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روایات پیامبر اکرم و اهل بیت ،از مهمترین منابع برای تفسیر قرآن مجید است ،که با توجه به ساابهه و کااربرش شر
عصر نبوی و نزول وحی ،میتوان آن را قدیمیترین رو تفسیر آیات کریمۀ قرآن نامید .این پژوهش باا رو تویایفی-
تحلیلی و با بهرهگیری از ابزار کتابخانهای و منابع معتبر ،باه بیاان جایهااه روایات و کارکرشهاای آن شر تفسایر ابیان ا بیاان
خواهد پرشاخت .یافتههای تحهیق نشان میشهد که آیت ا له سید عبدا حسین بین ،از مفسران معایر شر تفسایر گرانسان
خوش «ابین ا بیان» ،ضمن بهرهگیری فراوان از رو اجتهاشی و عهلی و رو تفسیر قرآن به قرآن ،از نهش بیبدیل روایات
برای فهم آیات کریمۀ قرآن غافل نبوشه و شر جایجای تفسیر ابین ا بیان به مناسبتهای گونااگون ،از هماۀ اناوا روایاات
تفسیری ،بهرۀ فراوان برشه است .نهش و کارکرش روایات شر تبیین آیات مایتواناد اکالال گونااگونی شاکاته باکاد« :تفسایر
عمومی آیه ،روکن نموشن جزئیات آیات االحلام ،کرح و تفصیل آیات قصص ،تبیاین اسابان نازول آیاات ،تعیاین مصااشیق
ا فاظ مبهم ،تبیین ملی و مدنی آیات و سور ،بیان معانی تأویلی و بابنی آیات و.»...
واژگان کلیدی :بین ،ابین ا بیان ،روایات تفسیری ،کارکرش تبیینی

 .1.1مقدمه

ً
مسلمانان غالبا در صدر اسالم ،قرآن را با همان جلوۀ اولیهاش درمییافتند و معانی و مقاصد آن را با همان اذهان پااک ،باه
دور از هرگونه آلودگی فكر و پندار ناروا ،به خوبی درک میكردند ،چراكه قرآن به زبان آنان و همگون با شایوۀ كالمایشاان،
شیوا و رسا نازل شده بود .قرآن به خاطر نویی و تازگیاش ،برایشان دلنشین و پذیرا بود ،آن را به راحتی در یافت میكردند و از
سرچشمۀ زالل معانی آن سیراب میگشتند .چنانچه گاه در برخی از تعابیر قرآن با ابهام و مشكلی رو به رو میشادند ،چنادان
به درازا نمیانجامید ،ز یرا به آسانی ،به راهگشایی برجسته و راهنمایی بلند مرتبه ،برای فهم تمامی جوانا دیان از جملاه قارآن
كر یم ،دسترسی داشتند.
 تاریخ دریافت - 1396/11/7 :تاریخ پذیرش.1396/12/20 :
 .1كارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (.)m. ejlaliyeh@yahoo. com
 .2استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(نویسندۀ مسئول) (.)memari@ISR.ikiu.ac.ir

در چنین حالتی ،پیامبر گرامی آنچه را كه فهم ایشان از درک آن ناتوان و فكرشان از رسیدن به كنه آن قاصر بود ،بارای
آنان بیان میفرمود ،چراكه حضرتش عالوه بر تبلیغ ،وظیفۀ تبیین را نیز بر عهده داشت .خداوناد در ایان بااره مایفرمایاد:
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اس ما ن ِّزل ِإل ْی ِه ْم َول َعل ُه ْم َی َتفك ُرون﴾ (النحل)44 /؛ قرآن را بر تو (پیامبر) فرو فرساتادیم تاا آنچاه را
لن
﴿وأنزلنا ِإلیك الذکر ِلتبین ِل ِ
نازل كردیم ،بر ایشان توضیح دهی ،باشد كه بیندیشند .پیامبر اكرم به عنوان نخستین مفسر برای مردم ،مهمتر ین گاام را در
شرح و تفسیر آیات الهی و پرورش مفسرانی چون علی برداشات .ائماۀ اطهاار نیاز در توساعۀ فرهنا قرآنای و تفسایر
صحیح آیات و پیشگیری از انحرافات ،نقش كلیدی داشتند .صحابه هم به نوبۀ خود كوشیدند تا نقاب از چهرۀ قرآن بردارند
و پس از ایشان ،تابعان به این مهم همت گماردند.
بنابراین ،اولین مفسران قرآن ،پیامبر اكرم و اهل بیات گرامای ایشاان هساتند .باه هماین دلیال ،اساتفاده از روایاات ایان
ً
بزگواران ،از مهمترین اصول برای تفسیر قرآن كریم است .به همین دلیل ،تفاسیر قرون اولیه ،خصوصا تفاسیر صحابه و تاابعین
بیشتر براساس روایات است .اینان بر این باور بودند كه در فهم و درک قرآن ،تنها باید از روایات استفاده كرد ،لذا به تادوین و
تكمیل تفاسیر روایی محض پرداختند.
بعد از این دوران ،برخی در كنار بهرهمندی از روایات ،اجتهاد عقلی و تدبر در آیات و ...را نیاز در تفسایر مهام دانساتند.
بدینسان ،گروهی از مفسران ،از دوران تابعین به بعد ،به استناد روشهاای تفسایری متعادد ،باه تفاسایر نیاری پرداختناد و از
برداشتهای عقلی و نیری خود در فهم آیات كمک گرفتند ،گرچه این سبک در مواردی به خطا رفت و مصداق تفسایر باه
رأی شد ،اما تحولی مهم در توسعۀ تفسیر محسوب میگردید.
در تفاسیر مذكور ،هر كس براساس گرایش ،دیدگاه و كاوشهای خردورزانۀ خود ،به واكاوی و غور در آماوزههاای قارآن
كریم پرداخت .ادیبان ،لغویان ،بالغیون ،متكلمان ،فقیهان ،فالسفه و حكما و دیگر دانشمندان اسالمی ،به فهم و تفسیر آیات
پرداختند و تفاسیر متفاوتی را سامان دادند.
این توسعه در تفاسیر ادامه داشت تا اینكه در قرن چهاردهم ،نهضتی اصالحی در جهان اسالم به وجود آماد كاه مادعی و
منادی بازگشت به قرآن و سنت حقیقی و بازگشایی باب اجتهاد بود« .این نهضت یا جنبش كه از مصر آغاز شد و سپس ایران،
سوریه ،لبنان ،شمال آفریقا ،تركیاه ،افغانساتان و هندوساتان را فراگرفات تاا حادودی عكسالعمال هجاوم اساتعمار سیاسای،
اقتصادی و فرهنگی غرب بود و نوعی رنسانس در جهان اسالم به شمار میرود» (مطهری.)12 ،1372 ،
«بنیانگذاران و پیشتازان این نهضت ،افارادی مانناد ساید جماال ،محماد عباده ،اقباال الهاوری ،ساید قطا ِ ،سار ساید
احمدخان ،رشید رضا و ...بودند كه قرآن و سنت حقیقی پیامبر اكرم را راه نجات بشریت و مسلمانان از عق ماندگی و به
ً
عبارت دیگر ،ركن اسالم در همۀ ابعاد فردی و اجتماعی میدانستند ،اما معتقد بودناد كاه سانت را بایاد دقیقاا نقاادی كارد»
(خرمشاهی« .)18 ،1364 ،این رویكرد نسبت به روایات ،بر تفسیر قرآن نیز تاثییر گذاشات و نتیجاۀ آن ،توجاه فزایناده باه عقال و
دریافتهای عقلی ،باز شدن باب اجتهاد و گسترش روش تفسیر قرآن به قرآن و كم اهمیت شدن نقش روایات در تفسیر باود»
(ر .ک .ذهبی ،بیتا« ،)575 - 567 /2 ،تا جایی كه بعضی از مفسران مانند ِسر سید احمدخان ،راه افراط در عقالگرایی را در پایش
گرفت .در واقع ،همۀ تعارضها را  -به زعم خود  -به نفع علم و عقل و به ز یان دین و وحی ،حل كرد و همان روشی را دنبال
كرد كه ،روشنفكران دیندار غربی پیموده بودند» (معرفت.)512 /2 ،1379 ،
این دگرگونی در تفاسیر قرن چهاردهم در جهان اهل سنت ،بر تفاسیر شیعه نیز بیتثییر نباوده اسات .باا بررسای تفاسایری
همچون المیزان ،پرتوی از قرآن ،الكاشف و من وحی القرآن ،میتوان این تثییر را در بیشتر این تفاسیر دید.

در این میان ،سید عبدالحسین طی در تفسیر جامع خود «اطیا البیاان» ،ضامن بهرهگیاری فاراوان از روش اجتهاادی،
عقلی و روش تفسیر قرآن به قرآن ،تث كید ویژهای بر نقش بیبدیل روایات برای فهم آیات قرآن داشته و در جایجای این تفسیر
وزین و باه مناسابتهای گونااگون ،از هماۀ اناوا روایاات تفسایری ،بهارۀ فاراوان بارده و روشامندانه باا اساتناد باه احادیا
معصومین ،به تبیین معارف قرآنی به ویژه مسائل كالمی پرداخته است.

.1.1.1

پیشینۀ تحقیق

.1.1.1

روش تحقیق

متثسفانه با اینكه بسیاری از علما و صاح نیران حوزه و دانشگاه ،تفسیر اطی البیان را ایری ارزشمند معرفای كاردهاناد،
ً
آنگونه كه باید مورد واكاوی قرار نگرفته است .اخیرا توسط جناب آقای محمدرضا حاجی اسماعیلی ،پایاننامه و مقالاهای باا
ً
عنوان روششناسی تفسیر اطی البیان نگاشته شده است ،قبال نیز ایری شیبه این ،توسط جنااب آقاای ایاوب هاشامی نگاشاته
ً
شده بود .البته هر دو نویسنده در این آیار ،نگاهی كلی به این تفسیر داشتهاند و روش تفسیر روایی در اطی البیان ،اختصاصاا
و عمیق مورد واكاوی قرار نگرفته است و از آنجا كه در این تفسیر ،مفسر اصرار قابل توجهی به احادیا معصاومین دارد،
میتواند انگیزهای برای پژوهش و تحقیق مستقل باشد كه مقالۀ حاضر در صدد پار كاردن ایان خاال  ،البتاه در حاد بضااعت
خویش است.
مقالۀ حاضر ،پژوهشی بنیادی و نیری ،به روش توصیفی  -تحلیلی است كه با بهرهگیری از ابازار كتابخاناهای ،باا دساته-
بندی روایات فراوان به كار رفته در تفسیر وزین «اطی البیان» و تبیین و تشریح كاربرد هریک در تفسیر مفاهیم قرآنی ،سامان
یافته است.

 .1.1الف .کارکرد روایات در تفسیر اطیب البیان

عبدالحسین طی  ،از جمله علمای معاصر شیعه و دارای اجازۀ اجتهاد بوده است .اماا باه جاای قباول مرجعیات ،ساالیانی
متمادی به تفسیر قرآن و تبلیغ مذه اهل بیت در اصفهان میپردازد كه اكنون یمرۀ مبارک آن ،تفسیری چهارده جلدی به
زبان فارسی از قرآن كریم به نام «اطی البیان» در اختیار پژوهشگران و مشتاقان معارف قرآنی قارار دارد .تفسایری كاه ضامن
بهره گرفتن از آیات قرآنی و استدالالت و براهین عقلی و گاه علمای در تبیاین مفااهیم و ارزشهاای وحیاانی ،توجاه ویاژه و
ً
درخوری به بهرهگیری از روایات تفسیری ،مخصوصا روایات منقول از معصومین داشته ،به گونهای كه در وهلۀ اول ،شاید
بتوان آن را در ردیف تفاسیر روایی و نقلی قلمداد كرد.
روایات در این تفسیر ،دارای كاركردهای گوناگونی هستند ،مانند :بهرهگیری از روایت در بیان تفسایر عماومی آیاه ،بیاان
مصادیق و مبهمات آیات ،تبیین مجمالت آیات االحكام ،شرح وقایع تاریخی زماان پیاامبر و تبیاین جزئیاات قصا  ،بیاان
فضایل و خواص سور ،ذكر سب نزول و شثن نزول آیات ،بیان مكی و مدنی بودن آیات و سور و. ...
اكنون با تورقی در این تفسیر وزین ،مهمترین و شایعترین كاركردهای روایات در تبیاین مفااهیم و آماوزههاای قرآنای را از
ً
دیدگاه مفسر ارجمند آن ،مختصرا مرور میكنیم:

 .1.1ب .تبیین اسباب نزول

«سب نزول به اموری كه یک یا چند آیه و یا سورهای در پی آنها و به خاطر آنها نازلشده و ایان اماور در زماان رساول
ً
اكرم روی داده است ،گفته میشود .به عبارت دیگر ،هرگاه حادیهای نسبتا مهم روی میداد ،یا مردم سؤاالتی را باا رساول
خدا در میان میگذاشتند و یا برای مسلمین اوضا و شرایطی پدید میآمد كه باید موضعگیری آنها در برابر این اوضاا و
شرایط مشخ گردد و در نتیجه به دنبال این امور ،آیه یا آیاتی نازل میشد ،باه هماۀ ایان اماور ساب نازول گفتاه میشاود»
(زرقانی84 ،1411 ،؛ صبحی صالح132 ،1979 ،؛ حجتی.)20 ،1377 ،
دربارۀ نقش و جایگاه روایات سب نزول در تفسیر و فهم قرآن باید گفت« :از مهم ترین ابزارهای تفسیر قرآن ،توجه باه
قرائن تاریخی زمان نزول آیات ،موقعیت و شرایط زمان نزول است كه از آن به «سب نزول» یاد میشود .اهمیات شاناخت
این روایات ،به اندازه ای است كه به عقیدۀ دانشمندان علوم قرآنی همچون واحدی نیشاابوری ،آ گااهی از ماراد و مقصاود
ََ َ
برخی از آیات الهی ،بدون اطال از سب نزول آن آیه ممكن نیست» (واحدی .)10 ،1411 ،برای نمونه ،درباارۀ آیاۀ ﴿فأ ْینماا
َّ
ُ ُّ َ َ
ت َولوا فث َّم َو ْج ُه الله﴾ (بقره )115/بدون توجه به اسباب نزول ،ظاهر این آیه بیانگر این معناست كه بر فرد نمازگزار ،توجاه باه
قبله واج نیست و میتواند در همۀ حاالت و شرایط به هر سو بایستد و نمازش را بخواند ،در حالی كه این حكام خاالف
اجما مسلمانان است ،زیرا توجه به قبله ،شرط صح ت نماز است؛ ولی با مالحیۀ سب نزول درمی یابیم كه حكم جواز در
آیۀ شریفه یا مخصوص كسانی است كه سوار بر مرك  ،نماز نافله می خوانند و یا نمازگزاری كه سمت قبله را نمیداند و یا
به اشتباه به سمتی خوانده است كه قبله نبوده است و این معنا ،جز با توجه به سب نزول معلوم نمیشود (حجتی.)90 ،1377 ،
در تفسیر اطی البیان ،فصل مشخصی تحت عنوان سب نزول در نیر گرفته نشده است و نویسنده ،روایات این حاوزه را
در جاهای مختلفی نقل میكند .در مواردی بعد از ذكر آیه و ترجمه ،بالفاصله روایت سب نزول را ذكار و گااهی در خاالل
تفسیر ،اشارهای به سب نزول مینماید ،سپس به ادامۀ تفسیر برمیگردد و در مواردی نیز ،در پایان مطال  ،روایت سب نازول
را میآورد.
سید عبدالحسین طی در تفسیر اطی البیان ،در بیش از یکصد و نود و چهار آیه ،با اهداف مختلف از روایاات اساباب
نزول بهره برده است .مفسر گرانقدر تا حد امكان بر روایات سب نزول نقلشده از معصوم تثكید دارد و برخالف بسیاری
از مفسران دیگر ،روایات غیر معصوم را جز در مواقع ضرورت نقل نمینماید.
ً
امر دیگری كه نشاندهندۀ دیدگاه تقریبا نقادانۀ طی نسبت به روایات سب نزول است این كه مفسر ،در موارد بسیاری از
نقل كامل داستان یا روایت اسباب نزول خودداری كرده و بیشاتر بهصاورت اشاارۀ كوتااه ،آن را نقال و ساپس نقاد و تحلیال
میكند .البته این امر در باب مباح اعتقادی متفاوت است ،به این معنی كه روایات اسباب نزولای را كاه مرباوط باه فضاایل
اهلبیت است ،بهتفصیل نقل میكند (ر .ک :طیب228 /3 ،1378 ،؛ 404 ،115 /4؛ 296 /6؛ .)314 /13
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طائفة ِمأنهم کانوا مج ِر ِمین﴾
طائف ٍة ِمنكم نعذب ِ
مانكم ِإن نعف عن ِ
تسته ِزؤن*ال تعت ِذر وا قد کفرتم معد ِإی ِ
اینكه چه اتفاقی رخ داده است كه خداوند اینچنین منافقان را تهدید میكند!؟ و یا اینكاه منافقاان چاه چیازی را مخفای
كرده بودند كه خداوند آشكار كرد؟ و مواردی از این قبیل كه بدون در نیر گرفتن روایات ،بعید است به معنا و مفهاوم آیاات
پی برد.

عبدالحسین طی ذیل این آیات به روایتی مسند از امام باقر اشاره میكند كه این آیاات ،هنگاام بازگشات پیاامبر از
َ
جن تبوک نازل شد .مطابق روایات سب نزول ،دوازده نفر از منافقان در َعق ِبه كمین كارده بودناد كاه پیاامبر را باه قتال
برسانند ،گفتند :اگر او را به قتل برسانیم به هدف خود نائل شدهایم و اگر متوجه شد و نتوانستیم او را بكشیم ،مایگاوییم ماا
قصدمان مزاح و شوخی و ملعبه بود ،قصد جدی نداشتیم .حضرت آن هنگام سوار بر ناقه بود و عمار مهار ناقه را در دست
داشت و حذیفه در عق ناقه میآمد و او را میراند .جبرئیل نازل شد و به حضرت خبر داد ،پیامبر نیز به حذیفه فرماود
برود آنها را رد كند .حذیفه رفت و آنها را متفرق نمود .حضرت از او پرسید كه آنها را شناختی ،عرض كرد :نشاناختم.
حضرت یكایک آنها را به اسم معرفی فرمود (طیبب .)255 /6 ،1378 ،همانطور كه مالحیه شد ،روایت سب نازول در ایان
آیات ،تبیینكنندۀ جزئیات آیه و گفتگوهای پنهانی و اسرار منافقان است.

 .1.1ج .شرح جزئیات قصص قرآن

در قرآن كریم ،بسیاری از قص و داستانهای اقوام پیشاین باه میاان آماده اسات و چاون قارآن بارخالف كتا و مناابع
تاریخی ،از ذكر تمام جزئیات حوادث صرفنیر نموده ،روایات بهترین منبع برای آ گاهی از این رویدادها به شمار میآیند .به
همین دلیل ،اكثر مفسرین در تفسیر این آیات از احادی بهره میبرند.
بیان داستان های تاریخی قرآن در نزد آیات اللاه طیا اهمیات خاصای دارد .وی در مقدماۀ تفسایر خاود در ایان بااره
میگوید« :مقصود از جنبۀ تار یخی قرآن ،تنها ذكر قصههای انبیا گذشته و امتهای سابقه نیست ،بلكه از این جهات
است كه داستانها و قصههایی كه قرآن كریم به آن ها اشاره كرده ،اغل آنها در تورات و كت عهد قادیم باوده ،ایان در
حالی است كه همین داستان ها در تورات و كت عهد قدیم ،مشتمل بر كفر یات و افترائات به ساحت مقادس انبیاا  و
امور خالف عقل نسبت به ذات پاک پروردگار است ،ولی قرآن مجید قص مذكور را به بهتر ین وجه و مصون از اینگونه
افترائات و مطال ناروا ذكر فرموده و با توجه به اینكه قبل از نزول قرآن ،خبری از قصههای انبیاا سالف و اما تهاای
گذشته جز در كت و افواه ی هود و نصاری نبوده و اگر رسول اكارم از آنهاا اخاذ فرماوده باود ،بایاد مشاتمل بار هماان
خرافات و افترائات ،بلكه بدتر از آنها باشد ،هر صاح خردی حكم مای كناد كاه منباع اخاذ قارآن ،جاز از ناحیاۀ وحای
پروردگار نبوده و ساخته و پرداختۀ بشر نیست» (طیب.)52 /1 ،1378 ،
اما دربارۀ میزان بهرهمندی و استفادۀ آیت الله طی از روایات در این زمینه ،باید گفت كه او روایات را در تبیین و تشاریح
داستانهای قرآن معتبر میشمارد ،اما در اینجا نیز ،همچون موارد دیگر و بنا بر اصل و مبنای اولیۀ خود ،یعنی تثكید و اصرار بر
استفاده از منقوالت اهل بیت ،اولویت را بر استفاده از روایات معصومین قرار میدهد و به ندرت میتوان در این زمینه
از وی نقل روایتی منسوب به صحابه و تابعین یافت ،مگر اینكه روایتی از معصاوم در آن ماورد ،در دساترس مفسار نباوده
باشد.
َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
َ
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ ُ َ َ
كاان مانَ
ْ
به عنوان نمونه ،ایشان ذیل آیۀ  175االعاراف ﴿وات علی ِهم نبأ ال ِذی آتیناهُ آی ِاتنا فانسلخ ِمنها فأتبعه الشایطان ف
ِ
ْ
غاوین﴾ اینكه شخصیت او كیست ،در چه عهدی و چه زمانی بوده ،یا آیاتی كه به او داده شده ،چه بوده است مایگویاد:
ال
ِ
«ما مكرر گفتهایم كه مدركی برای اقوال این مفسر ین ندار یم و آنچه میگویند تفسیر به رأی است ،لذا ما آنچه در اخبار اهال
بیت عصمت و طهارت دار یم كه عالم به باطن قرآن هستند ،مدرک خود قرار میدهیم و آنچه از ظاواهر قارآن و نصاوص
آن به دست میآور یم دلیل خود میشمار یم ،چون ظواهر قرآن را حجت میدانیم و اگر ظهوری به دست نیااور یم و چیازی از

اهل بیت نداشته باشیم ،علم به آن را به خدا و این خاندان محول میكنیم و اگر چیزی در این مورد بگاوئیم ،باه نحاو
احتمال میگوییم ،نه به نحو قطعی» سپس در ادامه ،به سه روایت از امام باقر ،امام صادق و امام رضا اشاره مایكناد كاه
خالصۀ مفادش این است «نام او بلعم باعورا بوده ،در عصر فرعون و موسی میزیسته ،اسم اعیم را میدانسته و مساتجاب
الدعوه بوده است .سپس متمایل به فرعون گردید و موقعی كه فرعون در طل موسی و قوم او میرفت ،او را خواست كاه
نفر ین كند در حق موسی و قومش كه حبس شوند تا فرعونیان آنها را در یابند ،او سوار االغ خود شد تا برود و نفر ین كناد،
االغ حركت نكرد و به زبان آمد و گفت میخواهی بروی نفر ین كنی در حق پیغمبر خدا و قوم مؤمنین! آن قادر االغ را زد
تا كشته شد و خداوند اسم اعیم را از لسان او منسلخ فرمود» (طیب.)30/6 ،1378 ،
آیت الله طی در مواردی كه دربارۀ یک داستان ،روایات مختلف و متعارض باشد و قرینهای نیز بر قبول و اعتماد بر یكی
َ َ َّ
َ َ
ً
از آنها وجود نداشته باشد ،اظهار نیر قطعی نمیكند .مثال ذیل آیۀ ﴿أ ْو کال ِذی َم َّر علی ق ْر َیة﴾ میگوید« :اختالف است بین
َ َّ
مفسر ین كه مراد از «كال ِذی َم َّر» كیست؟ بعضی گفتهاند خضر است و بعضی ارمیا پیغمبر و بعضی عزیر و اخباار
در این باب مختلف است ،چنانچه در محار االنوار مجلد پنجم در باب قص ارمیا و دانیال و عزیر و بخت نصر ذكر فرموده
و همچنین مراد از قر یه كدام قر یه است ،بیت المقدس است ،یا ارض المقدسه یا قر یه؟ والله اعلم!».
اما مطل دیگری كه طرحش ضرورت دارد ،روایات اسرائیلی یا اسرائیلیات است .چارا كاه یكای از مهامتارین بساترهای
روایات اسرائیلی ،در شرح قص قرآنی است« .واژۀ اسرائیلیات ،جمع اسرائیلیة اسات و باه داساتان یاا حادیاهای كاه از منباع
اسرائیلی روایت شود ،اطالق میگردد .اسرائیلی منسوب به اسرائیل است و مراد از آن ،یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم ،پادر
حضرت یوسف است» (دیاری بیدگلی .)95 ،1383 ،برخی از مفسرین اعم از شیعه و سنی ،خواسته یا ناخواساته كام و بایش از
این نو روایات در تفاسیر خود استفاده كردهاند.
ً
دیدگاه مفسر اطی البیان در برابر این دسته از روایات ،دیدگاهی غالبا انتقادی است ،وی با لحنی تند و شدید ایان روایاات
را به باد انتقاد میگیرد .وی اخباری را كه در انجیل و تورات راجع به انبیا  ذكر شاده ،بارهاا و در خاالل تفسایر قصا
گوناگون مورد نقد قرار داده است.
برای مثال ،وی در فضیلت سورۀ یوسف میگوید« :بنویسید سورۀ یوسف را و سه روز در منزل نگاه دار یاد ،ساپسدر
خارج منزل در دیواری دفن كنید ،رسول سلطان شما را دعوت میكند به خدمت او و حوائج شما را به اذن الهای انجاام مای-
َّ
دهد و دیگر آنكه بنویسد و در آب بشوید و از آن بیاشامد ،روزی آن آسان شود و حیی نصای او شاود باه اذن اللاه» (طیبب،
 .)149 /7 ،1378اینكه این روایت در كدام منبع روایی ذكر شده ،مفسر خاود اشااره نكارده و حتای در تفاسایر روایای همچاون
تفسیر عیاشی ،درالمنثور و تفسیر طبری نیز این روایت نیامده است .عالوه بر این ،در اكثر تفاسیری كه بح فضایل ساور را
مطرح كردهاند ،هیچ كدام چنین روایتی را نقل نكردهاند.
و در قصۀ سلیمان« :گفتند حضرت سلیمان سیصاد زن مهر یاه داشات و هفتصاد سار یه ،و حضارت داود صاد زن
داشت» (همان )347 /7 ،مضمون این احادی با توصیفی كه قرآن كریم از حضرت سلیمان به عمال آورده ،ساازگار نیسات.
خداوند از حضرت سلیمان به عنوان «نعم العبد» یاد كرده و او را یكی از بهترین بندگان خود قلماداد كارده اسات .حاال
چگونه ممكن است كه چنین بندهای اسیر هوای نفس و یک عاشق تمام عیار نسبت به زنان باشد! عاالوه بار ایان ،ایانگوناه
روایات از لحاظ سند دچار مشكل جدی است ،چرا كه در سلسله سند آنها اشخاص دروغپردازی مانند كع األحبار ،وها
بن منیه و ابوهریره وجود دارند كه تعمد آنها در جعل حدی و دلبستگی خاطر آنها نسبت به سنت یهودی ،بر كمتار محققای

پوشیده است.
نمونۀ دیگر در داستان حضرت نوح است كه باز مفسر به روایتی اشاره میكند كه خرافی بودن و اسرائیلی بودن آن را نشان
میدهد .وی در ماجرای حیواناتی كه حضرت نوح در كشتی سوار كرد میگوید« :در بعضی از اخبار آمده است كه ساه
نو از آنها تخلف كردند ،سنور كه گربه باشد و فاره كه موش باشد و خنزیر كه خاوک باشاد .پاس از طوفاان و آمادن روی
زمین اسد كه شیر باشد عطسه كرد ،دو گربه نر و ماده از دماغش افتاد و فیل عطسه كرد ،دو خوک از دمااغش افتااد پاس از
آن خنزیر عطسه كرد دو موش از دماغش افتاد» (همان.)53 /7 ،

 .1.1د .تبیین و تشریح آیات االحکام

ً
مطابق نیر اكثر فقها و مفسران ،حدودا  500آیه در قرآن كریم مربوط به احكام فقهی هسات كاه ایان دساته از آیاات ،باه
آیات االحكام معروفاند .البته این رقم مورد اختالف است؛ فاضل مقداد سیوری آنها را  ۴۴6آیه ُ(سیوری )5 /1 ،1419 ،دانسته
است ،در حالیكه تعداد این آیات از نیر آیت الله معرفت بیشتر از  2000آیه است (معرفت.)229 /2 ،1415 ،
بسیاری از احكام در قرآن بهصورت مجمال آماده اسات .یكای از مهمتارین كاركردهاای روایاات ،تبیاین و تفصایل ایان
مجمالت است .مفسران قرآن نیز همواره به اهمیت و جایگاه این دسته از روایات در تفسیر واقاف بودهاناد و ذیال ایان آیاات
تالش كردهاند تا با استفاده از روایات ،به استنباط یا تفصیل آنها بپردازند .نویسندۀ اطی البیان نیز در تفسایر خاود ،از نقاش
این روایات در آیات االحكام غافل نبوده و همانگونه كه اشااره شاد مفسار اجاازۀ اجتهااد داشاته و اطرافیاان باه وی پیشانهاد
مرجعیت كردهاند ،بنابراین میتوان انتیار داشت كه در این تفسیر مسائل فقهی جلوهای خاص داشته باشد و از حیا احكاام
شرعی ،بر سایر تفاسیر مزیتی داشته باشد و هر جا مناسبتی جهت بیان حكمی از احكام شارعی پیادا شاود ،حاق مطلا را ادا
كند ،اما در واقع این گونه نیست.
ً
مصنف اطی البیان عموما بر آن است كه احكام را در حد اختصار توضیح دهد و تفصیل آن را به كت فقهی واگاذارد.
وی خود در این باره میگوید ...« :ما ناچار یم كه در ضمن تفسیر ،یک یک آنها را به مقدار الزم شرح دهیم و تفصایل آنهاا
را به كت فقهی حواله دهیم» (طیب .)76 /3 ،1378 ،اما برخی از احكام را همچون نماز و یاا حاج ،باه شاكل مبساوط شارح و
ً
تبیین میكند ،مثال در تفسیر «یقیمون الصالة( »...بقبره ،)3 ،حدود  60صفحه معنای اقامه نماز ،فضیلت و اهمیت آن باا توجاه
به روایات ،حقیقت نماز اجزای آن و ...را با كمک احادی شرح و تبیین میكند ،به شكلی كه خود میتواند یاک مجموعاۀ
مستقل در این زمینه باشد كه مراجعه كننده را از كت دیگر بینیاز سازد .این در حالی است كه دیگر تفاسیر مشهور همچاون
مجمع البیان این موضو را خیلی مختصر در حد معنی صالت و شثن نزول و قرائت آن در یک صفحه بیان میكنند (طبرسی،
ً
 .)38 /1 ،1372حتی تفسیر اموالفتوح رازی نیز كه از جمله تفاسیری است كه مباح احكام را غالبا به تفصیل شرح مایدهاد،
در اینجا به پای تفسیر اطی البیان نمیرسد و این تفسیر هم همچون مجمع البیان ،در حد یک صفحه آن را بیان كرده اسات
(ابوالفتوح رازی.)42/1 ،1408 ،
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َحقا علی ال ُم َّت ِقین﴾ (البقبره )180 ،ابتدا به اهمیت وصیت بنا بر روایات میپردازد و اقساام آن را بار مایشامارد و درباارۀ حكام
وصیت معتقد است كه «كت » اینجا حكم وجوب را نمیرساند ،بلكه به معناای «جعال» و در اینجاا مساتح مؤكاد اسات
(طیب.)320/2 ،1378 ،

همچنین مفسر فرزانه ،ذیل آیۀ  75سوره آل عمران راجع به امانت میگوید« :اما اخباار بسایاری در وجاوب رد امانات،
حتی به قاتل امام حسین و امیر المؤمنین رسیده و در بسیاری از اخبار ،وجوب رد امانت ،چه بر باشد چه فاجر و در
بسیاری از اخباار ،مادح صادق حادی و رد امانات شاده اسات» ،ساپس در اداماه ،چنادین روایات پیراماون رد امانات از
معصومین ذكر میكند (همان.)252 /3 ،
البته همانگونه كه آورده شد ،آیت الله طی علایرغام برخاورداری از مرتباۀ اجتهااد و قادرت افتاا  ،باه دلیال شارایط و
مقتضیات زمانی خویش ،بیشتر به مباح و شبهات كالمی و مذهبی پرداخته و در تفسیر خود ،چندان به واكااوی تخصصای
مسائل و احكام فقهی اهتمام نداشته است.

 .1.1ه  .فضایل و خواص آیات و سور

قرائت قرآن ،دارای خواص و آیار مادی و معنوی فراوانی است كه برخی از این آیار به صراحت و بعضی با اشااره و كنایاه
در خود قرآن كریم بیان شده و قابل انكار نیست ،همچون آیات  31سورۀ رعد 21 ،حشر 23 ،زمر و  ۴6اسرا .
عالوه بر قرآن ،روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد ،به طوری كه كتابهای مستقل و فراوانی با عنوان خواص القرآن،
خواص الیات ،خواص السور ،منافع القرآن ،فضائل القرآن و یواب القرآن نوشته شده و طبق آنچاه كاه معاروف اسات ،اولاین
كسی كه در این موضو كتاب نگاشته ،أبی بن كع انصاری است (تهرانبی .)262 /16 ،1389 ،به همین دلیل ،روایات زیادی از
أبی بن كع در فضایل سور آمده است ،اما چون بعدها پای احادی جعلی و اسرائیالت به منابع اسالمی باز شد ،این دسته از
ً
روایات نیز ،از جمله روایاتی است كه بعضا احادی جعلی ،به وفور در آن قابل مشاهده است.
از جمله تفاسیر متقدم شیعه كه روایات خواص و فضایل سور را شرح دادهاند ،تفسیر قمی و تفسیر مجمع البیان و در باین
تفاسیر متثخر ،میتوان به تفسیر نمونه ،نور ،نور الثقلین ،اثناعشری و تفسیر اطیق البیاان اشااره كارد .البتاه در ایان میاان ،از
لحاظ بررسی و نقد روایات خواص سور ،تفاسیر نمونه و اطیق البیان ،برخالف سایر تفاسیر كه كمتر به این امر پرداختاهاناد،
خودنمایی بیشتری دارند ،ولی هر یک به شكلی خاص.
عبدالحسین طی در ابتدای تمامی سورهها  -به جز سورههای بقره ،نسا  ،انبیا و نجم  -فضایل مرباوط باه آن ساوره را باا
استفاده از احادی ذكر میكند و بعد از آن وارد تفسیر سوره میشود و این رویاه را ،در تماامی ساورهها تكارار كارده اسات.
مفسر ،اكثر روایات مربوط به فضایل سور را از كتاب ثواب اْلعمال و عقاب اْلعمال شیخ صدوق نقال مایكناد ،باه عناوان
ً
مثال در ابتدای تفسیر سورۀ عنكبوت این گونه مینویسد« :ابن بابویه مسندا از ابی بصیر از حضرت صاادق روایات كارده
َّ
كه فرمود :هر كس سورۀ عنكبوت را در ش بیست و سوم شهر رمضان بخواند ،والله از اهل بهشت است» (طیبب/10 ،1378 ،
.)289

 .1.1و .تفسیر عمومی آیه

یكی از مهمترین كاركردهای احادی  ،تبیین و تشریح مدالیل و آشكار كردن ابهامهای قرآن است كه این خاود مایتواناد
ً
نوعی تفسیر باشد ،زیرا تفسیر به معنی بیان معانی آیات قرآنی و كشف مقاصد و مدالیل آنهاسات (طباطببایی .)4 /1 ،1374 ،ماثال
آیات مربوط به معراج پیامبر كه در سورۀ بنی اسرائیل و نجم ذكر شده است ،اماا مطاالبی كاه در ایان آیاات آماده ،بسایار
مختصر است و سؤاالت بسیاری در این زمینه مطرح است از جمله :زمان و مكان آن ،مدت و تعداد دفعات آن ،شگفتیهاای

جهان هستی و عالم غی كه مشهود رسول خدا قرار گرفت و ...كه همۀ این مباح  ،در احادی به آنها اشاره شده اسات
تا جایی كه عالمۀ مجلسی در این باره میگویاد :اگار ماا بخاواهیم احادیا مرباوط باه معاراج را در یاک مجموعاۀ مساتقل
جمعآوری كنیم ،به كتاب بزرگی تبدیل خواهد شد (مجلسبی .)286 /18 ،1403 ،هر چند كه فالسافه و متكلماان اساالمی ساعی
ً
كردهاند این مسثله را با عقل هم توجیه كنند ،اما مسلما مسثلۀ معراج پیامبر ،بیشتر با استفاده و اعتماد به روایات قابل پذیرش
است تا توجیهات عقلی.
اگرچه تفسیر اطی البیان از جمله تفاسیری است كه شیوهها و گرایشهای گوناگون تفسیری در آن باه كاار رفتاه اسات،
ولی روایات در آن نقش به سزایی ایفا میكند و مفسر ارجمند آن ،هرچند كه بسیاری از مباح تفسایری را باه شاكل عقلای
پاسخ میدهد ،اما نقش استدالالت روایی بر احتجاجات عقلی غلباه دارد و مفسار ،در ماوارد فراوانای باا تكیاه بار احادیا و
باألخ روایات اهل بیت ،به تبیین و تفسیر آیات میپردازد.
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ولهك َیل َعن ُه ُم الل ُه َو َیل َعان ُه ُم الَّ ِعناون﴾ (بقبره )159 ،محققاا كساانی كاه آنچاه را از نشاانههاای آشاكار و هادایت كاه ناازل
أ ِ
كردهایم میپوشانند ،بعد از آنكه برای مردم آن را در كتاب بیان نمودیم ،خدای آنان را لعنت میكناد و از رحمات خاود دور
میسازد و لعنتكنندگان نیز ،آنان را لعنت میكنند .دربارۀ كتمان كه در این آیه مطرح شده ،ابتدا معنی آن را بیان میكند كه
كتمان به معنی اخفا و پوشانیدن آن چیزی است كه حق و واقع باشد و انكار و تارک اظهاار آن اسات .ساپس در اداماه بارای
كتمان ،احكامی را بیان میكند و آن را در مواردی واج و مستح میداند ،مانند :كتمان سار بارادران دینای و كتماان سار
ائمۀ اطهار و تقیه و برای تثیید سخن خود ،به روایتی از امام صادق كه میفرمایند« :جمع خیر الدنیا والخرة فی كتمان
السر ومصادقة األخیار و جمع الشر فی الذاعة و مؤاخات األشرار» .همچنین دربارۀ فاش نمودن سر میگوید :و فاش نماودن
سر كه ضد كتمان است ،بسیار مذموم و بسا موج قتل نفوس و فساد بین مسلمانان و بسا موج قتل اماام مایگاردد» و
در ادامه نیز ،روایتی را كه در سفینة البحار از امام صادق 3نقل شده ،بیان میكند كه میفرمایند« :نفاس المهماوم لیلمناا
َّ
تسبیح وهمه لنا عبادة وكتمانه لسرنا جهاد فی سبیل الله» .همچنین ،كتمان را در مواردی حرام میداند و آن در جایی است كه
اظهار آن واج باشد و مورد تقیه هم نباشد و در این مورد نیز ،روایتی از پیامبر نقل میكند كه فرمودند« :كسای كاه از او
علم و دانشی (مطل و خواستهای) را بپرسند ،پس او آن (مطل و خواسته) را پنهان كند (پاسخ نگوید) در جایی كه آشاكار
ساختن (پاسخ دادن) آن واج و الزم است و تقیه و ترس (از چیزی یا از كسی) برای او نیست ،روز رستخیز میآید در حالی
كه دهانش بسته شده به لجام و دهانبندی از آتش (دوزخ)» (طیبب .)266 /2 ،1378 ،چنانچه مشااهده شاد ،مفسار در اینجاا باا
توجه به روایات ،مسائل مربوط به كتمان را توضیح میدهد.
َ ْ ْ ُ َ َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ
َ ُ ُ ُْْ ُ َ
ْ
َ
ولهاك مام المف ِلحاون ٭
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ولهك ال ِذی َن خ ِس ُروا أنف َسه ْم ِمما کانوا ِمآی ِاتناا یظ ِلماون﴾ و موازناۀ اعماال در روز قیامات حاق و یابات
واز ینه فأ ِ
ومن خفت م ِ
است ،پس كسی كه سنگین باشد مواز ین اعمال صالحۀ او ،پس اینها كسانی هستند كه رستگار شادند و كسای كاه سابک
باشد مواز ین او ،پس آنها كسانی هستند كه ز یانكار شدند ،زیرا پیوسته به آیات ما ظلم میكردند.
مفسر در اینجا برای تبیین میزان ،آن را از چند منیر بررسی میكند؛ از جمله :ایبات و حقیقت آن ،كیفیت و حقیقات آن،
رفع اشكالهای وارده بر آن ،در چیزهایی كه موازنه انجام میشود و در اشخاصی كه برای آنها میزان نص میشود و كساانی

 .3مفسر روایت را از امام علی نقل میكند ،اما با مراجعه به سفینه البحار روایت از امام ششم

است.

ً
كه نص نمیشود ،در همۀ این موارد ،مرحوم طی سخنان خود را با روایات پیش میبرد .ماثال در بااب ایان كاه حقیقات و
كیفیت میزان به چه صورت است میگوید :بعضی گفتند عدل است ،چنانچه در احتجاج از حضرت صادق روایت كرده
ْ َ
و بعید نیست كه آیۀ ﴿ َو َن َض ُع ْال َ
واز ی َن ال ِق ْسط﴾ هم اشاره به این معنی باشد و بعضی گفتند مجازات است ،چنانچه در تفسیر
م
ِ
علی بن ابراهیم قمی است و بعضی گفتند مراد قلت حساب و كثرت آن است ،چنانچه در احتجاج نیز از حضرت صاادق
روایت كرده و بعضی گفتند ظهور قدر مؤمن و خواری كافر است ،چنانچه میگویی فالن آدم سنگین است و فالنای سابک
است و بعضی گفتند مراد انبیا و اوصیا  هستند ،چنانچه در کافی و غیر آن از حضرت صادق است كاه فرماود «هام
االنبیا واألوصیا » و در کفایة الموحدین است كه فرمود« :نحن المواز ین» (همان.)276 /5 ،
این دو مثال جزئی از دهها نمونه در این زمینه است و در اینجا برای آشنایی بیشتر ،به ذكر آدرس چناد ماورد دیگار بسانده
میكنیم (ر .ک :همان171 /5 ،؛ 367 ،277 /9؛ 294 /11؛  6 /13و.)...
همچنین مفسر اطی البیان ،در تفسیر آیاتی از قرآن كریم كه فطرت و عقل آدمی از درک آن عاجز نیست ،نیازی به ذكار
ً
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و نقل روایات ندیده است.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
خاسر ی َن﴾ (آل عمبران )149/بیان میكند كه مفسرین ،شثن نزولهایی در این باره بیان كردهاند .اما وی معتقد است كه
ف َتنق ِل ُبوا
ِ
ِ
معنای آیه بسیار واضح است و احتیاجی به اخبار نیست و در ادامۀ كالم خود در این آیه ،از روایات بهره نمیبرد (طیبب،1378 ،
.)387 /9

 .1.1ز .تبیین الفاظ مبهم قرآن

َ
«مبهم ،لفیی است كه خداوند در قرآن كریم با اسم َعلم از آن یاد نكرده ،خواه پیامبر باشد یا جانشین یا جز آن ،آدم باشد
َ
یا جن ،شهر باشد یا ستاره یا درخت ،یا حیوانی باشد كه دارای اسم َعلم است ،یا عاددی كاه معادودش مشاخ نیسات ،یاا
زمانی كه روشن نباشد ،یا مكانی كه شناخته شده نباشد» (سهیلی.)51 ،1382 ،
مبهمات قرآن از جمله مباح «علوم قرآنی» است كه دستیابی به آن در فهم قرآن ،كارآمد و سودمند است و چاه بساا ،باا
كشف مبهمات الفاظ قرآن ،بسیاری از اختالفات كالمی ،فقهی و ...برطرف گردد.
الزم به ذكر است كه خداوند از مبهم آوردن بعضی از آیات ،هدف و غرض خاصی داشته است كه سیوطی در االتقان به
چند مورد آن اشاره میكند ،از جمله :عدم فایده در تصریح به آن ،تعییم ،تحقیر و( ...سیوطی.)312/ 2 ،1411 ،
برای آ گاهی از مبهمات قرآن ،روایات نقش اصلی را برعهده دارند و سیوطی نیز به این مطل اشاره كرده و باه صاراحت
میگوید« :بدان كه شناختن مبهمات ،فقط از راه نقل امكانپذیر است و جایی برای فكر و نیر در آن نیست» (سیوطی،1411 ،
.)313 / 2

ً
عبدالحسین طی  ،در موارد نسبتا فراوانی ،از روایات برای تعیین افراد یا مكانها یا چیزهای دیگری كه در آیاۀ قارآن باه آن
َْ
ْ َ
اشاره نشده و یا به شكل مبهم اشاره شده ،استفاده میكند به عنوان مثالَ ﴿ :و َ
جاء ِم ْن أق َصا ال َم ِدیناة﴾ (یب  )20/باا توجاه باه
َ َ َ
ْ َ
ْ
رائی ﴾ (االحقبا  )10/كه طیا
شامد ِمن م ِنی ِإس ِ
روایات او را «حبی نجار» معرفی میكند (طیب )59 /11 ،1378 ،و یا ﴿وش ِهد ِ
بر این نیر است كه وی «عبدالله بن سالم» است (طیب140 /12 ،1378 ،؛ 270/13؛ .)418/2
مفسر گرانقدر در مواردی نیز ،اخبار مختلف در مورد یک موضو واحد را فقط نقل میكناد و هایچ یاک را بار دیگاری
ً
ترجیح نمیدهد و گویا قرینهای بر پذیرش قطعی هیچكدام ندارد .مثال در آیات  36تا  38ساورۀ مباركاه ِحجار كاه راجاع باه

ْ ْ ْ ُ
مهلت خواستن شیطان از خداوند استِ ...﴿ :إلی َی ْ ِوم ال َوق ِت ال َم ْعلوم﴾ (الحجر ،)38 ،این كه منیور از وقت معلوم تا چه موقاع
است ،آیت الله طی سه قول مختلف را نقل میكند «كه در برخای روایاات ،شایطان تاا باین نفختاین مهلات داده شاده ،در
َّ
بعضی اخبار ذكر شده كه به دست حضرت بقیة الله در صخرۀ بیت المقدس كشته میشود و برخی روایات هم ،وقو این
امر را در زمان رجعت و به دست امیرالمؤمنین و پیامبر اكرم میدانند .ایشان پس از نقل این اقوال ،هیچ یاک را قباول و
َّ
یا رد نمیكند و میگوید« :ما چون نمیتوانیم بین این اخبار ترجیح دهیم ،میگاوییم :معلاوم عناد اللاه» (طیبب)38/8 ،1378 ،
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همچنین در آیۀ ﴿ود
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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ِ
ِ
اهل كتاب در این آیه ،یحیی بن اخط  ،برادرش ابی یاسر و یا كع بن اشرف هساتند و در روایاات دیگار ،دو نفار دیگار از
یهود منیور هستند كه طی به آنها اشاره نكرده است (طیب147 /2 ،1378 ،؛ 194 /12؛  61 /14و .)28 /3
مفسر اطی البیان ،بسیاری از روایاتی را كه ناظر به تبیین و توضیح مبهمات قرآن است ،به دید انتقادی مینگرد و آنهاا را
رد میكند و یا برخی از آنها را كه با مبانی كالمی خود سازگار است و یا اخباری كه از اهال بیات در آن موضاو وجاود
دارد ،میپذیرد.

 .1.1ح .تقریر و تأکید بر آموزههای قرآنی

«همانگونه كه منبع قرآن كریم ،الهی و وحیانی است ،روایاات و احادیا قطعایالصادور از معصاومین نیاز ،نشاثت
ْ ُ َ ْ
ْ ُ
گرفته از منبع زالل الهی هستند و دلیل این سخن ،آیات خود قرآن است كه میفرمایندَ ﴿ :و ما َین ِطق ع ِن ال َهاوی (ِ )3إن م َاو
َّ
ِإال َو ْحی ُیوحی﴾ (نجم )4/و یا حدی مشهور و متواتر یقلین كه قرآن و عترت را مكمال همادیگر مایداناد ،از ایانرو ایان دو
هیچگونه تناقض واقعی با هم ندارند ،بلكه همواره سنت حقیقی ،تبیین كننده و تثكیدی بر آموزههای قرآنی اسات .در ماوارد
فراوانی ،محتوا و مضمون قرآن در كالم معصومان مورد تث كید قرار میگیرد و این مطلا از آن جهات اسات كاه گااهی
فردی از معصوم یا از برخی از صحابه  -كه شاهد نزول وحی بودهاند  -پرسشی میكرده و ایشان در جواب ،به قسامتی از
آیه یا یک آیۀ كامل استناد میكرده و یا ممكن است بدون استناد به آیه ،مطلبی را گفته باشد كه مضمون آیهای از قرآن باشاد،
در این حالت نیز ،كالم معصوم تث كیدی است بر آنچه كه در قرآن مطرح است» (مولوی.)283 ،1392 ،
نكتهای كه در اینجا و در باب نقش این دسته از روایات  -یعنی روایات استشهادی و تثكیدی مضامین آیات  -قابال ذكار
است این كه بدون این روایات هم ،معنای آیه یا آیات قرآن قابل فهم است ،برخالف آیات دیگر  -از جمله آیاات االحكاام -
كه بدون روایات ،امكان فهم وجود ندارد.
در تفاسیر عصری همچون تفسیر المنار ،از اینگونه روایات چندان استفاده نشده است و دلیل آن هام ،باه مباانی فكاری
نویسندگان آنها بر میگردد ،چراكه «عبده» و «رشید رضا» معتقد بودند با وجود بیان قرآنی ،نیازی به روایت ناداریم (همبان،
 ،)283به همین دلیل در تفسیر خود از این دسته روایات كمتر بهره بردهاند ،اما در تفاسیری همچون تفسیر اطی البیان ،از ایان
روایات بسیار استفاده شده و مفسر هر جا كه الزم دیده ،از آوردن روایت ابایی نداشته است.
از نمونههایی كه مفسر به ارائۀ روایاتی میپردازد كه مضمون آن در آیات موجود است و هادف نویسانده از ذكار روایات،
َ
َ َّ َّ
َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َّ َ َ
تقریر و تث كید مضمون آیه است ،میتوان به آیۀ  1۴2آل عمران اشاره كرد﴿ :أ ْم َح ِس ْب ُت ْم أن تدخلوا ال َجنة َول َّما َی ْعل ِم الل ُه ال ِذی َن
َ
جام ُدوا م ْن ُك ْم َو َی ْع َل َم َّ
الص ِامر ی َن﴾ مفسر این آیه را كه راجع به آزمایش است ،همچون آیۀ دوم سورۀ عنكباوت مایداناد و در
ِ
ِ
ادامه ،روایتی از امام صادق را در این زمینه نقل میكند (طیب.)371/3 ،1378 ،

َ
ْ ْ َ
نمونۀ دوم ،آیۀ  62سورۀ نمل ﴿أ َّم ْن ُی ِجی ُق ال ُمضط َّر ِإذا َدعا  ﴾...است كه مفسر ،مضطر را ایانگوناه تعریاف مایكناد:
مضطر كسی را گویند كه در شكنجه و بالئی گرفتار شود و دستش از همه جا كوتاه گردد و مثیوس از كلیاۀ اساباب باشاد و
امیدی به جایی نداشته باشد ،مثل مر یضی كه از معالجه مثیوس شود و بعد از این تعریف ،برای تثیید سخن خود باه روایتای از
معصوم استشهاد میكند كه مضمون آن به این شرح است كه :یكی از سه گروهی كه دعای آنها مستجاب است ،بیمااران
هستند (همان.)168 /10 ،
َ
َّ
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُْ
َ َُ
آمنوا ال تسهلوا عن أشیاء ِإن تبد لكم تسؤکم( ﴾...مائبده ،)101/یعنی از چیزهایی نپرسید كاه در
نمونۀ سوم﴿ :یاأ ُّی َها ال ِذین
صورت آشكار شدن ،برای شما موج ناراحتی شوند .مفسر اطی البیان برای تفسیر این آیه ،به روایاتی كه مضمون آن با آیاه
َّ
هماهن است اشاره میكند ،از جمله روایت «سكتوا عما سكت الله عنه» ،یعنی هر آنچاه كاه خداوناد از بیاان آن ساكوت
كرده ،شما نیز از آن سؤال نپرسید (طیب .)481/4 ،1378 ،برای این دسته از روایات در تفسیر اطی البیان نمونههای بسیاری می-
توان ذكر كرد و چون بررسی همهی آنها امكان ندارد به همین دلیل چند مورد از آنها را فقط آدرس میدهایم (همبان،106 /1 ،
127 ،111؛ 51 /2؛ .)242 ،175/9

اكثر قری به اتفاق روایاتی كه در تفسیر اطی البیان آورده شده ،در ذیل همین شش مورد كاركرد جای میگیارد و البتاه
ً
كاركردهای دیگری نیز میتوان نام برد؛ مانند روایات مربوط به مكی و مادنی باودن آیاات و ساور ،اماا چاون اوال آن روایاات
ً
چندان نیستند و یانیا ،مفسر در ابتدای هر سوره فقط به مكی و مدنی بودن آن اشاره مینماید و روایت را نقل و تحلیال نمای-
كند ،در این مقاله از بررسی تفصیلی آن صرفنیر گردید.
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نتیجهگیری

 .1رویكرد كاهش بهرهگیری از روایات در قرن چهارده و پانزده بر تفاسایر مسالمانان ،تاثییر چنادانی بار تفسایر اطیا البیاان
نداشته و مفسر ،بنای خود را در این تفسیر بر استفاده از روایات ،به خصوص روایات رسیده از معصومین نهاده است.
 .2روایات در تفسیر اطی البیان ،دارای نقشها و كاركردهای گوناگونی است .برخی از مهمترین آنها عبارتند از :تبیین سب
نزول آیات و سور ،تفسیر عمومی آیه ،بیان فضایل و خواص آیات و سور ،بیان مصادیق و مبهماات آیاات ،تشاریح قصا
قرآن ،تث كید بر معارف و آموزههای قرآنی و. ...
 .3آیت الله طی  ،باب مشخصی را برای ذكر روایات اسباب نزول قرار نداده و بار نقال روایاات اساباب نازول از معصاوم
اصرار دارد .همچنین مفسر ،غالبا این نو از روایات را كامل ذكر نمیكند بلكه بیشتر اشاره گونه به نقل آنها میپردازد ،اما
در بح اعتقادات كالمی ،این امر كامال متفاوت است.
 .۴مفسر اطی البیان در تبیین و شرح قص قرآنی از روایات بهره برده است .وی در اینجا نیز بر نقال روایات از معصاوم
تث كید دارد ،اما در مواردی كه از معصوم روایتی در دسترس نداشته ،از مرویات صحابه ،تابعان و گاه اقوال مفسران بهره
برده است .عالوه بر این ،عبدالحسین طی در مواردی كه نتوانسته قرینهای بر درستی یک روایت ،در بین چنادین روایات
در یک داستان واحد بیابد ،علم آن را به خدا واگذار میكند و نیر قطعی نمیدهد.
 .5آیت الله طی  ،با اینكه دارای اجازۀ اجتهاد بوده و به وی پیشنهاد قبول مرجعیت نیز شده ،انتیار میرفت كه آیات مرباوط
به احكام را به تفصیل بیان كند ،اما در بح آیات االحكام ،آنچنان كه باید به شرح و بررسی و نقل روایات نمیپردازد.
 .6مفسر اطی البیان گاه ذیل برخی از آیات ،روایات مربوط به فضایل قرائت آن را ذكر كارده اسات .عبدالحساین طیا در

هیچ یک از این موارد ،به نقد متنی روایات فضائل سور نپرداخته و فقط در چند مورد ،به بررسی سندی پرداخته است .همۀ
روایات این بخش را از معصوم نقل كرده و برخی از روایات را با سند و سلسلۀ راویان و ذكر منبع آورده است.
 .7عبدالحسین طی در بسیاری از موارد ،از روایات برای تفسیر و تبیین مفهوم آیه استفاده كرده است .حتی در ماواردی هام
كه به تفسیر قرآن به قرآن پرداخته ،از روایات بهره برده و گاه در مواردی كه آیه به تنهایی ،با عقل و فطرت قابل درک بوده،
به روایات استناد نكرده است.
ً
 .8مفسر اطی البیان در موارد نسبتا فراوانی ،از روایات برای روشن شدن مصاادیق الفااظ مابهم آیاه مانناد اساامی اشاخاص،
مكانها و ...استفاده كرده است.
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