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(تاریخ دریافت مقاله - 31/2/29 :تاریخ پذیرش نهایی)31/8/12 :

چکیده
پیشینۀ مفردات پژوهی قرآن کریم به سالها و دهههای آغازین صدر اسالم بازمیگردد.
در میان صحابۀ رسول خدا(ص) پس از امام علی(ع) ،عبدهللابنعباس را باید مشهورترین و
برجسته ترین مفسّر قرآن برشمرد .با وجود شواهد و قرائن روشنن و اسنتوار در تبینین
جایگاه و نقش ارزندۀ ابنعباس در تفسیر مفردات قرآن و اتکای او به منابع اصیل عربی
از جمله اشعار و ضرب المثلهنا  ،برخنی همونون ایگنناس گولندزیهر بنا رنر برخنی
توهّمات ،اصالت میراث تفسیری ابن عباس در شر واژگان قرآن را زینر سنلال بنرده و
بیشتر آن را نتیجۀ پرسشهای او از شخصی به نام ابوجلد ،جیالنبنفروه ،دانسنتهانند.
این پژوهش بر آن است تا ضمن رر این ادّعا ،بر پایۀ پارهای شنواهد و گنزارشهنای
روایی و تاریخی ،نادرستی آن را اثبات نماید.

کلیدواژهها :ابنعباس ،جیالنبنفروه ،گولدزیهر ،4مفردات قرآن.
 .2نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس:
hsnasr21@yahoo.com

 .1استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس.
 .9استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران.
 .4گولدسیهر.
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 .1طرح مسأله

قرآن کریم به زبان عربی فصیح نازل شده 2و واژگان آن گزیده و سرآمد کالم عرب بنوده
است [ ،22ص  .]22هم زبانی با قرآن لزوماً فهم یکایک واژگان قرآن را در پنی نندارد .در
البهالی گزارشهای تاریخی و روایی ،شواهدی در دست است کنه از ناآگناهی صنحابه از
معانی برخی مفردات قرآنی پرده برمیدارد [ ،99ص 942؛  281/2 ،7و 222/7؛  ،78ص
224-229؛  122/7 ،199/1 ،77و 2/3؛  ،3ص 71-72؛  492/2 ،82و ]434/2؛ از
اینرو ،دریافت معنای مفردات قرآن هماره یکی از دغدغههای معاصران نزول وحی بنوده
است .نظر به آنوه گفته شد ،تاریخوۀ پیندایش واژهکناویهنای قرآننی بنه صندر اسنالم
بازمیگردد .گذشته از رسول خدا(ص) و پس از امام علی(ع) نخستین مفسّنر لونوی قنرآن،
عبدهللابنعباس چهرهای نامآشنا در عرصۀ واژهپژوهی قرآنی شناخته منیشنود .القناب و
اوصافی چون «ترجُمان القرآن» [ ،92ص 22؛ « ]223/7 ،7حِبْرُ األمّنة» [977/1 ،22؛ ،42
292/9؛  ]37/8 ،29و «بَحنننر» [922/1 ،22؛ 99/4 ،93؛  ]922/2 ،92کنننه بنننرای وی
برشمرده شده ،از جایگاه علمی برجستۀ او پرده برمیدارد .دقّت نظرهای لونوی و کنند و
کاو معنای واژگان عرب در دامن قبائل عرب ،از ویژگیهای ابنعباس بنه شنمار منیرود.
[ ،78ص 224؛  ،3ص 71؛ .]492/2 ،82
با وجود شهرت و جایگاه ارزندۀ ابنعباس در تفسیر مفردات قرآننی و داللنت مصنادر
تاریخی و قرائن روایی بیشمار بر این حقیقت ،برخی مستشرقان بنا رنر ینک ادعنا ،در
اصالت میراث تفسیری ن لووی ابنعباس تشکیک نمنودهانند .ایگنناس گولندزیهر بنر آن
است که ابنعباس میراث تفسیری ن لووی خود را وامدار شخصی با کنیۀ «أباجَلند» (کنه
به گفتۀ گولدزیهر ظاهراً غیالنبنفروه نام داشته) بوده است:
«وکثیراً ما ذُکر أنّه [ابن عباس] کان یرجع (کتابة) في تفسیر معاني األلفاظ إلنی مَنن
یدعی أبا الجَلد والظاهر أنّه غیالن بن فروة األزدي الذي کان یثنّی علیه بأنّه قنرأ الکتن »
1
[ ،77ص .]82
 .1وإنّه لَتنزیلُ ربِّ العالمین *نَزَل به الرُّو األمین* على قلبک لِتکونَ مِن المُنذِرین *بلسانٍ عربيٍ مبینٍ
[الشعراء.]232-231 :
 .2ذکر یک نکته ضروری به نظر میرسد و آن اینکه در برگردان دیگنر کتناب گولندزیهر بنه عربنی کنه
توسط علی حسن عبدالقادر (در سال 2929ق) صورت گرفتنه ،ترجمنۀ عبنارت فنوق از دقنت کنافی
برخوردار نیست .توضیح اینکه در ترجمۀ یادشده از عبارت آلمانی گولدزیهر آمده :وکثیراً ما یُذکر أنّه
فیما یتعلّق بتفسیر القرآن ،کان یرجع إلی رجلٍ یُسمّی أبا الجلد جیالن بن فنروة األزدي النذي أثننی
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بر پایۀ ادعای گولدزیهر ،ابنعباس در موارد بیشماری از رهگذر نامهنگاری (مکاتبنه)
با غیالنبنفروه ارتباط گرفته و معنای بسیاری از واژگنان قنرآن را از او فراگرفتنه اسنت.
فلاد سزگین نیز در این اندیشه با گولدزیهر همراه بوده است:
«وعلی ما وردت به مصادرنا من أخبار کان البن عباس معلّم نشأ في الجاهلیة ،هو أبنو
الجلد غیالن بن فروة ،أخذ عنه تفسیر معاني ألفاظ القرآن» [.]94/8 ،27
همو در جای دیگر گوید:
«إنّه [ابنعباس] اعتمد في شر دالالت الکلمات علی أحد المخضرمین و هو أبوالجَلد
جِیالنبنفروة.]22/2 ،27[ :
اهمیت بررسی درستی یا نادرستی این ادعا از آن روست که گروهی از مستشرقان در
پژوهشهای خویش کوشیدهاند تا بنمایههای آموزههای اسالمی را از چهرههنای مهنم و
شاخص صدر اسالم گرفته و آنها را برگرفته از ادینان یهنود و نصنارا بداننند .برخنی در
راستای این هدف ،معلمانی از اهل کتاب برای پیامبر(ص) برشنمردهانند [ ،87ص 28-27؛
 ،27ص  ]211-217همونین خواستگاه شماری از واژگنان و عبنارت هنای قرآننی را در
ادیان یهود یا نصارا دانستهاند [برای آگاهی از دیدگاههای مطر دراینزمینه و نقد آنهنا
نک  ،87 :ص 8-7؛  ،79ص 121-288؛  ،98ص  .]81-79کوشنشهنای مستشنرقان در
اثبات اثرپذیری تعالیم قرآنی و مسلمانان از اهل کتاب رفتهرفته شکل یک جریان فکنری
را به خود گرفته و به رور مستمر و به روشهای گوناگون در نوشنتههنای آنهنا مطنر
شده است .ابنعباس ،صحابی مشهور پیامبر(ص) نیز از گزند اینن اتهنام در امنان نبنوده و
برخی بر آنند که وی بسیاری از دانش خود را از اهل کتاب فراگرفته است[ .برای آگناهی
بیشتر از دیدگاههای مطر دراینزمینه ،نک .]71-77/2 ،22 :
النّاس علیه بأنّه کان یقرأ «الکت » .همانگونه که پیداست اختالف اصلی دو ترجمه ،در عبارت آلمانی
« »Wortbedeutungاست که برگردان دقیق آن به انگلیسی «( »word meaningمعنای واژه) است؛
از اینرو ،ترجمۀ عبدالحلیم نجّار از متن دقیق بوده و در مقابل ،ترجمۀ علی حسن عبدالقادر از دقنت
کافی برخوردار نیست .کسانی چون ذهبی که در آثار خود به ترجمنه علنی حسنن عبندالقادر تکینه
نمودهاند ،در پارهای تحلیلها و نتیجهگیریها دچار لوزش شدهاند [برای نموننه ننک ]71-72/2 ،22 :
متن دقیق سخن گولدزیهر در ادامه از نظر خواهد گذشت:
Öfters wird erwähnt, dass er sich um Aufklärung über Wortbedeutung an einen Abul-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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گولدزیهر ابنعباس را در فهم مفردات قرآن وامدار ابوجلد دانسته است و همنانگوننه
که اشاره خواهد شد ،ابوجلد از یکسو یمنیتبار بوده و ارتباط تنگاتنگی با تورات و انجیل
داشته است و از سوی دیگر ،بر پایۀ گزارش مورّخان ،یهود و نصارا در آن دوران در یمنن
سکونت داشتهاند [ 228/1 ،23و 279؛  141/2 ،37و ]992؛ از ایننرو ،سنکوت در برابنر
ادعای مطر شده ن در ارتباط گستردۀ ابنعباس با ابوالجلد ن ناخواسته ،انگارۀ اثرپنذیری
صحابیان برجستۀ صدر اسالم از پیروان ادیان گذشته را قوت منیبخشند .گذشنته از آن،
پذیرش اثرپذیری ابنعباس از ابوالجلند بنه فراگینری چنند واژه خنتم نمنیشنود ،بلکنه
سرآغازی بر جریان واهی اثرگذاری اهنل کتناب بنر تفسنیر اسنالمی خواهند بنود؛ چنه،
بیگمان در دوران صحابه ،دقت در دریافت معنای واژگنان قنرآن ،در حقیقنت کوششنی
2
تفسیری و گامی در راستای فهم درست آیات قرآن بوده است.
با این همه در این نوشتار کوشش خواهند شند تنا بنه دور از جانن داری ،اینن ادعنا
محتمل دانسته شده و بر پایۀ گزارشها و روایات موجود ،از زوایای مختلن درسنتی ینا
نادرستی آن مورد بررسی قرار گیرد.
 .2جیالن (غیالن) بن فروه کیست؟
در منابع تاریخی و رجالی کهن به ارائۀ ارالعات مختصنر و پراکننده از جنیالنبننفنروه
بسنننده شننده اسننت .در بیشننتر قری ن بننه اتفنناق منننابع کهننن رجننال و تننراجم ،نننام او
«جیالنبنفروه» و کنیهاش «ابوجلد» ذکر شده است 1.در کتاب مذاه التّفسیر اإلسنالمي
که برگردان عربی کتاب گولدزیهر اسنت ننام وی «غنیالن» ذکنر شنده 9،درحنالیکنه در
هیچیک از متون رجالی و روایی به نام «غیالن» اشاره نشده و به نظنر منیرسند متنرجم
کتاب در ترجمۀ نام وی به خطا رفته است.
ابنسعد (197ق) کنیۀ او را ابوجَلد خوانده و توثیقش کنرده اسنت .بنر پاینۀ گنزارش
وی ،جیالن اهل مطالعه بوده و از برخی کتابها باخبر بنوده اسنت .نمنود اینن حقیقنت
 .1برخی از قرآنپژوهان معاصر برآنند که صحابیان صدر اسالم ،با قرآن بنهمثابنۀ ینک مشنکل لونوی ن
تاریخی روبرو شدند [برای آگاهی بیشتر نک  ،48 :ص.]171
 .2تنها ابونُعیم اصفهانی (497ق) نام او را «حیالن» خوانده [ ]24/2 ،92که بنه دلینل عندم ذکنر تلفن
صحیح و انفراد ،رخداد تصحی در آن حتمی به نظر میرسد.
 . 3ناگفته نماند که در ترجمۀ دیگری از این اثر که توسط علی حسن عبدالقادر صورت گرفته ننام او بنه
درستی «جیالن بن فروه» ذکر شده است ،72[ :ص.]22
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را در ادامۀ گزارش ابنسعد از دختر جیالن میتنوان یافنت؛ آنجنا کنه از قرائنت قنرآن و
ختم همراه بنا درننو و اندیشنۀ کتناب آسنمانی یهنود (تنورات) توسنط وی سنخن بنه
میان آمده اسنت ]111/7 ،27[ .ابنوعمرو خلیفنةبننخیّناط (147ق) در کتناب ربقنات
خود ،نام جیالن را در ربقۀ دوم از اهنالی بصنره جنای داده کنه از قبائنل یمنن هسنتند
[ ،22ص  .]921بخاری (122ق) نیز در ینادکرد او تنهنا بنه بینان کنینه ،قبیلنه و شنهر
وی (بصننره) بسنننده کننرده اسننت [ .]122/1 ،97یحیننی بننن مَعننین (199ق) و ابننوداوود
سجستانی (172ق) با آنکه غالباً در یادکرد راویان و ناقالن اخبار ،به داوری دربارۀ صحّت
یا ضع آنها پرداختهاند ،بنه هنگنام ینادکرد ابوجلند ،بندون هنیچگوننه داوری موافنق
یا مخال  ،تنها ننام او را «جنیالنبننفنروه» ذکنر کنردهانند [37-32/1 ،83؛ .]21/1 ،23
2
ربننری در سننند یکننی از روایننات ،او را از اهننالی «مجننر» خوانننده اسننت [.]112/2 ،77
گزارش ابن ابیحاتم رازی (917ق) دربارۀ او بیانگر آن است کنه ابوجلند بنا کتنابهنای
روزگار خویش ،به ویژه کت آسمانی گذشته مأنوس بوده است [ .]247/1 ،2نکتۀ درخور
تأمّل آن است که ابن ابیحاتم رازی و عسکری (981ق) به نقل از ابنحنبل او را توثینق
کردهاند ،این در حالی است که در مهمترین اثر رجالی ابنحنبنل ،کتناب العلنل ،نشنانی
از توثیق وی به چشم نمیخورد و تنها به نام کامل وی و ارتباط علمنی او بنا ابننعبناس
اشاره شنده اسنت [171-172/2 ،24؛  1.]389/9 ،72ابننحبّنان (924ق) ضنمن تکنرار
گزارش های گذشته ،جیالن را تابعی مشهور بصره و از خوانندگان کتابهنای گذشنتگان
و عابدان زمان خویش خواننده اسنت [223/4 ،27؛  ،22ص  .]227ابنونُعیم اصنفهانی او
را واعظی خوانده که در حف و اِحکام در نقل شهرت داشته ،حاف کتنابهنای آسنمانی
بوده ،مردم را بر اساس مواع و احوال انبیاء پنند منیداده و همنواره زبنانش بنه ذکنر و
وِرد گویا بوده است .او به صورت ضمنی جیالن را در شمار اهل تصنوّف برشنمرده اسنت
 .1مِجَر بن ربیعة ،یکی از بطنهای قبیلۀ تمیم بهشمار میرود .]24/8 ،17[ :به نظر میرسد منظنور وی
«هَجَر» ،از توابع یمن ،بوده که ناسخان در نگارش آن دچار تصحی شدهاند .یناقوت حمنوی (212ق)
دربارۀ «هَجَر» گوید :وقد عدّها قومٌ من الیمن وجعلها آخرون قصبة برأسها« :هَجَر» اسم یشمل جمینع
نواحی البحرَین 947/2 ،27[ ...و  . ]939/2همنو در اثنر دیگنر خنود گویندَ :هجَنر بلند بنالیمن،22[ :
ص .]498سمعانی (221ق) نیز دراینزمینه گوید :الهجري ...:هذه النسبة إلى هجنر ،وهني بلندة منن
بالد الیمن من أقصاها [.]217/2 ،21
 .2در کتاب موسوعة أقوال اإلمام أحمد في رجال الحدیث وعللنه ،نینز گزارشنی از توثینق وی از سنوی
ابنحنبل گزارش نشده است .برای آگاهی بیشتر نک .]178/2 ،97[ :
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[ .]24/2 ،92شهرزوری (249ق) او را با وص «أخبناري تنابعي» سنتوده اسنت [ ،29ص
 .]232شایان ذکر است که فلاد سزگین او را در شمار مخضرمین برشنمرده [،]22/2 ،27
درحالیکه در هیچ یک از متون کهن رجالی ینا تناریخی ملیّندی بنرای اینن ادّعنا یافنت
نمیشود.
2
بننر پایننۀ گننزارشهننای فننوق ،در شناسننایی عمننومی وی مننیتننوان گفننت :ابوجلنند
جیالنبنفروه از اهالی قبیلۀ أزْد (أسْند) 1یمنن بنوده کنه در بصنره سنکونت داشنته و از
مورّخان و کبار تابعان آن دیار محسوب میشنده ،سنخنوری عابند و شخصنیتی میاننهرو
بهشمار میرفته که از سوی رجالیان نیز توثیق شده است .به کتابهای آسمانی پیشنین
و دیگر آثار کهن دسترسنی و اعتمناد داشنته و از آنهنا مطنالبی نقنل کنرده اسنت .در
هیچ یک از مصادر کهن از ابوجلد جیالنبننفنروه بنه ضنع یناد نشنده و ینا از انحنراف
اعتقادی یا عملی وی سخن به میان نیامده است.
استادان و شاگردان

بخشی از استادان و شاگردان جیالن در البهالی متون رجالی یاد شدهاند .از آنجنا کنه در
متون و منابع رجالی به صورت کامل به نام استادان و شاگردان جیالن اشاره نشده ،برای
بازیابی نام دقیق شاگردان وی ،بررسی اسناد روایات منقول از او نیز اجتنابناپذیر اسنت؛
از اینرو کوشیده شده تا از این رریق نام و شمار استادان و شاگردان ،بنه صنورت کامنل
فراهم آید.
 .1 .2استادان (مشایخ)

 .2امام علی بن ابیرال [ .1 ]19/23 ،23عبدهللا بن عمرو [ .9 ]473/22 ،12مِعقَل بن
یسار البصري [23/2 ،92؛  231/1 ،17و  .4 ]987ابوالعالیه رُفیع بن مهران البصري [،47
4/9؛  .2 ]213/9 ،41عبدهللا بن عباس []171/2 ،24

 .1در برخی منابع کنیۀ وی به «أبو خُلد» و گاه به «أبو خالد» تصحی شده است [بنرای نموننه ننک ،77 :
 992/2و  792و 238/97؛ 9722/3 ،2؛  272/4 ،41و 21/7؛ 128/4 ،29؛  ،84ص22؛ ،72
222/1ن.]221
 .2سمعانی (221ق) گوید :األسدي....:هذه النسبة إلى األزد فیبدلون السین من الزاي....قنال یحینى بنن
معین :األزد واألسد سواء.]298/2 ،21[ :
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 .2 .2شاگردان
 .2عبدهللا بن عباس [پیشین]  .1ابان بن ابنیعیّناش البصنري [ .9 ]23/2 ،92ابوالعالینه
رُفیع بن مهران البصري [ .4 2]232/7 ،7ابوعمران عبدالملک بن حبی البصري الجَنوني
[171/2 ،24؛ 229/7 ،93؛  ،9ص27؛  ،4ص22؛  ،87ص214؛ 2383/2 ،2؛ 247/1 ،2؛
223/4 ،27؛ 221/2 ،44؛  .2 ]272/1 ،12ابننوبحر عبنندالرحمان بننن عثمننان البکننراوي
البصري [ ،24ص474؛ 219/2 ،42؛  .2 ]283/42 ،12ابورجاء مطنر بنن رهمنان النورّاق
[ .7 ]28/2 ،92ابوکثیر [ ،8ص .8 ]292اسماعیل بن عبدالرحمان السُندّي [172/2 ،17؛
1
 .3 ]284/1 ،2حاتم بن ابی صویره أبوینونس القشنیري البصنري [ ،87ص 214و ]423
 .27سفیان بن عیینه [ 1229/7 ،2و  .22 ]1234سنلیمان (سُنلیم) 9أبوحبین البصنري
صاح الهروي [8/4 ،97؛ 224/4 ،2؛  .21 ]132/8 ،27عوف بنن أبنيجمیلنة األعرابني
البصري [ .29 4]213/9 ،41فنرات القنزّاز التمیمني [22/2 ،2؛  .24 ]73/7 ،2قتنادة بنن
2
دعامة السدوسي البصنري [44/1 ،23؛  1128/7 ،2و 1222/8؛ 247/1 ،2؛ ]242/7 ،27
 .22محمّنند بننن سننیرین البصننري [277/1 ،88؛  ،87ص .22 ]129میمننون بننن مهننران
الیشکري []191/8 ،2
همان گونه که پیداست از رهگذر بازخوانی اَسناد روایات منقنول از ابوجلند و مطالعنۀ
منابع رجالی ،نام پنج نفر در شمار استادان و شانزده نفر در شمار شاگردان جنیالن ذکنر
شده است ،اکثر قری به اتفاق آنان اصالتاً بصری بوده یا در آن شهر سکونت داشنتهانند،
 .1نام ابوالعالیه هم در شمار استادان و هم شناگرد ابوجلند ذکنر شنده اسنت کنه اینن ننوع رواینت در
مصطلحالحدیث ،از مصادیق «روایة األقران» بهشمار میرود.
 .2در پارهای موارد ،حاتم بن ابیصویره به واسطۀ ابیبحر از ابوجلد جیالنبننفنروه رواینت کنرده اسنت
[برای نمونه نک .]22/2 ،22 :
 .3بخاری و ابن ابیحاتم رازی در فرازهایی از کتاب خود ،نام او را «سُلیم» ذکر کردهاند [219/4 ،97؛ ،2
.]122/4
 .4تنها در گزارش بیهقی ،عوف بی واسطه از ابوجلد روایت کرده است .در گزارش ابن ابیشیبة ،عوف بنه
واسطۀ شخصی به نام محمّد از ابوجلد روایت کرده است [ .]771/8 ،7از آنجنا کنه عنوف اعرابنی در
شمار شاگردان محمّد بن سیرین یناد شنده [ ]948/12 ،82و محمّند بنن سنیرین نینز از شناگردان
ابوالجلد جیالن بن فروه؛ از این رو ،به صورت ربیعی ،عوف میبایست به واسطۀ ابنسیرین از ابوجلد
روایت کرده باشد.
 .2در پارهای گزارشها ،قتاده با یک واسطۀ مجهول از جیالنبنفروه روایت کرده است [برای نمونه ننک :
 ،27ص.]74
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برخی اندک شمار دیگر نیز در شهرها و منارق هم جوار بصره (هموون :کوفنه و جزینره)
میزیستند .با این وص  ،احتمال مالقات میان آنها و ابوجلد جیالنبنفروه فنراهم بنوده
است .همونین از آنجا که ابنحنبنل ،ارتبناط دوسنویهای مینان جنیالن و ابننعبناس را
گزارش کرده و بر اساس عُرف دانش «علم الحندیث» کنه در آن نقنل حندیث بنه منزلنۀ
شیخوخیت تلقّی میشنود ،عبندهللا بننعبناس هنم در شنمار اسنتادان و هنم در شنمار
شاگردان جیالن ذکر شده است.
 .3گونهشناسی روایات جیالنبنفروه
رهاورد محتواسنجی روایات جیالن ،بازشناسی شخصیت اجتماعی و رویکنرد اعتقنادی و
اخالقی او و مهمتر از همه دستیابی به گرایشها و تخصّص علمی وی است؛ اینکنه آینا
چهرۀ لووی او از البهالی روایات به نمایش در میآید تا ابنعباس (عرب خنالص قرشنی)
برای دریافت معنای بیشتر واژگان قرآن بدو مراجعه و اعتماد کرده باشد ،پرسشنی اسنت
که پاسخ آن در پایان این بخش روشن میشود .بر پاینۀ مندارک موجنود 97 ،رواینات از
ابوجلد جیالن بنفروه با موضوعات مختل در مصادر روایی و تاریخی گنزارش شنده کنه
پس از گونهشناسی محتوا ،در یکی از موضوعات زیر جای میگیرند:
 .1 .3نزول قرآن

(ع)

در روایتی از جیالنبنفروه ،تاریخ نزول صُحُ ابراهیم  ،زبور ،انجیل و قرآن تعیین شده
است .بر پایۀ این روایت همۀ کت آسنمانی در مناه مبنارک رمضنان ننازل شندهانند [،7
232/7؛ 238/97 ،77؛ .]44/1 ،23
 .2 .3پیشگویی حوادث آینده
پیشگویی رخدادهای آینده یکی دیگر از موضوعات مطنر در رواینات جنیالنبننفنروه
بهشنمار منیرود [بنرای نموننه ننک 771/8 ،7 :؛ ( 971/22 ،22بنا انندکی تفناوت)؛ ،87
ص 129 ،214و  ]423از آنجا که بر پایۀ گزارش عسکری (981ق) [ ]389/9 ،72جیالن
کتابی در زمینۀ مالحم نگاشته؛ از اینرو ،ربیعی است که بخش قابل تنوجهی از رواینات
منقول از وی به پیشگویی رخدادهای آینده اختصاص یافته باشد.
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 .3 .3گزارش اخبار و اقوال انبیاء و امّتهای پیشین
پارهای از منقوالت جیالن بنفروه را اخبار و اقوال انبیاء و امّت های پیشین تشکیل میدهد.
این دسته از روایات خود به دو دسته تفکیک میشود؛ پارهای از آنها به گزارشهنایی از
سرگذشت انبیاء و امتهای گذشته اختصاص دارد و پنارهای دیگنر بنه نقنل آمنوزههنای
اخالقی ،تربیتی و عرفانی از زبان انبیاء پیشین بازمیگردد 2.پناهآوری ماهیان به کعبنه از
ترس روفان در زمنان حضنرت ننو (ع) [ ،]227/9 ،44شنر دیندار و گفتگنوی بنرادران
حضرت یوس (ع) با او پس از سالها دوری از کنعان در چند گزارش مجزّا [ 1229/7 ،2و
(ع)
 ،]1234وحی خداوند به حضرت یعقوب(ع) دربارۀ علت ابتال به فراق یوس و بنینامین
[ ،]143/2 ،44گفتگوی خداوند بنا حضنرت موسنی(ع) [ ،29ص 82و  ،]273گفتگوهنای
حضرت مسیح(ع) با حواریان [پیشین ،ص ]79و اشاره به سرگذشت همسنر لنوط(ع) [،17
 ]172/2از جلوههای اهتمام جیالن به یادکرد سرگذشت و اخبار امّتهای گذشته است.
بخش دیگری از گزارشهای جیالن از اخبار گذشتگان به بیان آموزههنای اخالقنی و
تربیتی از زبان انبیاء پیشین بازمیگردد 1.در مجموع ،بررسی اینن دسنت رواینات نشنان
میدهد که:
اوال ،در بسیاری از آنها جیالنبنفروه گزارش خود از انبیاء و امتهای پیشنین را بنه
کتابها و نگاشتهها مستند ساخته است .عباراتی هموون «قنرأت فني بعنل الکتن ،»....
«قرأت في الحکمة»« ،قرأت في مسألة داود علیه السالم»« ،قرأت في مسنألة موسنى علینه
السالم» یا «قرأت في دعاء داود علیه السالم» گوینای اینن حقیقنت اسنت 9.اینن رویکنرد
جیالن با اوصافی که در پارهای متون و منابع رجالی برای او ذکنر شنده همخنوانی دارد؛
اوصافی چون« :کان عالماً یقرأ الکت »« ،کان للکت المنزلة حافظاً»« ،کان ممّن یقرأ کت
األوائل»« ،کان ینظر في الکت » 4رویکنرد وی هموننین در راسنتای اخبناری اسنت کنه
[ .2برای مشاهدۀ روایاتی از این دست ننک 119/22 ،77 :؛  ،29ص( 44بنا انندکی تفناوت)؛ 2383/2 ،2؛
.]221/2 ،44
[ .1بننرای مشنناهدۀ روایتننی از ایننن دسننت نننک  ،29 :ص 79و  31-32و 297؛ 22/2 ،92؛  ،4ص22؛ ،9
ص27؛  ،91ص2؛  ،21ص.]224
[ .9بننرای مشننناهدۀ اینننن عبنننارات ننننک  ،29 :ص297؛  ،9ص27؛  ،21ص224؛  37/27 ،12و  272و
.]248/22
[ .4برای مشناهدۀ اینن اوصناف ننک 111/7 ،22 :؛ 22/2 ،2؛ 223/4 ،27؛  ،22ص227؛ 24/2 ،92؛ ،42
219/2؛ .]187/2 ،14
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حکایت از آن دارد ابوجلد کت مقندّس را در اختینار داشنته [ ]247/1 ،2و بنه صنورت
مستمر و با درنو آنها را مطالعه میکرده است [.]111/7 ،22
ثانیاً ،نقل آموزه های اخالقی و تربیتی از زبان انبیای گذشته از سوی ابوجلد برآمده از
شخصیت اخالقمحور و زهدپیشۀ اوست .همانگونه که پیشتر آمد برخی تراجمنگناران او
را واعظی خواندهاند که ذکر و وِرد هماره بر زبانش جاری بوده است [.]24/2 ،92
ثالثاً ،گزارشهای ابوجلد از احوال انبیاء پیشین ،آکنده از سنخنان اخالقنی و تربیتنی
است و در البهالی آنها اثری از داستانپردازیهای اسنرائیلی یافنت نمنیشنود .اینن در
حالی است که در آن دوران ،با وجود کسانی چون کع األحبار یهودی و وه بنن منبّنه،
زمینه برای رر داستانسراییهای بیپایه و اسرائیلیّات فراهم بوده اسنت .اینن رویکنرد
ابوجلد از او چهره ای علمی ،محتاط و معتدل به تصویر منیکشند .اهمینت و ارزش نقنل
آموزههای اخالقی و تربیتی او و پرهیز از رویآوری به اسرائیلیّات آنگاه بیشنتر منیشنود
که شرایط نابسامان بصره ،محل سکونت ابوجلد در آن روزگار را مدّ نظر داشته باشیم.
 .4 .3اطالعات جغرافیایی
در روایتی از ابوجلد جیالنبنفروه ارالعناتی دربنارۀ مسناحت جورافینایی کنرۀ زمنین و
برخننی بننالد آن روزگننار گننزارش شننده اسننت 1222/8 ،1128/7 ،2[ .و 9722/3؛ ،19
ص273؛ 242/7 ،27؛  .]22/2 ،13با توجه به روزگنار و محنیط زنندگانی جنیالن ،ارائنۀ
چنین ارالعاتی از سوی وی ،از تنوع آگاهیهای وی در زمینههای مختلن علمنی پنرده
برمی دارد .عسکری (981ق) کتابی با عنوان کتاب الصُنوَر بنرای او برشنمرده شنده [،72
 ]389/9که در مصادر کتابشناسی کهن از این عنوان آثنار بنه عننوان نگاشنتههنایی در
عرصۀ نجوم و شناسایی افالک یاد شده است [ ،18ص.]992
 .5 .3تحلیل شرایط و رخدادهای سیاسی و اجتماعی
روایاتی از ابوجلد جیالن بنفروه در تحلیلِ بازخورد اجتماعی رفتار مردم جامعه نقل شده
است [ ،87ص29؛ ( 477/93 ،12با اندکی اختالف)] 2.تنأمّلی در محتنوای اینن رواینات
 .1بالذری (173ق) نیز به روایتی اشاره نموده که در آن از دیدار جیالنبنفروه با ننافع بنن ازرق ،رهبنر
فرقۀ ازارقه از خوارج و گفتگوی میان آن دو در زمینۀ قیام (خروج) نافع سخن به مینان آمنده اسنت
[.]229/7 ،93
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تصویری روشن از آشفتگی اجتماعی و سیاسی روزگار ابوجلد و موضعگیری وی در برابنر
برخی جریانات اجتماعی آن دوران را به تصویر میکشد.
 .6 .3تفسیر قرآن
مهمترین بخش از روایات جیالن که با هندف مندنظر در اینن نوشنتار در ارتبناط اسنت،
روایات وی در زمینۀ تفسیر قرآن است .از جیالنبننفنروه پننج رواینت در تفسنیر قنرآن
گزارش شده است .وجه اشتراک این روایات آن است که در همۀ آنها ابوجلند در پاسنخ
ابن عباس ،از رریق مکاتبه  ،به بیان مطالبی پرداخته است .با توجه به اهمیّت این دسنت
روایات و نقش تعیینکنندۀ آن در اثبات یا رد ارتباط گستردۀ ابنعبناس بنا جنیالن ،بنه
صورت دقیقتر بدانها اشاره خواهد شد:
 .1 .6 .3رعد
ربری (927ق) مکاتبهای از ابن عباس با ابوجلد را گزارش نمنوده کنه در آن ابننعبناس
ماهیت پدیدۀ «الرعد» را از وی پرسیده است:

2

«حمّاد ،قال :أخبرنا موسى بن سالم أبو جهضم منولى ابنن عبناس  ،قنال :کتن ابنن
عباس إلى أبي الجلد یسأله عن الرعد؟ فقال :الرعد :مَلِکٌ» [123/2 ،77؛  ،27ص.]977
احمد بن حنبل نیز سه روایت با اسناد مختل نقل کرده که در هر سه ،امنام علنی

(ع)

«رعد» را به «مَلَک» تفسیر کرده است [.]974-979/9 ،24
نکتۀ مهم و درخور تأمنل آن اسنت کنه برخنی تابعنان همونون :ضنحّاک ،مجاهند،
شهربنحوش و ابومالک ،به نقل از ابننعبناس «الرعند» را «مَلَنک» معننا کنردهانند و در
هیچ یک از این روایات نامی از ابوجلند در مینان نیسنت [بنرای ارنالع بیشنتر ننک ،77 :
 .]128/2جال تر آنکه در جای دیگر ،ابنعباس ،خود در روایتنی ،گنزارش منیکنند کنه
گروهی از یهودیان نزد رسول خدا(ص) آمده و حقیقت «الرعد» را از حضرت پرسنیدند کنه
حضرت در پاسخ آنان فرمود:
 .1نکتۀ درخور توجه آن است که ابوجهضم موسی بن سالم نمیتواند منولی ابننعبناس باشند؛ چنه در
بسیاری از منابع روایی کهن ،او به واسطۀ عبدهللا بن عبیدهللا بن عباس از ابننعبناس رواینت کنرده
است[ .برای نمونه نک 247/2 ،12 :؛ 211/9 ،49؛ .]792/7،7
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« ملک من مالئکة هللا موکّل بالسّحاب ،بیده مخراق من نار یزجنر بنه السّنحاب وهنذا
صوته» [.]288/1 ،47
حال جای این سلال باقی است که ابنعباس که خود ،حقیقنت «الرعند» را از رسنول
خدا گزارش کرده ،چرا ماهیت آن را از ابوجلد ،تابعیِ سناکن بصنره ،پرسنیده اسنت؟ دو
پاسخ برای این پرسش به ذهن میرسد :نخست آنکه ابننعبناس در پنی آن بنوده کنه از
دیدگاه یکی از چهرههای علمی و آشنا با متون کهن در این زمیننه ،آگناهی یابند ،دیگنر
آنکه با ارالعی که از معنای این واژه داشته ،سطح آگاهی و سواد جیالن را ارزیابی کند.
ربری در جای دیگر تفسیرش و برخی دیگنر ،روایناتی را نقنل کنردهانند کنه در آن
ابوجلد معنایی متفاوت با معنای فوق از واژۀ «رعد» را برای ابنعبناس بینان کنرده اسنت:
« أبو کثیر ،قال :کنت عند أبي الجلد ،إذ جاءه رسول ابن عباس بکتاب إلینه ،فکتن إلینه:
کتبننت تسننألني عننن الرّعنند ،فالرّعنند :ال نرّیح» [283/1 ،47؛ 123/2 ،77؛  ،8ص292؛ ،2
.]22/2
همان گونه که پیداست در گزارش اخیر ،بر خالف گذشته ،ابوجلند در پاسنخ مکاتبنۀ
ابنعباس« ،رعد» را «ریح» معنا کرده است .گذشته از اضطراب در نقنل ،ابوجلند در بینان
معنای دوم ،تفرّد دارد و هیچیک از صحابیان 2یا لوویان و مفسران کهنن چننین معننایی
برای واژۀ «رعد» بیان نکردهاند.
 .2 .6 .3برق
روایاتی دیگر حاکی از آن است که ابنعباس حقیقنتِ «بنرق» را از جنیالن پرسنیده و در
همۀ این روایات ،جیالن «البرق» را «الماء» یا «إنّه من المناء» [ ]112/2 ،77تفسنیر کنرده
است .برای نمونه ابوکثیر گوید:
«کنت عند أبي الجلد إذ جاءه رسول ابن عباس بکتاب إلیه ،فکت إلیه :تسنألني عنن
البرق ،فالبرق :الماء» [پیشین و 221/29؛  ،8ص.]292
ابن ابیحاتم رازی نیز در تفسیر خود این روایات را با مضمونی همانند نقل کنرده [،2
 ]22/2با این تفاوت که در یک روایت ،به نقل از ابوجلد ،آمده« :البنرق منن تؤلنل المناء»
[پیشین] .این تفسیر از «البرق» نیز از اختصاصات تفسیری ابوجلد بنهشنمار منیرود و در
 .1برخی مفسّران متأخر [271/2 ،11؛  ]127/2 ،74بدون ذکنر سنند ،اینن معننا را از ابننعبناس نقنل
کردهاند که با توجه به روایات و منابع کهن ،این نسبت درست نیست.
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روایات تفسیری صحابه و دیگران ،ردّ پایی از آن یافت نمیشود .هرچند برخنی مفسّنران
متأخر هموون ابنعطیۀ آندلسی این قول (دیدگاه) را ضعی شنمردهانند [،]271/2 ،11
اما با اندکی درنو میتوان معنای مطر شنده از سنوی ابوجلند (المناء) را تفسنیر غنایی
«البرق» دانست .ناگفته نمانند کنه ابننعبناس ،خنود ،در جنایی «البنرق» را «ملنک» [،77
 ]112/2و در جای دیگر «مخناریق 2بأیندي المالئکنة یزجنرون بهنا السنحاب» [پیشنین،
ص ]117تفسیر کرده که تفسیر دوم وی با بیان امام علی(ع) هماننند اسنت [ ،2ص292؛
 .]2427/4 ،42این نکته به خوبی نشانگر آن است که ابننعبناس در بینان فهنم معننای
«البرق» از ابوجلد اثر نپذیرفته است.
 .3 .6 .3صواعق
بر پایۀ گزارشهای موجود ،سومین پدیدۀ ربیعی که ابنعباس ماهینت (حقیقنت) آن را
از ابوجلد پرسیده« ،صواعق» است .شعبی گوید:
«کت ابن عباس إلى أبي الجلد یسأله عن الصواعق ،فکت إلیه أنّ الصنواعق مخناریق
یزجر بها السَّحاب» [.]22/2 ،2
آنوه مایۀ تردید است آن است که ابن ابی حاتم رازی در نقل روایت فنوق ،تنهاسنت.
دیگرانی چون ابوعبید (114ق) [ ،]927/4 ،94ابن انباری (918ق) [ ،2ص ،]292نحّناس
(998ق) [ ]242/4 ،82و جننوهری (939ق) [ ]2427/4 ،42بننه نقننل از امننام علننی(ع) و
ربری (927ق) هم به نقل از امام علی(ع) و هم به نقل از ابننعبناس ]117/2 ،77[ ،اینن
معنا را تنها برای «البرق» ذکر کردهاند و هنیچینک اینن معننا را بنرای «الصنواعق» بینان
نکرده اند ،حتی پیش از همۀ عالمان یادشده ،مقاتل بن سلیمان (227ق) نینز در تفسنیر
خود [ ]34/9 ،89این معنا را بدون انتساب به کسی ،برای «البرق» بیان کرده اسنت .اینن
قرائن در کنار یکدیگر ،احتمال رخداد اشنتباه در نقنل ابنن ابنی حناتم رازی را در ذهنن
تقویت می کند ،هرچند به دلیل تفاوت سند روایت فوق در کتناب رازی بنا اسنناد دیگنر
1
کتابها ،نمیتوان به رور حتم ،بر احتمال رخداد اشتباه حکم راند.
 .1مخاریق ،جمع «مِخراق» به معنای پارچه ای است که به هم پیویده و همانند تازیانه گشته اسنت [،8
ص292؛ .]2427/4 ،42
 .2از آنجا که «برق» همان «صاعقه» است ،این احتمال نیز وجود دارد که در روایات تفسیری مربنوط بنه
این دو واژه ،نقل به معنا صورت گرفته باشد.
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 .4 .6 .3سماء
«سماء» یکی دیگر از پدیدههای خلقت است که بر پاینۀ گنزارش ابننحنبنل ،ابننعبناس
ماهیت آن را از ابوجلد جیالنبنفروه پرسیده است« :أبو الجلد قال :حدثني بن عباس في
داره سنتین یسألني وسألني عن السّماء ما هي؟ فقلت موجٌ مکفوفٌ قال أبني :أبنو الجلند
اسمه جیالن بن فروة» [ ]171/2 ،24ابن ابیحاتم رازی در روایتی مشابه گوید« :الشنعبي
قال :کت ابن عباس إلى أبي الجلد یسأله عن السّماء من أي شيء هني ،فکتن إلینه أن
السّماء من موج مکفوف» [ ]1122/7 ،2نکتۀ درخور تأمنل آن اسنت کنه همنو در جنای
دیگر تفسیر خود [پیشین ،]1422/8 ،روایتی هممضنمون را بنه نقنل سنعیدبننجبینر از
ابنعباس از رسول خدا(ص) نقل کرده است که در سند آن نشانی از ابوجلد جیالنبنفروه
نیست ،حال این سلال در ذهن تداعی میشود که چرا ابنعبناس کنه خنود از صنحابیان
رسول خدا(ص) است ،در یک برهه ،بیواسطه ،معنای «السّماء» را از رسول خدا(ص) شنیده،
اما پس از گذشت دو یا سه دهه ،در بصره ،معنای آن را از یکی از تابعان آن دیار پرسیده
است؟ آیا این پرسش ،به فرض صحّتِ وقوع ،برای فهم بوده یا هدف دیگنری در پنس آن
نهفته است؟ پاسخ این پرسش همان پاسخی است که در بیان معنای «رعد» گذشت.
 .5 .6 .3الشجرة

بر پایۀ گزارش ربری ،ابنعباس از رهگذر مکاتبه ،ماهیت و مصداق «الشنجرة» در برخنی
آیات قرآن را از ابوجلد پرسش کرده است:
«القاسم ،قال :حدثني رجل من بني تمیم أنّ ابن عباس کت إلى أبني الجلند یسنأله
عن الشجرة التي أکل منها آدم والشجرة التي تاب عندها ،فکت إلیه أبو الجلند :سنألتني
عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تناب عنندها آدم
وهي الزیتونة» [.]992/2 ،77
همان گونه که پیداست تفسیر ابوجلد از شجره ،از دایرۀ بحث لووی خارج بنوده و بنه
نوعی تفسیر مصداقی برخی آیات قرآن تلقّی میشود.
پس از بررسی پنج مورد مکاتبۀ ابنعباس با جیالنبنفروه و تأملی در آنونه گذشنت
میتوان گفت :اوالً چند مورد مکاتبۀ موجود با اشکاالتی هموون :تفرّد و اضطراب در نقل
و گاه تناقل همراه است که پذیرش آنها را دشوار میسازد .ثانیاً :به نظر منیرسند اگنر
هدف ابن عباس از رهگذر پرسش از جیالن ،بنا بر ادعنای گولندزیهر ،فراگینری معننا ینا
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ماهیت برخی پدیدهها یا واژگان قرآنی بوده ،پدیدهها ینا واژگنانی بنه مراتن دشنوارتر و
مهم تر وجود داشت که از اولویت پرسش برخوردار باشند! 2ثالثاً :اینکه از چند مورد نقنل
محدود ،آن هم به فرض ثبوت ،قاعدهای کلی ساخته و بیان کرد کنه ابننعبناس بیشنتر
تفسیر لووی خود را از جیالنبنفروه فراگرفته ،به لحاظ روشی درست نیست.
در مجموع به فرض پذیرش صحّت این موارد محدود باید گفنت :بنر خنالف آنونه از
تصریح گولدزیهر به ذهن میرسد ،سلالها و پاسخها از چند واژۀ قرآنی محندود ،آن هنم
در یک زمینۀ خاص (پدیدههای ربیعی) ،از جیالنبنفروه ،چهرهای لوتشناس و آگاه به
زبان عرب به تصویر نمیکشد تا ابن عبناس صنحابی شنهرۀ رسنول خندا(ص) و «ترجمنان
القرآن» بیشتر میراث تفسیر لووی خود را از او فراگرفته باشد.
 .4مصادر ابنعباس در فهم مفردات قرآن
شعر کهن و اصیل عربی را باید یکی از مهمترین مصادر فهم لوت عرب برشمرد .بنر پاینۀ
شواهد موجود ،صحابیان رسول خدا(ص) در فهم واژگان عنرب از یکسنو بنه شنعر اسنتناد
جسته و از سوی دیگر دیگران را به رویآوری به شنعر عنرب فرامنیخواندنند .عکرمنه از
ابنعباس نقل کرده:
«إذا سألتموني عن غَری ِ الّلونة [ ::القنرآن ( ])14/2 ،74فالتمسُنوه فني الشِّنعر فن نَّ
الشِّعر دیوانُ العرب» [ ،22ص 82؛ ( 433/1 ،42با اندکی تفاوت)].
مبرّد (182ق) نیز به واسطۀ ابوعبیده از ابنعباس نقل کند:
«إذا أشکل علیکم الشيء من القرآن فارجعوا فیه إلى الشّعر ف نّنه دینوان العنرب» [،78
ص]27
 .1نتیجۀ مهم دیگری که از درون این روایات ر :می نماید آن است که تنوّع محتوایی روایات منقنول از
جیالنبنفروه از گستردگی دامنۀ ارالعات علمی وی پرده برمیدارد .در نیمۀ نخست قرن اول کمتنر
کسانی در میان صحابه و تابعان به چشم می خورند که به گستردگی و تننوع رواینات شنهره باشنند،
بیشتر صحابه و تابعان راوی اخبار و احادیثی در یک یا چند موضوع محدود بودهاند ،در بینان و بننان
آنها کمتر از سرگذشت انبیا و امتهای پیشین ردّپایی یافت میشود .آموزههنای تربیتنی و اخالقنی
ادیان گذشته چندان مورد اهتمام قرار نگرفته است ،موضوعات علمی خارج از حنوزۀ دینن (همونون
ج ورافیا و نجوم) در آن روزگار از رونق چندانی برخنوردار نبنوده اسنت .در چننین شنرایطی ،ظهنور
شخصیتی میانهرو که علیرغم دسترسی و انس با آموزههای وحیانی ادینان پیشنین بنه دینن اسنالم
گرویده از ابوجلد چهره ای موجّه ،مقبول و آگاه نمایان میسازد که میکوشد تا ارزشهای اخالقنی و
تربیتی را در جامعه نشر دهد.
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از سعیدبنجبیر و یوس بنمهران نیز نقنل شنده هنگنامی کنه از ابننعبناس دربنارۀ
واژگان قرآن پرسش میکردند ،او با استناد به شعر عرب پاسخشان منیداد [927/1 ،22؛
91/4 ،93؛  ،3ص .]21همۀ مدارک فوق گویای آن است که ابنعباس به شعر عنرب بنه
عنوان مصدری مهم و ارزنده در فهم مفردات قرآن اعتماد داشته است .یکنی از ملیندات
این سخن ،پرسشهای نافع بن ازرق ،رهبر فرقۀ ازارقه خنوارج [ 292/9 ،73و 177؛ ،23
 ]912/19از ابنعباس در فهم معنای واژگان دشوار قرآنی اسنت .بنر پاینۀ گنزارشهنای
تاریخی و روایی متعدد ،نافع در دیداری که با ابننعبناس داشنته معننای شنمار درخنور
توجهی از واژگان قرآن را پرسش کرده و ابنعباس نیز با استناد به شعر عرب بنه تبینین

معنای آنها پرداخته است 2.با در نظر گرفتن شواهد تناریخی ،دیندار ننافع بنن ازرق بنا
ابنعباس سالها پس از حضور وی در بصره و مکاتبه با جنیالنبننفنروه صنورت گرفتنه

است1؛ از اینرو ،یکی از شایستههای این پژوهش آن اسنت کنه واژگنانی کنه در مکاتبنۀ
ابنعباس با جیالن تفسیر شده با مجموعۀ واژگان تفسیرشده از سنوی ابننعبناس بنرای
نافع ،منورد بررسنی تطبیقنی قنرار گینرد تنا در صنورت مشناهدۀ تشنابه ینا تفناوت ،در
جمعبندی نهایی بهکار گرفته شود.
بر اساس بررسی صورت گرفته ،از میان پنج واژۀ «رعد»« ،برق»« ،صنواعق»« ،سنماء» و
«الشجرة» که در مکاتبۀ ابنعباس بنا جنیالن پرسنش شنده ،تنهنا واژۀ «صناعقه» (مفنرد
صواعق) از سوی ابنعباس برای نافع تفسیر شده اسنت .مقایسنۀ تفسنیر اینن واژه در دو
جایگاه یاد شده ،از تفاوت حکایت دارد .در ادامه پاسخ ابنعباس به نافع ،در اینن زمیننه،
از نظر خواهد گذشت:
 .1بر پایۀ کاملترین گزارش موجود ،ابنعباس  183واژۀ قرآنی را برای نافع تفسیر کنرده اسنت [بنرای
آگاهی بیشتر نک  ،24 :ص.]117-177
 .2حضور ابن عباس در بصره به بعد از نبرد جمل (حدود سال  92هجری) بازمیگردد و احتماالً مکاتبنۀ
ابنعب اس با جیالن نیز اندکی پس از حضنور وی در بصنره و پنیش از پیکنار صنفّین ر :داده اسنت؛
درحالیکه ظهور خوارج در اواخر نبرد صفّین صورت گرفته است ،نافع بن ازرق که از رهبران خنوارج
بهشمار می رود هم بالطبع پس از این نبرد به عنوان یک چهرۀ مخال سنر بنرآورده اسنت؛ از ایننرو
دیدار وی با ابنعباس در خانۀ خدا ،مدتها پس از دوران کارگزاری ابنعباس در بصنره بنوده اسنت.
گزارش ابنحجر عسقالنی (821ق) ملید این سیر تاریخی است؛ آنجنا کنه خنروج ننافع را در اواخنر
دولت یزید بن معاویه ذکر کرده است.]234/2 ،21[ :

بررسی و نقد نظر گولدزیهر دربارۀ اثرپذیری ابنعباس از جیالنبنفروه در فهم مفردات قرآن

27

«وأخرج الطستي عن ابن عباس أنّ نافع ابن األزرق قال له أخبرني عن قوله عزّ وجنلّ:
فأخذتکم الصاعقة [بقره ،]22 ،قال :العذاب وأصله الموت قال :وهل تعنرف العنرب ذلنک؟
قال نعم ،أما سمعت لبید بن ربیعة وهو یقول:
2
قد کُنتُ أخشى علیک الحُتُوفَ***وقَد کُنتُ آمَنُکَ الصّاعقة» [ ،24ص.]272
کمترین نتیجهای که از مقایسۀ این تفسیر با تفسیر جیالن به دست میآید آن اسنت
که ابنعباس در پرسش از جیالن ،در پی آموختن نبوده و از جایگناه و شخصنیت علمنی
وی اثر نپذیرفته است؛ چه در این صورت در تفسیرها و منقوالت بعندی (همونون منورد
فوق) ،به دیدگاه وی استناد جسته یا از آن یاد میکرد .هنر چنند شناید در توجینه اینن
اختالف تفسیر ،توجه به اصل «سیاق» در آیه مطر شود ،اما ابنعباس در تفسیر فوق بنه
اصل معنای «صاعقه» (الموت) نیز اشاره کرده کنه بنا تفسنیر پیشنینِ منقنول از جنیالن
همگرایی ندارد.
 .5گزارش ابنحنبل و امکانسنجی ارتباط ابنعباس با جیالن

مهم ترین هدف اینن پنژوهش بنازخوانی امکنان ارتبناط عبندهللا بنن عبناس بنا ابوجلند
جیالنبنفروه است .از آنجا که در همۀ منابع تاریخی و رجالی کهنن ،از شنهر بصنره بنه
عنوان محل سکونت جیالن یاد شده و سند و قرینهای مبنی بر خروج یا سنفر جنیالن از
آن شهر در دست نیست؛ از اینرو ،ارتباط این دو میبایست در دوران سه تا چهنار سنالۀ
کارگزاری ابنعباس (در اثنای سالهای  92تنا  47هجنری) در بصنره ر :داده باشند .در
متون و منابع کهن ،گزارشی در دست است که ما را در نتیجهگیری دربارۀ امکان یا عندم
امکان این ارتباط یاری میرساند :احمد بن حنبل (142هن) در کتناب العلنل بنه ارتبناط
مستقیم ابنعباس با جیالنبنفروه ،اشاره دارد که پیشتر نیز بدان اشاره شد 1حال آنکنه
در هیچ منبع رجالی یا تاریخی دیگری به این ارتباط مستقیم اشاره نشده است .در دیگر
منابع رجالی و تاریخی کهن و متأخر ،تنها از ارتباط مکاتبهای ابنعباس با جیالن و رر
پارهای پرسشها از این رهگذر ،سخن به میان آمده است .دربارۀ گزارش ابنحنبنل بایند
گفت :از آنجا که این نقل ،منفرد است و هیچ قریننهای (اعنم از رواینی و تناریخی) آن را
 .1شایان ذکر است که امام علی(ع) نیز« ،الصّاعقة» را به «المَوت» تفسیر کردهاند [ ،43ص.]19

 .2أبو عمران الجوني عن أبي الجلد قال :حدثني ابن عباس في داره سنتَین یسألني وسألني عن السّنماء
ما هي؟ فقلت :موج مکفوف قال أبي أبو الجلد اسمه جیالن بن فروة.]171/2 ،24[ :
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تقویت نمیکند ،پذیرش این ارتباط گسترده آن هم در دو سنال ،در شنرایط اجتمناعی و
فرهنگی بصره در آن روزگار 2،امکانپذیر نیست و حداکثر چیزی که از البنهالی متنون و
گزارشهای رسیده برمیآید ،ارتباط مکاتبهای میان آن دو است ،آن هنم در چنند منورد
محدود.
از این گذشته ،در شمار شاگردان و استادان عبدهللا بن عبناس ،در متنون رجنالی ،از
ابوجلد جیالنبنفروه نامی به چشم نمیخنورد ،ابننعبناس نینز در شنمار شناگردان ینا
استادان جیالن برشمرده نشده است .ملید دیگر این نتیجهگیری آن است که اگنر بینان
ابن حنبل در رخداد ارتباط دوسویه و گستردۀ ابنعباس با جنیالنبننفنروه در مندت دو
سال پذیرفته باشد ،چرا شمار روایات ابن عباس از ابوجلد از تعداد انگشتان یک دست هم
تجاوز نمیکند و در مصادر روایی و تاریخی ،ابوجلد هیچ روایتی از ابنعباس نقنل نکنرده
است؟!

نتیجهگیری
در پایان باید گفت :رخداد مالقات گسترده میان ابنعبّاس و جیالنبنفنروه قابنل اثبنات
نیست و احتماالً تنها در چند مورد محدود ،مکاتبه مینان آن دو صنورت پذیرفتنه اسنت؛
قرائنی این مهم را تأیید میکنند که عبارتاند از:
 .1گزارشهای روایی ن تاریخی رسیده از شرایط اجتماعی ،فرهنگی و دینی (اعتقادی) بصره (به ویژه در
بیان حضرت علی(ع) [ ،82ص 272و نهجالبالغة ،خطبههای  29و  24و نامۀ  ]28بنه روشننی نماینان
می سازد که این شهر نوپا ،پس از گذشنت حندود بیسنت سنال از تأسنیس [ ،92ص ،]37-83هننوز
چهره ای از ثبات و قوت اجتماعی ،فرهنگی و دینی را به خود نگرفته بوده است .شاید دوری از زادگاه
اسالم (جزیرةالعرب) ،فتوحات اسالمی و عدم حضور صحابیان مشهور در میان آنان ،فرصنت رهیافنت
آموزه های ناب اسالمی در آن دیار را فراهم نساخته بود .از سوی دیگنر ،حضنور برخنی صنحابیان در
بصره با اندیشههای نااستوار و منحرف ،به پیدایش و بروز بدعتها و افکنار ارتجناعی دامنن زده بنود.
عبدهللا بن قیس مشهور به ابوموسی اشعری (44ق) از دومین سال تأسیس بصره (سال  22هجنری)
از سوی خلیفۀ دوم به عنوان فرماندار آن دیار برگزیده شد [ ،71ص ]22و تا سال  13هجنری در آن
دیار حکمرانی نمود .او را ملسس مدرسۀ تفسیری بصره میدانند و سالها به عنوان پیشوای تفسیری
آن دیار نقش ایفا نمود .در مکت تفسیرى وی انحراف شدیدی به چشنم منیخنورد و پنس از او در
بصره ،زمینه برای رشد بسیارى از بدعتها و انحرافات فکری و عقیدتی به ویژه در مسائل اصول دینن،
امامت و عدل فراهم شد [437/9 ،23؛ .]928/2 ،81
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 .2اضطراب در محتوای روایات موجود و تفرّد در نقل از سوی برخی راویان
 .1تناقضات آشکار در برخی گزارشهای تناریخی و رواینی ابننعبناس از جنیالن بنا
2
منقوالت دیگر ابنعباس در همان موضوع
 .9شرایط اجتماعی ن سیاسی نابسامان بصره در آن برهه و جایگاه ویژۀ ابنعبناس در
آن دیار
 .4شخصیت علمی ابنعبّاس به عنوان عرب قرشی (عاربه) و پرورش در کانون وحی کنه
او را از رجوع به یک عرب یَمَنی (مستعربه) در فهم معنای واژگان قرآن بینیاز میساخت.
 .2کماهمیّت بودن (عدم دشواری) واژگان مورد سلال از سوی ابنعباس
 .2سخنان مکرّر ابنعباس مبنی بر آنکه میراث تفسیری خود را وامدار امنام علنی(ع)
1
است.
همونین اگر مکاتبۀ ابنعباس با جیالن در چنند منورد محندود نینز صنورت گرفتنه
باشد ،میتوان گفت:
اوالً ،این رخداد برآمده از روحیۀ پرسشنگری (جسنتجوگری) ابننعبناس در مسنایل
علمی بوده که پیشتر در گزارشهای تاریخی بسیاری ،به ویژه در جستجوی معنای برخی
واژگان قرآنی نزد قبائل عرب از سوی او ،تبلور یافته بود.
(ص)
ثانیا :،اشاره شد که ابنعباس تفسیر برخی از این واژگان را پیشتر از رسنول خندا
شنیده بود؛ از این رو ،باید گفت هدف وی در این کندوکاو ،آموختن نبوده ،بلکنه ممکنن
است در پی ارزیابی دیدگاه یکی از عالمان آگاه بصره که با کت پیشین ،بنه وینژه متنون
مقدّس سر و کار داشته ،بوده باشد.
 .1در البه الی بررسی پنج واژۀ مورد سلال ،بیان شد که نتیجۀ برخی از مکاتبات ابنعباس با جنیالن بنا
دیگر روایات مستقل ابن عباس در همان موضوع ،تنناقل و گناه تعنارض محتنوایی دارد و قنرائن بنر
صحّت روایات مستقل ابنعباس در آن موضوع حکایت دارد.
(ع)
 .2ابن عباس ،به اذعان خویش ،میراث تفسیری اش را وامدار امام علی بوده است ،از او نقل شنده« :منا
أخذت مِن تفسیر القرآن فعن علي بن أبي رال » [42/2 ،11؛  .]92/2 ،74در جای دیگر ،ابن عبناس
دانش خود در برابر دانش امام علی(ع) را هموون برکهای در برابر دریا دانسته است82/9 ،28[ .؛ ،28
934/7؛  ،28ص 177و  .]182همو در گفتگویی با نافع بن ازرق گوید« :ما رأیت أعلم مِن عليٍّ» [،73
 .]228/9یکایک این قرائن ،در کننار یکندیگر ،حکاینت از آن دارد کنه ابننعبناس صنحابی ،مینراث
تفسیری خود را وامدار امام علی(ع) است؛ از این رو ،برای فراگیری مفاهیم قرآنی ،از مراجعه به یکی
از تابعان دور از کانون وحی بینیاز بوده است.
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ثالثاً ،چنانوه نقل روایت ابنعبناس از جنیالنبننفنروه را بپنذیریم ،بنر پاینۀ شنواهد
یادشده ،جیالن خود نیز از شاگردان امام علی(ع) بوده و برخنی تفاسنیر منقنول از وی بنا
تفسیر امام علی(ع) همخوان است ،2در نتیجه منقوالت ابنعباس از جیالن بنا واسنطه بنه
امام علی(ع) خواهد رسید و این احتمال دور از ذهنن نیسنت کنه دیندگاههنای تفسنیری
1
جیالن از مسموعات وی از امام علی(ع) بوده باشد.
رابعاً ،در صورت پذیرش این موارد محدود مکاتبۀ دوسویه ،باز هم ادعای گولندزیهر و
هماندیشان او مبنی بر اینکه ابنعباس ،در موارد بسیاری ،برای فهنم معننای واژگنان بنه
ابوجلد جیالنبنفروه مراجعه نموده ،بیپایه خواهد بود.
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الرضي.
[ .]23ابنعبدالبرّ آندلسی ،ابوعمر یوس بنن عبندهللا (429ق)2987( ،ق) .التمهیند ،تحقینق:
مصطفى بن أحمد العلوي و محمّند عبند الکبینر البکنري ،مونرب :وزارة عمنوم األوقناف
والشلون اإلسالمیة.
[ .]17ابنعدی جرجانی ،ابواحمند عبندهللا (922ق)2473( ،ق) .الکامنل فني ضنعفاء الرجنال،
تحقیق :سهیل زکّار ،بیروت :دار الفکر ،سوم.
[ .]12ابن عساکر دمشقی ،ابوالقاسم علی بن حسن (272ق)2422( ،ق) .تاریخ مدیننة دمشنق،
تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار الفکر.
[ .]11ابن عطیه آندلسی ،عبندالحق بنن غالن (242ق)2411( ،ق) .المحنرّر النوجیز ،تحقینق:
عبدالسّالم عبدالشافي محمّد ،بیروت :دار الکت العلمیة.
[ .]19ابن فقیه همدانی ،احمد بن محمّد (947ق)2422( ،ق) .البلدان ،تحقیق :یوس الهنادي،
بیروت :عالم الکت .
[ .]14ابنکثیر دمشقی ،ابوالفداء اسماعیل (774ق)2478( ،ق) .البدایة والنّهایة ،تحقینق :علنی
شیری ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي.
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ابنماجه قزوینی ،محمّد بن یزید (172ق)( ،؟) .السنن ،تحقیق :محمّد فنلاد عبندالباقي،
بیروت :دار الفکر.
ابنماکوال472( ،ق)( ،؟) .اإلکمال في رفع االرتیاب عنن الملتلن والمختلن  ،قناهره :دار
الکتاب اإلسالمي.
ابنناصرالدین ،محمّد بن عبدهللا (841ق)2424( ،ق) .توضیح المشتبه ،تحقینق :محمّند
نعیم العرقسوسي ،بیروت :ملسسة الرسالة ،دوم.
ابن ندیم بودادی ،ابوالفرج محمّد بن اسحاق (982ق)( ،؟) .الفهرست ،تحقیق :رضا تجدّد،
(؟).
ابوالمظفر منصور بن محمّند سنمعانی (483ق)2428( ،ق) .تفسنیر السنمعاني ،تحقینق:
یاسر بن إبراهیم و غنیم بن عباس بن غنیم ،ریاض :دار الورن.
ابوالمعاري النوري ،أحمد عبد الرزاق عبد و محمود محمّند خلینل2427( ،ق) .موسنوعة
أقوال اإلمام أحمد في رجال الحدیث وعلله ،بیروت :عالم الکت .
ابوخیثمه نسائی ،زهیر بن حرب (194ق)( ،؟) .کتاب العلم( ،؟).
ابورال مکّی ،محمّد بن علی (982ق)2427( ،ق) .قوت القلوب ،ضبط و تصحیح :باسنل
عیون السّود ،بیروت :دار الکت العلمیة.
ابوعُبید قاسم بن سلّام (114ق)( ،؟) .فضنائل القنرآن ،تحقینق :منروان عطیّنة و محسنن
خرابة و وفاء تقي الدین ،دمشق و بیروت :دار ابنکثیر.
نننننننننن ،غرین الحندیث2984( ،ق) .اشنراف :محمّند عبدالمعیند خنان ،بینروت :دار
الکتاب العربي.
ابونُعیم اصفهانی ،احمد بن عبدهللا (497ق)2422( ،ق) .حلیة األولیاء وربقات األصنفیاء،
تحقیق :ابوهاجر السعید بن بسیوني زغلول ،قاهره :مکتبنة الخنانجي و بینروت :دار الفکنر
للطباعة والنشر والتوزیع.
احمد امین (2979ق)2412( ،ق) .فجر اإلسالم ،بیروت :دار الکت العلمیة.
بخاری ،محمّد بن اسماعیل (122ق)( ،؟) .التاریخ الکبیر ،اشراف :محمّد عبدالمعید خان،
ترکیه :المکتبة اإلسالمیة.
بدوی ،عبدالرحمن (1771م)( ،؟) .دفاع عن القرآن ضدّ منتقدیه ،ترجمه :کمال جاد هللا،
دار العالمیة للکت والنشر.
بالذری ،احمد بن یحیی173( ،ق)2323( ،م) .أنساب األشنراف ،تحقینق :محمّند حمیند
هللا ،قاهره :دار المعارف.
بیهقی ،احمد بن حسین (428ق)( ،؟) .السنن الکبری ،بیروت :دار الفکر.
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الشنریعة ،تخنریج و تعلینق:

عبدالمعطي قلعجي ،بیروت :دار الکت العلمیة.
نننننننننن2427( ،ق) .شع اإلیمان ،تحقیق :أبوهاجر محمّد سعید بن بسیوني زغلنول،
بیروت :دار الکت العلمیة.
ترمذی ،ابوعیسی محمّد بنن عیسنی (173ق)2479( ،ق) .السننن ،تحقینق :عبندالوهاب
عبداللطی  ،بیروت :دار الفکر ،دوم.
ثعلبی ،ابواسحاق احمند بنن محمّند (417ق)2411( ،ق) .الکشن والبینان عنن تفسنیر
القرآن ،تحقیق :ابومحمّد بن عاشور ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي.
جوهری ،اسماعیل بن حمّناد (939ق)2972( ،ق) .الصنحا  ،تحقینق :أحمند عبندالوفور
عطار ،بیروت :دار العلم للمالیین.
حاکم نیشابوری ،محمّد بن عبدهللا (472ق)( ،؟) .المستدرک علی الصحیحَین ،تحقینق:
یوس عبدالرحمن مرعشلي ،بیروت :دار المعرفة.
حربی ،ابواسنحاق ابنراهیم بنن اسنحاق (182ق)2472( ،ق) .غرین الحندیث ،تحقینق:
سلیمان بن إبراهیم بن محمّد العایر ،جدّه :دار المدینة.
حکیم ،محمّدباقر (2412ق)2427( ،ق) .علوم القرآن ،قم :مجمع الفکر اإلسالمي ،سوم.
حلّی ،حسن بن سلیمان (قرن 2977( ،)3ق) .مختصر بصائر الندرجات ،نجن  :المطبعنة
الحیدریة.
حموی ،ابوعبدهللا یاقوت بنن عبندهللا (212ق)2472( ،ق) .المشنترک وضنعاً والمفتنرق
صقعاً ،بیروت :عالم الکت  ،دوم.
نننننننننن2933( ،ق) .معجم البلدان ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي.
خطی بودادی ،احمد بن علی (429ق)2937( ،ق) .اقتضاء العلم العمل ،تحقیق :محمند
ناصرالدین األلباني ،بیروت :المکت اإلسالمي.
نننننننننن2427( ،ق) .تاریخ بوداد ،تحقیق :مصطفى عبد القادر عطا ،بیروت :دار الکتن
العلمیة.
الدالي ،محمّد احمد2429( ،ق) .مسائل ننافع بنن األزرق عنن عبندهللا بنن عبناس( ،؟)،
الجفّان والجابي للطباعة والنشر.
ذهبننی ،محمّدحسننین (2377م)( ،؟) .التفسننیر والمفسننرون ،بیننروت :دار إحینناء التننراث
العربي.
راغ اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمّد (271ق)2421( ،ق) .المفنردات فني غرین
القرآن ،تحقیق :صفوان عدنان داودی ،دمشق :دار العلم.
رامیار ،محمود (2929ش)2923( ،ش) .تاریخ قرآن ،تهران :امیر کبیر ،سوم.

14

مجلۀ پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چهل و ششم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 2931

[ .]28زمخشری ،جارهللا محمود بنن عمنر (298ق)2427( ،ق) .الفنائق فني غرین
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الحندیث،

تحشیه :ابراهیم شمسالدین ،بیروت :دار الکت العلمیة.
سجستانی ،ابوداود سلیمان بن اشعث (172ق)2428( ،ق) .سلاالت اآلجنري ألبني داود،
تحقیق :عبدالعلیم عبدالعظیم البستوي ،بیروت :ملسسة الریان.
سزگین ،فلاد2478( ،ق) .تاریخ التراث العربي ،ترجمه به عربی :عرفنه مصنطفی ،ریناض:
جامعة اإلمام محمّد بن سعود اإلسالمیة.
سمعانی ،عبدالکریم بنن محمّند (221ق)2473( ،ق) .أدب اإلمنالء واالسنتمالء ،شنر و
مراجعه :سعید محمّد اللحّام ،بیروت :دار ومکتبة الهالل.
نننننننننن2478( ،ق) .األنساب ،تعلیق :عبدهللا عمر البارودي ،بیروت :دار الجنان.
شهرزوری ،ابوعمرو عثمان بنن عبندالرحمن (249ق)2422( ،ق) .مقدمنة ابنن الصنال ،
تعلیق و شر  :أبو عبدالرحمن صال بن محمّد بن عویضة ،بیروت :دار الکت العلمیة.
صدوق ،محمّد بن علی (982ق)2479( ،ق) .الخصال ،تصحیح و تعلیق :علیاکبر غفناری،
قم :ملسسة النشر اإلسالمي.
(ع)
نننننننننن2474( ،ق) .عیون أخبار الرضا  ،تصحیح و تعلیق :حسین األعلمني ،بینروت:
ملسسة األعلمي للمطبوعات.
صنعانی ،عبدالرزّاق بن همّام (122ق)( ،؟) .المصنّ  ،تحقیق :حبی النرحمن األعظمني،
(؟).
ربرانی ،ابوالقاسم سلیمان بن احمد (927ق)2429( ،ق) .کتاب الدعاء ،تحقیق :مصطفى
عبدالقادر عطا ،بیروت :دار الکت العلمیة.
ربرسی ،ابوعلی فضل بن حسن (248ق)2422( ،ق) .مجمع البیان فني تفسنیر القنرآن،
بیروت :ملسسة األعلمي للمطبوعات.
ربری ،محمّد بن جرینر (927ق)2479( ،ق) .تناریخ األمنم والملنوک ،بینروت :ملسسنة
األعلمي للمطبوعات ،چهارم.
نننننننننن2422( ،ق) .جامع البیان عن تأویل آي القرآن ،ضبط ،توثیق وتخریج :صندقي
جمیل العطار ،بیروت :دار الفکر.
عسکری ،ابواحمد حسن بن عبدهللا (981ق)2471( ،ق) .تصحیفات المحدثین ،تحقینق:
محمود أحمد میرة ،قاهره :المطبعة العربیة الحدیثة.
علی ظری األعظمي( ،؟) .مختصر تاریخ البصرة ،تحقیق :عزّة رفعت ،قاهره :مکتبة الثقافة
الدینیة.
فضل حسن عباس2412( ،ق) .قضایا قرآنیة في الموسوعة البررانینة (نقند مطناعن و ردّ
شبهات) ،عَمّان :دار الفتح.
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قرربی ،محمّد بن احمد (272ق)2472( ،ق) .الجنامع ألحکنام القنرآن ،تحقینق :أحمند
عبدالعلیم البردوني ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي.
(ع)
کوفی ،محمّد بن سلیمان (قرن9ق)2421( ،ق) .مناق اإلمام أمیر الملمنین  ،تحقینق:
محمّدباقر محمودی ،قم :مجمع احیاء الثقافة االسالمیة.
گولدزیهر ،ایگناس2929( ،ق) .المذاه اإلسالمیة في تفسیر القرآن ،ترجمه :علی حسن
عبدالقادر ،قاهره :مطبعة العلوم بشارع الخلیج.
نننننننننن2974( ،ق) .مذاه التفسیر اإلسالمي ،ترجمه :عبدالحلیم نجّار ،قاهره :مکتبة
الخانجي.
مبرّد ،محمّد بن یزید (182ق)2972( ،ق) .الفاضل ،تحقیق :عبدالعزیز المیمنني ،قناهره:
دار الکت المصریة.
نننننننننن2427( ،ق) .الکامل في اللوة واألدب ،تحقیق :محمّد أبوالفضل إبراهیم ،قناهره:
دار الفکر العربي ،سوم.
مروزی ،نعیم بن حمّاد (188ق)2424( ،ق) .کتاب الفتن ،تحقیق :سهیل زکنار ،بینروت:
دار الفکر.
مزّی ،جمالالدین یوس (741ق)2472( ،ق) .تهذی الکمال في أسماء الرّجال ،تحقیق:
بشار عوّاد معروف ،بیروت :ملسسة الرسالة ،چهارم.
معرفنت ،محمّندهادی (2418ق)2428( ،ق) .التفسننیر والمفسنرون فنني ثوبنه القشننی ،
مشهد :الجامعة الرضویة للعلوم اإلسالمیة.
مقاتل بن سلیمان (227ق)2414( ،ق) .تفسیر مقاتل بن سلیمان ،تحقیق :احمند فریند،
بیروت :دار الکت العلمیة.
مَقدسی ،یوس بن یحیی (قرن7ق)2933( ،ق) .عقد الدرر في أخبار المنتظنر ،تحقینق:
عبدالفتّا محمّد الحلو ،قاهره :مکتبة عالم الفکر.
منقری ،نصر بن مزاحم (121ق)2981( ،ق) .وقعة صنفّین ،تحقینق :عبدالسنالم محمّند
هارون ،قاهره :الملسسة العربیة الحدیثة ،دوم.
نحّاس ،ابوجعفر احمد بن محمّد (998ق)2478( ،ق) .معاني القرآن ،تحقیق :محمّد علي
الصابوني ،مکه :جامعة أمّ القرى.
نولدکه ،تئودور1774( ،م) .تاریخ القرآن ،ترجمنه :جنورج تنامر و دیگنران ،هیلدسنهایم،
زوریخ و نیویورک :دار نشر جورج ألمز.
یحیی بن معین199( ،ق)( ،؟) .تاریخ یحیی بن معنین ،تحقینق :عبندهللا احمند حسنن،
بیروت :دار القلم.
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[ .]83نننننننننن2472( ،ق) .معرفة الرّجال ،تحقیق :محمّد کامل القصّار ،دمشق :مجمنع اللونة
العربیة.
[ .]37یعقوبی ،ابن واضح احمد بن ابنییعقنوب (184ق)2947( ،ش) .تناریخ یعقنوبی ،ترجمنه:
محمّدابراهیم آیتی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
[91]. Ignaz Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung,
Brill, Leiden, 1920.

