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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 analytical- 

descriptive 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).   
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)ع( یبن عل دیز ریتفس هایها و گرایشمنابع و روش یقیتطب یبررس
 دیو عبد الرحمان بن ز

 1فاطمه دست رنج  

تاریخ پذیرش: 59/9/21؛ تاریخ دریافت: 59/2/09) )
 دهیچک

بتن   یتعب الرحمان بن ز »و « )ع(یبن عل  یز »ریتفس  برخوردار است یممتاز گا/ی، از جایرنگاریتفسدر قرن دوم 
ت« جامع ریتفاس» ۀم و از جملو د قرنمهم  ریاز تفاس« اسلم و  یلتیبتا روش تحل ریتفاست نیتا یقتیتطب ی  بررستشتون یمت یتلق 
امتا در  ،هستن  یاشتراکات یدارا یریتفس یکردهایو رو ها که مفسران مذکور در روش آن رغم یعل ،ده ینشان م ،یفیتوص

  یز  ریخاص دارن   تفس یاو/یش کیهر  یریو ات خاذ اصول تفس ا یارجاع به آ ۀنحو  ،یعقل یها گا/ید  ا ،یاستفاد/ از روا
 یریروش تفست یریکتارگه بهر/ برد/ است  ب گسترد/، ادبیمختلف  یو از کاربردها دارد یادب کردی)ع( روش و رو  یبن عل

 داشتته یاژ/یتاالحکام اهتمتام و  ا یآ ریبه تفس یو  ستا  یعب الرحمان بن ز  ریتفس یاختصاص یهایژگیقرآن به قرآن از و 
 است

 ی، روش، گرا  ی)ع(، عب الرحمان بن ز یعل  بنیز  ،یقیتطب ریتفس :کلیدواژگان

dastranj@araku.ac.ir-f -دانشگاه ارا  ثیگروه علوم قرآن و حد اریاستاد  . 1
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 مقدمه. 1
 یریدر مطالعات تفسا یاز جمله مباحث ضرور یریتفس یهاشیها و گراروش یبازشناس

و  یریپااذریو تأث یسااالمحاااکم باار جامعااه ا یو فرهنگاا یعلماا یفضااا آنهااا. شااناخت اساات
مرا آشکار می سازد.  یریتفس یهاانیآن بر جر  یگذارریتأث از  باه لحااظ تفسایرنگاری قارن دوا
ل آن در ابعااد  یرنگارینهضت تفسدر این قرن،  رایبرخوردار است؛ ز  یارزشمند گاهیجا و تحاوا

 .رخ داد مختلف
دوم  قارنمهام  ریاز تفاسا« بان اسالم دیاعبدالرحمان بان ز »و « )ع(یبن عل دیز » ریتفس

. ایان آنها صورت گرفته است قیشناخت دق یبرا یکه تا کنون کمتر کوشش شوندیمحسوب م
 یو از ساو  نجامادایدوم ب قارندر  یقرآنا جیارا یهاشاهیبه شناخت اند کسویاز  تواندیم تحقیق

و ماا  انادیآن را بر افکارشان بازنما اتیمفسران و اثر زمانه و مقتض نیا یفکر یهادغدغه گر،ید 
 برساند. یهجر نینخست یهاقرنقرآن در  ریتفس خیبهتر از تار  یرا به درک

 ؛وجاود نداشات یماذهب یهاشیگرا بارۀدر یقیدق یمرزبند نینخست یهاقرنهرچند در 
 ۀرا در زمار  «دیعبدالرحمن بن ز » یاوس خیش و )ع( محرز است«یبن عل دیز »بودن  عهیاما ش

تفاسایر آناان از  نیبناابرا؛ (202، و0109،ی)اوسا اساتشاگردان امام صادق )ع( ذکر کارده 
 . میراث شیعی به شمار می رود

 ش،یروش و گارا ثیااز ح ریدو تفسا نیاا یقایتطب ۀسیحاضر درصدد است با مقا قیتحق
 .کند انیرا ب ریاز تفاس کیهر  ۀژ یو اختصاصات و  ازاتیامت

 پژوهش ۀنیشیپ. 2
)ع( یبن علا دیو آثار ز  امیق ت،یشخص ۀدربار  یکتب و مقائت متعدد ریاخ یهاسال در

 ؛یاردکاان یاثار ابوفاضا  رضاو  ،«)ع( یعلا دبنیز  امیق و تیشخص: »رینظانتشار یافته است؛ 
 ؛ناژاد یموساو  یعلا دیاثر سا ،« یدیتراث الز »اثر محمد ابو زهره؛  ،«وعصره اتهیح دیائمام ز »

 کمتر مورد توجه بوده است. یو یریسروش تف یاما بازشناس
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 ؛وجاود دارد ریتفسا خیدر کتب تاار  یامطالب پراکنده زین «دیعبدالرحمن بن ز » بارۀدر
است کاه در آن، آرا   «دیعبدالرحمن بن ز  ریتفس»خصوو، کتاب  نیدر ا فیتأل نیتر اما مهم

عبدالله أبوالسعود بدر، از سوی سور قرآن،  بیبه ترت ییمختلف روا ریاز خالل تفاس یو یریتفس
شده و توساط انتشاارات إرباد  یو گردآور نیاردن، تدو  ومیو علوم قرآن دانشگاه ف ریاستاد تفس

 است.  رفتهیآن صورت نپذبارۀ در یاکنون پژوهش؛ اما تچاپ شده است 2101اردن در سال 

 آنها ریمؤلفان و تفس یمعرف. 3
فرزند امام چهاارم  یبن عل دیز  ابوالحسن: القررآن بیغر ری)ع( و تفسیعل دبنی  .الف

اذ در  ۀدر ساای ی. ودیدرکوفاه باه شاهادت رسا 021متولاد شاد و در ساال  نهیدر مد انیعیش تلما
را اخاذ کارد. کتاب رجاال  یمحضر امام سجاد)ع(، امام باقر)ع( و امام صادق)ع( علوم اسالم

( و در 019-019، و7، ج0095، یی؛ خاو 059، و0109،  یکارده )اوسا قیاو را توث یعیش
ثان قیتوث زیمنابع اه  سنت ن  یاز و زناادیشاعبه، اعماش و ابان ابا ،یمانند زهار یشده و محدا

ان،کرده تیروا ، 0، ج0111ج ؛ ابان حجار،085، و9ج ،ی؛ ذهب011، و0570 اند. )ابن حبا
نظیر علم کالم، علم فقه، حادیث، قرائات  ی)ع( در علوم مختلف اسالمیبن عل دی( ز 092و

 شاودیم دهیفراوان د  یو سنا  عهیش ییروا ریدر تفاس یو یریتفس یو آرا است شتهنگا یهایکتاب
 (95، و0، ج0589 ،ی؛ زرکل29، و20ج ،ی)تهران

 یگاردآور یبان علا دیاز  ۀاز کلمات متفرق« القرآن بیغر » نام)ع( با یبن عل دیز  ریتفس
، 0، ج0072 ،یِشایبخشا یقای)عق انادکرده تیاآن را روا هیادیبزرگ ز  یاز علما یشده و جمع

 ۀدر کتابخانا یاالقرآن، نسخه بیغر  ی( از جمله نسخ خط020، و0579؛ بروکلمان، 070و
عم  محققان قارار گرفتاه و بار  یااست که مبن نیبرل ۀدر کتابخان یانسخه زیصنعا  و ن ۀیمتوکل

 ینیمحماد جاواد حسا دیا و سا میحکا یمحماد تقااز ساوی کتاب،  نیاز ا قیدو تحق اساس آن
 مفصا  چاپ شده است.  یابا مقدمه یجالل

است. او مانناد پادرش در  082 یمتوفا وی ی:بن اسلم عدو دیعبدالرحمان بن   .ب
احکاام  انیاب زیاقرآن و ن اتیآ نییدر تب او عمدتاا  یدرس ۀبود و حلق سیتدر  یکرس یدارا نهیمد
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( در 299، و0ج ،یاو )داود« الناساخ و المنساوخ »و  «ریالتفس»بوده است. دو کتاب  یشرع
بااوده )اباان  یاباار ریاز مصااادر مهاام تفساا یکاایاو  ریسااتف .از دساات رفتااه اساات خیاااول تااار 

عبداللاه بان » ۀباا واساط یباار از و 0811از  شیبا یکاه ابار ی( به نحاو 280، و0099م،یند
 0102 ن،یسازگناام بارده است.) «دیابن ز » نامبا  یاز و زین یکرده است. ابرس تیروا« وهب

ام صنعان88/ 0: ا  رؤ  عیوک ،ی( عبدالرزاق بن هما آرا  او را در  ناه،ییبان ع انیو ساف یاسبن جرا
 فیضاع ثیحداو را در باب نق   ی( برخ077، و9، ج0111اند.)ابن حجر،خود آورده ریتفاس

او را در شمار اصحاب امام صادق)ع( آورده  یاوس خیاما ش ؛(80، و0ج ،یاند )مامقاندانسته
 (.202و ،0109،ی. )اوسستا آورده ت،یدر ابواب مختلف از او روا «یکاف»در  ینیکل و

 ،یابار ریمختلاف از جملاه تفسا یایروا ریاز خاالل تفاسا «دیاعبدالرحمن بن ز  ریتفس»
از ساور قارآن  بیاباه ترت هیابن عط زیالمحررالوج ،یبغو   یمعالم التنز  ،یماورد ونیالنکت و الع

 شده است. نیو تدو  یابیباز « عبدالله ابوالسعود بدر» سوی

  دی)ع( و عبدالرحمان بن زیعل دبنیز یریمنابع تفس . مقایسۀ4
  یامناابع ذ یریکاارگه از با یحاک د،ی)ع( و عبدالرحمن بن ز یبن عل دیز  ریتفس یبررس

 است:

 قرآن  اتیاستفاده از آ . 1. 4
 آن یریباه کاارگ دیا)ع( و عبدالرحمن بان ز یبن عل دیز  ریتفس ریممتاز تفس یژگیو  نیاول

 اتیاواهگان به آ یااستشهاد به معن یبرا یاری)ع( در موارد بسیبن عل دیز  .است اتیآ نییدر تب
 ى ال » یاۀباه آ« کلماات» ۀواه  نیایبقره، در تب ۀسور  07 یۀنمونه در آ . برایدهد یقرآن ارجاع م

ن  َو ِا  لَ َهَِفاَلن  َو َهاَتن  لَنللَناَّ ِما الظ لتما ََ ن  َمَلتن  انفه .  کنادی( استناد ما20 ،)اعراف «َبَّ
 نشیبقاره باه داساتان آفار  ۀسور  08 یال 01 اتیکه آ آن حی( توض029، و0552،یبن عل دی)ز 

 افاتیکه از پروردگارش در  یکلماتا که آدم)ع( بسخن از آن است  07 یۀآدم اشاره دارد و در آ
قا انیاب یاما به جاا است؛همان  مشابه زین 21 یال 00 اتیاعراف آ ۀدر سور  .توبه نمود ،کرد  یتلا
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 نیاباه ا تیا)ع( با عنایبن عل دیز  که نیگو ا .واقع شده است 20 یۀآدم )ع( آاز سوی  کلمات
 یریاعراف اساتناد کارده اسات. وجاوه تفسا ۀسور  20 یۀبه آ« کلمات» ۀواه  نییدر تب ینیجانش

ماورد اکتفاا کارده  نیاا انیاتنهاا باه ب یو یول ؛وجود دارد« کلمات» ۀواه  نییدر تب زین یگرید 
 است.

ات ماراد از  ۀسور  50 یۀکه در آ آن گرید  ۀنمون را ساوگند حضارت  «نیمیضارباا باال»صافا
ىدباياَو َه للىِ  اَلكمىدَ ه » یاۀو باه آ داندیم میابراه ىلا مب َللَّ َ َبعىَد َا  هب ( اساتناد 97،ا یا)انب «َاصىن َملب

 (011، و0552،یبن عل دی. ) ز دینمایم
 اتیاواهه و آ کیامختلاف  یهاادئلتبیاان قرآن، به  اتی)ع( در استناد به آیبن عل دیز 

 .بسنده می کنددئلت  کیو به ذکر نمی پردازد مرتبط با آن 
قرآن باه  اتیتبیین آ یبرا یاز آن است که و یحاک زین دیعبدالرحمن بن ز  ریتفس یبررس 

د غالب را دار  ۀاو صبغ ریدر تفس یژگیو  نیکه ا یابه گونه ؛بهره برده است قرآناور گسترده از 
در  یو یحتا .باشاد یاز استشاهادات قرآنا یکه خال افتی توانیاو م ریرا در تفس یانیکمتر بو 

 .مشابه را آورده اسات اتیاز آ یاستشهاد کرده و شمار هیآ کیاز  شیبه ب یریموارد تفس یبرخ
ًنا» یۀآ ریمثال او در تفس برای ىاب لَ  َمى  َعَلْمَ ى  َصىِعمًدا جب ِإنَّ  َلَج ِعلب ا» ۀ( واه 8)کهاف،«َو زا ار  باه  «ج 

ا» یامعن ْصِبَح » یۀدانسته و به آ «َزَلقا تب ََ َت ِء  ََّ َا ال َب ًن  مِّ َْ َب ْاِسَل َعَلْمَ    ى َو يب ًُ  (11کهاف،«)َصِعمًدا َنَل
 ( 79، و2101د،یکرده است.) ابن ز  ریاز نبات، تفس یخال نیاستناد کرده و آن را به زم

نب ِب ْلَحقِّ » یۀآ ریدر تفس نیهمچن ِِ
ُْ ي َي بِّ ََ ْل ِإ َّ  نب ِبى ْلَحقِّ َعَلى  » یاۀ( باه آ18سبا، «)  ب ِِ ى

ُْ َبىْل َن
 ِِ َل َنا ِب ِإَذا  ََ َب ب  َمْدَم ََ  یرویابااا  در برابار ن یرا ناابود هی( استناد کرده و مراد آ08،ایانب«)ٌق اْلَب ِطِل 

 (90، و2101د،یابن ز حق دانسته است.)
 یباراهام روش قارآن باه قارآن از عقا   یریعالوه بر به کاارگ ات،یآ یبرخ ریاو در تفس 

َبِني ِإْسىَااِئمَل َي  » یۀآ رینمونه او در تفس . برایمختلف استفاده کرده است اتیآ نیارتباط ب جادیا
ل ِ  بب َِ َْ ى  ََ ى َي  ِإيَّ َْ َو وِن ِبَعْ ِدكب

ب
لْا ِبَعْ ِدي أ َب ْو

َ
َْ َوأ ْنَعْتتب َعَلْملب

َ
ِتي أ وْا ِنْعَتِتيَ الَّ اب  ۀیا( باه آ11بقاره،«)اْذكب

َُ ِهلب » َة يب َب الَجنَّ  َّ َل ب
َ
َ ِبم ْمَلاَل ب

َ
َْ َوأ ََ ب نفب

َ
ْؤِمِنمَا أ َ  اْدَتَاى ِمَا اْلتب لَ  ِإ َّ الله َتلب ُْ يب لَ  َو لب تب ُْ َم ََ   ِ ي َسِبمِل الله َِ لَ  

وْا ِبَبى ََ ْسَتْبِشىاب ىِ   ى  ِبَعْ ىِدِه ِمىَا الله ََ ْو
َ
ْاآِ  َوَمىْا أ ُب اِ  َواإِلنِجمِل َواْل ََ ْل ي التَّ َِ   

ًُّ ََ ي َوْعًدا َعَلْمِ   ِِ ى
َب الَّ ْمِعلب
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َب  َل اْلَفْلنب اْلَعِظىم ِب َ ِبِ  َوَذِلَك  ذکار « عهاد»مراد از کرده،  انی( استشهاد کرده و ب000 ،توبه«)َب َيْعتب
ندارد و   یاسرائیاست و اختصاو به بن یعموم یخطابست که در راه خداجهاد  ه،یشده در آ

و قارآن خداوناد   یادر تاورات، انج  یادل نیبه هما ؛شودیرا شام  م یآسمان انیاد  ۀهم روانیپ
 (  87-79، و2101د،یابن ز شده است.) نسبت به آن تذکر داده

   نی)ص(، اقوال صحابه و تابعینبو ثیاحاد یریبه کار گ .2. 4
نموناه بارای . اسات برده )ع( بهرهنیمعصوم ثیواهگان قرآن از احاد  نییدر تب یعل دبنیز 
اد)ع(« لزام» ۀواه  نییفرقان در تب ۀسور  77 یۀاو در آ  دبنی.)ز کرده اساتاستناد  به قول امام سجا

 (  0552/200 ،یعل
نبارده اسات از آنان  ینام یول ؛آورده رشیدر تفس زیرا ن نیاقوال صحابه و تابع یعل دبنیز 

، «عبداللاه بان عبااس»چاون  یااز صاحابه دی. ز دانسته می شود گرید  ریبه تفاس ۀبا مراجعو آن 
 ،«فهیحن محمدبن» ،«ریجب دبنیسع»مانند  ینیو تابع «یجابربن عبدالله انصار»، «ابن مسعود»
ا »و « قتاده» ،«یصرحسن ب»، «عکرمه» برای  (91ونق  قول کرده است.) همان، « ضحا

اه» یۀدر آ مثال، َِّ بمَل ي ََّ ََّ ال آساان کاردن راه خاروج افا ، ( گفته اسات کاه آن 21)عبس، «ََ
د  قاول را از  نیااو ا ،ساازدیروشان ما گرید  ریمراجعه به تفاس. (190و)همان، استهنگام تولا

ااس، قابن اد تاادهعبا ، 0118 ،ی؛ ابرسا270، و01، ج0115،یاوسانقا  کارده است.) یو سا
 ( 999، و01ج

 دیاعبدالرحمان بان ز  ریمنبع در تفس نی)و( دوم ینبو  ثیقرآن با استفاده از احاد  ریتفس 
ىَلى» یۀآ ریمثال در تفس برای  .است ُب َت ب َدِديدب اْل  انیا)و( بیو نب تی( با استناد به روا9نجم،«)َعلَّ

، 2101د،یااز ااال و فرشاتگان در برگرفتاه باود.) ابان ز  ییهارا پوشاش یالمنتهةسادر  ،کندیم
 (  85و

کساانی کاه از آناان نقا  جملاه  بهره بارده اسات. از زین نیاز آرا  صحابه و تابع دیابن ز 
بان  یابا»، «ابان عبااس»، «االاب یبان ابا یعلا»، «ابان مساعود»، «عمربن خطاب»کرده، 
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کعاب » ،«یابان شاهاب زهار» ،«رهیابوهر »، «بن مالککعب »، «عبدالله بن عمر»، «کعب
 ( 55واست.) همان، « مالک بن انس» و «یقرظ

ًوا» یاۀآ ریدر تفسا دیاابن ز   َْ َي ِف َذ َِ ا
َِّ آورده اسات کاه ابان عبااس از ( 0ات،یاذار «)َوالى

َْ » یاۀآ ریدر تفسا نی( همچنا011، و2101د،یاباد اسات.)ابن ز به معنای  «ا یر » ِب َنى  ُْ َنْحىاب َذَل
 َْ ِب ْسىَا

َ
اسات کاه  صا مفا« َأْسار»مراد از نق  کرده است که  رهی( از ابوهر 28انسان،«)َوَدَدْعَن  أ

 (.011وها را به هم متص  نموده است.)همان، ن استخوانا آخداوند متعال ب

   یتوجه به نکات ادب .3. 4
ر تفسایدر آن عاالوه بار  اسات کاه یری)ع( از جملاه تفاسا یبن عل دیز « القرآن بیغر »

و کنایاه  ، اساتعاره، تشابیهمانند ایجاز و ااناب و بیان یمعان علم از مباحث یبرخ ۀدربار  ،لغات
 زیابه اقوال عارب نأیید تفسیر خود ت یبرا یو (70، و0099 م،یاست.)ابن ند همدآ ینیز مطالب

يى» یۀآ نییدر تب. برای مثال، کند یم ستنادا کاه  یهنگاام ،کنادیما انیا( ب5،)قارعه «ةَ مه ب ِ و
اه  »عارب آن را  رد،یاقرارگ یدر دشاوار یکس ، 0552،یبان علا دیا)ز  خوانادیما« َهاوت باه امُّ
؛ 257و ،0121،ی)بغاو  .اسات یو گرفتاار یاز خاوار هیکنا و نینفر  یرنوعیتعب نی( ا159و
 ( 271، و01، ج0122 ،یثعلب

را  «هاایدح» ۀواه که  ضمن آن (01)نازعات، «واالََض بعد ذل  َعَم  » یۀآ نیچنهم یو
 یباه معناا« ماع»کاه  کنادیما انیامعنا کرده، با استشهاد به قول عارب ب (گستراندن)«بسطها»
وجااود  گاارید  ریقااول در تفاساا نیااا ریاانظ .(191، و0552،یباان علاا دیاساات.)ز « بعااد»

 (.051، و21، ج0107 ،یی؛ اباابا197، و9ج ،0100 ،یدارد.)شوکان
کاه  یتنها ماورد .به اشعار عرب ندارد یواهگان، اهتمام چندان نیی)ع( در تب یبن عل دیز 

ر است.  ۀسور  1 یۀآ ذی  به شعر استناد نموده، یو  مدثا
در  ؛ چاون)ع( قائ  به وجود ترادف در قارآن باوده اساتیبن عل دیز چنان می نماید که 

را در آیاۀ  «َنآ ب َدى» ۀ، واه . برای مثاالمترادفات وجود دارد انیاز ب یمتعدد یهانمونه یو ریتفس
َْ َدَنآ ب َ ْلَم » لب  دی)ز متاردادف دانساته اسات« البغضا »و  «ةالعداو »با  (2)مائده، ...«َواَل َيْجِاَمنَّ
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 ،یاند. )ثعاالببغاض دانساته یارا به معنا« َدَنآ ب » ۀواه  زین گرید  ری( تفاس077، و0552،یبن عل
   (008، و2ج ،0108

َل » یۀآ  یذ نیچنهم ََ َلتَّ  أَ ِلمَا ََ َِ َه اِ
َِ
ب
به معنای را « اف » ۀواه  یمعنا (79)انعام، «َ  َ  ال أ

ابان و ناک:  085، ویبان علا دی)ز  گرفته است )از بین رفت(«زال»و  )غروب کرد(«غاب»
 (  005، و00، ج0101منظور،

باه نکاات  دیااست کاه ز  نیا خورد،یالقرآن به چشم م بیغر  ریکه در تفس یگرید  ۀنکت
َاِضىَمةَ » یۀدر آ یمثال، و ؛ برایدارد تیخصوصاا مجاز عنا یبالغ َل َىي عمَشىَة   (20)حاقاه، «ََ ب

 (  102، و0552،یبن عل دی. )ز گرفته است « یا مرض»به معنای را  «َاِضَمةَ »
دين هب ِبِبَح َعظىمَ» یۀدر آ دیز  ََ بن  دیاست)ز  کرده ذبح را مذبو  معنا  (017)صافات، «َو 

. نامنادیمرسا  ما ایامصدر باه اسام مفعاول را مجااز مفارد   یتأو  .(011، و0552)ع(، یعل
ااران  یاری( بساا790، و2، ج0117 ،یوای)ساا همااان تفساایر زیااد را بااه دساات داده از مفسا
 ( 091، و9، ج0121 ه،ی؛ مغن199، و1، ج0100،ی.)شوکاناند

کااه او در کااالم عاارب و  رساااندیماا دیااعباادالرحمان باان ز  یریتفساا اتیاادر روا دقاات
ر داشته و اصول و قواعد آن را ما یهااسلوب هرچناد توجاه باه  ؛اسات شاناختهیخاو آن تبحا

 یاستناد به کالم و اشعار عربا نیچنهم .ستیاو ن ریغالب در تفس شیگرا ،یاصول و قواعد عرب
 یۀآ ریمشهود است. او در تفس یو ریدر تفس یبالغ یهابه اسلوب شارهواهگان، ا یبرخ نییدر تب

ِلللا ِب لطَّ ِغَمةِ » ِْ
ب
م ََ لعب  تب ََ مَّ  

َ
م  نیمصدر است و ا« عاقبه»مانند  «هیااغ» ،کندیم انی( ب9حاقه،«)ََ
َبْت » یۀبا آ ریتفس َِّ َِ َك َلا َْ لعب ِبَط تب  (  012و ،2101د،ی.) ابن ز شودیم دیی( تا00)شمس، «ََ

يىَح » یۀدر آ را« ِصر  » ۀکلم دیبن ز  عبدالرحمان َِ ْنَم  َكَتَثىِل 
ِه اْلَحَم ِ  الده ِِ ِِ ي  َِ لَ  

ُب نِف َمَثلب َم  يب
 َْ ى ب ََ نفب

َ
ىلْا أ ىْاَ  َ ىْلَم َمَلتب ََ َصى َبْت 

َ
مَ   ِصاٌّ أ .) ابان اسات ( باارده معناا کارده007آل عماران، «)َِ

 (  010، و2101د،یز 
َب » یاۀآ ریدر تفسا .به اقوال عرب اساتناد کارده اسات یاو در موارد متعدد نیچنهم ْج الىنَّ

َب   افتاهیساتارگان ارتفااع  گاریزح  است کاه بار د  آن،منظور از  ،کندیم انی( ب0، اارق«)الثَّ ِ ى



 911 | دی)ع( و عبد الرحمان بن زیبن عل دیز ریتفس یهاشیها و گرامنابع و روش یقیتطب یبررس
 

 

 

.)ابن کنادیثاقاب اااالق ما ،ردیاگیکه در دل آسامان اوج ما یاچراکه عرب بر پرنده ؛است
 21 آیاۀ ناو  و ۀساور  29 یاۀمانناد آ یانادک یدر موارد نیچنهم دیابن ز  .(019، و2101د،یز 

 ( 091، و2101د،یانسان به شعر عرب استناد کرده است.)ابن ز  ۀسور 

  یعلوم قرآن یهادانش یریبه کار گ .4. 4
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:
به اساباب نازول اشااره  اتیآ یبرخ نییدر تب یعل ندبیز : اتیراسباب نزول آ انیبالف. 

ابنات حارب بان ام  یاأم َجم»را « إمراتاه» ۀمساد، واه  ۀسور  01 یۀآ  ینمونه، ذ ؛ برایدارد  «هیا
را « شاانئک»کاوثر، ماراد از عباارت  ۀسور  0 یۀ( و در آ919و، یبن عل دی.)ز کندیم یمعرف

 (.910، ویبن عل دی.)ز کندیم انیب «یهودیکعب بن ائشرف » ای «یعاو بن وائ  سهم»

امر، اهتمام داشاته و علام و احاااه او باه احاوال  نیبه ا ریدر تفس زین دیعبدالرحمان بن ز 
 یو ریثر باوده و آثاار آن در تفساؤ ما اریامار بسا نیاو تحوئت صادر اساالم، در ا یعرب جاهل

ََ ء» یۀآ ریدر تفس؛ برای مثال، مشهود است ي النِّ َِ لَنَك  َتْفتب َْ َي ىمِ اَّ  َو َِ  َْ
ْفِتملب ِل الله ب يب ( 027نسا ،«) ب

چگونه زنان همانند کائ باه ارث  که نیو به ا تیزنان و صغار در دوران جاهل یبه عدم ارث بر
ََ » یاۀآ ری( او در تفسا000، و2101د،یا.) ابن ز ، متذکر شده استشدندیبرده م ى له َُ َ ىْد َنىَاى َه

َت ء ََّ ي ال َِ داشت، قبله به آرزو و درخواست کرده است که پیامبر)و(  بیان( 011بقره،«)َوْجِ َك 
َف  َواْلَتْاَوَ  ِمىا » یۀآ ریدر تفس ای( 000، و2101د،ی.)ابن ز سوی بیت الله الحرام تغییر کند ِإ َّ الصَّ

َن ِبِ َت  لَّ   َيطَّ
َ
َن َ  َعَلْمِ  أ َا جب ََ ِو اْعَتَتَا 

َ
،َّ اْلَبْمَت أ ََ َتْا  ََ   ِ کاه  کنادیم ذکر( 098قره،ب«)َدَعآِئِا الله

 تیادر زماان جاهل. صفا و ماروه اسات نیب یمسلمانان از انجام سع یه ناظر به اکراه برخیآ نیا
 (021-000، و2101د،یبر آن دو کوه منصوب بود.)ابن ز  ییهابت

گااه ناساخ و منساوخ باه داناش دیاعبدالرحمان بن ز : ناسخ و منسوخب.  داشاته و  یآ
 ؛رفتاه اسات انیابه او منسوب است که درگاذر زماان از م« الناسخ و المنسوخ»با عنوان  یکتاب
 ریتفسادر  یخود بهره بارده باشاد. و یریتفس انیعلم در ب نیاست که از ا یعیاب کامالا  نیبنابرا
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بَ » اتیآ َْ وْا َعَلْمِ اَّ أَ ََ ْسَتْشِ دب  َْ آِئلب ََ َشَة ِما نِّ َِ ِهمَا اْلَف 
ْ
ِهي َيم ىي َوالاَّ َِ اَّ 

ِب ل لب َِ ْم
َ
م ََ وْا  ِإ  َدِ دب ََ  َْ نلب عًة مِّ

اَّ َسِبمًا  ْو َيْجَعَل الله ب َل ب
َ
اَّ اْلَتْلفب أ ِب  ََّ َ  َيَتَل تَّ ََ لِف  مب َتى  »( و 09نسا ،«)اْلبب ِب و آذب ََ  َْ ِهَم ِنَ   ِمىنلب

ْ
اَ  َيم َِ َواللَّ

َت  ِإ َّ الله َ  لْا َعْن ب ْعِاضب
َ
م ََ ْصَلَح  

َ
ِإ  َه َب  َوأ مًت  ََ َِ ََّ اًب    یاۀباا آ اتیاآ نیا ،دیگو ی( م09نسا ،«)َك َ  َهلَّ

َت  ِمَئَة َجْلَد َ » ْن ب َد مِّ َِ  َوا
لَّ وا كب ََ ْجِلدب اِني  اِنَمةب َوالََّّ ، 2101د،یا.)ابن ز ت( نساخ شاده اسا2نور،«)الََّّ

 (  009و
ْنَواًج  » یۀآ نیچنهم

َ
وَ  أ َب َِ َي َْ َو ْلَ  ِمنلب ََّ َتَل يَا يب ِِ

َت ًع  ِإَل  اْلَحْلِ  َغْمىَا َوالَّ ْنَواِجِ َ مَّ
َ ًة ألِّ َوِصمَّ

َا » یۀ( با آ211بقره،«)ِإْذَااَج  ْدى ب
َ
َبَعىَة أ َْ ىِ اَّ أَ َِ

نفب
َ
ْصَا ِبم بَّ ْنَواًج  َيَتَا

َ
وَ  أ َب َِ َي َْ َو ْلَ  ِمنلب ََّ َتَل يَا يب ِِ

َوالَّ
َْ ِإَذا » ۀیاآ زیا( و ن009، و2101د،یا( نساخ شاده اسات.)ابن ز 201بقره،«)َوَعْشًاا ََ َعَلىْملب ِتى كب

ىىى  َعَلىىى   ًُّ ََ وِن  ِبمَا ِبىىى ْلَتْعاب ةب ِلْلَلاِلىىىَدْيِا َواألْ ىىىَا َُ َذْمىىىًاا اْلَلِصىىىمَّ َب اْلَتىىىْلفب ِإ  َهىىىَا ىىىَدكب ََ
َ
َضىىىَا أ ََ

مَا  ُِ
تَّ  (  009، و2101د،یاست.)ابن ز  دهارث نسخ ش اتی( با آ081بقره،«)اْلتب

 نیااز آن اسات کاه ا یحااک دیاابان ز ی از ساو در موارد استعمال ناسخ و منساوخ  دقت
را هام  دیاکه عام و خاو و مطلاق و مق ؛ اوریداشته یعیمفهوم وس دیاصطال  در نظر ابن ز 

 شده است. یشام  م
 )ع( به ناسخ و منسوخ مشاهده نشد.یعل دبنیاز توجه ز  یمورد

على   َوم  ِل» یۀآ  یذ یو. به قرائات مختلف توجه داشته است دیز  :توجه به قراات ج.
َِ ِبَضنما م

ََ و اظهار داشته اسات،  را مطر  کرده «نیضن» ۀدو نوع قرائت از واه  (21)تکویر، «ال
 یاباه معنا ،خوانده شود« ظا »و اگر با   یبخ یبه معنا ،با ضاد خوانده شود «نیضن» ۀاگر واه 

مشاهده  توانیم ریاز تفاس یقول را در بعض نیا رینظ .(197، و0552،یبن عل دیمتهم است)ز 
 نیبه ذکار هما یعل دبنیز  (287، و01، ج0115،ی؛ اوس112، و0، ج0100به،یکرد. )ابن قت

َْ ِمىْا َضىْعَف » یۀآاو . کرده استدو وجه بسنده  لى َُ ىِي َذَل ى ب الَّ را مرباوط باه دوران  (91)روم، «اللَّ
بعاد مربوط به ضعف  ،به فتح قرائت شود« ضعف» ۀاگر واه کرده است،  انیو ب ستهدان یکودک

باورند که اگار ضااد  نیبر ا ونیلغو  ترشی( ب005، و0552،یبن عل دیاست. )ز  یریاز دوران پ
مرباوط باه ضاعف  ،مربوط به ضعف بدن است و اگر به فاتح قرائات شاود ،به ضما قرائت شود
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( مشهور اسات کاه قرائات حمازه و عاصام باه ضاما 189، و1، ج0108 ،یعق  است. )ثعالب
ا بق ا  به فتح خوانده ۀیا است؛ اما  (189، و8، ج0118،یاند. )ابرسقرا
از  یو قاول ساخن نمای گویادباودن واهه  حیصح ایشاذا بودن از واهه  کیدر قرائت وی 
 .  نق  نمی کند تیو اه  ب نیتابع ایصحابه و 

بهره جسته اسات.  رشیدر علم قرائت تبحر داشته و از آن در تفس زین دیعبدالرحمان بن ز 
َْ ِذْكىِاي» یۀآ ریتفس مثال دربرای  ىْلكب ََ ن

َ
تَّ  أ ََ يًّ   َْ ِسْفِا ِب ل تب هب ِْ َف  ،دیاگو ی( ما001مناون،ؤم«)ََ هَّ

ا» ر نمودن و ب به کسر سین به معنای «سْخِریًّ  یباه معناا نیضاما سا هاسات و با یریکارگه مسخا
 (  028، و2101د،ی.) ابن ز استاستهزا  

ىىقَّ » یااۀدر آ نیچنااهاام ََ ىىِ   ىىي اللَّ َِ وا 
ىىدب ِِ : ماای آورد( از اباان عباااس 78حااج،«)ِجَ ىى ِعهِ َوَج 

بر  یادتیز «  كت  ج ِدهَ او  مىا»که عبارت « وج ِدوا َ  الل  َق ج  عه كت  ج ِدهَ او  ما»
چیبادون ها ات،یاآ یدر برخا دیوارد نشده است. ابن ز  یدر مصحف عثمانو  نصا قرآن است

 را هم ذکر کرده است.و شاذا  فیضع آئاتقر  یو. است پرداخته تئاقرآذکر به  ،یلیتفص هگون
 (295و  091 اتیآ، بقره، ذی  009، و2101د،ی)ابن ز 

بات و توجه به لهجات مخاللف عرب انیبد.  اسات  یاز جمله مفساران یعل دبنیز : معر 
به حسااب  گانهیواهه را در شمار واهگان ب 20داشته و حدود  تیدر قرآن عنا گانهیکه به واهگان ب

بان  دیا.)ز داندیبوساتان ما یو باه معناا یفردوس را برگرفته از زباان روما ۀآورده است. او واه 
(. او 291، و0، ج0117،یواینق  شده است)سا زین گرانیقول از د  نی( ا291، و0552،یعل

ب سن  و گ   « یسجا » ۀواه  نیچنهم  دیا)ز و به معنای سخت و شدید دانساته اسات. را معرا
صورت است کاه او باه اصا   نیبه ا گانه،یگان بدر نق  واه  دی( روش ز 221، و0552،یبن عل

 . پردازدی، ماست مشتق شده یاز چه زبان آنها که نیا انیندارد و صرفاا به ب یاالفاظ اشاره
ىِيا » یۀنمونه در آ . برایدارد تیبه لهجات مختلف عرب عنا نیچنهم یو َِ الَّ لىَ َيمىَئ

ََ َا
لاآ ع باه لغات َنَخا کارده و افازوده اسات کاه آنمعناا  «علامی»را  «َئسَییا» ۀواه  (00)رعاد، «َمنب

ران د  ی( برخ201، و0552 ،یبن عل دیاست.)ز  را برگرفته از لغت نخع  ههوا نیا زین گریاز مفسا
 (  70، و0، ج0109،یکاشان ضی.) فدانسته اند
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َل ِّ » یۀآ گرید  ۀنمون  ۀاسات کاه در آن واه  (011)بقاره، «َوجَ ىَ  َدىطِا التَىجِد الحىااِم  ََ
تغلاب باه  یدر لغت بن« شطر» ۀواه دانسته و بیان داشته است،  ثربیبه لغت اه   را« وجهک»

 (  005، و0552، یبن عل دینصف است.)ز  یمعنا
باا  یو. خاوردیباه چشام ما یلغاو  ریاز تفسا یماوارد زین دیعبدالرحمان بن ز  ریتفس در

ِإْذ » یاۀآ ریاو در تفس مثال،. برای واهگان پرداخته است نییاستعانت از کالم و شعر عرب به تب َو
 ََ ىل َب الطه ْلَ لب ََ ْعَن   ََ ََ َْ َو َن  ِممَث َ لب ِْ َذ

َ
وَر »کرده که  انی( ب90، بقره«)أ است و  یانیسر  یاواهه« الطُّ

ِس » یااۀآ ریدر تفساا نیچناااساات. هاام یلهجااات آراماا نیتاار از مهم یانیساار  ىىدَّ َُ ىىَك ِبىى ْلَلاِع اْلتب ِإنَّ
ًلى ، 2101د،یا.) ابن ز دانسته است نیسرزم یبه معنا کهن یرا لغت مصر «یاو ( »02، اه«)طب

 (  090و

   ریو اجتهاد در تفس یاستفاده از قواعد عقل .5. 4
تابعاااان، گشاااوده شااادن بااااب اجتهااااد و گساااترش آن باااود.  ریاز مشخصاااات تفسااا

را مطار   یمطاالب اهگااناز و  یبعضا نیای)ع( در تبیبن علا دی( ز 221، و2، ج0081)معرفت،
اران  ییآن واهه باا معناا ارتبااط کاردن دایآمده و پ ریتفس رکتبیکه کمتر در سا کندیم کاه مفسا

را  «ناایفاغر » ۀمائاده واه  ۀساور  01 یۀآ ریدر تفس. برای مثال، است ترشیتأما  ب ازمندیاند، نگفته
باه  دنیچساب یباه معنا« اغارا » ۀواه  (081، و0552،یعلا دبنیا. )ز کرده استمعنا « َفتحنا»
 نیاسات؛ بناابرا دهیاستعمال گرد  یو وادار ساختن به کار قیتشو  یاست و سپس به معنا یزیچ

است که بچسابد و  یختنیبلکه منظور از آن برانگ ؛شودیو انداختن نم ختنیشام  هر نوع برانگ
خواهاد ماناد و از آناان جادا  اماتیاسات تاا ق یو نصاار هودی نیکه ب یدشمن یعنیجدا نشود؛ 

 اند.مطر  نکرده ریکدام از تفاس چیرا ه« فتحنا» ۀشد. واه  خواهدن
از عنصار عقا  و اجتهااد بهاره جساته  یعیدر ساطح وسا زین دیعبد الرحمان بن ز  ریتفس

 .است
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 دیو عبدالرحمن بن ز یبن عل دیز یریتفس یهاروش. مقایسۀ 9
آنهاسات کاه در دو ساطح  یاز روشمند یمذکور، حاک ریمنابع و مستندات تفاس یبررس

 است.  یقاب  بررس یو اختصاص یاشتراک

مع اجتهادی روش. 1. 5  جا
باه جواناب  رایز  ؛جامع است ی، اجتهادزید بن علی و عبدالرحمن بن زید یریروش تفس

گااه ریمختلف تفس ها و تخصاص هاا،یاعم از لغت، ادب، فقاه و کاالم متناساب باا علاوم، آ
از  یریاگاز آناان در بهره کیاهر  ۀژ یااهتماام و منتهاا ختاه اناد. متداول عصر خود پردا یازهاین

 متفاوت است.  ریدو تفس نیغالب در ا یریمنابع، روش تفس

 ادبی روش . 2. 5
بیاان  وی کاه چارا اسات؛ پرداختاه یادبا یهابه جنباه ترشیخود ب ریدر تفس یعل دبنیز 

باوده  زین یاقلم ادیبانه یدارا( و عالوه بر فصاحت، 029و، 2ج،یعقوبیداشته) یفصیح و بلیغ
 ۀیطر تاوان سایم« الصافوه»مثاال در کتااب . بارای او مشهود است یهادر نوشته یو این ویژگ

 یرو، روش غالاب و نیا( از ا75و ،0090،یاردکان یاو را مالحظه کرد.)رضو  یو ادب یعلم
 علم لغت است. ژهیبه و  یاستفاده از علوم ادب ر،یدر تفس

 قرآن روش قرآن به. 3. 5
 یهاایژگیاز و  یاز آن است که قرآن محور یحاک زین دیعبدالرحمن بن ز  ریتفس یبررس 

کمتار . منباع، بهاره بارده اسات نیاقرآن به اور گسترده از ا اتیتبیین آ یبارز آن است و او برا
 ای باه گوناه یو یکثرت استشهادات قرآنا .است یاز استشهادات قرآن یاو خال ریدر تفس یانیب

مشابه را گارد  اتیاز آ یرا ذکر کرده و شمار هیآ کیاز  شیب یریتفس موارد یدر برخاست که 
و محاور قارار  دیابن ز عبادالرحمان ریدر تفسا یبا توجه به کثرت استشهادات قرآن .آورده است

 او قرآن به قرآن است.  یریروش تفس ر،یقرآن در تفس اتیدادن آ
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 دیو عبدالرحمن بن ز یبن عل دیز یریتفس یهاشیگرا. مقایسۀ 6
چاون ماذاهب،  یمیهم عرض مفااه یکه گاه یریتفس« اتاجاه» ای «شیگرا»مقصود از  

و  یعصار یهاایریاگجهت ،یکالم ،یمذهب یباورها ریتأث شودیقرار داده م یریمکاتب تفس
مفسار شاک   یو ذوق و تخصاص علما ازهااین د،یاقرآن است که براساس عقا ریدر تفس یعلم

 ( 19و ،0082)شاکر، . ردیگیم

 یفقه شیگرا.1. 6
ت مهم از  یمتعادد اتیاآ میو قارآن کار  اسات ینیمنبع احکام د  نیتر آنجا که قرآن و سنا

از  ،یریتفسا شیگارا کیاباه صاورت  ائحکام،اتیآ ایفقه القرآن  ،دارد یفیاحکام تکل ۀدربار 
 مطر  بوده است.  هیاول یهاقرن

 نیاباا ا ؛خاوردیباه چشام م زین ائحکاماتیآ ریتفس)ع( یبن عل دیز  یریتفس اتیدر روا
ََ مَى کب » یاۀآ  یاذبارای مثاال، نادارد.  یغاالب ۀصبغ یبن عل دیز  ریدر تفس شیگرا نیوجود ا

 دبنیااالق دو بار، ممکن است.) ز  کرده است، انی( ب225 ،)بقره« ِبتعاوَن َاو هَايٌح ِب ََ  
 (  029، و0552 ،یعل

  یاذ یو اتیاروا ،بوده است یفقه آرای یو دارا نهیمد یاز فقها دیاز آنجا که ابن ز  اما
ر نظ یثیاو در مصادر حاد یفقه یوجود آرا  ی. به دلشودیم دهید  ائحکاماتیاغلب آ  ریامتااخا

 دهیکارده کاه باه دسات ماا نرسا نیدر فقه تدو  یمعتقد است که او کتاب نیمواا  مالک، سزگ
ر آرا لبتهاست. ا بن اسالم عان  دیعبدالرحمان بن ز   یمراس» عنوانذی  را  او یفقه یابن عبدالبا

 ائحکااماتیآ ریباه تفسا دیاابن ز  (88، و0، ج0102 ن،یکرده است.)سزگ یجمع آور« نفسه
لعِ » یۀآ ریدر تفس . برای مثال،داشته است یاژهیاهتمام و  ُب لْا ِب ْلعب َب ْو

َ
لْا أ يَا آَمنب ِِ

َ   الَّ يه
َ
( 0مائاده،«)َي  أ

 گارانیشرکت باشاد کاه انساان در تعاما  باا د  اینکا   ع،یب تواندیمراد از عقود م ،کندیم انیب
مانناد ناذر و  ؛کنادیاست که انسان خود را ملازم باه انجاام آن ما یزیآن چ ایو  دهدیانجام م

 (  2101، و071د،یقسم.)ابن ز 
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غالاب اها   رأیدارد کاه باا  یفقها آرایقارآن،  اتیاآ یبرخ ریدر تفس دیابن ز  نیچنهم
ى ب » یاۀآ ریدر تفسا. برای مثاال، ستیسنت همسو ن ََ تب ىِ  ذب  َّ ِلله

َ
ىم ََ ىا َدىيَْء  َ مِّ َتى  َغِنْتىتب نَّ

َ
ىلْا أ َواْعَلتب

ىِبمِل  ََّ ى ِكمِا َواْبىِا ال ََ َب  َواْلَمَت َم  َواْلَت ْا ُب ي اْل ِِ لِ  َوِل سب  امبریااز پ یثی( باا نقا  حاد10انفاال،«)َوِللاَّ
ِىِا الفتىَ مىاعوع على  » انیاغناائم آن، باا ب میتقسا انیادر جر و  باریاکرم)و( در جن  خ

اها  سانت در  یفقها آرایباا  انیاب نیو از آنجا که ا کندیم نییمصرف خمس را تب« َُىاائلَ
ت، ابن ز  یاز علما یبرخ ،ندارد یباب خمس سازگار  ایارا متهم باه اشاتباه در فهام  دیاه  سنا

در مساند  ثیحاد نیااناد. ادادهاو  ثیحاد رو حکم باه ضاعف نینموده و از ا ثیکتابت حد
آورده شااده اساات.)ابن  «کمیمااردود فاا»ساانن ابااو داود بااا لفااظ  ،یاحمااد حنباا ، ساانن نسااائ

 (82و، 0ج؛ ابوداود،000و، 7ج ،0100،ی؛ نسائ009و ،9جحنب ،
 اتیاآ ریبان اسالم و توجاه او باه تفسا دیعبدالرحمان بن ز  یآرا  فقه یبه فراوان تیعنا با

 او دانست.  ریغالب در تفس شیگرا توانیرا م یفقه شیائحکام، گرا

 یکالم شیگرا. 2. 6
 یکالما یریگبر جهت یمبن دیو عبدالرحمان بن ز  یبن عل دیز  ریدر تفس یدئلت روشن

کالمای  تاوان یقرآن را ما یو بالغ یادب یبه جنبه ها یبن عل دیپرداختن ز البته . شودینم دهید 
 یشاگفت یجابه شمار آورد؛ از این جهت که در حمایت از ساحت قرآن دانسته می شود. منتها 

 یعیبار دفااع از عقائاد شا یمبنا یو ریدر تفس مطلبی یبن عل دیز  یعیش شیگرا ، علیرغماست
اس»بقره مراد از عبارت  ۀسور  217 یۀآ  یاو ذ یحت .وجو ندارد  اسات؛ نکارده انیارا ب« ِمن النا

، 0، ج0097،ی)قمدانساته اناد)ع( یرا نااظر باه اماام علا آن ،یعیشا ریکه اکثار تفاسا یحالدر 
 (051و ،0ج ،0118 ،ی؛ ابرس70و

 یادب شیگرا. 3. 6
او در تفسایر  .است ریتفسادبی او در  شیگرا ۀکنندبازگو یبه خوبزید بن علی عنوان اثر 

نموناه،  ی. باراپرداختاه اسات ینکات بالغا و بیان واهگان، استناد به اقوال عرب  یبه تحلخود 
ِ َ» یۀدر آ دیز  ِِ َ َ  َاَلا وا َايدي ب َاعه کارده معناا « السانتهم»را « افاواههم» ۀواه  (5)اباراهیم، «ََ
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امحل ۀباه مجااز مفارد و مرسا  باا عالقا یا( که اشااره200، و0552،یبن عل دی.)ز است  تیا
 یۀدر آ نیهمچن یو .(299، و0075 ،ی)هاشم. دیآ یم دیاست؛ چرا که گفتار تنها با زبان پد

 رای( ز 087، و0552،  یبن عل دی.)ز کرده استمعنا « مطر»را « رزق» ۀواه  ات،یذار  ۀسور  22
ناوع مجااز را در  نیاا یوایسا .باشاد یخودش روز که نیاست، نه ا یباران سبب رزق و روز

ب بر سبب با مجاز مفرد آورده و از آن  ۀزمر  نماوده اسات. سابب بااران و  ادیعنوان ااالق مسبا
ب رزق و روز  (97، و2، ج0117،یوایاست. )س یمسبا

 یشیگرا کرد،یرو  نیا ؛ اماداشته است یاستناد ادب ات،یآ نییدر تب زین دیعبدالرحمان بن ز 
   .شودیمحسوب نم یو ریغالب در تفس

  جیانت. 7
 نتایجی که از پژوهش حاضر به دست می آید، از این قرار است:

خاود  یعلم یهااستفاده از تخصص زید بن علی و عبدالرحمن بن زید یاصل ۀدغدغ .0
 یمبتنا اتیانقا  روا بار آناان ریتفاسا عصرشان بوده است. یمعرفت یازهایبه ن ییگو پاسخ یبرا

از چناد روش و  یبایاماا چاون ترک ؛رونادیبه شامار ما ییروا ریجز  تفاس است، در نگاه کالن
 یتلق« جامع ریتفاس» ۀاز جمل ،اندکرده ریرا تفس اتیتمام آ یبیترت ۀو یو به ش اندیریتفس شیگرا

 .شوندیم
استفاده و اهتمام بار  زانیدارند؛ اما در م یمشترک یکردهایها و رو دو مفسر، روش نیا .2

اساتوار  یادبا کاردیبار رو  ترشیب یبن عل دیز  ریدارند. تفس یآشکار یهااز آنها تفاوت کیهر 
قارآن،  اتیاتأما  در آ  یابار پا تارشیخاود را با یریتفس کردیرو  دیعبدالرحمان بن ز  ؛ امااست

از آنجاا کاه او از  بهاره بارده اسات. عیوس به اورقرآن به قرآن  یریروش تفساز استوار نموده و 
 شیگارا ،یفقه شیگرااست و  داشته یاژهیائحکام اهتمام و  اتیآ ریبه تفس ،بوده نهیمد یفقها

 .به شمار می رود او ریغالب تفس
به ذکار ناام آناان  یتیعنا نیاز اقوال صحابه و تابع یریگالقرآن در بهره بیصاحب غر  .0

 نیای. تبکنادیبسنده م دهیو به ذکر قول برگز  آوردینم هیآ  یاقوال مختلف را ذ نیچنندارد. هم
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ب، مترادف و توجه به نکاات بالغا ب،یواهگان غر  قیدق از  هیاجااز وکنااز جملاه م یالفاظ معرا
هاا را باودن آن حیصح ایاما شاذا بودن  ؛تعدد قرائات پرداخته انیبه ب اواوست.  ریتفس یهایژگیو 

  ذکر نکرده است.
 بهو در نقا  از صاحا پرداختهو شاذا هم  فیبه قرائات ضع دیدر مقاب ، عبدالرحمان بن ز 

لغات،  نییدر جهت تب نیاز آرا  صحابه و تابع دیآنان را ذکر کرده است. ابن ز  یو تابعان، اسام
ر در تفساؤ ما یخیتاار  یهااناهیروشن نماودن زم ،یفقه آرای انیب ات،یآ یوجه مجاز انیب و  ریثا

اهتماام  ات،یاآ نیایمفسر در تباین دو مبهم استفاده کرده است.  یهاتیمشخص کردن شخص
 .شتندبه اشعار عرب ندا یچندان

 منابع. 3
 : دارائضوا .روتیب عه،یالش فیتصان یال عهیتا(، الذر  ی)ب ،یآقا بزرگ تهران .0
 : دارالفکر.روتی،ب بیالتهذ بیق( تهذ0111، ) یابن حجر ،احمدبن عل  .2
 . ی: دارالکتب العربروتیب ر،یعلم التفس یف ریق( ، زاد المس0122ابوالفرج، ) ،یابن جوز  .0
 . هیآباد هند: دائره المعارف العثمان دریم.(، الثقات، ح0570ابن حبان، ابوحاتم محمد ، ) .1
 و النشر. ۀو دارصادر للطباع ی: المکتب ائسالمروتیم(، المسند، ب0595ابن حنب ، احمد،) .9
 .عیللنشر و التوز  ثیابو السعود بدر، عبدالله، إربد، اردن: عالم الکتب الحد ر،ی( تفس2101عبدالرحمان) د،یابن ز  .9
 : دارالمکتبه الهالل. روتیالقرآن، ب بیق( ، غر 0100عبدالله بن مسلم، ) به،یابن قت .7
م، ) .8  : دار صادر. روتیق(، لسان العرب، ب 0101ابن منظور، محمد بن مکرا
 .ریرکبیمحمدرضا تجدد، تهران: ام قیش(، الفهرست ،ترجمه وتحق0099محمدبن اسحاق ،) م،یابن ند .5

د،)ب .01  . هیا : مکتبه ائسالمروتبی -فقهه و آراوه –و عصره  اتهیح دیتا(، ائمام ز  یابوزهره، محما
و منهجهم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهن  و  اتهمیق(، المفسرون ح 0101) یمحمدعل دیس ،یازیا .00

 .یارشاد اسالم
 .هی: دارالکتب العلمروتیب ر،یالکب خیتا(، التار  ی، )ب میبن ابراه  یاسماع ،یبخار .02
 مصر: دار المعارف.  ،یائدب العرب خی( تار 0579)بروکمان ،  .00
 . یالتراث العرب ا ی: دار احروتیالقرآن، ب ریتفس یف  یق(، معالم التنز 0121بن مسعود، ) نیحس ،یبغو  .01
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د،) ،یثعالب .09  . یالتراث العرب ا ی: دار احروتیق(، جواهر الحسان، ب0108عبدالرحمن بن محما
 . یالتراث العرب ا ی: دار احروتیالقرآن، ب ریعن تفس انیالکشف و الب ق(،0122ابواسحاق،) ،یشابورین یثعلب .09
 . عهیقم: مرکز نشر آثار ش ث،ی(، معجم الرجال الحد0095ابوالقاسم، ) ،ییخو  .07
 . هی: دارالکتب العلمروتین،بی(، ابقات المفسر تای)ب ،یمحمد بن عل ،یداود .08
جال، ب یائعتدال ف زانیتا(، م یابو عبدالله ، )ب ،یذهب  .05  : دار المعرفه. روتینقد الرا
و  یانتشارات علم جا(: ی)ع(، )ب یبن عل دیز  امیو ق تیا (، شخص0090ابوفاض ، ) دیا س ،یرازیش یاردکان یرضو  .21

 . یفرهنگ
 : دار العلم.روتی( ائعالم قاموس تراجم ئ شهر الرجال و النسا ، ب0589)ن،یالدا  ریخ ،یزرکل .20
د جواد حس قیالقرآن، تحق بیغر  ری(، تفس0079)ع(، ) نیبن حس یبن عل دیز  .22 قم: مکتبه ائعالم  ،یجالل ینیمحما

 .یائسالم
  .هیا : دارالعلمروتیب م،یحک یحسن محمد تق قیالقرآن، تحق بیغر  ریم( تفس0552)ع(، ) یبن عل دیز  .20
الله  تیآ ۀقم: مکتب ،یحجاز ،یمحمد، فهم ث،یعلوم القرآن الحد یف یالتراث العرب خیق(، تار 0102فؤاد، ) ن،یسزگ .21

 . ینجف یمرعش یالعظم
 .یعلوم اسالم یقم: مرکز جهان ،یریتفس یهاو روش ی(، مبان0082شاکر، محمدکاظم ) .29
 . ینجف یمرعش الله تیالمأثور، قم: کتابخانه آ ریتفس یق(، الدر المنثور ف0111)ن،یجالل الد ،یوایس .29
 . ری: دار ابن کثروتیعلوم القرآن، ب یق(، ائتقان ف0117ااااااااااااااااااااا ، ) .27
د بن حسن، ) ،یشوکان .28  . یدائره المعارف اسالم ادیالقرآن، تهران: بن یعن کشف معان انیق(، نهج الب0100محما
 : مؤسسه النعمان. روتیلعلوم ائسالم، ب عهیالش سیتا(، تأس یحسن، )ب دیا صدر، س .25
 .هی: دارالمعرفه الجامعهیاسکندر  ،یللنص القرآن یائدب ریم( التفس0558،) ی،مصطف ینیجو  یصاو .01
س ۀجامع یالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسالم ریتفس یف زانیق(، الم0107)ن،یمحمدحس دیس ،ییاباابا .00  هیا علم ۀحوز  نیمدرا

 قم.
 .هی( قرآن در اسالم، قم: دارالکتب ائسالم0077ااااااااااااااااااااا ، ) .02
 : دارالمعرفه.روتی،ب انیمجمع البق( 0118، فض  بن حسن ،) یابرس .00
 . یمرتضو  یتهران: کتابفروش ن،ی(، مجمع البحر 0079) ن،یفخر الد ،یحیار  .01
د بن حسن ، ) ،یاوس .09  . یالقرآن، قم: مکتبه ائعالم ائسالم ریتفس یف انی(، التب0115محما
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 . یقم: انتشارات اسالم ،یاصفهان یومیجواد ق قی،تحقیق.(،رجال الطوس0109محمدبن حسن ،) ،یاوس .09
ران ش0072) ،یشیبخشا یقیعق .07  اسالم.  دیقم: دفتر نشر نو  عه،ی(، ابقات مفسا
: دار المؤرخ روتی(، ب0121)ق،یو التطب هیالنظر  نیعلی الصغیر، محمدحسین، المبادی العامه لتفسیر القرآن الکریم ب .08

 العربي.
  الصدر. انتشارات تهران: ،یالصاف ریق(، تفس0109مالا حسن،) ،یکاشان ضیف .05
 قم: دار الکتاب.  ،یقم ری( ، تفس0097) م،یبن ابراه یعل ،یقم .11
جال، )ب یالمقال ف حیتا(، تنق ی)ب ،یمامقان .10  جا(.  یعلم الرا
 . هیا الکاشف، تهران: دار الکتب ائسالم ریق(، تفس0121محمد جواد، ) ه،یمغن .12
 قرآن، قم: دانشگاه قم )انتشارات اشراق(. ریتفس یها(، روش0081) درضایمؤدب، س .10
 .دیالتمه یو مفسران، قم: مؤسسه فرهنگ ری(، تفس0081) یمعرفت، محمدهاد .11
 .دی: دارالمفروتیب ،یرسول محالت ۀ(، ائرشاد، ترجم0101محمدبن محمدبن نعمان) د،یمف  .19
 و مذاهب.  انیاد  جا(: مرکز مطالعات ی)ب ه،یدی(، تراث الز 0081) ،یدعلیا نژاد، س یموسو  .19
 . هی: دارالکتب العلمروتی(، السنن، ب0100) ب،یبن شع یابو عبدالرحمن احمد بن عل ،یینسا .17
 تهران: مؤسسه الصادق للطباعه و النشر. ع،یو البد انیو الب یالمعان ی(، جواهر البالغه ف0075احمد، ) ،یهاشم .18
 .تیقم: مؤسسه و نشر فرهن  اه  ب ،یعقوبیال خی(، تار تایاحمد بن اسحاق، )ب ،یعقوبی .15

  




