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        2داود معماری 

 چکیده

کااربرش  شر که با توجه به ساابهه و ، ترین منابع برای تفسیر قرآن مجید است از مهم، و اهل بیت روایات پیامبر اکرم
 -این پژوهش باا رو  تویایفی. قرآن نامید ۀترین رو  تفسیر آیات کریمتوان آن را قدیمی ، میو نزول وحی عصر نبوی

باه بیاان جایهااه روایات و کارکرشهاای آن شر تفسایر ابیان ا بیاان ، ای و منابع معتبر گیری از ابزار کتابخانه تحلیلی و با بهره
از مفسران معایر شر تفسایر گرانسان   ،ه سید عبدا حسین بینا ل   تآی که شهد تحهیق نشان میهای  یافته. خواهد پرشاخت

بدیل روایات  از نهش بی، عهلی و رو  تفسیر قرآن به قرآن گیری فراوان از رو  اجتهاشی و ضمن بهره ،«ابین ا بیان»خوش 
اناوا  روایاات  ۀاز هما ،های گونااگون یان به مناسبتجای تفسیر ابین ا ب قرآن غافل نبوشه و شر جای ۀبرای فهم آیات کریم

تفسایر »: تواناد اکالال گونااگونی شاکاته باکادشر تبیین آیات مای نهش و کارکرش روایات. فراوان برشه است ۀبهر  ،تفسیری
تعیاین مصااشیق ، تبیاین اسابان نازول آیاات، کرح و تفصیل آیات قصص، روکن نموشن جزئیات آیات االحلام، عمومی آیه

 ....«و بیان معانی تأویلی و بابنی آیات، ی و مدنی آیات و سورتبیین مل  ،  فاظ مبهما
 کارکرش تبیینی، روایات تفسیری، ابین ا بیان، بین واژگان کلیدی:

 مقدمه .1.1

باه ، کافتند و معانی و مقاصد آن را با همان اذهان پاای اش درمی هیاول ۀقرآن را با همان جلو  ،مسلمانان غالبًا در صدر اسالم
، شاان كالمای ۀو یچراكه قرآن به زبان آنان و همگون با شا ،كردند می کبه خوبی در  ،دور از هرگونه آلودگی فكر و پندار ناروا

كردند و از  افت مییآن را به راحتی در ، را بودین و پذیشان دلنشیبرا ،اشیی و تازگیقرآن به خاطر نو . وا و رسا نازل شده بودیش
چنادان ، شادند ر قرآن با ابهام و مشكلی رو به رو مییچنانچه گاه در برخی از تعاب. گشتند راب مییآن سزالل معانی  ۀسرچشم

ن از جملاه قارآن یابرای فهم تمامی جوانا  د ، ی بلند مرتبهیی برجسته و راهنمایگشابه راه ،را به آسانییز  ،دیانجام به درازا نمی
 . دسترسی داشتند ،میكر 
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بارای ، دن به كنه آن قاصر بودیآن ناتوان و فكرشان از رس کشان از در یآنچه را كه فهم ا گرامیپیامبر  ،ن حالتییدر چن
: دیافرما ن بااره ماییاخداوناد در ا. ز بر عهده داشتین را نییتب ۀفیوظ، غیعالوه بر تبل چراكه حضرتش، فرمود ان مییآنان ب
ْنَزْلنا ِإلَ ﴿

َ
ْکَر ِلُتبَ یْ َوأ اِس یِّ َك الذِّ َل ِإلَ َن ِللنَّ ُهْم یْ ما ُنزِّ ُروَن یَ ِهْم َوَلَعلَّ آنچاه را م تاا یفرو فرساتاد ( امبریپ) قرآن را بر تو (؛44النحل/ ) ﴾ َتَفكَّ

ن گاام را در یتر  مهمبرای مردم، ر ن مفس  یبه عنوان نخست امبر اكرمیپ. شندیندیباشد كه ب، دهی حیشان توضیم، بر ایكرد نازل 
رانی چون علیات الهی و یر آیشرح و تفس ا. برداشات پرورش مفس  ر یفرهنا  قرآنای و تفسا ۀز در توساعیان اطهاار ۀائم 

قرآن بردارند  ۀدند تا نقاب از چهر یخود كوش ۀصحابه هم به نوب. دی داشتندینقش كل ،ری از انحرافاتیگ شیات و پیح آیصح
ت گماردندیتابعان به ا ،شانیو پس از ا  . ن مهم هم 

اساتفاده از روایاات ایان  ،باه هماین دلیال .و اهل بیات گرامای ایشاان هساتند پیامبر اكرم ،ران قرآناولین مفس   ،بنابراین
تفاسیر صحابه و تاابعین  خصوصاً ، تفاسیر قرون اولیه ،به همین دلیل. ترین اصول برای تفسیر قرآن كریم استاز مهم ،بزگواران

لذا به تادوین و ، تنها باید از روایات استفاده كرد، ر فهم و درک قرآناینان بر این باور بودند كه د. بیشتر براساس روایات است
 . تكمیل تفاسیر روایی محض پرداختند

ر در آیات و اجتهاد عقلی و، مندی از روایاتبرخی در كنار بهره، بعد از این دوران . را نیاز در تفسایر مهام دانساتند... تدب 
باه تفاسایر نیاری پرداختناد و از ، هاای تفسایری متعاددبه استناد روش، به بعد از دوران تابعین، گروهی از مفسران، سانبدین

گرچه این سبک در مواردی به خطا رفت و مصداق تفسایر باه ، های عقلی و نیری خود در فهم آیات كمک گرفتندبرداشت
 . گردیدتفسیر محسوب می ۀلی مهم در توسعاما تحو  ، رأی شد

هاای قارآن به واكاوی و غور در آماوزه، خود ۀهای خردورزاندیدگاه و كاوش، گرایش هر كس براساس، در تفاسیر مذكور
به فهم و تفسیر آیات ، فالسفه و حكما و دیگر دانشمندان اسالمی، فقیهان، مانمتكل  ، بالغیون، لغویان، ادیبان. كریم پرداخت

 . پرداختند و تفاسیر متفاوتی را سامان دادند
عی و نهضتی اصالحی در جهان اسالم به وجود آماد كاه ماد  ، ادامه داشت تا اینكه در قرن چهاردهماین توسعه در تفاسیر 

، این نهضت یا جنبش كه از مصر آغاز شد و سپس ایران». ت حقیقی و بازگشایی باب اجتهاد بودمنادی بازگشت به قرآن و سن  
، العمال هجاوم اساتعمار سیاسای اگرفات تاا حادودی عكسافغانساتان و هندوساتان را فر ، تركیاه، شمال آفریقا، لبنان، سوریه

  .(12 ،1372مطهری، ) «روداقتصادی و فرهنگی غرب بود و نوعی رنسانس در جهان اسالم به شمار می
ِسار ساید ، ساید قطا ، اقباال الهاوری، محماد عباده، ساید جماال افارادی مانناد ،گذاران و پیشتازان این نهضت بنیان»

  ماندگی و به را راه نجات بشریت و مسلمانان از عق  ت حقیقی پیامبر اكرمبودند كه قرآن و سن   ...رضا و رشید، احمدخان
ا، دانستندابعاد فردی و اجتماعی می ۀركن اسالم در هم ،دیگر  عبارت  «ادی كارداما معتقد بودناد كاه سانت را بایاد دقیقاًا نق 

توجاه فزایناده باه عقال و  ،آن ۀگذاشات و نتیجا تاثییربر تفسیر قرآن نیز  ،این رویكرد نسبت به روایات» .(18 ،1364خرمشاهی، )
 «اهمیت شدن نقش روایات در تفسیر باود  باز شدن باب اجتهاد و گسترش روش تفسیر قرآن به قرآن و كم، های عقلی دریافت

گرایی را در پایش  راه افراط در عقال ،ر سید احمدخانتا جایی كه بعضی از مفسران مانند ِس » ،(575 - 567/ 2 ،تا ر. ک. ذهبی، بی)
كرد و همان روشی را دنبال  ، حلوحیو ن یان د یبه نفع علم و عقل و به ز  - به زعم خود - ها را تعارض ۀهم ،در واقع. گرفت

 (.512/ 2 ،1379معرفت، ) «موده بودندیدار غربی پ روشنفكران دین ،كرد كه

باا بررسای تفاسایری  .نباوده اسات تثییر بر تفاسیر شیعه نیز بی، جهان اهل سنتاین دگرگونی در تفاسیر قرن چهاردهم در  
 . را در بیشتر این تفاسیر دید تثییرتوان این می، وحی القرآن من و الكاشف، پرتوی از قرآن، المیزانهمچون 



 ،از روش اجتهاادی گیاری فاراوان ضامن بهره، «اطیا  البیاان»سید عبدالحسین طی  در تفسیر جامع خود  ،در این میان 
كیدعقلی و روش تفسیر قرآن به قرآن جای این تفسیر  بدیل روایات برای فهم آیات قرآن داشته و در جای ای بر نقش بی ویژه ، تث

فاراوان بارده و روشامندانه باا اساتناد باه احادیا   ۀبهار  ،اناوا  روایاات تفسایری ۀاز هما ،های گونااگون باه مناسابت و وزین
 . ن معارف قرآنی به ویژه مسائل كالمی پرداخته استبه تبیی ،معصومین

 تحقیق ۀپیشین .1.1.1
، انادتفسیر اطی  البیان را ایری ارزشمند معرفای كارده ،نیران حوزه و دانشگاهمتثسفانه با اینكه بسیاری از علما و صاح 

ای باا نامه و مقالاه پایان، اسماعیلیاخیرًا توسط جناب آقای محمدرضا حاجی . گونه كه باید مورد واكاوی قرار نگرفته استآن
ایاوب هاشامی نگاشاته  توسط جنااب آقاای ،قباًل نیز ایری شیبه این، شناسی تفسیر اطی  البیان نگاشته شده است عنوان روش

 اختصاصااً  ،اند و روش تفسیر روایی در اطی  البیاننگاهی كلی به این تفسیر داشته ،البته هر دو نویسنده در این آیار. شده بود
، دارد ر اصرار قابل توجهی به احادیا  معصاومینمفس  ، نگرفته است و از آنجا كه در این تفسیر رو عمیق مورد واكاوی قرا

البتاه در حاد بضااعت ، حاضر در صدد پار كاردن ایان خاال  ۀای برای پژوهش و تحقیق مستقل باشد كه مقالتواند انگیزه می
 . خویش است

 روش تحقیق .1.1.1
-باا دساته، ایگیری از ابازار كتابخاناه تحلیلی است كه با بهره -به روش توصیفی ، پژوهشی بنیادی و نیری، رحاض ۀمقال

سامان  ،و تبیین و تشریح كاربرد هریک در تفسیر مفاهیم قرآنی« اطی  البیان»بندی روایات فراوان به كار رفته در تفسیر وزین 
 . یافته است

 یب البیانکارکرد روایات در تفسیر اطالف.  .1.1
ساالیانی ، اماا باه جاای قباول مرجعیات. اجتهاد بوده است ۀاز جمله علمای معاصر شیعه و دارای اجاز ، عبدالحسین طی 

جلدی به چهارده تفسیری  ،مبارک آن ۀپردازد كه اكنون یمر در اصفهان می متمادی به تفسیر قرآن و تبلیغ مذه  اهل بیت
تفسایری كاه ضامن . در اختیار پژوهشگران و مشتاقان معارف قرآنی قارار دارد« ی  البیاناط»زبان فارسی از قرآن كریم به نام 

توجاه ویاژه و ، هاای وحیاانیبهره گرفتن از آیات قرآنی و استدالالت و براهین عقلی و گاه علمای در تبیاین مفااهیم و ارزش
شاید  ،اول ۀای كه در وهلبه گونه، داشته منقول از معصومین روایاتمخصوصًا ، گیری از روایات تفسیریدرخوری به بهره

 . بتوان آن را در ردیف تفاسیر روایی و نقلی قلمداد كرد
بیاان ، گیری از روایت در بیان تفسایر عماومی آیاهبهره: مانند ،دارای كاركردهای گوناگونی هستند ،روایات در این تفسیر
بیاان ، و تبیاین جزئیاات قصا  وقایع تاریخی زماان پیاامبرشرح ، تبیین مجمالت آیات االحكام، مصادیق و مبهمات آیات

  . ی و مدنی بودن آیات و سور و...بیان مك  ، ذكر سب  نزول و شثن نزول آیات، فضایل و خواص سور
هاای قرآنای را از ترین كاركردهای روایات در تبیاین مفااهیم و آماوزهترین و شایعمهم، اكنون با تورقی در این تفسیر وزین

 : كنیم مرور می ، مختصراً اه مفسر ارجمند آندیدگ



 تبیین اسباب نزولب.  .1.1
شده و ایان اماور در زماان رساول  ها نازل ها و به خاطر آن ای در پی آنسب  نزول به اموری كه یک یا چند آیه و یا سوره»
االتی را باا رساول ؤ یا مردم س، داد ای نسبتًا مهم روی میهرگاه حادیه ،دیگر  عبارت  به. شود گفته می ،داده است  روی اكرم
ها در برابر این اوضاا  و  گیری آن آمد كه باید موضعگذاشتند و یا برای مسلمین اوضا  و شرایطی پدید می در میان می خدا

 «شاود ایان اماور ساب  نازول گفتاه می ۀباه هما، شدآیه یا آیاتی نازل می، شرایط مشخ  گردد و در نتیجه به دنبال این امور
 (.20 ،1377؛ حجتی، 132 ،1979؛ صبحی صالح، 84 ،1411رقانی، ز )

ترین ابزارهای تفسیر قرآن، توجه باه  از مهم»نقش و جایگاه روایات سب  نزول در تفسیر و فهم قرآن باید گفت:  ۀدربار 
اهمیات شاناخت  شود.یاد می« سب  نزول»قرائن تاریخی زمان نزول آیات، موقعیت و شرایط زمان نزول است كه از آن به 

گااهی از ماراد و مقصاود  ۀای است كه به عقید اندازه به  ،این روایات دانشمندان علوم قرآنی همچون واحدی نیشاابوری، آ
 ﴿ ۀآیا ۀدرباار  ،برای نمونه .(10 ،1411)واحدی، « برخی از آیات الهی، بدون اطال  از سب  نزول آن آیه ممكن نیست

َ
َنماا یْ َفأ

وا َفَثمَّ َوْج  توجاه باه  ،بدون توجه به اسباب نزول، ظاهر این آیه بیانگر این معناست كه بر فرد نمازگزار (115/)بقره ﴾هُه اللَّ ُتَولُّ
كه این حكام خاالف  حالی در ،حاالت و شرایط به هر سو بایستد و نمازش را بخواند ۀتواند در هم قبله واج  نیست و می

یابیم كه حكم جواز در  سب  نزول درمی ۀت نماز است؛ ولی با مالحیصح  اجما  مسلمانان است، زیرا توجه به قبله، شرط 
داند و یا  خوانند و یا نمازگزاری كه سمت قبله را نمی شریفه یا مخصوص كسانی است كه سوار بر مرك ، نماز نافله می  ۀآی

 . (90 ،1377)حجتی، شود  ول معلوم نمیجز با توجه به سب  نز  ،ن معنایاشتباه به سمتی خوانده است كه قبله نبوده است و ا به 

روایات این حاوزه را  ه،فصل مشخصی تحت عنوان سب  نزول در نیر گرفته نشده است و نویسند ،در تفسیر اطی  البیان 
بالفاصله روایت سب  نزول را ذكار و گااهی در خاالل ، در مواردی بعد از ذكر آیه و ترجمه. كند در جاهای مختلفی نقل می

روایت سب  نازول ، در پایان مطال  ،گردد و در مواردی نیز تفسیر برمی ۀسپس به ادام، نمایدای به سب  نزول می شارها ،تفسیر
 . آورد را می

با اهداف مختلف از روایاات اساباب  ،صد و نود و چهار آیه در بیش از یک ،سید عبدالحسین طی  در تفسیر اطی  البیان
كید شده از معصوم ر تا حد امكان بر روایات سب  نزول نقلمفسر گرانقد. نزول بهره برده است دارد و برخالف بسیاری  تث

 . نماید روایات غیر معصوم را جز در مواقع ضرورت نقل نمی، از مفسران دیگر

از  در موارد بسیاری ،طی  نسبت به روایات سب  نزول است این كه مفسر ۀاداندیدگاه تقریبًا نق   ۀدهند امر دیگری كه نشان
آن را نقال و ساپس نقاد و تحلیال  ،كوتااه  ۀصاورت اشاار  نقل كامل داستان یا روایت اسباب نزول خودداری كرده و بیشاتر به

فضاایل  به این معنی كه روایات اسباب نزولای را كاه مرباوط باه، البته این امر در باب مباح  اعتقادی متفاوت است. كند می
 .(314/ 13؛ 296/ 6؛ 404، 115/ 4؛ 228/ 3 ،1378)ر. ک: طیب،  كندتفصیل نقل می به، است بیت اهل
َل َعلَ ﴿ :سورۀ توبه 66الی  6۴برای نمونه دربارۀ آیۀ   ْن ُتَنزَّ

َ
ُهُهْم ِمماا ِفا یْ یْحَذُر اْلُمناِفُقوَن أ ٌ  ُتَنبِّا وَر ِ   یِهْم ُسا وِمِهْم ُقا ُقُلا

ْلَتُهْم لَ  َوَلِهْن  * اْسَتْهِزُؤا ِإنَّ الله ُمْخِرج  ما َتْحَذُروَن 
َ
ِه َوآیَ َسأ ِماللَّا

َ
ْ  أ ُق ُقا وُ  َوَنْلَعا ا َنُخا ُتْم یُقوُلنَّ ِإنَّما ُکنَّا وِلِه ُکْنا ِه َوَرُسا اِتا

ُهْم کاُنوا ُمْجِرمِ ی*ال َتْعَتِذُروا َقْد َکَفْرُتْم َمْعَد إِ  َتْسَتْهِزُؤن نَّ
َ
ْب طاِئَفًة ِمأ  ﴾نیماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن طاِئَفٍة ِمْنُكْم ُنَعذِّ

كاه منافقاان چاه چیازی را مخفای  كند!؟ و یا این چنین منافقان را تهدید می داده است كه خداوند این  اینكه چه اتفاقی رخ
بعید است به معنا و مفهاوم آیاات  ،كه بدون در نیر گرفتن روایات كرده بودند كه خداوند آشكار كرد؟ و مواردی از این قبیل

 . پی برد



از  هنگاام بازگشات پیاامبر ،كند كه این آیاات اشاره می این آیات به روایتی مسند از امام باقرعبدالحسین طی  ذیل 
را باه قتال  دوازده نفر از منافقان در َعَقِبه كمین كارده بودناد كاه پیاامبر، مطابق روایات سب  نزول. جن  تبوک نازل شد

م ماا ییگاو  مای ،میم او را بكشیم و اگر متوجه شد و نتوانستیا شدهرسانیم به هدف خود نائل باگر او را به قتل : گفتند، برسانند
ی نداشت، قصدمان مزاح و شوخی و ملعبه بود آن هنگام سوار بر ناقه بود و عمار مهار ناقه را در دست   حضرت. میقصد جد 

فه فرماود ینیز به حذ امبرپی، خبر داد ل نازل شد و به حضرتیجبرئ. راند یآمد و او را م ق  ناقه میفه در عیداشت و حذ
. نشاناختم: عرض كرد ،ها را شناختی د كه آنیاز او پرس حضرت .ها را متفرق نمود فه رفت و آنیحذ. ها را رد كند برود آن
روایت سب  نازول در ایان  ،طور كه مالحیه شد همان. (255/ 6 ،1378)طیبب،  ها را به اسم معرفی فرمود یک آن یكا حضرت

 . جزئیات آیه و گفتگوهای پنهانی و اسرار منافقان است ۀكنند تبیین ،آیات

 شرح جزئیات قصص قرآنج.  .1.1
های اقوام پیشاین باه میاان آماده اسات و چاون قارآن بارخالف كتا  و مناابع بسیاری از قص  و داستان ،در قرآن كریم

گاهی از این رویدادها به شمار میروایات بهترین منبع بر ، نیر نموده از ذكر تمام جزئیات حوادث صرف، تاریخی به  .آیندای آ
 . برنداكثر مفسرین در تفسیر این آیات از احادی  بهره می ،همین دلیل

تفسایر خاود در ایان بااره  ۀوی در مقدما .اللاه طیا  اهمیات خاصای دارد تهای تاریخی قرآن در نزد آیابیان داستان
ت ا  گذشتهیهای انب قصهتنها ذكر  ،خی قرآنیتار  ۀمقصود از جنب»گوید:  می ن جهات یست، بلكه از ایهای سابقه ن و ام 

م باوده، ایان در یها اشاره كرده، اغل  آنها در تورات و كت  عهد قادهایی كه قرآن كریم به آنها و قصهاست كه داستان
س انب ات و افترائات به ساحتیمشتمل بر كفر  ،ها در تورات و كت  عهد قدیمحالی است كه همین داستان و  ا یامقاد 

نگونه ین وجه و مصون از اید قص  مذكور را به بهتر یپروردگار است، ولی قرآن مج کامور خالف عقل نسبت به ذات پا
هاای  تو ام ا  ا  سالفیاهای انب هخبری از قص   ،نكه قبل از نزول قرآنیافترائات و مطال  ناروا ذكر فرموده و با توجه به ا

د مشاتمل بار هماان یابا ،از آنهاا اخاذ فرماوده باود هود و نصاری نبوده و اگر رسول اكارمیگذشته جز در كت  و افواه 
وحای  یاۀجاز از ناح ،كناد كاه منباع اخاذ قارآن یبلكه بدتر از آنها باشد، هر صاح  خردی حكم ما ،خرافات و افترائات

  (.52/ 1 ،1378)طیب، « ستیبشر ن ۀپروردگار نبوده و ساخته و پرداخت

روایات را در تبیین و تشاریح باید گفت كه او  ،آیت الله طی  از روایات در این زمینه ۀمندی و استفادمیزان بهره ۀاما دربار 
كیدیعنی  ،خود ۀارد دیگر و بنا بر اصل و مبنای اولیهمچون مو  نیز،شمارد، اما در اینجا های قرآن معتبر میداستان و اصرار بر  تث

توان در این زمینه  دهد و به ندرت میقرار می اولویت را بر استفاده از روایات معصومین، استفاده از منقوالت اهل بیت
ا ،در آن ماورد مگر اینكه روایتی از معصاوم، از وی نقل روایتی منسوب به صحابه و تابعین یافت ر نباوده در دساترس مفس 

 . باشد

ِذ ِه یْ َواْتُ  َعلَ ﴿االعاراف  175 ۀذیل آی ایشان ،به عنوان نمونه  الَّ
َ
ایناهُ آیْ آتَ  یْم َنَبأ ْتَبَعُه الشَّ

َ
طاُن َفكااَن ِماَن یْ اِتنا َفاْنَسَلَخ ِمْنها َفأ

: گویاداست مای  چه بوده ،اتی كه به او داده شدهییا آ، در چه عهدی و چه زمانی بوده، اینكه شخصیت او كیست ﴾ نیاْلغاوِ 
لذا ما آنچه در اخبار اهال ، ر به رأی استیند تفسیگو یم و آنچه مین ندار ین مفسر یم كه مدركی برای اقوال ایا ما مكرر گفته»
م و آنچه از ظاواهر قارآن و نصاوص یدهیخود قرار م کمدر ، م كه عالم به باطن قرآن هستندیدار  ت عصمت و طهارتیب

زی از یام و چیور ایام و اگر ظهوری به دست نیدانیچون ظواهر قرآن را حجت م، میشمار یل خود میم دلیآور یدست مه آن ب



باه نحاو  ،مین مورد بگاوئیزی در ایم و اگر چیكنیمحول م ن خاندانیرا به خدا و ا علم به آن، مینداشته باش تیاهل ب
كناد كاه اشاره مای امام صادق و امام رضا، به سه روایت از امام باقر ،سپس در ادامه« نه به نحو قطعی، مییگو  احتمال می

و مساتجاب  هدانست ی، اسم اعیم را مزیستهمی در عصر فرعون و موسی، نام او بلعم باعورا بوده»ن است یمفادش ا ۀخالص
او را خواست كاه ، رفت یو قوم او م ل به فرعون گردید و موقعی كه فرعون در طل  موسییسپس متما. الدعوه بوده است

 ،ن كنادیاو سوار االغ خود شد تا برود و نفر ، ابندیان آنها را در یو قومش كه حبس شوند تا فرعون ن كند در حق موسیینفر 
آن قادر االغ را زد  ن!یو قوم مؤمن غمبر خداین كنی در حق پیخواهی بروی نفر یگفت م االغ حركت نكرد و به زبان آمد و

  .(6/30 ،1378طیب، ) «تا كشته شد و خداوند اسم اعیم را از لسان او منسلخ فرمود

ای نیز بر قبول و اعتماد بر یكی روایات مختلف و متعارض باشد و قرینه، یک داستان ۀالله طی  در مواردی كه دربار  تآی
ِذ ﴿ ۀذیل آی مثالً . كنداظهار نیر قطعی نمی، از آنها وجود نداشته باشد ْو َکالَّ

َ
ن یاختالف است ب»: گویدمی ﴾ةیَ َقْر   َمرَّ َعلی یأ

ر  ذِ َكا»ن كه مراد از یمفس  و اخباار  ریو بعضی عز  غمبریا  پیاست و بعضی ارم ند خضرا هبعضی گفت ست؟یك «َمرَّ  یلَّ
د پنجم در باب قص  ارم االنوار محارچنانچه در ، ن باب مختلف استیدر ا ر و بخت نصر ذكر فرموده یال و عز یا و دانیمجل 

 .«والله اعلم! ؟ هیا قر یا ارض المقدسه ی، ت المقدس استیب، ه استیه كدام قر ین مراد از قر یو همچن

تارین بساترهای چارا كاه یكای از مهام. روایات اسرائیلی یا اسرائیلیات است، اما مطل  دیگری كه طرحش ضرورت دارد
ای كاه از منباع  ا حادیاهیاة اسات و باه داساتان یلیجمع اسرائ، اتی  لیاسرائ ۀواژ ». در شرح قص  قرآنی است، روایات اسرائیلی

پادر ، میعقوب بن اسحاق بن ابراهی، ل است و مراد از آنیلی منسوب به اسرائیاسرائ. گردد اطالق می ،ت شودیلی روایاسرائ
خواسته یا ناخواساته كام و بایش از  ،برخی از مفسرین اعم از شیعه و سنی (.95 ،1383دیاری بیدگلی، ) «است وسفیحضرت 

 . انداین نو  روایات در تفاسیر خود استفاده كرده

وی با لحنی تند و شدید ایان روایاات ، انتقادی است دیدگاهی غالباً  ،دیدگاه مفسر اطی  البیان در برابر این دسته از روایات
بارهاا و در خاالل تفسایر قصا   ،ذكر شاده وی اخباری را كه در انجیل و تورات راجع به انبیا . گیردرا به باد انتقاد می

 . است گوناگون مورد نقد قرار داده

در  ساپس ،دیارا و سه روز در منزل نگاه دار   وسفی  ۀد سور یسیبنو »: گویدمی یوسف ۀوی در فضیلت سور  ،برای مثال
-یكند به خدمت او و حوائج شما را به اذن الهای انجاام مایرسول سلطان شما را دعوت م ،دیواری دفن كنیخارج منزل در د 

ی نصا روزی ،اشامدیاز آن بد و یبشو سد و در آب یگر آنكه بنو یدهد و د  اهیآن آسان شود و حی  طیبب، ) «   او شاود باه اذن اللَّ
مفسر خاود اشااره نكارده و حتای در تفاسایر روایای همچاون ، اینكه این روایت در كدام منبع روایی ذكر شده (.149/ 7 ،1378

در اكثر تفاسیری كه بح  فضایل ساور را  ،عالوه بر این. نیز این روایت نیامده است طبریو تفسیر  درالمنثور، عیاشیتفسیر 
 . اندهیچ كدام چنین روایتی را نقل نكرده، اندمطرح كرده
صاد زن  و حضارت داود، هی  و هفتصاد سار   داشات  هیاصاد زن مهر یمان سیگفتند حضرت سل»: سلیمان ۀو در قص

. ساازگار نیساتبه عمال آورده،  یمانمضمون این احادی  با توصیفی كه قرآن كریم از حضرت سل( 347/ 7 ،همان) « داشت
حاال . یاد كرده و او را یكی از بهترین بندگان خود قلماداد كارده اسات« نعم العبد»به عنوان  خداوند از حضرت سلیمان

گوناه ایان، ای اسیر هوای نفس و یک عاشق تمام عیار نسبت به زنان باشد! عاالوه بار ایان چگونه ممكن است كه چنین بنده
ی است روایات از وها  ، كع  األحبار پردازی مانند چرا كه در سلسله سند آنها اشخاص دروغ، لحاظ سند دچار مشكل جد 

ت یهودی د آنها در جعل حدی  و دلبستگی خاطر آنها نسبت به سن  قای  ،بن منیه و ابوهریره وجود دارند كه تعم  بر كمتار محق 



 . پوشیده است
كند كه خرافی بودن و اسرائیلی بودن آن را نشان دیگر در داستان حضرت نوح است كه باز مفسر به روایتی اشاره می ۀنمون

ساه  آمده است كهاخبار  ی ازدر بعض»: گویددر كشتی سوار كرد می وی در ماجرای حیواناتی كه حضرت نوح. دهدمی
پاس از طوفاان و آمادن روی . باشاد کر كه خاو یكه موش باشد و خنز   سنور كه گربه باشد و فاره، نو  از آنها تخلف كردند

از دمااغش افتااد پاس از  کدو خو ، ل عطسه كردیدو گربه نر و ماده از دماغش افتاد و ف، ر باشد عطسه كردین اسد كه شیزم
  (.53/ 7همان، ) «ر عطسه كرد دو موش از دماغش افتادیآن خنز 

 تبیین و تشریح آیات االحکامد.  .1.1

باه  ،آیه در قرآن كریم مربوط به احكام فقهی هسات كاه ایان دساته از آیاات 500حدودًا ، و مفسران بق نیر اكثر فقهامطا 
دانسته  (5/ 1 ،1419)ُسیوری،  آیه ۴۴6ها را  یوری آنفاضل مقداد س  ؛ البته این رقم مورد اختالف است. اند آیات االحكام معروف

 .(229/ 2 ،1415)معرفت،  آیه است 2000الله معرفت بیشتر از  تنیر آیكه تعداد این آیات از  حالی در، است
تبیاین و تفصایل ایان ، تارین كاركردهاای روایاات یكای از مهم .صورت مجمال آماده اسات بسیاری از احكام در قرآن به

د و ذیال ایان آیاات انا مفسران قرآن نیز همواره به اهمیت و جایگاه این دسته از روایات در تفسیر واقاف بوده. مجمالت است
از نقاش  ،البیان نیز در تفسایر خاود اطی  ۀنویسند. ها بپردازند به استنباط یا تفصیل آن، اند تا با استفاده از روایات تالش كرده

اجتهااد داشاته و اطرافیاان باه وی پیشانهاد  ۀاین روایات در آیات االحكام غافل نبوده و همانگونه كه اشااره شاد مفسار اجااز 
ای خاص داشته باشد و از حیا  احكاام توان انتیار داشت كه در این تفسیر مسائل فقهی جلوهبنابراین می، انددهمرجعیت كر 

حاق مطلا  را ادا  ،بر سایر تفاسیر مزیتی داشته باشد و هر جا مناسبتی جهت بیان حكمی از احكام شارعی پیادا شاود ،شرعی
 . اما در واقع این گونه نیست ،كند

. بر آن است كه احكام را در حد اختصار توضیح دهد و تفصیل آن را به كت  فقهی واگاذارد ان عموماً اطی  البی مصنف
ل آنهاا یم و تفصایبه مقدار الزم شرح دهرا آنها  یک یک ،ریم كه در ضمن تفسیما ناچار ... »: گویدوی خود در این باره می

باه شاكل مبساوط شارح و ، برخی از احكام را همچون نماز و یاا حاجاما  (.76/ 3 ،1378طیب، ) «میبه كت  فقهی حواله ده  را 
فضیلت و اهمیت آن باا توجاه ، صفحه معنای اقامه نماز 60حدود  (،3 ،بقبره) «...ةیقیمون الصال»در تفسیر  مثالً ، كندتبیین می

 ۀتواند یاک مجموعا ود میبه شكلی كه خ، كندرا با كمک احادی  شرح و تبیین می... حقیقت نماز اجزای آن و، به روایات
این در حالی است كه دیگر تفاسیر مشهور همچاون . نیاز سازد مستقل در این زمینه باشد كه مراجعه كننده را از كت  دیگر بی

طبرسی، ) دنكنن نزول و قرائت آن در یک صفحه بیان میثو ش تاین موضو  را خیلی مختصر در حد معنی صال مجمع البیان
 ،دهادبه تفصیل شرح مای نیز كه از جمله تفاسیری است كه مباح  احكام را غالباً  تفسیر اموالفتوح رازیی حت (.38/ 1 ،1372

 در حد یک صفحه آن را بیان كرده اسات ،مجمع البیانرسد و این تفسیر هم همچون در اینجا به پای تفسیر اطی  البیان نمی
  (.1/42 ،1408ابوالفتوح رازی، )

َحَدُکُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخ یْ ُکِتَق َعلَ ﴿ ۀآیعبدالحسین طی  ذیل 
َ
مِ یْ ُة ِلْلواِلَد یَّ رًا اْلَوِص یْ ُكْم ِإذا َحَضَر أ ْقاَر

َ
ِِ یِن َو اْْل َن ِمااْلَمْعُرو

قِ  ا َعَلی اْلُمتَّ حكام  ۀشامارد و درباار پردازد و اقساام آن را بار مایابتدا به اهمیت وصیت بنا بر روایات می( 180 ،البقبره) ﴾ نیَحقًّ
 كاد اساتؤ و در اینجاا مساتح  م« جعال»بلكه به معناای  ،رسانداینجا حكم وجوب را نمی« كت »وصیت معتقد است كه 

 (.2/320 ،1378طیب، )



  ،امانات رد   وجاوب در اخباار بسایاری اما»: گویدسوره آل عمران راجع به امانت می 75 ۀذیل آی، همچنین مفسر فرزانه
 در فاجر و چه باشد بر   چه  ،امانت رد   وجوب ،اخبار از ارییبس در رسیده و نیالمؤمن ریام و نیبه قاتل امام حس حتی

امانات از  وایات پیراماون رد  چنادین ر  ،ساپس در اداماه، «اسات  شاده  امانات رد   و  یحاد صادق مادح ،اخباار از ارییبس
 (.252/ 3همان، ) كندذكر می معصومین

باه دلیال شارایط و ، اجتهااد و قادرت افتاا  ۀرغام برخاورداری از مرتباعلای الله طی  تآی، گونه كه آورده شدالبته همان
صای چندان به واكااوی تخص   ،بیشتر به مباح  و شبهات كالمی و مذهبی پرداخته و در تفسیر خود ،مقتضیات زمانی خویش

 . مسائل و احكام فقهی اهتمام نداشته است

 فضایل و خواص آیات و سور.   ه .1.1
ه یابا اشااره و كنا ین آیار به صراحت و بعضیاز ا یاست كه برخ یفراوان یو معنو  یخواص و آیار ماد یدارا ،قرائت قرآن

 . اسرا  ۴6 و زمر 23، حشر 21، رعد ۀسور  31همچون آیات  ،ستیان شده و قابل انكار نیدر خود قرآن كریم ب
، با عنوان خواص القرآن یمستقل و فراوان یها به طوری كه كتاب ،روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد، عالوه بر قرآن

ن یاولا ،فضائل القرآن و یواب القرآن نوشته شده و طبق آنچاه كاه معاروف اسات، منافع القرآن، خواص السور، اتیخواص ال 
روایات زیادی از  ،لیلبه همین د  .(262/ 16 ،1389)تهرانبی، است  یبن كع  انصار ی  بأنگاشته، ن موضو  كتاب یكه در ا یكس

این دسته از ، اما چون بعدها پای احادی  جعلی و اسرائیالت به منابع اسالمی باز شد ،كع  در فضایل سور آمده است بن بی  أ
 . به وفور در آن قابل مشاهده است ،احادی  جعلی از جمله روایاتی است كه بعضاً  ،روایات نیز

و در باین  مجمع البیانو تفسیر  تفسیر قمی ،اندخواص و فضایل سور را شرح داده م شیعه كه روایاتاز جمله تفاسیر متقد  
از ، البتاه در ایان میاان. اشااره كارد اطیق البیاانو تفسیر  اثناعشری، نور الثقلین، نور، نمونهتوان به تفسیر می ،متثخرتفاسیر 

، اناد  خالف سایر تفاسیر كه كمتر به این امر پرداختاهبر ، اطیق البیانو  نمونهتفاسیر ، لحاظ بررسی و نقد روایات خواص سور
 . ولی هر یک به شكلی خاص ،خودنمایی بیشتری دارند

فضایل مرباوط باه آن ساوره را باا  - نجم و انبیا، نسا ، های بقرهبه جز سوره - هاعبدالحسین طی  در ابتدای تمامی سوره
. تكارار كارده اسات ها هدر تماامی ساور  ،شود و این رویاه رایر سوره میكند و بعد از آن وارد تفساستفاده از احادی  ذكر می

باه عناوان ، كنادشیخ صدوق نقال مای ثواب اْلعمال و عقاب اْلعمال اكثر روایات مربوط به فضایل سور را از كتاب ،مفسر
ت كارده یاروا حضرت صاادقر از یاز ابی بص ه مسنداً یابن بابو »: نویسدعنكبوت این گونه می ۀمثال در ابتدای تفسیر سور 

ه از اهل بهشت است ،ست و سوم شهر رمضان بخواندیعنكبوت را در ش  ب ۀهر كس سور : كه فرمود / 10 ،1378طیبب، ) «واللَّ
289.)  

 تفسیر عمومی آیه و.  .1.1
تواناد های قرآن است كه این خاود مای تبیین و تشریح مدالیل و آشكار كردن ابهام، ترین كاركردهای احادی یكی از مهم

 ماثالً  (.4/ 1 ،1374طباطببایی، ) زیرا تفسیر به معنی بیان معانی آیات قرآنی و كشف مقاصد و مدالیل آنهاسات، نوعی تفسیر باشد
بسایار ، اماا مطاالبی كاه در ایان آیاات آماده، بنی اسرائیل و نجم ذكر شده است ۀكه در سور  آیات مربوط به معراج پیامبر

هاای شگفتی، مدت و تعداد دفعات آن، زمان و مكان آن: در این زمینه مطرح است از جمله االت بسیاریؤ مختصر است و س



در احادی  به آنها اشاره شده اسات ، این مباح  ۀكه هم... قرار گرفت و جهان هستی و عالم غی  كه مشهود رسول خدا
مساتقل  ۀباه معاراج را در یاک مجموعا اگار ماا بخاواهیم احادیا  مرباوط: گویادمجلسی در این باره می ۀتا جایی كه عالم

ماان اساالمی ساعی هر چند كه فالسافه و متكل   (.286/ 18 ،1403مجلسبی، ) به كتاب بزرگی تبدیل خواهد شد، آوری كنیم جمع
پذیرش  بیشتر با استفاده و اعتماد به روایات قابل، معراج پیامبر ۀمسثل اما مسلماً  ،له را با عقل هم توجیه كنندثاند این مسكرده

 . است تا توجیهات عقلی
، های گوناگون تفسیری در آن باه كاار رفتاه اساتها و گرایشچه تفسیر اطی  البیان از جمله تفاسیری است كه شیوهاگر 

چند كه بسیاری از مباح  تفسایری را باه شاكل عقلای هر  ،ر ارجمند آنكند و مفس   ولی روایات در آن نقش به سزایی ایفا می
در ماوارد فراوانای باا تكیاه بار احادیا  و  ،ما نقش استدالالت روایی بر احتجاجات عقلی غلباه دارد و مفسارا، دهدپاسخ می

 . پردازدبه تبیین و تفسیر آیات می ،باألخ  روایات اهل بیت
ِذ ﴿ ۀه طی  ذیل آیآیت الل   ،برای نمونه ْنَزْلنا ِمَن اْلبَ یَ َن یِإنَّ الَّ

َ
اِس ِفایَّ ِمْن َمْعِد ما مَ   َواْلُهدیناِت یِّ ْكُتُموَن ما أ اهُ ِللنَّ اْلِكتااِب  ینَّ

ولِهَك 
ُ
ُه َو یَ أ ِعُناوَن یَ ْلَعُنُهُم اللَّ ت كاه ناازل یهاای آشاكار و هادا كساانی كاه آنچاه را از نشاانه محققااً ( 159 ،بقبره) ﴾ْلَعاُنُهُم الََّّ

كناد و از رحمات خاود دور یخدای آنان را لعنت م، مینمود ان یبعد از آنكه برای مردم آن را در كتاب ب ،پوشانند می م یا كرده
كند كه ابتدا معنی آن را بیان می، كتمان كه در این آیه مطرح شده ۀدربار  .كنند آنان را لعنت می، كنندگان نیز سازد و لعنتیم

ساپس در اداماه بارای . اظهاار آن اسات کزی است كه حق و واقع باشد و انكار و تار یدن آن چیمعنی اخفا و پوشانه كتمان ب
ار بارادران دینای و كتماان سار  : مانند، داندكند و آن را در مواردی واج  و مستح  میاحكامی را بیان می، كتمان كتمان س 

خرة فی كتمان ا وال یر الدنیجمع خ»: فرمایندكه می به روایتی از امام صادق ،سخن خودتثیید ه و برای ی  و تق اطهار ۀائم
و فاش نماودن : گویدمی ر  فاش نمودن س ۀهمچنین دربار . «شرارذاعة و مؤاخات األ ار و جمع الشر  فی ال یخقة األ السر  ومصاد
و « گارددیما ن مسلمانان و بسا موج  قتل اماامیار مذموم و بسا موج  قتل نفوس و فساد بیبس ،كتمان است سر  كه ضد  
از امام صادق نة البحاریسفكه در را روایتی  ،در ادامه نیز

نفاس المهماوم لیلمناا »: فرمایندكه می كندمیشده، بیان نقل  3
نا جهاد فی سبیتسب ه لنا عبادة وكتمانه لسر  هیح وهم  ی است كه یداند و آن در جاكتمان را در مواردی حرام می همچنین،. «  ل اللَّ

كسای كاه از او »: كند كه فرمودندنقل می یتی از پیامبرروا ،ه هم نباشد و در این مورد نیزی  اظهار آن واج  باشد و مورد تق
ی كه آشاكار یدر جا( دیپاسخ نگو ) را پنهان كند( مطل  و خواسته) پس او آن ،را بپرسند( ای مطل  و خواسته) علم و دانشی

د در حالی یآ ز مییروز رستخ، ستیبرای او ن( ا از كسییزی یاز چ) ه و ترسی  آن واج  و الزم است و تق( پاسخ دادن) ساختن
ا ،چنانچه مشااهده شاد .(266/ 2 ،1378طیبب، ) «(دوزخ) بندی از آتش كه دهانش بسته شده به لجام و دهان ر در اینجاا باا مفس 

 . دهدمسائل مربوط به كتمان را توضیح می ،توجه به روایات

ولِهاَك ُماُم اْلُمْفِلُحاوَن یاْلَحقُّ َفَمْن َثُقَلْت َمواِز ْوَمِهٍذ یَ َواْلَوْزُن ﴿اعراف است  ۀمربوط به آیاتی از سور  ،دیگر ۀنمون
ُ
 ٭ُناُه َفأ

ْت َمواِز  ِذ یَوَمْن َخفَّ ولِهَك الَّ
ُ
ْنُفَسُهْم ِمما کاُنوا ِمآیُنُه َفأ

َ
امات حاق و یابات یاعماال در روز ق ۀو موازنا ﴾ْظِلُماوَن یَ اِتناا یَن َخِسُروا أ

 کها كسانی هستند كه رستگار شادند و كسای كاه سابنیپس ا ،او ۀن اعمال صالحین باشد مواز یپس كسی كه سنگ، است
 . كردندیات ما ظلم میزیرا پیوسته به آ، كار شدند انیها كسانی هستند كه ز  پس آن ،ن اویباشد مواز 

، قات آنیت و حقیفیك، قت آنیایبات و حق: از جمله؛ كندآن را از چند منیر بررسی می، مفسر در اینجا برای تبیین میزان
شود و كساانی یشود و در اشخاصی كه برای آنها میزان نص  میی كه موازنه انجام میزهایدر چ، های وارده بر آنرفع اشكال

                                              
 . است اما با مراجعه به سفینه البحار روایت از امام ششم ،كندنقل می مفسر روایت را از امام علی .3



كاه حقیقات و  در بااب ایان ماثالً . بردمرحوم طی  سخنان خود را با روایات پیش می ،این موارد ۀدر هم، شودیكه نص  نم
ت كرده یروا چنانچه در احتجاج از حضرت صادق، بعضی گفتند عدل است: گویدكیفیت میزان به چه صورت است می

ر یچنانچه در تفس ،ن معنی باشد و بعضی گفتند مجازات استیهم اشاره به ا ﴾َن اْلِقْسَط یَوَنَضُع اْلَمواِز  ﴿ یۀست كه آید نیو بع
 ز از حضرت صاادقین احتجاجچنانچه در  ،ت حساب و كثرت آن استم قمی است و بعضی گفتند مراد قل  یعلی بن ابراه

 کساب ین است و فالنایی فالن آدم سنگیگو  چنانچه می ،ت كرده و بعضی گفتند ظهور قدر مؤمن و خواری كافر استیروا
هام »است كاه فرماود  ر آن از حضرت صادقیو غ کافیچنانچه در ، هستند ا یا  و اوصیاست و بعضی گفتند مراد انب

  (.276/ 5همان، ) « نینحن المواز »: است كه فرمود نیالموحد ةیکفاو در «  ایوصا  واأل یاالنب
به ذكر آدرس چناد ماورد دیگار بسانده ، ها نمونه در این زمینه است و در اینجا برای آشنایی بیشتراین دو مثال جزئی از ده

  .و...( 6 /13؛ 294/ 11؛ 367، 277/ 9؛ 171/ 5ر. ک: همان، ) كنیممی
نیازی به ذكار ، در تفسیر آیاتی از قرآن كریم كه فطرت و عقل آدمی از درک آن عاجز نیست، مفسر اطی  البیانهمچنین 

 ی﴿در سب  نزول این آیه  مثالً . و نقل روایات ندیده است
َ
ِذ یُّ ا أ اِذ یَن آَمُنوا ِإْن ُتِط یَها الَّ وُکْم َعلایَیاَن َکَفاُروا یُعوا الَّ ْعقااِمُكْم   ُردُّ

َ
أ

اما وی معتقد است كه . اندهایی در این باره بیان كردهشثن نزول ،كند كه مفسرینبیان می (149/آل عمبران) ﴾َن یَفَتْنَقِلُبوا خاِسرِ 
 ،1378طیبب، ) برداز روایات بهره نمی ،كالم خود در این آیه ۀمعنای آیه بسیار واضح است و احتیاجی به اخبار نیست و در ادام

9 /387).  

 یین الفاظ مبهم قرآنتبز.  .1.1

آدم باشد  ،خواه پیامبر باشد یا جانشین یا جز آن ،لفیی است كه خداوند در قرآن كریم با اسم َعَلم از آن یاد نكرده، مبهم»
یاا  ،عاددی كاه معادودش مشاخ  نیسات یا ،یا حیوانی باشد كه دارای اسم َعَلم است ،شهر باشد یا ستاره یا درخت ،یا جن

  (.51 ،1382سهیلی، ) «یا مكانی كه شناخته شده نباشد ،نباشدزمانی كه روشن 
باا  ،و چاه بساا كارآمد و سودمند است، در فهم قرآن است كه دستیابی به آن« علوم قرآنی»مبهمات قرآن از جمله مباح  

 . برطرف گردد... فقهی و، بسیاری از اختالفات كالمی، كشف مبهمات الفاظ قرآن
به  االتقانهدف و غرض خاصی داشته است كه سیوطی در  ،اوند از مبهم آوردن بعضی از آیاتالزم به ذكر است كه خد

  (.312/ 2 ،1411سیوطی، )... تحقیر و، تعییم، ده در تصریح به آنیعدم فا: از جمله، كندچند مورد آن اشاره می

گاهی از مبهمات قرآن ه این مطل  اشاره كرده و باه صاراحت روایات نقش اصلی را برعهده دارند و سیوطی نیز ب، برای آ
 ،1411سیوطی، ) «ستیی برای فكر و نیر در آن نیر است و جایپذ فقط از راه نقل امكان ،بدان كه شناختن مبهمات»: گویدمی

2  /313.)  

قارآن باه آن  ۀآیاها یا چیزهای دیگری كه در از روایات برای تعیین افراد یا مكان ،فراوانی در موارد نسبتاً ، عبدالحسین طی 
ْقَصا اْلَمِد ﴿: كند به عنوان مثالاستفاده می، اشاره نشده و یا به شكل مبهم اشاره شده

َ
باا توجاه باه ( 20/یب ) ﴾َناةیَوجاَء ِمْن أ

طیا  كه ( 10/االحقبا ) ﴾ یِإْسرائِ  یَوَشِهَد شاِمد  ِمْن َمنِ ﴿و یا ( 59/ 11 ،1378طیب، ) كندمعرفی می« حبی  نجار»روایات او را 
  (.2/418؛ 13/270؛ 140/ 12 ،1378طیب، ) است« عبدالله بن سالم»بر این نیر است كه وی 

كناد و هایچ یاک را بار دیگاری اخبار مختلف در مورد یک موضو  واحد را فقط نقل می ،مفسر گرانقدر در مواردی نیز
جار كاه راجاع باه مباركاه ِح  ۀساور  38تا  36در آیات  مثالً  .ای بر پذیرش قطعی هیچكدام ندارددهد و گویا قرینهترجیح نمی



این كه منیور از وقت معلوم تا چه موقاع  ،(38 ،الحجر) ﴾ْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلومیَ   ... ِإلی﴿ :مهلت خواستن شیطان از خداوند است
در ، هلات داده شادهشایطان تاا باین نفختاین م ،كه در برخای روایاات»كند آیت الله طی  سه قول مختلف را نقل می، است

هیبعضی اخبار ذكر شده كه به دست حضرت بق وقو  این  ،شود و برخی روایات همیت المقدس كشته میب ۀدر صخر  ة اللَّ
هیچ یاک را قباول و ، پس از نقل این اقوال ایشان. دانندمی و پیامبر اكرم منینؤامر را در زمان رجعت و به دست امیرالم

اه: مییگاو  می ،مین اخبار ترجیح دهین ایم بیتوان یما چون نم: »گویدكند و مییا رد نمی ( 8/38 ،1378طیبب، ) « معلاوم عناد اللَّ
ْمِ  اْلِكتاِب َلْو یَودَّ َکثِ ﴿ ۀهمچنین در آی

َ
وَنُكْم ِمْن َمْعِد إِ یَ ر  ِمْن أ اراً یُردُّ منیاور از  ،طبق برخی از اخبار .(109/بقبره) ﴾...ماِنُكْم ُکفَّ

دو نفار دیگار از  ،و در روایاات دیگار هساتند ا كع  بن اشرفیاسر و یبرادرش ابی  ،ی بن اخط یحی ،اهل كتاب در این آیه
  (.28/ 3 و 61/ 14؛ 194/ 12؛ 147/ 2 ،1378طیب، ) یهود منیور هستند كه طی  به آنها اشاره نكرده است

هاا را نگرد و آنبه دید انتقادی می، ظر به تبیین و توضیح مبهمات قرآن استبسیاری از روایاتی را كه نا ،مفسر اطی  البیان
در آن موضاو  وجاود  كند و یا برخی از آنها را كه با مبانی كالمی خود سازگار است و یا اخباری كه از اهال بیاترد می

 . پذیردمی، دارد

کید بر آموز تقریر ح.  .1.1  های قرآنی هو تأ

نشاثت  ،نیاز الصادور از معصاومین روایاات و احادیا  قطعای ،الهی و وحیانی است ،كریمگونه كه منبع قرآن همان»
( ِإْن ُماَو 3)  ْنِطُق َعِن اْلَهاوییَ َو ما ﴿: دنفرمایآیات خود قرآن است كه می ،گرفته از منبع زالل الهی هستند و دلیل این سخن

رو ایان دو از ایان، دانادین كه قرآن و عترت را مكمال همادیگر مایو یا حدی  مشهور و متواتر یقل( 4نجم/) ﴾ وحییُ  ی  ِإالَّ َوْح 
كیدتبیین كننده و  ،ت حقیقیبلكه همواره سن   ،گونه تناقض واقعی با هم ندارندهیچ در ماوارد . های قرآنی اساتی بر آموزهتث

كیدمورد  محتوا و مضمون قرآن در كالم معصومان ،فراوانی آن جهات اسات كاه گااهی گیرد و این مطلا  از قرار می تث
به قسامتی از  ،در جواب ایشانكرده و پرسشی می - اندكه شاهد نزول وحی بوده -یا از برخی از صحابه  فردی از معصوم

، ای از قرآن باشادمطلبی را گفته باشد كه مضمون آیه ،كرده و یا ممكن است بدون استناد به آیهكامل استناد می ۀآیه یا یک آی
كید كالم معصوم ،نیزدر این حالت    (.283 ،1392مولوی، ) «ی است بر آنچه كه در قرآن مطرح استتث

كیدیعنی روایات استشهادی و  - ای كه در اینجا و در باب نقش این دسته از روایاتنكته قابال ذكار  - ی مضامین آیاتتث
 - از جمله آیاات االحكاام - برخالف آیات دیگر ،معنای آیه یا آیات قرآن قابل فهم است ،است این كه بدون این روایات هم

 . امكان فهم وجود ندارد ،كه بدون روایات
باه مباانی فكاری  ،گونه روایات چندان استفاده نشده است و دلیل آن هاماز این ،تفسیر المناردر تفاسیر عصری همچون 

 ،همبان) نیازی به روایت ناداریم ،وجود بیان قرآنیمعتقد بودند با  «رشید رضا»و  «عبده»كه چرا ،گرددها بر مینویسندگان آن
از ایان  ،اما در تفاسیری همچون تفسیر اطی  البیان ،اندبه همین دلیل در تفسیر خود از این دسته روایات كمتر بهره برده ،(283

 . از آوردن روایت ابایی نداشته است ،روایات بسیار استفاده شده و مفسر هر جا كه الزم دیده
 ،پردازد كه مضمون آن در آیات موجود است و هادف نویسانده از ذكار روایاتروایاتی می ۀهایی كه مفسر به ارائنهاز نمو 

كیدتقریر و  ا ﴿ :آل عمران اشاره كرد 1۴2 ۀتوان به آیمی ،مضمون آیه است تث َة َوَلمَّ ْن َتْدُخُلوا اْلَجنَّ
َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
ِذ یَ أ ُه الَّ َن یْعَلِم اللَّ

اِمرِ یَ جاَمُدوا ِمْنُكْم َو  داناد و در عنكباوت مای ۀدوم سور  ۀهمچون آی، مفسر این آیه را كه راجع به آزمایش است ﴾َن یْعَلَم الصَّ
  (.3/371 ،1378طیب، ) كنددر این زمینه نقل میرا  روایتی از امام صادق ،ادامه



ْن ﴿نمل  ۀسور  62 ۀآی ،دوم ۀنمون مَّ
َ
: كنادگوناه تعریاف مایمضطر را ایان، است كه مفسر ﴾...ذا َدعاُق اْلُمْضَطرَّ إِ یِج یُ أ

اساباب باشاد و  یاۀوس از كلیند كه در شكنجه و بالئی گرفتار شود و دستش از همه جا كوتاه گردد و مثیمضطر كسی را گو 
سخن خود باه روایتای از تثیید برای  ،و بعد از این تعریف وس شودیضی كه از معالجه مثیمثل مر  ،ی نداشته باشدیدی به جایام

بیمااران  ،یكی از سه گروهی كه دعای آنها مستجاب است :كند كه مضمون آن به این شرح است كهاستشهاد می معصوم
  (.168/ 10همان، ) هستند

 ﴿ :سوم ۀنمون
َ
ِذ یُّ یاأ ْش یَها الَّ

َ
یعنی از چیزهایی نپرسید كاه در  ،(101/مائبده) ﴾اَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُکْم...یَن آَمُنوا ال َتْسَهُلوا َعْن أ

به روایاتی كه مضمون آن با آیاه  ،مفسر اطی  البیان برای تفسیر این آیه. برای شما موج  ناراحتی شوند، صورت آشكار شدن
ه عنه»از جمله روایت ، كندهماهن  است اشاره می یعنی هر آنچاه كاه خداوناد از بیاان آن ساكوت  ،« سكتوا عما سكت اللَّ

-های بسیاری میبرای این دسته از روایات در تفسیر اطی  البیان نمونه (.4/481 ،1378طیب، ) نپرسیدسؤال شما نیز از آن  ،دهكر 

، 106/ 1 ،همبان) دهایمها را فقط آدرس میی آنها امكان ندارد به همین دلیل چند مورد از آنتوان ذكر كرد و چون بررسی همه
 (.242، 9/175؛ 51/ 2؛ 127، 111

گیارد و البتاه در ذیل همین شش مورد كاركرد جای می، اكثر قری  به اتفاق روایاتی كه در تفسیر اطی  البیان آورده شده
آن روایاات  الً اماا چاون او  ، مانند روایات مربوط به مكی و مادنی باودن آیاات و ساور؛ توان نام بردكاركردهای دیگری نیز می

-مایننماید و روایت را نقل و تحلیال  به مكی و مدنی بودن آن اشاره می بتدای هر سوره فقطمفسر در ا ،چندان نیستند و یانیاً 

 . نیر گردیددر این مقاله از بررسی تفصیلی آن صرف، كند

 گیرینتیجه .1.11
چنادانی بار تفسایر اطیا  البیاان  ، تاثییردر قرن چهارده و پانزده بر تفاسایر مسالمانان گیری از روایاترویكرد كاهش بهره. 1

 . نهاده است خصوص روایات رسیده از معصومینه ب، بنای خود را در این تفسیر بر استفاده از روایات ،نداشته و مفسر

تبیین سب  : ترین آنها عبارتند ازبرخی از مهم. كاركردهای گوناگونی است ها ودارای نقش ،روایات در تفسیر اطی  البیان. 2
تشاریح قصا  ، بیان مصادیق و مبهماات آیاات، بیان فضایل و خواص آیات و سور، تفسیر عمومی آیه، سور آیات ونزول 
كیدقرآن   . های قرآنی و... بر معارف و آموزه ، تث

 باب مشخصی را برای ذكر روایات اسباب نزول قرار نداده و بار نقال روایاات اساباب نازول از معصاوم، الله طی ت آی. 3
اما ، پردازد بیشتر اشاره گونه به نقل آنها میكند بلكه غالبا این نو  از روایات را كامل ذكر نمی ،همچنین مفسر. ارداصرار د

 . این امر كامال متفاوت است، در بح  اعتقادات كالمی

 روایات از معصاوموی در اینجا نیز بر نقال . برده است یات بهرهاقرآنی از رو مفسر اطی  البیان در تبیین و شرح قص  . ۴
كید تابعان و گاه اقوال مفسران بهره ، از مرویات صحابه، روایتی در دسترس نداشته اما در مواردی كه از معصوم، دارد تث

در بین چنادین روایات  ،ای بر درستی یک روایتعبدالحسین طی  در مواردی كه نتوانسته قرینه ،عالوه بر این. برده است
 . دهدكند و نیر قطعی نمیعلم آن را به خدا واگذار می، ددر یک داستان واحد بیاب

رفت كه آیات مرباوط انتیار می، اجتهاد بوده و به وی پیشنهاد قبول مرجعیت نیز شده ۀبا اینكه دارای اجاز  ،الله طی  تآی. 5
 . پردازد و نقل روایات نمیبه شرح و بررسی آنچنان كه باید  ،اما در بح  آیات االحكام، به احكام را به تفصیل بیان كند

عبدالحساین طیا  در . روایات مربوط به فضایل قرائت آن را ذكر كارده اسات، مفسر اطی  البیان گاه ذیل برخی از آیات. 6



 ۀهم. به بررسی سندی پرداخته است ،به نقد متنی روایات فضائل سور نپرداخته و فقط در چند مورد ،هیچ یک از این موارد
 . راویان و ذكر منبع آورده است ۀنقل كرده و برخی از روایات را با سند و سلسل روایات این بخش را از معصوم

حتی در ماواردی هام . از روایات برای تفسیر و تبیین مفهوم آیه استفاده كرده است، عبدالحسین طی  در بسیاری از موارد. 7
، با عقل و فطرت قابل درک بوده ،و گاه در مواردی كه آیه به تنهایی ت بهره بردهاز روایا، كه به تفسیر قرآن به قرآن پرداخته

 . به روایات استناد نكرده است

، از روایات برای روشن شدن مصاادیق الفااظ مابهم آیاه مانناد اساامی اشاخاص ،فراوانی مفسر اطی  البیان در موارد نسبتاً . 8
 . استفاده كرده است... ها ومكان
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