
چکیده 
ــوم به رشته تحریر درآمده است. روش  ــهورترین تفاسیر مأثور اهل تسنن است که در قرن س  یکى از مش
ــیر، غالبًا روایى با استفاده از روایات پیامبر(ص) و اقوال صحابه و تابعان است، ولى این به  ــیرى طبرى در این تفس تفس
ــت، بلکه طبرى در کنار استفاده از روایات، در بسیارى از موارد  ــیر، صرفًا روایى محض اس ــت که این تفس این معنا نیس
، اجتهاد و عقل و غیره در تفسیر آیات استفاده کرده است؛ یعنى در تفسیر خود روایت را  از روش تفسیر  به 
ــهاى تفسیرى طبرى، استفاده از روش تفسیر  به  است که در  ــت. بنابراین یکى از روش با درایت جمع کرده اس
این مقاله براى اثبات این موضوع به موارد استفاده وى از این روش همچون: بیان معنى صحیح لغات قرآنى، خطابهاى 
، مقید کردن   و قرائت و سبب نزول صحیح آیات، جرح و تعدیل روایات متعارض تفسیرى، تفصیل مجمالت 

، و تفسیر صحیح آیات پرداخته مى شود. آیات مطلق 
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مقدمه
ــت که از تاریخ تنزیل  مجید مى گذرد و  14 قرن اس
ــى به اندازه  کریم مورد  ــرن، هیچ کتاب ــن 14 ق در ای
ــیر قرار نگرفته است. از صدر اسالم  ــرح، توضیح و تفس ش
ــیر بر این کتاب الهى نوشته شده است.  تاکنون هزاران تفس
ــالمى همه توان، تخصص، استعداد، دانش و  دانشمندان اس
عمر خویش را با عالقه وافر و عشق سرشار به پاى تبیین و 
تفسیر این کتاب عظیم گذارده و همه هّم خود را در این راه 
ــیر زیادى را با روشها  مقدس و خطیر صرف کردند و تفاس
و رویکردهاى گوناگون به رشته تحریر درآوردند. یکى از 
مهم ترین و سرآمدترین این مفسران، محمد بن جریر طبرى 

ــت. تفسیرى که نوشته است،  اس
ــه دیرینه ترین و  ــام دارد و مى توان آن را از جمل  ن
ــیر  مجید برشمرد. این مجموعه عظیم  جامع ترین تفاس
ــبب حجم چشمگیر و گران بارى محتویاتش  که برخى به س
از آن به عنوان  یاد کرده اند، مشتمل بر 30 جلد 
است و نظر به نفوذ و تأثیرى که در تفسیرهاى بعدى داشته، 
ــیر نامید.  ویژگیهایی  مى توان آن را ام التفاس
ــیارى از  ــیرهاى هم دوران خود و بس دارد که آن را بر تفس

تفسیرهایى که پس از آن نوشته شد، برترى مى بخشد. 
 از جامعیت علمى باالیى برخوردار است؛ زیرا طبرى 
، به  ــا آیه هاى  ــردآوردن روایتهاى مرتبط ب در کنار گ
جنبه هاى لغوى، نحوى، تاریخــى و فقهى آنها نیز پرداخته 
است. این کتاب کهن ترین تفسیر جامعى است که بسیارى از 
روایتهاى تفسیرى پیشین را در خود دارد. طبرى روایتهاى 
ــته بندى کرده و نظر  ــوط به هر آیه را با نظمى ویژه دس مرب
درست تر را از میان آنها برگزیده است. این تفسیر نخستین 
ــت که به همه آیه ها پرداخته است. هرچند  تفسیر  اس
ــیر به عنوان یک تفسیر مأثور معرفى و مشهور  که این تفس
ــیر آیات  استفاده  ــده و صبغه غالب طبرى در تفس ش
ــت، ولى این  ــات پیامبر(ص) و صحابه و تابعان اس از روای
سخن به این معنى نیست که  یک تفسیر محض 
ــیوطى، طبرى روایت  ــت، بلکه به قول س روایى و اثرى اس
ــت.1 با مراجعه به   را با درایت جمع کرده اس
ــیارى از موارد  به وضوح مالحظه مى کنیم که طبرى در بس

، ص31.  .1

ــات دیگر و غیره در  ــالوه بر روایت، از عقل، اجماع، آی ع
ــیر  استفاده کرده است. ما در این تحقیق به دنبال  تفس
ــیرى طبرى با تأکید بر روش تفسیر  ــایى روش تفس شناس

ــى  ــتیم و هدف ما از روش شناس  به  هس
ــتند یا مستندات  ــخیص این مطلب است که مس ، تش
ــه کرده و به  ــاخته و پرداخت ــخنى که آن را س طبرى در س
ــیر کالم خدا و معنا و مقصود آیات الهى قلمداد  عنوان تفس
ــت، چیست؟ آیا به خود  استناد کرده است یا  کرده اس
ــخصى؟ و آیا به معناى لغوى و قواعد صرف و  به اجتهاد ش
ــتناد  ــت یا خیر؟ آیا به روایات اس نحو عربى تکیه کرده اس
ــفه؟ و خالصه سؤال اصلى  ــت یا به شهود و مکاش کرده اس
ــیر خود از روش  ــت، آیا طبرى در تفس ــق ما این اس تحقی
تفسیر  به  استفاده کرده است؟ به چه میزان و در 

چه مواردى از این روش بهره برده است؟
ــر(ص)، روایات  ــه روایات پیامب ــیر خود، ب ــرى در تفس طب
ــأن نزول، لغات،  ــه، خود آیات قرآنى، نکات ادبى، ش صحاب
ــتناد کرده است، ولى استفاده او از هریک از  شعر و غیره اس
این مستندات در تفسیر به یک اندازه نبوده است، اما در مورد 
ــینه تحقیق باید گفت که تاکنون مقاالت زیادى در مورد  پیش
ــت و هرکدام به جنبه اى  ــیر او نگاشته شده اس طبرى و تفس
» تألیف  ــد که از این قرارند: « از آن پرداخته ان
ــور و محمدکاظم رحمتى، «نقش تاریخ در  عباس مصالیى پ
» تألیف مهدى تدینى، «روش تفسیرى طبرى» 
 « ــا میرزامحمد، «ادب نقد در  ــف علیرض تألی
ــف عبداهللا جوادى آملى، «زندگی نامه و آثار؛ مدخلى بر  تألی
احوال و آثار طبرى» تألیف محمدباقر حجتى، «آغاز وحى 
» تألیف على  و بعثت پیامبر(ص) در تاریخ و 
» تألیف حمید طبیبیان،  دوانى، «آیات احکام در 
ــف محمد فاضلى،  ــى» تألی « در نقد و بررس
«ترجمه آیات  و ابوالفتوح رازى» تألیف محمد 
ــف محمدجعفر یاحقى،  ــوح» تألی ناصــح، «طبرى و ابوالفت
 « «برخى نکات دستورى و واژگانى در ترجمه 

ــى، «نکته هاى بالغى در  تألیف فریدون تقى زاده طوس
 « » تألیف محمد علوى مقدم، «ترجمه 
 « تألیف مهدى محقق، «اهل بیت رسالت(ع) در 
تألیف رضا استادى، «ابوجعفر الطبرى و منهجه فى القراءات» 
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 « ــباب نزول در  ــین فتلى، «اس تألیف عبدالحس
تألیف محمدحسین موسوى، «مبانى تفسیرنگارى در 

» تألیف سیمین دخت  ــیاق در   و نقش س
» تألیف یونس دهقانى و ... . شاکرى، «

ــل « در مورد  کتابهایی مث
ــماعیل محمد بکر، « » تألیف اس

» تألیف محمد عبدالسالم ابوالنیل، 
 « »

تألیف کاصدیاسر حسین زیدى، «
ــان ربیع و « » تألیف آمال محمد عبدالرحم

ــهابى و  » تألیف على اکبر ش
ــاله هایی مثل  رس

ــیمین دخت شاکرى و ... نیز به رشته تحریر   تألیف س
درآمده است.

اگر این کتب و مقاالت را با دقت مورد واکاوى قرار دهیم، 
ــى خاص مرتبط با  ــه هرکدام از آنها به موضوع مى بینیم ک
طبرى و تفسیر او پرداخته اند، ولى هیچ کدام از آنها به روش 
تفسیر  به  در  نپرداخته اند، یا فقط در 
ــاره اى گذرا صورت گرفته است. بنابراین ضرورت  آنها اش

پرداختن به این موضوع آشکار می گردد.

زندگی نامه طبرى
ــرى، محدث، فقیه،  ــر بن یزید طب ــر محمد بن جری ابوجعف
ــال 225ق،  ــوم بود که در اوایل س ــر و مورخ قرن س مفس
ــالگى  را حفظ کرد و  در آمل به دنیا آمد.2 در هفت س
ــى پس از آن کتابت حدیث را آغاز نمود. طبرى پس از  کم
ــوم از آمل به رى رفت و پس از آن  فراگرفتن مقدمات عل
ــه بصره، که در آن زمان یکى از مراکز بزرگ علمى عراق  ب
بود، شتافت و در همین شهر بود که طبرى توانست پایه هاى 
دانش خود را محکم نماید. پس از چندى از بصره به بغداد 
ــام و بیروت رفت و سرانجام به مصر رفت و  و سپس به ش
ــاتید بزرگ وقت بهره گرفت. وى که  در آنجا از محضر اس
خود از فقها بود، پس از سالها تحقیق و تفحص در مذاهب 
فقهى، سرانجام از مذهب چهارگانه اهل سنت دست برداشته 
ــت. سرانجام طبرى در  و خود پایه مذهب جریریه را گذاش

، ص326.  .2

سال 310ق در بغداد در سن 86 سالگى درگذشت.
اگرچه از طبرى آثار زیادى حدود 33 اثر باقى مانده است، 
ــهورترین آثار وى کتاب  و  اما مش
ــیر او است. طبرى عقایدى داشت که در بسیارى  کتاب تفس
ــت، مهم ترین آنها  ــمندان فرق داش ــوارد با دیگر دانش از م
ــیر و تأویل را یک چیز مى داند، وى  عبارتند از: طبرى تفس
ــان مى داند،3 طبرى  تدوین  را در دوره خالفت عثم
ــته و قرائت  ــه، نظر خاصى داش ــاره قرائتهاى هفت گان درب
ــی، از قاریان هفت گانه، را جزء این  عبداهللا بن عامر یْحُصب
ــخ  ــت.4 طبرى نس ــا نیاورده و آن را تخطئه کرده اس قرائته
تالوت را جایز دانسته و عقیده دارد که این امر اتفاق افتاده 
ــت.5 او در نحو، متأثر از نحویان کوفه است و غالبًا قول  اس
ــمارد.6 او وجود واژگان  ــه و مرجح مى ش ــان را موج کوفی
ــل در  را رد مى کند.7 او  را کتابى مى داند که  دخی
عربى خالص است و بر هفت لهجه از زبان قوم عرب نازل 
ــده است. طبرى به شدت پایبند ظاهر الفاظ  بوده و  ش
ــت  ــزد کرده که باید در وهله نخس همواره این نکته را گوش
معنى ظاهرى واژه را مالك گرفت و بر آن بسنده کرد، مگر 
آنجا که آیات دیگر  یا علتى دیگر ایجاب کند که از 

ظاهر لفظ روى گردانند.
ــوه مختلف آن، بعد  ــث از تأویل  و وج ــري در بح طب
ــم کالم خداوند،  ــر تفکر در  و فه ــر آیات دال ب از ذک
ــى از  ــیم مى کند: بخش ــته تقس تأویالت  را به دو دس
ــل در احادیث نبوى و  ــالت  را جز از طریق تأم تأوی
ــت آورد.  ــى به نصى از آن حضرت نمى توان به دس دسترس
ــت، همچون زمان  ــى دیگر در حیطه علم خداوند اس بخش
ــخ صور، زمان  ــش از قیامت، نف ــى بن مریم پی نزول عیس

قیامت8 و عقاید دیگر.

معرفى تفسیر طبري
تفسیر  از مهم ترین تفاسیر 

، ج1، ص27.  .3
، ص286.  .4

، ج3، ص150.  .5
، ص188.  .6

، ج1، صص16-12.  .7
8. همان، ج1، صص25و26.

67



مأثور است. در خود کتاب تفسیر عنوانى براى آن موجود 
ــت، اما در کتاب تاریخ خود عنوان و نام  نیس

ــیرش یاد مى کند   را براى کتاب تفس
ــد حکینا منها  ــوال فى ذلک ق ــل أق ــد: «... و قی و مى گوی
جمال فى کتابنا المسّمى جامع البیان عن تأویل آى القرآن 

فکرهنا إطالۀ الکتاب بذکر هذا فى هذا الموضع».9
ــراى تألیف این  ــان آغاز کار مؤلف ب ــخ دقیقى از زم تاری
ــت. ابوبکر بن کامل، یکى از شاگردان  ــت نیس اثر در دس
ــال 270ق مى داند، اما  ــیر را در س ــرى، آغاز کار تفس طب
ــاگرد دیگر او، یعنى ابوبکر بن بالویه، مى گوید: «استاد  ش
ــالهاى 283 تا 290ق ـ یعنى  ــیر را میان س ما طبرى تفس
ــرى هم مانند  ــر ما امال کرد».10 طب ــال ـ ب حدود هفت س
ــندگان در ابتداى تفسیر خود یک  ــیارى دیگر از نویس بس
ــه مباحث زیادى  ــى دارد که در آن ب ــبتًا طوالن مقدمه نس
همچون بحث نزول آیات، الفاظ عربى و غیر عربى، نزول 
 ،  بر هفت احرف، نهى از تفسیر به رأى، نامهاى 
ــوره، تفسیر ممدوح و مذموم و ... پرداخته  معانى آیه و س
ــناختى  و خالصه اینکه او در این مقدمه به مبانى روش ش

خود در نگارش تفسیرش مى پردازد.
ــیر دیگرى  ناگفته نماند که هم زمان با  تفاس
پدید آمدند که از جمله آنان مى توان از تفاسیر ابن ابى حاتم 
رازى (د 327ق) و ابن منذر نیشابورى (د 318ق) نام برد، 
ــط طبرى،  ولى آنان به دالیلى همچون ترجیح اقوال توس
ــله سند به صورت  ، ذکر سلس ــن ترتیب  حس
ــهرت طبرى در علم تاریخ و ...،  ــط طبرى، ش کامل توس

مانند  مشهور نشدند.
 عمدتًا بر مبناى مرویات تفسیرى از رسول 
اکرم و منقوالت صحابه و تابعان، با ذکر سلسله سند کامل 
ــت. وى در تفسیر آیات، ابتدا  ــده اس هر حدیث، تدوین ش
ــى تأویل قوله تعالى»  ــى را با عنوان «القول ف آیه یا آیات
مى آورد و غالبًا با جمله «یقول اهللا َجَلّ ثناؤه» سخن خود 
ــپس با نقل اقوال صحابه و تابعان، به  را شروع مى کند، س
تفسیر آیات مى پردازد. سرانجام، پس از بررسى و توجیه 
ــا اقامه دلیل در  ــوال، یا قول مرجــح را برمى گزیند یا ب اق

، ج1، ص89.  .9
، ج2، ص164؛ «روش تفسیري طبري»، ص71.  .10

ــى دارد.11 اگر  ــون، نظر خویش را بیان م ــوال گوناگ رد اق
ــیم ویژگیها و خصوصیات  را به  خواسته باش
صورت تیتروار بیان کنیم، عبارتند از: او در تفسیر هر آیه  
ــان یاد کرده و در ضمن نقل، به  ــث صحابه و تابع از احادی
ــت، سلسله اسناد روایات  نقد و ترجیح اقوال پرداخته اس
ــیر و تأویل را یک چیز  ــت، او تفس را کامًال ذکر کرده اس
مى داند، او در نگارش تفسیرش از شعر قدیم اعراب یارى 
ــن تر  ــته تا معناى یک واژه یا عبارت قرآنى را روش جس
ــائل نحوى، زبانى و دستور زبانى نیز در آن  بیان کند، مس
ــى و اعتقادى به  ــائل کالم ــیر مس وجود دارد، در این تفس
ــوط مورد بررسى قرار گرفته اند، احکام فقهى  صورت مبس
و آیات احکام به تفصیل مطرح شده اند، طبرى در بسیارى 
ــه، در صورت لزوم،  ــیدن به معناى کلم از موارد براى رس
ــدت پایبند ظاهر  ــد، او به ش ــت یارى مى جوی ــم لغ از عل
ــزد کرده که  الفاظ  بوده و همواره این نکته را گوش
ــى ظاهرى واژه را مالك گرفت  ــت معن باید در وهله نخس
ــات دیگر  یا  ــر آنجا که آی ــنده کرد، مگ و بر آن بس
ــظ روى گردانند،  ــاب کند که از ظاهر لف ــى دیگر ایج علت
قرائت قاریان را بررسى و ضبط کرده و قرائت مورد قبول 
ــت، به نقل اسباب نزول اهتمام دارد  خویش را برگزیده اس
ــیارى موارد آیات را در پرتو اسباب نزول تفسیر  و در بس
مى کند، قصص و روایتهاى منقول از یهودیان و مسیحیانى 
که اسالم آورده بودند یا مطالبی که از شروح شفاهى کتاب 

ــت، اگرچه  ــئت گرفته اند، در آن زیاد اس مقدس نش
 از ذکر فضایل اهل بیت پیامبر خالى نیست، ولى در 
ــاره به ماجراى غدیرخم،  موارد متعدد (عدم تصریح یا اش
ذیل آیه67  سوره مائده، ذیل آیه سه سوره مائده نیز نزول 
ــته12 و  ــج پیامبر، در روز عرفه دانس ــن ح آن را در آخری
حتى قول به نزول آن در 18 ذى الحجه را نیاورده است) به 
سبب نزول آیاِت مرتبط با اهل بیت، به رغم تصریح به آنها 
در منابع دیگر، اشاره اى نکرده است.13  طبرى، 
ــنجان تفسیر  ــگران و نکته س از دیرباز مورد توجه پژوهش
ــیوطى، طبرى را رأس  ــت، مثًال س و تأویل  بوده اس

»، صص219و220. 11. «اسباب نزول در 
، ج6، ص50.  .12

»، صص99-87. 13. «اهل بیت رسالت در 
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ــرین لقب داده و تفسیر وى را گران مایه ترین تفسیر  المفس
ــته، نامیده است.14  ــى همانند آن را ننگاش و کتابى که کس
ــى مى کند که بهتر از  ــیر معرف ابن ندیم آن را کتابى در تفس
آن تا زمان او شناخته نشده است.15 ابوحامد اسفراینى در 
ــفر کردن به چین را براى یافتن  عبارتى تمثیلى، سختى س
ــمارد.16 خطیب بغدادى از آن به  کتاب طبرى، ناچیز مى ش
ــمندان  ــت. از میان دانش عنوان اثرى بى مانند یاد کرده اس
ــر، نولدکه، جرجى  ــلمان، نامدارانى چون گلدزیه غیرمس

زیدان و ...  را ستوده اند، مثًال گلدزیهر 
ــت؛  ــیر مأثور خوانده اس  را دائرة المعارفى از تفاس
ــیرى، بلکه  ــیرى که نه فقط حاوى ثبت روایات تفس تفس

مشتمل بر نقد و ارزیابى و ترجیح اقوال نیز هست.17
 تأثیر فراوانى بر مفسران بعد از خود نهاده و 
غالب مفسران همچون على بن احمد واحدى (د 468ق)، 
شیخ طوسى (د 460ق)، ابوبکر محمد بن عبداهللا بن عربى 
مالکى (د 543ق)، عبدالحق بن غالب بن عطیه (د 546ق)، 
ــن احمد قرطبى (د 671ق)،  ــى (د 560ق)، محمد ب طبرس
ــیر آیات به  محمد بن جزى کلبى (د 741ق) و ...، در تفس

نظر طبرى اشاره کرده اند.
با وجود اینکه  مورد توجه جدى علما بوده، 
ولى تفسیر او از جهاتى مورد نقد بزرگان قرار گرفته است 
که یکى از آن نقدها به خاطر نقل اسرائیلیات توسط طبرى 
، گاه روایتهاى یهودى و  است؛ زیرا در اسناد 
ــده اند. در واقع، او از شخصیتهاى  نصرانى به کار گرفته ش
ــالم و غیر ایشان  کعب االحبار، وهب بن منبه، عبداهللا بن س
که پیش از گرویدن به دین اسالم بر آیینهاى یهود و مسیح 
ــت. ایرادى که بر طبرى وارد است  ــود جسته اس بودند، س
ــوًال به نقد روایتها  ــت که در موارد این چنینى، معم آن اس
ــیخ محمد عبده، طبرى را  ــت. مثًال ش ــته اس اعتنایى نداش
ــر حدیثى را، اگرچه  ــون حدیثى متهم کرده؛ زیرا ه به جن
ــت.18 شاید بتوان گفت که  ــازگار با عقل، نقل کرده اس ناس
ــاید بدان علت باشد که چون طبرى تمام اسناد  این امر ش

، ص30.  .14
، ص292.  .15

، ص31.  .16
، ص107.  .17

، ج3، ص298.  .18

را در روایات خود یاد نموده، سنجیدن قوت و ضعف آنها 
ــته و بدین جهت دقت در صحت  ــه خویش ندانس را وظیف

و سقم آن را بر عهده راوى و شاید خواننده نهاده است.

طبرى و روش تفسیر قرآن به قرآن
1) معرفى روش تفسیر قرآن به قرآن

قبل از آنکه به معرفى روش تفسیر  به  بپردازیم، 
ــیرى داشته باشیم:  جا دارد یک تعریف از خود روش تفس
ــتند یا مستنداتى که  ــت از مس ــیرى عبارت اس روش تفس
ــاخته و پرداخته  ــاس آن کالمى را که خود س مفسر براس
ــیر کالم خدا و معنى و مقصود آیات  ــت، به عنوان تفس اس
الهى قلمداد مى کند و تنها راه دستیابى کامل به مقصد  
ــتندات مى شمارد.19 حال  ــتند یا مس را منحصراً همان مس
ممکن است یک مفسر با روش خاصى سراغ آیات خاص 
ــلیقه شخصى  ــران گاهى به س از  برود. اختالف مفس
آنها برمى گردد. به گونه اى که بعضى سراغ آیات اجتماعى 
 می روند و گروه دیگر جنبه فقهى  را مورد توجه 
ــم اختالف آنها به روش و مبانى  قرار مى دهند و زمانى ه

تفسیرى آنها مربوط مى شود.
ــته تا به حال مورد  ــهاى تفسیرى که از گذش یکى از روش
ــران بوده و هست، روش تفسیر  به  توجه جدى مفس
ــت که در آن از  به عنوان یک منبع تفسیرى   اس
ــتفاده مى کنند. حال به معرفى اجمالى  ــیر آیات اس در تفس

این روش مى پردازیم.
ــر به آیات  و احادیث صحیح پیامبر(ص) و عقل و  اگ
سیره بزرگان در برخورد با  و تفسیر آن مراجعه کنیم، 
ــراى توضیح و تبیین آیات  ــد که  ب متوجه خواهیم ش
ــیاري موارد، احتیاج به چیز دیگرى ندارد و  خود، در بس
خود  براى تبیین خود کافى است. دالیل این مطلب، 

از این قرار است:
ــتنباط معنا از  را مدح و ترك تدبّر در  1. خداوند اس
ــت: «الَِّذیَن َیْسَتْنِبُطونَُه ِمْنُهْم»20   را نکوهش کرده اس
َآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفالَُها»،21 و این  ــرْ و «َأَفَال َیَتَدبَُّروَن الُْق
آیات ما را به تفسیر  به  و استفاده از خود  

، ص215.  .19
20. نساء، 83.

21. محمد، 24.
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مى کند. براى بیان آن راهنمایى
2. آیات ناظر به «نور» و «تبیان» بودن  نظیر: آیات 
ــْیٍء َوُهًدى َوَرْحَمًۀ  ــَک الِْکَتاَب ِتْبَیانًا لُِکلِّ َش لَْنا َعَلْی «َونَزَّ
ــِلِمیَن»،22 «َیا َأیَُّها النَّاُس َقْد َجاَءُکْم بُْرَهاٌن  ــَرى لِْلُمْس َوبُْش
ُن اَهللاُ  ــْن َربُِّکْم َوَأْنَزلَْنا ِإلَْیُکْم نُوًرا ُمِبیًنا» 23و «َکَذلَِک ُیَبیِّ ِم
ــیار دیگرى  ُروَن»24 و آیات بس ــاِت لََعلَُّکْم َتَتَفکَّ َی ــُم اْآلَ لَُک
ــنگر معارف و  که مى توان دریافت  بیان کننده و روش
حقایق است و با این اوصاف، منطقى نیست که داللت این 
کتاب پیچیده، غیر قابل حل و وابسته به منابع بیرونى باشد 

و نتواند بیانگر معارف خود باشد.
ــاس روایات دینى، آیه هاى  یکدیگر را تأیید  3. براس
ــازگارى و  ــد میان آنها ناس ــق مى کنند، پس نبای و تصدی
ــان که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «إّن  ناهمخوانى افکند، چن
ــوا بعضه ببعض».25  ــه بعضًا فال تکّذب ــرآن لیصّدق بعض الق
ــام على(ع) نیز آیات  را تصدیق گر  ــان، ام امیرمؤمن
ــر معرفى مى کند: «کتاب اهللا ینطق  و گواه و گویاى یکدیگ

بعضه ببعض و یشهد بعضه على بعض».26
ــاس احادیث عرض، احادیث باید بر  عرضه  4. براس
شوند. احادیث عرض احادیثى هستند که لزوم عرضه عموم 
احادیث را بر  و کشف میزان سازگارى با آن را مطرح 
ــات متعارض را موافقت با  ــاخته27 یا مالك ترجیح روای س
ــز مى توانند روش فهم و  ــته اند.28 این احادیث نی  دانس

تفسیر  را با محوریت خود  تأیید کنند.
ــت که از سیره عملى  ــهاى تاریخى فراوانى اس 5. گزارش
ــیر  به  حکایت دارند. از  پیشوایان دین در تفس
ــل از پیامبر اکرم(ص) مى توان به  کتب معتبر حدیثى به نق
تفسیر آیه 82 انعام «الَِّذیَن َآَمُنوا َولَْم َیْلِبُسوا ِإیَمانَُهْم بُِظْلٍم 
ــُدوَن» در پرتو آیه 13 لقمان  ــَک لَُهُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَت ُأولَِئ
ــرد که مورد توجه  ــاره ک َك لَُظْلٌم َعِظیٌم» اش ــرْ «... ِإنَّ الشِّ
ــتر مفسران قرار گرفته است.29 در آیه 82 انعام امنیت  بیش

22. نحل، 89.
23. نساء، 174.
24. بقره، 219.

، ج1، ص619.  .25
، خطبه 133.  .26

، ج1، ص69.  .27
، ج27، ص106.  .28

، ج7، ص167.  .29

ــمرده شده که ایمانشان را به  و هدایت سزاوار مؤمنانى ش
ــى نگرانى اصحاب خود، با  ــى نیالوده اند. پیامبر در پ ظلم
ــرك را «ظلم عظیم» نامیده،  ــه به آیه 13 لقمان که ش توج
ــته را نیز ناظر به شرك شمرده و از آنان  ظلم در آیه گذش
ــتنباط حداقل مدت  ــود.30 همچنین اس ــى فرم رفع نگران
باردارى زنان از مقارنه دو آیه 15 احقاف «َوَحْمُلُه َوِفَصالُُه 
ــْهًرا» و 233 بقره «َوالَْوالَِداُت ُیْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ  ثََالثُوَن َش
َحْولَْیِن َکاِمَلْیِن» در روایت امام على(ع)31 و تفسیر معناى 
ــوع معانى آن در آیات  ــره با توجه به تن ــر در آیه 6 بق کف
ــتا  ــون  و روایت امام صادق(ع) در همین راس گوناگ

قابل توجه اند.32
ــیعى است که در  ــتره وس ــیر  به  داراى گس تفس
ــها و سبکهاى گوناگون تفسیرى قابل توجه است و  گرایش
شیوه ها و انواع این تفسیر از منظرهاى مختلف تقسیم بندى 
ــى این نوع تفسیر را  ــده اند.33 مى توان شیوه هاى اساس ش
ــیوه متکى به روابط  ــورد توجه قرار داد: ش ــوع م در دو ن
ــط و پیوندهاى  ــیوه متکى به رواب ــاى لفظى و ش و پیونده
ــه واژگان و مفاهیم  ــت با مالحظ ــیوه نخس معنوى. در ش
ــترك میان آیات و بخشها و گردآورى آنها و تحلیل و  مش
ــت یافت، چنان  تدبر در آنها مى توان به فهم کامل ترى دس
ــاص و مطلق و مقید  ــه رابطه عام و خ ــه غالب آیاتى ک ک
دارند، در این شیوه قابل توجه اند؛ اما در شیوه دوم، مفسر 
ــترك میان آیات و تحلیل و  نیازمند توجه به مضامین مش
بررسى رابطه آنها است. نمونه واضح آیاتى که با این شیوه 
ــوند آیات محکم و آیات متشابهى است که  ــیر مى ش تفس
باهم رابطه لفظى ندارند. پس مى توان گفت که تفسیر  
 ، به  جنبه هاى گوناگونى را مثل تبیین مجمالت 
ــابهات  و استفاده از  ، تأویل متش تقیید مطلقات 

سیاق و اقسام آن و ... دربر مى گیرد.
2) مـوارد بهره گیري طبري از روش تفسـیر قرآن 

به قرآن
الف) بیان معنى صحیح لغات قرآنى

یکى از ملزوماتى که مفسر براى تفسیر و فهم صحیح  

، ج8، ص48.  .30
، ج5، ص14.  .31

، ج1، ص131.  .32
، ج2، ص183.  .33
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ــنایى با لغات و واژگان به کار  بدان احتیاج مبرم دارد، آش
رفته در آیات  است. سیوطى در  در این زمینه 
ــعبى از مالک آورده  ــى را یاد مى کند که بیهقى از ش روایت
ــدون علم به لغت  ــى نزد من آید که ب ــت: «هرگاه کس اس

عرب، کتاب خدا را تفسیر کند، او را تنبیه مى کنم».34
، خود بدین حقیقت اشارت دارد و مى فرماید: «َوِإنَُّه 
ِمیُن. َعَلى َقْلِبَک  وُح اْألَ ــرُّ ــُل َربِّ الَْعالَِمیَن. نََزَل بِِه ال لََتْنِزی
ــاٍن َعَربِیٍّ ُمِبیٍن».35 این حقیقت  لَِتُکوَن ِمَن الُْمْنِذِریَن. بِِلَس
ــته از این نکته مهم است که خداوند در تفهیم  خود برخاس
ــى به بندگان، از  ــرایع خویش و تبیین رهنمودهاى دین ش
زبان و ساختار بیانى خود ایشان بهره برده است و رسوالن 
ــازه و متمایزى اختراع  ــغ دین، راه ت ــتاى تبلی وى در راس
نکرده اند، بلکه از همان شیوه و اسلوب متداول زبانى میان 
ــر  ــتفاده کرده و مرادات و مقاصد الهى را به بش مردمان اس
ــال، توجه به این نکته ضرورى  ــم کرده اند.36 با این ح تفهی
ــنایى با لغات و واژگان، متضمن راهیابى  است که تنها آش
به تمامى ابعاد مفهومى و محتوایى آیات و دریافت مقصود 
وحى نیست؛ زیرا بسیارى از آیات قرآنى هست که تنها با 
دانستن الفاظ و اسلوب واژگان فهمیده نمى شود و این گونه 
ــت که هرکسى که عرب باشد و یا به زبان عربى آشنا  نیس
ــدن بفهمد و به همه معارف  ــد،  را به مجرد خوان باش

آن دست یابد.
طبرى نیز در تفسیر خود در راستاى تبیین و تعریف معانى 
ــیرى،  واژگان آیات، همپاى بهره ورى از منابع لغوى و تفس
ــوه معنایى کلمات  ــم واژگان و وج ــیارى فه در موارد بس
ــته  ــیرى دیگر آیات، مرتبط دانس آیات را به مضامین تفس
ــوم لغات موجود در آیات،  ــت تأکید و تأیید مفه و در جه
ــواهد و نمونه هاى قرآنى توسل جسته و زنجیره اى از  به ش
ــت که خود  ــى لغات را در برابر جوینده قرار داده اس معان
ــان از ابعاد مفهومى  ــلط و آگاهى عمیق ایش ــانگر تس نش
ــى و تحلیل مجموعى مفردات در ضمن آیات  واژگان قرآن

پراکنده است.
ــیر و توضیح واژگان  از جمله نمونه هایى که طبرى در تفس

، ج4، ص209.  .34
35. شعراء، 195-192.

، ص138.  .36

ــیر  به    از آیات دیگر قرآنى و روش تفس
بهره برده، از این قرار است:

1. معناى فسوق
ــوق» در آیه «الَْحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوماٌت  طبري ذیل واژه «فس
َفَمْن َفَرَض فیِهنَّ الَْحجَّ َفال َرَفَث َو ال ُفُسوَق َو ال ِجداَل ِفی 
اِد  ُدوا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ الَْحجِّ َو ما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َیْعَلْمُه اهللاُ َو َتَزوَّ
ــاِب»37 بیان می دارد که در  ــوى  َو اتَُّقوِن یا ُأولِی اْألَلْب التَّْق
میان اهل تأویل اختالف اســت و اقوال آنها را درباره واژه 
ــوق بیان مى کند: برخى مى گویند منظور از «فسوق»،  فس
ــت. گروهى دیگر مى گویند منظور، آنچه که در  گناهان اس
ــه صید، گرفتن ناخــن و ... .  ــت، از جمل احرام حرام اس
برخى مى گویند معنى «فسوق»، دشنام دادن است. عده اى 
ــمارى دیگر مى گویند  ــد ذبح کردن براى بتها و ش مى گوین
ــت صدا زدن.  ــر را به القاب زش ــى یکدیگ ــوق» یعن «فس
ــت و  ــرى در تأیید این اقوال، احادیثى را ذکر کرده اس طب
ــرد: «بهترین قول در مورد معنى  ــًا چنین نتیجه مى گی نهایت
ــت که مى گویند منظور از  واژه «فســوق» گفته افرادى اس
«فسوق» آن مواردى است که در حال احرام، حرام است». 
ــیاق آیه که در  او درباره علت آن، می گوید: با توجه به س
مورد حج مى باشد، بنابراین موارد «رفث، فسق و جدال» 
ــت که  ــت، اعمالى اس که خداوند انجام آن را نهى کرده اس
در حال احرام حرام است؛ زیرا اعمالى همچون «گناهان» 
«صدا زدن به القاب زشت»، «دشنام دادن» و «ذبح کردن 
ــت.38 این در  براى بتها» در غیر حالت احرام نیز حرام اس
ــت که متقدمان و متأخران از طبرى نیز اشاره اى  حالى اس
ــیاق در مورد معنى واژه «فســوق» نکرده اند و فقط  به س
معانى ذیل را براى آن بیان کرده اند: «دشنام دادن، گناهان، 
ــت، خارج شدن از حدود شرعى و  صدا زدن به القاب زش

دروغ گفتن».39
ــت: منظور از  در  نیز از قول برخى آمده  اس
ــد؛ چون در آن  ــوق» نمى تواند محرمات در حج باش «فس
ــت و این همان تخصیص بدون دلیل است که  عمومیت اس

37. بقره، 197.
، ج2، ص158.  .38

، ج2،  ، ج10، ص243؛  ، ص426؛   .39
ص85.

71



جایز نیست.40
2. معناى بخیل

ــَبنَّ الَّذیَن َیْبَخُلوَن بِما آتاُهُم اهللاُ  طبرى ذیل آیه «َو ال َیْحَس
ُقوَن ما بَِخُلوا  ــرٌّ لَُهْم َسُیَطوَّ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْیراً لَُهْم بَْل ُهَو َش
ــماواِت َو اْألَْرِض َو اهللاُ بِما  بِِه َیْوَم الِْقیاَمِۀ َو ِهللا میراُث السَّ
َتْعَمُلوَن َخبیٌر»41 بعد از ذکر آراء و نظرات مختلف در مورد 
ــد: «بهترین تأویل این  معنى و مراد از کلمه بخیل مى نویس
است: مراد از بخیل کسى است که از پرداختن زکات دریغ 
ــیر آیه، اخبار فراوانى بدین مضمون  مى ورزد؛ زیرا در تفس
ــیاق آیات و اتصال آیه بعدى «لََقْد  رسیده اســت و نیز س
»42 به آیه مذکور،  ــرٌ ُ َقْوَل الَِّذیَن َقالُوا ِإنَّ اهللاَ َفِقی ــِمَع اهللاَّ َس
ــت».43 پس مى بینیم که طبرى در تفسیر  مؤید این معنا اس
و بیان معنى صحیح واژه «بخیل» از آیه 181 آل عمران و 
ــیر  به  استفاده کرده  ارتباط دو آیه و روش تفس

است.
3. معناى وبال

ــا الَّذیَن آَمُنوا ال  ــرى ذیل واژه «وبال» در آیه «یا َأیَُّه طب
داً َفَجزاٌء ِمْثُل  ْیَد َو َأْنُتْم ُحُرٌم َو َمْن َقَتَلُه ِمْنُکْم ُمَتَعمِّ َتْقُتُلوا الصَّ
ما َقَتَل ِمَن النََّعِم َیْحُکُم بِِه َذوا َعْدٍل ِمْنُکْم َهْدیًا بالَِغ الَْکْعَبِۀ 
َأْو َکفَّاَرٌة َطعاُم َمساکیَن َأْو َعْدُل ذلَِک ِصیامًا لَِیُذوَق َوباَل 
ا َسَلَف َو َمْن عاَد َفَیْنَتِقُم اهللاُ ِمْنُه َو اهللاُ َعزیٌز  َأْمِرِه َعَفا اهللاُ َعمَّ
ُذو انِْتقاٍم»،44 بیان مى کند: اصل «وبال» شدت در سختى و 
گرفتارى است و براى این معنى خود، آیه «َفَعَصى ِفْرَعْوُن 

ُسوَل َفَأَخْذنَاُه َأْخًذا َوبِیًال»45 را شاهد مى آورد.46 الرَّ
ــران بعد  ــن در حالى اســت که گروهى از لغویان و مفس ای
ــرى، ابن فارس،  ــاج، نّحاس، ازه ــرى از جمله زج از طب
ــى، ابن منظور و  ــرى، هروى، راغب اصفهانى، طبرس جوه
ــل» معنا کرده اند.47  ــدت و ثق فیومى، واژه «وبال» را «ش

، ج1، ص380.  .40
41. آل عمران، 180.
42. آل عمران، 181.

، ج4، ص127.  .43
44. مائده، 95.
45. مزمل، 16.

، ج7، ص39.  .46
، ج2،  ، ج4، ص829؛   .47
، ج6،  ، ج2، ص367؛  ص136؛ 

، ج3، ص643؛  ، ص852؛  ص1956؛ 
، ص646. ، ج19، ص72؛ 

ــن متقدمان طبرى فقط خلیل بن احمد فراهیدى براى  از بی
تبیین واژه «وبال» به آیه 16 مزمل استشهاد کرده است.48

4. معناى حشرت
طبرى درباره معنى واژه «حشرت» در آیه «َو ِإَذا الُْوُحوُش 
ــَرت» را به معنى  ــى  «حِش ــد: برخ ــَرْت»،49 مى نویس ُحِش
ــت» و برخى دیگر به  ــت» و برخى به معنى «اختلط «مات
ــته اند. او بعد از نقل اقوال دیگران در  معنى «جمعت» دانس
ــورد این واژه، چنین مى گوید: «و اولى األقوال فى ذلک  م
بالّصواب قول من قال: معنى حشرت جمعت فأحیتت. الن 
ــر الجمع، و منه  ــن کالم العرب فى معنى الحش المعروف م
ــورة ...».50 بنابراین طبرى در تفسیر  قول اّهللا و الّطیر محش
ْیَر َمْحُشوَرة»51 استفاده  و معنى واژه حشرت از آیه «َو الطَّ
کرده که «حشرت» در هردو آیه به معنى «جمعت» است. 
ــو است،  گویا طبرى در این مورد با عالمه طباطبایى همس
آنجا که ذیل آیه سوره تکویر مى نویسد: «ظاهر آیه که در 
ــتاخیز آمده است، نشان مى دهد که  ــیاق وصف روز رس س

وحوش چون انسان محشورند».52
ــیر  به   طبرى در موارد دیگرى نیز از روش تفس
ــتفاده کرده است، مثًال ذیل  در بیان معانى واژگان  اس
ــورى، 24 و 25  ــم، 6 مدثر، 8 زمر، 15 ش ــات 10 نج آی

مریم، 116 بقره، و ... .
ب) بیان خطابهاى قرآن

ــیر   ــى که طبرى از روش تفس ــى دیگر از جاهای یک
ــت، در مشخص کردن مقصود و  ــتفاده کرده اس به  اس
مصداق خطابهاى  است که به نمونه هایى از آن اشاره 

مى شود:
1. مرجع ضمیر «کم» در آیه 4 نساء

ــاَء  س ــمت از این آیه «َو آُتوا النِّ ــیر این قس طبرى در تفس
ــًا َفُکُلوُه  ــیْ ٍء ِمْنُه نَْفس َصُدقاِتِهنَّ ِنْحَلًۀ َفِإْن ِطْبَن لَُکْم َعْن َش
ــل در مخاطبان آیه  ــت: اهل تأوی ــته اس َهنیئًا َمریئًا» نوش
ــد که مراد از ضمیر  ــالف کرده اند، برخى بر این باورن اخت
ــت. برخى دیگر  «کم» در «َفِإْن ِطْبَن لَُکْم» اولیاي زنان اس
ــران آنان است. او با استفاده از روش  مى گویند: مراد همس

، ج1، ص838.  .48
49. تکویر، 5.

، ج30، ص44.  .50
51. ص، 19.

، ج20، ص214.  .52
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ــاب اول آیه «َو  ــتفاده از خط ــیر  به  و اس تفس
ــتفاده از آیه قبل از  ــاَء َصُدقاِتِهنَّ نِْحَلًۀ» و با اس س آُتوا النِّ
ــاِء َمْثنى  َو ثُالَث َو  س ــاَب لَُکْم ِمَن النِّ ــوا ما ط آن «َفانِْکُح
ــَدًة َأْو ما َمَلَکْت َأْیمانُُکْم  ــِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدلُوا َفواِح ُرباَع َف
ــع ضمیر «کم»  ــى  َأالَّ َتُعولُوا»53 در مورد مرج ــَک َأْدن ذلِ
ــخن کسى است که  ــد: «بهترین تأویالت س چنین مى نویس
مى گوید: مقصود آیه، همسران زنان است؛ زیرا خطاب در 
ــت و جمله «َفِإْن ِطْبَن لَُکْم» به  ابتداى آیه متوجه زنان اس
آن متصل بوده است و در یک سیاق مى باشد».54 بنابراین 
ــود خطاب در این آیه با مصداق خطاب در آیه قبلى  مقص
ــث از گرفتن و به  ــت؛ زیرا در آیه قبل، بح ــًا یکى اس دقیق
نکاح درآوردن همسران و در این آیه بحث از دادن مهریه 
ــت و تغییر دادن و مصروف  ــط شوهران آنان اس زنان توس
ــى دیگر با  ــوهران به والدین زن یا کس کردن خطاب از ش
ــت و این تفسیر به دست نمى آید،  ظاهر آیات در تضاد اس

. مگر با استفاده از روش تفسیر  به 
2. مشخص کردن خطابها در آیه 61 یونس

ــا در آیه «َو ما  ــرى در مورد مقصود و مصداق خطابه طب
ــْأٍن َو ما َتْتُلوا ِمْنُه ِمْن قرآن َو ال َتْعَمُلوَن ِمْن  َتُکوُن فی  َش
َعَمٍل ِإالَّ ُکنَّا َعَلْیُکْم ُشُهوداً ِإْذ ُتفیُضوَن فیِه َو ما َیْعُزُب َعْن 
ماِء َو ال َأْصَغَر  ٍة ِفی اْألَْرِض َو ال ِفی السَّ َربَِّک ِمْن ِمْثقاِل َذرَّ
ِمْن ذلَِک َو ال َأْکَبَر ِإالَّ فی  ِکتاٍب ُمبیٍن»55 که دو تا از آنها 
ــت  مفرد «ما َتُکوُن» و «ما َتْتُلوا» و یک خطاب جمع اس
ــتفاده از روش تفسیر  به  «ال َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل» با اس
ــا َأیَُّها النَِّبیُّ  ــوره طالق «ی ــتفاده از آیه یک س  و اس
َة ...»،  ــنَّ َو َأْحُصوا الِْعدَّ ِتِه ُقوُهنَّ لِِعدَّ ــاَء َفَطلِّ س ِإذا َطلَّْقُتُم النِّ
بیان می دارد که بخــش اول و دوم آیه، به صورت مفرد و 
ــت و بخش سوم به صورت جمع  خطاب به پیامبر اکرم اس
ــد که عالوه بر  ــت. او می گوی ــورد خطاب عمومى اس و م
اینکه مى توان گفت که آیات  از سوى خدا مى باشد و 
ــت و عمل کردن بدانها  تالوت آنها از ناحیه پیامبر اکرم اس
ــاب به یک فرد و  ــردم ارتباط دارد، اصوًال خط ــه همه م ب
ــپس جمع را مخاطب ساختن، از ویژگیهاى  است،  س

53. نساء، 3.
، ج4، ص161.  .54

55. یونس، 61.

ساَء ...»56  همان طور که در آیه «یا َأیَُّها النَِّبیُّ ِإذا َطلَّْقُتُم النِّ
نیز چنین اســت و در این آیه خطاب به پیامبر(ص) است، 

ولى مقصود تمامى مؤمنان می باشد.57
3. مصادیق «ِإنَّ الَّذیَن َکَفُروا» در آیه 90 آل عمران

طبرى در مورد مخاطبان آیه «ِإنَّ الَّذیَن َکَفُروا بَْعَد إیماِنِهْم 
الُّوَن»58  ثُمَّ اْزداُدوا ُکْفراً لَْن ُتْقَبَل َتْوبَُتُهْم َو ُأولِئَک ُهُم الضَّ
ــق «ِإنَّ الَّذیَن َکَفُروا» بعد از نقل قولهاى مختلف  و مصادی
ــود، نصارى، منافقان و ...  ــه اینکه مخاطبان آیه یه از جمل
هستند، نهایتًا با استفاده از روش تفسیر  به  و با 
استفاده از آیات قبل این آیه «َکْیَف َیْهِدي اهللاُ َقْومًا َکَفُروا 
ناُت  ــوَل َحقٌّ َو جاَءُهُم الَْبیِّ ُس ــِهُدوا َأنَّ الرَّ بَْعَد إیماِنِهْم َو َش
ــَن»59 و آیات بعد آن «ُکلُّ  الِمی ــْوَم الظَّ ي الَْق ــدِ َو اهللاُ ال َیْه
ــرائیُل َعلى   َم ِإْس ــرائیَل ِإالَّ ما َحرَّ عاِم کاَن ِحال لَِبنی  ِإْس الطَّ
َل التَّْوراُة ُقْل َفْأُتوا بِالتَّْوراِة َفاْتُلوها ِإْن  نَْفِسِه ِمْن َقْبِل َأْن ُتَنزَّ
ُکْنُتْم صاِدقیَن»،60 مقصود و مصداق «ِإنَّ الَّذیَن َکَفُروا» در 
این آیه را یهودیان مى داند؛ چون آیات قبل و بعد این آیه 
ــکنى آنها نازل شده است و از  در مورد یهودیان و پیمان ش
ــتند، بنابراین  طرفى تمامى آیات  باهم در ارتباط هس
بهترین مصداق این آیه از نظر طبرى یهودیان هستند که با 
وجود اینکه پیامبر(ص) و ویژگیهاى ایشان و خبر نبوتش 
ــدن  ــب خود دیدند، ولى موقع ظهور و مبعوث ش را در کت
ــا او و آیین او به مقابله  ــدند و ب پیامبر(ص) او را منکر ش

پرداختند.61
ــا اْهِبُطوا ِمْنها َجمیعًا» در  آیه  4. مصادیق خطابها در «ُقْلَن

38 بقره
طبرى در مورد مصداق و مقصود «ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنها َجمیعًا» 
ــا َیْأِتَینَُّکْم ِمنِّی ُهدًى  ــه «ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنها َجمیعًا َفِإمَّ در آی
ــْن َتِبَع ُهداَي َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم َیْحَزنُوَن»، بعد از  َفَم
ــتفاده  ذکر نقل قولهاى مختلف، خطاب در این آیه را با اس
ــیر  به  و استفاده از آیه 11 سوره  از روش تفس
ْرِض ائِْتیا َطْوعًا َأْو َکْرهًا قالَتا َأَتْینا  ــت «َفقاَل لَها َو لِْألَ فصل

56. طالق، 1.
، ج11، ص90.  .57

58. آل عمران، 90.

59. آل عمران، 86.

60. آل عمران، 93.
، ج3، صص243و244.  .61
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طائِِعین»، آدم و همسر و ذریه او مى داند؛62 زیرا در آیه 11 
ــوره فصلت، منظور این است که زمین و آسمان و آنچه  س
ــق  که در آنها اعم از جاندار و بى جان از روى میل و عش
ــد و در این آیه هم به خاطر اینکه نتیجه هبوط آدم  مى آین
ــلهاى آنها نیز در  و حوا به زمین این بود که فرزندان و نس
زمین ساکن خواهند شد، به صورت صیغه جمع آمده است.
در مورد حکمت تکرار «اهبطوا» در دو آیه 38 و 36 بقره 
ــه «اهبطوا» به عقیده بعضى براى این  گفته اند: تکرار جمل
ــوا» اول، امر به پایین آمدن  ــت که جمله «اهبط منظور اس
ــت و جمله «اهبطوا» دوم، از  از بهشــت به آسمان دنیا اس
ــمان دنیا به زمین. بعضى معتقدند که صرفًا براى تأکید  آس
ــت. برخى دیگر معتقدند هرکدام براى بیان یک حالتى  اس
 « ــت، مثًال جمله اول: «ُقْلَنا اْهِبُطوا بَْعُضُکْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ اس
ــمنى اینها  ــت که این پایین آمدن در حال دش براى این اس
ا  با یکدیگر اســت. جمله دوم: «ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنها َجِمیعًا َفِإمَّ
َیْأِتَینَُّکْم ِمنِّی ُهدًى» این حالت را بیان می کند که هبوط به 
ــت، همان طور که  خاطر ابتال و تکلیف آنها انجام یافته اس
ــى می گویند: برو به سالمت، و  براى بیان دو حالت به کس
نیز می گویند: «برو با رفیق» که در اینجا یک امر به رفتن 

است، ولى تکرار آن دو حالت را بیان می کند.63
ــیر  به   طبرى در موارد دیگرى نیز از روش تفس
ــخص کردن خطابهاى  استفاده کرده است، به  در مش
عنوان نمونه در آیات 20 مائده، 76 اسراء، 99 یونس، 22 

انفال و ... از این روش استفاده کرده است.
ج) بیان قرائت صحیح آیات

ــیر   ــى که طبرى از روش تفس ــى دیگر از جاهای یک
ــت، در نقد و بررسى قرائات و  ــتفاده کرده اس به  اس
ترجیح قرائت صحیح اســت که به نمونه هایى از آن اشاره 

مى شود:
1. قرائت «نفضل» در آیه 4 رعد

طبرى در مورد قرائت «نفضل» در آیه «َو ِفی اْألَْرِض ِقَطٌع 
ــاِوراٌت َو َجنَّاٌت ِمْن َأْعناٍب َو َزْرٌع َو نَخیٌل ِصْنواٌن َو  ُمَتج
ُل بَْعَضها َعلى  بَْعٍض ِفی  َغْیُر ِصْنواٍن ُیْسقى  بِماٍء واِحٍد َو نَُفضِّ
ــد:  اْألُُکِل ِإنَّ فی  ذلَِک َآلیاٍت لَِقْوٍم َیْعِقُلوَن» چنین مى نویس

62. همان، ج1، ص197.
، ج 1، ص194.  .63

ــالف کرده اند: عموم قراء  ــان در قرائت «نفضل» اخت قاری
ــراء کوفه آن را با نون  ــه و مدینه و بصره و برخى از ق مک
مضارع خوانده اند و گروهى دیگر «یفضل» با یاء مضارع 
قرائت کرده اند. آن گاه وى در نقد این قرائتها و داورى بین 
ــتفیض  ــود: «هردو قرائت از نظر نقل مس آنها یادآور مى ش
بوده و به یک معنا مى باشند و به هرکدام از آنها کالم الهى 
ــکالى ندارد، ولى پسندیده ترین قرائت در  قرائت شود، اش
ــت؛ به جهت آنکه با  ــان آنها، به نظر من قرائت دوم اس می
سیاق آیه دو همین سوره و ابتداي کالم هماهنگى دارد».64 
پس مى بینیم طبرى براى ترجیح قرائت «یفضل» بر قرائت 
«نفضل» از آیه دو آل عمران و ارتباط این دو آیه که همان 

روش تفسیر  به  است، استفاده کرده است.
2. قرائت «یؤمنون» در آیه 6 جاثیه

طبرى ذیل آیه «ِتْلَک آیاُت اِهللا نَْتُلوها َعَلْیَک بِالَْحقِّ َفِبَأيِّ 
َحدیٍث بَْعَد اِهللا َو آیاِتِه ُیْؤِمُنون»، اختالف قراء را در مورد 
ــون» متذکر مى گردد که برخى آن را  حرف مضارع «یؤمن
ــد و برخى دیگر  ــا حروف «تاء مضــارع» قرائت کرده ان ب
ــارع» خوانده اند. آن گاه او  ــرف «یاء مض «یؤمنون» با ح
هردو را مورد تأیید قرار مى دهد، ولى قرائت دوم را بیشتر 
ــیاق آیات 4 و  ــندد، بدان جهت که این قرائت با س مى پس
ــْن دابٍَّۀ آیاٌت  ــی  َخْلِقُکْم َو ما َیُبثُّ ِم ــوره «َو ف 5 همین س
ــالِف اللَّْیِل َو النَّهاِر َو ما َأْنَزَل اهللاُ ِمَن  لَِقْوٍم ُیوِقُنوَن. َو اْخِت
ــَد َمْوِتها َو َتْصریِف  ــماِء ِمْن ِرْزٍق َفَأْحیا بِِه اْألَْرَض بَْع السَّ
یاِح آیاٌت لَِقْوٍم َیْعِقُلوَن» هماهنگى دارد.65 پس مى بینیم  الرِّ
طبرى براى ترجیح قرائت «یؤمنون» بر قرائت «تؤمنون» 
از آیات 4 و 5 جاثیه و ارتباط این سه آیه که همان روش 

تفسیر  به  است، استفاده کرده است.
3. قرائت «َیْکِذبُوَن» در آیه 10 بقره

ــوَن» در آیه «فی   ُ ــت واژه «یَْکِذب ــورد قرائ ــرى در م طب
ــذاٌب َألیٌم بِما  ــُم اَهللاُ َمَرضًا َو لَُهْم َع ــْم َمَرٌض َفزاَدُه ُقُلوبِِه
ــد که قاریان در قرائت  این کلمه  کانُوا َیْکِذبُوَن»، مى نویس
ــى آن را با فتح حرف مضارع  باهم اختالف کرده اند: برخ
ــدید  ــف ذال قرائت کرده اند، و گروهى دیگر با تش و تخفی
ذال و ضم یاء مضارع خوانده اند. این گروه چنین استدالل 

، ج13، ص68.  .64
65. همان، ج25، ص85.
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نموده اند که عذاب الیم بر تکذیب رسول خدا(ص) مترتب 
ــود؛ زیرا کذب بدون تکذیب، گاهى منتهى به عذاب  مى ش
ــود تا چه رسد به عذاب سخت،66 آن گاه  خفیف هم نمى ش
ــا و داورى در بین آنها از روش  ــرى در نقد این قرائته طب
ــیر  به  استفاده مى کند و قرائت گروه دوم را  تفس
ــات دیگر  تضعیف  ــتفاده از آی به جهات ذیل و با اس

مى کند:
ــیاق آیه و  ــدید ذال و ضّم یاء با س ــى اینکه قرائت تش یک
ــرا خداوند از  ــدارد؛ زی ــیوه معمول  هماهنگى ن ش
ــى خبر مى دهد که به دروغ مدعى ایمان بودند و از  منافقان
سر نیرنگ چیزى را بر زبان مى آوردند که در دل نداشتند: 
ــوُل آَمنَّا بِاِهللا َو بِالَْیْوِم اْآلِخِر َو ما ُهْم  ــَن النَّاِس َمْن َیُق «َو ِم
ــَن آَمُنوا َو ما َیْخَدُعوَن ِإالَّ  ــَن، ُیخاِدُعوَن اهللاَ َو الَِّذی بُِمْؤِمِنی
َأنُْفَسُهْم َو ما َیْشُعُروَن، ِفی ُقُلوبِِهْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اهللاُ َمَرضًا 
ــوا َیْکِذبُوَن».67 این منافقان در  ــْم َعذاٌب َألِیٌم بِما کانُ َو لَُه
سخنان خود دروغ مى گفتند، چون شک و ریب قلبى آنان 
ــود. بنابراین، اقتضاى  ــولش ماندگار ب در مورد خدا و رس
ــت که وعید و تهدید او متوجه اعمال  حکمت الهى آن اس
ــود که از آنان سر زده و در ابتداى خبر بدان  و حرکاتى ش
اشارت رفته، نه اینکه تهدید و بیم  دادن به افعال و اعمالى 
بازگردد که از آن ذکرى به میان نیامده است. شیوه معمول 
ــه وعده و وعید  ــایر موارد نیز همین اســت ک  در س

پایانى آیات در ارتباط با سرآغاز آنها آمده است.
ــَهُد ِإنََّک  ــه  «ِإذا جاَءَك الُْمناِفُقوَن قالُوا نَْش دیگر دلیل، آی
ــَهُد ِإنَّ  ــولُُه، َو اهللاُ َیْش ــمُ ِإنََّک لََرُس ــوُل اِهللا َو اهللاُ َیْعَل لََرُس
الُْمناِفِقیَن لَکاِذبُوَن»68 است که مشابه آیه مورد بحث است. 
ــرف مضارع در آیه  ــدید ذال و ضّم ح چنانچه قرائت تش
قبل موجه و درســت بود، قرائت «لمکذبون» در آیه دوم 
هم مورد توجه قرار مى گرفت، در حالى اجماع مسلمانان 
ــون  «لَکاِذبُوَن»  ــوره منافق ــه صواب در س ــت ک بر آن اس

مى باشد.69
د) بیان سبب نزول صحیح آیات

66. همان، ج1، ص97.
67. بقره، 11-9.

68. منافقون، 1و2.
ــى»،  ــیر طبرى در نقد و بررس ، ج1، ص97؛ «تفس  .69

ص227.

ــیر  به  یکى دیگر از جاهایى که طبرى از روش تفس
 استفاده کرده، در نقد و بررسى روایات اسباب نزول 
ــبب نزول صحیح است که به نمونه هایى از آن  و ترجیح س

اشاره مى شود:
1. سبب نزول آیه 177 بقره

ــوا ُوُجوَهُکْم ِقَبَل  ُّ ــیر آیه «لَْیَس الِْبرَّ َأْن ُتَول طبرى در تفس
الَْمْشِرِق َو الَْمْغِرِب َو لِکنَّ الِْبرَّ َمْن آَمَن بِاِهللا َو الَْیْوِم اْآلِخِر 
ِه َذِوي  یَن َو آَتى الْماَل َعلى  ُحبِّ َو الَْمالئَِکِۀ َو الِْکتاِب َو النَِّبیِّ
ائِلیَن َو  بیِل َو السَّ ــاکیَن َو اْبَن السَّ الُْقْربى  َو الَْیتامى  َو الَْمس
کاَة َو الُْموُفوَن بَِعْهِدِهْم  الَة َو آَتى الزَّ قاِب َو َأقاَم الصَّ ِفی الرِّ
اِء َو حیَن الَْبْأِس  رَّ ابِریَن ِفی الَْبْأساِء َو الضَّ ِإذا عاَهُدوا َو الصَّ
ُأولِئَک الَّذیَن َصَدُقوا َو ُأولِئَک ُهُم الُْمتَُّقوَن»،  مى نویســد: 
اهل تأویل در مراد این آیه اختالف کرده اند، برخى گفته اند 
ــت که در این  «بر» تنها نماز نیســت، بلکه ویژگیهایى اس
ــت، برخى دیگر گفته اند مقصود در این  ــده اس آیه بیان ش
ــمت مغرب  ــتند؛ چون یهود به س ــه یهود و نصارى هس آی
ــرق نماز مى گزاردند، پس آیه در  ــمت مش و نصارى به س
ــت. برخى دیگر مى گویند مقصود  شأن آنان نازل شده اس
ــت خداوند در قلب  ــت که از اطاع از «بر» آن چیزى اس
ــوخ کند.70 نهایتًا طبرى در نقد و بررسى این روایات،  رس
روایت دوم را انتخاب مى کند و مى نویســد: بهترین تأویل، 
ــخن کسى است که مى گوید مقصود آیه، یهود و نصارى  س
ــرزنش آنان  ــت؛ زیرا آیات قبل در توبیخ، مالمت و س اس
ــیاق آیات قبل. همانند آیه 174  ــد و این آیه در س مى باش
ــوره: «ِإنَّ الَّذیَن َیْکُتُموَن ما َأنَْزَل اهللاُ ِمَن الِْکتاِب  همین س
َو َیْشَتُروَن بِِه ثََمنًا َقلیًال ُأولِئَک ما َیْأُکُلوَن فی  بُُطونِِهْم ِإالَّ 
یِهْم َو لَُهْم َعذاٌب  ُمُهُم اهللاُ َیْوَم الِْقیاَمِۀ َو ال ُیَزکِّ النَّاَر َو ال ُیَکلِّ
ــبب  ــن مى بینیم طبرى براى پیدا کردن س ــٌم».71 بنابرای َألی
نزول صحیح این آیه از آیه 174 همان سوره استفاده کرد.

2. سبب نزول آیه 51 مائده
ــوا ال َتتَِّخُذوا الَْیُهوَد َو  ــرى ذیل آیه «یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُن طب
ــٍض َو َمْن َیَتَولَُّهْم ِمْنُکْم  ــارى  َأْولِیاَء بَْعُضُهْم َأْولِیاُء بَْع النَّص
الِمیَن»، پس از نقل  َم الظَّ ــوْ ــُه ِمْنُهْم ِإنَّ اهللاَ ال َیْهِدي الَْق َفِإنَّ
ــد:  ــبب نزول آن، چنین مى نویس ــوال مختلف درباره س اق

، ج2، ص57.  .70
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ــخن درست این است که گفته شود: خداوند در این آیه  س
تمام مؤمنان را از هم پیمانى با یهود و نصارى نهى فرموده 
است. پس مى توان گفت که آیه در شأن عباده بن صامت و 
عبداهللا بن ابى بن سلول و دیگر هم پیمانان یهودیشان نازل 
شده و نیز مى توان پذیرفت که آیه درباره ابولبابه، به سبب 
ــد. اما چون  ــته باش رفتارش در میان بنى قریظه، نازل گش
ــل نقلى معتبر بر ترجیح یکى از این اقوال وجود ندارد،  دلی
ــت که مراد آیه عام تلقى گردد، جز اینکه تردیدى  بهتر اس
نیست که آیه در مورد منافقانى نازل شده باشد که با یهود 
و نصارى پیمان بستند که هنگام احتیاج به یکدیگر کمک 
ــد: «َفَتَرى الَّذیَن فی   ــد، به دلیل آیه بعدى که مى فرمای کنن
ــى  َأْن ُتصیَبنا  ــاِرُعوَن فیِهْم َیُقولُوَن نَْخش ُقُلوبِِهْم َمَرٌض ُیس
ــى اُهللا َأْن َیْأِتَی بِالَْفْتِح َأْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُیْصِبُحوا  دائَِرٌة َفَعَس
وا فی  َأنُْفِسِهْم ناِدمیَن».72 طبرى با استفاده از  ــرُّ َعلى  ما َأَس
آیه بعدى که همان روش تفسیر  به  است، سبب 

نزول صحیح آیه را بیان مى کند.
هـ) جرح و تعدیل روایات متعارض تفسیرى

ــیر  به  یکى دیگر از جاهایى که طبرى از روش تفس
ــى روایات متعارض  ــتفاده کرده، در نقد و بررس  اس
ــت که به نمونه هایى  ــیرى و ترجیح روایت صحیح اس تفس

از آن اشاره می شود:
1. تفسیر «ال َیزالُوَن ُمْخَتِلفیَن» در آیه 118 هود

ًۀ واِحَدًة َو  طبرى ذیل آیه «َو لَْو شاَء َربَُّک لََجَعَل النَّاَس ُأمَّ
ال َیزالُوَن ُمْخَتِلفیَن»، چنین مى آورد: مفسران در تفسیر «ال 
ــر دارند، گروهى مى گویند:  َیزالُوَن ُمْخَتِلفیَن» اختالف نظ
ــیحیت و  مراد اختالف در کیش و دین چون یهودیت و مس
مجوسیت و غیر اینها است و گروهى دیگر مى گویند مراد 
اختالف در رزق و روزى است و جمعى دیگر برآن اند که 
اختالف در غفران و رحمت است. آن گاه طبرى به نقد این 
ــیاق  آراء مى پردازد و قول اول را به جهت هماهنگى با س
ــتفاده از آیه 119 این  ــد؛ یعنی با اس ــات ترجیح مى ده آی
ْت َکِلَمُۀ  ــَک َخَلَقُهْم َو َتمَّ ــوره «ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّک َو لِذلِ س
نَّ َجَهنََّم ِمَن الِْجنَِّۀ َو النَّاِس َأْجَمعیَن» و ارتباط  ــَک َألَْمَألَ َربِّ
ــه را اختالف در کیش  ــن دو آیه، اختالف مذکور در آی ای
ــتوجب دوزخ است؛ زیرا  ــند و مس و آیین می داند که ناپس

72. همان، ج6، ص176.

ــود، پایان آیات عبارت  ــر اختالف در روزق و روزى ب اگ
ــه در این صورت  ــذاب متخلفان نمى بود ک ــاب و ع از عق
ــت و این با منطق و  بین صدر و ذیل آیه تضاد وجود داش
ــاختار  در تضاد است؛ چون ما معتقدیم که تمامى  س
ــان باهم در ارتباط تام  ــات  حتى ابتدا و انتهاى آن آی
هستند و در این آیه هم، چون پایان آیه با عقاب و عذاب 
ــت، پس اول آیه که همان بحث اختالف مى باشد، باید  اس
یک امر ناپسند باشد.73 بنابراین طبرى با استفاده از تفسیر 

 به  به این معنى دست یافته است.
2. تفسیر «ُرِزْقنا ِمْن َقْبُل»  در آیه 25 بقره

الِحاِت  ِر الَّذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّ طبرى در تفسیر آیه «َو بَشِّ
ْنهاُر ُکلَّما ُرِزُقوا ِمْنها ِمْن  َأنَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجري ِمْن َتْحِتَها اْألَ
َثَمَرٍة ِرْزقًا قالُوا هَذا الَّذي ُرِزْقنا ِمْن َقْبُل َو ُأُتوا بِِه ُمَتشابِهًا 
َرٌة َو ُهْم فیها خالُِدوَن»، هنگامی که  َو لَُهْم فیها َأْزواٌج ُمَطهَّ
به عبارت «ُکلَّما ُرِزُقوا ِمْنها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقًا قالُوا هَذا الَّذي 
ــد، اقوال مختلفى در مورد «ُرِزْقنا  ُرِزْقنا ِمْن َقْبُل» مى رس
ــُل» چه موقع بوده  ــُل» بیان مى کند که این «ِمْن َقْب ــْن َقْب ِم
ــت. او مى نویسد که برخى گفته اند یعنى در دنیا و پیش  اس
از بهشت از آن بهره مند شده اند، برخى دیگر گفته اند یعنى 
ــد؛ زیرا میوه هاى  در خود بهشــت قبًال از آن متنعم بوده ان
ــابهت زیاد در رنگ و طعم و به جهت  بهشت به علت مش
ــود، دیگرى چون اولى به  آنکه هرگاه یکى از آنها چیده ش
ــوار است.  ــخیص آنها از یکدیگر دش جایش مى روید، تش
ــت اگرچه در رنگ  ــروه گفته اند خوردنیهاي بهش دیگر گ
ــند، ولى در طعم و مزه باهم مختلف اند،  باهم یکسان نباش
ــتیان هربار که با برخــى از خوردنیهاى  ــن روى بهش از ای
ــد که قبًال در  ــوند، پندارن ــابه در ظاهر روبه رو مى ش متش
بهشت از آنها متنعم شده اند. نهایتًا طبرى بنا به روش خود 
ــیر  ــتفاده از روش تفس در پایان این نظرات مختلف، با اس
ــف آنها مى پردازد و چنین   به  به تأیید و تضعی
ــیاق آیه، نظر گروه اول (پیش از  ــد: «ظاهر و س مى نویس
ــت در دنیا) را تأیید مى کند؛ زیرا عبارت «ُکلَّما ُرِزُقوا  بهش
ــاند و اختصاص به زمان و  ــا» تعمیم زمانى را مى رس ِمْنه
وقت معینى ندارد و گفتار بهشتیان را به هنگام بهره ورى از 
نخستین رزق در بهشت نیز دربر مى گیرد و تردیدى نیست 

73. همان، ج12، ص87.
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ــتیان در این مرحله، نسبت به خوردنیهاى بهشت،  که بهش
تجربه و سابقه ذهنى ندارند و بر زبان آوردن عبارت «هَذا 
ــت»، دور از  الَّذي ُرِزْقنا ِمْن َقْبُل» به معناى «قبًال در بهش

واقع و حقیقت مى نماید».74
ــتفاده از روش تفسیر  به  و  بنابراین طبرى با اس
فضاى کلى آیه و استفاده از قسمت دیگرى از آیه به تفسیر 

درست عبارت پرداخت.
و) تفصیل مجمالت قرآن

ــیر  به  یکى دیگر از جاهایى که طبرى از روش تفس
ــل و توضیح مجمالت   ــتفاده کرده، در تفصی  اس

است که به نمونه هایى از آن اشاره مى شود:
ــل و مبین  ــرى در مورد مجم ــدا توضیح مختص ــا در ابت م
مى دهیم و سپس به اصل مطلب مى پردازیم: در علم اصول 
ــى که داللت آن بر معناى  ــت از کالم «مجمل» عبارت اس
مقصود روشن و واضح نیست و در مقابل آن «مبین» قرار 

دارد.75
ــراَط الَّذیَن َأنَْعْمَت  ــیر آیه هفت فاتحه «ِص طبرى در تفس
ــَن» در مورد  ی الِّ ــوِب َعَلْیِهْم َو َال الضَّ ــِر الَْمْغُض ــْم َغْی َعَلْیِه
ــده ـ که در این  ــانى که به آنان نعمت داده ش مصادیق کس
آیه به صورت مجمل بیان شده ـ از آیات 66 تا 69 نساء 
ــوَن بِِه لَکاَن  ــْو َأنَُّهْم َفَعُلوا ما ُیوَعُظ ــتفاده مى کند: «َو لَ اس
َخْیراً لَُهْم َو َأَشدَّ َتْثِبیتًا. َو ِإذاً َآلَتْیناُهْم ِمْن لَُدنَّا َأْجراً َعِظیمًا. 
ــوَل  ُس ــَتِقیمًا. َو َمْن ُیِطِع اهللاَ َو الرَّ ــْم ِصراطًا ُمْس َو لََهَدْیناُه
یِقیَن  دِّ یَن َو الصِّ ــَک َمَع الَِّذیَن َأْنَعَم اهللاُ َعَلْیِهْم ِمَن النَِّبیِّ َفُأولِئ
الِِحیَن» که منظور از کسانى که نعمت به  ــَهداِء َو الصَّ َو الشُّ
ــهدا و  ــده، عبارتند از: پیامبران، صدیقین، ش ــان داده ش آن

انسانهاى صالح.76
ــیر  ــتفاده از روش تفس ــرى در موارد دیگرى نیز با اس طب
ــت، مثًال در  ، به تفصیل مجمالت پرداخته اس  به 
آیه سه دخان «ِإنَّا َأْنَزلْناُه فی  لَْیَلٍۀ ُمباَرَکٍۀ ِإنَّا ُکنَّا ُمْنِذریَن» 
ــب مبارك چیست، بعد از بیان  در مورد اینکه منظور از ش
نقل قولهاى مختلف در مورد شب مبارك، از دو آیه «َشْهُر 

74. همان، ج1، ص134.
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، ج1، ص59.  .76

ــا َأْنَزلْناُه ِفی لَْیَلِۀ  َرَمضــاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفیِه الْقرآن»77 و «ِإنَّ
ــن نتیجه مى گیرد:  ــتفاده مى کند و نهایتًا چنی ــْدر»78 اس الَْق

«منظور از شب مبارك در این آیه شب قدر است».79
ــه 43 بقره: «َو َأقیُموا  ــیر آی همچنین او در توضیح و تفس
اِکعیَن» در مورد  ــَع الرَّ کاَة َو اْرَکُعوا َم ــزَّ ــالَة َو آُتوا ال الصَّ
ــه در این آیه به صورت مجمل  ــى و کیفیت نماز ک چگونگ
ــْمِس ِإلى   الَة لُِدلُوِك الشَّ ــده، از آیه 78 بقره: «َأِقِم الصَّ آم
ــُهوداً»  ــِق اللَّْیِل َو قرآن الَْفْجِر ِإنَّ قرآن الَْفْجِر کاَن َمْش َغَس
ــالَة َطَرَفِی النَّهاِر َو ُزلَفًا ِمَن  ــه 114 هود: «َو َأِقِم الصَّ و آی
اِکریَن»  ئاِت ذلَِک ِذْکرى  لِلذَّ یِّ اللَّْیِل ِإنَّ الَْحَسناِت ُیْذِهْبَن السَّ

استفاده کرده است.80
ز) مقید کردن آیات مطلق قرآن

ــیر  به  یکى دیگر از جاهایى که طبرى از روش تفس
ــتفاده کرده، در مقید کردن آیات مطلق  است   اس

که به نمونه هایى از آن اشاره مى شود:
ــده اند:  ــق و مقید این گونه تعریف ش ــم اصول، مطل در عل
ــت که داللت بر معناى شایعى  «مطلق عبارت از لفظى اس
ــق را مقید  ــه مقابل مطل ــود مى نماید و نقط ــس خ در جن

گویند». 81
ُم َو لَْحُم  َمْت َعَلْیُکُم الَْمْیَتُۀ َو الدَّ ــیر آیه «ُحرِّ طبرى در تفس
ــُۀ َو الَْمْوُقوَذُة َو  ــلَّ لَِغْیِر اِهللا بِِه َو الُْمْنَخِنَق ــِر َو ما ُأِه الِْخْنزی
َح  ْیُتْم َو ما ُذبِ ُبُع ِإالَّ ما َذکَّ َیُۀ َو النَّطیَحُۀ َو ما َأَکَل السَّ الُْمَتَردِّ
ــکل مطلق آمده  َعَلى النُُّصِب َو...»،82 درباره الدم که به ش
ــود، از روش تفسیر   ــامل هر خونى مى ش است و ش
ــْل ال َأِجُد ِفی ما ُأوِحَی ِإلَیَّ  ــه  و آیه 145 انعام: «ُق ب
مًا َعلى  طاِعٍم َیْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َیُکوَن َمْیَتًۀ َأْو َدمًا َمْسُفوحًا  ُمَحرَّ
َأْو لَْحَم ِخنِزیٍر...» استفاده مى کند و خون را به لفظ «جارى 
شده» مقید مى کند و بیان مى دارد که منظور از خون که در 
این آیه به شکل مطلق حرام شده، خون جارى شده است 
ــرى همچون در  ــر.83 طبرى در موارد دیگ ــه چیزى دیگ ن

77. بقره، 85.
78. قدر، 1.

، ج25، ص65.  .79
80. همان، ج1، ص203.

، ج1، ص523.  .81
82. مائده، 3.

، ج6، ص45.  .83
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ــیر آیه 5 مائده که به صورت مطلق است، از آیه 217  تفس
بقره استفاده کرده است.
ح) تفسیر صحیح آیات

ــَر الَّذیَن َکَفُروا  ــه 30 انبیاء: «اَو لَْم َی ــیر آی طبرى در تفس
ــًا َفَفَتْقناُهما َو َجَعْلنا ِمَن  ــماواِت َو اْألَْرَض کانَتا َرْتق َأنَّ السَّ
ــیر عبارت  ــیْ ٍء َحیٍّ َأ َفال ُیْؤِمُنوَن» هنگام تفس الْماِء ُکلَّ َش
ــماواِت َو اْألَْرَض کانَتا َرْتقًا َفَفَتْقناُهما»؛ «آسمانها  «َأنَّ السَّ
ــودیم»، در مورد اینکه  ــته بودند، ما آنها را گش و زمین بس
آسمان و زمین از چه چیز بسته بودند و به وسیله چه چیز 
ــدند، به ذکر اقوال مختلف در این زمینه  از همدیگر جدا ش

مى پردازد که به چند نمونه اشاره می شود:
ــه صورت فعلى درآیند،  ــمان و زمین قبل از آنکه ب 1. آس
ــان فضاى باز وجود  ــل بودند که میانش ــان به هم متص چن

نداشت.
ــن در میان زمین  ــته بود، همچنی ــمانها به هم پیوس 2. آس
خلل و فرج وجود نداشت، پس خداوند همه آنها را درهم 

شکافت و میانشان فاصله ایجاد کرد.
3. ممکن است منظور از به هم پیوستگى آسمان این باشد 
ــتگى  که در آغاز بارانى نمى بارید و منظور از به هم پیوس
ــن، اینکه در آن زمان گیاهى نمى رویید، اما خدا هردو  زمی
ــمان باران نازل کرد و از زمین گیاهان را  را گشود، از آس

رویانید.
4. از آیه استفاده مى شود، زمین در آغاز خلقت از دخان و 
گاز بوده اســت و آمادگى نداشته و بر آن حیات و زندگى 
امکان نداشته و براى روییدن نباتات آماده نبوده و مرحله 
ــود و براى  ــت. پروردگار آن را گش دیگرى را نپیموده اس
ــدن نباتات و زندگى خزندگان آماده نمود و از طریق  رویی
ــان نظام تبدل و  ــل و فعل و انفعال اجزاي جه تأثیر عوام

تحول را در سراسر جهان اجرا فرمود.
5. آسمان و زمین را به وسیله باران و گیاه گشودیم بعد از 
ــته بودند و این قول از ائمه(ع)  آنکه میان پر و به هم پیوس

روایت شده است.
ــى این اقوال و روایات مى پردازد  ــپس او به نقد و بررس س
ــتفاده از روش تفسیر  به  و با استفاده از  و با اس
ــمت دوم آیه «َو َجَعْلنا ِمَن الْماِء ُکلَّ َشیْ ٍء َحیٍ »، آیه را  قس
چنین تفسیر مى کند که آسمان و زمین از باران و گیاه بسته 

ــبب باران و زمین به وسیله گیاهان  بود، پس آسمان به س
باز و شکافته شد.84

3) لغزشـهاى طبرى در اسـتفاده از روش تفسـیر 
قرآن به قرآن

ــدیم که طبرى در بسیارى از موارد براى  تاکنون متوجه ش
ــت، ولى در  ــیر آیات  از خود  بهره برده اس تفس
ــیر او مواردى اســت که او در استفاده از روش تفسیر  تفس
 به  به خطا رفته است. جوادى آملى در این باره 
ــى از نظرها یا در ابداع  ــد: «طبرى در ترجیح برخ مى گوی
نظرى جدید، از متن آیه هاى  بهره گرفته است و خود 
در این باره مى گوید که کتاب اهللا یصدق بعضه بعضا، اما در 
شناخت آیات محکم از متشابه و ارجاع متشابه به محکم 
ــکال آن در پرتو محکم، راه صواب را  و حل اعضال و اش
ــت، به طورى که گاهى محکم را به متشابه  طى نکرده اس
ــى، زمام کار را  ــن اصل و فرع شناس ــاع داده و در ای ارج
ــت، در حالى که اعتبار حدیث خواه  ــپرده اس به حدیث س
داراى معارض باشد و خواه نباشد، پس از عرضه بر  
کریم بوده و حجیت آن پس از احراز عدم تباین و مخالفت 
با  خواهد بود. بنابراین، تفسیر طبرى همانا تفسیر به 
ــاد وافر بر حدیث  ــاد در محور نقل و اعتم ــور و اجته مأث
ــد نه معصوم».85  ــت، گرچه منشأ آن یک صحابى باش اس
ــهاى طبرى در استفاده از روش  در اینجا به بعضى از لغزش

تفسیر  به  اشاره مى شود:
ــتباه طبرى در تفسیر «ال ُتْدِرُکُه اْألَْبصاُر» در آیه  الف) اش

103 انعام
بْصاُر َو ُهَو ُیْدِرُك  طبرى ذیل آیه 103 انعام: «ال ُتْدِرُکُه اْألَ
اْألَبْصاَر َو ُهَو اللَِّطیُف الَْخِبیُر» که در مورد دیدن و به چشم 
آمدن خداوند است، به ذکر نقل قولهایى همچون موارد زیر 

می پردازد:
ــه اینکه در آیه   ــت چ ــر از رؤیت بصرى اس 1. ادراك غی
َغَرُق قاَل آَمْنُت»86 ادراك هست، ولى رؤیت  «ِإذا َأْدَرَکُه الْ
ا َتراَءا الَْجْمعاِن قاَل َأْصحاُب ُموسى   ــت و در آیه  «َفَلمَّ نیس
ــت؛  ــت و ادراك نیس ــا لَُمْدَرُکونَ »87 رؤیت بصرى هس ِإنَّ

84. همان، ج17، ص16.
85. «ادب نقد»، ص106.

86. یونس، 90.
87. شعراء، 61.
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ــى»88  ــد وعده داد: «َال َتَخاُف َدَرًکا َوَال َتْخَش زیرا خداون
ــت و آنچه در  ــم اس ــون ادراك، غیر از دیدن با چش و چ
ــه رؤیت، پس  ــت و ن ــده همانا ادراك اس ــن آیه نفى ش ای
ــت: «چشمها نمى توانند خدا را ادراك  معناى آیه چنین اس
(یعنى احاطه) نمایند» و این منافات ندارد که بتوانند او را 
ــتیان در قیامت او را با  ببینند؛ چه اینکه مؤمنان و نیز بهش
چشــم مى بینند. همان طورى که اصل علم به خدا ممکن و 
ــت، اصل دیدن خدا ممکن و احاطه  احاطه به آن محال اس
بصرى به وى غیر ممکن است. خداوند در  از رؤیت 
عده اى در قیامت خبر داد: «ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإلى  َربِّها 
ــزارش داد که  ــر اکرم(ص) نیز از آن گ ــَرٌة»89 و پیامب ناِظ
مؤمنان خداوند را در قیامت مى بینند، همان طور که ماه در 
ــود و همچنان که آفتاب را بدون ابر  شــب بدر دیده مى ش
ــت، بلکه  مى بینند و چون کتاب خدا مصون از تعارض اس
ــى آیات او بعضى دیگر را تصدیق مى کند و هیچ کدام  بعض
از این دو قول خداوند و پیامبر گرامى(ص) ناسخ یکدیگر 
ــتند، پس نتیجه جمع آیات و اخبار این خواهد بود که  نیس
گرچه خداوند در دنیا اصًال دیده نمى شود، ولى در آخرت 

بدون احاطه دیده خواهد شد.
ــت و مفاد  2. ادراك در این آیه به معناى رؤیت بصرى اس
ــود، نه  ــم دیده نمى ش ــت: هرگز خداوند با چش آن این اس
ــه در آخرت و هرکس بگوید پیامبر اکرم(ص)  در دنیا و ن
ــت و  ــت، همانا دروغ گفته اس پروردگار خود را دیده اس
ــى که بگوید احدى  خداى خویش را دید، افترایى بس  کس
ــت که نادیدنى را دیدنى  ــبت داده اس بزرگ به خداوند نس
معرفى نمود، و آنچه از آیه  «ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإلى  َربِّها 
ناِظَرٌة» اراده شده است، هرگز به معناى نظر بصرى نیست، 

بلکه به معناى انتظار رحمت پروردگار است.
ــت، نه به  3. ادراك در این آیه به معناى رؤیت بصرى اس
ــخن از نظر به سوى  معناى احاطه، و چون در آیه دیگر س
ــى تعلق مى گیرد و نه  ــدا به میان آمده و نظر نیز به مرئ خ
ــازگارى و تعارضى  نامرئى و از جهت دیگر هیچ گونه ناس
ــد از اطالق یا  ــود ندارد، بنابراین بای ــن آیات  وج بی
ــامل دنیا و آخرت مى شود، به  عموم آیه نفى ادراك که ش

88. طه، 77.
89. قیامت، 22و23.

ــوى خدا که مخصوص قیامت است،  ــط آیه نظر به س توس
رفع ید کرد و گفت: خداوند در دنیا دیده نمى شود، ولى در 

آخرت دیده خواهد شد.
ــت، ولى  ــم اس 4. ادراك در این آیه به معناى دیدن با چش
ــت  باید از عموم آن صرف نظر کرد و گفت: منظور آن اس
ــط ظالمان هرگز خدا را نمى بینند، چه در دنیا و چه  که فق

در آخرت. اما مؤمنان و اولیاي الهى او را مى بینند.
5. ادراك در این آیه به معناى رؤیت بصرى است و عموم 
ــس چه کافر چه  ــت؛ یعنى هیچ ک آن همچنان محفوظ اس
مؤمن در هیچ جا، چه دنیا چه آخرت، خداوند را با چشم 
نمى بیند. لیکن خداى سبحان براى اولیاى خود در قیامت 
ــمى خلق مى کند که غیر از حواس پنج گانه آنها  حس شش
است و ایشان با آن حس ششم خدا را مى بینند. قائالن به 
این قول چنین استدالل کرده اند: اگر خداوند در قیامت در 
اثر قوت باصره قابل دیدن باشد، در دنیا هم مرئى خواهد 
ــد، ولو به طور ضعیف؛ زیرا حقیقت نیروى احساس در  ش
ــاوت این دو  ــت و تف ــا و آخرت طبق فرض یکى اس دنی
ــل رؤیت باید  ــت. پس اص ــم در قوت و ضعف آن اس عال
ــدت و  در دنیا و آخرت حاصل گردد و تفاوت آنها در ش
ــد.90 طبرى بعد از نقل اقوال یاد شده با استفاده  ضعف باش
ــه 23 قیامت و آیه 143 اعراف و دیگر آیات قرآنى  از آی
ــت که  ــات چنین مى گوید: نزد ما صواب همان اس و روای
اخبار متظاهره پیامبر اکرم(ص) بر آن داللت دارد که «شما 
ــد، همان طورى که ماه را در  ــد را در قیامت مى بینی خداون
شب بدر و آفتاب بى ابر را مى بینید، مؤمنان خدا را مى بینند 
ِهْم َیْوَمِئٍذ  ــْن َربِّ ــود: «َکالَّ ِإنَُّهْم َع ــان که خداوند فرم و چن
ــران از آن محجوب اند».92 اگر در  ــونَ  ...»،91 کاف لََمْحُجوبُ
سخن طبرى دقت کنیم متوجه مى شویم سخن او از جهاتى 
ــت و مورد نقد است که به نمونه هایى از آنها اشاره  نادرس

مى شود:
ــارف عقلى و هم  ــى نیرومند در مع ــه هم ناطق ــل ک 1. عق
مستمعى قوى در مفاهیم نقلى است، در تبیین آراي طبرى 
ــابه نمى شد  دخالت چندانى ندارد وگرنه هرگز محکم متش

، ج7، ص200.  .90
91. مطففین، 15.

، ج7، ص207.  .92
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بْصاُر»  ــُه اْألَ ــت و آیه  «ال ُتْدِرُک ــابه محکم نمى گش و متش
محکوم آیه  «ُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإلى  َربِّها ناِظَرٌة» نمى شد.

ــب  ــاى جامعى دارد که در هر چیزى مناس 2. ادراك معن
َغَرُق» ،  ــت، ادراك غرق در آیه: «... َأْدَرَکُه الْ همان چیز اس
ــت و ادراك بصر در آیه  «ال ُتْدِرُکُه  به معناى فرو بردن اس

بْصاُر» همانا دیدن است که به طور مطلق نفى شد. اْألَ
3. گرچه سیاق آیه نظر به سوى پروردگار، راجع به تقسیم 
ــتناد همین آیه، نفى  ــت، لیکن به اس چهره ها در قیامت اس
ادراك بصرى و شواهد نقلى فراوان دیگر که از اهل بیت(ع) 
ــیده است و به اعتماد برهان متین عقلى، مى توان گفت  رس
که منظور همان چهره جان است که برابر آیه کریمه : «َفَأِقْم 
ــَرَت اِهللا الَِّتی َفَطَر النَّاَس َعَلْیها ال  یِن َحِنیفًا ِفْط َوْجَهَک لِلدِّ
ُم» 93 خواهد بود و معناى  یُن الَْقیِّ ــَل لَِخْلِق اِهللا ذلَِک الدِّ َتْبِدی

آن لقاءاهللا با دل است، نه دیدن وى با چشم.
4. استدالل به احادیث رؤیت بصرى اگر اصل آنها مجهول 
ــم  ــراد از آنها به قول طبرى دیدن با چش ــد و اگر م نباش
باشد و نه شهود قلبى که سخنان معصومان(ع) آن را تأیید 
مى کند، نشانه حدیث گرایى در تشخیص اصلى ترین معارف 
ــت و عالمت حمل  و عرض آن بر حدیث  دینى اس
ــت، در حالى که وظیفه ما عکس اســت (مگر در مورد  اس
ــد از تبیین خطوط اصیل  ــد و تخصیص و مانند آن بع تقیی
ــنجش صحت و  ) و باید  ترازوى س ــورى  و مح
سقم همه احادیث باشد، تا چیزى مباین او جعل نگردد.94 
ــیر  به  در این  طبرى در بهره گیرى از روش تفس
ــکار آیه  «ال ُتْدِرُکُه  ــت؛ زیرا مفاد آش آیه به خطا رفته اس
ــاَر َو ُهَو اللَِّطیُف الَْخِبیُر» بیان  بْص بْصاُر َو ُهَو ُیْدِرُك اْألَ اْألَ
ــلبى خداى سبحان است، به این معنا  برخى از اوصاف س
که وى منزه از رؤیت با چشم ظاهرى است، خواه در دنیا 
ــدارى و خواه در خواب.  ــواه در آخرت، خواه در بی و خ
ــد و مانند آن ابا  ــان این آیه از هرگونه تخصیص، تقیی لس
ــته و همچنان به اتقان خود باقى است و جهت این دو  داش
قضیه که یکى سالبه و دیگرى موجبه است، ضرورت ازلى 
است؛ یعنى ال تدرکه االبصار بالضرورة االزلیۀ و هو یدرك 

االبصار بالضرورة االزلیۀ.

93. روم، 30.
94. «ادب نقد»، صص114و115.

ــیر آیه 52 حج و تأیید افسانه  ــتباه طبرى در تفس ب) اش
غرانیق

یکى دیگر از جاهایى که طبرى در استفاده از روش تفسیر 
ــت، در مورد افسانه غرانیق و   به  خطا کرده اس
آیه 52 سوره حج است. او ذیل این آیه: «َو ما َأْرَسْلنا ِمْن 
ْیطاُن ِفی  ــوٍل َو ال نَِبیٍّ ِإالَّ ِإذا َتَمنَّى َألَْقى الشَّ َقْبِلَک ِمْن َرُس
ْیطاُن ُثمَّ ُیْحِکُم اهللاُ آیاِتِه َو  ــُخ اهللاُ ما ُیْلِقی الشَّ ُأْمِنیَِّتِه، َفَیْنَس
اهللاُ َعِلیٌم َحِکیمٌ »، از «محمد بن کعب قرظى» و «محمد بن 
قیس» چنین نقل مى کند: روزى رسول اکرم در مجمعى از 
ــد. او در آن روز در دل  مجامع پرجمعیت قریش حاضر ش
ــود که باعث تنفر و  آرزو مى کرد که چیزى بر وى نازل نش
انزجار قریشىان شود. در آن حال سوره نجم بر وى نازل 
ــد. پیامبر آن را همچنان قرائت کرد تا به این آیه، که نام  ش
ى.  َت َوالُْعزَّ بتهاى مشرکان در آن بود، رسید: «َأَفَرَأْیُتُم الالَّ
ــیطان این دو جمله را  َوَمَناَة الثَّالَِثَۀ اْألُْخَرى»95 در اینجا ش
به زبان پیامبر القا کرد: «تلک الغرانیق العلى و ان شفاعتهن 
ــتند که از  لترجى»؛ «اینها پرندگان زیباى بلند مقامى هس
ــفاعت مى رود»، و آن حضرت این جمله ها را  آنها امید ش
ــپس از آنها گذشته و باقیمانده  ــاخت، س بر زبان جارى س
ــجده کرد و همه  ــوره س ــوره را قرائت کرد. در پایان س س
مردم حاضر نیز سر بر خاك نهادند و با او سجده کردند و 
تنها «ولید بن مغیره» به علت پیرى و عدم قدرت براى خم 
شدن خاکى از زمین برداشت و پیشانى بر آن نهاد. قریش 
ــنود شدند و گفتند:  به آنچه پیامبر بر زبان رانده بود، خش
ــا مى دانیم که خداوند زنده مى کند و مى میراند و او خلق  م
ــفاعت  ــد، اما خدایان ما نزد او ش مى کند و روزى مى بخش
مى کنند. حال که تو نیز براى اینها سهمى قرار داده اى، ما با 
ــتیم! شب هنگام جبرئیل نزد آن حضرت آمد  تو همراه هس
و او آن سوره را بر جبرئیل عرضه داشت. چون به آن کلمه 
ــیطان بدو القا کرده بود، رسید، جبرئیل گفت: من این  که ش
ــاخته ام! پیامبر فرمود: پس آن را من  دو را بر تو نازل نس
ــته ام و چیزى به خداوند نسبت داده ام  بر خداوند افترا بس
که نگفته است؟! به همین مناسبت خداوند این آیات را بر 
آن حضــرت نازل فرمود: «َوِإْن َکاُدوا لََیْفِتُنونََک َعِن الَِّذي 
ــَرُه َوِإًذا َالتََّخُذوَك َخِلیًال.  ــَک لَِتْفَتِرَي َعَلْیَنا َغْی َأْوَحْیَنا ِإلَْی

95. نجم، 19و20.
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ــْیًئا َقِلیًال».96  ــْد ِکْدَت َتْرَکُن ِإلَْیِهْم َش ــْوَال َأْن ثَبَّْتَناَك لََق َولَ
پیامبر از چنین حادثه اى همچنان مغموم و دل نگران بود تا 
ــلى خاطر او، آیه 52 سوره  اینکه خداوند متعال براى تس
ــوٍل  ــْلَنا ِمْن َقْبِلَک ِمْن َرُس ــج را نازل فرمود: «َوَما َأْرَس ح
َطاُن ِفی ُأْمِنیَِّتِه َفَیْنَسُخ اهللاُ  ــیْ َوَال نَِبیٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى َألَْقى الشَّ
ــْیَطاُن ُثمَّ ُیْحِکُم اهللاُ َآَیاِتِه َواهللاُ َعِلیٌم َحِکیٌم».97  َما ُیْلِقی الشَّ
طبرى با استفاده از آیات دیگر  و با کنار هم گذاشتن 
آیات، افسانه غرانیق را می پذیرد. از پذیرفتن او این نتایج 

به دست مى آید:
ــه از خدا دریافت  ــهو پیامبر در متن پیامى ک 1. امکان س
ــهو در مسائل دیگر اعم از عبادت  مى نماید، قهراً امکان س
ــهو در  و غیر آن بالمانع خواهد بود، گرچه نمى توان از س
مسائل دیگر، امکان سهو در اصل پیام الهى را اثبات کرد.
ــه بعضى از انبیا  ــل پیام الهى، اختصاص ب ــهو در اص 2. س
ــن پیام الهى  ــهو در مت ــدارد، بلکه هیچ پیامبرى بدون س ن
نخواهد بود؛ زیرا آیه یاد شده به منظور تسلیت پیامبر اکرم  
اسالم(ص) نازل شده تا بفهماند که همه پیامبران به سانحه 

سهو مبتال بوده اند.
ــهو در اصل پیام ممکن است، بلکه به فعلیت  3. نه تنها س

رسیده و در قصه غرانیق، نیز واقع شده است.
ــوذ دارد و چیزى را  ــیطان در حریم وحى نف 4. گرچه ش
ــن خداوند آن کالم  ــا مى کند، لیک ــالف گفته خدا الق برخ
ــخ مى نماید و آیات واقعى  ــهوى و القاي شیطانى را نس س

خود را حاکم و نافذ مى سازد.
ــهو و  5. صیانت  از تحریف گرچه حدوثًا با پدیده س
القاي شیطانى منافات ندارد، لیکن به گمان طبرى فقط بقا 
با آن تنافى دارد؛ زیرا هرگونه القاي شیطانى نسخ مى شود 
و وحى ناب مى ماند. پس نمى توان به استناد حفظ  از 

تحریف مانع اصلى سهو یا القاي شیطانى شد.
ــر اکرم(ص)  ــوره نجم بر اینکه پیامب ــتمال صدر س 6. اش
ــخن نمى گوید، بلکه غیر از وحى  ــاس هوى س هرگز براس
چیزى نخواهد گفت و همچنین اشتمال وسط آن سوره بر 
ــته بدون اذن خدا حق شفاعت ندارد و شفاعت  اینکه فرش
فرشتگان سودى ندارد، چه رسد به شفاعت بتهاى دروغین، 

96. اسراء، 73و74.
، ج17، ص131.  .97

ــى با قصه غرانیق ندارد؛  ــه گمان طبرى این نکات منافات ب
ــفاعت بتها کالم سهوى و القاي شیطانى بود  زیرا جریان ش

که با نزول آیات منافى آن، نسخ مى شود.
ــدر و ذیل آن ناهماهنگ و متهافت  7. قصه غرانیق که ص
ــّر  ــت و س ــت، نزد طبرى بدون تنافى و قابل قبول اس اس
تهافت آن این است که سوره نجم چنان که گفته اند، یکجا 
ــتمل  ــده چگونه مش ــده و کالمى که یکجا نازل ش نازل ش
ــت، با اینکه متکلم آن کالم داعیه هماهنگى  بر تناقض اس
ــر کتاب خود را داشته و از این رهگذر تحدى  کامل سراس
ــْرَآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب  ــُروَن الُْق ــت: «َأَفَال َیَتَدبَّ هم نموده اس
َأْقَفالَُها»98 و «َولَْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اَهللاِ لََوَجُدوا ِفیِه اْخِتَالًفا 
ــت که صنادید  ــان قصه غرانیق آمده اس ــًرا».99 در پای َکِثی
ــرك و سران الحاد به مضمون سوره نجم راضى شدند و  ش
ــجده کردند.100 طبرى با استفاده  همراه پیامبر اکرم(ص) س
ــیر  به  افسانه غرانیق را در کتاب  از روش تفس
ــتاویز  ــفانه همین نقل او باعث دس خود نقل کرده و متأس
ــت مخالفان و دشمنان اسالم براى  ــده به دس و حربه اى ش

. دشمنى و ضربه زدن و زیر سؤال بردن اسالم و 
ــانه غرانیق، از این  ــاختگى و جعلى بودن افس ــا ادله س ام

قرارند:
1. به گفته محققان، راویان این حدیث افراد ضعیف و غیر 
ــاس نیز به هیچ وجه  ــتند و صدور آن از ابن عب موثق هس
ــت و به گفته «محمد بن اسحاق» این حدیث از  معلوم نیس
مجعوالت زنادقه مى باشد که او کتابى در این باره نگاشته 

است.101
ــن خرافات را ابطال  ــوره نجم صریحًا ای 2. آیات آغاز س
مى کند، آنجا که مى گوید: «َو ما َیْنِطُق َعِن الَْهوى  ِإْن ُهَو ِإالَّ 
َوْحٌی ُیوحى »؛ «پیامبر از روى هواى نفس سخن نمى گوید 
ــانه  ــت». این آیه با افس آنچه مى گوید تنها وحى الهى اس

فوق چگونه سازگار است؟
ــوره آمده است،  3. آیاتى که بعد از ذکر نام بتها در این س
ــت که با  ــتى آنها اس ــتى و پس همه بیان مذمت بتها و زش
صراحت مى گوید: اینها اوهامى است که شما با پندارهاى 

98. محمد، 24.
99. نساء، 83.

100. «ادب نقد»، ص117.
، ج23، ص50. 101. التفسیر
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ــاس خود ساخته اید و هیچ گونه کارى از آنها ساخته  بى اس
ْیُتُموها َأنُْتْم َو آباُؤُکْم ما َأْنَزَل  نیست: «ِإْن ِهَی ِإالَّ َأْسماٌء َسمَّ
ْنُفُس  نَّ َو ما َتْهَوى اْألَ طاٍن ِإْن َیتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّ ــلْ ُ بِها ِمْن ُس اهللاَّ
ــدید،  ِهُم الُْهدى ».102 با این مذمتهاى ش َو لََقْد جاَءُهْم ِمْن َربِّ
ــت چند جمله قبل از آن، مدح بتها شده  چگونه ممکن اس
ــده که خدا تمامى  ــد. همچنین  صریحًا یادآور ش باش
آن را از هرگونه تحریف و انحراف و تضییع حفظ مى کند، 
لَْنا  ــوره حجر مى خوانیم: «ِإنَّا نَْحُن نَزَّ چنان که در آیه نه س

ْکَر َو ِإنَّا لَُه لَحاِفُظوَن». الذِّ
ــتى یک مبارزه  ــا بت و بت پرس ــارزه پیامبر(ص) ب 4. مب
ــا پایان عمر او  ــتى ناپذیر و پیگیر و بى وقفه از آغاز ت آش
است. پیامبر(ص) در عمل نشان داد که هیچ گونه مصالحه 
ــازش و انعطافى در مقابل بت و بت پرستى ـ حتى در  و س
ــخت ترین حاالت ـ نشان نمى دهد، چگونه ممکن است  س

چنین الفاظى بر زبان مبارکش جارى شود.103
5. سوره نجم در سال دوم بعثت نازل شده، ولى این داستان 

به گفته راویان در سال پنجم بعثت اتفاق افتاده است.
ــن کعب قرظى  ــتان محمد ب ــان این داس ــى از راوی 6. یک
ــتان را به هیچ کس نسبت نمى دهد، حال  است که این داس
ــال تولد وى 40ق است. در ضمن وى از یهودیان  آنکه س
بنى قریظه بوده که تنها طایفه یهودیان است که پیامبر با آنها 
جنگیده اند که احتمال کینه توزى در این مورد وجود دارد.

102. نجم، 23.
، ج14، ص164.  .103

ــنت که همعصر  ــلم و بخارى علماى بزرگ اهل س 7. مس
ــتانى  ــاره اى به وجود چنین داس با طبرى بوده اند، هیچ اش

نکرده اند.
و دالیل عقلى و نقلى و تاریخى دیگر.104

نتیجه گیرى
1.  فقط یک تفسیر روایى محض 
نیست، بلکه طبرى در کنار روایت از عقل، اجماع، لغت و 

آیات دیگر  و سایر منابع استفاده کرده است.
2. یکى از روشهاى تفسیرى طبرى در این تفسیر، استفاده 
از روش تفسیرى  به  مى باشد، که میزان استفاده 

او از این روش، در تمام کتاب یکسان نیست.
3. طبرى از روش تفسیر  به  در مواردى همچون 
، قرائت و  در بیان معنى صحیح لغات قرآنى، خطابهاى 
سبب نزول صحیح آیات، جرح و تعدیل روایات متعارض 
، مقید کردن آیات مطلق  ــیرى، تفصیل مجمالت  تفس

، و تفسیر صحیح آیات استفاده کرده است.
ــیر  به   ــتفاده از تفس 4. طبرى در مواردى در اس
ــانه غرانیق به خطا  ــئله رؤیت خداوند و افس همچون مس
ــان مى دهد که به موارد استفاده او از  رفته است. اینها، نش

این روش تفسیرى، نمى توان اعتماد کامل نمود.

، صص166-155. 104. ر.ك: 

.  .1
.  .2

، بیروت،  ــد،  ــارس، احم 3. ابن ف
دارالکتب العلمیۀ، 1420ق.

، قم، نشر ادب  4. ابن منظور، محمد بن مکرم، 
حوزه، 1405ق.

، مصر، المکتبۀ  ــحاق،  5. ابن ندیم، محمد بن اس
التجاریۀ الکبرى، 1348ق.

، بیروت،  ــرى، محمد بن احمد،  6. ازه
دارالمعرفۀ، 1422ق.

 ،« ــالت در  ــتادى، رضا، «اهل بیت رس 7. اس
مجله کیهان اندیشه، شماره 25، مرداد و شهریور 1368ش.

، قم، البعثۀ،  ــم،  8. بحرانی، هاش
چاپ دوم، 1415ق.

، بیروت،  ــماعیل،  9. بخاري، محمد بن اس
دارالفکر، 1401ق.

ــد»،  ــوادى آملى، عبداهللا، «ادب نق 10. ج
ــالمى،  ــاد اس ــارات وزارت فرهنگ و ارش ــازمان انتش س

1369ش.
11. جوهرى، اسماعیل، 
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، تحقیق: شهاب الدین ابوعمرو، بى جا، بی نا، بى تا.
، قم،  ــن،  12. حر عاملی، محمد بن حس

مؤسسه آل البیت الحیاء التراث، 1412ق.
 ، ــن،  ــد، عبدالرحم 13. خال

دارالنفائس، 1406ق.
، قاهره،  ــن علی،  14. خطیب بغدادي، احمد ب

بی نا، 1349ق.
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