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Abstract
The exegeses written in the second century ('AH'), particularly Zayd Ibn Ali and Abdul
Rahman Ibn Zayd's exegeses which are regarded important and "comprehensive", have
distinct position. The present paper compares these two exegeses, using an analyticaldescriptive method. The results show that despite their authors' common exegetic methods
and approaches, they have had a distinct method in using hadiths, intellectual views, the way
of referring to the Quranic verses, and applying exegetic principles. Zayd Ibn Ali has greatly
used a literary method, approach, and usages in his exegesis, while Abdul Rahman Ibn Zayd
has particularly used the method of interpreting the Holy Quran by itself, and paid particular
attention to Ayat Al-Ahkam (the verses of injunctions).
Key words: comparative exegesis, Zayd Ibn Ali (p.b.u.h), Abdul Rahman Ibn Zayd,
method, attitude.
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بررسی تطبیقی منابع و روشها و گرایشهای تفسیر زید بن علی(ع)
و عبد الرحمان بن زید
فاطمه دست رنج

چکیده

1

) تاریخ ﭘذﯾرش59/9/21 :؛ تاریخ درﯾﺎﻓت(59/2/09 :

قرن دوم در تفسیرنگاری ،از جایگا /ممتازی برخوردار است تفسیر«ز ی بن علی(ع)» و «عب الرحمان بن ز یت بتن
اسلم» از تفاسیر مهم قرن دوم و از جملۀ «تفاسیر جامع» تلقتی متیشتون بررستی تطبیقتی ایتن تفاستیر بتا روش تحلیلتی و
توصیفی ،نشان میده  ،علی رغم آن که مفسران مذکور در روشها و رویکردهای تفسیری دارای اشتراکاتی هستن  ،امتا در
استفاد /از روایا  ،دی گا/های عقلی ،نحوۀ ارجاع به آیا و اتخاذ اصول تفسیری هر یک شیو/ای خاص دارن تفسیر ز ی
بن علی (ع) روش و رویکرد ادبی دارد و از کاربردهای مختلف ادبی ،گسترد /بهر /برد /است به کتارگیری روش تفستیری
قرآن به قرآن از ویژگیهای اختصاصی تفسیر عب الرحمان بن ز ی است وی به تفسیر آیا االحکام اهتمتام ویتژ/ای داشتته
است
کلیدواژگان :تفسیر تطبیقی ،ز ی بن علی(ع) ،عب الرحمان بن ز ی  ،روش ،گرای

 . 1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ارا
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 .1مقدمه
بازشناسی روشها و گرایشهای تفسیری از جمله مباحث ضروری در مطالعات تفسایری
اساات .شااناخت آنهااا فضااای علم ای و فرهنگ ای حاااکم باار جامعااه اسااالمی و تأثیرپااذیری و
تأثیرگذاری آن بر جر یانهای تفسیری را آشکار می سازد .قارن ادوم باه لحااظ تفسایرنگاری از

جایگاه ارزشمندی برخوردار است؛ ز یرا در این قرن ،نهضت تفسیرنگاری و ا
تحاول آن در ابعااد
مختلف رخ داد.
تفسیر «ز ید بن علی(ع)» و «عبدالرحمان بان ز یاد بان اسالم» از تفاسایر مهام قارن دوم
محسوب میشوند که تا کنون کمتر کوششی برای شناخت دقیق آنها صورت گرفته است .ایان
تحقیق میتواند از یکسو به شناخت اندیشاههای رایاج قرآنای در قارن دوم بیانجاماد و از ساوی
دیگر ،دغدغههای فکری این مفسران و اثر زمانه و مقتضیات آن را بر افکارشان بازنمایاناد و ماا
را به درکی بهتر از تار یخ تفسیر قرآن در قرنهای نخستین هجری برساند.
هرچند در قرنهای نخستین مرزبندی دقیقی دربارۀ گرایشهای ماذهبی وجاود نداشات؛
اما شیعه بودن «ز ید بن علی»(ع) محرز است و شیخ اوسی «عبدالرحمن بن ز ید» را در زمارۀ
شاگردان امام صادق (ع) ذکر کارده اسات (اوسای ،0109،و)202؛ بناابراین تفاسایر آناان از
میراث شیعی به شمار می رود.
تحقیق حاضر درصدد است با مقایسۀ تطبیقای ایان دو تفسایر از حیاث روش و گارایش،
امتیازات و اختصاصات ویژۀ هر یک از تفاسیر را بیان کند.

 .2پیشینۀ پژوهش
در سالهای اخیر کتب و مقائت متعددی دربارۀ شخصیت ،قیام و آثار ز ید بن علای(ع)
انتشار یافته است؛ نظیر« :شخصیت و قیام ز یدبن علای (ع)» ،اثار ابوفاضا رضاوی اردکاانی؛
«ائمام ز ید حیاته وعصره» ،اثر محمد ابو زهره؛ «تراث الزیدی » ،اثر ساید علای موساوی ناژاد؛
اما بازشناسی روش تفسیری وی کمتر مورد توجه بوده است.
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دربارۀ «عبدالرحمن بن ز ید» نیز مطالب پراکندهای در کتب تاار یخ تفسایر وجاود دارد؛
اما مهمتر ین تألیف در این خصوو ،کتاب «تفسیر عبدالرحمن بن ز ید» است کاه در آن ،آرا
تفسیری وی از خالل تفاسیر مختلف روایی به ترتیب سور قرآن ،از سوی عبدالله أبوالسعود بدر،
استاد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه فیوم اردن ،تدوین و گردآوری شده و توساط انتشاارات إرباد
اردن در سال  2101چاپ شده است؛ اما تاکنون پژوهشی دربارۀ آن صورت نپذیرفته است.

 .3معرفی مؤلفان و تفسیر آنها
الف .یدبن علی(ع) و تفسیر غریب القررآن :ابوالحسن ز ید بن علی فرزند امام چهاارم
شیعیان در مدینه متولاد شاد و در ساال  021درکوفاه باه شاهادت رساید .وی در ساایۀ ا
تلماذ در
محضر امام سجاد(ع) ،امام باقر(ع) و امام صادق(ع) علوم اسالمی را اخاذ کارد .کتاب رجاال
شیعی او را توثیق کارده (اوسای  ،0109 ،و059؛ خاویی  ،0095،ج ،7و )019-019و در
ا
منابع اه سنت نیز توثیق شده و محدثانی مانند زهاری ،شاعبه ،اعماش و ابان ابایزنااد از وی
روایت کردهاند( .ابن ا
حبان ،0570 ،و011؛ ذهبی ،ج ،9و085؛ ابان حجار ،ج ،0111ج،0
و )092ز ید بن علی(ع) در علوم مختلف اسالمی نظیر علم کالم ،علم فقه ،حادیث ،قرائات
کتابهایی نگاشته است و آرای تفسیری وی در تفاسیر روایی شیعه و ا
سنی فراوان دیده میشاود
(تهرانی ،ج ،20و29؛ زرکلی ،0589 ،ج ،0و)95
تفسیر ز ید بن علی(ع) با نام «غر یب القرآن» از کلمات متفرقۀ ز یاد بان علای گاردآوری
شده و جمعی از علمای بزرگ ز یدیاه آن را روایات کردهاناد (عقیقای بخشای ِشای ،0072 ،ج،0

و 070؛ بروکلمان ،0579،و )020از جمله نسخ خطی غر یب القرآن ،نسخهای در کتابخاناۀ
متوکلیۀ صنعا و نیز نسخهای در کتابخانۀ برلین است که مبنای عم محققان قارار گرفتاه و بار
اساس آن دو تحقیق از این کتاب ،از ساوی محماد تقای حکایم و سا اید محماد جاواد حساینی
جاللی با مقدمهای ا
مفص چاپ شده است.

ب .عبدالرحمان بن ید بن اسلم عدوی :وی متوفای  082است .او مانناد پادرش در
ا
مدینه دارای کرسی تدر یس بود و حلقۀ درسی او عمدتا در تبیین آیات قرآن و نیاز بیاان احکاام
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شرعی بوده است .دو کتاب «التفسیر» و «الناساخ و المنساوخ » او (داودی ،ج ،0و )299در
اااول تااار یخ از دساات رفتااه اساات .تفسایر او یکای از مصااادر مهاام تفسایر ابااری بااوده (اباان
ندیم ،0099،و )280به نحاوی کاه اباری بایش از  0811باار از وی باا واساطۀ «عبداللاه بان
وهب» روایت کرده است .ابرسی نیز از وی با نام «ابن ز ید» ناام بارده است(.سازگین0102 ،
 )88 /0:عبدالرزاق بن ا
همام صنعانی ،وکیع بن ا
جرا رؤاسی و سافیان بان عییناه ،آرا او را در
تفاسیر خود آوردهاند(.ابن حجر ،0111،ج ،9و )077برخی او را در باب نق حدیث ضاعیف
دانستهاند (مامقانی ،ج ،0و)80؛ اما شیخ اوسی او را در شمار اصحاب امام صادق(ع) آورده
و کلینی در «کافی» در ابواب مختلف از او روایت ،آورده است( .اوسی ،0109،و.)202
«تفسیر عبدالرحمن بن ز یاد» از خاالل تفاسایر روایای مختلاف از جملاه تفسایر اباری،
النکت و العیون ماوردی ،معالم التنزی بغوی ،المحررالوجیز ابن عطیه باه ترتیاب ساور قارآن از
سوی «عبدالله ابوالسعود بدر» باز یابی و تدوین شده است.

 .4مقایسۀ منابع تفسیری زیدبن علی(ع) و عبدالرحمان بن زید
بررسی تفسیر ز ید بن علی(ع) و عبدالرحمن بن ز ید ،حاکی از باه کاارگیری مناابع ذیا
است:
 . 1 .4استفاده از آیات قرآن

اولین ویژگی ممتاز تفسیر تفسیر ز ید بن علی(ع) و عبدالرحمن بان ز یاد باه کاارگیری آن
در تبیین آیات است .ز ید بن علی(ع) در موارد بسیاری برای استشهاد به معنای واهگان به آیاات
قرآن ارجاع می دهد .برای نمونه در آیۀ  07سورۀ بقره ،در تبیاین واهۀ «کلماات» باه آیاۀ « ى ال
َّ َ َ
َ
َ َ َ
ه
َبن ملتن انف ََن َو ِا لَ ه َِفالن َو هاَتن َلنللن َّا ِما الظ لتما» (اعراف )20 ،استناد مایکناد .
(ز ید بن علی ،0552،و )029توضیح آن که آیات  01الی  08سورۀ بقاره باه داساتان آفار ینش

آدم اشاره دارد و در آیۀ  07سخن از آن است که آدم(ع) با کلماتی که از پروردگارش در یافات
ا
کرد ،توبه نمود .در سورۀ اعراف آیات  00الی  21نیز مشابه همان است؛ اما به جاای بیاان تلقای
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کلمات از سوی آدم (ع) آیۀ  20واقع شده است .گو این که ز ید بن علی(ع) با عنایات باه ایان
جانشینی در تبیین واهۀ «کلمات» به آیۀ  20سورۀ اعراف اساتناد کارده اسات .وجاوه تفسایری
دیگری نیز در تبیین واهۀ «کلمات» وجود دارد؛ ولی وی تنهاا باه بیاان ایان ماورد اکتفاا کارده
است.
ا
ا
نمونۀ دیگر آن که در آیۀ  50سورۀ صافات ماراد از «ضاربا باالیمین» را ساوگند حضارت
َ َ
َه َ َ ب َ َ َ ب َّ
عىد ا ه َللىلا بمىدبايا» (انبیاا  )97،اساتناد
ابراهیم میداند و باه آیاۀ « َو ه للى ِ ال كمىد اصىن ملَ ب

مینماید ( .ز ید بن علی ،0552،و)011

ز ید بن علی(ع) در استناد به آیات قرآن ،به بیاان دئلتهاای مختلاف یاک واهه و آیاات
مرتبط با آن نمی پردازد و به ذکر یک دئلت بسنده می کند.
بررسی تفسیر عبدالرحمن بن ز ید نیز حاکی از آن است که وی برای تبیین آیات قرآن باه
اور گسترده از قرآن بهره برده است؛ به گونهای که این ویژگی در تفسیر او صبغۀ غالب را دارد
و کمتر بیانی را در تفسیر او میتوان یافت که خالی از استشاهادات قرآنای باشاد .حتای وی در
برخی موارد تفسیری به بیش از یک آیه استشهاد کرده و شماری از آیات مشابه را آورده اسات.
َّ َ ب
َ َ
برای مثال او در تفسیر آیۀ « َو ِإن ل َج ِعلل َ َمى َعل ْم ى َص ِىع ًمدا بج بىا ًنا»(کهاف )8،واهۀ «جار ازا» باه
ًَ
َب
معنای « َزَل اقا» دانسته و به آیۀ « َو بي ْاس َل َع َل ْم َ بَ َْ َب ًن ِّم َا َّ
الَ َت ِء َت ْص ِب َح َص ِع ًمدا َنلُى »(کهاف)11،
ِ
استناد کرده و آن را به زمین خالی از نبات ،تفسیر کرده است (.ابن ز ید ،2101،و)79
ْ َْ ب ْ
ْ ب ْ
َ
بْ
همچنین در تفسیر آیۀ « ل ِإ َّ ََ ِّبي َيُ ِِن ِب ل َح ِّق »(سبا )18 ،باه آیاۀ « َبىل نُ ِىِن ِبى ل َح ِّق َعلى
َ
ْ
َ َ ب
ال َب ِط ِل َ َم ْد َم بَ ب َ ِإذا ِ َل َن ِاِ ٌق»(انبیا )08،استناد کرده و مراد آیه را ناابودی بااا در برابار نیاروی
حق دانسته است(.ابن ز ید ،2101،و)90
او در تفسیر برخی آیات ،عالوه بر به کاارگیری روش قارآن باه قارآن از عقا هام بارای
َ
ایجاد ارتباط بین آیات مختلف استفاده کرده است .برای نمونه او در تفسیر آیۀ « َي َب ِني ِإ ْس َىا ِائمل
ْ ب ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ب َ َ ْ ب ْ َ َ ْ ب ْ َ ْ ب
ْ ب
َ َ
ب
ون ِب َع ِدك َْ َو ِإ َّيى َي َى َِْ ببل ِ »(بقاره )11،باه آیاۀ
أ
اذكاوا ِنعت ِتيَ ال ِتي أنعتت علملَ وأوَلا ِبع ِدي ِ
َ
ما َأ بنف ََ ب َْ َو َأ ْم َل َال ب َ بم َّ َل ب بَ َ
الج َّن َة بي َُ ه بلل َ َي َسبمل هالل ََ َم ُْ بت بلل َ َو بي ُْ َت بلل َ
«إ َّ هالل َ ْاد َت َاى م َا ْال بت ْؤمن َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َ ه َ ْ َ ْ ب ْ َ ْ ب ب َّ
َ ْ ً َ َ ْ َ ًّ
َ ْب ْ َ َ ْ َْ َ َْ
َّ
َ
َ
ْ
وعدا علم ِ َُ َِي التلَا ِ و ِاإل ِنج ِمل والُاآ ِ ومىا أوَى ِبع ِىد ِه ِمىا اللى ِ َ ستب ِشىاوا ِببىم ِعلَ ال ِىِي
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َب َي ْع بتَ ب َو َذل َك بِ َل ْال َف ْل بن ْال َعظ ب
ىمَ»(توبه )000 ،استشهاد کرده و بیان کرده ،مراد از «عهاد» ذکار
ِِ ِ
ِ

شده در آیه ،جهاد در راه خداست که خطابی عمومی است و اختصاو به بنیاسرائی ندارد و
پیروان همۀ ادیان آسمانی را شام میشود؛ به هماین دلیا در تاورات ،انجیا و قارآن خداوناد
نسبت به آن تذکر داده شده است(.ابن ز ید ،2101،و)87-79
 .2 .4به کار گیری احادیث نبوی(ص) ،اقوال صحابه و تابعین

ز یدبن علی در تبیین واهگان قرآن از احادیث معصومین(ع) بهره برده اسات .بارای نموناه
او در آیۀ  77سورۀ فرقان در تبیین واهۀ «لزام» به قول امام ا
سجاد(ع) استناد کرده اسات(.ز یدبن
علی)200/0552 ،
ز یدبن علی اقوال صحابه و تابعین را نیز در تفسیرش آورده؛ ولی نامی از آنان نبارده اسات
و آن با مراجعۀ به تفاسیر دیگر دانسته می شود .ز ید از صاحابهای چاون «عبداللاه بان عبااس»،
«ابن مسعود»« ،جابربن عبدالله انصاری» و تابعینی مانند «سعیدبن جبیر»« ،محمدبن حنیفه»،
«عکرمه»« ،حسن بصری»« ،قتاده» و « ا
ضحا » نق قول کرده است (.همان ،و )91برای

َ َّ َّ َ
الَبمل ِّيَاه»(عبس )21 ،گفته اسات کاه آن آساان کاردن راه خاروج افا ،
مثال ،در آیۀ «ََ
ا
هنگام تولد است(همان ،و .)190مراجعه به تفاسیر دیگر روشان مایساازد ،او ایان قاول را از
ابن اعبااس ،قتااده و اسادی نقا کارده است(.اوسای ،0115،ج ،01و270؛ ابرسای،0118 ،
ج ،01و)999
تفسیر قرآن با استفاده از احادیث نبوی (و) دومین منبع در تفسیر عبدالرحمان بان ز یاد
َّ َ
ْب
است .برای مثال در تفسیر آیۀ « َعل َت ب د ِد بيد الُ َىلى»(نجم )9،با استناد به روایت نبوی(و) بیاان
میکند ،سادرةالمنتهی را پوشاشهایی از ااال و فرشاتگان در برگرفتاه باود (.ابان ز یاد،2101،
و)85
ابن ز ید از آرا صحابه و تابعین نیز بهره بارده اسات .از جملاه کساانی کاه از آناان نقا
کرده« ،عمربن خطاب»« ،ابان مساعود»« ،علای بان ابای االاب»« ،ابان عبااس»« ،ابای بان
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کعب»« ،عبدالله بن عمر»« ،کعب بن مالک»« ،ابوهر یره»« ،ابان شاهاب زهاری»« ،کعاب
قرظی» و «مالک بن انس» است (.همان ،و)55
َ َّ
َ
اَ َي ِف ذ َْ ًوا»(ذار یاات )0،از ابان عبااس آورده اسات کاه
ابن ز یاد در تفسایر آیاۀ «والىِ ِ
َ
َ َْ ب
«ر یا » به معنای باد اسات(.ابن ز یاد ،2101،و )011همچناین در تفسایر آیاۀ «ن ْح بىا ذلُ َنى ِ َْ
َ
َ َ َ ب
َود َد ْعن أ ْس َىاِ َْ»(انسان )28،از ابوهر یره نق کرده است که مراد از «أ ْسار» مفاصا اسات کاه
خداوند متعال با آن استخوانها را به هم متص نموده است(.همان ،و.)011
 .3 .4توجه به نکات ادبی

«غر یب القرآن» ز ید بن علی (ع) از جملاه تفاسایری اسات کاه در آن عاالوه بار تفسایر
لغات ،دربارۀ برخی از مباحث علم معانی و بیان مانند ایجاز و ااناب ،تشابیه ،اساتعاره و کنایاه
نیز مطالبی آمده است(.ابن ندیم ،0099 ،و )70وی برای تأیید تفسیر خود به اقوال عارب نیاز
استناد می کند .برای مثال ،در تبیین آیۀ «َ هم ب ِ و يىة» (قارعه )5،بیاان مایکناد ،هنگاامی کاه

کسی در دشاواری قرارگیارد ،عارب آن را « َهاوت باه ُّاماه» مایخواناد (ز یاد بان علای،0552،
و )159این تعبیرنوعی نفر ین و کنایه از خاواری و گرفتااری اسات( .بغاوی ،0121،و257؛
ثعلبی ،0122 ،ج ،01و)271

َ
وی همچنین آیۀ «واالَض بعد ذل َعَم »(نازعات )01 ،ضمن آن که واهۀ «دحیهاا» را

«بسطها»(گستراندن) معنا کرده ،با استشهاد به قول عارب بیاان مایکناد کاه «ماع» باه معناای
«بعااد» اساات(.ز ید باان علاای ،0552،و .)191نظیاار ایاان قااول در تفاساایر دیگاار وجااود
دارد(.شوکانی ،0100 ،ج ،9و197؛ اباابایی ،0107 ،ج ،21و.)051
ز ید بن علی (ع) در تبیین واهگان ،اهتمام چندانی به اشعار عرب ندارد .تنها ماوردی کاه
ا
وی به شعر استناد نموده ،ذی آیۀ  1سورۀ مدثر است.
چنان می نماید که ز ید بن علی(ع) قائ به وجود ترادف در قارآن باوده اسات؛ چاون در
َ
تفسیر وی نمونههای متعددی از بیان مترادفات وجود دارد .برای مثاال ،واهۀ «دى َنآ ب » را در آیاۀ
َ
ب َ َ
« َوال َي ْج ِا َم َّنل َْ د َنآ ب ْل َم(»...مائده )2 ،با «العداوة» و «البغضا » متاردادف دانساته اسات(ز ید
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َ
بن علی ،0552،و )077تفاسیر دیگر نیز واهۀ «د َنآ ب » را به معناای بغاض دانساتهاند( .ثعاالبی،
 ،0108ج ،2و)008
ب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
همچنین ذی آیۀ «َل َّت أَل ال أَ هَ اَِل َ
ما»(انعام )79 ،معنای واهۀ «اف » را به معنای
ِِ
ِ
«غاب»(غروب کرد) و «زال»(از بین رفت) گرفته است (ز ید بان علای ،و 085و ناک :ابان

منظور ،0101،ج ،00و)005
نکتۀ دیگری که در تفسیر غر یب القرآن به چشم میخورد ،این است کاه ز یاد باه نکاات
َ
ا
َب َ
اض َىم َة»(حاقاه)20 ،
بالغی خصوصا مجاز عنایت دارد؛ برای مثال ،وی در آیۀ «َ ل َىي عمش َىة َ ِ
اض َم َة» را به معنای «مرض ای » گرفته است( .ز ید بن علی ،0552،و)102
«َ ِ
َ
ز ید در آیۀ « َو َدين به ِبِبح َعظىمَ»(صافات )017 ،ذبح را مذبو معنا کرده است(ز ید بن
َ
علی (ع) ،0552،و .)011تأوی مصدر باه اسام مفعاول را مجااز مفارد یاا مرسا ماینامناد.
(ساایوای ،0117 ،ج ،2و )790بساایاری از ا
مفسااران همااان تفساایر زیااد را بااه دساات داده
اند(.شوکانی ،0100،ج ،1و199؛ مغنیه ،0121 ،ج ،9و)091
دقاات در روای اات تفس ایری عباادالرحمان باان ز یاد م ایرساااند کااه او در کااالم عاارب و
اسلوبهای خاو آن ا
تبحر داشته و اصول و قواعد آن را مایشاناخته اسات؛ هرچناد توجاه باه
اصول و قواعد عربی ،گرایش غالب در تفسیر او نیست .همچنین استناد به کالم و اشعار عربای
در تبیین برخی واهگان ،اشاره به اسلوبهای بالغی در تفسیر وی مشهود است .او در تفسیر آیۀ
َ َ َّ َ ب ب َ ب ْ
لع َمِ ِلللا ِب َّلط ِغ َم ِة»(حاقه )9،بیان میکند« ،ااغیه» مانند «عاقبه» مصدر است و این
«َمم َت
َ
َ
َّ
َ
تفسیر با آیۀ «كِ َب ْت َ بت ب
لع ِب َط َْ َلاِ » (شمس )00،تایید میشود (.ابن ز ید ،2101،و)012
َب
ََْ هْ َ َ
ب
الدن َم ك َتث ِىل َِ يىح
عبدالرحمان بن ز ید کلمۀ « ِصر» را در آیۀ « َمثل َم بي ِنفُل َ َِي ِِ ِِ ِه الحم
ِ
َ
َ
ْ
َ َ ََ َْب ب
َ
َِم ِص ٌّا أ َصى َبت ََ ْىا ْىل َم مل بتىلا أنف ََى َْ»(آل عماران )007 ،باارده معناا کارده اسات (.ابان
ز ید ،2101،و)010
همچنین او در موارد متعددی به اقوال عرب اساتناد کارده اسات .در تفسایر آیاۀ « َّ
الىن ْج بَ
َّ
الث ِ بىَ»(اارق )0 ،بیان میکند ،منظور از آن ،زح است کاه بار دیگار ساتارگان ارتفااع یافتاه
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است؛ چراکه عرب بر پرندهای که در دل آسامان اوج مایگیارد ،ثاقاب اااالق مایکناد(.ابن
ز ید ،2101،و .)019ابن ز ید همچنین در مواردی انادکی مانناد آیاۀ  29ساورۀ ناو و آیاۀ 21
سورۀ انسان به شعر عرب استناد کرده است(.ابن ز ید ،2101،و)091
 .4 .4به کار گیری دانشهای علوم قرآنی

دانش هایی که آن زید بن علی و عبدالرحمن بن زید در تفسیر آیات بهره بارداری کارده
اند ،به قراری است که در پی می آید:
الف .بیان اسباب نزول آیرات :ز یدبن علی در تبیین برخی آیات به اساباب نازول اشااره
دارد؛ برای نمونه ،ذی آیۀ  01سورۀ مساد ،واهۀ «إمراتاه» را «أم َجمیا بنات حارب بان ام ایاه»
معرفی میکند(.ز ید بن علی ،و )919و در آیۀ  0سورۀ کاوثر ،ماراد از عباارت «شاانئک» را
«عاو بن وائ سهمی» یا «کعب بن ائشرف یهودی» بیان میکند(.ز ید بن علی ،و.)910
عبدالرحمان بن ز ید نیز در تفسیر به این امر ،اهتمام داشاته و علام و احاااه او باه احاوال
عرب جاهلی و تحوئت صادر اساالم ،در ایان امار بسایار ماؤثر باوده و آثاار آن در تفسایر وی
ب ه ْ ب
َْب َ َ
مشهود است؛ برای مثال ،در تفسیر آیۀ « َو َي َْتفتلنك َِي ِّالن ََ ء ِل الل ب بيف ِتمل َْ َِىم ِ َّا»(نسا )027،
به عدم ارث بری زنان و صغار در دوران جاهلیت و به این که چگونه زنان همانند کائ باه ارث
ََه
َ َ
برده میشدند ،متذکر شده است (.ابن ز یاد ،2101،و )000او در تفسایر آیاۀ « ْىد ن َىاى هُل َىَ

َو ْج َك َي َّ
الَ َت ء»(بقره )011،بیان کرده است که پیامبر(و) آرزو و درخواست داشت ،قبله به
ِ ِ
َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
سوی بیت الله الحرام تغییر کند(.ابن ز ید ،2101،و )000یا در تفسیر آیۀ « ِإ الصف والتاو ِمىا
َ َ
ه َ
ْ َ َ َ َ َ
َ
َ
د َع ِآئ ِا الل ِ َ َت ْا ََ َّ ،ال َب ْمت أ ِو ْاعت َت َا َا بج َن َ َعل ْم ِ أ َي َّط َّلن ِب ِ َت »(بقره )098،ذکر میکناد کاه
این آیه ناظر به اکراه برخی مسلمانان از انجام سعی بین صفا و ماروه اسات .در زماان جاهلیات
بتهایی بر آن دو کوه منصوب بود(.ابن ز ید ،2101،و)021-000
ب .ناسخ و منسوخ :عبدالرحمان بن ز یاد باه داناش ناساخ و منساوخ آ گااهی داشاته و
کتابی با عنوان «الناسخ و المنسوخ» به او منسوب است که درگاذر زماان از میاان رفتاه اسات؛
ا
بنابراین کامال ابیعی است که از این علم در بیان تفسیری خود بهره بارده باشاد .وی در تفسایر
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َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ ِّ ب َ َ ْ ْ َ َ ً ب َ َ ْ َ َ ب ب
ما الف َِشة ِما ن ََ ِآئل َْ َ ْستش ِ بدوا َعل ْم ِ َّا أ َْ َبعة ِّمنل َْ َ ِإ د ِ بدوا َم ْم َِللِ َّا َِىي
آیات «والا ِهي يم ِه
ْ
َ
ب
َّ َ
ً
َ ب ب
َّ َ َّ ب ْ ب
َ
َ ه َب
ْب ب
لف ََت َ َيت َلَ ِ َّا ال َت ْلف أ ْو َي ْج َعل الل ب ل َّا َس ِبما»(نسا  )09،و « َواللِا َ َيم ِه َم ِن ِمىنل َْ َآذوِ َتى
البم ِ
ه َ َ
َ َ َ َ ََ ب ْ ب
َ ِإ ه َب َوأ ْصل َح َم ْع ِاضلا َع ْن َت ِإ َّ الل َ ك َ ه َّل ًاب ََّ َِ ًمت »(نسا  )09،میگوید ،این آیاات باا آیاۀ
َ
ب
ب ََ ْ
ب َّ
« َّالَّ ِان َمة َو َّالَّ ِاني َ ْج ِل بدوا كل َو ِاَ َد ِّم ْن َت ِمئة َجل َد َ »(نور )2،نساخ شاده اسات(.ابن ز یاد،2101،
و)009
َ
َ
ب
ً ِّ
َ َّ
َ
َ َ ْ
َّ
َ
همچنین آیۀ « َوال ِِ َيا بيت َلَ ْل َ ِمنل َْ َو َيِ بَو َ أ ْن َو ًاج َو ِص َّمة أل ْن َو ِاج ِ َ َّمت ًع ِإل ال َح ْل ِ غ ْم َىا
َ
ب
َ َّ
َّ
َ
ْ
َ َ َْ ب
َب
َ
ِإذ َااج»(بقره )211،با آیۀ « َوال ِِ َيا بيت َلَ ْل َ ِمنل َْ َو َيِ بَو َ أ ْن َو ًاج َيت َا َّب ْص َا ِبمنف َِى ِ َّا أ َْ َب َعىة أدى َا
َ
ب
ْ
َ ب َ
َو َعش ًاا»(بقره )201،نساخ شاده اسات(.ابن ز یاد ،2101،و )009و نیاز آیاۀ «ك ِت َىَ َعل ْىمل َْ ِإذا
ًّ َ
ىىاا ْال َلصى َّىىم بة ل ْل َلالى َ
ىىا َأ ََى َ
ىىا ب َ
ىىد بك بَ ْال َتى ْ
ما بىىى ْل َت ْع ب
ىىد ْيا َواأل ْ ى َ
ىىا َُ َذ ْمى ً
ىىل بف إ َهى َ
ََ َضى َ
ون ََُىىى َعلىىى
ا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْال بت َّتُ َ
ما»(بقره )081،با آیات ارث نسخ شده است(.ابن ز ید ،2101،و)009
ِ
دقت در موارد استعمال ناسخ و منساوخ از ساوی ابان ز یاد حااکی از آن اسات کاه ایان
اصطال در نظر ابن ز ید مفهوم وسیعی داشته؛ اوری که عام و خاو و مطلاق و مقیاد را هام
شام می شده است.
موردی از توجه ز یدبن علی(ع) به ناسخ و منسوخ مشاهده نشد.

ج .توجه به قراات :ز ید به قرائات مختلف توجه داشته است .وی ذی آیۀ « َوم ِل على
َ
َ
مَ ِبضنما»(تکویر )21 ،دو نوع قرائت از واهۀ «ضنین» را مطر کرده و اظهار داشته اسات،
الَ ِ
اگر واهۀ «ضنین» با ضاد خوانده شود ،به معنای بخی و اگر با «ظا » خوانده شود ،باه معناای
متهم است(ز ید بن علی ،0552،و .)197نظیر این قول را در بعضی از تفاسیر میتوان مشاهده
کرد( .ابن قتیبه ،0100،ج ،0و112؛ اوسی ،0115،ج ،01و )287ز یدبن علی به ذکار هماین
َ
دو وجه بسنده کرده است .او آیۀ « َّاللى ب َّالىِي َذ َل َُ ْ
لىَ ِم ْىا ض ْىع َف»(روم )91 ،را مرباوط باه دوران
کودکی دانسته و بیان کرده است ،اگر واهۀ «ضعف» به فتح قرائت شود ،مربوط به ضعف بعاد
از دوران پیری است( .ز ید بن علی ،0552،و )005بیشتر لغویون بر این باورند که اگار ضااد
به ا
ضم قرائت شود ،مربوط به ضعف بدن است و اگر به فاتح قرائات شاود ،مرباوط باه ضاعف
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عق است( .ثعالبی ،0108 ،ج ،1و )189مشهور اسات کاه قرائات حمازه و عاصام باه ا
ضام
است؛ ااما بق ایۀ اقرا به فتح خواندهاند( .ابرسی ،0118،ج ،8و)189
ا
وی در قرائت یک واهه از شاذ بودن یا صحیح باودن واهه ساخن نمای گویاد و قاولی از
صحابه و یا تابعین و اه بیت نق نمی کند.
عبدالرحمان بن ز ید نیز در علم قرائت تبحر داشته و از آن در تفسیرش بهره جسته اسات.
َ َّ َ ْ ب ب ب ْ ْ ًّ َ َّ َ َ ْ ب ْ ْ
ىاي»(مؤمناون )001،مایگویاد،
ك
برای مثال در تفسیر آیۀ «َ هفِهتلَِ ِسف ِا ي َت أنَىلكَ ِذ ِ
ا
ْ
مسخر نمودن و به کارگیری اسات و باه ا
ضام ساین باه معناای
«سخ ِر ًّیا» به کسر سین به معنای

استهزا است (.ابن ز ید ،2101،و)028
َّ
َ
هاامچناین در آیااۀ « َو َج ِِى بىدوا َِىىي اللى ِ ََى َّىق ِج ى ِع ِه»(حااج )78،از اباان عباااس ماای آورد:
«وج ِدوا َ الل َق ج عه كت ج ِدهَ او ما »که عبارت «كت ج ِدهَ او مىا » ز یادتی بر
ا
نص قرآن است و در مصحف عثمانی وارد نشده است .ابن ز ید در برخای آیاات ،بادون هایچ
ا
گونه تفصیلی ،به ذکر قرآئات پرداخته است .وی قرآئات ضعیف و شاذ را هم ذکر کرده است.
(ابن ز ید ،2101،و ،009بقره ،ذی آیات  091و )295
د .بیان معربات و توجه به لهجات مخاللف عرب :ز یدبن علی از جمله مفسارانی اسات
که به واهگان بیگانه در قرآن عنایت داشته و حدود  20واهه را در شمار واهگان بیگانه به حسااب
آورده است .او واهۀ فردوس را برگرفته از زباان رومای و باه معناای بوساتان مایداند(.ز یاد بان
علی ،0552،و )291این قول از دیگران نیز نق شده است(سایوای ،0117،ج ،0و .)291او
همچنین واهۀ « ا
سجی » را ا
معرب سن و گ و به معنای سخت و شدید دانساته اسات( .ز یاد
بن علی ،0552،و )221روش ز ید در نق واهگان بیگانه ،به این صورت است کاه او باه اصا
ا
الفاظ اشارهای ندارد و صرفا به بیان این که آنها از چه زبانی مشتق شده است ،میپردازد.
ََ
َ َّ
وی همچنین به لهجات مختلف عرب عنایت دارد .برای نمونه در آیۀ «اَلىَ َيمىئ َِ الىِيا
َ
آ َم بنلا»(رعاد )00 ،واهۀ « َییا َئس» را «یعلام» معناا کارده و افازوده اسات کاه آن باه لغات َنخاع
است(.ز ید بن علی ،0552 ،و )201برخی از ا
مفسران دیگر نیز این واهه را برگرفته از لغت نخع
دانسته اند (.فیض کاشانی ،0109،ج ،0و)70
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َ َ ِّ َ َ َ َ
الحىاام»(بقاره )011 ،اسات کاه در آن واهۀ
التَىجد
ىطا
د
نمونۀ دیگر آیۀ «َل وج ى
ِ
ِ
ِ

«وجهک» را به لغت اه یثرب دانسته و بیان داشته است ،واهۀ «شطر» در لغت بنی تغلاب باه
معنای نصف است(.ز ید بن علی  ،0552،و)005

در تفسیر عبدالرحمان بن ز ید نیز ماواردی از تفسایر لغاوی باه چشام مایخاورد .وی باا
ْ
استعانت از کالم و شعر عرب به تبیین واهگان پرداخته است .برای مثال ،او در تفسیر آیاۀ « َو ِإذ
ُّ
َأ َذ ِْ َن م َمث َ بل َْ َو ََ ََ ْع َن ََ ْل َ بل بَ ه
الط َ
ىلَ»(بقره )90 ،بیان کرده که «الط َور» واههای سر یانی است و
ِ
َّ َ ْ َ ْ ب َ
َّ
ساار یانی از مهمتاار ین لهجااات آرام ای اساات .هاامچن این در تفس ایر آیااۀ « ِإنىىك ِب ى لل ِاع التُىىد ِس
ب
ط ًلى»(اه« )02 ،اوی» را لغت مصری کهن به معنای سرزمین دانسته است (.ابن ز یاد،2101،
و)090
 .5 .4استفاده از قواعد عقلی و اجتهاد در تفسیر

از مشخصاااات تفسااایر تابعاااان ،گشاااوده شااادن بااااب اجتهااااد و گساااترش آن باااود.
(معرفت ،0081،ج ،2و )221ز ید بن علای(ع) در تبیاین بعضای از واهگاان مطاالبی را مطار
میکند که کمتر در سایرکتب تفسیر آمده و پیدا کاردن ارتبااط آن واهه باا معناایی کاه ا
مفساران
گفتهاند ،نیازمند ا
تأم بیشتر است .برای مثال ،در تفسیر آیۀ  01ساورۀ مائاده واهۀ «فاغر یناا» را
َ
«فتحنا» معنا کرده است( .ز یادبن علای ،0552،و )081واهۀ «اغارا » باه معنای چسابیدن باه

چیزی است و سپس به معنای تشویق و وادار ساختن به کاری استعمال گردیده اسات؛ بناابراین
شام هر نوع برانگیختن و انداختن نمیشود؛ بلکه منظور از آن برانگیختنی است که بچسابد و
جدا نشود؛ یعنی دشمنی که بین یهود و نصااری اسات تاا قیامات خواهاد ماناد و از آناان جادا
نخواهد شد .واهۀ «فتحنا» را هیچ کدام از تفاسیر مطر نکردهاند.
تفسیر عبد الرحمان بن ز ید نیز در ساطح وسایعی از عنصار عقا و اجتهااد بهاره جساته
است.
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 .9مقایسۀ روشهای تفسیری زید بن علی و عبدالرحمن بن زید
بررسی منابع و مستندات تفاسیر مذکور ،حاکی از روشمندی آنهاسات کاه در دو ساطح
اشتراکی و اختصاصی قاب بررسی است.
 .1 .5روش اجتهادی جا مع

روش تفسیری زید بن علی و عبدالرحمن بن زید ،اجتهادی جامع است؛ ز یرا باه جواناب

مختلف تفسیر اعم از لغت ،ادب ،فقاه و کاالم متناساب باا علاوم ،آ گااهیهاا ،تخصاصها و
نیازهای متداول عصر خود پرداختاه اناد .منتهاا اهتماام ویاژۀ هر یاک از آناان در بهرهگیاری از
منابع ،روش تفسیری غالب در این دو تفسیر متفاوت است.
 . 2 .5روش ادبی

ز یدبن علی در تفسیر خود بیشتر به جنباههای ادبای پرداختاه اسات؛ چارا کاه وی بیاان
فصیح و بلیغی داشته(یعقوبی،ج ،2و )029و عالوه بر فصاحت ،دارای قلم ادیبانهای نیز باوده
و این ویژگی در نوشتههای او مشهود است .بارای مثاال در کتااب «الصافوه» میتاوان سایطرۀ
علمی و ادبی او را مالحظه کرد(.رضوی اردکانی ،0090،و )75از ایان رو ،روش غالاب وی
در تفسیر ،استفاده از علوم ادبی به ویژه علم لغت است.
 .3 .5روش قرآن به قرآن

بررسی تفسیر عبدالرحمن بن ز ید نیز حاکی از آن است که قرآن محوری از ویژگیهاای
بارز آن است و او برای تبیین آیات قرآن به اور گسترده از ایان منباع ،بهاره بارده اسات .کمتار
بیانی در تفسیر او خالی از استشهادات قرآنی است .کثرت استشهادات قرآنای وی باه گوناه ای
است که در برخی موارد تفسیری بیش از یک آیه را ذکر کرده و شماری از آیات مشابه را گارد
آورده است .با توجه به کثرت استشهادات قرآنی در تفسایر عبادالرحمانبن ز یاد و محاور قارار
دادن آیات قرآن در تفسیر ،روش تفسیری او قرآن به قرآن است.
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 .6مقایسۀ گرایشهای تفسیری زید بن علی و عبدالرحمن بن زید

مقصود از «گرایش» یا « ااتجاه» تفسیری که گاهی هم عرض مفااهیمی چاون ماذاهب،

مکاتب تفسیری قرار داده میشود تأثیر باورهای مذهبی ،کالمی ،جهتگیاریهاای عصاری و
علمی در تفسیر قرآن است که براساس عقایاد ،نیازهاا و ذوق و تخصاص علمای مفسار شاک
میگیرد( .شاکر ،0082 ،و)19
.1 .6گرایش فقهی

از آنجا که قرآن و ا
سنت مهمتر ین منبع احکام دینی اسات و قارآن کار یم آیاات متعاددی

دربارۀ احکام تکلیفی دارد ،فقه القرآن یا آیاتائحکام ،باه صاورت یاک گارایش تفسایری ،از
قرنهای اولیه مطر بوده است.
در روایات تفسیری ز ید بن علی(ع) تفسیر آیاتائحکام نیز باه چشام میخاورد؛ باا ایان
َ
ب
وجود این گرایش در تفسیر ز ید بن علی صبغۀ غاالبی نادارد .بارای مثاال ،ذیا آیاۀ «َ مَى ک
َ
ٌ
هَايح ِب ََ » (بقره )225 ،بیان کرده است ،االق دو بار ،ممکن است (.ز یادبن
تعاون او
ِب
َ
علی ،0552 ،و)029
اما از آنجا که ابن ز ید از فقهای مدینه و دارای آرای فقهی بوده است ،روایاات وی ذیا
ا
اغلب آیاتائحکام دیده میشود .به دلی وجود آرای فقهی او در مصادر حادیثی متااخر نظیار
مواا مالک ،سزگین معتقد است که او کتابی در فقه تدوین کارده کاه باه دسات ماا نرسایده
ا
عبدالبر آرای فقهی او را ذی عنوان «مراسی عبدالرحمان بن ز ید بن اسالم عان
است .البته ابن
نفسه» جمع آوری کرده است(.سزگین ،0102 ،ج ،0و )88ابن ز یاد باه تفسایر آیاتائحکاام
َ َ ه َ َّ َ َ ب ْ َ ْ ب ْ ْ ب ب
لع»(مائاده)0،
ُ
اهتمام ویژهای داشته است .برای مثال ،در تفسیر آیۀ «ي أي ال ِِيا آمنلا أوَلا ِب لع ِ
بیان میکند ،مراد از عقود میتواند بیع ،نکا یا شرکت باشاد کاه انساان در تعاما باا دیگاران
انجام میدهد و یا آن چیزی است که انسان خود را ملازم باه انجاام آن مایکناد؛ مانناد ناذر و
قسم(.ابن ز ید ،071،و)2101
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همچنین ابن ز ید در تفسیر برخی آیاات قارآن ،آرای فقهای دارد کاه باا رأی غالاب اها
َ َْب ْ
ىلا َأ َّن َتى َغن ْت بىتَ ِّمىا َدىيْء ََ َىم َّ ل هلى بذ بت ََى ب
سنت همسو نیست .برای مثاال ،در تفسایر آیاۀ «واعلت
َ
ِ ِ
ِ
َول َّلا بسل َولِي ْال بُ ْا َب َو ْال َم َت َم َو ْال َت ََى كما َو ْابىا َّ
الَ ِىب ِمل»(انفاال )10،باا نقا حادیثی از پیاامبر
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
اکرم(و) در جن خیبار و در جر یاان تقسایم غناائم آن ،باا بیاان «ِىِا الفتىَ مىاعوع على
َُىاائلَ» مصرف خمس را تبیین میکند و از آنجا که این بیاان باا آرای فقهای اها سانت در
باب خمس سازگاری ندارد ،برخی از علمای اه ا
سنت ،ابن ز ید را متهم باه اشاتباه در فهام یاا
کتابت حدیث نموده و از این رو حکم باه ضاعف حادیث او دادهاناد .ایان حادیث در مساند
احمااد حنبا  ،ساانن نسااائی ،ساانن ابااو داود بااا لفااظ «مااردود فایکم» آورده شااده اساات(.ابن
حنب ،ج ،9و009؛ نسائی ،0100،ج ،7و000؛ ابوداود،ج ،0و)82
با عنایت به فراوانی آرا فقهی عبدالرحمان بن ز ید بان اسالم و توجاه او باه تفسایر آیاات
ائحکام ،گرایش فقهی را میتوان گرایش غالب در تفسیر او دانست.
 .2 .6گرایش کالمی

دئلت روشنی در تفسیر ز ید بن علی و عبدالرحمان بن ز ید مبنی بر جهتگیری کالمای
دیده نمیشود .البته پرداختن ز ید بن علی به جنبه های ادبی و بالغی قرآن را مای تاوان کالمای
به شمار آورد؛ از این جهت که در حمایت از ساحت قرآن دانسته می شود .منتها جای شاگفتی
است ،علیرغم گرایش شیعی ز ید بن علی مطلبی در تفسیر وی مبنای بار دفااع از عقائاد شایعی
وجو ندارد .حتی او ذی آیۀ  217سورۀ بقره مراد از عبارت « ِمن االناس» را بیاان نکارده اسات؛
در حالی که اکثار تفاسایر شایعی ،آن را نااظر باه اماام علای(ع) دانساته اناد(قمی ،0097،ج،0
و70؛ ابرسی ،0118 ،ج ،0و)051
 .3 .6گرایش ادبی

عنوان اثر زید بن علی به خوبی بازگوکنندۀ گرایش ادبی او در تفسیر است .او در تفسایر
خود به تحلی واهگان ،استناد به اقوال عرب و بیان نکات بالغای پرداختاه اسات .بارای نموناه،
َ
ََ ه َ ب
َلاِ ِ َ»(اباراهیم )5 ،واهۀ «افاواههم» را «السانتهم» معناا کارده
ا
َ
َ
ز ید در آیۀ «َاعوا ايدي
ِ
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است(.ز ید بن علی ،0552،و )200که اشاارهای باه مجااز مفارد و مرسا باا عالقاۀ محل ایات
است؛ چرا که گفتار تنها با زبان پدید می آید( .هاشمی ،0075 ،و .)299وی همچنین در آیۀ
 22سورۀ ذار یات ،واهۀ «رزق» را «مطر» معنا کرده است(.ز ید بن علی  ،0552 ،و )087ز یرا
باران سبب رزق و روزی است ،نه این که خودش روزی باشاد .سایوای ایان ناوع مجااز را در
زمرۀ مجاز مفرد آورده و از آن با عنوان ااالق ا
مسبب بر سبب یاد نماوده اسات .سابب بااران و

ا
مسبب رزق و روزی است( .سیوای ،0117،ج ،2و)97

عبدالرحمان بن ز ید نیز در تبیین آیات ،استناد ادبی داشته است؛ اما این رویکرد ،گرایشی
غالب در تفسیر وی محسوب نمیشود.

 .7نتایج
نتایجی که از پژوهش حاضر به دست می آید ،از این قرار است:
 .0دغدغۀ اصلی زید بن علی و عبدالرحمن بن زید استفاده از تخصصهای علمی خاود
برای پاسخگویی به نیازهای معرفتی عصرشان بوده است .تفاسایر آناان بار نقا روایاات مبتنای
است ،در نگاه کالن جز تفاسیر روایی به شامار مایروناد؛ اماا چاون ترکیبای از چناد روش و
گرایش تفسیریاند و به شیوۀ ترتیبی تمام آیات را تفسیر کردهاند ،از جملۀ «تفاسیر جامع» تلقی
میشوند.
 .2این دو مفسر ،روشها و رویکردهای مشترکی دارند؛ اما در میزان استفاده و اهتمام بار
هر یک از آنها تفاوتهای آشکاری دارند .تفسیر ز ید بن علی بیشتر بار رویکارد ادبای اساتوار
است؛ اما عبدالرحمان بن ز ید رویکرد تفسیری خاود را بایشتار بار پایا تأما در آیاات قارآن،
استوار نموده و از روش تفسیری قرآن به قرآن به اور وسیع بهاره بارده اسات .از آنجاا کاه او از
فقهای مدینه بوده ،به تفسیر آیات ائحکام اهتمام ویژهای داشته است و گرایش فقهی ،گارایش
غالب تفسیر او به شمار می رود.
 .0صاحب غر یب القرآن در بهرهگیری از اقوال صحابه و تابعین عنایتی به ذکار ناام آناان
ندارد .همچنین اقوال مختلف را ذی آیه نمیآورد و به ذکر قول برگزیده بسنده میکناد .تبیاین
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دقیق واهگان غر یب ،الفاظ ا
معرب ،مترادف و توجه به نکاات بالغای از جملاه مجااز وکنایاه از
ا
ویژگیهای تفسیر اوست .او به بیان تعدد قرائات پرداخته؛ اما شاذ بودن یا صحیح باودن آنهاا را
ذکر نکرده است.

ا
در مقاب  ،عبدالرحمان بن ز ید به قرائات ضعیف و شاذ هم پرداخته و در نقا از صاحابه

و تابعان ،اسامی آنان را ذکر کرده است .ابن ز ید از آرا صحابه و تابعین در جهت تبیین لغات،
ا
بیان وجه مجازی آیات ،بیان آرای فقهی ،روشن نماودن زمیناههاای تاار یخی ماؤثر در تفسایر و
مشخص کردن شخصیتهای مبهم استفاده کرده است .این دو مفسر در تبیاین آیاات ،اهتماام
چندانی به اشعار عرب نداشتند.

 .3منابع
.0

آقا بزرگ تهرانی( ،بی تا) ،الذر یعه الی تصانیف الشیعه ،بیروت :دارائضوا .

.2

ابن حجر ،احمدبن علی 0111( ،ق) تهذیب التهذیب ،بیروت :دارالفکر.

.0

ابن جوزی ،ابوالفرج0122( ،ق)  ،زاد المسیر فی علم التفسیر ،بیروت :دارالکتب العربی.

 .1ابن حبان ،ابوحاتم محمد 0570( ،م ،).الثقات ،حیدر آباد هند :دائره المعارف العثمانیه.
 .9ابن حنب  ،احمد0595(،م) ،المسند ،بیروت :المکتب ائسالمی و دارصادر للطباعۀ و النشر.
 .9ابن ز ید ،عبدالرحمان( )2101تفسیر ،ابو السعود بدر ،عبدالله ،إربد ،اردن :عالم الکتب الحدیث للنشر و التوز یع.
 .7ابن قتیبه ،عبدالله بن مسلم0100( ،ق)  ،غر یب القرآن ،بیروت :دارالمکتبه الهالل.
 .8ابن منظور ،محمد بن ا
مکرم 0101( ،ق) ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر.
 .5ابن ندیم ،محمدبن اسحاق 0099(،ش) ،الفهرست ،ترجمه وتحقیق محمدرضا تجدد ،تهران :امیرکبیر.
 .01ابوزهره ،ا
محمد(،بی تا) ،ائمام ز ید حیاته و عصره – آراوه و فقهه -بیروت :مکتبه ائسالم ایه.
 .00ایازی ،سید محمدعلی ( 0101ق) ،المفسرون حیاتهم و منهجهم ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهن
ارشاد اسالمی.
 .02بخاری ،اسماعی بن ابراهیم ( ،بی تا) ،التار یخ الکبیر ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .00بروکمان  )0579( ،تار یخ ائدب العربی ،مصر :دار المعارف.
 .01بغوی ،حسین بن مسعود0121( ،ق) ،معالم التنزی فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیا التراث العربی.

و
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 .09ثعالبی ،عبدالرحمن بن ا
محمد0108(،ق) ،جواهر الحسان ،بیروت :دار احیا التراث العربی.
 .09ثعلبی نیشابوری ،ابواسحاق0122(،ق) ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیا التراث العربی.
 .07خویی ،ابوالقاسم ،)0095( ،معجم الرجال الحدیث ،قم :مرکز نشر آثار شیعه.
 .08داودی ،محمد بن علی( ،بیتا) ،ابقات المفسر ین،بیروت :دارالکتب العلمیه .
 .05ذهبی ،ابو عبدالله ( ،بی تا) ،میزان ائعتدال فی نقد االرجال ،بیروت :دار المعرفه.
 .21رضوی اردکانی شیرازی ،س اید ابوفاض  ،)0090( ،شخص ایت و قیام ز ید بن علی (ع)( ،بی جا) :انتشارات علمی و
فرهنگی.
ا
 .20زرکلی ،خیر الدین )0589(،ائعالم قاموس تراجم ئ شهر الرجال و النسا  ،بیروت :دار العلم.
 .22ز ید بن علی بن حسین (ع) ،)0079( ،تفسیر غر یب القرآن ،تحقیق ا
محمد جواد حسینی جاللی ،قم :مکتبه ائعالم
ائسالمی.

 .20ز ید بن علی (ع)0552( ،م) تفسیر غر یب القرآن ،تحقیق حسن محمد تقی حکیم ،بیروت :دارالعلم ایه.
 .21سزگین ،فؤاد0102( ،ق) ،تار یخ التراث العربی فی علوم القرآن الحدیث ،محمد ،فهمی ،حجازی ،قم :مکتبۀ آیت الله
العظمی مرعشی نجفی.
 .29شاکر ،محمدکاظم ( ،)0082مبانی و روشهای تفسیری ،قم :مرکز جهانی علوم اسالمی.
 .29سیوای ،جالل الدین0111(،ق) ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم :کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.
 .27ااااااااااااااااااااا 0117( ،ق) ،ائتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دار ابن کثیر.
 .28شوکانی ،ا
محمد بن حسن0100( ،ق) ،نهج البیان عن کشف معانی القرآن ،تهران :بنیاد دائره المعارف اسالمی.
 .25صدر ،س اید حسن( ،بی تا) ،تأسیس الشیعه لعلوم ائسالم ،بیروت :مؤسسه النعمان.
 .01صاوی جوینی ،مصطفی 0558(،م) التفسیر ائدبی للنص القرآنی ،اسکندر یه :دارالمعرفه الجامعیه.

 .00اباابایی ،سید محمدحسین0107(،ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ ا
مدرسین حوزۀ علم ایه
قم.
 .02ااااااااااااااااااااا  )0077( ،قرآن در اسالم ،قم :دارالکتب ائسالمیه.
 .00ابرسی  ،فض بن حسن 0118(،ق) مجمع البیان ،بیروت :دارالمعرفه.

 .01ار یحی ،فخر الدین ،)0079( ،مجمع البحر ین ،تهران :کتابفروشی مرتضوی.
 .09اوسی ،ا
محمد بن حسن  ،)0115( ،التبیان فی تفسیر القرآن ،قم :مکتبه ائعالم ائسالمی.
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 .09اوسی ،محمدبن حسن 0109(،ق،).رجال الطوسی،تحقیق جواد قیومی اصفهانی ،قم :انتشارات اسالمی.
 .07عقیقی بخشایشی ،)0072( ،ابقات ا
مفسران شیعه ،قم :دفتر نشر نوید اسالم.
 .08علی الصغیر ،محمدحسین ،المبادی العامه لتفسیر القرآن الکریم بین النظر یه و التطبیق ،)0121(،بیروت :دار المؤرخ
العربي.
ا
 .05فیض کاشانی ،مال حسن0109(،ق) ،تفسیر الصافی ،تهران :انتشارات الصدر.
 .11قمی ،علی بن ابراهیم ، )0097( ،تفسیر قمی ،قم :دار الکتاب.
 .10مامقانی( ،بی تا) ،تنقیح المقال فی علم االرجال( ،بی جا).

 .12مغنیه ،محمد جواد0121( ،ق) ،تفسیر الکاشف ،تهران :دار الکتب ائسالم ایه.

 .10مؤدب ،سیدرضا ( ،)0081روشهای تفسیر قرآن ،قم :دانشگاه قم (انتشارات اشراق).
 .11معرفت ،محمدهادی ( ،)0081تفسیر و مفسران ،قم :مؤسسه فرهنگی التمهید.
 .19مفید ،محمدبن محمدبن نعمان( ،)0101ائرشاد ،ترجمۀ رسول محالتی ،بیروت :دارالمفید.
 .19موسوی نژاد ،س ایدعلی ،)0081( ،تراث الزیدیه( ،بی جا) :مرکز مطالعات ادیان و مذاهب.
 .17نسایی ،ابو عبدالرحمن احمد بن علی بن شعیب ،)0100( ،السنن ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .18هاشمی ،احمد ،)0075( ،جواهر البالغه فی المعانی و البیان و البدیع ،تهران :مؤسسه الصادق للطباعه و النشر.
 .15یعقوبی ،احمد بن اسحاق( ،بیتا) ،تار یخ الیعقوبی ،قم :مؤسسه و نشر فرهن اه بیت.

