابن وکیع قال: ثنا ابن یمان عن إسرائیل  حدثنا« صورت این به یاتیروا یزن طبری

ونَجعفرأبيعن جابر عن  لَمُ عْ مْ ال تَ نْتُ نْ کُ رِ إِ لَ الذِّکْ هْ وا أَ لُ  و »الذکر  أهل  قال: نحن  : فَسْئَ
بن  ی: ثني عبد الرحمن بن صالح قال: ثني موسأحمد بن محمد الطوسي قال حدثني«

ونَ لَمُ عْ تُمْ ال تَ نْ کُنْ رِ إِ لَ الذِّکْ هْ وا أَ لُ :  عليقال   عثمان عن جابر الجعفي قال: لما نزلت: فَسْئَ
 ین] گزارش کرده است. با توجه به ا5، ص 17و ج 7ص، 14ج  ، 28[ »الذکر  أهل  نحن

 یو سن یلیاسماع یعهمنابع ش یانم یتارو ین: اگفت توانیشواهد و مستندات م
مشخص کرد کدام  تواننمی درستیبه متن، و سند شباهت سبب به زیرا است؛ مشترک

گفت،  یدخاص با یتِروا ینا ۀدربار گرچه. است بوده طوسی شیخ ۀاستفادمنبع مورد 
  .است طوسی شیخنقل  یهشب یشتربه سبب حضور جابر در سند، ب ینقل طبر
  ].160 ص ،3 ج ،30[ »النسب من یحرم ما الرضاع من یحرم«: (ص)قوله ●
آورده  (ع)صادق امام از نقل به اما طوسی شیخمطابق متن  ینیکل یعی،منابع ش در

 طوسی شیخمطابق متن  کامالً را روایت این مفید شیخ]. 437 ص، 5 ج ،38است [
مطابق نقل  کامالً روایت نیز سنتاهل منابع برخی در]. 499ص  ،45[ کندمی گزارش
 از]. 282 ص، 3 ج ،6؛ 157 ص، 2ج  ،7؛ 213 ص، 2 ج ،26[ شودیگزارش م ی،طوس
 منابع درستی،به توانینم یقین،در منابع فر یتمشابه روا کامالً نقل به توجه با رواین

 شیخ شاید گفت توانمی گمانهبه تنها. داد ترجیح بالعکس، یا و سنی منابع بر را شیعی
 قرار هم طوسی شاگردش منبع که کرده اخذ را حدیث سنت،اهل منابع زا نیز مفید
  .هستند ترمتقدم تاریخی نظر از حدیث این در سنتاهل حدیثی منابع زیرا است؛ گرفته
 ].494 ص، 5 ج ،30[ »البیت  أهل منا  سلمان«: (ص)النبي قال ●
] و 64 ص ،2 ج ،23[ )(صیامبراز پ (ع)یامام عل ۀواسط با شیعی منابع در روایت این

  ] آمده است. 85 ص ،21 ج ،28[ طوسی شیخمطابق نقل  کامالً سنتاهل هایدر کتاب
 ].518 ص ،8 ج ،30[ »الذبیحین  ابن انا«: قال انه (ص)النبي عن روي ●
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] و 226 ص، 2 ج ،34 ؛60 ص ،44[ یقم ابراهیمبنیو عل یدمف یخش هایکتاب در
 شیخمطابق متن  ] کامال147ً ص، 3 ج ،12[ یسمرقندتفسیر  نیز، سنتدر منابع اهل

  . اندکرده نقل طوسی
 ].422 ص ،9 ج ،30[ » سوي ةمر  و ال لذي  لغني ةالصدق  تحل ال«:  (ع)قوله ●
 طوسی، شیخبر متن  یدمز صورتالبته به (ص)پیامبر از شیعی، منابع در روایت این
 کامالً یول (ص)پیامبر از روایت این یزن سنت اهلمنابع در]. 262ص  ،24[ شودمی گزارش

  ،28؛ 589 ص ،1 ج ،3؛ 429 ص ،8 ج، 2نقل شده است [ طوسی، شیخمطابق متن 
  ].26 ص، 27ج

 یققابل تطب یو سن یعهشد که در منابع ش یافت التبیان یثاز احاد یشترب هاینمونه
، 292، 157، 129 ص، 3 جو  275 و 108 ص، 2و ج  372 ص، 1 ج ،30. ـ نکهستند [

  ...].و 122 ص، 5و ج  373، 296، 81 ص، 4 جو  417
  
  هم مضمون  و مشابه الفاظ با یثی. احاد2ـ2
 تک تک عین که شویممی مواجه یثیبا احاد ،التبیان یرتفس یثاز احاد یبرخ یابیمصدر در

 در هاآن شبیه مضمونی و محتوا با روایاتی اما ،نقل نشده یقینفر ییدر منابع روا هاآن الفاظ
  سخن گفت. یدهپد ینا ۀدربار توانمی بیشتر هایی،نمونه ذکر با. ندموجود منابع

  ].4 ص ،1 ج ،30[ »من فسر القرآن برأیه و أصاب الحق فقد اخطأ«انه قال:  (ص)یالنب عن ●
صاب  برأیه القرآن فسر من«به صورت  (ع)صادق امام از روایاتی شیعی، منابع در  لم فأَ
خ إن و یؤجر یه القرآن فسر  من« و »علیه إثمه کان طأَأَ خطأَ إن و یؤجر لم أَصاب إن  برأْ  أَ
بعد فهو به  (ص)پیامبر از روایتی سنت] و در منابع اهل17 ص ،1 ج ،32[ »السماء من أَ

ر  من: قال أنه (ص)النبي عن«...صورت  نقل شده  »النّار من مقعده فلیتبوأ  برأیه  القرآن فسّ
 منابع در طوسی شیخمتن  یناست که ع ینقابل توجه ا ۀنکت]. 12 ص، 1 ج ،12است [
کرده » نقل به معنا« یا »یطتخل« یطوس یخپس احتمال دارد ش نیامده، فریقین روایی
 مشخص روایت، این برای طوسی شیخ: مصدر گفت توانمی یقین با تنها رواین ازباشد. 
  .است شده ذکر فریقین منابع در مضمونش اما نیست
 القول و باألرکان العمل و بالقلب التصدیق هو االیمان ان«: (ع)الرضا عن روي ●

  ].55 ص، 1 ج ،30[ »باللسان
 شیعی، منابع در. است شده گزارش سنی و شیعی منابع در روایت این مضمون
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 »نالْإیمان هو اإلقرار باللّسان و عقد فی القلب و عمل باألرکا«...  (ع)صادق امام از کلینی
بالقلب و إقرار  ةف: اإلیمان معر)(صقال رسول اهللا« (ص)یامبرصدوق از پ ؛]27 ص، 2 ج ،38[

: اإلیمان (ع)عن اإلیمان فقال (ع)قال سألت الرضا« (ع)رضا امام و »باللسان و عمل باألرکان
 ص، 1 ج ،23[ »عقد بالقلب و لفظ باللسان و عمل بالجوارح ال یکون اإلیمان إال هکذا

ال یکون  : قد یکون الرجل مسلما و(ع)قال«به صورت  یزن یرض یفرو ش ؛]227 و 226
اإلیمان إقرار باللسان و عقد بالقلب و عمل  یکون مسلما و یال یکون مؤمنا حت و امؤمن

 یخخود ش ین. هم چناندنموده تعریف را ایمان و نقل راآن ،]100 ص ،13[ »بالجوارح
اإلیمان عقد بالقلب و (ص) قال النبی« کندمی تعریف چنین را ایمان ،األمالیدر  یطوس

  ]. 451ص  ،29[ »نطق باللسان و عمل باألرکان
 شیخگزارش شده که هم مضمون متن  (ص)پیامبر از روایاتی نیز سنتاهل منابع در
 ص، 8 ج ،27[ »بالقلب و إقرار باللسان و عمل باألرکان ةفاالیمان معر« است؛ طوسی

  ]. 315 ص، 5 ج ،6[ »باإلیمان عمل و  باللسان إقرار و ببالقل تصدیق اإلیمان« و] 262
 چون اما نیست؛ مشخص روایت، این برای طوسی شیخ: مصدر گفت توانمی کل در

 نموده »معنا به نقل« طوسی شیخ زیاد، احتمالبه شده، ذکر فریقین منابع در آن مضمون
 دیگر منابع نقل در آمده، یکه در متن طوس» القول باللسان«عبارت  کهچنان. باشد
ذکر شده است. در تمام  ،»لفظ باللسان و نطق باللسان ،اإلقرار باللّسان« هایصورت به
آغاز شده است. » إن«با  یاما در متن طوس ،شروع شده »یماناال«با  یثفوق، حد یاتروا

و  ییرو تغ یتروا ینبه صورت خاص ا یشتر،ب یاتبا جزئ یزاز پژوهشگران معاصر ن یکی
  ].207 ص ،10. ـ نککرده است [ یرخ داده را بررس یالت و نقل به معناتحو
 »الکاشح ةالقراب ذي یلجهد المقل ع«، فقال: ۀلما سئل عن أفضل الصدق (ع)قال ●

  ].97 ص، 2 ج ،30[
بي...« شیعی، منابع در آن مشابه روایات هعن أَ ه (ع)عبداللّ أَي  )ص(قال سئل رسول اللّ

أَن ...« سنیمنابع  در] و 10 ص، 4 ج ،38[ »ذي الرحم الکاشح یأَفضل قال عل ةالصدق
ه ها أَفضل قال عل(ص) رجال سأل رسول اللّ یّ ، 24 ج ،4[ »الرحم الکاشحذي یعن الصدقات أَ

  است. یابی] قابل رد51 ص ،2 ج ،6 ؛36 ص
 ییدر منابع روا طوسی شیخهمانند متن  یکه صورت گرفت، متن ییجستجو با

 دارد احتمالاما مضمونش در منابع فوق گزارش شده است. باز هم  نشد، یافت یقینفر
 شیخدر متن  اینکه، معنا به نقل هایمصداق از. باشد کرده معنا به نقل طوسی شیخ

 آمده، »الرحمذي«فوق عبارت  یاتاما در روا شده، ذکر »القرابهذي« عبارت طوسی،
  .است شده ذکر مزید تصوربه طوسی متن در فقط »المقل جهد« عبارت همچنین
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  انیالتب ثیدر گزارش احاد یطوس خیش روش. 3
با منابع شیعه و سنی چنین  التبیان،سندی و متنی روایات مشترک و مشابه  ۀاز مقایس

کند. حدیث را دستخوش تغییراتی می ،آید که شیخ طوسی در بیشتر موارددست میبه
  ها است.گزارش ۀدو آفت بزرگ این شیو» نقل به معنا«و » تقطیع«
  
  . تقطیع1. 3

اي از آن، جداي از  هقطعه کردن حدیث و آوردن تنها قطع تقطیع حدیث، قطعه
سازي دلیل جدا]. این کار به319 ص ،21هاي دیگر، در باب متناسب است [  قسمت
حکم  ۀبار. میان دانشمندان، درشودیها، مانعي براي فهم درست حدیث محسوب م قرینه

 یثیحد یعمشهور تقط یدگاه. طبق دتل قسمتي از یک حدیث، اختالف استقطیع و نق
  ].229 ص ،2 ج ،40 ؛193ص، 8. ـ نکاست [ یزکه شامل دو حکم باشد، جا

فراوان و  هاینمونه ۀمشترک و مشابه، مشاهد یاتروا ۀیسمقا یهااز دستاورد یکی
 در که است قطیعت به مشهور عالمان از نیز طوسی شیخاست.  یعتقط یانروشن از جر

]. 119 ص، 47. ـ نککرده است [ یعو تقط یدهرا بر یثمکرر احاد خود، حدیثی هایکتاب
مشابه منابع  یثبا احاد یسهقابل مشاهده است که مقا یادیموارد ز یزن التبیان یردر تفس

 کهگرفت  یجهنت توانمی رواین از. کندمی آشکار را هاآن بودن تقطیعی ی،و سن یعهش
 موارد بیشتر در بلکه کند؛نمی گزارش کامل ،التبیان تفسیررا در  احادیث یطوس الًمعمو

 . زندمی دست حدیث »تقطیع« به
 » الطاهرات  أرحام  یال  الطاهرین  أصالب من ینقلني هللا یزل لم: (ص)قوله« روایت این

ني من لم یزل ینقل (ص)هللا رسول قال« گونهینبد یدمف یخ] را ش129 ص، 7 ج ،30[
] 46 ص ،43[ »أخرجني في عالمکم هذا یأرحام المطهرات حت یأصالب الطاهرین إل

 یخش المقاالتأوائلکتاب  یثحد طوسی، رسدیبه نظر م روینگزارش نموده است. از ا
  است. کرده یعتقط را یدمف

أنه قیل له: کیف  (ع)أمیرالمؤمنین عن روي« التبیاننقل شده در  روایت همچنین
] با 159 ص، 4 ج ،30[ »یرونه ال و یرزقهم ماللَّه الخلق و هم ال یرونه؟ قال: کیحاسب ا

از  یثحد یع] که نشان از تقط528 ص ،15[دارد  یهمسان البالغه نهجمتن  از ایقطعه
 ج ،30[ التبیان یرظاهر و باطن قرآن در تفس ۀهم دربار یتی. روااست طوسی شیخ یسو
 شکلیک به دو هر که شودیم یافت] 251 ص ،14[ هیالنبوالمجازاتو  ،]9 ص، 1

  نموده است. یعتقط یثدر متن حد یتفاوت که طوس ینبا ا کردند، گزارش
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  .  نقل به معنا و ادراج2. 3
 الفاظ از که را معنایی که دهدمی رخ هنگامی و استبه معنا مقابل نقل به لفظ  نقل

 یطشرا ۀدربار. یابد انتقال اولیه الفاظ مشابه و دیگر کلمات با دارد وجود ذهن در معصوم
 معنا به نقل]. 310 ص ،20[است  شده فراوانگفتگو  یز،جا یرو غ یزجا ینقل به معنا

 مشابه احادیث در جمله، چند مفهوم به نقل سطح در گاه و کلمات تغییر سطح در گاه
  . شودمی دیده

ه في رقیا ب (ص)قوله« یتروا این رسدمی نظر به نمونه برای ه أرقیک و اللَّ سم اللَّ
، 4ج  ،30[ »فیک من کل عین عاین و نفس نافس و حسد حاسد ةیشفیک من کل عاه

 یرقي کان (ص)هللا رسول ان یرو« مرتضی شریف األمالیاز کتاب  طوسی شیخ] را 68ص 
 و عائن عین من فیک هو داء و یؤذیک داء کل من یشفیک هللا و أرقیک هللا بسم فیقول
 کل من« جمالت. است کرده معنا به نقل] 7 ص، 2 ج ،16[ »حاسد حسد و نافس نفس
نقل » فیک ةمن کل عاه«مترادف  عبارتبه و شده ترخالصه »فیک هو داء و یؤذیک داء

  به مضمون و معنا شده است.
 ردیابی سنی و شیعه منابع در که مضمونی هم مشابه احادیث تمام کلی طوربه
 طوسی شیخصورت گرفته از سمت  هایمعنا به نقل هاینمونه از توانندمی شدند،

 یرا متفاوت از و التبیان احادیثمتن  یریو تفس یثیمنابع حد یشترب یراقلمداد شوند؛ ز
است که متن  یطوس ینا احتماالً دهد،می نشان که کنندیگزارش م یگرو همسان همد
  داده است. ییرو الفاظ را تغ
افزوده شود و گمان رود سخن معصوم  یثن حدبه مت یراو یکه از سو اضافاتی

 بیشتر، شرح و توضیح عنوانبه گاه طوسی شیخ]. 104ص  ،20نام دارد [ »ادراج«است، 
 ۀیسافزوده که با مراجعه و مقا یثحد یبه انتها یجمالت یاکلمات  یات،آ یرهنگام تفس

ج  یو یثحد شود،یمشابه مشخص م یثاحاد  ۀآی یلذ طوسینمونه  ی. برااستمُدرَ
 (ع)أبوعبداللَّه قال« کندیگزارش م (ع)ربا از امام صادق یمدر علت تحر یتیبقره، روا 275

 ج ،30[ »رفدا أوإنما شدد فی تحریم الربا لئال یمتنع الناس من اصطناع المعروف فرضاً 
 مشخص ،]146 ص، 5 ج ،38[ الکافی مانند حدیثی منابع با مقایسه از]. 362 ص، 2

 گرفته، قرار روایت انتهای در طوسی شیخ یاز سو» فرضاً أو رفدا« یحتوض شودمی
  .بداند حدیث جزء راباعث شده مخاطب آن که ایگونه به
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  منابع انتخاب و یطوس خیش. 4
وضوح حاکی از آن است که منابع شیخ طوسی، فقط کتب به التبیانمصدریابی روایات تفسیر 

وفور بهره گرفته است. بنابراین نت در نقل روایات بهسشیعی نبوده، بلکه طوسی از منابع اهل
را نمایشگاهی برای توان آنعالوه میای نبوده، بهسویه و فرقه، تفسیری یکالتبیان سیرتف

های حدیثی گونه که از گزارش نمونهانعکاس روایات مشترک فریقین قلمداد نمود. همان
ردیف منابع شیعی و گاه ی سنی، هممشترک شیعه و سنی برآمد، منابع تفسیری و حدیث

  بوده است. التبیانشیخ طوسی در تفسیر  ۀها مورد استفادتر از آنمقدم
را در  التبیانروایات  ،مصادر حدیثی و تفسیری ۀبرای سهولت در مطالعه و مقایس

 التبیانهای روایات واژهجدول زیر جای دادیم. این فهرست را بر اساس جستجوی کلید
  ایم.ها سامان دادهتر از این تفسیر و به کمک نرم افزارنابع کهنم ۀدر هم
  

  سنت اهل یقرآن و یریمصادرتفس  سنت اهل یثیحد مصادر  عهیش یریتفس مصادر  عهیش یثیحد درمصا
 سالم بن قاسم ثیالحد بیغر  )ق 128( یجعف یزیدبنجابر  ق)329(ینیکل یالکاف

  ق)224 ای 223(
  )نحاس ،زجاج(فراء،  القرآن یمعان

 یالعزیزصنعان تفسیرالقرآن  ق)360(یطبران معاجم  ق)160-150(ابوالجارود ریتفس  ق)361( ینعمان هبیالغ
  ق)211(

- نعمانیقاض بکت
  ق)363(یمغرب

  ق)310(یطبر انیالب جامع    ق)307(ز یقم ریالتفس

  ق)360( یطبران ریالکب ریالتفس    ق)320( یاشیع ریالتفس  ق)381(صدوق کتب
 فیشر کتب
  ق)406(یرض

  ق)370(جصاص القرآناحکام    ق)418(یرمغربیوز حیالمصاب

 همچون یریتفسیمصادرکالم  ق)413( دیمف کتب
  یمرتض فیشر کتب یبعض

- ابن السبعالقراءاتاعراب  
  ق)370(هیخالو

 فیشر کتب
  ق)436(یمرتض

  ق)377(یفارس ۀللقراءالسبعالحجه    

  ق)401( یهرو دیابوعب نیبیالغر      
  ق)427(یثعلب انیالب وکشفال

  ق)450(یماورد ونیالع والنکت
 همچون معتزله یکالم ریتفاس
 ابوالقاسمق)، 303( ییجبا یابوعل
 بحر بن محمدق)، 319( یبلخ
 یسیبن ع یعل ،ق)322( یاصفهان

  )ق 384 یا 382( یرمان

  یطوس یخش یانالتب یرتفس یات. مصادر روا1 ۀشمار جدول
  

 بهره اندکی امامی تفاسیر از یانالتب تفسیر است مشخص جدول در که طورهمان
 امامیه،کهن  یراز تفاس گاههیچ طوسی شیخ کهقابل توجه آن است  ۀنکت. است برده
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نام برده است  ابراهیمبنعلی از بار دوتنها  و بردنمی نام صراحت به ،یاشیع یرمانند تفس
 این روشاست.  نداشته توجهی هاآن به ییگو ؛]483 ص، 6 ج و 386 ص، 3 ج ،30[

 یا ناقص شیعی، تفاسیر این بیشتربتوان گفت  یدشا رواین از است؛ محض ییروا یر،تفاس
 و کالم که طوسی شیخدر عصر  یگرد ی. از سواندبوده آیات برخی مخصوص و مختصر بسیار
و  یبه فقه استدالل ییو روا یاثر فقهِ که ایگونهبه است، شایع دینی مسائل در گراییعقل

  این بااست.  یتهم کمتر مورد استقبال و عنا یاثر یرروش تفس شود،یم یلتبد یاستنباط
مشابه و گاه  کامالً گاه ،آن یاتروا برخی دهد،می نشان ،التبیان یاتروا یقدق یابیمصدر همه

، 30. ـ نک یقم تفسیر ۀنمون برای[ دارند شباهت یقمو  یاشیع یربا نقل به معنا، به دو تفس
 ص، 3 جو  248 ص، 2 ج ،30. ـ نک یاشیع تفسیر ی؛ برا131 ص، 1 ج، 34؛ 112 ص، 2ج 

  ].336و  98، 115، 116 ص، 1 ج ،32 ؛12 ص، 4 جو  153
است.  التبیان یربر تفس یعی،ش یرتفس ترینتأثیرگذار یبمغر یروز المصابیح تردید،بی

 صورتبه مطالعاتی ،آن یخط ۀنسخ یرومانده که  یباق یناقص ۀنسخ یر،تفس یناز ا
 از که ناقصی ۀنسخ اساس بر]. 12 ؛37. ـ نک[ است شده انجام دانشگاهی تحقیقات

و  یانبه وفور از آراء لغو یرتفس ین: اگفت توانیم داریم، اختیار در مغربی وزیر تفسیر
فراوان از  پیدا،نا و پیدا صورتبه که نیز طوسی شیخبهره گرفته است.  سنتمفسران اهل

. ـ نک نمونه برای[ کندمی نقل را سنی روایات این است، گرفته ثیرتأ یمغرب یروز یرتفس
  ...].389، 125، 116 ص ،11؛ 389، 188، 136 ص، 1 ج ،30

هأبي عن یرو« یتروا نمونه، برای أي و لیتحققوا أني » و لیؤمنوا بي«أنه قال:  (ع)عبداللَّ
 المصابیح] بر اساس 131 ص، 2 ج ،30[ التبیان یرر تفسد »إعطائهم ما سألوا یقادر عل

 »سالوا ما اعطائهم یعل قادر یان تحققونی یب لتومنوا و: (ع)ابوعبدهللا قال« یمغرب یروز
 شیخکه  دهدینشان م یبه خوب ،نمونه ینا چنین] نقل شده است. هم212ص  ،11[

حجم قابل  روی،یناز هم یدارا نقل به معنا کرده است. ش المصابیح یرتفس یاتروا طوسی
 را خود منابع روایات طوسی زیرا مانند؛می باقی مصدریب التبیان یرتفس یاتاز روا یتوجه
 .شودمی ناممکن اصلی مصدر شناسایی که حدی تا کرده معنا به نقل

به  یرشدر تفس یه،امام هالطائفشیخ عنوان به طوسی، شیخاست  یدبع یگرد یسو از
 از و رفته یسن یثیسراغ کتب حد مستقیم صورتبه یعه،ش یثیبع حدنقل از منا یجا
 ۀدهندانتقال نقش مغربی وزیر المصابیحمانند  ایمنبع واسطه احتماالً و کند نقل هاآن
  را داشته است. التبیان یراهل سنت در تفس یثیمنابع حد یاتروا ینا

 تسلط حدیث لومع بر که است مفسری طوسی شیخ: گفت توانمی دیگر نگاهی از



 1398بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و دوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  22

و  االحکام تهذیب یعنی یعهش ۀاربع کتب از کتاب دو که ایگونهبه داشته، کاملی
 و شیعه حدیث ۀبه حوز یطوس یختسلط ش بنابراین. است وی تألیفات از االستبصار

 یعنی است؛ سنتاهل تفسیری منابعاز  یطوس یخش یریگبهره دالیلاز  یکی سنت،اهل
 یاتبوده، استفاده از روا یثناقد حد که یعیعالم بزرگ ش ینا : احتماالًگفت توانمی

  است.  دانسته اشکالبی الحدیثفقه در تبحر سبببهو  یضرور رامنابع عامه 
 یفو شر یرض یفشر ید،مف یخ: شنظیر اساتیدی محضر در طوسی شیخ همچنین

 فقهی و کالمی تفسیری، ادبی، کتب در سنتاهل یاتکرده که نقل روا یلتحص یمرتض
 گفتگو، تعامل متقابل با اهل یفضا یجادا یبرا یتالش امر، این و است داشته وجود آنان
  ].84ص ،36بوده است [ یعهش یاصل هایآموزه از دفاع در مقبولیت کسب و سنت

و آراء آنان در  یاتسنت و استفاده از روامراجعه به منابع اهل یگرد یل: دلگفت توانمی
 یهامحل حضور گروه کهدر شهر بغداد است  طوسی شیخ یستز و ورحض التبیان، یرتفس

با توجه به فضا و  و رواین ازدانشمندان بوده است.  کالمی یسنت و تضارب آرااهل مختلف
 رایج هایدیدگاه بر عنایت با یریتفس ۀارائ ی،عصر و یو اجتماع یفرهنگ یاسی،س یطشرا
 تناقضات رفع در بخش وحدت و مثبت نقشی تا بوده بایسته بغداد، مختلف فکری یهاگروه
  ]. 386ـ384 ص، 42باشد [ عصر آن در شیعه اجتماعی و علمی

 اقوال بررسی و نقد نقل، ها،آن روایات و تابعین و صحابه اقوال از گسترده ۀاستفاد بنابراین
 و یعهش بین ایمقارنه صورت به آیات تفسیر نمودن مطرح کالمی، مباحث به اهتمام مفسران،

 از استفاده مجسمه، و مشبهه مجبّره، مفوضه، مانند گوناگون فِرق شبهات از جواب سنت،اهل
از  یبرخ یری،تفس یاتروا یابیارز تر،مهم همه از و شده گزینش صورتبه تفسیری روایات
 دهد؛می نشان را التبیان یرتفس در عقل محوریتکالمي و  رویکرداست که  یشواهد ترینمهم
 یمطلوب و کاف ۀنتیج عقلی، هایاستدالل و عقل از گیری بهره بدون موارد این از یکهیچ زیرا

  ].67 ـ66ص، 35نخواهد داشت [
مشترک و مشابه، در  یاتروا ی: با آنکه برخگفت باید نیز سنتاهل یرتفاس ۀدربار

 شیخگفت  یقینبه  توانیاهل سنت وجود دارند، نم ۀیادشد یرو تفاس التبیان یرتفس
 ماوردیو  یثعلب چونهم یبرخ یراکرده است؛ ز یممستق ۀاستفاد هاآن از طوسی

مانند  ی،باشد. از برخ یدهد را هاآن یرتفاس حتماً که نیست مشخص و بودند وی عصر هم
 با توانمی همهیننشد. با ا یدهد التبیان یردر تفس یادکردیو  ینام یچه یطبران سیرتف

را در  یطبر یرتفس طوسی، شیخ تردیدبی سنت،اهل یرتفاس یان: در مگفت یقین و قطع
  داشته است. یاراخت

به آراء و  یذکر شده و طوس یانالتب تفسیر متن در بار 160 بر بالغ »الطبری« نام
، 60، 48، 9 ص ،1 ج ،30. ـ نک نمونه برایاستناد و استشهاد کرده است [ یاقوال و
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 یردر تفس یتروا 250از  یشب داد نشان ما یهابررسی همچنین...]. و 201، 150، 120
  بوده است.  یطبر تفسیر از برگرفته که یافت توانیم التبیان
أحرف: أمر  ةسبع یانه قال: نزل القرآن عل (ص)عن النبي ۀقالمابو یرو« یتروا یننمونه ا برای

 یطبر یر] در تفس7 ص، 1 ج ،30[ »و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و أمثال
 یقال حدثنا عباد بن زکریا عن عوف عن أب بشارمحمدبن(حدثنا) «: است شده گزارش گونه ینا

 و ترهیب و غیبأحرف أمر و زجر و تر ةسبع یعل القرآن أنزل قال (ص)قال بلغني أن النبي ةقالب
 نظربه منابع، دیگر در روایت نشدن یافت به توجه با]. 24 ص، 1 ج ،28[ »مثل و  قصص و  جدل
سند را انداخته و  ۀسلسل طوسی شیخبوده؛ هرچند  یطبر تفسیر طوسی، شیخمنبع  رسدمی

  .است نموده تصحیف »أمثال و نزل«و دو لفظ  یدر اسم راو
  به یعه،ش یثیبه مجامع حد التبیان یرتفس یقاز طر سنتاهل تفسیری روایات ورود
 نمونه برای. است شده تبیین و تصریح پژوهشگران دیگر تألیفات در پراکنده صورت
 یربا تعب شوندمی نقل شیعه منابع در که سنتیاهل روایات از که عسگری عالمه

 ارائه مباحثش، خالل را فراوانی هاینمونه آن برای و کندمی یاد »المنتقله یاتالروا«
 یخش باراولین که منتقله روایات از مواردی به ،]224، 207 ص ،3 ج، 31[ دهد می

  ]. 733 ص، 3 ج، 31اشاره دارد [منتقل کرده  ،التبیان ریدر تفس یطوس
 شیعه هایاز کتاب یانالتب روایاتمنابع و مصادر  ۀشد گرد و تقریبی آمار زیر جدول

که در  سنی و شیعه مشابه و مشترک روایات میزان همچنین. دهدمی نشان را سنی و
  .کندمی مشخص یکبه تفک نیز راآمده  التبیان یرتفس

 
  هابه تفکیک و تعداد روایات آنالتبیان . مصادر روایات تفسیر 2 ۀشمارجدول 

  اتیروا تعداد  اتیروا یبنددسته و مصادر  فیرد
  1034  انیالتب ریتفس اتیروا جمع  1
  62  عهیش یثیحد مصادر از شده اخذ اتیروا  2
  197  عهیش یریتفس مصادر از شده اخذ اتیروا  3
  3  سنتاهل یثیحد مصادر از شده اخذ اتیروا  4
  385  سنتاهل یریتفس مصادر از شده اخذ اتیروا  5
  100  یعیش منابع نیبمشترک  اتیروا  6
  45  سنتاهل منابع نیبمشترک  اتیروا  7
  85  یسن و یعیش منابع نیبمشترک  اتیروا  8
  7  یلغو مصادر  9
  10  متفرقه مصادر  10
  140  مصدر بدون اتیروا  11
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 نتیجه
 از توجهی قابل حجم که دهدینشان م التبیان یرتفس یاته از رواشد یافت هاینمونه
 ،مشابه با هم الفاظ یا یکسانالفاظ  صورتبه که هستند مشترک سنی و شیعه روایات

 یشتریبه گروه ب التبیان مثالً یخاص یررا از تفس یآمار ۀهستند. اگر جامع یققابل تطب
شد. گرچه  یمروبرو خواه یشتریترک بمش یاتبا روا احتماالً یم،ده ییراز منابع تغ

 اند،کرده استفاده فراوان سنتاهل هایکتاب از که منابعی از گیریبهره سبببه التبیان
 مستقیم صورتبه یطبر یراز تفس یو یگرد یدارد. از سو یادیمشترک ز هاینمونه

 از و شده شیعه به سنتاهل تفسیری روایات یابیراه سبب سو یک از که کرده استفاده
  .است کرده شناسایی قابل را بیشتری مشترک روایات دیگر، سوی

بر اساس  اند،شده داده تشخیص امامی منابع از برگرفته که مشترکی روایات بیشتر
 شیعی عالمانو  یطوس شیخ احتماالً. شدند نقل طوسی هایشاگردیو هم یداسات کتب
را  یریتفس یثاحاد یطوس شده، ببس که داشتند اختیار در مشترکی منابع عصرش،هم
 یمرتض یفشر ید،مف یخ: شمانند دانشمندانی هایکتاب. کند گزارش هااز نقل آن یشترب

  دسته هستند.  یناز ا یرض یفو شر
و  یعهمطابق الفاظ منابع ش کامالً نقل، در و داشتند یکسان الفاظ که روایاتی بیشتر

  نحن« یتاشاره شد که روا مثالً. دارند هورمش و کوتاه جمالتی اند،آمده دو، هر ی،سن
  .اندشده نقل شکل یکبه یو سن یعهدر مصادر ش» الذکر  أهل

 التبیان تفسیر یاتمتن روا مواردی، درمشترک با الفاظ مشابه نشان داد که  یاتروا ۀمقایس
 و روپیش متن مبنای بر نه و حافظه اساس بر یطوس شیخ احتماالً یرااست؛ ز کرده ییرتغ

 تقطیع، فراوان ،التبیاننقل شده در متن  یاتروا رواین از. کندیرا نقل م یتثابت، روا ۀنسخ
و گاه  یطوس یحادراج با سخن و توض یزن یسند و متن دارد. گاه یصو تلخ معنا به نقل

  .شودمی دیدهسند و الفاظ متن  یانراو یدر اسام یفو تصح یکیدر  یتدو روا شدگی درهم
 شیخ که داد توضیح توانیم ینچن التبیاندر  هایدهپد ینرخداد ا علت ۀدربار
ناچار به  یری،جهت استشهاد اقوال تفس یات،از روا یشتربهتر و ب ۀاستفاد برای طوسی

بوده است؛  یتخالصه کردن (نقل به معنا) بخش مورد نظر روا یا) یعکردن (تقط ینشگز
) و یتاز هزار روا یش(ب یاتروا یادل زبه سبب نق یف،تصح یاقلب، ادراج  یها اما آفت

است.  یرناپذیرگز یِانسان یاز خطاها دیگر، مفسران و تابعین صحابه، اقوال نقل هزار هاده
 یانکه رجال یو قدرت ضبط و وثاقت یطوس یخباتوجه به مقام و منزلت ش دیگر، عبارت به
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 مشابه نقلیات انبوه ببسبه و غیرعمدی خطاها این یقین به اند،هاذعان کرد یو ۀدربار
  .است بوده هم

 االن که است مصادری وجود گربیان ،التبیان یاتاز روا ینشدن مصدر تعداد یافت
 شیخمکرر  هایمعنا به نقل دیگر سوی از. ندارند قرار ما دسترس در و بوده مفقود
  .باشد آن دیگر دلیل تواندمی اش،استفاده مورد منابع از طوسی

 سنی منابع با روایات برخی دهد،می نشان پیشین منابع با طوسی شیخ یثاحاد ۀمقایس
 التبیان یرتفس یبرا سنتاهل هایکتاب بودن منبع از نشان که هستند ترهمسان و ترسازگار
 تفسیرشده،  یو یربه تفس یاتروا ینا یابیراه سبب که طوسی شیخ یاحتمال منبعدارد. 

و اقوال اهل سنت  یثاحاد یبر رو حیالمصاب یردرب تفس رسدمی نظر به است؛ زیرا المصابیح
 اعتبار میزان ارزیابی بر افزون ،یانالتب تفسیر رواییمصادر  یابیباز ینباز بوده است. همچن

  .کندمی کمک مغربی وزیر تفسیر دیگر هایبخش سازیباز و کشف به تفسیر،
و پس  یطبر البیانجامعکه  اعالم کرد توانمی ،التبیان روایات مصدریابی به توجه با

 شماربه طوسی شیخ ییمصادر روا تریناصلی و تریناز مهم ی،مغرب یروز المصابیحاز آن 
   .آیندمی
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