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 1چکيده
که از دو نظام کالمی  ندم( دو مفسر بزرگ در تاریخ تفسیر922ق/ 310جریر طبری ) بن ش( و ابوجعفر محمد1385-1309محمدهادی معرفت )

طبری و دیدگاه آن دو دربارۀ  جامع البیان عن تفسیر آی القرآنمعرفت و  التفسیر األثری الجامعاجمالی  ۀو اعتقادی متفاوت متأثرند. بررسی و مقایس
به روش  التفسیر األثری الجامعمبانی و روش تفسیری از آن جهت ضرورت دارد که شناخت مبانی و روش مفسر در فهم تفسیر تاثیر بسزایی دارد. 

نیز با همان روش اما با رویکرد کالمی اهل سنت به نگارش درآمده است. حال این سؤال قابل طرح  جامع البیانروایی و با رویکرد کالمی شیعه و 
 اند؟ برآیندهای یکسانی داشتهمبانی مشترک بوده و  ۀآیا در هم ،اندبا توجه به اینکه این دو تفسیر با رویکرد واحدی نگاشته شده :است
 .جریر طبری، قیاس، خبر واحد، روش تفسیر بن ، محمدهادی معرفت، محمدجامع البیان، التفسیر األثری الجامع: واژهاکلید
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 مقدمه
، برای هدایت و تربیت بشر از جانب حق تعالی فرستاده شده است. این قرآن کریم معجزه جاوید خاتم انبیا محمد مصطفی

علما و مفسران شرح و تفسیر فراوان بر آن  .کندهر نیازمند به هدایتی را رفع نیاز می و هاستملجأ و محور امور انسان کتاب
 اند.نوشته

 .گذاردهر عالمی طرز تفکر خاص خود را دارد و با مبانی، اصول، تفکر و باورهای خویش پا به عرصه تحقیق و پژوهش می
تخصص خویش روشی  ۀدر حیطهریک علوم که علما بدان ملتزم هستند،  ۀمشترک تحقیق در همرو، عالوه بر چارچوب از این

 خاص دارد که شناخت و معرفی آن به آیندگان به عنوان الگوی علمی مفید خواهد بود.
عجم شناسی، بررسی، تحلیل و معرفی تفاسیر، کارهای گوناگونی انجام شده، از نگارش طبقات المفسرین و مدربارۀ کتاب

اند های تفاسیر یا یک تفسیر پرداختههایی که به تحلیل و نقد سبک و روشهای خطی و تفسیرشناسیتفاسیر گرفته تا معرفی نسخه
لذا این پژوهش به بررسی  .اند. اما مطالعات تطبیقی کمتر انجام شده استها را بیان کردههای آنهای مثبت و نارساییو ویژگی

تفسیر در  ،تطبیقی مبانی و روش دو مفسر قرآن، محمد هادی معرفت از علمای شیعه و ابن جریر طبری از بزرگان اهل سنت
شود. تفسیر طبری پردازد، زیرا بیان مبانی و روش مفسر موجب شناخت بهتر و فهم تفسیر میمی البیان جامعو  األثری الجامع

اغلب نگارش  .اندروایی نوشته شده ۀتفسیری نخستین و تفسیر معرفت از جمله آثار تفسیری متأخر است که با صبغ از جمله آثار
کنند و چنین نیست که در گردد، در دوره متأخر مفسران به روایت استناد میتفسیر با این شیوه به دوره آغازین تفسیرنگاری برمی

تفاسیر مذکور، مقاالت و کتب فراوانی به طور  بارۀقابل یادآوری است که هرچند، در د.تفسیر آیات تکیه بر روایات داشته باشن
است. لذا سؤاالتی که این نوشتار در پی پاسخ  نشده بررسیتاکنون به صورت مقایسه ای این دو تفسیر  ،مجزا نوشته شده است

در تفسیر از چه منابعی استفاده کردند؟ نکات  مبانی و روش تفسیری معرفت و طبری چیست؟ :هاست از قرار ذیل استبه آن
 در چیست؟  جامع البیانو  التفسیر االثریافتراق و اشتراک 

دو مفسر، مبانی تفسیری  ۀضمن معرفی منابع مورد استفاد و ای و توصیفی استکتابخانه ۀروش تحقیق این نوشتار به شیو
پردازد و به ضرورت نگارش تفسیر روایی توسط مفسری های دو مفسر میدیدگاه در حد توان به بیان آرا ونیز کند. ها را بازگو میآن

دو تفسیری که با روش یکسان نگاشته شده مشخص و تمایزات تفسیر  هایتفاوت همچنین. کندمیشیعی در عصر حاضر اشاره 
 کند. مکتوب در قرن سوم با تفسیری در قرن حاضر را بیان می

 آشنایی اجمالی با تفاسير .1
 تفسیر طبری .1-1

ترین تفاسیر روایی جامع، اثر ابوجعفر محمد بن جریر طبری )د ترین و مهمیکی از کهن ،تفسیر طبریمعروف به  ،جامع البیان
ود تاریخ خ ۀطور که مؤلف در مقدمای گسترده از روایات مستند تفسیری است. نام این اثر همانم( مجموعه922ق/ 310

و یاقوت حموی نیز در شرح احوال طبری، همین ( ۶۰ /۱: ۱۳۸۷ـ۱۳۸۲)طبری، است  جامع البیان عن تأویل آی القرآنآورد، می
اند، بیشتر منابع متقدم و متأخری که در پی به دست دادن گزارشی از این اثر بوده .(۴۴ /۱۸ :۴۰۰1)حموی،  نام را آورده است

 /1 :1381 ؛ ذهبی،69 /6 تا:بی ؛ زرکلی،171 /6 تا:بی ؛ ابن جوزی،163 /2 تا:بی )خطیب،اند هایی متفاوت از نام کتاب آوردهضبط



در دست نیست. فقط دو گزارش در منابع وجود دارد که یکی از  لیف این اثرألف برای تؤتاریخ دقیقی از زمان آغاز کار م .(205
ق از  290تا  283های و دیگری از امالی کل اثر میان سال (62 /18 ، همان:)حمویم  882ق/  270امالی بخشی از کتاب در 

مجلد و به زبان  سیدر این تفسیر  .(42 /18 ، همان:حموی ؛164 /2 همان: )خطیب،سوی طبری به شاگردانش خبر داده است 
 باشد.شامل تمام سور قرآن از ابتدای فاتحة الکتاب تا انتهای سوره ناس می وعربی 

)طبری، های ناظر به نزول قرآن را بر هفت وجه آورده های مقدماتی آغاز کرده، سپس روایتطبری تفسیر خود را با بحث
 .(20 - 15 /1: 1322)طبری،  پاسخ گفته استو به ایراداتی که در این باب وجود دارد ( 15 - 9 /1 ؟1322

به تفسیر آیات « القول فی تأویل قوله تعالی»ای فراگیر دربارۀ مسائل مرتبط با قرآن، با عنوان وی پس از نگارش مقدمه
با عناوینی گونه موارد سخن خود را کوشد دیدگاه خود را در تبیین مراد الهی از آیات بیان کند و اغلب در اینپردازد و میمی

آیات، ترتیب معّینی را دنبال نکرده است،  ۀدر تفسیر همطبری توان گفت می .آوردو مشابه آن می« یقول تعالی ذکره»همچون 
گونه عمل کرده است که نخست یک یا چند آیه را آورده و گاهی پیام کوتاهی از آن را که در واقع مرکز ولی در بیشتر موارد این

ها را متعرض گردیده و قرائت مورد نظر کند و در بعضی از موارد انواع قرائتگیرد، به خواننده منتقل میمیبحث تفسیری قرار 
 های مختلف آیه را تفسیرسپس قسمت و پردازداگر برای آیه سبب نزول نقل شده باشد به طرح آن می .خویش را برگزیده است

های البته شایان ذکر است که در بیشتر موارد برای توضیح واژگان به بحثآورد. و برای تفسیر هر قسمت، روایاتی می کندمی
کند و در مواردی که های لغوی و ادبی را قبل از بحث تفسیری مطرح میشود و در برخی موارد بحثلغوی و ادبی متوسل می

ها را تحلیل و بررسی پردازد و آنامون آن میآورد. گاه به بیان نظرات مفسران پیرمیاقتضا دارد، مباحث فقهی یا کالمی را به میان 
دلیل در رد اقوال گوناگون، نظر خویش  ۀگزیند یا با اقامکند و سرانجام، پس از بررسی و توجیه اقوال، یا قول مرجح را بر میمی

 .(۱۸۲و  ۱۷۷، ۱۰۸ /1 :1322)طبری،  داردرا بیان می
 تفسیر معرفت .1-2

 ۀش( است که با انگیز1385-1309گرا، اثر محمد هادی معرفت )یکی از جدیدترین تفاسیر جامع نقل التفسیر األثری الجامع
وی در مدخل تفسیر خویش نیز به همین ( 10: 1385)معرفت، جداسازی روایات تفسیری سلیم از سقیم نگاشته شده است 

شمسی آغاز گردیده و تا  1379روه ده نفری از سال این تفسیر با همکاری دو گ .(6 /1: 1383)معرفت، مطلب اشاره نموده است 
 . بقره به قلم ایشان نگارش یافته است ۀاما فقط تا انتهای سور ،پایان قرآن کریم فیش برداری شده

صفحه از مجلد اول را به خود اختصاص داده  250آن در حدود  ۀاین تفسیر به زبان عربی و در شش مجلد است و مقدم
ل قرآن، تفسیر و ئای از برخی مباحث تألیفات مفسر در زمینه علوم قرآنی مانند مباحث فضات: عصارهتوان گفاست که می

در این تفسیر  .ها به صورت ترتیبی از سوره حمد آغاز شده استباشد. پس از مقدمه، تفسیر سورهتأویل، حروف مقطعه و ... می
گردیده و مفسر با استفاده از محتوای روایات موجود دربارۀ آن، تفسیر اجمالی آن را طبق روایات یک آیه تعیین هایبخشابتدا 

سپس روایاتی  ،آورد که معمواًل در ابتدا روایاتی در بیان شأن نزولرا می بخشرسیده از سلف نوشته و سپس روایات مربوط به هر 
و روایاتی  بخشر تفسیر واژگان و مفردات آیه و همچنین روایاتی در تفسیر مستقیم آن مربوط به قرائت و بعد از آن روایاتی د

 کند.متناسب با آن و در انتها در صورت وجود، روایات مجعول و اسرائیلیات را بیان می
ای ورههمچنین به تناسب، ذیل برخی آیات به مباحث فقهی، اصولی، کالمی و ... پرداخته است. وی معتقد است که هر س



شود و علت تفاوت تعداد آیات سور را همین طور کامل بیان نشود سوره تمام نمیاهداف خاص خود را دارد و تا غرض آن به
 .(35 - 34 /2 :1387)معرفت، کند داند. مثاًل در ابتدای سوره بقره مقاصد سوره و هدف آن را بیان میمطلب می

 منابع مورد استفاده در تفاسير .2

بخشی از  ۀدهندمنابعی که مفسر در تفسیر خویش بدان استناد نموده، عالوه بر اهمیت آن در شناخت روش مفسر، نشانمعرفی 
بینش و محتوای علمی مفسر نیز هست. بیان این مطلب ما را به میزان تأثیرپذیری مفسر از مفسران قبلی و شخصیت علمی 

 گردد.صاحب تفسیر رهنمون می
از خود مانند تفسیر ابن عباس، سعید بن جبیر، مجاهد بن جبر، عبدالله بن مسعود و زید بن اسلم و ... طبری از تفاسیر قبل 

های استفاده کرده است. همچنین روایت یونس بن بکیر در اختیار طبری بوده که از مصادر مهم او در این تفسیر به خصوص بخش
های محمد بن سائب کلبی، اثر محمد بن اسحاق و نوشته عث و المغازی، المبأالمبتدهای مربوط به داستان آفرینش است. کتاب

 ابوعبیده نیز از منابع مورد استفاده طبری است. مجاز القرآنفراء و  معانی القرآنکتاب  ،فرزندش هشام و محمد بن عمر واقدی
و در معنای آیات  کردهها را بررسی احادیث موجود در آنبه ویژه های تفسیر قدیم و جدید استناد جسته، معرفت نیز به کتاب

ها استفاده نموده و در عین حال به تحلیل و نقد برخی دیگر پرداخته است. حدود سی عنوان تفسیر از فریقین مورد از برخی آن
تفسیر  ؛تفسیر سلمی ؛تفسیر البغوی ؛شیخ طوسی التبیان ؛، محمدجواد بالغیآالء الرحمنمراجعه او بوده است، همچون: 

معرفت متوجه  ۀوی بوده است. با نگاهی به تفاسیر مورد استفاد ۀنیز از منابع مورد استفاد تفسیر طبریکاشانی و ... صافی ال
ۀ مأخذ حدیثی مورد استفاد شصتشویم از تمام انواع تفاسیر ادبی، روایی، عرفانی و جامع از فریقین بهره برده است. بیش از می
شود. به منابع تاریخی و رجالی نیز شیعه و صحاح سته و مسانید اهل سنت دیده می ۀها کتب اربعقرار گرفته که در میان آن وی

 االتقانرجالی شیعه، کتب رجالی عامه، تاریخ ابن عساکر و تاریخ بغدادی و منابع علوم قرآنی همچون  ۀگانهمچون کتب هشت
عّدة نجفی،  جواهر الکالمخویی،  اجود التقریراتاصولی از جمله  -خویی و منابع فقهی البیانزرکشی و  البرهانسیوطی، 

ابن منظور نیز استناد کرده  لسان العربخلیل بن احمد فراهیدی،  العینلغوی همچون  -شیخ طوسی و منابع ادبی االصول
 . (1)است

 مبانی تفسيری مفسران .3

به ها و بستر زیرین آن و در هر علم، پایه( 302 /1 :1404)ابن فارس،  ان هر شیء استمبانی در لغت به معنای اساس، بنیاد و بنی
که در ( 40 :1382)شاکر، در خصوص تفسیر، مبانی آن عبارت است از باور و اصول پذیرفته شده و مسلم مفسران  آید.شمار می

 گردد.ی خاص در تفسیر میها سبب رویکردها سهیم است و پذیرش اثباتی یا نفی آنفرایند تفسیر آن
گردد که اختالف در تفاسیر را به وجود مبانی تفسیر به عنوان پیش فرض و مطالب پذیرفته شده و اعتقاد و باور مفسر تلقی می

ها آورد، زیرا عالوه بر مبانی کلی تفسیر، مبانی دیگری وجود دارد که خاص هر مفسر است و مفسر قبل از شروع به تفسیر، آنمی
 های بنیادین نیز تعبیر شده استپذیرفته و یا در مواردی پس از تحلیل، مستدل و معتبر نموده است. از مبانی، به پیش فرض را

کند و روش تفسیر خود را ترسیم می ۀهر مفسری بر اساس مبانی منتخب خود، قلمرو و گستر (12 :1385)رضایی اصفهانی، 



 باشد. ها میدی و ... با یکدیگر برخاسته از مبانی مفسران آنتمایز اساسی تفاسیر ادبی، کالمی، اجتها
تفسیرپژوهان، در روش نقلی  ۀطبری و معرفت با مبانی نزدیک به هم به تفسیر قرآن پرداختند؛ چرا که تفسیر هر دو بنا بر گفت

اند، اشاره ود آن را بیان کردهخ ۀبه بیان مبانی تفسیری طبری و معرفت که اغلب در مقدم اکنونگرایی مشترک است. یا نقل
 کنیم.می

 وحیانی بودن قرآن .3-1
اند. معرفت و طبری نیز عموم مفسران قرآن کریم معتقد به وحیانی بودن قرآن کریم بوده و با این مبنای اساسی به تفسیر پرداخته

 اند. با این مبنای اساسی به تفسیر قرآن پرداخته
به وی البته  .(58 /1 :1383 )معرفت،داند تفسیر خویش الفاظ ساختار آیات قرآن را از وحی الهی می ۀمعرفت در مقدم .3-1-1

که الفاظ و را خویش به موضوع وحیانی بودن ساختار قرآن پرداخته است و سخن برخی  علوم قرآنیطور مبسوط و با استناد در کتاب 
ند معانی قرآن بر قلب پیامبر اکرم القا شده و آن حضرت خود آن را در قالب الفاظ در ااند و گفتهتنظیم عبارات قرآن را وحیانی ندانسته

 .(63 - 58 /1همان: )معرفت، آورده، رد نموده و به این شبهه پاسخ گفته است 
ها را سفیران الهی میان خدا و خلق دانسته، به انبیا پرداخته، آن ۀطبری نیز در مقدمه به بیان تفاوت مراتب و درج .3-1-2
ها نیز اشاره کرده و قرآن را وحی الهی نازل شده و به برخی معجزات آنکه بدیشان می -القدسو روح اتکلم، نجو -انواع وحی

 .(3 /1 :1322)طبری،  دانسته است شده بر حضرت محمد
 زبان قرآن  .3-2

تواند در حیات ترین ابزاری است که آدمی میرود و سادهانتقال مفاهیم ذهنی در انسان به شمار می ۀوسیل ترینزبان آسان
 اجتماعی، معانی متصور خویش را مورد تبادل و تفاهم قرار دهد.

هیچ پیامبری را » :معمولی و متعارف بهره جسته است ۀها آمده و با آنان سخن گفته، از همین شیوشرایع الهی که برای انسان
زبان قرآن،  .(14 :)ابراهیم« نفرستادیم مگر آنکه با زبان مردم خویش سخن بگوید، تا بتواند پیام الهی را برای آنان روشن سازد

 .(2 :)یوسف« ما قرآن را به زبان عربی فرستادیم تا بتوانید آن را درک کنید» :همان زبان قوم عرب است
ن اگوید: سهل و آسان و بدون پیچیدگی در بیان بر مخاطبداند و میدارای مراتب گوناگون میمعرفت زبان قرآن را  .3-2-1

رو، ظاهری روشن و باطنی عمیق دارد و برای هر دسته از مخاطبان، مطابق فهم آنان، ارائه شده است؛ از این ،قرآن عرضه شده
برند همه به فراخور فهم و درک خود، از قرآن استفاده وافر میمند شوند؛ عالم و دانشمند، همه و توانند از قرآن بهرههمه می

 .(57و  56همان: )معرفت، 
بخش احکام و تکالیف، امثال و حکم، سخن  چهاررا به  داند و آنوی آیات قرآن کریم را به حسب موضوع سخن مختلف می

اول از گفتار قرآن، اکثریت قاطع آیات قرآن را کند که معتقد است دو بخش از سرای غیب و معارف و اصول شناخت تقسیم می
 .(45 - 36 :1385)معرفت، قرآن به زبان خواننده، برای فهم آن کافی است  ۀگیرد و آشنایی با لغت عرب یا ترجمفرا می

 .باشدشود مگر به زبان و بیانی که قابل فهم برای مخاطب هیچ رسولی برای رسالت فرستاده نمی گوید:میطبری  .3-2-2
و با  اشارهسوره ابراهیم  14 ۀبه آی . طبریداند که مخاطب مطلب و سخن رسول را متوجه نشودو خداوند متعال را بری از این میا

کند که زبان قرآن قابل فهم برای امت پیامبر است و چون زبان حضرت عربی بوده لذا زبان قرآن نیز عربی توجه به آن بیان می



ی یهاکند. وی ایجاز، اختصار، تکرار، اطاله و ... را به عنوان زیباییرآن به زبان عربی نازل شده استناد میاست و به آیاتی که ق
 .(6 - 5 /1 :1322)طبری، کالم عرب برشمرده و معتقد است قرآن کریم به بهترین و شیواترین کالم نازل شده است. 

ول فی البیان عن األحرف التی اتفقت فیها ألفاظ العرب و ألفاظ الق»همچنین مطلبی پیرامون واژگان غیر عربی تحت عنوان 
کند و نظرش این است که کلمات غیر عربی قبل از نزول قرآن وارد زبان عرب شده و مطرح می «غیرها من بعض أجناس األمم

همان: ) کرده است «احرف نزل القرآن علی سبعة»شناختند. وی بحث مفصلی پیرامون روایت ها آشنا بوده و آن را میبرای عرب
7 - 13). 

 ظواهر قرآن .3-3
فرض پذیرفته گیرد و در تفسیر به عنوان اصل مسّلم و پیشمبحث حجیت ظواهر قرآن در علم اصول مورد بحث دقیق قرار می

گوینده، از ظاهر ها آن است که در هنگام تعیین مراد و مقصود ها و نوشتهروش عقال در گفته»اند: شود. علمای اصول گفتهمی
کنند و شارع مقدس اسالم نیز از این روش عقالیی منع نکرده و روش دیگری نیز اختراع نکرده کالم او پیروی و به آن استدالل می

 .(405 /3: 1406)آخوند خراسانی، « است
طبق  –که آیا بر مفاهیم خود کار رفته در قرآن کریم است داللت ظاهری الفاظ و عبارات به« ظواهر کتاب»در اینجا منظور از 

 .(85: 1385)معرفت،  انداگر داللت داشتند قطعًا حجت و داللت دارند یا نه –ن وابسته ئوضع لغوی یا قرا
شود تمسک جست، نویسد: ممکن است برخی دچار این پندار باشند که به ظاهر آیات قرآن کریم نمیمعرفت می .3-3-1

بسیار است، ولی این مدعا با  -از قبیل تخصیص، تقیید، نسخ، تأویل و ...  -چون عوامل بازدارنده از تمسک به ظاهر آیات
که فرموده است:  ناسازگار است. همچنین با ترغیب پیامبر (3: زخرف ؛17 :قمر ؛58 :دخان ؛24 :)محمدفرمان تدبر در آیات 

در استنباط  خاندان پیامبر ۀشیوبا و نیز « درک امور، به قرآن بنگرید و احادیث مشتبه را بر آن عرضه کنید در مواقع سرگردانی در»
 .(83 /1: ت1385)معرفت، احکام از نصوص قرآن در تضاد است 

ل گشته قرآن پندهایی است که برای اهل معرفت ناز»فرماید: می ×کند: امام صادقتفسیر دو روایت بیان می ۀوی در مقدم
کنند و تنها ایشان به قرآن چنان که بایسته است تالوت مینه دیگران )بیگانگان با دانش و معرفت(، برای کسانی که قرآن را آن

گاه باشید که هیچ سودی در قرائت قرآن، بدون تدبر در آن، نیست»فرماید: مؤمنان نیز میامیر«. شناسندرا میاند و آنگرویده « آ
مبنای آن  بهرا بهترین گواه بر امکان فهم مفاهیم قرآن و دستیابی « عرض روایات بر قرآن»وی احادیث  .(70 /1: 1383)معرفت، 

شمرده و نسبتی را که به فقهای اخباری و در انتها حجیت ظواهر قرآن را حجیتی قاطع بر (86 /1: ت1385)معرفت، دانسته است. 
یک از فقهای اخباری نه گوید هیچقرآن را قبول ندارند، نسبتی ناروا برشمرده و می داده شده، مبنی بر اینکه آنان حجیت ظواهر

 .(374 - 360 :1385 ؛ اسعدی،70 /1 :1383)معرفت، در گذشته و نه در حال چنین نظری نداشته است 
متعارض است.  از جمله مستندات طبری نیز تمسک به ظاهر آیات در نقد و داوری و جرح و تعدیل میان روایات .3-3-2

داند و گاهی نیز از معیار هماهنگی با ظاهر آیه برای او در برخی از موارد اقوال علما را به دلیل مخالفت با ظاهر آیه مردود می
 یپس از گزارش آرا( 31 :)بقره «... و عّلم آدم االسماء کّلها» ۀطبری ذیل آی ،گیرد. به عنوان نمونهگزینش تفسیری مناسب بهره می

، نام فرزندان آدم و نام فرشتگان «اسماء»گویند مراد از گوناگون آورده است: ظاهر آیه بر صحت قول کسانی داللت دارد که می
 فاّما الذین فی قلوبهم زیغ فیّتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله» ۀشریف ۀهمچنین ذیل آی .(310 /1همان: )طبری، است 



ها آنگاه پس از نقد و بررسی آن ،کند، یاد می«فاّما الذین فی قلوبهم»آرا و اقوال مختلفی را در تعیین مصادیق  (7 :)آل عمران...« 
 آنچه ظاهر آیه بر آن داللت دارد این است که آیه در مورد قومی نازل شده که با رسول خدا»گوید: با استناد به ظاهر آیه چنین می

، 213 /1ها ر.ک: برای دیگر نمونه ؛245 /3همان: )طبری، « کردندوی و عمر امتش مجادله می دربارۀ حضرت عیسی و مدت عمر
  .(351 /4و  245، 166 /3و  594، 432، 242، 79 /2و  712، 400، 393

 ظاهر و باطن )تفسیر و تأویل( .3-4
معرفت در مورد بطن دیدگاه خاصی دارد و معتقد است مدلول آیه با الغای خصوصیت آن، بطن قرآن محسوب  .3-4-1

بطن با ظاهر  ۀشود، یعنی هر آیه دارای پیام کلی است که در هر عصر و زمانی، قابل انطباق است و آن بطن آیه است. وی رابطمی
ما فی القرآن آیة اال و لها ظهر »که فرموده:  و با بیان روایتی از پیامبر اکرم (39 :1383)معرفت، داند کبری و صغری می ۀرا رابط
را به مفهومی گسترده و  گوید: بطن آیه را از آن جهت تأویل گویند که ظاهر مقید آنداند و میباطن آیه را تأویل آن می« و بطن

داری مقصود از بطن آیه، مفهوم گسترده و دامنه ،ن بستگی دارددهد. بدین سبب و به جهت آنکه تداوم قرآن به بطن آآزاد ارجاع می
همین استخراج مفهوم  . بهاز بطن آیه استخراج شود دظهر نهفته است که تحت شرایطی این مفهوم وسیع بای ۀاست که در پس پرد
العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص » ۀشود، زیرا ظاهر خاص آیه به مفهوم عام ارجاع داده شده است و طبق قاعدکلی تأویل گفته می

)اعتبار به عمومیت مستفاد از متن آیه است نه به خصوصیت مورد نزول( آنچه مورد توجه است همان تأویل آیه و بطن « المورد
هایی کلی و همه تأویل برداشت»توان تأویل را چنین توصیف کرد: سازد. بنابراین میآیه است که رسالت آیه را مشخص می

های جهانی و ها همان پیامالبته این برداشت« آید.با قطع نظر از خصوصیات موردی است که از هر آیه به دست میجانبه، 
: ع1385)معرفت، شمولی بخشیده است  ۀدهد و سّر جاوید بودن قرآن در آن نهفته است و به آن جنبهمگانی قرآن را تشکیل می

90 - 91). 
و نقش ائمه اپذیر است نگری و تعمق، که این معنا برای اندیشمندان جهان اسالم امکانگوید: بطن، یعنی درون معرفت می

 .(370 2: ت1385)معرفت،  دهندداند که راه کشف معانی ظاهر و باطن و روش استنباط را به ما تعلیم میرا نقش کلیدی می
های بعد از تأویل مراد شده است، تفاوتی مفسران سدهاز دیدگاه طبری با آنچه در عرف عارفان، متکلمان و حتی « تأویل» .3-4-2

که در مقدمه های عارفانه و رمزی. چنانرا مراد کرده است و نه باطن و برداشت« تفسیر»همان « تأویل» ۀبنیادی دارد. طبری از واژ
ت کسی است که حجتش در آنچه ترین مفسران به درک حقیقت در تأویل قرآن بندگان را به علم تأویل آن راه اسگوید: شایستهمی

 .(63 /1: 1322)طبری، تر است کند واضح« تفسیر»یا « تأویل»
ّ بر تحریض به تفکر در قرآن و فهم کالم خداوند مانند 

وی در بحث از تأویل قرآن و وجوه مختلف آن، بعد از ذکر آیات دال 
کند و معتقد است بخشی از تأویالت قرآن را جز از طریق تأمل در آل عمران، تأویالت قرآن را به دو دسته تقسیم می ۀسور 7 ۀآی

علم خداوند است، همچون  ۀتوان به دست آورد؛ بخشی دیگر در حیطاحادیث نبوی و دسترسی به نصی از آن حضرت نمی
طبری این رأی را به آیات قرآن  .(32-25 /1: 1322)طبری، مان قیامت زمان نزول عیسی بن مریم پیش از قیامت و نفخ صور و ز

تفسیر قرآن را که در آن گفته شده،  ۀبندی چهارگاننیز مستند کرده و بر همین اساس معنای روایت منقول از ابن عباس در تقسیم
 علم خداوند است ۀها در حیطموضوع آن داند، ناظر به تأویل آیاتی دانسته کهتفسیر برخی آیات را جز خداوند کسی دیگر نمی

 .(32-31همان: )



 اعتبار سخنان صحابه و تابعان .3-5
صحابه در نظر معرفت، کسانی هستند که در دامان رسالت پرورش یافته و در سایه ارشاد و راهنمایی مستقیم پیامبر  .3-5-1

های فهمیدند و بیش از دیگران به نشانهرا بهتر از دیگران میرو معتقد است که آنان معانی قرآن درس دین آموخته بودند. از این
 .(3/296 :1411مامقانی، ؛ 287 /2تا: ؛ بخاری، بی21 /2: ت1385)معرفت،  یافتندروشن معارف عالی آن راه می

یر مؤمنان علی بن اند از: امها عبارتگوید پنجمی ندارند و آنداند و میاو چهار تن از صحابه را در تفسیر قرآن مشهور می
ترین آنان است الله بن عباس، که از نظر سن کوچکالله بن مسعود؛ ابّی بن کعب و عبدترین آنان است؛ عبدطالب، که داناابی

 .(244 :1382 ،؛ شاکر205 /1 ؛98 /2: ت1385)معرفت، ولی در رواج تفسیر از دیگران جلوتر است 
تفاسیر صحابه از جهت علم و عمل بسیار ارزشمند است، زیرا آنان باب علم نویسد: وی دربارۀ ارزش تفسیر صحابه می

حدیث صحابه باید « اعتبار»و « حجیت»بین او و مردم باشند. در  ۀپیامبرند و پیامبر آنان را پرورده و به آنان فقه آموخته تا واسط
با تحقق این دو شرط، دیگر جایی برای شک و تردید باقی  .دو شرط مراعات گردد: صحت  سند و بلندپایه بودن مقام آن صحابی

  .(278 /1: ت1385 ؛ همو،98 /1: 1383)معرفت، ماند و راهی جز اعتماد و جواز اخذ آن نیست نمی
ها تمجید داند و بر این است که در قرآن کریم و روایات نسبت به یاران پیامبربه معانی قرآن می« اقرب فهماً »وی صحابه را 

وی جهت اصالح ذهنیت عوام شیعه نسبت به صحابه و تعدیل ذهنیت جهان اهل تسنن نسبت  .های بسیار شده استو تکریم
همان فرهیختگان اطراف  کند که یاران واقعی پیامبر اکرمبه شیعه، مالک خویش را قرآن کریم و روایات قرار داده است و بیان می

البته در نهایت  .(9 و 7: 1384)معرفت،  او و همراهان همیشگی او بودند ۀتربیت یافت لحظات پیرو او، ۀحضرت هستند که در هم
 مانند. همان چهار نفر به عنوان صحابه باقی می

 به سبب نبود دلیلی بر حجیت آن، قبول نداشته ،عدم اعتبار سخن صحابه در تفسیر را دربارۀمعرفت دیدگاه عالمه طباطبایی 
و تصریح  (105 - 101 همان:) کندو به آیات و روایات بسیاری در اعتبار روایت صحابه استناد می (101 /1: 1383)معرفت، 

« فالصحیح هو االعتبار بقول الصحابی فی التفسیر، سواء فی درایته أم فی روایته، و أّنه أحد المنابع األصل فی التفسیر»کند: می
در اینکه موضع  معرفت دربارۀ اعتبار و «. الحذر من الضعیف و الموضوعلکن یجب »افزاید: وی می .(105 /1: 1383)معرفت، 

 رود، جای تردید نیست.حجیت صحابه از نگاه متعارف شیعه فراتر می
توان گفت: همواره در طی قرون مورد توجه مفسران بوده و تا امروز از اهمیت آن های تفسیری تابعین نیز میدربارۀ دیدگاه

توان در خالل تفاسیر متنوع، به خصوص تفاسیر مأثور میبزرگان تابعین در تفسیر آیات گوناگون قرآن را  یاکاسته نشده است. آر
آموز و تعلیمات اخالقی تابعین نیز همواره سیوطی باز یافت. سخنان حکمت کثیر و الدر المنثورتفسیر طبری، تفسیر ابنمانند 

های های مربوط به حوزه اخالق، ادب، زهد و تصوف، مشحون از آموزهنوشته اهمیت خود را حفظ کرده و در طی قرون متمادی،
 تابعین بوده است.

اند بدون شک تابعان، به احادیث پیامبر و دانشمندان صحابه بیشتر دسترسی داشتهگوید: معرفت دربارۀ فهم قرآن تابعان می
تر آن زبان فصیح، دست نخورده و تغییر نیافته بود، نزدیک ۀآن که پایفهمیدند، زیرا به ابزار فهم قرو معانی آیات قرآن را بهتر می

ای از آیات بود دسترسی هایی که با نزول آیات ارتباط داشت یا مستقیمًا سبب نزول پارهبودند و به راحتی به حوادث و رخداد
طور کامل بر روی آنان گشوده بود؛ یات بهداشتند و باب سؤال از مفاهیم قرآن و دانستن اسباب نزول و پرسش از مواضع ابهام آ



دربارۀ اعتبار سخن آنان معتقد است که  یو .(22 /2ت: 1385)معرفت، های بعد از آن برخوردار نبودند نعمتی که مفسران دوره
قید و شرط بی و تسلیم (120 همان:)داند قول تابعان در تفسیر، تنها به عنوان شاهد و مؤید اعتبار دارد و آن را حجت قطعی نمی

  .(121-120 /1ت: 1383 ؛ همو،400 – 399همان: )داند در برابر سخنان تابعان را درست نمی
پردازد به یادآوری ویژگی تفسیر تابعان و مدارس تفسیری مهم آنان می ،پس از بیان ارزش تفسیر تابعان ،تفسیر ۀوی در مقدم

 .(107 /1ت: 1383)معرفت، 
 ؛باشدمی طبری در مقدمه تفسیر خویش روایاتی را ذکر کرده که بیانگر آموزش تفسیر تمام آیات نازله توسط پیامبر .3-5-2
ذکر بعض االخبار التی رویت فی الحض علی العلم بتفسیر القرآن و من کان یفسره من الصحابة )حدثنا( محمد »از آن جمله: 

أبی یقول حدثنا الحسین بن واقد قال حدثنا األعمش عن شقیق عن ابن مسعود  بن علی بن الحسن بن شقیق المروزی قال سمعت
  .(28 /1: 1322)طبری، « قال کان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن و العمل بهن

گاه به تأویل آن می اند. سخنان صحابه ختهآمو داند که تفسیر را از شخص پیامبروی صحابه را به عنوان مفسران قرآن آ
در سراسر تفسیرش سخنان انواع مختلف صحابه به چشم  ، زیراشک برای طبری از حجیت و اعتبار خاصی برخوردار بودهبی
عاصم بن عمرو، اسود بن قطبه،  .کند جعلی است یا نهای که از او روایت میخورد و دقت به این مسئله هم نداشته که صحابهمی

 ۀنوشت الفتوحهای ساختگی هستند که از کتاب سراسر کذب فیف بن منذر، زیاد بن حنظله و ... تمام صحابهنافع بن اسود، ع
در سراسر تفسیر نیز  ،بدون اینکه خود به جعلی بودن آن پی ببرد. به دلیل قرب زمانی طبری به تابعان ،سیف ابن عمر گرفته است

 شود.سخنان آنان دیده می
 تفاوت در مبانی دو مفسر .3-6

 ^بيتاهل .3-6-1
به  راجعطرفی طبری برای معرفت و بی ^معصوم ۀتفاوت بارزی که میان مبانی معرفت و طبری است، قبول حجیت سخنان ائم

معرفت در تفسیر قرآن بوده است. بخشی  ۀها مورد استفادبا قرآن دارند، روایات آن ^و ائمه آن است. به دلیل پیوندی که پیامبر
باشند؛ اما بخش دیگر که به یک طریق نقل ، دارای حجیت میندآورن یقینئاز روایات که از طرق معتبر نقل شده و یا همراه قرا

 .(2)اردوجود دها بین علما اختالف نظر روند که در پذیرش یا عدم پذیرش آنآور نیستند، خبر واحد به شمار میشده و یقین
در شأن این بزرگواران را ای دارند و مفسر شیعی تمام آنچه جایگاه ویژه التفسیر األثری الجامعدر  ^بیتطبیعی است که اهل

ای که طبق بررسی قاضی نورالله شوشتری در آیه 293آشکار شده است از میان آمده را بازگو کند؛ اما این در صورتی است که 
آیه به نقل روایت در این زمینه مبادرت ورزیده  19نازل شده، طبری تنها ذیل  ^بیتر خصوص اهلتفاسیر معتبر اهل سنت د

از عبدالله بن عباس و علی  ،(37 :)بقره فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم» ۀذیل آی ،. به عنوان نمونهاست
که آدم از پروردگارش آموخت چیست؟ حضرت « کلماتی»سؤال شد: مراد از  از رسول خدا :طالب روایت شده استبن ابی

اش را بپذیرد، پس خداوند هم توبه فرمود: آدم خدای متعال را سوگند داد به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که توبه
بوده و چند قول را هم نقل کرده، به روایتی او را پذیرفت. تفسیر طبری، با اینکه در صدد ذکر اقوال مختلف دربارۀ این آیه شریفه 

 .(194-193 /1: 1322)طبری،  ای ننموده استکه یاد شد اشاره
با اینکه طبری در مورد آیه روایات  اما است، ×بقره نیز روایاتی آمده مبنی بر اینکه دربارۀ امام علی ۀسور 274و  207ذیل آیات 



، والیت (59 :)نساء، اولی األمر (61 :)آل عمرانای نکرده است. ذیل آیات مباهله و اقوال متعددی نقل کرده به این روایات اشاره
باشد ذکر نکرده یا اگر روایتی بیان کرده، آن را  ×که مربوط به حضرت علیرا و ... نیز روایاتی  (67 :)مائدهتبلیغ  ۀ، آی(55 :)مائده

  (.25ش: 1368استادی، ) ا ضعیف برشمرده استتوجیه نموده ی

 قياس .3-6-2
که از منابع استنباط است « قیاس»او در تفسیر آیات گاه به  .طبری فقیهی بزرگ است و در فقه خود دارای مبنا و اصولی است

روی آورده است. وی در تعریف قیاس نوشته است: قیاس عبارت از بازگرداندن فروع مورد اختالف به نظایرشان از اصول مجمع 
این معیار، در جرح و  کارگیریبهدر از جمله  .(75 /5: 1322)طبری،  باشندعلیه است و تمام علما قائل به حجیت قیاس می

آورده  (27 :)نساء« و الله یرید أن یتوب علیکم و یرید اّلذین یّتبعون الشهوات أن تمیلوا میاًل عظیما»تعدیل روایات، طبری ذیل آیه 
خی اند: مراد از آن افراد زناکار است. براختالف نظر دارند؛ برخی گفته« الذین یتبعون الشهوات»است که اهل علم در معنای 

ند. دیگر گروه بر این باورند که مراد از آن فقط یهود است و ایهودیان و مسیحیان« الذین یتبعون الشهوات»اند: مراد از دیگر گفته
های نفسانی تبعیت کند، مصداق آیه است. آنگاه جمعی نیز معتقدند: هر فردی که در امور غیر مشروع از شهوات و خواهش

شهوات  ۀسخن حق این است که مفهوم آیه کلی»گوید: به جرح و تعدیل این اقوال پرداخته و می معمولش ۀطبری بر اساس شیو
ها را. پس بهتر این است که آیه بر عموم حمل شود، زیرا اواًل ظاهر آیه عام است؛ و ثانیًا گیرد و نه بعضی از آنمذموم را در بر می

قیاس داند. . طبق این گفته طبری قیاس را حجت می(41 /4: 1322، )طبری« شاهدی بر تخصیص از اصل یا قیاس وجود ندارد
 برای معرفت در تفسیرش و به طور کلی نظراتش جایگاهی ندارد.

 بررسی برخی نظرات دو مفسر .4
های گاهاند که با استفاده از آن مطالب به بررسی آرا و دیدعلوم قرآنی بیان کرده ۀمعرفت و طبری ذیل برخی آیات مطالبی در زمین

 کنیم.چنانچه مفسر در کتاب دیگری آن دیدگاه را مطرح کرده باشد، بدان اشاره میهمچنین پردازیم. ها میآن
 سبب نزول. 4-1

 ،دانشمندان علوم قرآنی ۀای از علوم قرآنی است که از همان آغاز مورد اهتمام مفسران بوده است. بنا به گفتسبب نزول شاخه
ترین نوشته در این و معروف اسباب النزولاولین کتابی که در این زمینه به نگارش درآمده، کتاب علی بن عبدالله مدینی با عنوان 

و کتاب  اتقاندیگران نظیر سیوطی بخشی در  .(625: 1379رامیار،  ؛21: 1991)زرقانی، موضوع، کتاب واحدی نیشابوری است 
هایی نیز به تفصیل دربارۀ اسباب النزول بحث مناهل العرفان، و زرقانی در البرهان، زرکشی در لباب النقول فی اسباب النزول

 دارند.
تفسیر و فصلی به بحث اسباب النزول اختصاص داده، در کتاب  (267 - 245 /1: 1415)معرفت،  التمهیدمعرفت در کتاب 

 الجامع الثریا التفسیر ۀذیل معرفی تفسیر ابن عباس اشاراتی به این موضوع دارد و در مقدم (230 /1ت: 1385)معرفت، مفسران 
گوید: اسباب النزول نقش نیز مبحثی در باب روایات اسباب نزول بیان نموده است. وی می( 180 - 176 /1ت: 1383)معرفت، 

های ی قرآن به تدریج و در فواصل زمانی مختلف و مناسبتهابسیار مهمی برای رسیدن به مفاهیم قرآن دارد، زیرا آیات و سوره
با آن حادثه ارتباطی تنگاتنگ  ،ای که در مناسبتی خاص و برای حل مشکلی خاص نازل گرددرو آیهاز این .گوناگون نازل گردیده است



لذا کسی که به بررسی مفاهیم  .بودای که اگر شناخت آن مناسبت میسر نگردد فهم هدف اساسی آیه نیز ممکن نخواهد به گونه ،دارد
 .(230 /1ت: 1385)معرفت، البته اگر شأن نزولی داشته باشد  ،گمارد، قبل از هر چیز باید شأن نزول آیه را بداندقرآن همت می

نزول های آیات، روایاتی را که در سبب نزول آیات بیان شده آورده است. وی دستیابی به سبب ذیل برخی از بخشاو همچنین 
داند، در صورتی که استواری سند آن یا گستردگی نقل و یا تواتر آن موجب اطمینان از صحت آن واقعه شود. را از طریق روایت می

های تاریخی هم سازگارتر داند و با ضوابط بررسیتر میتر و معتبرکند و آن را دقیقالبته وی در کنار این موارد از راه دیگری هم یاد می
 /1: 1415)معرفت، کند کند و دشواری تفسیر آن را به کمال چاره میگوید: روایت شأن نزول ابهام آیه را رفع میوی می .دیابمی

کید بر لزوم کارآمدی آن کوشیده است تا بدین سان مالکی برای شناخت اسباب نزول با توجه به متن آن ارائه  .(245 معرفت با تأ
جز اینکه بر عدم مخالفت متن  ،دهددهد و مثالی را هم برای تفهیم نظر خود ارائه نمیین توضیح نمیدهد، اما مراد خود را بیش از ا

کند و در نهایت بیشتر احادیث اسباب نزول را ضعیف و مجهول و این دسته از روایات با ضروریات دینی و بدیهیات عقل تأکید می
ال اصل لها: المغازی و المالحم  –او  –ثالث لیس لها اصول »گوید: کند که میداند و به این سخن احمد بن حنبل استناد میمرسل می
 .(176 /1ت: 1383 ؛ همو،245 /1: همان)« و التفاسیر

 معرفت بخشی از روایات را به روایات اسباب نزول اختصاص داده و ذیل آیاتی که سبب نزول خاصی داشته، آورده است

 .(420 - 415و  280 - 279 /6: 1387)معرفت،
کتاب، همچون معرفت بابی به عنوان  ۀمثاًل در مقدم .طبری به اهمیت اسباب نزول در تفسیر آیات تصریح نکرده است

ها از خود نشان داده است، تا ولی در عمل، اهتمام قابل توجهی به نقل اسباب نزول و استفاده از آن ،اهمیت اسباب نزول ندارد
 ها به بیان سبب نزول اکتفا کرده و از نقل سایر آرای تفسیری اجتناب ورزیده است.آنجا که گاه در تفسیر یک آیه تن

 نئدر نظر گرفتن قرا .4-2
ست که به نحوی ارتباط اهاست. قرائن اموری فرهنگ ۀدر نظر گرفتن قرائن کالم برای فهم مقصود گوینده، روشی عقالیی در هم

از مقوله  خواهلفظی و یا معنوی با کالم داشته و در فهم مفاد کالم و درک مراد گوینده مؤثر باشد؛ خواه از مقوله الفاظ باشد و 
گاهی از انواع مختلف قرائن و نقش هر یک در فهم مقصود و مفاد آیات است  ۀالفاظ نباشد. اما نکت  (110 :1379 )بابایی،مهم آ

 ائن دو گونه است: پیوسته و ناپیوسته.قر
 قرائن پيوسته .4-2-1

گونه که از نام آن پیداست، به کالم پیوسته است و در برابر آن، قرائن ناپیوسته قرار دارد که از کالم جداست. قرائن پیوسته، همان
 لفظی و غیر لفظی داریم. ۀقرائن پیوست

ها و ها با کلمهلفظی است که نوعی ویژگی برای واژگان، عبارت و یا یک سخن است که بر اثر همراه بودن آن ۀپیوست ۀسیاق، قرین
 .(120 - 118همان: )آید های دیگر به وجود میجمله

 لفظی )سياق( ةپيوست ةقرین .4-2-1-1

 سياق در تفسير معرفت
کالم بر شمرده است  ۀپیوست ۀشده و آن را بهترین قرینل ئمعرفت به سیاق آیات توجه نموده و برای آن نقش اساسی قا



 .(71 /1ت: 1383)معرفت،
و توسط  ها بعد از وفات پیامبراما ترتیب سوره ،ها توقیفی محض استوی بر این باور است که نظم میان آیات و ترتیب آن

 داند:سیاق را سه گونه میها سیاقی برقرار نیست. وی انواع لذا میان سوره .صحابه کبار صورت گرفته است
اما »نویسد: گیرد. مفسر محترم در سیاق عام میناس را در برمی ۀحمد تا انتهای سور ۀ. سیاق عام که تمام قرآن از آغاز سور1

ع السیاق العام، فهو المقصود من قولهم: القرآن یفسر بعضه بعضا... فُرّب آیة فی موضعها الخاص ذات ابهام التنطق، و انما یرف
پردازد هایی در این زمینه میوی پس از این به بیان مثال« ابهامها و ینطقها آیة اخری نظیرتها فی المؤّدی و المفاد.

 .(74 - 78 /1ت: 1383)معرفت،
با  .(75 /1ت: 1383)معرفت،گوید: هر سوره به لحاظ وحدت موضوعی خود سیاق خاصی دارد وی می .. سیاق سوره2

ن یا هنگام قدرت و شوکت اناآن، که در اوایل بعثت و قبل از هجرت و یا بعد از آن دو، زمان ضعف مسلمدانستن جایگاه نزول 
شود که وجه داللت آیه تکلیف است یا ارشاد، تبشیر است یا انذار روشن می-سیاق  ۀدر سای -آنان و زمان تهدید یا تشریع بوده 

  .(78 /1ت: 1383)معرفت،
آن معنایی برای لفظ به جهت سیاق آن  ۀشوند نیز دارای سیاق هستند و به وسیلآیه یا آیاتی که با هم نازل می .. سیاق آیه3

 را در آیات مختلف بیان نموده و معانی آن را با توجه به سیاق آن آورده است. « الدین»شود. مفسر به عنوان نمونه لفظ تعیین می
شوند و وحدت و ارتباط موضوعی حاکم بر جمالت یا آیاتی یه یا آیاتی که باهم نازل میدر یک آرا وی شروط تتابع نزول جمالت 

 /5 ؛521 /2 ؛543 /3 ؛409و  374 /4: 1387، ؛ همو80 – 79 /1ت: 1383 )معرفت،داند شود در سیاق آیه الزم میکه پیاپی نازل میرا 
 .(37 /6 ؛280

 سياق در تفسير طبری 
ها و طبری در سراسر تفسیر خود برای فهم آیات، تعیین معنای بعضی الفاظ آیات و نیز در قبول و رد روایات و آرا از سیاق آیه، آیه

وجوی اجمالی در و جست تفحصهای قرآنی بهره گرفته و رازهای پنهانی آیات را هویدا ساخته است؛ به گونه ای که با جمله
 یابیم که سیاق آیات و داللت آن، جایگاه ویژه ای در این تفسیر دارد.حقیقت دست می به این جامع البیانمجلدات 

آید. قرینه بودن . سیاق کلمات: مقصود از سیاق کلمات خصوصیتی است که از تتابع کلمات در ضمن یک جمله پدید می1
سیاقی است. این نوع سیاق در مبنای بسیاری از کلمات ترین قرائن ها از قویاین نوع سیاق و تأثیر آن در تعیین و تحدید معنای واژه

 :)فاتحه «الدینمالک یوم» ۀتوان به مورد زیر اشاره کرد: در آیقرآن، اثر گذارده و به آن ظهور خاصی بخشیده است، به عنوان نمونه می
ظهور پیدا « جزا»برای آن به وجود آمده در معنای « دین»به « یوم»و « یوم»به « مالک» ۀدر اثر سیاقی که از اضاف «دین» ۀکلم (4

طبری از سیاق کلمات در تعیین  .(125 :1379)رجبی،  کرده است و حال آنکه اگر به تنهایی ذکر شود، ظهوری در این معنا ندارد
 .(391و  107 /1: 1322)طبری،  معنای بعضی الفاظ آیات استفاده کرده است

دیگر در همان آیه قرار  ۀها آن است که یک جمله از قرآن کریم، قرینه ای برای جملها: منظور از سیاق جمله. سیاق جمله2
مفسرانی است که در تفسیر آیات از این نوع سیاق کمک  ۀگیرد و در تعیین مقصود از جمله دیگر مؤثر واقع شود. طبری در زمر

 .(49 /8و  233 /3 :1322)طبری،  گرفته است
آید ها، گاهی از پی هم آمدن آیات به دست می، صرف نظر از تعدادی کلمات و جمله«سیاق». سیاق آیات: دربارۀ قرآن کریم 3



دهند، اند و همراه با کلمات پیشین و پسین، یک جمله را تشکیل میشود. سیاق آیاتی که کمتر از یک جملهکه سیاق آیات نامیده می
ها در اند )و اکثر آیات این چنین است(، سیاق آناما آن دسته از آیات که یک جمله و یا بیش از یک جمله ،هاستکلمهدر حکم سیاق 

ها پذیرفته شده و غیرقابل تردید است، ولی شایان ذکر است که تحقق سیاق آیات و هاست و اصل قرینه بودن آنحکم سیاق جمله
رتباط صدوری و ارتباط موضوعی آیات است. در موارد بسیاری، ارتباط صدوری یا پیوستگی ها منوط به دو شرط اساسی یعنی اجمله

اما در مواردی که با  .گردددر نزول و ارتباط موضوعی آیات قرآن آشکار است و در مواردی نیز با اندکی تأمل در مفاد آیات آشکار می
از جمله:  ،باید به معیارهای دیگری توجه کرد ،صدوری و موضوعی آیات پی بردتوان به ارتباط و عدم ارتباط تأمل در آیات به تنهایی نمی

 .(41: 1381شاکری، ؛ 187 /4: 1322)طبری، ها، آهنگ و مقام کالم نوع بیان آیات و جمله
 غير لفظی ةپيوست ةقرین .4-2-1-2

شود که به دلیل آنکه آیات نزول را شامل میفضای نزول، اموری مانند سبب نزول، شأن نزول، فرهنگ زمان نزول، زمان و مکان 
آیند آیات شریفه به شمار می ۀها نازل شده و از این رو در داللت آیات مؤثرند، از قرائن پیوستدر آن اوضاع و احوال در فضای آن

 .(142 :1379)بابایی، ها در هنگام تفسیر ضرورت دارد و توجه به آن
گمان قرآن بدون در نگریستن بی و کردندهایی زندگی میت که مردمان با فرهنگ و ارزشقرآن کریم در روزگاری نازل شده اس

مفسران با توجه به فرهنگ نزول و مرتبط ساختن آیه با آن در تبیین و تفسیر آیه  ،به آن فرهنگ سخن نگفته است. به هر حال
در مبحثی  ،ها را مد نظر قرار داده است. به عنوان مثاله و آناند. معرفت از امور فوق غفلت نورزیدهای آموزنده ای ارائه دادهنکته

شناخت اسباب النزول را جهت فهم معانی قرآن کریم ارزشمند دانسته و به این نکته نیز « ما ورد بشأن اسباب النزول»با عنوان 
 /1: 1383)معرفت،یده است اشاره نموده که غالب روایات در این باب ضعیف، مجهول و مرسل بوده و دچار دّس و جعل گرد

176).  
ها یا ها و دیدگاهمعیاری در ارزیابی نقل به عنوانطبری نیز در این زمینه در تفسیر آیات کوششی درخور دارد و توجه بدان را 

یر و ما اهّل حّرمت علیکم المیتة و الّدم و لحم الخنز»ذیل آیه  ،به کار گرفته است. به عنوان مثال اراستوارسازی دیدگاه خود بسی
م لغیرالّله به والمنخنقة و الموقوذة و المتردّیة و النطیحة و ما أکل السبع ااّل ما ذکّیتم و ما ذبح علی النصب و أن تستقسموا باألزال

، تفأل زدن به وسیله تیرهای مخصوص است، چون در زمان «تستقسموا باالزالم»مراد از »گوید: می (3 :)مائده« ذلکم فسق...
)طبری،  «زدندیت به منظور استعالم خیر و شر در کارها و تمییز کار نافع از کار زیان بخش، با تیرهای مخصوص تفأل میجاهل

و توجه « عادات عرب»سان، طبری با توجه به بدین .(78 /4، 46 /3، 315، 142 /3، 385، 380، 334، 268 /2 ؛101 /4: 1322
 گاه خود را با توجه بدان استوار ساخته است. به فضای نزول، آیه را تفسیر کرده و دید

 قرائن ناپيوسته .4-2-2
مفسران برخاسته از  یآیات قرآن، روایات معتبری است که در توضیح و تبیین آیات رسیده و همچنین آرا ۀاز جمله قرائن ناپیوست

و  اذکر شده توسط آنان، برای پی بردن به معنتوان گاهی از ادله و شواهد اجتهاد و استنباط آنان در فهم آیات قرآن است، که می
 )بابایی،تواند مورد استفاده قرار گیرد مراد آیات کمک گرفت و به طور کلی در تنبه به معنای احتمالی آیات و شواهد و قرائن می

 اند.هر دو مفسر در تفسیر خود به قرائن ناپیوسته عنایت داشته .(231 :1379



 نقد و بررسی .5
وجه به مطالب ذکر شده، هر دو مفسر از موضوعات مشترکی برخوردارند، یعنی هر دو مفسر به مواردی مشابه عنایت با ت .الف

 413 /5 ؛498 – 448 /4؛ 298و  297 /2: 1387 معرفت، ؛76 /2: 1322)طبری، اند. مسائل فقهی ذیل آیات مربوط و توجه داشته
و  126 /4 ؛287 و 285 /1: 1387معرفت، ؛132 /1: 1322)طبری، استناد به ادبیات، شعر و صرف و نحو  ،(68 - 57 /6و  418 -

 ؛81 – 75 /6: 1322)طبری، در فهم لغت و ادب عرب، بحث سیاق که سخن آن رفت، بیان مباحث کالمی  (350 /2 ؛590
 – 43 ،6 ،5 /10: 1322)طبری، جمله اسباب نزول  و مطرح نمودن برخی مسائل علوم قرآنی از (136 - 130 /3 :1387، معرفت

و ... تمام مواردی است  (287 - 271 /1ت: 1383 معرفت، ؛197 /3: 1322)طبری، قرائات  ،(280و  279 /6: 1387 معرفت، ؛46
که در عنوان هر دو  «جامع»شاید لفظ  .اندکه با توجه به روایی بودن تفسیر، دو مفسر در تفاسیر خود و در موارد نیاز بیان کرده

 کنیم.بررسی میآن را گردد به ذکر این مطالب برگردد که در ذیل تفسیر مشاهده می
ترین و پربهاترین تفاسیر گوید: امروزه تفسیر طبری از جامعنگرد و میالمعارف میمعرفت به تفسیر طبری به عنوان یک دائرة

ای وجود المعارف تفسیریبزرگان سلف است و اگر چنین دائرة یات و آرانظری ۀچون دربردارند ،رودنقلی موجود به شمار می
 «جامع»منظور از  .(164 /2ت: 1385)معرفت،  پیشینیان از میان رفته بود و به آن دسترسی نداشتیم ینداشت چه بسا که بسیاری از آرا

 در اینجا تفسیر اثری است که جامع آرا و نظرات سلف باشد.
ها جمع کنند و تفسیری جامع فراهم نویسد: برخی توانستند در تفسیر خود بین انواع آن یا برخی از آنمیوی در مجالی دیگر 

 شناسی ادبیات، کالم و ... نیز باشدهای واژهآورند که در کنار تفاسیر مأثور و اقوال سلف، شامل ابعاد مختلف تفسیر در زمینه

سلف شامل مباحث ادبی،  یدر این سخن، تفسیری است که عالوه بر آرا «عجام»منظور از  .(245و  12 /2ت: 1385)معرفت، 
 کالمی، فقهی و ... نیز باشد.

اما دو تفسیر شامل اقوال سلف هستند و وجود مباحث ادبی، فقهی، کالمی و علوم قرآنی در این تفاسیر متناسب با روایات 
اهل  یچرا که تمام آرا ،تر استمعرفت نسبت به تفسیر طبری کامل باشد. اما از حیث اول تفسیربوده و جامع به معنای دوم نمی

روایت نقل قول شده و در تفسیر طبری فقط  183در تفسیر معرفت  «بسمله»ذیل  ،سنت و شیعه را آورده است. به عنوان نمونه
 روایت ذکر شده است. 12

صحابه و تابعین، با ذکر سلسله سند کامل هر  و منقوالت تفسیر طبری عمدتًا بر مبنای مرویات تفسیری از پیامبر .ب
کند. غالبًا به صحت و نقد سند اعتنایی ندارد؛ حدیث، تدوین شده است. طبری با اینکه در ذکر اسناد و روات احادیث دقت می

 اندگرفته شود و برخی از این جهت بر وی خردهالسند و اسرائیلیات در تفسیر وی فراوان دیده میرو، احادیث ضعیفاز این

منافات  ×الهی و ائمه یهایی از اسرائیلیات را که با عصمت انبیا و اولیانمونه .(۳۳ /2: 1991زرقانی،  ؛163 /2ت: 1385)معرفت، 
و  96 - 93 /23: 1322)طبری،  ص ۀسور ۲۵تا  ۲۱آیات  ،(11 - 10 /22: 1322)طبری، احزاب  ۀسور ۳۷ ۀتوان ذیل آیدارد، می

( 61 /5: 1322)طبری،  سوره نساء 43و آیه  (250 - 239و  110 - 108 /12 :1322)طبری،  یوسف ۀسور ۲۴ ۀ، آی(179 - 174
)محمد عبدالسالم ابوالنیل در کتاب الطبری المفسر  اندمشاهده کرد. البته برخی از مفسران ذیل این آیات اقوال طبری را نقد کرده

و محمدبکر اسماعیل در کتاب ابن جریر الطبری و منهجه فی  ۲۴۵ - ۲۲۹اآلخرین، مذهبه فی التفسیر مقارنة بین تفسیره و اعمال 
 .(۷۳ـ۶۰التفسیر، ص



نه از جهت سند و نه از جهت  -گونه نقدی معرفت روایات ذیل آیات را دسته بندی نموده است. برای برخی از روایات هیچ
فته باشد. برخی روایات را از جهت سند و بعضی دیگر را از جهت رسد این روایات را پذیربه نظر نمی و انجام نداده است -محتوا

 .(22 /6 ؛234و  105 /2 ؛378 /1 ؛62و 61 /2: 1387)معرفت،  محتوا و گروهی را از هر دو جهت مورد نقد قرار داده است
فسیر به اموری چون تفسیر در بخش آفات ت ۀهای معرفت بوده و در مقدمهمچنین حذف اسرائیلیات از تفسیر از جمله دغدغه

سبب شده تا اسرائیلیات  اندکردهوضع حدیث تفسیری، علل آن و ... پرداخته و توجه او به مسائلی که یهود و نصاری وارد روایات 
 .(447 - 445 /3 ؛444و  334 ،333 /2 ؛303 – 301 /6: 1387)معرفت،  که در تفسیر وارد شده نقد نمایدرا هایی و خرافه

 رو دسترسی به مصادر آن آسان است.همچنین هنگام نقل روایت یا کالم تابعی و صحابه نام منبع آن را ذکر کرده و از این
شود، اما در تفسیر معرفت ذیل تمام آیات، ها نمیدر تفسیر طبری روایات تنها ذیل برخی آیات آمده و شامل تمام آن .ج

 .اندکردهتفسیر و تبیین  ^نامعصوم رامعتقد است تمام آیات قرآن معرفت  است.روایاتی در تفسیر آن آمده 
کند: روایات تفسیری، جملگی به صورت خام گونه بیان میمعرفت نیز انگیزه و هدف خویش را از تألیف تفسیر اثری این .د

تفسیری انجام نگرفته و لذا دهند بر روی روایات ها عرضه شده است و کاری که فقها بر روی روایات فقهی انجام میدر کتاب
تفاسیر روایی با همت دوستان فاضل خویش به این  ۀبرای جداسازی و تعیین سرنوشت نخب .سلیم و سقیم به هم آمیخته است

  .(6 /1ت: 1383)معرفت، در مدخل تفسیر به همین مطلب اشاره نموده است  .(10: آ1385)معرفت، کار خطیر اقدام نمودم 

  نتيجه 
 مقایسه دو تفسیر نتایج ذیل به دست آمد:با 

دو مفسر به مواردی مشابه از جمله: مسائل فقهی، استناد به ادبیات، شعر و صرف و نحو، سیاق، مباحث کالمی و مطرح . 1
 اند.ان کردهاست به مقدار نیاز بی که متوجه روایی بودن تفسیر را اند و مواردینمودن برخی مسائل علوم قرآنی در تفسیر توجه داشته

اند از: وحیانی پذیرفته شده و در فهم تفسیر موثر است عبارت ضمبانی مشترک بین معرفت و طبری که به عنوان پیش فر. 2
 بودن قرآن، حجیت ظواهر و وجود ظاهر و باطن در آن.

لعله نزد معرفت و حجیت و عدم حجیت قیاس مستنبط ا ^بیتجایگاه اهلمفسر، دو  اینترین نکات افتراق در مبانی مهم. 3
عمدتًا بر مبنای مرویات تفسیری از پیامبر و صحابه و تابعین، با  طبریاخبار صحابه و تابعین و قیاس نزد طبری است. تفسیر 

کند غالبًا به صحت و در ذکر اسناد و روات احادیث دقت می هرچند ویذکر سلسله سند کامل هر حدیث، تدوین شده است. 
شود. اما معرفت روایات ذیل السند و اسرائیلیات در تفسیر وی فراوان دیده میرو، احادیث ضعیفاز این .ی نداردنقد سند اعتنای

هرچند حجیت خبر واحد نزد وی، قدری فراتر از  است. کردهبندی و برخی روایات را از جهت سند و محتوا نقد آیات را دسته
 نظر متعارف شیعه است. 

رسد به نظر میاما هدف معرفت از نگارش تفسیری روایی در عصر حاضر، نقد و بررسی و تمحیص روایات تفسیری بود، . 4
این منظور صددرصد مورد توجه قرار نگرفته است. در بسیاری از موارد فقط روایات آمده و هیچ گونه توضیحی دربارۀ آن داده 

ذیرش مفسر بوده یا تشخیص صحت یا عدم صحت آن به خواننده واگذار شده آیا مورد پ و تکلیف این روایات چیست که نشده
صرف  ،مفسر ۀبنا بر گفت ،شود. چون تفسیرگیری بعد از نقل و نقد و بررسی روایات احساس میهمچنین فقدان نتیجه .است

 آید.بندی مطالب روایات نیز به نظر الزم مینقل روایات نیست، جمع



  هانوشتپی
 .....................................................................................................  

 ، انتهای مجلد اول.التفسیر األثری الجامعکامل این منابع: رک: بخش فهرست منابع  فهرسترای مشاهده ب. (1)
خبر واحد بدون  ؛در علم اصول به دو گونه تقسیم می شود: خبر واحد همراه شاهدی یقین آور که در حجیت آن تردیدی نیست« خبر واحد» (.2)

اعتبار بودن خبر واحد )هم در میدان فقه و هم در عرصه بی .های اصولیون در این زمینه: الفاعتبار این دسته مورد بحث است. دیدگاه .آورعلم ۀنشان
اعتبار خبر واحد در میدان فقه و ناکارآمدی  .ب .(115 :تاسید مرتضی و شیخ طبرسی و شیخ انصاری قائل به این نظریه هستند )انصاری، بی .تفسیر(

؛ 398 :تا)خویی، بی اندتفسیر. شیخ طوسی و عالمه طباطبایی از معاصران بر این باورند. خویی و معرفت این دیدگاه را مردود دانسته ۀآن در عرص
وردی برخی از علمای معاصر م .اعتبار و حجیت خبر واحد مطلقًا )چه در تبیین احکام فقهی و چه در تفسیر آیات قرآن( .ج .(142: 1380معرفت، 
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سستی دانیم؛ مگر خبری که خللی از لحاظ ضعف سند یا آید معتبر میحساب می و سنن شریعت را که تفصیل مجمالت قرآن است و تفسیر آیات به
 .(128 و 127 /1: 1383محتوا در آن مشهود باشد، در این صورت اعتبار ندارد )معرفت، 
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A Comparative Study of the Exegetical Principles and Method of Al-Tafsir al-Athari al-Jami' and Jami' al-Bayan 'an Tafsir al-
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Abstract 
Muhammad Hadi Ma'refat (1309 -1385) and Abu Ja'far Muhammad b. Tahrir Tabari (310 A.H. 922 A.D) are the 
two great exegetes in the history of exegesis. They are under the influence of two theological and ideological schools. 
A cursory comparison of al-Tafsir al-Athari al-Jami' and Jami' al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an by al-Tabari as well as 
the exegetical views of these two scholars about the exegetical principles and methods is necessary because 
understanding the principles and methods of an exegete is instrumental in understanding the exegesis. Tafsir al-Athari 
al-Jami' has been authored with a narrative method characterized by Shia's theological approach. Jami' al-Bayan has 
been written with the same method but it features the theological approach of Ahle Sunnah. Now the question which 
comes up is: Given the fact that both of the commentaries have been written with the same approach, do they share the 
principles and foundations and yield the same result? The writer elaborates on this question and seeks to answer it in 
detail.  
Keywords: al-Tafsir al-Athari al-Jami', Jami' al-Bayan, Muhammad Hadi Ma'refat, Muhammad b. Tahrir al-Tabari, 
analogy, single report, exegetical method 
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