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چکیده
محمد بن العباس بن علی بن مروان مشهور به ابن ماهیار از جمله محدثان ُپر کار معاصر کلینی اسـت. او دارای 

تأویـل مـا نـزل فـی النبـی «. این کتاب در چهار بخش داشته استالتفسیر الکبیرآثار متعدد از جمله کتابی با عنوان 
٥٦٣، حـاوی »(ص)، تأویل ما نزل من القرآن فی أهل بیت (ع)، تأویل ما نزل فی شیعتهم، تأویل ما نزل فی أعدائهم

روایت، منبعی شناخته شده و مرجعی مهم برای مفسران بعد از قرن چهارم بوده است؛ استنادات فراوان به تفسیر ابـن 
یار از سوی مفسران و محدثان شیعی قرن چهارم به بعد، نشان دهنده اصـالت ایـن اثـر در تـاریخ تفسـیر امامیـه ماه
–کننـد. محتـوای اصـلی ایـن کتـاب اعتقـادی باشد و ادله متعدد رجالی، تراثی و تاریخی این اصالت را تأیید میمی

باشد. نتایج گونه شناسی روایـات تفسـیر ئل آنان میکالمی بوده و محور روایات آن، امامت و والیت ائمه (ع) و فضا
القرآن ابن ماهیار بیشترین فراوانی را برای روایات جری و تطبیق و کمترین تعداد به روایات معنا شناخت را نشان داد.

تفسیر ابن ماهیار، تفاسیر مفقود امامیه، تفسیر روایی، گونه شناسی احادیث.: هاواژهکلید

.٠٧/٠٩/١٣٩٥؛ تاریخ تصویب نهایی: ١٧/٠٤/١٣٩٤خ وصول:ی*. تار
باشد.های پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث قم میمقاله حاضر گزارشی از نتایج یکی از طرح

. نویسنده مسئول١
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مقدمه

؛ ٤٢٣؛ الفهرسـت الطوسـی، ٣٧٩ن العباس بن علی بن مروان بن الماهیار (رجال النجاشی، محمد ب
؛ رجـال الطوسـی، ٢٥٦؛ نقد الرجـال، ١٦١؛ خالصة االقوال من معرفة أحوال الرجال، ١٤٣معالم العلما، 

ـ ٢٦٢، ص ٢، ج ١٢٦؛ أعیـان الشـیعه، ص ٢٩١؛ أمـل اآلمـل، ص ٣١٧؛ رجال ابن داود، ٤٤٤ـ ٤٤٣
الُجحام (رجـال ) با کنیه ابوعبدالله البزاز (همان) و معروف به ابن١٦٣ـ ١٦٤تعلیقة أمل اآلمل، ص ؛٢٧١

/ ٢؛ أعیـان الشـیعه، ٢٨٨؛ ایضاح االشتباه، ٤٢٣؛ فهرست طوسی، ١٦١؛ خالصة األقوال، ٣٧٩النجاشی، 
؛ أمل اآلمل، ٣١٧اود، د؛ رجال ابن٤٤٣ـ ٤٤٤؛ رجال الطوسی، ١٤٣الحجام (معالم العلما، ) یا ابن٢٦٢

) است. در کتب تراجم و فهارس فقط به ذکر نام و نسب وی اکتفا شده است و از قبیلـه و اجـداد او ٢٩١/ ٢
ای توان حدس زد که اصالت وی از فـارس باشـد زیـرا ماهیـار واژهسخنی به میان نیامده است؛ هر چند می

یقی در کتب وجود ندارد؛ اّما از آن جا کـه هـارون فارسی است. در مورد تاریخ والدت و وفات او اطالع دق
) ٤٢٣؛ فهرسـت طوسـی، ٣٧٩؛ رجـال النجاشـی، ٤٤٣ـ ٤٤٤بن موسی التلعکبری (رجـال الطوسـی، 

ق از ابن ماهیار اجازه روایت داشته اسـت او را فقیـه، مفسـر، محـدث، راوی ٣٢٨ق در سال ٣٥٨متوفای 
اند. (رجـال النجاشـی، و همچنین او را هم عصر کلینی دانسـتهداننداواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم می

) همچنین محل زندگی ابن ماهیار ٣٠/ ١٩، ٣٠٥ـ ٣٠٦/ ٣، ٢٤٢/ ٤؛ الذریعه إلی تصانیف الشیعة، ٣٧٩
/ ٤اند (موسـوعة طبقـات الفقهـاء، بغداد دانسـته» باب الطاق«مشخص نیست و فقط برخی او را از منطقه 

تـوان گفـت ها از اهالی بغداد و بصره هستند، میایخ و شاگرد ابن ماهیار که بیشتر آن). با توجه به مش٤٠٥
ابن ماهیار سالیانی را در بغداد زیسته است. رجالیان امامیه ابـن ماهیـار را بـا جاللـت قـدر و منزلتـی واال 

اسـت (رجـال خوانـده» ثقه ثقة من أصحابنا، عین، سـدید، کثیـر الحـدیث و...«اند. نجاشی وی را ستوده
). در رجال عالمه حلی و ابن داود نیز مشابه همین تعـابیر آمـده اسـت. (رجـال ابـن داود، ٣٧٩النجاشی، 

الشـیخ العـالم، الثقـة الثقـة، «) ابـن طـاووس وی را ١٦١؛ خالصة األقوال فی معرفة أحوال الرجـال، ٣١٧
و ٢٨٨و ٤٦١(ع) بـإمرة المـؤمنین، خوانده (الیقین باختصـاص موالنـا علـی » المشهور بثقته و تزکیة و...

). همـه ایـن ١٣/ ١یـاد کـرده اسـت (بحـاراألنوار، » الشیخ الجلیـل«) و عالمه مجلسی از او با عنوان ١٠٥
اند کـه عبارات حاکی از این است که ابن ماهیار دارای ابعاد شخصیتی واالسـت و او را بـا اوصـافی سـتوده

گی او از عیب و نقص یا عدم این امور است. این اوصاف با توجه به نشانگر اعتماد و اطمینان به فرد، پیراست
عدم تقیید به ُبعد خاص، ارتباط مستقیمی بـا شـئون حـدیثی دارنـد؛ چـرا کـه در حـوزه حـدیث، یکـی از 

های قـدما ترین شروط پذیرش حدیث راوی، اعتماد و اطمینان به اوست (روح الله، شهیدی، مالکابتدایی
کثیـر ) و الفـاظی چـون ٣/١٤٠های رجـالی، حـدیث اندیشـه، حدیث در آیینـه فهرسـتدر ارزیابی و نقد
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، حجم احادیث و عباراتی همچون ثقة ثقة من أصحابنا، عین و سدید، جایگاه و موقعیـت راوی در الحدیث

دهد. در مورد شخصیت علمی ابن ماهیار همین بس که او دارای آثار و کتب بسیار جامعه شیعه را نشان می
ر موضوعات متنوع و مختلف بوده و از محضر اساتید و مشایخ بزرگ امامیه بهره جسته و حدیث نقل کرده د

ها راوی ) تمام مشایخ ابن ماهیار شیعه نیستند و در بین آن٢٨١ـ ٢٨٤/ ٦است. (مستدرکات أعیان الشیعه، 
ریر بن یزید الطبری است که در ها ابن عقدة، زیدی و محمد بن جعامه و زیدی نیز وجود دارد. از جمله آن

/ ١٦الشـیعة، تصـانیف اند (طهرانی، الذریعة إلی مورد مذهب او اختالف است ولی اکثرًا او را عامی دانسته
است کـه هارون بن موسی التعلکبری). تنها شاگرد ابن ماهیار که از او اجازه نقل روایت و سماع داشته ٢٥

؛ موسوعة طبقات الفقهـاء، ٤٢٣؛ فهرست الطوسی، ٣٧٩ل النجاشی، از ثقات و اعاظم راوایان است (رجا
).٥٥و ٢/ ١٧، ٣٠٥ـ ٣٠٦/ ٣، ٤٧١/ ٢؛ الذریعه إلی تصانیف الشیعة، ٤٠٥/ ٤

ابن ماهیار دارای آثار و تألیفاتی در موضوعات مختلف است از آن جمله: األصول، األوائل، المقنع فـی 
سیر الکبیر، الناسـخ و المنسـوخ، قـراءة امیرالمـؤمنین، قـراءة اهـل الفقة، الدواجن علی مذهب العامة، التف

البیت (ع)، تأویل ما نزل فی النبی (ع)، تأویل ما نزل فی أعدائهم، تأویل ما نزل فی شیعتهم، تأویل مـا نـزل 
؛ ١٤٣؛ معـالم العلمـا، ٤٢٣؛ الفهرسـت الطوسـی، ٣٧٩من القرآن فی أهل البیت (ع). (رجال النجاشی، 

؛ رجـال ابـن داود، ٤٤٤ـ ٤٤٣؛ رجال الشیخ الطوسی، ٢٥٦/ ٥؛ نقد الرجال، ١٦١المة الحلی، رجال الع
).٢٤٢/ ٤، ٣٠٥ـ ٣٠٦/ ٣؛ الذریعه إلی تصانیف الشیعة، ٢٩١/ ٢؛ أمل اآلمل، ٣١٧

ها درگـذر تـاریخ، از میـان رفتنـد و بـه های آنسنگ و نسخهمتأسفانه، بخش بزرگی از این میراث گران
ها تـا چنـد سـده پـس از سیدند؛ ولی گزارش منابع رجالی، تاریخی و روایی از وجود و رواج آندست ما نر

و اکنون )١٤دوران حضور و انتقال بسیاری از این اطالعات به قرون بعد حکایت دارند (مدرسی طباطبایی، 
یـک مـتن مفقـود از گردآوری قطعـات پراکنـده«باشند. مقصود ما از بازیابی در این پژوهه قابل بازیابی می

) کـه پـس از اثبـات وجـود اثـر ٦٠(حائری عماد، » شودها در کنار هم اطالق میمتون بعدی و چینش آن
منتسب به صاحب اثر، معنا خواهد یافت. بازیابی، به دنبال اثبات اصالت تاریخی یک اثر و بازنمایی درون 

بنـدی طبقـه«روایـات نیـز مـا از گونـه شناسـیباشد؛ مقصود های موجود در تراث میمایه آن از میان داده
قابـلوبـودهبرخـوردارنسبیمانعیتواز جامعیتکهمنطقیمعیاریاساسبرتفسیریروایاتروشمند

، تفسیر اهل بیت »گونه شناسی روایات تفسیری از نظریه تا تطبیق«(راد، علی، ». علمی باشددفاعوتوجیه
های محتوایی کتاب تفسیر روایـی اسـت و به دنبال کشف ویژگی). گونه شناسی٢٨-٧، صص ٣(ع)، ش 

تالش دارد رویکرد غالب مؤلف را بررسی کرده و هدف اصلی از تألیف یک اثر را بر نماید. بازیابی و گونـه 
های اخیر مورد توجه حدیث پژوهـان شناسی میراث تفسیری مفقود امامیه، رهیافتی جدید است که در سال
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و در برخی از مراکز آموزشی و پژوهشی چون دارالحدیث در قم در حـال انجـام اسـت. از قرار گرفته است

اینرو مساله اصلی این مقاله جایگاه روایات تفسیری ابن ماهیار در میراث امامیه بـا فرضـیه امکـان بازیـابی 
امکـان، و واصـالت ابن ماهیار به مباحثی چـون التفسیر کتاب التفسیر وی است. مقاله با محوریت کتاب 

.١پرداخته استاعتبار سنجی و تحلیل محتوای روایات آن ، طرق و اسناد، روش بازیابی

پیشینه پژوهش
سوگمندانه باید اعتراف کنیم که علیرغم شخصیت فاخر و کم نظیـر ابـن ماهیـار، پژوهشـی جـدی در 

الم امامیه صورت نگرفته یـا بازنمایی جایگاه و سهم وی در تاریخ اندیشه شیعه بویژه در حدیث، تفسیر و ک
آید پژوهه حاضر نخستین تالش روشمند در بازیابی و اعتبار سنجی کتاب توفیق نشر نیافته است. به نظر می

های بازیابی میراث التفسیر وی باشد که گامی لزران در توجه دادن پژوهشیان به ضرورت و اهمیت پژوهش
ات اهـل بیـت و امید است به الگویی برای بازیـابی قرآنـیآید،تفسیری محدثان ارجمند شیعه به شمار می

(ع) تبدیل شود.
تأویل ما نزل من القرآن الکـریم فـی النبـی و آلـه «شایان ذکر است پیش از این پژوهش کتابی با عنوان 

. ٢به تحقیق فارس تبریزیان الحسون نشر یافته است» مروان بن الماهیارعلی بنالعباس بن(ص)، محمد بن
، به قلم آقای استادی به اختصار به گزارش بازتاب این تفسیر در منابع رجـالی »تفسیر ابن ماهیار«مقاله در

، صص ٣٠شماره -١٣٦٩پرداخته و گزارشاتی از اسناد آن آورده است. (مجله: کیهان اندیشه، خرداد و تیر 
را در ذهـن تـداعی کنـد از ). ممکن است تحقیق فارس حسون شائبه تکراری بودن این پـژوهش ٥٤تا ٤٧

هـا کنـد کـه اغمـاض از آنهایی ذیل در این تحقیق رخ نمایی میاینرو ضرروی است تاکید کنیم که کاستی
صحیح نیست:

ـ تمام روایات تفسیری گزارش شده در تحقیق یاد شده از یک کتاب تفسیر ابن ماهیار نبوده است، در ١
که تمام این روایات تفسیری، ذیل یک کتاب و بـه عنـوان یـک صورتی که نام این کتاب حاکی از این است 

کتاب محسوب شده است.
تأویل ما نزل مـن القـرآن فـی «ـ اقوال سید بن طاووس و سید شرف الدین استرآبادی در مورد کتاب ٢

و که مربوط به ُطرق روایات ابن ماهیار ذیل یک آیه قرآن اسـت را در بـین روایـات آورده اسـت» النبی و آله

١٣٩٢یج گزارش ارائه شده در این مقاله، بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تفسیر اثری است که به سال . الزم به ذکر است که نتا١
در دانشگاه قرآن و حدیث دفاع شده است.

حسـون، الهـادی، مروان، تأویل ما نزل من القرآن الکریم فی النبی و آله، تحقیق: فـارس، تبریزیـان العلی بنالعباس بن. الماهیار، محمد بن٢
.١٣٧٨چاپ اول، 
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ـ ١٠٧ـ ١٠٣ـ ٩٧ـ ٨٧ـ ٨٣ایی جزء روایات ابن ماهیار بر شمرده است. به عنوان نمونه: صفحات گونهبه

و ... .٤٩٦ـ ٣٩١ـ ٣٧٢ـ ٢٥١ـ ١٢٦ـ ١٠٩
آیـه ٨٣ـ در بعضی از موارد شماره آیات را اشتباه و یا تکراری ذکر کرده است. بـه عنـوان نمونـه: ص ٣

سوره حج؛ ٤٠آیه ١٦٧سوره مریم؛ ص ٥٨ـ ٦٣آیه ١٢٩سوره مریم؛ ص ٥آیه ١٢٧سوره بقره؛ ص ١٠٤
سوره حشر.٧آیه ٣٧٤سوره حج؛ ص ٤٠ـ ٦٤آیه ١٦٨ص 

سورة الفرقان؛ آیه ٧٤ـ بعضی از روایات ابن ماهیار را ذیل آیات ذکر نکرده است. به عنوان نمونه: آیه ٤
سورة الـدخان؛ آیـه ٣٢سورة الفاطر؛ آیه ٣٢ـ ٣٤ات؛ آیه سورة الصاف١٦٥ـ ١٦٦سورة الصافات؛ آیه ٨٣
سورة ١٦ـ ١٩سورة الحدید؛ آیه ١٣ـ ١٥سورة القمر؛ آیه ٥٤سورة السجدة؛ آیه ٢١سورة األحقاف؛ آیه ١٥

سورة القارعة.٦ـ ٩سورة اللیل؛ آیه ٥ـ ٢١األعلی؛ آیه 
ها متفاوت گزارش شده گاهی بخش پایانی آنـ بعضی از روایات تفسیری ایشان گاه به شکل کامل و ٥

ص ٧٦؛ روایـت ١٤٠ص ٥٤؛ روایـت ١٣٤ص ٤٦؛ روایـت ١٢٩ص ٣٧است. به عنوان نمونه: روایت 
ــت ١٥٤ ــت ٢٠٦ص ١٥٥؛ روای ــت ٢٣١ص ٢٠٧؛ روای ــت ٢٣٤ص ٢١٤؛ روای ؛ ٢٣٩ص ٢٢٢؛ روای

؛ ٣٦٣ص ٤٠٦؛ روایـت ٣٥٥ص ٣٩٤و ٣٩٣؛ روایـت ٣٥٢ص ٣٨٩؛ روایـت ٢٧١ص ٢٧٠روایت 
. این نکته برایند بازیابی روایات تفسیری ابن ماهیـار در ایـن ٤٣٧ص ٥٠١؛ روایت ٤١٠ص ٤٧٤روایت 

کند که محقق به متن معیار روایات دسترسی نشده و اصوًال عمـل بازیـابی و گـزینش پژوهه بود و اثبات می
متن اصیل را انجام نداده است.

انـد های یاد شده عبارتق وارد است وجوه تمایز این مقاله با نگاشتهبا توجه به نقدهایی که بر این تحقی
از:

ها و قواعد بازیابی میراث مفقود.یک) بازیابی روایات کتاب التفسیر ابن ماهیار بر اساس روش
دو) طبقه بندی تمامی روایات بر اساس الگوی گونه شناسی احادیث تفسیری از نظریه تا تطبیق.

ی روایات ابن ماهیار به هدف کشف رویکرد وی در تدوین کتاب التفسیر وی.سه) تحلیل محتوای
ها.چهار) تحلیل فراوانی آمار روایات ابن ماهیار بر پایه گونه

تراثی کتاب التفسیر ابن ماهیار در دوره تدوین تفاسیر روایی امامیه.–پنج) اثبات اصالت تاریخی 
رجالی وی.-ید بر ُبعد حدیثیشش) شخصیت شناسی جامع ابن ماهیار با تاک

تر از همـه در بازیـابی روایـات شناسی، اعتبارسنجی و مهماز اینرو این پژوهه اولین گام علمی در گونه
الماهیار، معرفی او به عنوان یکی از محـدثان و شناسی روایات تفسیری ابناوست و با هدف بازیابی و گونه

الماهیار در انتقـال میـراث تفسـیری امامیـه رفیع و ارزشمند ابنمفسران سده چهارم و همچنین بیان جایگاه
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الماهیار؛ بـه طـور شناسی ابنرو پس از تعریف اجمالی بازیابی، شخصیتپرداخته است. در پژوهش پیش

ها ذکر شده است.شناسی روایات تفسیری و تعداد گونهخالصه تعداد روایات تفسیری بازیابی شده، گونه

راصالت و اعتبا.1
چنان که در معرفی آثار ابن ماهیار بیان شد برای وی آثاری در موضوع تفسیر و علـوم قـرآن ثبـت شـده 

طور کامل و در قالب یک کتاب مـدون بـه دسـت مـا است ولی از آنجائیکه هیچ یک از کتب ابن ماهیار به
تفسیر ابن ماهیار نرسیده است، ممکن است تردیدهایی در اصالت و اعتبار اصل این کتب و به طور خاص 

مطرح شود در این بخش از مقاله با ارائه قراینی، اصالت وجود این کتاب و تألیف آن از سوی ابن ماهیـار را 
کنیم.با استفاده از روش تحلیل عنوان، نسخه شناسی و طریق رجالی اثبات می

. تحلیل عنوان١-١
باشـد. ساله اصالت و اعتبار عنوان اثر میتفسیری مفقود، م–یکی از مسائل مهم بازیابی میراث حدیثی 

عنوان اصلی و معتبر کتاب موضوع بازیابی چیست؟ عنوان یا عناوین شهرت یافته در کتب رجال و تـراجم، 
از سوی مؤلف اصلی بر اثر اطالق شده است یا نوعی تعریـف و توصـیف صـاحبان آثـار از محتـوا کتـاب 

ر اثبات اصالت کتاب ضروری و به عنوان گام نخست مطرح هایی از این دست دباشد؟ پاسخ به پرسشمی
است و بدون ارائه پاسخی درخور به آن، هر نوع اقدامی به بازیابی بدنبال سراب رفتن است. پاسـخ بـه ایـن 

شود که برای اثر موضوع بازیابی، بیش از یک عنوان در کتب رجال و فهارس موجود مساله زمانی دشوار می
ی آثار مکتوب متنوع و نزدیک به هم در یک موضوع داشته باشد هماننـد تفسـیر و تأویـل باشد یا مؤلف دارا

قرآن. هر دو دشواری درباره تفسیر ابن ماهیار رخ داده است زیرا در منابع رجالی و فهارس نگاری دو عنـوان 
های متعـددی التفسیر الکبیر و تأویل ما نزل ... برای وی ثبت شده است. جالـب اینکـه عنـوان دوم پسـوند

. آیا این دو عنوان اصلی، بیانگر این مهم است که وی دو اثـر قـرآن پژوهـی یکـی در عرصـه تفسـیر و ٣دارد
ای میـان اینـدو عنـوان هماننـد کـل و جـزء وجـود دارد؟ دو دیگری در عرصه تأویل داشته است؟ آیا رابطه

ابن ماهیار وجود دارد: استقالل هر دو احتمال در پاسخ به این پرسش و اثبات اعتبار و اصالت عنوان تفسیر
عنوان از همدیگر و یکی بودن آندو با همدیگر. برابر احتمال نخست التفسیر الکبیر کتابی مستقل و مجـزای 
از مجموعه تأویل ما نزل ... بوده است و در حقیقت ابن ماهیار دو یکی را در عرصه تفسیر به معنـای تبیـین 

ای بـر اجتهـادی (غیـر را در عرصه تأویل آیات نگاشته است. البته ارائه قرینهمدالیل ظاهری آیات و دیگری 
آید شیخ آقا بزرگ تهرانـی در الذریعـه بـا اسـتفاده از ظـاهر روایی) هر دو اثر بسیار دشوار است. به نظر می

».تأویل ما نزل فی أعدائهم«، »تأویل ما نزل فی شیعتهم«، »تأویل ما نزل من القرآن فی أهل بیت (ع)«، »تأویل ما نزل فی النبی (ص. «٣
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تأویـل که سه کتـابعبارت نجاشی قائل به استقالل این دو کتاب از همدیگر بوده است زیرا وی پس از این

کند؛ (الذریعه إلی تصانیف الشـیعة، کند از کتاب التفسیر الکبیر وی نیز یاد میما نزل ابن ماهیار را ذکر می
). این گفته شیخ آقا بزرگ نیاز به تأمل دارد و شاید دلیل او از این تعبیر ایـن باشـد کـه ماننـد کـافی ٣٠٦/ ٣

شود، کتاب تأویل ما نزل من ب از آن یک کتاب گفته میکلینی، من الیحضر الفقیه و ... که به هر بخش و با
القرآن فی أهل البیت (ع) یک باب و بخشی از کتاب التفسیر الکبیر بوده اسـت کـه خـود شـامل جزءهـا و 

هایی بوده است.بخش
نسخه پژوهی٢-١

است و در از نظر شیخ آقا بزرگ تهرانی کتاب التفسیر الکبیر نزد سید علی بن طاووس (قرن هفت) بوده
). سید بن طاووس در سـعد ٢٤٢/ ٤بسیاری از کتب و مصنفات خود از آن روایات ذکر کرده است (همان، 

تفسـیر القـرآن و تأویلـه و ناسـخه و منسـوخه و «السعود کتاب ابن ماهیار را این چنین وصف کرده اسـت: 
همـان؛ سـعد السـعود للنفـوس » (محکمه و متشابه و زیادات حروفه و فضائله ثوابه بروایات صـادقین (ع)

تـوان نتیجـه ). از تعابیر سید بن طاووس در مورد کتاب ابن ماهیـار ایـن چنـین می١٢١و ٩٠ـ ٩١منضود، 
گرفت که کتاب ابن ماهیار شامل علوم قرآن از جمله ناسخ و منسـوخ، محکـم و متشـابه، فضـیلت قرائـت 

جامعیت، کامل و تمام بودن کتاب ابن ماهیار در ها، تفسیر و تأویل قرآن بوده است. این سخن گویایسوره
موضوع تفسیر و تأویل قرآن است. سید در کتاب محاسبة النفس روایات ابن ماهیار را با عنوان کتاب ما نزل 

/ ٤من القرآن فی النبی و اإلئمة (ع) آورده و از آن روایات نقل کرده است (الذریعـه إلـی تصـانیف الشـیعة، 
کند که سید بن طاووس در کتـاب شیخ آقا بزرگ در جایی دیگر ذکر می).١٨للسید، ؛ محاسبة النفس٢٤٢

جزء بوده ١٠الیقین خود خاطر نشان کرده است که کتاب تأویل ما نزل من القرآن فی أهل البیت (ع) شامل 
ق) و اجـازه شـیخ طوسـی ٣٨٨است و نسخه اصلی آن با اجـازه احمـد بـن حاجـب الخراسـانی (صـفر 

ق) در نزدش بوده است. در این نسخه ابن ماهیار احادیثی از عامه نقـل کـرده اسـت و ٤٣٣اآلخر (جمادی
طاووس از این نسخه فقط به نقل چنـدین روایـات در ها بوده است. سید بندلیل او برای اتمام حجت بر آن

نـا علـی (ع) بـإمرة ؛ الیقین باختصـاص موال٣٠/ ١٩الیقین اکتفا کرده است (الذریعه إلی تصانیف الشیعة، 
).٢٧٩المؤمنین، 

از سخنان سید بن طاووس در مورد کتاب ابن ماهیـار و نقـل شـیخ آقـا بـزرگ در الذریعـة در توضـیح 
هایی از سه و یا چهار کتـاب توان این چنین نتیجه گرفت و احتمال داد که نسخهسخنان سید بن طاووس می

ایی التفسیر الکبیر اوست و یا اینکه هر یک کتـاب جداگانـههایی از تأویل ما نزل ابن ماهیار که شاید بخش
باشد در نزد سید بـن طـاووس بـوده اسـت و او بـه نسـبت موضـوعات کتـاب محاسـبة الـنفس، الیقـین و 
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توان توصـیفات سـید سعدالسعود از آثار تفسیری ابن ماهیار روایت نقل کرده است. دلیل این ادعا را نیز می

و ١٠٤و ١٠٢و ٩٠از آثار ابن ماهیار دانست. (سعد السعود للنفـوس منضـود، بن طاووس در نقل روایت 
و ...). بعد از آن در قرن نهم حسن بن سلیمان الحلی از این نسخه در کتاب مختصر بصائر الدرجات ١٠٧

رد دا). در ادامه شیخ آقا بزرگ بیان مـی٢٤٢/ ٤خود روایات نقل کرده است. (الذریعه إلی تصانیف الشیعة، 
ق) شاگرد شیخ محقق َکَرکـی ٩٤٠که سید شرف الدین استر آبادی صاحب کتاب تأویل اآلیات الظاهرة (م 

ق) نیز از سه کتاب تأویل ما نزل من القرآن فی النبی و آله (ص) ما نزل فی شیعتهم و مـا نـزل مـن ٩٤٠(م 
نزد او شامل سوره اسراء تا آخر اعدائهم از ابن ماهیار، در کتاب خود روایات نقل کرده است. نسخه موجود

).٢٧٧؛ تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ٣٠٥ـ ٣٠٦/ ٣قرآن بوده است (همان، 
طرق رجالی٣-١

کند طریق رجالیان بزرگان امامیه بـه ایـن از جمله ادله دیگری که اصالت تفسیر ابن ماهیار را اثبات می
أخبرنـا بکتبـه و «کند: گونه بیان میطریق خود به آثار ابن ماهیار را اینکتاب است. برای نمونه شیخ طوسی

» روایاته جماعة من أصحابنا عن أبی محمد هارون بـن موسـی التلعکبـری عـن أبـی عبداللـه بـن الحجـام
). همچنین نجاشی بعد از ترجمه و توثیق ابن ماهیار و نسبت دادن چندین ٤٢٣(طوسی، فهرست الطوسی، 

کتاب ما نزل من القرآن فی أهل البیت (ع) و قال جماعة من أصحابنا: إّنـه کتـاب لـم «... ویسد: نکتاب می
). تعبیر جماعـة مـن أصـحابنا در بیـان شـیخ ٣٧٩(نجاشی، ». یصنف فی معناه مثله و قیل: إنه ألف ورقة.

مهم اسـت کـه گر شهرت روایات ابن ماهیار است. همین تعبیر در عبارت نجاشی بیان گر اینطوسی نشان
رسد دلیل آن شهرت کتاب ابـن ماهیـار در بـین وی طریق خود به این کتاب را بیان نکرده است و به نظر می

اصحاب و راویان امامیه بوده است.
آید که ابن ماهیار یک کتاب تفسیری بیشتر نداشته اسـت و محتـوای آن نیـز تأویـل آیـات در به نظر می

هـا بـوده اسـت. ایـن مهـم ) و شیعیان آنان و فضائح و مثالب دشـمنان آنحوزه کرائم، فضائل اهل بیت (ع
ازبازیابی روایات ابن ماهیار به روشنی قابل استناد است زیرا از وی در غیـر ایـن موضـوع روایـاتی گـزارش 
نشده است. البته وجود التفسیر الکبیر مستقل از تأویل ما نزل هر چند محتمل است لکن جز تعبیر نجاشی 

توان استنباط کرد که ابن ماهیار دارای اثری قرآنـی بـا عنـوان ای ندارد. از آنچه گذشت مین اثبات کنندهقرای
هـای رجـالی و فهـارس امامیـه بوده است که در چهار بخش بوده است. برابـر داده....» تأویل فی ما نزل «

چنـین کتـابی داشـته اسـت اصالت این عنوان برای وی قطعی است و تردیدی در آن نیست پس ابن ماهیار
های آن نیز در اختیار ما نیست هر چند که تا چنـد قـرن لکن امروزه اصل آن مفقود بوده و گزارشی از نسخه

هایی از آن در اختیار برخی از بزرگان امامیه بوده است. همچنین محتـوای کتـاب تفسـیری ابـن اخیر نسخه
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ه است. وجود نسخه کتاب تأویل ما نزل من القـرآن فـی ماهیار در آثار حدیثی و تفسیری امامیه گزارش شد

أهل البیت (ع) نزد سید بن طاووس (قرن هفتم)، عالمه حلی (قـرن هشـتم) (کـه همـان نسـخه سـید بـن 
طور پراکنـده در الدین استر آبادی (قرن دهم) و نقل روایات ابن ماهیار بـهطاووس بوده است)، و سید شرف

ای در اثبات کتب ابن ماهیار است.کنندهمصادر بعدی حدیثی، حجت قانع 

. منابع و اسناد2
منابع ابن ماهیار در تدوین کتاب تفسیر خود چیست؟ پاسخ به این پرسش در اعتبار روایات این کتاب 

انجامد و با اطمینان بیشـتری بسیار نقش آفرین است زیرا به قدمت، اصالت و اعتبار محتوای کتاب وی می
ت وی استناد کرد. از سوی دیگر نشان دهنده شـیوع روایـات کتـاب وی در دوره پـیش از او توان به روایامی

بوده و حتی در بازنمایی فرهنگ کتابت حدیث و نگارش تفاسیر روایی در آن دوره نیز سودمند خواهـد بـود. 
ایـی دوره برای کشف منابع ابن ماهیار چند احتمال وجود دارد. نخست اینکه وی از طریق منابع مکتوب رو

خود به تدوین این تفسیر پرداخته است. احتمال دوم اینکه خود ابـن ماهیـار روایـات را از مشـایخ حـدیثی 
تحمل نموده و از طریق جستجوهای میدانی محتوای کتاب خود را سامان داده است. احتمال سوم اینکه ابن 

هایی از تفسـیرش بهـره بـرده یا بخشهای دو احتمال مذکور در تدوین تمامماهیار از تلفیق و ترکیب روش
است. فرضیه ما احتمال سوم به شکل حداکثری منابع مکتوب و حداقلی منابع شفاهی است که اثبات آن را 

نهیم. توضیح اینکه منبع و مصـدر حـدیثی یـک کتـاب را بـه سـه روش در ادامه به بوته ارزیابی و اثبات می
اند از:ثی موضوع خاصی داشته باشد. این سه شیوه عبارتتوان تشخیص داد مخصوصًا اگر کتاب حدیمی

صاحبان کتب١-٢
بر اساس این روش وجود سند مشابه و متکرر در اسناد روایات ابن ماهیار، کـه بـه یـک راوی صـاحب 

شوند، قرینه ای است که طریق وی به این روایات از طریق کتـاب راوی کتاب در موضوع مورد نظر ختم می
های دسترسی داشته و روایات موجود در تفسیر خود را از محتوای دین معنا که وی به این کتاببوده است؛ ب

کتب راویان اقتباس و در کتاب خود با نظم خاصی گزارش کرده است. شماری از اسناد تفسیر ابـن ماهیـار 
هایی از اسـناد گویای این مهم است که وی کتاب خود را از منابع مکتوب پیشین اقتباس کرده است. نمونـه

دهیم کـه عمـده اسـناد وی نقـل از منـابع ابن ماهیار در نقل روایات کتاب تفسیر وی را بررسی و نشان مـی
مکتوب تفسیری اصحاب ائمه اطهار بوده است:



98شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره84
ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل اْلَعَلِوی َعْن ِعیَسی اِم ْبِن ُسَهیٍل َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن َهمَّ َثَنا ُمَحمَّ ـاِر َقـاَل الف) َحدَّ جَّ ْبِن َداُوَد النَّ

َثَنا َمْوَالی ُموَسی ْبُن َجْعَفٍر (ع)... . ابتدای این سند عیسـی بـن داود النجـار می باشـد کـه دارای کتـاب َحدَّ
).٢٩٤التفسیر است (نجاشی، 

ٍد َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َسِع  َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِل ب) َحدَّ یٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِشْمٍر َعِن اْلُمَفضَّ
باشد دارای کتاب تفسـیر اسـت. َعْن َجاِبٍر َعْن َأِبی َجْعَفٍر (ع)... . ابتدای این سند جابر بن یزید الجعفی می

).١٢٨(همان، 
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َأِبـ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ـِه اْلَبْرِقـی َعـْن َرُجـٍل َعـْن ج) َحدَّ ی َعْبـِد اللَّ

ِه (ع)... . ابوعبدالله برقی همان محمد بن خالد بن عبد الرحمن بـن  ُسَلیَماَن ْبِن َخاِلٍد َقاَل َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَّ
).٣٦٣؛ طوسی، الرجال، ٣٣٥محمد بن علی البرقی است که دارای کتاب تفسیر بوده است (همان، 

ـٍد د) َحدَّ  اٍل َعْن َأِبـی َجِمیَلـَة َعـْن ُمَحمَّ ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْبِن َفضَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ِه (ع)... . محمد بـن علـی بـن أبـی شـعبة الحلبـی دارای کتـاب تفسـیر می باشـد. اْلَحَلِبی َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

).٣٢٥(نجاشی، ص 
ثَ  ِد ْبـِن َخاِلـٍد اْلَبْرِقـی َعـْن َعِلـی ْبـِن ح) َحدَّ یاِری َعْن ُمَحمَّ ٍد السَّ َنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

ِه (ع) ... . علی بن أبـی حمـزة البطـائنی کتـاب َأْسَباٍط َعْن َعِلی ْبِن َأِبی َحْمَزَة َعْن َأِبی َبِصیٍر َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ
).٢٥٠داشته است. (همان، تفسیر

ْحَمِن  یاِری َعْن یوُنَس ْبـِن َعْبـِد الـرَّ ٍد السَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن اْلَقاِسِم َقاَل َحدَّ َقـاَل... . ط) َحدَّ
ْحَمِن کتاب تفسیر القرآن و فضل القرآن داشته است (همان،  ).٤٤٦-٤٤٨یوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّ

راویان واسطه.٢-٢
شوند. حال این روش در مورد اسنادی است که مشابه ندارند و متفرقه در تفسیر ابن ماهیار محسوب می

شیوه ابن ماهیار در نقل این روایات چگونه بوده است؟ قاعده کلی این است که اگـر در بـین روایـات سـند 
دهیم که دارای کتاب تفسیر باشند احتمال میمشابه وجود نداشته باشد ولی در البه الی اسناد افرادی باشند 

که منبع کتاب ابن ماهیار هستند. بر اساس این روش اگر افراد واسطه از ابن ماهیار تا اولین راوی، صـاحب 
کتاب نباشند یا کتابی در غیر موضوع تفسیر داشته باشند، در این صورت فـرد آخـر سـند منبـع ابـن ماهیـار 

یت را در تفسیر خود نقل کرده است. اما اگر افراد واسطه تا راوی مورد نظر نیـز باشد که از طریق وی روامی
دهیم کنیم و احتمـال مـیها در موضوع تفسیر باشد، در این موارد تردید میصاحب کتاب باشند و کتاب آن

باشد.میها منبع احتمالی ابن ماهیار بوده است. شماری از اسناد ابن ماهیار از این نمونههر یک از این
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ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبـوٍب َعـْن ِهَشـاِم ْبـ َثَنا َأْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِن الف) َحدَّ

ِه (ع)... . هشام بن سالم الجوالیقی کتـاب التفسـ اَباِطی َقاَل کْنُت ِعْنَد َأِبی َعْبِد اللَّ اٍر السَّ یر دارد َساِلٍم َعْن َعمَّ
).٤٣٤(همان، 

ـاَن َعـ ِه ْبِن َجْعَفٍر َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُموَسی َعْن َعِلی ْبِن َحسَّ اٍم َعْن َعْبِد اللَّ ُد ْبُن َهمَّ َثَنا ُمَحمَّ ْن َعْبـِد ب) َحدَّ
ٍد (ع)... . عبدالرحمن بن کثیر الهاشمی دا ِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْحَمِن َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ رای کتاب فضل سورة إنا الرَّ

).٢٣٤-٢٣٥أنزلناه است (همان، 
مشایخ حدیثی٢-٣

بر اساس این روش پیش فرض این است که در بیشتر موارد راویان و مولفان آثار، کتب مشایخ خـود را، 
دادند. در مورد ابن ماهیار نیز این امر به احتمـال زیـاد قابـل صـدق اسـت چـرا کـه منبع روایاتشان قرار می

تـوان بـه ابـن عقـدة، انـد. از آن جملـه مییخ وی دارای کتبی در موضوعات تفسیر و فضائل قـرآن بودهمشا
؛ طوسـی، فهرسـت ٣٨٠سهیل، (نجاشـی، همام بن). محمد بن٦٨؛ طوسی، رجال الطوسی، ٩٤(همان، 

). ٤٢٤؛ طوسـی، فهرسـت الطوسـی، ٣٢٢یزید الطبـری، (نجاشـی، جریر بن). محمد بن٤٠٢الطوسی، 
العبـاس البجلـی ). علـی بن٣٩٦، نجاشـی، ٤٤٤وهبـان الـدبیلی، (طوسـی، رجـال الطوسـی، د بنمحم

و أحمـد )٢٤٠یحیـی الجلـودی (نجاشـی، ). عبد العزیـز بن٢٨٨المقانعی، (طوسی، فهرست الطوسی، 
) اشاره کرد که دارای کتـاب تفسـیری یـا فضـائل القـرآن ٥٤٧هوذة الباهلی (طوسی، فهرست الطوسی، بن

اند. شایان ذکر است عنوان تفسیر در این دوره معنـایی عـام داشـته و شـامل تأویـل و علـوم قرآنـی نیـز بوده
شده است.می

توان گفت که ابن ماهیار اکثر روایات خود را از اساتید بزرگـوار در نتیجه بر اساس سه روش یاد شده می
همچون، عیسی بن داود النجار، جابر ها اخذ کرده است. همچنین وجود سند مکرر مشابهخود ویا کتب آن

بن یزید، أبو عبدالله الجعفی، محمد بن خالد البرقی، محمد بن علی... الحلبی، به احتمال زیاد کتب ایـن 
تواند باشد؛ از اینرو محتوا تفسیر ابـن ماهیـار در دوره پـیش از ها از منابع ابن ماهیار میراویان و روایات آن

اصحاب ائمه و مشایخ حدیث و صاحب آثار شناخته شده بوده است و ابن ماهیار خود در میان آثار مکتوب
از کتابخانه متنوع در تدوین تفسیر خود بهره برده است.

اعتبار سنجی روایات٢-٣-١
پنداشـتند نیـاز میکه قدماء در صحیح و غیر آن دانستن روایات خود را از مراجعه به سـند بیاز آنجائی

اند. کردهاند تکیه میر موارد نسبت به پذیرش و عدم پذیرش آن، به قرائنی که در دست داشتهچرا که، در بیشت
همانطور که شیخ طوسی در الفهرست گفته است بسـیاری از راویـان و صـاحبان اثـر دارای مـذهب فاسـد 
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عـم از محتـوا و توان گفت متقـدمان قرائنـی (اها برای ما قابل اعتماد است. میاند در حالی که کتب آنبوده

نمـوده و ایـن ها را از بررسی سند در پذیرش روایت بی نیـاز میاند که آنمنبع قابل اعتماد) در اختیار داشته
ن نیازمنـد قرائن به طور کامل همراه با کتب به دست متأخران نرسیده است. و به این دلیل است کـه متـأخرا

بررسی سندی روایات هستند تا نسبت به صحیح و غیر صحیح بودن آن اطمینان یابند. (منتقی الجمان فـی 
چه که مسلم است اصـطالح صـحیح، ). به عبارت دیگر آن٢و ١٤االحادیث الصحاح و الحسان، مقدمه، 

ح بـودن روایـت، اطمینـان بـه ها در صـحیحسن و موثق در بین قدما متداول و رایج نبوده است. و معیار آن
صدور روایت از معصوم از طریق قرائن و شواهد بوده است. این نکته نیز حائز اهمیت است کـه افـزون بـر 

جستند و آن، ارزیابی و نقـد قرائن پیش گفته، متقدمان، در ارزیابی و نقد حدیث از ابزار دیگری نیز بهره می
ف اهـل سـنت، مکتـوب بـوده و در قالـب اصـول، کتـب و منابع بوده است. میراث حدیث شیعه، بر خـال

نویسـد کـه احـادیثش را از گر است. شیخ صدوق در مقدمه کتاب من ال یحضره الفقیه میمصنفات، جلوه
علـی، کنـد (محمـد بنها را ذکر میهای مشهور و معتمد برگرفته است و پس از آن، نام برخی از آننگاشته

). عبارات شیخ طوسی در مشیخه تهـذیب األحکـام و اإلستبصـار ٣ـ ٤/ ١یه، بابویه، من ال یحضره الفقابن
رسد که کلینی هم احادیث الکافی را از کتب و اصول پیش از نیز حاکی از همین مطلب است. و به نظر می

دهـد کـه صـبغه خود، استخراج نموده است. اتکای جوامع متقدم شیعه بر منابع مکتوب، آشکارا نشـان می
های قدما در ارزیـابی و نقـد میراث حدیثی شیعه، مکتوب بودن است. (روح الله، شهیدی، مالکغالب بر

هایی ). در منظر قدما، معروفیت و مشهور بودن منبع حدیث قرین١٣٨های رجالی، حدیث در آیینه فهرست
می راویـان دیگر بر پذیرش و قبول روایات است. به دیگر سخن قدما به حال راوی اصـل و کتـاب، نـه تمـا

کردنـد (همـان، هایی در کنار شهرت منبع و مآخـذ اسـتفاده میحدیث، توجه داشتند و از ان به عنوان قرین
ق) و عالمه حلی بـه بعـد شـامل ٦٧٣طاووس (م ). اّما حدیث از نظر متأخران امامیه از زمان سید بن١٣٩

؛ مقبـاس الهدایـة فـی ٢٥تین، باشد. (مشرق الشمسین وإکسیر السعادصحیح، حسن، موثق و ضعیف می
اند و آن حـدیث ). پس از آن شهید ثانی و شیخ بهایی قسم پنجمی بر این اقسام افزوده١٢٣/ ١علم الدرایة، 

قوی است (همان).
با توجه به اینکه ابن ماهیار از قدمای امامیه بوده و به اعتـراف رجالیـان روایـات وی از توثیـق و اعتبـار 

). نتیجـه ارزیـابی سـندی روایـات وی ٤٢٣؛ طوسی، فهرست الطوسـی، ٣٧٩، برخوردار است، (نجاشی
ها وارد نخواهد کرد. با این حال در بخشی از این طـرح پژوهشـی تمـامی راویـان اسـناد خللی در اعتبار آن

دهی احوال راویان از لحاظ توثیق و تضعیف تفسیر ابن ماهیار بر پایه مبنای متأخرین بررسی شد. در ارجاع
دا، به کتب رجالی مرحوم نجاشی، طوسی، کشی و فهرست طوسی به دلیل قدیمی و مشـهور بـودن ایـن ابت
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ایم. همچنین در باب احوال راویان اهل سنت اگر در الغضائری و ... اکتفا کردهکتب، و پس از آن رجال ابن
سـنت ارجـاع کتب رجالی شیعه مدخلی به نامشان نباشد، به تهـذیب الکمـال و کتـب دیگـر رجـال اهـل 

ایم. نتیجه در خور تأمل بررسی احوال روایان اسناد تفسیر ابن ماهیار به اختصـار در نمـودار ذیـل قابـل داده
:٤دهدارائه است که تفاوت معنادار دو مبنای قدما و متأخرین در اعتبار سنجی روایات را نشان می

. بازیابی روایات3
توان ادعا کرد، گرچه اصل تفسـیر اصالت کتاب تفسیر القرآن ابن ماهیار میپس از اطمینان از وجود و 

او به دست ما نرسیده است ولی با توجه به شخصیت و اعتبار وی در میان محدثان و مفسران، بیشتر روایات 
ازیـابی او حفظ گردیده و به جوامع حدیثی ما راه یافته است و اکنون بیشتر تفسیر او قابل بازیابی است. در ب

دو نکته عمده باید مورد توجه باشد: نخست اثبات وجود این آثار مکتوب؛ و دیگر گردآوری قطعات پراکنده 
» هـا و منـابع بعـدی بـه دسـت مـا رسـیده اسـتآن آثار؛ یعنی چه اندازه از آن مصادر کهن از طریق کتاب

ت تفسـیری کتـب چهارگانـه ). در بازیـابی روایـا١٢٨ـ ١٢٧(حائری، بازسازی متون کهن حدیث شیعه، 

، دانشـجو: فاطمــه »ارالماهیـشناســی و اعتبارسـنجی روایـات تفسـیری ابنبازیـابی، گونه«نامـه . بـرای آگـاهی از مسـتندات بنگریـد: پایان٤
.٦٤٠-٥٧٨غالمشاهیان, استاد راهنما: علی راد, دانشگاه قرآن و حدیث، فصل چهارم، 
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الماهیـار دسـت روایـت از روایـات تفسـیری ابن٥٦٣ها و قواعد بازیابی به الماهیار با استفاده از روشابن

الماهیار، براساس محتوا و مضمون روایات هر یک از روایات را . پس از بازیابی روایات تفسیری ابن٥یافتیم
:٦ایم که نتایج ذیل بدست آمدت دادهالماهیار نسببه یکی از کتب چهارگانه ابن

در بازیابی این روایات از دو روش تحلیل محتوا و تحلیل روش بهره بردیم. در روش نخست با توجه به 
توان تا حدودی به محتوای کتاب او دست یافت. به بیان دیگـر، بـا موضوع و نام کتب قرآنی ابن ماهیار، می

محتوایی و کتابشناختی و تکیه بر این اصل که با وجود از میان رفـتن میـراث مکتـوب تکیه بر مبنای تحلیل 
کهن شیعه، بخش عظیمی از آن به آثار مکتوب پس از خود راه یافته، به تفحص در میان منابع تفسیر روایـی 

سیر ابن ماهیـار و جوامع حدیثی متأخر از ابن ماهیار پرداختیم، و با این روش، اکثر و البته تمامی روایات تف
ها در کتب روایـی و تفسـیری از طریـق سـندی و در را استخراج نمودیم. در روش دوم با جستجو و َکنکاش

ادامه طبق نقل بعضی از صاحبان کتب و تصریح آنان در مقدمه کتب خود مبنی بـر اینکـه روایـات محمـد 
د. بعد از بازیابی تمامی روایات ذیل آیـات اند، روایات تفسیری ابن ماهیار بازیابی شالعباس را نقل کردهبن

ها در مصحف شریف جانمایی شد. عالوه بر ایـن در بـین مراحـل بازیـابی متناسب با خود به ترتیب سوره

. ر.ک: همان، فصل دوم.٥
٣١٩٫-٧١. همان، فصل دوم، ٦
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هایی که از مختصـر کتـاب روایات تفسیری ابن ماهیار، به روایاتی برخوردیم که مرحوم مجلسی طبق نسخ

استرآبادی به نام جامع الفوائد و دافع المعاند از علم بـن سـیف بـن تأویل اآلیات الظاهرة سید شرف الدین 
). این روایات را به ابن ماهیار نسـبت داده ١٨٣(بحاراألنوار، المدخل، ١منصور النجفی الحّلی داشته است

م. در ایاست. پس ما نیز این روایات را در قسمت بازیابی روایات ابن ماهیار نقل و به بحاراألنوار ارجاع داده
اینجا الزم است به این نکته نیز اشاره شود که در انتساب متون و روایات بازیابی شـده بـه ابـن ماهیـار یـک 
قرینه کلی حاکم است و آن تدوین کتب ابن ماهیار در دوره نقل مکتوب است. با توجه به اینکه ابن ماهیـار 

وایـات در یـک کتـاب مـدون اهتمـام آوری رزیسته است که راویان بر تـدوین کتـب و جمـعدر زمانی می
اند؛ و همچنین ذکر نام کتاب او در فهرست نجاشی که ایشان با توجه به مقدمه کتـاب، راویـانی را در داشته

کتاب خود ذکر کرده است که دارای اثر باشند پس طریق نقل در آن زمان کتبـی بـوده اسـت نـه شـفاهی. و 
کتب و منابع مکتوب او به دست مـا رسـیده اسـت. بنـابراین در نشان از این است که روایات ابن ماهیار از 

بازیابی روایات تفسیری ابن ماهیار با توجه به این قرینه بین روایات او از لحاظ کتبی و شفاهی تفکیکی قائل 
ایم.نشده

. گونه شناسی روایات4
در تفسیر القـرآن از تنـوع آید که روایات منقول ویاز درنگ در محتوای روایات ابن ماهیار چنین بر می

هایی . در ادامه نمونه٢ها یافتهایی را در میان آنتوان نمونهگونه ای برخوردار بوده و برای هر گونه اصلی می
.٣کنیماز هر گونه را بررسی و گزارش می

. سوره شناخت٤-١
های اسـب بـا سـورههای مرتبط یـا متنروایت از روایات تفسیری ابن ماهیار به آگاهی١٣٣در مجموع 

شـود کـه کنیم. این گونه به روایاتی اطـالق میها به گونه سوره شناخت یاد میقرآن اختصاص دارد که از آن
دهـد ها و آیات آن از حیث شأن نزول، هدف نزول، زمان، مکان و فضیلت اطالعاتی را ارائه میدرباره سوره

های گذارند. این موارد به نمونهو سوره تأثیر به سزایی میکه مستقیمًا جنبه تفسیری ندارند ولی در تفسیر آیه
ذیل قابل تقسیم است:

ن (دنا)، انتشارات های ایرانوشته. شاهد این عرض از وجود کتاب جامع الفوائد و دافع المعاند فقط آدرس: مصطفی، درایتی، فهرستواره دست3
است.٨٠٧/ ٨، ١٣٨٩کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، اول،

دو », گونه شناسی روایات تفسیری از نظریه تـا تطبیـق«. برای آگاهی از مدل معیار مقاله در طبقه بندی روایات ابن ماهیار بنگرید: راد, علی, ٢
.٣فصلنامه تفسیر اهل بیت (ع), ش 

.٥٧٨-٣٢١، فصل سوم، »الماهیارشناسی و اعتبارسنجی روایات تفسیری ابنبازیابی، گونه«نامه ی آگاهی از مستندات بنگرید: پایان. برا٣
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روایتآیات
فضائل سوره

ُه َأَحد ١ُقْل ُهَو اللَّ
َما َمَثُلک َمَثـُل  ِه (ص) ِلَعِلی ْبِن َأِبی َطاِلٍب (ع) ِإنَّ ... َقاَل َرُسوُل اللَّ

ُه َأَحٌد َفِإنَّ َمْن َقَر  َما َقـَرَأ ُثُلـَث اْلُقـْرآِن َو َمـْن ُقْل ُهَو اللَّ ًة َفکَأنَّ َأَها َمرَّ
َما َقَرَأ ُثُلَثی اْلُقْرآِن  َتیِن َفکَأنَّ َقَرَأَها َمرَّ

٢سورة محمد
ُه َقاَل َمْن َأَراَد َفْضَلَنا َعَلـی  َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن َأِبی اْلَحَسِن ُموَسی (ع) َأنَّ

َنا َفْلیْقَرْأ َهِذِه ا وا َعـْن َعُدوِّ ِذیَن کَفُروا َو َصدُّ ِتی یْذکُر فیها الَّ وَرَة الَّ لسُّ
ِه ... . َسِبیِل اللَّ

شأن نزول
ُسوَل َفُأولِئک َمَع  َه َو الرَّ َو َمْن یِطِع اللَّ
ِبییَن َو  ُه َعَلیِهْم ِمَن النَّ ذیَن َأْنَعَم اللَّ الَّ
ـاِلحیَن  َهداِء َو الصَّ یقیَن َو الشُّ دِّ الصِّ

٣َن ُأولِئک َرفیقًا.َو َحُس 

َل َمْن َأْسَلَم ِمْن َفَنَزَلـْت َهـِذِه اآلْیـُة  ... یا َعِلی ِإنَّ ِلکلِّ َنِبی َرِفیقًا َأوَّ
ُه َعَلیِهْم ... َو َحُسَن ُأولِئک َرِفیقًا ... . ِذیَن َأْنَعَم اللَّ َفُأولِئک َمَع الَّ

سبب نزول

ا ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرجاٌل َصـَدُقوا مـ
َه َعَلیِه َفِمْنُهْم َمـْن َقضـی  عاَهُدوا اللَّ
ُلوا  َنْحَبُه َو ِمْنُهْم َمْن یْنَتِظـُر َو مـا َبـدَّ

٤َتْبِدیًال.

َه َعِلی ْبُن َأِبـی  ِه ْبِن اْلَحَسِن َعْن آَباِئِه (ع) َقاَل َو َعاَهَد اللَّ ... َعْبِد اللَّ
ِلِب  َو َجْعَفُر ْبُن َأِبی َطاِلـٍب َأْن َال َطاِلٍب (ع) َو َحْمَزُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَّ

ُهْم َفـَأْنَزَل َعـزَّ َو َجـَل ِمـَن اْلُمـْؤِمِنیَن  وا کلُّ وا ِفی َزْحٍف َأَبدًا َفَتمُّ یِفرُّ
َه َعَلیِه َفِمْنُهْم َمـْن َقضـی َنْحَبـُه َحْمـَزُة  ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللَّ

ْشِهَد یْوَم َمْوَتَة َو ِمْنُهْم َمْن یْنَتِظُر یْعِنی اْسُتْشِهَد یْوَم ُأُحٍد َو َجْعَفٌر اْستُ 
ِذی َعاَهُدوا َعَلیِه. ُلوا َتْبِدیًال یْعِنی الَّ َعِلی ْبَن َأِبی َطاِلٍب (ع) َو ما َبدَّ

١١٢/ ١. (١.(
١/٤٧. (٢.(
٦٩/٤(.٣(.
٤) .۲۳/۳۳.(
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. معنا شناخت٤-٢

ت به از آیات قرآن معنا شده است. از مجموع روایات ابن ماهیار فقط پنج روایایروایاتی که در آن واژه
این گونه اختصاص دارد:

روایتآیات

ــِدیِق اْلَمْعِرَفــَة َو ١َفما َلنا ِمْن شاِفِعیَن * َو ال َصِدیٍق َحِمیٍم. ... َو ال َصـِدیٍق َحِمــیٍم یْعِنـی ِبالصَّ
ِباْلَحِمیِم اْلَقَراَبة.

ُل اْلَعاِبِدین. ْحَمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَّ ُل اْلُمِطیِعیَن....: َأوَّ ٢ُقْل ِإن کَاَن ِللرَّ ُل اْلعاِبِدیَن َأوَّ

ینیی. تب٤-٣
روایـات از ٥٩کنـد. مراد از روایات تبیینی، روایاتی که معنای ظاهری و مراد استعمالی آیـه را بیـان می

٣٣الماهیار از امام صادق (ع) ذیل آیه گیرد. برای نمونه ابنگونه قرار میروایات تفسیری ابن ماهیار ذیل این
ٍد َعْن َأِبیِه (ع) َقاَل َقاَل َعِلی ْبـُن «... کند: ره احزاب گستره تطهیر را این چنین بیان میسو َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

ُه َعزَّ َو َجـلَّ  َلَنا َأْهَل اْلَبیِت َو کیَف َال یکوُن کَذِلک َو اللَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َفضَّ کَتاِبـِه یُقـوُل ِفـی َأِبی َطاِلٍب (ع) ِإنَّ اللَّ
ُه ِمَن ا َرَنا اللَّ َرکْم َتْطِهیرًا َفَقْد َطهَّ ْجَس َأْهَل اْلَبیِت َو یَطهِّ ُه ِلیْذِهَب َعْنکُم الرِّ ما یِریُد اللَّ ْلَفَواِحِش ما َظَهَر ِمْنها َو ِإنَّ

سوره احزاب درباره ذکـر ٤١و یا در جای دیگر از امام صادق (ع) ذیل آیه ». ما َبَطَن َفَنْحُن َعَلی ِمْنَهاِج اْلَحِق 
َه ِذکرًا کِثیرًا «... کند: کثیر، گونه و زمان آن این چنین نقل می ِه (ع) َقْوُلُه َعزَّ َو َجَل اْذکُروا اللَّ ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ

َر َأْرَبعًا َو َثَال  َم َفاِطَمَة (ع) َأْن ُتکبِّ ِه (ص) َعلَّ ُه َقاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَّ َح َثَالثًا َو َثَالِثیَن َتْسِبیَحًة َما َحدُّ ِثیَن َتکِبیَرًة َو ُتَسبِّ
ًة َفَقْد َذکْر  َهاِر َمرَّ ًة َو ِبالنَّ یِل َمرَّ َد َثَالثًا َو َثَالِثیَن َتْحِمیَدًة َفِإَذا َفَعْلَت َذِلک ِباللَّ َه کِثیراً َو ُتَحمِّ برخـی دیگـر ». َت اللَّ

کنیم:دول زیر بیان میهای روایات تبیینی را در جاز نمونه

١) .۲۶/۱۰۱-۱۰۰.(
٢) .۸۱/۴۳.(
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روایتآیات
ــُه  ــْن َأِذَن َل ــفاَعُة ِإالَّ َم ــُع الشَّ ــٍذ ال َتْنَف یْوَمِئ

ْحمُن َو َرِضی َلُه َقْوًال. ١الرَّ
ٍد (ص) یْوَم اْلِقیاَمـِة  ... َقاَل (ع) َال یَناُل َشَفاَعُة ُمَحمَّ

ٍد َو َرِضی  َلُه... .ِإالَّ َمْن َأِذَن َلُه ِبَطاَعِة آِل ُمَحمَّ

ُه َأْن ُتْرَفَع َو یْذکَر فیها اْسُمُه  ِفی ُبیوٍت َأِذَن اللَّ
ُح َلُه فیها ِباْلُغُدوِّ َو اآلْصال * ... ٢یَسبِّ

ـِه َفَقـاَل ُبیـوُت  ... َفَقاَل َأی ُبیوٍت َهِذِه یـا َرُسـوَل اللَّ
ـهِ  ْنِبیاِء َفَقاَم ِإَلیِه َأُبو َبکـٍر َفَقـاَل یـا َرُسـوَل اللَّ َهـَذا اْألَ

اْلَبیُت ِمْنَها َو َأَشاَر ِإَلی َبیِت َعِلی َو َفاِطَمَة َقـاَل َنَعـْم 
ِمْن َأْفَضِلَها.

ْحمِن َو کـاَن یْومـًا  اْلُمْلک یْوَمِئٍذ اْلَحقُّ ِللـرَّ
یَن َعِسیرًا. ٣َعَلی اْلکاِفِر

ْحَمِن اْلیْوَم َو َقْبَل اْلیْوِم َو َبْعَد ا ْلیـْوِم ... ِإنَّ اْلُمْلک ِللرَّ
ـَه َعـزَّ َو  َو َلکْن ِإَذا َقاَم اْلَقـاِئُم (ع) َلـْم یْعُبـُدوا ِإالَّ اللَّ

. َجلَّ

. تأویلی٤-٤
روایات تأویلی مرتبط با باطن و بطون آیه هستند. به عبارت دیگر روایات تأویلی در سطح معنای باطنی 

الماهیـار از به بطنی از بطون آیات است. ابنالماهیار مربوط روایات از روایات ابن٨٦و بعید آیات هستند. 
َعْن «... کند: سوره الشوری، والیت اهل بیت (ع)، را حقیقت رحمت معرفی می٨امام صادق (ع) ذیل آیه 

ْحَمُة َوَال  ٍد (ع) ِفی َقْوِلِه َعزَّ َو َجَل َو لکْن یْدِخُل َمْن یشاُء ِفی َرْحَمِتِه َقاَل الرَّ یـُة َعِلـی ْبـِن َأِبـی َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
اِلُموَن ما َلُهْم ِمْن َوِلی َو ال َنِصیرٍ َطاِلٍب (ع) اهل بیت (ع) از مصادیق بارز رحمت االهی برای اهـل ». َو الظَّ

ای به نام اهل بیـت (ع) در جهـان قـرار داده زمین هستند. یعنی خداوند برای نزول رحمتش هم یک واسطه
ای اصلی هستند. از دیگر عوامل نزول رحمت االهی تقـوا و ایمـان بنـدگان هاست که این انوار طیبه واسطه

١) .۲۰/۱۱۲-۱۰۹.(
٢) .۲۴/۳۸-۳۶.(
٣) .۲۶/۲۵.(
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ماِء َو اْألَْرضاست که قرآن می َقْوا َلَفَتْحنا َعَلیِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ . برخـی ١فرماید: َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقری آَمُنوا َو اتَّ

های روایات تأویلی در جدول ذیل آورده شده است:از نمونه

روایتآیات
ِذیَن اْسُتْضـِعُفوا ِفـی  یُد َأْن َنُمنَّ َعَلی الَّ َو ُنِر
ــــُم  ــــًة َو َنْجَعَلُه ــــْم َأِئمَّ اْألَْرِض َو َنْجَعَلُه

٢اْلواِرِثیَن.

... َعْن َعِلی (ع) کَذا َقاَل ِفی َقْوِلِه َعزَّ َو َجـَل َو ُنِریـُد 
ـًة َو َنْجَعَلُهـُم اْلـواِرثِ  ـِذی َفَلـَق َأْن َنُمنَّ ...َأِئمَّ یَن َو الَّ

ْنیا کَمـا  َسَمِة َلَتْعِطَفنَّ َعَلیَنـا َهـِذِه الـدُّ َة َو َبَرَأ النَّ اْلَحبَّ
ُروُس َعَلی َوَلِدَها. َتْعِطُف الضَّ

ُهْم یَتَذکُروَن. ْلنا َلُهُم اْلَقْوَل َلَعلَّ ِه َعزَّ ٣َو َلَقْد َوصَّ ِه (ع) ِفی َقْوِل اللَّ َو َجـَل َو َلَقـْد َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ
ُهْم یَتَذکُروَن َقاَل ِإَماٍم َبْعَد ِإَماٍم. ْلنا َلُهُم اْلَقْوَل َلَعلَّ َوصَّ

َمْن جاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخیٌر ِمْنهـا َو ُهـْم ِمـْن 
ــیَئِة  َفــَزٍع یْوَمِئــٍذ آِمُنــوَن * َو َمــْن جــاَء ِبالسَّ

اِر َهْل ُتْج  ْت ُوُجوُهُهْم ِفی النَّ َزْوَن ِإالَّ مـا َفکبَّ
٤کْنُتْم َتْعَمُلوَن.

ِه اْلَجَدِلی َقاَل: َقاَل ِلی َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ
ِتـی َمـْن  ِه َهْل َتْدِری َمـا اْلَحَسـَنُة الَّ (ع) یا َأَبا َعْبِد اللَّ
ـاِر ُقْلـُت َال َقـاَل اْلَحَسـَنُة  َجاَء ... ُوُجـوُهُهْم ِفـی النَّ

یَئُة َعَداَوُتَنا َأْهَل اْلَبیِت.َمَودَّ  ُتَنا َأْهَل اْلَبیِت َو السَّ
ـِه (ع) َقـاَل اْلَحَسـَنُة َوَالیـُة َأِمیـِر ٥. ---------------------- ... َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

.اْلُمْؤِمِنیَن (ع)
ـِه  یِن َحِنیفًا ِفْطـَرَت اللَّ َفَأِقْم َوْجَهک ِللدِّ

ِتی َفَطَر ال اَس َعَلیها.الَّ ٦نَّ
ـِه  ... َعْن َأِبی َجْعَفٍر (ع) َقاَل: َسَأْلُتُه َعْن َقْوِل اللَّ
ِتی  ِه الَّ یِن َحِنیفًا ِفْطَرَت اللَّ َعزَّ َو َجَل َفَأِقْم َوْجَهک ِللدِّ

اَس َعَلیها َقاَل ِهی اْلَوَالیُة. َفَطَر النَّ

١) .۷/٩٦.(
٥/٢٨. (٢(.
٥١/٢٨(. ٣.(
٩٠-٢٧/٨٩. (٤.(
٩٠-٢٧/٨٩. (٥.(
٣٠/٣٠. (٦.(
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قیو تطبی. جر ٤-٥

اهیم عام و مطلق قرآن بر مصادیق جدیدی است که در عهـد نـزول مقصود از جری و تطبیق انطباق مف
.). با این تعریف مراد از گونه ٥١ـ ٦٦سابقه نداشته است. (تجلی جاودانگی قران در قاعده جری و تطبیق، 

کند و در بعضی مـوارد روایات جری و تطبیق، روایاتی است که مضمون کلی آیات را بر مصادیق تطبیق می
الماهیـار روایـات از روایـات تفسـیری ابن٣١٨کنـد. ا بیان و لزومًا همه مصادیق را بیـان نمیمصداق اتم ر

ایم:مربوط به مصداق آیات است. در این جا چند نمونه را به صورت جدول آورده

روایتآیات
ِذی َأْوَحینـا ِإَلیـک  َو ِإْن کاُدوا َلیْفِتُنوَنک َعِن الَّ

َخُذوک َخِلیًال.ِلَتْفَتِری َعَلینا َغیَرهُ ١َو ِإذًا َالتَّ
... َعْن َأِبی َجْعَفٍر (ع) َقاَل َو ِإْن کاُدوا َلیْفِتُنوَنک َعـِن 

ِذی َأْوَحینا ِإَلیک ِفی َعِلی (ع). الَّ
ــٌة  ــْرآِن مــا ُهــَو ِشــفاٌء َو َرْحَم ــَن اْلُق ُل ِم ــزِّ َو ُنَن

اِلِمیَن ِإالَّ َخساراً  یُد الظَّ ٢.ِلْلُمْؤِمِنیَن َو ال یِز
َقـاَل ... َو ال ... َعْن َأِبی اْلَحَسِن ُموَسی َعْن َأِبیِه (ع)

ٍد ِإالَّ َخسارًا ... اِلِمیَن آلِِل ُمَحمَّ یِزیُد الظَّ
ـاِس ٣ کَثـُر النَّ ُه َقـاَل َفـَأبی َأ ِه (ع) َأنَّ ... َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

ِبَوَالیِة َعِلی ِإالَّ کُفورا.
ـِه الْحـّق ُهَناِلک اْلَوَالیُة لِ  ُهـَو َخیـْرٌ◌ َثَواًبـا َو لَّ

٤َخیْرٌ◌ ُعْقًبا.
... َعْن َأِبی َجْعَفـٍر (ع) َقـاَل: ُقْلـُت َلـُه َقْوُلـُه َتَعـاَلی 
ِه اْلَحقِّ ُهَو َخیٌر َثوابـًا َو َخیـٌر ُعْقبـًا  ُهناِلک اْلَوالیُة ِللَّ

َقاَل ِهی َوَالیُة َعِلی (ع).
ِذیَن آَمُنـوا َو َعِم  ـاِلحاِت کاَنـْت ِإنَّ الَّ ُلـوا الصَّ

اُت اْلِفْرَدْوِس ُنُزًال. ٥َلُهْم َجنَّ
ـُه َقـاَل ِلکـلِّ َشـی ٍء ِذْرَوٌة َو ِذْرَوُة ...َعْن َعِلـی (ع) َأنَّ

ـٍد  ـٍد َو آِل ُمَحمَّ ـُة اْلِفـْرَدْوِس َو ِهـی ِلُمَحمَّ ِة َجنَّ اْلَجنَّ
(ص).

٧٣/١٧(.١(.
٨٢/١٧. (٢(.
٨٢/١٧. (٣.(
٤٤/١٨. (٤(.
١٠٧/١٨. (٥.(
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. مرتبط٤-٦

روایات از روایات ٣٢اند. عنا و مفهومی مرتبط با آیه را ذکر کردههای غیر تفسیری، مروایاتی که آگاهی
های قبلـی کدام از گونهاند. این روایات ذیل هیچالماهیار مفاهیمی مرتبط با آیات را مطرح کردهتفسیری ابن

کنیم:زارش میهایی را گایم. در ادامه نمونهگیرند و لذا اسم این گروه از روایات را مرتبط قرار دادهقرار نمی

روایتآیات
ًة ِمـَن اْألَْرِض  َو ِإذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلیِهْم َأْخَرْجنا َلُهْم َدابَّ

اَس کاُنوا ِبآیاِتنا ال یوِقُنوَن. ُمُهْم َأنَّ النَّ ١ُتکلِّ
ـُة  ـِه (ص): َتْخـُرُج َدابَّ ... َقاَل َرُسـوُل اللَّ
اْألَْرِض َو َمَعَهــا َعَصــا ُموَســی (ع)، َو 
َخاَتُم ُسَلیَماَن (ع)، َتْجُلو َوْجـَه اْلُمـْؤِمِن 
ِبَعَصا ُموَسی (ع)، َو َتِسـُم َوْجـَه اْلکـاِفِر 

ِبَخاَتِم ُسَلیَماَن (ع).
ُحوَن ِبَحْمـِد  ِذیَن یْحِمُلوَن اْلَعْرَش َو َمْن َحْوَلُه یَسـبِّ الَّ

ِذیَن آَمنُ  ِهْم َو یْؤِمُنوَن ِبِه َو یْسَتْغِفُروَن ِللَّ بِّ ٢وا ... .َر
ْت  ــِه (ص) َلَقــْد َصــلَّ ... َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــا  ــا کنَّ نَّ اْلَمَالِئکــُة َعَلــی َعِلــی َســَنَتیِن ِألَ

ی َو َلیَس َمَعَنا َأَحٌد َغیُرَنا. ُنَصلِّ

وَن *  یَم َمَثًال ِإذا َقْوُمک ِمْنُه یِصـدُّ ا ُضِرَب اْبُن َمْر َو َلمَّ
ُبوهُ َلک ِإالَّ َجَدًال َبْل َو قاُلوا َأ آِلَهُتنا َخیٌر َأْم  ُهَو ما َضَر

٣ُهْم َقْوٌم َخِصُمون. َ

ـِة  مَّ ... َقاَل َعِلی (ع) َمَثِلـی ِفـی َهـِذِه اْألُ
ُه َقْوٌم َفَغاُلوا ِفی  َمَثُل ِعیَسی اْبِن َمْریَم َأَحبَّ
ِه َفَهَلکوا َو َأْبَغَضـُه َقـْوٌم َفـَأْفَرُطوا ِفـی  ُحبِّ

ْقَتَصَد ِفیِه َقْوٌم َفَنَجْوا.ُبْغِضِه َفَهَلکوا َو ا

روایت تفسیری ـ تبیینـی، ٥٩روایت جری و تطبیق، ٣١٨روایت تفسیری ابن ماهیار، ٥٦٣از مجموع 
روایت معنـا شـناخت بـه دسـت مـا ٥روایت مرتبط و ٣٢روایت تأویلی، ٨٦روایت سوره شناخت، ١٣٣

ونه جری و تطبیق و کمترین آن در گونه معناشـناخت رسیده است. بیشترین فراوانی روایات ابن ماهیار در گ

٨٢/٢٧. (١.(
٢.)۴۰/۸-۷.(
٥٧-٤٣/٥٨. (٣.(
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است. همچنین در تعداد نقل روایت از معصومین (ع)، بیشترین تعداد روایت از امـام بـاقر و صـادق (ع) و 
کمترین آن از حسنین (ع) و امام سجاد (ع) است. شایان ذکر است تعداد نقل روایت از صحابه نیز در گونه 

ترین را به خود اختصـاص داده اسـت. در مجمـوع روایـات ین و معنا شناخت کمسوره/ آیه شناخت، بیشتر
تفسیری ابن ماهیار در گونه جری و تطبیق و سوره شناخت بیشترین تعـداد را در نقـل از معصـومین (ع) بـه 
خود اختصاص داده است. که خود حاکی از این است که بیشتر روایات تفسیری ابن ماهیار، همانطور که از 

آثار او پیداست، در باب پرده کنار زدن از بطون و معنای بعید آیات، تطبیق و جریان دادن آن بر مصـادیق نام
اتم و اکمل آن است. پس از آن نیز شامل گونه سوره شناخت و تفسیری ـ تبیینی است که مربوط بـه معنـای 

کنند.ادر وی را بیان میها و مصظاهری آیات، و شأن نزول و ... است. دو جدول ذیل فراوانی گونه

شناسی روایات ابن ماهیارگونه
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های روایات تفسیری ابن ماهیار از معصومانگونه

ـــامبر گونه پی
(ص)

علــــی 
(ع)

حسـنین 
(ع)

ـــجاد  س
(ع)

ـــاقر  ب
(ع)

صــادق 
(ع)

موســـی 
(ع)

رضـــا 
(ع)

جـــــری و 
تطبیق

٩١٦٢٤١
٠٨

٩٤٣٣١٠

٢ـ٣٧١تأویلی
٩

٣٣٤٢

٥١١١١٣تبیینی
٩

٦٥١١٣

ســـــــوره 
شناخت

٢ـ١٢١١٣
٨

٢٩٦٢

معنـــــــــا 
شناخت

ــ٢ـــ١ـ

ـ٣٥١ــ٢١مرتبط

های روایات تفسیری ابن ماهیار از معصومان از صحابهگونه
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گیرينتیجه
کتاب تفسیر القرآن ابن ماهیار که در برخی از کتب رجالی و تراجم نگاری به التفسـیر الکبیـر مشـهور 
شده است از چهار بخش با محتوای تأویل قرآن درشان رسول خـدا، اهـل بیـت، شـیعیان و دشـمنان آنـان 

تـوان ری و تطبیق با محوریت امامت و والیت، میتدوین شده است. با توجه به فراوانی نقل روایات گونه ج
احتمال داد از ثمرات این موضوع، پذیرش و نگاه مثبت جامعه شیعی به روایات تأویلی و گسترش رویکـرد 
محدثین و مفسرین امامیه به این گونه از روایات بوده باشد. تفسیر ابن ماهیار در شمار تفاسـیر روایـی قـرن 

ضور در عهد تدوین میراث روایی امامیه برخوردار است؛ تأیید رجالیان امامیه بـر چهارم هجری از امتیاز ح
دانش و شخصیت ابن ماهیار از ابن ماهیار شخصیتی مـورد اعتمـاد نـزد عالمـان پسـین سـاخته و طبیعـی 

بـه نماید که علوم و معارف قرآنی که از طریق روایات وی گسترش یافته، مورد اعتماد آنان قـرار گرفتـه و می
سرعت به منابع حدیثی راه یافته باشد. شیخ طوسی، طریق به تفسیر ابـن ماهیـار داشـته اسـت و از عبـارت 
نجاشی شهرت آن قابل اثبات است. ابن ماهیار روایات تفسیر خود را از منابع مکتوب پیشین گردآوری کرده 

نش موضـوعی کـرده اسـت. اکثـر ای تفاسیر روایی پیشین را با موضوع فضائل و مثالب، گزیاست و به گونه

ــــری و ـ ج
تطبیق

ســـــــوره تبیینیتأویلی
شناخت

معنـــــــــا 
شناخت

مرتبط

٤٥١٥٣٣٧٤١١٤صحابه



99(ره)؛ اصالت، مصادر و محتوااریابن ماه» القرآنریتفس«1396بهار و تابستان
روایات تفسیری ابن ماهیار از کتب سید بن طاووس (محاسبة النفس، الیقین، سعد السعود) و تأویل اآلیات 
استرآبادی بازیابی و استخراج شده است. برآیند روایات تفسیری ابن ماهیار، بیانگر نقش دو مبنـای بنیـادی 

ن در تفسیر قرآن: این مبنا از گزارش روایات متعدد قرآنی در نظریه تفسیری اوست: یک) مرجعیت معصومی
توان نتیجه گرفت از نظـر ها میاو از معصومین و نگاشتن تفسیر روایی هویداست و از محتوای برخی از آن
باشد وبازتاب و مکمـل آن. وی ابن ماهیار، نقش عترت پیامبر در مرجعیت تفسیری، همان نقش پیامبر می

ج روایات تأویلی و جری و تطبیق از صحابه با گرایش شیعی نیز نقل کرده است تـا قرینـه شواهدی برای روا
ای بر حضور این روایات در عصر صحابه نیز باشد. دو) باورمندی به معانی باطنی آیـات: وجـود روایـات 

یوه جـری و قرآنی متعدد، با مفاهیم و مصادیق تأویلی و بطنی و پرداختن به واژگان یا عبـارات قـرآن، بـا شـ
تطبیق، نشان از باورمندی ابن ماهیار به معانی فراظاهری و مصادیق فرازمانی قرآن دارد. شـایان ذکـر اسـت 

ها (همانند روایات فضائل آیات یا سور، قرائات، نکات ادبی، معـانی لغـوی وجود یا عدم وجود برخی گونه
ی وی باشد ولی به همان مقدار نیز ممکـن واژگان و..) در میان روایات وی ممکن است ناشی از برخی مبان

است تحت تأثیر نیاز جامعه و شرایط زمان، بوده باشد، البته نقـش دیـدگاه صـاحبان منـابع گـزارش کننـده 
.روایات و شرایط اجتماعی ایشان نیز نباید از نظر دور بماند
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