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 ده   ی چک 

است از جمله این مفسّران می توان به ابومسلم  طبرسی در تفسیرش از آرای مفسّران اهل سنت و شیعه بهره برده  

  از اوست. این پژوهش به بررسی و نقد روش تفسیری   مجمع البیانها در  اصفهانی اشاره کرد که بیشترین نقل

های پژوهش . یافتهاستپرداخته  تحلیلی  -با روش توصیفیتوجه به قواعد و موازین تفسیری علّامه  با    ابومسلم

مسلم به عنوان مفسری برجسته از روش های تفسیری مختلفی در تفسیر آیات استفاده کرده  دهد که ابو  نشان می

به طور مثال  است ها غافل مانده توجه او در به کار گیری قواعد و ضوابط تفسیری در برخی موارد از آن  رغمبه و 

اختیار کردن معنایی که احتمال ضعیف    توجهی به لحن و آهنگ کالم،بی  توان به عدم توجه به سیاق آیات، می

د و شاهد  یّؤدارد اشاره کرد، با همه این اوصاف روش او نه تنها آسیب جدی به مجمع البیان وارد نکرده بلکه م

 . استآرای تفسیری طبرسی 
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 مقدّمه 

ق( که تا به امروز 322- 254است )   یسده چهارم هجر   یمعتزل  مفسّرانن  یاز بزرگ تر  یمحمد بن بحر اصفهانابومسلم  

 است.  ی،متکلم و مفسر دوران حکومت عباسیکاتب،نحو  یقابل استفاده است ، و ر مشهوریدر تفاس  یآرا و نظرات و
( 236-235/ 2، یاصفهان  ییباشد )ر.ک:رضا یانه میعقل گرا یکر یبا رو یاو ،معتزله و کالم  یریش تفسیمکتب و گرا

ها را از ابومسلم در  ن نقل یشتریب  یر است ویدر علم تفس  مفسّراناز منابع مهم و مرجع    یان طبرسیالبر مجمعیتفس

ایتفس با نگاه به تفس  یرش آورده به گونه  البیکه   ابومسلم که توسط    یریاق و روش تفسیان با سبک وسیر مجمع 

را  یت دارد؛ ز یقیت: طر یت دارد و هم موضوعیقیمفسر، هم طر  یم . روش برایشو  یبه کار گرفته  شده آشنا م   یطبرس

ها با روش  شهیق و اندیقه و سازگار کردن سال یاز همان طر  یرویر، او را متعهد به پیتفس  یواقع اتخاذ روش خاص برا  در

ار  یجه مطلوب در اختیدن به نتیرس  یموضوع پژوهش را برا  ین روش است که چارچوب نظریز همیکند و ن یده میبرگز

ق یو عال   ینی، دی، فرهنگیکرد فکریبه رو  یریت دارد، چراکه انتخاب هر روش تفسیز موضوعیدهد؛ و ن یاو قرار م

کند  یت مفسر را معلوم می رد. پس روش، هم شکل کار و ماده فعالیگیها نشات ماز آن  ی او مربوط است و به قول  یفرد

 ی مختلف  یها روش   یابومسلم اصفهان (.  1/1385  ، یر عبداللهیماوست)  یریتفس  ینشانگر تفکرات و آرا  یاو هم تا اندازه 

ان استفاده نموده از جمله  یرا در مجمع الب  یز روش و ین  یکار گرفته  و طبرسات به  یم و مقاصد آیان شرح مفاهیدر ب

ر یروش تفس  ،ییر روایروش تفس  ر قرآن به قرآن،یان عبارت است از:روش تفسیابومسلم در مجمع الب  یریتفس  یها روش 

ر ید و شاهد تفسییمنظور تاشتر به  یب  مفسّرانابومسلم از طرف    یدهد که نقل نظرات و آرایقات نشان می. تحقیعقل

  ی ها صورت گرفته در بحث روش   یها رغم تالش بهان شده است  یب  یو  یریتفس  یا به جهت نقد آرایخود بوده و  

ن جهت  ین انجام گرفته پژوهش حاضر از اییان بحث و تبیابومسلم در مجمع الب  یریبه ندرت درباره روش تفس    یریتفس

و نقد روش  ین نوشتار به بررس یمساله مورد نظر پرداخته است  در ا یا ید به زوایجد  یکردیت است که با رویحائز اهم

 م پرداخت.یخواه یریابومسلم بر اساس حدود و قواعد تفس یریتفس

ان به  یدر مجمع الب  یابومسلم که طبرس   یریو نقد روش تفس  یل محتوا ضمن بررسی روش تحلم  با  ین مقاله بر آنیدر ا

را به کار گرفته است ؟ به چه   یریخود حدود و قواعد تفس  یریا ابومسلم در روش تفسیها که آ ن سوالیکار گرفته به ا

زان از وثاقت و  یبه چه م  یرین تفسیکرد او در استفاده از مواز یت کرده ؟ و اساسًا روین حدود و قواعد را رعایزان ایم

 م. ی ان کاسته و بالعکس پاسخ دهیر مجمع البیت تفسیاهم

   ی قرآن به قرآن ابومسلم اصفهان   ی ر ی و نقد روش تفس  ی بررس 

صحابه   یافت و برخیت ادامه  ین روش توسط اهل بیامبر شروع شده  و سپس ایات پیر قرآن به قرآن  در  زمان حیتفس

دادن  ح  یگر توضیات دیله آ یا به وسیات قرآن را به کمک  یآ  یعنین روش  یاند .ا ن روش استفاده کردهی ز از این نیو تابع

م  ین قسمت نشان خواهیرد .در ایر قرار گیتفس  یبرا   یات قرآن ،منبعیگر آیو مقصود آن را مشخص کردن به عبارت د

عنوان  قرآن به قرآن استفاده نموده است. محمد بن بحر، از قرآن به    یریان از روش تفسیداد که ابومسلم در مجمع الب

ک موضوع خاص به صورت سربسته سخن  یات در یاز آ یقرآن در بعض  است، استفاده کرده یات الهین منبع فهم آیاول

ات دسته اول ین کننده آییات دسته دوم، تبیکه در واقع آان کرده یح داده و بیگر همان موضوع را توضید یگفته و برخ
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)توجه به قرائن(    یریموارد ضوابط مربوط به روش تفس  یکن در برخیاستفاده کرده ل  ین روش فرعیهستند ابومسلم از ا

 ن ضوابط عبارت است از: یت نکرده که ایرا رعا

 توجه نکرده    ی ر ی به قواعد تفس  که ابومسلم    یی نمونه ها 

 ات   ی اق آ ی ت و  توجه به س یالف(عدم رعا 

ه متصل  ین آی (  ا154  ،ال«. )انعامی عَلىَ الَّذِى أَحْسَنَ وَ تَْفصِنَا مُوسىَ اْلكِتَابَ تَمَامًا  یه: »ثُمَّ ءَاتَ یل آیده ابومسلم ذیبه عق

م یکه به ابراه  یی هارا در آن جا نعمتی( ز 84  ،انعام)«  عْقُوب...یوَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ  »  م که فرمود:  یاست به داستان ابراه

م است«. )  یز از اوالد ابراهین  یرا موسیکند ز  یذکر مها را  همان نعمت  یز دنبالهین جا نیده بود، ذکر کرد و در ایبخش

شود و گاه   یات قبل و بعد( استفاده میات متصل به آن )آیه از آیک آی فهم    یبرا  یگاه  یبه لحاظ صور   (9/18  ،یطبرس

آیاز آ با  میات هم محتوا  بهره گرفته  ا یه مورد بحث،  به لحاظ  یکنیگونه که مالحظه مجا آنن  یشود در    یصورد 

ده گرفتن  یات قبل و نادیه با آیاق آیکن بدون توجه به سیگر استفاده کرده  لید  یه ا یه از آین آین ا ییابومسلم در تب

را خوب    ییضابطه مند عمل نکرده  و مناسبت معنا  یو  ییات قبل و بعد ،به لحاظ محتوایه با آین آیب  ین گرییارتباط تب

اق یبه س  یژه ای،مفسر بزرگ توجه و  ییطباطبا  علّامهت نشود،یات رعایم آب و نظی درک نکرده لذا سبب شده که ترت

از سخن ابومسلم آورده و    یه  نقدین آیر ا ین ضابطه را به کار گرفته  لذا در تفسیخود ا  یریات دارد و در روش تفسیآ

ه  ی ات قبل از آی نَا مُوسىَ اْلكِتَابَ« را به آی»ثُمَّ ءَاتَ  ی اق جملهیه مورد نظر برگشت سی ن آیاق کرده و در تببیاشاره به س

بود و خطاب در    #غمبر اکرمیسخن با پ  یها روداند  که در آن  ی( م151  ،كُم« )انعامی»قُْل تَعَالَوْْا أَْتلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَ

  ین کتاب برایشده که ااشاره    ین معنیکند به ا یر داللت میر بود و با لفظ ثم که به تأخیغه متکلم مع الغیها به صآن

ه، سخن از  ین آی پس از  شرح ا  علّامهاست.    یاجمال   یع عمومیل دهنده آن شرایکننده و تفصشده که تمام  ن نازل  یا

ه »ووهبنا یه را متصل به آین آیا  یآورد. از جمله نظر ابومسلم که گفته بعضی ان میبه م  مفسّران ب  یو غرب  ینظرات عج

که    یزینَا مُوسىَ اْلكِتَابَ...« است چیعْقُوب ثُمَّ ءَاتَیب کالم: »وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ  یعقوب« و نظم و ترتیله اسحاق و  

نشده و حال    اند تورات قبل از قرآن نازل ن است که فکر کردهیب کرده ایو غرب  یهات عجین توجیرا وادار به ا  مفسّران 

( تقدم نزول تورات خاطر نشان کرده  151  ،كُم«)انعامیه »قُْل تَعَالَوْْا أَْتلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیدر آ  یعنیات  ین آیکه در همآن

 است   یم نواقص کسانین معناست که غرض از انزال تورات تتمیبه ا  (154  ،است. جمله »تَمَامًا عَلىَ الَّذِى أَحْسَن«)انعام

 (. 583-7/582،  ییعمل کرده و به کار بستند« )ر.ک: طباطبا  یرا به خوب  یو احکام اجمال  یع کلیل که شرایاسرائ  یاز بن

 ب( عدم توجه به مقام و آهنگ کالم  

ص ارتباط و عدم یتشخ   یگر از راه هاید  یکیاست    یکه در مقام افاده چه مطلبنی ه و جمله ها و ایتوجه به لحن آ

  ،)بقره(  فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا...)  ه:  یل آید توجه داشت، ذین نکته بایات به ایاق آیها و جمله هاست در بخش سهیارتباط آ

ثُمَّ اْنصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ  )  مه  یکر  یه یر آید. نظیفزایآنان را ب  یماریخدا ب  یعنین است  ید: »نفریگو ی( ابومسلم م10

ت را از آنان  یق هدایآنان را بازگرداند و خدا توف  یها( سپس بازگشتند که خدا دل 127،  )توبه  (  ْفقَهُون...یبِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال  

ن گونه دارد،  ینفر   یسوره توبه که لحن  127ه  یکرده و به آ  ین تلقیه را نفریابومسلم لحن آ.  ( 1/74  ،ی رد«)طبرسیبگ

 ه قرآن است. یکند و شاهد کالمش آ یاشاره م
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با  یسوره توبه اشاره کرده است. طبر 127ه یه ،به آین آیخوانده و در شرح ا ییه  مورد نظر را دعایلحن آ  یخ طوسیش 

ت ید: »روایگو ی ن میاسالم مقصود از جمله »فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا« چن  یت و اسناد آن به نقل از رسول گرامی ذکر چهار روا

ت ی ت سوم: قال: زادهم رجسا. روای امر اهلل. روا  یبه و شکا ف یت دوم: فزادهم اهلل ریبه وشکا. روایقال: فزادهم اهلل ریاول:  

ه  یسوره توبه را به عنوان شاهد آ  129-124ات  یآ  در ادامه؛  (95-1/94  ،یچهارم: قال: زادهم اهلل شکا« )ر.ک: طبر

گفته: »ََزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا« مرض حمل   یه نکرده است. فخرراز یبه لحن آ  یاشاره ا  یکند. و  یان میفزادهم اهلل مرضا ب

ست که فعل کفر و  یز نیند: جایبر کفر و جهل شده پس الزم است که فاعل کفر و جهل خداوند متعال باشد. معتزله گو

ادامه دال 306-2/305،  یباشد«.)فخر راز   یتعال  یجهل، مراد خدا بی(. در  د: یگو   یان کرده و میل سخنان معتزله را 

سوره توبه »فَزَادَْتهُمْ رِجْسًا 125ه  یدر ادامه به آ  ید« ویافزا یها مآن  یهابر غم   یخداوند غم  یعنیهُمُ اللَّهُ مَرَضًا«  »فَزَادَ

 ی ااشاره  ید« وی افزا  یها انکسار و جبن و ضعف مبه آن   یعنید: »فزادهم اهلل مرضا  یگو  یرِجْسِهِمْ« استناد کرده و م  یاِلَ

قت  یقت و مجاز است. حقیگفته: »استعمال مرض در قلب از نوع حق  یهمان( زمخشر  ،نکرده است.)ر.ک ه  یبه لحن آ

اعتقاد، بخل، حسد و    یشود مثل بد یقلب که از آن استعاره م  یاز مرض ها  یمثل مرض در شکم و مجاز مثل برخ

به خداوند آن چه بر   ییآنان گو ن است که  یمنافقان ا  یادت مرض برایز   یل به گناهان و عزم به سمت آنان و معنیم

  ی ( و 60-59  ،ین جا اسناد فعل به مسبب آن است« .)زمخشریدند. در ایدند اما به آن کفر ورز یکرده، شن  یامبر وحیپ

د  یر نور آمده است: »شاینداشته است؛ در تفس  ین خصوص نظر یدر ا  ییطباطبا  علّامهه نکرده است .  یاشاره به لحن آ

آنان را    یماریدارند خدا ب  یماریاکنون که در دل ب  یعنیر »قاتلهم اهلل«  ین باشد نظی »فزادهم اهلل مرضا« نفر  یجمله

م )قرائت  یاضافه  جواد1/59  ،یکند«.  »برخینو یم  یآمل  ی(  انشاء    مفسّراناز    یسد:  را  مرضا«  اهلل  »فزادهم  جمله 

ف یز باشد و آن را در ردینده نیاند تا افزون بر گذشته شامل حال و آپنداشته  ین الهیاند نه اخبار و آن را نفر دانسته

کن فاء در فزادهم اهلل با  یاند ل وفَکُونَ« و »ثُمَّ اُْنصَرَفُوا صَرَف اهللُ قُلوبَهُم« دانستهی  یمانند »قَاتَلَهُم اهللُ اَنّ  ییهانینفر

ست که خداوند  یانگر آن نی)زاد( ب  یر به فعل ماضی و تعب  ییاست نه انشا  یست و جمله مزبور خبریسازگار ن  یب ین ترکیچن

ه » ثُمَّ اُْنصَرَفُوا صَرَف اهللُ  ید. استشهاد به آیافزا ینده بر آن نمیمنافقان افزوده است و در آ  یماریتنها در گذشته بر ب

 (. 266-2/265،  ی آمل  ین«. )جوادیانشاء و نفر  رود اخبار باشد نه یجا هم احتمال مرا در آنیز ناتمام است ز یقُلوبَهُم« ن

   نقد

مذکور نظر خود را    مفسّران شتر  ی ن که بیت به ای ه قرآن استفاده کرده، اما با عنایگرچه ابومسلم در اثبات سخنش از آ

اُْنصَرَفُوا صَرَف اهللُ  ه » ثُمَّ  یآ  یریدر به کارگ  یرسد و یه اعمال نکرده اند، به نظر میبودن آ  ییا انشا ی  یبر خبر  یمبن

ن  یاستفاده نکرده و ا  یب مناسبیه فزادهم اهلل مرضا از ترکیدر آ  یین و انشایقُلوبَهُم« به جهت نشان دادن لحن نفر

 باشد . یخبر  یعبارت جمله ا

 ات سوره اسراء و طه  ی آ ان  ی م   ی ج(مسامحه در توجه به مناسبت معنو 

  ی کور   ی« را به معنایه »اعمین آی در اابومسلم    (. 72  ،)اسراء  (  فَهُوَ فىِ ااْلخِرَه...  أَعْمَىوَ مَن کان فىِ هَذِهِ  )  ه  یل آیذ

ن عقوبت  یشود و ا ینا محشور مین جهان کوردل است در آخرت با چشم نابیهرکس در ا  یعن یچشم گرفته و گفته: »

 ی (معنا 124،  م« )طهیکنیامت او را کور محشور می.»روز ق(  أَعْمَىمَهِ  یوْمَ اْلقِی وَ نحَشُرُهُ  )  است مثل:  یاو در دن  یگمراه

و عارف به   یدر آن روز قو  ین است که معرفت شخص یز است«. ای( »امروز چشم تو ت22،  )ق  «د یوْمَ حَدِیفَبَصَرُكَ الْ »
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ن کار یکه ان  یمعرفت دارد نه ان کار  یاو به ا  یعنیر بهذا االمر  ید: فالن بصیگو یشود. عرب م یخداوند م  یمقام واال

 یست بلکه به معنایمبالغه و تعجب ن  ی(. برا72،  »افَهُوَ فىِ ااَلخِرَهِ أَعْمَى« )اسراء  ین جملهیند. بنابرایبیرا به چشم م

 ی( قبل از اشاره به نظر صاحب نظران به کاربردها181/ 14  ،ی شخص در آخرت است«.)طبرس  یعدم معرفت و کودن

 م :یکن ی« در قرآن اشاره می»اعم

 (2-1، )عبس ( *أَنْ جَاءَهُ اْلأَعْمَى عَبَسَ وَ تَوَلَّى)  ( و 171، )بقره « سَ عَلَى اْلأَعْمَى حَرَجٌیلَ» ات یهمانند آ یینایناب .1

رت، كاربرد دارد، بلكه قرآن فاقد چشم ی« در فقدان چشم و بصیسد: كلمه »عمینو یرت. راغب م یو فاقد بص  یگمراه .2

فَإِنَّهَا اَل تَعْمَى اْلأَبْصَارُ وَ لکِنْ تَعْمَى  »جا كه فرموده:  داند، آن ینم  یواقع   ینایو ناب  یرت، اعم یسه با فاقد بصیرا در مقا

شود.   ینا میهاست نابنهیكه در س  ییهاشود، بلكه دل  ینا میكه نابست  یدگان نی(: د46،  )حج «الصُّدُورِ  یفِ  یاْلقُلُوبُ الَّتِ

وَ  »   رت است:  ی و فقدان بص  یگمراه  ی« در معنای از كاربرد »عم   ییهاد نمونهیآ یكه م   یات ی( آ588/ی )راغب اصفهان

وَ مَا أَْنتَ  » (، 18، )بقره « رْجِعُونَیفَهُمْ اَل  یعُمْصُمٌّ بُْکمٌ »(، 72، )اسراء «اْلآخِرَهِ أَعْمَى یهذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِ یمَنْ کَانَ فِ

 (. 73، )فرقان «انًا یهَا صُمًّا وَ عُمْیخِرُّوا عَلَیاتِ رَبِّهِمْ لَمْ ینَ إِذَا ذُکِّرُوا بِآیوَ الَّذِ» ( و 53، )روم «عَنْ ضَالَلَتِهِمْ یاْلعُمْ  یبِهَادِ

که است، همچنانیدن  ین زندگیرساند که مقصود از هذه همیاالخره« م  یهذه« و »ف  یان »فید: »مقابله میگو یم  علّامه

چشم   یآخرت، کور  ین است که مراد از کوریل بر ایا با آخرت دلیو مطابقت دن  یکسانیان یه، در مقام بیاق آیبودن س

رت و مراد  یا نداشتن بصیدر دن  یگفته اند: مراد از کور  یکه برخ  نیاست. ا  یباطن  یده یرت و دیست؛ بلکه نداشتن بصین

، چشم در آخرت  ین کورین است که عالوه بر ایست و وجه بطالن آن ایح نیچشم است صح  یدر آخرت کور   یاز کور

خوانده ها  ها و نهان ره یان شدن سریامت را روز نمایم ق یکه قرآن کر  ن یا  یرت باشد. برایبص  یبسا برگشتنش به کورچه  

( 233-13/232 ،ییکه در آن روز کوردل باشد کورچشم خواهد بود«. )طباطبا یوْمَ تُبْلىَ السَّرَائر« پس کسیو فرموده: »

در آخرت، به چه معنا    یا کور هستند، در آخرت هم کور خواهند بود«، کورید: »افرادى که در دنیفرما یکه قرآن منی.ا

ست؟ مراد  یا کور هستند، در آخرت هم کور خواهند بود«، چید: »افرادى که در دنیفرما یجا که ماست؟مراد خداوند آن

عنى  ین است که شخص عمدًا خود را به کورى زند؛  یست، بلکه مراد ایا نیم، کورى جسمانى در دنیاز کورى در قرآن کر

شود.  یرسد، قلبًا به آنها معتقد نم  یقت میند و به حق و حقیبیامبرو ولىّ را میت پیهاى وجود خدا و حقانکه جلوهن یبا ا

ى نه آنها را  یکند، که گو ینى برخورد میاى دیده است. او طورى با قضایها را ندن آثار و کرامتیا اصاًل چشم او ایگو

ر قرآن کور و کر و الل  یکند و به تعب یز خوددارى میده است؛ لذا از گفتن حق و اقرار به آن نیده و نه آنها را شنید

گونه که در  گونه ادراکى را نداشته باشد، همانچیگر هیست که شخص دیکورى در آخرت بدان معنا ن  .دى" است "عم

ر از  یى غین سرا، سرایز هست که این مطلب نیکند و متوجه ا ین است. او در محشر کورى خود را درک میز چنیا نیدن

ن  یا همیگونه که عادتش در دند، همانیگشایزبان به اعتراض مرو  نیجا ندارد؛ از انی جا چشم داشته و اا است و آنیدن

اند که مراد از »من کان فى هذه أعمى« کورى جسمانى در  (. برخى فکر کرده127- 124،  اعتراض و لجبازى بود)طه

شوند. در یه باشند، در آخرت کور محشور میر و فقینا هستند، هرچند هم که بصیا نابیعنى آنان که در دنیا است؛  یدن

ا است، لکن مراد از »فهو فى اآلخره اعمى« یست. و مراد از »فى هذه اعمى«، کور دلى در دنی ن نیه چنیکه مراد آ   یحال 

ن کورى اخروى او  یکه گذشت، اکورى ظاهرى و تبلور و تجسم کوردلى در چهره است تا سبب عذاب او گردد. و چنان

شتر معذّب  یشود تا ب یر اعمالش گشوده میها و تجسّم ساش بر عذابدر محشر است و لکن پس از ورود به جهنم چشم
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ا و  یدوخت و بر متاع دنیاى او میات خداوند و اولیعنى چشم از آیکرد؛ یگونه عمل من یا ایگونه که او در دنگردد، همان

 کرد.یره میهم مسلکان خود خ

 نقد 

که او   ییکرد البته معنای« در قرآن  توجه میگر واژه »اعمید  یست به معانیر قرآن به قرآن بایابومسلم در روش تفس

ن مبحث اصل عدم ترادف را  یغالب به کار گرفته شده در قرآن بوده است و در ا  ییکنا  یآورده بدون توجه به معنا

 ت نکرده است .یرعا

 ه  ی د( توجه  به گمان مرجوح در استنباط از ظاهر آ 

 ین مطلب میآن به ا  یدن به آتش جهنم است که با بررس ی ا رسیوارد شدن و    یه مورد بحث در خصوص چگونگیآ 

از مفاد   ییاند اما معناه توجه داشتهیشان به ظاهر آیریدر روش تفس  یت از و یبه تبع  مفسّرانگر  یم که ابومسلم و دیرس

و   یرید تفاوت در روش تفسیم دیخواهگونه که  اند حال آن رفته یرا پذ  یگرید  یاحتمال   یه استنباط کرده اند که معنایآ

  ی م  یریتفس  یاز مبان  یرویعدم پ  یایگو  مفسّرانه مورد نظر در روش ابومسلم و  ین آییگر در تبیات دیآ  یریبه کارگ

ه ی، آیکیه استناد کرده یش به دو آید سخن خویی( ابومسلم در تا71 ،می. )مر( إِلَّا وَارِدُهَا... وَ إِن مِّنکمُ) ه: یل آیباشد .ذ

مَدْ)  ی مَاءَ  وَرَدَ  لَمَّا  عَلَیوَ  وَجَدَ  النَّاِس  ینَ  مِّنَ  أُمَّهً  آ23  ،)قصص  (   سْقُونیهِ  به  و  فَأَدْل)  ه  ی(  وَارِدَهُمْ    (  دَْلوَه  یفَأَرْسَلُوْا 

بر ا یش بیش بفرستادند و دلو خوی( »آبدار خو19،وسفی) باور است که مقصود از  ی نداخت« و  دن و یوارد شدن رسن 

دم یا فالن آب رسیبه فالن بلد    یعنید وردت بلدا کذا و ماء کذا  ییگویکه میاشراف بر آن است نه داخل شدن آن ... وقت

دنبال آب    ید: »کلمه »وَرَدَ« به معنایگو یم  علّامه(.  195/  15  ،ید. )ر.ک: طبرس یا نشده باشید  یخواه داخل آن شده باش

رساندن شدت عذاب در آتش استعمال شده...    ین کلمه برایقصد آب رفتن است و ارفتن است و راغب گفته در اصل، به

اند   ه استدالل کردهین آ ی شوند و به ایداخل آن نم  یشوند ولیآن حاضر م  یگفته اند مردم نزد آتش و در لبه   مفسّران اما  

( و معلوم 23 ، د )قصصیرا بر سر چاه د  یجا مردمن آمد و در آن یکه به کنار چاه مدیوقت یدرباره موس یتعال  یکه خدا

ز به یداخل آتش شوند و ن  یست که مردم همگین نی، معنا اه موردبحث همیداخل آب نشد پس در آ  یاست که موس

 .(19 ،وسفیسراغ آب فرستادند )اره و کاروان کنعان آب آور خود را به یکه س ه استدالل کرده ین آیا

( 102،  101  ،اءی. )انب(  سَهَایسْمَعُونَ حَسِیلَا  نَ سَبَقَْت لَهُم مِّنَّا اْلحُسْنىَ أُوْلَئكَ عَنها مُبْعَدُونیإِنَّ الَّذِ)  د:یفرما ین که می. و ا

شود  یل نمیحضور استعمال شده دل  ی»فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ« به معناه  ینَ« و آیه »وَ لَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیکه در آنیکن صرف ایل

ادعاشده که به   یگریات دینه اشراف هست و درآیه قریاستعمال نشود چون در آن دو آ یداخل شدن واقع یکه به معنا

وَ ۀ »یکه معتقدند آ  مفسّراناز    ینظرات ابومسلم و برخ  علّامه(.121،122/  14  ،ییداخل شدن است ...«. )طباطبا  یمعنا

داخل شدن    یشود که به معنا  یل نمیحضور استعمال شده دل  یبه معنا«    فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْۀ »یو آ  «نَیلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْ

ک شدن و  ینزد  ین گفته اند: »ورد« به معنیمفسر  یبرخ-1ر نمونه آمده: »یاستعمال شود را رد نموده در تفس  یواقع 

بدکاران به   ییو مشاهده سرنوشت نها  یحسابرس  یهمه خوبان و بدان بدون استثناء برا  یعنیدا کردن است  یاشراف پ

م جهنم  اکثر  یتفس-2ند  یآیکنار  که  دوم  ا  مفسّرانر  کردند  انتخاب  را  ایآن  در  ورود  که:  است  معنی ن  به  جا    ین 

کان سرد و سالم یشوند منتها دوزخ بر نیوارد جهنم مک وبد  یها بدون استثناء نب همه انسانیترتنیا)»دخول«است و به

دارد    یشتریب  ی ر دوم هماهنگ یه با تفسیاءشده« و در ادامه آمده است: »ظاهر آیسوره انب  69ه  یخواهد بود استناد به آ
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  مفسّراناز    ی(. برخ13/134،  گرانیو د  یراز ینه دارد«. )ر.ک: مکارم شیاز به قریر آن نیورود، دخول است و غ  یرا معنیز 

  ، ین یخم  یدوزخ است« )نجف  یا از رویعبور و مرور نمودن از کنار    یه موردبحث به معنیمعتقدند: »کلمه واردها در آ

(. واردها: ورود، مشرف شدن  8/212،  ی می عبدالعظشاه  ینیمراد از ورود، دخول است. )حس  مفسّران ( نزد اکثر  11/209

ن عن یه و المشاهده الن المومنی(. المراد بالورود هنا الرو346/ 6،  ی. )قرشاست نه دخول، اصل ورود اشراف بر آن است

ن جا به هر دو قول اشاره  یدخول در ا   یا به معنیاشراف و دخول است    یا به معنی(. ورود  5/193،  هیالنار مبعدون. )مغن

ن تفاوت که  یدخول دانسته  شده اما با ا   یورود به معن#امبر اکرمیو پ  $از امام صادق  یاتیشده و با استناد به روا

ورود: اشراف به  -1شده به دو قول:  اشاره  یی(. درجا35-34/  3،  یمؤمنان سرد خواهد شد )اشکور  یآتش جهنم برا

 (.  310/ 1 ،ین یحس یمید کریشوند. )سیکه همگان وارد آن م یقیدخول حق -2جهنم و نگاه کردن 

 نقد 

شود   یده میاو فهم  یریداشته اما با دقت در روش تفس  یگریات دیه استناد به آ یآ  ن یان ایگرچه ابومسلم در شرح و ب

که او به کار گرفته به ظاهر ممکن   ینند لذا روشیبیند و سرنوشت بدکاران را میآیکه همه مردم فقط به کنار جهنم م 

 را القاء کرده که راجح نبوده است .  ییکن معنایح باشد لیاست درست و صح

 که ابومسلم به قرائن توجه کرده    یی نمونه ها 

ن  یان کرده که از ایات و سوره ها بینظرات ابومسلم را در تناسب و نظم آ یان ، طبرسیر مجمع البیاز تفس ییدر فراز ها

وسته  یاز قرائن پات و سوره ها که  یاق آیم حال بر اساس سیقرآن به قرآن ابومسلم برس  یریتوان به روش تفس  یسبک م

ها داشته   ات و سورهیاق آیبر خالف موارد قبل ،توجه به س  یه مورد نظر دارند، وین مقصود آییکننده در تعنییو نقش تع

رش، یات قرآن را در شرح و تفسیوره ها ،آات و سیآ  یت داده است و با توجه  به ضابطه ارتباط موضوعیو به آن اهم

در   یاز ابومسلم هست که طبرس  ین مبنا سخنانیها توجه داشته است لذا بر اآن  یمنبع قرار داده و به مناسبت معنو 

ان کرده است و  ی ات را از زبان ابومسلم بیآ  ییات و سوره آورده  و در واقع ارتباط معنایان در قسمت تناسب آیالبمجمع

ال بدان اشاره شده  یواژه فتنه در دوسوره، ذ  یین سور و تناسبات معنایم که تناسب بیار بخش آورده یآن را در دو ز ما  

 است. 

 ن سور ی ب   ی وستگی ا پ ی تناسب  

 ه و وجه ارتباط سوره قدر با سوره علق ی توج 

ان کرد نزول آن در شب قدر  ی)قدر( بن سوره  یابومسلم گفته: »چون خدا او را امر کرد به قرائت قرآن در سوره علق، در ا

ن یخداوند است که ارزش ا  یسوره علق،دستور به اقراء سجده و تقرب به سو  یانیه پای. پس در آ(27/191  ،)طبرسیبود

اش   یرید مستند کار ابومسلم در روش تفسین شده همان گونه که مشاهده کردییکار در شب قدر و شب نزول قرآن، تع

که  در سوره ها را معتبر دانست    ییاق و ارتباط معنایتوان س یل مین دلیست به ایاق سوره ها نیجز س  یزیجا چنیدر ا

 ن امر ثابت شود اعتبار دارد .یامبر انجام گرفته باشد و اگر ایبه دستور پ یسوره ها با نظم نزول دفع ینظم فعل

 

 

 ات  ی در شرح  واژه فتنه در سوره صافات و ذار   یی تناسب معنا 
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گردد لکن با مراجعه به  یآن ها روشن م   یر معانی وجود دارد که با مراجعه به لغت،ترجمه و تفس  یم کلمات یدر قرآن کر

گر ید  یاه یبا آ  یاح کلمهیر قرآن به قرآن توضیتفس  یفرع  یاز روش ها  یک یافتد ،یها بهتر اتفاق م ن آن ییگر تبیات دیآ

ده  ی( به عق63  ،)صافات «  نیإِنَّا جَعَْلنَاهَا فِْتنَهً لِّلظَّالِمِ»  ه  یل آیذن عمل کرده ین واژه »فتنه« چنییاست که ابومسلم در تب

 ْفتَنُونیوْمَ هُمْ عَلىَ النَّارِ  ی)  شان، از قول خدا  یعذاب ا  یسخت  یم آن را برایقرار داد  یعن یمقصود از فتنه عذاب است.    یو

  ک جمع یمتعدد است که در    یمعان  ین واژه در قرآن دارای( ا20/492  ،یشوند. )طبرس یعذاب م  یعن ی(  13  ،اتی)ذار(

  ی کل  یجاد فساد و نفاق؛ بال و شرک به خدا را معانیا اسباب عذاب؛ ایش؛ عذاب و یتوان پنج عنوان آزما یم  یکل یبند

ات  یاز آ  ی( در برخ211/ 17  ،ییمحنت و عذاب است« )طباطبا  ید: » فتنه به معنایگو  یم  علّامه . ..د.یفتنه در قرآن نام

اند، چرا که اختالف را استنباط نموده  یویبت دنیبال و مص یمعنا مفسّران از   یش را دارد برخیآزما یکاربرد یفتنه معنا

شود  یاز واژه فتنه در قرآن استخراج م  یویدن  یبالها  یمعنا  یوجود دارد. در مجموع در موارد  مفسّراندگاه  یاز د  ییمعنا

دامن    یکردند که بال و مجازات  ین حال آنان گمان می( »با ا71  ،)مائده  «وَ حَسِبُوا أَلّا تَكُونَ فِْتنَهٌ فَعَمُوا وَ صَمُّوا»   :مانند

وَ  »  (  29-5/28  ،یرازینا و کر شدند)مکارم شیدن سخنان حق( نابیق و شنیدن حقای شان را نخواهد گرفت،« لذا )از د

ا اسباب  یعذاب و    ی(. در مورد استعمال فتنه به معنا11  ،)حج  «   ا وَ ْاآلخِرَهَیوَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْ   إِنْ أَصابَْتهُ فِْتنَهٌ اْنقَلَبَ عَلى

( است، بر یسوزاندن آتش )عذاب اخرو  ین آمده است: »اگر فتنه در مورد ماده محسوس به کار رود، به معنایآن، چن

ْفتَنُونَ*ذُوقُوا یوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ  ی»به کار برده شده است  یعذاب اخرو  یات قرآن، فتنه در معنایدر آ  ین اساس در مواردیا

شوند و    ین خراصان در آتش گداخته میاست که هم  ی(» روز14- 13  ،اتی)ذار  «  تَسْتَعْجِلُونَكُْنتُمْ بِهِ   یفِْتنَتَكُمْ هذَا الَّذ

وَ ال   یقُولُ اْئذَنْ لیوَ مِْنهُمْ مَنْ  ، »آمدنش عجله شود« د دریخواست یرا که م ید آن عذابیشود بچش ی شان گفته میبه ا

 ید دستوریگو  یهست که م یشان کسی( »و از ا49 ،)توبه« نَیطَهٌ بِاْلكافِریاْلفِْتنَهِ سَقَطُوا وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُح یأَال فِ  یتَْفتِنّ

 .د که در فتنه افتادند و دوزخ گرد برآمده است به کافران«یفکن مرا. آگاه باشیده مرا و به فتنه م

    نقد

که   یه ایخود از آ  یریدر روش تفسواژه »فتنه«    یان معنایابومسلم در بد که  یآ یبدست م  ین مطلبیاز مطالب فوق چن

 استفاده نموده است.و اصل عدم ترادف را مد نظر قرار داده است . یکلمه باشد به خوب یمتناسب با معنا

 ان ی الب ابومسلم در مجمع   ی ر ی ات در روش  تفس ی گاه روا ی جا 4

از    یات قرآنیل آی است که در ذ  یاتیر، روایدر تفس  یبه روش و  یابومسلم و شکل ده  یریتفس  یاز منابع در آرا  یکی

خود   یهاشهیاند  یمذهب سرچشمه  یک مفسر معتزلیعنوان  السالم آورده است. ابومسلم به  هم ین علیامبر و معصومیپ

ت از کالم معصوم ینقل روام به  یر مستقیا غیم و  یبه طور مستق  یداند  و  یم  $ی و امام عل  #امبریرا از قرآن، پ

طور اندک از آن ر قرآن توجه کرده است؛ هرچند به  یعنوان منبع در تفسات به  یبه روا  مفسّرانر  یاقدام کرده  مانند سا

ه خالف ین آیکه مقصود از »فاحشه« در ان یبر ا  ید قول خود مبنییدر تأ  یسوره نساء و  15ه  یر آیبهره برده ، در تفس

قبول    یگرید  یح داده و در جایترج  مفسّرانرا بر نظرات  #امبریت پیند، روایگو  یم  مفسّران  که اجماع  یزیآن چ

وثاقت سند  یریت تفسیروا احراز  با ظاهر قرآن و  موافقت  به  نمونه  یرا منوط  دانسته است.  که   یاتیاز روا  ییهاآن 

 م. یکنیان م یاًل بیها را نقل  کرده ذآن یو طبرس  خود  به کار گرفته  یریدر روش تفسات ین آییابومسلم در تب

 سوره نساء   15ه  ی مقصود از فاحشه در آ - الف 
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شود توجه کرده چرا که   یق واژگان مربوط میو مصاد یانگر معانیکه  ب یتیسوره نساء، ابومسلم  به روا15ه یان آیدر ب 

ات که در زمان نزول  یروا  ید یکل  یاز نقش ها  یکیافت  ید به مفهوم واژه ها در زمان نزول دست  یبا  یدر واژگان قرآن

ت رسول خدا  یفاحشه به روا  یان معنایک به آن صادر شده کمک به فهم واژگان است .ابومسلم در بی نزد  یا دوران های

نَ اْلفَاحِشَهَ یْأتِیوَ الَّاتىِ  »  ه  ی ل آیرفته است؛ ذیرا نپذ  مفسّران ر  یاجماع ارائه کرده و نظر سابرخالف    یاستناد کرده و  نظر

ن است که  یه ای ن آ یمعتقد است مقصود از فاحشه در ا( ابومسلم  15  ،)نساء«  هِنَّ أَرْبَعَهً مِّنكُمی مِن نِّسَائكُمْ فَاسْتَشهِدُوْا عَلَ

را نقد کرده و    ینظر و  یان زنان معمول است خلوت کند طبرس یکه م  یاز اعمال جنس  یانجام نوع  یبرا  یبا زن  یزن

ر کردند«.  یاست چه آنان فاحشه را به زنا تفس  مفسّرانده تمام  ین قول برخالف اجماع و مخالف عقیکن اید: »لیگو یم

ا  علّامه(  5/66  ،ی )طبرس : »کلمهیبر  است که  باور  از »ف  ین  معنا-ح-فاحشه  به  ول یقه شنیطر  یش(  است،    یعه 

ه مورد بحث، عمل  یگفته اند مراد از فاحشه در آ  مفسّرانشتر  یکه ب  یطور  ع شده، به یع زنا شایاستعمالش در عمل شن

اول در مقام  ه  ی اند که گفته است آد: به ابومسلم مفسر نسبت داده یگو یان مجازات زناکار میپس از ب  علّامه زنا باشد.  

ه نسخ  یک از دو آیچ  یان حکم لواط مردان با مردان است و هیه دوم درصدد بیحقه زن با زن است و آان حکم مسا یب

گفته اند که مراد از فاحشه در    مفسّرانشتر  یکه بن یه اول بر اساس این گفتار روشن است اما آیفساد ا ینشده است. ول 

انه در اول سوره نور نازل  یه تاز یآ یه و آله وسلم وقتیاهلل علیکه رسول خدا صل یتیروان یه عمل زناست و همچنین آیا

ن  ی اش را داده است و همچنه پانزده سوره نساء وعده یدر آ  یتعال   یاست که خدا  یلین همان راه عالج و سبیشد فرمود: »ا

جْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ  یأَو »  د:  یفرما یشود« و چون م ینسخ م  یزودست و به ین  یمیه داید که حکم آیشود فهم یه میاز لحن آ

از   یث یشده که حد لواط قتل است، همچنان که در حد که در سنت ثابتن یل ایه دوم به دلی(.  اما آ15، )نساء  « ال یسَبِ

د و هم مفعول را« و  یآمده که فرمود: »هرکس از شما عمل قوم لوط را مرتکب شود هم فاعل را بکش  #رسول خدا

مسلم را باطل    یهرحال گفتار ابه، پس به  یاست ناسخ حکم آ  یا حکمیر منسوخ و  یو غ  ییاست ابتدا  یا حکمین حکم  یا

ه به  یکه از دو آ  یالبته با در نظر داشتن ظاهره گفته شود  یآ  یح است که درباره معنایچه سزاوار و صحکند و آن یم

، زنان یفه متضمن حکم زنایه شرین است که آیهاست. اه محفوف به آن یکه گفته دو آ  یکند و قرائن یذهن خطور م

 (. 372-4/369 ،یی فه تنها نام زنان را برده است«. )طباطبایشر یهیکه در آ ن یل ایشوهردار است به دل

 نقد 

امبر استفاده نموده  یاز کالم پ  یبه طور انحصار   یاشود که درست است که ابومسلم به گونه   یده میمطالب فهمن  یاز ا

تواند    یست چون واژه فاحشه میبر او وارد ن  یرادی ن در تضاد هست اما ایریه با سایو روش او  در فهم و استنباط  از آ 

ق تر به  ظاهر و  یعم  یه مورد نظر، نگاهیر آیقبل از اقدام به تفسست  یبایم   یز باشد ویاز اعمال مساحقه ن  یمصداق

   ی به وقوع نسخ  )محدود شدن زمان   ین که ابومسلم اساسًا اعتقادیداشت  و با توجه به ا  یات قبل و بعد میه با آیاق آیس

ت گرفته ،ابومسلم بدون  صور   یکه نسخ حکم  علّامهر( نداشته و به استناد نظر  یه مورد تفسین مدت زمان عمل به آییو تع

 یو   یت معصوم استناد  نموده لذا در بحث روش شناختیروا  یعنیوسته  ینه ناپیه فقط به قری توجه به قرائن موجود در آ

  ی حال مق داده شود یات  تطبید با ظاهر آیت معصوم بایدر روش شده  و به گفته خودش در استفاده از روا یدچار خطا

 اش سخن خود را نقض کرده است .یریم که در روش  تفسینیب
 



 ان يدر مجمع الب يابومسلم اصفهان يريدر نقد منقوالت تفس ييعلّامه طباطبا  يهادگاه ي کاربست د | 42

 

 قات  ی در م   ی م الهی ب( تکل 

ن سمت  ین به ایاز کالم معصوم  ید که  با تفقه و مطالعه قبلیآ یان میاز سخنوران و عامه مردم به م  یسخنان   یگاه

شه در  یاز ابومسلم آمده که ر  ین بخش سخنانین دارد در ایانات معصومیشه در بیها رم که کالم آنیشو  ی،سوق داده م

 « قَاتِنَا... ی نَ رَجُلًا لِّمِیقَوْمَهُ سَبْعِ  وَ اْختَارَ مُوسىَ»  ه:  یل آیم از آن بهره برده است ذیر مستقیکالم معصوم دارد و به طور غ

قات  یتکلم با خداوند به م  یار کرد که برایها را اختآن   یند: »هنگامیگو یم  مفسّراناز    ی( ابومسلم و گروه155  ،)اعراف

اعتماد   $یل به گفته موس یاسرائیها در موقع تکلم و نزول تورات حاضر باشند، تا اگر بنن بود که آن یرفت. منظور ا

 ی ات کردند و گرفتار صاعقهیدند درخواست رؤیقات کالم خدا را شنیها در مکه آن  یها گواه باشند. هنگامنکردند آن 

ان داستان  یقات را شرح داده، سپس بیات خداوند نخست داستان مین آیها را زنده کرد. در انشدند؛ سپس خداوند آ

میلیاسرائ  یپرستگوساله داستان  دنبال  به  آنگاه  پرداخت  ایان  پرداخت.  میقات  میقات نخستین  قباًل   یعادین  است که 

(. 10/71 ،یشده است«.)طبرس تیز روایم نیبن ابراه یر علیح است و در تفسین قول صحیدرباره آن سخن گفته شد. ا

ن  یان، ایکند و در پا یان میرا ب  مفسّراناز    یابومسلم و گروه  یرینظر تفس  یرفته است. طبرسیه را پذین نظریا  یطبرس

ت یآمده و رواز یم نیبن ابراه یر علی( در تفسمفسّرانر  ین قول )ابومسلم و سایان کرده که ایح دانسته و بیقول را صح

ات نشات گرفته چرا که  یم از روایرمستقیطور غمسلم به    یم محتمل است منشأ قول ابییگوین رو میشده است؛ از ا

ح خود،  یتصر، مفسر بزرگ ما به  ی که، طبرس  نیگر اینه دیاست و قر  ییکرد روایر با رویک تفسیم  یبن ابراه  یر علیتفس

 رفته است.ین نظر را پذیا

 منظور از بلد و مقصود از قسم به آن ج(  

ن شهر و حال آن که تو در  یخورم به ایسوگند نم  یعنید: »یگو ی( ابومسلم م2  ،ه: »وَ أَنتَ حِلُّ بهَذَا اْلبَلَد« )بلدیل آیذ

ن یا یکنند. پس برا یبرند و تو را احترام نم یتو را م یت و آبروی ثیت و حیو عرض و شخص  یشویآن هتک حرمت م 

ش،  یشده که قرت  ی السالم رواه یاز حضرت صادق عل  ین معنیحرمت تو را هتک نمودند و ا   ینمانده؛ وقت  یبلد احترام

کرد. پس خدا  یه را اهانت و هتک حرمت م یه و آله علیاهلل علیحضرت محمد صل  ینمود ولیشهر مکه را احترام م

شان هتک حرمت تو را در مکه حالل  ی(. اراده کرده که ا2-1  ،)همان  «حِلُّ بهذَا اْلبَلدلَا أُْقسِمُ بهِذَا اْلبَلَدوَ أَنتَ  »  فرمود:  

رش  یدر تفس  یدر ادامه سخن ابومسلم، طبرس  ی(. وقت96/ 27  ،یند و ناسزا گفتند...«. )طبرسیب نمایدانسته پس تو را تکذ

هست.   $ت امام صادقیه به روایار شبیابومسلم بسم که نظر  ینیبیکند، م  یان میالسالم به یاز امام صادق عل  یتیروا

 اند.در نگرش ابومسلم داشته ییر به سزایتأث$ات ائمه یم که روایریگیجه میلذا نت

 دعوت به انجام اعمال حج  د(

ه السالم  یعل  یه و مصداق آن، نظر ابومسلم در طول نظرات ابن عباس و امام عل یه به جهت کشف خطاب آین آیدر ا

م است در مقام  یست؟ خطاب به ابراهیه خطاب به کین آی( ا27 ،)حج« وَ أَذِّن فىِ النَّاِس بِالحْج...» ه: یل آیگرفته ذقرار 

ن گفتار  یک اجابت کردند. ای ک، اللهم لبیمردم خداوند شمارا دعوت به حج کرده است، مردم هم به لب  یستاد و گفت: ایا

ابومسلم را    یرینظر تفس  یه، طبرسی(.  در شرح آ16/204  ،ی ابومسلم( است. )طبرسالسالم، ابن عباس و  هیعل  یاز )عل

ن است که ممکن  یاست ا یان طبرسیدانسته. آن چه برداشت ما از ب یکیالسالم هیعل یبا نظر ابن عباس و حضرت عل

از بین آیمسلم در ا  یاست منشأ قول اب از قول ابن عباس باشد که او هم  السالم هیعل  یانات حضرت علیه برگرفته 
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ن باور  یبر ا   علّامهم و با واسطه از کالم معصوم بهره برده است.  یرمستقیمسلم در واقع به طور غ  یاستفاده نموده است. اب

»لَّا    ین جمله عطف است بر جملهیا عمل حج را انجام دهند، ایان مردم که قصد خانه کنند و  یدر م  یعن یاست که : »

ن مخاطب آن را رسول  یاز مفسر  ین که بعضیالسالم است و اه یم علی( و مخاطب در آن ابراه26  ،ئا« )حجیشَتُْشرِكْ بىِ  

 (. 521/ 4 ،یید است« )طباطبایات بعیاق آیاند از س ه و آله دانستهیاهلل علیخدا صل

 ان  ی ابومسلم در مجمع الب   ی ر عقل ی . روش تفس 5

د  ینما یات قرآن استفاده میم و مقاصد آیکردن مفاهروشن    یر برایدر تفس  ین روش مفسر از برهان و قرائن عقلیدر ا

رد  یگ  یر قرار می تفس  یبرا  ی، قرائنی عقل  یرد و احکام و برهان هایگیر قرآن قرار میو عقل به عنوان منبع و ابزار تفس

  یکه گونه فرع  یر اجتهادیروش تفسگردد.   یات استنباط میم و برداشت از آیبا تدبر و تعقل و اجتهاد  در مفاه  یعنی

با    یر، گاهین نوع روش تفسیکاربرد دارد .اما ار قرآن به قرآنیتفس  یعنیات  ین آیاست در جمع ب   یر عقلیروش تفس

 ی کالم  یهاجمود بر استدالل یعنی یطیشود و تفر ید می الت بعیمنجر به تاو یعنی یط همراه بوده ،افراطیافراط و تفر

شود از   یه میر قرآن به قرآن تکیهم هست و بر تفس  یحی معتدل که روش صح  یوجود دارد که اجتهاد  یگری. روش د

ابومسلم  ید دی( حال با154- 2/141،  یاصفهان  ییو... )ر.ک:رضا  یجمله ارجاع متشابهات به محکمات و سنت قطع د 

ط داشته اند  ین روش افراط و تفریا   یریاست و معتزله هم در به کارگ  یش معتزلیبا مذهب و گرا  یکه مفسر  یاصفهان

در روش شده  یا نه و اساسًا دچار خطایشده    یر به راین عمل کرده و گاها دچار تفسیز مانند هم مسلکانش چنیا او نیآ

م و به  یکن یشده ذکر م اشاره  ان به آن یابومسلم در مجمع الب یر عقلیانگر روش تفسیکه بی ه ای ن بخش آیر؟ در ایا خی

،  امهی.)ق(  رَبهِّا نَاظِرَه  إِلىَ)  ه:ی ل آیت او ذیخدا نه رو  یسوداشت به  د و چشمیدر مورد امم :  یپرداز یم  و نقد آن   یبررس

 ی نیشود: ع ید کرامت باشد چنان که گفته مید به تجدیو ام  یآرزومند   ید: »ممکن است به معنایگو ی( ابو مسلم م23

ه  ابومسلم با استفاده از  ین آیا فالن است.« در ایو    یتعال   یخدا  یسوفالن. چشم من به    یو ال  یاهلل تعال   یممدوه ال

از عقل دست   ییافت هایوسته کالم بوده با کاوش در آن ها به دریکه ممکن است از قرائن ناپ  یگریا هر منبع دیلغت و  

ات متشابه قرآن است و  یه از آین آیه حکم رانده است گرچه این آیموجود درباره ا یل داده ها یافته که با توجه به تحلی

ت با منبع  یه اولوین آیدر شرح ا  یریدر روش تفس یاز نوع محکمات ارجاع شود و به نوع  یاتیست در وهله اول به آیبا

مرتبه دوم قرار داده و گفته:  را در  یسخن و یارائه کرده است طبرس ین معقولیین روش، تبیقرآن هست ابومسلم در ا

عنى انتظار كسانى كه حمل بر نگاه چشم  ی  -2عنى نگاه كردن چشم.  ی  -1اند  رَبِّها ناظِرَهٌ« به دو وجه اختالف نموده  »إِلى

ر و  یتفس  ین معنى از جماعتى از علمای اند و مراد از وجوه صاحبان وجوه است و اعنى به سوى ثواب دوختهیاند  نموده

ر و قتاده ید بن جبین آنان )چون سعیرهم( و تابعیامبر )چون ابن عبّاس و عبد اللَّه بن مسعود و غیاز اصحاب پ  مفسّران

ده قلب به خداوند یامت شادند و به دیها در قچهره  یمعتقد است برخ   علّامه(  26/115،  یطبرس ت شده.)یگران( روایو د

ق شهود و باطن...  یبا چشم دل و از طر ینگرند« نگاهیپاک پروردگار شان مها به ذات د: »آن یگو ینگرند مکارم میم

افاده حصر م  مقدم شدن »إِلىَ او.... در برخی نگرند و نه غیتنها به او م  یعنیکند   یرَبهَّا« بر »ناظره«  ات یاز روا  یر 

د  یر کردن« و »انتظار داشتن« بعان »نظیکنند جمع م یها به رحمت خداوند و نعمت و ثواب او نظر مم که آنیخوان یم

ح یمنظور باشد ترج یاز دو معن یکیز است اما اگر بنا شود یمتعدد جا یرا استعمال لفظ واحد در معانیرسد ز  یبه نظر نم

 (. 303/ 25، گرانیو د یراز یاول است...«.) ناصرمکارم ش یبا معن
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 ی ر ی ر منابع تفس ی از سا   ی در استفاده  مواز   ی ابومسلم در روش عقل   ی خطاها

از   یر به رأى مصون نداشته است اگر چه ویده شدن به تفسیهاى لغوى ابومسلم او را ازکشنگرى موشکافى و ژرف

نه  یرفته که با قر  ییسواجتهادش به    یر منابع استفاده کرده گاهیات و سایات و روای و از اجتهاد در آ  یر عقلیروش تفس

ان کند،  یف را بیق و لطیفه قرآن و کلمات قرآنى معانى دقیات شریهر چند دقت دارد تا از آ  یست ،ویهمراه ن  یقطع

و سارعوا الى مغفره من ربّکم و جنّه عرضها  )  ه  یل آیرود، از آن جمله ذزى است که انتظار مى یر آن چیجه غیولى گاه نت

االرض   و  للمتقالسموات  ای( طبرسى ذ133  ،)آل عمران(  ن یأعدّت  آیل  معناى جمله »عرضها ین  است: »در  گفته  ه 

درا است،  شده  االرض«اختالف  و  میالسموات  بین  لو  ثمنها  معناه  »انّ  است:  گفته  اصفهانى  ابومسلم  کثمن یان  عت 

ها  یساویمقدارها و جالله قدرها و انّه ال   ع، و المراد بذلک عظمیقال عرضتُ هذا المتاع للبیعتا، کما  یالسموات و األرض لو ب

ر را فخررازى ی ن تعبین ای(. ع836/ 1  ،یاست.)طبرسرش اظهارات ابومسلم را دشوار دانستهیئ و إن عظم«. طبرسى پذیش

د مرتضى) یاند، اما س (.  ولى نه طبرسى و نه فخررازى متعرض ردّ و نقد آن نشده5/9  ، یز از او آورده است. )فخر راز ین

ه »جنّه عرضها السموات و االرض« فرموده  یل آید رضى ذیاند. س د رضى متعرض نقد آن شدهی(  و س9/1  ،ید مرتضیس

گاه به نقل سخن وى شود. آن ها به ابومسلم اصفهانى نسبت داده مىکى از آن یه وجوهى گفته شده که ین آیاست در ا

ن بس که اجماع امت بر خالف آن  یان اشتباه سخن ابومسلم همین نقد کرده است: »در بیت آن را چنیپرداخته و در نها

  ست که گفته است در  یسوره انعام ن  142ه  یده او در آیب تر از عقیاست.«. نظر ابومسلم بن بحر در معناى )عرض( عج

ن  یا ازایوانات را ذبح کنند. آیزى است که فرش مى کنند تا روى آن حی. منظور از فرش چ( حموله و فرشًاومن األنعام )

، مراد از فرش را در  مفسّرانادکردنى است که  ی(   349  ،ید رضیاى )سدهیسخن، سخنى دورتر ازمنطق و استدالل د

 ، ی اند )فخر راز  شود دانسته و کرک و پشم او بافته مىا فرشى که از مو  یشود  وانى که براى ذبح خوابانده مىیجا، حنیا

ها و که دقتنیر کوچک شمرد، چه ایگاه ابومسلم اصفهانى را در تفسید جایها نبانی د دانست که با همه ای( .با6/181

 ن در فضل او کافى است.  یبزرگ قرار گرفته و هم مفسّران زنگرى هاى او بارها و بارها مورد توجه یر
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 ی ر ی جه گ ی نت 

گذاری سبک تفسیری وی  کند که حکایت از ارزش  چنان در مجمع البیان خود نمایی میروش تفسیری ابومسلم آن

چه گذشت روش های تفسیری وی از این منظر بررسی و نقد روش تفسیری ابومسلم حائز اهمیت است بنا بر آن   .دارد

روش تفسیر عقلی که بر اساس موازین    روش تفسیر روایی،  در مجمع البیان عبارت است: روش تفسیر قرآن به قرآن،

یاق و مناسبت های معنوی بین آیات و سور و توجه  ها بررسی شد، نیز مبانی او در تفسیر ،توجه به ستفسیری این روش 

به ظاهر آیات هست وی کالم معصوم را یکی از منابع و مبنای تفسیری خود قرار داده با این حال در برخی از موارد از 

کننده استفاده به طور مثال در روش تفسیر قرآن به قرآن به لحاظ صوری، از آیات تبیین  است  این مبانی غفلت کرده

و دلیلش این است که از قرینه سیاق غافل مانده  است  مند عمل نکرده  اما به لحاظ محتوایی در روش ضابطه  است  کرده

گاهی نیز به   .کند توجه ندارد  در برخی موارد به لحن آیه و ساختار آهنگین جمله و این که کالم چه مطلبی را افاده می

کننده  توجه نداشته و در مواردی نیز با کمک آیات در تببین آیه  تبیین مناسبت معنایی میان آیات مورد تفسیر با آیات  

این خطاها و  ۀرغم همبه در تضاد است،  مفسّرانمورد تفسیر، معنایی را اختیار کرده که احتمال ضعیفی دارد و با اجماع 

ه  نیست نبایده نادیده گرفتهای او در تفسیر که کم هم  ها در روش تفسیری ابومسلم ، توانمندی ها و برجستگیلغزش 

  شود.
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