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 ۱۳۹۷، پاییز و زمستان ۴های حدیثی، سال دوم، شمارۀ آموزه

 نقد سند روایات در تفسیر اطیب البیان
 ١معماری داود            

  ٢اجاللیه جالل مصطفایی  
 هچکید

حدیث به عنوان پر کاربردترین منبع اسـتنباط معـارف و علـوم اسـالمی از دیربـاز 
مورد توجه اندیشمندان و محققان مختلف اسالمی بوده و گاه تنها با اکتفا به نقل 

المــی و اخالقــی ایشــان ک، فقهــی، و گــاه تــوام بــا نقــد در خــالل آثــار تفســیری
گیـری از  تحلیلی و با بهره – ه روش توصیفیب، پژوهش حاضر. کندخودنمایی می
روایات در تفسیر اطیـب  ای به واکاوی چرایی و چگونگی نقد سند ابزار کتابخانه

سـیر اطیـب در تف اللـه طیـب تآی های مقاله داللت دارد کهیافته. پردازدالبیان می
بـا ، متون روایی در تفسیر و تبیین آیـات الهـی گیری وافر از البیان در قیاس با بهره

هـا کمتـر بـه نقـل اسـناد آن، مادی که به کتب و جوامع روایـی شـیعی داشـتهاعت
جا که  از آن. پرداخته و بیشتر روایات را بدون اشاره به سلسله سند ذکر کرده است

تبیین معـارف و ، همت اصلی مفسر در تفسیر اطیب البیان بنا به اقتضائات عصری
ود در مقابل هجوم گسـترده های اصیل مذهب خمسائل اعتقادی و دفاع از ارزش

هـای او عمده واکـاوی، مکاتب مادی و تحریفات ادیان و مذاهب گوناگون بوده
در . به حوزه احادیث اعتقادی وکالمی مرتبط است، در نقل ونقد سند روایات نیز

مفسر برای به کرسی نشاندن نظر ، تحلیل احکام شرعی اختالفی بین شیعه و سنی

                                                 
 .۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۰۸/۱۱/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 )memari@ISR.ikiu.ac.irاستادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (نویسنده مسئول) ( .١
 )m.mostafaei@yahoo.com( دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث .٢
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بنـا بـر  در روایات اخالقی نیز. کنداسناد آنها استناد می ت بدون ذکرخود به روایا
 . اهتمام چندانی به نقل و نقد سند ندارد» تسامح در ادله سنن« قاعده

 مراحل نقد، نقد سندی، روایات، تفسیر اطیب البیان واژگان کلیدی:

 مقدمه
شخصـیت ، هویت، اتصال سند، اعتبار منبع، اصالت حدیث، در نقد سندی روایت 
منابع رجالی مورد کنکاش  قیدتی اخالقی و روایی همه راویان و رجال سند با استناد بهع

 :۱۳۸۵، بیضـایی( گیرد تا وثاقت و ضبط آنان یا فقدان این دو صفت اثبـات گـردد قرار می
بدیهی است هر گونه غفلت یا مسامحه در ایـن امـر پیامـدهای نـاگواری را در پـی  .)۱۹

مفسران و فقها در نقـل دقیـق روایـات و ذکـر کامـل ، حدثاناز دیرباز م. خواهد داشت
تصحیف و زیاده یا نقصـان حـدیث ، سلسله سند آن برای جلوگیری از جعل و تحریف

همـواره  چرا که نقل حدیث همراه سند از سوی ائمـه، اند داده تالش فراوانی انجام
کید بوده است : فرمودنـد منینؤبه نقـل از امیرالمـ در روایتی امام صادق. مورد تأ

ْثُتْم ِبَحدِ « ذِ یِإَذا َحدَّ ْسِنُدوُه ِإَلی الَّ
َ
َثُکْم َفـِإْن َکـاَن َحّقـًا َفَلُکـْم َو ِإْن َکـاَن َکـِذبًا  یٍث َفأ َحدَّ

ــَفَعلَ  را بــه  آن، در مقــام نقــل، نــدیثی بــه شــما گو یچــون حــد .)۵۲ /۱ :۱۴۰۹، کلینــی( »هْی
نده یان گو یشما و اگر دروغ باشد به ز اگر درست باشد به نفع ، دیاش نسبت ده ندهیگو 

: ادریس شافعی نیز در این مورد اظهار نظر جـالبی دارد بن چنین جناب محمد هم. است
کـه در شـب هیـزم  چون کسی اسـت هم، رود سند می کسی که به دنبال حدیثی بدون«

  .)۹ :۱۹۸۱، حاکم نیشابوری( »که شاید در آن افعی باشد غافل از این، کند جمع می

را بر آن واداشته تـا رجال شناسان و محدثان ، ضرورت بررسی احوال راویان حدیث 
. بنـدی کننـد ن درجهرا از لحاظ اعتبار یا عدم اعتبار و نیز وثاقت و یا عدم آ روایات آنان

فقدان اطمینان و وثوق به شخصیت راوی از نظر کیفّیـت نقـل و میـزان اهتمـام وی بـه 
در ) ارسـال و یـا انقطـاع( و نیز وجود گسست مانضبط دقیق و درست کالم معصو

ضعف ، اعتمادی به راوی و در نتیجه ترین عوامل بی مهم از جمله، سلسله ناقالن حدیث
ــی ــمار م ــه ش ــدیث ب ــانی( رود ح ــل  .)۱۷۸-۱۷۷ :۱۴۱۱، مامق ــه دلی ــات ب ــماری از روای ش

، العـاملی( دشـون حرافی و نادرست او ضعیف شمرده میان گویی راوی و یا باورهای دروغ
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ۀ اند که شناخت الزم و کافی دربار  آنها نیز به این دلیل تضعیف شده برخی از .)۶۹ :بی تا
 ها به لحاظ استوارگویی و یا پایبندی به اعتقادات صحیح دینی در دست نیستراویان آن

خشــی از ارزیــابی حــدیث را بنــابراین بررســی و نقــد ســندی ب .)۳۹۷ /۱ :۱۴۱۱، مامقــانی(
 . ای برای نا استواری متن حدیث تلقی شود تواند قرینه دهد و ضعف آن می یتشکیل م

شـود کـه عـالوه بـر جمله تفاسیر وزیـن معاصـر محسـوب مـیتفسیر اطیب البیان از  
از نقش و جایگاه روایات غافل ، استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن و روش اجتهاد عقلی

 . فراوانی از روایات برده است  بهره، یم قرآنیقدر در تبیین مفاه گران و مفسر نمانده
در همان ابتدای تفسیر ، مالک و معیار خود در استفاده از احادیث را الله طیب تآی 

و  امبر اکرمید به فرمایشات پیر قرآن بایدر تفس«: نویسد با صراحت اعالم کرده و می
و مجاهـد و عطـاء و   انند عکرمهن عاّمه میاّما مراجعه به مفّسر ، مراجعه کرد نان قرآنیّ مب

ان و فخـر یـمان و مقاتل بن حیحسن بصری و ضّحاك بن مزاحم و قتاده و مقاتل بن سل
بـرای ، هـا نیسـت کلمات آن ست و اعتبـار و اعتمـادی بـهیها درست ن رازی و امثال این

هـا  ر آنیاند و کتب تفاس شده ف شمرده یق خود عامه و اهل رجالشان ضعیکه از طر  نیا
ن و ین مبیاست که مخالف با مبانی د  اءیشتمل بر افتراآتی نسبت به مقام مقّدس انبم

که به صراحت روایات عامـه را  البته مفسر بااین .)۲۳: ۱، طیب( » اصول مسّلم اسالم است
شود که از روایـات ایشـان بهـره بـرده  اما در مواردی هم دیده می، اعتماد دانسته غیرقابل
  .)۱۹۶: ۴، طیب( است

، جا که همت اصلی مفسر در تفسیر اطیب البیان بنا به اقتضائات عصری خود از آن 
های اصیل مذهب خود در مقابل هجوم  تبیین معارف و مسائل اعتقادی و دفاع از ارزش

هـای  عمده واکـاوی، گسترده مکاتب مادی و تحریفات ادیان و مذاهب گوناگون بوده
ه حوزه احادیث اعتقادی وکالمی مـرتبط اسـت وایـن ب، در نقل ونقد سند روایات او نیز

مسـائل . های دیگر به ویژه روایات اخالقی چنـدان مطـرح نیسـت ها در حوزه نکته بینی
گـذارد و از طـرح گسـترده روایـات آن در تفسـیر اجتنـاب  فقهی را به کتب فقهی وامی

را بدون کنکاش » تسامح در ادله سنن«بر قاعده  زد و متون احادیث اخالقی نیز بناور  می
 . نماید زیاد در اسنادش تشریح می
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 پیشینه تحقیق. ۱
شناسـی تفسـیر  ای بـا عنـوان روشنامه و مقالـه پایان، سنگ در زمینه این تفسیر گران

قـبًال ، توسط جناب آقای محمدرضا حاجی اسماعیلی نگاشته شده اسـت، اطیب البیان
ها دو  عالوه بر این. نگاشته شده بودایوب هاشمی  نیز اثری شیبه این توسط جناب آقای

مبانی و نقد اسـناد  اما در باب، شده است  نوشته  نامۀ پژوهشی دیگر با همین سبک پایان
جایی که  و از آن. روایات تفسیری این اثر تالش و پژوهش مستقلی صورت نگرفته است

وانـد تمـی، دارد مفسـر اصـرار قابـل تـوجهی بـه احادیـث معصـومین، در این تفسیر
 . ای برای پژوهش و تحقیق مستقل باشد انگیزه

 های اصلی تحقیقسئوال. ۲
 : هاست این پرسش هایی برایاین پژوهش در حد بضاعت خود در پی یافتن پاسخ 
ای به طرح سند روایـت و نقـد مفسر اطیب البیان در چه موارد و به چه انگیزه) الف 

 پردازد؟آن می

 راحلی از نقد سند توجه بیشتری شده است ؟ دراطیب البیان به چه م) ب 

 اهتمام مفسر اطیب البیان به علوم حدیث . ۳
ــه اســتفاده از   عالقــه، ســید عبدالحســین طیــب در تفســیر اطیــب البیــان  ــادی ب زی

؛ چـون نـدرت از اصـطالحاتی هـم اصطالحات علم الحدیثی از خود نشان نـداده و بـه 
زیـرا . ر و مانند آن استفاده کرده اسـتمتوات، مرسل، متعارض، ضعیف، حسن، صحیح

دانسته و نه فقط قشر فرهیخته و آشنا با علوم و عموم مردم را مخاطب این تفسیر میوی 
ی روایـات  ه معنای عدم توجه بـه سـند و سلسـلهالبته این امر هرگز ب. معارف اسالمی را

ی بـه ُطـرق سـند و حتـ، بلکه خود در عمل توجه خاصی به میزان اعتبار حدیث، نیست
 . مختلف حدیث دارد

، به ضعیف بودن سند حدیث یـا نداشـتن سـند متصـل، برای نمونه در برخی موارد 
ا ِلِجْبرِ «دربارۀ آیه ، مثالً : کند اشاره می َلُه َعلییُقْل َمْن کاَن َعُدوًّ ُه َنزَّ  »َقْلِبَك ِبِإْذِن الله  َل َفِإنَّ
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، انـد که مفسرین مختلف در تفاسیر خـود آوردهابتدا به روایات سبب نزولی  .)۹۷: البقـره(
ها سند متصل ندارنـد و مـدرك  کدام از آن چون هیچ«: گوید کند و سپس می اشاره می

، طیـب: برای مطالعه بیشتر نک؛ ۱۱۶ :۲، طیب( »کنیم ها خودداری می لذا از نقل آن، شود نمی
  .)۲۵۱: ۱۴، ۱۵: ۶؛ ۱۵۱: ۳؛ ۱۷۳: ۲؛ ۱۸۳: ۱۳؛ ۲۸: ۶؛ ۱۲۵: ۲

های قبول یا ردِّ روایـات نـزد محـدثان متقـدم و  مفسر اطیب البیان به تفاوت مالک 
ها به داند که آن بول روایت نزد متقدمین را این میمتأخر نیز کامال واقف است و علت ق

کـه  در حالی، تر هستند به همین دلیل به احوال روات آشناتر بودند  نزدیک زمان ائمه
های متـأخرین از  سپس در ادامه مفسر به تقسیم بندی. حروم بودندمتأخرین از این امر م

  .)۳۳۴: ۷، طیب( پردازد روایات می
روش مؤلِف اطیب البیـان ، ذکر و عدم ذکر نام راویان روایات و مآخذ روایی ۀدربار  

کند و تنهـا بـه  راویان سلسله سند اشاره نمی ۀشکل است که در اکثر موارد به همبه این 
 ۱۲۰: ۵، ۱۱۳: ۳، طیـب( نمایـدحدیث را نقل کرده اشـاره مـی که از معصوم روای اول

کند و فقط به مأخـذ  ی اسم هیچ یک از روات را نقل نمیدر موارد بسیاری نیز حت .)...و
  .)...و ۵: ۲۵۲؛ ۱۴۸: ۱، طیب( کند شاره میآن ا

، دانـد که روایت را از نظر سندی ضعیف مـیعبدالحسین طیب در بسیاری از موارد 
ها به یاد آوری ضـعف سـند اکتفـا کند و تنلیل علمی و فنی ضعف آن تصریح نمیبه د 
 . نمایدمی

 چگونگی پردازش مفسر به ذکر و نقد سند روایات. ۴
اکنون برآنیم که مفسر کدام دسته از روایات را از لحاظ سندی مـورد بررسـی قـرار  

 . ند ندانسته استداده و کدام گروه از روایات را نیازی به بررسی س
الله طیـب در تفسـیر خـود  تسبت به تمام روایات تفسیری که آیبا یک نگاه کلی ن 

بـه چنـد ، توان آنها را بر اساس نحوه اهتمام مفسر به ارائـه سـند می، استفاده کرده است
 ؛ کلی تقسیم کرد دسته
 ) شود که خود روایات بسیاری را شامل می( روایات اخالقی. الف

 ) به خصوص اعتقادات کالمی تشیع( وکالمی ات اعتقادیروای. ب 
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 روایات فقهی. ج 
مقصود از احادیث تفسیری احادیثی است که به شأنی از شؤون آیـات قـرآن کـریم  

و یا بـه معـانی ظـاهری . خواه به نزول آن مربوط باشد و خواه به قرائت آن؛ مربوط باشد
 . یل آیات برگردد و یا به تأویلبه تنز ، آیه بپردازد و یا به معانی باطنی آن

چیـزی  شامل هر آن، توضیح سخن این که حدیث تفسیری با وصف حدیث بودنش
کردارشـان و گفتارشان یـا  ،ای از خصوصیات و حاالت معصومان که از گونه است

گردد که ممکن اسـت  و با قید تفسیری شامل احادیثی میکند  یا امضایشان حکایت می
 . آن کریم مدد رساندبه تبیین معانی قر 

 ؛ آید انواع روایات تفسیری به شمار می های زیر از از این رو گونه 
 ؛دارد هی از وجوه آیات قرآن پرده بر مییعنی روایتی که از وج؛ حدیث مفسر -
، ترتیـب نـزول، چون سـبب نـزول هم؛ احادیثی که با شؤون نزول قرآن در ارتباط است -

 ؛زمان مکان و کیفیت نزول
 »هـای قـرآن کـریم اسـت کننده خواص و فضـایل آیـات و سـوره احادیثی که بازگو -

   .)۴۶۶-۴۶۵ :۱۳۹۰، احسانی فر لنگرودی(
  نسبت بـه ارائـه سـند رویـه، تفسیری الحسین طیب در بر خورد با احادیثسید عبد 

در برخی از انواع روایات تفسـیری نیـازی بـه ذکـر سـند . یکسانی را اتخاذ نکرده است
 . ه و در برخی هم سند از اهمیت خاصی برخوردار استنداشت

 روایات اخالقی .۴-۱
بـه مـا  هـای ارزشـی کـه از معصـومین ات اخالقی به همان دسته از آمـوزهروای 

بلکـه ، تعبدی نبوده، شود که عموما این دسته از دستورات دینی میرسیده است اطالق 
زشت اسـت  ...غیبت و، تهمت، روغمثال این که د. عقلی و فطری است  دارای پشتوانه
بـه ، کنـدحسن و قـبح ذاتـی اینهـا را درک مـیعقل ، زیبا ...صداقت و، و حسن خلق

هـا صـحیح از ضـعیف آنهـا نقـش چنـدانی در بازشـناخت همین دلیل بررسی سندی آن
بر همـین . بلکه در این دسته از روایات نقد متنی بیشتر دخیل است تا نقد سندی، ندارد

کـه -ی از مفسران از جمله عبدالحسین طیب در مواجه با روایـات اخالقـیاساس بسیار
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اهتمامی به نقل و  -شودشامل میبخش اعظم روایات تفسیری در تفسیر اطیب البیان را 
 . نقد سند آن ندارند

عالقـه چنـدانی بـه بررسـی سـندی نشـان ، مفسر اطیب البیـان در احایـث اخالقـی 
» من بلـغ«با استناد به روایات ، عده تسامح در ادله سنندهد و دلیل آن پیروی از قا نمی

اسـاس آن علمـاء در  ای کـه بـرقاعـده. به عنوان یکی از قواعد فقهـی و اصـولی اسـت
یح و گیری نکرده و شرایط خبر صـح سخت، اخباری که متکفل بیان مستحبات هستند

فعال مستحب اکتفا و ا اند بلکه به اخبار ضعیف برای اثبات حسن و موثق را الزم ندانسته
 اند و این اصل بر گرفته شده از چند حدیث هم مضمون از امام صادق قناعت کرده

ه و لـو یعطیمن بلغه ثواب علی عمل فعمله رجاء الدراك هذا الثواب «: که فرمودند است
کسی که ثواب بر عملـی از خـدا بـه او : یعنی .)۲۲۵ /۳ :۱۴۰۹، کلینـی( » کن کما بلغیلم 

 ،ثیاگـر چـه حـد، دهنـد یبـه او مـ، د آن ثـواب انجـام دهـدیآن عمل را به امبرسد و 
جـه و یات بـه اخبـار مـن بلـغ معـروف اسـت و نتین روایا. نباشد ،دهیچه به او رس چنان

ن یـات ایـن روایـو حاصـل ا. مضمون آنها به تسامح در ادله سـنن مشـهور گشـته اسـت
ن نمـازی را ید که اگر کسی مثال چننیا در کتابی ببیچه مسلمانی بشنود  چنان: که است
پـس اگـر او آن نمـاز را ، شـود ا در آخرت به او داده مـییا یچنان پاداشی در دن، بخواند
رو  نیـاز ا، قت چنـان نباشـدیاگر چه واقع و حق. دهد یخدا آن پاداش را به او م، گزارد

شـه دنبـال یسـت کـه همیاند در بـاره مسـتحبات الزم ن فقهاء و دانشمندان اسالمی گفته
تـوان ین باره نیز مـیف و مجهول در ایبلکه به اخبار ضع، میح و موثق بگرد یخبری صح
ح و موثـق ثابـت نمـییبه خالف واجبات و محرمات که جز با خبـر صـح، استناد کرد

   .)۲۳۹، ۱۳۷۸، رضوی: ک. ر( گردد
 دهر چند که این اصل اختالفی است و موافقان و مخالفـان آن دالیـل خـود را دارنـ

اما چیزی که برای ما مهم است این است که مفسر اطیب البیـان ایـن  .)۱۳۸۲، ۹۲، باقری(
کند و  میاصل را پذیرفته است و خود در جایی از تفسیر به صراحت این موضوع را بیان 

بـه ، سـتیدر باب مستحبات چندان دقتی در صـحت و سـقم اخبـار الزم ن«: گوید می
من بلغه ثواب علی عمـل فعملـه رجـاء الدراك هـذا  :دیرماف یکه م  بلغ  واسطه اخبار من

  .)۳۵۵: ۹، طیب( »کن کما بلغیه و لو لم یعطیالثواب 
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مثال ذیل ؛ ای به سند آن ندارد بسیار است های روایات اخالقی که مفسر اشاره نمونه 
َه ال ﴿ ی آیـه ْن  ییِ ْسَتْح یَ ِإنَّ اللَّ

َ
مفسـر بـرای  .)۲۶: البقـره( ﴾ نیِإالَّ اْلفاِسـقِ  ...ْضـِرَب َمـَثالیَ أ

اء از یاء و شرم است و حیاء از حیاستح«؛ توضیح و بررسی واژه حیاء شرح مفصلی دارد
از حضرت : ار استیلت آن بسیده است و اخبار در فضیده و اخالق پسندیصفات حم

اء از یـح( »مـان فـی الجّنـةیمـان و اال یاء من اال یالح«: ت شده که فرمودیروا صادق
 »مـانیاء و العفاف و العی مـن اال یالح«دیفرمایز میو ن .)مان در بهشت استیا مان ویا
طـور کـه  همـان. کنـد ه چندین روایـت دیگـر را هـم نقـل مـیو در ادام .)۴۷۸: ۱، طیـب(

 . کند ای به سند روایات نمی مفسر در این نمونه هیچ اشاره، مالحظه شد
سر روایات فراوانـی بـدون ذکـر سـند از پیـامبر نیز مف» ِإْحسانا  ِن یْ ِباْلواِلَد «و در مورد  
  .)۸۰: ۲، طیب( کند در مدح نیکی به والدین ذکر می اکرم
توان گفت که سید عبدالحسین طیب تا حدودی دامنه پـذیرش روایـات مـن  اما می 

اهتمـامی بـه نقـد و بررسـی ، وی در اغلب روایـات اخالقـی؛ بلغ را محدود کرده است
ا در بحث روایات مربوط به خواص و فضایل سـور بـه بررسـی و ام، سندی روایت ندارد

یت خاصی قائل شده است و از قاعده تسامح در ادلـه سـنن نقد سندی این روایات اهم
به عنوان مثال وی در ابتدای . کند و خود نیز به این امر کامال واقف بود است عدول می

اشـاره بـه ، ضـایل ایـن سـورهتفسیر سوره نمل بعد از ذکر روایات مربوط به خـواص و ف
ثی یو حـد«نماید  را به خاطر نداشتن سند رد می کند اما آن می روایتی از پیامبر اکرم

لکن چون سند نـدارد از نقـل آن  کنند از حضرت رسالت از خواص القرآن نقل می
سـت بـه واسـطه یدر ادله سنن مالحظه سند الزم ن  م و لو در باب تسامحیخودداری کرد 

ه و لـو یـعطیمن بلغه ثواب علی عمل فعمله رجاء الدراك ذلك الثواب «: فرمودندکه  نیا
  .)۱۰۴: ۴، طیب( » کن کما بلغیلم 

 روایات کالمی و اعتقادی .۴-۲
اعتقـادات بلکـه روایـاتی اسـت کـه بـه  ۀنه همـ، جا در این مراد از روایات اعتقادی 

ارتبـاط  - هـل بیـتاز اصول مذهب شـیعه و همچنـین فضـایل ا -نحوی به امامت 
تـر از روایـات بهـره بـرده و هـم مفسر هـم کم -همچون عدل -در غیر این موارد. دارد
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مفسر اطیب البیان در صـدد . رسد احتیاط بیشتری در نقل روایات دارد که به نظر می این
نماید  و طبیعی می، از جمله امامت است و بر آن اصرار دارد، دفاع از عقاید مذهبی خود

به همین . وایاتی استفاده کند که مخالفان قادر به خدشه وارد کردن به آن نباشندکه از ر 
جا  البته در این. دهد ای به ذکر سند نشان می ونه روایات اهتمام ویژهگ سبب مفسر در این

بـه نقـد متنـی هـم  -که فقط نقد سـندی مـالک بـود-بر خالف روایات خواص سور 
 . پرداخته است

. بـرد تر از روایات اسباب نزول بهـره مـیبیش، ی نیل به مقصودعبدالحسین طیب برا 
روایـاتی اسـت ، ها که نشان از اهمیت سند در موضوع امامت دارد یکی از بهترین نمونه

. بـه عنـوان احتجـاج آورده اسـت، یا همان آیه اکمال دین، که ذیل آیه سوم سوره مائده
ْوَم َیـالْ ﴿ قتی بـه ایـن عبـارت از آیـهو ، مفسر بعد از تفسیر و توضیح جمالت ابتدایی آیه

ْکَمْلُت َلُکْم دِ 
َ
ْتَمْمُت َعلَ یأ

َ
ْسالَم دِ یَو َرِض  یُکْم ِنْعَمتِ یْ َنُکْم َو أ در ، رسـدمـی ﴾نـایُت َلُکُم اْإلِ

بررسـی اخبـار بـه خصـوص بحـث سـندی کند که بحـث اول وی  بحث می چند مقام
معانـدین از روی عنـاد بـا  یـه راسید طیب بر این نظر است که این بخش از آ. هاست آن

کند که این بخش از  اند و سپس در ادامه اعالم می و عمدا جابجا کرده منینؤامیرالم
روایـت از اهـل  خود ابتدا به سند شش ه غدیر خم است و برای اثبات گفتهآیه مربوط ب

ر خـم یدر غـد غمبـریکـه پ نین اخبار ایمضمون ا«: گوید کند و می سنت اشاره می
مـن کنـت : ان شـد و فرمـودیـنما غمبـریر بغل پیرا به قدری بلند کرد که ز  یعل

و اشعار حسان بن ثابت را کـه در  تا آخر دعاء آن حضرت ...مواله فهذا علی مواله
ه ْوَم َیـکـه نـازل شـد الْ  نیـسروده نقل کردنـد و متفـرق نشـدند تـا ا محضر رسول اللَّ

ْکَمْلُت َلُکْم دِ 
َ
ه اکبر علی اکمال الد: فرمود غمبریپه و یاال   َنُکْم یأ ن و تمام النعمـة یاللَّ

 کنـد و یـت نمـیمفسر به همـین اسـناد کفا .»ة لعلی الخبریو رضا الرب برسالتی و الوال 
ث در نظـر یحد ۱۵عه نقل شده که فعال یاخباری که در کتب ش«دهدگونه ادامه می این

 -۳ .م بن اسحقیاز محمد بن ابراهه یابن بابو  -۲. رشیم در تفسیعلی بن ابراه -۱است 
و  طبرسـی از دو امـام بزرگـوار حضـرت بـاقر -۴. طبرسی از مهدی بن نزار الحسنی

حسن  بن بن محمدد از احمد ایخ مفیخ طوسی در امالی از شیش -۵ .حضرت صادق
اشی به سند خود از یع -۸ .طوسی از غضائری -۷. طوسی از ابی المفضل -۶. دیبن ول
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. اشی از هشـام بـن سـالمیع -۱۱ .نةیاشی از ابن اذیع -۱۰. اشی از خزاعییع -۹. زرارة
احتجاج طبرسی از مهدی بن ابـی حـرب  -۱۳. نیر المؤمنیس از امیم بن قیسل -۱۲

هیابن بابو  -۱۴. نییالحس د یسـع بن محمد بن ه از حسنیابن بابو  -۱۵. ه از سعد بن عبد اللَّ
ن یو اخبار در ا،ة المرام ید به غاید رجوع کنیبا، ار مفصل استین اخبار بسیو ا. هاشمی
  .)۲۹۷: ۴، طیب( »ار است و در کتب مفصله مسطور استیباب بس

ِذ یُّ ِإنَّما َولِ ﴿ آیه، دیگر ۀنمون  ُه َو َرُسوُلُه َو الَّ ـِذ یُکُم اللَّ ـالَة َو یقِ یُ َن یَن آَمُنـوا الَّ ُمـوَن الصَّ
کاَة َو ُهْم راِکُعونیُ  کـه ایـن آیـه در شـأن  جا نیز برای اثبات این این .)۵۵: المائده( ﴾ ْؤُتوَن الزَّ

بـا ایـن ، پـردازدروایات نقل شده از شیعه و سنی میبه ذکر ، نازل شده منینؤامیرالم
وی در این باره . دهد را به کتب دیگر ارجاع می ن روایات آنتفاوت که به دلیل زیاد بود

فه در موردی نـازل شـد کـه یه شر ین آیکه ا و اخبارمتواتره از عامه و خاصه«: گوید می
سـت و چهـار یت المـرام بیدر غا، در حال رکوع انگشتر به سائل دادند نیالمؤمن ریام

 ۴۳ث از طـرق خاصـه کـه مجموعـا یت کـرده و نـوزده حـدیـث از طرق عامه روایحد
ن یـطی در ایشود و علماء اعـالم در کتـب خـود در بـاب امامـت بسـط بسـ یث میحد

گر جای انکار بر احـدی بـاقی نمانـده یمی نوشته که د یهای ضخ ه و کتابموضوع داد
ه سع چنین در موارد دیگری که بحث امامت مطـرح  و هم .)۴۰۱: ۴ج ،طیب( »همیشّکر اللَّ

کنیم و فقـط بـه ذکـر آدرس است همین رویه جاری است و ما به همین نمونه اکتفا می
؛ ۱۸۱: ۸؛ ۵۵۴: ۹؛ ۳: ۱۰؛ : ۱۰؛ ۱۸۲: ۱۳؛ ۳۸۷: ۲ ؛۱۱۵: ۴، طیب( کنیمها اکتفا میبرخی از آن

   .)۱۳۱: ۱؛ ۱۱۱: ۶، ۲۲۸: ۳؛ ۱۷۸: ۸

 روایات فقهی .۴-۳
رسـید کـه  مـیبه نظـر ، که اجازه اجتهاد داشته است عبدالحسین طیب با وجود این 

اما طبق شرایط اجتمـاعی عصـر ؛ مسائل فقهی را در تفسیر خود به شکلی ویژه بیان کند
وی نیز در صدد تبلیغ مذهب تشیع ، ین و مذهبی در پی تبلیغ آیین خود بودوی که هر د 

به همین دلیل مسائل کالمی و اعتقادی در این تفسیر نمود بیشتری پیـدا کـرده . بر آمد
 . است
که همان تبلیغ آراء کالمی و  -بنابراین بر اساس هدفی که مفسر در این تفسیر دارد 
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پـس کـامال . ت که کمتر به مسایل فقهـی بپـردازدباعث شده اس -اعتقادی خود است
 . طبیعی است که از روایات در عرصه فقه و احکام کمتر استفاده نماید

جـز روایـات -مفسر بر خالف روایات اخالقی که تعـداد آنهـا زیـاد بـود و همگـی 
شد و همچنین بر خالف روایات اعتقادی که  بدون اشاره به سند ذکر می -ل سورفضای

جا از روایات کمتـر بهـره گرفتـه و ذیـل آیـات  در این؛ اهمیت خاصی داشتذکر سند 
ما ایـن بـدین معنـی نیسـت کـه در مسـلّ . کند روایت را کمتر نقل می، مربوط به احکام

چرا که در مباحث فقهی روایات نقـش اصـلی را ، مسائل فقهی اعتنایی به روایات ندارد
هـا مشـخص با روایـات جزئیـات آن امری تعبدی است و فقط، دارند زیرا بحث احکام

. کند خود همگی بر گرفته از روایـات اسـت بلکه مفسر مباحثی را که بیان می، شود می
ر خـود را مجـال کنـد و تفسـیکه مستند روایی خـود را ارائـه نمـیبلکه منظور آن است 
ای بـه سـند روایـات  معمـوال اشـاره، عالوه بر این مفسـر. . نمایدمباحث اجتهادی نمی

 . کند را ذکر می کند و فقط مأخد روایی آن مین
مفسر بـرای بـه کرسـی ، اختالفی بین شیعه و سنی البته در مواردی از احکام شرعِی 

بهترین مثال . کند وایات اشاره میچون مباحث اعتقادی به اسناد ر  هم، نشاندن نظر خود
وی متعـه را از  .اشـاره کـرد» متعـه یـا عقـد موقـت«تـوان بـه مسـئله  در این مورد را می

داند و بر ایـن نظـر اسـت کـه عقـد موقـت در عهـد پیـامبر  ضروریات مذهب شیعه می
را نهی کـرد و بـرای  گرفته است و عمر بن خطاب آن اول صورت می ۀو خلیف اکرم

و اخبار «: گوید کند و می تی که از اهل سنت رسیده اشاره میخود به روایا گفتهاثبات 
ه  چنان، میار دار یباب بس نیز در ایاز طرق عامه ن چه در مجمع از ابی بن کعب و عبد اللَّ

ه بن مسعود و ثعلبی از سع ن و مسلم یر و از عمران بن حصید بن جبیبن عباس و عبد اللَّ
ه و غیبن حجاج فی الصح ت کـرده کـه متعـه در عهـد ینها روایر ایح از جابر بن عبد اللَّ

  .)۵۱: ۴، طیب( »عمر نهی نمود و ابی بکر و اوائل عهد عمر بود و رسول
بررسی و نقد ، الله طیب در اختالف فتاوایی که با برخی از علما دارد تچنین آی هم 

 ۀمـثال وی دربـار ، داندمرجحات خود برای ترجیح فتوایش میسندی روایت را یکی از 
معتقـد اسـت کـه فقـط در تشـهد  ،وجوب یا استحباب ذکر صلوات بر پیامبر اکـرم

کـد بـر ؤ را امـری مسـتحب م واجب است و در سایر موارد آن ر پیامبر اکرمصلوات ب
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ــار و روایــات  شــمارد و در ادامــه ادلــه مــی ــر گرفتــه از اخب ــه وجــوب را کــه ب ــائلین ب ق
  .)۱۹۲-۱۹۱: ۱، طیب( داندمی ١از لحاظ سندی مرسل، است معصومین

 های مفسر در نقد سندی روایات  مراحل و مالک.  ۵
ای  مان معنای اصطالحی آن یعنی سلسلهلزوما ه، آید ز سند به میان میوقتی سخن ا 

. انـد برای ما نقل کـرده کند که متن روایتی را از معصوم از راویان به ذهن تداعی می
ها در اتصال سـند یـا و قوت از مفهوم نقد سندی بررسی ضعف، بر اساس همین نگرش

سـند  در حالی کـه. کند هن تداعی میو عدالت راویان به ذ ها در وثاقتضعف و قوت
اصالت حدیث و اصـالت منبـع  چون گیرد و شامل اموری هم مفهومی فراتر را در بر می

 . دهد ت میشود و در پی آن نقد سندی نیز معنایی فراتر را به دس نیز می

 بررسی اصالت حدیث .۵-۱
مسـتقال بـه ، ئـی شـیعهمفسر غالبا به دلیل اعتماد به منابع روا، در تفسیر اطیب البیان 

ها و  گاه نیزبرخی از عبارت بلکه، بحث تبیین اصالت حدیث از طریق نقد سند نپرداخته
سالست و روانی در اثر گذر زمان به عنوان حدیث ، به خاطر کوتاه بودن جمالتی را که

تلقی شده و در موارد فراوانی به عنوان مستمسک علمی یا مستند یک دیدگاه و نگـرش 
 .به عنوان روایت پنداشته است، گیرد تفاده قرار میمورد اس

 هل من ناصٍر ینصرنی.۵-۱-۱
در حالی که ، اند را حدیث پنداشته که بسیاری آن جمله چنان مشهور گشته است این 
یکی از محققان معاصـر . اب روایی یا کتب مقاتل ذکر نشده استتدر هیچ کجمله  این

نسبت  ین سخن بسیار مشهور که به امام حسینبرای ا«: نویسد این عبارت می ۀدربار 
نمایـد کـه چنان می، معنا و مفهوم سخن. سند و مدرکی یافته نشده است، شودداده می

 »سـاخته و پرداختـه انـد را از زبان امام حسـین وضه خوانان برای گریاندن مردم آنر 
                                                 

کـه سـاقط بـا  یا این؛ حذف شده باشد -یا بیشتر یکی-حدیثی است که همگی یا برخی از راویان مرسل. ١
: ۱۳۸۸، صانعی پـور، غفاری صفت. (لفظ مبهم مثل بعض یا بعض اصحابنا ذکر شده و قابل تمیز نباشد

۱۰۶ ( 
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 رت را به امام حسینحال در تفسیر اطیب البیان این عبا اما با این .)۴۷۰ :۱۳۷۶، محدثی(
ایـن عبـارت را در دو موضـع نقـل  کـه و جالب است خود مفسر با ایـن. دهد نسبت می

، طیـب( شمارد می کند و نه منبعی برای آن بر اما در هر دو مورد نه سند ذکر می؛ کند می
   .)۴۱۱: ۳؛ ۸۲: ۶

 »َحَسنات األبرار سّیئاُت الُمقّربین« .۵-۱-۲
؛ ۶۵: ۴، طیب( در تفسیر اطیب البیان حدیث تلقی شده است این جمله نیز چندین بار 
َحَســنات األبــرار ســّیئاُت «کــه بایــد دانســت کــه جملــة  در حــالی« .)۳۸۸: ۱۱؛ ۲۱۵: ۱۰

، مجاهـده، گفتار ابوسعید خّراز یکی از مشاهیر صوفیه است کـه بـه عبـادت» الُمقّربین
اند که او نیز د بغدادی دانستهبرخی نیز این جمله را از جنی. ورع و مراقبت مشهور است

هـا نیـز کـه در منـابع  همچنین این عبارت .)۲۹۱، ۱۳۹۰، نصـیری( »از مشاهیر صوفیه است
اطلبـوا العلـم و «؛ مفسر به عنوان حدیث تلقی کرده اسـت، توان یافت را نمی حدیثی آن

  .)۴۶۶: ۱۰، طیب( »علی اموالهم و انفسهم  الناس مسلطون«،   )۴۷: ۱۳، طیب( »نیلوبالص

هایی وجود دارد کـه  ت که در تفسیر اطیب البیان عبارتتوان نتیجه گرف بنابراین می 
هیچ یک  اما در، که محتوای این عبارات فاسد نیست چند هر، آیند حدیث به شمار نمی

 .د و از مشهورات ال اصل لها هستندان از منابع روایی نقل نشده

 بررسی اصالت منبع حدیث .۵-۲
برای اولین بار از  هایی است که احادیث اهل بیت از منبع حدیث کتابمنظور « 

 »شـود در آن مشـاهده مـی -ه از حیـث زمـانینـ - حیث کتابت و اّتصال به معصوم
  .)۴۳ :۱۳۹۰، فر احسانی(

که شماری از محدثان بزرگ شـیعه  و اعتبار منبع تا بدان پایه است اهمیت اصالت« 
مه مجلسی و محّدث نوری در بخشی از مباحث مقـدماتی عالً  ، عاملی چون شیخ حّر  هم

یا مباحث پایانی کتاب خود را به بررسی میزان اعتبار منابع مورد استفاده خود اختصاص 
  .)۲۹۵ :۱۳۹۰، نصیری( »اند داده
البیـان بینـدازیم بـدون شـک اگر بخواهیم نگاهی به منابع حدیثی در تفسیر اطیب  

که مفسر در  این .)۱۳ : ۱۳۹۱، حاجی اسـماعیلی( ر در نزد شیعه هستندها از منابع معتب اکثر آن
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مفسر . تفسیر خود از منابع معتبر استفاده کند خود نشان از دقت در گزینش اخبار است
عه کـه حـاوی اخبـار ینـزد شـت یـچه مدرك اخبار اهل ب چنان«گوید می در این باره

و کتـب . ب و استبصـاریتهـذ، هیـقحضـر الفیمن ال ، کافی:  نیاست کتب اربعه متقدم
، طیـب( »ر کتب اخبـار اسـتیو سا. بحار و مرآت العقول، وافی، وسائل: نیاربعه متأخر 

. کنـد ات را از این کتـب نقـل مـیبه همین دلیل مفسر اکثر قریب به اتفاق روای .)۱: ۱۲
ی البته استناد وی و بسیاری از مفسرین بـه منـابع روایـی تـاریخی غیـر مشـهور بـه معنـا

 . استشهاد به روایات ضعیف و بی پایه نیست

  بررسی انتساب حدیث به معصوم .۵-۳
یر به ِصرف عنوان صحابه بودن حجت نمیرتفسیر و غیشیعه قول صحابه را در تفس 

بـر  یو شـرع یچ الـزام عقلـیارزش دارد و هـ یریو نظر تفس یك رأیداند و تنها در حد 
ت قـول یـبـر حج یاساس تفکر اهل سنت مبتن، بلدر مقا. ستیرش آراء آنان قائل نیپذ

، راد( ن مـذهب اسـتیـات این اعتقـادات جـزء ضـرور یاست و ا ین شناسیصحابه در د 
 . بنابراین عدم حجیت اقوال غیر معصوم از عقاید کالمی شیعه است .)۹۸ :۱۳۹۰
کـرده اسـت و بـر ایـن عبدالحسین طیب نیز در ابتدای تفسیر خود به این امر اشاره  
کید مینک : ۱، طیـب( تکیـه کـرد کند که در تفسیر قرآن باید فقط به قول معصوم ته تأ
توجه خاصـی بـه ، همین رویکرد تفسیری مفسر باعث شده که در انتخاب روایات .)۲۳

یـن امـر اشـاره وی در جایی از تفسیر خود بـه ا. داشته باشد استناد روایت به معصوم
ل یـبت باب علم منسـد اسـت و دلیدر زمان غ در فروع دین چون«: گویدمی کند و می

ده و وثـوق بـه صـدورش یکه اخباری که از آنها رسـ  نیم از ائمه معصومیقطعی دار 
ا موثـق باشـد کـه یـح باشد که تمـام روات آن عـدل امـامی باشـد یم چه خبر صحیدار 
ا حسـن باشـد و معـارض یـم و لو بعض رواتش امامی نباشـند ینان به صدورش دار یاطم
نی نباشد معتبـر اسـت و واجـب العمـل و امـا اخبـار یه باشد و منافی با مسلمات د نداشت
 »ا مرسله اعتبار نداردیا مرفوعه یفه یضع

را گوشـزد  نقل نشده باشد آن حتی در مواردی که حدیثی در آن زمینه از معصوم
ولش فه مورد نز یه شر ین آیا«: گوید آل عمران می ۲۳مثال وی ذیل آیه  کند به عنوان می
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ن یدر ا نیست و خبری هم از معصومین کن هم مدر یست و کلمات مفّسر یمعلوم ن
  .)۱۵۱: ۳ ،طیب( » باب نداریم

میت خاصـی دارد و بـا برای مفسر اه روشن است که انتساب حدیث به معصوم 
منسـوب هسـتند  توان گفت در تفسیر وی اکثر روایات به معصـوم کمی اغماض می
مفسرین از اخبار و آثار صحابه و تابعین و نیـز اقـوال مفسـرین بهـره  وگاه نیز مانند سایر

 البته باید این نکته را گوشزد کرد به صرف انتسـاب حـدیث بـه معصـوم. برده است
چرا کـه بسـیاری از جـاعالن ، تواند اطمینان ما را در صحت آن روایت حاصل کند نمی

 . دادند نسبت می روایات را به معصومین، برای تحقق اهداف خود، حدیث

 بررسی اتصال سند .۵-۴
که  پس از آن. آید های نقد سندی به شمار می ترین مالک یکی از مهم، اتصال سند 

واقعًا حدیث است و در کتب و جوامع  ،روشن ساختیم که حدیث مورد بحث و بررسی
مهـم تـرین دغدغـه و ، نقـل شـده حدیثی اصیل و معتبر انعکاس یافته و از معصـوم

یعنی به موقع باید بررسی کرد و دیـد کـه آیـا . حله بررسی اتصال یا انقطاع سند استمر 
ا نقل سند روایت از آخرین راوی نظیر کلینی یا صدوق و شیخ مفید که روایت را برای م

 آیا دارای اتصال سند است یا نه؟، که روایت از او نقل شده اند تا معصومی کرده
تفسیر اطیب البیان انجام شـده د در چندین مورد در بررسی اتصال یا عدم اتصال سن

 مـثال طیـب ذیـل ایـن آیـه. ها بیانگر اهمیت اتصـال سـند در نـزد وی دارد که این است
: گویـد برای تببین معنـی اسـتدراج مـی .)۴۴: قلـم( ﴾ْعَلُمونیَ ُث ال یْ َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َح ﴿
د کـه آنهـا متوجـه نباشـند کـه در یـماها رفتـار فر نحوی با آن ن است که بهیاستدراج ا«

ت کـرده کـه یـروا از حضـرت صـادق  نی به سند متصـلیچه کل م چنانیث دار یحد
ه اذا أراد بعبد خ«: فرمود را فاذنب ذنبا أتبعه بنقمة و ذکره االستغفار و اذا أراد بعبد یان اللَّ

ـه عـز و جـلتمادی بهـا و هـو قـو یه االستغفار و ینسیشرا فاذنب ذنبا فأتبعه بنعمة ل : ل اللَّ
 هـای دیگـر نمونه .)۱۴۹: ۱۳، طیب( » بالنعم و المعاصی  ْعَلُمونَ یَ ُث ال یْ َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َح 

   .)۱۹۴: ۱۴؛ ۱۸۱: ۱۳؛ ۲۹۳: ۱۲؛ ۲۱۲: ۱۱؛ ۲۰۶: ۸؛ ۱۲: ۷؛ ۵: ۴، ۳۲؛ ۴۹۱: ۱، طیب(
نمونه ذیـل  برای؛ کند تی رابه علت عدم اتصال سند رد میچنین گاهی نیز روایا هم 
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ا ِلِجْبرِ ﴿ آیه ه داللـت دارد بـر یاق آیس«: نویسد چنین می این .)۹۷: بقره( ﴾ لیَمْن کاَن َعُدوًّ
ه در مقام جواب بر آمده است یل شده که آیهود نسبت به جبرئیکه اظهار عداوتی از  نیا

ن یا ره خبر مفصلی از ابن عباس در شأن نزولیان و غیر مانند مجمع البیو در کتب تفاس
نقـل کـرده و فخـر  د الشـهداءیاند و در برهان خبری از حضـرت سـ کرده تیه روایآ

ت کـرده ولـی چـون یـز خبری از عمر و برهان باز خبری از سـلمان فارسـی روایرازی ن
شـود لـذا از نقـل آنهـا خـودداری  یندارنـد و مـدرك نمـ  کدام از آنها سـند متصـل چیه
  .)۱۱۶: ۲، طیب( » میکن یم

 ی هویت جمعی راویانبررس .۵-۵
پـی ، کند نقد سندی خودنمایی می ههای بررسی سند که در مرحل دشوارییکی از  

 . بردن به هویت همه یا برخی از راویان است که در یک سلسه سند واقع شده است

میـزان اعتبـار آن حـدیث ، پیداست که با بررسی هویت آحاد راویان یـک حـدیث 
رسـی تـک تـک راویـان اهمیـت خاصـی دارد و در کتب حدیثی بر . شود مشخص می

تقسـیم  ٤و ضـعیف ٣موثـق،  ٢حسـن،  ١روایات را به اعتبار سلسله راویان آن به صـحیح
 . اند کرده
ار سلسله روایان اشاره کـرده عبدالحسین طیب به همین تقسیم بندی روایات به اعتب 
امـامی باشـند  ن اخبار را چند دسته کردند اگـر تمـام روات عـدلیمتأخر «: گوید و می
ر ثابـت العـدل باشـد یـاگرامامی غ ، باشد موّثق  ر امامیین آنها عدل غیاگر در ب، حیصح
اگر بعـض ، ن روات فاصله واقع شده مقطوعیاگر ب، اگر ذکر روات نشده مرسل، حسن

در جـای  .)۳۳۵: ۷، طیـب( »گری هـم دارنـدیف و اصطالحات د یروات فاسد باشند ضع
                                                 

 ) ۵۹:  ۱۳۸۸، غفاری صفت( باشندی روات آن عادل و امامی مذهب  یثی که سند آن تا معصوم همهحد. ١
یان امامی مـذهب و ممـدوح بـه مـدح و مقبـول و مـورد اعتمـاد و بـدون یثی است که سند آن با راو حد. ٢

 ) ۶۲: همو. (که به عدالت آنها تنصیص شده باشد بدون این، معارض در ذم به معصوم متصل باشد
، اند به معصوم متصل باشـدتنصیص کرده اهیق راویانی که اصحاب بر توثیق آنحدیثی که سند آن از طر . ٣

ی امامیـه اسـت هـر چنـد از  معتقد به یکی از فرق مخالف فرقه ی عقیده فاسد بوده وکه دارا با وجود این
 ) ۶۴: همو. (فرق شیعه باشند

که سـند آن مشـتمل بـر راویـان  به این، در آن جمع نباشد، یثی است که شروط یکی از اقسام نامبردهحد. ٤
 ) ۶۶: همو. (بودن باشدتر از آن است مثل وضاع  چه پایین مجروح فاسق و مجهول الحال یا آن
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اند بـه  م کردهیت تقسیث سند و رواین اخبار را از حیمتأّخر «: هکند ک دیگر نیز بیان می
 »هـا نیمجهول و امثال ا، مقطوع، مرسل، مسند، فیو حسن و ضع  ح و موّثقیخبر صح

 کنـد بنـدی اشـاره مـی ر دو موضع دیگر نیز به ایـن تقسـیمچنین وی د هم .)۳۴: ۳، طیب(
   .)۱: ۱۲؛ ۱۳۱: ۱۰، طیب(

روشن است که مفسـر در ، ر از این اقسام روایت ذکر کردهبنابراین تعاریفی که مفس 
اما با بررسی تفسیروی مشـخص . نقد سندی روایات به هویت راویان توجه نموده است

بـرای تعـاریفی کـه بارهـا در تفسـیر خـود شـرح داده ، شود کـه او در هـیچ مـوردیمی
کـه  ت و یا اینحیح یا حسن یا موثق اسمصداقی ذکر نکرده است که مثال این روایت ص

امـا در مـوارد چنـدی . اسـت ٣و یا قاصـر ٢یا مهمل ١بگوید یکی از روات سند مجهول
 دانـد ولـی مشخصـا علـت ضـعف را تعیـین خی روایات را از حیث سند ضـعیف مـیبر 

 . کند نمی
و بـرادرانش و حضـرت  وسـفیدر حاالت حضـرت  ،مثال در سوره یوسف 

ار مبسوطی از ابـی حمـزه یرهان خبر مفصل بسدر ب«: گوید ها می و افعال آن عقوبی
ر یرا نقل کرده لکن حق ك مختصری از آنینقل کرده و در مجمع  از حضرت سجاد
عـالوه مشـتمل اسـت بـر  بـه، ف اسـتیسند ضع  ثین خبر از حیدم ایپس از مراجعه د 

؛ ۱۸۹: ۱، طیـب( چنـین هـم .)۱۶۳: ۷، طیب( »سازش ندارد  عهیاموری که با قواعد مسلمه ش
۱۳ :۳۰۹(.  

 بررسی شخصیت فردی راوی .۵-۶
ترین مراحـل  تـرین و شـایع یکـی از مهـم، که هویت راویان مشخص شد پس از آن 

در منابع رجالی شـیعه . مشخص ساختن شخصیت راویان است، برخورد سندی روایات

                                                 
اند اما در مورد عقیده یـا مـذهب همـه یـا برخـی از آنـان  ه راویان آن در کتب رجال ذکر شدهیثی کحد. ١

 ) ۱۲۶: همو. (مطلبی ذکر نشده لذا ناشناخته مانده است
 ها ذکری به میان نیامده اسـت و وصـفی ای رجالی از آنه ست که از برخی راویان آن در کتابحدیثی ا. ٢

 ) ۱۲۶: همو( باشددر مورد آنها نرسیده 
خـاطر حدیثی است که مدح همگی یا برخی از راویان به خاطر ارسال یا مجهول الحال بودن یا توقف به . ٣

 ) ۱۲۶: همو. (ها ناشناخته مانده استتعارض اقوال در بیان حال آن
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بایـد توجـه . و سنی به بررسی شخصیت و هویت راویـان حـدیث پرداختـه شـده اسـت
قـد و بررسـی تواننـد پاسـخگوی مـا در ن دانش رجال و منابع رجـالی می داشت که تنها

پیشین یعنی برررسی هویت و این مرحله یعنی شخصیت راویان  سندی روایات در مرحله
 . باشند
هـا  کـه در کتـب رجـالی احادیـث آن ای است یان شخصیتشان به گونهو ابرخی از ر  

دلیـل بسـیاری از مفسـرین در  بـه همـین، مورد قبول یا حداقل خالی از ضـعف نیسـت
  اتی را استفاده کنند که در سلسلهگزینش روایات تفسیری خود در تالش هستند که روای

 . و قابل اعتماد باشند آن افراد ثقه 
کـه یکـی از روات آن در  در مواردی روایتـی را بـه دلیـل ایـنمفسر اطیب البیان نیز  
ی نمونه شخصی همچـون ابـوهریره برا. کند تب رجالی شخصیت مذموم دارد رد میک

انـد وحـدیث که علمای شیعه و حتی تعدادی از علمای اهل سنت او را تضعیف نموده
 .)۱۴۳-۱۳۴ :۱۳۷۹، طباطبـایی: ک. ر( معروف پیاز عکه وی شهره عام و خاص گشته است

دهـد و در مقدمـه تفسـیر خـود  ز او را مورد نکوهش و ذم قرار مـیعبدالحسین طیب نی
ه معلـوم و یـعه امامیها حالشان نـزد شـنیو انس بن مالك و امثال ا  رهیابو هر « :گوید می

و یا در جایی دیگر چون در سلسـله  .)۲۵: ۱ ،طیب( »است  کذاب و جّعال بودنشان مسّلم
 ۳۳ چنین ذیـل آیـه هم .)۵۲۰: ۱۲، طیب( کند را قبول نمی متن آن، نام وی قرار دارد، سند
پـردازد و سـپس اعـالم  ابتدا به نقل روایـاتی مـی، و حّد آنحکم محارب  ۀدربار ؛ مائده
ـه و عب  واسطه دارد که این روایات به می ، سـلمان  بـن  دة و محمـدیـافرادی ماننـد عبداللَّ

  .)۳۵۳: ۳ ،طیب( .خالی از اشکال نیست
خواهد به مخاطب خود القـاء کنـد کـه سـند روایـت  طیب در موارد فراوانی که می

یـان را و ایک یـا دو یـا بیشـتر ر ؛ شخصیت راویان آن مورد قبول استمورد نظر از حیث 
ْحهیْ َو ِمَن اللَّ ﴿ مثال ذیل آیه. کند ذکر می کـه نمـاز  بـرای اثبـات ایـن .)۴۹: طور( ﴾ِل َفَسبِّ

ن دعـوی یـشـاهد بـر ا«: دهـد گونه شـرح مـی این، واجب بوده یا نه؟ شب بر پیامبر
ت یـة و حمران و محمد بن مسلم روازرار  که از حضرت صادق فی استیث شر یحد
سه مرتبه در شب از نصـف  که حضرت رسالت استن یخالصه مفادش ا: اند کرده

جـا بـا نـام بـردن  ر در ایـنمفسـ .)۳۲۰: ۱۲، طیـب( »خواسـتند شب تا صبح از بستر بر می



 

یان
ب الب

 اطی
سیر

ر تف
ت د

وایا
د ر

 سن
نقد

۶۳ 

تـرین روات شـیعه  کـه از موثـق -مران و محمد بن مسلمی چون زراره و حیها شخصیت
: ۹، طیـب( چنـین هم. در صدد تقویت سندی روایت مورد نظر است -ندشو  محسوب می

  .)...و ۴۵: ۱۱؛ ۳۳۱: ۲؛ ۲۵۲
در پـی ، کـه در مـواردی بـا معرفـی شخصـیت روات سـند مفسر اطیب البیان با این 

چـون  اما در مواردی نیز از احادیثی کـه افـرادی هـم؛ تقویت یا تضعیف سند بوده است
زد شیعه مذموم است و حتی خود مفسر روایات وی را مردود که هویتشان در ن، ابوهریره

کند و خالف  استفاده می، دانسته و در سطور قبل گفته مفسر در این باره را ذکر کردیم
وی در پنج روایت که همگی برای اثبات عقاید کالمی . نمایدچه که گفته عمل می آن

ر بین رجال آن قـرار دارد و مفسـر کند که ابوهریره د می به ذکر روایاتی اشاره، وی بوده
هـای خـود  گفته، بنابراین مفسر گاه .)۴۲۳: ۴، طیب( خود نیز به این امر اشاره کرده است

و جـایی از همـان دانـد  عتماد و کذاب مـیکند و جایی راویی را غیر قابل ا را نقض می
 . کند راوی حدیث نقل می

 بررسی سایر طرق حدیث .۵-۷
پس از اطمینان بـه ، خوریم می وقتی به یک حدیث بر، گفته بر اساس مراحل پیش« 

هویت و شخصـیت ، اتصال سند، و اصالت منبع حدیث بودن آن و استناد به معصوم
ممکن است در این بررسی به این نتیجه برسیم کـه . دهیم راویان را مورد بررسی قرار می

تمـاد نبـوده و بایـد بـه هـای پیشـگفته قابـل اع فقدان یکی از ویژگی این حدیث به دلیل
اما باید توجه داشت که گاه عین این حـدیث بـا مضـمونی بسـیار . کناری گذاشته شود

مشابه آن با طریقی دیگر و به نقل از منبع حدیثی دیگر نقل شده و چه بسا ممکن است 
 . های پیشگفته نباشد نقل جدید این حدیث دارای کاستی

که یکی از راویـان آن فاقـد  ال باشد و به جای آندارای اتص، مثًال به جای انقطاع حدیث
راویان طریق دیگـر همگـی امـامی و عـادل ، مصّرح به عدالت باشد عدالت یا غیر امامی غیر

تـوان سـایر طـرق را  نمی، در این صورت به خاطر ضعف سندی یکی از طرق حدیث. باشند
   .)۳۱۶، ۱۳۹۰، یرینص( »نادیده انگاشت یا به طور مطلق آن حدیث را ضعیف تلقی کرد

توجه به سایر طرق حدیث ضـرورت دارد و مفسـر اطیـب ، چه که گفته شد بنابر آن 
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ایـن طـرق  و در مـواردی. البیان نیز به ُطرق مختلف روایات توجه خاصی داشـته اسـت
کند و در مواردی نیز به دلیل کثرت طرق به کتب دیگر ماننـد  مختلف را کامل بیان می

سـوره مبارکـه بقـره  ۲۰۷ذیـل آیـه مـثال . دهـد المـرام ارجـاع مـی یر عیاشی و غایـهتفس
ثش یازده حـدیـعامه و   ثش از طرقیه حدث که نُ یست حدیة المرام بیدر غا«: گوید می

ت یـالمب ةلیدر ل نیالمؤمن ریه در شأن امین آیکند که ا یت میخاصه است روا  از طرق
نازل شد ، نه هجرت فرمودیمدبه  غمبرید و پیخواب غمبریعنی شبی که در جای پی

: ۲، طیـب( انـد ه ذکـر نمـودهیـن آیل این عامه و خاصه در ذین مطلب را عموم مفسر یو ا
  .)...و ۱۰۸: ۶؛ ۷۴: ۳؛ ۴۰۱: ۴؛ ۳۶: ۳، طیب( همچنین .)۳۸۷

مفسـر فقـط طـرق ، دیگر قابل مشاهده است ونه که در نمونه باال و یا نمونهگ همان 
حوی مربوط به اعتقادات شیعه و یا در صدد بیان فضایل اهـل مختلف روایاتی را که به ن

 . دهد مورد توجه قرار می، است بیت

 گیری نتیجه
، کتب روایی و حدیثی معتبر مانند بحار االنوار، طیب الله تمنابع احادیث تفسیری آی. ۱

و سایر کتب مشـهور شـیعه اسـت و بـین تفاسـیر نیـز ، اعتقادات شیخ صدوق، کافی
روایات تفاسیری همچون البرهان و مجمع البیان و آالءالرحمن استناد نموده  بیشتر به

در پی رد ، کند ایی و تفسیری اهل سنت استفاده میو در اکثر مواردی که از کتب رو 
 . و نقد آن روایت بوده است

های قبـول یـا ردِّ روایـات نـزد محـدثان متقـدم و  مالک  مفسر اطیب البیان به تفاوت. ۲
ها داند که آن بول روایت نزد متقدمین را این مییز کامال واقف است و علت قمتأخر ن

در ، تـر هسـتند به همین دلیل بـه احـوال روات آشـناتر بودند  نزدیک به زمان ائمه
 که متأخرین از این امر محروم بودند حالی

لبیـان ؤلِف اطیـب اروش م، ذکر و عدم ذکر نام راویان روایات و مآخذ روایی ۀدربار . ۳
کنـد و تنهـا  راویان سلسله سند اشاره نمی  که در اکثر موارد به همه به این شکل است

در موارد بسیاری . نمایدحدیث را نقل کرده اشاره می ی اول که از معصوموابه ر 
 . کند کند و فقط به مأخذ آن اشاره می ی اسم هیچ یک از روات را نقل نمینیز حت
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متون روایی در تفسیر و تبیین آیات  قیاس با بهره گیری وافر ازدر ، مفسر اطیب البیان. ۴
هـا و کمتر به نقل اسناد آن ]با اعتمادی که به کتب و جوامع روایی شیعی دارد، الهی

اثبات اصالت و صحت صدور حدیث پرداختـه و بیشـتر روایـات را بـدون اشـاره بـه 
اکثـرا ، را بیـان نمـودهکـه سلسـله راویـان  مواردی نیـز. سلسله سند ذکر کرده است

در مـواردی از ، مربوط به روایات اعتقادی و دفاع از باورهای کالمی خـویش اسـت
ندن نظـر خـود بـه مفسر برای به کرسی نشا، احکام شرعی اختالفی بین شیعه و سنی

خواننده را به کتب فقهی ، کند ولی در اغلب آیات االحکام قرآنیروایات استناد می
اهتمـام » تسـامح در ادلـه سـنن« بنا بر قاعـده در روایات اخالقی اما. دهدارجاع می

روایـت را از لحـاظ  همچنین در اغلب مواردی کـه. چندانی به نقل و نقد سند ندارد
 . نمایدبه علت ضعف سند تصریح نمی، کندسندی تضعیف می

هویـت ، اتصـال سـند، انتساب حـدیث بـه معصـوم، بررسی اصالت منبع حدیث. ۵
از مهـم ، شخصیت فردی راوی و بررسی سایر طرق احتمالی حـدیث، یانجمعی راو 
که البته در اغلب این مبانی  یب در نقد سند روایات تفسیری استکارهای ط ترین راه

 . با بسیاری دیگر از مفسران و دانشمندان علوم اسالمی شریک است

 نامه کتاب
 .ترجمه آیه الله ناصر مکارم شیرازی ،قرآن کریم .۱
 .۱۳۹۰، چاپ سوم، دار الحدیث: قم اسباب اختالف الحدیث،، محمد، فر لنگرودی احسانی .۲
یج،» منابع حدیث«معیار شناسایی ، محمد مهدی، فر احسانی .۳ حـدیث : قم و جایگاه آن در استناد و تخر

 .۱۳۹۰، حوزه
 .۱۳۸۲، حدیث اندیشه: تهران بررسی سندی و متنی روایات من بلغ،، حمید، باقری .۴
 .۱۳۸۵، منشورات المرکز العالمی للدراسات االسالمیه: قم مبانی نقد متن الحدیث،، قاسم، بیضایی .۵
، پژوهشنامه تفسـیر و زبـان قـرآن: تهران شناسی تفسیر اطیب البیان، روش، محمدرضا، حاجی اسماعیلی .۶

۱۳۹۱. 
چاپ ، یهدائره المعارف العثمان: پاکستان حیدر آباد (چاپ اول)، معرفه علوم الحدیث، حاکم نیشابوری .۷

  .۱۹۸۱، اول
 .۱۳۹۰، کتاب ماه دین: تهران ر قرآن،یه در تفسیامام یکالم یمبان، علی، راد .۸
 .۱۳۷۸، مجله فقه: تهران تسامح در ادله سنن از دیدگاه آقا حسین خوانساری،، سید عباس، رضوی .۹
ن حـوزه یدرسـم  دفتر انتشارات اسالمی جامعـه: قمالمیزان فی تفسیر القرآن، ، محمد حسین، طباطبایی .۱۰

  .۱۳۷۴، چاپ چهارم، هیعلم
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 .۱۳۷۸، چاپ دوم، انتشارت اسالم: تهران اطیب البیان فی تفسیر قرآن،، عبدالحسین، طیب .۱۱
 .بی تا، مکتبه المفید: قم الدرایه فی علم مصطلح الحدیث،، زین الدین، عاملی .۱۲
انتشارات دانشـکده : قم دراسات فی علم الدرایه،،محمد حسن، صانعی پور، علی اکبر، غفاری صفت .۱۳

 .۱۳۸۸، اصول دین
 .۱۴۰۹، چاپ چهارم، دار الکتب اسالمی: تهران الکافی،، محمد بن یعقوب، کلینی .۱۴
 .۱۴۱۱، الحیاء التراث موسسه آل البیت: قم مقباس الهدایه فی علم الدرایه،، عبدالله، مامقانی .۱۵
 .۱۳۷۶، نشر معروف: قم فرهنگ عاشورا،، جواد، محدثی .۱۶
 .۱۳۹۰، انتشارات وحی و خرد: تهران ش شناسی نقد احادیث،رو ، علی، نصیری .۱۷


