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1 نامه مؤلف زندگي

 هجـري 1272( هجري قمـري 1312سيد عبدالحسين طيب در هفتم محرم سال

به در ميان طايفه) شمسي در اصفهان ديده» مير محمدصادقي«اي از سادات معروف

و دوازده ساله بود كه پدرش مرحوم مير. به جهان گشود  محمدتقي را از دسـت داده

و سرپرستي او را عهد ميهمادرش تربيت .شود دار

و در وي از نوجواني درس طلبگي را از مدرسـه ميـرزا مهـدي اصـفهاني آغـاز

مي)7امام صادق(مدرسه چهار باغ  .دهد ادامه

 اجتهاد اجازة

آيت اهللا سيد عبدالحسين طيب، پس از تلمذ از اساتيد بزرگوار خود، از بـسياري

الحـسن اصـفهاني، آيـت اهللا آيـت اهللا سـيد ابو: از آيات عظام حوزه نجف از جمله 

و آيت اهللا محمدحـسين نـائيني، موفـق بـه اخـذ درجـة اجتهـاد ضياء الدين عراقي

)292/همان،(شود مي

از علماي قـم بـه رغم اصرار شماري به ايشان پس از بازگشت از نجف اشرف،

و در مدرسة اصفهان را ترج اقامت در قم، حوزة  و بدانجا رفته  صـدر، درس يح داده

م ميو و برخالف جو موجود كه صاحبان درج باحثه را آغاز و حتـي كند؛ ة اجتهـاد

و آن را كـسر ائمة و خطابـه پرهيـز داشـتند و وعظ شـأن جماعات از رفتن به منبر

و موعظه را احيا دانستند، بحث مي آن فقيه بزرگـوار، در كنـار. نمايدميءهاي منبري

و تفسيري هم غفلـت دروس حوزوي، از تشكيل جلسات مداوم اعتقا  و اخالقي دي

هايي است كه از آن مرحوم به يادگـار مانـده آن جلسات، كتابةنتيج. نداشته است 

.است

 تأليفاتتعداد

در»اطيب البيان«-1 . جلد به زبان فارسي14 في تفسير القرآن،

در-2 . جلد به زبان فارسي3 كلم الطيب في العقايد،

.د، در يك جلد به زبان فارسي العمل الصالح في العقاي-3
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 وفاتزمان

وت آي و مجاهـدت در تـرويج ديـن و تـالش اهللا طيب پس از عمري بر بركت

و در 1370مذهب تشيع، عاقبت در سال   سالگي چشم از جهـان فـرو 101 شمسي

و در جايگاه ابدي خود كه در اصفهان واقـع اسـت،» مسجد كازروني« محوطة بسته

.گيرد آرام مي

 تفسيرنگاريزة انگي

درت مرحوم آي و در مصاحبه با مجلّه حوزه، انگيز مقدمةاهللا طيب ة تفسير خود

:كند نگارش اين تفسير را چنين بيان مي

علـت. به صورت مـداوم شـروع كـردم 1341نگارش تفسير را تقريباً از سال«

در عالم رؤيا به حقي  ـ بود كه ـ ارواحنا فداه ر نگارش هم، سفارش حضرت حجت

از آن زمـان مـن بـدون.و به بنده امر فرمودند كه اين تفسير را بنگارم2داشتند

ـ در سال. وقفه به نگارش آن مشغول شدم ـ يعني جلد چهاردهم آخرين جلد آن

ش منتشر شد؛ كه به اين ترتيب، تأليف اين دوره تفـسير هيجـده سـال بـه 1359

(طول انجاميد )42/،33مجله حوزه، شماره.

د« در عالم رؤيا خدمت حضرت بقيشبي ـ مـشرّفةوباره ـ روحي له الفـداء اهللا

و به ايشان عرض كردم  » آيا اين تفسير مورد رضايت خاطر شما هـست؟«: شدم

آن«پس امضا بفرماييد«: عرض كردم»!نعم«: فرمودند حضرت يك نقطـه پـاي

مي. تفسير گذاردند  لـذا بـا كمـال. گـردد حقير ديدم كه از آن نقطه، نور متصاعد

و بانگ بلند مي  اهللا هم نوشتن اين تفسير به امر مبارك حضرت بقية: گويم جرئت

و هم به امضاي آن حضرت رسيده است )280–14/279طيب اصفهاني،(بوده

و هم جـرأ هم اين خواب مطرح نمي البته اي كاش كه ت بيـان امـضاي آن؛ شد

و ما هم در مق و بررسي اين تفـسير، نـاگزير زيرا كه خواب را حجيتي نيست ام نقد

و علمـي در اختيارمـان گذاشـته هايي خواهيم بود كه سنجه از بيان كاستي  هاي ديني

.كرد است؛ تا احساس جسارت در مقابل آن تأييد، در بعضي از اذهان تداعي نمي
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 تفسيري شيوة

و ديـدگاههاي مختلـف تفـسيري روبـ در تاريخ تفسير قرآن كريم با شيوه رو هـا

تفاسير روايي، تاريخي، ادبي، لغوي، عرفاني، فلسفي، كالمي، علمي،: هستيم؛ همانند 

و  . عقلي، فقهي، اخالقي، اجتماعي، موضوعي  تـرين ها يا تنهـا هر يك اين شيوه ...

درشيوة مي يك تفسير را را بر .گيرد يا وجه غالب آن

هيم گفـت در ميـان كتـب هايي كه بعداً خوا به دليل كاستي»اطيب البيان«تفسير

و در كتاب تفسيري معاصر، نامي كم  و مفـس آشنا بوده ران شـيعه هاي معرفي تفاسير

و بررسي قـرار. شود كمتر نامي از آن ديده مي  و نقد از اين رو چندان مورد استفاده

و نتيجه ها در شيوه تفسيري آن جمع نگرفته است تا ديدگاه .گيري شود بندي

ذ ــه ــشگراني ك ــان پژوه ــزام پاي ــا ال ــشي شخــصي ي ــه وق پژوه و نام ــسي  نوي

اطيـب«هـاي تفـسيري نويسي، آنان را به وادي اين تفسير كشيده است شـيوه رجال

ـ كالمي: اند هاي مختلفي مطرح كرده را به گونه»البيان خردنامـه(گاه تفسيري عقلي

ـ استداللي)34 شماره،همشهري اي(، گاه مزجي ، گـاه)رانسايت خبرگزاري قرآني

(انـدو گاه تربيتي از آن نام بـرده) 223854همان، شماره خبر(ملمع لـوح فـشرده.

)جامع التفاسير نور

ـ نوشـتاري آن كـه و سـبك گفتـاري نگارنده با توجه به نحـوة تنظـيم مطالـب

ـ آن را تفسيري منحصر به فرد مي .داندمي» مجلسي«يا» منبري««نمايد

مير فقيد، روش تفسي مفس :كند ري خود را در اين تفسير چنين بيان

و اگر خدا توفيـق« بالجمله كتاب تفسيري كه خالي از اين عيوب باشد كم است

و امـام عـصر مـددي فرمايـد، تـصميم دارم در ايـن تفـسير آيـاتي را كـه  دهد

ظاهرالدالله است به همان ظاهر اكتفاء نمـايم بـا رعايـت اخبـار وارده بـرخالف 

و كلما  و دانشمندان خبره ظواهر و اگـر ظـاهر الداللـهت بزرگان از محققين فن؛

و بيان آن يـافتم آن خبـر را متـذكر نباشد هر  و تأويل در تفسير گاه خبر معتبري

و هر گاه خبر معتبري نيافتم علمش را به اهلش محول كـنم،  و تشريح نمايم شده

در بيان آيه  احتدر صورت اخير اگر چيزي و قـصد بـه گفته شود مجرّد مال است

و مقصود، منظور نيست )27و1/26طيب اصفهاني،(».مراد



134

كـه[نظـر نمـوديم بـرخالف نـوع كتـب تفاسـير در اين تفسير از اموري صرف«

]:عبارتند از

. اختالف قرائتها؛ زيرا غير از سياهي قرآن، ساير قرائتها مدرك معتبري ندارد-1

و آيات؛ زيرا-2 مسلّماً قرآن به اين ترتيـب نـازل نـشده، مراعات نظم سوره ها

و بعض آيات كه شدت مناسبت دارد .مگر بعضي سوره ها

و مدرك معتبـري از اهـل-3  تفسيرات مفسرين؛ كه برخالف ظواهر آيات است

و طهارت در اخبار معتبـره نهـي: بيت عصمت و ندارد؛ چون تفسير به رأي است

.شده از نقل آن خودداري كرديم

از كه از ظواهر آن نمي آياتي-4 و خبـر معتبـري هـم تـوان تعيـين مـراد نمـود

آن7معصوم . نداريم، علم آن را محول نموديم به اهل

نداريم تخرّص به غيـب7 شأن نزول آيات؛ اگر مدرك معتبري از معصوم-5

)2/517همان،(» است

تار تفسيري است كه طبق نوشـ خاذ اين شيوة طيب، در راستاي اتّاهللا مرحوم آيت

:خود

بـن عكرمه، مجاهـد، ضـحاك، قتـاده، مقاتـل:ـ مراجعه به مفسران عامه، مانند«

و  داند، زيرا بر اين بـاور اسـت كـه را در تفسير، صحيح نمي ... سليمان، فخر رازي

)1/25همان،(».اند آنان از طريق اهل رجال خود ضعيف شمرده شده

منـسوب بـه امـام حـسنن تفـسير هـاي ضـعيف، همچـوـ از بيان اخبار كتاب

و ضرورت مذهب پرهيز7عسكري ، اخبار مجعول غالت، يا اخبار خالف اجماع

.نمايد مي

راـ فلسفه و اختالفات به هم بافته عرفـا و تطبيق آيات بر فرضيات فالسفه بافي

.پسندد نمي

و(ـ سعي دارد كه از بيان تفسير ادبي ...) صرف، نحو، اعراب، معاني بيان، لغت

.از مقدار الزم پرهيز نمايدبيش 

ـ مگر در زماني كـه ارتبـاط كـامالًـ ارتباط دادن سوره و آيات را به همديگر ها

ـ جايز نمي )26/همان(شمارد روشني دارند
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و شيو و بـدان اتّةحال اينكه در رعايت اين اصول خاذي خود چقدر موفق بوده

.شد مطلب روشن خواهدةپايبندي نشان داده است در ادام

و فـضائل قـرآن را در بـر اين تفسير با مقدمـه مفـصلي كـه ده گفتـار در علـوم

مي مي از. شود گيرد، آغاز :آن ده گفتار عبارتند

و وجوب تمس آنـ فضيلت قرآن ك به

و توجيه اخبار تحريف ـ عدم تحريف قرآن

و كتب تفسيري و روش مفسرين ـ قرآن

و تحقيق كالم در  سياهي قرآنـ اختالف قرائت قرآن

و تعلّم آن و تعليم و حفظ ـ فضيلت قرائت قرآن

و وجوه اعجاز آن ـ اعجاز قرآن

و حرمت هتك آن ـ وجوب احترام قرآن

و بحث دربار و خصومت قرآن  شفاعتةـ شفاعت

و مراتب نزول قرآن ـ كيفيت نزول

و بحثي دربارةـ استعاذ و حقيقت آن و مستعاذ منهه . مستعيذ

و توضيح آيات مي اين تفسير سپ درس وارد ترجمه شود، كه مـا ايـن بخـش را

ميةعنواني با شيو :دهيم نوشتاري مورد بررسي قرار

 نوشتاريةشيو

و چيدمان مطالب، خود را به رعايت چهارچوب»اطيب البيان«تفسير  در نگارش

و در تفـسير هـر سـوره كند؛ بلكه در تفسير هـر آيـه مشخصي مقيد نمي در اي و اي

 گزينـد، هاي ناهمساني را بـر مـي گانه آن، شيوه نظيم هر جلدي از مجلدات چهاردهت

:شويم كه شماري از آنها را در زير يادآور مي

 آيات ترجمة-1

ـ صرف ترجمة ـ ترجمـه آيات در اين تفسير اي دقيـق نظر از اشـكاالت جزئـي

و بــسياري از اشــتباهات مترجمــان قــرآن در آن وجــود نــدارد  گــزينشدر. اســت
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ب واژه گـر، خامـه(انـد كافي مبـذول داشـته رد اندك، دقته جز چند مو هاي ترجمه

و معارف قرآن،   ). 3/11/1386نشريه مركز فرهنگ

: اللفظي آن دارد پس از آوردن متن آيات، گاه تكيه بر ترجمه تحت

علَى الْمالئِكَ« مرَضَهع ثُم كُلَّها اءماألس مآد لَّمع31/بقره(» ...ةِ و(

.و آموخت به آدم همه اسماء را پـس عرضـه داشـت آن اسـماء را بـر مالئكـه« طيـب(»...

)1/504اصفهاني، 

»إِنَّـه الِكُمـوأَم إِلَى مالَهوأَم وال تَأْكُلُوا تَتَبدلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وال مالَهوأَم  وآتُوا الْيتَامى

كَبِيرًاكَانَ ح )2/نساء(»وبا

و نخوريـد امـوال ايتـام را بـاو بدهيد به يتيم« و تبديل نكنيد پليد را به پاكيزه ها اموالشان را

و گناه بزرگي است و شنيع است )9و4همان،(» اموال خودتان؛ اين بسيار زشت

مي گاه ترجمه را تحت ـ تفسيري، :آورد اللفظي

علَيهـا زكَرِيـافَتَقَبلَها ربها« كُلَّمـا دخَـلَ حـسنًا وكَفَّلَهـا زكَرِيـا نَباتًا وأَنْبتَها حسنٍ  بِقَبولٍ

رِزقًا عِنْدها دجو رَاب37/آل عمران(» ...الْمِح(

و او را تربيت فرمود بـه« پس پروردگار مريم قبول فرمود دعاي مادر مريم را به قبول نيكويي

و حضرت زكريا تربي روايـت كـرده كـه زكريـا شـوهر7در سفينه از حضرت صـادق[ت خوبي

و يحيي پسرخاله يكديگر بودند  شوهر خاله او را كفيـل او قـرار داد] خواهر مريم بود پس عيسي

مي هر گاه زكريا در محراب عبادت مي  يافت كه مأكوالت تازه نزد مريم موجود است از بهشت آمد

)3/181، اصفهانيطيب(»... توسط مالئكه 

ميگاه ترجمة :گزيند روان، بر اساس دستور زبان فارسي را بر

فِـي« أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ بِهِ رَ اللَّهأَم بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما عهد اللَّهِ مِنْ ينْقُضُونَ  الَّذِينَ

أُولَئِك )27/بقره(»هم الْخَاسِرُوناألرضِ

مي« و پيمان خود را پس از بستن آن و آنچه خدا بـه پيوسـتن آن امـر كساني كه عهد شكنند

ميكنند فرموده قطع مي )1/482همان،(» كارانند نمايند، اينان خود زيانو در روي زمين فساد
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و فـرازي ديگــر را ترجمـة گـاه فـرازي از آيــه را  روان فارســي تحـت اللفظــي

:نمايد مي

لَ« أَنْ يأْتِيكُم التَّابوت فِيهِ سكِينَةٌ مِنْ ربِّكُم وقَالَ ملْكِهِ إِنَّ آيةَ مهنَبِي م248/ بقره(» ...ه(

مي« آيد شما را تابوتو پيغمبرشان به ايشان گفت بدرستي كه نشانه پادشاهي او اين است كه

)2/506مان،ه(»...در حالي كه در او آرامشي است از جانب پروردگارتان 

و مستقيماً وارد تفسير مي كه گاه به هيچ رو آيه را ترجمه نكرده و چه بسا شود،

آيـه(255مثالً در سورة بقـره از آيـة: دهد در متن تفسير هم معنايي از آن ارائه نمي 

مي) الكرسي ـ را بدون ترجمه رها ـ مگر دو سه آيه همـان،(كنـد تا پايان آن سوره

3/2(

 نكات ادبي توضيح-2

و گاه همراه مـتن تفـسيري، اين تفسير، گاه قبل از ورود به بخش تفسيري آيات

و معناي لغوي برخي از كلمات را روشن مـي  نمايـد، آوردن اشتقاق، تجزيه، تركيب

و معناي لغوي كلمات غريب در سرتاسر تفسير گاه به گاه خود نمايي دارد،  اشتقاق

و نحو برخي  از كلمات، منحصر بـه نخـستين جلـد تفـسير ولي پرداختن به صرف

:باشد مي

ال ريب فِيهِ« الْكِتَاب ذَلِك...«

»و خبرش»ذَلِك لِلْمتَّقِينَ«و»ال ريب فِيهِ« مبتدا ... خبر بعد از خبـر باشـد»هدى

 براي عهد است يعني كتاب معهوده در اصل مصدر به معني كتابـت» الْكِتَاب«و الم 

بو نوش و ميتن است )1/125همان،(»شوده معني مكتوب هم استعمال

خَلِيفَةً« فِي األرضِ إِنِّي جاعِلٌ لِلْمالئِكَةِ كبإِذْ قَالَ ر30/بقره(» ... و(

و كلمـة» واو«: در شرح الفاظ آيه »إذ«عاطفه از باب عطف جمله به جمله است

و چيدمان مطالـب، خـود را بـه رعايـت تفسيراطيب البيان در نگارش

در كند؛ بلكـه در تفـسير هـر آيـه چهارچوب مشخصي مقيد نمي و اي

ه  و در تنظيم هر جلدي از مجلدات چهـاردهر سوره تفسير گانـه آن، اي

.گزيندهاي ناهمساني را بر ميشيوه
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ن و و متعلق به فعل مقدر مانند اذكر و قـولو قتيه و در موضع نصب اسـت، حو آن

و قول خداوند به مالئكه وحي اوست، به اينكه زائده است بدون وجه مي   نظير باشد

و وحي اوست و كالم الهي )1/495همان،(» ...قرآن كه قرآن

ب و تركيبـاتيه اين تفسير، هر چند نـدرت، بـه نكـات ادبـي برخـي از كلمـات

مع مي شـود؛ ماننـد ديـده مـي اصر، توجه كمتري بـه آنهـا پردازد كه در ديگر تفاسير

عهـدا« بقـره سـورة 100ة در آيـ»أَوكُلَّمـا«توضيح در كلمة  كـه»...أَوكُلَّمـا عاهـدوا

:نويسد مي

و»أَوكُلَّما«همزة و تقديم همزه بر واو عاطفـه» واو«همزة استفهام عاطفه است

و از اين جهت مصدر مـي براي اين است كه همزه اصل در استفه  باشـد بـه ام است

و كلمـه خالف ساير ادات استفهام كه حروف عاطفه بر آنها مقدم مي  يـا) مـا(شود؛

و نصب  و يا موصوفه، كنايه از زمان است بر ظرف است، يعني هـر» كلَّما«موصوله

) 2/122همان،(وقتي كه 

 متن تفسيري-3

اي شـود، آميختـه جمة آيات شروع مي متن تفسيري در اطيب البيان كه پس از تر

هـا، از نكات ادبي، شرح لغات، ديدگاه مفسران يا نقد آنها، پاسخ به برخي از پرسش

و فلسفي مي  باشد كه بنا به مقتـضاي آيـه يـا روايات، مطالب فقهي، كالمي، اخالقي

.جرقة ذهني مفسر آورده شده است

مگـر اينكـه دليـل به همـديگر، مفسر فقيد بر اساس اعتقاد به عدم ارتباط آيات

و جـدا از هـم  و تفسير را به صورت آيـه بـه آيـه روشني بر آن اقامه شود، ترجمه

آورد، مگر در موارد بسيار استثنايي كه ارتباط چند آيه را با هم كامالً قبول داشته مي

.باشد

 بندي آيات بخش. الف

و دوم، سعي دارد كـه هـر آيـه و اين تفسير در جلدهاي اول را برحـسب پيـام

و موضوعات قابل طرح دربار  باةمحتوا هـاي مختلفـي عناوين خاصي به بخش آن،



139

و در زير آن به توضيح هر كدام بپردازد .تقسيم نموده

گـاه» امـر«گـام است،» مقام«يكسان نيست؛ گاه بندي تفسير آيات، عناوين بخش

ةيب عددي؛ مثالً در ترجمـو گاه ترت» جمله«، گاه»موضع«گاه» جهت«، گاه»مورد«

مية بقره، پس از ترجمة سور27ةآي :آورد آيه بالفاصله چنين

در چند مقام است« ينْقُضُونَ«در جملة: مقام اول«: كالم در تفسير اين آيه  الَّذِينَ

بعدِ مِيثَاقِهِ أَمـرَ اللَّـ«در جمله:مقام دوم» ...عهد اللَّهِ مِنْ أَنْ ويقْطَعونَ مـا ه بِـهِ

جمل: مقام سوم» ... يوصلَ أُولَئِـك هـم الْخَاسِـرُونَ«هدر فِي األرضِ  ويفْسِدونَ

)487ـ 1/482همان،(» ...

مي9و در تفسير آية :نويسد سورة بقره

در چند مورد است« در دفع بعـض اشـكاالت: مورد اول: كالم در تفسير اين آيه

و آنها سه اشكال استكه متوجه بر اين آيه جواب از اين اشكال به  ...-1: است

.، وجـه سـوم ...، وجه دوم : ... وجه اول: توان داد وجوهي مي  در: مـورد دوم ...

.، مرتبه سوم ...، مرتبه دوم ...مرتبه اول« مراتبي دارد: مراتب مخادعه مـورد ...

چه: والَّذِينَ آمنُوا در تفسير: سوم ومـا«در بيان: ارممورد مهأَنْفُـس إِال يخْـدعونَ

)373-1/313همان،(» ...يشْعرُونَ

و» جمله«پردازي،» موضع«در گونـه سـخن پردازي نيز بـه همـان» امر«پردازي

بنـدي مـشاهده گفته، كه هيچ دليلي جز سـليقة نوشـتاري بـر ايـن عنـاوين تقـسيم 

(شود نمي )508ـ 1/504؛6ـ2/3همان،:رك.

و دوها تنهـا در جلـد او بندي كه گفتيم، اين تقسيم البته چنان م تفـسير نمايـانل

و در جلدهاي بعدي جز در موارد استثنايي، از آن نشاني ديده نمي .شود بوده

شـود،متن تفسيري در اطيب البيان كه پس از ترجمة آيات شـروع مـي

ا، پاسخ اي از نكات ادبي، شرح لغات، ديدگاه مفسران يا نقد آنه آميخته

و فلسفي به برخي از پرسش  ها، روايات، مطالب فقهي، كالمي، اخالقي

.باشد كه بنا به مقتضاي آيه يا جرقة ذهني مفسر آورده شده استمي
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 برداري از ديگر تفاسير بهره.ب

.د به داليلي كه در پيش گذشت به همه تفاسير، نگـاه منتقدانـه دار»اطيب البيان«

ـ به دليل بيان برخي از ديدگاه مفس ـ بدون آوردن نام آنان و جديد را و ران قديم ها

و طعنـه قـرار هاي قرآني، متهم به تفسير بـه رأي برداشت و مـورد سـرزنش گـويي

مي دهد؛ چنان مي :نويسد كه

مي(مفسرين«ـ يا ايها الـذين«فرمايد در پاسخ به اينكه قرآن، خطاب به مؤمنان

و سه جواب داده)»...نوا آمِنوا آم و پا افتاده لكن هر سـه جـواب ... انددر دست

)4/237همان،(»...عالوه بر اينكه خالف ظاهر است، بسيار خنك است 

لكن اين هم درست نيست، زيرا معناي صـادقين ... بسياري از مفسرين گفتند«ـ

)508/همان،(».اند را نفهميده

)10/همان(» ...تأويالت بارده مفسرين نداريم احتياج به ...«ـ

 ...)و 203؛ 2/161همان،(» ...اند بعضي از مفسرين توهم كرده...«ـ
 در تفسير خود از تفاسير قديمي، مراجعاتي به تفسير سيد مرتضي،»اطيب البيان«

و فخررازي مي بـ نمايد ولي بيشترين مراجعه تبيان، قمي، عياشي، برهان، صافي ه اش

و از تفاسير معاصر بـه تفسير مجمع توجـه» الـرحمن آالء«و» الميـزان«البيان است؛

و نمايد؛ توجه به الميزان، بدون يادكرد از مؤلـف آن نقـد گونـه رد مي  گونـه اسـت

و با ذكـر)224و 133و 2/127همان،:رك( ؛ اما توجه به آالء الرحمن، ثبت است

و ياد جميل از مؤلف آن صور مينام :گيردت

همـان،(» ... فرمـوده;جواد بالغـي]اهللا اعظم آيت[چنانچه مرحوم استاد ...«ـ

رك8/218 )319و9/73؛ 4/504؛1/27:و

و خواص سوره.ج ها آوردن فضائل

در اين تفسير در آغاز هر سوره و احاديـث اي، ابتدا فـضايل آن سـوره را اخبـار

و سپس ثواب قرائت يادآور مي  و آثار آن را در امور زندگي نقـلو خاصيت شود ها

:كند مي

اال عظم مقطّع في ام الكتاب«:7ـ حضرت صادق« ـ اسم اعظم الهـي» اسم اهللا

)1/84همان،(در سوره حمد تجزيه شده است
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و اسـقام بـسيار مفيـد و رفـع آالم و دفع بليـات ـ سوره انعام براي قضاء حوائج

)5/2همان،(است

من قرأ هذه السوره علي ألم سـكن بـإذن«: در فضيلت سوره فلق9ـ رسول اهللا

و هي شفاء لمن قرأها )14/273همان،(» اهللا

آن نوشتاري اطيب البيان، تنها مـوردي كـه از ابتـداي تفـسةدر شيو ير تـا پايـان

ميجريان و خواص سوره مشخصي نشان ـ مگـر دهد، آوردن همين فضائل هاسـت

ياينكه اخبار را بسيار  و بدون سند ـ چنانكه در فضيلت سورة دور از ذهن  افته باشد

: نويسد مجادله مي

در فضيلت اين سوره نقل كرده« هـم اخباري و به نظر اند؛ لكن چون سند نداشت

)12/447همان،(» آمد، لذا از نقل آن خودداري كرديم بعيد مي

و قصه هاي.د  مربوط به آياتآوردن شأن نزول

گويي علوم قرآني ابـايي نـدارد، ولـي در رابطـه بـا چند از تفصيلاين تفسير هر

مي شأن نزول  و اشاره رد مقيد به آوردن شأن نزولـي اسـت. شود ها غالباً به اختصار

اي هم داشـته منتهي شود؛ در غير اين صورت اگر اشاره7كه صدور آن به معصوم 

و رد قرار مي  كه باشد مورد نقد و معتقد است نزول آيات با عمـوم آنهـا شأن«دهد،

)2/388همان،(» منافات ندارد

و دو آيه بعد از آن، بعضي گفتند درباره اخـنس بـن ...«ـ در شأن نزول اين آيه

ــي  و] باشــد مــي[شــريق ثقف ــه اســالم ــسبت ب و محبــت ن ــه ــار عالق كــه اظه

در باطن، دشـمن سرسـخت پيغمبـر9پيغمبر و و بعـضي گفتنـد9نمود بـود؛

در بعضي اخبار از حضرت صـادق درباره رياكار اس  و اسـت كـه دربـاره7ت؛

و  مي... فالن است و شامل هر منافقي آن ولي آيه، عام است گردد اگر چه مـورد

)383/همان،(».خاص باشد

و شأن نزول آيه چيزهايي گفتـه ...«ـ انـد بعضي از مفسرين عامه براي اين جمله

و منافي9كه ساحت قدس نبوي  و ما از از آنها دور است  با مقام عصمت است

)4/194همان،(» كنيم نقل آن خودداري مي



142

در موضوع واليـت اميـر المـؤمنين ...«ـ از7و بالجمله شأن نزول اين دو آيه

)424/همان،(» ...متواترات بين الفريقين است

هاي مبتنـي بـر اخبـار معتبـر اطيب البيان با همة تأكيدي كه به آوردن شأن نزول

هم هاي مطرح شود كه شأن نزوله ديده مي دارد، گا   شده از زبان اهل تفسير عامه را

مي مي و آن را محور تفسير خود قرار  108 آن گونـه كـه در تفـسير آيـة؛دهد پذيرد

:نويسد نساء مي

و بـراي اينكـه) زره(گفتند شخصي از مسلمين درعي ...«ـ سـرقت كـرده بـود

ي  در خانه و كشف نشود، انداخته بود هودي كـه نـسبت سـرقت را بـه او ندهنـد

)196/همان،(» ...مسلمين او را تبرئه نمايند 

و تفسير موضوعي. هـ  تفسير قرآن به قرآن

ن شيوة و تفسير موضـوعي يـست؛ امـا تفسيري اطيب البيان، تفسير قرآن به قرآن

ميها گاهي هم از اين شيوه :نمايد استفاده

در قر ...«ـ و بعضي خـصوصيات آن متجاوز از صد آيه آن درباره عذاب آخرت

 آيـه40حـدود[» شود نازل شده كه به طور فهرست به قسمتي از آنها اشاره مي 

در اين موضوع با ترجمه آن مي را (نمايد ها رديف )290-1/283همان،]

و احاديث.و  اخبار

ا و شخصي مفسر بزرگوار را از و برخي از توضيحات قرآني يـن اگر نكات ادبي

، با توجه به اينكه بيشتر مطالب اين تفسير چه به صورت نقل قولمتفسير جدا نمايي 

ب و چه و محتوا مستقيم ، مبتني بـر روايـات اسـت، ايـنه صورت بيان آزاد مضمون

و روايي نيمه گـري خواهـد جلـوه،اي ترجمه تفسير بيشتر در قالب يك تفسير اثري

.كرد

درمرحوم آيت اهللا  شيوة تفسيري خود متذكّر شده است، طيب، چنان كه

و تا جايي كه توانسته، بر آن پايبند مانده است . روايات را محور تفسير قرار داده

باطيب البيان با همة تأكيدي كه به آوردن شأن نزول« ر اخبارهاي مبتني

 شده از زبان اهل هاي مطرح شود كه شأن نزول معتبر دارد، گاه ديده مي

و آن را محور تفسير خود قرار ميتفسير عامه را هم مي .دهدپذيرد
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و پايبندي او به روايات تا جايي است كه حتي بيان نكات مهم ادبي را هم گاه تقيد

 در سورة»منِ الرَّحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرَّح«اي نمايد؛ مثالً در تفسير يازده صفحه فراموش مي

و بقيه، حمد تنها يك صفحه را به توضيحات مختلف اختصاص مي  مورد28دهد،

و جزؤ قرآن بودن آن، آورده است . روايت است كه در فضيلت، ثواب، اهميت

)97ـ1/86همان،:رك(

و خطبة همام نهج21در تفسير آية البالغـه سورة بقره به صفات متقين پرداخته،

ميرا )448ـ 442/همان،:رك(آورد جملگي در هفت صفحه با ترجمه

اين تفسير براي بيان روايـات از منـابع گونـاگوني اسـتفاده نمـوده اسـت؛ ولـي

«االخبار لئالي«بيشترين روايات را از  و» البيـان مجمـع«،» كـافي«،»جامع الـسعادات»

مي» بحاراالنوار« و كتابهـاي اهـل سـنت. كند نقل  را تنهـا در مقـام اثبـات روايـات

و به برخي از آنها استناد مـي -4/422همـان،:رك(نمايـد ماجراي غديرخم پذيرفته

424(

ـ جريان ـ همانند ديگر بخشها دهـد، گـاه نشان نميرا مشخصي در نقل حديث

مي) حديث گويندة(7نام امام معصوم  ر آورد، گاه نمي را ا آورد؛ گاه مأخذ حـديث

كنـد؛ گـاه آورد، گاه آن را تقطيع مـي حديث را مي گاه همة. گويد گويد، گاه نمي مي

ج  و صفحة مأخذ حديث را با مي آن ذكر مي لد . كند كند، گاه تنها به نام كتاب بسنده

شـود، ولـي در جلـدهاي بعـدي در جلد اول، منابع را به صورت پاورقي يادآور مي

و آن را به داخل متن پاورقي .كشاندمينويسي را كالً ترك كرده

بس اند آمده روايات در جلد اول همگي با ترجمه ؛ ولـي از جلـد يار اندكيـ مگر

وم تا پايان تفسير، روايات، فاقد ترجمه دو اند، از اين رو، تفـسير، بـه تفـسير عربـي

 ايـن تفـسير، تفـسير ملمـعو از آنجاست كـه برخـي بـر فارسي تبديل شده است؛ 

و عربي( .ندا نام گذاشته) فارسي

ـ پـااليش عميقـي ـ هماننـد فقـه واقعيت اين است كه در روايات قرآن تاكنون

صورت نگرفته است؛ بيشتر مفسران قرآني، در اين خـصوص از بـاب تـساهل وارد 

و شده و اعتماد به مفسران سابق و تعديل در روايات قرآني»زدگي استاد«اند ، جرح

اك. را با كُندي روبرو نموده است ثـر تفاسـير از اخبـار جعلـي، غلـوآميز، از ايـن رو
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و اخبار نادرست در امان نمانده اسرا .اند ئيليات

در»الميزان«صاحب و نگـاه بـه روايـات  با اتخاذ سبك تفسيري قرآن به قـرآن

و در اي ن راه توفيقـاتي را بـه آيينه قرآن، پاكسازي خوبي را از بخش روايي آغازيده

و گسترده است كه در توان كـاري يـك؛ ولي كار به قدر دست آورده است ي عميق

.گنجد مفسر نمي

بـ»اطيب البيان«صاحب  تفـسير قـرآن را بـا راهنمـاييه صـحنة هـم كـه ورود

و طهارتو اخبار:معصومان مي:صحيح از اهل بيت عصمت پـذيرد،، بيشتر

ةگزيند كـه در شـيو خاصي برميةبراي پااليش روايات ضعيف از دامن تفسير، شيو 

اما بـراي توضـيح بيـشتر در سـبك نوشـتاري ايـشان،. ري آن را يادآور شديم تفسي

مي نمونه :آوريم هايي را در زير

در شرح اين آيات چون مستند به مدرك معتبـري نيـست، ...«ـ كلمات مفسرين

)2/501همان،(».شود از ذكر آن خودداري مي

عدوا«در تفسير«ـ و غيره، خبـردر كتب تفا» لجبريل منْ كَانَ سير مانند مجمع

در مفصلي از ابن عباس در شأن نزول اين آيه روايت كرده  و خبـري» برهان«اند

و7از حضرت سيدالشهداء  و فخر رازي نيز خبري از عمـر » برهـان«نقل كرده

كدام از آنها سند متصل ندارند باز خبري از سلمان فارسي روايت كرده؛ ولي هيچ

لذو مدرك نمي ميشوند؛ )116-115/همان،(».كنيما از نقل آنها خودداري

بـه7عياشي از حضرت باقر«ـ حديث مفـصلي در بـاب حـرف مقطّعـه قـرآن

خـروج» الـم«7ابتـداي خـروج حـسين: حساب ابجد نقل كرده كه خالصه آن 

».؛ لكـن حقيـر نتوانـستم تطبيـق كـنم»المـر«اهللا؛ ظهور بقية»المص«اسعب بني

)7/299همان،(

و مـن عـشقني فقـد«: اند عرفا يك خبر مجعولي گفتهـ من عرفني فقـد عـشقني

در هيچ خبري نيست»عشقته ؛ اين نوع تعبير

كـذب] داشتن بيمـاري تنفرآميـز[دهندمي7هايي كه به حضرت ايوبـ نسبت

)111/همان،(محض است 

، مطيعـاً المـر فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهويه«ـ
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»موالء فللعوام أن يقلّدوه

و مرحوم علما به بعضي از فقرات اين حديث براي تجويز تقليد تمسك نموده اند؛

در  از ايـن حـديث» الالئح منه آثـار الـصدق«: فرمايدمي» فرائد«شيخ انصاري؛

.شود آثار صدق ظاهر مي

، كه اين حـديث7ولي قطع نظر از مفاد حديث تفسير منسوب به امام عسكري

از آن اتّخاذ شده، نزد محققين علمـاي شـيعه ارزشـي نـدارد؛ بـراي اينكـه سـند

)3/68همان،(صحيحي ندارد 

و7اهللا طيب، در خصوص تفسير منسوب به امام حسن عسكريت مرحوم آي

:نويسد روايات آن چنين مي

در نظر محققين از علماي شيعه ارزشي ندارد، بـراي اينكـه«  نـه سـند اين تفسير

و نـه ايـن و نه مناسب مقام ائمه است كه كتاب تفـسير بنويـسند صحيحي دارد

معهود بوده؛ عالوه بر اينكه مشتمل بر مطالب بسياري است كه آثار غلو از آنهـا 

)همان(».ظاهر است، چنانچه در تدبر الفاظش بر متأمل واضح خواهد شد

و ضـعيف احتمـاالً[به اعتقاد صاحب اطيب البيان، اخبار در غيـر] اخبـار آحـاد

:احكام قابل اتكا نيستند

در اين گونـه مـوارد كـه مربـوط بـه احكـام ...« ادله حجيت اخبار هم شمولش

نمي نيست، معلوم نمي )1/125همان،(».توان به آن اتكا نمود باشد،

حال اينكه مرحوم طيب چقدر به اين معتقدات پايبند بوده، موضوعي اسـت كـه

.از آن سخن خواهيم گفت»ها كاستي«در بخش 

 كه در پايان اين قسمت از مقاله شايان يادآوري اسـت، ايـن اسـت كـه موردي

و دأب اهللا طيب، در موارد نادري هم اشاره آيت هاي عاميانه اي به برخي از خرافات

مراسـم. چيزي دربارة آنهـا وارد نـشده اسـت:دارد؛ زيرا كه در اخبار معصومان 

مياز جملة آنهاست» ختم امن يجيب«و» ختم انعام« :نويسد كه
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آن] انعام[اما اين ختم« در وسـط و ادعيه كه كه امروزه بين عوام متعارف شده

از مي خوانند، آنچه فحص كرديم مدركي از اخبار به دست نيامد؛ مثـل بـسياري

 علي يا يا به عدد اسم» ختم أمن يجِيب«: ختوم متعارفه عوام؛ بلكه خواص؛ مثل 

فاطمه يا ابوالفضل، يا طلسمات يا صورت مهر نبوت يا باطـل الـسحر يـا ادعيـه

و امثال اين  و كتابفروشان و جادوگران و بدعت مجعوله از شيادين هـاي زنانـه ها

مي... كه قطعاً از معصوم صادر نشده  نـ معذرت  كنيد خواهم تكفيرم
و شعري.ز  شواهد ادبي

مي اين تفسير، به مناسبت و عربي آرايـد؛ هايي، سخن را به اشعار مشهور فارسي

و اندرز را با تك  و پند و قطعات كوتـاهي تلطيـفو فضاي استداللي و دوبيتي بيتي

و حكـيم3ابيات را بيشتر از اشعار مولـوي. نمايد مي  سـبزواري بـر سـعدي، حـافظ

مي مي :آورد گزيند؛ هرچند كه اين بيت را هم

د« و اودر شعر مپيچ »ر فن او چون اكذب اوست احسن

و با اين همه، و ديگران را كه گفتيم، چاشـني سـخن خـود نمـوده اشعار مولوي

را: نمايد، مـثالً برخي ابيات را در سرتاسر تفسير، بارها تكرار مي  ايـن بيـت حـافظ

:خوانيم هفت بار در اين تفسير مي

و بس در بند« »آن مباش كه نشنيد يا شنيدحافظ وظيفه تو دعا گفتن است

:بينيمو شش بار اين شعر مولوي را مي

و آسمان« مي جمله ذرات زمين و شبان با تو  گويند روزان

و هشيمم و بصريم ».با شما نامحرمان ما خامشيما سمعيم

مي22و اين شعر عربي حكيم سبزواري را :نمايد بار تكرار

آي« و احدهو في كل شيء له » تدل علي أنّه

ــسير ــن تف ــا در اي ــه باره ــر ك ــات زي ــد ابي ــري همانن ــاي ديگ ــات زيب و ابي

واهللا طيب، در موارد نادري هم اشـارهآيت اي بـه برخـي از خرافـات

چيـزي دربـارة:هاي عاميانه دارد؛ زيرا كه در اخبار معـصومان دأب

از جملـة» ختم امن يجيب«و» ختم انعام«مراسم. آنها وارد نشده است 

.آنهاست
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:كننديم خودنمايي
مي شيشه دانم گر نگهبان من آن است كه من مي  دارد را در بغل سنگ نگه

 آشيانهكه عنقا را بلندست برو اين دام بر مرغ دگر نه

 ورنه تشريف تو بر باالي كس كوتاه نيست اندام ماست هر چه هست از قامت ناساز بي

ش و گلي لؤلؤ مرجان نشودرط بسيار ببايد كه شود قابل فيضـ  ورنه هر سنگ

و خوشدل باشـ تو كار خو  كه رحم اگر نكند مدعي خدا بكندد به خدا واگذار

ب و تسليم وي كنم ده دوسته حافظ سپرـ اين جان عاريت كه  روزي رخش ببينم

و ديدگاه.ح ها آراء

واهللاو روايي آيتيهاي قرآن برداشت و افكـار  طيب، نمايـانگر شـماري از آراء

و ديني ايشان اسـت كـه در و تـا»اطيـب البيـان«باورهاي تفسيري  انعكـاس يافتـه

و وجه تمايز اين تفسير با ديگر و يا ديدگاه حدودي نوع قرائت هاي مفسران تفاسير

و جديد را روشن مي   بـا كليـاتي از ما براي آشنايي خواننـدگان محتـرم. نمايد قديم

و قرآني ايشان مواردي را كه در كتـاب تفـسير خـويش يـاد  آور شـده انديشه ديني

مي،است :آوريم در زير

 هاي تفسيري ديدگاه

ا« و غيـرـ خطابات قرآن، شامل جمعـي مكلّفـين اعـم و موجـودين ز مـشافهين

در زمان خطاب است در مـورد بنـي. موجودين  بلـي ممكـن اسـت شـأن نـزول

و اطالق آيه ضرر نمي ... اسراييل باشد (زنـد ولي اين معني، به عموم /2همـان،.

)134و20

در لسان اخبار اسـت از بـاب بيـانـ چنان كه مكرر تذّكر داده ايم تفسيرهايي كه

و اطالق آيات نداردباشد؛ مصداق مي (و منافات با عموم )همان.

و» بـا«زائده،»من«زائده،»ما«زائده،»ال«[ـ كلمه زائده در قـرآن ...] زائـده

(نيست )5/11؛14/8همان،.

در9ـ نزول دفعي قرآن به قلب پيامبر و نزول تدريجي آن  سال انجام23بوده

(گرفته است )2/333همان،:رك.

بـا» ...اليوم اكملت لكم دينكم ...«، ترتيب نزول آيهـ معاندين را از روي عنـاد
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)4/297همان،(و غصب خالفت بر هم زدند7اميرالمؤمنين

و مانعي ندارد در اخبـار آمـده كـه[ـ نسخ آيه به اخبار ممكن است يعنـي اگـر

(اي نسخ شده است، قابل اعتماد است آيه )4/33همان،]

و ديدگاه  فقهيهاي كالمي

اُمي بودن پيامبر  نـه بيـسواد بـودن او؛9از مكه بودن آن حضرت: يعني9ـ

و يكتب بكل لـسان«بلكه طبق روايتي از بصائر الدرجات و»ان رسول اهللا يقرأ ؛

مي7حديثي از امام جواد و دو زبان مي كه آن حضرت به هفتاد و . نوشت خواند

كه پس بعضي از مفسرين عامه به خطا رفته اند كه منظور از امي، گمان كرده اند

و نوشتن پيامبر (بوده است9نداشتن خواندن )4/67همان،.

و و نـسيان و سـهو ـ پيامبران از اول عمر تا زمان رحلـت، از معاصـي، از خطـا

و جهل مبرّا هستند و اشتباه )10/16همان،(فراموشي

آ در تحت اختيار انبيا نيست؛ فعل الهي است به دست ميـ معجزه شود؛ نها صادر

هر آن هم به اندازه  و ملعبه ناس نيست كه هر چه اي كه حجت بر آنها تمام شود؛

)86/همان،(كه تقاضا كند آنها بجا آورند 

هـاييـ انبياء اموري كه باعث نفرت مردم باشد نبايد دارا باشند؛ چنانچـه نـسبت

(دهند كذب محض استمي7كه به حضرت ايوب )7/111همان،.

ح بـه: طاهرينو ائمه9ضرت رسالتـ ، عالم به غيب هستند؛ يعني نـسبت

و عالم به غيب نيستند نسبت بـه امـوري كـه اموري كه بر غير آنها غيب است؛

(مختص است علم به آنها به خداوند  تا آنجا عالمند كـه خـدا بـه)5/76همان،.

(آنان افاضه كرده باشد )1/507همان،.

( كفار دفاعي بوده استبا9هاي پيامبر همه جنگ- )4/165همان،:رك.

و ناپاكند- )4/304همان،:رك.( اهل كتاب نجس

بــراي بازديــدها جــايز نيــست- مــساجد بــه ( ورود غيرمــسلمانان همــان،:رك.

2/159(

و توسعه يب مساجد براي خيابان تخر- همـان،:رك( شـهري جـايز نيـست كشي
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2/158(

چ] به زنان[ـ سبب برتري رجال و قـوا: يز است دو و اسـتعدادات و تـدبير، عقل

و نواقص االيمان« و نواقص الحظوظ )4/72همان،(» هنّ نواقص العقول

ازنمي...ـ كساني كه توانند به وظائف دينـي خـود عمـل كننـد، مثـل بـسياري

و ممالك خارجه، بلكه بسياري از دهات دور دست؛ بلكه بسياري از شهرستان  ها

و مركـزي كـه امثال اينها حرام  و واجب است هجرت بـه محـل است توقف آنها

و بتوانند به وظائف ديني عمل كننـد  . دسترسي به احكام دين داشته باشند، نمايند

)180/همان،(

و دادن] گدايي[ـ سؤال به كف بـر] كمك كـردن بـه آنهـا[حرام است؛ اعانـت

)14/240همان،(معصيت است 

( استـ مؤمن، منحصر به شيعه اثني عشري )1/467همان،.

از از اين آيه به ضميمه اين حديث مي ...ـ توان استفاده كرد كه طريقه عرب بعد

و طريقه عجم كه مذهب اثني عـشري9رحلت حضرت رسول   بر ضاللت بوده

(است بر حق است )233و4/232همان،.

و مصالح است (ـ در فقه شيعه، احكام شرعيه، تابع حكم )8/372همان،.

ر . باشـد، مكـروه اسـت اميـه مـي وزه روز تاسوعا به خاطر اينكه تبعيت از بنيـ

4)2/326همان،:رك(

در كاستي  اطيب البيانتفسيرها

مي كتاب، آن چـه بـسا. نمايانـد نـشيند، هويـت خـود را مـي گاه كه در بوته نقد

و كتابنامه المعارف هايي كه اهل رجال، دايرة كتاب ي از آن هـاي بـسيار ها تعريـف ها

آنو تقريظ كرده باشند و انتهاي  نقـاديا خودنمايي كنند؛ اما تـا در بوتـةهها در ابتدا

و اصولي قرار نگرفته .گويي بايد پذيرفت اند، همه را در حد تعارفات يا كلي علمي

 جاي نقدي بـر آن نباشـد؛ اگـر امـروز هـم توان يافت كه هيچ كمتر كتابي را مي

و سياسي موقعيت  نقد آن نـداده باشـد، روزگار، اجازة اي يا حوصلة نويسندهعلمي

!فردا هرگز چنين نخواهد بود
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را نقد، خود نعمتي است در حـق گذشـتگان كـه كاسـتي و اشـتباهات آنـان هـا

و جبران مي  و اصالح و نعمتي اسـت بـراي آينـدگان كـه آنـان را بـه دقـت نمايد؛

و پژوهش انديشي بيشتري در نگارش ژرف .دارد واميها ها

و دقيـق« در يك نگاه كلـي»اطيب البيان«! آري و مـتقن » تفـسيري اسـت سـاده

و آنجا به مباحث سودمند گونـاگون پرداختـه«و)1048/عقيقي بخشايشي،( » اينجا

همراه است كه ناگزير از بيـان آن نيز هاي فراواني؛ ولي با كاستي)667/خرمشاهي،(

:در اين مجال هستيم

 نوشتاري نابساماني-1

تفاسيري كه اصول نوشتاري بر آنها حاكم است، از ابتدا تا انتهـا بـر چهـارچوبي

و آيه، ترجمه، قرائت، لغت: استوارند ، فضيلت سوره، شأن نـزول، تفـسير، روايـات

.اند نكات تفسيري؛ ترتيبي است كه بر چيدمان سخن خود برگزيده

آن»اطيب البيان« را مراعات نموده، در ادامـه كـار، اگر در ابتداي كار تا حدودي

و ديگـر مـوارد. نظمي نهاده است بناي نظم خود را بر بي  و لغوي محل نكات ادبي

را50-40اي كه گاه تفسيري در تفسير آيه  نمايـد، مـي گيـرد در بر مـي صفحه كتاب

و تازه اعتمادي هم به وجود آنها در آن متن نمي .رود روشن نيست؛

اللفظـي آيات، گاه بـه سـبك تحـت ند، گاه ندارند؛ ترجمةه ترجمه دار آيات، گا

و گاه گاه روان است، سه آميزه فارسي، گاه تفسيري .اي از هر

و بقيـه را وانهـاده اسـت، گـاه مـوارد كالمـي را گاه جزئيات ادبي آيه را گرفته

و ضـرورتةاي را بـا همـ گرفته، بقيه را انداخته است؛ گاه، تفسير آيـه  هـاي ادبـي

و يري، به روايت يا رواياتي، يا آوردن مثالي، يا آوردن مسأله تفس خاتمه ... اي فقهي

مي گاه ساده. داده است  و پيچيـده تر از ساده ازو سـخت نويسد، گاه بسيار فنـي تـر

!سخت

 مخاطب ناشناسي-2

چنـان كـه گفتـيم گـاه.، مشخص نيست»اطيب البيان«مخاطب سخن در تفسير

سا سخن ساده !تر از سخت ده است، گاهي سختتر از
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و بيان اين تفسير به گونه اي است كه گاه گويا مفسر بر كرسـي تـدريس صـرف

و ادبيات عربي نشسته است  ةگاه در كرسي خـارج فقـه اسـت؛ گـاه در حلقـ. نحو

و گاه خواجه نـصير طوسـي اسـت در تجريـد االعتقـاد درس توضيح كـه! المسائل؛

.اند ويسي تفسيرنةهمگي خارج از محدود

:هايي را بنگريم نمونه

أَنْفُسهم« در تفسير- بِهِ )آمده است)90/بقره(» ...بِئْسما اشْتَرَوا

و در بئس چهار لغـت» بئس« نِعم كه از افعال مدح است از افعال ذم است مقابل

و همزه،-1: است و سكون همزه،-2 بئس به فتح باء به-3 بئس به فتح با  بئس

ب و همزه، كسر و سكون همزه؛ كه لغت مشهور آن اسـت؛-4اء  بئس به كسر باء

و ذم دو اسم مرفوع واقع مي وو بعد از افعال مدح شود كه اولي فاعل اين افعال

و بـئس الـشراب: دومي مخصوص به مدح يا ذم است، ماننـد  نعـم العبـد ايـوب،

ـ  و ممكن است فاعل اسم ذات باشد مانند دو مثال مزب و مفـادش ايـن الحميم ور

و خـوب ذمياست كه مخصوص به مدح داراي جميع مـدائح و مخـصوص بـه هـا

و بدي داراي انحاء  و ممكن است فاعلش اسم معني يـا بـه عبـارت ذمائم هاست،

آي  وهديگر فعلي از افعال باشد مانند  مورد بحث كه فاعلش بئس، مـاء موصـوله

)101-2/100، هاني اصفطيب(مخصوص به ذم كفر بما انزل اهللا است

و«ـ در تفسير حقٍّ بنَاتِك مِنْ فِي لَنَا علِمت ما قَالُوا لَقَد نُرِيـد لَـتَعلَم مـا هـود(»إِنَّك/

مي: گفتند) قوم لوط : [()79 و خـوب تو كه داني ما تمايلي به دختـران تـو نـداريم؛

مي مي مي]خواهيم داني ما چه : نويسد،

احتنبيه« ميـ في يـا كام لواطه، اوالً لواط محقق شود بـه مجـرد غيبوبـة حـشفه

و جنابت مي  و لو انزال نشود بـر بعض آن و احكـام جنـب و وجوب الغسل آورد

و ايـن لـواط چهـار قـسم اسـت  و مفعول جاري است طيـب،(» : ...طرفين فاعل

7/97(

چنـان كـه گفتـيم.البيان، مشخص نيستمخاطب سخن در تفسير اطيب

!تر از سخت تر از ساده است، گاهي سخت گاه سخن ساده
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:يسدنو مي)275/بقره(»... الَّذِينَ يأْكُلُونَ الرِّبا«در تفسير

و معاملي: ربا دو قسم است« ربـا قرضـي عبـارت اسـت از اينكـه. رباء قرضي

و شرط كند كه چيزي زائد بر اين مـال بـه او رد  چيزي را به عنوان قرض بدهد

و فرق نمي  كند كه آن شيئي زائد از جنس همان عين مقروضه باشد يا شـيئي كند

و لو قرائت يك سوره  از قرآن يا يـك ذكـر از ديگر حتّي اگر شرط عملي بشود

و ردي، اما زياده بـدون شـرط مـانعي  اذكار يا شرط وصفي زائد باشد مثل جيد

و لو دائن هم بداند كه مديون آن را زيـاده  ومـي ندارد بلكه مستحب است دهـد

و حرمت. داعي بر دين هم باشد لكن شرط نكند كه مديون ملزم باشد به رد زائد 

و كاتـب تمامـاً ربا مخصوص به گيرنده ني و شـاهد و واسـطه ست بلكـه دهنـده

در فقه براي فرار از ربـوا ذكـر  و طرقي در حرمت هستند به نص اخبار، شريك

را كرده اند به اسم حيل ربا كه بهترين آنها اين است كه قبـل از قـرض آن زائـد

و شرط كند كه اين مقدار به من قرض بـده تـا  دهنده به گيرنده صلح يا هبه كند

و امـا عكـس آن كـه صـلحف الن مدت به تو رد كنم كه قرض شرط صلح باشد

در همه چيز مي و اين رباء قرض و حرم است .آيد شرط قرض شود ربا است

و در خصوص مكيـل و اما رباء معاملي كه عبارت از مبادله جنس به جنس باشد

و وزن متـساوي باشـند » ...موزون است كه بايد جنسين هر دو از حيـث مقـدار

)3/63طيب اصفهاني،(

أَغْنِياء مِنَ التَّعفُّفِ ...«ـ در تفسير را[)273/بقره(»يحسبهم الْجاهِلُ افراد ناآگـاه آنـان

مي از شدت حيا، بي :گويدمي] پندارند نياز

يكي از اخالق فاضله انسان عفت است بلكه سر منشأ بسياري از اخالق حميـده«

:اند الق، اخالق را بر هشت قسمت تقسيم كردهاست چون در علم اخ

 بـه قـوه وهميـه-3 به قـوه شـهويه بهيميـه،-2 عاقله، اخالق راجعه به قوه-1

و-6و شـهويه،ه وهميـ بـه قـوه-5 به قوه غضبيه سبعيه،-4شيطانيه،  وهميـه

و غضبيه،ش-7غضبيه، يـك.و غضبيه شهويه وهميه-8هويه ازو از براي هـر

رك()61-3/60طيـب،(» ...اند اين اقسام دو جنس معين كرده :در ايـن زمينـه

)186،274-4/185طيب
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 مطالب خارج از موضوع-3

و نوشـتار، دراز كـردن سـخن و)اِطنـاب(در گفتار جمـالتو آوردن كلمـات

و پريشاني نباشد چندان ايرادي ندارد؛ اما گم كـردن معترضه در حدي كه مخلّ معنا 

و بـه اي به شاخه كالم، از شاخههرشت اي پريدن، يا از شير آب، ياد شير كربال كردن،

آن» الكالم يجر الكالم«ها قول طلبه  و از تـأثير آفتي است كه اعتبار سخن را كاسـته

.كاهد به شدت مي

زنـد، يكي از بزرگترين كاستي هاي اين تفسير كه در سرتاسـر كتـاب مـوج مـي

و آو  ردن مطالب خارج از موضوع بحث، يا خـارج از دايـرة تفـسير پراكندگي گفتار

: به عنوان نمونه به موارد زير توجه كنيد.است

آي- را» يبيتـون«خواهـد كلمـه مـي نساءة سور 108ة اين تفسير هنگامي كه در

ميا معن :نويسد كند چنين

و يبيتـون جمـع اسـ« ت بيت از باب تفعيل به معني شب را به روز آوردن اسـت

و بـر مطلبـي تـصميم يعني جماعتي كه شب اجتماع مي و كميـسيون دارنـد كنند

شب مي مي گيرند مثل اصحاب شيخين كه كه فردا كياني ... شدند ها دور هم جمع

و روزها با شمشيرهاي برهنه درب خانـه  و از آنها بيعت بگيرند هـاي را بياورند

و تهديد  و عنف و آنها را به جبر و انصار شبميمهاجر بردند براي بيعت تا آن

و كردنـد آنچـه كردنـد7كه تصميم گرفتند كه علي  » ...را براي بيعـت ببرنـد

)4/197همان،(

ص«در تفسير- إِنَّه ممرَّد مِنْ قَوارِيرَ قَالَ سـليمان بـه بلقـيس  [()44/نمـل(»رْح (

مي] اين كاخ از بلور صاف ساخته شده است: گفت :نويسد اين گونه

آن. اين صرح از بلور صاف ساخته شده« ممرد صاف است كـه هـيچ چيـز روي

و از همين باب است جوان امرد يعني هنوز مو بـر صـورتش  نباشد از گردو غبار

.روئيده نشده

مسئله امروز معمول بسياري شايد صد نود بلكه زيادتر شده حلق لحاء تراشـيدن

در شريعت اسالم حرام است  و اين و بني ريش در اخبار عمل بني مروان عباسو

و بني  اميه، هستند كه بعد از آنكه معاويه پسر يزيـد مروان يك دسته از بني شده
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يكي از بزرگترين كاستي هاي اين تفسير كه در سرتاسـر كتـاب مـوج

و آوردن مطالب خارج از موضـوع بحـث، يـايم زند، پراكندگي گفتار

.خارج از دايرة تفسير است

و گفت من لياقت خالفت نـدارم مـروان چهل روز خالفت كرد خود را خلع كرد

و پـس  درك واصل شد و شش ماه بيشتر نگذشت كه به حكم مدعي خالفت شد

وان خالفت كردند كه آخري آنها مروان حمال بود به دسـت احمـد از او اوالد مر 

و حـضرت بـاقر  در دوره آنهـا حـضرت سـجاد و ».بودنـد8سفاح كشته شد

)10/148همان،(

دونِ النِّساءِ«در تفسير- شَهوةً مِنْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ آيا به جاي زنان مـردان[»...أَئِنَّكُم

:نويسدمي] كنند؟ميرا از روي شهوت اختيار

دونِ النِّساءِ«...« نمي» مِنْ نمي زن اختيار و نزد زنها هـم كنند و دارد زنهـا روند

 آنها ندارند آنها هم بين خود يك معصيت ديگـري چون ديدند كه مردان اقبال به 

و نظيـر قـوم لـوط و تعزيـر دارد و آن مساحقه بود كه حرام است اختراع كردند

زن هستند ازدواج نمي امروز بسيار  و آنهـا هـم و گرفتاري كنند از ترس مخارج

از اختيار كردند خودداري مي  و كنند كه نطفه منعقد نشود از ترس مخـارج اوالد

و اگر احياناً هم نطفه منعقد شد سقط مي  كنند با اينكه اينكه زنها از زيبايي بيفتند

م  و تعزير دارد ديه هم دارد به اختالف و مـضغه حرام است و علقه راتب از نطفه

ازو صورت  و بـسيار تعجـب اسـت بندي تا جان پيدا كردن كه ديـه كامـل دارد

و دكترات كه اجرت مي  و ديـه هـم گـردن آقايان دكترها گيرند بر اين فعل حرام

را سقط كـرد كـه گفتنـد8گيرد خدا لعنت كند آنكه محسن فاطمه آنها را مي 

در3آن موقع كه فاطمهيكي: بودهدر يكي از سه مورد  و ديوار فـشار را بين

را طنـاب7داد كه صداي شكستن استخوان پهلو را شنيد يا آن موقع كه علـي

و فاطمه  و3به گردن بردند مانعه شد يا آن موقع كه نامه رد فـدك را گرفـت

و ممكن است هر سه موقع مدخليت داشته  و به لگد بچه را سقط كرد ».پاره كرد
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)10/160همان،(

بـه خدعـه منافقـان در،)9/بقـره(» ...يخَـادِعونَ اللَّـه والَّـذِينَ آمنُـوا«در تفسير-

و عقوبات آن مـي  و ناگاه به ياد صفات رذيله و خصوص مؤمنان اشاره نموده افتـد؛

و بسط مي 15 را45دهد؛ در نتيجـه مورد از آنها را با روايات، شرح  صـفحه كتـاب

ميبدون هيچ ارتباط )361-1/316همان،:رك(!!!كند موضوعي اشغال

و صدها مورد ديگر از اين قبيل كه بدون ارتباط موضوع، حجم تفسير را افزوده

)14/249، 361-7/49،1/316، 11/31،10/160:رك(!است

و تفسير به رأي-4  اخبار ضعيف، خرافي، اسرائيليات

رت مرحوم آي و غيـر اهللا طيب هر چند بناي تفسير ا بر پرهيز از اخبـار ضـعيف

هاي قرآن را كه مؤيد به اخبار نباشد، تفسير به رأي بـشمار مشهور گذاشته، برداشت

ـ بيشتر  و مفسران زيادي را و در اين راستا شماري از اخبار را مردود دانسته آورده،

و سرزنش قرار داده است؛ امـا چـه بـسا كـه حـرارت  ـ مورد مذمت بدون ذكر نام

و باورهاي ذهني، او را به دامي كه از آن گريـزان بـوده، گرفتـار سخ ن، سرعت قلم

.نموده است

مي چه بايد كرد كه آوردن مثال و نيـاوردن آن، ها حجم مقاله را از حد فزون كند

و به ترديـد وا مـي  در خوشـبختانه نمونـه! دارد خواننده را قانع نكرده و«هـايي آراء

در»هايهديدگا و ها نشانگر چگونگي موضوع بوده است ولي باز ديگر بخش ايشان

:نماييم ناگزير به موارد كوتاهي اشاره مي

در منزل نگاه داريد سپس در خارج منزله بنويسيد سور-« و سه روز  يوسف را

و حـوائجدر ديواري دفن كنيد رسول سلطان شما را دعوت مي كند به خدمت او

)149– 7/148مان،ه(دهد را به اذن الهي انجام مي

و حـضرت7حضرت سـليمان«- و هفتـصد سـريه سيـصد زن مهريـه داشـت

 )!!!348همان،(» صد زن داشت7داود

اثْنَـينِ ...«در تفسير زوجـينِ احمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ ]7بـه حـضرت نـوح[(»...قُلْنَا

و ماده را سوار كشتي كن :نويسدمي] گفتيم كه از حيوانات يك نر

و فـاره« در بعض اخبار دارد سه نوع از آنها تخلف كردند سنور كه گربه باشـد
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و آمـدن روي زمـين اسـد و خنزير كه خوك باشد پس از طوفان كه موش باشد

و فيل عطـسه كـرد  و ماده از دماغش افتاد كه شير باشد عطسه كرد دو گربه نر

و دو مـوش   از دمـاغش دو خوك از دماغش افتاد پس از آن خنزير عطسه كـرد

(»افتاد )52/همان،!

هاي قرآن را كـه مـستند روايـي ندارنـد اگر برداشت! اما در مورد تفسير به رأي

 پر از مطالب تفسير بـه رأي اسـت كـه»اطيب البيان«تفسير به رأي بدانيم، آن وقت 

و مستندي از روايات هم بـر»تحقيق كالم اينكه«غالباً با عبارت ، وارد آن شده است

(ارائه نكرده استآنها  409و298و2/23؛ 434ـ 429و414و1/413همـان،:رك!

 ...)و125و111و99و98و3/77؛ 467و437و

و برخي از آيات-5  ترجمه نشدن روايات

و شواهد زيادي از روايا در تفسير آيات،»اطيب البيان« و خطبـه هـاي كوتـاه ت

و گاه آياتي از قرآن مجيد:بلند معصومان مي، ل، در آورد، ولي جز در جلد او را

و آيات قرآني را بدون ترجمه وا مي  و در نتيجـه بقيه جلدها، آن همه روايات نهـد؛

 آيـات گـاه ترجمـة. دارد يت سردرگم نگـه مـي تفسيرخوان فارسي را در وادي عرب 

مي ترتيبي را نيز كه به تفسير آن مي و بالفاصله وارد تفسير !شود پردازد، رها نموده

 هاي مذهبي به فرقهتهاجم-6

و غالباً خارج از موضوع، تعريض اين تفسير به بهانه هـاي شـديدي هاي مختلف

و علماي آنان دارد، كه گذشته از صـحت سـقم به اهل سنّ  و پيشوايان و جماعت ت

و مخدوش نمودن برنامه آن و اختالف هاي وحدت ها، جز دامن زدن به آتش تفرقه

و دارالتقر  و مفتيان بـسياري در جهـان اسـالميباسالمي ها كه سالياني است مراجع

/2؛ 208-4/206همـان،:رك(اي در بر نخواهد داشـت بر آن اهتمام دارند، نتيجه 

و 3/310؛ 7/111؛ 1/467؛4/233؛60و7/59؛ 27  ...)؛

 رعايت نكردن اصول نگارشي-7

نويـسي، انتخـاب بلكه روان نويسي نيست؛ نويسي، روان بديهي است كه هر ساده

با واژه و چيدمان درست آنها در قالب دستور زبان، هاي متداول در ادبيات نوشتاري
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و محلـي. باشد رعايت عالئم نگارشي مي و گويش شخـصي گزينش سبك گفتاري

نمايـد؛ هـر چنـد كـه بـا واژگـان رساني را بر مخاطب دشوار مـي براي نوشتار، پيام 

.باشداي همراه بوده ساده

و سبك نوشتاري به سبك»اطيب البيان«تفسير  چه بسا با انتخاب واژگان غريب

و عالئم نگارشي، فهم مطلب و با رعايت نكردن اصول دستور زبان فارسي گفتاري،

هايي از چنـين نوشـتار را در مطالـب نمونه.را بر خواننده بسيار مشكل نموده است 

درها پيشين مالحظه فرموديد؛ باز نمونه ـ ـ آن گونه كه در كتاب آمده ي كوتاهي را

: آوريم زير مي

مي«- در كفاره آن اختالف اسـت مـشهورو در مخالفت نذر كفاره تعلق و گيرد

قائلند كه مثل كفاره افطار رمضان است مخير بين عتق رقبه يا صيام شـهرين يـا 

و بعضي گفتند مثل كفّار قسم است كه اطعا  م ده مسكين يـا اطعام ستين مسكينا،

و اگر متمكن نباشد سه روز روز )3/54همان،(» كسوه ده مسكين يا عتق رقبه

در جواب فرمايش او كه فرمود«- لَكُم«: قالوا قوم لوط بنَاتِي هنَّ أَطْهرُ »هؤُالءِ

كـردي كـه مـا هيچگونـه اقبـالي بزنهـادر اين مدت مديد كه ما را دعوت مـي

اب  گوينـد زن باعـث گرفتـاري اسـت اوالد ناء امـروزه مـي نداشتيم چنانچه بعض

در آن نيـست بعـالوه مي و اين ابتالئات و سكني الزم دارد و كسوت آورد نفقه

و سهل التناول است نه مهـر الزم دارد نـه زحمـت  آنكه الذّ است نظر بضيق آن

در دسترس است و بازار در كوچه )7/96همان،(».دارد

ب«- :يكي از اقسام ذيل بدست انسان بيايدمال حالل ممكن است

و تملك چيزهايي كه مالك نداشته باشد از قبيل حيازت-1 و احتطـاب مباحات

و نحو اينها و غواصي و اصطياد )1/214همان،(»  ...-2. استخراج معادن

يدخلونها فاعل يدخلونها بعض گفتند جميع اين سه طبقه ظالم لنفسه بمغفـرت«-

بحساب يـسير سـابق بـالخيرات بـدون حـساب بعـضي گفتنـدو شفاعت مقتصد 

و اثبات شي  هـمءخصوص سابق بالخيرات است  نفي ما عدي نميكند كه مقتـصد

داخل شود ما ميگوييم كساني كه قابليت دخول داشته باشند كه با ايمـان از دنيـا

و  و شـفاعت و عفـو و لو آلوده ببعض معاصي باشند بواسط مغفـرت رفته باشند
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و سبك نوشتاري بـهتفسير اطيب البيان چه بسا با انتخاب واژگان غريب

و عالئـم و با رعايت نكردن اصول دستور زبان فارسـي سبك گفتاري،

ا .ستنگارشي، فهم مطلب را بر خواننده بسيار مشكل نموده

ا )31-30-11/ همان،(» ينهاغير

هـر چـه بگـذرد. شود رو بخرابي ميـرود بنا از همان روزي كه ساخته مي ...«-

و تيـرآهن بخرابي نزديك  و آجر تر ميشود مخصوصاً چه بناهاي محكم از سيمان

در دنيا زيست مي  كنند كه اين عماراتو سنگ ساختمان ميكنند گويا هزار سال

ا  و اعقاب خود سـاختمان براي آنها باقي بمانند گر بگويي كه اينها براي فرزندان

مي مي و طرز مـد كنند در اعقاب شما اين عمارات دمده ميشود گوييم بدانيد كه

)10/97همان،(» ...كنند آن روز ساختمان مي

در اين مجلدات ضخيم، حذف پـاورقي، وارد حال بيافزايد به اين ها نبود فهرست

پ  و كردن مطالب مربوط به اسـتفاده از اورقي در متن اصلي، اغالط زيـاد چـاپي

5 برخي از كلمات فارسي دري را؛

 تكرار بدون ارتباط مطالب-8

در چـه بـسا كـه كلمـه. از تكـرار مطالـب ابـايي نـدارد»اطيب البيـان«مفسر اي

. آورد جـا مـي نمايد، آن را در همان نوشتارش، مطلبي، روايتي يا شعري را تداعي مي 

پ ميو تا باز همان مطلـب را تكـرار شود، ايان تفسير نيز هر جا با همان كلمه مواجه

ت: مثالً. نمايد مي ، مطلبـي در ذهـنش7»صـالح«فسير، با رسـيدن بـه نـام در حين

و همواره آن را در طول تفسير و آن عبـارت بار تكـرار مـي9تداعي نموده نمايـد؛

:نويسد است از اينكه مي

صــالح رســالتســه نفــر از خانــدان« صــديقه: كردنــد7 يــادي از ناقــه يكــي

اال دوني«3طاهره و فصيلها بالفضل عنداهللا و يكـي ابـي»و ماكان ناقه صالح ؛

و يكـي»رب اليكون اهـون اليـك مـن فـصيل«عبداهللا در شهادت طفل رضيع ؛

ــادي ــود7حــضرت ه ــورد متوكــل كــه فرم ــه:در م ــضل از ناق ــاي مــن اف ب
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/11؛ 155و77و10/72؛7/81؛ 5/371همــان،:رك(».اسـت7صـالح

)14/104؛ 360و 12/383؛ 423

اند؛ ولي هـيچت در روايات قرآني عنوان كرده برخي، وجه بارز اين تفسير را دقّ

و مطابق معيارهاي حديث شناسي در آن ديده نمي  اعتنـايي تنها بـي. شود نقد علمي

 و روايات عام و رد كالمـي آنهـا مـالك نقـد به تفاسير روايـي ايـن تفـسير نـشانه

و بـر مي دهد؛ در حالي كه به روايات ضعيف بسياري از كتب شيعه اعتمـاد نمـوده

در آنها استناد نموده است؛ چنان كه گاه روايتي مي  در»اطيـب البيـان«آورد كه جـز ،

6!رود هيچ يك از منابع شيعي نشاني از آن نمي

ر فقيد بـه آوردن مطالـب مفسو عالقة تكرار مطالب مختلف در سرتاسر تفسير

خارج از موضوع تفسيري، بر حجم كتاب، بسيار افزوده است؛ چنانكـه ايـن تفـسير

و تكراري، در 14 و حذف مطالب خارج از موضوع و تنقيح الزم  جلدي با ويرايش

.چهار يا پنج جلد قابل عرضه خواهد بود

 نتيجه

و روايـات، تفسيري آميخته با ادبيات،»اطيب البيان«تفسير كـالم، فقـه، اخـالق

بـا توجـه بـه سـبك نوشـتاري آن كـه. است كه به زبان فارسي تدوين يافته اسـت 

به باشد، نام منحصر به فرد مي  در تر از نام مناسب» تفسير مجلسي«گذاري آن گـذاري

.هاي تفسيري است رديف ديگر گرايش

و غيـر تفـسيري خـوبي را در بـر گرف تـه اسـت امـا اين تفسير، مطالب تفسيري

مي مطالب غيرتفسيري آن بسيار بيش .دهد تر از مطالب تفسيري آن نشان

و انـسجام و پيونـد و نسق خاصي نبوده چيدمان سخن در اين تفسير، تابع نظم

را. شود كالم در آن كمتر ديده مي  متن عربي روايات كه بخش زيادي از اين تفـسير

بق تشكيل مي ـ جز در جلد اول در ـ بدون ترجمهجليةدهد شـواهد قرآنـي. اند دها

گـاه آيـات اصـلي هـم. اند هم كه در متن تفسير مورد استناد قرار گرفته همان گونه 

.باشند فاقد ترجمه مي

مي در اين تفسير، مخاطب كالم مشخص نيست، گاه ساده نويسد، گاه تر از ساده
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سب! تر از سخت سخت و حاكميت و عالئم نگارشي ك گفتاري رعايت نشدن اصول

.تر ساخته است رساني را پيچيدهو گويشي بر نوشتاري تفسير، پيام

ها پي  نوشت

.47ـ31/،33مجله حوزه، شماره:رك.1

ر.2 و بـارؤايشان و سربسته ياي خود را ابتدا در مقدمه تفسير به صورت كوتاه

(كند ديگر در جلد پايان به تفصيل بيان مي )14/280؛3و1/2اطيب البيان،:رك.

مي.3 ـ اطيب گاهي مولوي را تكفير )261و 2/260همان،:رك(نمايد

البته كتب فقهي شيعه، روزة اول ماه محرم تا روز تاسـوعا را مـستحب ويـژه.4

.اند عنوان كرده

و را، بارداه: مانند.5 و= همچو، ربوا= مبادا، همچه= وارده، نبادا= مرا  ...ربا
اهللا«:7قال االمام عسكري«:اي از آن عبارت از اين است نمونه.6 نحن حجج

و جدتنا فاطمه حجه علينا  متأسـفانه ايـن حـديث) 13/225همـان،(ــ» علي خلقه

و فاقد مدرك، دستاويزي شده بر عده  مندان افراطي تا در فقرات اي از عالقه ضعيف

را بـر آن بيفزاينـد؛ در حـالي كـه شـهادت بـه واليـت3اذان نام حضرت فاطمه 

مي7مؤمنينحضرت اميرال و فقط به قصد رجاء !توان اداء نمود جزو اذان نبوده
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و مĤخذ  منابع

و قـرآن خرمشاهي، بهاء الدين؛.1 و ناهيـد، تهـران، پژوهـي، دانشنامه قرآن دوسـتان

.ش1377

و معارف قرآن،.2 .ش1386سايت مركز فرهنگ

)www.iqna.ir(.گزاري قرآني سايت خبر.٣

، چـاپ سـوم، يـب البيـان فـي تفـسير القـرآن اط طيب اصفهاني، سيد عبد الحسين؛.4

.ش1378انتشارات اسالم،

، چاپ سوم، نويد اسـالم، قـم، طبقات مفسران شيعه عقيقي بخشايشي، عبد الرحيم؛.5

.ش1382

و شهريور سال33مجله حوزه، شماره.6 .ش1368، مرداد

.ش1383، آبان34نامه خردنامه همشهري، شماره هفته.7


