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 *معيارهاي صحت متن روايات در تفسير اطيب البيان

 **جواد مصطفايي اجالليه

 ***داود معماري
 چكيده 

آيه اهللا عبدالحسين طيب اصفهاني در تفسير وزين اطيـب البيـان از تفاسـير معاصـر     
گيري نسبتا گسترده از احاديث معصومين(ع) به تبيين معـارف قرآنـي و    شيعه، با بهره

دفاع از مباني و اصول كالمي و اعتقادي شيعي برآمده و عالوه بر نقد و بررسي غالبا 
اسناد بسياري از روايات، به نقد و تحليل محتوايي و متني آنها نيـز پرداختـه اسـت.    
اولين مرحله نقد متني، بررسي صدور يا عدم صدور آن متن از معصوم(ع) اسـت كـه   

كنـد. از مهـم تـرين     ن آن را اثبـات مـي  به عبارتي واقعي و يا احتمـاال جعلـي بـود   
توان بـه، عـدم    هاي مفسر اطيب البيان در تبيين صحت صدور متن روايات مي مالك

مخالفت متن حديث با قرآن كريم، عدم مخالفت متن حديث با عقل، عـدم مخالفـت   
هاي مسلم تاريخي و  متن حديث با سنت قطعي، عدم مخالفت متن حديث با گزارش

ن حديث با مباني كالمي شيعه اشاره نمود. در مواجهـه بـا احاديـث    عدم مخالفت مت
متعارض نيز آيه اهللا طيب احتمال صحت صدور رواياتي را كه با قرآن كريم هماهنگ 

 دهد. و يا به معصوم(ع) منتسب هستند، بر روايات مخالف آن ترجيح مي
، ادلـه  تفسيراطيب البيان، صحت صدورمتن، نصـوص قرآنـي، سـنت    ها: كليد واژه

 عقلي، تاريخ قطعي، مباني كالمي شيعه

                                                 
 23/12/97تاريخ پذيرش:         08/03/98تاريخ دريافت:    -*

 ينيامام خم يالملل نيارشد دانشگاه ب يكارشناس **
 نيقزو ينيامام خم يالملل نيدانشگاه ب ارياستاد ***
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 . طرح مسأله1

برخورداري روايات از دو بخش سند يا همـان سلسـله راويـان كـه حـديث را بـه       
اند و متن كه سخن و يا عمل منتسب به معصوم(ع) اسـت، بـه    معصوم(ع) نسبت داده

ت. و هر چه اين معناست كه درستي يا نادرستي هر روايت به اين دو ركن وابسته اس
سند و متن روايت از اعتبار و اتقان بيشتري برخوردار باشـد، آن روايـت از اعتبـار    
بيشتري برخوردار است و در مقابل، هر چه سند و متن آن از نصاب كمتري در اتقان 

گيرد. بر همين اساس، دو روش نقد سندي تري قرار ميپايين مند باشد، در مرتبه بهره
ها گيرد. در برابر نقد سندي كه به بررسي ضعفا روايات شكل ميو متني در تعامل ب

شد، در نقد متني، ها در اتصال سند يا در وثاقت و عدالت راويان پرداخته مي و قوت
گيرد. طيبعتا نقد متني بعد از نقـد سـندي    متن و محتواي روايت مورد توجه قرار مي

روايـات، نوبـت بـه بررسـي     گيرد، زيرا پس از اثبات صحت و سـقم سـند   قرار مي
 رسد.محتوايي روايت مي

با وجود اهميت نقش راويان، بايد گفت كـه واكـاوي سـندي، تنهـا بخشـي از       
اي براي اسـتواري و  دهد و ضعف و قوت آن تنها قرينهارزيابي روايت را تشكيل مي

تواند  يشود. و از سويي صحت سند نيز به طور كامل نماستواري روايت تلقي مييا نا
موجب يقين به صدور روايت از سوي معصوم(ع) شود، زيرا تاريخ گـواه اسـت كـه    

كردنـد. در برابـر   هاي صحيح جعل ميحديث سازان هوشمند گاه احاديث را با سند
هـايي مبـادرت    اي بود كه ائمه (ع) بـه افشـاي نـام شخصـيت    چنين حركت مخفيانه

هـا را حـين استنسـاخ در كتـب     آن سـاختند و ورزند كه به نام ايشان حديث مي مي
دادند و بدين شكل هيچ گونه رد پـايي از خـود بـر پـاي      پيشوايان حديث جاي مي
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گذاشتند. شاهد مثال براي اثبات اين مدعا، رواياتي است كه در كتب رجالي ذيل  نمي
مغيـره بـن   «معرفي برخي از افراد توسط ائمه (ع) وجود دارد. مثال امام صـادق (ع)  

برد و احاديثي را بـه  ا به عنوان فردي كه در روايات امام باقر (ع) دست مير» سعيد
). 224ق: 1409فرمايـد (كشـي،    كند، معرفي و وي را لعـن مـي  اسم ايشان جعل مي

اي از مـوارد، روايـاتي را كـه ظاهرشـان از لحـاظ      همچنين عالمه شوشتري در پاره
اعالن حديث در سـند آن  كه جخوانده و احتمال داده» موضوع«سندي صحيح است

 ).130/ 1ق:  1401دست برده باشند (شوشتري، 
هاي نقد سندي، براي قبـول و يـا رد روايـت، بـه داليـل      با توجه به محدوديت

تـوان  روايت نيازمنديم. به همين دليل مـي » نقد محتوايي و متني«تري از قبيل محكم
 آيد.  ترين راه ارزيابي حديث به شمار ميگفت كه نقد متن مهم

اي در پـي   تحليلي و با اسـتفاده از ابـزار كتابخانـه   -اين مقاله با روش توصيفي
واكاوي معيارهاي صحت صدور روايات در تفسير اطيب البيـان از تفاسـير معاصـر    

گيـري نسـبتا    شيعه است. مفسر فرزانه آن آيه اهللا عبدالحسين طيب اصفهاني با بهـره 
ين معارف قرآنـي و غالبـا دفـاع از مبـاني و     گسترده از احاديث معصومين(ع) به تبي

 اصول كالمي و اعتقادي شيعي برآمده است.

 هاي مفسر در سنجش صحت صدور متن روايات. مالك2

ها و معيارهاي نقد متنـي را بيـان   عبدالحسين طيب در چند موضع، تعدادي از مالك
نـص قـرآن يـا      اگر در اخبـار، مخـالف  «نويسد:  كند. مثال در جايي اين گونه ميمي

ضرورت يا دليل معتبر باشد، مردود و اگر اخبار معتبره، معارض يكديگر باشد، بايد 
). همچنين در 7/335: 1378(طيب،   رجوع كرد به باب مرجحات و ارجح را گرفت



 تفسير پژوهيدو فصلنامه    220

 

موضعي ديگر ذيل بحث معراج پيامبر اكرم (ص) روايات رسيده در اين موضوع را به 
مِ اول يعنـي روايـات مـرتبط بـا معـراج جسـماني       كند؛ قسـ چهار قسمت تقسيم مي

داند، چون موافق نصوص قـرآن و ضـرويات ديـن    پيامبر(ص) را غير قابل انكار مي
است. قسمت دوم روايات مشتمل بر جزئيات اين واقعه مانند اين كـه حضـرت(ص)   

بـه ايـن اخبـار    « گويد: كجا رفت، چه ديد، چه كرد، چه گفت و چه شنيد. مفسر مي
توان يقين پيدا كرد و چون مخـالفتي بـا عقـل و شـرع هـم       طعى نيستند، نميچون ق

درباره دو قسم ديگـر  ». توان انكار نمود، بلكه تصديق اجمالى الزم است ندارند، نمي
موازين شـرعيه و عقليـه     قسمت سيم اخباريست كه ظاهرش مخالف« گويد: نيز مي

محول به أئمه اطهار(ع) نمود و پيش ها را بايد  است، لكن قابل تاويل هست. علم اين
توان تأويل كرد. قسمت چهارم اخباريست كه صريحا بر خالف عقل و شرع خود نمي

 )218/ 8: 1378(طيب، »  است
هاي وي عبارتند از عدم مخالفت با هاي مفسر، بايد گفت كه مالكبنابراين گفته

هب. عالوه بر ايـن  هاي مذهاي دين و ضرورتقرآن، سنت يا اجماع، عقل، ضرورت
پنج مورد كه صراحتا اشاره كرده، بايد عدم مخالفت با مسلمات تاريخي را نيز افزود، 
چون مفسر تعدادي از روايات را هم بر اساس تاريخ قطعي سنجيده كه به برخـي از  

 آنها اشارتي خواهد رفت.
هـا  هاي نقد متني مفسر روشن شد، نوبت به بررسـي يكايـك آن  حال كه معيار

حداقل  -رسد. پيشاپيش بايد متذكر شدكه مفسر اطيب البيان در بسياري از موارد مي
رواياتي كه ناظر به مخالفت با قرآن يا عقل و ... است، بدون اين كه  -نيمي از موارد

دهد. به عنـوان نمونـه وي در تفسـير    متن آن را نقل كند مورد نقد و بررسي قرار مي
ه شريفه يكى از مشكالت آيات است. مفسرين عامـه  اين آي«گويد يكي از آيات مي
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هـا و اخبـارى هـم نسـبت بـه       كنم از نقل آن مى  يك مزخرفاتى گفتند كه حقير شرم
««اند و به فرمايش سيد مرتضى در تنزيه األنبياء(ع) قـال:   ائمه(ع) داده

. أقول: بلكه مخـالف بـا اصـول    »
 ).149/ 14؛319/ 9: 1378(طيب،»  مذهب شيعه است

 . عدم مخالفت با نصوص و ظواهر قرآن2-1
هاي نقد متني روايات در تفسير اطيب البيان بدون شك توجـه بـه   ترين مالكاز مهم

 عدم مخالفت روايت با نص و ظاهر قرآن است. اينجا نيز ماننـد خيلـي از مـوارد ديگـر    
مفسر در صدد دفاع از عقايد كالمي خود است و بيشتر بر نقل اخبار از معصوم(ع) تأكيد 

امه را مـورد نقـد و بررسـي قـرار     دارد و يا اينكه معموال روايات نقل شده از مفسرين ع
 كرد.طور كه در نقد سندي نيز بيشتر بر نقد روايات مفسران عامه تأكيد مي دهد، همان مي

رسد، به شدت اهل ) مي16(نمل/» ««ن آيه وي وقتي كه به اي
 سنت را به خاطر نقل و قبول اين روايت كه از خليفه اول است مورد انتقاد قرار

و در چند جاي » ««دهد؛  مي
 38ترين آن در سوره روم آيه  ه مفصلتفسير ذيل اين موضوع سخن گفنه است ك

ترين علت رد كند كه مهماست كه وي با تفصيل و ارائه ده علت اين روايت را رد مي
اين روايت كه خيلي از مفسران شيعه نيز بر آن اصرار دارند، مخالفت اين حديث با 

 خالف نص«گويد: نص قرآن كريم است. طيب در بيان اولين دليل رد اين روايت مي
) و از قول زكريا كه عرض كرد 16داود (نمل/  سلَيمانُ  قرآن است كه فرمود و ورِثَ

 ).391/ 10: 1378 (طيب،)» 6 -5(مريم: 
««عبدالحسين طيب ذيل آيه 

هـايي را كـه در   )، شأن نزول72عمران/ (آل»  
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دانـد و سـپس علـت آن را شـرح     اين مورد نقل شده، خالف ظاهر و نص قرآن مي
م وي رواياتي را كـه قبـول نداشـته و يـا از     . از آنجايي كه قبال هم ذكر كرديدهد مي

منابع اهل سنت نقل شده و قصد رد آن را داشته باشد، كمتر به نقل كامل آن روايـت  
اند خيلـي  پردازد. اينجا نيز به دو شأن نزولي كه براي اين آيه ذكر كردهيا داستان مي

ه به علل عـدم  داند و در ادامكند و سپس آن را خالف نص آيه ميمختصر اشاره مي
كند. آن دو روايت در ساير تفاسير از جمله تفسير مجمع صحت آن روايات اشاره مي

 اند: البيان به اين شكل
نفر از احبار يهود خيبر و عرينه بـا هـم    12(روايت اول) حسن و سدى گويند: 

 توطئه كردند كه اول صبح اظهار اسالم كنند با زبان نه ايمان قلبى و آخـر روز از آن 
برگردند و اظهار كفر نمايند و بگويند علت بازگشت ما از اسالم اين بود كه در كتـب  

گو و مشاوره نموديم و دانستيم وخود جستجو كرديم و با دانشمندان خويش هم گفت
كه محمد (ص) پيامبر موعود در تورات نيست و در نتيجه كذب و بطـالن او بـر مـا    

اين كار در دل اصحاب محمد (ص) دو دلـى  معلوم گشت و غرضشان اين بود كه با 
شناسند اند و داناتر از ما هستند حق را بهتر ميها كه اهل كتابپديد آيد و گويند اين

و در نتيجه از دين او به دين ما باز خواهند گشت. (روايـت دوم) مجاهـد و مقاتـل    
بـه كعبـه    قدسگويند اين مطلب و آيه درباره قبله بود كه چون قبله اسالم از بيت الم

گران آمد. كعب االشراف يهودى به ياران يهودى خود گفت اول صبح برگشت بر يهود
برگرديد شايد   به محمد(ص) اظهار ايمان كنيد و با او نماز گزاريد و آخر روز از وى

 )2/774: 1372 اين كار شما موجب ترديد اصحاب او شود. (طبرسي،
كرد اين دو روايات خالف ظـاهر و نـص   مفسر اطيب البيان بعد از اينكه اعالم 

ايمان بما انزل غيـر از  « كند: است، علت عدم قبول روايت اول را اين چنين بيان مي
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و روايـت دوم  » ايمان بمن انزل اليه است كه محمد صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم باشد
 يهود بـوده بـه  اين خطاب طائفة مسلّما به غير مؤمنين بوده، بلكه به« گويد:را نيز مي

و مسلّما يهود نماز مثل نماز مؤمنين نداشتند كـه گـاهى بـه    » علَى الَّذينَ آمنُـوا «  قرينه
 )3/247: 1378 (طيب،»  طرف كعبه باشد و گاهى به طرف بيت المقدس

دقت نظر وي در برابر ساير مفسرين شـيعه و سـني    ديگر كه نشان دهنده نمونه
سوره نجم است. بعضى از مفسران همچـون صـاحب    7-5است، تفسير وي از آيات 

گويند اين از  اند و ميتفسير روح البيان از تفسير اين آيات اظهار عجز و ناتوانى كرده
) 9/219تا: (حقي بروسوي، بي .اسرار غيب است كه از همه ما پوشيده و پنهان است

اند كه معلّم پيـامبر (ص)  ردانند و بر اين نظاي منظور از شديد القوي را جبرئيل ميعده
اى داشت. او كه معموال بـه   العاده همان جبرئيل امين پيك وحى خدا بود كه قدرت فوق
  نمود. شد و پيام الهى را ابالغ مى صورت انسانى خوش چهره بر پيامبر (ص) ظاهر مى
نوع مفسرين شديد «گويد: رسد، مياما تفسير اطيب البيان وقتي به اين آيات مي

ذُو مرَّةٍ قوى را جبرئيل گفتند، چنانچه آيات بعد را هم بر جبرئيل حمل كردند كه او ال
آيد و اين تفسير خالف ظاهر بوده و هم چنين آيات بعد را كه شرحش مي  فَاستَوى

آيه بلكه نص آيه و خالف صريح اخبار بسيارى از ائمه اطهار(ع) است، بلكه خالف 
كند كه الزمه قبول اين وي در ادامه بيان مي».  است ضرورة مذهب، بلكه ضرورة دين

نظريه اين است كه بايد جبرئيل را بر پيامبر اكرم (ص) افضل دانست چرا كه معلم 
داند ضرورتا افضل از متعلِّم است. در حالي كه طيب اين نظر را مخالف نص قرآن مي

). مفسر بعد از اينكه اين نظر را 30(حجر/»   « فرمايد كه مي
ذات اقدس پروردگار  "شديد القوي"كند كه منظور از رد كرد، در ادامه اعالم مي

»  « كند است و براي اثبات نظر خود به اين آيه استناد مي
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تفسير اطيب البيان، تفسير نمونه نيز نظر دوم را  ). عالوه بر12/324: 1378(طيب، 
ست (نك: ي اول بهتر شرح داده شده ا جا داليل رد نظريهپذيرفته است و در آن

 )494-22/485: 1374مكارم شيرازي، 
توان با معيـار قـرآن مشـخص    طور كه جعلي بودن برخي از روايات را مي همان

توان پذيرفت. سيد عبدالحسـين  كريم ميكرد، صحت برخي از روايات را نيز با قرآن 
بـه عنـوان    پـذيرد. طيب نيز، گاهي رواياتي را به خاطر موافقت با نصوص قرآني مي

) براي تبيين 28(زخرف/   مثال وي در تفسير آيه
اي منظور از آن را توحيد، كند كه عدهيان ميسه نظر مختلف از مفسرين را ب» باقيةً«

اي نيز بر اساس اخبار معصومين(ع)، تعبير اي ديگر به امانت تفسير كردند و عدهعده
پذيرد و معتقد است روايـاتي كـه   به امامت كردند. مفسر در بين اين سه نظر، امامت را مي

««ناظر به اين امر است موافق با آيه 
خداونـد ايـن امامـت را    «گويد: ) سپس در ادامه مي124است. (بقره/»  

باقى داشت تا دامنه قيامت كه هيچ زمانى نشد كه زمين خالى از امـام باشـد و در اخبـار    
««فرمايد:  كه مىهم داريم 

 ).2/229: 1378، )؛ همچنين (طيب22: 12ج، 1378، (طيب» 
در تفسير اطيب البيان عدم مخالفت روايت با ظاهر آيه نيز از شروط پذيرش 

به اين امر تصريح ، ده گفتار آمده ايشان در مقدمه تفسيرش كه در قالب، وي است
).  همچنين در مورد ديگري آورده است: 1/27: 1378، كند (طيبكند بيان مي مي
شماريم چون دليل خود مي، آوريمآنچه از ظواهر قرآن و نصوص آن به دست مي«

دانيم و اگر ظهورى به دست نياوريم و چيزى از اهل  ظواهر قرآن را حجت مي
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كنيم و اگر علم به آن را به خدا و اين خاندان(ع) محول مي، باشيمبيت(ع) نداشته 
 ).6/30: 1378، (طيب» گوييم چيزى در اين مورد بگوئيم به نحو احتمال مى

در ، هاي ديگر به اين امر اشاره كردبعد از اينكه وي هم در مقدمه و هم قسمت
كند. براي نمونه در رد ميموارد متعددي رواياتي را به دليل عدم موافقت با ظاهر آيه 

) در 167(اعراف/» ««آيه 
اين نظر را كه حتي به امام باقر (ع) نيز ، چيست ««اينكه منظور از  باره

كسانى را مسلط ، نظور اين است كه بر قوم يهود تا روز قيامتاند كه منسبت داده
ها را گرفتار شكنجه كنند و از آنها جزيه بگيرند. وي اين روايت را كند كه  آنمي

معتقد است كه خالف ظاهر آيه نيز ، داندعالوه بر اينكه از لحاظ سندي ضعيف مي
دليل بر سوء ، و اداي جزيهكند كه صرف نداشتن حكومت است. وي در ادامه بيان مي

ها چرا كه اكنون يهوديان يكي از قدرتمندترين و ثروتمندترين دولت، العذاب نيست
به ، كند اند. سپس بعد از اينكه روايات و نظرات سايرين را رد ميرا تشكيل داده

 )6/17: 1378، پردازد. (طيببحث در اين مورد مي

مخالفت احاديث با ، فت احاديث با قرآنالبته بايد متذكر شد كه مقصود از مخال
نصوص آيات است نه مخالفت با ظاهر آيات. زيرا مخالفت با ظاهر آيات اساسا 

مخالفت از نوع تباين كلي است. زيرا در ، شود و مراد از مخالفتمخالفت تلقي نمي
امكان جمع ميان حديث و قرآن وجود داشته ، مخالفت از قبيل مخالفت عام و خاص

 ).433: 1390، ال مخالفت منتفي خواهد بود (نصيريو عم

بنابراين با اينكه عبدالحسين طيب در تفسير خود رواياتي را به خاطر عدم 
اما با توجه به ، همسويي با ظاهر قرآن نپذيرفته و ظاهر قرآن را مالك قرار داده است

آن را ، شدمفسر در مواردي كه روايت با ظاهر مخالف با، اي كه بيان كرديمنكته
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«كند. مثال در اين آيه تأويل مي
اختالف » يكون«و » موته«، »به«) درباره مرجع ضمير در159(نساء/» 

يا اهل كتاب و يا پيامبر اكرم(ص). وي ، ) استشده كه آيا منظور حضرت عيسي(ع
پذيرد و ساير اقوال را خالف اينجا بر اساس ظاهر آيه حضرت عيسي (ع) را مي

بايد حمل به بواطن ، و اين اخباراگر از ائمه(ع) صادر شده« گويدداند و ميظاهر مي
حضرت قرآن كرد و در اين صورت منافى با ظاهر نيست و ظاهر آيه همان است كه 

 )4/267: 1378، (طيب». باشد عيسى(ع)

 . عدم مخالفت با سنت قطعي2-2
اي از روايات در يك موضوع و عرضه روايات بر حديث متواتر و قطعي و يا مجموعه

اي است كه پيامبر اكرم نكته، گشاي روايات ديگر باشدتواند گرهاي مييا آنچه به گونه
در اكثـر  ، اند و طبق احاديـث عرضـه  امر كرده (ص) و ساير معصومين (ع) بارها به آن

 آنان سنت نيز در كنار قرآن به عنوان معيار شناخت و قبول حديث بيان شده است.
روايات نقل شده از ائمه (ع) را مجموعـه واحـدي    در احاديث ديگري نيز همه

دند: واند كه ابتدا و انتهاي آن با هم همسو و هم جهت است. امام رضا (ع) فرمدانسته
، نپذيريد؛ زيرا كه ما چـون سـخن بگـوييم   ، از ما سخني را كه بر خالف قرآن باشد«

گـوييم. مـا از خداونـد و رسـولش(ص) حـديث      موافق با قرآن و سنت سـخن مـي  
گوييم تا سـخنانمان متنـاقص در آيـد. همانـا سـخن      از فالن و فالن نمي، گوييم مي

ن ما مؤيد كالم آخرين ماسـت. پـس   آخرين ما همانند كالم اولين ماست و كالم اولي
سخنش را به خودش بر گردانيد. (فيض ، اگر كسي آمد كه جز اين بر شما روايت كرد

 )61: 1371، كاشاني
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خورد كه برخي از روايات در تفسير اطيب البيان نيز موارد فراواني به چشم مي
كند. مثال ذيل و نظريات مفسران را به علت مخالفت با اخبار و روايات متواتر رد مي

) در برخي 26(انعام/» ««آيه 
اند كه مانع آزار و اذيت  از كتب اهل سنت شأن نزول اين آيه را ابو طالب ذكر كرده

ولى خودش ايمان نياورد و با كفر از ، دش كفار قريش نسبت به رسول خدا(ص) مي
. عبدالحسين طيب اينجا عالوه بر اينكه اين  هالكت انداخت دنيا رفت و خود را به

آن را مخالف جمع كثيري از روايات ، داندروايت را مخالف ظاهر و نص قرآن مي
اع در اخبار و ادعيه و زيارات اجم«گويد: داند و ميشيعه و سني ميديگر در كتب 

طالب (ع) ايمان كامل به  حضرت ابى دارند و اين اخبار به حد تواتر رسيده كه
 حضرت رسالت(ع) داشت و مجمع ابيان نيز اشعار زيادى از او در مدح پيامبر(ص)

 ).5/40: 1378، (طيب» به نقل از كتب عامه نقل نموده است
و مالئكـه   جـن ، وي برخي رواياتي را كه دال بر اين امر است كه فقـط انسـان  

، كنـد  كند. طيب ابتدا آياتي كه خالف اين امر را اثبات مي رد مي، داراي شعور هستند
نيز ، دارد 1كند كه روايات بسياري كه تواتر معنوينمايد و سپس اعالم ميگوشزد مي

كننـد ائمـه (ع) زبـان حيوانـات را     روايـاتي كـه بيـان مـي    ، رساند خالف اين را مي
 )12/415: 1378، فهميدند. (طيب مي

نيز بـا  ، كننداقوالي كه برخي از آيات را منسوخ اعالم مي همچنين مفسر درباره
 كند. مثال درباره آيه سوم سوره نوررد مي، توجه به مخالفت آن اقوال با صريح اخبار

زانٍ أَو مشْـرِك و حـرِّم ذلـك علَـى      الزَّاني ال ينْكح إِالَّ زانيةً أَو مشْرِكَةً و الزَّانيةُ ال ينْكحهـا إِالَّ «
                                                 

هاست كه يا به جايي است كه الفاظ حديث مختلف است ولي همه شامل معنايي است كه مشترك بين آن .1
كند و علم به قدر مشترك به سبب كثرت اخبار حاصل گرديده است. ن و يا التزام بر آن معني داللت ميتضم

 ).35: 1387(سبحاني، 
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(و الناس اليوم بتلـك  « معتقد است كه اين اقوال با اين روايت معصوم(ع): » الْمؤْمنينَ
المنزلة فمن اقيم عليه حد زنا او شهر به لم ينبغ الحد ان يناكحـه حتـى يعـرف منـه     

 ).9/490: 1378، مخالف است (طيب» التوبة

مباني خود تا حد امكان اصرار بر نقل روايت از معصـوم(ع) و  مفسر با توجه به 
دارد. در واقـع نـزد وي مـالك ايـن     ، آنچه را كه مويد آراي عقيدتي و كالمي اوست

اگر روايتي از مفسرين عامه  اش باشد و ثانيااست كه روايت اوال موافق عقايد مذهبي
، وم(ع) گزارش شده باشددر صورتي كه مخالف آن روايت را از معص، نقل شده باشد

و ما به طور خالصه آنچه «گويد: ذيرد. وي در اين باره ميپروايت معصوم(ع) را مي
» كنيم بحـول اللَّـه و قوتـه    كه موافق با مذهب و مطابق با بعض اخبار هست بيان مى

بسيار است كه ، هاي ذكر شده). نمونه براي اين مورد عالوه بر نمونه225: 9ج، (طيب
 ،5/285، 4/4، 14/110: 1378، دهـيم (طيـب  نـد نمونـه آن را آدرس مـي   فقط چ

 ... ) و8/388
مفسر در مواردي نيز پا را از حد معمول فرا نهاده و روايتـي را كـه بسـياري از    

در مخالفـت  ، نهد و روايتي را كه به نحـوي كنار مياند،  مفسران شيعه و سني پذيرفته
«« ذيل آيه، ال ويكند. براي مثنقل مي، طرف مقابل است

) ابتـدا بـه نقـل از    6(احـزاب/ » 
(ص) به پيامبر اكرم  نويسد كه شأن نزول آن درباره وليد بن عقبه است كه مفسرين عامه مي

اند. سـيد عبدالحسـين    خبر دروغ داد كه قبيلة بني خزيمه بعد از اسالمشان كافر شده
كند كه مطابق آن اين  لذا روايتي از معصوم(ع) نقل مي، پذيرد اين روايت را نمي، طيب

) در 12/224: 1378، . (طيب آيه درباره افك عايشه نسبت به ماريه قبطيه بوده است
ه مفسر اطيب البيان از جمله مفسران معدودي است كه روايت سـبب نـزول را   اين آي
اما اكثر مفسران اهل سنت و حتي شـيعه ايـن   ، قبول ندارد» وليد بن عقبه«ي درباره
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عنوان سـبب   يا حداقل برخي از مفسران شيعه روايت دوم را به، اند روايت را پذيرفته
نـزول آيـه    در اين درباره معتقـد اسـت كـه    اند. عالمه طباطبايي نزول دوم ذكر كرده

مذكور در داستان وليد بن عقبه در روايـات وارده از طـرق اهـل سـنت و همچنـين      
) ابـن  18/476: 1353، اسـت. (طباطبـايي   1روايات وارده از طرق شيعه مسـتفيض 

عبدالبر نيز در كتاب االستيعاب چندين روايت به طرق مختلف آورده كـه ايـن آيـه    
 )34/1553ق:  1412، شده است. (ابن عبدالبر بن عقبه نازل درباره وليد

 2. عدم تعارض روايات با عقل2-3
(ع) هاي الهي قلمداد شده است. امام صادق عقل و خرد در نصوص ديني يكي از حجت

 « فرمايند: خطاب به هشام مي
اي   )1/16ق:  1409، (كلينـي » 

هشام! همانا خداوند بر مردم دو گونه حجت دارد: حجتي آشكار و حجتـي پنهـان؛   
و حجت پنهـان عقـول ايشـان    ، امان هستندپيامبران و ام، رسوالن، حجت آشكار او

» ««است. همچنين پيامبر اكرم (ص) فرمودند: 

                                                 
وقتي خبر متواتر به خبري گفته شد كه به نفسه مفيد علم باشد پس هر خبري كه به اين حد نرسد خبر واحد  .1

 ).37: 1387، آن را مستفيض گويند (سبحاني، است. حال اگر عدد روات خبر واحد از سه نفر گذشت
. مقصود از عقل در مبحث ما به عنوان معيار نقد روايات و نيز يكي از منابع اجتهاد، عقل نظري و عقل عملي است. از 2

نگاه عالمه مجلسي در بيشتر روايات كتاب عقل و جهل به دو معناي عقل نظري و عقل عملي بكار رفته، قدرت درك 
گويند يا قدرت انتخاب خير و اجتناب از شرّ كه به معناي عقل عملي گفته ر كه اصطالحا به آن عقل نظري ميخير و ش

گويد: كار عقل عملي به كار بستن تمام قوا حتي قوه شود. مال مهدي نراقي نيز  در تعريف عقل عملي و نظري ميمي
ت و ادراك خير و صالح، كار عقل نظري است و عاقله به سوي كار اصلح است، در حالي كه درك حقايق موجودا

بندي،  ). عالوه بر اين تقسيم505، ص1390عقل نظري مرشد و راهنماي تصرفات عقل عملي است (به نقل از : نصيري
بعد از ذكر آراي » معيارالعلم«هاي مختلفي دارد، غزالي در كتاب خود بندي عقل از لحاظ مختلف ديگر نيز تقسيم

اند  گويد: منظور از عقول عبارت قديم و دانشمندان اسالمي به ويژه فارابي به انواع عقول اشاره كرده ميفالسفه يونان 
.  عقلي كه مورد نظر 3. عقلي كه مورد نظر متكلمان است. 2. عقلي كه مورد نظر جمهور و عامه مردم است. 1از: 

 به بعد رجوع كنيد). 162اثر محمد غزالي صفحه» طقمعيار العلم في فن من«فالسفه است. (براي آگاهي بيشتر به كتاب
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) تمام خير وخوبي با عقل درك پذيراست وكسي كه 54ق:  1404، (ابن شعبه حراني
 دين ندارد.، عقل ندارد
ماننـد  ، ترين عقل گريـزان سرسخت، بر آيات قرآن و كالم معصومين (ع) عالوه

هاي خويش و احتجاج بر در موارد متعددي در تبيين ديدگاه، اخباريان و اهل حديث
، انـد (ر.ك: يوسـفيان و شـريفيان   از مقدمات و روش عقلي اسـتفاده كـرده  ، مخالفان
خرد بشري براي فهم دين و  كه در اصل توانايي عقل و). خالصه اين41-45: 1383

 جاي هيچ گونه ترديدي نيست.، اعتبار آن
تواند در پذيرش و رد پر واضح است كه عقل مي، با توجه به مطالبي كه ذكر شد

كند كه مخالفـت   بسياري از روايات دخالت داشته باشد. آيت اهللا سبحاني تصريح مي
وايـات اسـت كـه عمـوم     هاي شناخت سره از ناسـره ر يكي از راه، با سنجش عقلي

شـمارند  پژوهشگران و محققان اسالمي اعم از اهل سنت و شـيعه آن را معتبـر مـي   
 ).65-61ق: 1419، (سبحاني

از منظر مفسر اطيب البيان نيز عقل جايگاه خاصي دارد. وي بسياري از مباحث 
، مانند: لـزوم شـكرگذاري (طيـب   دهد،  ميقرآني را با براهين و ادله توضيح و شرح 

) وجوب توبه 6/ 4لزوم تقوي (همان: ، )83/ 4، 1378، قبح ظلم (طيب، )129: 4ج
وي در قبول و رد روايات ، موارد ) و ... عالوه بر اين4/248معاد (همان: ،و استغفار

 برد. از عقل هم بهره مي
يكي ديگر از معيارهاي نقـد  ، بنابراين موافقت و مخالفت روايات با مباني عقلي

نزد طيب است. هر چند كه مفسر از اين معيار همچون دو معيار قبلـي  متني روايات 
عقل معيار قبول و رد روايت بوده ، اياما در موارد نسبتا قابل مالحظه، استفاده نبرده
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در ادامه به بيان چند مورد درباره نقد روايت با دليل ، تر شدن بحثاست. براي روشن
 ود.شعقلي در تفسير اطيب البيان اشاره مي

اي از روايات را بايد به لحاظ عقلي محال شمرد. مانند رواياتي كه ناظر به دسته
مضمون اين روايات عالوه بر اينكه خالف نصوص قرآني ، جسمانيت خداوند هستند

قائلنـد    مجسـمه «گويد:  باشند. طيب در اين باره مياز نظر عقلي نيز محال مي، است
بر تخت نشسـته و  ، دست دارد، ل و حبوط داردنزو، مكان دارد، كه خدا جسم است

كند و به تعبير خودش وي اين عقايد را رد مي». بينند فرداى قيامت مؤمنين او را مى
). عبدالحسـين طيـب در بيشـتر    4/433: 1378، نامد (طيـب ها را مزخرفات ميآن

را  هـا كنـد و همـه آن  موارد رواياتي را كه ناظر به جسمانيت خداوند است نقل نمـي 
داند. اما در مواردي نيز براي اينكه بي اعتباري و خالف عقـل بـودن   خالف عقل مي

كند؛ مثال وي يكي از اين روايات را ها را نقل ميآن، اين روايات را بيشتر نشان دهد
اين است كـه تيـر نمـرود      و از مزخرفات عجيبه بعض مجسمه«كند: اينگونه نقل مي

كننـد و  وح شد و روز قيامت تخت خدا را نصب مـي اصابت كرد بر ران خدا و مجر
آيد بعد حسين بن على (ع) مي، نشيند براى محاكمه خدا بر آن تخت روى كرسى مى

دهد كه از تير كند و نشان ميخدا ران خود را باز مي، كندو شكايت از ظلم يزيد مي
تـو هـم    گويد من نمرود را عفو كـردم نمرود هنوز مجروح است و به حسين (ع) مي

). همچنـين وي در  5/115: 1378، (طيـب » روند بهشتيزيد را عفو كن و تماما مي
 دانـد و منسوب بـه فرقـه مجسـمه مـي    ، جايي ديگر رواياتي را كه خالف عقل است

و غـالت و   اخباري كه صريحا بر خالف عقل و شرع است؛ اينها را مجسـمه  «گويد:  مي
: 1378، (طيـب » فاضربه الى الجدار«دارد كه  اين نوع اخبار را، اهل ضاللت جعل كردند

8/218.(   
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 . عدم تعارض با تاريخ قطعي2-4
يكي ديگر از مباني نقد و فهم روايات بررسي ارتباط آن با شرايط تـاريخي عصـر   «

محرف و ساخته ، مجعول، به گواهي تاريخ قطعي، صدور حديث است. برخي روايات
براي تأمين اهداف خود آنان بوده است.  هاي زور مدار و پرداخته اشخاص و جريان

توانـد از نظـر زمـاني     مفسر نمي دهد مينشان ، گاهي برخي قرائن و شواهد تاريخي
يا راوي به هيچ وجـه محـل وقـوع حادثـه يـا      ، حديث را از يكديگر تشخيص دهد

صدور سخن را درك نكرده است و ... مثالً راوي روايات غرانيق ابن عباس است كه 
وقوع حادثه سه سال بيش نداشته است؛ زيرا وي متولد سال سـوم قبـل از   در زمان 

، ) بنـابراين 728: 1391، (دلبـري ». تواند ناقل اين حادثه باشـد  هجرت است و نمي
هـاي   مسلمات تاريخي است. برخي از گـزارش ، هاي نقد و فهم حديث يكي از ابزار

 زيابي كرد.توان ار موجود در احاديث را با عرضه به دانش تاريخ مي

البيان نيز در تفسير خود از نقش علم تاريخ و بخصوص تاريخ عصر  مفسر اطيب
نزول و صدر اسالم غافل نبوده است. وي در موارد متعـددي روايـاتي را بـه دليـل     

نمايد. مثالً وي گاهي مكي و مدني بـودن  تعارض با گزارشات روش تاريخي رد مي
دانستن رواياتي كه به تعيين مصداق اشـاره دارد   اي را دليل بر مردوداي يا سوره آيه

««سوره احقاف درباره اينكـه منظـور از    10؛ براي نمونه ايشان در آيه دهد ميقرار 
رواياتي را كه منظـور از آن را عبـداهللا بـن    ، چه كسي است» 

در مكه نازل شـده و عبـد اللَّـه بـن      اين سوره«گويد: كند و ميرد مي، داندسالم مي
 ).12/140: 1378، (طيب» سالم در مدينه اسالم آورد

از روايـات  ، ايدر مواردي نيز درباره روايات ناظر بر ناسخ و منسوخ بودن آيه
سـوره   5برد. براي مثـال ذيـل آيـه    مكي و مدني براي نقد و رد آن روايات بهره مي
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روايـاتي را  ، هاستام اهل كتاب و ازدواج با آنمائده كه راجع به احكام خوردن طع
كه از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) كه حاكي از نسخ ايـن آيـه بـا آيـاتي از سـوره      

رد و براي اثبات مدعاي خود عالوه بر ضعف سـندي روايـات   ، ممتحنه و بقره است
ملـه سـوري   كند؛ اول اينكه سوره مائده از جبه دو امر ديگر نيز اشاره مي، مورد نظر

است كه هيچ يك از آيات آن نسخ نشده و دوم رواياتي كه داللت دارد كه اين سوره 
شده و   نازل  اى است كه در مدينه قبل از رحلت پيغمبر (ص) و سوره بقره اول سوره

 ). 4/304: 1378، است. (طيب  سوره ممتحنه هم قبل از اين سوره نازل شده
نظـري خـالف اكثـر    ، ايي و مدني سـوره عبدالحسين طيب گاهي در تعيين مك

كند كه اين سوره مدني است و بيان مي» نبأ«مثال وي در ابتداي سوره ، مفسرين دارد
اميرالمومنين (ع) است. اما اين جا مانند برخي از » الذي هم فيه مختلفون«منظور از 

ـ  ده و بـه  موارد مشابه مفسر در اصرار بر روايات معصومين(ع) راه افراط را در نوردي
پردازد كـه ايـن آيـه را در شـأن اميرالمـومنين (ع)      نقل رواياتي از اهل بيت (ع) مي

نبأ در مكه نازل شده و حتي جـزء سـور اختالفـي نيـز      دانند. در حالي كه سوره مي
گويـد:   ). عالمه طباطبايي نيز در اين بـاره مـي  156-129ص ، نيست (ر.ك: معرفت

ور از نبا عظيم على (ع) است. ولـى ايـن از بـاب    در بعضى از روايات آمده كه منظ«
 )20/163، 1417، (طباطبايي»  فظ آيهنه تفسير ل، بطن قرآن است

آيه اهللا طيب در قبول و رد تعدادي از روايات اسباب نزول نيـز از موافقـت يـا    
پـذيرد  نمي، كند و روايتي را كه مخالف تاريخ قطعي استعدم آن با تاريخ اشاره مي

«« آيه مثال ذيل
) سبب نزول آيه را به دوران صـدر اسـالم   26(انفال/» 
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و رواياتي كه سبب نزول آيه ، داند رت مرتبط ميوضعيت مسلمانان قبل و پس از هج
به خاطر مخالفت ، داند را مربوط به قوم انصار و يا مهاجران پيش از اسالم آوردن مي

يك از مهاجران و  هاي تاريخي هيچ كند. زيرا مطابق داده با نص قرآن و تاريخ رد مي
نصارا نداشـتند و بـا   انصار قبل از اسالم قليل و مستضعف نبودند و ترسي از يهود و 

مسلك و همه كافر و مشرك بودند. اين در حالي اسـت كـه تـاريخ گـواهي      آنان هم
جمعيت بودن تحت شكنجه مشركين  مسلمانان در مكه به خاطر ضعيف و كم دهد مي

كردند  برخي به يمن و گروهي نيز به طائف مهاجرت مي، بعضى به حبشه، قرار داشتند
طالب دائماً مورد اذيت مشركان بودند. اما انصار نيز پس از  اي نيز در شعب ابي و عده

 )6/102: 1378، هجرت رسول اللَّه(ص) گرفتار فقر و فاقت گرديدند. (طيب
تـاريخ قطعـي و يـا حـداقل     ، گيري مفسـر  البته بايد توجه داشت كه مالك بهره

دربـاره  براي نمونـه او  ، بخش است و نه درجايي كه تاريخ خود مبهم باشد اطمينان 
كند زيرا معتقد است كه تـاريخ   ومأجوج به تاريخ اعتنا نمي اسكندر و داستان يأجوج

بـاره نيسـت.    قبل از اسكندر بسيار تاريك است و اعتنايى به قول مـورخين درايـن  
 )8/404: 1378، (طيب

 . عدم مخالفت با مباني كالمي شيعه2-5
از مباني كالمي اسـالم و بخصـوص   توان به دفاع مي، از امتيازات تفسير اطيب البيان

اجتماعي و سياسـي كـه در   ، مذهب تشيع اشاره كرد. وي با توجه به شرايط فرهنگي
در پي دفاع تمام قد از دين و مذهب خود است. به همين دليل مـا  ، بردآن به سر مي

 در اين تفسير به كرات شاهد دفاع مفسر از مباني كالمي و اعتقادي شيعي هستيم. 
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مباني كالمي و ضروي تشيع اعتقاد به عصمت همه انبياست. بـه عنـوان   يكي از 
نويسد:  سيد علم الهدي يكي از برجستگان متكلمان شيعي در اين خصوص مي، نمونه

پيش از پيامبر ، خواه كبيره باشد يا صغيره، انجام گناهان، روا نيست بر پيامبران (ع)«
). ديدگاه علماي اهل سـنت امـا   24: 1377، الهدي (علم». يا پس از آن، شدن باشد

زيرا بيشتر آنان گناه را به طور سهو و انجـام گناهـان   ، درباره عصمت يكسان نيست
اي از  اند. عـده  دانند و برخي با جواز انجام صغيره مخالف صغيره را بر انبياء جايز مي

، ران شـود اند كه انجام آنچه باعث نفرت مردم از پيامب محققان عقايد نيز بر اين عقيده
جايز نيست و بدين جهت آيات و روايـاتي را  ، يا چيز ديگر، خواه گناه صغيره باشد

گويند  كنند و مي كه حكايت از ارتكاب گناه توسط انبياء(ع) دارد توجيه و تأويل مي
ترك اولي است نه اينكـه پيـامبران(ع) دروغ گفتـه و يـا     ، گونه ظواهر مقصود از اين

 ).27-24 :(همانمرتكب معصيت شده باشند 
نويسـد:  كند و ميعبدالحسين طيب نيز بر اين امر بارها در تفسير خود اشاره مي

است كـه تمـام انبيـاء و اوصـياء انبيـاء(ع)        مذهب  چنانچه عقيده شيعه و از اصول«
مثـل  ، معصوم هستند از ابتداي عمر تا انتهاى آن و بسا در غير آنها هم عصمت باشد

). در جـاي  11/205: 1378، (طيـب ». يم و حوا و غير اينهاصديقه طاهره(ع) و مر
به ضرورت مذهب شـيعه و بـه برهـان عقـل      انبياء(ع)  عصمت«نويسد: ديگر نيز مي

ثابت و محقق است باالخص نبينا و آله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه حتّـى تـرك   
). وي بـا  4/195: 1378، (طيـب ». اولى هم در تمادى عمر از آنها سر نـزده اسـت  

دارد بسـياري از مطالـب   » كلـم الطيـب  «توجه به اينكه كتابي در زمينه عقايد به نام 
 .دهد ميمربوط به عصمت انبياء(ع) را به اين كتاب ارجاع 
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مفسر اطيب البيان رواياتي را كه خالف اصل ، حال با توجه به اين مبناي كالمي
 كند.  رد مي، ضرورت مذهب شيعه است

سوره كهف حاكي است كه يهود از رسـول   23ي  مونه روايتي ذيل آيهبه عنوان ن
فرمود: فردا بياييد تا ، حضرت بدون اين كه انشاءاهللا بگويد، خدا (ص) پرسشي كردند

سـپس آيتـي   ، به همين جهت چهل روز وحى از آن حضرت منقطع شـد ، پاسخ دهم
. «« نازل گرديد كه

زيرا نسيان و فراموشي را منـافي بـا   ، داند سيد طيب در اينجا اين روايت را باطل مي
داند و در پايان اين آيه را دستوري همچون ساير اوامر و  عصمت حضرتش(ص) مي

 ). 8/343: 1378، داند (طيب مينواهي براي مخاطبان عام و ساير مسلمين 
صاحب تفسير اثنا عشري نيز همين رأي طيب اصفهاني را مـد نظـر قـرار داده    

). آيه اهللا مكارم نيز معتقد اسـت  39 :8ج، ش1363، است (حسيني شاه عبدالحسيني
اياك اعنـى  «كه خطاب در اين آيه مومنان هستند و مصداق ضرب المثل مشهورعربي 

 ).12/388: 1374، (مكارم شيرازي» و اسمعى يا جاره
البيـان و   مانند طبرسى در مجمـع ، اين در حالي است كه برخي ديگر از مفسران

اند كه حاصلش اين است كه سهو  پاسخ ديگرى داده، ابوالفتوح در تفسير معروف خود
و فراموشى در احكام و در مقام رسالت از طرف خداوند در مورد انبياء جايز نيست 

، موضوعات در صورتى كه موجب گمراهى مردم نشود مانعى ندارد (همـان و اما در 
1374 :5/290( 

طيب در تفسير خود فقط به دفاع از عصمت پيامبر اسالم(ص) اكتفا نكرده بلكه 
. براي مثال دهد ميمورد نقد قرار ، هاي ناروايي را كه به ساير انبياء داده شدهنسبت

روايات چيزهايى نقل شده كه قابل اعتماد حضرت ايوب(ع) در بعضى از درباره 
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باشد و چنين به نظر  هاى شرعى و عقلى سازگار نمى نيست و با اصول مذهب و دليل
رسد كه اساس آن از تورات و اسرائيليات است. وي در داستان حضرت ايوب(ع)  مى

ب درباره حضرت ايو 1سوره انيباء رواياتي را كه اكثرا از طريق اهل سنت 21در آيه 
و با ارائه داليلي آنها را رد و با  دهد مياست را به شدت مورد نقد و نكوهش قرار 

، كند. (طيباستفاده از روايات معصومين(ع)به مقام و عظمت اين نبي الهي تصريح مي
گويد: هاي حضرت ايوب(ع) مي). و در جاي ديگر نيز در مورد رنج9/225: 1378

مفصل است لكن بسيارى از آنها برخالف معتقدات اخبار در باب رنج ايوب بسيار و «
 ) 11/147: 1378، (طيب». كنيمشيعه درباره انبياء(ع) است و ما از آنها اعراض مي

 . تعامل مفسر با روايات متعارض2-6
يكي از معضالت روايات تفسيري كه گاه صدور برخي ازآنها از معصوم(ع) را مـورد  

هاسـت. وجـود. وجـود ايـن عارضـه بـه        ن آنوجود تعارض بيدهد،  ميترديد قرار 
نقل به معنا و تقيه ، گردد كه مسائلي همچون: وضع و جعل حديث عواملي چند بازمي

) 192-190: 1389، ازجملــه عوامــل اصــلي در رخ نمــودن آن اســت. (مســعودي
اند و اماميه در عصر  گونه احاديث بوده بنابراين دانشمندان اسالمي از قديم متوجه اين

مان (ع) با توجه به دسترسـي آنـان بـه منبـع واقعـي سـنت از آن بزرگـواران        معصو
 ) 219: 1379، اند. (غروي نائيني حل اين مشكل استمداد طلبيده باره و راه دراين

كند و دسـت  آيه اهللا طيب در مواردي فقط به اختالف و تعارض اخبار اشاره مي
كند. براي نمونـه  به خدا واگذار ميزند و علم آن را ها نميبه ترجيح يا جمع بين آن

««ذيل آيه 
                                                 

 اند).كند و اكثر اين روايات در كتاب كامل في التاريخ ابن اثير ذكر  شده(البته وي هيچ يك از روايات را نقل نمي. 1
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) مفسر به دو شكل تفسير و براي هر تفسير به چند روايـت اسـتناد   62(نساء/» 
، (طيـب ». و اهللا العـالم «گويـد:   و مي دهد ميكند و در پايان هيچ يك را ترجيح نمي

به كرات در تفسير اطيـب البيـان   » واهللا العالم«) در واقع اين اصطالح 4/121: 1378
 تكرار شده است.

تواند ايـن باشـد كـه    زند ميدليل اينكه مفسر در اين موارد دست به ترجيح نمي
ها را نداشته است. وي در مقدمه تفسير بـه ايـن   يكي از آن وي قرينه قطعي بر قبول

، هر گاه خبر معتبرى در تفسير و تأويل و بيان آن يافتم«گويد: امر اشاره كرده و مي
نمايم و هر گاه خبر معتبرى نيافتم علمـش را بـه    آن خبر را متذكر شده و تشريح مي

 )1/27: 1378، (طيب»  كنم  اهلش محول
يب البيان در مواردي در بر خورد بين روايات مختلف و متعارض اينكه مفسر اط
، به اين معني نيست كه وي هميشه به اين شيوه عمل كرده است، دست به ترجيح نزده

اي برخي را بر بعض ديگر رجحان داده است. دو عامل در  بلكه گاهي با قرائن و ادله
 دارد: ترجيح روايتي بر ديگري از ديدگاه وي برجستگي بيشتري

 الف) هماهنگي با ظواهر قرآن
درباره حجيت ظواهر قرآن دو ديدگاه كلي وجود دارد؛ ديـدگاه اول كـه نظـر اكثـر     

توانيم  ظواهر قرآن حجيت و مدركيت دارد و ما مى«علماي اسالم است اين است كه 
آن را مستقال مورد عمل قرار دهيم ، در موارد مختلف به معناى ظاهرى آن تكيه كرده

هاى خويش به آن تمسك جوييم زيرا ظواهر قرآن  در گفتار و نظريات و استداللو 
گروهى از دانشمندان و ، باشد. در مقابل اين نظر براى عموم مردم حجت و مدرك مى

گويند كه ظواهر قرآن قابل اسـتناد   كنند و مى علماى حديث اين حقيقت را انكار مى
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از آيات قـرآن غيـر از آن باشـد كـه از     زيرا شايد هدف و منظور پروردگار ، نيست
توان معانى ظاهرى قـرآن را گرفـت و در    اين است كه نمى، شود ظاهرش فهميده مى

 )334-328 :1371، (خويي». مواقع نياز به آن تكيه و استناد نمود
بـه  ، سيدعبدالحسين طيب بر اين باور است كه حجيت ظواهر قرآن مشروط است

بايد ظاهر آن آيـه را  ، وايات قطعي ديگري خالف آن باشداين معني كه اگر آيات يا ر
آيات شريفه قرآن چند قسم اسـت؛  « گويد:مد نظر قرار ندهيم. وي در اين مورد مي

ظواهر آن حجت اسـت تـا   ، نصوص قرآنى مبين و واضح است و انكارش كفر است
). 9/278: 1378، (طيـب » اي ازآيات و اخبار بر خالف آن نباشـد  مادامى كه قرينه

مشـروط  ، نصوص و ظواهر قرآن حجت است«گويد: همچنين در جايي ديگر نيز مي
، (طيـب »  بر اينكه در باب ظواهر قرينه برخالف نباشد چـه متصـله و چـه منفصـله    

1378 :7/12( 
طيب در مواردي كه براي آيه يا آياتي روايات سـبب نـزول مختلـف ذكرشـده     

««  پذيرد مثالً در ذيل آيه يه است ميآن روايتي را كه موافق با ظاهر آ، است

كه خـدا چـه نعمتـي بـه مسـلمانان       ) در مورد اين11ه/(مائد» 
چون «گويد:  پردازد و در ادامه مي ابتدا به نقل روايات مختلف مي، ارزاني داشته است

لكن قول اخيـر اقـرب بـا    ، توانيم صحبتى كنيم ما مدركى براى اين اقوال نداريم نمي
، بيشتر نـك (طيـب    ). براي مطالعه4/317: 1378، (طيب»  مضامين آيه شريفه است

 ).2/226؛ 6/93؛ 8/291؛ ج 2/134
همچنين در تفسير قصص قرآن نيز با استفاده از ظواهر آيات برخي از روايـات  

«« 90براي مثال در سوره يوسف ذيل آيه ، پذيردرا نمي
در بيان اينكه برادران حضرت يوسف(ع) چگونه برادر » 
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هاى او ظـاهر شـد ديدنـد     بعضى گفتند تبسم كرد دندان«گويد: خود را شناختند مي
شناختند. لكـن اينهـا   ، هاى يوسف است بعضى گفتند تاج از سر برداشت شبيه دندان

««همان كلمه يوسف بود كه فرمـود    خيال بافى است بلكه ظاهر آيه
زيرا احدى از افعالى كه آنها به يوسف و برادرش كردند خبـر نداشـت     »

جز خود يوسف لذا فهميدند و به نحو سؤال با تأكيد به ان و الم و كلمه انت عـرض  
). 265: 7ج، (طيـب » كردند شما يوسف هستى و اال ممكن بود بگويند انت يوسـف. 

 )11/246، 9/515 ،9/83، 6/289؛ 5/220؛ 5/91: 1378، هاي ديگر (طيبمونهن
عالوه بر اين موارد مفسر برخي از روايات را نيز به دليل اينكه با ظاهر آيات در 

اخبارى كه در «گويد: مي، سوره يوسف 15كند. مثالً در آيه قبول نمي، تضاد است
ف است و منافى با ظواهر آيات است لذا از كنند تماما ضعيكيفيت القاء او در چاه مي
كنيم و بيش از آنچه از ظواهر آيات يا اخبار معتبره به دست نقل آنها خوددارى مي

  )7/168: 1378، (طيب» گوئيمآيد نميمي

 ب) انتساب به معصوم(ع)

سيد عبدالحسين طيب در مواردي كه روايات و اقوال مختلف و متعارضي درباره يك 
. دهـد  مـي تـرجيح  ، آن روايتي را كه منسوب به معصوم(ع) است، شده استآيه وارد 

اينكـه  » ««سوره كهف  77براي مثال وي در آيه
كند كه برخي ابتدا اقوال مختلف را بيان مي، كه در آيه آمده كجاست» قريه«منظور از 
دانستند. ايـن دو قـول را رد   » ايله«برخي نيز آن را ، »انطاكيه«ظور از قريه گفتند من

بعضـى  «گويـد:   پـذيرد و مـي  ولي روايت امام صادق(ع) در اين مورد را مي، كندنمي
در خبر از حضرت صادق(ع) است كه   گفتند انطاكيه بوده بعضى گفتند ايله بوده لكن

 )8/388: 1378، (طيب» ناصريه بوده است
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««همچنين در آيـه  
اقوال مختلفي را نقل » ربهِم  أَخْبتُوا إِلى«در توضيح و تفسير ، )23(هود:» 

اند: منظور تسـليم  كه فرموده دهد ميترجيح  اما وي روايت امام صادق(ع) را، كندمي
 ).7/33: 1378، است (طيب

روايات زيادي را بيان و اكثر روايات را ، عبدالحسين طيب در بحث فضايل سور
كند كه در فضيلت بيان مي» يس«كند. مثالً وي در ابتداي سور از معصوم(ع) نقل مي

امـا وي فقـط آن دسـته از     ،اين سوره روايات مختلفي از عامه و خاصه نقـل شـده  
 )11/44: 1378، كند. (طيب نقل مي، روايات را كه از معصوم(ع) است

مفسر در اكثر موارد همچون دو نمونه قبل دليل اينكه چرا روايت معصـوم(ع) را  
كند و بيشتر فقط روايت را به صرف انتساب به معصـوم(ع)  ذكر نميدهد،  ميترجيح 
» و والد و ما ولَد«كند. به عنوان مثال در آيهتحليل نمي و ساير اقوال را دهد ميترجيح 

بعضـى  ، نويسد: در اين كه منظور از والد و ولد كيست اقوال مختلف است ) مي3(بلد:
گفتند: مراد آدم و ذريه او است كه خلقت انسان باشد كه اشرف مخلوقـات اسـت و   

آنهـا كـه تمـام از نسـل آدم      بعضى گفتند: مراد آدم و انبياء و اوصـياء ، اعجوبه دهر
بعضـى  ، بعضى گفتند: مراد ابراهيم و فرزندش اسماعيل كه بناى كعبه نمودنـد ، هستند

بعضى گفتند: هر والد و ، گفتند: ابراهيم و نسل او از عرب كه سكونت در مكه داشتند
قول اول كه مروي از امام صادق(ع) ، مفسر اطيب البيان در بين اين اقوال  1ولد است.

يعني حضرت آدم(ع) و ذريه و دليل اينكه چـرا سـاير اقـوال را بـر     ، پذيردمي، ستا
 كند. بيان نمي، پذيردنمي

                                                 
 البيان صاحبان هر يك از اين اقوال مشخص شده است. مجمع. در 1
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مفسر گرانقدر در پذيرش اقوال صرفا منسوب به معصومين(ع) گاه دچار افراط 
 شده و كمتر دست به تحليل و بررسي زده است.
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