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Abstract  

Ibn ʿAbbās is a famous commentator of early Islam. Many commentary traditions in the Islamic 

texts have been quoted from him.  Ṭabarī's Jāmiʿ al-Bayān is one of the most comprehensive 

interpretative sources that contain about six thousand of his narrations. Due to Ibn ʿAbbās' 

outstanding position in the exegesis, based on Jāmiʿ al-Bayān and by using library sources and the 

data analysis method, this study, tries to extract his views in different fields of interpretation such as 

interpretive principles, methods, and attitudes. According to the results, some of his interpretive 

principles are the belief in both instant and gradual revelations, the divine order of the verses, the 

collection of the Quran during the Prophet's life, and the permissibility of the Quran's tafsir and 

taʾwīl. Also, his interpretation methods are mainly the Quran with Quran, the Quran with hadith, 

and through Ijtihad. Moreover, the literary, jurisprudential, and theological attitudes are very 

remarkable in his interpretation. 
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 چکیده
عباس از مفسران مشهور صدر اسالم است که روایات تفسیری بسیاری از وی در متون دینی ذکرر درده اسرتز از ابن

طبری است که در آن حردود دره ارزار روایرت از وی آمرده اسرتز  البیانجامعترین منابع روایات تفسیری، جامع
اای وی در ارا بره اسرتهرای دیرد اهای و تحلیلری دادهاه برجسرته  وی در تفسریر، برا روش کتابهانرهبه جایگرباتوجه

کید بر اا و  رایهاای مهتلف تفسیر اعم از مبانی، روشحوزه اا پرردازیمز بررسریمیالبیاان جاامعاای تفسیر با تأ
رتیب آیات، جمع قرآن در زمران پیرامبر(، ، بودن تداد اعتقاد به جمع بین نزول دفعی و تدریجی، توقیفینشان می

جواز تفسیر و تأویل قرآن وززز ازجمله مبانی تفسیری اوستز وی امچنین عمدتًا از روش تفسیر قرآن به قرآن، قرآن با 
اای ادبی، فقهی و کالمی نیز از برجستهحدیث و اجتهاد در درح و تفسیر آیات بهره  رفته استز  فتنی است  رایه
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 مقدمه
 صحابی پیامبر(،  در علوم مهتلف؛ ازجمله فقه، کالم، قرائت وززز سرآمد و مرجع ،عباسبنعبدالله

ز کثرت آثرار 2وجود دارد:  بدیل استز دو دااد عمده بر دهرت تفسیری ویو نقه وی در تفسیر بی است
ازرق برناند: یکی آثار تفسریری مسرتقل کره درامل مسرائل نرافعتفسیری منسوب به اوست که خود دو نوع

با یکی از مبانی داللی  (مرتبط اای تفسیری، یعنی استناد به دعر ، اللغات فی القرآن(مرتبط با ابزار و روش
اای بیگانه در قرآن  و تفسیر مهتصر اما ز قبایل مهتلف و زباندر تفسیر و زبان قرآن، یعنی وجود واژ انی ا

و مؤلف آن عبداللرهالواضح  (اکنون ثابت دده نام آنعباس تفسیر تنویر المقباس من تفسیر ابنکامل به نام 
مبارک دینوری است  و نوع دیگر روایات تفسیری بسیاری است که در منرابع مهتلرف از تفاسریر قبرل از بن

در صرحاح سرته  رفتره و ترا طبرری اای تفسیری مذکور و بهه تفسیر عبدالرزاق صنعانیچون طبری ام
کشف و البیان ثعلبی وززز با طرق  ونرا ون نقرل درده تفسیر ادامۀ مقاله  و منابع پس از وی امچون  :(نک

طبرری، است که این طرِق متعدد خود نشان از اامیت روایات تفسیری وی نزد افراد  ونا ون اسرت (نرک: 
ز نظرات مذکور درباره  منزلت تفسیری اوست، 1وززز ؛  25تا2/23عطیه، ؛ ابن00و  2/03؛ ثعلبی، 0تا2/58
انردز دعرای منقرول از براره را سرتودهای که امۀ بزر ران دینری از  ذدرته تراکنون جایگراه وی درایرن ونهبه

 ز در روایت دیگِر منقول 2/132عاصم، ابیتواند آغاز ر این مهم بادد (نک: ابنپیامبر(،  در حق وی می
دانردز پرس از   می11/585(مجلسری، « دانرای قررآن»و« سوارۀ میردان تفسریر»عباس را از ایشان نیز ابن

عبراس نیرز از پیامبر(، ، تفسیر طوالنی (یک دب کامل  حضرت علی(ع  درباره  باء بسم الله بررای ابرن
کره در نوعی ؛ بره201داد (نک: حلی، ستنه در تفسیر خبر میدانتأیید ضمنی او توسط امام(ع  و دایسته

، فاحح الباا  حجر، (ابن« ینظر إلی الغیب من وراء ستر الرقیق»عباس را با عبارت نظر ابنجای دیگر دقت
عبراس از تأویرل و علرم براطنی تواند بیانگر دناخت دقیق ابرنکند که این عبارت می  توصیف می8/280

مسرعود ، به نقرل از ابرن 8/5، الحا یخ الکبیر(بهاری، « نعم الترجمان للقرآن»ی امچون باددز ذکر الفاظ
منظور   توسط صحابه و تابعین در وصرف وی نیرز امگری بره5/205اثیر، (نک: ابن« حبراألمة»و « بحر»

 اای بعرد امچرون طبرریعباس نزد مفسران دورهتأیید تهصص تفسیری اوستز تأیید جایگاه تفسیری ابن
  وززز ام با نگریستن به مقدمۀ این تفاسیر و ام میرزان درخروِر توجره نقرل روایرات 2/03 ، ثعلبی (2/51(

از امره  که انگام یرادکرد از قردمای مفسرران، بریهای ونهدود، بهتفسیری وی در این منابع، مشااده می
ر و روایرات  ونرا ون نشران داده و اند و منزلته در میان صحابه را با استناد بره اخبرادربارۀ وی سهن  فته

میران، انردز در ایرن   روش تفسیری وی و دا ردانه را ارم سرتوده2/0برخی دیگر امچون دیخ طوسی (
 بر این تأیید و تمجید، ضمن اداره به کثرت روایات تفسیری وی که با طرق متعدد نقل دده برخی ام عالوه
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  ز 1/182، اتقانپردازند (نک: سیوطی، است به ارزیابی آن می
درود، عباس در مقایسه با دیگران دیرده میبر این، در کتب علوم قرآنی چنین توجهی راجع به ابن عالوه

درود عباس در تفسیر، متذکر مینهادن جایگاه ابن  ضمن اری1/201که برخی امچون زرکشی (ای ونهبه
که از تبحر ران راجح استز رجالیان نیز زمانی انگام تعارض روایات تفسیری، دید اه وی بر دیگر مفسکه به

طرور ویرژه و برجسرته بره ایرن بهره رسند، بره ویند، به علم تفسیر که میوی در علوم مهتلف سهن می
  ز 8/280حجر، االصابة، ؛ ابن1/500سعد، پردازند (ابنمی

تحلیا   اایاا  ه، کالعباس است (نک: زرین امۀ این دوااد و مصادیق نشان از دهرت تفسیری ابن
اای اای وی در حوزهعباس در این زمینه، استهرای دید اهبه مرجعیت ابنلذا باتوجه ، 20تا28، محعا ض

یابدز این اامیرت زمرانی اای تفسیری اامیت میاا و  رایهمهتلف پیرامون تفسیر امچون مبانی، روش
ترین مسائل علم تفسیر است و از سروی دیگرر سو این مباحث از اصولی دود که بدانیم از یکدوچندان می

 ونره کره ایرن عباس در تفسیر قرآن در ارتباط اسرت و ترا زمرانیاا و ااداف ابنمستقیمًا با دناخت انگیزه
منرد درودز اا بهررهخوبی از آنتواند بهکننده به روایات تفسیری وی رودن نبادد، نمیمباحث برای مراجعه

ارا نیرز منروط بره ارا و اخرتالف روشالفات تفسیری، ریشه در اخرتالف روشضمن اینکه بسیاری از اخت
 اندز ای است که بر پایۀ آن بنا ددهمبانی

عباس از  ذدته امواره مدنظِر محققان بوده و برخی به اقتضرای اای تفسیری ابن فتنی است که حوزه
اندز اریبرت اورست در رسالۀ دکتری طور مستقل به آن پرداختهاای خود، نه بهالی پژواهبحث، در البه

عباس در این تفسیر و اسرناد آن خود در بررسی اسناد روایات تفسیر طبری تاحدودی به روایات تفسیری ابن
نودتۀ اربرت برگ نیز روایرات  ،ها  اسالمیتکوین ا تکام  تفسیر د  نخسحین سدهکتاب  1پرداخته استز

در  2زده اسرتز عبراس را ازنظرِر سرند و محتروا محرکروایرات ابرن ویژهبه جامع البیانتفسیری موجود در 
نیز تا حدودی به این مهرم پرداختره درده اسرتز امرا در  ها  تفسیر  اشو  طبقا  المفسریناای کتاب
عباس طور دقیق و مودکافانه استهرای این موارد در روایات تفسیری ابنیک از این آثار و موارد مشابه بهایچ

انجام نشده استز بر این اساس، مقالۀ حاضر بر آن اسرت کره بره ایرن مهرم، یعنری جامع البیان ر ویژه دبه
کید این پژواه بر اای تفسیر ابنبررسی حوزه است، درعرین جامع البیانعباس بپردازدز  فتنی است که تأ

 حال از دیگر منابع نیز غافل نبوده استز 

                                                 
1 .Heribert Horst,Die Gewahrsmanner in Koranlammentar at-Tabari. Ein Beitrag zur kenntnis der exegetishchen 
uberlieferung im Islam, Universitat Zu Bonn,1951. 
2 .Berg, The Development of Exegesis in Early islam…, pp. 66-69 
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 عباس. مبانی تفسیری ابن1

دود که مفسر با پرذیرش اای اعتقادی یا علمی  فته میاا، اصول و باورفرضته از پیهمبانی به آن دس
فهم روست که ار نوع پیه ز اامیت این بحث ازآن89پردازد (داکر، و مبنا قراردادن آن، به تفسیر قرآن می

ن مبانی خرود را در دارددن اعتبار روایات تفسیری مؤثر استز معمواًل، مفسراباره، در خددهنادرست دراین
عباس که خود دهصًا کتراب آورندز اما درباره  افرادی امچون ابنمقدمۀ تفاسیردان یا در آثاری مستقل می

صرورت  ونه نبود که مبانی برهکرد، در آن زمان اینتفسیری تألیف نکرده است یا اینکه ا ر کتابی تألیف می
اای علروم قرآنری در نگادرتاز مقدمۀ سایر تفاسیر، ترکتوان مبانی وی را مستقل در مقدمه ذکر دود، می

و دریخ  جامع البیاناا استهرای کردز مراجعه به این منابع از مقدمۀ طبری در نگاریمسائل مهتلف، جامع
زرکشی و مشراادۀ کثررت  البرهان سیوطی واالتقان اا و جوامع مانند نگادت رفته تا تک الحبیانطوسی در 

عباس در امۀ این موارد، نشان از جایگاه ویژۀ وی در مبرانی تفسریری اسرتز واکراوی ابناستناد به روایات 
 منجر به استهرای مبانی ذیل دد:  جامع البیانعباس در روایات ابن

 . نگرش وی به جمع قرآن1. 1
یجی راجع به کیفیت نزول قرآن، دو دیرد اه متفراوِت نرزول : أ. اعتقاد به جمع بین نزول دفعی و تدر

دود؛ برای مثال، در عباس دیده میفعی و تدریجی ذکر دده است که ار دو دید اه در روایات تفسیری ابند
طور کامل بر آسمان دنیا فرود آمد، آنگاه خصو، نزول دفعی از وی نقل دده است که قرآن در دب قدر به

ت دیگر نیز به نزول دفعری  ز در روای1/23خداوند آن را قسمت به قسمت بر پیامبر(،  نازل کرد (طبری، 
قردر در مراه رمضران  درب ز در روایرت دیگرر وی، 28به آسمان دنیا، بیت العزه اداره دده است (امان، 

 ز دربارۀ نزول تدریجی نیز از وی نقل دده است که قرآن در درب قردر بره 1/23دانسته دده است (امان، 
عباس در تأیید  فتار خود ادامه  این روایت، ابن مدت بیست سال نازل ددز درآسمان دنیا فرود آمد، سپس به

َو ُقْرآنرًا َفَرْقنراُه ِلَتْقرَرَأُه َعَلری »  و 55(فرقان: « َو الَیْأُتوَنَک ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجْئناَک ِباْلَحقِّ َو َأْحَسَن َتْفِسیراً »به دو آیۀ 
ْلناُه َتْنِزیالً  اِس َعلی ُمْکٍث َو َنزَّ  ز در جای دیگر، 2/202، اتقانناد کرده است (سیوطی،   است290(اسراء: « النَّ

سرچشمۀ نزول قرآن، لوح محفوظ دانسته دده است که از آنجا از طریق سفیران کرام الکاتبین به آسمان دنیا 
را بر جبرئیل در بیست دب بیان و جبرئیل نیز در بیست دب قدر قسمت  دودز پس از آن سفیران آننازل می

  زبر(،  نازل کرده است (امان به قسمت بر پیام
ددنی اسرتز حرل دو دسته روایت، از نوع ظااری و جمع داد که تعارض میان ایناا نشان میبررسی

صراحت آمده اسرت کره بره جمرع میران کند، بهعباس نقل میاسود از ابنکه عطیةبناین تعارض در روایتی
َدرْهُر »فرمایرد: ر دلم دکی پیدا درد، خداونرد مید» وید: نزول دفعی و تدریجی منتج خوااد ددز او می
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ِذی ُأْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن  ا َأْنَزْلناُه ِفی َلْیَلِة اْلَقْدرِ »فرماید:  ، در جای دیگر می223(بقره: « َرَمضاَن الَّ  ، 2(قردر: « ِإنَّ
در حرل  عباساستز ابن هدادت ادامه ام سال اایماه دیگر و القعدهیذ و دوال اایماه در که نزولدرحالی

إنه أنزل فی رمضان لیلة القدر جملة واحدة، ثم أنزل علی مواقع النجوم »داد:  ونه جواب میسؤال وی این
  ز 2/291، اتقان؛ سیوطی، 29/322(طبرسی، « رساًل فی الشهور و االیام

ی میان عالمان دینی، برانگیز و اختالفاز مباحث بحث: بودن ترتیب آیات و سورب. اعتقاد به توقیفی
صرالح، ؛ 2/290، اتقاانترتیرب تروقیفی (نرک: سریوطی،  ،کره برخریای ونرهترتیب آیات و سور است، به

انردز   را بر زیرده2/290، اتقاان؛ سیوطی، 2/101  و برخی دیگر، ترتیب اجتهادی (نک: زرکشی، 00تا08
جمع قرآن در زمان پیامبر(،  یرا پرس از دلیل پیوند آن با مباحث مهمی امچون اامیت ذکر این مسئله به

ایشان، تناسب آیات و سور و سیاق آیات استز در این میان، روایات از مهمترین عوامل در ایجراد اخرتالف 
عباس ازجمله افرادی است که ار دو دسته روایرت از وی نقرل درده اسرتز باره استندز ابناا درایندید اه

براره، بودن ترتیب آیات و سور داللت داردز دااد  ویا درایرنر توقیفیدستۀ اول که دماردان بیشتر است، ب
عبراس دود؛ بررای مثرال، از ابرنروایاتی است که در آن حدود سبع طوال، مئین، مثانی و غیره مشهص می

است که سبع طوال دامل بقره، آل عمران، نساء، مائرده، انعرام و اعرراف اسرت کره راوی  فتره روایت دده 
 ز با مراجعه به دیگرر 1/538؛ حاکم نیشابوری، 1/250افتمین سوره را فراموش کردم، (نسائی، است: نام 

اای یونس و کهف بهدود که در دو روایت متفاوت از وی، سورهعباس، سورۀ افتم مشهص میروایات ابن
ویرد:  در روایرت دیگرر می 1 ز2/250، اتقاانعنوان افتمین سروره از سربع طروال آمرده اسرت (سریوطی، 

چره  در پاسرخ  یعنری محکرم درودز او سرؤال میکرردم، ا حفر  خدا رسول عهد در اای محکم راسوره»
دیگر در این خصو،  نمونه   ز3 3/5؛ بهاری، ،2/120حنبل، (ابن« است 2 وید: مراد از محکم مفصلمی

« وامیم استبرای ار چیز مغزی است و مغز قرآن ح»ذکر کرده است:  4روایتی است که در وصف حوامیم
داد که ترتیب سور کاماًل مشرهص اسرت کره  ونه روایات نشان می ز این3/588، الد  المنثو (سیوطی، 

 بردز عباس از آن با نام سبع طوال، حوامیم یا مفصل نام میابن
دااد دیگر، روایاتی است که بر دستور پیامبر(،  درباره  قرراردادن ارر آیره در جایگراه خرا، خرود 

                                                 
سد که وی سورۀ کهف را جزء رعباس که سورۀ افتم را سورۀ کهف دانسته، روایت صحیحی نبادد؛ زیرا بعید به نظر میرسد این روایت منقول از ابنز به نظر می1

 که با درنظر رفتن ترتیب مصحف، سورۀ کهف اجدامین سورۀ قرآن استزسبع طوال ذکر کرده بادد، درحالی
، درود (معرفرتاا در آن بهه قرآن زیراد اسرت، مفصرالت  فتره میکه عالمت فاصله بین سورهدلیل ایناای کوتاه که در آخر قرآن قرار دارند، بهبه سوره ز22 
 ز 1/282
(نرک:  اای مفصل (از سورۀ ق تا آخر قرآن  در زمان پیامبر(، ، امین ترتیب کنرونی بروده اسرتسوره ترتیب که دادبا بررسی دیگر روایات، وی نشان میز 3

  ز0/202، مسند احمدحنبل، ابن
 ز 1/282دود (معرفت، دروع می« حم»اایی استند که با حروف مقطعه سوره ز4
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درد، می نازل پیامبر(،  ای برآیه چون» فت:  است که دده روایت عباسابن ازرد؛ برای مثال، داللت دا
« درده، بگرذار یراد چنران و چنرین کره جایی در را آیات این  فتمی و خواندمیفرا  را نویسند ان از فردی

ُقوا َیْو »آیۀ  جبرئیل کهانگامی» وید:  ز در جای دیگر می1/234زرکشی، ( رهِ َو اتَّ « مًا ُتْرَجُعروَن ِفیرِه ِإَلری اللَّ
 ز وی 82جفرری، « (سورۀ بقره بگذار 282خداوند فرمود این آیه را بر سر آیۀ »  را آورد،  فت: 281(بقره: 

برر او نرازل « بسرم اللره الررحمن الررحیم»ترا  دناختنمی را سوره پیامبر(،  پایان» وید: امچنین می
بودن ترتیب آیات و سور، حاکی از نودرتن قررآن بر بیان توقیفیعالوه  ز این روایات290(واحدی، « ددمی

 استز  پیامبر(،  زمان در سوره به سوره و آیه به صورت آیهبه
بودن ترتیب بهشی از سور قرآن داللت دارد که البته تعداددران دستۀ دوم روایاتی است که بر اجتهادی

عبراس باره روایتری اسرت کره در آن ابرنمونۀ مشهور دراینبه نسبت روایات دسته قبل، بسیار کمتر استز ن
 به عثمان  فتم چه چیز دما را وادادت که انفال را که از مثانی است و برائت را که از مئین است» وید: می

ار راه » وید: الله ننودتید و در میان سبع طوال قراردان دادید  عثمان می اا بسمکنار ام  ذادته و بین آن
فرمود این آیرات را خواند و میدد، یکی از نویسند ان وحی را فرا میز قرآن بر پیامبر(،  نازل میچیزی ا
اایی بود که در مدینه نازل ای قرار داید که آن چنین و چنان ذکر دده است و انفال از نهستین سورهدر سوره

الب آن بودز پس من  مان کردم ایرن دده  قرآن بود و مطالبه دبیه مطاای نازلدد و برائت از آخرین سوره
دو را قرین ام  رو آنسوره از آن است، پیامبر(،  از دنیا رفت و برای ما بیان نکرد که این از آن است، ازاین

؛ حراکم نیشرابوری، 2/00حنبرل، (ابرن« قرار دادم و بینشان بسم الله ننودتم و در سبع طوال قراردران دادم
  ز  2/121، اتقان؛ سیوطی، 1/112

 ضعیف راآن  اند (نک: امان ؛ اما برخی از پژواشگران متأخرنقل کرده محدثان بسیاری را حدیث این
 از اعرابریابرن به معروف عبدی جمیلهابیبنآن عوف سنددر   ، زیرا132، 2528دمارند (نک: رامیار، می

مارند (نرک: حراف  مرزی، دررا ضرعیف مری سبب آن  بدین که رجالیان کندمی نقل بصری الفارسی یزید
ارمز یا غیر اوسرت، بنیزید 1فارسی، یزید اینکه  ز البته در22/512، تهذیب الحهذیبحجر، ؛ ابن51/120

 کاترب کند، از سوی دیگر،می روایت عباسابن از بادد؛ زیرا از طرفی او از غیر باید اختالف استز ظااًرا
 رو، اعتماد بر چنین حدیثی جایز نیستز  ذدتهکند؛ ازاینیم نقل یوسفبنحجا از و است زیادبنهعبیدالل

کرده خود چیزی از قرآن را قبول یا رد می نظر و رأی به است،  ویی عثمان تأمل جای محتوا نیز آن، ازنظرِ  از
 (نک: امان ز « است یکی آن از ام این که بردم  مان»که  فته است: 

                                                 
انرد ارمز است یا خیر، صحبت کردهدهصیت رجالی وی اطالعات چندانی در دست نیستز رجالیون بیشتر در ارتباط با اینکه آیا وی امان یزیدبن ز راجع به 1

  ز0/103، 2501حاتم رازی، ابیابن: (نک
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توان وایات دستۀ اول و نیز ضعف سندی روایات دستۀ دوم، میدلیل کثرت ربه آنچه  فته دد، بهباتوجه
عباس که بیانگر دید اه توقیفی است، راجرح اسرتز البتره در صرورتی ارم کره  فت: روایات دستۀ اول ابن

 ونه بیان کررد کره را با روایات دستۀ اول جمع کرد، درنتیجه اینتوان آن روایات دستۀ دوم صحیح بادد، می
داد (نرک: سریوطی، جز انفال و برائت، توقیفی استز سیوطی ام این نظر را ترجیح میور بهترتیب تمام س

  ز 1/222، اتقان
نوعی با دید اه وی عباس که بهمبنای تفسیری دیگر ابن :. اعتقاد به جمع قرآن در زمان پیامبر)ص(ی

ر(،  اسرتز دلیرل بیران ایرن در زمینۀ ترتیب آیات و سور نیز در ارتباط است، جمع قررآن در زمران پیرامب
بر برخی روایات مبحث قبل، از دیگر روایات مطلب، پیوند آن با مسئلۀ تحریف قرآن یا عدم آن استز عالوه

بودِن قرآن در زمان پیامبر(،  داللت دارد، این مطلرب بردادرت «الدفتینمابین»که بر او امچون مواردی 
معقل ددادبن و کند که مننقل می م 132ه بصری عصر تابعین (فقی رفیع،بندود؛ برای مثال، عبدالعزیمی

 جرای به ام چیزی پیامبر(،  آیا پرسید: او از ادعباس رفتیمز ددم  نزد ابن253القدر کوفی (تابعی جلیل
، باب من لم 0/290، (نک: بهاری 1« ذادته است جای را به« الدفتینمابین»داد: ایشان   ذادت  جواب

  ما بین الدفتین ز یترک النبی اال
 . نگرش وی به جواز تالش برای فهم قرآن2. 1

عباس، عقیده به جواز تفسیر استز ضرورت از دیگر مبانی تفسیری ابنأ. اعتقاد به جواز تفسیر قرآن: 
سبب ارتباط آن با امکان فهم قرآن برای غیرمعصوم اسرتز نگراه ظرااری بره انبروه روایرات بیان این مهم به

نشان از اامیرت و ضررورت تفسریر و درنتیجره جرواز آن از عباس در تفاسیر فریقین، نقول از ابن ونا ون م
ذکر بعض االخبرار »ای با عنوان طبری در مقدمه  تفسیر خود در باب جدا انهبر این،  منظر وی استز عالوه

  2/12برری، (نرک: ط« التی رویت فی الحض علی العلم بتفسیر القرآن و مرن کران یفسرره مرن الصرحابه
 کرده استز داد وی قرآن را تفسیر میعباس آورده که نشان میروایات متعددی از ابن

عباس، در خصو، تأویرل قررآن اسرت؛ از دیگر مبانی تفسیری ابنب: اعتقاد به جواز تأویل آیات: 
بروده اسرت  ونره کره در  ذدرته چنرین امران ا مترادف با تفسیر در نظر بگیرریما ر تأویل ر ،توضیح آنکه

درده از وی در خصرو، عباس جواز تأویل استز تمام روایات نقلباره دید اه ابن ، دراین2/11(معرفت، 
 اا وززز  واه بر صحت این  فته استز معانی عبارات قرآنی، تفصیل و توضیح عبارات، تبیین مثل

بره  ، دیرد اه وی باتوجره2/11ا ر مراد از تأویل، توجیه ظاار لف  یا عمل متشابه بادد (نک: معرفت، 
اِسُهوَن ِفی اْلِعْلِم »نوع قرائت از آیۀ  ُه َو الرَّ یَلُه ِإالَّ اللَّ دانستن   و عاطفه یا استیناف0(آل عمران: « َو ماَیْعَلُم َتْأِو

                                                 
 باس اترک النبی(،  من دیء قال ما ترک االا ما بی الدفتینزعمعقل علی ابنرفیع قال دخلت أنا و ددادبنعبدالعزیزبنسعید حدثنا سفیان بنز حدثنا قتبة بن 1
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من »ای امچون روایت باره دو دسته روایت از وی نقل دده است که در دستهدودز دراینمتفاوت می« واو»
 ، این نوع تأویل برای غیرخدا جایز دانسته و خود را از 5/211(طبری، « دانمام که تأویل آن را مییاز کسان

ره»ای دیگر، امچون روایت داند و در دستهمصداق راسهان در علم می یُله َیرْوم اْلِقَیاَمرة ِإالَّ اللَّ « ما یعلم َتْأِو
دلیل مطابقت با داد که بهاا نشان میز بررسی 5/218این نوع تأویل منحصر به خداوند است (نک:امان، 

 115، تحلی   اایا  محعاا ضسیاق وززز روایات دستۀ اول وی بر دستۀ دوم ترجیح دارد (نک: زرین کاله، 
عباس با دود که ابن  دیده می81(قلم: « َیْوَم ُیْکَشُف َعْن ساٍق »ای از این نوع تأویل ذیل آیۀ  ز نمونه118و 

« این روز، اندوه و سهتی است» وید:   می10/18(طبری، « َو قاَمِت الَحرُب ِبنا َعلی ساٍق »ر استناد به دع
 کندز  ؛ به این صورت، وی ظاار آیه را بر معنای مرجوح حمل می20/1(امان، 

معنای تعیین مصداق و مرراد معنایی فراتر از حمل ظاار لف  بر معنای مرجوح، بلکه بهاما ا ر تأویل به
توان  فرت: ابرن ، می5/09دیگر بر مبنای قاعدۀ جری و تطبیق بادد (نک: طباطبایی، عبارتجی و بهخار

دانرد، که در آن اال بیت(ع  را مصداق برخی آیات میعباس قائل به این نوع تأویل ام بوده استز روایاتی 
رهِ  َو »از این نمونه استز بیان والیت حضرت علی(ع  در تأویل واژۀ ذکر در آیۀ  « َمرْن ُیْعرِرْض َعرْن ِذْکرِر َربِّ

 وززز ز 503و  550و  108و  2/02؛ نک: حویزی، 1/509  از این نمونه است (قمی، 20(جن: 
(نرک:  آیرد، بادردای که از ظراار آیره بره دسرت نمیمعنای بطن و معنای ثانویهامچنین ا ر تأویل به

إَنا اْلُقْرآَن ُذو ُدرُجوٍن َو »دودز روایت عباس دیده مین ، باور به این نوع تأویل نیز در  فتار اب2/18معرفت، 
  منقرول از وی بره ایرن 1/820، اتقانسیوطی، « (ُفُنوٍن َو ُظُهوٍر َو ُبُطوٍن اَل َتْنَقِضی َعَجاِئُبُه َو اَلُتبَلُغ َغاَیُتُهززز

ٍف َما ِمْنَها َحْرٌف ِاالا َلُه َظْهرٌر َو َبْطرٌن ِو ِانَّ ِانَّ اْلُقرآَن انَزَل َعَلی َسْبَعِة َاْحُر »مطلب تصریح داردز وی در روایت 
اِاِر َو الَباِطِن بِن َعلی   ام این مطلب را بیران کررده اسرتز  فتنری 2/03ابونعیم، « (َاِبی طاِلب ِعْنَدُه ِعْلُم الظا

ن دید اه ابن  استز عباس درباره  علم ائمه(ع  به ظاار و باطن قرآن است این روایت امچنین مبیا
 خصوص متن قرآنهای به. نگرش وی به ویژگی3. 1

عباس، اعتقاد به وجرود واژ ران از دیگر مبانی تفسیری ابن: أ. اعتقاد به وجود واژگان معرب در قرآن
برر ایرن، منسوب به وی داادی  ویا بر ایرن  فتره اسرتز عرالوه  اللغا  فی القرآنمعرب در قرآن استز 

معنرای توبرهبره« اواه»رخی آیات، مؤید این مطلب است؛ برای مثرال، وی واژۀ روایات منقول از وی ذیل ب
معنای ایزم جهنم (امان، به« حصب»معنای دیطان (امان ، به« جبت» ، 1/155، اتقانکننده (سیوطی، 

ه ایرن واژ» ویرد: می« راعنا»داندز امچنین درباره  واژۀ معنای  ناه (امان  را حبشی میبه« حوباً » ، 158
  ز 150تا151(امان، « معنای ددنام استدر لغت یهود به

اعتقاد به وجود واژ ان با لهجه   ونا ون در قررآن، : های گوناگون در قرآنب. اعتقاد به وجود لهجه
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(نجم: « َو َأْنُتْم ساِمُدون»عباس است؛ برای مثال، وی ضمن اینکه مراد از عبارت از دیگر مبانی تفسیری ابن
است که آن را متعلق « بعل»نمونۀ دیگر، واژۀ « این واژه به لهجۀ یمنی استز» وید: اء دانسته، می  را غن02

معنرای فرزنرِد بره« وزر» ز تعلرق واژۀ 1/112، اتقاانداند (سریوطی، معنای پرود ار میبه لهجۀ یمنی و به
دده، معنای نودتهبه« مسطوراً » معنای دما را  مراه کند، به لهجۀ اوازن،به« یفتنکم»فرزند، به لهجۀ اذیل 
  ز 1/112اایی دیگر از این دست است (امان، به لهجۀ حمیری نمونه

دانستن حروف مقطعره، یکری دیگرر از مبرانی قابل تفسیرج. اعتقاد به معناداربودن حروف مقطعه: 
محتروا و بلکره اریرک  ؛تمعنا و مفهوم نیسراین حروف، حروف بی ،عباس استز از منظر ویتفسیری ابن

صرورت اسامی خداوند استندز در اکثر روایات وی، ایرن معنرا بره ،ای مفیدی دارند که در غالب مواردمعن
  آمده استز اسم اعظم خداوند 10/05؛ 10/295؛ 20/20(نک: طبری، « او اسم من اسماء الله»عبارت 

، «کهریعص»کره ول اسرت برای مثرال، از وی منقر زعباس آمده استمعنای دیگری است که در روایات ابن
 و مشابه آن، اسم اعظم خداوند استند (امان ز « یس»، «حم»

بررای  زاتی ذکر دده است که محل تأمل استدایان ذکر است  اه در معنای حروف مقطعه از وی روای
کوای است از زمرد که بر دنیا محیط است و دو طرف آسرمان بره آن چسربیده و « قاف»مثال، نقل دده که 

 ونره دانسرتن ایرناعتماد ز عالمه طباطبایی ضمن غیرقابل0/292، الد  المنثو مان است (سیوطی، پایۀ آس
  ز 585و  22/581داند (طباطبایی، را از بدیهیات میبودن آنروایات، باطل

عباس، اعتقاد به نسرخ اسرتز ضررورت مبنای تفسیری دیگر ابن: د. اعتقاد به نسخ برخی آیات قرآن
دلیل ترأثیر آن در پرذیرش یرا عردم رذاری، برهبر جایگاه خا، آن در امر تشریع و قرانونهبحث نسخ عالو

عباس نیز امچرون برخری صرحابه، بره داد که ابناا نشان میپذیرش آرای فقهی و تفسیری استز بررسی
اولرین  انرد کرهبرای مثال، ابوعبیده و دیگرران از وی نقرل کررده زنسخ در برخی آیات معتقد بوده استوقوع 

 ز نسخ در این آیره 2/539، االتقانو پس از آن روزه است (سیوطی،  که از قرآن نسخ دد، حکم قبلهمطلبی 
 ددن زمان باددز یافتن زمان و سپریمعنای پایانتواند بهمی

اٍم ُأَخر»آیۀ   ٌة ِمْن َأیَّ ای دیگر از آیراتی اسرت نمونه  228(بقره: « َفَمْن کاَن ِمْنُکْم َمِریضًا َأْو َعلی َسَفٍر َفِعدَّ
  ز 1/20عباس معتقد به نسخ آن است (طبری، که ابن

 عباسهای تفسیری ابن. روش2

عباس از نهستین افرادی است که به بیان روش تفسیری خود پرداخته اسرت و محققران برر اسراس ابن
انرد (عمیرد زنجرانی، اای تفسیری مفسران معروف تردوین کرردهسهن وی، آثاری در تبیین مبانی و روش

داد که وی غالبرًا نشان می جامع البیانویژه  ز بررسی روایات تفسیری وی در منابع تفسیری به33، 2500
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 اای ذیل بهره برده استز از روش
 . تفسیر قرآن به قرآن1. 2

ه فهرم کر عباس در تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن استز وی در مواردیاای مهم مورد استفاده  ابناز روش
بررای  ز یرردصود آن آیه کمرک کنرد، مردد میددن مقکه در رودنای برایه ددوار بادد، از دیگر آیاتیآیه

نا قاُلوا»در تفسیر آیۀ  مثال، َنا َربَّ  دردنزنرده و مردن بار دو به آن در   که22(غافر: « اْثَنَتیِن  َأْحییَتَنا َو  اْثَنَتیِن  َأَمتَّ
آیرد، می درمار بره مرردن یرک بودید؛ این بیافریند، مرده را دما آنکه خداوند زا قبل» وید: دده، می اداره
 این که دویدمی سرازیر ااقبر به و میراندمی را دما  اهاستز آن ددنزنده باریک این که آفرید را دما سپس
برا  در ادامره «زاسرت دوبراره این زند ی انگیزد کهبرمی را دما رستاخیز روز در سپس و است دوم بار مردن

هِ  َتْکُفُروَن  َکیَف »اماننددانستن آیۀ مذکور با آیۀ   ِإَلیرهِ  ُثرمَّ  یْحیریُکْم  ُثمَّ  یِمیُتُکْم  ُثمَّ  َأْمواتًا، َفَأْحیاُکْم  ُکْنُتْم  َو  ِباللَّ
  ز 18/52کند (نک: طبری،   تفسیر خود را تأیید می12(بقره: « ُتْرَجُعوَن 

ُکْم ِبَشْی َو َلَنْبلُ »نمونۀ دیگر، ذیل آیۀ  َمرراتَونَّ ْنُفِس َو الثَّ
َ
ْمواِل َو اأْل

َ
« ٍء ِمَن اْلَهْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقٍص ِمَن اأْل

رْتُهُم اْلَبْأسراُء َو »بودن دنیا با امور  ونا ون، بره آیرۀ   است که در آن ضمن بیان محل آزمایه233(بقره:  َمسَّ
اُء َو ُزْلِزُلوا رَّ   ز  2/22کند (امان، د می  استنا214(بقره: « الضَّ

راَر َو ِبرْئَس اْلرِوْرُد »در آیۀ « اْلِوْرُد اْلَمْوُرود»وی امچنین ذیل عبارت  َیْقُدُم َقْوَمُه َیْوَم اْلِقیاَمره َفرَأْوَرَدُاُم النَّ
ْلرِوْرُد َو ِبرْئَس ا»انرد از: و ایرن مروارد عبارت« الورد فی القرآن أربعرة أوراد» وید:   می88(اود: « اْلَمْوُرود
َم ِوْردا»؛ «ااَو ِإْن ِمْنُکْم ِإالَّ واِردُ » ؛ 88(اود: « اْلَمْوُرود  ؛ 88و  18(مرریم: « َو َنُسوُق اْلُمْجِرِمیَن ِإلی َجَهرنَّ

َم َأْنُتْم َلها واِرُدون» ِه َحَصُب َجَهنَّ ُکْم َو ما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ  ویرد: ه میعباس در ادامر ز ابن88(انبیاء: « ِإنَّ
م ُکلا َبرا َو َفاِجر، » ه َلَیِرْدنَّ َجَهنَّ ُخول َو َاللَّ را»ُکلا َاَذا الدُّ راِلِمیَن ِفیهرا ِجِثی  َقرْوا َو َنرَذُر الظَّ رِذیَن اتَّ ری الَّ « ُثمَّ ُنَنجِّ

  ز 21/00  (امان، 22(مریم: 
 . تفسیر قرآن با حدیث2. 2

ن روش تفسریری اسرت تریترین و مطمئنه قرآن، مستحکمعباس بر این اعتقاد بود که تفسیر قرآن بابن
احکرام و دسرتورات بره ،ه واقف برود کره در بسریاری از آیراتبه این مسئل ،حالدرعین ز 1/218(معرفت، 

میسر نیسرت و  استناد به آیات دیگر و حتی تدبر صورت اجمالی بیان دده و فهم معانی و مراتب عمیق آن با
پذیر خوااد بود، لذا در مرواردی از حردیث پیرامبر(،  روایات پیامبر(،  امکان تنها در پرتو استمداد از

 بهره جسته استز 
بررای  زلبًا در ارتباط برا نرزول آیرات اسرتدود که غااایی از این نوع مشااده مینمونه جامع البیاندر 

ِه َو اْلَفْتُح »که آیۀ مثال، از وی منقول است انگامی   نرازل درد، حضررت فرمرود: 1(فتح: « ِإذا جاَء َنْصُر اللَّ
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ذیل آیرۀ  ،نمونۀ دیگر ز 59/120طبری، « (خبر مرگ و رحلت مرا دادند که در این سال رحلت خواام کرد»
عباس طی حدیث قدسری از بن  استز ا128(بقره: « ِإْن ُتْبُدوا ما ِفی َأْنُفِسُکم َأْو ُتْهُفوُه ُیحاِسْبُکم ِبِه اللهززز»

آورند و در مقابل سیئات او قرار اای بنده را میکند که (در روز قیامت  حسنات و نیکییپیامبر(،  نقل م
ای قرار  یرد  باقی بماند، خداوند بهشت را به ای برای بنده (بدون آنکه در برابر آن سیئهداند و ا ر حسنهمی

ه احردی داده نشرده اسرت: پنج چیز به من داده دده که پیه از مرن بر»وایِت  ز ر5/00(امان،  داداو می
زمین برای من سجده و طهور قرار داده دد، غنیمت برای من حالل دد، برا رعرب و وحشرت یراری دردم، 

َسرُنْلِقی ِفری »منقول از پیامبر(،  ذیل آیۀ « جوامع الکالم (قرآن  به من داده دد و دفاعت به من عطا دد
ْعَب ِبما َأْدَرکُ  ِذیَن َکَفُروا الرُّ ْل ِبِه ُسْلطاناً ُقُلوِب الَّ ِه ما َلْم ُیَنزِّ    نیز از ایرن نمونره اسرت121(آل عمران: « وا ِباللَّ

  ز  2/891(حویزی، 
بر سنت پیامبر(، ، از  فتار حضرت علی(ع  و دیگر صحابه نیز عباس عالوهذکر است که ابن دایان

وقتی از علری(ع  چیرزی بره مرا مری» وید:  یری از کالم امام علی(ع  میبهره برده استز وی درباره  بهره
 فترار ذابری مؤیرد ایرن  ز 19/820مرزی، (حاف  « کردیمرسید، بر ما حجت بود و به دیگری رجوع نمی

کردنرد و خرود را معنای اجمالی قرآن اکتفا مریدک، بسیاری از صحابه بهبی» وید: روایت استز وی می
ریایی از علم بود که صحابه در فهم قرآن به او مراجعه می(ع  ددانستند، امام علیملتزم به فهم دقیق آن نمی

« (ع  است که از ظاار و براطن قررآن آ راه برودعباس که از بزر ان صحابه بود، آموز ارش علیکردندز ابن
  ز  2/25ذابی، (

 . اجتهاد3. 2
که تعبیرر دده از اجتهاد نیست؛ بلدر نگاای تاریهی به دکل آغازین اجتهاد، عنصر رأی امری تفکیک

ویژه مسرائل ای از مسائل بره ویی به پارهاجتهاد الرأی مانند اصطالحی برای معرفی رودی نظری در پاسخ
اایی از ای مطرح بوده استز در زمان صحابه نیز نمونرهاای نهست اجری در سطح  ستردهفقهی در سده

ا ثبت دده است کره در آثرار مردون ااای فقهی از سوی برخی از آن ویی به پرسهکاربرد رأی برای پاسخ
   822بعدی نام اجتهاد را بر آن قرار دادند (نک: پاکتچی، 

عباس از این دست افراد است که روایات وی در این نوع کاربرد رأی یا اجتهاد درخوِر توجه اسرت؛ ابن
 کرار بره تفسیر رد را خود تالش و اندیشه اجتهاد، حاصل مقدمات کردن تمامیبه این معنا که پس از کامل

دد، ا ر جواب آن در قرآن بود، از قررآن بیران بردز نقل دده است که ار اه از وی دربارۀ چیزی سؤال میمی
که نه در قرآن و کرد، درصورتیرا بیان می کرد و ا ر در قرآن نبود و بلکه در سهنی از پیامبر(،  بود، آنمی

یرک از ایرن منرابع یافرت کررد و ا رر در اریچر صحابه نقل مینه در کالم منقول از پیامبر(،  بود، از دیگ
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باره بدیهی است که به توانمندی وی دراینتوجه ز لذا با1/500سعد، کرد (ابندد، درنهایت اجتهاد مینمی
 مکه بادد کند، مدرسۀ تفسیری آغاز را قرآن معانی استنباط برای نظر اعمال و اجتهاد که ایمدرسه نهستین

 کسانی امانازجمله مجااد،  مدرسه، این یافتگانتربیت و کرده است عباس بناابن راآن محکم اایپایه که
 ز 290ترا295، تفسایرکرده و دهرت یافتنرد (نرک: زریرن کراله،   ذاریپایه را تفسیر اجتهاد در که استند

کره یرا منقرول از خرود روایاتیحال در عباس از اجتهاد در تفسیر آیات بهره برد، ولی درعین فتنی است ابن
  ز 2/10کند (نک: طبری، اوست یا راوی احادیث نبوی(،  است، از تفسیر به رأی نیز منع می

ای که وی در تفسریر قررآن از آیرهدود؛ ازجمله مواردیاای مهتلف دیده میعباس در زمینهاجتهاد ابن
 یرد و افرراد دیگرر از حردیث یامبر(،  بهره میکند و صحابی دیگر از آیۀ دیگر؛ از حدیثی از پاستفاده می

 یرری او از دانردۀ بهرره زینرد وززز امگری نشرانای معنایی را بر میدیگر؛ از میان معانی مذکور برای واژه
 اجتهاد در  زینه آیات، روایات استز 

یات بسریاری از وی باره روادودز دراینویژه در تبیین معانی واژ ان و عبارات ام دیده میاجتهاد وی، به
، ذیرل آیرۀ «اْعُبرُدوا»  در مرراد از 2/213(طبرری، « توحید و معرفرت خداونرد»منقول است؛ ازجمله ذکر 

ُکُم » راَر »ذیل آیۀ « اْلِحجاَره»در مراد از « سنگ مهصو، کبریت و  و رد» ، 12(بقره: « اْعُبُدوا َربَّ ُقوا النَّ َفاتَّ
اُس َو اْلِح  ِتی َوُقوُدَاا النَّ    وززز ز 2/252  ( امان، 18(بقره: « جاَرةُ الَّ

را »دودز ذکر زکات واجرب در مرراد از انفراق در آیرۀ نمونۀ دیگر در تفسیر آیات االحکام دیده می  َو ِممَّ
  ز 2/211  از این باب است (طبرسی، 5(بقره: « َرَزْقناُاْم ُیْنِفُقون

 عباسهای تفسیری ابن. گرایش3

اای عصری و علمی در تفسیر قررآن اسرت  یریاای مذابی، کالمی، جهتباورمراد از  رایه، تأثیر 
 ز در میان 328 یرد (رضایی اصفهانی، اا، ذوق و تهصص علمِی مفسر دکل میکه بر اساس عقاید، نیاز

 اای ادبی، فقهی و کالمی بارزتر استز عباس،  رایهاای  ونا ون تفسیری، در روایات ابن رایه
 ادبی . گرایش1. 3

 رایه ادبی به این معناست که مفسر با درنظر رفتن عالیق دهصی یا تهصص خود عمردتًا بره طررح 
مسائل ادبی قرآن؛ یعنی مسائل لغوی، بالغی، صرفی و نحروی پرداختره و از ایرن منظرر بره تحلیرل آیرات 

 ز این 2/282ب حسینی،  ونه مباحث در تفسیر او نمود بیشتری دادته بادد (طیدیگر، اینعبارتبپردازدز به
 عباس دامل موارد ذیل است:  رایه در روایات ابن

داد که نهستین کتاب در دانه معنادناسی واژ ان اا نشان میبررسیتبیین معنا؛ تفسیر لغوی:  زأ
حردی  ز تبحرر وی در ایرن خصرو، بره30عباس اختصا، دارد (نک: طوسی، قرآن، به نقل روایات ابن
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مبتکر روش تفسیر لغوی نامیدز نقل روایات بسریار در بیران معنرای لغروی واژ ران و  توان او رااست که می
  برای واژۀ اسرائیل ذیل آیرۀ 2/200عبارات قرآنی از وی، مؤید این  فتار استز ذکر معنای عبدالله (طبری، 

ِتی َأْنَعْمُت َعَلْیُکم»   برای واژۀ الفسوق 1/230السباب (امان،   ،89(بقره: « یا َبِنی ِإْسراِئیَل اْذُکُروا ِنْعَمِتَی الَّ
  بررای واژۀ 8/08 ، مجالسرکم (امران، 200(بقرره: « َفال َرَفَث َو ال ُفُسوَق َو ال ِجداَل ِفی اْلَحرج»ذیل آیۀ 

ِبیَل َو َتْأُتوَن ِفی ناِدیُکُم اْلُمْنَکر»ناِدیُکم ذیل آیۀ  جاَل َو َتْقَطُعوَن السَّ ُکم َلَتْأُتوَن الرِّ   نمونرۀ 10(عنکبروت: « أِإنَّ
؛ 0/51؛ 3/52،200؛ 5/3،202؛ 1/0بسیار کوچکی از انبوه روایات وی در این زمینه است (نرک: امران، 

  ز 28/02؛ 22/12؛ 29/02
ازرق  ویرای مسائل نافع بنکردز وی  اه در بیان معنا به ادعار فصیح جاالیت استناد می ، فتنی است
 ز احاطه  وی بر لغت و دعر در تفسیر قرآن سبب درد کره از 22تا1/30، ،اتقان(سیوطی، این مسئله است 

ا ر چیرزی از » وید: عباس میدیگران متمایز دود و نزد دیگر صحابه از احترام خاصی برخوردار باددز ابن
 «َبِنیَن َو َحَفَدة»اای  ز ذکر معنای واژه20/285(طبری، « قرآن مبهم بود به دعر بنگرید که دعر عربی است

ْجَمال»  با استناد به 01(نحل: 
َ
ة اأْل ِهنَّ َأِزمَّ ُکفِّ ای نمونه  14/82(طبری، « َحَفَد اْلَواَلِئد َحْولهنَّ َوُأْسِلَمْتز ِبَأ

 از استناد او به دعر در تبیین معناستز 
ای دیگر از روایات تبیرین معنرا توسرط وی اسرت کره در بحرث مبرانی ذکر معانی واژ ان معرب نمونه

 ی به مواردی از آن اداره ددز تفسیر
اای عباس، توجه ما را به وجود برخی آرایهبررسی روایات ابنبیانی: ب. نکات بالغی؛ تفسیر بالغی

ایاک اعنی و اسمعی » وید: امۀ قرآن از باب ز وی میکنایه از این نمونه استکند، ادبی در قرآن جلب می
روُان» اه مانند ذکر جماع در خصو، ین کنایه  ز ا2/428است (خرسان،  « یا جارة بقرره: «(مرا َلرْم َتَمسُّ

َفُث »  و 150 بودن آن واژه که ذکر کرده است، به کناییصراحت آمده و  اه نیز از معنایی  به220(بقره: « الرَّ
ُنِقرَک َو َو الَتْجَعرْل َیرَدَک َمْغُلوَلرًة ِإلری ُع »ذیرل آیرۀ « البهرل و التبرذیر»کر عبارت بریمز ذیا عبارت پی می

   از این نمونه استز 28(اسراء: « اا ُکلَّ اْلَبْسِط الَتْبُسْط 
ِحربا اْمرَرَأة ِمرْن »تعریض استز ذکر روایت  ،مورد دیگر

ُ
ی أَل ْزِویج، َو ِإنِّ ی ُأِرید التَّ ْعِریض َأْن َیُقول: إنِّ التَّ

سراء»ل آیۀ ذی« َأْمرَاا َو َأْمرَاا، َیْعِرض َلَها ِباْلَقْوِل ِباْلَمْعُروِف  ْضُتْم ِبِه ِمرْن ِخْطَبرِة النِّ « َو الُجناَح َعَلْیُکْم ِفیما َعرَّ
در این روایت معنای لغوی تعریض در آیه آمده است، اما خود این توضریح   از این قبیل استز 232ره: (بق

 اای ادبی استفاده کردز عنوان یکی از آرایهتوان از تعریض بهبیانگر این است که می
َیه»برای نمونه، ذیل آیۀ  زای دیگر از این قبیل استره، نمونهاستعا ُه ااِو   ضمن بیان َمَثل8(قارعه: « َفُأمُّ

برریم، بره  ونه که به مادر پنراه میخداوند در این آیه، آته را ام نامیده است، زیرا امان» وید: بودن آن می
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  ز 3/182(نک: طبری، « بریمآته نیز پناه می
ِذی َخُبَث الَیْهُرُی ِإالَّ » ه  برای مثال، ذیل آی زَمَثل است نمونۀ دیگر، ِه َو الَّ ُب َیْهُرُی َنباُتُه ِبِإْذِن َربِّ یِّ اْلَبَلُد الطَّ

  از وی نقل دده است که بهه اول آیه َمَثلی است بررای مرؤمن و بهره دوم مثلری 32(اعراف: « َنِکدًاززز
  ز 2/239ست (طبری، ،زار ااست برای کافر که مانند زمین دوره

عباس در زمینۀ مباحث نحوی نیرز درخروِر اای ابندید اهاعرابی: ج. مباحث نحوی؛ تفسیر نحوی
عباس وضرع رودز اصطالحات علم نحو پس از ابنای، سنگ بنای این علم به دمار می ونهتأمل است و به

انجرام درده اسرت، بعردًا مبنرای امران عباس توان  فت برخی تطبیقات اولیه آن که توسط ابندد؛ اما می
برر برای نمونه، دید اه وی مبنری ز 30تا28/82(نک: خرسان،  ضوابط و قواعد ثابت کنونی قرار  رفته است

اا، مبنای نحویان قرار  رفته استز این مطلب در ارتبراط برا به سیاق کاربردی آنتغییر معنای ادوات باتوجه
َک ِمْن »آیۀ  ُکْم قاُلوا َبلی َدِهْدنا َو ِإْذ َأَخَذ َربُّ َتُهْم َو َأْدَهَدُاْم َعلی َأْنُفِسِهم أَلْسُت ِبَربِّ یَّ « َبِنی آَدَم ِمْن ُظُهوِرِاْم ُذرِّ

اشام نحوی دراینابن«  فتند نعم؛ کفر ورزیده بودندزا ر می» وید: دودز وی می  دیده می122(اعراف: 
عبراس را مبنرای ایرن این نظرر ابرن ،نحویان« و نفی و ایجابزنحنعم، تصدیق خبر است به» وید: باره می

اند که ا ر امزۀ استفهام بر نفی وارد دود که در آیۀ فوق نیرز چنرین اسرت، معنرای آن تقریرر قاعده قرار داده
بر نظریرۀ تبردیل معنرای اصرلی عباس عالوهبن ز ا30(امان،  است و جواب آن امچون جواب نفی است

رَک »مثال، ذیرل آیرۀ  برای زای نیز در باب حذف حرف جر داردنویه، نظریهمعنای ثاادوات به ِح اْسرَم َربِّ َسربِّ
ْعَلی

َ
ْعَلی»صورت آیه در واقع به» وید:   می1(اعلی: « اأْل

َ
َک اأْل در آن « براء»بوده که حررف « َصلا ِباسِم َربِّ

اایی از ریرۀ حرذف قسرمتی امچنین در تفسیر برخی آیات، نظ ز و28/01خرسان، « (حذف دده است
کرده که مبنای وضع قواعد نحوی قرار  رفته است؛ ازجمله این موارد حذف مضراف، حرذف کالم را مطرح

  ز 09تا28/05(نک: امان،  به، حذف حال وززز استمعطوف، حذف ناصب مفعول
ی، طبرر« (کیرف»درودز درنظر ررفتن معنرای نیز مواردی در ایرن خصرو، دیرده میالبیان  جامعدر 

ی ِدْئُتمززز»در آیۀ « أنی»برای واژۀ   1/151   از این نمونره 223(بقره: « نساُؤُکْم َحْرٌث َلُکْم، َفْأُتوا َحْرَثُکْم َأنَّ
  ز 88، تحلی   اایا است (نکز زرین کاله، 

 اا وعباس، قرائت واژهاز دیگر موارد مذکور در روایات تفسیری ابند. بیان مباحث مربوط به قرائات: 
کاُد ُأْخِفیها» عبارات قرآنی استز قرائت  ، 2/225(طبرری، « َاَکاُد ُاخفیَها َعن َنفسی»صورت   به23(طه: « َأ

ُقروُانَّ » ، 00(کهرف: « َو کراَن َوراَءُارْم َمِلرک»  در آیرۀ 20/1(طبری، « امامهم»صورت به« ورائهم» َفَطلِّ
ِتِهنَّ  ُقوُانَّ »صورت   به2(طالق: « ِلِعدَّ تهنَّ  َفَطلِّ  ، مواردی از این نوع است که 12/25(طبری، « فی ُقُبل ِعدَّ

 در واقع قرائات تفسیری استز 
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 . گرایش فقهی2. 3
عنوان مرجرع محسروب نوعی بهاز مشهورترین مکاتب فقهی دوران تابعین، مکتب فقهی مکه بود که به

کره بردانیم مانرد، زمانیباقی نمی ونه تردید در اامیت این مکتب جای ایچ ز 88، 1388دد (پارسا، می
زیرا در فقاات وی دکی نیست و بسریاری از صرحابه و ترابعین او را فقیره ؛عباس مؤسس آن بوده استابن

عباس در فقه چنران برود برجستگی و خبر ی ابن ز 1/502سعد، بنا :اند (نکترین فرد زمان خود بردمرده
توان  ز می502(امان، کردند به او رجوع می -یژه خلیفۀ دوموبه–که بزر ان و فقیهان صحابه امچون خلفا 

منقول « اللهم فقهه فی الدین»که در اامیت جایگاه فقهی وی مؤثر بوده است، دعای یکی از عواملی : فت
 از پیامبر(،  در حق اوستز 

ای حرائز هجایگاه وی در بیان فرائض، حالل و حرام و احکام که از مباحث مهم فقه اسرتند، بره انرداز
اای مناسرک، اامیت است که نجادی در معرفی فردی به نام جلودی، ضمن بردمردن کتب وی، از کتاب

نکاح و طالق، فرائض، البیوع و التجارات، الطهارة، الصالة و الزکاة، الذبائح و االطعمة و اللبراس، الفتیرا و 
برد که جلودی از آرای وی نام می عباسبه ابنالشهادات و االقضیه و الجهاد و العدة و درایع االسالم متعلق 

 وید که خود برخی از این کتب را دیرده اسرت (نجادری، آوری کرده استز وی در ادامه میباره جمعدراین
  ز  242

احکام میراث و موارد مشابه یکی از مباحث فقهی است که در روایات تفسیری وی آمده استز تقسریم 
رُه ِفری »م و مؤخر ساخته، از این نمونه استز طبرری ذیرل آیرۀ ارث براساس آنچه خداوند مقد ُیوِصریُکُم اللَّ

ْنَثَیْین
ُ
َکِر ِمْثُل َح ِّ اأْل  ز مؤیرد 8/220عباس را آورده است (طبری،   این دید اه ابن22(النساء: « َأْوالِدُکْم ِللذَّ

اولین کسی کره در »ه که  فت: از او نقل کرد الد  المنثو  این مطلب، روایت دیگر وی است که سیوطی در
دانم با دما چه به خدا نمی»خطاب بود که نظام آن را بر ام زد و  فت: باب ارث، عول را سنت کرد عمربن

ارزش چیزی بهتر از این کنم، کدامتان را خدا مقدم و کدامتان را مؤخر دانسته، به خدا سو ند در این مال بی
به خردا سرو ند ا رر عمرر » وید: عباس در ادامه میابن «زتقسیم کنم طور مساوی میان دمادانم که بهنمی

ای کره آمردززز فریضرهدادت کسی را که خدا مقدمه دادته، ار ز ایچ فریضه و سهمی کم نمریمقدم می
خدا مقدمه دادته، زن و دوار و مادر و آنکه مؤخر ساخته، خوااران و دختران استند، لذا ا ر در مروردی 

طور کامل پرداخرت کررد و بادد و ام مؤخر، اول باید ارث مقدم را جدا کرده، حق او را به وارث ام مقدم
دود، در غیر این صورت، چیزی به آنران داده نمریا ر چیزی باقی ماند بین خوااران و یا دختران تقسیم می

دم (مهالفان  مبااله عباس اامیت دادت که حاضر بود در این زمینه با مرقدری نزد ابناین مسئله به« دودز
؛ بره4/218(طباطبایی،   ویند، حکم نکرده استاا می ونه که آنکند، زیرا وی ایمان دادته که خداوند آن
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  ز 2/122نقل از سیوطی، 
ای دیگر از مباحث فقهی مذکور در روایات تفسیری وی، احکام عبادی استز اعتقاد به دو دستن نمونه

  از این نمونه اسرت کره برا دیرد اه امامیره 0/21و پا  در وضو (طبری، (دست و صورت  و دو مسح (سر 
  ز 0/82؛ 1/130باره مطابقت دارد (نک: امان،دراین

باره درخصو، متعه است که ذیرل برانگیزترین دید اه دراینای دیگر استز بحثاحکام ازدوای، نمونه
 ویرد: کره می-  آمده استز  فتار ابونضره 18(نساء: « ُجوَرُانَّ َفِریَضةً َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُانَّ أُ »آیة 

مرن  «زالی اجل مسمی»عباس قرائت کردم، وی  فت: بر ابن« َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ »صورت این آیه را به»
 ونره را ایرنکره خداونرد آن عباس پاسخ داد، به خدا سو نددانم، ابن ونه نهوانده و نمی فتم: من آن را این

عبراس و دیگرر روایرات مشرابه منقرول از ابرن -(امان « نازل فرموده است و این  فته را سه بار تکرار کرد
 ونه قرائت کرده،  واه بر حلیت متعه   که از او در ارتباط با متعه سؤال دده و وی آیۀ فوق را این3/0(طبری، 

، یعنری مقصرود خداونرد از « ونه نازل فرمرودهاین» وید: عباس میاز منظر اوستز  فتنی است اینکه ابن
الری اجرل »جملرۀ  در لف  قرآنی، ،نزول آیه، نزول این معنا و بیان حکم متعه  نساء بوده است؛ توضیح آنکه

اما خداوند با وحی غیرقرآنی، رسول خود را از این حکم آ اه کرده و ایشران نیرز آن را  نیامده است« مسمی
کعرب، آن را در برنعبراس و ابریحرال، افررادی امچرون ابرنصحابه خود بیان فرموده استز درعرین برای

مصاحف خود ذیل این آیه نودته و برای امثال ابونضره و دیگر کسانی که بر اثر تحریم عمرر، در ایرن حکرم 
کید می از محققران اارل  ز بسریاری20کردند (نک: عسرکری، دچار تردید دده بودند، بیان کرده و بر آن تأ

 ، ایرن 102الهردی، ؛ علرم53،50  و دیعه (نکز مفید، 2/320؛ زمهشری، 0/193سنت (نک، بیهقی، 
 اندز عنوان دلیلی بر صحت دید اه خود در حلیت متعه، به آن استناد کردهعباس را تأیید و بهدیوۀ قرائت ابن

گرر اسرتز روایرات منقرول از وی ای دی  نمونره29/3اختصا، خمس به اقربای پیامبر(،  (طبری، 
دانرد، زیررا از طرفری القربی را افرادی غیر از قرریه میعباس مراد از ذیباره نشانگر این است که ابندراین

اادرم اسرت و از سروی دیگرر، عبراس از بنیدانیم ابرنداند و امان طرور کره مریالقربی میخود را از ذی
القربی را به اقربای رسرول امان ز او با این بیان خواسته است ذی« (اا ذوو قربیقالوا قریه کل» وید: می

باره،  فتار طبری پس از نقل این روایت اسرت کره اادم تفسیر کندز دااد  ویا دراینخدا(، ؛ یعنی بنی
ه(،  ُثمَّ َصاَر َمْن َبْعده لِ » وید: می ْمر ِمْن َبْعدهَو َقاَل آَخُروَن: َسْهم ِذی اْلُقْرَبی َکاَن ِلَرُسوِل اللَّ

َ
قسمه  َوِلیِّ اأْل

آورد که در آن خمس را مهصرو، جبیر روایتی می ز سپس در تأیید این  فتار، از سعیدبن29/3« (الهمس
جبیرر را نزدیرک بره عبراس و سرعیدبنداند (امان ز وی درنهایت، این دید اه ابنمطلب میاادم و بنیبنی

 داند(امان ز صواب می
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 ی . گرایش کالم3. 3
اای  ونرا ون ازجملره مباحرث توحیردی آمرده در زمینرهجامع البیان عباس در اای کالمی ابندید اه

رؤیرت اای اختالفی میان فریقین است، اعتقاد به عردمباره که اتفاقًا از نمونهاستز از مهمترین موارد دراین
بره   22(نجرم: « اْلُفرؤاُد مرا َرأیَب مرا َکرَذ »عباس، ذیل آیۀ خداوند است؛ توضیح آنکه، در یک روایت ابن

صورت کلی آمده  ز البته در روایات دیگر وی، این رؤیت به10/12رؤیت قلبی تصریح دده است (طبری، 
را به رؤیت قلبی تقیید زدز این مطلرب را روایرت  توان بر مبنای روایت فوق، آن  که می10/52است (امو، 

برنعرن سرماک(»کنرد   ذکر دده اسرت، تأییرد می25(نجم: « ْزَلًة ُأْخریَو َلَقْد َرآُه نَ »دیگِر وی که ذیل آیۀ 
عباس أنه قال: َو َلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخری قال: إن رسول الله(،  رأی ربه بقلبه، فقال له رجل عند عکرمه، عن ابن

ْبصاَر  قال له عکرمه:
َ
ْبصاُر َو ُاَو ُیْدرُِک اأْل

َ
ارا ألیس تری السرماء  قرال: بلری، أفکل ذلک: ألیس الُتْدِرُکُه اأْل

لحراظ مرتن و موام رؤیت جسمانی خداوند است که آن ام بره جامع البیانتنها روایتی از او در « ز تری 
زیرا در متن آن ام به رؤیت جسمانی و ام قلبی ادراره درده اسرتز  1 ،52/12سند ضعیف است (طبری، 

ارایی امچرون لریس بشریء رجرالیون برا ذکرر عبارت زربی آمرده کره توسرطامچنین در سند آن سعیدبن
 ، ضرعیف الحردیث، منکرر الحردیث، عنرده عجائرب مرن 1/290 ، لیس بثقه (عقیلری، 210معین، (ابن

  ز 28تا21،  اایا  تحلی   وززز تضعیف دده است (نک: زرین کاله، 8/15حاتم، ابیالمناکیر (ابن
دود؛ یکی از این مروارد موضروع عصرمت ام دیده می عباس در ارتباط با نبوتاای کالمی ابندید اه

درودز روایرت نقرل درده از وی عصرمت بردادرت میبرخی روایرات منقرول از وی عردماز  انبیا است که
کشیدن و روی  رداندن پیامبر(،  از فرد نابینا و درنهایرت، نرزول آیرات ناراحتی، چهره درامدرخصو، 

(طبرری،  عصرمت اسرتترجیح مشرکان بر فرد نابینا، مؤید عدم یلدلابتدایی سورۀ عبس در عتاب ایشان به
دارد که ذکر روایات منقول از وی در منرابع دریعی خرالف روایرت طبرری را نشران می ، درحالی59/55

 فتنی است طبری در ارتباط برا سرایر آیرات مروام عصرمت انبیرا، روایتری از وی در  ز 0/000(طبرسی، 
 ورده استز اعتقاد بر عصمت نیاخصو، عدم

درودز دقرت اای کالمی وی در خصو، آن دیده میای دیگر از مواردی است که دید اهامامت، نمونه

                                                 
 فرتم نره ای  ند ادانی عردیان و افالکیران درچره براام درکشرمکهپیامبر(،  فرمود: پرورد ارم را در نکوترین وجه دیدم، به من فرمود: ای محمد آیا می»ز 1

ام احساس کرردم! آنگراه از آنچره در آسرمان و زمرین اسرت آ راه دردم!  فرتم: میان دوسینه پرورد ارم! پس دسته را چنان بین دو کتفم  ذارد که خنکای  آن را
اا و در انتظار نمازی پس از نمازی دیگر در تکاپو استند! سپس  فتم: پرورد ارا تو ابراایم را دوسرت سوی جمعهاا بهراندن  امپرورد ارا آنان در درجات و پیه

چنران ات را  شاده نکردم آیا بار از دودت برندادتم! آیا چنین و  اه خداوند فرمود: آیا سینه فتی و چنین و چنان کردی! آن خود بر زیدی و با موسی چنان سهن
از آن با دما   ونهروست که در قرآن ایناا را با دما به من نداده است! ازاین فتن از  آن ذارد که اذن سهننکردم  سپس اموری را بر من محول کرد و در اختیارم 

ی َفکاَن قاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدنی» فت: سهن   سپس نور دید انم را در قلربم نهراد و او را 11تا8(نجم: « ما َکَذَب اْلُفؤاُد ما َرأی َعْبِدِه ما َأْوحی ِإلی ز َفَأْوحیُثمَّ َدنا َفَتَدلَّ
 «با قلبم نگریستم!



111 /یطبر انیبر جامع الب دیابنعباس با تأک یریتفس یهاشیها و گراروش ،یمبان؛ زرین کاله، نیل ساز              

 

 ، 33 ، والیرت (مائرده: 00ه: دده ذیل آیات مرتبط با والیرت ازجملره آیرات تبلیرغ (مائرددر روایات نقل
عباس در تنها ایچ روایتی از ابننه داد که طبریاز وی نشان می جامع البیان  وززز در 30االمر (نساء: اولی

(ع  نیاورده است، بلکه در روایتری ویژه حضرت علی(ع  در تبیین ارتباط این آیات به ائمهفضایل ائمه(ع  به
ه بنآیۀ والیت را در دأن  را اارل فقره و « اولی االمرر»مراد از  و در روایت دیگر  0/220(طبری،  َذاَفةَعبداللَّ

حالی است که با دقت در منرابع دریعی و حتری اارل سرنت، روایرات  ز این در3/01، داند (اماندین می
 ونه روایات ادراره نکررده دود که طبری به اینعباس، دیده میفراوانی در فضائل اال بیت(ع  منقول از ابن

وایرات از  ونره رعباس توسط طبری، دلیل بر ذکرنکردن اینرو، ذکرنکردن روایات فضائل از ابناستز ازاین
آیرات  1تواند به انگیزۀ خود طبری در کتمان احادیث فضائل بر  ررددزعباس نیست، بلکه این مطلب میابن

 ، اولروا 52  (امرو، امران، 02 ، مبااله (آل عمران: 1/105، الد  المنثو   (سیوطی، 33والیت (مائده: 
عباس در مردح حضررت ه دید اه ابن  وززز نمونه آیاتی است ک2/200  (حاکم حسکانی، 00االمر (نساء: 

 2چنین روایاتی ذکر نشده استز جامع البیانکه در علی(ع  ذیل آن آمده است، درحالی
براره دیرده صورت مطلق نیست، بلکه در موارد محدودی ارم ادراراتی درایرنالبته این کتمان فضائل به

آن بره مشررکان ذیرل آیرۀ اول سرورۀ منظور ارسال حکم برائت و ابالغ دودز انتهاب حضرت علی(ع  بهمی
پس از اینکه آیۀ اول سورۀ برائت نازل دد، »عباس نقل دده است: باره از ابنراینبرائت از این نمونه استز د

دنبال سوی مردم مکه فرستاد تا آن آیات را برر مرردم بهوانرد، سرپس علری(ع  را برهپیامبر(،  ابوبکر را به
ا از او بگیرد و خود ابالغ کندز ابوبکر زمانی که نرزد پیرامبر(،  باز شرت، ابوبکر فرستاد که آیات برائت ر

علت را از ایشان جویا ددز پیامبر(،  به او فرمود: تو امنشین من در غار و در کنار حوض اسرتی و ایرن 
  ز 29/80(طبری،  «پیغام را از ناحیۀ من جز خودم یا علی نباید برساند

دودز عباس در ارتباط با مباحث مربوط به برزخ و معاد دیده میالمی ابناای کای دیگر از  رایهنمونه
رِذیَن آَمُنروا »بودن مؤمن در عالم قبر از این نوع استز وی ضمن اینکره آیرۀ قدماعتقاد به ثابت رُه الَّ رُت اللَّ ُیَثبِّ

ْنیا َو ِفی اْلِْخَرةززز اِبِت ِفی اْلَحیاه الدُّ فری »  را مربوط به عرالم قبرر دانسرته، مرراد از 22(ابراایم: « ِباْلَقْوِل الثَّ
ین درحالی اسرت کره وی  ز ا25/281طبری، را انگام پرسیدن سؤال از انسان در قبر دانسته است (« اْلخره

در جای دیگر که اتفاقًا از آیات مهم در اثبات عالم قبر و برزخ است، به این مهم اداره نکرده است؛ توضیح 
ِه و ُکنُتم َاموتًـا َفَاحیرُکم ُثمَّ ُیمیُتُکم ُثمَّ ُیحییُکم ُثمَّ ِاَلیِه ُترَجعونَکیَف »آنکه ذیل آیۀ    28(بقره: « َتکُفروَن ِباللا

                                                 
، فصلنامۀ اماما  ژواهیای، «(ع  در دو اثر تاریهی و تفسیری خویهرد طبری در کتمان و تحریف فضائل اال بیتنقدی بر رویک»پور، مرتضی، ز نک: فری 1
 ز100تا150، صص0، ش01س
احتمال وجرود   ، این22/280، البدایة ا النهایةکثیر، ؛ ابن5/800، میزان االعحدالبر تشیع وی (نکز ذابی، به  زاردات مذکور در بسیار از منابع مبنیز باتوجه 2

  ز208تا1/209تأثیر درایط زمانه و از باب تقیه بادد (نک: معرفت، (ع  در تفسیر، تحتذکر روایات فضائل اال بیتدارد که علت عدم
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عباس به دو حیات، نه سه حیات، داللت داردز این دید اه با دقت در روایتی از وی نقل دده که بر اعتقاد ابن
دودز وی در ایرن روایرت بردادت می« مَّ ُیِمیتُکْم ُثمَّ ُیْحِییُکْم َیْوم اْلِقَیاَمةَلْم َتُکوُنوا َدْیء َفَهَلَقُکْم ثُ »عبارت 

 ز 1/142حیات برزخی را مترذکر نشرده و فقرط حیرات دنیروی و اخرروی را یرادآور درده اسرت (طبرری، 
  ز 1/112که آیۀ فوق از آیات برجسته و درخوِر توجه در اثبات برزخ است (نک: طباطبایی، درحالی

 گیرینتیجه

اای طبری با ادف تبیین دید اه جامع البیانویژه عباس در منابع تفسیری بهبررسی روایات تفسیری ابن
 اای پیرامون تفسیر به نتایج ذیل منجر دد: وی در حوزه

اا نشان داد که اما بررسی ،که مبانی خود را در آن متذکر دودعباس کتاب تفسیری مستقل ندارد ز ابن1
بودن ترتیب آیات و سور، جواز تفسریر و تأویرل قررآن ئل به جمع میان نزول دفعی و تدریجی، توقیفیوی قا

 وززز استز 
ای کره در  ونهز وی امچنین صاحب روش تفسیری قرآن به قرآن، قرآن به حدیث و اجتهاد است؛ به2

ین و درح بیشتر آیات یا دسرتکرده، سپس در صورت نیاز به تبیتفسیر آیات، ابتدا به خود قرآن مراجعه می
 نیافتن به تفسیر قرآن به قرآن، از روایات پیامبر(،  و درنهایت از قوۀ استنباط و تعقل بهره  رفته استز 

عباس  رایه ادبی، فقهی و کالمی است و در اریک از ایرن مروارد برهاای تفسیری بارز ابنز  رایه3
 ذار تفسیر لغوی، مرجع فقهی مکه و مورد اسرتناد وی را بنیان توانای که می ونهنظر دارد، بهنوعی صاحب

 بسیاری از آرای کالمی دانستز 

 منابع 

 قرآن کریم
تحقیق: باسم فیصل احمد الجوابزة، چاپ اول، دارالدرایه، به، األحاد ا المثانیعمر، عاصم، احمدبنابیابن

 قز1411
 ز 2501بیروت: دار االمم،  ،عدی الجرح ا الح ،محمدبنحاتم، عبدالرحمانابیابن
 تاز، تهران: اسماعیلیان، بیاسدالغابة فی معرفة الصحابهالکرم محمد، ابیبناثیر، علیابن
 قز2898الفکر،  چاپ اول، بیروت: دار تهذیب الحهذیب،علی، عسقالنی، احمدبن حجرابن

المعرفرة،  ، چراپ دوم، بیرروت: دارا  فحح البا   شرح صاحیح البخا، رررررررررررررررررررررررررررررررررر
 تازبی

 و تحقیرق عرادل احمرد عبردالموجودبره ،اإلصاابة فای تمیاز الصاحابه، رررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 قز2823الکتب العلمیه،  محمد معوض، بیروت: دارعلی
 تاز بیبیروت: دار صادر،مسند احمد، محمد، حنبل، احمدبنابن
 تاز بیروت: دار صادر، بی ،الطبقا  الکبر سعد، سعد، محمدبنابن
چراپ اول، بیرروت:  المحر  الوجیز فی تفسیر الکحاب العزیز،غالب، بنعطیه اندلسی، محمدعبدالحقابن

 قز1422دار الکتب العلمیه، 
تحقیق احمدمحمرد نرور سریف، دمشرق: دار بره ،معین؛  اایة الادا  تا یخ ابنمعین، بنمعین، یحییابن

 تاز المأمون، بی
 تاز بیروت: دار الکتب العلمیة، بی ،حلیة االالیاء ا طبقة االصفیاءعبدالله، ابونعیم، احمدبن

 قز1421بیروت: دار الفکر،  ،صحیح البخا  اسماعیل، بهاری، محمدبن
 تاز جا: دار الفکر، بیبی ،سنن الکبر حسین، بیهقی، احمدبن

، 85، سفقه ا مبانی حقوق اساالمی، «فقه اسالمی در نگاه خاوردناسان خاستگاه و مصادر»پارسا، فروغ، 
 ز291تا22، صص2520، 1ش

 ز1323، تهران، دایرة المعا ف بز گ اسالمی ،«اجتهاد»پاکتچی، احمد، 
، چاپ اول، بیروت: دار احیاء الترراث الکیف ا البیان عن تفسیر القرآنابراایم، ثعلبی نیشابوری، احمدبن

 قز2811العربی، 
 ز 1382قااره: الهانجی،  ،مقدمحان فی علوم القرآنجفری، آرتور و عبدالله اسماعیل صاوی، 

الرسرالة، چهرارم، بغرداد: چراپ ،تهذیب الکماال فای اساماء الرجاالعبدالرحمن، بنحاف  مزی، یوسف
 قز 2890

مرعشرلی،  تحقیق یوسرف عبردالرحمنبره ،مسحد ک علی الصحیحینعبدالله، حاکم نیشابوری، محمدبن
 تاز بیروت: دار المعرفة، بی

قرم: شواهد الحنزی  لقواعد الحفضی  فی اآلیا  النازله فای اها  البیا ،  ، عبدالله، بنحسکانی، عبیدالله
 ز 2500مجمع احیاء الثقافة االسالمیه، 

 ز2500چاپ اول، مشهد: تاسوعا،  عبدالرحیم مبارک، تحقیقبه منهاج الکرامه،یوسف، بنحلی، حسن
 قز 2823چهارم، قم: اسماعیلیان، چاپ ،تفسیر نو  الثقلینجمعه، بنحویزی، عبدعلی

نجرف:  ،عباس حبر االمة ا ترجمان القرآنموسوعة عبدالله بنخرسان، محمدمهدی و سیدحسن موسوی، 
 تاز مرکز االبحاث العقائدیه، بی

 ز  1381یث، قااره: دار الکتب الحد ،الحفسیر ا المفسرانذابی، محمدحسین، 
 ز1384تهران: امیرکبیر،  ،تا یخ قرآنرامیار، محمود،  

، قرم: جامعرة هاا  تفسایر قارآنهاا ا ررای منطا  تفسایر قارآن؛  اشرضایی اصرفهانی، محمردعلی، 
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 ز 1382المصطفی، 
 قز 2812بیروت: المکتبة العصریه، البرهان فی علوم القرآنۀ، بهادر، زرکشی، محمدبن

کیاد بار جاامع تحلی   اایا  محعا ض ابن کاله، الهام، زرین عباس با اسحناد به  اایا  اه  بی ،   باا تک
 ز 2500دکتری، تهران: تربیت مدرس،  ساز، رسالۀراانمایی دکتر نصرت نیلبه، البیان ا نو الثقلین

نامۀ پایان، زساراانمایی دکتر نصرت نیلبهشناسی آن، جبر ا  اشتفسیر مجاهدبن، ررررررررررررررررررررررر
 ز 2509، تهران: تربیت مدرس، اردد

سوم، بیرروت: دار الکتراب العربری، چاپ ،الکیاف عن حقائ  غوامض الحنزی عمر، زمهشری، محمودبن
 قز 2890

 قز 1421بیروت: دار الکتب االسالمیه،  ،االتقان فی تفسیر القرآنبکر، ابیبنسیوطی، عبدالرحمان
 قز 1424الله مرعشی، قم: کتابهانه  آیتلد  المنثو  فی تفسیر المکثو ، ا، رررررررررررررررررررررررررررررررر

 ز 1382م: مرکز جهانی علوم اسالمی، ق ،ها  تفسیر مبانی ا  اشداکر، محمدکاظم، 
 مز 1822، بیروت: دار العلم للمالیین، مباحث فی علوم القرآنصالح، صبحی، 

چهراردام، قرم: دفترر انتشرارات اسرالمی، چراپ ،تفسیر القارآن المیزان فیطباطبایی، سیدمحمدحسین، 
 قز 1412

 ز 1322سوم، تهران: ناصرخسرو، چاپ ،مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن، بنفضل طبرسی،
 قز 1412بیروت: دار المعرفة، جامع البیان فی تفسیر القرآن،  جریر،طبری، محمدبن

 تازوت: دار احیاء التراث العربی، بیبیر رآن،الحبیان فی تفسیرالقحسن، محمدبنطوسی، 
  تازبی، ناجا: بیبیتفسیر ادبی، دائرة المعا ف قرآن کریم، طیب حسینی، سیدمحمود، 

 ز2520اصول الدین،  قم، دانشکده   بررسحرۀ کحاب ا سن ،عسکری، مرتضی، 
 قز 2822، دوم، بیروت: دار الکتب العلمیهچاپ ،ضعفاء الکبیرعمرو، عقیلی، محمدبن

 ز 2523نا، تهران: بی ،االنحصا حسین، بنالهدی، علیعلم
، تهران: وزارت فرانرگ و اردراد اسرالمی، چراپها  تفسیر قرآنمبانی ا  اشعمید زنجانی، عباسعلی، 

 ز2500دشم، 
نقدی بر رویکرد طبری در کتمان و تحریف فضائل اال بیرت(ع  در دو اثرر تراریهی و »پور، مرتضی، فری

 ز121تا150، صص2501، 0ش ،5، سفصلنامۀ امام  ژواهی، «فسیری خویهت
 ز 2500چهارم، قم: دار الکتاب، چاپ ،تفسیر منسوب به قمیابراایم، بنقمی، علی 

 قز1423الوفاء،  ، بیروت:بحا االنوا  الجامعة لدد  أخبا  االئمة األطها مجلسی، محمدباقر، 
الرضرویه للعلروم االسرالمیه،  مشهد: جامعة ،ن فی ثوبه القییبالحفسیر ا المفسرامعرفت، محمداادی، 

 ز2500
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تحقیق: محمد قاضی، قم: المرؤتمر العرالمی بألفیرة الشریخ بهالمسائ  الصاغانی، محمد، مفید، محمدبن
 قز 2825المفید، 

، تحقیق موسی دربیری زنجرانیبهاسماء مصنفی الییعه المیحهر برجال النجاشی، علی، نجادی، احمدبن
 قز 1418پنجم، قم: نشر اسالمی، چاپ

 ز 2582بیروت: دار الفکر، سنن النسائی، علی، نسائی، احمدبن
 قز1411بیروت: دار الکتب العلمیه،  ،اسباب نزال القرآناحمد، بنواحدی، علی

 

 

 

 

 

 
 


