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چكيده

اين نوشتار بر آن است كه بهنقد و بررسي برخي آراي تفسيري ابومسلم مستخرج از مﺠﻤﻊالبيان ،با تأكيد بر
نظرات ارزشﻤند عﻼمه طباطبايي بپردازد .عﻼمه پس از ذكر نظر خويش گاهي نظر مخالف خود را با بيان نام ابومسلم
ارائه كرده و گاهي اشارهاي به نام او نكرده و با دﻻيل متقن به رد نظرات ابومسلم پرداخته است .در اين جا آن
نظراتي مطرحشده كه عﻼمه صرف ًا بهنقد آنان پرداخته است .در اين پژوهش از روش كتابخانهاي و كيفي استفادهشده
است .ازجﻤله موضوعاتي كه به آنان پرداختهشده ميتوان به موضوعاتي هﻤچون :نظر فقهي -تفسيري ابومسلم،
چگونگي دفن هابيل ،معاد و رستاخيز ،اشاره نﻤود كه منحيثالﻤﺠﻤوع نقدهاي عﻼمه بر آراي ابومسلم كه منﺠر به
رد نظرات او شده شامل اين حالتها ميگردد كه عبارتاند از -١ :آراي ابومسلم كه خﻼف ظاهر و سياق آيه بوده؛
 -٢مقوﻻتي كه توجيه و دليل نداشتند؛  -٣مقوﻻتي كه با دﻻيلي آن ها را نپذيرفته است.
واژگان كليدي :تفسير ،مﺠﻤﻊالبيان ،طبرسي ،ابومسلم ،عﻼمه طباطبايي
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تبيين مقولههاي تفسيري ابومسلم در مجمعالبيان و نقدهاي عﻼمه طباطبايي بر آن

 -١مقدمه

ابومسلم محﻤد بن بحر اصفهاني از مفسران معتزلي سده چهارم هﺠري است )٣٢٢-٢٥٤ق( .او
كاتب،نحوي،متكلم و مفسر دوران حكومت عباسي است .عصر او عصر گسترش و شكوفايي تفسير و آغاز
نهضت ادبي در تفسير به شﻤار مي رود .مكتب و گرايش تفسيري او كﻼمي با رويكري عقل گرايانه)معتزلي(
مي باشد )ر.ك :رضايي اصفهاني :١٣٩٢ ،ج(٢٣٦-٢٣٥ ،٢؛ در اين نوشتار با در نظر گرفتن تفسير
مﺠﻤﻊالبيان طبرسي كه از منابﻊ مهم و مرجﻊ مفسران در علم تفسير است و استفاده هايي كه ابومسلم در
آراي تفسيري خود در اين اثر ارزشﻤند داشته با تكيه ويژه بر نقدهاي عﻼمه بر آراي ابومسلم ،پرداخته و
اقوال وي را بهصورت تحليل محتوايي موردنقد و بررسي قرار داده است .عﻼمه در تفسير الﻤيزان كه
تفسيري عقﻼني است توانسته با سبك تدبر و بهره گيري از دﻻيل عقﻼني ،بسياري از مبهﻤات آيات را
تبيين كند و نيز آراي مفسران را نقد و تحليل نﻤايد .تفسير او به منزله ميزان و سنﺠش بسياري از تفاسير
ديگر است .به زعم مسعودي نام الﻤيزان از آن رو بر اين تفسير نهاده شده است كه وي آرا و اقوال مفسران
و انديشه وران را ياد كرده و در ترازوي مﻼك هاي ديني و عقلي مورد سنﺠش قرار داده است و روش
عﻼمه دقيق تر و عيني تر است و به لحاظ قدرت فكري از ساير مفسران برتر است )مسعودي(١ :١٣٧٦،؛
از اين رو نقدهاي عﻼمه علﻤي تر و مستدل تر و با شاخصه هاي دانش تفسيري روز انﺠام گرفته است،
كه مي تواند در جهت نقد ما بر آراي ابومسلم چارچوب منطقي تري از بررسي را به دست دهد .عﻼمه
هﻤان طور كه ديدگاه مفسران متعددي از جﻤله طبرسي ،فيض كاشاني ،سيوطي ،زمخشري ،آلوسي و
طبري را مورد نقد و بررسي قرار داده ،آراي ابومسلم را نيز مورد ارزيابي قرار داده است .پيشتر در اين مورد
پژوهشي صورت نگرفته است؛ از اين رو اين مقاله با در نظر گرفتن مﻼك هاي عﻼمه در نقد آراي ابومسلم
در صدد بررسي ديدگاه عﻼمه نسبت به آراي ابومسلم برآمده است .اين پژوهش كه با روش تحقيق كيفي
مبتني بر تحليل محتوا به اين معني كه »هر فني كه به كﻤك آن ويژگي هاي خاص محتوا را به صورت
نظام يافته و عيني مورد شناسايي قرار دهد )فرانكفورد و نچﻤپاس ،ترجﻤهي فاضل ﻻرجاني و رضا فاضلي:
 (١٣٨١تنظيم شده است .به كﻤك اين روش با شناخت اثر و نويسنده آن محور فعاليت خود را متﻤركز بر
عبارت هاي تفسيري در متن مﺠﻤﻊ البيان ،تحليل محتوا روي آن انﺠام گيرد و در صدد پاسخگويي به
سؤاﻻت زير باشد:
 -١سبك هاي نقد عﻼمه بر آراي ابومسلم كدام اند؟
 -٢مقوله هاي تفسيري مورد نقد عﻼمه كدام اند؟
 -٢مﻼكهاي عﻼمه در نقد آراي تفسيري ابومسلم

ﻻزم است قبل از ورود به بحث مﻼك هاي عﻼمه در نقد آراي تفسيري ابومسلم تبيين نﻤاييم ،اين
مﻼك ها عبارت است از:
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 -٢-١گونه هاي مرتبط با قرآن
 -٢-١-١عدم مطابقت با سياق آيات

از آن جا كه روش تفسيري عﻼمه در الﻤيزان روش تفسير قرآن به قرآن است ،ايشان دقت ويژه اي
به قراين آيات به خصوص قاعده سياق دارد .سياق از مهم ترين دﻻلت هايي است كه مفسر را به سوي
معناي صحيح متن سوق مي دهد )طباطبايي :١٤١٧،ج  .(٣٤٩ ،١٨بر اين اساس يكي از مهم ترين مﻼك
هاي وي در قبول يا رد ديدگاه هاي ديگران اين قاعده ميباشد.

 -٢-١-٢عدم مطابقت با ظاهر آيات

قرآن هﻤه را دعوت به انديشه و تدبر در آياتش كرده است)نساء .(٨ /عﻼمه معتقد است كه اين امر به
روشني دﻻلت دارد بر اين كه هر انديشﻤندي با تدبر در قرآن مي تواند اختﻼفي كه در ابتداي امر در آيات
قرآن مي بيند بر طرف سازد )طباطبايي :١٤١٧،ج .(٧٨ ،٣وي در ذيل برخي از آيات قرآن در نقد آراي
ديگران مي نويسد)) :اين تعبير با ظاهر آيه ،ناهﻤساز است )هﻤان،ج (٩٢ ،١؛ ظواهر بسياري از آيات قرآن،
نظر اين دسته از مفسران را تخطئه مي كند )هﻤان،ج(٣٥٢ ،٢؛ اين توجيه صحيح نيست زيرا خﻼف ظاهر
آيه است(( )هﻤان ،ج٤٦ ،٢و ج ٢٢٥ ،٣و ج .(٤٥ ،١٨
 -٢-٢عدم مطابقت با دﻻلت بيروني )برون متني(

دﻻلت برون متني آن دﻻلتي است كه جداي از سياق متني و ظواهر الفاظ قرآن مد نظر قرار مي گيرد
كه از آن به دﻻلت برون متني ياد مي شود .كشف و تعيين چنين دﻻلتي در كنار پايبندي به اصول و
ضوايط تفسيري امكان پذير است .اين يخش به دو دﻻلت برون متني كه از ابزارهاي نقد عﻼمه بر آراي
ابومسلم بوده اشاره مي كنيم:

 -٢-٢-١نداشتن استدﻻل و توجيه سخن ابومسلم

مفسر جهت كشف مراد خداي تعالي بايد مباني ودﻻيلي داشته باشد ولي ابومسلم در تفسير برخي آيات
بدون دليل و مدرك سخن گفته است .

 -٢-٢-٢دخالت تعصب مذهبي ابومسلم در تفسير آيات

مفسر براي پرداختن به تفسير بايد از دخالت و پيش داوري در تفسير پرهيز نﻤايد؛ اما ابومسلم گاهي
اعتقاد مذهبي خود را در تفسير دخيل نﻤوده كه عﻼمه نظر وي را مورد نقد قرار داده است .
 -٣آراي تفسيري ابو مسلم

ابومسلم در زمينه هاي مختلفي صاحب نظر بوده؛ ولي رويكرد او بيشتر تفسيري بوده است .او در
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان (٩٩

▪ ١٦٦

تبيين مقولههاي تفسيري ابومسلم در مجمعالبيان و نقدهاي عﻼمه طباطبايي بر آن

تفسير ،مﻼك هاي مختلفي مد نظر قرار داده از جﻤله دقت هاي لغوي و ادبي و توجهات تفسيري به
داستان هاي قرآني و آراي كﻼمي او در تفسير و ...آن چه در اين نوشتار مد نظر مي باشد بيرون كشيدن
مقوﻻت از متن مﺠﻤﻊ البيان بوده است )البته مقوﻻتي كه عﻼمه نسبت به آن نقد داشته است( .مقوﻻت
تفسيري ابومسلم در مﺠﻤﻊ البيان را مي توان در دوبخش مطابق با مﻼك هاي عﻼمه در تفسير طبقه
بندي كرد؛ كه عبارتند از:
 مقوﻻتي با موضوعات مختلف
 مقوﻻتي با محوريت معاد و روز قيامت
 -٣-١مقوﻻتي با موضوعات مختلف

اين موارد عبارتند از گونه هاي مرتبط با قرآن ،عدم مطابقت با ظاهر و سياق آيات ،نظر فقهي -تفسيري
ابومسلم و مقصود از فاحشه در آيه  ١٥سوره نساء :آيه» :وَ الﱠاتي يأْتِينَ الْفَا ِحشَةَ مِن نﱢسَائكمْ )«...نساء.(١٥ /
از آن جا كه تﻤام مفسران اذعان دارند كه ابومسلم مفسري است كه فقيه نﻤيباشد ،در ﻻبه ﻻي
آراي تفسيري او به نظرات فقهي –تفسيري برخورد كرديم من جﻤله اين آيه كه مورد نقد عﻼمه واقﻊ
شده است" :فاحشه"گاهي به معناي ))زنا(( و گاهي در مورد ))لواط(( و گاهي در اعﻤال زشت و ننگين به
طور كلي استعﻤال شده است .ابومسلم معتقد است كه فاحشه در اين آيه به معناي آن است كه زني با زني
ديگر براي انﺠام نوعي از اعﻤال جنسي كه ميان زنان معﻤول است خلوت كند)ر.ك :طبرسي :١٣٦٠،ج ،٥
 .(٦٦برخي از مفسران نيز با ابومسلم در اين آيه هم عقيده اند و استناد سخنشان به روايتي از پيامبر صلي اﷲ
عليه و آله است )ر.ك :قرائتي :١٣٨٨،ج  .(٣٤ ،٢طبرسي نظر ابومسلم را نپذيرفته و گفته» :ليكن اين قول
برخﻼف اجﻤاع و مخالف عقيده تﻤام مفسران است چه آنان فاحشه را به زنا تفسير كردهاند«) .طبرسي
 :١٣٦٠،ج  (٦٦، ٥عﻼمه طباطبايي به دﻻيلي نظر ابومسلم را نﻤي پذيرد اوﻻً :اين كه با توجه به قول
قاطبه مفسران اين كلﻤه به زنا تفسير شده و از اين حيث فساد گفته ابومسلم روشن است .ثانياً :باتوجه به
ظاهر آيه و قرائن موجود در آن به اين معنا سوق داده مي شويم كه هر دو آيه سوره نساء)آيه ١٥و (١٦حكم
زناي زنان شوهر دار است )ر.ك :طباطبايي :١٣٧٤،ج .(٣٧٢-٣٦٩ ،٤اين نكته قابل ذكر است كه ابومسلم
معتقد به عدم نسخ در قرآن بوده از جﻤله اين كه نسخي در اين آيه واقﻊ نشده است؛ اما اكثر مفسرين
گفته اند در اين آيه نسخ اتفاق افتاده و از امام باقر و امام صادق عليهﻤا السﻼم هم اين سخن منقول است و
برخي نيز معتقدند كه در اين آيه نسخ رخ نداده زيرا حبس زنان زناكار هﻤيشگي نيست بلكه موكول شده
به زماني كه خداوند براي آن راهي معين كرده است )ر.ك:طبرسي ، :١٣٦٠ج(٦٧ ،٥؛ البته عﻼمه براين
باور است كه حكم آيه يا حكﻤي غير دائﻤي است يا به زودي نسخ مي شود و به هر حال گفتار ابي مسلم
را باطل مي كند .از اين روآن چه از بيان مفسران و عﻼمه فهﻤيده ميشود اين است كه نظر ابومسلم در
اين مورد خﻼف اجﻤاع مفسران و خﻼف ظاهر آيه بوده؛ بنابراين حكم آيه درباره زنا بيانشده است .در اين
مورد جهت اطﻼع بيشتر ميتوان براي نﻤونه به اين تفاسير اشاره كرد :مفسراني كه اجﻤاع دارند بر اينكه
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فاحشه هﻤان عﻤل زناست) :نﺠفي خﻤيني :١٣٩٨،ج ١٦٨ ،٣؛ حسيني شاهعبدالعظيﻤي :١٣٦٣،ج ٣٧٣ ،٣؛
مصطفوي :١٣٨٠،ج ٢٩٠ ،٥؛ مغنيه ،بيتا :ج ١٠١ ،١؛ هﻤو :١٤٢٤،ج ٢٧١ ،٢؛ ميرزا خسرواني :١٣٩٠،ج ،٢
١٦٤؛ فيض كاشاني :١٤١٥،ج  .(٤٣٠ ،١فقط در تفسير احسن الحديث مقصود از فاحشه را عﻤل زنا يا
مساحقه دانستهاست )قرشي :١٣٧٧،ج  .(٣٢٠ ،٢در تفسير نﻤونه آمده» :آيه فوق اشاره به زناي محصنه
است به استناد به قرينهاي كه در آيه بعد تعبير »من نسائكم« از هﻤسرانتان  ،در اين آيه مقصود از فاحشه،
زنا است برخي از مفسران خصوص ًا ابومسلم فاحشه را در آيه  ،١٥عﻤل زشت مساحقه »همجنسگرايي
زنان« دانسته است؛ اما اينكه مقصود از فاحشه را لواط و يا عﻤل مساحقه بدانند خﻼف ظاهر است بنابراين
هر دو آيه درباره زنا است«) .ر .ك :مكارم شيرازي و ديگران :١٣٧٤ ،ج  .(٣٩١-٣٨٧ ،٣بنابراين با عنايت
به سبك و سياق و محتواي آيه ،مي توان آيه مورد نظر را از جنبه هاي مختلف بررسي كرد و فقط به
جنبه ي فقهي آن متكي نبود لذا باتوجه به ماهيت لفظ ))فاحشه(( و معاني مختلفي كه از اين واژه به
عﻤل آمده عنوان فقهي-تفسيري براي آن انتخاب مناسبي است .نظر به اين كه عﻼمه در نقد اين آيه،
نگرش ابومسلم را خطاي مقوله اي عنوان كرده و نظر او را مطابق با مدلول مستقيم آيه نﻤي داند و آن را
خﻼف اتفاق مفسران مي داند .به نظر مي رسد نگاه ابومسلم را در اين آيه ،يك نگاه تفسيري دانسته است
و نظر فقهي او را مد نظر قرار داده است.
 -٣-١-١عدم مطابقت با دﻻلت بيروني )برون متني(

اين موارد عبارتند از نداشتن استدﻻل و عدم توجيه سخن ابومسلم ،چگونگي دفن هابيل و قول به
تﻤثل فرشته بهصورت حيوان .مفسر جهت كشف مراد خداي تعالي بايد مباني ودﻻيلي داشته باشد ولي
ابومسلم در تفسير برخي آيات بدون دليل و مدرك سخن گفته و سخنش توجيهي نداشته است .با توجه
به مﻼك عﻼمه در نقد نظر ابومسلم به اين كه مفسر ضﻤن آنكه به نظم خاص كﻼم توجه دارد ،بايد در
شرح تفسيري آيه توجيه و دليل داشته باشد .برخي براين باورند كه در آيه  ٣١سوره مائده قتل و كشتاري
كه از آن سخن به ميان آمده ،دو تن از بني اسرائيل بوده اند)طبرسي،مﺠﻤﻊ البيان :١٣٦٠،ج  .(٨ ، ٧موضوع
آيه ،داستان قتل هابيل توسط قابيل برادرش هست كه در آن به چگونگي دفن هابيل پرداخته است؛ به
اين گونه كه وقتي قابيل برادرش را كشت مدتي طوﻻني حيران و سرگردان بود كه با جسد برادرش چه
كند؛ تا اين كه خداوند راه دفن كردن برادر را توسط زاغ به او آموخت .اين گفتهي اكثر مفسران است؛ اما
سخن عﺠيب ابومسلم در اين مورد آن است كه» :فرشتهاي بود بهصورت كﻼغ و آيه دﻻلت دارد بر اينكه
كار كﻼغ موردنظر خداوند متعال بود و امر تصادفي نبوده است بلكه خداوند به او الهام كرده بود«...
ث في الْ َأ ْرضِ لِيرُي ُه«) .مائده (٣١ /از اين جهت كه كار
ح ُ
)طبرسي :١٣٦٠،ج  .(٩ ،٧آيهَ » :ف َب َعثَ اللﱠهُ غُرَابًا يبْ َ
كﻼغ مورد نظر خداوند بوده و امري تصادفي نبوده شكي نيست .از سياق بر مي آيد كه زاغ به عنوان يك
حيوان به امر خداوند چگونگي خاكسپاري برادر مقتول را به قابيل آموخته اين كه گفته شود ضﻤير در
))ليريه(( به خداوند برمي گردد كه صحيح نيست )ر.ك :طباطبايي :١٣٧٤،ج .((٤٦٨ ،٥بايد توجه داشت كه
فاعل در جﻤله "ليريه" مﻤكن است خداوند باشد يعنى خدا مىخواست براى حفظ احترام هابيل طرز دفن
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان (٩٩

▪ ١٦٨

تبيين مقولههاي تفسيري ابومسلم در مجمعالبيان و نقدهاي عﻼمه طباطبايي بر آن

او را به قابيل بياموزد و نيز مﻤكن است فاعل آن هﻤان زاغ بوده كه به فرمان خداوند چنين برنامهاى را
اجراء كرده باشد )مكارم شيرازي :١٣٧١،ج  .(٣٥٢ ،٤البته اين موضوع جاى تعﺠب نيست كه انسان مطلبى
را از پرندهاى بياموزد زيرا تاريخ و تﺠربه هر دو نشان دادهاند كه بسيارى از حيوانات داراى يك سلسله
معلومات غريزى هستند كه بشر در طول تاريخ خود ،از آنان آموخته و دانش خود را با آن تكﻤيل كرده
است .حتى در بعضى از كتب طبى مىنويسند كه انسان در قسﻤتى از معلومات طبى خود مديون حيوانات
است )هﻤان( .عﻼمه در اين آيه نقد مستقيﻤي به رأي ابومسلم نداشته؛ اما اشكالي كه بر نظر ابومسلم
وارد است اين است كه وي قائل به تﻤثل فرشته به شكل زاغ شده چه اشكالي داشت بگويد خود كﻼغ
اين كار را كرده و ديگر نيازي نبود قائل به تﻤثل شود .در قرآن هر آن چه ديدهايم تﻤثل فرشته بهصورت
انسان بوده اما تﻤثل يك پرنده به صورت فرشته ،جاي تعﺠب دارد كه توسط او بيان شده و در تأييد
سخنش استناد به آيه و حديثي نكرده كه قولش توجيهي داشته باشد .ضﻤن اين كه فارغ از نگاه برون
متني كه در اين آيه مطرح شده ،مي توان نگاه درون متني نيز به آن داشت .با توجه به اسلوب آيه و نقدي
كه به نظر ابومسلم هست اين كه فرشته اي به صورت كﻼغ در آمده ،بدون دليل و توجيه است.
 -٣-١-٢منظور از تفصيل و محكم بودن آيات

ت ﻣِﻦ ﱠلدُ ْن حَكي ٍﻢ خَبِير« ) .هود.(١ /
ت ءَايا ُت ُه ﺛﻢ ُﻓﺼﱢ َﻠ ْ
آيه» :كتَابٌ ُأحْك َم ْ

كليات و محكﻤات قرآني وظيفهي تثبيت قواعد و پايهريزي بنيانهاي فلسفي ،فكري و مرجعي را بر
عهده دارند كه تشريﻊ اسﻼمي از آن نشأت ميگيرد .و فروع و جزئيات شريعت ،پس از بنيان گذاري أصول
ص َلتْ(" تفصيل" به معناي جداكردن و تفصيل كﻼم ،روشن
و كليات حاصل شده است )احْك َﻤتْ  ...ثم ُف ﱢ
كردن آن است و نيز به معناي شرح و بيان به كار ميرود" .احكام آيه "بدين معناست كه قرآن كتابى است
محكم ،نه تغيير و تحريف يافته و نه قابل شكّ و ترديد است .بناى آن بر حدس و فرض نيست؛ بلكه
هﻤهى مطالبش محكم و استوار است )قرائتي :١٣٨٨،ج .(٤،١٧ابومسلم معناي متفاوتي ارائه كرده و بر اين
عقيده است كه فصاحت و نظم موجود در قرآن سبب شده كه محكم باشد تا به حدي كه معﺠزه گرديده
و سپس با شرح و بيان توضيح شده)ر.ك :طبرسي  :١٣٦٠،ج  .(٧ ،١٢عﻼمه ضﻤن اشاره به سخن مفسران
هريك را با دﻻيلي رد و در اين مورد به سخن ابومسلم نيز اشاره كرده و وجه نادرستي سخن او را بيهوده
و بدون دليل سخن گفتن مي داند .عﻼمه منظور از كلﻤه تفصيل را ايﺠاد فصل بين اجزاي يكچيزي كه
اجزايش متصلبههم بودهاند مي داند و منظور از احكام ،ربط بعضي از آيات جداشده از يكديگر به هم و
ارجاع آيات آخر آن به اولش است . ...بر اين اساس آيات اين كتاب در آغاز محكم بود و سپس مفصل شد.
معنايش اين است كه آيات كريﻤه قرآن با هﻤه اختﻼفي كه در مضامين و مقاصد آنهاست به يك معناي
بسيط )بدون جزء و بعض( برميگردد و هﻤه غرض واحدي را دنبال ميكنند )...ر.ك :طباطبايي:١٣٧٤،
ج .(٢٠٤-٢٠٢ ،١٠با توجه به وجود اختﻼف در نظرات مفسران در بيان آيه و تعبيري كه ابومسلم درباره
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان(٩٩

مسلم صالحيزاده /احمد بهشتي /عليرضا مختاري ▪ ١٦٩

»احكﻤت« و »فصلت« به كار برده اين كه قرآن به جهت فصاحت و بﻼغتي كه دارد محكم است تا به
حدي كه معﺠزه شده و بيان و شرح داده شد به ديدگاه عﻼمه درباره »محكم و تفصيل« توجه ميكنيم.
از نظر ايشان ،احكام به معناي اجزاي به هم پيوسته قرآن است كه مفصل شده است يعني با جزئيات
معارف بيان شد و به هﻤان اصل واحد برمي گردد .از نظر ابومسلم اينكه قرآن داراي اعﺠاز بيان و در حد
فصاحت باﻻست و موجب احكام آن شده سخن درستي است .از اين رو ،فصاحت و بﻼغت قرآن يكي از
وجوه اعﺠاز قرآن است كه قرآن به وسيله آن تحدي نﻤوده است؛ فصاحت و بﻼغت ،آن هم در حد اعﻼي
خود مي تواند از موجبات احكام قرآن باشد و اين سخن مي تواند توجيهي براي دفاع از سخن ابومسلم
باشد .بنابراين از اين جهت كه عﻼمه در الﻤيزان در شرح تفسيري اين آيه سخن مفسران را ذكر كرده و
با مﻼك هايي بيان نادرستي آن اقوال را بيان مي كند در دو مورد از اقوال ،گفته كه مفسر بيهوده و بدون
دليل سخن گفته ) سخن حسن بن ابي العاليه و ابومسلم( كه هر دو سخن را به مﺠﻤﻊ البيان مستند مي
كند يا با استناد به آياتي يا با دﻻيلي وجه نادرستي اقوال مفسران را تشريح كرده است .در مورد گفته
ابومسلم ،بايد گفت قضاوت عﻼمه درست است چرا كه ابومسلم به عنوان يك مفسر مي توانست از
مﻼكهاي تفسيري و قرائن موجود در آيه و ساير آيات و ديگر منابﻊ تفسيري به عنوان توجيه و دليل
سخن خود به كار ببرد لذا تفسير ابومسلم از آيه  ،تفسير صحيحي نيست.
 -٣-١-٣مقصود از بينه و شاهد

انتخاب عنوان مذكور بر گرفته از مقوله تفسيري ابومسلم منقول از طبرسي در مﺠﻤﻊ البيان در معناي
))بينه(( و ))شاهد(( و مصداق آن دو بوده است .در اين باره ،مطالب مختلفي از ناحيه مفسران بيان شده
است .بينه به طور كلي به معناي دليل روشن است برخي مقصود از ))بينه(( را به معناي قرآن ،برخي آن را
به معناي كسي كه برحق است و با دليل و بينه به آييني روي مي آورد و برخي گفته اند :مؤمنان از اصحاب
رسول اﷲ هستند )ر.ك :طبرسي :١٣٦٠،ج (٢٩ ،١٢و در بيان مصداق ))شاهد(( مفسران اقوالي بيان داشته
اند كه عبارت است از :جبرئيل،حضرت محﻤد صلي اﷲ عليه و آله ،زبان پيامبر و فرشته اي كه او را حفظ مي
كند)ر.ك :هﻤان( .در آيه »أَ َفﻤَن ك َانَ عَلي بَي َنةٍ مﱢن رﱠ ﱢبهِ وَ ي ْتلُوهُ شَا ِهدٌ مﱢنْه) .«...هود (١٧ /بينه در كﻼم
ابومسلم به معناي حﺠت و دليل عقلي است چرا كه دليل عقلي و شرعي منصوب خداست و به او نسبت
دارد )ر.ك :طبرسي :١٣٦٠،ج (٣٠ ،١٢به نظر مي رسد سخن ابومسلم در اين مورد برگرفته از گرايش
كﻼمي و عقل گرايانه او باشد؛ چرا كه معتزله به روش عقلي بيش از ساير روش هاي تفسيري بها مي
دادند و ابومسلم از اين قضيه مستثنا نيست؛ لذا به كار گيري عبارت هايي هﻤچون ))دليل عقلي و شرعي((
مؤيد اين قضيه است .در كﻼم او منظور از شاهد كه به دنبال بينه آمده و بهدرستي آن گواهي دهد هﻤان
قرآن كريم است .از ديدگاه عﻼمه ))بينه(( معنايش دليل ظاهر و واضح است .چيزي است كه بسياري از
امور واضح و ظاهر آنقدر ظهور دارد كه هر چه هم متعلق به آنها ميشود تا در قرآن حﺠت را بينه
ميگويند )ر.ك :طباطبايي  :١٣٧٤،ج .(٢٧١ ،١٠عﻼمه به سخن ابومسلم اشاره كرده و وجه فساد گفتهي
او را چنين بيان مي كند)) :اوﻻً دليلي بر اين تخصيص نيست و در ثاني بينهاي را كه از ناحيه خداي تعالي
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان (٩٩

▪ ١٧٠

تبيين مقولههاي تفسيري ابومسلم در مجمعالبيان و نقدهاي عﻼمه طباطبايي بر آن

را براي رسولي گرامياش قائم ميشود نبايد با تعريف الهي كه براي ما و از ناحيه عقول ما قائم ميشود
مقايسه نﻤود(( ) .طباطبايي ،١٣٧٤ ،ج (٢٧٤-٢٧١ ،١٠؛ لذا در بيان معناي »بينه« ديدگاه ابومسلم و عﻼمه
يكي است و هر دو آن را به معناي حﺠت و دليل عقلي و دليل واضح و روشن معنا كرده اند .عﻼمه مصداق
بينه را بصيرت الهي خاص پيامبر دانسته كه منطبق بر شخص رسول خداست و به اعتقاد ابومسلم »بينه«
دليل عقلي است كه خداي تعالي آن را به خود منسوب داشته و منظور از »شاهد« كه به دنبال آن آمده و
بهدرستي آن گواهي ميدهد هﻤان قرآن كريم است .در اين جا اختﻼف آراي آندو مشهود است و مﻼك
ما در قبول تفسير در اين آيه هﻤان نظر عﻼمه است.
 -٤نمونه اي از دخالت تعصب مذهبي ابومسلم در تفسير آيات :مقصود از واژه قربي

آيه» :ﻗُﻞ لﱠا أَساَلُك ُﻢ َعﻠَيهِ أَ ْجرًا إِلﱠا ا ْل َموَ ﱠد َة ﻓي الْ ُقرْبي« )شورا.(٢٣ /

مفسر براي پرداختن به تفسير بايد از دخالت و پيش داوري در تفسير پرهيز نﻤايد اما ابومسلم گاهي
اعتقاد مذهبي خود را در تفسير دخيل نﻤوده از جﻤله آياتي كه ابومسلم در تفسيرش ،تعصب عقيده دخالت
داده و در بيان مقصود از ))قربي (( در شرح آيه ٢٣سوره شوراست وي و همفكرانش قربي را به معناي
تقرب جستن به درگاه الهي و مودت في القربي را ،دوست داشتن طاعت و تقوا در راه تقرب به درگاه الهي
مي دانند )ر.ك :طبرسي :١٣٦٠،ج.(٢٢،١٢٨عﻼمه ميگويد» :خداي تعالي در آيه موردبحث اجري براي
رسول خدا صلياﷲ عليه و آله معين كرده كه عبارت است از مودت نسبت به اقرباي آن جناب ...بهطور ادعا مودت
به ذي القربي از مصاديق اجر است« )ر.ك :طباطبايي ،١٣٧٤،ج .(٦٠ ،١٨عﻼمه  ،اقوال مختلف مفسرين
را در منظور از قربي تبيين كرده و وجه نادرستي هريك را با دﻻيلي مطرح كرده كه اين سخنان بيشتر از
روح الﻤعاني آلوسي نقل و نقد نﻤوده است .در شرح و تفسير قربي و مصداق آن معاني مختلفي از مفسرين
نقل شده است .ازجﻤله اين سخنان ،گفته ابومسلم در اين مورد است دﻻيل عﻼمه در رد نظر ابومسلم و
مفسريني كه با او در اين مورد هم عقيده اند چنين است :اوﻻً بر اساس اين سخن ﻻزمه تقرب به خدا ،
تودد و دوستي با اوست حال آن كه مشركين منكر اين قضيه نيستند يعني مشركين نيز به هدف تقرب به
خدا ،آلهه خود را مي پرستيدند )زمر٣ /و يس .(١٨/خﻼصه اين كه سخن ابومسلم و سايرين بدين معنا
است كه تقرب به خدا تنها از راه عبادت او به تنهايي بايد باشد؛ به عبارتي اگر شﻤا)مشركين( بخواهيد به
خدا تقرب بﺠوييد راهش اين است كه تنها خدا را بپرستيد و من پيامبر از شﻤا توقعي جز اين ندارم .اين
سخن با ذوق سليم سازگار نيست ثانياً در اين آيه مودت آمده نه تودد و سابقه ندارد كه خداي تعالي كلﻤه
مودت را بر توده مردم نسبت به تقرب خود به كار گيرد .حتي عكس اين كﻼم در قرآن آمده كه خداوند
نسبت به بندگان ودود و داراي مودت است )هود٩٠ /و بروج .(١٤ /آن چه از بيانات عﻼمه در بيان و شرح
آيه آمده ميتوان فهﻤيد اين است كه مودت ،مودت اقرباي آن جناب است .اين مودت امري است كه به
استﺠابت برگشت ميكند و ادعاي مودت به ذي القربي از مصاديق اجر است .در تفسير اين آيه اختﻼفي
ميان مفسران عامه و خاصه و جود دارد آن چه از روايات ائﻤه معصومين عليهمالسﻼم از رسول اكرم صلياﷲ عليه و
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان(٩٩

مسلم صالحيزاده /احمد بهشتي /عليرضا مختاري ▪ ١٧١

آله در تفاسير و كتب اخبار آمده مصداق ذي القربي را فاطﻤه زهرا سﻼماﷲ عليها و علي عليهالسﻼم و فرزندان ايشان
بيان نﻤودهاند اما ابومسلم و همفكران او و ديگر مفسران اهل سنت اشارهاي به مودت اهلبيت نكردهاند.
در حقيقت بايد گفت تعصبات عقيدتي ابومسلم و ديگران منشأ اين سخن است و از آن رو كه نخواسته اند
اشاره اي به وﻻيت اهل بيت داشته باشند ،در بيان اين آيه تأويلي بهكاربردهاند كه نه با سياق آيه سازگار
است و نه با منقوﻻت روايي؛ لذا به هﻤان دﻻيلي كه عﻼمه سخن او را نپذيرفته اشكال مذكور نيز بر سخن
ابومسلم وارد است.
 -٥مقوﻻتي با محوريت معاد و روز قيامت

" -٥-١روز قيامت يا مرگ؟") عدم مطابقت با سياق آيات(

ﻦ اﷲ) .«...شورا .(٤٧ /ابومسلم مي گويد:
ﻞ أَن ياتي يوْ ٌم لﱠا ﻣَرَ ﱠد َل ُه ِﻣ َ
آيه» :ا ْس َتجِيبُو ْا ِل َربﱢكﻢ ﻣﱢﻦ ﻗَ ْب ِ

»يعني پيش از آن كه روزي فرارسد كه نه رد خواهد شد و نه از وقتش عقب ميافتد و آن روز مرگ است«.
)طبرسي :١٣٦٠ ،ج  .(١٦٥ ،٢٢عﻼمه ميگويد» :اين آيه شريفه مردم را دعوت ميكند به اينكه فرمايشات
خدا و انذار او از روز قيامت در آيات قبل را بپذيرند .اين ،آن چيزي كه از سياق آيات استفاده ميشود و
اينكه بعضي گفتهاند مراد از كلﻤه يوم روز مرگ است صحيح نيست« )طباطبايي :١٣٧٤ ،ج .(٩٩ ،١٩
از نظر ابومسلم منظور از »يوم« در آيه روز مرگ است در جاي ديگري آمده» :روز قيامت است«
)حسيني شاهعبدالعظيﻤي ،١٣٦٣،ج  .(٤٤١ ،١١عﻼمه آن را روز قيامت دانسته و نظر ابومسلم را نﻤيپذيرد
دقيقاً مكارم نيز هﻤان نظر عﻼمه را بيان ميكند و ميگويد :جﻤله ي ))يوم ﻻ مرد له من اﷲ(( اشاره بهروز
قيامت است نه روز مرگ(( )مكارم شيرازي و ديگران :١٣٧٤ ،ج .(٤٨٠ ،٢٠
 -٥-٢علم به قيامت يا وقوع آن؟

سمَاوَاتِ َو ا ْلأَرْض« )اعراف.(١٨٧ /
ت ﻓي ال ﱠ
آيه» :ﺛَ ُق َﻠ ْ

نظر به اختﻼف موجود در مقصود و غرض آيه ،آراي تفسيري مفسرين در اين مقوله در دو حالت بيان
شده اول اين كه وقوع آسﻤان بر اهل آسﻤان ها و زمين سنگين است و اين به خاطر عظﻤت و شدت آن
و محاسبه و كيفر است آن چنان كه ابومسلم و برخي ديگر از مفسران عنوان كرده اند )ر.ك :طبرسي،
 :١٣٦٠ج  ،١٠و مغنيه :١٤٢٤،ج ٤٣١ ،٣؛ هﻤو ،١٤٢٥ ،ج ٢٣ ،١؛ شريف ﻻهيﺠي :١٣٧٣،ج  (١٣٨ ،٢دوم
اين كه عﻼمه و برخي ديگر از مفسران بر اين باورند كه دانش و علم به قيامت بر اهل آسﻤان ها و زمين
به جهت عظﻤت و شدت و هول انگيز بودن آن سنگين است )ر.ك :طباطبايي :١٣٧٤،ج  ٤٨٣-٤٨٢ ،٨و
صادقي تهراني :١٣٦٥،ج ٧٦ ،١٢؛ كاشفي سبزواري :١٣٦٩،ج  .(٣٦٩ ،١عﻼمه نظر دسته اول را تخطئه
مي كند و با تﻤايل به نظر دسته دوم مي گويد)) :علم به قيامت در آسﻤانها و زمين سنگين است و البته
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان (٩٩

▪ ١٧٢

تبيين مقولههاي تفسيري ابومسلم در مجمعالبيان و نقدهاي عﻼمه طباطبايي بر آن

سنگيني علم به آن عين سنگيني به آن است پس اينكه اختﻼف كردهاند كه ثقل ساعت در آسﻤانها و
زمين ثقل علم به آن است يا ثقل صفت آن بر اهل آسﻤانها و زمين است بهحسب شدايد و عقاب و
حساب و جزاء و يا ثقل وقوع آن بر ايشان است به خاطر اينكه وقوعش مستلزم درهمپيچيده شدن آسﻤان
و زمين و فروريختن ستارگان و ماه و كوهها و  ...يا اينكه مقصود اين است كه آسﻤانها و زمين طاقت
تحﻤل آن را ندارند چون بس عظيم و شديد است .عﻼمه اين اقوال را رد ميكند و ميگويد» :اين مباحث،
اختﻼف بيثﻤري است و براي اينكه ثقل قيامت منحصر در يكجهت و دو جهت نيست بلكه تﻤامي
آنچه راجﻊ به آن است از قبيل ثبوت آن و علم به صفات آن بر آسﻤانها و زمين و ...هﻤه ثقيل است زيرا
هﻤين بس كه ثبوت آن مستلزم فنا و نابودي آنهاست و در آنها يعني در آسﻤانها و زمين چيزي كه
فناي خودش را تحﻤل كند وجود ندارد« )طباطبايي :١٣٧٤ ،ج  .(٤٨٣-٤٨٢ ،٨اعتقاد ابومسلم به وقوع
قيامت در مقايسه با رأي عﻼمه به علم به قيامت بهتصريح عﻼمه جزء اختﻼفات بيثﻤر است .عﻼمه حتي
اشاره به نظر وي ميكند و آن را رد كرده و دليل ميآورد كه ثقل قيامت منحصر در يكجهت و دو جهت
نيست بلكه تﻤامي آن چه راجﻊ به آن است از قبيل ثبوت آن علم به آن و صفات آن بر آسﻤانها و زمين
و ...هﻤه ثقيل است.
 -٥-٣منظور از وارد شدن و رسيدن به آتش جهنم

آيهَ » :و إِن ﻣﱢنكﻢُْ إِلﱠا وَارِدُهَا) .«...مريم (٧١ /ابومسلم در تأييد سخن خويش به دو آيه استناد كرده به

سقُون« )قصص (٢٣ /و به آيه » َﻓ َأرْ َسﻠُو ْا وَارِ َدهُ ْﻢ
سي ْ
ﻦ النﱠا ِ
ﻦ َوجَ َد عَﻠَي ِه أُ ﱠﻣ ًة ﱢﻣ َ
آيه » َو َلمﱠا وَرَ َد ﻣَا َء ﻣَدْي َ

ﻓَأَدْلي دَ ْل َو ُه« )يوسف» (١٩ /آبدار خويش بفرستادند و دلو خويش بينداخت« و ميگويد» :مقصود از وارد

شدن رسيدن و اشراف بر آن است نه داخل شدن آن  ...وقتيكه ميگوييد وردت بلدا كذا و ماء كذا يعني
به فﻼن بلد يا فﻼن آب رسيدم خواه داخل آن شده باشيد يا نشده باشيد )طبرسي :١٣٦٠ ،ج .(١٩٥ ،١٥
عﻼمه ميگويد» :كلﻤه » َو َردَ« به معناي دنبال آب رفتن است و راغب گفته در اصل ،بهقصد آب رفتن
است و اين كلﻤه براي رساندن شدت عذاب در آتش استعﻤال شده ...اما مفسرين گفتهاند مردم نزد آتش و
در لبهي آن حاضر ميشوند ولي داخل آن نﻤيشوند و به اين آيه استدﻻل كردهاند كه خداي تعالي درباره
موسي وقتيكه به كنار چاه مدين آمد و در آنﺠا مردمي را بر سر چاه ديد )قصص (٢٣ /و معلوم است كه
موسي داخل آب نشد پس در آيه موردبحث هم ،معنا اين نيست كه مردم هﻤگي داخل آتش شوند و نيز
به اين آيه استدﻻل كرده كه سياره و كاروان كنعان آب آور خود را به سراغ آب فرستادند )يوسف .(١٩ /و
سﻬَا«.
ك عَنﻬا ﻣُبْ َعدُونلَا َيسْمَعُو َن حَسِي َ
ى ُأوْلَئ َ
ت َلﻬُﻢ ﻣﱢنﱠا ا ْلحُسْن َ
ﻦ َسبَ َق ْ
اين كه ميفرمايدِ » :إ ﱠن ا ﱠلذِي َ

ن« و آيه » َفأَ ْر َسلُو ْا وَا ِردَهُ ْم« به معناي
)انبياء (١٠٢- ١٠١ /ليكن صرف اينكه در آيه » َو َلﻤﱠا َورَ َد مَا َء َمدْي َ
حضور استعﻤال شده دليل نﻤيشود كه به معناي داخل شدن واقعي استعﻤال نشود چون در آن دو آيه قرينه
 عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان(٩٩

مسلم صالحيزاده /احمد بهشتي /عليرضا مختاري ▪ ١٧٣

اشراف هست و درآيات ديگري ادعاشده كه به معناي داخل شدن است ) .«...طباطبايي :١٣٧٤ ،ج ،١٤
ن« و آيه
 .(١٢١-١٢٢عﻼمه نظرات ابومسلم و برخي از مفسران كه معتقدند كه آيه » َو َلﻤﱠا وَ َردَ َماءَ َمدْي َ
» َفأَ ْر َسلُواْ وَارِدَهُمْ« به معناي حضور استعﻤال شده دليل نﻤيشود كه به معناي داخل شدن واقعي استعﻤال
شود را رد نﻤوده است .در تفسير نﻤونه آمده -١» :برخي مفسرين گفته اند)) :ورد(( به معني نزديك شدن
و اشراف پيدا كردن است يعني هﻤه خوبان و بدان بدون استثناء براي حسابرسي و مشاهده سرنوشت نهايي
بدكاران به كنار جهنم ميآيند  -٢تفسير دوم كه اكثر مفسران آن را انتخاب كردند اين است كه ورود در
اينﺠا به معني ))دخول(( است و بهاينترتيب هﻤه انسانها بدون استثناء نيك و بد وارد جهنم ميشوند منتها
دوزخ بر نيكان سرد و سالم خواهد بود استناد به آيه  ٦٩سوره انبياءشده« و در ادامه آمده است» :ظاهراً آيه
با تفسير دوم هﻤاهنگي بيشتري دارد زيرا معني ورود ،دخول است و غير آن نياز به قرينه دارد« )ر.ك:
مكارم شيرازي و ديگران :١٣٧٤ ،ج  .(١٣٤ ،١٣برخي از مفسران معتقدند» :كلﻤه واردها در آيه موردبحث
به معني عبور و مرور نﻤودن از كنار يا از روي دوزخ است« )نﺠفي خﻤيني :١٣٩٨،ج  .(٢٠٩ ،١١نزد اكثر
مفسران مراد از ورود ،دخول است )حسيني شاهعبدالعظيﻤي :١٣٦٣،ج  .(٢١٢ ،٨واردها :ورود ،مشرف شدن
است نه دخول ،اصل ورود اشراف بر آن است )قرشي .(٣٤٦ ،٦ :١٣٧٧،الﻤراد بالورود هنا الرويه و الﻤشاهده
ﻻن الﻤؤمنين عن النار مبعدون )مغنيه ،١٤٢٤،ج  .(١٩٣ ،٥ورود يا به معني اشراف و دخول است يا به معني
دخول در اين جا به هر دو قول اشاره شده و با استناد به رواياتي از امام صادق عليهالسﻼم و پيامبر اكرم صلياﷲ
عليه و آله ورود به معني دخول دانسته شده اما با اين تفاوت كه آتش جهنم براي مؤمنان سرد خواهد شد
)شريف ﻻهيﺠي :١٣٧٣،ج  .(٣٥-٣٤ ،٣درجايي اشارهشده به دو قول-١ :ورود :اشراف به جهنم و نگاه
كردن  -٢دخول حقيقي كه هﻤگان وارد آن ميشوند )سيد كريﻤي حسيني :١٣٨٢،ج  .(٣١٠ ،١گرچه
ابومسلم در شرح و بيان اين آيه استناد به آيات ديگري كرده است اما با دقت در نظر تفسيري او فهﻤيده
ميشود كه هﻤه مردم فقط به كنار جهنم ميآيند و سرنوشت بدكاران را ميبينند .اما عﻼمه نظري متفاوت
ارائه كرده با توجه به محتواي سخن او به نظر ميآيد نظر عﻼمه صحيحتر است.
 -٥-٤مراد از ميعاد در آيه

آيه» :قُل لﱠكمُ مﱢيعَادُ يوْم«) .سبا(٣٠ /
ميعاد از حيث لغوي به معناي جاي وعده و وعده گاه آمده اين واژه دﻻلت بر اسم زمان و مكان دارد
كه حكايت از روز قيامت دارد .بيشتر مفسران ميعاد را روز قيامت دانسته اند برخي ديگر منظور از آن را روز
وفات و مرگ تلقي كرده اند ابومسلم معتقد است كه ميعاد روز وفات و قبض روح ايشان است
)طبرسي :١٣٦٠،ج  .(٢٦٧ ،٢٠عﻼمه بر اين باور است كه خصوصياتي هﻤچون وعده جﻤﻊ و فتح از
خصايص معاد است نه روز مرگ )ر.ك :طباطبايي :١٣٧٤ ،ج  .(٥٦٩ ،١٦وي نظر برخي از مفسرين كه
مراد از ميعاد را روز مرگ مي دانند را صحيح نﻤي داند چون مشركين از روز مرگ سؤال نكرده بودند )ر.ك:
هﻤان(در تفاسير ديگر آمده» :روز قيامت« )نﺠفي خﻤيني :١٣٩٨،ج  (١٨٥ ،١٦يا »روز قيامت يا روز وفات«
عقل و دين ،سال دوازدهم ،شماره بيست و دوم )بهار و تابستان (٩٩

▪ ١٧٤

تبيين مقولههاي تفسيري ابومسلم در مجمعالبيان و نقدهاي عﻼمه طباطبايي بر آن

)حسيني شاهعبدالعظيﻤي :١٣٦٣،ج  (٥٣٤ ،١٠در تفسير احسن الحديث بيان شده» :مؤمنان و مشركان
درباره وقت آن سؤال كرده اند .صاحب آن تفسير ،نظر ابومسلم را صحيح ندانسته است« )ر.ك:
قرشي :١٣٧٧،ج  .(٤٣٨ ،٨يا بيانشده كه» :روز مهم قيامت است«) .قرائتي :١٣٨٣،ج  .(٤٤٥ ،٩آيات
موردنظر در مورد معاد بحث ميكند اما با دو ويژگي -١ساعتي كه از آن تأخيري نخواهد بود  -٢ساعتي كه
از آن پيشي نخواهيد گرفت .درواقﻊ اين آيه از قرآن در مقام تهديد مخالفان ميگويد» :لحظهاي از موعد
مقرر قيامت تأخير نخواهد كرد«) .مكارم شيرازي و ديگران :١٣٧٤ ،ج  .(١٠٩-١٠٧ ،١٨با عنايت به نظر
عﻼمه و ساير مفسران منظور از ميعاد هﻤان روز قيامت است.
 -٦نﺘيجهگيري

با توجه به مباحث مطرحشده به دست ميآيد كه سبك هاي نقد عﻼمه عبارت است از:
 -١در نظر عﻼمه سبك و سياق و ظاهر آيه از اهﻤيت باﻻيي برخوردار بوده لذا درجاهايي به دليل
اينكه آراي ابومسلم خﻼف ظاهر آيه و يا مخالف سياق كﻼم بوده آنان را رد نﻤوده و بهتصريح او نظر
ابومسلم در سوره نساء آيه ١٥و شورا آيه  ،٤٧خﻼف ظاهر آيه است.
 -٢عﻼمه در شرح و بيان برخي از آيات در مقام نقد ،وجه نادرستي اقوال ابومسلم را با عباراتي هﻤچون:
»بيهوده و بدون دليل سخن گفتن«» ،سخن او هيچوجهي ندارد« بيان ميكند) .مائده ٣١ /و هود١ /و .(١٧
 -٣عﻼمه در نقد مقوﻻتي كه با موضوع معاد و روز قيامت است به جز سوره شورا آيه  ٤٧از سبك
ديگري در نقد استفاده كرده؛ مانند سوره اعراف آيه ١٨٧كه گفته ثقل و سنگيني در روز قيامت به يك
جهت و دوجهت نيست در سوره مريم آيه  ، ٧١وي دليل ابومسلم و مفسران هم عقيده او را نﻤي پذيرد و
در سوره سبا آيه  ،٣٠سخن ابومسلم و برخي از مفسران را صحيح نﻤي داند.
جدول  -١سبك هاي نقد عﻼمه بر آراي ابومسلم
-١گونه هاي مرتبط با قرآن
رديف
١
٢
٣

-١-١عدم مطابقت با سياق و
ظاهر آيات
نساء ١٥/خﻼف اجﻤاع
شورا٤٧/
*

-٢عدم مطابقت با دﻻيل برون متني
-٢-١نداشتن استدﻻل
و عدم توجيه سخن
ابومسلم
مائده٣١/
هود١/
هود١٧/

-١-٢دخالت تعصب
مذهبي ابومسلم در تفسير
آيات
شورا٢٣/
*
*
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-٣مواردي كه از بند ١و٢
استفاده نكرده واز كليد واژه
هايي غير از آن ها استفاده
كرده
اعراف١٨٧/
مريم٧١/
سبا٣٠/

مسلم صالحيزاده /احمد بهشتي /عليرضا مختاري ▪ ١٧٥

مﻨابع

قرآن كريم
 -١حسيني شاهعبدالعظيﻤي ،حسين بن احﻤد ،(١٣٦٣) ،تفسير اثناعشري .تهران ،انتشارات ميقات.
 -٢رضايي اصفهاني ،محﻤد علي .(١٣٩٢) ،منطق تفسير) ،(٢قم ،پژوهشگاه بين الﻤللي الﻤصطفي.
 -٣سيد كريﻤي حسيني ،سيد عباس ،(١٣٨٢) .تفسير عليين ،قم ،انتشارات اسوه.

 -٤شريف ﻻهيﺠي ،محﻤد بن علي ،(١٣٧٣) ،تفسير شريف ﻻهيجي ،تهران ،دفتر نشر داد.

 -٥صادقي تهراني ،محﻤد ،(١٣٦٥) ،الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن ،قم ،انتشارات فرهنگ اسﻼمي.

 -٦طباطبايي ،سيد محﻤدحسين ،(١٣٧٤) ،ترجمه تفسير الميزان ،ترجﻤه :سيد محﻤدباقر موسوي هﻤداني،
قم ،دفتر انتشارات اسﻼمي جامعهي مدرسين حوزه علﻤيه قم.
 -٧طباطبايي ،سيد محﻤد حسين ،(١٤١٧)،الميزان في تفسير القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسﻼمي جامعه
مدرسين حوزه علﻤيه قم.
 -٨طبرسي ،علي بن فضل طبرسي ،(١٣٦٠) ،مجمﻊالبيان ،ترجﻤه مترجﻤان ،تهران ،انتشارات فراهاني.

 -٩فرانكفورد ،چاوا و نچﻤپاس ،ديويد ،(١٣٨١) ،ترجﻤهي فاضل ﻻرجاني و رضا فاضلي ،روش هاي پژوهش
در علوم اجتماعي ،تهران ،سروش.
 -١٠فيض كاشاني ،ﻣﻼ ﻣﺤﺴﻦ ،(١٤١٥) ،تفسير صافي ،تهران ،انتشارات الصدر.
 -١١قرائتي ،ﻣﺤﺴﻦ ) ،(١٣٨٨تفسير نور ،تهران ،ﻣركز فرهنگي درسهاي از قرآن.
 -١٢قرشي ،ﺳيد ﻋﻠياكبر ،(١٣٧٧) ،تفسير احسن الحديث ،تهران ،بنياد بعثت.

 -١٣كاشفي ﺳبزواري ،ﺣﺴيﻦ بﻦ ﻋﻠي ،(١٣٦٩) ،مواهب عليه ،تهران ،ﺳازﻣان چاپ و انتشارات اقبال.
 -١٤ﻣﺴعودي،ﻣﺤمدﻣهدي ،(١٣٧٦)،درپرتوالميزان)(٢؛ روش شناسي تفسير الميزان ،پژوهشهاي
قرآني ،ش.٢

 -١٥ﻣصطفوي ،ﺣﺴﻦ ،(١٣٨٠) ،تفسير روشن ،تهران ،ﻣركز نشر كتاب.

 -١٦ﻣغنيه ،ﻣﺤمدجواد ،(١٤٢٤) ،تفسير الكاشف ،تهران ،دارالكتب اﻻﺳﻼﻣيه.
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▪ ١٧٦

تبيين مقولههاي تفسيري ابومسلم در مجمعالبيان و نقدهاي عﻼمه طباطبايي بر آن

 ،(١٤٢٥) ،_________ -١٧تفسير المبين ،قم ،بنياد بعثت.

 -١٨ﻣكارم شيرازي ،ناﺻر و ديگران ،(١٣٧٤) ،تفسير نمونه ،تهران ،دارالكتب اﻻﺳﻼﻣيه.
 -١٩نﺠفي خﻤيني ،محﻤدجواد ،(١٣٩٨) ،تفسير آسان ،تهران ،انتشارات اسﻼمي.
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١٧٧ ▪ چكيده انگليسي

A Review of Abu-Moslem’s Exegetical Views in Majma al-bayan and
Allame’s Critique on it
Moslem Salehizadeh1\ Ahamad Beheshti2\ Alireza Mokhtari3

Abstract
This study is to review a selection of Abu-Moslem’s exegetical comments in
Majma al-bayan from Allameh Tabatabaee’s precious perspective. After expressing
his own precious ideas on some issues, Allameh has criticized Abu-Moslem’s
exegetical opinions directly, and sometimes has questioned his ideas without
mentioning his name. Allameh has rejected some of Abu-Moslem’s exegetical
ideas using convincing reasons. The present qualitative research study is intended
to specifically deal with Abu-Moslem’s ideas criticized by Allameh. This librarybased research reviewed certain topics such as Abu-Moslem’s jurisprudentialinterpretive commentary, his idea on how Abel was buried and what processes were
conducted in his burial, as well as his ideas on resurrection, rational reasoning, etc.
Allameh’s critique discards Abu-Moslems’s viewpoints including (1) views that
contradicts the surface structure of the Quranic verses. (2) Opinions without reasons
(3) views whose reasons have been proved invalid
Keywords: Quran’s Interpretation, Majma al-bayan, Tabarsi, Abu-Moslem, Allameh
Tabatabaee
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