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 چكيده
پردازان معتزلي در قرن سوم است. جبايي يكي از بزرگترين مفسران و نظريه

هاي ناد مفسران ديگر بوده است. نظريهآراي وي همواره مورد استفاده و است
انـد. شـيخ   ها محل بحث علماي شيعي و حتي اهـل سـنت بـوده   جبايي قرن

مـوارد متعـددي از آراي    تبيـان طوسي در مسير دفـاع از عقايـد شـيعه در    
، شيخ طوسي ي هنواد، بن طاووس معتزليان را نقل و گاه نقد كرده است. سيد

كـه  جـا ي با مفسران معتزلـي دارد. از آن مجادالت بسيارسعدالسعود نيز در 
در مقايسه با ديگر ، سعدالسعودبن طاووس در  و سيد تبيانشيخ طوسي در 

وجوه اشـتراك و تفـاوت نقـل و    ، اندبه آراي جبايي بيشتر پرداخته، مفسران
يـق بـا   قايـن تح  نقد اين دو عالم بزرگوار در اين مقاله بررسي خواهد شـد. 

 كه سيددر حالي ها صورت گرفته است.داده ي هيسروش تحليل محتوا و مقا
هـاي متفـاوتي از مفسـران    با رويكردي منتقدانـه و بـا ديـدگاه   ، بن طاووس

روايات و اقوال ديگـر مفسـران برخـي از    ، يشين با استناد به شواهد قرآنيپ 
شـيخ  دهـد،   مـي اشتباهاتي كه جبايي در تفسير و فهم آيات داشته را پاسخ 

ها را نقـد و  بارها اشاراتي به تفسير جبايي داشته كه گاه آن تبيانطوسي در 
 گاه نظر وي را ستوده است.
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 مقدمه )1

شـيعه و معتزلـه گـاه كنـار     ، هاي اسالمي گيري فرقه در دوران پرفراز و نشيب شكل
مجـادالت و منـاظرات    ي هپيشـين  در اند.رفتهيكديگر و گاه روبروي همديگر قرار گ

 از شيعيان نخستين )215تا  210 (م 1شيعه و معتزله علي بن اسماعيل بن ميثم التمار
) چنـدين بـار بـه    231تا221(م 3و نظّام )235تا  226 (م 2بود كه با ابوالهذيل عالّف

 ب را در كتـاب  اين منـاظرات برخى از  )436(م سيد مرتضي .مناظره پرداخت
). همچنين محمد بن علـي بـن   208-86-24-23 :1414، آورده است (مفيد 

) از ياران امام باقر و امام صادق و امـام كـاظم   161نعمان معروف به مؤمن الطاق (م
السالم با متكلمان عصر خويش به مناظره نشست و كتابى به نام عليهم

). هشام بن حكم شـاگرد امـام صـادق    1350:323، ت (ابن نديمنگاش
هـايى داشـته كـه شـيخ مفيـد      عليه السالم با همه فرق اسالمى و غيراسالمى مناظره

                                                 
 از مسـتقيم  كـه  قمـري  سوم و دوم قرن شيعي متكلم ميثمي ابوالحسن يا ميثم ابن به معروف ميثمي اسماعيل بن علي .1

 پرداختـه  كـالم  بـه  اماميـه  مذهب اساس بر كه دانسته كسي نخستين را او نديم ابن. است كرده نقل حديث)، ع(رضا امام
 ابـن ، نجاشي. است بوده تمار ميثم آنها جمله از كه دانستند) ع(بيت اهل اصحاب و علما از را او خاندان و اجداد. است
 از ختلـف م مذاهب و فرق با را مختلفي هاي مناظره اسماعيل بن علي. داند مي خودي  هدور كالمي هاي چهره از را ميثم
 است بوده حكم بن هشام شاگردان از كالم در او. است داده واقفه به او را ممطوره نام و داشته واقفه و معتزله جمله

هجري قمري در دوران خلفاي بني عباس در بغداد  135باشد كه در سال  وي متكلم و از بزرگان علماي معتزله مي .2
اد نزد يك نفر از شادگردان واصل بن عطا آموخت. در علم كالم استاد ها را در شهر بغد متولد شد. برخي از دانش

بصريان شد. در مذهب اعتزال، در مقاالت و مجالس و مناظره با اهل اديان و مذاهب، مشهور بود. از همين رو، در 
ره كنند. هجري قمري، مأمون خليفه عباسي، او و نظام را به دربار خود دعوت كرد تا با مخالفين مناظ 204سال 

ابوالهذيل در آخر عمر نابينا و بر طبق آنچه در منابع آمده احتماالً دچار زوال عقل يا حافظه شده و در سامرا از دنيا 
 اند. گفته 235تا  226هاي  رفت. تاريخ مرگش را بين سال

از بزرگان معتزله و علماي كالم در قرن بنِ سيارِ نَظام، ابواسحاق ابراهيم بن سيار بن هاني، معروف به نظام،  . ابراهيمِ 3
 كه فرقة نَظاميه از فرَق معتزله به او منسوب است. 3و  2
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هشام با عمروبن عبيـد نيـز بـه     ي هها را ذكر كرده است. مناظر) برخى از آن413(م
، گرد هشـام ). شـا 172-169، 1ج :1388، آمده است (كليني اصول كافىتفصيل در 

). 207: 1417، امامـت بـر معتزلـه دارد (طوسـي     ي هاى در مسـأل نيز رديـه ، سكاك
هـايى  منـاظره با متكلمـان عصـر خـويش از جملـه معتزلـه       همخاندان آل نوبخت 

هاى وى برشيعه  گيري خرده. ابن راوندى با رد انتقادات جاحظ كتابى در رد 1اند داشته
) و فضل بن شاذان چندين كتاب در 200، 2ج :بيتا، حالهنگاشت (ك به نام

، شـيخ مفيـد   ي ه). شاگردان برجست198: 1417، رد معتزله نوشته است (نك طوسي
شيخ طوسى و... نيز هر كـدام منـاظراتى بـا پيـروان مكتـب      ، كراجكى، سيد مرتضى
، گرد شيخ مفيـد شا، اند. سيد مرتضىهايى بر معتزليان نگاشتهاند و رديهاعتزال داشته

آورى كرده جمع  بسيارى از مناظرات وي را با عالمان معتزلى در كتاب 
ــد  ــت (مفي ، 117، 116، 115، 79، 78، 73، 72، 54، 53، 52، 51، 50 :1414، اس

كتاب  2هاى كالمى معتزله نگاشته است. ). وى در حدود بيست رد و نقد بر كتاب118
، قاضـى عبـدالجبار معتزلـى اسـت (طوسـي      جزء بيستمسيد مرتضى نقد شافى 
متكلمـان   اتبه نظر) در تبيان 460(متوجه شيخ طوسي در اين ميان ). 164: 1417

معتزله در خور توجه است. شايد علت اين امر اينست كه معتزله نيز از روش عقلـي  
                                                 

هايى دارد كه در كتاب:  از جمله: ابوسهل اسماعيل بن اسحاق بن نوبخت با ابوعلى جبايى و ثابت بن قره مناظره .1
خاندان ابو محمد الحسن بن موسى نوبختى مؤلّف  مجالسه مع ابوعلى الجبايى آمده است. متكلم برجسته ديگر از اين

 داند. كتاب: فرق الشيعه است. نجاشى وى را شيخ اماميه و سرآمد متكلمان شيعه پيش از سده سوم و پس از آن مى

كتاب الرد على ابى عبد اهللا البصرى فى  الرد على ابن اخشيد فى االمامه،هاي وي عبارتند ار: كتاب  برخي از كتاب .2
كتاب الرد على الخالدى، كتاب ، كتاب الرد على الجبائى فى التفسير كتاب الرد على الجاحظ العثمانيه. تفضيل المالئكه،

القاضى البهشمى فى  مساله جرت بين الشيخ و، كتاب على الجبايى فى المعدوم، عمد مختصره على المعتزله فى الوعيد
كتاب النقض على ابى ، كتاب نقض االمامه على جعفر بن حرب، ع الباقالنىالشيخ م ي همعنى المولى، مناظر االمامه و

، النقض على الطلحى، كتاب النقض على عيسى الرّمانى، النقض على الجاحظ قضيةُ المعتزله، عبد اللّه البصرى فى المتعه
 تاب نقض االّم فى االمامه.ك، كتاب نقض فضيلة المعتزله، النقض على الواسطى، النقض على غالم البحرانى فى االمامه
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گذشتگان تحقيقي  آنان در برخورد با ميراث تفسيري ي هاند و شيودر تفسير بهره برده
در كتاب خود فقط به ذكر روايات بسنده نكرده و روش  شيخو اجتهادي بوده است. 

ابـن اخشـيد   ، ابوالقاسم بلخـي ، اجتهادي است. ابوعلي جبايي -عقلي تبيانشيخ در 
علي بن عيسي رماني و محمد بحر اصفهاني از مهمترين متكلماني هستند كه شيخ در 

 ن توجه بيشتري نشان داده است.به آراي آنا تبيانتفسير 

كشـف  ) نيز در آثار مختلف خـود از جملـه   664علي بن موسي بن طاووس (م
 هاي فراواني در مقابل معتزله داشته اسـت. وي در گيريموضع سعدالسعود و المحجه

فرزندش را از پيروي معتزله بازداشته و راهي را كه آنان براي رسيدن كشف المحجه 
از  سعدالسعود .)53-48: 1386، پذيرد (ابن طاووسنمي، اندناساندهبه خدا به مردم ش

و از  بـن طـاووس   هاي در دسترس سيدسويي نمايانگر فهرست و گزارشي از كتاب
ها در قالب كه كمتر عالقمند به ابراز آن، را ويسوي ديگر نظرات كالمي و تفسيري 

يـك فهرسـت    عدالسـعود سكند. در حقيقت معرفي مي، يك كتاب جداگانه بوده است
 اليقـين  و المحجـه كشف ، الطرائفهاي انتقادي است. اگرچه سيد در كتاب –تحليلي 

ولي مبنـاي اسـتدالل سـيد در تأليفـات     ، مناظرات غيرمستقيمي با اهل تسنن داشته
، هـا ابتدا از هريك از نويسندگان يا كتـاب  سعدالسعوددر يادشده حديثي بوده است. 

د. اغلب سيد در مواجهـه بـا   شوپس تفسير و نظر مؤلف بيان ميس، آيه يا آياتي نقل
ها را تأييد و تكميـل كـرده اسـت ولـي بـر آراي      يا آن، آراي تفسيري شيعه سكوت

، انتقادات شديدي وارد كرده است. ابوعلي جبايي، ويژه معتزلهبه، تفسيري اهل تسنن
رين معتزلياني هسـتند  قاضي عبدالجبار همداني و زمخشري از مهمت، ابوالقاسم بلخي

، 1395:70آراي آنان را آورده و نقد كرده است (نـك فهـيم    سعدالسعودكه سيد در 
شيعه يا تأييد نظـر شـيعيان بـيش     ي ه). سيد در رد مطالب مخالف عقيد91، 81، 76
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شيخ طوسي استناد كرده و ارجاع داده است. عالوه بر منزلـت واالي   تبيانازهمه به 
وابستگي نَسـبي سـيد بـن    ، و كالمي شيخ در ميان عالمان شيعه فقهي، آراي تفسيري

عامـل  ، هاي خود بـه آن اشـاره كـرده   كه همواره در كتاب، طاووس به شيخ طوسي
به منظور پاسخ بـه دو پرسـش   مهمي در اثرپذيري سيد از شيخ بوده است. اين مقاله 

 نوشته شده است.
و شيخ طوسي در  عودسعدالسروش و ميزان نقل و نقد سيد بن طاووس در  -1

 از تفسير جبايي چگونه بوده است؟تبيان
سيد بن طاووس و شيخ طوسي در مواجهه با برخي از آراي كالمي  هاينقد -2

  هايي دارند؟چه تفاوتجبايي 

 پيشينه )2
ـ بـه جهـت روش عقـل   » شيخ طوسي و آراي معتزله« ي هدر مقال -1  ي هگرايان
) و علـي بـن   322ن بحر اصـفهاني (م ميزان استفاده از آراي تفسيري محمد ب، معتزله

تفسير جبايي گزارش و  ي هبررسي شده است ولي دربار تبيان) در 384عيسي رماني (م
فراوانـي  ، كند كه در تحليل آمـاري فقط نويسنده تأكيد مي، شودتحقيق دقيقي ارائه نمي

 شيخ از آراي تفسيري جبايي بيشتر از ساير مفسران معتزلي بوده است.  ي هاستفاد
 امـالي ، از ميـان تفاسـير شـيعه   » شيعه و آراي تفسيري معتزلـه « ي هدر مقال -2

 ي هطبرسي بررسي شده و استفادجوامع الجامع شيخ طوسي و  تبيان، شريف مرتضي
جبـايي و زمخشـري در   ، بلخي، اين مفسران از تفاسير بزرگان معتزله همچون رماني

نشان دادن همگرايـي و تقريـب   ، هها بيان شده است. هدف اصلي نويسندكنار نقد آن
نظـر شـيخ طوسـي و    ، آراي مفسران شيعي و معتزلي است. در بخشي از ايـن مقالـه  
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 ي همعجـز ، چشم زدن و چشم بـد ، همراهي موسي و خضر ي هآيه دربار 4جبايي در 
 شود. زمان انبيا و غيرانبيا و ارتكاب گناه صغيره توسط پيامبران اجماالً مقايسه مي

تطبيقي بين گرايش تفسيري طوسي و  ي هآراي معتزله در مطالع« ي هدر مقال -3
گرايانه و نقادانه با آراي معتزلـه از سـوي شـيخ    تقريب، سه رويكرد تبييني» طبرسي

در ايـن مقالـه    طوسي و طبرسي در دفاع از عقايد شيعه به تفصيل بيان شـده اسـت.  
بلخي ، ابن اخشيد، خشريزم، آيات مختلفي با موضوعات گوناگون از تفاسير جبايي

شـود.  و رماني مطرح شده و نظرات شيخ طوسي و طبرسي در هـر مـورد بيـان مـي    
طـور پراكنـده   طبيعي است كه محوريت بحث در اين مقاله تفسير جبايي نيست و بـه 

 شود.چند مورد از نظرات وي مطرح مي

 سعدالسعودروش نقل و نقد تفسير جبايي در  )3
هاي اهل سنت اسـت و  از كتاب، معرفي شده سعدالسعودحدود دوسوم منابعي كه در 

فقره بـه آثـار معتزلـه     50موردي كه سيد در كل كتاب نقل و نقد كرده  200از ميان 
اختصاص دارد. نقد آراي تفسيري جبايي بيشترين حجم كتاب را به خود اختصـاص  

نقـل مطالـب   داده است. البته وجه اهميت تفسير جبايي نزد سيد نه به منظور تأييد و 
اي كـه  نسـخه  ).74-1395:68، هاي وي بوده است (فهيمبلكه شناساندن انديشه، او

و هر مجلد مشـتمل بـر دو   ، مجلد 10ابن طاووس از تفسير جبائي در اختيار داشته 
در مقايسه با محدوديت مطالب منتخب  ).382: 1386، جزء بوده است (ابن طاووس

آيه از قرآن به همراه انتقادات فراوان و مجادالت  21انتخاب تفسير ، از تفاسير ديگر
، را در بـر گرفتـه اسـت    سعدالسـعود كـه يـك پـنجم حجـم صـفحات      ، كالمي سيد

رايـج در   ي هاهميت اين تفسير در نگاه سيد است. مؤلف بر خالف شيو ي هدهند نشان
 كه با معرفي كتاب و ارائه اطالعاتي از تعـداد جلـدها و قطـع و   ، سعدالسعودنگارش 
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معرفي جبايي و نسب وي و ذكر شواهدي در دشمني او با  به ابتدا، كندقالب آغاز مي
اشاره ، سپس به اشكاالت روش تفسيري يا انديشه يا اخالق او، پردازدهاشم مي بني
كه جبايي با تفسير قرآن و علوم آن  دهد مياين تفسير نشان ، سيد ي هبه عقيد كند.مي

الت او جز در موارد نادر به روايات يا كالم عرب مستند اصال آشنايي نداشته و تأوي
هيچ فرصـتي را بـراي يـاري     جبايي همچنين .)384: 1386، ابن طاووساند (نشده
هاشم از دست نداده است البته نه با جان و شمشير و  اميه و دشمني و جنگ با بني بني
 ).383: 1386، بلكه با قلم و زبان. (ابن طاووس، نيزه

نقد بر روش و نقـد بـر اخـالق     ي هبه دو دست توان ميسيد بر جبايي را نقدهاي 
جبايي را به علت استفاده نكـردن  ، نقد روشيي  هبندي كرد. سيد در زمينعلمي دسته

كند و علت شماتت مي، كه از مشهورترين تفاسير نزد مردم است، از تفسير ابن عباس
. )338: 1386، ابـن طـاووس  ( است هاشم ذكر كردهاين امر را دشمني جبايي با بني

ها در همچنين در جاي ديگر به دليل عدم نقل سخنان مفسران مختلف و اختالف آن
سـيد  ، . عالوه بر اين)384: 1386، ابن طاووستفسير بر جبايي خرده گرفته است (

اسـباب  ، حوادثي كه در قـرآن نقـل شـده   ، روش جبايي در ذكر نكردن قصص انبياء
دانـد.   مواضع اعجاز و غيره را خالف عادت ساير مفسـران مـي  ، بوجوه اعرا، نزول

 .)438: 1386، (ابن طاووس
اگر جبايي اهل انصاف بود  گفته است كهسيد در نقد اخالق علمي جبائي بارها 
حقيقـت و درسـتي بـر وي آشـكار     ، كردو با خردورزي و بدون تعصب قضاوت مي

ايــن تعصــب جبــايي را بــه  ).423و  424، 414: 1386، ابــن طــاووس(شــد  مــي
: 1386، ابـن طـاووس  خالفت ائمه سوق داده اسـت ( ي  ههاي نادرست دربار داوري

ي ي  هسيد در تعبيري پس از نقد تفسير نادرست جبايي از آي ).427
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ي  هيچجبايي را عاجز و باز، مبني بر عاجز دانستن شيطان، )65 (اسراء:
 ).412: همان، ابن طاووسشيطان ناميده است (

تالش ، بيش از ديگر كتب، كه سيد براي نقد و بررسي تفسير جباييبا وجود اين
لـيكن در پايـان   ، را به آن اختصاص داده اسـت سعدالسعود كرده و قسمت زيادي از 

ازمنـد  هـاي تفسـير جبـايي ني   ها و نادرستيكند كه تبيين ناراستياين بخش ذكر مي
ها براي جلـوگيري از گمراهـي ديگـران    يتأليفات متعدد است و نشان دادن اين كژ

ظاهراً به همين دليل سيد بر خـالف ديگـر كتـب موجـود در      1بسيار ضروري است.
 .)450: 1386، ابن طاووسكتابخانه از وقف اين تفسير خودداري كرده است (

 نقدهاي سيدبن طاووس بر تفسير جبايي )4

» تحكم وي بر سخن خداوند متعال«، كندايراداتي كه سيد به جبايي وارد مياز اولين 
آغاز كرده » انّما«هنگام تفسير آيات است. جبايي بيشتر مواقع سخن خود را با تعبير 

را  كه جبايي در ابتداي تأويالت و تفسير خود آورده» انّما«گويد لفظ است. سيد مي
اند و تنها وحي از طرف خداوند اسـت كـه بـا    تهحتّي جبرئيل و رسول اهللا (ص) نگف

فرمـوده  ، حضرت محمد (ص)، برترين خاليقي  هشود. خداوند دربارقطعيت بيان مي
سـپس رگ  ، گرفتيمما او را با قدرت مي، بستاگر او سخني دروغ بر ما مي«است: 

                                                 
هايي بر آن نوشته شود. از جمله بايد به ابوالحسن اشعري اشاره  اهميت تفسير كبير جبايي موجب شده است تا رديه. 1

همچنين ابوعلي فارسي (م  هاي او و ابوالقاسم بلخي نوشت.را در رد ديدگاه تفسير القرآنكرد كه كتاب خود با عنوان 
ق)، از اماميه، در اثري با 413شيخ مفيد (م في التفسير و  الجبائيالتتبع لكالم ابي علي  در رسالة ق)، از معتزله،377

اي از كتاب برجاي بود، نيز به نقد او برخاستند. اشاعره نيز تا زماني كه هنوز نسخهالرد علي الجبائي في التفسير عنوان 
 هايي غريب در تفسير ابوعلي اشاره دارد.) كه به وجود گزينش774هايي داشتند، از جمله ابن كثير (مگيري بر آن خرده
 )6419ص ،17(پاكتچي: ج
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در «همچنين خداوند متعال فرموده است:  )46-44 الحاقه:» (كرديمقلبش را قطع مي
. )60 زمر:» (بينيدهايشان را سياه ميصورت، كساني كه بر خدا دروغ بستند، روز قيامت

كار به» إنّما عني«پس چگونه جبايي با قطعيت و تحكّم در تفسير آيات خداوند لفظ 
گويي فراموش كرده ، آوردهبرد و سپس در آخر كالم خود وجه ديگري از تفسير مي

در حالي كه در زبان عربي استعمال ، بيان كرده بود» إنما«ا در ابتدا سخن ديگري را ب
فقـط يـك وجـه را    ، بر چيزي محقق شود كهرساند و هنگاميانحصار را مي» إنما«

 .)385و384 : 1386، ابن طاووسشود و وجوه ديگر آن نبايد ذكر شود (شامل مي
نكردن به  توجه، از ديگر اشكاالتي كه سيد بر روش تفسير جبايي وارد كرده

ي ي هظاهر آيه و سياق آيات است. جبايي در تفسير آي
اگر دو  كه معتقد است، چه در ظاهر آيه آمدهخالف آن، )95 (مائده: 

، ر كردنددو حكم متفاوت صاد، فرد عادل در تعيين جزاي صيد در هنگام احرام
، شود كه حقمحرِم مجاز به عمل به يكي از دو حكم است و اين اختالف باعث نمي

گويد كه اين سخن خالف ظاهر و لفظ فقط يكي باشد. سيد در پاسخ به جبايي مي
 ).402: 1386، بن طاووسآيه است كه فرموده به حكم دو نفر عادل بايد عمل كرد (

 ي ي  هتفسير آيهمچنين در جاي ديگر كه جبايي در 
هـا  گويد كافران در روز قيامت مجبور به راسـتگويي هسـتند و از آن  ) مي23 انعام:(

 ي هسيد سخن جبايي را خالف نص قرآن دانسته زيرا در ادام، شوددروغي صادر نمي
: د: فرمايو مي همين آيه دروغ كافران آشكار شده است

جبايي را بـه آيـات   ، ). سيد افزون بر توجه دادن به سياق و قرائن پيوسته23 (انعام:
كافران در آتش جهنم هم دروغ ، ديگر هشدار داده و گفته است بر اساس آيات قرآن
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دنيا داشتند و به دروغ  و قسم به دروغ از كافران همانند عادتي كه در اين 1گويندمي
««شـود.  صادر مي از آنان در آن دنيا هم خوردندقسم مي

 )404: 1386، ابن طاووس( .) 18 (مجادله: » 
» كوتاهي وي در يادگيري زبان عربـي «، استوارد جبايي  براشكال ديگري كه 

را خلفاي اربعه تفسير كرده است. » استخالف«مفهوم ، نور 55 ي هاست. جبايي در آي
را » اسـتخالف «، 4اعـراف  129و  3انعـام  133، 2حديـد  7سيد با توجـه بـه آيـات    

 ستازبان عربي دانسته  ناآگاهي بهدليل اين اشتباه جبايي را  و كندجانشيني معنا مي
را عامـل  » تعصب و پيروي از هواي دنيا«) همچنين سيد 429: 1386، ابن طاووس(

كه جبايي و امثال او بارهـا   چرا داندمسلكان وي ميدوگانگي در تفسير جبايي و هم
كه انتخاب خلفاي اربعه با بيعت مـردم بـوده و پيـامبر     اندذكر كردههايشان در كتاب

، كسي باقي نگذاشته اسـت ا در انتخاب خالفت هيچ(ص) از دنيا رفته و هيچ نصي ر
عنـوان كـرده كـه مـراد از     ، حيـايي  در خالف اين سخن و با بي، پس چگونه جبايي

خلفاي اربعه هستند و اين تعيين از سوي خدا و رسول خدا (ص) بوده ، »استخالف«
 )423: 1386، ابن طاووساست؟ (
» تسلط نداشتن بر قرآن«علت  يوسف (ع) به 4ي  هجبايي را ذيل تفسير آي، سيد

ظاهري والدين و برادران يوسف (ع) را به ي  همؤاخذه كرده و از اينكه جبايي سجد
توجهي  بيكند. وي علت اين اشتباه جبايي را اظهار تعجب مي، خضوع معنا كرده است

). اين 410و  409: 1386، ابن طاووسداند (به پايان داستان و سياق آيات مي
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يوسف (ع) پس از ورود حضرت يعقوب (ع) ي  هسور 101و  100ي  هيسجده طبق آ
 و برادران يوسف (ع) به حقيقت انجام شد. 

كند كه در فهم حـديث  شيعيان را متهم مي، تحريم 4و3جبايي ذيل تفسير آيات 
را در خبر غدير به » مولي«رافضه لفظ  كند كهاستدالل مي اند. وياشتباه كرده، غدير

در اين آيه به عنوان موالي  كه چون اهللا و جبرئيل و مالئكهو اند گرفتهمعناي امامت 
پس تفسير شيعيان از حديث غدير غلط است. ، پيامبر (ص) نام برده شده و ائمه نيستند

موالي پيامبر (ص) ، وقتي خداوند و نيز جبرئيل و مالئكه دهد ميسيد به جبايي پاسخ 
در حديث غدير اسـت. همچنـين   » مولي«مفهوم  اين همان، هستند» اولي به«به معناي 

را كـه  » مـولي «تمام صفات موجود در لفظ ، پيامبر (ص) در حديث غديرافزايد كه مي
، قـرار داده  م خدا براي خودش در كالم 

 )447تا  445 :ابن طاووس. (است وضع كردهبراي علي (ع) نيز
ي ي هدر جاي ديگر كه جبايي در تفسير آي

) گفته اهل دين و اهل بيتت را به نمـاز امـر   123 (طه:
ين تعصب جبايي بوده كه سبب شده اين محـاالت را بـه خـدا    سيد پاسخ داده ا .كن

اسمي از اهـل ديـن بـرده    ، نسبت دهد زيرا در ظاهر آيه يا معناي آن يا آيات ديگر
شايد جبايي ترسيده كه اگر فقط به اهل ، ها امر كندنشده است كه پيامبر (ص) به آن

ل بيت در امـور ديگـر   صورت اهدرآن، بيت پيامبر (ص) براي امر به نماز بسنده كند
كند كه آيا حق محمـد (ص) كمتـر از   امت خواهند شد. در ادامه سيد بيان ميي  هاسو

حق عثمان بود كه جبايي حاضر شد در قرآن زيـادتي وارد كنـد كـه در لفـظ و در     
 )436: 1386، ابن طاووسمعناي آيه نيامده است. (
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كند. به نظر سرزنش مي »عقلي در تفسيرجهل و بي«خاطر سيد گاه جبايي را به
ي ي هجبايي در تفسير آي

) وحي فقط مختص انبياست. سيد اين سخن جبايي را ناشي از جهـل وي  65 (كهف:
ر   يد آيا جبايي كـالم خـدا را در   گوداند. وي ميو تكذيب قرآن و خودرأيي او مي

) نشنيده كه خدا خطاب به يك زن وحي كرده است يا 7 (قصص: 
) كه به حواريون 111 (مائده:ر در 

وحي به اي از عقل نبرده كه اء نبودند؟ آيا جبايي بهرهوحي شد در حالي كه جزء انبي
است؟ و آيا جايز نيست كه خضر با الهامي غيـر وحيـاني از    غير انبياء را انكار كرده

 )415: 1386، ابن طاووسصاحب علم شود؟ (، سوي خدا
سيد انكار خضر توسط جبايي به دليل مالقات نكردن مردم با وي يـا شـناخته   

علـم نداشـتن بـه    «داند زيـرا   جهل و نقصان عقل ميي  همردم را نشاننبودن او ميان 
 )418 :همان( »چيزي دليل نبودن آن نيست.

ي ي هتوجهي و غفلت جبايي در فهم و تفسير آي بي
گري است مورد دي هاي دنيايي و آخرتي نيز) و قياس نوشيدني17 االنسان:( 

 ). 448: 1386، ابن طاووسسبب شماتت جبايي توسط سيد شده است ( كه

 تبيانروش نقل تفسير جبايي در  )5
كنـد. نـوع   هاي كالمي مختلف اشاره ميآراي تفسيري فرقه تبيان به شيخ طوسي در

خواهد وقتي مي تعامل شيخ با آراي تفسيري معتزله و اشاعره تفاوت دارد. وي غالباً
، استفاده كره است» مخالفينا«ها را ذكر نكرده و از تعبير صحبت كند نام آن از اشاعره

» استدلت المعتزله«يا » قالت المعتزله«در حالي كه به هنگام نقل آراي معتزله با تعبير 
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و  174: 7ج و 190، 372: 4و ج 283، 12 ص، 2ج :(طوسـي  كنـد از آنها ياد مـي 
نقاط مشـترك در عقايـد شـيخ طوسـي بـا       . علت اين امر وجودموارد متعدد ديگر)

ديگري كه مؤيـد   ي هنكت حسن و قبح عقلي و عدل است.ي  همعتزله به ويژه در مسئل
سكوت وي هنگـام نقـل   ، جبايي است نزديكي نظر شيخ طوسي با معتزله مخصوصاً

). در ميـان آمـار و   99: 1388، آراي آنهاست كه تلقي به قبول شده است (قاسـمپور 
بيشترين اشـارات وي بـه جبـايي بـوده اسـت. وي      ، يخ از معتزله آوردهاقوالي كه ش

) و گاهي نظر او را بر ابن 226: 4ج، طوسي جبايي را جزء مفسران عادل برشمرده (
). همچنين 159و  158و  142: 2ج، داده است (طوسيترجيح عباس و قتاده و عطا 

تفسـير  «ر زمـره  شيخ طوسي در مـواردي آراي جبـايي را موافـق رأي ائمـه يـا د     
، 117: 3و ج 248و  242، 333، 231، 162، 77: 2ج، دانـد (طوسـي  مي» اصحابنا

««). وي با عباراتي نظير و موارد متعدد ديگر 162، 148
) و 22: 4ج، (طوسـي » ««، )270ص، 2ج، الف، (طوسي» 

) برخي نظرات جبايي را .25 و 23ص، 4ج، الف، (طوسي» ««
كند. طبيعي است كه شيخ طوسي در جاهايي هم نقدهايي بر جبايي وارد ستايش مي

 « ، )309: 1ج، (طوسي ««كرده است. عباراتي همچون 
: 2ج، (طوسي» ««، )309: 1ج، (طوسي» 

هذا بعيد ال وجه «، )250ص، 3ج، الف، (طوسي» ««، )322و  299
: 6ج، (طوسـي »  ) و 269: 3ج، (طوسـي » في اللغة

 كرده است. نقد ار) وي 136
 تبياننمونه نقدهاي شيخ طوسي بر جبايي در  5-1
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اقوال ديگر مفسـران دانسـته و آن را   از جمله مواردي كه شيخ نظر جبايي را مخالف 
ـ ، رد كرده است  ي  هدر تفسير آي

را بـه معنـاي   » شـطر «) است كـه جبـايي   144 (بقره: 
كـه بـه سـمت     باشدمسجد به نحوي در رويت نصف «فته است: دانسته و گ» نصف«

ولي شيخ اين نظر را نپذيرفته و گفته اين قول خالف نظر مفسران ديگـر  » كعبه باشي
باشد براي پـذيرفتن هريـك   » نصف و نحو«اگر اشتراك لفظي هم بين حتي است و 

 ). 14: 2ج، دليلي الزم است كه جبايي ذكر نكرده است (طوسي 
عدم ي  هبقره نظر جبايي را دربار 259ي  هشيخ طوسي ذيل تفسير آي همچنين 

ي  هوقوع معجزه در غير زمان انبياء صحيح ندانسته و گفته است كه معجزات به واسط
طبيعي است كه  ).322: 2ج، گيرند (طوسيامامان و اولياي الهي صورت مي، انبياء

 گردد.ا برميهاين اختالف نظر شيخ با جبايي به اختالف مذهب آن
را به معناي پشـت كـردن بـه     ء نساء  81ي  هجبايي در تفسير آي
) ولـي شـيخ طوسـي    167: 2007، هايشان گرفته است (جباييپيامبر (ص) در خانه

 ).269: 3ج  ، كه چنين وجهي در معناي آيه نيست (طوسي معتقد است
نساء را رد كـرده   70و  69 ر آياتشيخ طوسي تفسير جبايي در معناي شهيد د

كسي است كه خداوند او را در آخرت شـاهد قـرار   ، است. جبايي معتقد است شهيد
). 164:  2007، جبايي( خواهد داد وشهيدان معيار و ميزان عدالت اهل بهشت هستند

شيخ اين نظر را مخالف اعتقادات معتزله دانسته و گفته است كه اهل بهشـت همگـي   
مبنـا و  حتـي طبـق اعتقـادات معتزليـان     عادل هستند و ايـن جداسـازي    نزد معتزله

 ).251و  250: 3ج، طوسي كاربردي نخواهد داشت (
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ـ  ، يكي از اشكالت نحوي كه شيخ طوسي به جبايي وارد كـرده  ي  هدر تفسـير آي
الم را الم امر فرض كرده  ر انعام است كه جبايي در  113

ذكر كرده اسـت.   ل در دو فعل » نون«ين استدالل را حذف و علت ا
) و 64(انعـام:  » ««به شيطان در خطاب  وي دليل آن را مشابهت سخن خداوند

) بيـان كـرده اسـت كـه     40(فصـلت:  » ««همچنين خطاب به ملحدان در 
گويـد  ). شيخ طوسي مي226و  225: 2007، جبايياند (كار رفتهامر بهي  هها به صيغ فعل

 آمد.مي» ««شد و به صورت نيز حذف مي» ««در » يا«كه اگر اينچنين بود بايد 

 مقايسه نقدهاي سيد و شيخ بر جبايي )6

بـه آراي   سعدالسـعود  دربـار   21و سيدبن طـاووس   تبيانبار در  764شيخ طوسي
 سعدالسـعود و هـم در   تبيـان هم در  آيه به طور مشترك 9اند كه جبايي اشاره كرده

ارجـاع داده و در   تبيـان اند. سيد هنگام نقد جبايي فقط در دو مورد به گزارش شده
تأييد سخنان خود به ذكر نقد و نظر شيخ طوسي نيز پرداخته است. اولين ارجاع سيد 

ث   است كه جبايي ادعا كرده وصيت بـا حـديث    1بقره 180ي  هبه شيخ درآي
گويـد اينطـور كـه    از پيامبر(ص) نسخ شده است. سيد در رد نظرجبايي مـي  

كند و ايـن  قسمت اول اين حديث قسمت ديگر آن را نقض مي، جبايي استدالل كرده
ورد. آمـي تـأويلي از قـرآن بـراي آن     جبايي دليلي بر جعلي بودن آنست مگر اينكه
راي انطباق حديث و قـرآن  ست راهي بتوان ميجبايي بجاي نسخ آيه قرآن با حديث 

وارثي وجـود داشـته   ، بيابد. موضوع وصيت در صورتي مطرح است كه براي موصي
كند كه هنوز زنده است ولي مـال او بـه   باشد زيرا وصيت كننده در حالي وصيت مي
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 سفارش براي اعطـاي مـال  » موصي«وارث تا پس از مرگ نخواهد رسيد. از طرفي 
همـين وصـيتي اسـت كـه     ، »وارث«لت نامگـذاري  عدر اصل و كند مين بجز وارث

كاربردي نداشت. پـس در  » وارث« ي هقبل از مرگ كرده است وگرنه كلم» موصي«
براي كسي كه ممكـن اسـت وارث داشـته باشـد     ، معناي اين حديث ناچاريم بگوييم

از آنجايي كـه هـر شخصـي بـاألخره وارث     ، حال اگر اينچنين باشد، وصيتي نيست
شـود.  حكم اجراي سلسله مراتب وصيت در اسالم باطل مـي ، داردنزديك يا دوري 

در ، ميـرد كـه شخصـي مـي   گويد هنگـامي زند و ميسيد براي تبيين بيشتر مثالي مي
ترتيب خويشاوندان وارث مال وي خواهند بود به، صورت نبود صاحبان سهم از ورثه

رسد و به مصرف مي المالمال متوفي به بيت، و درصورتي كه هيچ وارثي يافت نشود
مند خواهند شد. بنابراين چـرا بايـد   امام و ساير مسلمانان رسيده و فقراء از آن بهره

كه تمـام علمـاي شـيعه و    وصيت ساقط شود؟ همچنين در حالي ، بخاطر اين حديث
اند كه پيامبر(ص) وصيت كرده مسلمانان از پيامبر (ص) حديث ثقلين را روايت كرده

» بيتمكتاب خدا و اهل، گذارممن در ميان شما دو چيز گرانبها باقي مي«اند: و فرموده
، مانـد نمـي ، با اين حديث ضعيفي كه جبايي نقل كـرده ، قرآني  هدليلي براي نسخ آي

 دهد ميشود وصيت در سنت پيامبر (ص) وجود داشته است. سيد ادامه زيرا ثابت مي
از اينكه بطور مفصـل و از جوانـب   شود و پس قرآن با خبر واحد نسخ نميي  هكه آي

نظر شيخ طوسي را در تأييد اظهارات خود با قيد ، گوناگون ادعاي جبايي را رد كرده
) مطرح كرده است. شـيخ طوسـي معتقـد    1386:393، (ابن طاووس» كالما شديدا«

فرمايد: است كه در آيه داللتي وجود دارد كه وصيت براي وارث جايز است زيرا مي
كه و پدر و مادر بدون هيچ اختالفي وارث خواهند بود درصورتي» 

كه مراد ، مسلمانِ آزاد باشند و قاتل نباشند. شيخ به مفسراني كه آيه را تخصيص داده
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گويد دليلي بـر سـخن شـما وجـود     مي، كافران هستند و به كساني كه مدعي نسخند
ل ادعاهاي ديگران در نسخ و تخصـيص  به تفصي، سعدالسعوددر ، ندارد. ابن طاووس
كشاند و در پايان اين بخش سخن شيخ طوسي مبني براينكه وصيت را به چالش مي

كند. سيد اعتقاد جايز است را نقد مي» تركه«تمام ي  هدربار» والدين و اقربين«براي 
ي  هپس وصيت بـر همـ  ، دارد كه وقتي اجماع مسلمانان بر منع زيادت در ثلث است

مسـتحب بـودن    ي هشيخ طوسي دربـار ي  هراي ورثه جايز نيست. همچنين گفتمال ب
 است.وصيت را رد كرده 

ـ ، دومين نقد مشترك شيخ طوسي و سيد بن طاووس بر تفسير جبـايي  ي  هدر آي
نور است. جبايي اين آيه را دليلي بر درستي خالفت خلفاي اربعه بـه امـر   ي  هسور 55

خود عمل كرده و آنها را جانشين نموده و ي  هبه وعداهللا (ص) دانسته كه خداوند رسول
در زمين جاي داده است. به نظر جبايي خداوند در اين آيه به مؤمنان وعده جانشيني و 
مكنت در زمين داده و هيچكس از مؤمنانِ حاضردر زمان نزول آيه بجز اين چهار نفـر  

عثمـان و علـي را   ، عمر، ابوبكر خداوندپس ، نداپس از پيامبر (ص) به خالفت نرسيده
در زمين جانشين كرده و خالفت اينان به امر خدا بوده است و اگر چنين نباشد معنـي  

 ).399: 2007، اي در قرآن خبر دهد (جباييرد كه خدا به چنين وعدهاند
خالفـت   واند گفتهنگويد اماميه غير از اين سخن تو را سيد در پاسخ جبايي مي

در » استخالف«در آيه شرطي وجود دارد كه  .رسول خداستاز جانب خدا و به امر 
تشبيه حقيقي اسـت. شـيعه و معتزلـه بـه     » كما«امت اسالم مانند امتهاي قبل و لفظ 

آگاهنـد و خبـري از   ، انـد كه به آنان تشـبيه شـده  ، هااسراييل و ديگر امتاخبار بني
نبيـا بـه اختيـار امـت     هاي پيشين نرسيده كه انتخاب انبيا و اوصيا و جانشينان ا امت

باشد. در تاريخ حتي يك مورد يافت نشده كه امتي پيامبرش را در بستر مرگ رهـا  
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جمع شده ، قبل از غسل و نماز ودفن وي، كرده و بدون مشورت و حضور خاندانش
هاي پيشين ولـي خـود را در شـوراي     و گروهي با يك نفر بيعت كنند. همچنين امت

ي بجز انتخـاب الهـي و نصـي كـه خالفـت و نيابـت       شش نفره تعيين نكردند و راه
هـا را  نپذيرفتند و ولي خود را مثل آنچه كـه اهـل سـنت خليفـه    ، پيامبرشان را تأييد كند

ي ي  ه). سيد با ذكر آي422: 1386، (ابن طاووس اندانتخاب نكرده، اندبرگزيده
) 246بقـره:  ( 

بر زمانشان و به امر خـدا را بـه   ماز جانب پيا» ملك«اسراييل براي تعيين درخواست بني
اسراييل پس از برگزيده شدن طـالوت از سـوي   كه بنيهنگامي كه كندجبايي گوشزد مي

، براي روشن شدن حقيقت و تأييد طـالوت ، دا و پيامبرشان اين انتخاب را نپذيرفتندخ
ي  ههم مسلكان و هم، وي جباييفرستاده شد. ، كردندتابوتي كه مالئك آن را حمل مي

كه خود قضاوت كننـد آيـا    دهد ميمخالفان شيعه را به وجدان و عقل خودشان ارجاع 
نتيجـه   ي نيست كه بر موال علي (ع) پيشي گرفتند؟اين آيه دليلي بربطالن خالفت كسان

خالفت و امامت از جانب خداست. سيد جبايي ، شيعه معتقد استگونه كه همان، كهاين
گونـه  تفسـيرتان همـين   كند كه شما هـم مفهـوم خالفـت را در   را به انصاف دعوت مي

خواهيم كرد پس و ما با شما در دنيا و آخرت به همين گفتار خودتان محاجه ، ايد گفته
از خدا بترسيد و و تعصب را كنار بگذاريد و با انصاف و عقـل داوري كنيـد كـه حـق     

 ).323: 1386، حتماً براي شما آشكار خواهد شد (ابن طاووس
كه ببينيد تعصب و پيروي از هواي نفـس   دهد ميسيد با لحن شديدتري هشدار 

، ار بر اين اسب سركش شدهكشاند و غايت گمراهي كسي كه سوانسان را به كجا مي
هاي خود را از بيعت مردم با اين چهار نفر رسد. جبايي و امثال وي كتابتا كجا مي

اند پيامبر (ص) از دنيا رفته و هيچگونه سفارشي به انتخاب ولـي و  اند و گفتهپركرده
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بخاطر كـوردلي و  ، حيايي و بدون توجه به اين تناقضاتبعد با بي، وصي نكرده است
را براي خلفاي اربعه از سوي خدا و پيامبر (ص) » استخالف«، رگي عقل و دشمنيتي

اند پيامبر (ص) از دنيا رفته و اند. سيد با طرح سؤال از كساني كه ادعا كردهذكر كرده
آنها را به قضاوت و تفكري منصفانه دعـوت  ، تأويل قرآن را به مردم نياموخته است

راي مردم زمان پيامبر (ص) روشن و انتخاب خليفه از كند كه اگر معناي اين آيه بمي
پـس ديگـر بيعـت مـردم و     ، سوي خدا و توسط پيامبر براي مردم آشكار شده است

تعيين عمر در شوراي شش نفره و انتخاب خليفه بعدي لزومي نداشت. سيد به جبايي 
هشدار داده است كه طرح چنين موضوعاتي راه طعن و شـماتت يهـود و نصـاري و    

لحدان را بر مسلمانان بازخواهد كرد. آنها خواهند گفت خاتم پيامبران از دنيا رفتـه  م
ي  هو جانشيني براي خود انتخاب و به مردم معرفي نكـرده اسـت و ايـن امـر نتيجـ     

بوده است (همان). سيد پس از رد صحت خالفت ، اسالم به هفتاد و سه فرقهي  هتفرق
، بيـت با ارجـاع بـه سـخن اهـل    ، ين علي (ع)هريك از سه خليفه قبل از اميرالمؤمن

كند. شيخ طوسي نيز در ايـن آيـه   جانشيني و واليت امام زمان (عج) را يادآوري مي
مكنتي كه توسط خلفا با فتح كشورها در زمان ابوبكر  ي هدربار، نادرستي نظر جبايي

ت و در اينجـا امـار  » اسـتخالف «گويد برد و ميرا زير سؤال مي، عمر ايجاد شده و
هـاي متـوالي و    ماندن اثر افراد در گذشت زمان و طي قـرن  خالفت نيست بلكه باقي

ت چنانكه در آيات ، قرار دادن افرادي در عوض اينان است

مـراد  
و » استخالف«است. در اين صورت از استخالف قرار دادن هر چيزي بعد از ديگري 

دست دشمنان ، كه در آيه آمده است در زمان حيات پيامبر (ص) انجام شده» مكُنتَ«
دعوت آشكار گشته و دين ، راه واليت آسان شده، كلمه حق پايدار گشته، كوتاه شده
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اهللا (ص) محقـق نشـده   كامل شده است. پناه بر خدا كه تمكين دين در زمان رسـول 
 ).  457و  456 :7ج ،باشد تا به دست ديگران انجام گيرد (طوسي

حيات شهيدان در قبر اسـت  ي  هنظر جبائي دربار، چالش برانگيز ديگري  همسئل
  عمـران:  (آل ي  هكه آي
 در قبر تفسير كرده است.را به خوردن و آشاميدن شهيدان  )169

كند كه اين آيه خطاب به پيامبر و مراد تمام مكلفان هستند و شيخ فقط اشاره مي
) ولـي سـيد بـا    46: 3ج، جبايي نيز در تفسيرش اين سخن را برگزيده است (طوسي

سازد. جبـايي مـراد از زنـده    تفصيل فراوان اشتباه جبايي در تفسير آيه را روشن مي
حيات مادي در قبرها و خوردن و آشاميدن تفسير كرده و سيد به او بودن شهيدان را 

چـرا كـه جبـايي ايـن     ، كه اين سخن خالف ظاهر تفسير همه علماست دهد ميتذكر 
شهداء در قبر خوردن ، اگر طبق گفته جبايي روزي را مختص به قبور دانسته است و

، 1386، ابـن طـاووس  ! (بالتبع نياز به تخلّي خواهند داشت، و آشاميدن داشته باشند
  )398ص

به نظر جبـايي  ، هر دو، مشترك ديگري است كه سيد و شيخي  ه) آي95(مائده:  
اند. در حالي كه شيخ طوسي سـخن جبـايي را در كنـار    در تفسير به آن اشاره كرده

زاي صيد در حال احرام و موافـق  مبني بر تخيير ج، عباس و عطاء و حسنآراي ابن
سيد با سرزنش جبايي ، )27: 4ج، ذكر كرده است (طوسي» بعض أصحابنا«با سخن 

همانطور كه در ظـاهر  ، گويد كه بايد دو فرد عادلكار بستن اجتهاد و قياس ميدر به
القول باشند و چنين نيست كه جبايي عمل به حكم در حكم جزاء متفق، آيه هم آمده
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). ظـاهراً  402: 1386، از دو فرد عادل را جايز دانسته است (ابن طـاووس  هر كدام
هر كدام از سـه حكـم   ي  هرا دربار، كه در حال احرام صيد كرده، شيخ تخيير محرِمي

، كه دو نفر عـادل بـر آن اتفـاق دارنـد      »روزه«يا » اطعام مسكين«، »قرباني«يعني 
هر حكم اشاره دارد و جبايي ي  هربارگرفته است ولي سيد به اختالف نظر دو عادل د

فـرض كـرده   ، در موقع اختالف، نيز تخيير را در عمل به حكم يكي از دو فرد عادل
اتفـاق نظـر دو عـادل در    ، در صورتي كه در خود آيه شرط عمل به هر حكم، است

 اجراي آن ذكر شده است. 
ي ي هدر تفسير آي

) جبايي معتقد است مشـركان در  24و 23 (انعام:
پس خداوند در ، پنداشتند كه بر حق هستنددنيا از نظر خودشان مشرك نبودند و مي

. در نتيجـه  » فرمايد به پيامبر (ص) ميتكذيب سخن آنان 
). 204: 2007، دروغِ ايشان به خودشان در دنياست و نه آخرت (جبايي، منظور آيه

گيـري در رد يـا قبـول    گونه موضـع هيچ، شيخ طوسي پس از ذكر اين سخن جبايي
خداونـد در  ، گويد اگر چنـين باشـد  يولي سيد در پاسخ به جبايي م، سخن او ندارد

ـ   د فرمود آيه بر وجه تعجب نميي  هادام ي  هو ايـن گفت
. همچنين سيد عالوه  گويي اينها در قيامت مطابقت دارد و نه در دنياخداوند بر دروغ

رد سـخن جبـايي    به آيات ديگـري از قـرآن در  ، بر توجه دادن جبايي به سياق آيه
) 28(انعـام:   ي ي  هاستناد كرده و گفته است آي

ـ گويي مشركان در آتش جهنم را توصيف ميدروغ ي ي  هكند و ظاهر آي
) 18 (مجادله:
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بر سوگند دروغ مشركان در قيامت براي خدا همانند سوگند دروغينشان در دنيا براي 
گزينـد و  گويي در دنيـا را برمـي  صاحب اختيار وقتي دروغي  هشما داللت دارد. بند

، در آخرت هم همانگونه عمـل خواهـد كـرد (ابـن طـاووس     ، سازدميخود ي  هشيو
1386 :404(. 

 گيرينتيجه )7

كـالم  ي  هگسترش و اطال، شودآنچه كه در تفاوت نقل و نقد سيد و شيخ مشاهده مي
گـويي و مجمـل بـودن    است. برخالف گزيـده  سعدالسعودسيد هنگام نقد جبايي در 
ـ ، اشارات سيد در اين كتاب ايي سـنگ تمـام گذاشـته و از زوايـاي     سيد در نقد جب
، توجـه بـه ظـاهر و سـياق آيـات     ، اقوال ديگر مفسران، مختلفي همچون كالم عرب

آراي تفسيري جبايي را نقد كرده است. ، شناسي و غيرهزبان، استشهاد به آيات قرآني
كند. با توجه به تر از لحن سيد با آراي جبايي برخورد ميشيخ طوسي با لحني ماليم

، نكه بيشترين ارجاعات شيخ طوسي در تفاسـير معتزلـه بـه تفسـير جبـايي بـوده      اي
بسيار كمتر به نقد ، آورده سعدالسعودمعتدالنه و در مقايسه با حجم آياتي كه سيد در 

، غفلـت ، نظرات جبايي پرداخته است. سيد بارها با اوصافي همچـون عـدم انصـاف   
ي بـه رد نظـرات جبـايي پرداختـه     عقلي و كوتاهي در يادگيري زبان عرببي، تعصب

است ولي شيخ طوسي بدون هيچگونه تندي موارد خطاي جبايي را تذكر داده است. 
همچنين شيخ طوسي به اهل عدل بودن و مطابقت آراي جبايي با اهـل بيـت و ابـن    

كه سيد طاووس همواره درحالي، كندنظر بودن خود با جبايي تصريح ميعباس و هم
بيت عنوان كرده و از يي را عدم مراجعه به روايات و تفاسير اهلعلت اشتباهات جبا

به علت منسوب بودن ابن عباس به ، استفاده نكردن اقوال ابن عباس در تفسير جبايي
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قدري آراي جبايي را مخالف با عقايد شيعه دانسـته  گيرد. سيد بهايراد مي، هاشمبني
بادا مردم تحت تأثير آراي جبايي كه حتي از وقف تفسير جبايي خودداري كرده تا م

 گمراه شوند.
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