تفسیر «جوامعالجامع» و فقه مذاهب اسالمی

دکتر کریم دولتی

1

چکیده

یکی از دانشمندان برجسته قرون پنجم و ششم هجری قمری ،ابوعلی فضل بن حسن
طبرسی است .طبرسی با تألیف دو تفسیر کامل بر قرآن کریم ،تعمقش در این علم را نشان
داده است .تفسیر جوامع الجامع که طبرسی در اواخر عمرش نگاشته است ،به مباحث فقهی
مذاهب اسالمی اشاراتی دارد ،که مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله ،ضمن بررسی تفسیر جوامع الجامع مواردی را که طبرسی به اختالفات فقهی
مذاهب اسالمی اشاره میکند ،استخراج نموده و با نظر فقهای سایر مذاهب سنجیده و مورد
ارزیابی قرار گرفته است .در این تحقیق نشان داده شده است که وی ،در یازده موضع ،نظر
فقهی مذاهب اهلسنت را در کنار نظر شیعه ذکر میکند که شامل نُه موضع نظر شوافع،
هشت موضع نظر احناف و یک موضع نظر مالکیان میباشد ،اما هیچگاه به نظر فقهی حنابله
اشاره نکرده است .در چهار موضع نیز مطلبی در ارتباط با پیشوایان دو مذهب حنفی و
شافعی آورده است .بیان دقیق فتاوای فقهی مذاهب اهل سنت ،در کنار ذکر نظر مشهور در
مذهب شیعه ،گویای این است که طبرسی فقیهی مسلط بر «علم الخالف» بوده است ،هر چند
نام وی بیشتر به عنوان مفسر قرآن کریم شهرت یافته است.
کلید واژهها

تفسیر جوامع الجامع ،طبرسی ،فقه مذاهب اسالمی ،تفسیر تطبیقی ،آیات االحکام،
علمالخالف.
 -1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی.

مقدمه
قبل از ورد به بحث اصلی این مقاله الزم است در ابتدا ،نگاهی اجمالی بر زندگینامه
طبرسی به خصوص اساتید ،شاگردان و آثارش به طور ویژه مورد کنکاش قرار گیرد .آنگاه،
تمام مواردی که اقوال فقهی سایر مذاهب اسالمی در کنار رأی شیعه آمده ،ذکر و اقوال عالمان
هر مذهب با توجه به مطلبی که در تفسیر جوامع الجامع آمده است ،مطابقت داده شود.
نگاهی اجمالی بر زندگینامه طبرسی
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ابوعلی فضل بن حسن طبرسی معروف به امین االسالم طبرسی در سال  468در مشهد
مقدس دیده به جهان گشود .اصالت وی را تفرشی یا مازندرانی دانستهاند ولی قطع ًا نشو و
نما و تربیتش در خراسان بوده است .طبرسی عمرش را در دو شهر مشهد مقدس و سبزوار
(بیهق) گذراند .هر چند وجهه برجسته و معروف علمی او ـ بخصوص با توجه به آثارش ـ
قرآنی و ادبی بوده است ،اما در فقه و تاریخ نیز چهرهای سرشناس محسوب میشود .وی در
سال  523به سبزوار عزیمت کرد .طبرسی حدود هشتاد سال عمر کرد و در نهایت ،در روز
عید قربان سال  548در سبزوار وفات یافت ،اما جسدش را به مشهد مقدس منتقل کرده و در
نزدیکی حرم مطهر رضوی مدفون گردید (طهرانی1392 ،ق1972/م ،ص216ـ217؛ امین،
1420ق2000/م ،ج ،13ص64ـ.)65
از جمله اساتید وی میتوان یاد کرد از :ابوعلی پسر شیخ طوسی ،ابوالوفاء الرازی ،سید
ابوطالب الجرجانی ،موفق الدین حسین بن فتح الواعظ ،محمد بن الحسین القصبی الجرجانی،
عبداهلل بن عبدالکریم بن هوازن القشیری ،عبیداهلل بن محمد بن الحسین البیهقی و شیخ جعفر
الدورستی .وی شاگردان متعددی نیز داشت که از آن جمله عبارتاند از :پسرش رضی
الدین حسن بن فضل (صاحب مکارم االخالق) ،سید ابوالحمد مهدی بن نزار حسینی قاینی،
رشیدالدین ابوجعفر محمد بن علی بن شهرآشوب ،شیخ منتجب الدین (صاحب الفهرست)،
قطب راوندی ،سید فضل اهلل راوندی ،السید شرفشاه بن محمد بن زیادة االفطسی ،عبداهلل
بن جعفر الدورستی و شاذان بن جبرئیل القمی (طهرانی1392 ،ق1972/م ،ص217؛ امین،
1420ق2000/م ،ج ،13ص65ـ.)66
برخی از محققان در زندگی وی آوردهاند :وی دچار سکته شد و گمان کردند مرده است.
وقتی او را دفن نمودند ،نذر کرد اگر از این وضع رها شود تفسیری بنویسد .در این بین ،قبرکن

به یادش آمد چیزی را در قبر او جا گذاشته است .مخفیانه قبر را کنده ،او را زنده مییابد
(امین1420 ،ق2000/م ،ج ،13ص .)67البته مشابه این نقل ،برای مولی فتح اهلل کاشانی نیز
ذکر شده است (قمی1327 ،ش ،ج ،1ص346؛ مدرس تبریزی1374 ،ش ،ج ،5ص.)20
آثار طبرسی
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آثار قطعی طبرسی :مجمع البيان لعلوم القرآن ،جوامع الجامع یا جامع الجوامع ،الكاف
الورى ب َاعالم
الشاف من كتاب الكشاف ،الوجيز فی التفسیر ،الوافي في تفسير القرآن ،اِعالم َ
الهدى في فضائل األئمة(ع) ،تاج المواليد ،اآلداب الدينية ،الخزانة المعينية ،النور المبين ،الفائق،
غنية العابد و منیة الزاهد ،رسالة حقائق األمور ،شواهد التنزيل لقواعد التفضيل و العمدة في
أصول الدين و الفرائض و النوافل به زبان فارسي.
کتب منسوب به طبرسی :كنوز النجاح ،عدة السفر و عمدة الحضر ،معارج السؤال ،أسرار
األئمة ،مشكاة األنوار في األخبار ،الجواهر في النحو و نثر الآللي گزیدهای از فرمایشات
امیرالمؤمنین(ع) به ترتیب حروف الفبا (امین1420 ،ق2000/م ،ج ،13ص66ـ.)67
از میان آثار طبرسی ،دو مجموعه تفسیری مجمع البيان لعلوم القرآن (معروف به تفسیر
مجمع البیان) و جوامع الجامع مشهورترین آثار وی محسوب میشوند.
طبرسی در مجمع البیان با ترکیب و ترتیبی بینظیر ،به مباحث مختلف قرائت ،لغت ،ادبیات،
نزول ،تفسیر و غیر آنها اشاره میکند و بی آن که تعصب خاصی نسبت به عقیدهای بروز
دهد ،در صدد بیان تفسیر برمیآید و به سخن صحابه ،تابعان و اندیشمندان گذشته توجه
میکند .البته رویکرد کلی شیعی در این تفسیر مشخص است ولی دافعهای در پیروان سایر
مذاهب اسالمی ایجاد نمیکند ،به گونهای که شیخ محمود شلتوت مفتی بزرگ سابق االزهر
مصر ،آن را تفسیری قابل استفاده و برجسته از جمیع جهات دانسته است (ذهبی ،بیتا ،ج،2
ص100ـ103؛ ایازی1386 ،ش ،ج ،3ص1029ـ.)1032
اما جوامع الجامع که موضوع مقاله حاضر است ،به شرح و تفسیر تمام آیات قرآن پرداخته
است .این تفسیر ،بعد از تألیف مجمع البیان و الکاف الشاف من کتاب الکشاف توسط طبرسی
نگاشته شده است .وی برخالف مجمع البیان که کتابی است دارای فصلبندی و ابواب مشخص
در بیان لغت ،قرائت ،اعراب و دیگر ابواب ،در این تفسیر ،ذیل هر آیه به بیان مجموع نکات
مورد نظرش میپردازد .طبرسی در جوامع الجامع کمتر به نکات فقهی پرداخته است و در

عوض ،بار اصلی تفسیر با نکات ادبی است .روش ادبی وی نیز الگوی زیادی از کشاف
زمخشری برگرفته است و به تعبیری میتوان آن را تلخیصی از کشاف دانست که با رویکرد
شیعی انجام پذیرفته است (طبرسی1378 ،ش ،ج ،1ص27ـ.)32
مباحث فقهی مذاهب اسالمی در جوامع الجامع
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وقایع یاد شده در خصوص وضعیت مذهبی زمان زندگی طبرسی در خراسان بزرگ ـ
بخصوص غرب خراسان ،شامل :مشهد الرضا ،سبزوار و نیشابور ـ نشان میدهد هر چند
وضعیت پیروان شیعه در مشهد الرضا و سبزوار به نسبت سایر مناطق بهتر بود ،اما در مجموع
شیعه در ضعف شدیدی قرار داشت و همین ضعف سبب میشد آنان توان آشکار کردن
اعتقاداتشان از سایر مذاهب اسالمی را نداشته باشند و حتی در بسیاری از موارد ،مجبور به
احتیاط بودند .با این حال ،تفسیر قرآن جزء معدود علومی بود که کمتر با اختالفات و نظریات
گوناگون فقهی تداخل مییافت.
جوامع الجامع با این که تفسیری شیعی و مختصر میباشد ،در یازده موضع به نظر فقهی
سایر مذاهب میپردازد .اینک ،مواضع یاد شده ذکر و با توجه به نظر علمای مذاهب مختلف
اسالمی ـ متناسب با آنچه طبرسی از مذاهب ذکر میکند ـ به اختصار بررسی میشود.
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َو َأ ِت ُّموا الْ َح َّج َو الْ ُع ْم َر َة لِهَّ ِ
ل َفإ ِْن ُأ ْح ِص ْر ُت ْم َف َما ْاس َت ْي َس َر ِم َن الْ َه ْد ِي َو ال َت ْح ِلقُوا ُرؤُ َس ُك ْم َح َّتى
ذى ِم ْن َر ْأ ِس ِه َف ِف ْد َي ٌة ِم ْن ِصيا ٍم َأ ْو َص َدق ٍَة َأ ْو
َي ْب ُلغَ الْ َه ْد ُي َم ِح َّل ُه َف َم ْن َ
كان ِم ْن ُك ْم َم ِريض ًا َأ ْو بِ ِه َأ ً
ن ُُس ٍ
ك َفإِذا َأ ِم ْن ُت ْم َف َم ْن َت َم َّت َع بِالْ ُع ْم َر ِة ِإلَى الْ َح ِّج َف َما ْاس َت ْي َس َر ِم َن الْ َه ْد ِي َف َم ْن لَ ْم َي ِج ْد َف ِصيا ُم ثَالث َِة
ك َعشَ َر ٌة كا ِم َل ٌة ذلِ َ
َأيَّا ٍم ِفي الْ َح ِّج َو َس ْب َع ٍة إِذا َر َج ْع ُت ْم ِت ْل َ
ك لِ َم ْن لَ ْم َي ُك ْن َأ ْه ُل ُه ِ
حاض ِري الْ َم ْس ِج ِد
يد الْ ِع ِ
قاب.
الْ َحرا ِم َو ا َّتقُوا اللهَّ َ َو ْاع َل ُموا َأ َّن اللهَّ َ شَ ِد ُ
وی در خالل تفسیر این آیه میآورد:
«فَإِذا أَ ِم ْنتُ ْم اإلحصار يعنى فإذا لم تحصروا و كنتم فى حال أمن و سعة فَ َم ْن تَ َمتَّ َع بِال ْ ُع ْم َر ِة إِلَى
الحج هو أنّه إذا ّ
محرما
ال ْ َح ِّج ـ و تمتّعه بالعمرة إلى وقت ّ
أحل من عمرته انتفع باستباحة ما كان ّ
بالحج ـ فَ َما ْاستَ ْي َس َر ِم َن ال ْ َه ْد ِي ،هو هدى المتعة و هو واجب باإلجماع على
عليه إلى أن يحرم
ّ
افعي هو
خالف في أنّه نسك أو جبران :فعندنا و عند أبى حنيفة أنّه نسك يأكل منه ،و عند ّ
الش ّ

جبران جار مجرى الجنايات و ال يأكل منه( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،1ص)110
نظر شیعه:

امام صادق(ع) فرموده است :یک سوم از قربانی را بخور؛ یک سوم از آن را هدیه کن؛ یک
سوم آن را صدقه بده (مجلسی1406 ،ق ،ج ،5ص.)183
خوردن و خورانیدن از گوشت قربانی ،در نظر عالمان شیعه تجویز شده است (برای نمونه:
راوندی1405 ،ق ،ج ،1ص.)295
170

نظر احناف:

تأکید بر نسک بودن قربانی و جواز خوردن از گوشت قربانی با اختالف مختصر در برخی
از تعابیر ،توسط عالمان حنفی مذهب وجود دارد (برای نمونه :سرخسی1421 ،ق2000/م،
ج ،4ص26،156،158؛ مرغینانی ،بیتا ،ج ،1ص.)150
نظر شوافع:

در مقابل شیعه و احناف ،نظر عالمان شافعی درباره قربانی ،منع از خوردن از آن است
(برای نمونه :شافعی1400 ،ق1980/م ،ج ،2ص246،248؛ شیرازی ،التنبیه فی الفقه الشافعی،
ص81؛).
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قات َي َت َربَّ ْص َن بِ َأ ْن ُف ِس ِه َّن ثَالث ََة ق ُُر ٍ
وء َو ال َي ِح ُّل لَ ُه َّن َأ ْن َي ْك ُت ْم َن ما خَ َل َق اللهَّ ُ ِفي َأ ْرحا ِم ِه َّن
َو الْ ُم َط َّل ُ
إ ِْن ُك َّن يُؤْ ِم َّن بِاللهَّ ِ َو الْ َي ْو ِم آْال ِخ ِر َو بُ ُعولَ ُت ُه َّن َأ َح ُّق بِ َر ِّد ِه َّن ِفي ذلِ َ
ك إ ِْن َأرا ُدوا إ ِْصالح ًا َو لَ ُه َّن ِم ْث ُل
للهَّ
الَّ ِذي َع َل ْي ِه َّن بِالْ َم ْع ُر ِ
لر ِ
يم.
جال َع َل ْي ِه َّن َد َر َج ٌة َو ا ُ َع ِز ٌيز َح ِك ٌ
وف َو لِ ِّ
وی در خالل تفسیر این آیه میآورد:
افعي ،و ذهب أبو حنيفة إلى أنّها ثالث حيض .و
«و المراد بالقروء ،األطهار عندنا و عند ّ
الش ّ
هي جمع قُرء أو قَرء( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،1ص124ـ)125
نظر شیعه:

عالمان شیعه« ،قرء» را پاکی از عادت ماهانه معنا کردهاند (برای نمونه :مفید1413 ،ق،
ص43؛ طوسی1387 ،ق ،ج ،5ص.)239

نظر احناف:

فقهای حنفی بر خالف شیعه و شوافع« ،قرء» را دوره عادت ماهانه بانوان میدانند ،نه پاکی
از آن (برای نمونه :سرخسی1421 ،ق2000/م ،ج ،3ص 148،153و ج ،6ص13؛ مرغینانی،
بیتا ،ج ،2ص.)274
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نات
نات الأْ َ ِخ َو ب َ ُ
ُح ِّر َم ْت َع َل ْي ُك ْم أُ َّمهاتُ ُك ْم َو بَناتُ ُك ْم َو أَ َخواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو خاالتُ ُك ْم َو ب َ ُ
َ
الأْ ُ ْخ ِت و أُ َّمهاتُ ُكم ال َّ َ
هات نِسائ ِ ُك ْم َو َربائِبُ ُك ُم ال َّ
التِي
الرضا َع ِة َو أُ َّم ُ
َ
التِي أ ْر َض ْعنَ ُك ْم َو أ َخواتُ ُك ْم ِم َن َّ
ُ
فِي ُح ُجو ِر ُك ْم ِم ْن نِسائ ِ ُك ُم ال َّ
ناح َع َل ْي ُك ْم َو
التِي َد َخ ْلتُ ْم بِه َِّن فَإ ِْن ل َ ْم تَ ُكونُوا َد َخ ْلتُ ْم بِه َِّن فَال ُج َ
كان َغ ُفورا ً
ين ِم ْن أَ ْصالب ِ ُك ْم َو أَ ْن تَ ْج َم ُعوا ب َ ْي َن الأْ ُ ْختَ ْينِ إِالَّ ما قَ ْد َس َل َف إِ َّن اللهَّ َ َ
َحالئ ِ ُل أَبْنائ ِ ُك ُم ال َّ ِذ َ
َر ِحيم ًا.
وی در خالل تفسیر این آیه میآورد:
الربيبة من المرأة
«ربائِبُ ُك ُم» ،و المعنى ّ
« ِم ْن نِسائ ِ ُك ُم اللاَّ تِي َد َخ ْلتُ ْم بِه َِّن» متع ّلق ب َ
أن ّ
بهن كناية
الرجل و إذا لم يدخل بها فهى حالل له ،و معنى ّ
الدخول ّ
محرمة على ّ
المدخول بها ّ
أدخلتموهن
عن الجماع كما يقال :بنى عليها و ضرب عليها الحجاب ،فقولهَ « :د َخ ْلتُ ْم بِه َِّن» معناه
ّ
بالشهوة فذلك ـ أيضا ـ
الستر ،و الباء للتّعدية و ما يجرى مجرى الجماع من التّجريد و ال ّلمس ّ
ّ
دخول بها عند أبى حنيفة و هو مذهبنا( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،1ص247ـ)248
نظر شیعه:

عالمان شیعه ازدواج با ربیبه (دختر همسر) را تنها در صورتی حرام میدانند که مرد با مادر
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نظر شوافع:
عالمان شافعی نیز قائل به نظر شیعه هستند (جوینی1428 ،ق2007/م ،ج ،15ص.)144
شافعی روایتی را از پیامبر اعظم اسالم(ص) نقل میکند که به ابن عمر فرمود :همسرت را در
پاکی و بدون همبستری طالق بده ،زیرا این همان عدهای است که خدا دستور داده است زن،
در آن طالق داده شود .آن گاه شافعی نتیجه گرفته است که آن حضرت ،امر کرده است سه
دوره پاکی فرا رسد و به این ترتیب ،حیض فاصله بین پاکیهاست (شافعی1400 ،ق1980/م،
ج ،5ص.)107

ربیبه همبستر شده باشد؛ وگرنه مجرد ازدواج با مادر ،دلیل بر حرمت ازدواج با ربیبه نخواهد
بود (برای نمونه :طوسی1387 ،ق ،ج ،5ص298ـ299،309؛ کرکی1409 ،ق ،ج ،1ص.)220
نظر احناف:

عالمان حنفی نیز همانند دانشمندان شیعه ،ازدواج با ربیبه را تنها در صورتی حرام میدانند
که مرد با مادر ربیبه همبستر شده باشد؛ وگرنه مجرد ازدواج با مادر ،دلیل بر حرمت ازدواج
با ربیبه نخواهد بود (برای نمونه :سرخسی1421 ،ق2000/م ،ج ،4ص 199و ج ،5ص.)22
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ون َو ال ُجنُب ًا إِالَّ
آمنُوا ال تَ ْق َربُوا َّ
الصال َة َو أَنْتُ ْم ُسكارى َحتَّى تَ ْع َل ُموا ما تَ ُقول ُ َ
يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
َ
َ
جاء أَ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن الْغائ ِ ِط أَ ْو
عابِرِي َسبِيلٍ َحتَّى تَ ْغتَ ِس ُلوا َو إ ِْن ُك ْنتُ ْم َم ْرضى أ ْو َعلى َس َف ٍر أ ْو َ
ام َس ُحوا ب ِ ُو ُجو ِه ُك ْم َو أَ ْي ِد ُ
كان
يك ْم إ َِّن اللهَّ َ َ
ماء فَتَيَ َّم ُموا َص ِعيدا ً َطيِّب ًا فَ ْ
َ
ِّساء فَ َل ْم تَ ِج ُدوا ً
الم ْستُ ُم الن َ
َع ُف ًّوا َغ ُفوراً.
وی در خالل تفسیر این آیه میآورد:
المتيمم
الصعيد :وجه األرض ترابا كان أو صخرا ال تراب عليه ،و لو ضرب
«و قال ال ّز ّجاجّ :
ّ
أئمة الهدى
يده عليه و مسح لكان ذلك طهوره و هو مذهب أبى حنيفة ،و هو
ّ
المروي عن ّ
السالم( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،1ص257ـ)258
عليهم ّ
نظر شیعه:

از نظر شیعه ،تیمم با زدن دست بر زمین ،برداشتن از زمین ،بر هم زدن دستان ،مسح
صورت و مسح دستان انجام میشود .البته اختالفاتی در جزئیات وجود دارد که از اختصار
این مقاله فراتر است (برای نمونه :تمیمی مغربی1385 ،ق ،ج ،1ص121؛ همو ،بیتا ،ج،1
ص124ـ.)125
نظر احناف:

عالمان حنفی نیز همانند دانشمندان شیعه ،تیمم را با زدن دست بر زمین ،برداشتن از زمین،
بر هم زدن دستان ،مسح صورت و مسح دستان دانستهاند .البته اختالفاتی در جزئیات بین
احناف و میان ایشان با شیعه نیز وجود دارد که از اختصار این مقاله فراتر است (برای نمونه:
شیبیانی ،بیتا ،ج ،1ص103ـ 104و ص106ـ107؛ مرغینانی ،بیتا ،ج ،1ص.)37

نظر شیعه:

از نظر شیعه ،ویژگیهایی که سبب قصر نماز مسافر میشود و همچنین مسافتی که ذکر
شده است ،مطابق چیزی است که در جوامع الجامع بیان شده است؛ یعنی حداقل مسافتی
که صدق سفر میکند ،هشت فرسخ است (برای نمونه :عاملی1419 ،ق ،ج ،3ص495،501؛
نجفی1421 ،ق ،ج ،7ص.)458
نظر شوافع:

عالمان شافعی قصر نماز مسافر را در اصل ،جایز میدانند؛ هر چند شافعی اختیار خود را
به خاطر رویگردانی از سنت ،قصر میداند و ترک قصر را ناپسند میداند .حداقل مسافتی که
از دیدگاه ایشان صدق سفر میکند و جواز قصر و اتمام نماز ،وجود دارد مسافت دو شبانهروز
است (برای نمونه :شافعی1400 ،ق1980/م ،ج ،1ص208،209؛ شیرازی ،التنبیه فی الفقه
الشافعی ،ص40؛ جوینی1428 ،ق2007/م ،ج ،2ص .)423البته شافعی در جای دیگر،
احتیاط را در این میداند که طول سفر از سه روز کمتر نباشد (شافعی1400 ،ق1980/م،
ج ،1ص.)211
نظر احناف:

عالمان حنفی همانند دانشمندان شیعه ،نماز مسافر را قصر میدانند .البته تفاوت مذهب
حنفی و امامی در آن است که قصر در صورتی است که طول سفر سه روز باشد (برای نمونه:
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َو إِذا َض َربْتُ ْم فِي الأْ َ ْر ِ
ين
ناح أَ ْن تَ ْق ُص ُروا ِم َن َّ
الصال ِة إ ِْن ِخ ْفتُ ْم أَ ْن يَ ْفتِنَ ُك ُم ال َّ ِذ َ
س َع َل ْي ُك ْم ُج ٌ
ض فَ َل ْي َ
ِين كانُوا ل َ ُك ْم َع ُد ًّوا ُمبِين ًا.
َك َف ُروا إِ َّن الْكافِر َ
وی در خالل تفسیر این آیه میآورد:
بي ص ّلى اللهّ عليه و آله و هو عزيمة واجبة غير رخصة عند
«أما في حال األمن
ّ
ّ
فبنص النّ ّ
السفر الّذى
السالم و عند ّ
افعي رخصة ... .و ّ
حد ّ
أبى حنيفة و هو مذهب أهل البيت عليهم ّ
الش ّ
افعي مسيرة يومين و
فيه القصر عند أبى حنيفة مسيرة ثالثة أيّام
بلياليهن سير اإلبل و عند ّ
ّ
الش ّ
السالم ـ مسيرة يوم واحد و هي ثمانية فراسخ أربعة و عشرون ميال و
عند أهل البيت ـ عليهم ّ
أجمعت ّ
السفر و أربعا أربعا
الطائفة على أنّه ليس بقصر بل فرضت ّ
الصالة ركعتين ركعتين في ّ
في الحضر( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،1ص)283

شیبیانی1406 ،ق ،ج ،1ص109؛ سرخسی1421 ،ق2000/م ،ج ،1ص214ـ.)215
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الصال ِة فَاغ ِْس ُلوا ُو ُجو َه ُك ْم َو أَ ْي ِديَ ُك ْم إِلَى ال ْ َمرافِقِ َو ْام َس ُحوا
آمنُوا إِذا قُ ْمتُ ْم إِلَى َّ
يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
َ
َ
َ
جاء
ب ِ ُر ُؤ ِس ُك ْم َو أ ْر ُج َل ُك ْم إِلَى ال ْ َك ْعبَ ْينِ َو إ ِْن ُك ْنتُ ْم ُجنُب ًا فَا َّط َّه ُروا َو إ ِْن ُك ْنتُ ْم َم ْرضى أ ْو َعلى َس َف ٍر أ ْو َ
َ
َ
ام َس ُحوا ب ِ ُو ُجو ِه ُك ْم
ماء فَتَيَ َّم ُموا َص ِعيدا ً َطيِّب ًا فَ ْ
أ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن الْغائ ِ ِط أ ْو َ
ِّساء فَ َل ْم تَ ِج ُدوا ً
الم ْستُ ُم الن َ
َو أَ ْي ِد ُ
ِيد لِيُ َط ِّه َر ُك ْم َو لِيُتِ َّم ن ِ ْع َمتَ ُه َع َل ْي ُك ْم
ِيد اللهَّ ُ لِيَ ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج َو ِلك ْن يُر ُ
يك ْم ِم ْن ُه ما يُر ُ
ون.
ل َ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ
وی در خالل تفسیر این آیه میآورد:
«و ْام َس ُحوا ب ِ ُر ُؤ ِ
بالرأس ،و أصحابنا يوجبون ّ
أقل ما يقع عليه
َ
وس ُك ْم» المراد إلصاق المسح ّ
افعي( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،1ص)315
اسم المسح و هذا مذهب ّ
الش ّ
نظر شیعه:

در روایتی از امام محمد باقر(ع) آمده است :وقتی که بخشی از سر و پاها از مچ تا سر
انگشتان را مسح کند ،قطع ًا وظیفهاش را انجام داده است (کلینی1365 ،ش ،ج ،3ص25ـ.)26
در روایت دیگری از ایشان وارد شده است :کفایت مسح بخشی از سر به خاطر وجود حرف
«و ْام َس ُحوا ب ِ ُر ُؤ ِ
وس ُك ْم») است (کلینی1365 ،ش ،ج ،3ص .)30در اقوال فقهای
باء (در عبارت َ
شیعه نیز آمده است مسح بخشی از سر در وضو کافی است و نیازی به مسح تمام سر نیست.
(برای نمونه :راوندی1405 ،ق ،ج ،1ص17؛ کرکی1414 ،ق ،ج ،1ص.)218
نظر شوافع:

عالمان شافعی نیز مسح بخشی از سر را کافی دانستهاند .شافعی ،این را آشکارترین معنای
آیه دانسته است (شافعی1400 ،ق1980/م ،ج ،1ص .)41البته برخی از محققان شافعی
مذهب ،مسح کل سر را سنت میدانند (برای نمونه :شافعی1400 ،ق1980/م ،ج ،1ص41؛
شیرازی).
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السا ِرقَ ُة فَا ْق َط ُعوا أَ ْي ِديَ ُهما َجزاء بِما َكسبا نَكا ً للهَّ للهَّ
يم.
السا ِر ُق َو َّ
َو َّ
ً
َ
ال ِم َن ا ِ َو ا ُ َعزِي ٌز َح ِك ٌ
وی در خالل تفسیر این آیه میآورد:

السارقات فاقطعوا
السارقون و ّ
«و المراد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد اللهّ بن مسعود :و ّ
افعي و
أيمانهم و المقدار الّذى يجب به القطع ربع دينار إذا سرق من الحرز و إليه ذهب ّ
الش ّ
الكف و في
الرسغ و عندنا أصول األصابع و يترك اإلبهام و
ّ
مالك إلاّ ّ
أن المقطع عندهم هو ّ
الصالة فإن سرق
الساق و يترك عقبه يعتمد عليها فى ّ
المرة الثّانية يقطع رجله اليسرى من أصل ّ
ّ
السالم( ».طبرسی1378 ،ش،
علي عليه ّ
بعد ذلك خ ّلد فى ّ
السجن هذا هو المشهور من مذهب ّ
ج ،1ص)328
از نظر شیعه ،حد اولین نوبت دزدی قطع چهار انگشت دست راست است چنان که از
امیرالمؤمنین علی(ع) روایت شده است با این استدالل که امکان وضو گرفتن و نماز خواندن
برای سارق پس از توبه وجود داشته باشد (بروجردی1429 ،ق ،ج ،30ص .)914حد سارق
در دزدی دوم قطع قسمت جلویی پای چپ و باقی گذاشتن پاشنه پا است و در بار سوم،
سارق حبس میشود (برای نمونه :راوندی1405 ،ق ،ج ،2ص.)381
نظر شوافع:

عالمان شافعی حد دزدی را به ترتیب ،چنین بیان کردهاند :حد دزدی در نوبت اول قطع دست
راست از مچ ،بار دوم قطع پای چپ از مفصل ،سومین نوبت قطع دست چپ از مچ ،بار چهارم
قطع پای راست از مفصل و بار پنجم ،حبس سارق (برای نمونه :شافعی1400 ،ق1980/م،
ج ،6ص162؛ شیرازی ،التنبیه فی الفقه الشافعی ،ص246؛ جوینی1428 ،ق2007/م ،ج،17
ص261ـ.)263
نظر مالکیان:

عالمان مالکی نیز عموم ًا شبیه شافعیان حد دزدی را بیان کردهاند (برای نمونه :ثعلبی،
1425ق2004/م ،ج ،2ص202؛ ابنجزی کلبی ،بیتا ،ص .)236البته برخی مراحل را همانند
شیعه (قطع دست راست ،قطع پای چپ ،ضرب و حبس) بیان کردهاند (مالکی بغدادی ،بیتا،
ص.)116

8ـ سوره نور :آیات  4و 5
ْ َ
ون ال ْ ُم ْح َص ِ
ين َج ْل َد ًة َو ال تَ ْقبَ ُلوا ل َ ُه ْم
ين يَ ْر ُم َ
اجلِ ُدو ُه ْم ثَمان ِ َ
َو ال َّ ِذ َ
داء فَ ْ
نات ثُ َّم ل َ ْم يَأتُوا بِأ ْرب َ َع ِة ُش َه َ

175

نظر شیعه:

ين تابوا ِم ْن بع ِد ذل ِ َ َ
ك ُه ُم ال ْ ِ
َشها َد ًة أَبَدا ً َو أُولئِ َ
يم.
فاس ُق َ
َْ
ون .إِالَّ ال َّ ِذ َ ُ
ك َو أ ْص َل ُحوا فَ ِإ َّن اللهَّ َ َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
وی در خالل تفسیر این آیات میآورد:
السالم ـ و
حد أو لم ّ
«فإذا تاب القاذف ،قبلت شهادته :سواء ّ
يحد ،عند ّ
أئمة الهدى ـ عليهم ّ
افعى( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،3ص)95
ابن عبّاس ـ رضى اللهّ عنه ـ و هو مذهب ّ
الش ّ
نظر شیعه:
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از نظر دانشمندان شیعه ،توبه کسی که قذف کرده است ،سبب میشود شهادتش مورد
قبول واقع شود (برای نمونه :تمیمی مغربی1385 ،ق ،ج ،2ص512؛ راوندی1405 ،ق ،ج،1
ص.)430
نظر شوافع:

نظر عالمان شافعی نیز شبیه عالمان شیعه است؛ یعنی توبه کسی که قذف کرده است ،سبب
میشود شهادتش مورد قبول واقع شود (برای نمونه :شافعی1400 ،ق1980/م ،ج ،6ص225
و ج ،7ص47؛ جوینی1428 ،ق2007/م ،ج ،8ص.)364

9ـ سوره فصلت :آیات  37و 38
س َو ال ل ِ ْل َق َم ِر َو ْاس ُج ُدوا للِهَّ ِ
لش ْم ِ
س َو ال ْ َق َم ُر ال تَ ْس ُج ُدوا ل ِ َّ
هار َو َّ
َو ِم ْن آياتِ ِه اللَّ ْي ُل َو النَّ ُ
الش ْم ُ
ين ِع ْن َد َرب ِّ َ
ون ل َ ُه بِاللَّ ْيلِ َو النَّها ِر
ك يُ َسبِّ ُح َ
اه تَ ْعبُ ُد َ
ون .فَإ ِِن ْاستَ ْكبَ ُروا فَال َّ ِذ َ
ال َّ ِذي َخ َل َق ُه َّن إ ِْن ُك ْنتُ ْم إِي َّ ُ
ون.
َو ُه ْم ال يَ ْس َأ ُم َ
وی در خالل تفسیر این آیات میآورد:
السالم» .و عند
ون» ،و هو
السجدة عند ّ
افعى «تَ ْعبُ ُد َ
ّ
المروى عن ّ
أئمتنا «عليهم ّ
«و موضع ّ
الش ّ
ون»( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،4ص)34
أبى حنيفة «يَ ْس َأ ُم َ
نظر شیعه:

از نظر دانشمندان شیعه ،شنیدن آیه  37سوره فصلت تا پایان ،موجب سجده واجب میشود
(برای نمونه :تمیمی مغربی1385 ،ق ،ج ،1ص215؛ همو ،بی تا ،ج ،1ص.)368
نظر شوافع:

در بین عالمان شافعی دو نظر وجود دارد :قول معروف سجده در آیه  38میباشد و نظر
دوم که برخی از ایشان بیان کردهاند و گاهی با لفظ «قیل» از آن یاد شده است ،سجده پس از

استماع آیه  37است (برای نمونه :شربینی شافعی1415 ،ق1994/م ،ج ،1ص442؛ شیرازی،
المهذب فی فقه االمام الشافعی ،ج ،1ص.)162
نظر احناف:

10ـ سوره جمعه :آیه 9
اس َع ْوا إِلى ِذ ْك ِر اللهَّ ِ َو ذ َُروا الْبَ ْي َع ذل ِ ُك ْم
آمنُوا إِذا نُو ِد َي ل ِ َّ
يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
لصال ِة ِم ْن يَ ْو ِم ال ْ ُج ُم َع ِة فَ ْ
َخ ْي ٌر ل َ ُك ْم إ ِْن ُك ْنتُ ْم تَ ْع َل ُمون.
وی در خالل تفسیر این آیه می آورد:
فاغتم و أخذ يعاتب نفسه يقول :أراك رابع
«و عن ابن مسعود :أنّه ّبكر فرأى ثالثة نفر سبقوه
ّ
«و ذ َُروا الْبَ ْي َع»
أربعة و ما أربع أربعة بسعيد« .إِلى ِذ ْك ِر اللهَّ ِ» إلى الخطبة الّتى
تتضمن ذكر اللهّ َ
ّ
ألن
و تجارة ّ
أن البيع فى وقت النّداء فاسد ّ
الدنيا و بادروا إلى تجارة اآلخرة ،فالظاهر يقتضى ّ
النّهى ّ
خص البيع بالنّهي عنه ،لكونه
يدل على فساد
صرفات ،و إنّما ّ
المنهى عنه ،و كذا جميع التّ ّ
ّ
صرفات فى أسباب المعائش .و فرض الجمعة يلزم جميع المك ّلفين إلاّ أصحاب
من ّ
أعم التّ ّ
الشيوخ الّذين ال حراك بهم ،و العبيد و من كان
السفر و المرض و العمى و النساء و ّ
األعذار من ّ
السلطان العادل
على رأس أكثر من فرسخين ،و عند حصول ّ
الشروط ال تجب إلاّ عند حضور ّ
الشافعى،
للصالة و ال تنعقد إلاّ بثالثة سوى اإلمام عند أبى حنيفة ،و بأربعين عند ّ
أو من نصبه ّ
السالم( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،4ص293ـ)294
و بسبعة عند أهل البيت عليهم ّ
نظر شیعه:

از نظر برخی از دانشمندان شیعه ،حضور پنج نفر در نماز جمعه برای برگزاری آن کافی
است (برای نمونه :شریف مرتضی1405 ،ق ،ج ،1ص .)222اما نزد عالمان شیعه ،نظر معروف
شرط حضور هفت نفر در نماز جمعه برای برگزاری آن است (برای نمونه :محقق حلی،
1412ق ،ج ،1ص.)333
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در کتب فقهی احناف ،قول امام علی(ع) و شافعی مبنی بر سجده در پایان آیه  37ذکر شده
است (برای نمونه :شیبیانی ،بیتا ،ج ،2ص .)7اما قول ابنمسعود (برای نمونه :شیبیانی ،بیتا،
ج ،2ص )7و عمر بن الخطاب (برای نمونه :مرغینانی ،بیتا ،ج ،1ص )78را سجده در پایان
آیه  38ذکر کردهاند و آن را به جهت نزدیک بودن با عمل به احتیاط ،پذیرفتهاند (برای نمونه:
شیبیانی ،بیتا ،ج ،2ص7؛ مرغینانی ،بیتا ،ج ،1ص.)78

نظر شوافع:
عالمان شافعی حضور چهل مرد آزاد بالغ عاقل مقیم در نماز جمعه را برای برگزاری آن
شرط دانستهاند که در منابع فقه شافعی ذکر شده است (برای نمونه :شافعی1400 ،ق1980/م،
ج ،1ص262؛ جوینی1428 ،ق2007/م ،ج ،2ص.)484
نظر احناف:
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عالمان حنفی مذهب حضور سه مرد آزاد بالغ عاقل مقیم در نماز جمعه را برای برگزاری
آن شرط دانستهاند که در منابع فقه حنفی ذکر شده است (برای نمونه :شیبیانی ،بیتا ،ج،1
ص360ـ361سرخسی1421 ،ق2000/م ،ج ،2ص24ـ25؛).

11ـ سوره طالق :آیه 1
َ
ِّساء فَ َط ِّل ُقو ُه َّن ل ِ ِع َّدتِه َِّن َو أَ ْح ُصوا ال ْ ِع َّد َة َو ات َّ ُقوا اللهَّ َ َرب َّ ُك ْم ال تُ ْخر ُِجو ُه َّن
يا أيُّ َها النَّبِ ُّي إِذا َطلَّ ْقتُ ُم الن َ
ين ب ِ ِ
فاح َش ٍة ُمبَيِّنَ ٍة َو تِ ْل َ
ك ُح ُدو ُد اللهَّ ِ َو َم ْن يَتَ َع َّد ُح ُدو َد اللهَّ ِ فَ َق ْد
ِم ْن بُيُوتِه َِّن َو ال يَ ْخ ُر ْج َن إِالَّ أَ ْن يَ ْأتِ َ
َظ َل َم ن َ ْف َس ُه ال تَ ْد ِري ل َ َع َّل اللهَّ َ يُ ْح ِد ُث ب َ ْع َد ذل ِ َ
ك أَ ْمراً.
وی در خالل تفسیر این آیه می آورد:
آن»
«و المعنى :إذا أردتم تطليق النّساء ،كقوله« :إِذا قُ ْمتُ ْم إِلَى َّ
الصال ِة» و «إِذا قَ َر ْأ َت ال ْ ُق ْر َ
تهن ،و المراد أن
تنزيال للمقبل على األمر منزلة ّ
الشارع فيه« .فَ َط ِّل ُقو ُه َّن ل ِ ِع َّدتِه َِّن» أي :لزمان ّ
عد ّ
تعتد بذلك ّ
يط ّلقن فى طهر لم يجامعن فيه ،و هو ّ
عدتها .و المعنى:
الطهر من ّ
للعدة ،ألنّها ّ
الطالق ّ
افعى و أهل البيت ـ عليهم السالم ـ  .و
تهن ،فهو مذهب ّ
لطهرهن الّذى يحصينه من ّ
عد ّ
ّ
الش ّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
َ
العدة
إن المعنى :فَطل ُقو ُه َّن مستقبالت لع َّدته َِّن ،كقولك :أتيته لليلة خلت من ّ
الشهر .فيكون ّ
قيلّ :
الحيض ،و هو مذهب أبى حنيفة( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،4ص)308
نظر شیعه ،شوافع و احناف:

نظر عالمان هر سه مذهب ،شبیه همان مطلبی است که ذیل آیه  228سوره بقره ذکر شد.

مباحث غیرفقهی مربوط به مذاهب اسالمی در جوامع الجامع

غیر از موارد یازدهگانهای که بیان شد ،طبرسی در چهار موضع به مطالبی اشاره دارد که به
نحوی با دو تن از پیشوایان اهل سنت (ابوحنیفه و شافعی) ارتباط دارد.
این موارد عبارتاند از:

2ـ سوره آلعمران :آیات  130و 131
ار
الربَوا أَ ْضعاف ًا ُمضا َع َف ًة َو ات َّ ُقوا اللهَّ َ ل َ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
آمنُوا ال تَ ْأ ُك ُلوا ِّ
يا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
ونَ .و ات َّ ُقوا النَّ َ
ِين.
الَّتِي أُ ِع َّد ْت ل ِ ْلكافِر َ

وی در خالل تفسیر این آیه ،مینویسد:
الرجل منهم إذا بلغ
الربا مع توبيخ لهم بما كانوا عليه من تضعيفه ،كان ّ
«هذا نهى عن أكل ّ
ار الَّتِي
الدين مح ّله زاد في األجل فربّما يستغرق ّ
ّ
بالشيء اليسير مال المديون َ
«و ات َّ ُقوا النَّ َ
ِين» ،و الوجه في تخصيص الكافرين بإعداد النّار لهم
أُ ِع َّد ْت» أي هيّئت و اتّخذت «ل ِ ْلكافِر َ
أنّهم معظم أهل النّار كان أبو حنيفة يقول :هى أخوف آية في القرآن أوعد اللهّ المؤمنين بالنّار
الرجاء
المعدة للكافرين إن لم يتّقوه في اجتناب محارمه و قد ّ
ّ
أمد ذلك بما أتبعه من تعليق ّ
منهم لرحمته بان يتوفّروا على طاعته و طاعة رسوله( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،1ص)204
یکی از منابع پیش از طبرسی که همین مطلب را به نقل از ابوحنیفه ذکر کرده ،کشاف است
ِين .كان أبو حنيفة ـ رحمه اللهَّ ـ يقول :هي
ار الَّتِي أُ ِع َّد ْت ل ِ ْلكافِر َ
که آورده استَ :
«و ات َّ ُقوا النَّ َ
أخوف آية في القرآن حيث أوعد اللهَّ المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب
محارمه( ».زمخشری1407 ،ق ،ج ،1ص)414
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1ـ سوره بقره :آیه 25
حات أَ َّن ل َ ُه ْم َجنَّ ٍ
الصال ِ ِ
هار ُكلَّما ُر ِزقُوا
آمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
َو بَشِّ ِر ال َّ ِذ َ
ين َ
ات تَ ْجرِي ِم ْن تَ ْحتِ َها الأْ َنْ ُ
َ
ُ
ِم ْنها ِم ْن ثَ َم َر ٍة ِر ْزق ًا قالُوا َ
واج ُم َط َّه َر ٌة َو
هذا ال َّ ِذي ُر ِز ْقنا ِم ْن قَ ْب ُل َو أتُوا ب ِ ِه ُمتَشابِه ًا َو ل َ ُه ْم فِيها أ ْز ٌ
ُه ْم فِيها خال ِ ُدون.
«و أُتُوا ب ِ ِه ُمتَشابِه ًا» مینویسد:
وی در خالل تفسیر این آیه ،در توضیح عبارت َ
«و المعنى :أنّهم ُكلَّما ُر ِزقُوا من أشجار الجنّات نوعا من أنواع الثّمار « ِر ْزق ًا قالُوا َ
هذا» مثل
«و أُتُوا ب ِ ِه ُمتَشابِه ًا» ،و هذا كقولك« :أبو يوسف:
«ال َّ ِذي ُر ِز ْقنا ِم ْن قَ ْب ُل» و شبهه ،بدليل قولهَ :
كأن ذاته ذاته( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،1ص)31
أبو حنيفة» ،تريد أنّه الستحكام ّ
الشبه ّ
آوردن این عبارت نشان میدهد شخصیت ابوحنیفه در منطقه خراسان به حدی شناخته
شده بوده که دو کنیه او را برای بیان شباهت کامل ذکر میکند .پیروی مردم منطقه خراسان
بزرگ از مذهب حنفی که در ابتدای این مقاله بیان شد ،گواه آشکاری بر این ادعاست.

180

3ـ سوره نمل :آیات  20و 21
َو تَ َفق ََّد ال َّط ْي َر فَ َ
ين .لأَ ُ َع ِّذبَنَّ ُه َعذاب ًا َش ِديدا ً أَ ْو لأَ َذْب َ َحنَّ ُه
قال ما ل ِ َي ال أَ َرى ال ْ ُه ْد ُه َد أَ ْم َ
كان ِم َن الْغائِبِ َ
أَ ْو لَيَ ْأتِيَنِّي ب ِ ُس ْل ٍ
طان ُمبِينٍ .
وی در خالل تفسیر این آیات ،مینویسد:
َ
السالم ـ إلى مكان الهدهد فلم يره« ،فَ َ
قال ما ل ِ َي ال أرا»
«أ ْم» منقطعة .نظر سليمان ـ عليه ّ
ثم الح له أنّه غائب ،فأضرب عن ذلك
ه على معنى أنّه ال يراه و هو حاضر ،لساتر أو غيرهّ .
صحة ما الح له من غيبته ،فهو نحو قولهم :إنّها إلبل،
و أخذ يقول :أهو غائب؟ كأنّه يسأل عن ّ
أم شاة.
السالم ـ  :كيف تف ّقد سليمان الهدهد
و يروى ّ
أن أبا حنيفة سأل أبا عبد اللهّ ّ
الصادق ـ عليه ّ
من بين ّ
الدهن فى القارورة.
ألن الهدهد يرى الماء فى بطن األرض كما يرى أحدكم ّ
الطير؟ قالّ :
الفخ فى التّراب و يرى الماء فى بطن األرض؟ قال :يا
فضحك أبو حنيفة و قال :كيف ال يرى ّ
نعمان! أما علمت أنّه إذا نزل القدر غشى البصر؟» (طبرسی1378 ،ش ،ج ،3ص)184
در منابع شیعی ،مشابه همین روایت در تفسیر مجمع البیان به نقل از عیاشی ذکر شده است
(طبرسی1372 ،ش ،ج ،7ص .)340منابع بعد از طبرسی ،این حدیث را از مجمع البیان نقل
میکنند (برای نمونه :حویزی1415 ،ق ،ج ،4ص .)85باید توجه داشت بخش باقی مانده از
تفسیر عیاشی تا پایان سوره کهف را شامل است و امکان مراجعه به منبع اصلی وجود ندارد.
در منابع اهل سنت ،مشابه این روایت از ابن عباس روایت شده است .برای نمونه ،دو متن
نزدیک به هم از این موضوع چنین است:
«أخرج ابن أبى شيبة و عبد بن حميد و ابن المنذر و ابن أبى حاتم و الحاكم و صححه من
طرق عن ابن عباس ـ رضى اهلل عنهما ـ انه سئل :كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟
قال :ان سليمان نزل منزال فلم يدر ما بعد الماء و كان الهدهد يدل سليمان على الماء .فأراد أن
يسأله عنه ففقده .و قيل :كيف ذاك و الهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب و يضع له الصبى
الحبالة فيغيبها فيصيده؟ فقال :إذا جاء القضاء ذهب البصر( ».سیوطی1404 ،ق ،ج ،5ص.)104
«ذكر ،عن أبي سعيد األشج ،ثنا أبو أسامة ،عن أسامة بن زيد ،عن عكرمة قال :سئل ابن
عباس :كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال :إن سليمان نزل منزال ،فلم يدر ما بعد
الماء ،و كان الهدهد مهندسا فأراد أن يسأله عنه ففقده قلت :و كيف يكون مهندسا ،و الصبي

يضع له الحبالة فيغيبها فيصيده قال :إذا جاء القدر ،حال دون البصر( ».ابن ابیحاتم1419 ،ق،
ج ،9ص.)2860

نتيجهگيري

1ـ طبرسی به عنوان دانشمندی شیعی ،حتی در تفسیر مختصرش ،جوامع الجامع ،گاهی به
نظر فقهی مذاهب اسالمی و اختالف بین آنها اشاره دارد.
2ـ طبرسی در بیان فتاوای مذاهب ،همه جا به قول پیشوای اصلی آن مذهب اشاره میکند
و از اشاره به اقوال افرادی که در رتبههای بعدی قرار دارند ،اجتناب میکند.
3ـ رعایت ادب اختالف و احترام به تمام نظریات ،بدون این که برخی را سبک شمارد یا
حتی ر ّد کند ،از جمله شاخصهای قابل توجه طبرسی در بیان مطالب فقهی مذاهب اسالمی
است .حتی در چهار موضعی که مباحث غیرفقهی مربوط به مذاهب اسالمی در جوامع الجامع
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4ـ سوره قدر
َ
ناه فِي ل َ ْي َل ِة ال ْ َق ْد ِرَ .و ما أَ ْد َ
راك ما ل َ ْي َل ُة ال ْ َق ْد ِر .ل َ ْي َل ُة ال ْ َق ْد ِر َخ ْي ٌر
الر ِحي ِم .إِن َّا أنْ َزل ْ ُ
الر ْحمنِ َّ
ب ِ ْس ِم اللهَّ ِ َّ
ِم ْن أَل ْ ِ
الم ِه َي َحتَّى َم ْط َل ِع ال ْ َف ْجرِ.
وح فِيها ب ِ ِإذ ِْن َربِّه ِْم ِم ْن ُك ِّل أَ ْمرٍَ .س ٌ
ف َش ْهرٍ .تَنَ َّز ُل ال ْ َمالئ ِ َك ُة َو ُّ
الر ُ
وی در خالل تفسیر این سوره ،مینویسد:
«و عن ابن عبّاس :أنزل اللهّ القرآن جملة واحدة فِي ل َ ْي َل ِة ال ْ َق ْد ِر من ال ّلوح المحفوظ إلى
بى ـ ص ّلى اللهّ عليه و آله ـ نجوما
السماء ّ
ثم كان ين ّزله جبرئيل ـ عليه ّ
ّ
الدنياّ .
السالم ـ على النّ ّ
الشعبى :إنّا ابتدأنا إنزاله فِي ل َ ْي َل ِة ال ْ َق ْد ِر ،و قد ّ
عظم اللهّ ـ ع ّز
عن
و
سنة،
عشرين
و
ثالث
فى
ّ
اسمه ـ القرآن هنا من ثالثة أوجه ،و هو :إسناد إنزاله إليه ،و اإلتيان بضميره دون اسمه ّ
الظاهر
الرفع من قدر الوقت الّذى أنزله فيه و هو ليلة القدر .و اختلف فيها ،و
شهادة له بالنباهة ،و ّ
ثم قيل :إنها
األظهر
ّ
األصح من األقوال أنّها فى شهر رمضان فى العشر األواخر فى أوتارهاّ .
افعى( ».طبرسی1378 ،ش ،ج ،4ص517ـ)518
ليلة إحدى و عشرين منه ،و هو اختيار ّ
الش ّ
بررسی منابع بیان میدارد که نظر شافعی بسیار نزدیک به نقل طبرسی از وی است .شافعی،
شب قدر را در دهه آخر ماه رمضان میدانسته است ولی تمایل وی به خاطر حدیث صحیحی
از پیامبر(ص) شب بیست و یکم ماه رمضان است (برای نمونه :جوینی1428 ،ق2007/م،
ج ،4ص .)77البته قول دیگری نیز مبنی بر شب بیست و سوم بودن لیلة القدر از شافعی نقل
شده است (برای نمونه :جوینی1428 ،ق2007/م ،ج ،4ص.)78
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آمده است نیز همین مطلب مالحظه میشود.
4ـ از یازده موضعی که طبرسی نظر فقهی مذاهب اسالمی ـ غیر از شیعه ـ را بیان کرده،
در نُه موضع نظر شوافع ،هشت موضع نظر احناف و یک موضع نظر مالکیان را در کنار نظر
شیعه ذکر میکند .البته هیچ گاه به نظر فقهی حنابله اشاره نکرده است.
5ـ در پنج موضع ،نظر شیعه و شوافع مشترک است؛ در سه موضع ،نظر شیعه و احناف
مشترک است .در سایر مواضع ،نظر شیعه با دیگر مذاهب اسالمی متفاوت است.
6ـ علت نپرداختن به مذهب حنبلی و تنها یک بار بیان حکمی طبق فتوای عالمان مالکی
را میتوان به رواج نداشتن این دو مذهب در خراسان مربوط نمود .در مقابل ،دو مذهب حنفی
و شافعی در خراسان پیروانی را داشتهاند و همین رواج ،سبب ذکر بیشتر فتاوای این دو مذهب
در تفسیر میباشد.
7ـ بیان دقیق فتاوای فقهی مذاهب اهل سنت ،در کنار ذکر نظر مشهور در مذهب شیعه،
گویای این است که طبرسی فقیهی مسلط بر علم الخالف بوده است ،هر چند نام وی بیشتر به
عنوان مفسر درخشش و شهرت یافته است.
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