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 چکیده

شده است.  نگاشتهکه به روش کتابخانه ای است «  نقدهای مفسران عامه بر مجمع البیان طبرسی» عنوان این پژوهش 

سیر شییهه طیی   اتفمهمترین از  یکیتفسیری جامع و ،  تفسیر مجمع البیان نوشته امین االسالم فضل بن حسن طبرسی

. ولیی از آن جیا کیه بهضیی از     شیمرد سییر  ابهترین تفرا از  می توان آنو از نظر ادبی و حسن تألیف  بودهاعصار و قرون 

، بر آن شدیم که نقد  مفسران عامه و بویژه آقای محمد حسین ذهبی نقدهایی بر روش و مطالب تفسیری آن وارد کرده اند

نمی گنجید ، تنها   از آنجا که تحلیل همه نقد ها و شبهات در این مختصر  و ل قرار دهیمهای آنان را مورد تجزیه و تحلی

 به ذکر برخی موارد )کالمی و فقهی( اکتفا شده است. چکیدۀ پژوهش به شرح ذیل می باشد : 

ا به شرح حیال  به مهرفی عامه وتهدادی از مفسران عامه پرداخته و نگاهی گذر پس از بحث از کلیات تحقیق در فصل اول

 و تفسیر وی داشته ایم. و زندگی طبرسی

گوید: تفسیر طبرسیی بطنیی و رمیزی    میاست.وی در فصل دوم نقدهای ذهبی بر روش تفسیری مجمع البیان مطرح شده 

بوده و از روایات نادرست و اسرائیلیات استفاده کرده است ؛ در صورتی که اعتقاد به بطون مخصوص شیهه نیست و دیگر 

در استفاده از روایات هوشمندانه عمل کرده و پس از بررسی سندی و متنی  قه ها نیز از آن بهره می برند و طبرسیفر

 .را قانع کندآن ها را ذکر نموده است تا خصم ، روایات

ه بیا ردّ ادّلی   هه مورد بررسیی قیرار گرفتیه و طبرسیی     مه و مشبّدر فصل سوم مسأله رؤیت الهی و نظر اشاعره ، مجسّ

مخالفان برای نفی رؤیت خدا به تشریح دیدگاه خود پرداخته و می گوید : آنچه محال است ، رؤییت بیه دییده اسیت. در     

مبحث آیات امامت ذهبی می گوید: طبرسی تالش فراوان کرده تا امامت علی را ثابیت کنید و بیدون شیش تیالش او بیی       

 ، تحمیل بیه ریی در آییه و برخاسیته از هیوای نفیس اسیت ؛ در صیورتیکه         اهل بیت عصمت هحاصل است و مسأل

اسیت و   /مائده مصداق بارز حضرت علی 55با استناد به شأن نزول و نقل راویان ثابت می نماید که آیه  طبرسی 

 است ، نه غیر ایشان.  مقصود از اهل بیت در آیه تطهیر خاندان رسالت

مورد بررسی قرار گرفته و به شبهات وارده از طرف عامه ، پاسی  داده    انفال /1و11ات در بحث غنائم آی در فصل چهارم

انفال فقط غنائم جنگ بدر نیست و بر هر غنیمت و فایده ای چیه  می گوید:  مرحوم طبرسیشده است و نتیجه آن که 

مرحیوم طبرسیی    ییان آمیده و  مسیأله وویو بیه م    سپس بهد از آن از راه جنگ باشد و چه غیر آن ، خمس تهلق می گیرد.

                                                           
 و علوم قرآن.جامهه الزهراء)س( رشته تفسیر  3دانش آموخته سطح . 1



/مائده و قرائت و تهدد روایات مستند ، شستن دسیت هیا را از مرفیق بیه سیر      6شیهه بر اساس آیۀ  همچون دیگر مفسران

انگشتان واجب می داند و لی اهل سنت بر عکس عمل می کنند و در مورد مسح هم ، جمهور اهل سینت غسیل را قبیول    

 ه )نتیجه نهایی و پیشنهادات( و فهرست منابع آمده است.در پایان رساله خاتم و در کرده اند
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