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 طبرسی الجامع جوامعتحلیل ژانری تفسیر 
 1فیاض قرایی
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 چکیده

ی جدیدد رر  ا هشاخ قرآن کریمبا ظهور اسالم و احساس نیاز مخاطبان کالم الهی به ترجمه و تفسیر 

 گرایش، عنوان متون تفسیری پدید آمد. هر کدام از مفسران متناسب با رانش تخصصیمطالعات علمی با 

رر پدیش  ی تاریخی و مخاطبان روشی را برای ترجمه و تفسیر قرآن ها روره، محیط جغرافیایی، اعتقاری

رر  ها آن و قرار نگرفتن، . با توجه به تعدر و تنوع متون تفسیری رر تاریخ اربیات فارسی و عربیگرفتند

غیراربدی  ، و ناکارآمدی معیارهایی چون اربی، تعلیمی، عرفانی، غنایی، ژانرهای معرفی شدۀ حماسیکالن

بسدیار ردروری   ها  آن بندیوجور ابزاری مناسب برای طبقه، بندی این متون تفسیریربی رر طبقها هو شب

 برخدوررار « تمدایز »و  «تشدابه »، «تعددر »یعندی   ؛که متون تفسیری از سه ویژگی ژانرجا  آن است. از

متندی و  ررون، ی فرامتنیها بندی کرر و به بررسیرا بر اساس رویکرر ژانری طبقهها  آن توان ، میندهست

ردمن   الجامع جوامعپرراخت. از این رو نگارندگان تصمیم رارند با بررسی تفسیر متون یارشده  بینامتنی

بده رسدت   نتدای   بر اساس کنند. ن تفسیر را تعیین زیرژانر اصلی ای ،ژانر بورن متون تفسیرینشان رارن 

ی مذهبی و ها ور کررن تنشاز شعله، متناسب با اقتضای سیاسی عصر، طبرسی رر نوشتن این تفسیرآمده 

کالمدی  ، فقهدی ، تاریخی، کرره است؛ هرچند این تفسیر با رویکررهای اربی پرهیز تبلیغ گفتمان شیعی

صدرفی و نحدوی    ) ی زبدانی آن هدا  رویکرر اربی اسدت و ویژگدی  ، اما رویکرر غالب آن، نوشته شده

-مجمدع زمخشری و تفسیر  تفسیر کشافبا  الجامعجوامعتفسیر ها  چنین بر اساس یافته همبرجسته است. 

و  قدرآن ی بینامتنی رارر؛ این تفسیر رر ژانر تفسیر یا تفسیر ها طبرسی مناسبت ریگر ۀ، اثر برجستالبیان

 .ی زبانی به ویژه صرفی و نحوی  قرار راررها ویژگی) زیرژانر تفسیر اربی

 .  طبرسی، الجامعجوامعتفسیر ، زیرژانر تفسیر اربی، ژانر تفسیر، رویکرر ژانری: واژگان کلیدی
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 هممقد

ی هدا  رر تاریخ اربیات فارسی و عربی است که از همان قرن ها ین حوزهتر متون تفسیری از گسترره

و  و تفسدیرپذیری یدا ترجمده    نظرات موافق و مخالف متکلمان رربدارۀ ترجمده  نخستین اسالم با وجور 

 گدرایش ، پدید آمد. سرانجام هر کدام از مفسران متناسب با رانش تخصصدی  قرآن کریمتفسیرناپذیری 

پرراختندد.   مدی  قدرآن مخاطبان و غیره به تفسیر آیدات  ، ی تاریخیها روره، مناطق جغرافیایی، اعتقاری

شناسایی رویکدرر تفسدیری مفسدران    ، مشخص کررن انواع آن، قرآنبندی تفاسیر مختلف امروزه طبقه

متون تفسیری امری رروری و اجتناب ناپذیر است. از ایدن رو نگارنددگان    تر برای ررک بهتر و علمی

بندی متون تفسیری برگزینند و بدا مالکدی   ین ایزار را برای طبقهتر تصمیم رارند رر این پژوهش مناسب

 ی مختلف قرار رهند. ها را رر رستهها  آن یعلم

شناسی آثار کالسیک انجام گرفته است ی مختلف رربارۀ گونهها بندیاز روزگار ارسطو تا کنون تقسیم

ندد  ا هتعلیمی و امثال آن تقسیم کدرر ، عرفانی، غنایی، ژانرهای حماسیو محققان آثار کالسیک را به کالن

ژانرها و پرهیدز از  بسیار کلی است و باعث قرار گرفتن آثار مختلف رر حصار کالن ها بندیتقسیمکه این 

برخی از محققدان بدرای گدذر از حصدار      چنین همشده است. ها  آن ی متمایز و شخصیها پرراختن به جنبه

اربدی یدا   ی اربی به آثار اربی و غیر ها شان از جنبهمندیآثار کالسیک را بر اساس میزان بهره، ژانرهاکالن

اربیدت امدری سدیال    که جا  آن اما از ؛ 811: 8811، زرقانی) ندا هغیراربی و شبه اربی تقسیم کرر، آثار اربی

تدوان   مین، است و هر اثری از اربیت برخوررار است و ما با ژانرها مواجه هستیم نه با آثار اربی و غیر اربی

: 8831، زرقدانی ) اربدی و غیراربدی تقسدیم کدرر    با منطق صفر و یک ارسطویی این گونه آثار را به آثار 

-ۀ مدلی علمی برای طبقده یو ارا، ژانرهابرای رهایی از حصار کالن، از این رو وجور ابزاری علمی . 81ص

رسدد   مدی آثار مکتوب و غیرمکتوب  بسیار رروری است. بده نظدر   ، اربی و غیراربی) بندی آثار مختلف

ی بیندامتنی  هدا  متندی و مناسدبت  ی ررونها تحلیل، ی فرامتنیها رسیرویکرر ژانری با تأکید بر سه جنبۀ بر

از یک طرف ، این رویکرر ست؛ زیراا ها بندی آنبهترین ابزار برای شناسایی چندجانبۀ آثار مختلف و طبقه

بینامتنی و فرامتنی را برای قضاوت رربارۀ تعیین جایگاه اثر رر بدین تفاسدیر   ، متنیتحقیقات منفررانۀ ررون

، های سبکی به همه ویژگی، جزییراند و از طرف ریگر قارر است رر مقیاسی  میناقص و قابل نقد ، موجور

مندانۀ متون تفسیری رسدت   شناسی و هدف مخاطب، بینامتنی، عرفانی، فلسفی، سیاسی، تاریخی، بالغی، بیانی

 یابد و تصویری چندبعدی را رر اختیار خوانندگان قرار رهد. 
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بینامتنی ، متنیی ررونها به بررسی تحلیل، این پژوهش تصمیم رارند با رویکرر ژانری نگارندگان رر

بده عندوان    الجدامع جوامعژانر بورن متون تفسیری به طور کل و ، بپررازند الجامعجوامعو فرامتنی تفسیر 

ندان ابتددا بده    را تعیدین کنندد. از ایدن رو آ    الجدامع جوامعو زیرژانر تفسیر اثبات نمایند نمونۀ متنی را 

فدرامتن  ، ارتباط مفسر با نهار قددرت ، پررازند و تصویری روشن از بافت اجتماعی میی فرامتنی ها تحلیل

پررازندد و   مدی متنی این تفسیر ی ررونها رهند. رر ارامه به تحلیل می ارایهمذهبی روران طبرسی  -سیاسی

یعنی ارتباط این  ؛رر پایان نیز روابط بینامتنیکنند.  میی فرمی و محتوایی آن را بیان ها ویژگی ترین مهم

 رهند.  میطبرسی نشان  البیانمجمع تفسیر را با تفسیر

هرچند نظریۀ ژانر رر سیر و تکوین تاریخی خور از روزگار افالطون تا کنون رر هر نظام بوطیقدایی  

ی زرقانی و ها ریدگاهاما بر اساس  ؛ 88-8 :8831، صباغ زرقانی و قربان) راشته ی خاصتعریف و حدور

بنددی متدون بدر     رر این رویکدرر رره  بندی متون است. طبقه، صباغ منظور از ژانر رر این پژوهشقربان

مدتن ؛ روم:  ررون) نگاراندۀ رروندی اثدر    اتجزییگیرر. اول: توصیف رقیق و  میانجام اساس سه مرحله 

 گیرندد  ثاری که رر همین ژانر قرار میجویی نسبت متن مورر نظر با ریگر آ متنی و پی های میان بررسی

، نسبت اثر با ساختارهای قدرت چون هموجوی نسبت متن با متغیرهای بیرونی  بینامتنیت ؛ سوم: جست)

 . از جهدت  531، همدان ) فدرامتن  ) کارکرر بیرونی و رر مجموع زمینۀ گفتمانی تولید، مخاطبان هدف

کند تا به سه خصلت ریگر  ما را وارار می، فرهنگی آنها رر بستر تاریخی و  جویی این ویژگی پی، ریگر

  . 536-531همان، ) ل باشیمو متغیربورن ژانرها نیز قای، بورن فرهنگی، مندبورن  تاریخ

از قدوانین زبدانی و   ، گیرندد  مدی که رر یک طبقه قرار است تعریف ژانر عبارت از مجموعه آثاری 

بنابراین رر پژوهش حاردر   . 535، همان) ندهست تمایزکنند و از آثار ریگر م میکالمی واحدی پیروی 

ایدن  ، الجامعجوامعمتن و بینامتن تفسیر ررون، ی چندجانبۀ فرامتنها پس از بررسیبر آن است تا تصمیم 

و هر ژانر به زیرژانرهای مختلدف تقسدیم   ، فرریه را که تمامی متون تفسیری به ژانر تفسیر تعلق رارند

 د. را مشخص کن الجامعجوامعشو را تأیید و زیرژانر تفسیر  می

 ادبیات نظری پژوهش .1

 . پیشینۀ پژوهش1-1

و بدا  است نوشته نشده « طبرسی الجوامعجوامعتحلیل ژانری تفسیر »رربارۀ  ی مستقلتا کنون پژوهش

 ند. ا هرویکرر ژانری به بررسی این تفسیر نپرراخت
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  نوشدتۀ  8831) نظریدۀ ژاندر  ین کتابی که از جنبۀ نظری به رویکرر ژانری پرراخته کتاب تر مفصل

صباغ است. این کتاب اگرچه به پیدایش نظریۀ ژانر رر یونان باستان و تحدوتت آن تدا   زرقانی و قربان

ری رر رویکرر ژان»رر مقالۀ  زرقانی چنین همی عملی است. ها اما فاقد بخش ؛روران جدید پرراخته است

یی کده رر رویکدرر ژاندری    هدا  ین شاخصهتر   از جنبۀ نظری به بیان اصلی8831) «مطالعات تاریخ اربی

 اند. هبه بررسی آثار اربی با رویکرر ژانری نپرراخت، اما به صورت عملیاتی ؛هپرراختگررر،  میبررسی 

گیرند. اول: آثداری   میبه طور کلی تحقیقات انجام شده رربارۀ طبرسی و آثارش رر چند رسته جای 

، پرراختده و از بیدان کدارکرر بیروندی     اومتنی آثار ی ررونها ی فرامتنی و برخی از جنبهها که به جنبه

طبرسدی و  ندد. ایدن آثدار شدامل     ا هارتباطات بینامتنی این تفسیر خدورراری کدرر  ، و ی فرمیها ویژگی

ی العلما ریاض، علی بن زید بیهقی تاریخ بیهق، قاری نوراهلل المؤمنینمجالس، نوشتۀ کریمیان البیان مجمع

ی محتدوایی کتداب و   هدا  روم: آثاری که تنها به بررسی ویژگدی  میرزا عبداهلل افندی و امثال آن است؛

ند. مانند مقالدۀ  ا هنظر کرری فرامتنی و بینامتنی صرفها تحلیلارایۀ پرراخته و از  ایشانرویکرر تفسیری 

زرین؛ سوم: تحقیقاتی که تنها بده    نوشتۀ قربانی8831) «الجامع تفسیر جوامعتبیین رویکرر طبرسی رر »

 و به صورت تطبیقی رر پی یافتن تناسدبات بیندامتنی   هپرراختالجامع جوامعبررسی روابط بینامتنی تفسیر 

 نامدۀ  پایدان   نوشدتۀ گدازاری و   8818) «الجامع و کشاف رر نگداه تطبیقدی   جوامع»ند. مقالۀ ا هبورها  آن

   از وفایی.8838) «الجامع با کشاف زمخشری ای تفسیر جوامع بررسی مقایسه»

 پژوهشهای  پرسش. 1-2

 باشد: میی زیر ها این پژوهش به رنبال پاسخ رارن به پرسش

 گیرر و زیرژانر آن چیست؟ میرر کدام ژانر قرار  الجامعجوامع تفسیر .8

 قرن پنجم چگونه است؟الجامع با گفتمان مسلط ارتباط تفسیر جوامع .5

 ی موجور رر قرن پنجم چگونه است؟ها متنی با گفتمانی ررونها نسبت تحلیل .8

جنبۀ محتوایی یدا فرمدی  از تفسدیرهای    ) با کدام جنبه الجامعجوامع نظر روابط بینامتنی تفسیراز  .4

 ارتباط رارر؟البیان مجمعو کشاف 

 پژوهشهای  . فرضیه1-3

 از این قرار است:ی این پژوهش ها فرریه، بر این اساس

 و زیرژانر تفسیر اربی قرار رارر.رر ژانر تفسیر قرآنی  الجامعجوامع تفسیر .8
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تثبیدت گفتمدان    همگام با اقتضای سیاسی عصر حرکت کرره و بده تبلیدغ و   الجامعتفسیر جوامع .5

 شیعی پرراخته است.

 کنند. میمتنی گفتمان کالم شیعی را تبلیغ و تثبیت ی ررونها تحلیل .8

 ارتباط رارر. البیانمجمعو  کشافاز نظر بینامتنی با تفسیرهای  این تفسیر .4

 بررسی تفسیر جوامع الجامع. 2

ی هدا  تحلیل، ی فرامتنیها به بررسی الجامعتفسیر جوامعرر این بخش رمن معرفی مختصر طبرسی و 

  پررازیم. میمتنی و روابط بینامتنی ررون

 های فرامتنی  بررسی .2-1

ی فرامتندی  ها ی فرامتنی است. رر بررسیها بررسی، شور میاز مباحثی که رر رویکرر ژانری بررسی 

انگیدزۀ تدألیف   ، رابطۀ نویسنده با نهارهدای قددرت  ، موروعاتی چون نسبت متن با نظام گفتمانی عصر

 شور.  و مخاطب هدف بررسی می، کارکرر بیرونی آن، کتاب

 مذهبی -فرامتن سیاسی .2-1-1

های عهد ملکشداه   از میانه) ی مذهبی طبرسی رر روزگار تسلط سالطین سلجوقیها زندگانی و فعالیت

تا اوایل سلطنت سلطان سنجر  بوره است. بدون شک این روران که بدا یدک رورۀ کامدل از جند  و     

، شاه و سلطان سنجر  همراه است روران ملک) شاه  و رو رورۀ ثبات های پسران ملک ررگیری) ثباتی بی

  . ایدن 818-31 :8818، پرویدز ) مستقیم راشته است تأثیرطبرسی بر ساحت فکری و مورع اندیشگانی 

محدل  ، توان مشاهده کرر. اول: قرار راشتن رو شهر مشهد و سبزوار ات را به وروح رر رو زمینه میتأثیر

ی سلجوقیان و رر رایم یی از خراسان بزرگ به مثابۀ قلمرو مرکزی وها به عنوان بخش، یطبرسزندگانی 

اجتماعی بورن این شهرها رر این روران. روم: گسدترش روزافدزون گفتمدان     -معرض تحوتت سیاسی

 با زباریدان و ارتبداط  طبرسی الملک از یک طرف و ارتباط شیعی رر عصر سالجقه. اقدامات خواجه نظام

 ی را رر گسترش تشیع ایفا کرر. ا هبا رربار سلجوقی از طرف ریگر نقش ویژها  آن

تالش او برای به حدداقل رسداندن   ، الملک پس از رسیدن به مقام وزارتاز اقدامات مهم خواجه نظام

ی مذهبی بور. رر این راستا وی لعن و نفرین اشاعره و روافض را که از عهد طغدرل و رر زمدان   ها تنش

الحدرمین  ممنوع کرر و به علما و رانشمندان شیعی مانند امام، رت عمیدالملک کندری رواج یافته بوروزا

مجال رار تدا  ، بورند ی زمان طغرل ترک وطن کررهها جوینی و ابوالقاسم قشیری که به خاطر سختگیری
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، ری، کاشان، شین قمنها رر شهرهای شیعه  . تأسیس نظامیه8/88 :8841، کریمیان) شان بازگررندبه وطن

بال و رفاه حال فراهم کدرر.   فرصت را برای تدریس عالمان شیعی با فراغ، آبه، ورامین، تفرش، سبزوار

الملک بر مذهب اهل سنت بور و به فقه شافعی تمایل راشت اما ریدار وی با اگرچه خواجه نظام چنین هم

-48،  همدان ) شد میناخواه به گسترش گفتمان شیعی منجر خواه، ها علمای شیعه و رابطۀ حسنۀ وی با آن

های رولت غزندوی بدر    گیری اما هرگز سخت،  . اگرچه سالطین سلجوقی بر مذهب اهل سنت بورند41

ریگدر وزرای   ،روو حتی زمینۀ رشد و اعتالی مذهب تشیع را فدراهم کررندد. از ایدن    ندشیعیان را نداشت

، مجدالملک ابوالفضل و سعد بن محمد قمی، شیروان بن خالد کاشانیانو، سلجوقی مانند سعدالملک آوجی

  5/816 :8863، صفا) .نیز به گسترش مذهب تشیع رر خطۀ خراسان کمک کررند

ی مذهبی رر ها الملک برای کاهش رارن تنشمرران و وزرای آل سلجوق از جمله نظامبنابراین رولت

ن موروع تسامح مذهبی را مطرح کررندد. ایدن اقددام    شاقلمرو سیاسی خور و آرام کررن فضای سیاسی

: 8841، کریمیدان ) گرریدها  آن شدن مذاهب مختلف نسبت به روران غزنویان و گسترش تر بیش باعث

 . البته تزم به ذکر است که تسامحات سلجوقیان نسبت به مذهب تشیع تنها بر شیعیان امامیده  8/48-44

تحت تعقیب رستگاه سلطنت قرار راشتند و  چنان همهای ریگر شیعی چون اسماعیلیه  شد و فرقه میاطالق 

هد بور که رر پدی آن شدماری از   های اسماعیلیان با رستگاه سلطنت و خالفت رر همین ع اوج ررگیری

  811-5/861: 8863صفا، ) .داران و پیروان این فرقه قلع و قمع شدندنام

یی برای تثبیت آن ها یط برای پیشی گرفتن گفتمان شیعی فراهم شد و تالششرا، رر روزگار طبرسی

ی اهل سنت صورت گرفت. به عبدارت ریگدر اگرچده رر آن روران گفتمدان     ا هرر برابر گفتمان حاشی

آن را تهدیدد  ، بده حاشدیه راندده شددن     ژمونی خور نرسیده بوره و گاه خطدر شیعی هنوز به ورعیت ه

 ا برای رسیدن به ورعیت هژمونی برراشته بور.  یی رها اما گام، کرره می

با آل زباره و ارتباط این خاندان با آل سلجوق باعدث پدیدد آمددن تفسدیر     طبرسی ارتباط  چنین هم

توان بده آن رسدته از علمدای     را میطبرسی و تبلیغ گفتمان شیعی شده است. از این ریدگاه  البیانمجمع 

به صورت غیرمسدتقیم  بدا رسدتگاه    ) رانست که از طریق آل زبارهعظام شیعه رر عصر سلجوقی متعلق 

سلجوقیان  ارتباط راشته است. سارات آل زباره رر سبزوار و نیشابور ساکن بورند و بدا امدرای   ) سلطنت

برای تدریس علدوم  ، را بر عهده راشتند خراسان مراوره راشتند. این سارات که تولیت حرم امام ررا

را پدذیرفت و تصددی   ایشدان   خواهش اوش کررند تا به سبزوار نقل مکان کند. خواهطبرسی رینی از 

رختر خور را به عقد نکداح سدیداجل ابدوجعفر رر آورر و بده     ، مدرسۀ رروازۀ عراق را بر عهده گرفت
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-14 :8868، بیهقدی ) را نوشتالبیان مجمعکتاب ، از سارات آل زباره، تشویق ابومنصور محمد بن یحیی

و مجامع رر نیشدابور  »نویسد:  رربارۀ نفوذ آل زباره رر نزر سلجوقیان می تاریخ بیهقؤلف  . م545و  16

نیشدابور  بحضدور او   )جدا   آن و وزرا و کبار و ائمه و قضات رر، رر سرای سیداجل ابوعلی زباره بوری

بور و جملۀ  انقیار نمورندی و مناظرۀ ابوبکر خوارزمی و بدیع همدانی بحضور وزیر ابوالقاسم رر سرای او

  16همان، ) «.ائمه حارر بورند

و تعصبات مدذهبی   ها از تنشالجامع جوامعرور بورن تفسیر ، الجامعجوامعشارمهری رر مقدمۀ تفسیر 

اثری منصفانه و به رور از  الجامع جوامعرانسته و گفته است: تفسیر  طبرسیشناسی را نتیجۀ انصاف و حق

انصداف و ارب و  »و ایدن امدر نشدان رهنددۀ     ، عصر نگاشدته شدده   ها و تعصبات مذهبی تنش، هیاهوها

 امدا  . 8/1 :8814، طبرسدی ) «شناسی و پاکی نفس و عدم تعصب مدذهبی مرحدوم طبرسدی اسدت     حق

و جامدۀ عمدل    طبرسدی و اغدراض   هدا  ی نگارندگان نشان رار که این اقدام ناشی از خواسدت ها بررسی

رر ایدن تفسدیر بده جدای ررگیدر شددن بدا         ، اوروپوشاندن به خواستۀ زباریان و سلجوقیان بور. از این

بده شناسدایی   ، از طریق مجارلده ها  آن ی گفتمان اهل سنت و به حاشیه راندنها و استعارهها  کننده رتلت

بده تثبیدت   ، ییها گونه با خلق گزارهپرراخت و این ها  آن و تقویت، ی گفتمان شیعیها و استعاره ها رال

 یا عناصر گفتمان شیعی اقدام کرر.  ها مومنت

ررست متناسب با اقتضای سیاسدی عصدر   الجامع جوامعرر تفسیر طبرسی شور که  بنابراین روشن می

رر نهایت احترام به سدایر  ، ی کالمیها ی مذهبی و مجارلهها گام برراشته و به رور از ایجار هرگونه تنش

 به تقویت و تثبیت عناصر گفتمان تشیع پرراخته است. ، مذاهب

 انگیزه و سبب تألیف .2-1-2

انگیزۀ خور از نگارش کتاب را پیشنهار فرزنددش ابونصدر و یداری     الجامع جوامعرر مقدمۀ طبرسی 

ؤار ولدی اقترح علیّ من حلّ منی محلّ السّوار من البصر الف: »گوید راند و می میطلبیدن از کالم زمخشری 

ابونصر الحسن... أن اجرّر من الکتابین کتاباً ثالثاً یکون مجمع بینهما و محجر عینهما یأخدذ بأطرافهمدا و   

فیتحقّق مدا قیدل... أن خطدر ببدالی و     ، یتّصف بأوصافهما و یزید بأبکار طرائف و بواکیر لطائف علیهما

: 8814طبرسدی،  ) «8هلل العالمه و لطائفهاإلستمدار من کالم جارا ةمحب بل اُلقی فی روعی ، هجس بضمیری

نیز نام برره کده   خواسته یا ناخواسته از عاملی ریگر؛رر سطرهای پیشین او اما به نظر نگارندگان ،  8/81

بوره است. وی رر این بداره چندین گفتده     الکافی الشافیو  مجمع البیانهای  آن عبارت از شهرت کتاب

...  المطلدوب  ةی إذ أحرزا من فنون العلدم غدا  ، القلوب ةأزم  و قد ملکا ، فخرج الکتابان إلی الوجور»است: 
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توان گفدت   می  رر نتیجه 85همان، ) «5.فساراً فی األمصار مسیر األمثال و سریا فی األقطار مسری الخیال

باعدث نگدارش تفسدیری مسدتخرج و      الکافی الشدافی و  مجمع البیانکه موفقیت و شهرت تفسیرهای 

 شده است.   الجامعجوامعبا عنوان تفسیر ها  آن مستخلص از

 مخاطب هدف .2-1-3

فدننّ  »نویسدد:   میپس از بیان علت نگارش کتاب رربارۀ مخاطبان آن ، رر مقدمۀ این تفسیرطبرسی 

و أکثر أبناء الزّمان تقصر هممهم عدن  ، الکتب الکبار قد یشقّ علی الشّاری حملها و یثقل علی الناقل نقلها

قیلإحتمال أعباء العلوم  ویل  ةو اإلجراء فی حلباته المدید ةالث   ةالهم  ... فلم أجد بدّاً مدن صدرف وجده    ة الط 
گیرند. رستۀ اول: عموم مررمی  میهدف این تفسیر رر رو رسته جای  از این رو مخاطبان  همان) «8.إلیه

ی نوآموز مدرسدۀ  ها آموز یا طلبهی نوها بار علوم را نداشتند؛ رستۀ روم: طلبهکه توانایی به روش کشیدن 

 ند.ا هبور محرومها  آن رروازۀ عراق که به خاطر رشواری تفاسیر پیشین از ررک

 کارکرد بیرونی .2-1-4

کدارکرر   هدا  آن تدرین  مهدم برشمرر که  الجامعجوامعتوان برای تفسیر  میرا  ی مختلفکارکررهای

ارشداری نگدارش ایدن     -ی است. منظور از کارکرر تبلیغدی ا همناظر -ارشاری و کارکرر جدلی -تبلیغی

آزاری مدذاهب  طبرسدی  رر روزگدار  جدا کده    از آنکتاب با هدف تبلیغ و تثبیت گفتمان شیعی است؛ 

نیدز بدا   او ، ندپرراخت میبه تبلیغ و تثبیت گفتمان خور ، ی مذهبی مختلفها   بوره و گفتمانیمختلف را

ی گفتمدان تشدیع   هدا  به تبلیغ و تثبیت مومندت ، ی نوآموزها نگارش این تفسیر برای عموم مررم و طلبه

ۀ رر مقدمد  برسدی طی اسدت.  ا همنداظر  -کارکرر جدلی، پرراخته است. از ریگر کارکررهای این تفسیر

قیل عباء العلوم و أکثر أبناء الزّمان تقصر هممهم عن إحتمال أ»گوید:  میکتاب رر این باره  و اإلجراء  ةالث 

ویل  ةفی حلباته المدید یی میدان  هدا  منداظره النقض   رر آن روره بنابر گفتۀ صاحب کتاب همان) «4ة.الط 

ی منطقی ها برای پاسخ به سؤاتت رقبایشان به استدتلها  آن و است راره میعالمان مذاهب مختلف روی 

ی ریندی  ها با ملحدان و عالمان ریگر مذاهب به مناظره و جدل نیاز راشتند. رر این میان عالمان شیعی نیز

نماز جماعت هر »گوید:  الدین محمد کیسکی می رر توصیف مدرسۀ سیدتاج النقضپرراختند. صاحب  می

 و رریدن مدرسده موردع منداظره و ندزول     ، بدار  و مجلس وعظ هر یک هفته روبار و یک، بار روز پن 

د از اهل علم و زهد و سارات و فقهای غریدب کده رسدند و باشدند و     انکه مجاورانجا  آن رر، مصلحان

  یا رربارۀ رفتن خواجه اسماعیل حمددانی بده رربدار    41 :8838، رازی قزوینی) «معمور و مشهور است
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خواجه امام ابواسماعیل حمدانی به اصدفهان رفدت پدیش    »گوید:  میسلطان محمد و مناظرۀ او با ملحدان 

بده نظدر     48همان، ) «.ا مالحده مناظره کرر و ایشان را منکوس و مخذول کرربجا  آن سلطان محمد و

رسد این مناظرات رر بین عموم مررم شیعه با مررمان مذاهب مختلف نیدز جریدان راشدته و نگدارش      می

 ی نوآموز آن روزگار آمده است. ها بسیار به کار عموم مررم و طلبه الجامعجوامعتفسیر 

 متنیی درونها تحلیل .2-2

متندی اسدت. منظدور از    ی ررونهدا  تحلیدل ، شدور  میاز ریگر مباحثی که رر رویکرر ژانری بررسی 

 ی فرمی و محتوایی آثار اربی است. ها متنی تبیین شاخصهی ررونها تحلیل

 ی فرمی ها ویژگی .2-2-1

تفسدیر خدور   با چه ابزارهای اربی بده بیدان محتدوای    طبرسی های فرمی این است که  منظور از بررسی

بالغت سدنتی  ، شناسیی مختلف اربی اعم از سبکها از رانش، به اقتضای متن»پرراخته است. رر این بخش 

  83: 8831، زرقانی) «.توان استفاره کرر میشناسی ریخت، شناسیروایت، عروض و قافیه، و جدید

 ی ادبی ها ویژگی .2-2-1-1

با رویکرر اربی نوشته شده و همین رویکرر وجه ممیز آن از ریگدر   الجامعجوامعکه تفسیر جا  آن از

بررسدی  ، ی اربدی هدا  ی اربی آن بسیار اهمیت رارر. منظور از ویژگدی ها شناسایی ویژگی، تفاسیر است

 ی زبانی و بالغی است.ها ویژگی ترین مهم

 ی زبانی ها الف: ویژگی

صدرفی  و  ) لغدوی ، ی آوایدی هدا  بررسی ویژگدی ، الجامعجوامعی زبانی تفسیر ها منظور از ویژگی

 نحوی  این تفسیر است. ) رستوری

بده   طبرسدی توجده  ، ی آوایی این تفسدیر تشدخص رارر  ها موروعی که رر زمینۀ ویژگی ترین مهم

 رر این بخش به سه صورت عمل کرره است.او است. ها  آن اختالف قرائات و بیان

و علدت  نمایدد   مدی رر این بخش اختالف قرائت قاریان را بیان  طبرسی بیان اختالف قرائت قاریان:. 1

 «الدديین   یَدومم   مَالِدکِ »کند. برای نمونده رر تفسدیر آیدۀ     میبرگزیدن چنین قرائتی را از سوی قاریان بیان 

و ،  مَلِدکِ النّداس  )یخصّ و لقوله تعالی   المِلک)فألنّ المُلک یعمّ و   مُلک)من قرأ »نویسد:  می  4/فاتحه)

  8/81: 8814طبرسی، ) «1.إسم الفاعل إلی الظّرف علی طریق اإلتساع ةفباأللف فهو إرا  مالِک)من قرأ 
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رر مقدمۀ کوتاهی که قبل  برسیط :بیان اختالف قرائات کوفیون و بصریون در مقدمۀ هر سوره. 2

از تفسیر هر سوره آورره به بیان اختالف قرائات کوفیون و بصریون رر خوانش قرآن و تعدار آیات هر 

  اإلنجیدل )و  ةی آ  الدم )عدّ الکدوفیّ  »نویسد:  میپررازر. برای نمونه رر مقدمۀ سورۀ آل عمران  میسوره 

  816همان، ) «6.یةآ  یلائِرَی إسمنِی بَلَوتً إ سُرَ وَ)و عدّ البصریّ   و أنزل الفرقان)وترک  یةآالثّانی 

 :آییات  در قرائیت هیا   آن و مفسران شییع  و بییان اخیتالف    ی معصومینها استناد به قرائت. 3

ْنَفاِل »ی مختلف عبارت ها رربارۀ قرائت برسیطبرای نمونه 
َ
ُلوَنَک َعِن اْْل

َ
گویدد: ابدن    مدی   8/انفال) «َیْسأ

ْنَفاِل » امام باقر و امام صارق، امام سجار، مسعور
َ
ُلوَنَک اْْل

َ
ی  ةهذه الق اا »ند که ا هقرائت کرر« َیْسأ  ةمؤد 

بب فی القاا  تی هی ﴿ ةللس  ْنَف اِل ااُلخای ال 
َ
ُلوَنَک اْْل

َ
ص ب صص ایب بطلبه ا و بی ا  ع ن  ة... و ف ی الق اا  ﴾َیْسأ بالن 

ؤال عنها   5/444همان، ) «1.الغاض الس 

بدا   طبرسدی نحوۀ برخورر ، صرفی  قابل بررسی است) ی لغویها مباحثی که رر بخش ویژگی ترین مهماز 

 رر این بخش به چند صورت عمل کرره است. اواست. ها  آن واژگان قرآنی برای به رست رارن معنای

ُاوا »برای نمونه رر توریح عبارت  هیا:  به دست دادن معنای کلمات بدون توجه به ریشۀ آن. 1 ُُ ْْ َف ا
َه  ْل   ظ اها  ةعلی أ   الوقوف بالمشعا الحاام فایض  ةفیه دالل»نویسد:  می  831)بقره/ «اْلَحَااِم  اْلَمْشَعاِ  ِعْنَد اللَّ

ی  مددلف  فی ه الح اام واُْ او الل ه عن ده، صع الی، و إْا أوجب الله، اْلما علی الوجوب همدان،  ) «1.ة... و س م 

8/511  

برای نمونه وی رر تفسیر  اشتقاق(:) شناس کلمات با استفاده از دانش ریشهبه دست دادن معنای . 2

َس ا ِ »سورۀ انعام ریشۀ واژۀ  45آیۀ 
ْ
قحطدی و  »و بده معندای   « بدؤس »و « بدأس »  را 811)بقدره/ « اْلَبأ

  8/488همان، ) .گرفته است« خشکسالی

رر تفسدیر واژۀ  طبرسدی   هیا:  ی صیرف  آن هیا  به دست دادن معنای کلمات با توجه بیه ویگیی   . 3

ْبَصارِ »
َ
  5/451 همان،) «3.جمع البصر و هو العقل  األبصار)و » :  نوشته است41/ص)« اْْل

رر تفسیر آیدۀ اول   طبرسی هیا:  مشخص کردن معنای کلمات از طریق بررس  نقش دستوری آن. 4

  5/511 همان،). را خبر خوانده است «آنرْقُالْ اتُآیَ»را مبتدا و عبارت  «کَلْتِ»واژه ، سورۀ نمل

مؤلف مجمع نحوۀ برخورر ، باشد میی نحوی قابل بررسی ها مباحثی که رر بخش ویژگی ترین مهماز 

تنهدا  رر این بخش رر برخی آیدات  طبرسی است. ها  آن برای بیان معنای عبارات قرآنبا آیات و البیان 

را های مختلدف نحدوی    بلکه نسبت، کند یکسان از متن قرآن بسنده نمی به یک صورت و قرائت نحوی
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ی نحدوی تفسدیر   هدا  کند. بنابراین نقش میی نحوی را بیان ها کند و معنای هر کدام از صورت میذکر 

 توان به رو رسته تقسیم کرر. میرا الجامع جوامع

تنها یک نقش نحوی را برای واژگدان   طبرسیرر این بخش  معنای : ی نحوی ثابت و تکها نقش. 1

پررازر. برای نمونده وی   میها  آن به بیان معنای، یابد و مطابق با قاعدۀ نحوی مذکور میقرآن و عبارات 

هُ  ِإالَّ  ه  ِإلَ  ِمْن  َما َو »رر عبارت « مِن»رر تفسیر کلمۀ   ِم ْن  َم ا﴿فی قوله  (ِمن)»نویسد:  می  65/آل عمران) «اللَّ
هُ  ِإالَّ  ه  ِإلَ  هُ  ِإالَّ  ه   ِإلَ اَل ﴿البنا  علی الفتب فی  ةبمندل ﴾اللَّ ص اری ةف ی إف اد ﴾اللَّ  «81.معن ی اسس تغااو و ه و رد  عل ی الن 
  8/584: 8814 ،طبرسی)

کلمات و  تر برای به رست رارن معنای رقیق ویرر این بخش  ی نحوی متغیر و چنیدمعنای : ها نقش. 2

شان ترجمه و ی نحویها را متناسب با نقشها  آن و نماید میرا بیان ها  آن ی نحوی متفاوتها نقش، عبارات

. اول: شدمارر  برمی  56/اعراف) «التَّقْوَى لِبَاسُ»سه نقش نحوی را برای عبارت  ،کند. برای نمونه میتفسیر 

خبر؛ روم: خبر برای مبتدای محذوف و مرفوع:  «خَیمرٌ ذلِکَ»مبتدا و عبارت  «التَّقْوَى لِبَاسُ»مبتدا و مرفوع: 

 لِبَداسَ وَ »؛ سوم: معطوف و منصوب: «یوَقْاسُ التَّبَلِ وَهُ وَ»یعنی  ؛خبر برای مبتدای محذوف «التَّقْوَى لِبَاسُ»

    8/431همان، ) .«ر یشاً»و  «لِبَاساً»معطوف برای واژگان  «التَّقْوَى

صرفی و نحوی که معنای رمنی ریگدری   مباحث الجامع جوامعرهد که رر تفسیر  مینشان  ها بررسی

تدوان یافدت کده از     مدی آیه و عبارتی را  تر کمچنین  بسیار اندک ناریده گرفته شده و هم، را مرار کند

رر این تفسیر رویکرر اربدی و از  حاکم رویکرر  نداشته باشد؛ بنابراین یی لغوی و نحوی تفسیرها تبیین

 ترین غلبه را رارر. بیشنحوی   -رستوری یا صرفی -لغوی) زبانیخصوصیات ، ی اربیها ویژگیمیان 

 ی بالغی ها ب: ویژگی

را برای عموم مررم و طالب نوآموز مدرسدۀ رروازۀ عدراق   الجامع جوامعتفسیر طبرسی که جا  آن از

اسدتفاره   قدرآن از زبانی ساره و شیوا برای تفسدیر  ، به جای به کار بررن زبانی آهنگین و مسجع ،نوشته

کرره است. اگرچه زبان این تفسیر از نظر بالغی چندان شاخص نیست و ویژگی اصلی این تفسیر توجه 

ی بالغدی نیدز برخدوررار    هدا  اما از برخی ویژگدی  ؛صرفی و نحوی است ،ی زبانی به ویژهها به ویژگی

نگدارش تفسدیری   ) اوا هددف  ایجاز است که کامالً ب، ی بالغی این تفسیرها آرایه ترین مهم. از باشد می

زارۀ خراسدانی رر    هماهن  است. واعظتر برای توریحات مفصل مجمع البیانکوتاه و ارجاع به تفسیر 

هرچند شیخ غالباً رر بیان مطالب رر قالب عبارات موجز و کوتداه  »نویسد:  می الجامعجوامعمقدمۀ تفسیر 
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موجب تعقید یا اخالل لفظی و معندوی شدده   ، اختصارگوییاما رر برخی موارر نیز این  ؛موفق بوره است

 رر این تفسیر از هر رو ندوع ایجداز  طبرسی توان گفت که  میاز این رو   8/83: 8814طبرسی، ) .«است

به تفسیر  تر ایجاز غیرمخل و ایجاز مخل  استفاره کرره و خواننده را برای رستیابی به توریحات مفصل)

 .  سوق راره است مجمع البیان

خوانی به منظور توجه به اختالف از ایهام روگانه طبرسیی معنوی بسامد استفارۀ ها از بین آرایه چنین هم

  4)فاتحه/ «الديین  یَومم  مَالِکِ»رر آیۀ  «مَالِکِ»و  «مَلِک»قرائات زیار است. برای نمونه وی هر رو قرائت 

... و من قاأ  ﴾َمِلک﴿من قاأ »گوید:  میراند و  میرا ررست  ... والم ااد ﴾َماِل ِک ﴿فأل   الملک یعم  و الِملک یخص 
ین ه فی یوم الد  ی کده رر آغداز   ا هتنها رر مقدمۀ کوتاه سه صفحاو   بنابراین 8/81 همان،) «88.مالک اْلما ُل 

اما بسامد اسدتفاره   ،بهر برره استغیره  تکرار و، ترصیع، جناس، ی لفظی مانند سجعها تفسیر آمده از آرایه

را از وی ، رعایدت شدرایط ایشدان   رر کل تفسیر بسیار کم است؛ زیرا مخاطبدان تفسدیر و    ها از این آرایه

 است.   شناسی زبان باز راشتهی هنری و زیباییها پرراختن به جنبه

کنایده  ، اسدتعاره ، تمثیدل ، مانند تشبیه ،از عناصر علم بیانبرراری طبرسی  فراوانی بهرهریگر سوی از 

تشدبیهات معقدول بده محسدوس و محسدوس بده       ، انواع تشبیهمیان است. از  تر بیش نسبت به علم بدیع

  8/ابدراهیم ) «النُّور  إ لَى الظُّلُمَاتِ»رارند. برای نمونه وی عبارت  هویژ یاهمیتاین مفسر محسوس رر نظر 

اَلَلةَ »را به  یَماِ  إَلی  اْلُکْفَا »و  «إَلی اْلُهَدی الضَّ زندان  ) «مَکْنُدونٌ  بَدیمض   کَدأَنَّهُنَّ »و ،  5/118همدان،  ) «اْسِ

 :8814 ،طبرسدی ) .سفیدی تخم شترمرغ  تشبیه کرره اسدت ) «النُّعام بَیمض »نشین  را به سفیدپوست پرره

 غل، اعتقار سوء»مرض را استعاره از ،  81)بقره/ «مَرَض  قُلُوب ه مم فِی»رر تفسیر عبارت  چنین هم  5/411

   8/81، همان)راند.  می« و حسد

 اگرچه بسامد استفاره از علوم بیانی نسبت به علوم بدیعی، است که رر این تفسیرآن بیانگر  ها بررسی

و نثدر کتداب از نظدر اسدتفاره از     نبوره از عناصر بیانی نیز چندان چشمگیر بهره بررن اما ، است تر بیش

 ی زبدانی هدا  تنها از نظر کاربرر ویژگی، الجامعجوامععناصر علوم بالغی شاخص نیست. بنابراین تفسیر 

 است.  برجسته صرفی و نحوی  اهمیت رارر و )

 ی محتواییها ویژگی .2-2-1-2

گداه شدناخت ایدن    ی پر بسامد این تفسدیر اسدت کده    ها مایهررون، ی محتواییها منظور از ویژگی

و رویکررهدای  طبرسدی  به خاطر تنوع و تعدرشان رشوار است. رر این بخش مکتب تفسیری  ها گیویژ

 شور. میبررسی او تفسیری 
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 الف: مکتب تفسیری 

ی مختلفی کده رربدارۀ چگونده    ها نظریه»رر این پژوهش منظور از مکتب تفسیری عبارت است از: 

« ی مختلف مفسران رر بیان معنای آیات قرآنها روش»و ، «افتهتفسیر کررن قرآن ابراز شده و شیوع ی

از او مجموعه آرای تفسیری یک مفسر که رر معانی آیات قرآن مورر پذیرش جمعی از مفسران بعد »و 

مشخص شد هرچند این تفسیر رر الجامع جوامعبا بررسی تفسیر   8/51 :8838، بابایی) «.قرار گرفته باشد

، روایدات معصدومین  ، ات قدرآن از آید طبرسی اما استفارۀ  ؛قرار رار« اربی -اجتهاریتفاسیر »رستۀ 

کند و رر رستۀ  میاین تفسیر را از رستۀ تفاسیر اجتهاری اربی صرف خارج ، ی فقهی و کالمیها ریدگاه

 اسدت کده مفسدران رر ایدن    آن تفاسیر  این گونه رهد. منظور از میقرار « تفاسیر اجتهاری نسبتاً جامع»

ی علمی و ها قراین عقلی و راره، روایات، آیات قرآن، تفاسیر برای توریح آیات از لغت و اربیات عرب

   56همان، ) .ندا هشان استفاره کررغیره به فراخور رانش و آگاهی

 در متنطبرسی ی تفسیری ها ب: رویکرد

رر رو بخدش  ی اربدی  هدا  رویکرر غالب این تفسیر است که رر بخدش ویژگدی  رویکرد ادبی :   .1

 ی زبانی و بالغی مورر بررسی قرار گرفت.ها ویژگی

از تداریخ و  طبرسدی  بررسدی چگدونگی اسدتفارۀ    ، منظور از رویکدرر تداریخی  رویکرد تیاریخ :   .2

رمن بیان مکدی و  ، از هر سوره آوررهپیش که  ای کوتاه هرر این تفسیر رر مقدماو ی آن است. ها روایت

ی کوفیون و بصدریون رربدارۀ   ها به ریدگاه، بیان شده ها و بیان احاریثی که رر فضیلت سوره ها مدنی سوره

کده رر آغداز    ای کوتداه  هپرراخته است. برای نمونه رر مقدمد ها  آن اختالف قرائات و تعدار آیات رر نظر

  8/418: 8814طبرسی، ) «.خمس بصای، مئتا  و س   آیات ُوفی   ةمکی  »نویسد:  می ،سورۀ اعراف آورره

 بیان شأن نزول آیات است، گیرر میی که رر بخش رویکرر تاریخی مورر توجه قرار مسایل از ریگر

َوابِّ »پررازر. برای نمونه رر تفسیر آیۀ  میگاه به اقتضای آیه به بیان شأن نزول آن طبرسی  که ِإ َّ َشاَّ الدَّ
َفُاوا َفُهْم اَل  َُ ِذیَن  ِه الَّ « قدوم بندی قریظده   »شکنی علت نزول این آیه را پیمان،   11/انفال)« ُیْؤِمُن وَ  ِعْنَد اللَّ

فنکثدوا بدأن   ، علی أن ت یُمالئوا علیه عدواً و هم بنو قریظه عاهدهم رسول اهلل»گوید:  میراند و  می

ب یدوم  أعانوا مشرکی مکه بالسّالح و قالوا: نسینا و أخطأنا ثمّ عاهددهم فنکثدوا و مدالئوا علیده األحدزا     

  5/435همان، ) «85.الخندق

که جا  آن تفسیر آیات قرآن بر اساس مبانی فقهی است. از، منظور از رویکرر فقهیرویکرد فقهی :   .3

رر این تفسیر رر پی تفسیر آیات قرآن بر اسداس فقده شدیعی و     رور، به شمار میاز مفسران شیعی طبرسی 
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رر مقدمۀ کتاب از بهدره بدررن خدور از    او است. نکتۀ قابل مالحظه این که اگرچه  احاریث معصومین

ی هدر رو  هدا  امدا ریددگاه    ؛اشاره کرره ،زمخشری که تفسیری از منظر فقه اهل سنت است تفسیر کشاف

با تمام سخنان زمخشری موافق نبدوره و آن بخدش از   طبرسی ؛ یعنی باشد میمفسر رر تفسیر قرآن متفاوت 

و روایدات   قدرآن نپذیرفتده و بدا اسدتفاره از آیدات     ، را که زمخشری با فقه اهل سنت تفسیر کررهآیات 

سورۀ انفدال   48رر تفسیر آیۀ او از منظر فقه شیعی پرراخته است. برای نمونه ها  آن به تفسیر معصومین

رر فقه اهل سنت جددا  رویکرر فقه شیعی خور را از رویک« أصحابنا»یا « قال أصحابنا»با استفاره از عبارت 

المرار إلصاق المسدح  »نویسد:    می6/مائده) «وَ اممسَحُوا ب رُءُوسِکُمم»رر تفسیر عبارت رر جای ریگر کند.  می

  و با استنار بده روایدات   8/865: 8814طبرسی، ) «88بالرّأس و أصحابنا یوجبون أقلّ ما یقع علیه اسم المسح

ُلوا ِممَّ ا » عبارت تفسیر رر چنین هم گرراند. سخن خور را مؤکد می و امام کاظم م صارق اما ُُ
ْ
َو اَل َص أ

ُه َلِفْس     ِه َعَلْیِه َو ِإنَّ ِا اْسُم اللَّ َُ  فقهدای  احکدام  بندابر  ،است کتاب اهل ذبیحۀ حکم رربارۀ که  858)انعام/« َلْم ُیْذ

ُله لفس ؛ و فیه دالل» نویسد: می شیعی متقدم ْلن  ه ال یص ب  م نهم ، أیض ا  ، ایم ْب احب اه ا الکت ابعلی صح ةو إ   أ
 نگداه  رر کشاف و الجامعجوامع» مقالۀ رر ی .گازار8/468 :همان طبرسی،) «84.صعالی، هالقصد إلی ُْا اسم اللَّ 

 رر کده  حدالی  رر است راشته نظر امامیه فقهای متقدمان آرای به ،حکم این رر طبرسی که راره نشان «تطبیقی

  813-818 :8818 ،گازاری) .است یافته تعدیل شیعی فقهای بین رر ریدگاه این اخیر قرون

 آیدات  برخی تفسیر به امامیه  یا شیعی فقه) فقهی رویکرر با تفسیر این رر او اگرچه که گفت توان می

 یا جنبی رویکررهای رستۀ رر و نیست غالب رویکرر این از طبرسی استفارۀ بسامد اما ،است پرراخته قرآن

  .رارر قرار تفسیر این یا هحاشی

ی کالمدی اسدت.   ها بر اساس ریدگاه قرآنتفسیر آیات ، منظور از رویکرر کالمیرویکرد کالم :  .4

-مجمدع رر تفسدیر   اورر این بخش نیز با کالم شیعی به تفسیر آیات مربوط پرراخته است. اگرچه طبرسی 

سخن گفتده و  ها  آن جبائی و آرای کالمی، ابن خشید، به صراحت از متکلمان معتزلی مانند ابن فرید البیان

ایدن   سدخنان الجدامع  جوامدع اما رر ، را پذیرفته استسخن ایشان با کالم شیعی آنان  موارر اختالفیجز رر 

َو اَل »رر تفسیر عبدارت   طبرسیبدون نام مطرح کرره است. برای نمونه اغلب ، سربسته، را پوشیدهمتکلمان 
هدذا  »گویدد:   میکند و  میعقیدۀ یهوریان مبنی بر شفاعت پدارانشان را باطل   41)بقره/« َش َفاَعة  ُیْقَبُا ِمْنَها 

که اعتقار رارر طبرسی   8/11: 8814طبرسی، ) «81.فأیئسوا "آباؤنا یشفعون لنا"ألنّهم قالوا: ، مختصّ بالیهور

خللدی ایجدار    اکدرم  رر باب ابطال عقیدۀ یهور صارق است و رر اصل شدفاعت رسدول  تنها این آیه 
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و  کندد  مدی رر این بخش به طور رمنی نظر معتزلیدان رربدارۀ شدفاعت را رر     او . 8/11همان، ) کند مین

 راند.   میآن « نحوه و چگونگی»اختالف متکلمان رر اصل شفاعت را ناشی از اختالف رر 

که اهدل سدنت    یرر حال، از ریگر مباحث کالم شیعی موروع تولد پیامبران از سلسلۀ موحدان است

 َو » تواند از سلسلۀ موحدان باشد. فقهای اهل سنت رر تفسیر آیدۀ  میپیامبران لزوماً نوترت ند هست معتقد
 ْْ ِبیهِ  ِإْبَااِهیمُ  َقاَل  ِإ

َ
ِخُذ  آَزَر  ِْل َصتَّ

َ
ْصَنام   أ

َ
ي آِلَهة   اأ َک  ِإنِّ َرا

َ
رربدارۀ نسدبت     14)انعدام/ « ُمِب ین   َضاَلل   ِفي َقْوَمَک  َو  أ

پرست بوره است. مشرک و بت، پدر حضرت ابراهیم ،که آزرباور رارند و آزر  حضرت ابراهیم

أن  ه ، أیضا  ، قال أصحابنا: إ   آْر ُا  اسم جد  إبااهیم ْلمه و روی»گوید:  میرر این باره رر حالی که طبرسی 
ه نا، ُا  عم  ّ  دین و قالوا إ   آبا  نبی  م ن ص لب ، صع الی، ه. أن  ه ق ال: ل م ی دل ینقلن ی الل  إلی آدم ُ انوا مو

سنی بدنس الجاهلی   اات لم یدن  اهاین إلی أرّام المطه  رر تفسیر  چنین هم . 5/511: 8814طبرسی، ) «86ة.الط 

َمْلُ   اْلَیْومَ »عبارت  ُْ َ
بده تبیدین    با استنار به احاریث امام صارق و امام باقر  8)مائده/« ِدی َنُکمْ  َلُکمْ  أ

  5/813همان، ) .پررازر می حارثۀ غدیر خم و مسئلۀ امامت حضرت علی

رر تفسیر آیات به کالم شیعی و آن بخش از کالم معتزلی که بدا  ایشان توان گفت که  میرر نتیجه 

اما ایدن رویکدرر نیدز    ، ها به تفسیر آیات پرراخته بر اساس آنتوجه کرره و ، کالم شیعی سازگار است

 ی است. ا هجنبی و حاشی ، بلکهرویکرر غالب نیست، رویکرر فقهیچون 

 روابط بینامتنیت  .2-3

 بدا پیدروی  ژولیا کریستوا روابط بینامتنی است. ، شور میاز ریگر مباحثی که رر رویکرر ژانری بررسی 

از مفهدوم  این برای اولین بار مفهوم بینامتنیت را به کار برر. از نظر کریستوا ، بارت و باختین، از روسوسور

ماندد و   مدی اما قلمرو این معنایابی صرفاً به سدخن اربدی محددور ن    ؛یابد میرر حیطۀ سخن اربی معنا اساس 

مدتن رر خدأل   گوید: امکان ایجدار   می. کریستوا رر این باره نفوذ نمایدی ریگر زبان نیز ها تواند به حوزه می

رهد و استوار به رمزگانی اسدت کده    میمعنا ، یما هتر خواند هر متن بر اساس متونی که پیش»وجور ندارر و 

مجموعۀ رانشی است کده بده    وی رابط اجزای سخن ها ... مناسبات بینامتنی رر حکم حلقه یما هشناخت تر پیش

کریستوا تمام متن را متأثر از متون ریگدر    8/851 :8813، احمدی) «.رهد تا معنا راشته باشد میمتن امکان 

موقعیت آن به مثابۀ کدنش  ، سویۀ معنایی متن هر چه باشد»گوید:  می  و 881: 8831، نامور مطلق) راند می

ی هدای  ... هر متن از همان آغاز رر قلمرو قدرت سدخن  های ریگر را رر خور رارر فرض سخن پیش، رتلتگر

 . 851همان، ) «.کنند به آن تحمیل میرا  خاص است که فضاییریگر 
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ریگر و حتی رر موارری بیش از  نداز این امر مستثنا نیست ،بخشی از زبانبه عنوان متون تفسیری نیز 

با متن قرآن سدر و  . اگرچه متون تفسیری به طور مستقیم هستندقلمروهای زبانی عامل مفهوم بینامتنیت 

ی  رر قلمدرو زبدان   اما سنت تفسیرنویسی را ؛وجور راررها  آن نکار رارر و ارتباطات بینامتنی عمیقی بی

رهد که کار تفسیرنویسان همواره بر بنیار کار مفسدران سدلف اسدتوار بدوره و      فارسی و عربی نشان می

 ، . از ایدن رو 41-8/44 :8811، بابدایی ) پیوسته نقل متن از تفسیری به تفسیری ریگر انتقال یافته اسدت 

پیش از ) ی استوار بر قرآن کریم و متأثر از متون همزمانی و ررزمانیتوان متن را می الجامع جوامعتفسیر 

رر نظدر   غیدره  عرفدانی و ، فقهی، کالمی، تاریخی، متون اربی، متون تفسیری،   شامل اربیات عربخور

ائمدۀ  ، هدای بنیدارین پیدامبر اسدالم     ناقل شماری از گزاره، گرفت که بنابر خصلت آیینی بورنش

 مفسران و راویان احاریث است. ، اطهار

ارتبداط بیندامتنی رارر و    قدرآن کدریم  کامالً بدا   الجامعجوامعتفسیر  ،از نظر بینامتنیت کریستوایی

این تفسیر با  چنین همی ساختاری و محتوایی قرآن مطابق است. ها ی مختلف این تفسیر با بخشها بخش

 رر مقدمۀ تفسیرطبرسی ارتباط رارر.  الکافی الشافی و تفسیر البیانمجمعتفسیر ، زمخشری تفسیر کشاف

ی از رو ا«جدامع »و « گلچین»، «گزیده»این تفسیر را بنابر ررخواست فرزندش برای تهیۀ ، الجامعجوامع

که رر بررسی روابط بینامتنی تنها جا  آن   رانسته است. ازالکافی الشافیو  البیان مجمعتفسیر ) کتاب قبلی

آثار مختلف رر رستۀ بینامتنیت قرار  میانشوند و هرگونه مناسبت  میی محتوایی آثار بررسی نها ویژگی

ارتباطات بینامتنی ایدن   ترین مهمنگارندگان رر این پژوهش تصمیم رارند به اختصار به بررسی ، گیرر می

 ند. رر رو حوزۀ ساختار تفسیر و محتوای آن بپرراز مجمع البیان تفسیر با تفسیر

این قدرار   از ،ارتباط رارند البیان مجمعکه با تفسیر  الجامعجوامع ی ساختاری تفسیرها ویژگی ترین مهم

و اختالف کوفیون و بصدریون رر تعددار آیدات رر مقدمدۀ      ها : اول: بیان مکی و مدنی بورن سورهباشند می

و اهل حدیث رر فضیلت هر سدوره   آید؛ روم: بیان روایات معصومین میکوتاهی که قبل از هر سوره 

آید؛ سوم: بیان یک یا چند آیه از قرآن کدریم پدس از مقدمدۀ     میکه قبل از هر سوره  ای کوتاه هرر مقدم

ی صرفی و نحوی کلمات و عبارات قرآنی رر تفسدیر  ها آید؛ چهارم: بررسی میابتدایی که قبل از هر سوره 

 ی قبلدی هدا  رر بخدش  هدا  که این ویژگدی جا  آن آیات. از آیات؛ پنجم: بیان اختالف قرائات و شأن نزول

 کنیم. میخورراری ها  آن از توریح مفصل، رویکرر اربی و تاریخی  توریح راره شده است)

از نظر مناسبات بیندامتنی ارتبداط رارر. بدا     مجمع البیاناز نظر محتوایی نیز با تفسیر  الجامعجوامعتفسیر 

بیان گزیدۀ ) گوییاز نظر گزیده الجامعجوامع مشخص شد که تفسیر البیانمجمع مقایسۀ این تفسیر با تفسیر
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رر این تفسیر سعی راشدته   طبرسیتفاوت رارر.  البیان مجمع  با تفسیر عامیانهزبان ) مطالب  و سارگی زبان

عموم مررم زمان فهم برای را خالصه کرره و با زبانی ساره و عوام مجمع البیانمطالب مطرح شده رر تفسیر 

 ُث مَّ »رر تفسیر عبارت  مجمع البیانرر او ی نوآموز مدرسۀ رروازۀ عراق بیان کند. برای نمونه ها خور و طلبه
روی عن اب ن عب اأ أن  ه ق ال ع اض الخل   و ع ن مجاه د ق ال »نویسد:  می  88)بقره/« اْلَماَلِحَکةِ  َعَلی َعَاَضُهمْ 

یات علی المالحکعاض أصحاب اْلسما  و علی هذا فیکو   و فیهم من یعقا و فیهم م ن ال  ةمعناه ثم  عاض المسم 
سدخن ابدن عبداس و     الجامعجوامع رر تفسیراو   8/11 :8811، طبرسی) «81.یعقا فقال عاضهم غل ب العق ال 

یات »مجاهد را حذف کرره و نوشته است:  ُ  ا ْل   ف ی  ﴾اْلَماَلِحَک ةِ  َعَل ی﴿ثم  عاضهم أی عاضهم المسم  م ا ْ و إن 
یات العقال  فغل  بهم ْفَس  ِإ َّ »رر تفسیر عبارت  البیان مجمعیا رر تفسیر   8/41: 8814، طبرسی) «81.المسم   ال نَّ

اَرة   مَّ
َ
و ِ  َْل مَ  َما ِإالَّ  ِبالسُّ ِّ ي َر هو  ةأی ُثیا »نویسد:  می  18/یوسف)« َربِّ و  و الش  ق د ص دعوا اسنس ا  إل ی  ةاْلما بالس 

ف وأ ُ ذلک ةالمعصی رر او   8/181 :8811طبرسدی،  ) «83.و اْللف و الالم للجنس فیک و  المعن ی إ   ُ ا  الن 

ْفَس  ِإ َّ ﴿»نویسد:  میکند و  میاین مطلب را خالصه  الجامعتفسیر جوامع اَرة   النَّ مَّ
َ
 َم ا ِإالَّ ﴿، أراد الج نس ﴾ِبالسُّ و ِ  َْل

مَ  ِّ ي َر ی بالعصم ﴾َربِّ ذی رّمه رب    8/184: 8814طبرسی، ) «51ة.إال البعض ال 

 برای تفسیر آیات بده تفسدیر   الجامعجوامع رر تفسیرطبرسی نشان رار که اگرچه  ها بررسی چنین هم

اما گاه برای  ؛را ذکر کرره استآن رر عنایت راشته و خالصه و گزیدۀ مطالب مطرح شده  مجمع البیان

ی قرآنی و روایی پرراختده اسدت کده ایدن     ها ۀ مطالب ارافی و آوررن نمونهیبه ارا، تفهیم بهتر مطالب

متون روایی و متون عربی ارتباط بیندامتنی  ، با قرآن ، ولینیامده مجمع البیانرر تفسیر  ها مطالب و نمونه

ْس َما َ  آَدمَ  َعلَّ مَ  َو »رر تفسدیر عبدارت    طبرسیرارر. برای نمونه 
َ
أی أس ما  »نویسدد:   مدی   88)بقدره/ « اْْل

ها یات ُل  ی و ، فحذف المضاف إلیه لکونه معلوما  مدلوال  علیه بذُا اْلسما ، المسم  ْل   اسسم ال بد  ل ه م ن مس م 
ض منه الالم ُقوله   الاَّ  َا عَ تَ اْش وَ ﴿عو 

ْ
  8/41 :8814طبرسی، ) «58.﴾اب  یْ َش  ُأ أ

 مجمدع  کررن مطالب مطرح شده رر تفسیرو قابل فهم گزینش به  الجامعجوامع رر تفسیراو بنابراین 

پدرورره   مجمع البیان توان یافت که رر تفسیر میمطلبی را  تر کم الجامعجوامعپرراخته است و رر  البیان

، «تعددر »نشان رار که متون تفسیری از سه ویژگی ژانر کده شدامل    نگارندگانی ها نشده باشد. بررسی

بنددی کندیم.   را براساس رویکرر ژانری ررهها  آن توانیم می ند وهست است برخوررار« تمایز»و « تشابه»

رر زیرژاندر   الجامعجوامعقرار رارند و تفسیر  قرآنبر این اساس تفاسیر نامبرره رر ژانر تفسیر یا تفسیر 

رویکدرر  ، کالمی و فقهی رر این تفسیر، رغم وجور رویکررهای تاریخیتفسیر اربی قرار رارر؛ زیرا علی

  ی زبانی و به ویژه رویکرر صرفی و نحوی  است. ها ویژگی) برجستۀ آن رویکرر اربیغالب و 
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 گیری  نتیجه

 توان برشمرر: را این گونه مینتای  پژوهش حارر 

هدا   آن اما هر یک از، بندی آثار مختلف منثور و منظوم وجور رارریی برای طبقهها هر چند مالک .8

 رویکرر ژانری است؛ این آثار بندینگارندگان بهترین رویکرر برای طبقهاشکاتتی رارند که به نظر 

اسدت  « تمدایز »و « تشدابه »، «تعددر »که متون تفسیری از سه ویژگی ژانر که شدامل  جا  آن از .5

ی از آن ئد جز چدون  همرا  الجامع تفسیر جوامعتوان متون تفسیری را به مثابۀ کل و  ، میندهست برخوررار

رر ژانر تفسیر یا تفسیر قرآن و زیرژانر تفسیر اربی قدرار   الجامعتفسیر جوامع. بنابراین ژانر قلمدار کرر

 گیرر؛ می

متدأثر از تالطمدات   ، وابسته به گفتمان شدیعی قدرن ششدم   ، مندکتابی تاریخ الجامع جوامع تفسیر .8

است. رر نتیجه ر مذهبی آن عص -اجتماعی روزگار خور و متنی برخاسته از رل مناسبات سیاسی -سیاسی

مؤید این نکته است که متن حارر رر عرض گفتمان  ،رر آن تولید شده الجامع جوامعکه  زمینۀ گفتمانی

گفتمان اهل سنت  قرار گرفته و با تبلیغ و تثبیت عناصر گفتمان شیعی سعی رر اشدغال فضدای   ) غالب

قدرار راره  ورش را مددنظر  خد  خداص  و اسباب، اهداف، گفتمانی عصر راشته و به همین منظور مخاطبان

گفتمدان اهدل   ) گر با گفتمان رقیبمتعارض و مجارله، متنی معترض الجامعجوامع است. بنابراین تفسیر

 مذهبی گفتمان شیعی است؛ -ام فکریاستوار بر نظ، بل گفتمانی مداراجو، سنت  نیست

 شیعی و معتزلی  و فقهی کالم) کالمی، تاریخی، با رویکررهای اربی الجامعجوامع هر چند تفسیر .4

صدرفی و نحدوی    ) به ویژه زبدانی ، اما عنصر غالب رر آن رویکرر اربی ؛فقه شیعی  نوشته شده است)

ی ها است و رویکرر بالغی این تفسیر چندان شاخص نیست؛ زیرا مخاطبان تفسیر که عموم مررم و طلبه

شناسدی را سدلب   ی بالغی و زیباییها هبه جنب طبرسیمجال پرراختن ، نوآموز مدرسۀ رروازه عراق بورند

 فهم بوره است؛برای گسترش گفتمان شیعی خور مجبور به استفاره از زبانی ساره و عواماو کرره بورند و 

و متأثر از متدون همزمدانی و    قرآن کریمتوان متنی استوار بر  را می الجامع جوامعهر چند تفسیر  .1

عرفانی و ، فقهی، کالمی، تاریخی، متون اربی، متون تفسیری، پیش از خور  شامل اربیات عرب) ررزمانی

، های بنیارین پیامبر اسالم ناقل شماری از گزاره، غیره رر نظر گرفت که بنابر خصلت آیینی بورنش

 ی سداختاری و محتدوایی از تفسدیر   ها اما از نظر ویژگی ؛مفسران و راویان احاریث است، ائمۀ اطهار

 بهره برره است.   البیانمجمع
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 ها نوشتپی
 

ما باشدد، بده    ، که خدا یاور او و مدرکار هر رویعنی فرزندم ابونصرحسن ؛ت قلب مننور ریده و قو. »8

ی که گزیده و گلچین و جدامع  [ کتابالکافی الشافیو  البیان مجمعمن پیشنهار کرر از رو کتاب مذکور ]

از افدزون بدر آن   استخراج و تألیف نمایم.  ،و اوصاف هر رو اثر را رر بر راشته باشد باشد و ابعارهر رو 

چه که مرا به نوشتن این کتاب ترغیب نمور،  ... البته آن ای برخوررار باشد کلمات نغز و تازه و نورسیده

« ه اسدت. بدور  و لطدایف آن  کشداف کتداب  رر اندیشۀ یاری جستن از کالم عالمه جاراهلل زمخشدری  

  8/81: 8814)طبرسی، 

[ پابه عرصۀ وجور نهارند و طدولی  الکافی الشافیو  البیان مجمعبه این ترتیب بور که این رو کتاب ]. »5

المثل شدند و به سرعت برق رر بدالر   ... به طوری که رر شهرها ررب ها را تسخیر کررند نکشید که رل

 )همان « .جریان یافتند

های بزرگ برای کسانی که مبتدی هستند و بهرۀ علمی کمی  گاهی ررک و فهم کتابجا که  از آن. »8

مررم زمان ما  تر بیشبرای بازگوکننده سنگین است و از سویی ها  آن رارند، رشوار و نقل و بازگوکررن

...  رر مسابقات علمی طوتنی نداچیز اسدت  آنان همتشان رر به روش کشیدن بار علوم رشوار و شرکت 

  83)همان، « .ای نیافتم که به این مهم بپررازم چاره

مررم، زمان ما، همتشان رر به روش کشیدن بار علوم رشوار و شرکتشان رر مسابقات علمدی   تر بیش. »4

  همان)« .طوتنی و ناچیز است

اخص است و نیز ایدن قرائدت رر    «مِلک»اعم و  «مُلک»اند؛ زیرا برخی از قراء مَلِکِ قرائت کرره. »1

اندد، از بداب   قرائت کرره "الف"با  «مالِک»وجور رارر. و کسانی که  «مَلِکِ النّاس»ول خدای تعالی، ق

  1همان، )« .است او برای توسعه رارن معن "ظرف"به  "اسم فاعل"ارافۀ 

 «اإلنجیدل »اند و را رر آیۀ چهار ذکر نکرره «أنزل الفرقان»را یک آیه شمرره و جملۀ  «الم».کوفیان 6

و رسوتً إلدی  »اند، ولی بصریون آیه را تا جملۀ [ پایان یک آیه به حساب آورره41روم را نیز ]رر آیۀ 

   816همان، )« .اندیک آیه شمرره «بنی إسرائیل

 «الْأَنْفَدالَ  سمدأَلُونَکَ ی»... و قرائت به نصدب   است «الْأَنْفَال  عَن »یعنی  ؛این قرائت سبب قرائت ریگر». 1

را روشن کرره است )با اختصار  "أنفال"همان تقارا را با صراحت بیان کرره و هدف از پرسش رربارۀ 

   5/444همان، « ).رر لفظ 
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نشانۀ ح  و محلی برای انجام مناسک اسدت آن را   ،. مشعر به معنای محل نشانه است و چون این مکان1

را  «مشعرالحرام»توصیف شده است.  «الحرام»اند و به خاطر حرمت و قداستی که رارر به نامیده «مشعر»

   8/511 همان،)« .نیز گویند "مزرلفه"

   1/848)همان،  «.خرر و بینایی عقلی استاز آن، کلمۀ أبصار جمع بصر است که مقصور » .3

است که مبنی بر فتح بوره و معنی استغراق نفدی   «اللَّهُ إ تَّ إ لهٍت »به منزلۀ تی نفی جنس رر   مِن). »81

  8/453 همان،)« .است اراکند و رر مقام رر نص را افاره می

... و کسدانی کده    اخص است «مِلک»اعم و  «مُلک»اند؛ زیرا قرائت کرره «مَلِک»اء برخی از قر. »88

« .مالک تمام امور رر روز جزاست ... منظور از آیه این است که خداوند اندبا الف قرائت کرره «الِکِمَ»

   8/1 همان،)

پیمان بست که با رشمن او همکداری  ها  آن با مقصور آیه، یهور بنی قریظه است که پیامبر. »85

را یاری کررند و گفتند کده مدا فرامدوش    ایشان  با فرستارن اسلحه برای مشرکان مکه،آنان  نکنند، ولی

پیمان بست، باز هم پیمان را شکستند و رر ها  آن ره ]پیامبر[ باکرریم و مرتکب اشتباه شدیم؛ سپس روبا

   5/435همان، « ).یاری کررند جن  خندق به رشمنان پیامبر

ترین مقدار از سر را  مقصور از مسح چسباندن و کشانیدن رست بر سر است و اصحاب ما مسح کم. »88

   8/865همان، « ).رانند که، به نظر عرف، مسح بر آن صدق کند، واجب می

 تحقدق  هدا  آن از خددا  ذکدر  قصد زیرا خورر؛ شور نمی نیز را کتاب اهل ذبیحۀ کفار، سایر بر عالوه» .84

   8/568همان، ) «.شناسند نمی را خدا چون یابد. نمی

مان از ما شدفاعت خواهندد   ن ما فرزندان پیامبر هستیم، پدراگفتند: چومخصوص یهور است که می. »81

   8/11 همان،)« .را ناامید کرره استها  آن با این آیات کرر. خداوند

. آزر، نام جد مارری ابراهیم بوره و نیز روایت شده که آزر عموی او بدوره اسدت و رربدارۀ پیدامبر     86

اندد. از  همگی یکتاپرسدت بدوره   تا حضرت آرم گویند آباء و اجدار پیامبر اسالم اسالم نیز می

فرموره است: پیوسته خدای تعالی مرا از پشدت مدرران پداک بده ارحدام      اند که خور حضرت نقل کرره

   5/511همان، « ).کرر و هرگز مرا با پلیدی جاهلیت آلوره نساخت مارران پاک منتقل می

ها را ]به فرشتگان[ نشان رار و از مجاهدد روایدت    از ابن عباس روایت شده که گفت: خداوند پدیده .81

شدورکه او   ها را )به فرشتگان  ارایه نمور و بر این اساس معنا چندین مدی   گرریده که گفت: صاحبان نام

رای ندام گرریدندد[   ها ]کده را  گان  را بر فرشتگان عرره راشت و رر میان آن ها )نامیده شد صاحب نام
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ها را بدر   گوید با غلبۀ خررمندان آن صاحبان نام خرر بور پس مجاهد می برخی خررمند و برخی ریگر بی

   ]با رخل و تصرف[8/811: 8811فرشتگان نشان رار )طبرسی، 

]برای آنان عررده راشدت[ و ردمیر مدذکر      راران ]صاحبان نام[ را به فرشتگان نشان رار سپس نام. 81

آورره شد چون رر میان آن نامبررگان و رارای اسدامی، خررمنددان ]نیدز[ بورندد پدس ایشدان را ]بدر        

  8/41: 8814خرران[ غلبه رار. )طبرسی،  بی

 گررر که[ الف کشاند. ]یارآوری می رارر و گاه به گناه می چرا که نفس او را به گناه و بیدار وا می. 83

هدای   شدور کده همده نفدس     و تم رر واژۀ النفس ممکن است برای جنس باشد و این گونده معندا مدی   

  8/181: 8811زارگان این گونه هستند. )طبرسی،  آرمی

باشد )؛ یعندی برخدی کده     بعض می« إلّا مَا رَحِمَ رَبيی»جنس است و منظور از ما رر « نفس»مرار از . 51

: 8814رایشان رحم کرره است یا مرار از ما زمان است. )طبرسی، پروررگارم به سبب ]نعمت[ عصمت ب

8/555  

الیه ]یعنی المسمیات[ حدذف شدده   مضاف «و علّم آرم أسماء المسمّیات کلّها»تقدیر آیه این است ». 58

 "تم"کند و هر اسمی ناگزیر باید مسمایی راشته باشدد و  است؛ زیرا ذکر اسماء بر حذف آن رتلت می

   8/41: 8814طبرسی، « ) شَیمباً الرَّأْسُ اشْتَعَلَ وَ)]رر األسماء[ عوض محذوف است مانند آیۀ کریمۀ 
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