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اطيب البيان في تفسيرالقرآن ،نوشته آيتاهلل سيدعبدالحسين طيب ،متوفي تيرماه (0731هشتم
محرم 0100ق) تفسيري شيعي و به زبان فارسي است .هر چند از نظر مؤلف ،برخي اخبار
تفسيري ،مفيد يقين نميباشد و ...حجيت اخبار آحاد در غير احکام نيز از نظر وي معلوم
نيست؛ با اين حال در جاي جاي اين تفسير روايات وارده از ائمة معصومان عليهمالسالم به
گونهاي گسترده به چشم ميخورد و مفسر ،ذيل بعضي آيات ،شأن نزول و قصههاي مربوط
به آن را ذکر و از بيان روايات نامعتبر پرهيز ميکند .وي در تفسير آيات ظاهرالدالله که
شامل نصوص و ظواهرند ،به همان ظاهر اکتفا ميکند و در بيان آيات غيرظاهر الدالله و براي
دستيابي به باطن آيات قرآن از بيانات خاندان نبوت و عصمت و طهارت بهره ميبرد و
چنانچه در ابتداي کتاب تفسيري خود ذکر ميکند ،روايات وارده از معصومان را منبعي معتبر
براي تفسيرخود قرارداده و از رواياتي که موافق با ظاهرآيه هستند در بيان معناي واژگان يا
بيان مراد آيه و نيز در تفسير و بخصوص طرح مباحث کالمي استناد ميکند .روايات تفسيري
ظاهرأ متعارض با آيه از نظر ايشان شامل مصاديقي از مفهوم آيه ،حمل بر معناي باطني
(تأويل) ،تقييد ،تخصيص و تبيين آيه هستند .با اين همه معتقد است که در بيشتر موارد
روايات تفسيري ناظر به مصاديقي از مفهوم آيه است و به روايات تفسيري به عنوان رافع
ابهام و مبين متشابهات استناد مينمايد و در مجموع آنچه از بررسي کتاب اطيب البيان به
دست ميآيد اين است که مرحوم طيب را نميتوان در زمرة مفسران روايي محض محسوب
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نمود .برخورد مفسر با روايات و رويکردهاي خاص وي نسبت به روايات تفسيري و روايات
کالمي موضوع مورد بحث و بررسي در اين مقاله است.
اطيـب البيان ،روايـات تفسيري ،حجيـت اخبار در غيـر احکام ،معصـوم،
مصاديق ،معناي باطني ،کالم.
مقدمه

بديهي است استناد به سخن معصومان عليهمالسالم بهعنوان منبعي مهم درتبيين کتاب خدا از
ابتداي نزول قرآن مطرح بوده به گونهاي که صحابه نيز در تفسير قرآن به سخنان پيامبر استناد
مينمودند ،همچنين اصحاب ائمه(ع) فرمايشات معصومان(ع) را از منابع تفسير دانستهاند چرا که
پيامبر و ائمه(ع) آشنايان اصلي به مراد خداوند و معلمان اصلي قرآن هستند .آيت اهلل عبدالحسين
طيب در ابتداي نگارش خود احاديث و روايات خاندان نبوت را منبع تفسيرخود برميشمارد .و
براي اثبات مباحث کالميکه در تفسير ايشان بهطورگسترده و در ابعاد مختلف به چشم ميخورد
افزون بر داليل عقلي از نظر معصومان نيز بهره ميبرد .وي برگرفته از آية  3آل عمران (هُوَ الَّذِي
أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْکِتابَ مِنْهُاياتٌمُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ...وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) تقسيم بندي آيات قرآن را بر دو دسته محکمات و متشابهات بيان ميدارد،
مرحوم طيب آيهاي را متشابه ميداند که تاب معانى متعدد داشته باشد و بدون ضم ضميمه
مقصود آن معلوم نگردد مثل ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ( اعراف )41/در حالي که مقصود از آيه
محکم بدون ضم ضميمه (پيوستن پيوستى) روشن است مانند ال تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ
( الشعراء )602/و تأويل متشابه عبارت از مرجع و ضميمه است که متشابه به آن بازگشت ميکند
و معناى مقصود بهوسيلة آن معلوم ميشود و اين مرجع عبارت از آيه محکم يا خبر قطعى از
رسول اکرم و ائمة اطهار صلوات اللَّه عليهم اجمعين است که مبين قرآن هستند ،زيرا علم به
تأويل قرآن طبق آيه مزبور مختص به خدا و راسخان در علم يعنى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و
سلّم و ائمه هدى است .به عقيدة طيب از جهت ديگر آيات قرآن داراى دو جنبة ظاهرى و باطنى
است که ظاهر قرآن بر دو نوع است :الف .نصوص :يعنى آياتى که داللت لفظ در آنها بر مراد و
مقصود قطعى و يقينى است بهطورى که خالف آن احتمال نميرود مانند بسيارى از آيات وارده
درتوحيد و معاد جسمانى و غير اينها .ب .ظواهر :يعنى آياتى که لفظ بر حسب قواعد عربيت،
داللتش بر مقصود روشن و هويدا باشد ولى خالف آن هم احتمال برود و اين مختص مجتهد
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است و غير او نميتواند به ظواهر قرآن عمل کند .و اما باطن قرآن يعنى معانى پوشيدهاي که از
مضامين قرآن استفاده ميشود .و علم به باطن آيات قرآن از خصايص خاندان نبوت و عصمت و
طهارت است و جز بهوسيلة آنان راهى براى استفاده از اين منبع نيست .به عقيدة طيب کسانى که
به استحسانات و حدسيات و روايات غير معتبرآيات قرآن را به ذوق و مشرب خود تفسير و تأويل
ميکنند اعتمادى به قول آنها نيست .و تفسير کردن باطن آيات بدون استفاده از علوم ائمة
اطهارتفسير به رأي است (طيب ،0731 ،ج  ،0ص 60و  . )66وي در تفسير قرآن چون از احاديث
و بيانات خاندان نبوت و معادن علم و حکمت حضرت احديت استفاده نموده و از آنجا که که
بيانات ايشان را بهترين و پاکيزهترين بيانات در تفسير قرآن ميداند ،اين کتاب را «اطيب البيان
فى تفسير القرآن» ناميده (همان ،مقدمه ،ج ،0ص )7و اين وجه تسميه گوياي جايگاه حديث در
تفسير اطيب البيان است.
معرفی تفسير اطيب البيان

اطيب البيان في تفسير القرآن تفسيري است معاصر که همة آيات قرآن را در بر ميگيرد .مرحوم
طيب که نسب وي به چهل واسطه به امير المؤمنين(ع) ميرسد (نصيري ،ج  ،1ص )061متولد
هفتم محرم(0701ق) (همانجا) ،از سادات اصفهان و متوفي تيرماه  ( 0731هشتم محرم  0100ق)
است .اطيب البيان در يك نگاه کلي تفسيري است ساده و متقن و دقيق (عقيقي بخشايشي ،ج ،4
ص ) 0111که اينجا وآنجا به مباحث سودمند گوناگون پرداخته (خرمشاهي ،ص ) 223و مفسر به
مباحث لغوي و نکات ادبي توجه مينمايد .ذيل بعضي آيات شأن نزول و قصههاي مربوط به آن
را ذکر ميکند ،همچنين ضمن تفسير و بيان مفهوم آيه به توضيحاتي ميپردازد که بيشتر جنبة
هدايتي و تربيتي دارد وگاه توضيحات مبسوطي راجع به يك موضوع اخالقي -هدايتي مطرح
ميکند .از موارد ديگري که در اين تفسير به کرات به چشم ميخورد طرح مباحث کالمي ذيل
تفسير آيات است .مفسر براي فهم بهتر در بيان برخي مطالب از روش متکلمان استفاده و از طريق
کالم مفهوم موضوعات يا واژههايي را بيان ميکند ،به عبارتي مفسر در اين شيوه تالش دارد در
هر مناسبتي که ضمن تفسير آيات پيش ميآيد به اثبات عقيدة خود يا نقد و ابطال عقيدة مخالفان
خود بپردازد(علوي مهر ،ص ) 677و در دستيابي به اين مهم از بيانات ائمه عليهم السالم بهرهمند
ميشود.
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مؤلف در تفسير آيات ظاهر الدالله به همان ظاهر اکتفا ميکند و در بيان آياتي که ظاهر الدالله
نبوده اگر خبر معتبري يافته آن را ذکر ميکند و در مواجهه با آياتي که ظاهر الدالله نبوده و براي
فهمش دليل ومدرک معتبر دردست نيست بر اين عقيده است که بايد در بيان آنها توقف کرد
وعلمش را به خداوند ارجاع داد.
منابع مورد استفاده در تفسير اطيب البيان جهت أخذ روايات:
 .1منابع روايی

مفسر اطيب البيان بيشترين احاديث را از منابع معتبر شيعي استخراج ميکند .منابع روايي مورد
استفادة وي درپنج سورة اول قرآن به ترتيب کثرت نقل ازآنها عبارتاند از:
 .1 .1منابع روايی شيعی( بر اساس کثرت نقل از آنها)

طيب حدود دويست روايت ازکافي ،بالغ بر هشتاد روايت از بحاراالنوار و همچنين از سفينـة
البحار که پيرامون بحاراالنوار نگاشته شده است ،بيش از شصت روايت از آللي االخبار ،بيش از
بيست روايت از تفسير قمي ،حدود دوازده روايت از من ال يحضره الفقيه ،حدود ده روايت از

تهذيب ،نه روايت نهج البالغه نقل نموده وبه مقادير کمتر از کتب حديثي ديگر مانند کفايـة
الموحدين ،وافي ،امالي ،عيون و صحيفة سجاديه و ....بهره ميبرد.
 .2 .1منابع روايی اهل سنت

مفسر از روايات و کتب اهل سنت نيز بهره ميبرد البته به نظر ميرسد از آنها بيشتر در جهت
اثبات کذب ادعاي خودشان استفاده ميکند ،چنانچه برخى از اهل سنت گفتهاند که اصحاب
پيغمبر(ص) همه عدول بوده و طبق اين ادعا خبرى به آن حضرت نسبت دادهاند که فرمود
«اصحابى کالنجوم بايّهم اقتديتم اهتديتم» حال آنکه خود رواياتي از آن حضرت نقل ميکنند
که نقيض اين ادّعاست .به عنوان نمونه :
 از مسند احمد بن حنبل از پيغمبر (ص) روايت نقل ميکند که فرمود :من آذي عليّاً فقد آذانىآيها الناس من آذا عليّا بعث يوم القيمـة يهوديّا او نصرانيّا و مسلّم است که بسيارى ازصحابه نسبت
به على(ع) اذيت وآزار نمودند و با اين وصف چگونه ميتوان گفت عدول و مانند نجومند؟
(طيب ،ج ،0ص.) 712
 همچنين از صحيح بخاري و صحيح مسلم و صحيح ترمذي احاديثي با اين مضمون که اذيتفاطمه(س) اذيت پيغمبر(ص) است آورده (همان ،ج  ،0ص )713و اين اخبار به ضميمة حديثى
که در باب اذيت فاطمه(س) توسط ابوبکر از بخارى به نقل از عايشه آمده؛ همگي در جهت
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اثبات کذب ادعاي اهل سنت است و نيز در ذيل آية اکمال به نقل از مفسران عامه و البته خاصه
بيان ميکندکه مراد از اتمام نعمت ،واليت علي(ع) است( همان ،ج  ،1ص.)692
 .2منابع غير روايی (به ترتيب کثرت نقل از آنها)

مرحوم طيب بالغ بر دويست وهشتاد روايت از جامع السعادات مرحوم نراقي و بيش ازيکصدوسي
روايت از مجمع البيان ،حدود يکصد و سي روايت ازمجمع البحرين ،بالغ برنود روايت از برهان،
بيش از شصت روايت از تفسير عياشي و بالغ بر چهل روايت از آالءالرحمن نقل مينمايد،
همچنين از صافي ،کشف الغطاء ،تبيان و مکاسب و فرائد به نقل رواياتي ميپردازد.
ميزان توجه به سلسلة سند و راويان احاديث

مؤلف در اکثر موارد روايات را با ذکر راوي ميآورد :در تفسير «الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ» از کافى از
معاويه بن وهب از امام صادق(ع) و يا به نقل از تفسير قمى به سند معتبر از ايشان به نقل روايت
ميپردازد(طيب ،0731 ،ج ،0ص.)061
گاه سلسله سند آن را هم بيان ميکند :در ذيل تفسير آية 69سورة بقره از تفسير برهان از ابن

بابويه به سند متصل از حضرت عسکرى(ع) از اميرالمؤمنين(ع) روايتي نقل نموده(همان،
ص )190و در موارد محدودي فقط روايت را ذکر ميکند :در ذيل آية  013بقره به نقل حديثي
که در مجمع از اکثر مفسران نقل شده ميپردازد(همان ،ج  ،6ص.) 710
معيار اعتبار روايات در تفسير اطيب البيان

مؤلف اطيب البيان ازآن دسته دانشمنداني است که حجيت اخبار آحاد را در غير فقه و احکام
قبول ندارد؛ وي در مورد روايات ذيل حروف مقطعه ميگويد« :حتى اگر خبر معتبرى در اين
مورد بيابيم چون مفيديقين نيست و ادله حجيّت اخبار هم شمولش در اين گونه موارد که مربوط
بهاحکام نيست معلوم نميباشد؛ نميتوان به آن اتکاء کرد و هرچه هرکه بگويد تفسير بهرأى
خواهد بود و «ان اصاب اخطأ»(همان ،ج ،0ص )064با اين همه ،مؤلف به نقل روايات تفسيري با
مالکهاي خاصي که به آنها پرداخته خواهد شد ،اهتمام داشته .شايد بتوان گفت :وي بهرغم
اينکه اخبار آحاد را در تفسير حجت نميداند ،به داليلي افزون بر روايات فقهي ،روايات ديگر را
نيز نقل ميکند از جمله:
 .0از آنجا که محتواي روايات را ـ همانطور که به دفعات در جاي جاي تفسيرش اشاره کرده ـ
مصداقي از مصاديق آيه ميداند نه معناي انحصاري آيه؛ بهرغم اينکه اخبار آحاد تفسيري را
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حجت نميداند آنها را نقل ميکند تا به عنوان ذکر مصاديق آيه ،در فهم آيه از آنها کمك
بگيرد.
 .6تقويت قول مختارخود بهويژه در مباحث کالمي .مثل استناد به روايتي از برهان در رد روايتي
که بيان ميکند ،فرزندان حضرت آدم با يکديگر ازدواج کردهاند .چنانکه در ادامه خواهد
آمد.
 .7کمك به فهم معناي واژه.
 .1بيان فضايل سور.
 .4امور اخالقي.
با توجه به اينکه روايات به عنوان يك منبع تفسيري مطرح هستند ،توجه به محتوا و نيز اعتبار
سندي روايات تفسيري اهميت ويژهاي دارد .چنانچه در حديثي از معصوم وارد شده (از ما
سخني را که برخالف قرآن باشد نپذيريد ،چرا که ما چون سخن بگوييم در موافقت با قرآن و
سنت سخن خواهيم گفت ما از خداوند و رسول گرامياش حديث ميگوييم همانا سخن آخرين
ما مانند کالم اولين ماست وکالم اولين ما مؤيد کالم آخرين ماست پس اگرکسي آمد جز اين
بر شما روايت کرد سخنش را به خودش بازگردانيد) (کشي .ج  ،6ص  119و 191و  .)110طيب
نيز به اين موضوع عنايت و توجه دارد .وي درپااليش روايات عالوه بر توجه به راويان و سلسله
سند ناقالن حديث ،به متن روايت نيز توجه مينمايد .وي در راستاي نقد سندي و محتوايي چنين
عمل ميکند :
 .0عدم اتکا به اخباري که مفيد يقين نيست مثل اخبار در بارة حروف مقطّعه که آنهارا مفيد يقين
نميداند( طيب ،0731 ،ج ،0ص.)064

 .6رد روايات مروي از راويان اهل سنت که مفادآن برخالف ضرورت مذهب شيعه و نص قرآن
و خبر متواتر باشد .در ذيل آية  014نساء روايت وارده از ابن سنان درباب تفويض امر خدا
به پيامبر و ائمه را نميپذيرد(همان ،ج ،1ص.) 096
 .7پرهيز از بيان اخبار کتابهاي ضعيف همچون تفسير منسوب به امام حسن عسگري(ع)  ،اخبار
مجعول غالت يا خالف اجماع و ضرورت مذهب ( همان ،ج  ،0ص. )62
 .1بررسي اعتبار حديث از حيث سند و عدم پذيرش روايات منتهي به غيرمعصوم :چنانچه روايت
منقول از ابن عباس را مبني بر اينکه آية  610بقره آخرين آيه است که بر پيامبر(ص) نازل
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شده چون منتهى به معصوم نيست و سندش هم ازطرق شيعه نيست معتبرنميداند(همان ،ج، 7
ص .)31
 .4عدم توجه به اخبار مأخوذ از تورات رايج :در بيان تفسير شجره که آدم از خوردن آن نهى
شده بود کالم کلبى راکه قائل به شجره علم خير و شر است و از تورات رايج اخذ نموده از
اين نظرکه قصه تورات محرف است مخدوش ميداند(همان ،ج ،0ص .) 403
 .2رد اخبار فاقد مدرک معتبر :در آية 71بقره دربارة حقيقت مالئکه مرحوم سبزوارى از
اميرالمؤمنين(ع) روايتي نقل کرده که طيب بهدليل معلوم نبودن مدرک حديث به آن اعتنا
نميکند (همان ،ص.)411
 .3رد روايتي که با عقل منافات داشته باشد :در بيان معني بِماأَراکَ اللَّهُ به خبرسعدبن عبداللَّه از
حضرت صادق (ع) که در يك مورد ،چهار حکم مختلف بيان فرمود؛ استناد نميکند چون
جداي از ضعف سند ،بيان چهار حکم مختلف را در يك مورد ،آن هم بدون ذکر احکام،
خالف عقل ميداند(همان ،ج ،1ص 096و نظيرآن در ج ،1ص.)622

 .1رد اخبار متناقض با آيات و روايات معتبر و متواتر:خبر منقول در قصه هاروت و ماروت ذيل
آية016بقره که دال بر ارتکاب قتل نفس و شرب خمر و زناي آن دو ملك است را رد
ميکند زيرا طبق آيات و اخبار معتبر معتقد است مالئکه معصوم و مطيع اوامر الهى
هستند(همان ،ج ،6ص.)063
 .9رد روايت ضعيف به استناد روايت معتبر  :ذيل آية  4مائده رواياتي از حضرتين باقرين در
رابطه با نسخ آيه به آية ديگر نقل شده که عالوه بر ضعف سند با روايت معتبر ديگري که
وجود هر گونه نسخ را در سورة مائده انکار ميکند منافات داشته و مفسر را بر اين
ميداردکه به اين روايات اعتنا نکند(همان ،ج ،1ص  )714همچنين ذيل آية  63مائده در
تفسير چگونگي تزويج فرزندان آدم رواياتي را که مبني بر تزويج خواهر و برادر است
نميپذيرد و در انکار آنها به روايت وارده از امام صادق(ع) استناد ميکندکه حضرت تزويج
خواهر و برادر را جايز نميشمارند(همان ،ج ، 1ص.) 710
انواع روايات در تفسير اطيب البيان بر حسب کاربرد

احاديث درجاي جاي تفسير اطيب البيان باکاربردهاي مختلف به چشم ميخورند ازجمله:
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 .1در بيان فضائل سور

در فضيلت سورة حمد از حضرت باقر(ع) روايت کرده که فرمود :من لم يبرئه الحمد لم يبرئه
شيئى(کسى را که سورة حمد شفا ندهد چيزى او را شفا نخواهد داد)»( همان ،ج ،0ص.) 11
 .2در بيان فضيلت يا مذمت بعضی امور

در وجوب و فضيلت احترام به والدين(همان ،ج ،6ص ) 39در فضيلت و اهميت نماز (همان،
ص )041و در فضيلت زيارت و سالم بر حضرت رسول(ص) و اهل بيت (همان ،ص)091
همچنين در مذمت اعانت بر ظالم(همان ،ج ،6ص ) 11و در فضيلت صله رحم(همان ،ج،0
ص )112و مواردي از اين دست به روايات معتبر استناد ميکند.
 .3در دستيابی به احکام فقهی

چنانچه در ذيل آعبارت "واليتامي"درآية  17بقره و اهميت احسان به ايتام به روايت ابى بصير
« سفينه »370/استناد کرده که گفت خدمت ابى جعفر(ع) عرض کردم «اَصلَحَكَ اللَّهُ ماايسَر ما
يدخل به العبد النّار قال مَن اکل مِن مالِ اليتيم درهماًونَحنُ اليَتيم» و از اين روايت چنين نتيجه
گرفته که خوردن سهم امام بلکه سهم سادات در حکم خوردن مال يتيم و موجب دخول
درآتش است(همان ،ج،6ص.) 16
 .4در مباحث کالمی

چنانچه ذکرشد مفسر ذيل تفسير آيات با مطرح کردن مباحث کالمي به اثبات عقيدة خود يا نقد
و ابطال عقيدة مخالفان خود ميپردازد(علويمهر ،ص )677تا جايي که ميتوان گفت پس از
روايات تفسيري بيشترين کاربرد روايات به مباحث کالمي اختصاص مييابد .وي تأليف ديگر
خويش درکالم اسالمي(کلم الطيب) را مکمل مباحث تفسيري و بهخصوص کالمي خود
ميشناسد و در جاي جاي اين تفسير بسياري از مباحث مبسوط را به آن کتاب ارجاع ميدهدکه
به نمونههايي از آنها اشاره ميشود.
* .اثبات خلود معاندين در جهنم :در ذيل آية  3بقره (ولهم عذاب عظيم ) معناي لغوي عذاب را
مفصل بيان کرده و سپس با اشاره به اين که عذاب در قيامت از ضروريات دين اسالم است و

ادلة اربعه (کتاب ،اخبار متواتره ،عقل ،اجماع) بر طبق آن قائم است و متجاوز از صد آيه در قرآن
دربارة عذاب آخرت و بعضي از خصوصيات آن نازل شده؛ تعدادي از اين آيات را با ذکر
ترجمه تشريح نموده مانند آية  61يونس « ...أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ » ( ...اينان
ياران آتش و در آن جاوداناند) و سپس شواهدي از اخبار آورده است .اين در حالي است که

برخي تفاسير ديگر فقط به معناي لغوي اين عبارت بسنده کردهاند؛ مثل مجمع البيان و روح
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الجنان از قدماء و تفسير نمونه از تفاسير معاصر.وي در اين باب به بخشي از خطبة اميرالمؤمنين در
نهج البالغه اشاره ميکند که ميفرمايد :بدانيد که براي اين پوست نازک صبر برآتش نيست،
پس بر خودتان رحم کنيد زيرا شما خودتان را در مصائب دنيا تجربه کردهايد و ...تا انتهاي
حديث(طيب ،0731 ،ج ،0ص )691يا خبري از امام باقر (ع) که ميفرمايد  :اهل جهنم در آتش
مانند سگان و گرگان فرياد ميکنند از شدت آنچه از الم عذاب الهي به آنان ميرسد ...و اگر
دعا کنند مستجاب نشوند و پاياني براي عذابشان نيست(همو ،0726 ،ص .)349مفسر در اين رابطه
بحث کالميخود را مستند مينمايد به خطبهاي منسوب به حضرت علي (ع) مبني بر اينکه درهاي
دوزخ بر اهل آتش بسته شود و براي هميشه بر آنان باز نگردد و نسيمي بر آنان هرگز داخل نشود
و غمي از آنان هرگز برطرف نگردد ،عذاب هميشه سخت و هميشه تازه است (همو ،0731 ،ج ،0
ص )132و اخبار ديگري از اين دست .آنگاه با اشاره به اين اصل که عذاب الزمة عمل عبد و
مترتب بر سوء اختيار اوست به اثبات عذاب با تکيه بر عقل ميپردازد و براي روشن شدن مطلب
به ذکر اين مثال ميپردازدکه اگر در مقابل شخصعاقلى دو ظرف از شراب يکى سم مهلك و
ديگرى شربت گوارا است بنهند و مضار و مفاسد آن سم را بوى گوشزد نموده و وى را از
خوردن آن نهى کنند و منافع و خواص آن شربت گوارا را نيز براى وى تشريح و او را به
آشاميدن آن ترغيب کنند و آن شخص با اختيار خود شربت گوارا را رها نموده و سم مهلك را
بياشامد هالکت الزمة عمل او و مترتب بر فعل او خواهد بود و نتيجة سوئي که عايد او ميشود
برخالف عدل نخواهد بود .مفسر اجماع مسلمين را با طبقات مختلف و مذاهب متشتت قائل به
معاد و ثواب و عقاب عنوان ميکند چنانچه همگي آن را از اصول دين ميشمارند .وي در ادامه
به رفع شبهات منکران عذاب وخلود ميپردازد .و در جواب گروهي که منکر اصل عذاب
شدهاند و وجود کافر را در مقابل مؤمن به مقتضاي نظام جملى همچون نور و ظلمت ،خير و شر،
نعمت و بالء الزم ميدانند ،ميگويد در نظام جملى عالم اگر چه اضداد هست ولى کافر به اختيار
خود بهطرف کفر و فسق ميرود و اجباري در کار نيست زيرا همانطور که خداوند غرايزي در
انسان آفريده که او را بهطرف امور شهوانى سوق ميدهد عقل را در وجود انسان و انبياء را نيز در
خارج قرار داده که تا غرايز انسان را تعديل کند و آن قدر که به صالح دنيا و آخرت اوست از
آنها استفاده کند و از غير آن مقدار اجتناب ورزد و اين الزمة اختيار است(همان ،ص )693يا در
جواب گروه ديگري که عذاب آخرت را ضرري خالى از نفع براى خداوند وآن را فعلى لغو و
قبيح ميدانندکه از خدا صادر نميشود و معتقدند چون از تعذيب گناهکاران فايدهاى عايد خدا
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نخواهد شد و بهواسطة کفر و فسق خاليق بر دامن کبريائيش گردى نمىنشيند تا از جهت تعذيب
آنان برطرف سازد و از طرفي براى بنده هم نفعى ندارد؛ .ميگويد :اوالً اين استدالل به عقوبات
وارده بر امم سابقه از مطلق بليات و مصائب بر کسانى که متنبه نميشوند منقوض است و ثانياً به
حکم و مصالح افعال الهى هر کسى نميتوان د پى برد و چه بسيار از افعال الهى که حکمش بر ما
پوشيده است و ثالثاً اگر عبد مستحق عقوبت باشد تعذيب او عدل است چون عدل عبارت از
اعطاي حق هر صاحب حقى است و حق چنين بندهاى عذاب است(همان ،ص )691-693و در
جواب دستة دوم که به عذاب اعتراف نموده و منکر خلود شدهاند در اين رابطه بحث کالميخود
را مستند مينمايد به فرازي از دعاي کميل "وَ هُوَ بالءٌ تطولُ مُدّته و يدومُ بَقائه وال يخَفّفُ اَن
اهلهِ النّهُ ال يکون الّا عن غضَبك و انتقامك و سخطك "(و بالء قيامت باليي است که مدت آن
طوالني و بقا در آن دائمي است و تخفيفي به اهل آن داده نميشود براي اينکه آن عذاب نيست
مگر از روي غضب و انتقام و سخط تو) (همو ،0726 ،ص .)326و در قبال گروهي که معتقدند
سنگدلترين مردم هرگاه کسى را بهواسطة مخالفت تعذيب کند ،مدتى که گذشت خسته و سير
ميشود و در صورت ادامه ديگران او را مالمت ميکنند و بر اين وجه تمسك جسته و خداوند
عادل و رئوف را مبرا از اين ميدانندکه بندگان را براى معاصى چند روزة دنيا تا ابد تعذيب
نمايد؛ با عنايت به علم کالم ميگويد  :قياس تعذيب مردم با تعذيب الهى قياس مع الفارق است،
زيرا غرض مردم از شکنجه تشفى دل و يا منافع ديگرى است و وقتى غرضشان حاصل شد سير يا
خسته ميشوند و مالمت ديگران براى اين است که شخص معذب را مستحق اين مقدار عذاب
نميدانند ،ولى خداوند براى تشفى يا منافع ديگرى بنده را عذاب نميکند زيرا او از اين حاالت
مبراست و تعذيب او هم به مقدار استحقاق بنده است ،بنا براين اگر بنده مستحق عذاب ابدى باشد
عذابش عين عدل و موافق حکمت خواهد بود .وي همچنين در جواب گروهي که خلود عذاب
راقبول ندارند و معتقدند خداوند که در دنيا توبه بندگان را ميپذيرد قاعدتأ در آخرت نيز
توبةکفار پشيمان را ميپذيرد؛ به آية  66نساء (توبه نيست براى کسانى که ميميرند در حالى که
کافرند) و آية  61انعام (و اگربرگردند البته بهطرف همان چيزهايى که از آنها نهى شده بودند
بازگشت ميکنند) استناد مينمايد(همو ،0731 ،ج ،0ص ) 691و در اين رابطه به نقل روايتي از
امام صادق (ع) ميپردازد با اين مضمون که همانا خلود اهل آتش در آتش براي اين است که

نيتهاي آنان در دنيا اين بود که اگر در آن جاودان بمانند هميشه معصيت خدا را بنمايند(همو،
 ،0726ص.)323

121

جايگاه روايات در تفسير اطيب البيان
__________________________________________________________________________________________

* .معناي خدعه :در ذيل آية يخادعون اهلل در بارة خدعه و مراتب آن .خدعه با مؤمنان و انواع آن
با ذکر روايات مربوطه حدود  41صفحه توضيح داده و درجواب اين اشکال که با خداوند عالم
الغيوب چگونه ميتوان خدعه نمود؟ميگويد مراد از مخادعه با خدا ،مخادعه در دين خداست
که بهحسب گفتار اظهار ديندارى ميکنند در حالى که متدين نيستند و از اين جهت نتيجة اين
خدعه عايد خودشان ميشود .يا ممکن است مراد از مخادعه با خدا ،مخادعه با رسول خدا و خلفا
و منصوبان از طرف او باشد که اطاعت آنها اطاعت حق و نافرمانى آنها ،نافرمانى اوست .يا ممکن
است مراد از مخادعه صورت مخادعه باشد که بر فرض محال اگر خداوند علم بهباطن آنها
نداشت مخادعه حقيقت داشت .طيب در جواب اين گفتارکه مخادعين اگر معتقد به وجود
خداوند نيستند با که خدعه ميکنند؟و اگر معتقد به وجود او ميباشند و او را عالم و آگاه از همه
چيز ميدانند چگونه با او خدعه ميکنند؟ ميگويد مخادعين يا دهرى و طبيعى هستند و غرض از
مخادعه آنان دفع ضرر مسلمين از خودشان است يا معتقد بهوجود بارى تعالي بوده ولى صاحبان
مذاهب باطله مانند اهل کتاب و مشرکيناند اينان نيز بهعقيدة فاسد خود ،در اين مخادعه خود را
مأجور و مثاب ميدانند .در ادامه مفسر در بيان انواع خدعه با اشاره به تهمت ،نمامي ،دورويي
و ...به ذکر رواياتي ميپردازد .به عنوان مثال روايتي از رسول خدا (ص) که فرمود:مَن کانَ لهُ
وَجهان کان لهُ لسانان مِن نار يوم القيمـة(کسيکه دورو باشد براي او در قيامت دو زبان از آتش
باشد)( همو ،0731 ،ج ،0ص.)702
* .معناي اشتراء ضاللت :مفسر ذيل آية  02بقره ،درجواب اشکال به معاملة مذکور در آيه
(منافقان ضاللت را به بهاى هدايت خريدهاند) مبني براين که شخص خريدار بايد واجد بهاء باشد
تا آن را بدهد و جنس را بگيرد ،در صورتى که منافقان در هيچ زمانى واجد هدايت نبودهاند که
آن را بدهند و ضاللت را بگيرند با طرح مباحث کالمي هدايت را همان ارائه طريق معرفي
ميکند وايصال بمطلوب را ثمره و نتيجة هدايت ميداند چنانچه اگر در جايى اطالق هدايت
برايصال به مطلوب بشود از باب اطالق سبب بر مسبب است و خداوند اسباب هدايت را اعم از
اسباب تکوينى و اسباب تشريعى براى تمام افراد بشر مهيا فرموده باالخص براى منافقان
صدراسالم .و در ادامه محاسبه را از انواع معاملة انسان با نفس و اعضا بيان ميکند و در اين رابطه
به حديثي از امام صادق(ع) اشاره ميکند که فرمود :فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبواعليها(به
حساب خودرسيدگي کنيد قبل ازآنکه به حساب شمابرسند) (همان ،ص.)112-100
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* .شفاعت :در اثبات مسئلة شفاعت ازآيات شريفه و اخبار کثيره و مضامين ادعيه و زيارات و غير
اينها استفاده کرده و معتقد است که حسن دعا در حق مؤمنان و طلب مغفرت و آمرزش از خدا
براى آنان و تجاوز از سيّئات و قبول نمودن عبادات آنان و رفع گرفتاري ايشان و شفا دادن
مريضانشان و قضاء حوائج ايشان و بالجمله مسئلت نمودن از خدا که خيرات دنيا و آخرت را
نصيب آنان گرداند و از بليات و گرفتاريهاي دنيا و آخرت آنان را نجات بخشد و درجات
خوبان آنان را متعالى گرداند و بدان آنان را به عفو و کرمش ببخشد وظيفة هر مسلمان و يکى از
حقوق مؤمن بر برادر دينى خود ميباشد و همچنين است طلب لعن و عذاب و ازدياد آن براى
کفار و مخالفان و اهل بدعت و ضاللت (اگر قابل هدايت نباشند) مخصوصاً دشمنان دين و
معاندين ائمة طاهرين و کسانى که پيرو و کمك کار آنها بودهاند و شفاعت در قيامت همين است
که مقربان درگاه الهى مانند انبيا و اوليا و شهدا و مؤمنان و قرآن و غير اينها از خداوند متعال
خواهش و تمنا ميکنند که از گناهان مؤمنان درگذرد و خصومت نيز ايناست که از خداوند
ازدياد عذاب و عقوبت معاندين را مسئلت مينمايند و با توجه بهاين مقدمه ،به رفع شبهه براى
مسئلة شفاعت ميپردازد .وي در اين باب به احاديثي استناد ميکند من جمله حديث مبسوط و
مفصلي در کافي از حضرت باقر(ع) که ميفرمايد ( :اى سعد قرآن را بياموزيد زيرا که قرآن در

روز قيامت ميآيد در بهترين صورتى که خلق به آن مينگرند) و پس از آنکه گذر نمودن قرآن
را از صفوف اهل محشر (صفوف مسلمين و شهدا و انبيا و مرسلين و مالئکه) ذکر ميکند تا اينکه
پاى عرش عظمت حق بهسجده مىافتد ،پس خداوند تبارک و تعالى قرآن را ندا ميکند که اى
حجت من در زمين و کالم راستو گوياى من ،سر بلند کن و بخواه تا بهتو عطا شود و شفاعت
کن تا شفاعت تو پذيرفته گردد(همان ،ص.)20
* .رجعت :ذيل آية  42بقره با طرح بحث کالمي در بارة رجعت به حديثي از امام صادق استناد

ميکندکه ميفرمايد":ز ما نيست کسي که به رجعت ما ايمان نداشته باشد (".همان ،ج ،6ص73؛

همو ،0726 ،ص  .)411در بارة لوح محفوظ و حقيقت آن از تفسير صافي به نقل از امام
صادق(ع) آورده (همان ،ج  ،0ص )29لوح محفوظ لوحى است از ياقوت حمراء بين دو چشم
اسرافيل و هرگاه پروردگار تبارک و تعالى تکل م کند لوح به جبين او برخورد نموده پس در آن
نظر کند و آنچه در اوست به جبرئيل وحى نمايد و بالجمله بايد گفت لوح محفوظ از متشابهات و
علم قطعى آن را بهخدا و راسخون در علم بايد رد نمود ولى آنچه محتمل و بهنظر نزديكتر است
اينا ست که لوح محفوظ همان روح مقدس پيغمبر خاتم صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و عقل کل
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بوده باشد که باصطالح حکما صادر اول و عقل اولش گويند که خداوند جميع علوم و کماالت
را بهقلم قدرت در او قرار داد و تمام قرآن باو القاء و در لوح او محفوظ گرديد و مرتبة دوم نزول
قرآن نازل شدن به بيت المعمور است چنانچه در کافى( فضل القرآن ،حديث  )2آمده که از
حضرت صادق(ع) سؤال شد از معنى قول خداى تعالى شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقرآن که
چگونه قرآن در ماه رمضان نازل شد و همانا قرآن در مدت بيست سال بين اول نزول قرآن و آخر
آن نازل گرديد؟پس حضرت صادق (ع) فرمودند قرآن يك مرتبه در ماه رمضان به بيت المعمور
نازل شده و سپس در مدت بيست سال بهتدريج فرود آمد.
* .مفهوم وحي :در باب وحي به طرح مباحث مبسوط کالميميپردازد و در تفاوت بين الهام و
وسوسه به روايتي از امام صادق اشاره ميکند که ميفرمايد( :هيچ مؤمنى نيست جز اين که براى
قلب او دو گوش در باطن اوست ،گوشى که شيطان وسوسهکننده در آن ميدمد وگوشى که
ملکى درآن ميدمد پس خداوند مؤمن را بهواسطة فرشته نأييد ميکند و اين است معنى آيه که
ميفرمايد آنها را بهواسطة روحى که ازجانب اوست تأييد نمود(همان ،ج  ،0ص.)31
مفسردر کيفيت وحى سه مشرب را عنوان ميکند .0 :مشرب متکلمين که بوجود مجردى جز
ذات اقدس حق تبارک و تعالى اعتقاد دارند و ميگويند جبرئيل به وجود عنصرى مادى بر
شخص نبى به همين وجود جسمانى از آسمان دنيا نازل و به زبان مادى همين الفاظ و اصوات
ظاهرى را به گوش پيغمبر(ص) ميرسانيد و پيغمبر(ص) با همين چشم ظاهرى او را ميديد و
ظواهر بعضى آيات و اخبار نيز بر اين معنى داللت دارد؛  .6مشرب حکماء اکه جبرئيل را عقل
عاشر و عقل مدبر اين عالم ميدانند و ميگويند عقل حضرت به مرتبة چهارم عقل که عقل
مستفاد است رسيده و بهعقل فعال ارتباط و اتصال مييابد و از آن استفاده مينمايد و اين استفاده
را وحى نامند؛  .7مشرب تحقيق است و آن معنايى است که از مضامين آيات و اخبار استفاده
ميشود و بيانش اين است که براى وحى اقسامى است(همان ،ص ) 613و اقسام وحي به رسل را
چنين بيان ميکند :وحي يا بدون واسطة ملك و فرشته است يا بهواسطة ملك اعم از اينکه ملك
را به چشم ببيند يا فقط صوت او را استماع نمايد يا در خواب يا در بيدارى(همان ،ص.) 033
* .معناي يوم :در بيان معناي واژة «يوم» ميگويد يوم عبارت از قطعة زمان محدودي است که از
حرکت کرة زمين بهدور خود حاصل ميشود و در قيامت که تمام کرات از حرکت ميافتند
زمانى نيست که آنرا يوم يا ليل يا ماه و سال ناميم ،بنابراين اطالق يوم بر روز قيامت بر فرض
تقدير است يعني اگرحرکتى بود و روز و ماه و سال تشکيل ميداد مقدار روز قيامت پنجاه هزار
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سال بود و در اين راستا به روايتي از امام صادق (ع) اشاره ميکند که فرمود«انّ للقيمه خمسين
موقفا کلّ موقف مقداره الف سنـة» (بهدرستى که براى روز قيامت پنجاه ايستگاه است که مقدار
هر ايستگاه هزار سال است) (همان ،ص.)012
* .جبر و تفويض :مفسر در ذيل آية  2بقره به مبحث جبر و تفويض و امر بين االمرين ميپردازد.
در رد جبريه که همة افعال صادره از بنده را فعل خدا دانسته و بنده را مجبور به انجام آنها ميداند
ميگويد اگر بندگان داراي اختيار نبودند بين افعال آنها فرقي نميبود و ميبايست همه به يك
طرز باشد .ضمن اينکه در صورت اجبار بندگان در افعال ،ارسال رسل و انزال کتب و جعل
تکليف و احکام و ...همه عبث و بيهوده خواهد بود و نيز ميبايست خداوند به جهت عقاب
بندگان به فعلي که خود به دست آنان جاري کرده ستمکارترين ستمکاران باشد و در اين باب به
روايتي از رسول خدا(ص) استناد مينمايد که در مذمت عقيدة جبريه ميفرمايد «لعن اللَّه
القدريّه»پرسيدند قدريه چه کسانى هستند؟ فرمود«فئـة قدرعليهم المعاصى وعذّبهم عليها»(گروهى
هستند که گمان ميکنند خداوند معصيتها را برآنان مقدر نموده وآنان را بر آنها عذاب
ميکند)( همان ،ص .)631وي در رد مفوضه که معتقدند بندگان در افعال خود مستقلند و وهمة
افعال به ارادة خودشان است ميگويد به حس و وجدان مي بينيم که چه بسيار کارهايي که انسان
تمام هم و کوشش خود را در آن صرف ميکند ولي به انجام آن موفق نميشود .ضمن اينکه اين

عقيده توهين در سلطنت حق و شرکت در امر خلقت است و خالف نصوص آيات و اخبار(همو،
 ،0726ص )011-007و در اين باره ازحضرت صادق (ع) روايت نقل ميکندکه فرمود«ما من
قبض والبسط الّاوله فيه قبض او بسط و ما امر اللَّه به او نهى عنه الّا و فيه له جلّ وعال ابتالء و
قضاء» (هيچ بستن و گشودنى نيست جز اينکه در آن براى خدا قبض و بسطى است و بهچيزى
خدا امر نکرده و از چيزى نهى نفرموده جز اينکه براى خداى جل و عال در آن آزمايش و امتحان
بنده و جارى شدن قضاى او است) (همو ،0731 ،ص .)637وي همچنين دربحث بطالن جبر و
تفويض و اثبات اختيار (امربين االمرين ) ،به رواياتي ازجمله حديثي از اميرالمؤمنين(ع) استناد
ميکندکه فرمود«:عرفت اللَّه بفسخ العزائم ونقض الهمم» (خداراشناختم بهواسطة فسخ کردن و
برهم زدن قصدها و شکستن ارادهها)( همان ،ص. )001
* .معناي ايمان :در بارة ايمان و درجات آن ميگويد :بعضى ايمان را همان عقيدة قلبى که
تصديق به جنان باشد دانسته و برخى اقرار به لسان را کافى شمردهاند و بعضى عمل به ارکان را
کافى دانسته و بعضى ايمان را تصديق به جنان و عمل به ارکان دانستهاند و طايفهاى ايمان را
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اعتقاد قلبى و اقرار به زبان دانسته و عمل را جزو ايمان نميدانند و طايفة ديگر ايمان را مرکّب از
اين سه جزء ميدانند و دستة ديگر اقرار به زبان و عمل به ارکان را شرط ايمان ميدانند و خود
ايمان را همان عقيدة قلبى به معارف و عقايد دينى معرفي ميکندکه اقرار به زبان کاشف از آن و
اعمال جوارح آثار و نگهبان آن است ،به اين دليل که اوالً در قرآن در بسيارى از آيات ايمان را
به قلب نسبت داده ،مانند آية شريفة  012نحل إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ .بنابراين اصل
اي مان همان عقد قلب به معارف دينى و حقايق مذهبى است و پيداست که نتيجه اعتقاد و ايمان به
چيزى ملتزم شدن به لوازم آن است و اگر کسى بگويد به فالن امر مؤمن و معتقدم ولى در عمل
خالف ايمان خود رفتار کند کاشف از بىايمانى اوست جز اينکه ذهول و غفلت بر وى عارض
شود و از اين جهت در بسيارى اخبار شخص معصيت کار را از ايمان خارج ميکنند چنانچه در
کافى آمده از موسى بن جعفر (ع) سؤال شد آيا گناهان کبيره انسان را از ايمان خارج ميکند؟
فرمود ":بلى ،بلکه غير گناهان بزرگ هم انسان را از ايمان بيرون ميبرد ،رسول خدا (ص) فرمود
زنا نميکند زناکار در حاليکه مؤمن باشد و دزدى نميکند دزد درحاليکه مؤمن باشد" از
همين جهت در کثيرى از اخبار عمل را جزو ايمان بلکه همة ايمان ميدانند (همان ،ص .)071وي
در ادامه در بارة محبت و مواالت به نقل روايتي از امام صادق (ع) ميپردازد که از ايشان سؤال
شد «هل الحب و البغض من االيمان فقال هل االيمان الّا الحبّ و البغض»(آيا دوستى و دشمنى از
ايمان است؟ فرمود آيا ايمان جز دوستى و دشمنى چيزى است)( همان ،ص )601و طبق اخبار
معتبره مانند حديث ثقلين وحديث سفينه مؤمن را منحصر به شيعة اثني عشري معرفي ميکند که
بدعتي در دين نگذارده و ضروريات دين را منکر نشده(همان ،ص123؛ همو ،0726 ،ص.)417
* .ميزان علم به غيب معصوم(ع) :با طرح مباحث گستردة کالمي در اين رابطه ازحضرت
صادق(ع) روايتي نقل ميکندکه فرمود«:انّ للَّه علمين علم مکنون مخزون اليعلمه الّا هومن ذلك
يکون البداءو علم علّمه مالئکته و رسله و انبياءه فنحن نعلمه» (براى خدا دونحوعلم است علمى
که پوشيده و مخزون است و جز او کسى نميداند وبداء از اين علم است و علمى که فرشتگان و
پيغمبرانش را تعليم ميکند و ما آن را ميدانيم) (همو ،0731 ،ص )614وآنچه از مجموع اخبار
استفاده ميشود علم پيغمبر (ص) و ائمه طاهرين نسبت به علم خدا مانند نهرى است که به دريايى
متصل و دائماً از درياى علم خدا به آنان افاضه ميشود مانند وجود منبسط نزد حکماکه آنرا امر
ربطى بين حق و مخلوقات مىدانند و سرتاسر موجودات را فراگرفته است(همان ،ص ،413کافي
ابواب علوم ائمه(ع)).
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* .اثبات توحيد خداوند  :با مقايسة ادلة حکما و دانشمندان و متکلمان که از طريق قاعدة تمانع
بهتقريرات مختلفى که نمودهاند به جامعترين حديث در باب توحيد استناد ميکند که در اين
حديث وحدت را اميرالمؤمنين (ع) بهچهار قسم تقسيم نموده :وحدت عددى ،وحدت نوعى،
وحدت به معنى بى همتايى و وحدت به معنى بساطت و داراى جزء و ترکيب نبودن و دو قسم
اول را از خدا سلب و دو قسم ديگر را براى او ثابت نموده است(همان ،ج ،6ص.)636
* .خوف و رجاء  :مفسر با توجه به اخباري چون حديث وارده از پيامبر(ص) که فرموده :رأس
الحکمه مخافه اهلل(سر حکمت و دانش خوف از خداست) و روايتي از امام صادق(ع) که
ميفرمايد" :سزاوار است براي مؤمن اينکه از خداي تعالي بهحدي بترسد که گويا مشرف برآتش
است و بهحدي اميدوار باشد که گويا از اهل بهشت است ؛ با طرح مباحث کالمي در باب خوف
و تقسيم آن به خوف ممدوح و مذموم و اشاره به اقسام خوف ممدوح اعم از خوف از خدا و
خوف از معاصي و ملکات رذيله و خوف از سوء عاقبت ،در حد خوف ممدوح ميگويد :خوف
وقتي ممدوح است که محرک انسان به اعمال صالحه و ترک معصيت گردد ولي اگر به اين حد
نرسد و ترک معصيت و عمل به طاعت دنباله آن نباشد فايده ندارد و يا به حدي برسد که موجب
يأس و نااميدي گرددآن نيزخالف مقصود است .و نيز در باب رجاء با جمع اخبار ظاهرأ
متعارض ،ميگويد مؤمن بايد هميشه بين خوف و رجاء باشد نه مأيوس از رحمت حق و نه ايمن
از عذاب او(همان ،ص 167و00؛ همو ،0726 ،ص313و.)332
* .مفهوم عدل :طيب در بيان عدل خداوند و اثبات آن ميگويد :عدل نسبت به حقتعالي عبارت
از اين است که جميع افعاليکه از اوصادر ميشود اعم از امور تکويني مثل خلق ورزق و اماته
و ...و امور تشريعي مانند ارسال رسل و انزال کتب و ...وچه عذاب و رحمت در آخرت؛ از روي
حکمت و مصلحت و تمامأ نيکوست و فعل قبيح و ظلم محال است ازخداوند صادرشود چراکه
فعل قبيح از فاعل به چند دليل صادر ميشود :اينکه فاعل نسبت به زشتي فعل آگاه نباشد ،قادر بر
ترک آن نباشد يا محتاج به انجام آن باشد يا اينکه ازروي عبث انجام دهدکه همة اين موارد
در بارة حقتعالي منتفي است(همو ،0726 ،ص.)013
مفسر ذيل تفسير آية  071بقره (وال تسئلون عما کانوا يعملون) در جواب اشکالي که به اخبارى
چند از پيغمبر(ص) و حضرت صادق(ع) وارد شده که اهل کتاب و نصاب فداى شيعيان على (ع)
شده و به ازاي آنها به جهنم مي روند و حال آنکه صريح اين آيات بلکه برهان عدل برخالف آن
است! ميگويد :برهان عدل اقتضا ميکند که حق مظلوم از ظالم گرفته شود در مرحلة اول اگر
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ظالم حسناتى دارد در عوض ظلمى که به مظلوم نموده حسنات وى را به او دهند و اگر حسناتى
ندارد سيئات مظلوم را بر او بار کنند و اگر ظالم حسناتى ندارد و مظلوم نيز سيئاتى ندارد سيئات
دوستان و بستگان مظلوم را بر ظالم حمل کنند و چون اهل کتاب و نصاب بر پيغمبر( ص) و
اوصياء طاهرين او ظلم نموده و نه آنها حسناتى دارند و نه اينان سيئاتى لذا خداوند عادل سيئات
دوستان و شيعيان اين خاندان را بر آنان حمل نموده و آنان را معذب بهعذاب مضاعف ميگرداند
(همو ،0731 ،ج ،6ص.)619
* .اثبات افضليت پيامبر (ص)  :مفسر با اشاره به تناقضات موجود در اناجيل و تورات فعلي که
برهان واضحى برکذب ادعاي آنهاست و ذکر آيات و اخباري دال بر افضليت پيامبر اکرم به
طرح مباحث کالمي در مقام اثبات برتري پيامبراسالم برميآيد .ازجمله خبرمنقول از رسول خدا
که ميفرمايد":آدم ومِن دونهِ تَحتَ لوائي"(آدم و سايرانبياء بعد از او در قيامت زير پرچم من
هستند) و با تکيه بر برهان عقلي ميزان براي مقايسة دوچيز را ،آثار مترتبه بر وجود هريك بيان
ميکند و از آنجا که جميع آثار وجودي پيامبر اسالم بيشتر و بهتر و کاملتر از آثار وجودي ساير

انبيا است لذ ا به حکم عقل وجود مقدسش افضل و باالتر از جميع پيامبران خواهد بود(همان،
ص600؛ همو ،0726،ص.)704
* .معناي موت  :با توجه به علم کالم در مقايسه موت نسبت به حيوة نباتى وحيوانى آن را نسبت
عدم و ملکه دانسته و نسبت به حيوه انسانى انتقال نشئه ميداند بلکه براي عدهاي ارتفاع رتبه
است مثل سرمطهر حضرت ابى عبد اللَّه و بدنهاي مطهر شهداء کربالء مثل بدن حرّ و ...مثل
طائرى که از قفس بيرون آيد و محبوسى که از حبس خالصى يابد و در اين راستا به کالم
ابىعبداللَّه(ع) استناد ميکندکه فرمود( :خط الموت على ولد آدم مخط القالده على جيد الفتات
و ما اولهنى الى اسالفى اشتياق يعقوب الى يوسف الخطبـة) (همان ،0731 ،ج ،7ص.)162
* .اثبات خالفت امير المؤمنين  :مفسر در بخشهاي مختلف تفسير خود من جمله ذيل آيه "الْيَوْمَ
أَکْمَلْتُ لَکُم دينَکم" با استفاده از علم کالم به اثبات جانشيني بالفصل اميرالمؤمنين بعد از
پيامبر(ص) ميپردازد و در اين راستا به خبري از ثعلبى استناد ميکندکه به سه سند معتبر روايت
کرده که چون آيه "يا آيها الرسول" نازل شد حضرت رسول(ص) دست علي(ع) را گرفت و
فرمود" :مَن کُنتُ مواله فهذا علي مواله"( همان ،ج ،1ص .)167وي در کلم الطيب آورده با
توجه به اينکه علي(ع) دعوي خالفت بالفصل پيامبر را نموده و در جميع کماالت از ديگران
افضل و باالتر بوده عقل حکم ميکند که يقينأ چنين کسي بايد خليفة پيغمبر باشد و هر يك از
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شئون علي (ع) يك صغراي وجداني ا( مقدمة اولي برهان) است که با کبراي برهاني (مقدمة دوم
برهان ) در کنار هم يك دليل عقلي تشکيل ميدهد؛ مثأل يکي از شئون علي(ع) اعلميت او بعد از
پيامبر است (صغراي وجداني ) و هر که اعلم باشد شايستة خالفت است (کبراي برهاني) زيرا در
غير اين صورت نقض غرض و ترجيح مرجوح بر راجح الزم آيد که بر خداوند محال است ،پس
علي(ع) شايستة خالفت است(ص.)127
* .اثبات معاد جسماني :در جواب کسانيکه منکر معاد جسمانى هستند و منحصر ميکنند تنعم و
عذاب را فقط به يك قسم؛ با ادله واضحه وعلم کالم و استنادبه قول ائمه عليهم السالم مبني بر
اينکه همان پوست سوخته شده را دو مرتبه صورت پوست ميدهند؛ به اثبات معاد جسماني
ميپردازد از جمله به خطبهاي در نهجالبالغه اشاره ميکندکه ميفرمايد":واخرج من فيهما

فجددهم بعد اخالقهم وجمعهم بعد تفريقهم"(و بيرون ميآورد هرکه در زمين است ،پس تازه

ميکند آنانرا بعد از کهنه شدنشان و جمع مينمايد پس از پراکنده شدنشان)( همان ،0711 ،ج،1
ص ،013-019همو ،0726 ،ص  .)267مفسر در جواب بعضى منکران معاد جسمانى که معتقدند
اين بدن عنصريه دائماً در تحليل و تبديل است و با عدل مناسبت ندارد که بدنى که زماني با آن
عبادت کرده براى آن زمانى که معصيت نموده بسوزانند يا اينکه انسان با کدام بدن که از زمان
تکليف تا زمان موت دائماً در تغيير بوده محشور ميشود ميگويدجميع تألمات جسمانى متوجه
بهجسمى است که داراى روح باشد واال جسم بىروح مثل مجسمه ابدأ تالمى پيدا نميکند پس
کليه تألم ،متوجه روح است و تألمات روح دو قسم است يك قسم بدون توسط بدن است آن را
تألمات روحى گويند و يك قسم بهتوسط بدن است تألمات جسمانى خوانند بنابراين روح کافر
و فاسق در هر بدنى باشد از دورة عمر خود معذب است و مراد از معاد جسمانى اين است که
روح تعلق بهجسم ميگيرد که هر دو قسم عذاب بهاو متوجه شود ،يا اگر روح مؤمن باشد هر دو
قسم تنعم را داشته باشد و کسانى که منکر معاد جسمانى هستند منحصر ميکنند تنعم و عذاب را
فقط بهيك قسم و اين مخالف نصوص قرآن و ضرورت اسالم و صراحت اخبار متواتره و ادله
واضحه است.
* .معناي تناسخ  :طيب دربحث تناسخ قائلين به تناسخ را به پنج گروه تقسيم ميکند :گروهي که
معتقدند انسان پس از مرگ روحش به بدن انسان ديگري تعلق مييابد .گروه ديگر ميگويند
روح پس از مردن به نباتات تعلق ميگيرد .دستة سوم معتقدند روح انسان پس از مرگ به
حيوانات تعلق ميگيرد وعدهاي ديگر که قائلاند روح انسان به جمادات تعلق ميگيرد و باالخره
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گروه پنجم معتقدند روح انساني ابتدا به جمادات و بعد به نباتات وپس از آن به حيوانات و سپس
به انسان تعلق ميگيرد .و با عنايت به علم کالم در جواب گروه اول ميگويد اگر روح شخصي
به بدن ديگري تعلق گيرد اگر شخص دوم روحي داشته پس الزم آيدکه اکنون دو روح داشته
باشد بلکه در مسير تناوب ،داراي هزاران روح باشد که اين فرض به حس و وجدان فاسد است و
اگر شخص دوم روح نداشته باشد و همان روح شخص اول به او تعلق گرفته باشد ميبايست در
تمام اعصار يك فرد بشر بيشتر نباشد ،ابتدا يك فرد بوده واو به فرد ديگر و آن نيز به فرد ديگر
تعلق گرفته ،نميشود مثأل در يك زمان يك روح به هزار فرد تعلق گيرد که هريك داراي يك
هزارم روح باشند که اين فرض هم باطل است و اقوال ديگر هم باطلند زيرا روح حيواني يك
بخاري و روح نباتي يك قوة ناميه بيش نيست و هردو با مردن نابود ميشوند و جمادات هم روح
مجردي که باقي بماند ندارند تا به انسان تعلق گيرد(همو ،0726 ،ص )271و در رد قول آخر با
ذکر روايتي از پيامبر(ص) که فرموده «:انّ اللَّه مسخ سبعمائـة امّـة عصوا االوصياء بعد الرسل».
چنين بيان کرده :و اين حيوانات را مسوخ گفتهاند براى اينکه امتهايى که مسخ شدند بهصورت
اينها مسخ شدهاند نه اينکه اين حيوانات از آنها باشند و خداوند کسانى را که مسخ مينمود از
روى غضب و عذاب بود و سه روز بيشتر زنده نمىماندند(همو ،0731 ،ج ،6ص. )47
مفسر عالوه بر اين در مواجهه با رواياتي که ظاهراَ با يکديگر يا با آيه منافات دارند از مباحث
کالمي بهره و در مقام تأويل يا معناي باطني يا ذکر مصاديق براي آنها برميآيدکه در جاي خود
به آنها اشاره ميشود.
 .1روايات تفسيري و روايات مربوط به شأن نزول

روايات تفسيري مبناي تفسير مؤلف را تشکيل ميدهند و مفسر با تأمل وتعمق در آنها به مفهوم
واقعي آيه يا واژهاي از آن پي ميبرد .از اين رو بررسي نحوه برخورد مفسر با اين نوع روايات از
اهميت ويژهاي برخورداراست.
چگونگي برخورد مفسر در مواجهه با روايات تفسيري:
 .1رواياتی که موافق با ظاهر آيه هستند

مرحوم طيب ازاين روايات در بيان معناي واژگان يا بيان مراد آيه استفاده ميکند.
 .1 .1در بيان معناي واژگان

* .مفسرد ربيان تفسير بسم اهلل الرّحمن الرّحيم باء بسم اللَّه را ازنوع استعانت تفسير ميکند و در
اين تعبير به حديثى از اميرالمؤمنين(ع) که فرموده «اى استعين على هذا االمر باللّه» و حديثي ديگر
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از حضرت عسکرى(ع) درآللى که فرمود " اى استعين على امورى کلّها باللّه "استناد مينمايد
(همان ،ص ) 97در حاليکه صاحب الميزان(طباطبايي ،ج  ،0ص )04و صاحب مجمع البيان
(طبرسي ،ج ،0ص )97آنرا از نوع ابتدائيه ميدانند.
وي بنابر مضمون اخبار در آية  11بقره اسرائيل را لقب حضرت يعقوب «ع» و مرکب از کلمة
اسرا به معنى عبد و کلمة ئيل بهمعنى اللَّه (در لغت عبراني) بيان ميکند(طيب ،ج ،6ص .)3
* .و در ذيل آية  011بقره( ...ال تَقُولُوا راعِنا ) ..از حضرت باقر(ع) روايتي آوردهکه فرمود کلمه
راعنا به عبرانيّه سبّ است(همان ،ج ،6ص.)071
* .در وجه تسميه نصارى به مسيحيان به روايتي از امام رضا(ع) " النّهم کانوا من قريـة اسمهانا
صرة من بالد الشام نزلتها مريم وعيسى" ...استناد ميکند و طبق روايت ديگري از ايشان
"الصابئون قوم المجوس و اليهود و النصارى و المسلمون و هم يعبدون النّجوم و الکواکب"
صَّابِئِين راستاره پرستان معني کرده(همان ،ج ،6ص .) 11
* .در ذيل آية  093بقره فسوق را طبق برخي روايات به کذب تفسير نموده و به استناد حديث
نبوي (سباب المؤمن فسوق) دشنام را هم شامل آن ميداند(همان ،ص ) 731حال آن که عالمه در
تفسيرالميزان فسوق را خروج از طاعت خداوند بيان ميکند( طباطبايي .،ج ،6ص.)11
* .در بيان معناي واژة لغو ميگويد :لغو به معنى کالمى است که داراى معنى نباشد يا متکلم به
قصد معنى به آن تکلم نکند ،چنانچه ازکافى(کليني ،ج  ،3ص )117از امام صادق(ع) روايت
شده که فرمود  :اللغوقول الرجل الواللَّه وبلى واللَّه واليعقد على شيء(طيب ،0731 ،ج،6
ص.) 140
 .2 .1بيان مراد آيه

وي از بعضي روايات تفسيري به منظور بيان مراد و منظور واقعي خداوند مدد ميجويدکه فراتر از
معناي ظاهري کالم حق است:
* .درآيه وَکَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمّ َـةً وَسَطاًميگويد :بالغ برده حديث از معصوم(ع) روايت شده که
مراد از امت وسط ائمه طاهرين هستند(همان ،ص.)661
* .در بيان تفسيرالَذين يظُنّون ميگويد :الذين خاشعين هستند و يظنون به معنى يوقنون است،
طبق اخبار تصريح شده در تفسير برهان از صدوق ره و در تفسير عياشى از على(ع) که فرموده:
«يوقنون انّهم مبعوثون ،والظّنّ منهم يقين»( همان ،ص60؛ در ذيل آية  12بقره) .
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* .وکرسي را ذيل آية  644بقره به استناد اخبار ،به علم الهي که محيط است به جميع آسمانها و
زمين تفسير مينمايد(همان ،ج  ، 7ص.)02
* .باتکيه بر روايتي از حضرت صادق (ع) در تفسيرآية  17بقره قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً چنين بيان
ميکند که مراد از حسناً ،قول حسن وگفتار نيك است(همان ،ج ،6ص. ) 16
* .در آية 041بقره فَال جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ...براى دفع توهم ناشي ازتعبير به اين عبارت
که بر شما گناهي نيست که طواف کنيد ،با اينکه سعى بين صفا و مروه واجب است به حديثى از
حضرت صادق(ع) اشاره ميکندکه سبب نزول آيه را اينگونه بيان ميفرمايد":مسلمين گمان
ميکردند طواف در بين صفا و مروه که مشرکان در اين منطقه بتي ساخته بودند اشکال دارد و
اين آيه نازل شدکه گناهي برشما نيست (" ...همان ،ص. )621
* .مراد از امـة را درآية 001آل عمران ،ائمه ميداند ،نه جميع امت .و حديث وارده از ابىعبداللَّه
را که فرمود(:يعنى األئمـة الّتي وجبت لهادعوة ابراهيم فهم األئمّـة الّتي بعث اللَّه فيها ...هم االمـة
الوسطى و هم خيرامـة اخرجت للناس) شاهد بر اين دعوى ميگيرد(همان ،ج ،7ص.) 701
* .در تفسير"وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ" به استناد اخبارکه فرمودهاند :فاَنتُم ضُعَفاءوياأَنْتُمْ قَلِيلٌ ،ميگويدکه ذلت
براى مؤمنان نيست باوجود پيغمبر(ص) بين آنها و مراد ضعف و سستى و کمى عِدّه و عُدّه است
زيرا اصحاب بدر سيصد و سيزده نفر بودند(همان ،ج ،1ص.)717

* .مراد از طعام را درعبارت "طَعامُ الَّذِينَ أُوتُواالْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ"طبق اخبار بسيارى ،حبوبات ذکر
ميکند ( همان ،ج ،6ص.)716

* .در عبارت "لِمَنِ اتَّقى"طبق روايت وارده از حضرت صادق (ع) مراد از تقوى را تقوى از
محرمات احرام تفسير ميکند مانند صيد و نساء و ساير محرمات احرام( همان ،ج،0ص .)009
 .2رواياتی که ظاهراً با آيه منافات دارند

مفسر احاديثي را که ظاهراً با آيه سازگار نيستند به خصوص در مباحث کالمي ،با بيان ذکر
مصداق براي آنها يا حمل روايات بر معناي باطني وتأويل سعي در استفاده از آنها را دارد.
 .1 .2نمونههايی از ذکر مصاديق

* .ايشان روايت امام جعفر صادق (ع) را در بيان تفسير الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ که ميفرمايند «يعنى
محمّداً و ذرّيّته» پس ازاستدالالت کالمي ،اطالق کساني که نعمت داده شده به آنها بر پيامبر و
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ذريه ايشان را بهعنوان بيان مصاديقي ميداند از کساني که به آنها نعمت داده شده(همان،
ص. )001
* .مفسر در پي بهرهمندي از علم کالم وتوضيح ضاللت و هدايت؛ تفسير به يهود و نصاب در
مغضوب عليهم را به نقل از امام صادق(ع) از باب بيان مصداق و فرد اجالى آن بيان ميکند و
همچنين تعبير ضالّين به يهود و نصاري به روايت معتبر از امام صادق (ع) از تفسير قمي که فرمود
«المغضوب عليهم النصّاب و الضالّين اليهود و النّصارى» .چرا که ضاللت به معنى گمراهى از
جادة مستقيم حق است وکسانى که از اين جهت گمراه شدهاند مستحق عذاب الهى و هم از
مصاديق الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وهم از ضالّين هستند و از اين جهت در بعض اخبار يهود جزو
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ شمرده شدهاند(همان ،ص061و .) 00
* .در تفسير آية مَثلَهُم کَمَثلِ الذِّي استَوقَد ناراً فلمّا اَضاءَت .در کافى از حضرت باقر(ع)
مرويست :زمين به نور محمد(ص) روشن گرديد چنانکه به نور خورشيد ،پس خدا محمد را به
خورشيد و على را به ماه تشبيه فرموده است ، ..بهنظر مفسر اين خبر در تفسير آيه ،در مقام انحصار
نيست بلکه در بيان مصاديقى از مفاهيم آيه است(همان ،ص.) 161

* .تفسير"صبر"درآية  1بقره به روزه طبق اخبار وارده در کافي به نظر مرحوم طيب از باب بيان
مصداق است و منافات با عموم و اطالق آيه ندارد(همان ،ج ،6ص.)61

* .مراد از"ذريّه"در آية  061بقره طبق ظاهرآيه ،اوالد طاهرين حضرت ابراهيم يعنى اسمعيل و
اسحق و احفاد طاهرين آنهاست و مفسر تعبيرآن به حضرت محمد (ص) و اوصياى طاهرين او را
طبق خبرى درکافى ازحضرت رضا(ع) ،مصداق اتمّ آن بيان ميکند(همان ،ص.)011

* .تفسير"ثمرات"در آية  062بقره را به ثمرات قلوب يعني افکندن محبت در دل در مقابل معناي
ظاهري آيه (جميع فواکه و ميوهها و هر چيزى که عنوان ثمره بر آن صادقايد) طبق روايتي از
حضرت صادق از باب بيان مصداق ميداند(همان ،ص )096حال آنکه در مجمع البيان (طبرسي،
ج  ، 6ص ) 11به همان معناي ظاهري ترجمه شده است.
* .مخاطب قرار دادن مؤمنان که در رأس آنها اميرالمؤمنين و ائمة طاهرين هستند در آية يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا طبق روايتي در برهان( بحراني ،ج  ،0ص )743از پيامبر(ص) ذکر مصداق اتمّ آيه را
ميکند( طيب ،0731 ،ج،6ص .)619

* .تفسير"طاغوت"به شيطان در آية  643بقره طبق روايت ازحضرت صادق (ع) در مجمع البيان
از باب بيان مصداق است(همان ،ج ، 7ص61و. )09
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* .اينکه در بعض اخبار اميرالمؤمنين(ع) را و در بعضى ديگر ائمة طاهرين(ع) را عروة الوثقى
گفتند از باب بيان اظهر مصاديق است والّا تمام دعات حق بلکه تمام دستورات الهيه وطرق حقّه
عروةالوثقى است(همان ،ج ، 7ص.) 61
* .طبق اخباري که حاکي است آية  631بقره (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ....سِرًّا وَ عَالنِيـَةً )در مدح

اميرالمؤمنين على(ع) نازل شده مصداق اتم واکمل انفاقکنندگان را علي(ع) بيان ميکند (همان،
ص.)26
* .تفسير"انفاق" به اقسام انفاقات را ازجمله انفاق علم و تالوت و هدايت و ارشاد و مال ،طبق
مفاد اخبار ،با اينکه ظاهرأ انفاق مالي است بيان مصاديق ميداند(همان ،ص.) 616
* .در آية  3آلعمران طبق روايات ،مصداق اتم واکمل راسخون در علم را پيامبر ذکر ميکند
(همان ،ص.)006
* .نيز در آية  034نساء با نگرش مصداقي طبق اخبار وارده مراد احتمالي از برهان را در وجود
مقدس نبوي يا قرآن مجيد بيان نموده و مراد احتمالي از نور را دين اسالم يا قرآن يا واليت و
اطالق برجميع را بالمانع ميداند(همان ،ج  ،1ص .)671
* .به عقيدة طيب ،تعبير «الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ» به حضرت حجّه طبق روايت از امام صادق(ع) ،
يا ائمه اثنى عشر تاحضرت مهدى(ع) با تکيه بر روايت از رسول خدا نيز از قبيل بيان مصداق
است و منافاتى با عموم ندارد(همان ،ج ،0ص .)011
* .از نظر مفسر در آية  41مائده منظور از يُحِبُّهُمْ وَي ُحِبُّونَهُ طبق روايتي از پيامبر(ص)؛ على(ع) و

اصحابش هستندکه مصداق يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَه ُهستند و اين روايت بيان افضل مصاديق است(همان،
ج ،1ص.)799
* .از نظر وي تفسير تحيه در"وَإِذاحُيِّيتُمْ بِتَحِيَّـ ٍة"به سالم در بعضي اخبار مسلماً بيان اظهر مصاديق
است و منافى با عموم نيست(همان ،ج ،1ص.)044

* .در ذيل تفسير آية  29نساء" .....فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

الصِّدِّيقِينَ"مينويسد :اطالق (مع النّبيين) به نبى خاتم(ص) ( ،والصدّيقين) به اميرالمؤمنين(ع)،
(وَالشُّهَداءِ) به حضرت حمزه سيدالشهداء(والصّالحين) به شيعيان صالح ،مطابق بعضي اخبار مسلماً
از باب بيان مصداق اتم است و بالجمله اين چهار عنوان از باب مثل است و فرد اجالى اهل
بهشت ميباشند(همان ،ص.)071
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* .وي باتوجه به علم کالم ميگويد تفسير "آل ابراهيم" به ائمة طاهرين بر اساس اخبار در آية
 41نساء "فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ" در حاليکه ظاهراً انبياء و اوصياء آنها و مؤمنان به آنها هستند از
اوالد ابراهيم؛ بيان اظهر مصاديق است و منافات با عموم ندارد(همان ،ص.)014

* .تفسير "والِدَين" مطابق روايات به وجود مقدس پيامبر(ص) در آية وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً که
ظاهراً پدر و مادر نسبى است ،نيز از اين قبيل است(همان ،ص 33؛ ذيل  72نساء).

* .در بعضى اخبار کلمة"والمحصنات"را به اين معنى تفسير کرده که زنهاى شوهردار بر شما
حرام است که آنها را تزويج کنيد ،لکن به عقيدة مفسر ،اين تفسير از باب بيان مصداق است و
منافى با عموم لفظ نيست و مراد زنهايى هستند که امتناع دارند از تزويج ،چه ازجهت شوهر
داشتن باشد وچه از راه بىميلى و چه موانع ديگرى در بين باشد(همان ،ص.)19

* .تفسير"مرابطه"(رابطوا) درآية  611آل عمران را به بودن با ائمّة اطهار (ع) به عنوان بيان
مصداق ميداند چون معتقد است حفظ امام ،حفظ دين اسالم و قرآن است(همان ،ج، 7ص.)130
* .ذيل آية 41مائده ميگويد :اين آيه را مفسران به دلخواه بر موردي تطيبق کرده و گفتهاند مراد
از الذين آمنوا اهل يمن هستند يا اهل فرساندکه مسلمان شدند .اما ايشان با تکيه بر روايات دو
مصداق براي آن بيان ميکند .0اميرالمؤمنين(ع) که با مارقين و ناکثين و قاسطين جنگ فرمود؛
 .6حضرت بقيـة اهلل(عج) که پس از ظهورش زمين پر ازعدل و داد ميشود؛ و هر يك را مصداق
اتم ميداند(همان ،ج  ،1ص.)793
* .همچنين در ذيل آية  34بقره مفسر با اشاره به اخبار وارده در مذمّت طمع از پيغمبر(ص) مانند
«ايّاک و الطّمع فانّه الفقر الحاضر» در رفع اين تعارض(بين آيه وروايت) ميگويد :اگرطمع راجع
به امور معنوى و استفادة دينى باشد مانند استفاده علمى از عالم و ...ممدوح است و البته مورد آيه
را از اين قبيل بيان ميکندکه توقع هدايت و ايمان آوردن يهود باشد به عبارتي طمع مذکور در
روايت را يکي از مصاديق طمع بيان ميکند(همان ،ج ،6ص ) 26و موارد ديگري از اين دست
در ج  ،0ص103 ،109 ،172؛ ج ،6ص36 ،641 ،771 ،119؛ ج ،7ص714 ،103 ،170 ،110؛ ج،1
ص. 2 ،09 ،026 ،616 ،730
 .2 .2نمونههايی از حمل روايت بر معناي باطنی (تأويل)

روش ديگري که مفسر در برخورد با رواياتي که با ظاهر آيه منافات دارد به ويژه اخباري که در
جهت اثبات مباحث کالميبه آنها استناد ميکند؛ اين است که به جاي رها کردن خبر آن را بر
معناي غير ظاهري حمل ميکند البته شايان ذکر است که ايشان به تأويالت و تفسيرهاي نامربوط
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توجهي ندارد و مبناي تفسيري او که منبع و معيار اوست همان مراجعه به اخبار و روايات
معصومان در تفسير آيات است و جز با تکيه بر روايات معصومان خود را از بيانات بطني و تأويلي
دور نگه داشته است.
* .درآية  09بقره اخبار راجع به نزول باران و رعدوبرق مبني بر اين که باران از آسمان توسط
مالئکه بر زمين نازل ميشود يا رعد تسبيح مالئکه و يا صداى زدن ملك به ابر است و ...را حمل
بر معناي باطني کرده ميگويد اين اخبار با علوم طبيعى منافات ندارد زيرا تمام حوادث عالم
سماوى و ارضى به مشيت حق صورت ميگيردو ممکن است مالئکه علل باطنى اين حوادث
باشند( همان ،ج  ،0ص.)164
* .در آية 022بقره خبري که مراد از قتل نفس را گمراه نمودن مردم بيان کرده حمل بر معناي
باطني ميکند(همان،ج  ،6ص.)617
* .وي به استناد روايتي از امام باقر(ع) مراد از «ذوى القربى» را ذوى القربى پيغمبر(ص) بيان
ميکند و ايتاء به آنها که عبارت از دادن خمس و ساير احسانها به آنان است تأويل ميخواند و
معتقد است اين تأويل باطني با ظاهرکه احسان به خويشان شخص معطى باشد منافات ندارد
(همان ،ص.)701

* .در تفسير واژة"عرش وکرسي"به روايتي ازامام صادق(ع) با اين مضمون"العرش فى وجه
هوجملـة الخلق والکرسى وعاؤه"...اشاره کرده ،آن را از بواطن قرآن ميداند(همان،ج، 7
ص.)02
* .مفسر ذيل آيه"رَبِّ أَرِنِي کَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى" که ظاهراً دانستن کيفيت احياي موتي از طرف
حضرت ابراهيم است بعضي اخبار را که بيانگر طلب درک مقام خلّت و استجابت دعا از سوي
ابراهيم و از جانب خداست از بواطن قرآنى ميداند(همان ،ص.) 76

* .همچنين عبارت "وَلَوْالدَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ( البقره" )640/را به استناد روايت ذکر
شده از رسول اکرم(ص) که فرمودهاند «لوالشيوخ رکع و صبيان رضع و بهائم رتع لصب عليکم
العذاب صبّا» و روايت ديگري با همين مضمون از امام صادق(ع) ،بر اين معنا حمل نموده که
بهواسطة وجود افراد با ايمان و صالح و متقى و اطفال بىگناه رفع بليات از عموم مردم مىنمايند
که اگر آنها نبودند اهل زمين هالک ميشدند(همان ،ج  ،6ص.) 406
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* .در آية  044بقره "وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ" معناي آنرا که به استناد بعضي از اخبار وارده مربوط به زمان

قبل از ظهور قائم بيان ميکند به تصريح خود آن اخبار ،حمل برتأويل آيه مينمايد(همان،
ص.)641
* .در عبارت "مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ" به استناد روايات نقل شده از ائمة طاهرين(ع) قتل نفس را
به اضالل و گمراه نمودن مردم تأويل مينمايد(همان ،ص . )617و نمونههاي ديگردرج،0
ص 162 ،402؛ ج ،6ص011 ،641،091 ،641؛ ج ،1ص.622
 .3 .2نمونههايی ازتقييد آيه به روايت تفسيري وکالمی وارده در مورد آن

مفسردرمقدمة جلد اول ميگويد عمومات و اطالقات قرآن را ميتوان به اخبار قطعى تخصيص و
تقييد نمود .
* .تفسيرآية  13بقره مبني بر اينکه کسى را بهجاى ديگرى نميگيرند و فديه نمىپذيرند را با
توجه به مباحث کالميمقيد ميکند به اخباري مبني بر اينکه فرداى قيامت کفار اهل کتاب را
بهجاى امت مرحومه و همچنين نصاب اهل خالف را بهجاى شيعيان به جهنم ميبرند(همان ،ج،6
ص.)63
* .آية 92بقره راکه ظاهراً حاکي از کوتاه بودن عمر دنياوبي اثر بودن طول آن در رفع عذاب
آخرت است به روايت نقل شده از اميرمؤمنان(ع) که ميفرمايد«بقيّـة عمرالمؤمن القيمـة له
يدرک بها مافات و يحيى بها مامات» قيد ميزند و معتقد است اگرطول عمر باعث ازدياد طاعت
يا موفقيت به توبه و تدارک مافات وحسن عاقبت بشود مطلوب است(همان ،ص )004و
نمونههاي ديگر درج ،6ص ،26ج ،7ص31؛ ج ،1ص.2
 .4 .2نمونههايی ازتخصيص آيه با روايت تفسيري وکالمی وارده در مورد آن

طيب گاه در برخورد با رواياتي که درظاهر با آيه منافات دارند در مقام تخصيص برميآيد.
* .ايشان در آية  017بقره ،با طرح مباحث کالمي و با توجه به اينکه کلمة ايمان در عبارت
وَماکانَ اللَّهُ لِيُضِيعَايمانَکُمْ ،عام و شامل جميع وظائف دينى ميشود که اعظم آنها نماز است
اخباري که ايمان را در اين آيه به نماز تفسير کرده بهعنوان ذکر خاص در برابر عام برميشمارد
(همان ،ص.)677
 .1 .2نمونههايی از تبيين آيه توسط روايت تفسيري وکالمی وارده در مورد آن

گاهي رواياتي را که ظاهراً با آيه تطابق ندارند در مقام تبيين معناي واقعي آيه بهکار ميبرد.
* .در آية  677بقره"وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَيْنِ کامِلَيْنِ"ظاهراً به معناي وجوب ارضاع
مادر است لکن بهواسطة قرائن داخلى و خارجى مانند سخن امام صادق(ع) «التجبرالمرأة على
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ارضاع الولد» از ظاهرآن صرف نظر شده و بر استحباب حمل شده .يعني روايت در مقام تبيين
معناي آيه برميآيدکه بر معناي ظاهري آن مقدم ميشود(همان ،ص.)131
توجه مفسر به روايات مربوط به شأن نزول

مرحوم طيب در بارة شأن نزول آيات ميگويد :شأن نزول آيات اگر مدرک معتبرى از معصوم
نداريم تخرص به غيب است (همان ،ص )403بهعبارتي طيب شأن نزول مطرح شده براي آيات
را فقط در صورت وجود روايت معتبر ميپذيرد ،البته در عين حالي که شأن نزول را براي آيهاي
مطرح ميکند اغلب آن را مورد مخصّص قرار نداده و تعميم ميدهد .چون از ديدگاههاي مفسر
اين است که خطابات قرآن شامل جميع مکلفين اعم ازمشافهين(حاضرين ) و غائبين است و البته
در بعضي موارد آن را قضية شخصيه بيان ميکند ودر مواردي نيز آن را بهعنوان ذکر مصاديق
مطرح ميکند.
 .1مواردي که شأن نزول رابه عنوان قضية شخصيه میپذيرد

* .شأن نزول آية ِلْفُقَراءِالَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه .را طبق حديثي ازحضرت باقر(ع) ،اصحاب
صفه بيان ميکندکه در مدينه تشرف پيدا کردند به دين اسالم و از خانه و زندگي خود دست
کشيدند و در صفه در مسجد زندگي ميکردند وحصر اينها در فقر ناشي از امر ديني بود ،نه
ازروى تنبلي و قمار و (...همان ،ج ،7ص.)49
* .شأن نزول آيه الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنيـة را به استناد اخبار وارده از
خاصه و عامه در مدح حضرت على(ع) بيان مينمايدکه حضرت فقط چهاردرهم نقره داشت
يکى را شب و يکى را در روز انفاق فرمود ،يکي سري و يکي علني(همان ،ص.)26
* .وي شأن نزول آيه أَوَ لَمَّا َصابَتْکُمْ مُصِيبَةٌ را به مقتضى حديثى ازحضرتين باقر و صادق(ع)،
مصيبت احد بيان ميکند(همان ،ص.)161
* .در بيان شأن نزول آية إِنَّما وَلِيُّکُمُ اللَّهُ و رَسُولُهُ و الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ
الزَّکاةَ و َهُم راکِعُونَ طبق اخبار متواتر از عامه و خاصه ،آنرا مورد شخصيه و راجع به
اميرالمؤمنين بيان ميکندکه در حال رکوع انگشتر به سائل دادند(همان ،ج ،1ص.) 111
* .ايشان همچنين شأن نزول آية مباهله(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ )...طبق مفاد
اخبار متواتره آنرا قضية شخصيه و خاص و راجع به قضية نصاراى نجران بيان ميکندکه
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پيغمبر(ص) براى کشف حقانيت اسالم سه تن ازبزرگان آنها را پس از مذاکرات دعوت به مباهله
نمود(همان ،ج ،7ص.)661
 .2مواردي که شأن نزول را مخصص نمیداند

* .طيب با اذعان بر اينکه آية  061آل عمران( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ ٌء ) در مورد مشرکين نازل
شده طبق اخبار وارده در ذيل اين آيه موضوع واليت امير المؤمنين(ع) را بيان ميکند .بنابراين به
عقيدة طيب آيه ،مورد مخصص نيست و منافات با اطالق ندارد و اخبار يکى از مصاديق مهمه آن
را بيان ميکند به عبارتي به عقيدة مفسر کساني که واليت اميرالمؤمنين را نميپذيرند از مصاديق
مهم مشرکين هستند(همان ،ص .)714
* .در ذيل آية 031بقره (اِنَّ الَّذِينَ يَکْتُمُونَ )...اگرچه شأن نزول را در مورد يهود ميداندکه
بشارات تورات و کتب انبيا را در مورد بعثت پيغمبر اسالم کتمان نمودند ولي آنرا مورد
مخصّص ندانسته و شامل هرکسي ميداند که احکام و اوامر و نواهى راکه خداوند در کتب
آسمانى بر انبياء خود نازل فرموده کتمان کند(همان ،ج ،6ص.)717
* .همچنين در َآية  611بقره (و مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ) که بعضي مفسرين شأن نزول آيه را
در بارة اخنس بن شريق ثقفى که شخصي منافق بود ميدانند و بعضى ديگر آن را به رياکار
اطالق ميدهند ،طيب آيه را عام و شامل هر منافقى بيان ميکند اگر چه مورد آن خاص باشد
(همان ،ص.)717
* .درآية  041بقره (وَالتَقُولُوالِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ ) شأن نزول آيه راگرچه
شهداي بدر بيان ميکند ولي آنرا مورد مخصّص ندانسته و عموم کشتهشدگان در راه خدا را
شامل آن ميداند(همان ،ص.)640
 .3مفسر در مواردي شأن نزول را نمیپذيرد

* .مرحوم طيب شأن نزول وارده برخالف روايات معتبر را نميپذيرد:
بعضي مفسران شأن نزول آية  011آل عمران را در مورد غزوة احد ذکر ميکنندکه وقتي توهّم
کردند پيغمبر(ص) کشته شده ،هر دسته چيزي گفتند .ولي طيب به اخبار بسياريکه در تفسير
اين آيه نقل شده وآن را مربوط به غزوة احد نميدانند استناد نموده آن را در مقام امتي بيان
ميداردکه بعد از رحلت پيامبر در مورد وصى آن حضرت مرتد ميشوند(همان ،ج ،7ص.)734
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نحوة برخورد مفسر با رواياتي که ظاهراً با يکديگر منافات دارند
مفسر در برخورد با روايات تفسيري وکالمي معتبرکه ظاهرا ًدر تعارض هستند نيز درصدد جمع
روايات يا ذکر معناي باطني براي بعضي ،يا ذکر مصداق براي بعضي ديگر يا تخصيص و تقييد
است:
 .1جمع اخبار

* .در بيان مراد از "کلمات" در آية  73بقره (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِماتٍ) آن کلمات در روايتي
از حضرت باقر به «ال اله الّا اللَّه سبحانك اللهم » تعبير شده و در برهان طبق خبري به«سبّوح
قدوس ربّ المالئکـة و الروح » و در بعضى اخبار به اسامى خمسه طيّبه تعبير شده که آدم انوار
آنان را در عرش مشاهده نمود و به مقام قرب آنها معرفت يافت و خداوند را به آنها قسم داد تا
خداوند توبة او را پذيرفت .طيب در مواجهه با اين اخبار ،در مقام جمع بين آنها برآمده و چنين
تعبير ميکندکه آدم به تقصير خود اعتراف کرده و خداوند را به وحدانيت ستوده و به اسماء
مقدسهاش ياد نموده و به مقام خمسه طيّبه قسم داده تا توبة او مورد قبول واقع شود(همان ،ج،0
ص.) 466
* .وي در ذيل آية  10بقره در مواجهه با اخبار در بارة خوف و رجاء که يك دسته برتساوي
خوف و رجاء داللت دارند و دسته ديگر داللت بر برتري رجاء نسبت به خوف دارند ،در مقام
جمع اخبار بر آمده ،ميگويد :دستة اول راجع به نظر عبد نسبت به خودش است که بايد نه
مأيوس از رحمت نه مأمون از عذاب باشد که هر دو از گناهان کبيره است و دستة دوم راجع به
نظر عبد نسبت به خدا است که رحمت او بر غضبش سبقت دارد(همان ،ج ،6ص.)00
* .وي در مورد نيّه السّوءاخبار مختلفي را که بعضى داللت بر ثبوت مؤاخذه دارد و بعضى ديگر
برنفى آن داللت دارند جمع نموده ،ميگويد اگرکسي نيت معصيت نمود سپس نادم شد مؤاخذه

ندارد ،اما اگر متمکن نشد از فعل معصيت با اينکه کمال شوق به آن داشت مؤاخذه دارد(همان،
ج ،7ص.)91
* .در آية09آل عمران در بيان معني اسالم ،اخبار مختلف است .در تفسير قمى از اميرالمؤمنين(ع)
مرويست که فرموده ( :االسالم هو التسليم و التسليم هو اليقين و ) ...و در تفسير عياشى (عياشي
ج ،0ص )022از حضرت باقر (ع) نقل شده که فرمود( :يعنى الدّين فيه االمام ) و نيز به نقل از ابن
شهر آشوب از آن حضرت است که فرمود(التسليم لعلىّ بن ابى طالب بالواليـة)  .و ليکن به عقيدة
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طيب مستفاد از ظاهر آيه و مجموع اخبار مراد شريعت محمّديّه طبق مذهب اثنى عشريه است
که عبارت اخرى از ايمان است(همان ،ص.)017
* .درآية  60مائده در بيان تفسير سرزمين مقدس بعضى آنرا بيتالمقدس و بعضى ديگر فلسطين
و ...دانستهاند به عقيدة طيب مانعى نداردکه مراد سوريه و عراق باشد و شامل جميع آن حدود
بشود(همان ،ج ،1ص.)772
 .2ذکر مصاديق

* .مفسر روايات مختلف در بيان معني"باغ"در آية  037بقره را که به معانى ظالم غاصب و صيد

کننده از روى لهو و سارق تفسير شده ،يبان مصداق دانسته ،منافاتى در بين آنها نميبيند(همان،
ج ،6ص.) 716
* .تعبـير اخبـار از"صراط"در سـورة حمد را به قـرآن مجيـد وگاهى به دين اسالم وگاه به
اميرالمؤمنين(ع) وگاه به ائمة طاهرين ،از باب بيان مصاديق عنوان ميکند(همان ،ج ،0ص .)003
* .همچنين تعبير روايات از"حکمت "در آية  629بقره ،به قرآن و فقه يا به معاني طاعـة اللَّه و
معرفـة االمام و اجتناب الکبائر را بهعنوان بيان مصاديق ذکر ميکند(همان ،ج ،7ص.)40
* .درآية  017آل عمران تفسير"حبل اللَّه" را به قرآن يا به اميرالمؤمنين (ع) يا به ائمة طاهرين(ع)
 .در اخبار مختلف مصاديق اتمّ حبل اهلل بيان ميکند(همان ،ص.)717
* .مفسردر ذيل آية  41نساء (تُؤَدُّواالْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) چنين بيان ميکند :قريب به بيست حديث
داريم که اين آيه در ودايع امامت وارد شده که هر امامى موظف است زمان رحلت ،اين ودايع
را به امام بعد بسپارد و او را به وصايت نصب کند و تعدادي اخبار حاکي از اين است که مراد،
احکام الهى است مثل نماز ،روزه و ساير واجبات که ودايع الهى است که به دست بندگان سپرده
شده و بايد آن را اداء نمايند و از بعضي اخبار استفاده ميشود که مراد اطاعت امام است ،طيب
اين نحو اخبار را بيان مصاديق ميداند و تعارضي بين آنها قائل نيست(همان ،ج ،1ص.)000

* .تمام اخباري راکه"عقود"را در آية  0مائده به عهود يا به عهد واليت يا بيعت تفسير ميکنند
بيان مصداق ميداند(همان ،ص.)611

* .تعابير روايات در آية 74مائده (و ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَـ َة ) به اميرالمؤمنين يا ائمة اطهار(ع) يا قرآن
يا مقام نبوى در قيامت ،از باب بيان مصاديق ميداند(همان ،ص.) 743
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* .در بيان تفسير"الم"اخبارى را که از ائمه(ع) درتفسير فواتح سور نقل شده و به حسب ظاهر با
هم اختالف دارند و هر يك براى حروف الفباء و ابجد معنايى ذکر کردهاند را در بيان مصاديق
اين حروف ميداند نه در بيان معناي وضع شده براي اين حروف(همان ،ج ،0ص.)061
* .اخباري که خمر را به پنج يا شش قسم تعبيرکرده از باب بيان مصداق ميداند چرا که معتقد
است خمر منحصر به شراب انگور نيست بلکه هرمسکرى را شامل ميشود(همان ،ج ،6ص.)162
 .3تقييد و تخصيص

* .فسوق در بعضي از اخبار به کذب تفسير شده و بعضي از اخبار نسبت دادن القاب زشت به
يکديگر را هم به آن ملحق نمودهاند و بعضى روايات مطلق معاصى را فسق ميدانند بنابراين
بعضي از اين روايات را قيودي از روايات مطلقه بر ميشمارد(همان ،ص.) 731
* .رواياتي که آية  32بقره را راجع به يهود بني قريظه و بني النضير بيان کردهاند خاص و در
مقابل رواياتي که آيه را در مورد يهوديان منافق بيان نمودهاند ،عام ذکر ميکند و معتقد است آن
روايات در مقام تخصيص برآمدهاند و با هم تعارض ندارند(همان ،ص.) 22
 .4تقدم نص بر ظاهر

* .ماههاى حج ماههاى معلومى است و در اخبار بسيار به ماه شوال و ذىالقعده و ذىالحجه و در
بعضى از آنها به شوال و ذىالقعده و دهة اول ذىالحجه تفسير شده و طيب در جمع بين اين دو
دسته اخبار ميگويد چون دستة دوم نصّ در دهة اول ذىالحجه و دستة اول ظاهر درمطلق
ذىالحجه است و نص مقدم بر ظاهر است لذا بايد دستة دوم را اتخاذ نمود(همان ،ص.)72
. 1کنار گذاشتن اخبار ضعيف

* .در اينکه مراد از"کَالَّذِي مَرَّ"کيست(خضراست يا ارمياء پيغمبر يا عزير) و نيز در زمان وقوع
اين قضيه که مقارب با زمان سليمان بوده يا بعد از قتل حضرت يحيى يا بعد از حضرت موسى
اختالف است .مفسر طبق روايتي ازامام صادق(ع) درکافي مبني بر اينکه همة اين اتفاقات مدتها
قبل از يحيي رخ داده ،تمام اخبار ضعيف را کنار ميگذارد و به روايات معتبر در اين باب اعتنا
مينمايد(همان ،ج ،7ص.) 61
نتيجه

تحقيق و تفحص در تفسير اطيب البيان دربارة آيات پنج سورة اول قرآن مؤيد اين مطلب است
که مرحوم طيب همانطور که در ابتداي کتاب تفسيري خود ذکر ميکند ،روايات وارده از
معصومان را به عنوان منبعي معتبر براي تفسير خود قرار داده .وي عالوه بر اين که در جنبههاي
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مختلف اعم از مباحث تربيتي و هدايتي و استنتاج احکام فقهي به نقل روايات ميپردازد ،به طرح
مباحث کالمي ذيل تفسير آيات مبادرت ورزيده و در اين شيوه تالش دارد در هر مناسبتي که
ضمن تفسيرآيات پيش ميآيد به اثبات عقيدة خود يا نقد و ابطال عقيدة مخالفان خود بپردازد و
در هر قسمت با استدالل نظرداده و با داليل عقلي و نقلي اثبات ميکند.
در تفسير آياتي که با داللت ظاهري الفاظ غيرممکن است از روايات معتبر درجاي جاي
کتاب تفسيري خود استفاده مينمايد .چنانچه تفسير کردن باطن آيات بدون استفاده از علوم ائمه
اطهار را تفسير به رأي ميداند .وي از بيان روايات نامعتبر(منقول از مفسرين عامه -اخبار بدون
مدرک و اخباري که به معصوم منتهي نميشود و اخبار موجود در کتابهاي ضعيف مانند تفسير
منسوب به امام حسن عسگري ،اخبار مجعول غالت يا خالف اجماع و ضرورت مذهب شيعه )
پرهيز مينمايد .به نظر ميرسد با وجود روايات متعدد در سرتاسر تفسير اطيب البيان ،عمده هدف
مرحوم طيب در رجوع به سخنان معصومان عليهم السالم در جهت تقييد اطالق يا تخصيص عموم
يا رفع ابهام و در بيشتر موارد بيان مصاديقي از مفهوم آيات متشابه باشد ،نه در مفهوميابي آيات
به خصوص ظواهر و نصوص .به عبارتي مرحوم طيب را نميتوان در زمرة مفسران روايي
محض محسوب نمود چون ايشان در تفسير آيات ظاهرالدالله که شامل نصوص (آياتي که
داللت لفظ در آنها بر مراد و مقصود قطعي و يقيني است بهطوريکه خالف آن احتمال نميرود)
و ظواهر (آياتي که داللت لفظ بر مقصودش روشن است ولي خالف آن هم احتمال ميرود و با
قرائن ميتوان به مقصود اصلي پي برد) است ،به همان ظاهر اکتفا ميکند و در بيان آياتي که
ظاهرالدالله نبوده اگر خبر معتبري يافته آن را ذکر ميکند .روايات تفسيري و بعضاً کالمي از نظر
ايشان شامل :
* .مصاديقي از مفهوم آيه؛ حمل بر معناي باطني؛ تقييد؛ تخصيص؛ وتبيين آيه هستند توجه به
روايات مربوط به شأن نزول و برخورد طيب با آنها مبين اين است که ايشان مقيد به شأن نزولي
است که صدورآن به معصوم (ع) منتهي شود و در غير اين صورت اگر هم شأن نزول آيهاي را
بپذيرد معتقد است با عموم آيه منافات ندارد.
منابع

قرآن کريم
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