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 چکیده
. گردد یبازمهای آغازین صدر اسالم  و دهه ها سالپژوهی قرآن کریم به  پیشینۀ مفردات

ن و عباس را باید مشهورتری  بن ، عبدهللا)ع(پس از امام علی )ص(در میان صحابۀ رسول خدا
ترین مفسّر قرآن برشمرد. با وجود شواهد و قرائن روشنن و اسنتوار در تبینین     برجسته

عباس در تفسیر مفردات قرآن و اتکای او به منابع اصیل عربی  جایگاه و نقش ارزندۀ ابن
، برخنی همونون ایگنناس گولندزیهر بنا رنر  برخنی        هنا  المثل ضرباز جمله اشعار و 

عباس در شر  واژگان قرآن را زینر سنلال بنرده و     ابن توهّمات، اصالت میراث تفسیری
انند.   فروه، دانسنته  بن او از شخصی به نام ابوجلد، جیالن یها پرسشبیشتر آن را نتیجۀ 

 یهنا  گنزارش ای شنواهد و   ادّعا، بر پایۀ پاره  تا ضمن رر  این این پژوهش بر آن است
 اریخی، نادرستی آن را اثبات نماید.روایی و ت
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 طرح مسأله .1

واژگان آن گزیده و سرآمد کالم عرب بنوده  و  2هقرآن کریم به زبان عربی فصیح نازل شد
در  ارد.زبانی با قرآن لزوماً فهم یکایک واژگان قرآن را در پنی نند   هم .[22ص ، 22]است 
روایی، شواهدی در دست است کنه از ناآگناهی صنحابه از     های تاریخی و الی گزارش البه

ص  ،78 ؛7/222و  2/281، 7؛ 942ص ، 99] دارد معانی برخی مفردات قرآنی پرده برمی
؛ از [2/434 و 2/492، 82؛ 71-72ص  ،3 ؛3/2و  7/122، 1/199 ،77؛ 229-224
نزول وحی بنوده  های معاصران  رو، دریافت معنای مفردات قرآن هماره یکی از دغدغه این

هنای قرآننی بنه صندر اسنالم       کناوی  ژه است. نظر به آنوه گفته شد، تاریخوۀ پیندایش وا 
نخستین مفسّنر لونوی قنرآن،     )ع(و پس از امام علی )ص(. گذشته از رسول خداگردد یبازم

ب و شنود. القنا   پژوهی قرآنی شناخته منی  آشنا در عرصۀ واژه ای نام عباس چهره  بن عبدهللا
، 42؛ 1/977، 22] «ةاألمّن  حِبْرُ» [7/223، 7؛ 22ص ، 92]« ترجُمان القرآن»ون اوصافی چ

کنننه بنننرای وی   [2/922، 92؛ 4/99، 93؛ 1/922 ،22] «بَحنننر»و  [8/37 ،29؛ 9/292
و  کنند لونوی و   یت نظرهادقّدارد.  برشمرده شده، از جایگاه علمی برجستۀ او پرده برمی

 رود. منی  بنه شنمار  عباس  ابن های یژگیوعرب، از  معنای واژگان عرب در دامن قبائل کاو
 .[2/492 ،82؛ 71ص ، 3 ؛224ص  ،78]

عباس در تفسیر مفردات قرآننی و داللنت مصنادر     با وجود شهرت و جایگاه ارزندۀ ابن
شمار بر این حقیقت، برخی مستشرقان بنا رنر  ینک ادعنا، در      تاریخی و قرائن روایی بی

بنر آن   ایگنناس گولندزیهر  انند.   عباس تشکیک نمنوده  اصالت میراث تفسیری ن لووی ابن 
)کنه  « أباجَلند »اس میراث تفسیری ن لووی خود را وامدار شخصی با کنیۀ  عب ابن که است

  نام داشته( بوده است: هفرو بن به گفتۀ گولدزیهر ظاهراً غیالن
ن لنی مَن  ( في تفسیر معاني األلفاظ إکتابةوکثیراً ما ذُکر أنّه ]ابن عباس[ کان یرجع )»

« قنرأ الکتن   ی علیه بأنّه کان یثنّیدعی أبا الجَلد والظاهر أنّه غیالن بن فروة األزدي الذي 
 1.[82ص ، 77]

                                                           
مبینٍ  عربيٍ بلسانٍ* المُنذِرین مِن لِتکونَ قلبک على *األمین الرُّو  نَزَل به* العالمین ربِّ لَتنزیلُ وإنّه .1

 .[232-231 :شعراء]ال
رسد و آن اینکه در برگردان دیگنر کتناب گولندزیهر بنه عربنی کنه        نکته ضروری به نظر میذکر یک . 2

ق( صورت گرفتنه، ترجمنۀ عبنارت فنوق از دقنت کنافی       2929توسط علی حسن عبدالقادر )در سال 
برخوردار نیست. توضیح اینکه در ترجمۀ یادشده از عبارت آلمانی گولدزیهر آمده: وکثیراً ما یُذکر أنّه 

، کان یرجع إلی رجلٍ یُسمّی أبا الجلد جیالن بن فنروة األزدي النذي أثننی    بتفسیر القرآنیتعلّق فیما 



 9  فروه در فهم مفردات قرآن بن عباس از جیالن بررسی و نقد نظر گولدزیهر دربارۀ اثرپذیری ابن

نگاری )مکاتبنه(   شماری از رهگذر نامه عباس در موارد بی بر پایۀ ادعای گولدزیهر، ابن
فراگرفتنه اسنت.   فروه ارتباط گرفته و معنای بسیاری از واژگنان قنرآن را از او    بن با غیالن

  فلاد سزگین نیز در این اندیشه با گولدزیهر همراه بوده است:
عباس معلّم نشأ في الجاهلیة، هو أبنو   وعلی ما وردت به مصادرنا من أخبار کان البن »

 .[8/94، 27]« الجلد غیالن بن فروة، أخذ عنه تفسیر معاني ألفاظ القرآن
 همو در جای دیگر گوید:

الجَلد  هو أبو اعتمد في شر  دالالت الکلمات علی أحد المخضرمین و عباس[ إنّه ]ابن»
 .[2/22، 27]فروة:  بن جِیالن

گروهی از مستشرقان در  کهاز آن روست بررسی درستی یا نادرستی این ادعا اهمیت 
ی مهنم و  هنا  چهرهاسالمی را از های  آموزههای  مایه بناند تا  ویش کوشیدههای خ پژوهش
در برخنی   ننند. بدا یهنود و نصنارا  را برگرفته از ادینان   ها آنگرفته و  مصدر اسالشاخص 
؛ 28-27ص ، 87]انند   برشنمرده  )ص(معلمانی از اهل کتاب برای پیامبر ی این هدف،راستا
 در را قرآننی  هنای  تاز واژگنان و عبنار   شماریخواستگاه  همونین [211-217ص  ،27

 هنا  آنو نقد  زمینه یندراهای مطر   از دیدگاهبرای آگاهی ] اند هدانست نصارایهود یا ادیان 
در  مستشنرقان هنای   کوشنش  .[81-79ص ، 98؛ 121-288ص ، 79؛ 8-7ص ، 87:   نک

رفته شکل یک جریان فکنری   رفته اهل کتابو مسلمانان از  یقرآن تعالیم اثرپذیریاثبات 
طنر   هنا م  هنای آن  در نوشنته گوناگون های  روشبه و به رور مستمر  و را به خود گرفته

در امنان نبنوده و    اینن اتهنام  از گزند  نیز )ص(صحابی مشهور پیامبر عباس، ابن .ه استدش 
برای آگناهی  ] است. فراگرفتهاز اهل کتاب دانش خود را بسیاری از آنند که وی  برخی بر

 .[71-2/77 ،22:   ، نکزمینه یندراهای مطر   بیشتر از دیدگاه
                                                                                                                                        

گونه که پیداست اختالف اصلی دو ترجمه، در عبارت آلمانی  همان«. الکت »النّاس علیه بأنّه کان یقرأ 
«Wortbedeutung » است که برگردان دقیق آن به انگلیسی«word meaning »ژه( است؛ )معنای وا

رو، ترجمۀ عبدالحلیم نجّار از متن دقیق بوده و در مقابل، ترجمۀ علی حسن عبدالقادر از دقنت   از این
کافی برخوردار نیست. کسانی چون ذهبی که در آثار خود به ترجمنه علنی حسنن عبندالقادر تکینه      

 [71-2/72، 22:   موننه ننک  برای ن]اند  ها دچار لوزش شده گیری و نتیجه ها یلتحلای  اند، در پاره نموده
 متن دقیق سخن گولدزیهر در ادامه از نظر خواهد گذشت:

Öfters wird erwähnt, dass er sich um Aufklärung über Wortbedeutung an einen Abu-

l-Dschald (schriftlich) wendet, wohl den Azditen Dschejlän b. Fartva,den man damit 

rühmt, dass er die „Bücher" las'': Ignaz Goldziher, Die Richtungen der islamischen 

Koranauslegung, Brill, Leiden, 1920, p 66. 
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گوننه   و همنان  است  دانستهابوجلد  ردات قرآن وامداردر فهم مفرا  عباس بنا گولدزیهر
و ارتباط تنگاتنگی با تورات و انجیل  تبار بوده ابوجلد از یکسو یمنی ،شد که اشاره خواهد

دوران در یمنن  آن در  نصارا، یهود و مورّخانبر پایۀ گزارش و از سوی دیگر،  است داشته
 سنکوت در برابنر  رو،  از اینن  ؛[992و  2/141، 37؛ 279و  1/228، 23] اند هسکونت داشت
اثرپنذیری   انگارۀ ،ناخواسته ن  الجلد ابوعباس با  ارتباط گستردۀ ابن ن درشده   ادعای مطر 

 ،گذشنته از آن  بخشند.  را قوت منی  از پیروان ادیان گذشته صحابیان برجستۀ صدر اسالم
شنود، بلکنه    خنتم نمنی  فراگینری چنند واژه   عباس از ابوالجلند بنه    ابن اثرپذیریپذیرش 

 ،خواهند بنود؛ چنه    تفسنیر اسنالمی  ر جریان واهی اثرگذاری اهنل کتناب بن   سرآغازی بر 
ت در دریافت معنای واژگنان قنرآن، در حقیقنت کوششنی     دق ،صحابه دورانگمان در  بی

  2.قرآن بوده استآیات فهم درست  تفسیری و گامی در راستای
داری، اینن ادعنا    ر از جانن  در این نوشتار کوشش خواهند شند تنا بنه دو     همه ینابا 

و روایات موجود، از زوایای مختلن  درسنتی ینا     ها گزارشو بر پایۀ  شده محتمل دانسته
 .قرار گیردبررسی مورد نادرستی آن 

 
 جیالن )غیالن( بن فروه کیست؟ .2

 فنروه  بنن  یالنجن در منابع تاریخی و رجالی کهن به ارائۀ ارالعات مختصنر و پراکننده از   
سننت. در بیشننتر قرینن  بننه اتفنناق منننابع کهننن رجننال و تننراجم، نننام او  بسنننده شننده ا

 فسیر اإلسنالمي مذاه  التّدر کتاب  1ذکر شده است.« ابوجلد»اش  و کنیه« فروه بن جیالن»
در  کنه  یدرحنال  9ذکنر شنده،  « غنیالن »که برگردان عربی کتاب گولدزیهر اسنت ننام وی   

رسند متنرجم    و به نظنر منی   نشدهشاره ا« غیالن»نام به یک از متون رجالی و روایی  هیچ
 ر ترجمۀ نام وی به خطا رفته است.کتاب د
 کنرده اسنت. بنر پاینۀ گنزارش       شق( کنیۀ او را ابوجَلد خوانده و توثیق197سعد ) ابن

 ها باخبر بنوده اسنت. نمنود اینن حقیقنت       وی، جیالن اهل مطالعه بوده و از برخی کتاب
                                                           

مثابنۀ ینک مشنکل لونوی ن       پژوهان معاصر برآنند که صحابیان صدر اسالم، با قرآن بنه  . برخی از قرآن1
 .[171ص، 48:   کبرای آگاهی بیشتر ن]تاریخی روبرو شدند 

که بنه دلینل عندم ذکنر تلفن        [2/24، 92]خوانده « حیالن»ق( نام او را 497ا ابونُعیم اصفهانی )تنه. 2
 رسد. صحیح و انفراد، رخداد تصحی  در آن حتمی به نظر می

. ناگفته نماند که در ترجمۀ دیگری از این اثر که توسط علی حسن عبدالقادر صورت گرفته ننام او بنه   3
 .[22ص، 72]شده است:  ذکر« جیالن بن فروه»درستی 



 2  فروه در فهم مفردات قرآن بن عباس از جیالن بررسی و نقد نظر گولدزیهر دربارۀ اثرپذیری ابن

 تنوان یافنت؛ آنجنا کنه از قرائنت قنرآن و        یالن میسعد از دختر ج را در ادامۀ گزارش ابن
 ختم همراه بنا درننو و اندیشنۀ کتناب آسنمانی یهنود )تنورات( توسنط وی سنخن بنه           

 ق( در کتناب ربقنات   147خیّناط )  بنن  ةابنوعمرو خلیفن   [7/111، 27] میان آمده اسنت. 
 ند جنای داده کنه از قبائنل یمنن هسنت      خود، نام جیالن را در ربقۀ دوم از اهنالی بصنره  

 و شنهر   ق( نیز در ینادکرد او تنهنا بنه بینان کنینه، قبیلنه      122بخاری ) .[921ص  ،22]
ق( و ابننوداوود 199مَعننین ) یحیننی بننن. [1/122، 97]وی )بصننره( بسنننده کننرده اسننت 

ت ق( با آنکه غالباً در یادکرد راویان و ناقالن اخبار، به داوری دربارۀ صح172ّ) یسجستان
 گوننه داوری موافنق    د، بنه هنگنام ینادکرد ابوجلند، بندون هنیچ      ان پرداخته ها آنیا ضع  

  .[1/21، 23؛ 37-1/32 ،83]انند   ذکنر کنرده   «فنروه  بنن  جنیالن »و را یا مخال ، تنها ننام ا 
  2.[2/112 ،77]خوانننده اسننت « مجننر»او را از اهننالی ربننری در سننند یکننی از روایننات، 

 یهنا  کتناب آن است کنه ابوجلند بنا    بیانگر  ق( دربارۀ او917حاتم رازی ) گزارش ابن ابی
نکتۀ درخور  .[1/247، 2]کت  آسمانی گذشته مأنوس بوده است روزگار خویش، به ویژه 
حنبل او را توثینق   ق( به نقل از ابن981حاتم رازی و عسکری ) تأمّل آن است که ابن ابی

 نشنانی   ،کتناب العلنل  حنبنل،   ترین اثر رجالی ابن در حالی است که در مهماین اند،  کرده
عبناس   منی او بنا ابنن   خورد و تنها به نام کامل وی و ارتباط عل از توثیق وی به چشم نمی

ق( ضنمن تکنرار   924حبّنان )  ابنن  1.[9/389، 72؛ 171-2/172 ،24]اشاره شنده اسنت   
 ن گذشنتگا  یهنا  کتابخوانندگان  گذشته، جیالن را تابعی مشهور بصره و از یها گزارش

 ابنونُعیم اصنفهانی او    .[227ص ، 22؛ 4/223، 27]ننده اسنت   و عابدان زمان خویش خوا
آسنمانی   یهنا  کتناب را واعظی خوانده که در حف  و اِحکام در نقل شهرت داشته، حاف  

 بنه ذکنر و    اره زبنانش وداده و همن  منی بوده، مردم را بر اساس مواع  و احوال انبیاء پنند  
ف برشنمرده اسنت   شمار اهل تصنوّ به صورت ضمنی جیالن را در  ووِرد گویا بوده است. ا

                                                           
رسد منظنور وی   به نظر می .[8/24، 17رود: ] شمار می های قبیلۀ تمیم به یکی از بطن ربیعة، بن . مِجَر1
ق( 212یناقوت حمنوی )  اند.  ، از توابع یمن، بوده که ناسخان در نگارش آن دچار تصحی  شده«هَجَر»

اسم یشمل جمینع  « هَجَر»برأسها:  قصبة آخرون وجعلها الیمن من قومٌ گوید: وقد عدّها« هَجَر»دربارۀ 
، 22]. همنو در اثنر دیگنر خنود گویند: هََجنر بلند بنالیمن:         [2/939و  2/947، 27]نواحی البحرَین... 

 بلندة منن   وهني ، هجنر  إلى النسبة گوید: الهجري:... هذه زمینه یندراق( نیز 221. سمعانی )[498ص
 .[2/217، 21]أقصاها  من الیمن بالد

، نینز گزارشنی از توثینق وی از سنوی     وعللنه  الحدیث رجال في أحمد اإلمام أقوال موسوعةکتاب در  .2
 . [2/178، 97]:   حنبل گزارش نشده است. برای آگاهی بیشتر نک ابن
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ص ، 29]سنتوده اسنت   « بعيأخبناري تنا  »با وص  ق( او را 249) شهرزوری .[2/24، 92]
، [2/22، 27] برشنمرده ذکر است که فلاد سزگین او را در شمار مخضرمین  شایان .[232
یک از متون کهن رجالی ینا تناریخی ملّیندی بنرای اینن ادّعنا یافنت         در هیچ که یدرحال
 د.شو نمی

 2تننوان گفننت: ابوجلنند فننوق، در شناسننایی عمننومی وی مننی یهننا گننزارشبننر پایننۀ 
یمنن بنوده کنه در بصنره سنکونت داشنته و از        1لی قبیلۀ أزْد )أسْند( افروه از اه بن جیالن
رو  ، سنخنوری عابند و شخصنیتی میاننه    شنده  محسوب مین و کبار تابعان آن دیار امورّخ
های آسمانی پیشنین   به کتاب ز توثیق شده است.ز سوی رجالیان نیرفته که ا می شمار به

در  .مطنالبی نقنل کنرده اسنت     هنا  آنو دیگر آثار کهن دسترسنی و اعتمناد داشنته و از    
فنروه بنه ضنع  یناد نشنده و ینا از انحنراف         نبن  یک از مصادر کهن از ابوجلد جیالن هیچ

 اعتقادی یا عملی وی سخن به میان نیامده است.
 

 استادان و شاگردان

اند. از آنجنا کنه در    شده یادالی متون رجالی  به از استادان و شاگردان جیالن در ال بخشی
متون و منابع رجالی به صورت کامل به نام استادان و شاگردان جیالن اشاره نشده، برای 

ناپذیر اسنت؛   بازیابی نام دقیق شاگردان وی، بررسی اسناد روایات منقول از او نیز اجتناب
ده شده تا از این رریق نام و شمار استادان و شاگردان، بنه صنورت کامنل    رو کوشی از این

 فراهم آید.
 
 استادان )مشایخ( .1. 2

مِعقَل بن  .9 [22/473، 12] عبدهللا بن عمرو .1 [23/19، 23] رال  امام علی بن ابی .2
، 47] ابوالعالیه رُفیع بن مهران البصري .4 [987و  1/231، 17؛ 2/23، 92] یسار البصري

 [2/171 ،24] عبدهللا بن عباس .2 [9/213، 41؛ 9/4

                                                           
، 77:   تصحی  شده است ]بنرای نموننه ننک   « أبو خالد»اه به و گ« أبو خُلد»در برخی منابع کنیۀ وی به  .1

، 72؛ 22ص، 84؛ 4/128، 29؛ 7/21و  4/272، 41؛ 3/9722، 2؛ 97/238و  792و  2/992
 [.221ن1/222
 بنن  یحینى  الزاي....قنال  من السین فیبدلون إلى األزد النسبة ....هذه:ق( گوید: األسدي221سمعانی ). 2

 . [2/298، 21]سواء:  واألسد األزد: معین



 7  فروه در فهم مفردات قرآن بن عباس از جیالن بررسی و نقد نظر گولدزیهر دربارۀ اثرپذیری ابن

 شاگردان .2. 2

ابوالعالینه   .9 [2/23، 92] عیّناش البصنري   ابان بن ابنی  .1 [پیشین] عبدهللا بن عباس .2
 ابوعمران عبدالملک بن حبی  البصري الجَنوني  .4 2[7/232، 7] رُفیع بن مهران البصري

 ؛1/247، 2؛ 2/2383، 2 ؛214ص، 87؛ 22ص، 4؛ 27ص، 9؛ 7/229، 93؛ 2/171 ،24]
ابننوبحر عبنندالرحمان بننن عثمننان البکننراوي   .2 [1/272، 12؛ 2/221، 44؛ 4/223، 27

 ابورجاء مطنر بنن رهمنان النورّاق     .2 [42/283، 12؛ 2/219، 42 ؛474ص، 24] البصري
؛ 2/172، 17] اسماعیل بن عبدالرحمان السُندّي  .8 [292ص، 8] کثیر واب .7 [2/28، 92]
 1[423و  214ص، 87] صویره أبوینونس القشنیري البصنري    حاتم بن ابی .3 [1/284، 2
أبوحبین  البصنري    9سنلیمان )سُنلیم(   .22 [1234و  7/1229، 2] سفیان بن عیینه .27

جمیلنة األعرابني     عوف بنن أبني   .21 [8/132، 27؛ 4/224، 2؛ 4/8، 97] صاح  الهروي
قتنادة بنن    .24 [7/73، 2؛ 2/22، 2] زّاز التمیمني فنرات القن   .29 4[9/213، 41] البصري

 2[7/242، 27؛ 1/247، 2 ؛8/1222و  7/1128، 2؛ 1/44، 23] دعامة السدوسي البصنري 
میمننون بننن مهننران  .22 [129ص، 87 ؛1/277 ،88] محمّنند بننن سننیرین البصننري .22

 [8/191، 2] الیشکري
منقنول از ابوجلند و مطالعنۀ     گونه که پیداست از رهگذر بازخوانی اَسناد روایات همان

منابع رجالی، نام پنج نفر در شمار استادان و شانزده نفر در شمار شاگردان جنیالن ذکنر   
انند،   شده است، اکثر قری  به اتفاق آنان اصالتاً بصری بوده یا در آن شهر سکونت داشنته 

                                                           
ذکنر شنده اسنت کنه اینن ننوع رواینت در         هم در شمار استادان و هم شناگرد ابوجلند  نام ابوالعالیه . 1

 رود. شمار می به« روایة األقران»الحدیث، از مصادیق  مصطلح
رواینت کنرده اسنت     فنروه  بنن  یالنجد بحر از ابوجل صویره به واسطۀ ابی ای موارد، حاتم بن ابی در پاره. 2
 [.2/22، 22:   برای نمونه نک]
، 2؛ 4/219، 97]اند  ذکر کرده« سُلیم»کتاب خود، نام او را  حاتم رازی در فرازهایی از ابن ابیی و . بخار3

4/122]. 
شیبة، عوف بنه   واسطه از ابوجلد روایت کرده است. در گزارش ابن ابی تنها در گزارش بیهقی، عوف بی. 4

. از آنجنا کنه عنوف اعرابنی در     [8/771، 7]واسطۀ شخصی به نام محمّد از ابوجلد روایت کرده است 
و محمّند بنن سنیرین نینز از شناگردان       [12/948، 82]محمّد بن سیرین یناد شنده    شمار شاگردان

سیرین از ابوجلد  بایست به واسطۀ ابن ابوالجلد جیالن بن فروه؛ از این رو، به صورت ربیعی، عوف می
 روایت کرده باشد.

:   ت ]برای نمونه ننک روایت کرده اس فروه بن یالنجز ها، قتاده با یک واسطۀ مجهول ا ای گزارش . در پاره2
 .[74، ص27
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جزینره(  جوار بصره )هموون: کوفنه و   شمار دیگر نیز در شهرها و منارق هم برخی اندک
فروه فنراهم بنوده    بن و ابوجلد جیالن ها آنزیستند. با این وص ، احتمال مالقات میان  می

عبناس را   ای مینان جنیالن و ابنن    حنبنل، ارتبناط دوسنویه    از آنجا که ابناست. همونین 
کنه در آن نقنل حندیث بنه منزلنۀ      « علم الحندیث »گزارش کرده و بر اساس عُرف دانش 

عبناس هنم در شنمار اسنتادان و هنم در شنمار        عبندهللا بنن   شنود،  شیخوخیت تلقّی می
 شاگردان جیالن ذکر شده است.

 
 فروه بن یالنجشناسی روایات  گونه .3

محتواسنجی روایات جیالن، بازشناسی شخصیت اجتماعی و رویکنرد اعتقنادی و    اوردره
کنه آینا    این و تخصّص علمی وی است؛ ها یشگرایابی به  تر از همه دست اخالقی او و مهم
عباس )عرب خنالص قرشنی(    آید تا ابن الی روایات به نمایش در می به چهرۀ لووی او از ال

برای دریافت معنای بیشتر واژگان قرآن بدو مراجعه و اعتماد کرده باشد، پرسشنی اسنت   
از  رواینات  97، مندارک موجنود  بر پاینۀ   د.شو می بخش روشنکه پاسخ آن در پایان این 

 کنه روایی و تاریخی گنزارش شنده    مصادربا موضوعات مختل  در  فروه بن یالنجابوجلد 
 د:گیرن میدر یکی از موضوعات زیر جای ، شناسی محتوا ز گونهپس ا
 
 نزول قرآن .1. 3

تعیین شده قرآن  ، زبور، انجیل و)ع(صُحُ  ابراهیم ، تاریخ نزولفروه بن یالنجاز  یتدر روای
، 7]انند   انی در مناه مبنارک رمضنان ننازل شنده     بر پایۀ این روایت همۀ کت  آسنم  .است
 .[1/44، 23؛ 97/238 ،77؛ 7/232
 
 پیشگویی حوادث آینده .2. 3

 فنروه  بنن  یالنجن  یکی دیگر از موضوعات مطنر  در رواینات  گویی رخدادهای آینده  پیش
، 87)بنا انندکی تفناوت(؛     22/971 ،22 ؛8/771، 7 :  بنرای نموننه ننک   ]رود  شنمار منی   به
جیالن  [9/389، 72]ق( 981بر پایۀ گزارش عسکری )از آنجا که  [423و  129، 214ص

بخش قابل تنوجهی از رواینات   ربیعی است که رو،  کتابی در زمینۀ مالحم نگاشته؛ از این
 .باشدگویی رخدادهای آینده اختصاص یافته  وی به پیشمنقول از 
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 پیشین یها امّتگزارش اخبار و اقوال انبیاء و  .3. 3

 دهد. می تشکیل پیشین یها تامّ و انبیاء اقوال و اخبار را فروه بن یالنج منقوالت از یا پاره
هنایی از   به گزارش ها آنای از  شود؛ پاره این دسته از روایات خود به دو دسته تفکیک می

هنای   ای دیگنر بنه نقنل آمنوزه     اختصاص دارد و پناره  گذشته یها امتسرگذشت انبیاء و 
ماهیان به کعبنه از   یآور پناه 2گردد. رفانی از زبان انبیاء پیشین بازمیتربیتی و عقی، اخال

، شنر  دیندار و گفتگنوی بنرادران     [9/227، 44] )ع(ترس روفان در زمنان حضنرت ننو    
و  7/1229، 2] دوری از کنعان در چند گزارش مجزّا ها سالبا او پس از  )ع(حضرت یوس 

 )ع(یوس  و بنینامین  فراقۀ علت ابتال به دربار )ع(، وحی خداوند به حضرت یعقوب[1234
، گفتگوهنای  [273و  82ص، 29] )ع(، گفتگوی خداوند بنا حضنرت موسنی   [2/143، 44]

 ،17] )ع(اشاره به سرگذشت همسنر لنوط   و [79صپیشین، ] با حواریان )ع(حضرت مسیح
 های گذشته است. ترگذشت و اخبار امّهای اهتمام جیالن به یادکرد س از جلوه [2/172

هنای اخالقنی و    جیالن از اخبار گذشتگان به بیان آموزه یها گزارشبخش دیگری از 
بررسی اینن دسنت رواینات نشنان     در مجموع،  1.گردد از زبان انبیاء پیشین بازمیتربیتی 
 دهد که: می

پیشنین را بنه    یها امتگزارش خود از انبیاء و  فروه بن یالنج ها آندر بسیاری از  ،اوال
 ،«قنرأت فني بعنل الکتن ....    »ها مستند ساخته است. عباراتی هموون  تهها و نگاش کتاب
قرأت في مسنألة موسنى علینه    » ،«قرأت في مسألة داود علیه السالم» ،«قرأت في الحکمة»

اینن رویکنرد    9گوینای اینن حقیقنت اسنت.     «قرأت في دعاء داود علیه السالم»یا  «السالم
ع رجالی برای او ذکنر شنده همخنوانی دارد؛    ای متون و مناب پارهجیالن با اوصافی که در 

کان ممّن یقرأ کت  »، «کان للکت  المنزلة حافظاً»، «کان عالماً یقرأ الکت »اوصافی چون: 
رویکنرد وی هموننین در راسنتای اخبناری اسنت کنه        4«کان ینظر في الکت »، «األوائل

                                                           
؛ 2/2383، 2)بنا انندکی تفناوت(؛     44، ص29؛ 22/119 ،77:   برای مشاهدۀ روایاتی از این دست ننک . ]2

44 ،2/221.] 
، 9؛ 22، ص4؛ 2/22، 92؛ 297و  31-32و  79، ص29:   بننرای مشنناهدۀ روایتننی از ایننن دسننت نننک. ]1

 [.224، ص21؛ 2، ص91؛ 27ص
و  272و  27/37، 12 ؛224، ص21 ؛27، ص9؛ 297، ص29:   اینننن عبنننارات ننننکبننرای مشننناهدۀ  . ]9

22/248.] 
، 42؛ 2/24، 92؛ 227ص، 22؛ 4/223، 27؛ 2/22، 2؛ 7/111، 22:   برای مشناهدۀ اینن اوصناف ننک    ]. 4

 .[2/187، 14؛ 2/219
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و بنه صنورت    [1/247، 2]س را در اختینار داشنته   کت  مقندّ از آن دارد ابوجلد حکایت 
 .[7/111، 22]کرده است  را مطالعه می ها آندرنو مستمر و با 
جلد برآمده از از زبان انبیای گذشته از سوی ابوهای اخالقی و تربیتی  نقل آموزه ،ثانیاً

نگناران او   گونه که پیشتر آمد برخی تراجم ست. هماناومحور و زهدپیشۀ  شخصیت اخالق
  .[2/24، 92]رد هماره بر زبانش جاری بوده است و وِذکر اند که  را واعظی خوانده

آکنده از سنخنان اخالقنی و تربیتنی    ، جلد از احوال انبیاء پیشینابو یها گزارش ،ثالثاً
شنود. اینن در    های اسنرائیلی یافنت نمنی    پردازی اثری از داستان ها آنالی  به در ال و است

ه، بنن منبّن   األحبار یهودی و وه  حالی است که در آن دوران، با وجود کسانی چون کع 
ات فراهم بوده اسنت. اینن رویکنرد    پایه و اسرائیلیّ های بی سرایی زمینه برای رر  داستان

کشند. اهمینت و ارزش نقنل     ای علمی، محتاط و معتدل به تصویر منی  ابوجلد از او چهره
شنود   بیشنتر منی  ات آنگاه لیّیبه اسرائ آوری رویپرهیز از و های اخالقی و تربیتی او  آموزه

 داشته باشیم. مدّ نظرجلد در آن روزگار را محل سکونت ابو ،که شرایط نابسامان بصره
 

 اطالعات جغرافیایی .4. 3

ارالعناتی دربنارۀ مسناحت جورافینایی کنرۀ زمنین و        فروه بن یالنجدر روایتی از ابوجلد 
، 19 ؛3/9722و  8/1222، 7/1128، 2] برخننی بننالد آن روزگننار گننزارش شننده اسننت.  

با توجه به روزگنار و محنیط زنندگانی جنیالن، ارائنۀ      . [2/22، 13؛ 7/242، 27؛ 273ص
های مختلن  علمنی پنرده     های وی در زمینه چنین ارالعاتی از سوی وی، از تنوع آگاهی

، 72] بنرای او برشنمرده شنده    وَرکتاب الصُن ق( کتابی با عنوان 981دارد. عسکری ) برمی
هنایی در   ناسی کهن از این عنوان آثنار بنه عننوان نگاشنته    ش که در مصادر کتاب [9/389

 .[992ص، 18] عرصۀ نجوم و شناسایی افالک یاد شده است
 
 تحلیل شرایط و رخدادهای سیاسی و اجتماعی   .5. 3

نقل شده  م جامعهجتماعی رفتار مرددر تحلیلِ بازخورد ا فروه بن یالنجروایاتی از ابوجلد 
تنأمّلی در محتنوای اینن رواینات      2.[)با اندکی اختالف( 93/477، 12؛ 29ص، 87]است 

                                                           
ننافع بنن ازرق، رهبنر    با  فروه بن یالنجق( نیز به روایتی اشاره نموده که در آن از دیدار 173بالذری ). 1

خروج( نافع سخن به مینان آمنده اسنت    و گفتگوی میان آن دو در زمینۀ قیام ) فرقۀ ازارقه از خوارج
[93، 7/229]. 
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گیری وی در برابنر   تصویری روشن از آشفتگی اجتماعی و سیاسی روزگار ابوجلد و موضع
 کشد. برخی جریانات اجتماعی آن دوران را به تصویر می

 
 تفسیر قرآن .6. 3

رتبناط اسنت،   در اینن نوشنتار در ا   مندنظر ترین بخش از روایات جیالن که با هندف   مهم
پننج رواینت در تفسنیر قنرآن      فنروه  بنن  یالنجروایات وی در زمینۀ تفسیر قرآن است. از 
جلند در پاسنخ   ابو ها آنایات آن است که در همۀ گزارش شده است. وجه اشتراک این رو

، به بیان مطالبی پرداخته است. با توجه به اهمیّت این دسنت   عباس، از رریق مکاتبه ابن
، بنه  بنا جنیالن   عبناس  کنندۀ آن در اثبات یا رد ارتباط گستردۀ ابن تعیینروایات و نقش 
 تر بدانها اشاره خواهد شد: صورت دقیق

 
 رعد .1. 6. 3

عبناس   عباس با ابوجلد را گزارش نمنوده کنه در آن ابنن    ای از ابن ق( مکاتبه927ربری )
 را از وی پرسیده است:« الرعد»یدۀ ماهیت پد

، قنال: کتن  ابنن    2سى بن سالم أبو جهضم منولى ابنن عبناس   اد، قال: أخبرنا موحمّ»
 . [977ص، 27؛ 2/123 ،77]« له عن الرعد؟ فقال: الرعد: مَلِکٌعباس إلى أبي الجلد یسأ

 )ع(احمد بن حنبل نیز سه روایت با اسناد مختل  نقل کرده که در هر سه، امنام علنی  
  .[974-9/979، 24]است  تفسیر کرده « کمَلَ»را به « رعد»

نکتۀ مهم و درخور تأمنل آن اسنت کنه برخنی تابعنان همونون: ضنحّاک، مجاهند،         
انند و در   معننا کنرده  « کلَن مَ»را « الرعند »عبناس   حوش  و ابومالک، به نقل از ابنن  بن شهر
 ،77:   بنرای ارنالع بیشنتر ننک    ]یات نامی از ابوجلند در مینان نیسنت    یک از این روا هیچ
کنند کنه    خود در روایتنی، گنزارش منی    ،عباس ، ابنتر آنکه در جای دیگر جال . [2/128

را از حضرت پرسنیدند کنه   « الرعد»آمده و حقیقت  )ص(نزد رسول خدا یانگروهی از یهود
 حضرت در پاسخ آنان فرمود:

                                                           
چنه در   ؛عبناس باشند   تواند منولی ابنن   . نکتۀ درخور توجه آن است که ابوجهضم موسی بن سالم نمی1

عبناس رواینت کنرده     عبیدهللا بن عباس از ابنن بسیاری از منابع روایی کهن، او به واسطۀ عبدهللا بن 
 [.7،7/792 ؛9/211، 49؛ 2/247، 12:   برای نمونه نک]است. 



 2931های قرآن و حدیث، سال چهل و ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  پژوهش ۀمجل 21

ملک من مالئکة هللا موکّل بالسّحاب، بیده مخراق من نار یزجنر بنه السّنحاب وهنذا     »
  .[1/288، 47] «صوته

را از رسنول  « الرعند »عباس که خود، حقیقنت   که ابن استباقی حال جای این سلال 
را از ابوجلد، تابعیِ سناکن بصنره، پرسنیده اسنت؟ دو     آن خدا گزارش کرده، چرا ماهیت 

از  کنه عبناس در پنی آن بنوده     نخست آنکه ابنن  رسد: اسخ برای این پرسش به ذهن میپ
دیگنر   ، آگناهی یابند،  زمیننه   ینا درتون کهن های علمی و آشنا با م دیدگاه یکی از چهره

   .کندآنکه با ارالعی که از معنای این واژه داشته، سطح آگاهی و سواد جیالن را ارزیابی 
انند کنه در آن    روایناتی را نقنل کنرده    برخی دیگنر، ربری در جای دیگر تفسیرش و 

ت: عبناس بینان کنرده اسن     را برای ابن« رعد»ابوجلد معنایی متفاوت با معنای فوق از واژۀ 
أبو کثیر، قال: کنت عند أبي الجلد، إذ جاءه رسول ابن عباس بکتاب إلینه، فکتن  إلینه:    »

، 2؛ 292ص، 8؛ 2/123 ،77؛ 1/283، 47]« یحعنند: الننرّعنند، فالرّتسننألني عننن الرّ کتبننت
2/22]. 

گزارش اخیر، بر خالف گذشته، ابوجلند در پاسنخ مکاتبنۀ    گونه که پیداست در  همان
معنا کرده است. گذشته از اضطراب در نقنل، ابوجلند در بینان    « ریح»را « رعد»عباس،  ابن

یا لوویان و مفسران کهنن چننین معننایی     2یک از صحابیان معنای دوم، تفرّد دارد و هیچ
 اند. بیان نکرده« رعد»برای واژۀ 
 

 برق .2. 6. 3

و در را از جنیالن پرسنیده   « بنرق »عباس حقیقنتِ   روایاتی دیگر حاکی از آن است که ابن
تفسنیر کنرده    [2/112 ،77] «إنّه من المناء »یا « الماء»را « البرق»همۀ این روایات، جیالن 

 ابوکثیر گوید:  است. برای نمونه 
کنت عند أبي الجلد إذ جاءه رسول ابن عباس بکتاب إلیه، فکت  إلیه: تسنألني عنن   »

 . [292ص، 8؛ 29/221پیشین و ]« البرق، فالبرق: الماء
، 2] رازی نیز در تفسیر خود این روایات را با مضمونی همانند نقل کنرده حاتم  ابن ابی

« البنرق منن تؤلنل المناء    »د، آمده: با این تفاوت که در یک روایت، به نقل از ابوجل [2/22
رود و در  شنمار منی   نیز از اختصاصات تفسیری ابوجلد بنه « البرق»این تفسیر از . [پیشین]

                                                           
عبناس نقنل    بدون ذکنر سنند، اینن معننا را از ابنن      [2/127، 74؛ 2/271، 11]. برخی مفسّران متأخر 1

 اند که با توجه به روایات و منابع کهن، این نسبت درست نیست. کرده
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چند برخنی مفسّنران   شود. هر ردّ پایی از آن یافت نمی، روایات تفسیری صحابه و دیگران
 ،[2/271، 11]انند   قول )دیدگاه( را ضعی  شنمرده  عطیۀ آندلسی این متأخر هموون ابن

را تفسنیر غنایی    )المناء(  شنده از سنوی ابوجلند    توان معنای مطر  می درنواما با اندکی 
، 77] «ملنک »را « البنرق » عبناس، خنود، در جنایی    ناگفته نمانند کنه ابنن    دانست.« البرق»
پیشنین،  ] «بأیندي المالئکنة یزجنرون بهنا السنحاب      2مخناریق »و در جای دیگر  [2/112
؛ 292ص، 2] هماننند اسنت   )ع(امام علیکه تفسیر دوم وی با بیان تفسیر کرده  [117ص
 فهنم معننای  عبناس در بینان    ابنن گر آن است که نشانبه خوبی این نکته  .[4/2427، 42
 وجلد اثر نپذیرفته است. از اب« البرق»
 
 صواعق .3. 6. 3

عباس ماهینت )حقیقنت( آن را    موجود، سومین پدیدۀ ربیعی که ابن یها گزارشبر پایۀ 
 شعبی گوید:است. « صواعق»از ابوجلد پرسیده، 

الصنواعق مخناریق    کت  ابن عباس إلى أبي الجلد یسأله عن الصواعق، فکت  إلیه أنّ»
 .[2/22، 2] «حابزجر بها السَّی

ق، تنهاسنت.  حاتم رازی در نقل روایت فنو  آنوه مایۀ تردید است آن است که ابن ابی
، نحّناس  [292ص، 2] ق(918انباری ) ، ابن[4/927، 94] ق(114) دیگرانی چون ابوعبید

و  )ع(بننه نقننل از امننام علننی  [4/2427، 42]ق( 939و جننوهری ) [4/242، 82]ق( 998)
اینن   [2/117، 77] عبناس،  و هم به نقل از ابنن  )ع(علیق( هم به نقل از امام 927ربری )

بینان  « الصنواعق »ینک اینن معننا را بنرای      اند و هنیچ  ذکر کرده« البرق»معنا را تنها برای 
در تفسنیر  ق( نینز  227اند، حتی پیش از همۀ عالمان یادشده، مقاتل بن سلیمان ) نکرده
بیان کرده اسنت. اینن   « البرق» این معنا را بدون انتساب به کسی، برای [9/34، 89]خود 

حناتم رازی را در ذهنن    قرائن در کنار یکدیگر، احتمال رخداد اشنتباه در نقنل ابنن ابنی    
کند، هرچند به دلیل تفاوت سند روایت فوق در کتناب رازی بنا اسنناد دیگنر      می تقویت
 1توان به رور حتم، بر احتمال رخداد اشتباه حکم راند. ، نمیها کتاب

                                                           
 ،8]و همانند تازیانه گشته اسنت   یویدههم پای است که به  به معنای پارچه« مِخراق»جمع . مخاریق، 1

 .[4/2427، 42 ؛292ص
است، این احتمال نیز وجود دارد که در روایات تفسیری مربنوط بنه   « صاعقه»همان « برق». از آنجا که 2

 این دو واژه، نقل به معنا صورت گرفته باشد.
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 ءسما .4. 6. 3

عبناس   حنبنل، ابنن   های خلقت است که بر پاینۀ گنزارش ابنن    یکی دیگر از پدیده« سماء»
أبو الجلد قال: حدثني بن عباس في »پرسیده است:  فروه بن یالنجماهیت آن را از ابوجلد 

أبنو الجلند    :بني ماء ما هي؟ فقلت موجٌ مکفوفٌ قال أداره سنتین یسألني وسألني عن السّ
الشنعبي  » حاتم رازی در روایتی مشابه گوید: ابن ابی [2/171، 24]« اسمه جیالن بن فروة

  إلینه أن  فکتن  ،ماء من أي شيء هني قال: کت  ابن عباس إلى أبي الجلد یسأله عن السّ
نکتۀ درخور تأمنل آن اسنت کنه همنو در جنای       [7/1122، 2]« ماء من موج مکفوفالسّ

جبینر از   بنن  ا بنه نقنل سنعید   مضنمون ر  ، روایتی هم[8/1422پیشین، ] دیگر تفسیر خود
 فروه بن یالنجنقل کرده است که در سند آن نشانی از ابوجلد  )ص(عباس از رسول خدا ابن

عبناس کنه خنود از صنحابیان      شود که چرا ابن حال این سلال در ذهن تداعی می نیست،
، شنیده )ص(از رسول خدارا  «ماءالسّ»معنای واسطه،  بی است، در یک برهه، )ص(رسول خدا

پرسیده  اما پس از گذشت دو یا سه دهه، در بصره، معنای آن را از یکی از تابعان آن دیار 
است؟ آیا این پرسش، به فرض صحّتِ وقوع، برای فهم بوده یا هدف دیگنری در پنس آن   

 گذشت.« رعد»پرسش همان پاسخی است که در بیان معنای   ؟ پاسخ ایناستنهفته 
 
 الشجرة .5. 6. 3

در برخنی  « الشنجرة »عباس از رهگذر مکاتبه، ماهیت و مصداق  ارش ربری، ابنبر پایۀ گز
  قرآن را از ابوجلد پرسش کرده است:آیات 
القاسم، قال: حدثني رجل من بني تمیم أنّ ابن عباس کت  إلى أبني الجلند یسنأله    »

ني عن الشجرة التي أکل منها آدم والشجرة التي تاب عندها، فکت  إلیه أبو الجلند: سنألت  
عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تناب عنندها آدم   

 . [2/992 ،77]« وهي الزیتونة
بحث لووی خارج بنوده و بنه    دایرۀگونه که پیداست تفسیر ابوجلد از شجره، از  همان

 شود. می تلقّینوعی تفسیر مصداقی برخی آیات قرآن 
و تأملی در آنونه گذشنت    فروه بن یالنجعباس با  ۀ ابنپس از بررسی پنج مورد مکاتب

چند مورد مکاتبۀ موجود با اشکاالتی هموون: تفرّد و اضطراب در نقل اوالً  توان گفت: می
رسند اگنر    به نظر منی  سازد. ثانیاً: را دشوار می ها آنو گاه تناقل همراه است که پذیرش 

ادعنای گولندزیهر، فراگینری معننا ینا      عباس از رهگذر پرسش از جیالن، بنا بر  هدف ابن
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ها ینا واژگنانی بنه مراتن  دشنوارتر و       ها یا واژگان قرآنی بوده، پدیده ماهیت برخی پدیده
اینکه از چند مورد نقنل  ثالثاً:  2تر وجود داشت که از اولویت پرسش برخوردار باشند! مهم

عبناس بیشنتر    نو بیان کرد کنه ابن   هکلی ساخت ای همحدود، آن هم به فرض ثبوت، قاعد
 فراگرفته، به لحاظ روشی درست نیست.  فروه بن یالنجتفسیر لووی خود را از 

بنر خنالف آنونه از    به فرض پذیرش صحّت این موارد محدود باید گفنت:  در مجموع 
ها از چند واژۀ قرآنی محندود، آن هنم    و پاسخ ها سلالرسد،  تصریح گولدزیهر به ذهن می
شناس و آگاه به  لوتای  ، چهرهفروه بن یالنجی ربیعی(، از ها در یک زمینۀ خاص )پدیده

ترجمنان  »و  )ص(عبناس صنحابی شنهرۀ رسنول خندا      تا ابن کشد به تصویر نمیزبان عرب 
 تفسیر لووی خود را از او فراگرفته باشد.  بیشتر میراث« القرآن
 

 عباس در فهم مفردات قرآن مصادر ابن .4
در فهم لوت عرب برشمرد. بنر پاینۀ   اترین مص مهماز یکی شعر کهن و اصیل عربی را باید 

در فهم واژگان عنرب از یکسنو بنه شنعر اسنتناد       )ص(صحابیان رسول خداشواهد موجود، 
عکرمنه از   خواندنند.  آوری به شنعر عنرب فرامنی    جسته و از سوی دیگر دیگران را به روی

 عباس نقل کرده: ابن
[ فالتمسُنوه فني الشِّنعر فن نَّ     (2/14، 74) إذا سألتموني عن غَری ِ الّلونة ]:: القنرآن  »

 .  [)با اندکی تفاوت( 1/433، 42؛ 82ص ، 22] «الشِّعر دیوانُ العرب
   عباس نقل کند: به واسطۀ ابوعبیده از ابننیز ( ق182مبرّد )
 ،78] «إذا أشکل علیکم الشيء من القرآن فارجعوا فیه إلى الشّعر ف نّنه دینوان العنرب   »
 [27ص

                                                           
نماید آن است که تنوّع محتوایی روایات منقنول از   از درون این روایات ر: می. نتیجۀ مهم دیگری که 1

دارد. در نیمۀ نخست قرن اول کمتنر   از گستردگی دامنۀ ارالعات علمی وی پرده برمی فروه بن یالنج
خورند که به گستردگی و تننوع رواینات شنهره باشنند،      کسانی در میان صحابه و تابعان به چشم می

اند، در بینان و بننان    و تابعان راوی اخبار و احادیثی در یک یا چند موضوع محدود بوده بیشتر صحابه
هنای تربیتنی و اخالقنی     شود. آموزه پیشین ردّپایی یافت می یها امتکمتر از سرگذشت انبیا و  ها آن

ادیان گذشته چندان مورد اهتمام قرار نگرفته است، موضوعات علمی خارج از حنوزۀ دینن )همونون    
ورافیا و نجوم( در آن روزگار از رونق چندانی برخنوردار نبنوده اسنت. در چننین شنرایطی، ظهنور       ج

های وحیانی ادینان پیشنین بنه دینن اسنالم       رغم دسترسی و انس با آموزه رو که علی شخصیتی میانه
قنی و  اخال یها ارزشکوشد تا  سازد که می ای موجّه، مقبول و آگاه نمایان می گرویده از ابوجلد چهره

 تربیتی را در جامعه نشر دهد.
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عبناس دربنارۀ    هنگنامی کنه از ابنن   نقنل شنده   نیز مهران  بن یر و یوس جب نب از سعید
؛ 1/927، 22] داد ستناد به شعر عرب پاسخشان منی کردند، او با ا واژگان قرآن پرسش می

عباس به شعر عنرب بنه    همۀ مدارک فوق گویای آن است که ابن .[21ص، 3؛ 4/91، 93
تماد داشته است. یکنی از ملیندات   عنوان مصدری مهم و ارزنده در فهم مفردات قرآن اع

، 23؛ 177و  9/292، 73] نافع بن ازرق، رهبر فرقۀ ازارقه خنوارج  یها پرسشاین سخن، 
 یهنا  گنزارش بنر پاینۀ   واژگان دشوار قرآنی اسنت.  عباس در فهم معنای  ابناز  [19/912

 عبناس داشنته معننای شنمار درخنور      در دیداری که با ابنن نافع تاریخی و روایی متعدد، 
عباس نیز با استناد به شعر عرب بنه تبینین    توجهی از واژگان قرآن را پرسش کرده و ابن

با در نظر گرفتن شواهد تناریخی، دیندار ننافع بنن ازرق بنا       2پرداخته است. ها آنمعنای 
صنورت گرفتنه    فنروه  بنن  یالنجن ها پس از حضور وی در بصره و مکاتبه با  عباس سال ابن
تبنۀ  مکادر  کنه  یواژگنان کنه  های این پژوهش آن اسنت   شایسته رو، یکی از ؛ از این1است
عبناس بنرای    شده از سنوی ابنن  عباس با جیالن تفسیر شده با مجموعۀ واژگان تفسیر ابن
تنا در صنورت مشناهدۀ تشنابه ینا تفناوت، در        گینرد منورد بررسنی تطبیقنی قنرار      ،نافع
  کار گرفته شود. بندی نهایی به جمع

و « سنماء »، «صنواعق »، «برق»، «رعد»ه، از میان پنج واژۀ بر اساس بررسی صورت گرفت
)مفنرد  « صناعقه » واژۀتنهنا   ،عباس بنا جنیالن پرسنش شنده     که در مکاتبۀ ابن« الشجرة»

در دو  واژهعباس برای نافع تفسیر شده اسنت. مقایسنۀ تفسنیر اینن      صواعق( از سوی ابن
 ،زمیننه عباس به نافع، در اینن   ابن پاسخجایگاه یاد شده، از تفاوت حکایت دارد. در ادامه 

   :گذشتخواهد  از نظر

                                                           
بنرای  ]واژۀ قرآنی را برای نافع تفسیر کنرده اسنت    183عباس  ترین گزارش موجود، ابن . بر پایۀ کامل1

 .[117-177، ص24:   آگاهی بیشتر نک
و احتماالً مکاتبنۀ   گردد یبازمهجری(  92عباس در بصره به بعد از نبرد جمل )حدود سال  . حضور ابن2

اس با جیالن نیز اندکی پس از حضنور وی در بصنره و پنیش از پیکنار صنفّین ر: داده اسنت؛       عب ابن
ظهور خوارج در اواخر نبرد صفّین صورت گرفته است، نافع بن ازرق که از رهبران خنوارج   که یدرحال
رو  رود هم بالطبع پس از این نبرد به عنوان یک چهرۀ مخال  سنر بنرآورده اسنت؛ از اینن     شمار می به

عباس در بصنره بنوده اسنت.     پس از دوران کارگزاری ابن ها مدتعباس در خانۀ خدا،  دیدار وی با ابن
خنروج ننافع را در اواخنر     کنه ق( ملید این سیر تاریخی است؛ آنجنا  821حجر عسقالنی ) گزارش ابن

 .[2/234، 21]دولت یزید بن معاویه ذکر کرده است: 
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: وجنلّ  وأخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع ابن األزرق قال له أخبرني عن قوله عزّ»
وهل تعنرف العنرب ذلنک؟     :[، قال: العذاب وأصله الموت قال22فأخذتکم الصاعقة ]بقره، 

   قال نعم، أما سمعت لبید بن ربیعة وهو یقول:
  2.[272ص، 24]« وقَد کُنتُ آمَنُکَ الصّاعقة***أخشى علیک الحُتُوفَ تُقد کُن

آید آن اسنت   به دست میبا تفسیر جیالن ای که از مقایسۀ این تفسیر  نتیجهکمترین 
عباس در پرسش از جیالن، در پی آموختن نبوده و از جایگناه و شخصنیت علمنی     که ابن
تفسیرها و منقوالت بعندی )همونون منورد    اثر نپذیرفته است؛ چه در این صورت در  وی
کرد. هنر چنند شناید در توجینه اینن       یا از آن یاد می هجست، به دیدگاه وی استناد فوق(

عباس در تفسیر فوق بنه   در آیه مطر  شود، اما ابن« سیاق»اختالف تفسیر، توجه به اصل 
از جنیالن   )الموت( نیز اشاره کرده کنه بنا تفسنیر پیشنینِ منقنول     « صاعقه»اصل معنای 

 همگرایی ندارد. 
 
 عباس با جیالن سنجی ارتباط ابن حنبل و امکان گزارش ابن .5

ترین هدف اینن پنژوهش بنازخوانی امکنان ارتبناط عبندهللا بنن عبناس بنا ابوجلند            مهم
است. از آنجا که در همۀ منابع تاریخی و رجالی کهنن، از شنهر بصنره بنه      فروه بن یالنج

ای مبنی بر خروج یا سنفر جنیالن از    د شده و سند و قرینهعنوان محل سکونت جیالن یا
بایست در دوران سه تا چهنار سنالۀ    رو، ارتباط این دو می آن شهر در دست نیست؛ از این

هجنری( در بصنره ر: داده باشند. در     47تنا   92های  عباس )در اثنای سال کارگزاری ابن
گیری دربارۀ امکان یا عندم   تیجهکه ما را در ن متون و منابع کهن، گزارشی در دست است

بنه ارتبناط    کتناب العلنل  در هن( 142)رساند: احمد بن حنبل  امکان این ارتباط یاری می
کنه   حال آن 1، اشاره دارد که پیشتر نیز بدان اشاره شدفروه بن یالنجعباس با  مستقیم ابن

است. در دیگر تاریخی دیگری به این ارتباط مستقیم اشاره نشده  یادر هیچ منبع رجالی 
عباس با جیالن و رر   ای ابن منابع رجالی و تاریخی کهن و متأخر، تنها از ارتباط مکاتبه

حنبنل بایند    ها از این رهگذر، سخن به میان آمده است. دربارۀ گزارش ابن ای پرسش پاره
ای )اعنم از رواینی و تناریخی( آن را     گفت: از آنجا که این نقل، منفرد است و هیچ قریننه 

                                                           

 .[19ص، 43]اند  تفسیر کرده« المَوت»را به « الصّاعقة» نیز، )ع(یامام علذکر است که  شایان. 1
 ماءالسّن  عن وسألني یسألني سنتَین داره في بن عباسا حدثني قال: الجلد أبي عن الجوني عمران أبو. 2

 .[2/171، 24]فروة:  بن جیالن اسمه الجلد أبو أبي قال موج مکفوف فقلت: هي؟ ما
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کند، پذیرش این ارتباط گسترده آن هم در دو سنال، در شنرایط اجتمناعی و     قویت نمیت
الی متنون و   بنه  پذیر نیست و حداکثر چیزی که از ال امکان 2فرهنگی بصره در آن روزگار،

ای میان آن دو است، آن هنم در چنند منورد     آید، ارتباط مکاتبه رسیده برمی یها گزارش
 محدود.  

شمار شاگردان و استادان عبدهللا بن عبناس، در متنون رجنالی، از    از این گذشته، در 
عبناس نینز در شنمار شناگردان ینا       خنورد، ابنن   نامی به چشم نمی فروه بن یالنجابوجلد 

 گیری آن است که اگنر بینان   استادان جیالن برشمرده نشده است. ملید دیگر این نتیجه
در مندت دو    فنروه  بنن  یالنجن اس با عب ابن حنبل در رخداد ارتباط دوسویه و گستردۀ ابن

عباس از ابوجلد از تعداد انگشتان یک دست هم  سال پذیرفته باشد، چرا شمار روایات ابن
عباس نقنل نکنرده    کند و در مصادر روایی و تاریخی، ابوجلد هیچ روایتی از ابن تجاوز نمی
 است؟!
 
 

 گیری نتیجه

قابنل اثبنات    فنروه  بن یالنجعبّاس و  بنرخداد مالقات گسترده میان اگفت: در پایان باید 
مکاتبه مینان آن دو صنورت پذیرفتنه اسنت؛      ،چند مورد محدوددر نیست و احتماالً تنها 

   از: اند عبارت کنند که ی این مهم را تأیید میقرائن
                                                           

شرایط اجتماعی، فرهنگی و دینی )اعتقادی( بصره )به ویژه در  تاریخی رسیده از های روایی ن  . گزارش1
بنه روشننی نماینان     [28و نامۀ  24و  29های  ، خطبهالبالغة نهجو  272ص ،82] )ع(بیان حضرت علی

، هننوز  [37-83، ص92]سازد که این شهر نوپا، پس از گذشنت حندود بیسنت سنال از تأسنیس       می
گی و دینی را به خود نگرفته بوده است. شاید دوری از زادگاه ای از ثبات و قوت اجتماعی، فرهن چهره
یافنت   در میان آنان، فرصنت ره مشهور (، فتوحات اسالمی و عدم حضور صحابیان العرب یرةجزاسالم )
های ناب اسالمی در آن دیار را فراهم نساخته بود. از سوی دیگنر، حضنور برخنی صنحابیان در      آموزه

و افکنار ارتجناعی دامنن زده بنود.      ها بدعتار و منحرف، به پیدایش و بروز های نااستو بصره با اندیشه
هجنری(   22ق( از دومین سال تأسیس بصره )سال 44عبدهللا بن قیس مشهور به ابوموسی اشعری )

هجنری در آن   13و تا سال  [22ص، 71ان فرماندار آن دیار برگزیده شد ]از سوی خلیفۀ دوم به عنو
به عنوان پیشوای تفسیری  ها سالدانند و  و را ملسس مدرسۀ تفسیری بصره میدیار حکمرانی نمود. ا
د و پنس از او در  خنور  به چشنم منی   . در مکت  تفسیرى وی انحراف شدیدینمود  آن دیار نقش ایفا
به ویژه در مسائل اصول دینن،   بسیارى از بدعتها و انحرافات فکری و عقیدتیرشد  بصره، زمینه برای
 .[2/928، 81؛ 9/437، 23]راهم شد امامت و عدل ف
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 و تفرّد در نقل از سوی برخی راویانموجود اضطراب در محتوای روایات  .2
عبناس از جنیالن بنا     تناریخی و رواینی ابنن    یها ارشگزتناقضات آشکار در برخی  .1

 2عباس در همان موضوع منقوالت دیگر ابن
عبناس در   شرایط اجتماعی ن سیاسی نابسامان بصره در آن برهه و جایگاه ویژۀ ابن  .9
 آن دیار
 کنه  وحی کانون در پرورش و ربه()عا قرشی عرب نعنوا به عبّاس ابن علمی شخصیت .4

 ساخت. نیاز می قرآن بی واژگان معنای فهم در )مستعربه( یَمَنی عرب یک به رجوع از را او
 عباس مورد سلال از سوی ابن واژگاناهمیّت بودن )عدم دشواری(  کم .2
 )ع(عباس مبنی بر آنکه میراث تفسیری خود را وامدار امنام علنی   سخنان مکرّر ابن .2
  1است.

منورد محندود نینز صنورت گرفتنه      عباس با جیالن در چنند   اگر مکاتبۀ ابنهمونین 
 توان گفت:   باشد، می
عبناس در مسنایل    این رخداد برآمده از روحیۀ پرسشنگری )جسنتجوگری( ابنن    ،اوالً

ویژه در جستجوی معنای برخی  تاریخی بسیاری، به یها گزارشعلمی بوده که پیشتر در 
 واژگان قرآنی نزد قبائل عرب از سوی او، تبلور یافته بود. 

 )ص(تفسیر برخی از این واژگان را پیشتر از رسنول خندا   عباس ابنکه  اشاره شد: ،ثانیا
شنیده بود؛ از این رو، باید گفت هدف وی در این کندوکاو، آموختن نبوده، بلکنه ممکنن   

با کت  پیشین، بنه وینژه متنون    یکی از عالمان آگاه بصره که   ارزیابی دیدگاهاست در پی 
 اشد.مقدّس سر و کار داشته، بوده ب

                                                           
عباس با جنیالن بنا    الی بررسی پنج واژۀ مورد سلال، بیان شد که نتیجۀ برخی از مکاتبات ابن به . در ال1

عباس در همان موضوع، تنناقل و گناه تعنارض محتنوایی دارد و قنرائن بنر        دیگر روایات مستقل ابن
 دارد. عباس در آن موضوع حکایت صحّت روایات مستقل ابن

 منا »بوده است، از او نقل شنده:   )ع(اش را وامدار امام علی عباس، به اذعان خویش، میراث تفسیری ابن. 2
عبناس   ابندر جای دیگر،  .[2/92، 74؛ 2/42، 11« ] رال أبي بن علي فعن القرآن تفسیر نمِ أخذت

، 28؛ 9/82، 28]انسته است. ای در برابر دریا د را هموون برکه )ع(دانش خود در برابر دانش امام علی
 ،73« ]عليٍّ نمِ أعلم رأیت ما»همو در گفتگویی با نافع بن ازرق گوید: . [182و  177ص، 28؛ 7/934
عبناس صنحابی، مینراث     یکایک این قرائن، در کننار یکندیگر، حکاینت از آن دارد کنه ابنن      .[9/228

اگیری مفاهیم قرآنی، از مراجعه به یکی است؛ از این رو، برای فر )ع(تفسیری خود را وامدار امام علی
 نیاز بوده است. از تابعان دور از کانون وحی بی
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را بپنذیریم، بنر پاینۀ شنواهد      فنروه  بنن  یالنجن عبناس از   چنانوه نقل روایت ابن ،اًثالث
و برخنی تفاسنیر منقنول از وی بنا      بوده )ع(یادشده، جیالن خود نیز از شاگردان امام علی

جیالن بنا واسنطه بنه    عباس از  ابن، در نتیجه منقوالت 2همخوان است )ع(تفسیر امام علی
تفسنیری   هنای  یندگاه درسید و این احتمال دور از ذهنن نیسنت کنه     خواهد )ع(امام علی

 1بوده باشد. )ع(جیالن از مسموعات وی از امام علی
ادعای گولندزیهر و   باز هم ،دوسویهصورت پذیرش این موارد محدود مکاتبۀ  در ،رابعاً
بنه   برای فهنم معننای واژگنان    ،در موارد بسیاری ،عباس اندیشان او مبنی بر اینکه ابن هم

 پایه خواهد بود. مراجعه نموده، بی فروه بن یالنجابوجلد 
 
 
 یشناس کتاب

 .قرآن کریم [.2]
 . : محمّد عبده، قم: دار الذخائرشر .(ق2421)، نهج البالغه [.1]
، تحقینق  الشکر لله عزّ وجلّ .(ق2477)ق(، 182الدنیا، ابوبکر عبدهللا بن محمّد ) ابن ابی [.9]

 .کثیر، دوم ناؤوط، دمشق: دار ابنرقادر األو تخریج: یاسین محمد السواس و عبد ال
دالرحمن خلن ، ریناض: مکتبنة    تحقیق: نجنم عبن   ،العمر والشی  .(ق2421)، نننننننننن [.4]

 .الرشد
بیروت: ، الجر  والتعدیل .(ق2972)ق(، 917، عبدالرحمان بن محمّد )یحاتم راز یابن اب [.2]

 .دار إحیاء التراث العربي
آن العظیم مسنداً عن رسول هللا صلّى هللا علینه وسنلّم   تفسیر القر .(ق2414)، نننننننننن [.2]

الفکنر للطباعنة والنشنر     ، تحقینق: أسنعد محمّند الطبین ، بینروت: دار     والصحابة والتنابعین 
 .والتوزیع

سنعید اللحّنام،   ، تحقینق:  المصننّ   .(ق2473)ق(، 192شیبه، عبدهللا بنن محمّند )   یباابن  [.7]
 .بیروت: دار الفکر

، الزاهر في معاني کلمنات النّناس   .(م2387)(، ق918مّد بن القاسم )، ابوبکر محیانبار ابن [.8]
 .ر الشلون الثقافیة العامّة، دومتحقیق: حاتم صالح الضامن، بوداد: دا

                                                           
 (2-2-9در این نوشتار )نمایۀ: « رعد»: تفسیر واژۀ   . برای نمونه نک1
در تفسیر برخی واژگان قرآن در روایات جیالن بن فنروه، بینان شند کنه بیاننات جنیالن، در        تر یشپ. 2

 همخوانی دارد. )ع(فسیر امام علیای موارد، با ت پاره
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الدین عبندالرحمان رمضنان،    ، تحقیق: محيإیضا  الوق  واالبتداء .(ق2937) ،نننننننننن [.3]
 .شق: مطبوعات مجمع اللوة العربیةدم

، اشراف: محمّند عبدالمعیند   کتاب الثقات .(ق2939) ق(،924اتم محمّد )حبّان، ابوح ابن  [.27]
 .حیدرآباد: ملسسة الکت  الثقافیةخان، 

على إبراهیم، بینروت: دار  ، تحقیق: مرزوق مشاهیر علماء األمصار .(ق2422) ،نننننننننن  [.22]
 .الوفاء

ملسسنة   :، بینروت لسان المیزان .(ق2937)ق(، 821حجر عسقالنی، احمد بن علی ) ابن  [.21]
 .األعلمي للمطبوعات، دوم

 .، بیروت: دار الکت  العلمیةکتاب الزهد .(ق2479)ق(، 142حنبل، احمد بن محمّد ) ابن [.29]
ن محمّند عبناس،   هللا ب ، تحقیق: وصيکتاب العلل ومعرفة الرجال .(ق2478) ،نننننننننن [.24]

   .بیروت: دار الخاني
ار، ، تحقینق: سنهیل زکّن   بقنات کتناب الط  .(ق2424)ق(، 147خیاط، ابوعمروخلیفنه )  ابن [.22]

 .بیروت: دار الفکر
 .، بیروت: دار صادرالطبقات الکبری )؟(. ق(،197سعد، محمّد ) ابن [.22]
ینق: عنروة   ، تحقفضنائل القنرآن   .(ق2478)ق(، 134ضُریس بجلي، محمّد بن أینوب )  ابن [.27]

 .بدیر، دمشق: دار الفکر
، قنم: منشنورات   عودسعد السن  .(ش2929)ق(، 224راوس، ابوالقاسم علی بن موسی ) ابن [.28]

 .الرضي
، تحقینق:  التمهیند  .(ق2987)ق(، 429عبدالبرّ آندلسی، ابوعمر یوس  بنن عبندهللا )   ابن [.23]

عمنوم األوقناف   محمّند عبند الکبینر البکنري، مونرب: وزارة       مصطفى بن أحمد العلوي و 
 .والشلون اإلسالمیة

، اء الرجنال الکامنل فني ضنعف    .(ق2473)ق(، 922، ابواحمند عبندهللا )  یعدی جرجان ابن [.17]
 .ار، بیروت: دار الفکر، سومتحقیق: سهیل زکّ

، تاریخ مدیننة دمشنق   .(ق2422)ق(، 272عساکر دمشقی، ابوالقاسم علی بن حسن ) ابن [.12]
 .یق: علی شیری، بیروت: دار الفکرتحق

، تحقینق:  المحنرّر النوجیز  . (ق2411) ق(،242عطیه آندلسی، عبندالحق بنن غالن  )    ابن [.11]
 .حمّد، بیروت: دار الکت  العلمیةعبدالسّالم عبدالشافي م

یوس  الهنادي،  ، تحقیق: البلدان .(ق2422)ق(، 947فقیه همدانی، احمد بن محمّد ) ابن [.19]
 .بیروت: عالم الکت 

، تحقینق: علنی   هایةالبدایة والنّ .(ق2478)ق(، 774کثیر دمشقی، ابوالفداء اسماعیل ) ابن [.14]
 .ار إحیاء التراث العربيشیری، بیروت: د



 2931های قرآن و حدیث، سال چهل و ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  پژوهش ۀمجل 11

اد عبندالباقي،  ، تحقیق: محمّد فنل السنن .)؟( ق(،172قزوینی، محمّد بن یزید )ماجه  ابن [.12]
 .بیروت: دار الفکر

، قناهره: دار  کمال في رفع االرتیاب عنن الملتلن  والمختلن    اإل )؟(. ق(،472ماکوال، ) ابن [.12]
 .الکتاب اإلسالمي

ق: محمّند  ، تحقین توضیح المشتبه .(ق2424)ق(، 841ناصرالدین، محمّد بن عبدهللا )  ابن [.17]
 .وسي، بیروت: ملسسة الرسالة، دومنعیم العرقس

، تحقیق: رضا تجدّد، الفهرست )؟(. ق(،982ندیم بودادی، ابوالفرج محمّد بن اسحاق ) ابن [.18]
 .)؟(

، تحقینق:  تفسنیر السنمعاني   .(ق2428)ق(، 483ابوالمظفر منصور بن محمّند سنمعانی )   [.13]
 .دار الورنعباس بن غنیم، ریاض:  یاسر بن إبراهیم و غنیم بن

موسنوعة   .(ق2427)ابوالمعاري النوري، أحمد عبد الرزاق عبد و محمود محمّند خلینل،    [.97]
 .، بیروت: عالم الکت أقوال اإلمام أحمد في رجال الحدیث وعلله

   .)؟(، کتاب العلم )؟(. ق(،194، زهیر بن حرب )یابوخیثمه نسائ [.92]
، ضبط و تصحیح: باسنل  وبقوت القل .(ق2427) ،ق(982ابورال  مکّی، محمّد بن علی ) [.91]

 .سّود، بیروت: دار الکت  العلمیةعیون ال
، تحقینق: منروان عطیّنة و محسنن     فضنائل القنرآن   )؟(.ق(، 114ابوعُبید قاسم بن سلّام ) [.99]

 .کثیر ین، دمشق و بیروت: دار ابنخرابة و وفاء تقي الد
: دار خنان، بینروت   اشنراف: محمّند عبدالمعیند    .(ق2984)، غرین  الحندیث   ،نننننننننن [.94]

 .الکتاب العربي
، حلیة األولیاء وربقات األصنفیاء  .(ق2422)ق(، 497حمد بن عبدهللا )ا، یصفهانابونُعیم ا [.92]

الفکنر   تحقیق: ابوهاجر السعید بن بسیوني زغلول، قاهره: مکتبنة الخنانجي و بینروت: دار   
 .للطباعة والنشر والتوزیع

 .ار الکت  العلمیة، بیروت: دفجر اإلسالم .(ق2412)، ق(2979) احمد امین [.92]
، اشراف: محمّد عبدالمعید خان، التاریخ الکبیر )؟(. ق(،122بخاری، محمّد بن اسماعیل ) [.97]

 .ترکیه: المکتبة اإلسالمیة
، ، ترجمه: کمال جاد هللادفاع عن القرآن ضدّ منتقدیه)؟(. م(، 1771بدوی، عبدالرحمن ) [.98]

 دار العالمیة للکت  والنشر.
حمیند   ، تحقینق: محمّند  أنساب األشنراف  .(م2323)ق(، 173) ،حمد بن یحییا ،بالذری [.93]

 .هللا، قاهره: دار المعارف
 .، بیروت: دار الفکرالسنن الکبری )؟(.ق(، 428بیهقی، احمد بن حسین ) [.47]
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، تخنریج و تعلینق:   دالئل النبوّة ومعرفة أحنوال صناح  الشنریعة    .(ق2472) ،نننننننننن [.42]
 .ةدار الکت  العلمیعبدالمعطي قلعجي، بیروت: 

غلنول،  ، تحقیق: أبوهاجر محمّد سعید بن بسیوني زشع  اإلیمان .(ق2427) ،نننننننننن [.41]
 .بیروت: دار الکت  العلمیة

، تحقینق: عبندالوهاب   السننن  .(ق2479)ق(، 173ترمذی، ابوعیسی محمّد بنن عیسنی )   [.49]
 .داللطی ، بیروت: دار الفکر، دومعب

الکشن  والبینان عنن تفسنیر      .(ق2411)ق(، 417ثعلبی، ابواسحاق احمند بنن محمّند )    [.44]
 .بیروت: دار إحیاء التراث العربي، تحقیق: ابومحمّد بن عاشور، القرآن

، تحقینق: أحمند عبندالوفور    الصنحا   .(ق2972)ق(، 939جوهری، اسماعیل بن حمّناد )  [.42]
 .طار، بیروت: دار العلم للمالیینع

، تحقینق:  یحَینالمستدرک علی الصح )؟(.ق(، 472حاکم نیشابوری، محمّد بن عبدهللا ) [.42]
 .حمن مرعشلي، بیروت: دار المعرفةیوس  عبدالر

، تحقینق:  غرین  الحندیث   .(ق2472)ق(، 182حربی، ابواسنحاق ابنراهیم بنن اسنحاق )     [.47]
 .حمّد العایر، جدّه: دار المدینةسلیمان بن إبراهیم بن م

 ، قم: مجمع الفکر اإلسالمي، سوم.علوم القرآن .(ق2427)ق(، 2412حکیم، محمّدباقر ) [.48]
، نجن : المطبعنة   مختصر بصائر الندرجات  .(ق2977)(، 3حلّی، حسن بن سلیمان )قرن  [.43]

 .الحیدریة
المشنترک وضنعاً والمفتنرق     .(ق2472)ق(، 212حموی، ابوعبدهللا یاقوت بنن عبندهللا )   [.27]

 .، بیروت: عالم الکت ، دومصقعاً
 .بیروت: دار إحیاء التراث العربي، معجم البلدان .(ق2933) ،نننننننننن [.22]
، تحقیق: محمند  اقتضاء العلم العمل .(ق2937)ق(، 429طی  بودادی، احمد بن علی )خ [.21]

 .لباني، بیروت: المکت  اإلسالميناصرالدین األ
عطا، بیروت: دار الکتن    ، تحقیق: مصطفى عبد القادرتاریخ بوداد .(ق2427) ،نننننننننن [.29]

 .العلمیة
، )؟(، عنن عبندهللا بنن عبناس    مسائل ننافع بنن األزرق    .(ق2429)حمد، االدالي، محمّد  [.24]

 .الجفّان والجابي للطباعة والنشر
بیننروت: دار إحینناء التننراث ، التفسننیر والمفسننرون )؟(.، م(2377) ذهبننی، محمّدحسننین [.22]

 .العربي
 غرین   فني  المفنردات  .(ق2421)ق(، 271راغ  اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمّد ) [.22]

 علم.داودی، دمشق: دار ال عدنان ، تحقیق: صفوانالقرآن

 ، تهران: امیر کبیر، سوم.تاریخ قرآن. (ش2923)ش(، 2929رامیار، محمود ) [.27]
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، الفنائق فني غرین  الحندیث     .(ق2427)ق(، 298جارهللا محمود بنن عمنر )   زمخشری، [.28]
 .لدین، بیروت: دار الکت  العلمیةا تحشیه: ابراهیم شمس

، ألبني داود سلاالت اآلجنري   .(ق2428)ق(، 172سجستانی، ابوداود سلیمان بن اشعث ) [.23]
 .م البستوي، بیروت: ملسسة الریانتحقیق: عبدالعلیم عبدالعظی

، ترجمه به عربی: عرفنه مصنطفی، ریناض:    تاریخ التراث العربي .(ق2478) سزگین، فلاد، [.27]
 .اإلمام محمّد بن سعود اإلسالمیةجامعة 

، شنر  و  أدب اإلمنالء واالسنتمالء   .(ق2473)ق(، 221سمعانی، عبدالکریم بنن محمّند )   [.22]
 .حّام، بیروت: دار ومکتبة الهاللمراجعه: سعید محمّد الل

 .مر البارودي، بیروت: دار الجنان، تعلیق: عبدهللا عاألنساب .(ق2478) ،نننننننننن [.21]
، مقدمنة ابنن الصنال     .(ق2422)ق(، 249شهرزوری، ابوعمرو عثمان بنن عبندالرحمن )   [.29]

 .ةروت: دار الکت  العلمیتعلیق و شر : أبو عبدالرحمن صال  بن محمّد بن عویضة، بی
فناری،  اکبر غ تصحیح و تعلیق: علی ،الخصال .(ق2479)ق(، 982صدوق، محمّد بن علی ) [.24]

 .قم: ملسسة النشر اإلسالمي
بینروت:  علمني،  ألتصحیح و تعلیق: حسین ا، )ع(عیون أخبار الرضا .(ق2474) ،نننننننننن [.22]

 .ملسسة األعلمي للمطبوعات
یق: حبی  النرحمن األعظمني،   ، تحقالمصنّ  )؟(.ق(، 122)صنعانی، عبدالرزّاق بن همّام  [.22]

 .)؟(
، تحقیق: مصطفى کتاب الدعاء .(ق2429)ق(، 927ربرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد ) [.27]

 .عطا، بیروت: دار الکت  العلمیة عبدالقادر
، مجمع البیان فني تفسنیر القنرآن    .(ق2422)ق(، 248ربرسی، ابوعلی فضل بن حسن ) [.28]

 .األعلمي للمطبوعاتبیروت: ملسسة 
ملسسنة  ، بینروت:  تناریخ األمنم والملنوک    .(ق2479)ق(، 927ربری، محمّد بن جرینر )  [.23]

 .األعلمي للمطبوعات، چهارم
 ، ضبط، توثیق وتخریج: صندقي جامع البیان عن تأویل آي القرآن .(ق2422) ،نننننننننن [.77]

 .جمیل العطار، بیروت: دار الفکر
، تحقینق:  تصحیفات المحدثین. (ق2471)ق(، 981عسکری، ابواحمد حسن بن عبدهللا ) [.72]

 .قاهره: المطبعة العربیة الحدیثةمحمود أحمد میرة، 
، قاهره: مکتبة الثقافة ، تحقیق: عزّة رفعتمختصر تاریخ البصرة )؟(.ظری  األعظمي،  یعل [.71]

 .الدینیة
)نقند مطناعن و ردّ    قضایا قرآنیة في الموسوعة البررانینة  .(ق2412)فضل حسن عباس،  [.79]

 ، عَمّان: دار الفتح.بهات(ش
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، تحقینق: أحمند   الجنامع ألحکنام القنرآن    .(ق2472)ق(، 272قرربی، محمّد بن احمد ) [.74]
 .إحیاء التراث العربي عبدالعلیم البردوني، بیروت: دار

، تحقینق:  )ع(مناق  اإلمام أمیر الملمنین .(ق2421)ق(، 9کوفی، محمّد بن سلیمان )قرن [.72]
 .حیاء الثقافة االسالمیة: مجمع امحمّدباقر محمودی، قم

، ترجمه: علی حسن المذاه  اإلسالمیة في تفسیر القرآن .(ق2929)گولدزیهر، ایگناس،  [.72]
 هره: مطبعة العلوم بشارع الخلیج.قا عبدالقادر،

قاهره: مکتبة  ،ترجمه: عبدالحلیم نجّار ،مذاه  التفسیر اإلسالمي .(ق2974) ،نننننننننن [.77]
 .الخانجي

یمنني، قناهره:   ، تحقیق: عبدالعزیز المالفاضل .(ق2972)ق(، 182د )مبرّد، محمّد بن یزی [.78]
 .دار الکت  المصریة

، قناهره:  ، تحقیق: محمّد أبوالفضل إبراهیمالکامل في اللوة واألدب .(ق2427) ،نننننننننن [.73]
 .دار الفکر العربي، سوم

وت: ق: سهیل زکنار، بینر  ، تحقیالفتن کتاب .(ق2424)ق(، 188مروزی، نعیم بن حمّاد ) [.87]
 .دار الفکر

، تحقیق: تهذی  الکمال في أسماء الرّجال .(ق2472)ق(، 741الدین یوس  ) مزّی، جمال [.82]
 .ف، بیروت: ملسسة الرسالة، چهارمبشار عوّاد معرو

، التفسننیر والمفسنرون فنني ثوبنه القشننی    .(ق2428)، ق(2418) معرفنت، محمّندهادی   [.81]
 .جامعة الرضویة للعلوم اإلسالمیةمشهد: ال

فریند،  ، تحقیق: احمند  تفسیر مقاتل بن سلیمان .(ق2414)ق(، 227سلیمان ) مقاتل بن [.89]
 .بیروت: دار الکت  العلمیة

، تحقینق:  عقد الدرر في أخبار المنتظنر  .(ق2933)ق(، 7مَقدسی، یوس  بن یحیی )قرن [.84]
 .الحلو، قاهره: مکتبة عالم الفکرعبدالفتّا  محمّد 

، تحقینق: عبدالسنالم محمّند    صنفّین  وقعة .(ق2981)ق(، 121منقری، نصر بن مزاحم ) [.82]
 .: الملسسة العربیة الحدیثة، دومهارون، قاهره

، تحقیق: محمّد علي معاني القرآن .(ق2478)ق(، 998حمد بن محمّد )ابوجعفر انحّاس،  [.82]
 .الصابوني، مکه: جامعة أمّ القرى

ایم، ، ترجمنه: جنورج تنامر و دیگنران، هیلدسنه     تاریخ القرآن. (م1774)نولدکه، تئودور،  [.87]
 خ و نیویورک: دار نشر جورج ألمز.زوری

 احمند حسنن،   ، تحقینق: عبندهللا  تاریخ یحیی بن معنین  )؟(. ق(،199) یحیی بن معین، [.88]
 .بیروت: دار القلم
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صّار، دمشق: مجمنع اللونة   ، تحقیق: محمّد کامل القمعرفة الرّجال .(ق2472) ،نننننننننن [.83]
 .العربیة

، ترجمنه:  تناریخ یعقنوبی  . (ش2947)ق(، 184یعقنوب )  واضح احمد بن ابنی  یعقوبی، ابن [.37]
 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. محمّدابراهیم آیتی،

[91]. Ignaz Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, 

Brill, Leiden, 1920. 


