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 چکیده

 هیمعناستإ اما در سا کیبه  یالقرآن طبر یآ لیتأو یف انیدر جامع الب «ریتفس»و  «لیتأو»نظر مشهور،  بر اساس
دامنه  یکه طبر داستیکتاب پ نیدر ا «لیتأو»است. از نوع کاربست  ختهیفرض فرور نیا یهاهیپا ریاخ یهاپژوهش

برگرفتن از ظاهر کالم باشد اما کشف و پرده ر،یفسسطح ت راست. اگر فهم د دهید «ریتفس»تر از فراخ یرا بس «لیتأو»
 لیفهم در سطح تأو را،یآشکار دارد؛ ز یتفاوت «ریتفس»به طور خاص، با  انیبه طور عام و در جامع الب «لیتأو»گستره 

 یسگومتن، از زمان، مکان، زبان و فرهنگ  زمگان نگ ول اسگت از  یخیتار یهاو مالحظه تمام مؤلفه یبررس ازمندین
 نیگا یریگگیو پ یروش طبگر لیگفهم متن، توجه به سطح مخاطبان است. بگا تلل ندیدر فرا لیمهم تأو یاز مبان ر،گید

از  یلیملتمل، به کمک دل یمعنا حیترج»، «آن یهاشهیظاهر به ر یبازگرداندن معنا»مثل:  ل،یاز تأو ییهاابعاد گونه
است. هگد   ییقابل شناسا ریتفس نیدر ا« زمان یدر جار مشابه ددر موار هیعام آ امیساختن پ یجار»، «عقل اینقل 

مگراد  نیگیدر تب یکه طبگر نیباشد بر ا یهاست تا گواهگونه نیاز ا کیو شفا  از هر  ایگو یپژوهش ارائه شواهد نیا
گاهانه تأو ات،یازآ یمتن مقدس داشته و درشمار معتنابه نیبه فهم ا یلیتأو یکردیرو ،یاله  است. دهکر لیبه نلوآ

 
 .سطح مخاطبان ل،یتأو یهاگونه ،یطبر ل،یتأو: هاکلیدواژه

 

                                                 
 .11/5/1399:رشیپذ خیتار؛ 6/8/1398:افتیدر خیتار*. 
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Abstract 

According to popular belief, "explanation" and "interpretation" in Tabari’s Jāmi al-bayan an 

taʾwīl āy al-Qurʾān are synonymous, but in the light of recent research, this assumption has 

been challenged. The nature of applying "explanation" in this book suggests that in Tabari’s 

perspective, the scope of "explanation" is much wider than "interpretation". If 

understanding at the level of interpretation is concerned with the discovery and unveiling of 

the ostensible meaning of the word, the scope of "explanation" in general and in Jāmi al-

bayan in particular, is markedly different from "interpretation". It is because understanding 

at the explanation level requires unravelling all the historical elements of the text, including 

the time, place, language and culture of the revelation era. On the other hand, one of the 

underlying foundations of interpretation in the process of text deciphering is considering 

the reader’s level of understanding. By analyzing the Tabari’s method and exploring these 

dimensions, types of explanation such as "comparing the ostensible meaning against its 

roots", "preferring the most probable meaning based on reason and traditions", "extending 

the general message of the verse to similar cases " can be identified in this interpretation. 

This study aims to provide clear evidence for each of these types in order to demonstrate 

that Tabari has adopted an explanation approach to derive sacred meaning from Quran and 

has consciously resorted to explanation in numerous verses. 
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 مقدمه

و  تفسویری گوو   گونهروایات  تفسیرهای برآمده از بیشمار 1ترینترین و جامعیکی از کهن
 اجلّ التفاسیر و اعظمها اسوت؛  که است. از زما  آغاز نگارش این تفسیر، 2تأویلی، تفسیر طبری

، الحموییاقوت ها )گزارشاطالع دقیقی دردست نیست؛ بر اساس  (46 /4 السمعانی، التمیمی)
شواگردان   سواله اموالآ آ  بور     20توا  از بازه ، تنها می(164 /2خطیب بغدادی،  ؛40 و 32 /9
گر حجم گسترده تفسیر و گواهی بر وسوعت  ( سخن گفت که تا حدودی توجیههو 270-290)

( 163 /2 ،آ  )خطیب بغودادی  هیحجم اولهای و عمق نگاه مفسرش و شاهدی بر اینکه گزارش
 پُر بیراه نبوده است.

ا  انبوه روایات موجود ذیل آیات آمده در یطبری آگاهانه و مجتهدانه روایات کتاب  را از م
)یواقوت   _یلیات و...( نیوز هسوت  اسورا  جعلوی،  نوامعتبر ) ، روایات ضعیف و هاآ که البالی _

هو و نه از آثار معاصران ، برگزیوده اسوت.    250تا  50 یها( منابع مکتوب سال41/ 9حموی، 
کند و نه با روایات برخورد یکسانی دارد، برخی را بوا  ها نه معیاری بیا  میین گزین او برای ا

ترین روایات را محابا ضعیفگیرد. گاه، اما بیصراحت علیه آنها موضع مینوازد و بهتیغ نقد می
 دهد.مالک داوری قرار می

وی تموا    عموالا د البیا  دلیول موأثور بوود  آ  باشود، بایو     اگر صرف نقل روایات در جامع
فشرد. اما نقد روایات، گواهی است کرد و بر صحت آنها پای میای توجیه میگونهروایات را به

 تور سوب  عقل،  کفهکارگیری عقل در این کتاب و چه بسا در نگاه او بر توجه او به ضرورت به
( و 232 اد،مهودوی ر آورده )از روایات نباشد. لذا، برخوی وی را در شومار مفسورا  اجتهوادی     

رأی، وی را مخوالف تفسویر اجتهوادی    بور غیرمجواز بوود  تفسویربه     جمعی به دلیول تأکیودش  
 3(255و  210 -211 /1؛ الذهبی، 107 -112حمد زغلول، اند )انگاشته

                                                 
، تاریخ، فقه، روایات بوه عوالوه   (صرف و نحو) اتیادبلغت، : برخی جامع البیا  بود  این تفسیر را به دلیل شامل بودن  به مباحثی چو  -1

 توجیهات مختلف،
(، 1) 76مقاالت و بررسیها، شماره ، مبانی تفسیرنگاری طبری، مجله ش 1383شاکری، سیمین،  :ن . اندمعارف متنوع و ترجیح اقوال دانسته 

 83ص 

 /1403جعفر محمودبن جریور الطبوری،    ابو .آورده استجامع البیا  عن تأویل آی القرآ  »طبری در کتاب تاریخ خود، عنوا  این کتاب را  -2
 ،لبنوا  /بیروت، األجوالآ  العلمواآ  مون  نخبو   وتصوحیح  تحقیق ،تاریخ الرسل و الملوک و اخبارهم و من کا  فی زمن کل واحد منهم ،  1983

است زیرا، عنوا  فوو  بورای کتواب تفسویر،      "تفسیر طبری "چه شهرت دارد،اماآ  ؛60 ، ص1 ، جالرابع ، الطبع للمطبوعات مؤسس األعلمی
 است. اج نیافتهوررسمیت یا 

شمار مخالفا  تفسیر به رأی آورده و گفته  محمد حمد زعلول، در گزارشی که از موافقا  ومخالفا  تفسیر به رأی ارا ه کرده، طبری را در -3
 است در نگاه برخی، تفسیر اجتهادی هما  تفسیر به رأی است. البته او خود، چنین باوری ندارد.
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رسود در موورد موراد    نظور موی  شود، بلکه بهاختالف در مورد طبری به این حدّ محدود نمی
کوه در سونت تفسویری از جوامع البیوا        وجود ندارد. تصویرینیز اتفا  نظر « تأویل»طبری از 

ای با تأویل نداشته و به دنبال این است که نشا  دهد طبری میانهشود، معموالا ترسیم و ارا ه می
گموا   به (210 -211 /1الذهبی،  ؛348 ،ابن خلدو ) .نوعی تفسیر رواییِ صرف است، او تفسیر

در نگاه طبری بسوی  « تأویل»اما ظاهراا  ؛اصرار دارد« تفسیر»و « تأویل» ییمعنااینا ، طبری بر هم

تووا  آنهوا را در   روی، نمیهیچ، روایاتی هست که بهتفسیر است؛ زیرا مقولهتر و فراتر از عمیق
اساس، باید گفت طبری اند. براین « روایاتی تأویلی»قلمداد کرد، بلکه « روایات تفسیری»شمار 

 گذاشته است.« البیا  فی تأویل آی القرآ جامع» کتاب  را با فراست و زیرکی نا 
در نگواه  « تأویول »، نشوا  دهویم   ...«جامع البیوا   »بر آنیم تا با ارا ه شواهد و قرا نی از متن 

 نیست.« تفسیر»طبری زوایا، ابعاد و سطوح مختلفی دارد و صرف 
به مبانی و روش تفسیری او، ای گذرا های تأویل در این کتاب، با اشارهدر جستجو از گونه

کوشد با اشاره به متن شماری از روایات نشا  دهد، طبری به عنوا  ی  زبانشناس آگواه بوه   می
 بهره برده است.« تأویل»اصول زبا ، چگونه از 

 
 روش تفسیری طبری

 1آورد؛طبری در سراسر این تفسیر مفصّل، ابتدا آیه یا بخشی ازآ  یا تعودادی آیوات را موی   
یعنوی  قوال  أبووجعفر،   » برداشت خود را با عبوارت ، ...«القول فی تأویل قوله »ه، ذیل عنوا  آنگا

 کند.بیا  میمبسوط و روشن  نسبتاابه نحوی 2«بقوله تعالی...
از روش پایه و فراگیر  برای رمزگشایی از معانی آیات، شناختی،رویکردی واژگا طبری در 

نگوارا  متفواوت اسوت. طبوری     . البته روش او با معجوم ردگیبیا  معنای واژگا ِ دشوار بهره می
کند بیا  ریشه، مشتقات و...( معنای واژه را در بافت متن نیز بررسی می) یلغوافزو  بر معنای 

و به عواملی چو : توجه به معنای عا ، معنای مقیّود، میودا  معنوایی هور واژه، حمول معنوا بور        
ی معنایی، استفاده از سیا  برای بیا  معنوای واژه نظور   هاترین معنای آ ، توجه به تفاوتوسیع

                                                 
 . این روند در نهایت به آورد  گروهوی از آیوات  آوردیم، رفته رفته، تما  ی  آیه را برای تفسیر آوردیمدر آغاز راه، بخشی از ی  آیه را  -1
 .رسدیم

یعنوی بوذل  جول     »، «یقول تعالی ذکره یا جلّ ثناؤه»؛ مثل: کندیم، از عبارات دیگری استفاده «یعنی بقوله تعالی ذکره»گاه به جای عبارت  -2
یعنی جل  »، «ناؤه بقولهیرید جل  ث»، «تأویل قوله»، «یعنی بقوله»، «تأویل ذل »، «معنی ذل »، «یعنی تعالی ذکره»، «یعنی جل  ثناؤه بقوله»، «ثناؤه
 سراسر تفسیر طبری: ن . «ذکره
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 .(236 -276مالکی، ) دارد
استشهاد او به اشعار جاهلی یا معاصرا  خود نیز در راستای کم  به تبیوین بیشوتر معنوای    

گاه هم برای اتقا  سخن خود، موضوع را از منظور نحووی و   . گه(217/ 1الذهبی، هاست )واژه

 رد.گذازبانی به بحث می
گیوری از صونعت/ فون    ، بوا بهوره  تبیین آیات، نیازمند سطح دیگری از تفسیر اسوت آنجا که 

 _و دالیول تورجیح برخوی از آنهوا     _قراآات، احتماالت مختلفی را با اشاره به قرا ات مختلوف  

 94/ 1بقوره؛   210ذیول   190/ 2بقره؛  37ذیل آیه  193/ 1)برای نمونه: طبری،  سازد.مطرح می
 (10ذیل آیه 

کنود،  ترین مستندی که طبری با آ  بر آراآ تفسیری خوود اسوتدالل موی   اما بی  از آ ، مهم
روایاتی از نبّی اکور  )ص(، صوحابیا  و تابعوا  اسوت، کوه بوه لحوا  محتووا و میوزا  اعتبوار           

، گاه، در بیا  احتماالت معنایی نیوز  انداتیآ. این روایات که بعضاا بیانگر شأ  نزول 1اندمتفاوت
ضمن  های فقهی، تاریخی و کالمی،عنوا  کارآشنایی ماهر در عرصهطبری به یفای نق  دارند.ا

به نقد، تحلیول و ارزیوابی روایواتی     بندی و گزارش دقیق محل نزاع، با رویکردی تاریخی،دسته
پردازد و در نهایت، دیودگاه اجتهوادی یوا    است، می نهیزمهای مختلف در هر که نماینده دیدگاه

أولوی هوذه   »یوا  ...« أولوی األقووال عنودی    »ی خود را در آ  خصوص با عباراتی چو : تخصص
کند. اما اگر در روایات اختالفی صراحت بیا  میو.... به« أولی التأویالت عندی»یا « التأویالت...

 کند.گونه اظهار نظری نمینظر داشته باشد، هیچنباشد و با راویا  اتفا 
/ 25؛ 121/ 12طبوری،   عنوا  نمونوه: و تحلیلی به برخی روایات )به رغم رویکرد انتقادیبه

کند. ظواهراا آنهوه بورای او    ، گاه، بدو  ارزیابی روایات، در موضوع مورد بحث، داوری می(82
چیزی است که به نظرش )به عنوا  ی  متخصص در تاریخ، فقه و اهمیت دارد؛ اثبات یا ردّ آ 

. روش او در ردّ 2مستندی روایی هم بر صحت آ  وجود دارد کال ( صحیح است و امکا  ارا ه
 گونه است.نظر مخالفا  نیز همین

برخی عالما  خوش نیاموده توا آنجوا کوه     اما، شیوه طبری در گزارش تما  روایات به مذا  
 دیگر نسوبت  و برخی( 29/ 2الزرقانی، کرده )روی در نقل روایات متهم وی را به افراط و زیاده

                                                 
تور آنهوا را فوراهم    ی دقیوق ابیارزالبته یادکرد سلسله سند این روایات، شاهدی است بر هوشمندی او؛ زیرا اینگونه زمینه بررسی، تحلیل و  -1

 .احادیث، روایتی را نقد یا ردّ نکرده است گاه به دلیل حضور فردی مجهول یا غیر موثّق در سندساخته است. هر چند او خود، هیچ

، مستند او گاه، روایواتی ضوعیف   لذا. در گزین  روایات به میزا  صحت و سقم آنها توجهی ندارد ، طبریتر اشاره شدطور که پی هما  -2
 26و  22 /16برای نمونه ر. ک: طبری،  .است
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 و ؛ معرفوت، تفسویر  299و    298/ 3 رشیدرضا،) انددهدا به او گویی ذیل هر آیهدیثح« جنو »
 .(163 /2مفسرا ، 

 
 مبانی تفسیری طبری

نبووت  »حمد وثنای الهی و ذکر مقودماتی دربواره   پس از« البیا  فی...جامع»طبری در مقدمه 
ه جهت نوزول قورآ  در   تفضیل امت پیامبر بر دیگر امم ب»، «طور خاص نبیّ اکر  صانبیاآ و به
منطق قرآ  در تحودی  » و« نعمت زبا  و بیا »، ...(«های قرآ  )هدایتگری و ویژگی»، «میا  آنها

طبری، ) ، به تفصیل از اصول و مبانی تفسیری خود سخن گفته است.«بزرگا  و برجستگا  قو 
را ات و اختالف ق»، «قرآ  و کلمات معرّب»، «عربی بود  زبا  قرآ »( اصولی چو : 16و   9 /1

ضرورت استناد به روایات نبیّ اکر  )ص( در » ،«جمع قرآ »، «نزول قرآ  به هفت حرف» ،«آنها
ضورورت حمول   » ،1«عد  جواز تفسیر به رأی»، «ردّ دیدگاه مخالفا  تفسیر قرآ »، «تفسیر آیات

 «.سخن بر ظاهر کال 

یشتری دارد انودکی بوه شورح    ترین اصولی که با بحث این نگاشته تناسب بازاین میا ، مهم
 خواهد آمد.

، اصل و مبنایی پذیرفته شده در هر زبا  و در علم اصول و علوم  حمل سخن بر ظاهرلزوم 
بنود  تفسیر است. طبری نیز به عنوا  متخصص در لغت، علم اصول و تفسیر به این اصول پوای  

شوود کوه   صل تأکیود موی  گیر بر این ا، با تعابیری مختلف و به نحوی چشمالبیا جامعاست. در 
روا نیست معانی کتاب خدا بر غیر ظاهر از کال  عرب حمل شود، زیرا هماره برای حمول بور   »

 (170/ 3 ؛117/ 5 ؛372 و 206/ 1)طبری، «. ظاهر کال  راهی وجود دارد
اما اینگونه نیست که طبری در بیا  معنای آیه، تنها به بیا  معنای ظواهر بسونده کنود. بلکوه     

مند، سهم دیگر عوامل و قرا ن اثرگوذار در  کوشد در ی  شبکه گسترده و نظا آ ، می افزو  بر
فرایند معنا را با دقت مالحظه و بیا  کند. در واقوع، او بوا نفووذ در اعموا  موتن و جسوتجو از       
قرا نی چو : سیا ، مناسبات تاریخی، اقتضا ات عقلی و شرعی، تما  وجوه معنوایی ممکون را   

 .(167)مالکی،  گذارد تا به معنای مراد دست یابدا جمعی از آیات، به آزمو  میبرای هر آیه ی
کنود  و صریحاا اعال  موی ( 25و  10/ 1)طبری،  نیز غافل نیست« بطن»با این همه، طبری از 

                                                 
غیرُجا زٍ أ  یقال  فی تأویل کتاب اهلل بما ال دالل   علیهِ من بعض »با تأکید بر این که . کندیماستفاده « حج »طبری در مقابل رأی، از عبارت  -1

؛ بنابراین، مرادش از تفسیر به رأی، آنهه در مقابل روایات و آثار قرار دارد، نیسوت؛ بلکوه تفسویر    165/ 1همو، «. ی تقو  بها الحج آلتالوجوه 
: رأی، عبارت است از آنهه نفس آدمی آ  را بودو  برهوا ،   دیگویمه ابن حز  دارد، آنجا که بدو  علم و آگاهی است. یعنی هما  تعریفی ک

 (98و به همین جهت حکم بدا  به هیچ روی، جایز نیست. )مالکی،  انگاردیمصواب و درست 
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ای از هرچند روش غالب، حمل کال  بر معنای ظاهر است و نه معنای پوشیده، امّوا گواه، قرینوه   
بیّ اکر  )ص( یا اجماعی از اهل فن، موجب رویگردانی از معنای ظواهر بوه   کتاب یا خبری از ن

 .(149/ 4؛ 151/ 3؛ 372/ 1)طبری،  شودمعنای باطن می
دانود  را در قرآ  منتفوی نموی  « بطن»اش، احتمال وجود در واقع، طبریِ آگاه به فضای زمانه

کند، آ  را در ارد، تالش میوجود د« بطن»ضمن تنبه داد  به مخاطری که در پرداختن به  بلکه
 .جا()طبری، هما  مند سازدچارچوب کتاب، سنت، عقل و اجماع محدود و قاعده

« توجوه بوه سوطح مخاطبوا     »ترین اصول یکی دیگر از مهم، توجه به سطح مخاطبانلزوم 
به تفصویل از آ  سوخن گفتوه اسوت.     « نزول قرآ  بر هفت حرف»است که به مناسبت بحث از 

 گرایی اوست.ترین مبانی و اصول تأویلیکی از مهماین اصل، 
 

 های متنسطوح و الیه
تفسیر اتفا  افتاد، نقل روایات بود. طبری، بوا افوزود     حوزهدر آغاز تا قر  سو ، آنهه در 

گامی به این روند، ضمن فراهم ساختن فرصت تحلیل و ارزیابی روایوات، بوا اسوتفاده از تموا      
های تاریخی، دیگر قرا ن حالی و مقامی(، در جستجو از موراد  داده) متنهای موجود در ظرفیت

 و مقصود الهی، به تفسیر و تأویل آیات پرداخته است.
هوا وسوطوح   اما در نگاه طبری، مخاطبا  نص قرآنی به دلیل برخورداری ایون موتن از الیوه   

ای موتن را  مختلف، در ی  سطح قرار ندارند. بلکه هر ی  از آنا  در سطح خواص خوود معنو   
محکموات و  ) های این متنالیه یابد. بنابراین تفسیر و تأویل قرآ  نیز نیازمند شناخت اوالادرمی

 متشابهات( و ثانیاا آگاهی از نوع و مراتب مخاطبا  است.
 

 سطوح مخاطبان
اهمیت و ضرورت توجه به مخاطوب   چرخد. طبری، نه تنها ازبر محور مخاطب می تأویل،

 کند.خوبی ترسیم میزوایا و ابعاد آ  را به در مقدمه آگاه است، بلکه
سوطح آیوات    4از  کوه در آ ،  روایت ابن عبواس با استناد به « سطوح مخاطبا »او در بحث 

کوشد تا نشا  دهد مخاطبا  قرآ  به دلیل سطوح مختلفی که در مقوله فهوم و  می ،1سخن رفته

                                                 
 إالالیعلموه   تفسیرو العلماآ  علمهیریتفس ،یعذر أحد بجهالتهال تفسیر، تعرفه العرب من کالمهاوجهٌتفسیر آیات از چهار حال خارج نیست:  1-
؛ جوالل الودین سویوطی،    7/ 1(،   1992/ 1412)ابو الفداآ بن کثیر بن عمورو القرشوی الدمشوقی،     :نیز بنگرید؛ 29 - 31/ 1طبری،  .تعالی اهلل
 .867(، ص 2003/1424)
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صواحب  ) خداند داشت؛ زیرا حقیقتِ معنا نزد درک دارند، به ی  اندازه از این متن بهره نخواه
توانند ادعا کننود بوه حقیقوت معنوای موتن      ی  از مخاطبا  قرآ  نمیسخن، مؤلف( است. هیچ

لذا، معنای آیاتی را که ناظر بر زموا    1داند.اند زیرا فقط خدا این سطح از معنا را میدست یافته
موریم و  بون امت، نفخ صور و نوزول عیسوی  ای چو : زما  وقوع قیآیندهرو و پی حوادث پی 

فهوم  کس از تأویل آنها خبر ندارد. به بیا  دیگور،  و هیچ داندینمنظیر آنها است، کسی جز خدا 
 .(25/ 1)طبری،  حقیقت معنای این آیات محال است

توانود بوه کمو  کودها و     در گروه مخاطبا ، این نخسوتین مخاطوب آیوات اسوت کوه موی      
عالوه، او مأمور است آ  سطح ف دریافت کرده، معنای آیات را بداند. بهرهنمودهایی که از مؤل

بوه دیگور بیوا ، رسوول اکور        2از حقیقت معنا را که دریافته، برای مخاطبا  خوود تبیوین کنود.   
گیری از این روی، طبری بر ضرورت بهره .یابدنخستین کسی است که مراد آیات الهی را درمی

در فهم وکشف موراد خداونود تأکیود و اصورار     ( ص)رسول اکر   منقول از روایات تفسیریاز 
 )همانجا( .دارد

مخاطبا  پیامبر اکر  )ص( نیز سطوح متعددی دارند. از عالما  آشنا بوا روایوات نبوی اکور      
توا   3ی خواص زبوانی.  هوا  یو تکناز زبانشناسوا  و متخصصوا    )ص تا مخاطبا  آشنا بوه زبوا   

 .4گویشگرا  عامی
فهم در تما  این سطوح ضمن پیوستگی با یکدیگر، در داد و ستدی مستمر  بنابراین، فرایند
درک و فهِم آیات از سوی هور یو  از ایون مخاطبوا ، بوا نووع و چگوونگی         قرار دارند. میزا 

ارتباط  با مخاطبا  در سطوح دیگر، نسبت مستقیم دارد. بر این اساس، تفسیر نصووص قورآ    
مقدمه و تمهیدی برای تفسیر در سطوح  تواندیمیست، بلکه ن در سطح زبانی، نقطه پایا  تفسیر

شوود  های دیگری از فهم گشوده موی . در پرتو دستاوردهای این سطح، میدا دیآبعدی به شمار 
 (.67که استمرار سطح پیشین آ  خواهد بود )مالکی، 

 

 های تأویلگونه

الهی، رویکردی تأویلی به طبری در تبیین مراد  -شده در این سخنجا که ادعای مطرحاز آ 

                                                 
 .«تعالی... اهلل إالالیعلمه  تفسیر»...سطح غیبی -1
 .«...مه العلماآعلی تفسیر... » سطح نبوی -2
 ...«تعرفه العرب من کالمهاوجهٌ».... سطح بشری  -3

 «أحد الیعذر بجهالته...  أ  »....-4
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فهم این متن مقدس داشته و درشمار معتنابهی از آیات، به نحوآگاهانه سطوحی از تأویل را بوه  
فاصوله دارد، بایود روشون شوود      البیا جامعدرباره  1تا حدودی با قول مشهور -کار بسته است 

ی  رویکورد بوه موتن     شودگرا بود  طبری به چه معنا است؟ دقیقاا چه عنصری باعث میتأویل

یمو یی، « مبنا»به دیگر بیا ، بر اساس چه  تأویلی باشد؟ یای دیگر(، رویکرده)و بلکه هر پدید
 ی  خوان  یا رویکرد خاص را تأویلی به شمار آورد. توا 
، بوا  «تفسیر»اند. در ویژه متو  مقدسدو گونه فرایند رفع ابها  از متن، به« تأویل»و « تفسیر»

گاه کوه امکوا    شود. اما آ طرح در سطح لفظ، پرده ابها  از ظاهر متن برداشته میکم  قواعد م
 ، تنها راه رفع ابها  از چنین متنی است.«تأویل»فهم متن با تکیه بر این قواعد ممکن نباشد؛ 

ی و گواه تعوارم معنوایی آ     گونگونهساز تنوع، زمینه 2،«تأویل»ظرفیت نهفته در نهاد واژه 
کوه   ا  معانی ارا ه شده از سوی عالما  لغوی با حقیقت ایون واژه نسوبتی دارنود   شده است. تم

 انحاآ مختلف در تعاریف عالما  کال ، اصول، تفسیر، حدیث و... بازتاب یافته است.به
اصلی معنایی کلموه بووده،    هستهها که در نگاه او هر ی  از عالما  با تکیه بر یکی از مؤلفه

از یکدیگر فاصوله گرفتوه    هاآ ، در نتیجه تعابیر انددادهیه آ  معنا قرار ساهای دیگر را در مؤلفه
 است، یا آنجایی که به هم نزدی  شده، باز کامالا بر هم منطبق نیست.

« تأویل»اند که ، اما همه، در این نکته مشترک«تأویل»های معنایی به رغم تنوع و تعدد مؤلفه
ی آ  هوا هیو الی از وسایل کشف، با نفوذ به اعما  نصّ، الهیوسبه عنوا  شیوه، روش یا ابزار و 

تا از ورای الفا  با دستیابی به اهداف و مقاصود نهفتوه و ناپیودای آ ، معنوای آ  را      کاودیم را
 تور گسوترده   یهوا افوق ، کنود یمو  ، به اقتضای سیالیت ، در گذر زما  رشد«تأویل»دریابد. لذا، 

حت تأثیر آراآ و نظریات فلسفی، عرفانی، تواریخی و اصوولی   های  تها و گونهو شیوه شودیم
 .(92)عبدالغفار،  ابدییمتنوع بیشتری 

 پذیرد:یمهای مختلفی صورت بنابراین، تأویل یا فهم مخاطب از کال  متکلم، به گونه
، بورای  آ هوای  یا ریشوه  اصولاعم از متن و...( به ) داریپدگاه با بازگرداند  ظاهر ی   -
 .اشی  به معنای اصلشدنزدی 
 3زمانی با ترجیح یکی از معانی محتمل، با تکیه بر قرا ن و دالیل. -

                                                 
، 7، ص 13-14فتحی درینی، الطبری و منهجه العلمی فی التفسیر، مجلو  التوراث العربوی، شوماره      محمد آشنایی با این دیدگاه ن : برای -1

 .شدیاندینمگونه ما خود، اینگر چنین نگاهی است ادرینی فقط گزارش

 نو : موریم قبوادی،    سخن رفتوه اسوت.   -ی و پوشیدگیرمزوارگ گستردگی، سیالیت و روانی، -های معنایی تأویل مقامی دیگرازمؤلفهدر  -2
 ، پژوهشگاه علو  انسانی1397مطالعه تطبیقی تأویلگرایی در تفاسیر متقد  شیعه و اهل سنت، 

 در علم اصول است.« تأویل» این، هما  معنای -3
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نه از جنس معنا و مدلول لفظ(. این نووع از  ) استگاهی، تأویل، امری عینی یا خارجی  -
تأویل در سطوح مختلف، بروز و ظهورهای متفواوت دارد: الوف( مصوادیقی کوه از دیود افوراد       

. دیرسو ظهور خواهد ت. ب( تحقق وعد و وعیدهای قرآ  که در قیامت، بهاس ماندهعادی پنها  
ایون مووارد، حقیقتوی     هموه ج( مصادیق عینی برخی حوادث گذشته در جاری زما . تأویل در 

 خارج از متن خواهد بود.

دستیابی به هر ی  از این انواع، نیازمند لوواز  و شورایط خاصوی اسوت. کسوب آگواهی و       
ل معنوی، برای رسید  به سطوحی از تأویل کارساز است. اما راهیابی بوه  رسید  به رشد و کما

 سطوحی دیگر از آ ، برای بشر ممکن نیست.

 
 «جامع البیان فی تأویل آی القرآن»های تأویل در گونه

( تحلیلگور اسوت، از انبووه    165 /2زرکشوی،  )طبری به سوا  یو  توأویلگر کوه مسوتنبطی      
ای ماهرانوه و  هوای خوود، بوه گونوه    تکیه بر تخصص و مهوارت  روایات( باها )اطالعات و داده

 کند.و عبارات را کشف و استنباط می ظریف، حقایق و معانی نهفته در ورای الفا 
گفتنی اسوت، تعریوف طبوری از تأویول بوا آنهوه اموروزه دربواره تأویول در علوم اصوول،            

ا که طبری، بیشوتر بور معنوای    زیادی دارد. بدین معن فاصلهزبانشناسی، منطق و.... مطرح است، 
مخاطبا  اموروزین او   قطعااپردازد. اما لغوی این واژه تکیه دارد و بی  از آ  به ابعاد تأویل نمی

توانند و باید با کم  دستاوردهای نوین علومی چو  زبانشناسی، اصول و ... ابعاد ناگفتوه و  می
در جامع البیا  بیابند. برای مثال، آنجوا  غیر مصرح تأویل را از طریق تحلیل تعامل او با روایات 

های آ  بازگرداند، سخنی از تأویل نیست. اموا  کوشد تا معنای واژگا  را به اصل و ریشهکه می
تووا  ایون رویکورد را بوا     یمامروزه با استناد به تحوالت روی داده در ساحت علم معناشناسی، 

ارد کسوب اطمینوا  از صوحت ایون     سطحی از تأویل مرتبط دانست. آنهه اهمیت و ضرورت د
 ها و انطبا  آ  با واقع این علو  است.تحلیل
 

 های آنبازگرداندن معنای ظاهر به ریشه

 زمانوه های نفوذ در اعما  نص، مالحظه و شناخت پارادایم معرفتی مرد  در زموین و  از راه
 نی غیر لفظی است.های فرهنگی و تاریخی آ ، به عنوا  قرا پیدایی متن، آشنایی با خاستگاه

، کافی است تا نتواند از رویکرد تاریخی به متن صرفنظر بده استزُ یکه طبری مورخهمین
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عوواملی کوه در   ) اشدر ایون سوطح از تأویول، موتن، در بافوت تواریخی       1(50/ 6کند )طبری، 
گیرد. برای این کار ممکون اسوت توأویلگر در    گیری آ  دخیل بوده( مورد بررسی قرار میشکل

گیوری موتن،   ستجو از شرایطی که متن در آ  تألیف شده، با هدف کشف فضا و شرایط شکلج

فورم دیگور اسوتوار    به تحقیق تاریخی درباره متن دست بزند. این کوش ، خود بر ی  پوی  
به مثابوه یو  حادثوه/ پدیوده تواریخی نگریسوته        هر متندرسطح نخست، به  و آ ، اینکه است
، )ن : خاتمی یافتگیاست که در ادبیات فلسفی با عنوا  وضعیت ایشود. این هما  ویژگیمی

شود. مطابق این مفهوو ، هویچ متنوی در وضوعیت     متن از آ  یاد میمندی یا تاریخ (154 - 151
توا  متنی یافت که فارغ از هر نوع تأثیر و توأثری از موقعیوت زموانی و    . نمیآیدخأل پدید نمی

 تردیود بوا  باشد. فهم مخاطب از موتن پیوا  از ایون منظور بوی     مکانی پدیدار شدن ، واجد معنا 
 خوان  ساده و فهم معنای ظاهری آ  بسیار متفاوت خواهد بود.

چنین مخاطبی عالوه بر معنای ظاهر پیا ، از طریق آگاهی از هر یو  از ایون شورایط، بوه      
 یابد.گردد و قصد او را از پیا  درمیقصد متکلم / مؤلف رهنمو  می

در کشوف و تبیوین معنوای    ، البیوا  مؤید این معناست که طبری در سراسور جوامع   شواهدی
بوه  ها است. بودین معنوا کوه نسوبت     ترین تمرکزش بر معنای اصلی واژهترین و بی آیات، مهم
های فرهنگی و تاریخی واژگا  حساسیتی ویژه دارد و با چنین رویکوردی بوه بررسوی    خاستگاه

هوای موشوکافانه   . به عالوه، افزو  بر تحلیلپردازدیمگذر زما  تحوالت و تغییرات واژگا  در 
 . تا اصالت آ  معنا را بنمایاند.کندیمزبانی، کاربرد آ  واژه را در اشعار عربی کهن نیز دنبال 

های لغوی وی، گواهی است بر توانایی چشمگیر و نیز حسّ زبانی دقیوق او کوه   نوع تحلیل
روند تدریجی تغییر معنای یو  واژه را   کوشدیمی  از معانی، با ارا ه شواهد مختلف برای هر
 اعم از معانی فرعی یا کاربردی( نشا  دهد.)از معنای اصلی به معانی دیگر 

در بیوا  معنوای واژه ربّوانی در     تووا  یمبارز اینگونه تحلیل لغوی طبری را  نمونهنخستین 
هُ الل هُ الْکتابَ وَ الْحُکومَ وَ النببُووَ   ثُومَ یقُوول  لِلن واسِ      ما کا   لِبَش رٍ أ  ْ یؤْتِی 79سوره آل عمرا /آیه 

.... مشواهده و رونود تودریجی تحوول معنوای       وَ لکنْ کونُوا رَبَانِیین  الل هِکونُوا عِباداا لِی مِنْ دُو ِ 
در آ  مالحظه کرد. او ضمن اشاره به وجوود اخوتالف میوا      را( شرعی) یقرآنلغوی به معنای 

: کنود یمالما  در بیا  معنا و مصدا  ربّانیّ، در قالب روایاتی، طیف وسیعی از آنا  را معرفی ع

                                                 
گرایی در فرایند فهوم موتن   تر به این نکته در بحث روش تفسیری طبری اشارت رفت. این رویکرد، یکی از لواز  و مبانی مهم تأویلپی  -1

 است.



 104 شمارة                                                  ثیعلوم قرآن و حد                                                              240

فقیهوا  عوالم کوه    »یا « حکیما  فقیه»، «عالما  حکیم»، «فقیها »، «فقیها  عالم»، «حکیما ِ عالم»
حکیما  »آنا ، : دیگویمو  کندیمتر در معرفی آ  ارا ه در ادامه، معیاری دقیق« احباراندبرتر از 

توری اشواره   آ  به امور اجتماعی و سیاسی به مصادیق عینوی  دامنههستند. آنگاه، با بسط « باتقوا
بندی ایون  اند. سرانجا  در جمعدانسته« والیا  و رهبرا  مرد »کند: برخی، مراد از ربّانیین را می

 اند.ا  و پیشگاما  امر تربیت مرد : ربّانیّا ، والیدیگویماقوال و آراآ و باز هم مستند به روایات 

 مبالغوه اما در دیدگاه اجتهادی او، ربّانیّین جمع ربّانیّ، منسوب به ربّا  است. ربّا ، وصوف   
. او با استشهاد بوه  کندیمکسی است که مرد  را تربیت و کارهای آنا  را مدیریت و رتق و فتق 

و  یکنت امرأ أفضت إلیو  ربوابت  دهد: و شعری از علقم  بن عبده اصالت این معنا را نشا  می
 قبل  ربتنی فضعت ربوب

کوشد روند پیدایی اصطالحی جدیود را  سپس با تشریح انواع تغییرات در ساحت واژه، می
کوه ربّوانیّ    ردیگیمشناس و آشنا با مباحث زبانی، نتیجه عنوا  عالمی زبا به تصویر بکشد و به

ی که از فقه و حکمت آگاه است و کارهای خیور را بوه   منسوب به ربّا  است، یعنی اصالح طلب
. حکیمی فرزانه که حکمت  برخاسوته از  خواندیمو آنا  را به مصالحشا  فرا  آموزدیممردما  

هوای عادالنوه و مصولحانه اسوت.     مبتنی بور شویوه   تقوای اوست. حاکمی که حاکمیت  بر مرد 

آ  متوجوه دیون و    ثموره د  اسوت و  غایت او از حکومت، صالح و مصلحت دنیا و عقبای مور 
اند که در ایون وصوف الهوی داخول باشوند: کونووا ربّوانیّین.        دنیاشا . تنها چنین کسانی شایسته

اند اما شود؛ زیرا احبار، هما  عالما هاست که عامل برتری آنا  از احبار میمجموع این ویژگی
جامعیت در آگاهی به فقه، سیاسوت،  تر است، نوعی تر و جامعمعنایی ربّانیّ، بسی وسیع گستره

 (233 -234/ 3طبری، ) تدبیر امور اجتماعی و مصالح دینی و دنیوی.

به اصول معنوای واژه    روایت، 26 آورد است. پس از  42ذیل سوره ما ده/ آیه : نمونه دوم
غالب بیاورد تا بناش، شاهدی از فرزد کوشد برای معنای برگزیدهکند و میاشاره می« سحت»

 .(155 -156/ 6جامع البیا ، ) اینگونه تحوالتی را که این واژه در گذر زما  یافته، نشا  دهد
بورای نمونوه: طبوری،    ) در زبا  عربی طور کهافزو  بر این، تأکید وی بر لزو  فهم متن، آ 

 بور صود  ایون ادعاسوت    ی دیگور  نشوانه روشون  شده، و در زمانه پیامبر فهمیده می (103/ 14

باید افزود که رویکر غالب او در گزین  روایات نیوز بور هموین اسواس      .(230 -231مالکی، )
 استوار است.
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 ترجیح معنای احتمالی

آنگاه که برای متن، چندین معنا محتمل باشد، باید راهی باشد تا بتوا  یکی از آ  معوانی را  
که ساحت بحوث   برگزید. وقتی قرار است ی  معنا از میا  چندین معنا برگزیده شود، پیداست

 از ظاهر لفظ فراتر رفته و در سطح دیگری باید در پیِ معنا بود.
طرح احتماالت مختلف معنایی برای برخی آیوات و اسوتدالل بور تورجیح یکوی از معوانی       

گرایوی طبوری.   محتمل بر دیگر معانی، بر اساس قرا نی عقلی یا نقلی، شاهدی است بور تأویول  

و آورد  معناهایی  (84، ص هو 1436 )الزهرانی، برای فهم متنعالوه، دست زد  به استدالل به
گرایی او و گرنه تفسویر، بوه ایون هموه     که با معنای ظاهری تفاوت دارد، گواهی است بر تأویل

 ابزار رفع ابها ، نیاز ندارد.
توا  دید که طبری، به نقل از راویا  مختلوف  روشنی میالبیا  بهدر بازخوانی روایات جامع

کند و در پیِ عامل تورجیح یکوی از ایون اقووال     االت متعددی را برای ی  آیه گزارش میاحتم
 آید.برمی

وَ إِ ْ کوادُوا ل یستوت فِزبون   مِون  الْوأ رتمِ     »در مقوا  بیوا  موراد و معنوای آیوه       -نمونه نخست
، ضومن مورور بور احتمواالت     76سوره اسراآ/ « لِیخْرِجُوک مِنْها وَ إِذاا ال یلْبَثُو   خِالف   إِال  ق لیال

کوه نقو     کنود یممختلف، در مقا  ارزیابی میا  آنها، به طرح معیاری برای سنج  آنها اشاره 
اسوت. بوا    سیاق متتن انکارناپذیری در فهم مقصد و مقصود الهی دارد و آ  ضرورت توجه به 

رزمین موورد نظور   مصدا  نزد او برای این آیه، قو  قری  و س نیترمناسباستناد بر این قرینه، 
بدو  جسوتجو از قرا نوی، فقوط     هرچند در برخی مواضع، (132 -133/ 15مکه است. )طبری، 

کوشد بر صحت دیدگاه منتخب خوود  پردازد. اما در غالب موارد، میبه ردّ بعضی احتماالت می
مستدل استدالل کند و آ  را با روایات دیگر یا حوادث تاریخیِ مرتبط یا دالیلی عقلی مستند و 

کند یا میا  آنها جمع بدو  استدالل یا ارزیابی ردّ می ها راسازد. گاهی هم، صحت برخی گزینه
 1گذارد. و شماری از آنها را مسکوت می بنددیم

یا أ یهَوا ال وذِین    است: « نقل»، که قرینه صرف از ظاهرِ لفظ، 59سوره نساآ/ آیه  - نمونه دوم
 ...أ طِیعُوا الر سُول  وَ أُولِی الْأ مترِ مِنْکم آمَنُوا أ طِیعُوا الل هَ وَ

شومارد: امیورا ،   برموی « اولوی االمور مونکم   »طبری در قالب روایاتی مصادیق متعددی برای 
اصحاب سرایای پیامبر اکر  ص، سالطین، صحابیا ، فضالآ، فقیها ، ابووبکر، عموربن خطواب،    

                                                 
 .……سوره محمدص و 38فتح و  16سوره نساآ،  54یی از این دست را بنگرید: ذیل آیه هانمونه -1
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امیورا  و  »گو (؛ آنگاه، در مقا  داوری میا  این همه، گزینوه او  گونهتعبیر  9با )اهل علم و فقه 
 کند. دلیل و مستند او برای این ترجیح، سه روایوت از است و بر این رأی استدالل می« حاکما 

 .(150 -147 /5 )طبری، اند« صحیح»در نگاه او  رسول خدا ص است که
  قول بر دیگر اقوال، استدالل عقلوی  مالک ترجیح ی 114در سوره بقره/ آیه  -نمونه سوم

ی فِی خ رابِهوا..  سَعاستمُهُ وَ  ایهفو نیز سیا  متن است. وَ مَنْ أ ظْل مُ مِمَنْ مَن عَ مَساجِدَ الل هِ أ  ْ یذْکر  

نصوارا )رومیوا ، بختنصور( و مشورکا      مانعا  ]طبری پس از آورد  روایاتی که بیانگر مصدا  
بیت المقدس و بیوت الحورا (، بوا    مساجد )د هستند و نیز مصادیق عرب[ یاد نا  خدا در مساج

استدالل این که هر چند مشرکا  مانع ورود نبی اکر  ص به بیت الحرا  شدند اما در خراب آ  
نکوشیدند و بلکه افتخارشا  آبادانی آ  بوده است. حال آنکه نصارا بوه طوور مسوتقیم یوا غیور      

مناسبترین مصودا  بورای    ردیگیماند. آنگاه، نتیجه کرده مستقیم در ویرانی بیت المقدس تالش
 مانعا ، نصارا است؛ زیرا با سیا  متن که سخن از یهود و نصوارا اسوت، نیوز سوازگارتر اسوت     

 .(398-399/ 1طبری، )
  

 ت قُوول   أ  ْاسوت:  « عقل»، مالک صرف از معنای ظاهر 56در سوره زمر/ آیه  -نمونه چهارم

 الْمُت قِین ...  جَنْبِ فِی...  یحَستر ت یا ن فْسٌ
تقوول  »طبری پس از ذکر نکاتی مفید و شواهدی شعری بر مدعای خود، در اینکه موراد از   
معنای اظهار پشیمانی است، دربواره  به« یا حسرتی»که است و این« ا  ال تقول...»در واقع « نفسٌ

مسیر طاعت خودا داشوتم وکوتواهی    هایی که در گوید: وا ندامتا به خاطر تبهکاریمعنای آیه می
به معنوای پهلوو،   « جنب»که است. در حالی گرفته« امر خدا»کرد . در واقع، مراد از جنب اهلل را 

کنار و.. به ظاهر، معنایی حسّی و مادی دارد. از آنجا که چنین معنایی برای خداونود بوه لحوا     
« امور و طاعوت  »بوه معنوای    عقلی روا نیست؛ طبری، بدو  اشواره بوه چنوین محظووری، آ  را    

 1(13/ 24)طبری، هما ،  استگرفته
 

 جاری شمردن معنای عام در موارد مشابه

، از مباحث مشترک در علم اصوول و تفسویر   «العبر  بعمو  الفظ ال بخصوص السبب»قاعده 

                                                 
 ؛ فمن شاآ فلیکفر و من شاآ فلیؤمن...، که در ظاهر بر تفویض داللت دارد، اما معنای آ  وعید است.157/ 15 : ای دیگر نبرای نمونه -1
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کوه   2اتفوا  نظور دارنود    فریقین که نق  انکارناپذیری در فرایند فهم دارد. غالب عالما  1است
؛ 313 /2 ابن کثیور، )کند. را محدود و منحصر نمی «معنا»، نصّ قرآ  است و سبب خاص، اصل

و  333و  217/ 5 و 42 /2؛ طباطبوایی،  441/ 1 ؛ طبرسوی، 93/ 3 و 46/ 2 ؛ طوسی،87سیوطی، 

 (54 /11 ؛58-57/ 9
تجریود  »و « تنقویح منواط  »عالما  اصول و مفسرا  برای دستیابی به معنای چنین آیواتی بوا   

سوازند. برخوی   ، پیا  عا  برآمده از آیه را اخذ کرده، بر مووارد مشوابه  جواری موی    «البساتم

توا  به مصادیقی عینوی از  با این روش، می 3اند.یادکرده« جری»عالما  از این موضوع با عنوا  
هوای تأویول   یکی از سطوح یا گونه که گذشت،آ  مفهو  عا  در گذر زما  دست یافت وچنا 

 عالما  پیشینی و پسینی، جاری دید  معنای عا  آیه در گذر زما  است.در نگاه 
فهمد، حتی اگر معنوای  در نگاه طبری که نصوص قرآنی را در معنا و مدلوالت وسیع  می

تووا  معنوای عوا  مسوتفاد از آ  را بور      آیه به استناد قرا نی، ناظر به موردی خواص باشود، موی   
اصولی، استنباط و « تنقیح مناط»گیری از طبری با بهره مصادیق مختلف جاری ساخت. در واقع،

( و معنوای آیواتی را   170دهد )مالکی، فهم معنا را تا سطح تجرید، تعمیم و شمول آ  ارتقا می
دهد. او در سراسر تفسیرش با وضوح تما  به ایون  اند، تعمیم میکه در موارد خاصی نازل شده

...( و آ  را در تموا  آیوات   .و 177/ 12و  414و  413 و 412/ 1کنود )طبوری،   قاعده استناد می
 .(177/ 12داند )طبری، قرآ  ساری می

طوور  مستند طبری در ضرورت تمس  به ظاهر عا ، فهم صحابیا  و تابعوا  اسوت کوه بوه    
که آ  بخ  از ظواهر عوا ، بوا    مگر این (276/ 1)هما ،  اندکردهطبیعی به عمو  آیات حکم می

شواید بتووا  ادعوا کورد، وی      4سخنی از رسول خدا )ص( تخصیص یافته باشد.ای دیگر یا آیه
نخستین کسی است که مبانی و اصول این قاعده را در میوا  مفسورا  اسوتوار سواخته و مکورر      

                                                 
موورد بررسوی قورار     «اسباب نزول» مبحثو در علم تفسیر، ذیل « عا  و خاص»و موضوع « الفا »این عنوا ، در علم اصول ذیل بحث از -1

 گیرد.می

ینما  به این دلیل است که این حکم مخالفانی هم دارد. برخی در مورد شماری از آیات این قاعده را جاری این که گفته شد غالب عالم -2
(، اسباب نزول و نق  آ  در تفسیر قرآ ، مشهد، به ش 1391با چنین حکمی همراه نیستند. ن : سهیال پیروزفر، ) اساسااو بعضی دیگر  دانند

 227نشر انتشارات آستا  قدس رضوی، ص 
نقول   "ما من آی ٍ إال و قد عمل بها قو  و لها قو ٌ یعملو  بها.»که گفته است:  در این زمینه، اشاره دارد تاریخ به تعابیر تلویحی ابن مسعود - 3

 9/ 1از طوسی، التبیا  فی تفسیر القرآ ، 
برخی آیات، به دلیل وجود قرا ن، تنها معنا یا مصداقی ی عمیق اشاره دارد و آ  این که: باید دانست که گاه در لفظ عا  انکتهاین سخن به  -4

، 1 ج(، التمهید فی علو  القرآ ، ترجمه جواد ایروانی، قم، مؤسسه فرهنگی تمهید، ش 1396)خاص مورد نظر است. ن : محمدهادی معرفت، 
 .اندشدهی خاصی دارد که به شکل قضیه خارجیه صادر هاگروهکه اشاره به  371 ص
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؛ 29/ 11؛ 143و  48/ 9؛ 66و  10/ 7؛ 80/ 6؛ 340و  331و  287و  175/ 2؛ 277/ 1طبوووری، )
البیوا  عون اصوول    کتواب  کند. او مخاطبوا  خوود را بوه    می تأکیدبر آ   (...و 29/130؛ 66/ 17

 زو.....( 7/ 5؛ 404/ 1)هما ،  دهداش نیز ارجاع میاالحکا 
خاص، به موارد مشوابه  در   ردیکی از ابعاد مهم این بحث، تسری یافتن حکم، از ی  مو

شوتر بور   گذر زما  است. بدین معنا که ضمن قبول نق  سبب خاص در فهم بهتر معنای آیه، بی

ای بر تما  وقایع مشابه که در آینده واقع خواهندشد، شود که حکم چنین آیهاین نکته تأکید می
 .(88 سیوطی،: )ن بنداند عالما  پسینی نیز به این اصل پای 1نیز ساری است.

 

 شواهد روایات جری در تفسیر طبری

نای عا  در موارد مشابه این  برای اثبات فرضیه این نوشتار، به شواهدی از جاری شد  مع
سوخنی بوه    2«جوری »البیا  اشاره خواهدشد. گرچه طبوری از  در جامع« جری»در طول زما  یا 

هوایی کوه در مقوا  بیوا      است؛ اما از نوع روایاتی که ذیل آیات آورده و نیز تحلیل میا  نیاورده
 دید. را در این اثر قرآنی« جری»توا  ردّ پای روشنی میآراآ خود دارد، به

 سَعتیهُم ض ل  ال ذِین  أ عتماال بِالْأ خْسَرِین  ن بِّئُکمتنُ هَلْ قُلْ» طبری ذیل روایات آیه -نمونه نخست

کوارا   ای از خسرا : ضمن شرح کوتاهی، طیف گسترده103 -104کهف/ ...« و ایالدن اهیالحی ف
انود( گرفتوه   ها حبس کردهکند: از راهبا  و اصحاب صوامع )که خود را در صومعهرا معرفی می
توری اشواره   عنوا  قشر خاصی از اهل کتاب(؛ در روایات میانی به مصوادیق عوا   تا قسیسا  )به

کند که تما  یهودیا ، نصاری یا کافرا  از اهل کتاب. سپس تأکید می ازکند: تما  اهل کتاب می
در دیون، در مسویر ضواللت    ها، ابتدا بر حق بودند اما با شرک به پروردگار و بودعت  این گروه

اند. امّا تالش آنها در دنیوا  پنداشتند که بر حق و بر سبیل هدایتها میکوشیدند. با این حال، آ 
 (.31/ 16)طبری،  گم شد و...؛ اهل آت  از آنها دور نیستند

بیند. لذا با آورد  هنوز مخاطب خود را برای شناخت خسرانکارا ، راضی نمی گویی طبری
هوایی از عصور   کنود. ایون بوار نمونوه    دیگر، سطحی دیگر از خسرانکارا  را معرفی میروایاتی 

                                                 
گونه جاری است که بر اول ما... ر ع: قرآ  زنده است ... و مانند شب و روز و خورشید و ماه جریا  و سریا  دارد. بر آخر ما هما اما  باق -1

 (203/ 2عیّاشی، ) خاص( است.) رسی بگویی درباره ی  چیز واحدبنابر این مبادا از کسانی باشی که به هر چیزی می

هور  . اسوت  المیزا  فی تفسیر القورآ  عنوا  اصطالحی قرآنی به کار برد، عالمه طباطبایی، صاحب تفسیر نخستین کسی که این عنوا  را به -2
ی بحثی برا .های آتی در منابع روایی اهل سنت و شیعه وجود داردچند، روایات مستفیضی در ضرورت جاری دانستن آیات در عصرها و نسل

 241 -250(، تفسیر فرات کوفی، بازشناسی میراث کهن شیعه، ش 1389)مبسوط در این خصوص، بنگرید: مریم قبادی، 
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انود. بوا   های آنا  را از نزدی  تجربه کورده شناسند و ویژگیآورد که مرد  آنها را میاسالمی می
آورد، پیداست که بسی فراتر از تفسیر رفته و پویِ نشوا  داد  اسوتمرار    روایاتی که در اینجا می

کتاب، کافرا  آنها، راهبوا  و قسیسوا  بوود، بسوط     ه است. یعنی پیا  آیه را که شامل اهلپیا  آی

( حروراآ )بوا ذکور برخوی    2 ( خوارج1کند: مسلمانا  برای  ذکر می زداده و مصادیق دیگری ا
 (32( با اشاره به ابن الکواآ، تو و یارانت )هما ، 3های آنا ( ویژگی

گوید حروراآ، تنها یکی از مصادیق و در پاسخ مخاطب می دهبرآنگاه، افق نگاه  را فراتر 

داند که از حق روی برتافتنود، در اجتهادشوا    آ  هستند. سرانجا ، آیه را شامل تما  کسانی می
 گمراه شدند و در سایه عملشا  به جرگه کفر درآمدند، از هر دینی که باشند.

کفر اسوت، شوواهدی از جامعوه اسوالمی     هلای که در بافتار آیات ای برای آیهطبربنابراین، 
 آورد. یعنی پیا  عا  آیه را بر مصادیق عینی از گذشته به بعد جاری دانسته است.می

پیداست در زما  نزول این آیه، نه گروهی به نا  خوارج وجود داشته، نه فرقه حروراآ و نه 
  مووارد مشوابه اسوت، شواهد     ابن الکواآ. تأکید پایانی طبری مبنی بر اینکه حکم آیه شامل تموا 

 عینی و بارز نگاه تأویلی طبری است.
« وَ مَنْ أ ظْل مُ مِمَنْ ذُکر  بِآیاتِ رَبِّهِ ثُمَ أ عتر مَ عَنْها إِن ا مِن  الْمُجترِمِین  مُنْت قِمُو » ، آیهنمونه دوم

را ، کوا است. در مقوا  معرفوی مجورمین، طبوری مصوادیق مختلفوی را آورده: گنواه        22سجده/ 
 بدکارا ، معتقدا  به قدریّه.

بنابر اسناد معتبر، مباحثی چوو  قدریوه، در روزگوار صوحابیا  متوأخر مطورح بووده اسوت         
بنابراین، طرح و تداول مسأله قدر و بلکه پیدای  قدریه به یقین از حوادث نیمه دو  قور  اول  

تن مفهو  عا  آیه طبری با جاری ساخ، لذا (4، ص 13، شماره 1367هجری است )جهانگیری، 
 در این فرقه، مصداقی عینی از مجرما  در این آیه برای مخاطبا  خود ارا ه کرده است.

 در ادامه، گویی به این نتیجه رسیده که نبایود مفهوو  عوا  آیوه را بوه یو  گوروه انحرافوی        
 ِ انود: همراهوا  گوید،: سه گروه در شمار گناهکارا قدریه(، محدود و منحصر شمارد، پس، می)

ی  از ایون  ( پیداست هیچ112-111/ 21)طبری،  عا  والدین، پیروا ِ جریانهای باطل. ،ظالما 
موارد، با ظاهر آیه نسبتی ندارد. بنابراین، ظاهراا، مفهو  عا  آیه بور مصوادیقی عینوی در جواری     

 است.زما  تطبیق یافته

ق هُ یوت َ حَصادِهِ وَ ال تُسترِفُوا إِن هُ ...وَ آتُوا حَ: است 141این گونه، سوره انعا / آیه نمونه سوم 
 .ال یحِبُّ الْمُسترِفین 
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در این آیه، طبری پس از بحث و فحصوی مفصول دربواره فرازهوای     « التسرفوا...»در تأویل 
: حکم برآمده از این آیه که در موورد خاصوی   دیگویممختلف آیه، در بخ  بیا  دیدگاه خود، 

 /8طبوری،  ) 1می عا  است. بلکه عمو  آیات قرآ  چنین اسوت. بر نبی اکر  ص نازل شده، حک
46) 

قابل تأمل است، کوه طبوری در بیوا  مصودا       4 هیآدر تأویل سوره تحریم/ -نمونه چهارم
طیّ روایات متعدد، از ابوبکر، عمربن خطاب، خیار المؤمنین و انبیاآ بوه  ، «صالح المؤمنین»برای 

]بدو  اشاره به روایاتی که  (105/ 28)طبری،  ه است.عنوا  مصادیق صالح المؤمنین سخن گفت
 (.415/ 4مصدا  این عبارت را علی بن ابی طالب دانسته است )برای نمونه ن : ابن کثیر، 

إِ   ال ذِین  آمَنُوا وَ عَمِلُووا الصَوالِحاتِ أُولئِو  هُومت خ یورُ      »روایتی است ذیل آیه  -نمونه پنجم
طبری حکم آ  را بر تما  مؤمنوانی کوه عمول صوالح انجوا  دهنود، جواری        ( که 7بیّنه/ ) «الْبَرِی ِ
تورین مصودا    باقر )ع( از نبی اکر  ص، برجسته محمدبن علیداند. سپس با نقل روایتی از می

 .(171 /30)طبری،  داندخیر البریّه را علی بن ابی طالب و شیعیا  او می
أ خ وذْنا مِیثواق کمت ال ت ستوفِکو   دِمواآَکمت وَ ال     وَ إِذْ  اسوت:  84در سوره بقره/ آیه  -نمونه ششم

 ثمّ أقررتُم و انتُم ت شهَدو . تُخْرِجُو   أ نْفُسَکمت مِنْ دِیارِکمت
پس از بررسی معنای برخی واژگا ، مثل سف  و اینکه مراد از آیوه در ریخوتن خونشوا  و    

کنود، آنگواه در   یمو طورح  شا  چیست، احتماالت مختلفی را برای آیه ماخراج کرد  از سرزمین
گوید: گرچه خبر از گذشته است، اما مخاطبا  زما  پیامبر ص را نیز شامل یمیانانتم تشهدو ، ب
اما خبر ناظر بر اسالف  اندکردههر چند خطاب به کسانی است که پیامبر ص را درک ) شود.یم

دموا  زموا  حضورت    و گذشتگا  است( زیرا در واقع، کسانی که خدا از آنها میثوا  گرفتوه مر  
ونه مردما  زما  پیامبر ص( لذا، تمامی آیندگا  آنا  را در پیا  و حکم ایون آیوه   بودند )موسی 
در واقوع،  ( 313/ 1)طبوری،   کنود شمارد و آنا  را با وصف عهدشوکنی شوماتت موی   یمسهیم 

خطاب به نوع عهدشکنا  و خونریزا  و ... است که نخستین گوروه موورد اشواره، عهدشوکنا      
 اند.زما  موسی ع بوده

 
 روایات ناظر به باطن آیات در تفسیر طبری
کند. های زیرین متن، به بطن آیات اشاره میطبری در بخشی از روایات، با جستجو در الیه

                                                 
جریر بن عطی  شاهدی گویا باشد بر نحوه تحلیل معنای واژه اسراف، که برای تأیید معنای اسراف، به شعری از  تواندیمبه عالوه، این آیه  -1

 .کندیماد استنبن یربوع هو( شاعری از بنی کلیب  110 -هو  33التمیمی ) الکلبی الیربوعی
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گرچه تعداد این نوع روایات پرشمار نیست، اما وجود موارد انگشت شمار آ  هم کوافی اسوت   
 طبری به این مقوله زبانی. تا شاهد و گواهی باشد بر نوع نگاه

 الْبَستوطِ  کول   الت بتسُوطْها  وَ عُنُقِو  إِلی مَغْلُول  ا یدَک الت جتعَلْ وَ» ظاهراا در آیه -نمونه نخست

است؛ زیرا حاصل ، هم از بخل و هم اسراف در انفا  نهی شده29اسراآ/ « مَحتسُورا مَلُوماا ف ت قْعُدَ

بندی شده و ایون معوانی را   ما در ادامه، این نهی، مرتبهچنین رفتاری پشیمانی و حسرت است. ا
توا  در تأویل آیه دید: معنای منع نخست، منوع از هزینوه کورد  رز  الهوی در مسویر غیور       می

/  15اش سلب رز  خواهود بوود )طبوری،    رضای او یا در جهت خشم خداوند است. که نتیجه

بوا  ) ستت را از طاعت و حق الهی باز ندار.ای دیگر، معنای آیه این است که، د( در الیه76-77
رز ( در ) مشغول شد  به امور شخصی، از طاعت الهی غافل مشو( یا نهی از هزینوه کورد  آ   

اسراف(. قطعاا انفوا  در راه  ) جهت معصیت خدا یا در مسیری که به صالح و شایسته تو نیست
اما به روشنی  ؛شودرداشت نمیاین معانی گرچه از ظاهر آیه ب حق، در طول اطاعت الهی است.

بوه بیوا     آیود. شمار موی پیداست که آنهه در طول معنای نخست آمده، تأویل الیه زیرین آیه به
توا  گفت کوه نهوی از خورج کورد ، نهوی از بخول، نهوی از        دیگر، با دقت در این روایات، می

ت خدا باشد، هموه  بازداشتن دست از نیکی و ده  و سرانجا  نهی از هرکاری که در راه اطاع
 در طول یکدیگر و هر کدا  به مثابه باطن دیگری است.

هوای زیورین آیوه را    ای بوه بواطن آیوه نودارد؛ اموا عموالا برخوی الیوه        گرچه طبری، اشواره 
 است.بازنموده

اسوت. طبوری، برخوی     6لقموا /  « وَ مِن  الن اسِ مَنْ یشْت رِی ل هتووَ الْحَودِیث  »آیه  -نمونه دوم
کنود. بوا تحلیول ایون روایوات      را که در لسا  روایات آمده، گزارش می« الحدیث لهو»مصادیق 

ای طولی با یکدیگر قرار دارند و هور کودا    مصادیق در رابطه توا  دریافت که اینروشنی میبه
را غنوا و  « لهوو الحودیث  »گاه، مصدا   (63-61/ 21 طبری،) تواند بطن دیگری به شمار آیدمی

عنووا  ابوزار لهوو    به (63)هما ،  . بار دیگر، به طبل(61)هما ،  استستهگوش سپرد  بدا  دان
گوید. در سخن می« شرک»های زیرین خریدارا  لهو الحدیث، از اشاره دارد. آنگاه در بیا  الیه

( سورانجا  لهوو   جوا )هموا   کنود. معرفی موی « اهل کفر»ادامه خریدارا  لهو الحدیث را با عنوا  
کنود، موراد از   بندی اعال  میاند. در جمعداند که مرد  بدا  سرگر ی میالحدیث را سخن باطل

نبوی   لهو الحدیث هر سخنی است که از سرِ لهو از راه خدا ]شنید  )شناختن( نواهی خداوند و
اکر  ص[ بازدارد، خداوند لهو الحدیث را عا  مطرح کرد توا تموامی مصوادیق باطول و لهوو را      
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 جا(.)هما  برخی مصادیق آ  )غنا و شرک( اشاره شده است دربرگیرد و برای نمونه به
یخْورِجُ الْحَوی مِون  الْمَیوتِ وَ یخْورِجُ      »اشاره به بطن، در تفسیر طبری ذیل آیه  -نمونه سوم

 1و آیات مشابه آ  19سوره رو / « بَعتدَ مَوتتِها وَکذلِ  تُخْر جُو  الْمَیتَ مِن  الْحَی وَ یحتی الْأ رتمَ
. طبری پس از گزارش چندین روایت، از قول حسن (367/ 7)طبری، هما ،  استهقابل مشاهد
، ایون  قطعواا ( 30/ 21افزاید: مراد از حیّ، مؤمن و مراد از میّت، کوافر اسوت )طبوری،    بصری می

روایت در شمار روایات تفسیری نیست؛ زیرا هیچ نسبتی با واژگا  و مفردات آ  ندارد. هرچند 
کوه وی، بوه تموا     بری نیست، اما صِرف گزارش آ  گواهی اسوت بور ایون   این قول، برگزیده ط

 است. جوانب و زوایای روایات توجه داشته و با دقت و آگاهانه این روایات را گزارش کرده
 

 گیرینتیجه

کشف معنوای اصولی آیوه متشوابه از میوا        محدود به راگرچه طبری در تعریف تأویل، آ  
اموا   ؛(123/ 3طبری، ) داندمیبه، از طریق ارجاع آ  به آیه محکم محتمل برای لفظ متشا معانیِ

ای که در ساحت علو  مختلف، به ویژه علو  زبانی و معناشناسوی روی داده،  با توجه به توسعه
این امکا  فراهم آمده است تا با تحلیل ضوابط تأویول و جسوتجو از اصوول تأویول در جوامع      

های مختلوف موتن   در عمل، چگونه از تأویل در سطوح و الیهالبیا ، بتوا  اثبات کرد که طبری 
هوا در  های مختلف تأویل و فراوانی برخی از آ هایی از گونهاست. لذا، با ارا ه نمونهبهره برده 

 شود.این تفسیر، فرضیه این پژوه  تأیید می
جوه  هرچند نتوا  ادعا کرد که طبوری بوه تموا  زوایوا و دقوایق اموروزین بحوث تأویول تو        

توا  گفت روش او به عنوا  مفسری آگاه و آشنا به تاریخ، فلسفه آ ، یقین میاست، اما بهداشته
متخصص در علو  زبانی، معنا و داللت، مجتهد در فقه و اصول و... که در پیِ فهم معنای موتن  

قابل تحلیل است. در واقع، طبوری در مقوا  فهوم و در    « تأویل»قرآ  بوده، در چارچوب روش 
گا  بعد تبیین متن، از تفسیر و تأویل هر دو بهره برده است. اما ظاهراا گسوتره تأویول را عموالا    

 تر از تفسیر دیده است.وسیع

رانود  بیند و فقط بر هما  نمط موی طبری، لزومی بر تصریح بر این نکته نمی رسدیمبه نظر 
کنود.  یون روش را کدگوذاری موی   ، ا«البیا  فی تأویول آی القورآ   جامع»و تنها با انتخاب عنوا  

گواه، تشوخیص ایون    « تأویول »و « تفسویر »توا  انکار کرد که به دلیل نسبت بسویار نزدیو    نمی

                                                 
 انعا  29آل عمرا  و  27 -1
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ها از یکدیگر در این اثر قرآنی، نیازمند تأمل و دقت زیادی اسوت. اموا در برخوی مووارد،     حوزه
 ها بسیار شفاف، گویا و آشکارند.نمونه
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