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اإلمام الطبري ومنهجه
في التفسير

١١

زينب الكلبانية

ربي (تـ 310.هـ 922/م ).بني ّ
�إنّ البحث يف مو�ضوع م�صادر الت�أليف عند ّ
ال�شفوي واملكتوب ُمتعلق ب�إ�شكالية املرجع يف الثقافة العربية الإ�سالمية
الط ّ
ّعرف �إىل املواد امل� ّؤ�س�سة للتف�سري القر�آ ّ
ين وطرق ا�ستثمارها فيه ،ف�ض ًال عن ر�صد �أهم مواقف امل�ؤلّف مما اطلع عليه من
قد ً
ميا ،وهو بحث نروم منه الت ّ
ب�سام اجلمل ن�شره مبجلة التفاهم.
م�صادر اطالع ًا مبا�شر ًا �أو غري مبا�شر .وهنا نلخ�ص مقاال للباحث ّ
الذي �أغرانا بالبحث يف هذه الق�ض ّية دواع عديدة� ،أه ّمها:
�أوال� :أنّ «جامع البيان» ُيثل نقطة مُهمة يف تاريخ التف�سري
القر�آين ،باعتباره �أول تف�سري كامل م��دون و�صلنا .ومن ثم،
فهو يلخ�ص ج �ه��وداً تف�سريية �سابقة عليه ،ام�ت��دت على ما
ي��رب��و �إىل ق��رن�ين م��ن ال��زم��ان .ث��ان�ي��اُ :ي � َع � ُّد ال�ط�بري �أول من
نظم خمتلف مراحل التف�سري يف �ضوء ما توفر لديه من مادة
تف�سريية غزيرة ،وهو اختيار منه �أ�صبح بعده ُ�س َّنة م ّتبعة عند
ُعتب ال�ط�بري ك��ذل��ك �شاهدا
غ�يره م��ن املف�سرين .وث��ال�ث��ا :ي َ
على مرحلة تاريخية يف الثقافة الإ�سالمية جتاورت فيه -على
م�ستوى الت�أليف -امل�صاد ُر ال�شفوية واملكتوبة ،وهو جتاور بقي
ينو�س بني التحاور حيناً والتنازع حينا �آخر.
من املعلوم �أن الطور الأول من تاريخ الثقافة الإ�سالمية هو
طور املُ�شافهة يف نقل املعارف والعلوم ،ومن ث َّم كانت الذاكرة
�آلة �أ�سا�سية يُعول عليها يف تعهد املعرفة باال�ستمرار ،و�صيانتها
م��ن ال�ضياع واالن��دث��ار .ويف ه��ذا ال�سياق الثقايف راج��ت منذ
الن�صف ال�ث��اين م��ن ال�ق��رن الأول ال�ه�ج��ري �آراء يف التف�سري
القر�آين من�سوبة �إىل عدد من ال�صحابة والتابعني ،ويبدو �أ َّن
جممل هذه الآراء متيزت بخ�صائ�ص �أهمها:
�أو ًال� :إنها مل ت�صدر عن �صاحبها وفق خطة منهجية �أو ت�صور
معريف ّ
منظم يرومان بناء علم �إ�سالمي هو علم التف�سري.
ُ
ثان ًيا� :إنها مل تف�سر �آي��ات امل�صحف كلها ،ولذلك مهما ن�سِ ب
�إىل ابن عبا�س مث ً
ال من �أقوال يف التف�سري؛ ف�إنها مل ت�أت على
جميع الآيات.
وث��ال�ث�اً� :إن�ه��ا بقيت ت�ت��داول م�شافهة �إىل �آخ��ر ال�ق��رن الثاين
الهجري وبداية القرن الثالث �إن مل ن ُقل بعده ،وذلك لأ�سباب
ع ��دي ��دة ،م�ن�ه��ا �أن ح��رك��ة ال �ت��دوي��ن مل ت �ب ��د�أ �إال يف منت�صف
القرن الثاين الهجري ،ومنها ُندرة الورق وقتئذ وغالء ثمن
ال�ب�ردي .وم��ن البديهي �أن تكون ه��ذه الآراء عر�ضة ملُختلف
�ضروب التحول يف بناها وم�ضامينها.
ميكن القول �أن ع�صر الطربي هو ع�صر تعاي�ش فيه ال�شفوي
واملكتوب يف خمتلف فنون املعرفة (�أخبار تاريخية� ،أخبار �أدبية،
رواي ��ات احل��دي��ث .)...وال�ظ��اه��ر يف ح�ضور الإ��س�ن��اد يف توثيق
م�صادر تف�سري الطربي �أن ما ت�ضمنه من �أق��وال متنزلة يف
�أدبية امل�شافهة ب�إطالق؛ �إال �أن احلقيقة التاريخية  -فيما نرى
ُ
خالف ذلك؛ فلئن كانت �أطول تلك امل�صادر �شفوية على نحو
ً
ما بينا �سابقا؛ ف��إن الطربي قد بنى تف�سريه بالأ�سا�س على
م�صادر مكتوبة ،طر�أت عليها  -وهي تنقل من را ٍو �إىل �آخر عرب

التغي وال ّتبدل مبنى ومعنى.
الرواية ال�شفوية � -أ�شكال من ّ
نعرث يف كتب ال�تراج��م وال�ط�ب�ق��ات على ��ش�ه��ادات ع��دي��دة من
مُعا�صري الطربي دالة على كون الرجل د ّون كتبا برمتها من
�سماعه ل�شيوخه يف احلديث والتف�سري والأخ�ب��ار ،كما اعتمد
اال�ستدالل من داخل ن�ص التف�سري� ،إذ يظهر هذا اال�ستدالل
من خالل �أمرين عمد �إليهما الطربي يف تف�سريه ،هما:
�أوالً :امل �ق ��ارن ��ة ب�ي�ن رواي� � ��ات �أخ� �ب ��ار �أ� �س �ب ��اب ال� �ن ��زول �أو بني
خم�ت�ل��ف ال �ت ��أوي�ل�ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��الآي ��ة ال ��واح ��دة .وم �ع �ل��وم �أن
املقارنة واال�ستدالل و�إب��داء ال��ر�أي يقت�ضي جميعها �أن تكون
ت�ل��ك الأخ �ب ��ار م��دون��ة ع�ن��د امل�ف���س��ر ،ح�ت��ى ُي�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ن�ظ��ره،
ويتفح�صها ،ويخل�ص �إىل موقف يف �ش�أنها.
ثانيا� :إي��راد الأخ�ب��ار املطولة النازعة �إىل الإ��س�ه��اب ،وخا�صة
يف ب��اب��ي ق�ص�ص الأن�ب�ي��اء م��ن ن��اح�ي��ة ،وال���س�يرة وامل �غ��ازي من
ناحية �أخ��رى .وم��ن البدهي �أن ُتف�ضي ه��ذه الإط��ال��ة يف بنية
الروايات �إىل وجود حبكة ق�ص�صية ،تتجلى � -أكرث ما تتجلى
 يف مقومات الفن الق�ص�صي من �سرد وح��وار وعالقات بنيال�شخ�صيات وت ��درج يف الأح� ��داث ...إ�ل ��خ؛ �إذ نعرث يف العديد
من الأق ��وال على جزئيات الأح ��داث وتفا�صيلها وعلى دقائق
الو�صف.
�أما بالن�سبة للم�صادر املكتوبة ،ف�إن الطربي ا�ستمد جانبا من
م��ادة «جامع البيان» من م�صادر مكتوبة يف الأ�صل ،وقد كان
تعامله معها من �إح��دى الطريقتني :تعامل مبا�شر وتعامل
غري مبا�شر.
ال�ت�ع��ام��ل امل�ب��ا��ش��ر :ون�ع�ن��ي ب��ه اط �ل�اع ال �ط�بري ع�ل��ى م���ص��ادر
يف التف�سري اط�لاع��ا م�ب��ا��ش��را ،وب��الإم�ك��ان ال�بره�ن��ة على هذا
ال�ضرب من التعامل من خ�لال مثالني ب��ارزي��ن يف تف�سريه:
امل�ث��ال الأول:ي � ُه � ّم �إح��دى مقدمات التف�سري الأ�سا�سية ،وهي
ال�ق��راءات؛ فقد الحظنا �أن الطربي مل يُرجع خمتلف الآراء
واملواقف من قراءات �آي القر�آن �إىل �أي �إ�سناد ،وهذه املالحظة
تنطبق على تف�سري «جامع البيان» برمته.
�أما املثال الثاين :وجدنا يف جامع البيان �إحاالت �صريحة على
عدد من كتب الطربي املفقودة ،اتخذ منها املف�سر م�صدرا من
م�صادر ب�ن��اء التف�سري؛ فقد نقل ال�ط�بري بطريقة ت�أليفية
خمت�صرة� ،أح�ك��ام��ا وم��واق��ف م��ن كتاب ل��ه ورد عناونه ب�صيغ
خمتلفة ه��ي :ك�ت��اب لطيف ال�ق��ول يف �أح �ك��ام ال���ش��رائ��ع ،كتاب
لطيف القول يف �أحكام �شرائع الدين ،كتاب لطيف القول يف
�شرائع الإ�سالم.

ت�ع��ام��ل غ�ير م�ب��ا��ش��ر :ا��س�ت�ف��اد ال �ط�بري يف ب�ن��اء ت�ف���س�يره من
م�صادر مكتوبة يف الأ�صل دون �أن يطلع عليها اطالعا مبا�شرا،
بل متكن منها �سماعا عرب الإمالء ومن خالل رواية �أو �أكرث.
ونقت�صر يف ه��ذا ال�ع�م��ل ع�ل��ى عينة واح ��دة ب��دت ل�ن��ا ب ��ارزة يف
تف�سري الطربي ،تخ�ص «كتاب ال�سرية واملبتد�أ واملغازي» ملحمد
بن �إ�سحاق.
والظاهر �أن الطربي �أفرغ كتاب ابن �إ�سحاق يف تف�سريه تعويال
على ث�لاث رواي ��ات م��ن �شيوخه وه ��م� :أب ��و ك��ري��ب ال�ه�م��داين،
�اف �أن
ير خ� ٍ
حممد ب��ن حميد ال ��رازي ،وه�ن��اد ب��ن ال�سري .وغ� ُ
�صلة �شيوخ الطربي بابن �إ�سحاق غري مبا�شرة ،بل متت عرب
راوي�ين هما :يون�س بن بكري ال�شيباين ،و�سلمة بن الف�ضل،
ويُ�سلمنا هذا كله �إىل مالحظتني هما:
�أوال :وج��ود قراءتني ل�سرية ابن �إ�سحاق يف تف�سري الطربي،
هما قراءة �أهل الكوفة ممثلة يف رواية يون�س بن بكري ،وقراءة
�أهل الري ممثلة يف رواية �سلمة الف�ضل .ثانيا :وجوود ثالثة
م�سالك يف تلقي الطربي لكتاب ابن �إ�سحاق من خالل ال�شيوخ
امل��ذك��وري��ن �سابقا ،مم��ا يحمل على االع�ت�ق��اد ب��اخ�ت�لاف �صيغ
الكتاب نف�سه.
مي�ك��ن ال �ق��ول خ�ت��ام��ا� :إن ُج ��ل م���ص��ار ال �ط�بري يف التف�سري
م�ك�ت��وب��ة ،ول�ك��ن �أ��ص��ول�ه��ا م�ن��درج��ة يف ث�ق��اف��ة ��ش�ف��وي��ة ،ث��م �إن
اخل��و���ض يف ق�ضية امل �� �ص��ادر  -ق��ي ع�لاق�ت�ه��ا بطبيعة امل��رج��ع
 �أث�ب��ت عندنا وج��ود حلقة و�صل ب�ين ال�شفوي واملكتوب هيالإم�لاء من م�صادر مكتوبة .وتعك�س ه��ذه احللقة ط��ورا من
�أط��وار الثقافة الإ�سالمية قدميا� ،شهد تعاي�شا وجتاذبا بني
�أدبية املنطوق ومرا�سم التدوين.
وف�ضال من ذلك ف�إن تفح�ص م�صادر الطربي من جهة املرجع
نبهنا �إىل �أن البحث يف الهئية الأوىل للم�صادر ال�شفوية �أمر
م�ت�ع� ّذر التحقيق؛ ب�سبب تقلب م�ت��ون امل���ص��ادر ب�ين ال�شفوي
واملكتوب طيلة قرون ،حتى �إنه لي�ص ّح القول� :إن امل�صادر التي
ا�ستفاد منها ال�ط�بري لي�ست يف الغالب �إن�ت��اج م��ؤل��ف واح��د؛
فهي تعك�س  -عند التدبر� -ضمري اجلماعة ال�سنية �أكرث مما
ترتجم عن موقف فردي من ق�ضايا التف�سري.
ثم �إن تف�سري الطربي �شاه ٌد على تثبيت م�صادر عديدة عول
عليها يف عمله ،وه��و تثبيت مت لأ��س�ب��اب ع��دي��دة؛ منها �أوال:
اختيارات امل�ؤلف بتوجيه من م�صادر تكوينه العلمي ،وثانيا:
ان�ت�ظ��ارات متق ّبليه ال�ضمنية وال���ص��ري�ح��ة ،وث��ال�ث��ا :ال�سياق
الإب�ستيمي للمعرفة يف ع�صره.
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