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 چکیده
نقم   نیقیاز او در منابع فر یاریبس اتی)ص(، از مفسران مشهور است که روا امبریبرجستة پ  عباس صحاب ابن

متعمار،، در وااقمت  اتیمروا  بمه علمت نقم  برخم عالمان مسلمان و خاورشناسان  حال برخ نیاست. در عشده
  یمدر استناد به منابع و تحل یاسناد ،یا انهروش کتابخ یریمقاله با بکارگ نیاند. در ا کرده دیترد یو یریتفس اتیروا

ک   عباس مورد بررسم ابن یریتفس اتیتعار، روا دگاهیعدم صحت د ایصحت  ،یطبر انیالب بر جامع دیو نقد، با تأ
ممورد  200تنهما حمدود  ان،یمالب در جمامع یو تیمهمزار روا 6است که از حدود حاص  شده جهینت نیفته و اقرار گر

 40)حمدود هیمو بق رمسمتقریح  تعمار، غ یها مورد( با روش160ها )حدود  غالب آن که( متعار، است 10%)
در ح  تعار،، با  انیاصول یها بر روش  مقاله عالوه نیح  تعار، مستقر قاب  رفع است. در ا یها مورد( با روش

در   عمامل ۀمثابم همطابقمت بم نیم)ع(، از اتیمباه  اتیعباس با روا ابن یریتفس اتیروا ریتوجه به مطابقت چشمگ
 است.به هنگام تعار، استفاده شده حیترج
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Abstract 

Ibn Abbas, a renowned companion of the Prophet (PBUH), is one of the famous 

exegetes, many of whose narrations have been narrated in various Shia and Sunni 

sources. Still, some Muslim scholars and orientalists have questioned the authenticity 

of his interpretive traditions due to some inconsistencies in his narrations. This 

article, using the library research method, investigates several documents based on 

valid sources, analyses and critiques with emphasis on the Tabari Jame al-Bayyān in 

an attempt to probe the authenticity or inconsistencies in Ibn Abbas's interpretive 

narrations. Acceding to the results, it appears that out of 6,000 narrations in Jame al-

Bayyān, there are only about 200 (10%) inconsistencies, most of which (about 160 

cases) can be resolved using established (Mostaghar) conflict resolution methods and 

the rest (about 40 cases) can be settled with non-established conflict resolution 

methods. In this article, aside from the methods proposed by fundamentalists for 

conflict resolution, in light of the significant correspondence between the interpretive 

narrations of Ibn Abbas and those of the Ahl al-Bayt (AS), this resemblance has been 

seen as a criterion for preference in case of conflicts. 

 

Keywords: Ibn Abbas, interpretive narrations, established and non-established 

conflict, Jame al-Bayyān, Noor al-Thaqalin. 
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 مقدمه
عباس صحاب  برجستة پیامبر)ص( و شاگرد امام عل )ع(، در علوم مختلف اسالم  سرآمد بنعبدالله 

ن همچمون محمدحسمین بهبم  و بمدی  اسمت. از دیربماز عالممان مسملمابوده، اما نقش وی در تفسیر ب 
کیمد فمراوان بمر  2و هربمرت بمر  1محمدتق  حکیم و در سد  اخیر خاورشناسان  همچون گلدتسیهر بما تأ

ایمن  انمد؛ بمههای مختلف  از این پدیده ارائه کردهکثرت تعار، در روایات تفسیری منسوب به وی، تحلی 
پمردازان بمرای ایمن س را در تفسمیر محمرد درو عباصورت که عالمان مسلمان شهرت، آوازه و جایگاه ابن

-اعتماد نامیدهزن و غیر قاب  بر شهرت و آوازه، او را فردی درو اند و خاورشناسان عالوه ها دانستهبرساختن

اند. نکتۀ حائز اهمیت آن است که در این اظهار نظرها معمواًل به بکر چنمد شماهد از روایمات متعمار، او 
اسمت. لمذا بما توجمه بمه اهمیمت و و مستندی علم  برای ادعای این کثرت عرضمه نشدهبسنده شده و آمار 

ای بمه درازای چنمدین عباس در منابع فریقین، اعتبارسنج  این ادعا، که پیشمینهجایگاه روایات تفسیری ابن
ت قرن دارد، امری ضروری است. بر این اساس، در این پژوهش برای اعتبارسمنج  ایمن ادعما، هممۀ روایما

است. ای استخراج و سپس تعار، میان آنها واکاوی شدهبا روش کتابخانهالبیان جامععباس از تفسیری ابن
های گوناگون ح  تعار، بررسم  و از مطابقمت پس از تعیین میزان تعار،، امکان ح  آن با توجه به شیوه

ایم، به مثابۀ تفصی  بدان پرداخته بیت )ع(، که در پژوهش  دیگر بهعباس با روایات اه روایات تفسیری ابن
 است.معیاری جدید در کنار سایر معیارها برای ح  این تعارضات استفاده شده

 
-عالمان مسلمان و خاورشناسان دربارة تعارض روایات تفسییر  ابی  دیدگاه (1

 عباس
ان از عباس دربار  یم  موضموع، موجمب تردیمد عالممان مسملمزمان دو دیدگاه متفاوت از ابنبکر هم

عبماس است. از شافع  نقم  شمده کمه از ابمنگذشته تاکنون در اعتبار و صحت روایات منسوب به وی شده
حجمر )فمتح البماری، (. ابمن2/499است )سیوط ، االتقان، بیش از صد حدیث در تفسیر به اابات نرسیده

روایمت( بما  217)بخماری  صحیی عبماس در ( با مقایسة نسبت روایات تفسیری منقول از ابن477، 476
اعتممادی عباس از ابوهریره را دلیل  بمر بم تر بودن روایات ابنروایت( کم 446روایات منقول از ابوهریره )

 نویسد: باره م ( هم در این1/77است. بهب  )عباس دانستهبخاری به روایات تفسیری منسوب به ابن
ت. گاه در ی  موضوع چند روایمت بما اسمناد و شمار اسشده ب عباس در تفسیر نق که از ابنروایات »

که در تفسیر آن، سخن یا ای در قرآن وجود ندارد مگر آنای که تقریبًا آیهگونهشود؛ بهطرق گوناگون دیده م 
است که همین نکته ناقدان اار و راویان احادیث را بمر آن داشمته تما در روایمات حت  سخنان  از او نق  شده

                                                 
1 . Goldziher 
2 . Herbert Berg 
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 «.ها بنگرندده و به دید  تردید به آنانبوه او درنگ کر
اند. در این میان برخ  از ایشمان ویژه عالمان معاصر هم این تردید را بازگو کردهبرخ  محققان شیعه به
توان صدور بیشتر روایات را ( این دیدگاه را پذیرفته و معتقد است که نم 2/106همچون محمدتق  حکیم )

-، هراندازه هم طوالن  باشد، کفاف نق  این هممه روایمت را نمم مر ی  نفرعباس تأیید کرد؛ زیرا عاز ابن

است که حت  ی  موضوع و واقعه چنان گستردهکه تناقض و اضطراب محتوای این روایات آندهد؛ همچنان
 توان یافت که از او بیش از ی  قول نق  نشده باشد و برخ  از این سخنان با توجه به نوع موضوعات،را نم 

( ضمن 216م  217 /1های بعدی مربوط است. برخ  دیگر نیز همچون محمدهادی معرفت )قطعًا به دوره
عباس، جایگاه علم  و برجسمتۀ وی، کمه ضمامن  بمرای پمذیرش سمخنان رد تشکی  در اعتبار روایات ابن

ب روایات جعلم  بمه او منتسب به او بوده و نیز پیوند نهاد قدرت، یعن  عباسیان، با او را از جمله عل  انتسا
های روش تفسیری هستند، صرفًا این دیمدگاه را بمدون رد یما تأییمد نقم  داند. سایر منابع که اغلب کتابم 

 (39؛ مؤدب، 92جاللیان، ←اند )برای نمونه کرده
عباس در عرصۀ علوم مختلف اسالم ، تعار، روایات خاورشناسان هم با ابعان به شاخص بودن ابن

انمد. طمور خماص قمرار دادهطور کل  و در تفسیر بهای برای تشکی  در اعتبار روایات وی بهایهوی را دستم
هم با اشماره بمه  3و شوال  2(. نولدکه ,127Goldfeldگوی  متهم کرد )او را به درو  1نخستین بار اشپرنگر

به نمام وی، نماممکن  تعار، اقوال منسوب به وی، بازسازی آرای تفسیری او را به سبب وقوع جع  گسترده
طور عباس بهحال به نظر آن دو ابناند. با ایننظربودن او را در بسیاری موارد افسانه خواندهدانسته و صاحب

 Bergاسمت )قطع در حوزة علوم مختلف فعالیت داشته و بعدها روایات  برساخته و به وی نسبت داده شده
گمون  عبماس در تفسمیر، گونمهن منزلت و جایگاه ابمن( نیز ضمن تبیی104-83(. گلدتسیهر )132 ,131,

 ←هما است )برای تفصمی  دیمدگاهروایات تفسیری منسوب به وی را ناش  از همین شهرت و اعتبار دانسته
 (.200، 159ساز، نی 

 
 ارزیابی و نقد (2

مستند بمه دو  عباس غالباً دهد که تردید در اعتبار روایات تفسیری ابنتأم  در این اظهارنظرها نشان م  
 عباس و وجود تعار، در این روایات.است: کثرت روایات تفسیری ابندلی  شده
 عباس.کثرت روایات تفسیری ابن2-1

دهمد، بایمد که عمر ی  انسان کفاف نق  این هممه روایمت را نمم دربار  کثرت روایات تفسیری و این

                                                 
1. Sprenger 
2. Nöldeke 
3. Schwally 
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ترین منبع اقوال تفسیری صحابه، تابعمان و سمایر که جامع البیانجامعویژه گفت که بررس  تفاسیر روای  به
عباس، به رغم یکسان  متن روایت، بیشتر دهد که کثرت روایات ابنمفسران تا سد  چهارم است، نشان م 

 اسمت، هممهای داشتهبه دلی  کثرت طرق است. طبری که به نق  اقوال با بکر سند برای هر قول اهتمام ویژه
ها توجه ندارد و ی  متن یکسان را با همۀ طرق  کمه در عباس، تنها به تفاوت متنابن جا و نه صرفًا در مورد

جبیمر نقم  ای را از طریم  سمعیدبن عباس در تفسیر آیهاست. به عنوان مثال اگر نظر ابناختیار داشته، آورده
در اختیمار داشمته،  عبماس نیمزمجاهد، عطاء، ضحاد و غیره از ابن کرده و همان نظر را از طرق دیگر مانند

با همۀ  -هزار روایت است 39که حاوی حدود - البیانجامععباس در است. شمار روایات ابنهمه را آورده
هزار روایت است که در صمورت نادیمده گمرفتن طمرق  6طرق و بدون در نظر گرفتن یکسان  متن روایات، 

تعداد روایت از وی در مدت  به درازای نمیم شود. صدور این مختلف این شمار به دو هزار و اندی کاسته م 
انتظار است. بما  عباس کاماًل طبیع  و موردقرن نه تنها امری محال نیست بلکه با توجه به شرایط حیات ابن

عباس بود، امکمان مصماحبت بیشمتر بما پیمامبر)ص( را که میمونه، همسر پیامبر)ص( خالة ابنتوجه به این
همه فم  »مبر را فراهم کرد، آن حضرت در حقش چنین دعا نمود: که آب وضوی پیاداشت و روزی اللهمم فقه

مه التأوی  (. پس از پیامبر)ص( مالزمت پیوسته او با عل  )ع( باعمث 1/288عاصم، اب )ابن « الدین و عله
؛ 4/470؛ منماوی، 42/417عسماکر، ابمن ←)شد بیشترین بهره را از دریای بیکران علم آن حضمرت ببمرد 

ای کشاند آموزی او را به در خانة صحابه(. همچنین شوق و اهتمام زیاد به علم1/10؛ حسکان ، 162حل ، 
هایش دربار  نبردهای پیامبر)ص(، تفسیر قرآن توانند برای پرسشکرد دانش  نزد آنهاست و م که گمان م 

بمرای آمموزش کمتمر از (. اشمتیاق او 4/126حجر، االصمابه، و اسباب نزول آیات پاسخ  داشته باشند )ابن
شوق به آموختن نبود و از هر فرصت  برای نشر حمدیث پیمامبر)ص( و تفسمیر قمرآن و دفماع از حم  و نشمر 

گانه تأایری کرد و در این اهتمام نه منع حکومت  نق  حدیث در دور  خلفای سهبیت استفاده م فضای  اه 
 (.158-141، 131-129نی  ساز،  ←ای تفصی  زبیر. )بربن های معاویه و عبداللهداشت و نه خشونت

 وجود تعارض در این روایات .2-2
عباس، نق  روایات متعار، از وی است. در پژوهش  تفصیل  معلموم دلی  دیگر تردید در روایات ابن

( %10ممورد آن )حمدود 200، تنهما در حمدود البیانجامعهزار روایت منقول از وی در  6حدود شد که از 
از کم  روایمات دارای  %78ممورد یعنم  160هما )حمدودشمود کمه غالمب آنختالف یافت م تعار، و ا

های  نظیر حم  مطل  بر مقید، مبهم بر معین، مجم  بمر اختالف( از نوع تعار، ظاهری است و با روش
ممورد یعنم   40ادامه مقاله( و تنها تعداد محدودی )حدود  ←)مبین، عام بر خاص و غیره قاب  رفع است 

هما بما اداممه مقالمه(. ایمن تعمار، ←)از ک  روایات دارای اختالف( از نوع تعار، مستقر اسمت  22%
واعظ الحسمین ،  ←)قاب  رفع است « تساقط و تخییر و ترجیح»شده در علم اصول یعن  راهکارهای ارائه

ست یا بمه اعتبمار اممور میان ترجیح کاربرد بیشتری دارد. ترجیح یا به اعتبار متن ا(. البته در این 371-376
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طوسم ، االستبصمار،  ←)همچون ترجیح متن غیرمضطرب بر مضمطرب  ،اعتبار متنخارج . ترجیح به 
( که موافقت با گفتار یا عم  اکثر صحابه یا 1/318( روایات مواف  با دیگران بر غیر آن است )همان، 1/152

شمام   ترجیح به اعتبمار اممور خمارج باشد. تواند از مصادی  آن مذهب جمع  از آنان و گفتار لغویان م 
(، تمرجیح 1/190؛ طوسم ، االستبصمار، 1/69کلینم ،  ←)ترجیح روایات مواف  با کتاب بر مخمالف آن 

طوسم ، تهمذیب  ←)روایات مواف  با سنت پیمامبر)ص( بمر مخمالف آن )همانجاهما(، شمهرت فتموای  
-2/224مظفمر،  ←روایات اکثمر بمر اقم  )(، ترجیح 223-2/224و... ؛ مظفر،  155، 1/147االحکام، 

توانمد از اعتضاد و تقویت یک  از دو حدیث به دلی  دیگر است. مطابقت با قواعد ادبیات عرب م  (،223
حات مذکور، پمژوهش حاضمر معیمار دیگمری  (. عالوه64قتیبه، ابن ←مصادی  دلی  اخیر باشد ) بر مرجه

( و در اداممه 67-1/68)ع( یا مخالفت با عامه است )کلین ، بیت کند که موافقت با روایات اه عرضه م 
 شود.به تفصی  بیان م 

عباس، ادعای  است که صرفًا از طریم  افمواه رو، ادعای تعار، تعداد چشمگیری از روایات ابنازاین 
 نق  شده و مستند و آمار دقیق  ندارد. 

 
 عباس روش پیشنهاد  پژوهش حاضر در حل تعارض مستقر روایات اب (3

است. از او نق  است کمه آموزی نزد امام عل  )ع( تصریح کردهعباس بارها به علمبه گواه  تاریخ، ابن
علم پیامبر )ص( از علم خداوند است و علم عل  )ع( از علم پیامبر )ص( است و علم من و علمم »گفت: 

؛ 12)طوسم ، االممال ، « تصحابه در مقاب  علم عل  )ع( ماننمد قطمره در برابمر دریاهمای هفتگانمه اسم
است، در جای دیگر دربار  منشأ دانمش تفسمیری « القرآن ترجمان»(. او که خود مشهور به 4/90حویزی، 
(. 4/470؛ منماوی، 1/41عطیمه، )ابن« َطاِلبَأِبيْبِن َما َأَخَذُت ِمْن َتْفِسیِر اْلُقْرآِن َفَعْن َعِلي  »است: خود گفته

ْفِسیِر ِمْن َعِلي  »است: دهدر کالم  دیگر بیان کر ْمُت ِمْن التَّ ؛ 285طماووس، )ابمن« طالمبابي ْبِن َج َّ َما َتَعلَّ
(. امام هم با مشاهد  اشتیاق، ظرفیت و دقت نظر او، بیشترین زمان ممکن را برای تعلیم 92/105مجلس ، 

بمرای او « المرحمن المرحیمبسمم اللمه « »باء»ای که ی  شب کام  فقط دربار  وی اختصاص داد، به گونه
 (. 162سخن گفت )حل ، 

عباس با امام عل  )ع( و شاگردی و آموزش تفسیر نزد امام منجر به خطمور ایمن ایمده در مصاحبت ابن
بهن شد که باید میان روایمات تفسمیری وی و ائممه )ع( مطابقمت وجمود داشمته باشمد. بررسم  تفصمیل  

ویمژه اممام بیت )ع( بمههای مواف  وی نسبت به اه گیریعباس و موضعشخصیت اجتماع  و سیاس  ابن
های گوناگون بیت)ع( در موقعیتها و دفاع از حریم اه های گوناگون خصوصًا در جنگعل  )ع( در زمینه

 (، نیز در تقویت این ایده مؤار بود. 127-157ساز، نی  ←تر نزد خلفا )برای توضیح بیشتر و از همه مهم
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که به البیان و نورالثقلین جامعبه دنبال پژوهش تفصیل  صورت گرفته بر مبنای دو تفسیر  اساس،بر این  
بیمت )ع(، عبماس و اه ترین تفاسیر روای  اه  سنت و شیعه هستند، روایات تفسمیری ابمنترتیب از جامع

 1450، حدود انالبیجامععباس در هزار روایت منقول از ابن 6مقایسه و این نتیجه حاص  شد که از حدود 
ارتبماط دارد. ایمن ارتبماط اعمم از هرگونمه  نورالثقلینآن با روایات منقول از ائمه )ع( در  %25روایت یعن  

اسمت. از ایمن ارتباط لفظ  و محتوای  است که هم به صورت مطابقت و تشابه و همم عمدم آن، نممود یافته
-ع با روایات ائمه )ع( هستند. به این ترتیب% آن، به نوع  قاب  جم 80روایت، یعن   1200تعداد، حدود 

عباس با روایات ائمه)ع( مطابقت کام  دارند و این نموع مطابقمت خمود شمام  روایت ابن 600که حدود 
مطابقت معنای  و لفظ  است. در سایر موارد هم رابطۀ عام و خاص، مطل  و مقید، شرح و بسط، مجم  و 

 81روایت از نوع تأوی  و تفسمیر،  289که ارتباط بین د. به این ترتیب مبین، تأوی  و تفسیر و غیره وجود دار
روایت از  46روایت از نوع شرح و بسط،  68روایت از نوع عام و خاص،  79روایت از نوع مجم  و مبین، 

کماله، سماز و زریمننیم  ←روایت از نوع مبهم و مبین است )برای توضمیح بیشمتر  37نوع مطل  و مقید، 
 (.247-252میزان، ارزیاب  

عباس، بمه این مقایسه از نظر سند هم انجام و این نتیجه حاص  شد که از میان طرق متعدد روایات ابن
جبمر بیشمترین ربماح و مجاهمدبن ابم طلحه، ضمحاد، عطماءبن اب  بنجبیر، عل  ترتیب طری  سعیدبن

صیت رجال  این افراد همم مؤیمد نتیجمة مطابقت را با روایات تفسیری ائمه )ع( دارند. بررس  اجمال  شخ
-اند و یا دسمتبیت )ع( گرفتهاست، زیرا افراد مذکور هر ی  به نوع  موضع  مواف  با اه حبه دست آمده

 (.263-262همان،  ←)اند کم مخالف ایشان نبوده
فقمت عبماس بما روایمات منقمول از اممام صمادق )ع( مواگفتن  است از میان ائمه )ع( هم، روایات ابن

بیشتری دارد. البته این نتیجه کاماًل طبیع  است. زیرا تعداد روایات تفسیری که از صادقین )علیهما السالم( 
در منمابع  -بمودن شمرایط نقم  حمدیث بمرای ایشمانبا توجه به شرایط زمان و فراهم–ویژه امام صادق )ع( به

 تفسیری نق  شده، بیشتر از سایر ائمه )ع( است )همانجا(.
عبماس بما روایمات % روایات تفسیری ابن 80مطابقت »با در نظر گرفتن این سه مؤلفۀ مهم، یعن  لذا 

-بررس  تفصیل  شخصیت اجتماع  و سیاس  و موضمع»، «نورالثقلین وجامع البیان تفسیری ائمه )ع( در 

-او بمر علمم تصمریح خمود»و نیز « ویژه امام عل  )ع(بیت )ع( بهعباس نسبت به اه های مواف  ابنگیری

حمات، در کنمار سمایر ، م «اش نزد حضرت عل  )ع(آموزی توان از ایمن مطابقمت بمه مثابمۀ یکم  از مرجه
حات، برای ح  تعار، روایات تفسیری وی استفاده کرد  کماله، حم  تعمار،، سماز و زریمننی  ←)مرجه

با روایات ائمه)ع( در  البیانجامععباس در روایات تفسیری ابن %25(. شایان بکر است که مطابقت 222
گونمه گونمه روایمات همی مانده نیست، بلکه ایناز روایات باق  %75داشتن  ، به معنای اختالفنورالثقلین

ها را جای داد. به عنوان مثال ممکن است بی  ی  آیه، روایت ارتباط  با هم ندارند که بتوان در این دامنه آن
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که روایت منقول از امام )ع( در ارتباط با مباحث اخالق  شد، درحال عباس مربوط به بیان معنای واژه باابن
 (. 1/15؛ حویزی، 1/47طبری،  ←مستخرج از آن آیه باشد )برای نمونه 

 عباسهایی از روایات تفسیر  اب حل تعارض نمونه (4
براسماس  %10عبماس )اکنون پس از مشخص شدن نسبت انمدد روایمات تفسمیری متعمار، از ابمن

( برای نشان دادن این که تعار، بسیاری از این موارد با توجه به معیارهای ح  تعار، قاب  رفع بیانالجامع
 است، به چند نمونه اشاره خواهیم کرد. 

 . تعارض مستقر4-1
تعار، مستقر )غیرظاهری( یا پایدار، تعارض  است که با به کاربردن قواعد جمع عرف  و مقبول، قاب  

عبماس و رفمع آن های  از تعار، مستقر روایات تفسمیری ابمن(. نمونه3/366سین ،رفع نباشد )واعظ الح
 چنین است:

 . تعارض در روایات مربوط به صیام 4-1-1
َع َخْیمرًا َفُهمَو »بی  آیة « عدم نسخ»یا « نسخ»در باب  ِذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطعاُم ِمْسِکیٍن َفَممْن َتَطموَّ َعَل  الَّ

مْهَر َفْلَیُصمْمه»در سفر بی  آیة « عدم افطار»یا « افطار»( و 184بقره: )« َخْیٌر َلهُ  )بقمره: « َفَمْن َشِهَد ِمْنُکُم الشَّ
 است. عباس نق  شده( روایات متعددی از ابن185

 . روایات نسخ و عدم نسخ آیه: 4-1-1-1
ضممن دو ، بندی طبمریدسته نق  شده که با توجه به البیانجامععباس در روایت از ابن 23باره در این 

است. این روایمات در سمه دسمته است. در چهار روایت این آیه منسوخ دانسته شدهقول نسخ و عدم آن آمده
مر بودنمد و همر  دستة اول گیرد.قرار م  روایت  است که بر مبنای آن ابتدا مسلمانان بین صیام و افطمار مخیه

(. با توجه به ایمن روایمت حکمم 2/87طبری،  ←)کند  توانست فدیه دهد و افطارخواست م کس که م 
دو دستة دوم است. اختیار که در ابتدا برای همة مسلمانان با وجود توان روزه گرفتن وجود داشته، نسخ شده

گمرفتن  روایت است که در آن به پیرزن و پیرمردی اشاره شده که در ابتدا با وجود طاقمت و توانمای  در روزه
ر به روزه  توانستند افطار کرده و به ازای هر روز به مسکین  طعام دهنمد. سمپس ایمن و افطار بودند و م مخیه

ْهَر َفْلَیُصْمُه...»حکم با نزول آیة  است، اما حکم اختیار در روزه و افطار برای نسخ شده« َفَمْن َشِهَد ِمْنُکُم الشَّ
دستتة همانجما(.  ←)ن باردار و شیرده اابت مانمد گرفتن ندارند و نیز زنا پیرزن و پیرمردی که توانای  روزه

گمرفتن بمرایش طاقمت پیرممردی کمه روزه»روایت  است که بر نسمخ آیمه داللمت دارد، در عمین حمال  سوم
همانجا(. گفتن  است که بمر  ←)است ، از آن استثنا شده«که امید به شفایش نیستمریض »و « فرساست

کماله، ساز و زریمننی  ←داشتن است )برای توضیح بیشتر  عنای طاقتبه م« ُیِطیُقوَنهُ »اساس این روایات، 
 (. 225، 224ح  تعار،، 
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ها مصادی  افراد ناتوان همچون حامم  )زن بماردار(، است و در آنروایت نیز آیه نسخ نشده 19بر طب  
اسمت. بمر ان شدهاش دائم  بوده و امید به شفای وی نیست و... بیمُمرِضع )زن شیرده(، بیماری که بیماری

وقونه»به صورت « ُیِطیُقوَنهُ »اساس این روایات، قرائت واژة   ←)فرسما بمودن اسمت و به معنای طاقمت« َیطَّ
 (.226، 225همان، 

دهد که دیمدگاه عمدم نسمخ آید، نشان م بررس  معیارهای مختلف در ح  تعار، فوق که در بی  م 
 ترجیح دارد:

قول نسخ با سیاق آیات صیام که سمیاق  متصم  دارد و بما  قرآن:الف. مطابقت روایات عدم نسخ با 
یامُ »زیرا عبارت  اند، سازگار نیست و مستلزم تناقض فقرات این آیات است.هم نازل شده « ُکِتَب َعَلْیُکُم الص 

کمرده بمه  توانند افطمارتوانند روزه بگیرند، م که م است که آنان روزه را بر همه واجب کرده و در ادامه آمده
تا حکم فدیمه بمرای افمراد توانما « روزه بر همة شما واجب است»جای آن طعام دهند، و در آخر بیان کرده: 
گمر اسمت  مکه در آیة مذکور، حکم افراد ناتوان اصاًل بیمان نشدهنسخ شود و برای ناتوانان باق  بماند، با آن

است و بعد از نسخ بمه معنمای « داشتنقدرت »معنای شدن به قب  از نسخ« ُیِطیُقوَنه»اینکه گفته شود کلمة 
کمه قبم  از (. ضمن این2/5اساس و بدون دلی  است )طباطبای ، که این سخن کاماًل ب « نداشتنقدرت »

ِذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیه َطعاُم ِمْسِکین»عبارت  است و اگر طب  خداوند تکلیف بیمار و مسافر را بیان کرده« َعَل  الَّ
شد. همچنین بود، حکم مسافر و بیمار باید پس از حکم تخییر مطرح م به نسخ، حکم آیه تخییری م  قول

گمرفتن کمه روزه توانمد روزه نگیمرد، نمه اینروایات نسخ با صریح آیه مخالفت دارد. زیرا طب  آن مسافر مم 
-نند افطار کنند و به عدد روزهتواتوانند روزه بگیرند و هم م برایش حرام است. پس مریض و مسافر هم م 

که چنین حکم  صحیح نخواهد بمود، اند، روزهای دیگری از سال را روزه بگیرند و حال آنهای  که نگرفته
اٍم ُأَخَر »زیرا ظاهر عبارت  ٌة ِمْن َأیَّ داللت بر عزیمت و وجوب دارد، نه رخصت و اختیمار )زمخشمری، « َفِعدَّ

 (.227: 1398کاله، ساز و زریننی  ←وضیح بیشتر ؛ برای ت11 /2؛ طباطبای ، 1/255
روایات بسیاری در منابع گوناگون از ائممه بیت )ع(: ب.مطابقت روایات عدم نسخ با روایات اهل

روایمت  16 نحورالثقلین)ع( منقول است که به صورت تلویح  بر عدم نسخ این آیه داللت دارند. در تفسیر 
المذ  یأخمذه »، «الشمیخ الکبیمر»همچون « یطیقونه»ت  که در آن مصادی  است. تمام روایاباره آمدهدراین

حمویزی،  ←)بیمان شمده، از ایمن نموع هسمتند « که باعث ضعف شود، نه هر مریض مرض »، «العطاش
-نی  ←(. گفتن  است غالب این روایات منقول از امام صادق)ع( است )برای توضیح بیشتر 1/166-164

 (.229، 228ر،، کاله، ح  تعاساز و زرین
حات خارج ، ترجیح روایات اکثر بر روایات اق  است. .ترجیح روایات اکثر بر اقل: پ از دیگر مرجه

ای کمه تعمدادش بیشمتر ای دو دسته روایت متفاوت نق  شده باشد، دسمتهبه عبارت دیگر چنانچه در مسئله
 19که روایات عمدم نسمخ )به این(. لذا با توجه 223-2/224مظفر،  ←)است بر دستۀ دیگر ترجیح دارد 
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 مورد( هستند، دیدگاه عدم نسخ ترجیح دارد.  4مورد( بیشتر از روایات نسخ )
 
 . روایات افطار و عدم افطار در سفر4-1-1-2

مورد به تصریح و در ی  مورد به تلمویح بمه  9عباس به طرق مختلف نق  شده که در روایت از ابن 12
 ←است )برای توضیح بیشتر گرفتن در سفر اشاره شده م به اختیار فرد در روزهمورد ه 2افطار در سفر و در 

(. با در نظر گرفتن معیارهای ترجیح، روایات افطار در سفر تمرجیح 231کاله، ح  تعار،، ساز و زریننی 
 دارد.

اٍم ُأَخَر »که ظاهر جملة با توجه به اینالف. مطابقت با قرآن:  ٌة ِمْن َأیَّ ر عزیمت )وجوب( داللت ب« َفِعدَّ
زمینمه مختمار باشمند کمه در ایمن دارد نه رخصت )اختیار(، پس مسافر و مریض نبایمد روزه بگیرنمد، نمه آن

ای واضمح اسمت کمه اممام بماقر )ع( در تفسمیر (. داللت این آیه بر افطار در سفر به اندازه2/11)طباطبای ، 
ْهَر َفْلیَ »عبارت  که آن را تعق  کند روشمن  چقدر این بیان برای کس »است: گفته« ُصْمهُ َفَمْن َشِهَد ِمْنُکُم الشَّ

اش اش را بگیرد و هر کس در این ماه سفر کرد، باید روزهاست  که هر کس ماه رمضان را درك کرد باید روزه
 (. 1/81)عیاش ، « را بخورد

)حمویزی،  نحورالثقلینر روایمت از ائممه )ع( د 7بماره در ایمن بیت )ع(: ب.مطابقت با روایات اهل
توان به روایت منقول از امام سجاد )ع( اشاره کرده که در آن، ضمن برای نمونه م  است.( آمده1/170-168

 است:برتر را نیز بکر کرده های عامه، دیدگاهبیان دیدگاه
توانمد افر مم اند: بیمار و مسماند. بعض  گفتهعامه در مورد روزه در سفر و در بیماری، اختالف کرده» 

اند: مختار اسمت، خواسمت بگیمرد نخواسمت اند: نباید روزه بگیرد. گروه سوم گفتهروزه بگیرد و برخ  گفته
َفَمْن »فرماید: دو حال حتمًا روزه را بشکند و افطار کند، زیرا خداوند م گوییم: باید در این نگیرد. اما ما م 

اٍم ُأَخَر  َسَفرٍ  کاَن ِمْنُکْم َمِریضًا َأْو َعل  ٌة ِمْن َأیَّ (. این موضوع به حمدی 1/184؛ بحران ، 1/82)عیاش ، « َفِعدَّ
اگر فردی در حال  بمیرد که در سمفر »است: نزد ائمه )ع( حائز اهمیت بوده که از امام صادق )ع( نق  شده

-نی  ←تر ؛ برای توضیح بیش2/493؛ طبرس ، 1/128کلین ،  ←)« خوانمروزه است، من بر او نماز نمي

 (.233، 232کاله، ح  تعار،، ساز و زرین
از دیگر ادلۀ ترجیح روایات افطار در سفر ایمن اسمت کمه مطابقت با مذهب جمعی از صحابه:  .پ

 مالم  )همانجما(، عممربنبمن (، انمس1/532ماجه، عوف )ابنبن جمع  از صحابه همچون عبدالرحمن
ه -( نیز در سفر افطمار مم 280زبیر )همان، بن ، ابوهریره و عروة(2/279عمر )قرطب ،  بنخطاب، عبداللَّ

 (.2/11طباطبای ،  ←اند )برای توضیح بیشتر کرده
عبماس دربمار  افطمار در سمفر که روایات منقول از ابمنبا توجه با این. ترجیح روایات اکثر بر اقل: ت

 روایات افطار ترجیح دارد.گرفتن در سفر است،  بیشتر از روایات منقول از او در باب روزه
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 . تعارض در روایات مربوط به وضو4-1-2
مالِة »اسمت، آیمة عبماس نقم  شدهاز دیگر آیات  که بی  آن روایات متعارض  از ابمن ِإبا ُقْممُتْم ِإَلم  الصَّ

( اسمت. 6)المائمده/« ْم ِإَلم  اْلَکْعَبمْینَفاْغِسُلوا ُوُجوَهُکْم َو َأْیِدَیُکْم ِإَل  اْلَمراِفِ  َو اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُکْم َو َأْرُجَلکُ 
برانگیزترین مباحث این آیه اسمت. طبمری روایمات ترین و بحثکردن پاها از اختالف  نحوة شستن یا مسح

َو اْمَسمُحوا »است که نتیجۀ دو نوع قرائت مختلمف از روایت( را بی  هر دو قول متفاوت  آورده 2عباس )ابن
 است. « ُکْم ِإَل  اْلَکْعَبْینِبُرُؤِسُکْم َو َأْرُجلَ 

اسمت. در عطف و به شستن پاهما حکمم شده« َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُکْم َو َأْیِدَیُکْم »به « َأْرُجَلُکْم »در قول اول 
عطف شده و در نتیجه پاها به جمای شسمتن، « َو اْمَسُحوا ِبُرُؤِسُکْم »به خفض خوانده و به « َأْرُجَ  »قول دوم 
شود که دیدگاه مسح پما بمر (. با در نظر گرفتن معیارهای ترجیح معلوم م 6/81بری، ط ←)شود مسح م 

 عباس برتری دارد، این مرجحات عبارتند از:دیدگاه دیگر ابن
یح آیه:  ( منقمول از 3/255)طبرسم ، « ُهَو الذی َنَزَل ِبمِه جبرئیم »روایت الف. مطابقت با نص صر
داند که خدا نازل کمرده، گمواه ایمن گفتمار اسمت. بمه نظمر یزی م امام صادق )ع( که مسح پاها را همان چ

دانند روایمات دال که م ( حت  خود مخالفان دیدگاه مسح پا، از آن جهت 5/224محمدحسین طباطبای  )
و در نتیجه به توجیهات  های خود به آن استناد نکردهکتاب خدا هستند، در استدالل ، مخالفبر شستن پاها

 اند.ول دست زدهقب غیرقاب 
شده در مصحف، نصب ارج  است، اما عطف ارج  بر رؤس در آیه ظماهر  اگرچه قرائت رایج و ضبط

 ←)است و عطف آن بر وجوه و ایدی به دلی  نصب، از سوی موافقان حکم شسمتن پاهما درسمت نیسمت 
 ادامة مقاله(.

بن عل »است که گفت: ایت شدهعبد خیر روبه عنوان مثال از ابنب. مطابقت با سنت پیامبر )ص(: 
طالب را دیدم که روی هر دو پای خویش را مسح کرد و گفت رسول خدا را دیمدم کمه روی همر دو پمای اب 

( از علم  )ع( 1/114حنبم  )بن (. نمونة دیگر روایت  است که احمد1/26)حمیدی، « خویش را مسح کرد
که رسول خدا را دیدم دانستم تا آنمسح از ظاهر آن دو م من باطن هر دو پا را سزاوارتر به »است: نق  کرده

 (. 1/187حجر، االصابه، ؛ ابن3/256طبرس ،  ←)برای موارد بیشتر « کردکه ظاهر آن دو را مسح م 
« برؤسمکم»لفمظ  معطوف به« َأْرُجَلُکم»، بر اساس اعراب جر. مطابقت با قواعد ادبیات عرب: پ

(. همچنمین بمر 2/225عقیم ، ابمن ←واحد خواهند بود )بمرای توضمیح است، در نتیجه به لحاظ حکم، 
اسمت. ایمن نموع « اْمَسمُحوا»یعن  مفعوٌل بمه « ِبُرُؤِسُکم»معطوف بر مح  « َأْرُجَلُکم»اساس اعراب نصب 

 »عطف در عرب  بسیار مشهور است. آیة 
َ
اِس َیْوَم اْلَحج  اْل ِه َوَرُسوِلِه ِإَل  النَّ َه َبِر َوَأباٌن ِمَن اللَّ ٌء ِمَن ْکَبِر َأنَّ اللَّ

مرفموع « اللمه»بنابر مح  « رسول»( نمونة بارز آن است که در آن اعراب واژة 3)التوبه/« اْلُمْشِرِکیَن َوَرُسوُلهُ 
کمه باشد، پاها باید شسته شمود. در حمال  « ُوُجوَهُکم»(. اما اگر همین عطف بر 2/473هشام، است )ابن
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تمرین واژه به نزدی « أرج »کند، زیرا طب  قاعده، کلمة ن، این نوع عطف را تأیید نم بررس  دیدگاه نحویا
 (.6/82شود )طبرس ، است، عطف م « رؤس»که 

؛ 5/322فممارس، ؛ ابممن1/767راغممب،  ←)شناسممان همممة لغممت. مطابقتتت بتتا رفتتتار ل ویتتان: ت
کشمیدن بمر چیمزی معنمای دسمت به « مسح»( اتفاق نظر دارند که 2/593منظور، ؛ ابن1/610زمخشری، 

نامیدنمد. زیمرا دسمت خمود را بمر معنا از واژة مسح است که عیس  )ع( را مسیح م همین  است. بر مبنای
 منظور، همانجا(.کشید تا شفا یابند )ابنمعلول، نابینا و مبتال به برص م 

را « غسم »و  «مسح»( واژة 6/92( و قرطب  )6/75لذا جای تعجب است که برخ  همچون آلوس  )
دو واژه متمرادف هسمتند یما نیسمتند، در اند. در نقد گفتار آنها باید گفت که به هر حال یا این مترادف دانسته

که بر مبنای بوق و سلیقه گاه  مترادف باشند و گاه  غیمر صورت ترداف باید همیشه مترادف باشند نه این
ِإْن ُکْنُتْم َمْرض »اشند، در نتیجه آیة دو واژه مترادف ب مترادف. به عنوان مثال اگر این َسمَفٍر َأْو جماَء  َأْو َعلم  َو

بًا َفاْمَسمُحوا ِبُو  ُموا َصِعیدًا َطی  ساَء َفَلْم َتِجُدوا ماًء َفَتَیمَّ « ُجموِهُکْم َوَأْیمِدیُکْم َأَحٌد ِمْنُکْم ِمَن اْلغاِئِط َأْو الَمْسُتُم الن 
برید یا... اگر آب نیافتیمد پمس اگر بیمار هستید یا در سفر به سرم »ود: گونه باید فهمیده ش( این43)نساء: 

که قطعًا چنین فهم  پذیرفتمه نخواهمد «  هایتان را بشوییدها و دستگاه صورتبر خاد پاد تیمم کنید، آن
شود که مسح اند، معلوم م که در این آیه غس  و مسح در تقاب  با هم آمدهبر این، با توجه به این بود. افزون

 (.25غیر غس  است )فاکر میبدی، 
نححورالثقلین  روایممت از ائمممه )ع( در 9در ایممن خصمموص بیتتت )ع(: . مطابقتتت بتتا روایتتات اهلث

( نق  شده که در برخ  به شمیوة وضموگرفتن تصمریح شمده، در برخم  در پاسمخ بمه سمؤال 1/509-596)
 شمده و در برخم  دیگمر فلسمفة مسمح اصحاب در خصوص مسح پا، به قرآن و سنت پیمامبر)ص( اسمتناد

خداوند شسمتن صمورت و دو دسمت و »است که: گونه روایت شدهاست. از جمله از امام باقر )ع( اینآمده
کشیدن بر سر و روی دو پا را واجب کرد، تما همر گماه کسم  در حالمت سمفر و بیمماری و ضمرورت  مسح

(. این 1/302)عیاش ، « و موضع را مسح کندنتوانست صورت و دست خود را بشوید به جای شستن، آن د
که مؤید مسح پاها در وضو است، فلسفه مسح در تمیمم بمه جمای شسمتن را نیمز بیمان بر این روایت عالوه

 (.3/30کلین ،  ←است )برای موارد بیشتر کرده
منقمول از  این دیدگاه با دیگر روایاتعباس در سایر منابع: ج. موافقت با دیگر روایات منقول از ابن

در کتماب خمدا تنهما مسمح »عباس در سایر منابع تناسب بیشتری دارد. به عنوان مثال از او نق  شده کمه ابن
(. 1/420)حرعمامل ، « زننمداست، اما مردم از پذیرش آنچه به جز شستن پاهاست، سر بمازم تعیین شده

عباس را همسو بما قواعمد فنم ، ( که سخنان ابن1/475گفتار برخ  از علما همچون محمدهادی معرفت )
دهمد کمه اند، نیز نشان مم داند که با ظاهر قرآن مخالفت وزیدهادب  و اصول  و نوع  اعترا، بر عامه م 

 این روایت بر روایت منقول از وی دربار  شستن پا ترجیح دارد.
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 . تعارض در روایات مربوط به متعه4-1-3
( در 24)نساء: « ا اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِریَضةً َفَم »عباس بی  آیة روایات متعار، از ابن

در قول اول ممراد از است. شود. طبری بی  آیه دو قول بکر کردهباب حلیت یا عدم حلیت متعه، نیز دیده م 
اسمت. در عبماس آوردهاز ابمن ارتباط با متعه دانسته و در تأیید آن ی  روایتعبارت فوق را ازدواج دائم و ب 

( 5/9است )طبری، عباس نق  کردهروایت از ابن 5ازدواج موقت دانسته و در تأیید آن قول دوم مراد از آیه را 
قرائت « َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنَّ إل  أج  مسم »عباس آیه را به صورت است که ابنو در همة آنها گفته شده

)بغموی،  التأویح لبحا ( و 139-141 /2)سمیوط ، الحررالنثثور . در منمابع  همچمون کرد )همانجما(م 
 عباس مبن  بر نسخ این آیه، یعن  حلیت موقت متعه و سپس تحریم آن، وجود دارد.( روایات  از ابن1/362

دهد که روایات دال بر حلیت متعه و عدم نسمخ آن، بمر روایمات مقابم  آن تمرجیح ها نشان م بررس  
 ارد. معیارهای این ترجیح عبارتند از:د

حلیت متعه مواف  با تصریح آیة مذکور است. روایت منقول از امام صادق )ع( الف. مطابقت با قرآن: 
(. 1/467که در پاسخ به سؤال  در مورد متعه آن را وح  منزل خواند، نیز مؤید این گفتمار اسمت )حمویزی،

کمه بمه ( امما هنگمام 1/758برداری و انتفاع است )راغمب، ی بهرهاگرچه در اص  به معنا« متعه»زیرا واژة 
(. وانگه  در قرآن 144شود )مفید، چیز دیگری از آن اراده نم « متعة خاص»اضافه شود جز « نساء»کلمة 

 (. 1/516است، نه متعه )معرفت، از ازدواج دائم با واژة نکاح تعبیر شده
( بکمر 1/476)حمویزی،  نحورالثقلین روایمت در 8بماره  در ایمن مطابقت با روایتات اممته )ع(: ب.

اسمت لی  و شماهدی بمر متعمه دانسمته شدهد است. به عنوان مثال در روایت  از امام باقر )ع( آیة مذکورشده
قرائمت « إل  أجم  مسمم »)همانجا(. در روایت  دیگر هم نق  شده که امام همیشه آیة مذکور را با عبارت 

اسمت کمه عباس نق  کردهکه مراد از آن ازدواج موقت است. در جای دیگر هم ابن گفتکرد و سپس م م 
ها )عامه( به آن )متعمه( کفمر گفت که آن« فما استمتعتم به منهن إل  أج  مسم ...»امام با اشاره به قرائت 

 که پیامبر)ص( آن را حالل نمود و حرام نکرد )همانجا(.ورزیدند درحال 
( آن را در حمد استفاضمه و تمواتر 4/291به حدی زیاد است که عالممه طباطبمای  ) بارهروایات در این 

تنها ی  روایت در نه  متعه از پیامبر )ص( به واسطۀ عل  )ع( نقم  شمده در این میان  است.معنوی دانسته
منمع عممر ای متواتر و به طرق صحیح از پیامبر روایت شده که شدیدًا بما گونهکه قطعًا جعل  است. زیرا به 

 (.512اند )مفید، دانستهمخالف بوده و آن را مایة فزون  فحشا 
دهمد بررس  دیدگاه برخ  از اصحاب پیامبر )ص( نشمان مم مطابقت با عمل برخی اصحاب:  پ.

ای از اصمحاب پیمامبر عمده»گوید: ( م 519-9/520حزم )اند. ابنها نیز به حلیت متعه معتقد بودهکه آن
سمفیان، ابم بن عباس، معاویةمسعود، ابنعبدالله انصاری، ابن بنبکر، جابربنت اب ماء)ص( از جمله اس

)برای مشاهده اقوال « حریث، ابوسعید خدری و غیره پس از رحلت او بر حلیت متعه باق  ماندندعمروبن 
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کثیمر، ؛ ابمن7/206؛ ترممذی، 9/22حجمر، فمتح البماری، ؛ ابمن3/7؛ آلوسم ، 4/38مسلم،  ←صحابه 
2/227.) 

-( نیز فتموای مشمهور ابمن148حجر )همان، افرادی همچون ابن، حزمغیر از ابنت. شهرت فتوایی: 

عبماس است. این مسأله حت  در زمان خود صحابه همم بمه عنموان دیمدگاه ابمنعباس را حلیت متعه دانسته
زبیر از ابن»دالله انصاری گفت: عباست. به طرق مختلف از ابونضره نق  شده که او به جابربن مشهور بوده

ما در زممان پیمامبر )ص( و ابموبکر ازدواج »خواند  جابر گفت: عباس به آن فرام کند، اما ابنمتعه منع م 
کردیم، اما عمر که به خالفت رسید خطبه خواند و گفت بدانید که دو متعه در زمان پیمامبر )ص( موقت م 

زبیمر همم در (. خمود ابمن7/206؛ بیهقم ، 4/38)مسملم، « کمنم... ها را نه  محالل بود و این  من آن
است، به ها را نیز مانند چشمانشان کور کردههای آنبرخ  از مردم که خدا دل»عباس گفت: اعترا، به ابن

تو جدًا خشن و خش  هسمت ، قسمم »عباس بر سر او فریاد زد: هنگام ابندر این«. دهندجواز متعه فتوا م 
زبیر به او گفت: پس خودت تجربه کن، بخمدا ابن«. شدکنم که در زمان امام متقین به متعه عم  م یاد م 

عبماس (. از این روایمت پیداسمت کمه ابمن4/134)مسلم، « قسم اگر چنین کن ، تو را سنگسار خواهم کرد
 است.دادهدانستن متعه به آن نیز فتوا م  بر حاللعالوه 
 مربوط به رؤیت  . تعارض در روایات4-1-4

عباس تنهما در مباحمث فقهم  نیسمت، بلکمه در غیمر آن نیمز گون  روایات تفسیری ابناختالف و گونه
-شود که حت  بیشتر از موارد فقه  است. یک  از این موارد، رؤیت خداست کمه از بحمثمواردی دیده م 

ه تاریخ هممواره شماهد تضمارب آرا بار است. در اینبرانگیزترین مباحث کالم  و مح  منازعه و جدل بوده
است. روایات بودن رؤیت و نیز وقوع آن در دنیا یا آخرت بودهمیان مکاتب کالم  از جهت ظاهری یا قلب  

شود که در مجموع شمام  نجم دیده م  11-14اعراف و  143انعام،  103زمینه بی  آیات  عباس در اینابن
مورد رؤیت به طمور کلم  آممده و  3به رؤیت قلب  اشاره شده، در  مورد 5روایت است. از این تعداد در  11

است. در ی  مورد هم رؤیت با چشمم ظماهر در دنیما نفم  ای به رؤیت با چشم ظاهر یا غیر آن نشدهاشاره
شود، اما بیان نشده که ایمن عمدم است که خداوند دیده نم شده و در روایت آخر هم به طور کل  بکر شده

(. با توجمه بمه داللمت ایمن روایمات، در 7/200طبری،  ←)است یا در آخرت، یا در هر دو  رؤیت در دنیا
است که به صراحت حاک  از رؤیت با چشم ظماهر باشمد. عباس نق  نشدهتفسیر طبری روایت  از خود ابن

مه ِبَعیِنمهِ »عباس در دیگر تفاسیر با عبارات اما بررس  روایات ابن مدًا َرَأی »و « انه النبيَّ )ص( َرأی ربَّ ِإنَّ ُمَحمَّ
ًة بفؤاِدهِ  ًة ِبَبَصِرِه َو َمرَّ َتْیِن َمرَّ ُه َمرَّ ؛ 6/50طبرانم ،  ←)، حاک  از نق  دیدگاه رؤیت ظاهری از وی اسمت «َربَّ

 (. 6/124سیوط ، الدرالمنثور، 
ر روایمات عباس که بر رؤیت قلب  خدا داللت دارنمد، بمبر اساس معیارهای بی ، روایات منقول از ابن

 دال بر رؤیت با چشم ظاهر ترجیح دارند.
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ما »( و 11)شوری: « ءَلْیَس َکِمْثِلِه َشْي »براساس آیات  همچون الف. مطابقت با قرآن:  مِه َعمَّ ُسْبحاَن اللَّ
( خداوند مث  ندارد و از این جهت جسم و جسمان  نیست و هرچه شأن آن به دور 159)صافات: « َیِصُفون

« مما َکمَذَب اْلُفمؤاُد مما َرأی»(. آیة 8/237گیرد )طباطبای ، شد، نظر طبیع  به آن تعل  نم از جسمانیت با
دهد که بمدون تردیمد ممراد از آن نفمس است. زیرا رؤیت را به قلب نسبت م ( نیز گواه این دیدگاه11)نجم: 

ب صمنوبری شمک  کمه در کند، نه قلمانسانیت و آن حقیقت  است که انسان را از سایر موجودات متمایز م 
ِهمْم َیْوَمِئمٍذ  َکالَّ َبْ  راَن َعل »آیة  (.240بدن قرار دارد )همان،  ُهمْم َعمْن َرب  ِبِهْم ما کاُنوا َیْکِسمُبوَن، َکمالَّ ِإنَّ ُقُلو

تواند به این ترجیح کم  نماید. زیرا طبم  ایمن ( هم از دیگر آیات  است که م 15)مطففین: « َلَمْحُجوُبوَن 
را  ها دیدة دل آناناند و این تیرگ نچه میان مردم و خدا حائ  شده، تیرگ  گناهان  است که مرتکب شدهآیه آ

 ها )همانجا(.بینند نه چشمها خدا را م شود که اگر گناهان نباشد، دلاست. پس معلوم م پوشانده
 اسمت، بمه)ع( نقم  شده روایات بسمیاری از ائممهباره  در اینبیت )ع(: ب. مطابقت با روایات اهل

 6اعمراف  143(، بیم  آیمة 752-756 /1روایت )حویزی،  12انعام  103بی  آیة  نورالثقلینکه در  ایگونه
است. به عنموان ( آمده156-5/152روایت )همان،  9نجم  11-14( و بی  آیات 62-2/68روایت )همان، 

آیما چیمزی را کمه »و امام گفمت: « ای؟ویش را دیدهآیا پروردگار خ»مثال ِبعِلب یمان  از عل  )ع( پرسید: 
و در ادامه وقت  که بعلب از ماهیت این دیدن سؤال کمرد، حضمرت در پاسمخ گفمت: « نبینم پرستش کنم؟

 (.1/98)کلین ، « یابندها با ایمان درست او را درم ها او را آشکارا نتوانند دید، اما دلدیده»
عیارهای ترجیح روایات دال بر رؤیت قلب ، مطابقت با معیارهای ترین ماز مهم پ. مطابقت با عقل:

که جسم نیسمت و کیفیمت  بیند و چیزیها را م های آنعقل  است. زیرا چشم تنها اجسام یا برخ  کیفیت
شود. به تعبیر دیگر اگر چیزی با چشم دیده شود، حتمًا بایمد مماده و نم  جسم را ندارد، هرگز با چشم دیده

شدن خمدا یما تممام بات او (. همچنین در صورت دیده 8/237طباطبای ،  ←)مکان و جهت باشد دارای 
ایمم و در صمورت دوم است یا قسمت  از باتش. در صورت اول خدا را محدود و متناه  کمردهقاب  مشاهده

ز همر گونمه ایم. بنابراین هر دو فر، بما توجمه بمه مبمرا بمودن خداونمد اخدا را قاب  قسمت و مرکب دانسته
بمودن خداونمد ترین موارد در باب صفات سلبیه خداوند است، محمدودیت و مرکمب جسمانیت که از مهم

 (. 2/112محال است )سبحان ، 
هرچند در میان روایات صحابه، روایات دال بر رؤیت با چشمم ت. مطابقت با روایات اکثر صحابه: 

است. به عنوان در شمار بیشتری از صحابه نق  شده شود، اما روایات عدم رؤیت ظاهریظاهر هم دیده م 
یا رسول »است که از او پرسیدند: کعب قرظ  از بعض  از اصحاب پیامبر )ص( روایت کردهمثال محمدبن 

گاه این آیه را تالوت آن«. با چشم خود ندیدم، اما با قلبم دو بار دیدم»گفت: « ای؟خدا، آیا پروردگار را دیده
اسمت کمه رسمول خمدا (. از ابوبر غفاری هم نقم  شده6/125)سیوط ، الدرالمنثور، « َدنا َفَتَدلَّ ُامَّ »کرد: 

 همان( ←پروردگار خود را با قلب خود دید نه با چشم خود )همانجا؛ برای موارد بیشتر 
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 1عبماس از پیمامبر )ص(دقت در روایت منقول از ابمن. ترجیح روایات غیرمضطرب بر مضطرب: ج
دهد که در ابتدای روایت به رؤیت با چشمم ظماهر اشماره شمده، امما در انتهما رؤیمت قلبم  بکمر نشان م 

توان گفت این مسأله به نوع  موجب اضطراب متن روایت و در نتیجه ترجیح روایات غیمر است که م شده
 شود.م « عدم رؤیت با چشم ظاهر»یعن   آن

عباس دربار  عدم رؤیمت بما چشمم ه تعداد روایات ابنکبا توجه به این.ترجیح روایات اکثر بر اقل: چ
 ظاهر بیشتر از تعداد روایات او در باب رؤیت با چشم ظاهر است، بنابراین دیدگاه رؤیت قلب  ترجیح دارد.

 آوردن اهل کتاب به حضرت عیسی)ع(. روایات مربوط به ایمان4-1-5
ِإْن ِمْن َأْهِ  اْلِکَتاِب ِإالَّ َلُیْؤِمَننَّ ِبِه َقْبَ  َمْوِتِه »یة عباس بی  آتوان به روایات ابناز دیگر موارد تعار، م  َو

َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیُکوُن َعَلْیِهْم َشِهیًدا برانگیز در این آیه، مرجع ضممیر ( اشاره کرد. مطلب اختالف159)نساء: « َو
یر را عیسم )ع(، برخم  ( مرجمع ضمم6/29ای کمه برخم  )طبمری، است، به گونمه« موته»متص  در واژة 

اه  کتاب، پمیش از ممر  خمود بمه »اند: ( اه  کتاب و گروه  پیامبر اکرم دانسته و گفته3/212)طبرس ، 
طبمری، همانجما؛  ←)اند در عین حال برخ  قول سوم را ضعیف دانسته«. پیامبر )ص( ایمان خواهند آورد

روایت مرجمع  3عباس نق  کرده که در از ابنروایت  10باره ( در این 26-6/25طبرس ، همانجا(. طبری )
است. بررس  ادله و شواهد موجود نشان از تمرجیح دانسته« اه  کتاب»مورد  7و در « عیس )ع(»ضمیر را 

 روایات دستة اول دارد. معیارهای ترجیح چنین است:
َیْوَم اْلِقَیاَمِة َیُکوُن َعَلْیِهْم َشِه »عبارت الف. مطابقت با سیاق آیه:  -که در ادامه آیه آمده، با جمله« یًداَو

کمه بودن عیس  بر همة اه  کتاب در قیامت داللت دارد. ضممن اینسیاق بوده و بر گواه های قب  خود، هم
ُکْم َو ُکْنُت َعَلْیِهْم َشِهیدًا ما »آیة  ي َو َربَّ َه َرب  ْیَتِني ما ُقْلُت َلُهْم ِإالَّ ما َأَمْرَتِني ِبِه َأِن اْعُبُدوا اللَّ ا َتمَوفَّ ُدْمُت ِفیِهْم َفَلمَّ

ِقیَب َعَلْیِهْم َو َأْنَت َعل  ( شمهادت ایشمان را منحصمر بمه زممان  117)مائده: « ٍء َشِهیٌد ُک   َشْي  ُکْنَت َأْنَت الرَّ
رود مگر بعد از همة اهم  کتماب. شود که عیس  از دنیا نم رو، معلوم م است. از این دانسته که زنده بوده

اش این است که او بعد از همه اه  کتاب از دنیما ها هم به عیس  ایمان داشته باشند، الزمهپس اگر همة آن
گردد تا به او ایمان آورند )برای توضیح بیشمتر است و دوباره به سوی اه  کتاب برم برود. لذا او هنوز زنده

 (. 6/247طباطبای ،  ←
ما َقَتْلَنما اْلَمِسمیَح »یة مورد بحث و قرار گرفتن پس از آیمة بر این، با درنظرگرفتن سیاق آعالوه  َو َقمْوِلِهْم ِإنَّ
مُه ِإَلْیمِه َو کماَن اِعیَس  اْبَن  َه َلُهْم ... َبمْ  َرَفَعمُه اللَّ ِه َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِکْن ُشب  مُه َعِزیمزًا َمْرَیَم َرُسوَل اللَّ للَّ

                                                 
فعلممت  رأیت ربي في أحسن صورة فقال لي: یا محمد ه  تدر  فیم یختصم المأل العل ؟ فقلت: ال یا رب فوضع یده بین کتفي، فوجدت بردها بین ادیي» . 1

عات، و انتظار الصالة بعد الصالة"، فقللت:" یا رب إنك اتخذت إبراهیم ما في السماء و الر،" فقلت:" یا رب في الدرجات و الکفارات و نق  القدام إل  الجم
لمي بأشمیاء لمم خلیال، و کلمت موس  تکلیما، و فعلت و فعلت؟" فقال: أ لم أشرح لك صدرك؟ أ لم أضع عنك وزرك؟ أ لم أفع  بك؟ أ لم أفع . قال:" فأفضم  إ

کموه": ام دنا فتدل  فکان قاب قوسین أو أدن ، فأوح  إل  عبده مما أوحم  مما کمذب الفمؤاد مما رأی،" یؤبن لي أن أحداکموها"؛ قال:" فذلك قوله في کتابه یحدا
 (.27/28)طبری، «. في فؤاد ، فنظرت إلیه بفؤاد  فجع  نور بصر 
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 (.6/248بودن عیس  باشد )همان، ه آیة مورد بحث در مقام بیان زنده ، شایسته است ک«َحِکیماً 
روایمت  4( 562-1/572)حویزی،  نورالثقلیندر  بارهدر این بیت )ع(: ب. مطابقت با روایات اهل

آیمة "َو ِإْن ِممْن َأْهمِ  »گفمت: یوسمف بن است که حجاجحوشب نق  کرده است. به عنوان مثال شهربنآمده
که گردن دهم. موقع است. من به قت  یهودیان و مسیحیان، فرمان م اِب ِإالَّ َلُیْؤِمَننَّ ..." مرا حیران کردهاْلِکت

ها را همم حرکمت شنوم، حت  لبها نم کشم چیزی در این خصوص از آنزنند هر چه انتظار م آنها را م 
ممریم بمن نیست. پرسید: چیست؟ گفتم: عیس دهند  گفتم: خداوند امیر را اصالح کند  معنای آیه این نم 

پیش از قیامت، به دنیا خواهد آمد و پشت سر حضرت مهدی نماز خواهد خواند. گفت: وای بر تو، ایمن را 
اسمت. گفمت: بمه خمدا، ایمن مطلمب را از گوی ؟  گفتم: امام باقر )ع( بمرای ممن حمدیث کردهاز کجا م 

 (.1/157؛ حویزی،1/159: 1367)قم ،« ای ای زالل آوردهچشمه
 . روایات در مورد ذبیح4-1-6

« َو َفمَدْیناُه ِبمِذْبٍح َعِظمیٍم »عبماس نقم  شمده، آیمة از دیگر آیات  که در تفسیر آن روایات متعار، از ابن
در « ه»برانگیز در این آیه، تعیین مصداق ببمیح اسمت کمه بما ضممیر ( است. موضوع مناقشه107)صافات: 

اساس برخ  از مفسران اسماعی  و برخ  دیگر اسحاق را است. بر این صورت مجم  آمدهبه « َفَدْیناهُ »فع 
روایمت  9عباس نق  کرده کمه ببمیح در روایت از ابن 13( 51-56 /23باره طبری ) اند. در اینببیح دانسته

بمر  دهمد کمه روایمات دسمتة نخسمتها نشان م است. بررس روایت اسحاق دانسته شده 4اسماعی  و در 
 از: روایات دستة دوم ترجیح دارد. معیارهای ترجیح عبارتند

ترین دالی  در این مطابقت، سیاق آیات ناظر به مماجرای ببمیح اسمت. از مهمالف. مطابقت با قرآن: 
ْسمحاق»زیرا در این سوره ابتدا ماجرای ببح آمده، پمس از آن بما عبمارت  ِِ مْرناُه ِب ( بمه 112)صمافات: « َو َبشَّ

است و این خود دلیل  بمر تولمد اسمحاق بعمد از مماجرای قربمان  اسمت )طباطبمای ، شارت دادهاسحاق ب
ِذ  َوَهَب ِلي َعَل  اْلِکَبِر ِإْسمماِعیَ  َو »که از زبان ابراهیم )ع( در آیة (. همچنین ترتیب 17/153 ِه الَّ اْلَحْمُد ِللَّ

اسمت. آیمة ماعی  و سپس اسمحاق متولمد شدهاست، اشاره دارد که نخست اس( آمده39)ابراهیم: « ِإْسحاق
ْسحاَق َو ِمْن َوراِء ِإْسحاَق َیْعُقوب» ِِ ْرناها ِب بمودن ای دیگر از تأیید قمرآن بمر ببمیح ( هم نمونه71)هود: « َفَبشَّ

ماند و فرزندی به نام یعقموب از اسماعی  است. زیرا بر طب  آن، ابراهیم اطمینان داشت که اسحاق زنده م 
 (. 2/45معناست )عامل ، شود. لذا ببح در مورد اسحاق ب د م او متول

باره، روایت  است که پیامبر خود را ترین موارد در این از معروفب. مطابقت با روایت پیامبر )ص(: 
 (.3/417نامید و مراد از دو ببیح اسماعی  و عبدالله است )طبرس ، « الذبیحینابن» 

دهمد کمه در خمود ایمن بیت )ع( نشان م بررس  روایات اه )ع(:  بیتپ. مطابقت با روایات اهل
روایمت  2روایمت اسمماعی  و در  22ببیح در  نورالثقلینکه در  ایروایات هم اختالف وجود دارد، به گونه

که منسوب به اممام رضما )ع(  (. اما سند دو روایت اخیر420-4/432است )حویزی، اسحاق معرف  شده
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؛ 324طوسم ، الفهرسمت،  ←)یزیمد جرجمان   بمناز علمای رجال  همچون فتح است، از سوی برخ 
  اند.( جرح شده308طوس ، همان،  ←)سعد ( و سعدبن 278؛ بهبهان ، 2/1؛ اردبیل ، 5/181تفرش ، 

مطابقمت »و « قول اکثر بمر اقم »و « السند بر غیر آنروایات صحیح»رو، با توجه به معیار ترجیح ازاین
با قرآن و سیاق آیات سورة صافات، دیدگاه ببیح بودن اسماعی  راجح است. در نتیجه روایمات  « هاین دیدگا

 عباس هم که مطاب  این دیدگاه است، ترجیح دارد.از ابن
مورد( بیشمتر  9بودن اسماعی  )از آنجا که تعداد روایات دال بر ببیح : ترجیح روایات اکثر بر اقل .ت

 مورد( این دیدگاه ترجیح دارد. 4از دیدگاه مقاب  است )
 . تعارض غیرمستقر4-2

دو جممع کمرد،  هرگاه دو دلی  در ظاهر متعار، باشند و با استفاده از قواعد جمع عرف  بتوان میمان آن
-عباس م تعار، از نوع غیرمستقر یا ظاهری خواهد بود. برای رفع تعار، غیرمستقر روایات تفسیری ابن

 بی  عم  نمود:های توان مطاب  با روش
 . تخصیص4-2-1

های ح  تعار، ظاهری حم  عام بر خاص است. بمدین معنم  کمه برخم  از افمراد و از جمله روش
(. به عنوان 2/271شود )میرزای قم ، مصادی  از شمول حکم عام خارج شده دامنة فراگیری آن محدود م 

َتاءِ َفاِک »( روایت عام 37)آل عمران: « رزقا»مثال در تفسیر واژة  ْیِف ِفي الش  عبماس بما منقول از ابمن« َهُة الصَّ
( که در تعیین رزق حضرت ممریم اسمت، تخصمیص 3/165)طبری، « ِعَنبًا ِفي مْکَتٍ  ِفي َغْیِر ِحیِنهِ »روایت 

ِه َو ِباْلَیْوِم اْلِْخِر...»خورد. نمونة دیگر آیة م  ا ِباللَّ اِس َمْن َیُقوُل آَمنَّ ( است که مصداق آن 8ره/)البق« َو ِمَن النَّ
وس و الخمزرج»به صورت عام و در روایت دیگر « المنافقین»در ی  روایت 

َ
آممده کمه « المنمافقین ممن ال

 (. 264، 263کاله، زرین ←روایت دوم تخصیص روایت اول است )برای موارد بیشتر 
 . تقیید4-2-2

ص بما آن فمرق دارد. در تقییمد تقیید روش دیگر ح  تعار، ظاهری است و در عین مشابهت با تخصی
یابد و در نتیجه شمول حکم مطل  برخالف عمام، دایرة شمول حکم مطل  )نه عام(، با دلی  دیگر تقلی  م 

( دو 117)آل عممران: « ِصمر»(. به عنوان مثال در معنای واژة 1/157شود )مظفر، مستند به وجود شرایط م 
« َبمْرُد َشمِدیُد َو َزْمَهِریمرِ »را بمر « بمرد»توان واژة است که م بکر شده« یرِ َبْرُد َشِدیُد َو َزْمَهرِ »و « برد»روایت 

( و تقییمد 43)واقعمه: « َو ِظ ٍّ ِممْن َیْحُمموٍم »در تفسیر « دخان الحمیم»با عبارت « دخان»حم  کرد. تقیید 
ْساَلِم َنِصیُب »به « محارف» ( از ایمن 19)باریات: « اْلَمْحُروم» در تفسیر واژة« ُمَحاَرٍف الذی َلْیَس َلُه ِفي اْْلِ

 (.265، 264همان،  ←دست موارد است )برای موارد بیشتر 
 . تعیین مبهم4-2-3

کمه در میمان عباس اسمت. توضمیح آنتعیین مبهم روش دیگر ح  تعار، ظاهری روایات تفسیری ابن
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است، به صورت معین آمدهعباس بی  ی  آیه، برخ  به صورت مبهم و برخ  روایات تفسیری منقول از ابن
است، اشماره ای که آن روایت معین به عدد و مکان یا زمان  که در روایت دیگر به صورت مبهم آمدهبه گونه

تواند از روایت مبهم رفمع ابهمام کنمد، دو روایمت قابم  جممع که روایت معین م رو، نظر به ایندارد. ازاین
شمدن  اسمت و عباس، با روش حم  ممبهم بمر معمین حم ابن از تفاوت روایات خواهند بود. تعداد زیادی

-بمن هو العماص»کوار دو روایت  3شود. به عنوان مثال بی  آیة ها نیز مربوط به تعیین شخص م غالب آن

در روایت دوم را رفع ابهام کمرده و « عدو»است که روایت اول واژة ( آمده3/212)طبری،  «عدوك»و « وائ 
أبولبابة َو َخْمَسُة َمَعمُه »با روایت « إنهم من العراب»است. تعیین مبهم اول حم  شده روایت دوم بر روایت

ِبي  )ص(...  (.264کاله، زرین ←توبه هم از این نمونه است )برای موارد بیشتر  102بی  آیة « َعِن النَّ
 . تبیین مجمل4-2-4

ای، صورت که گاه در تفسیر آیمه حم  مجم  بر مبین روش دیگر در ح  تعار، ظاهری است. به این
توان از آن جمله به تنهای  به مقصود دست یافت، اما با در ای به صورت کل  و مبهم بیان شده که نم جمله

توان آن را تبیین کرد و در نتیجمه است، م نظرگرفتن روایت دیگری که بی  همان آیه و در همان موضوع آمده
( دو روایمت 1)مائمده: « العقمود»ار داد. بمه عنموان مثمال در تفسمیر واژة هر دو روایت را ممورد اسمتفاده قمر

ه، َفاَل َتْغِدُروا َو اَل َتْنُکُثوا»و « بالعهود» َم َو َما َفَرَ، َو َما َحدَّ ِفي اْلُقْرآن ُکله ( 6/32)طبمری،  «َما َأَح َّ َو َما َحرَّ
ا که بمه صمورت کلم  و ممبهم متمذکر عهمود است و روایت دوم، اجمال روایت اول رعباس نق  شدهاز ابن

و »شود که بی  آن دو روایمت ( دیده م 1)اعراف: « المص»کند. نمونة دیگر در تفسیر است، تبیین م شده
است که روایت دوم از روایت اول رفمع ( از او نق  شده8/85)همان، « أنا الله أفض »و « هو من الله أسماء

 (.266، 265کاله، زرین ←ر کند )برای موارد بیشتاجمال م 
 ها. توجه به قرامات مختلف واژه4-2-5

های ح  تعار، ظاهری است. به عنموان مثمال در توجه به بکر قرائات مختلف ی  واژه از دیگر روش
ْبَر »اعراف، سه روایت  40در آیة « اْلَجَمُ  »ارتباط با واژة  ة ِمْن َأْجم  ُهَو اْلَجَم  اْلَعِظیم اَلَیْدُخ  ِفي َخْرق اْْلِ
ُه َأْعَظم ِمْنَها ِفیَنة»، «اْلَحْب  اْلَغِلیظ»، «َأنَّ عباس منقول است. دقمت در ( از ابن8/130)طبری،  «ُهَو َحْب  السَّ

بمه فمتح « اْلَجَممُ  »دهد که روایت اول مطماب  بما قرائمت است، نشان م قرائات  که برای این واژه بکر شده
« ممیم»و تشدید « جیم»روایت دوم و سوم مطاب  با قرائت این واژه با ضم به معنای شتر و « میم»و « جیم»

به معنای ریسمان ضخیم خواهد بود )همانجا( در نتیجه هر سمه روایمت بما توجمه بمه نموع قرائمت از واژه، 
 (.268کاله، زرین ←صحیح خواهند بود )برای موارد بیشتر 

 . برشمردن مصادیق رونارون4-2-6
توانمد ای که هر یم  از مصمادی  مم گونهکر مصادی  مختلف در هر روایت است، به از دیگر موارد، ب

ه َو َأْر، »شود. بکر روایات عباس دیده م منظور آیه باشد. این مسأله در بسیاری از روایات ابن إْنَسان َو َدابَّ
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َمم َو َغ 
ُ
اْسمم ُکم ه »و « اْلَقْصَعة َو اْلَفْسَوة َو اْلَفْسَیة»و « ْیرَهاَو َسْه  َو َبْحر َو َجَب  َو ِحَمار َو َأْشَباه َبِلَك ِمْن اْل

ْرَطة ة َواْلَفْسَوة َوالضَّ ْسماءَ »( به عنوان مصادی  مختلف 170)همان، « َشْيء َحتَّ  اْلَهَنة َواْلُهَنیَّ
َ
( 31)بقره: « اْل

ن سخن است. او ضمن بیان ( بی  روایات مذکور مؤید ای1/117از این نمونه است. گفتار عالمه طباطبای )
ٍء ِإالَّ ِعْنمَدنا َو ِإْن ِممْن َشمْي »که میان این روایات تناف  نیست، در تأیید گفتار خود با استناد به آیة این مطلب 

طب  این آیه، هی  چیز نیست مگر آنکمه در خمزائن غیمب وجمود دارد و »است: (، گفته21)حجر: « َخزاِئُنهُ 
اند. لذا فرق  نیسمت بمین اینکمه گفتمه ت با نزول از آنجا به این صورت درآمدهآنچه اْلن در دسترس ما هس

کمه "خداونمد ها و زمین را به آدم تعلیم داد" و اینشود: "خدا آنچه در خزائن غیب هست، یعن  غیب آسمان
« شودم ها و زمین است به آدم آموخت." زیرا هر دو منجر به ی  نتیجه اسم همه چیز را که باز غیب آسمان

 (. 238-240کاله، زرین ←)برای توضیح بیشتر 
 . پرداختن به آیه از جهات مختلف 4-2-7

عباس است، به این معنا کمه نما بودن روایات ابنپرداختن به آیه از جهات مختلف دلی  دیگر متعار،
نگاه اول ممکن است اند. به همین دلی  در هر ی  از روایات مختلف بی  آیه، از منظری به موضوع پرداخته

که چنین نیست. به عنوان مثال در دو معنای مذکور در دو روایت، متفاوت و مختلف به نظر برسند، در حال 
(. کموار در 30/207است )طبمری، آمده« النهر»و « هو الخیر الکثیر»دو روایت « اْلَکْوَار»بیان معنای واژة 

به اصطالح رایج آن که نام نهری در بهشمت اسمت، اشماره  روایت اول به معنای لغوی واژه و در روایت دوم
 ( 260کاله، زرین ←است. لذا، هر دو روایت صحیح است )برای موارد بیشتر کرده

 . خطا در کتابت4-2-8
عباس است. به عنوان نمونه طبمری خطا در کتابت از عوام  دیگر ایجاد تعار، ظاهری در روایات ابن

عباس نق  کرده و در یک  از آنهما روایت از ابن 4عمران، آل 7متشابه بی  آیة ( در تعریف محکم و 3/115)
کمه در است. این در حال  است سورة انعام دانسته 153تا  151بدون اشاره به متشابهات، محکمات را آیات 

َو َفَراِئضه َو َما ُیمْؤَمن َناِسخه َو َحاَلله َو َحَرامه َو ُحُدوده »طلحه، محکمات اب بن روایت دیگر از طری  عل 
ره َو َأْمَثاله َو َأْقَسامه َو َمما ُیمْؤَمن ِبمِه َو اَل ُیْعَمم  ِبمهِ »و متشابهات را « ِبِه َو ُیْعَم  ِبهِ  مه َو ُمَؤخَّ « َمْنُسوخه َو ُمَقدَّ

ده، سعد و دیگری از طری  ابوصمالح نقم  شماست. در دو روایت دیگر هم که یک  از طری  ابندانسته شده
شمود شود و متشابه منسوخ قرآن اسمت کمه بمدان عمم  نمم محکمات ناسخ قرآن است که به آن عم  م 

عباس محکمات را بمه سمه آیمه از قمرآن منحصمر که ابندر جمع میان این روایات باید گفت این )همانجا(.
و تنهما سمه آیمه محکمم  توان گفت که تمام آیات قرآن متشابهتواند صحیح باشد، زیرا نم است، نم دانسته

که تنها این سه آیه محکم عباس این سه آیه را از محکمات دانسته، نه ایناست  بلکه بهتر است گفته شود ابن
هاست. مؤید این گفته دو روایت دیگر از وی در دیگر منابع تفسیری است که در یک  ابن -مردویه از عبداللَّ

-عباس شنیدم که در تفسیر آیة "ِمْنمُه آیماٌت ُمْحَکمماٌت" )آلابن من از»است که گفت: قیس روایت کرده بن 
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در روایت دیگر هم که مشابه همین روایت «. ( گفت: سه آیة آخر سورة انعام از آیات محکم است7عمران: 
(. لمذا 4/2اسراء از قبی  آیات متشابه است )سیوط ، الدرالمنثور،  23انعام و  151است، چنین آمده که آیة 

نمویس تفسمیر دانسته، ناش  از خطای کاتب روایت یا نسخهعباس محکم را سه آیه که ابنتوان گفت اینم 
اسمت: عبماس نادرسمت خوانمده و نوشته( نیز چنین انتساب  را به ابمن3/32طبری است. عالمه طباطبای  )

ع مثمال  از آیمات محکمم گانه از محکمات و در واقعباس نق  شده، این است که این آیات سهآنچه از ابن»
 «.که آیات محکم قرآن همین سه آیه باشداست، نه این

عباس به معنای تأیید سه روایت دیگر وی نیست. به عنموان مثمال شایان بکر است که رد این دیدگاه ابن
طلحه محکمات به ناسخات و متشابهات آن به منسموخات اب بن سعد و عل در دو روایت  که از طری  ابن

نحصر شده، آنچه در مورد روایت انحصار آیات محکم به سه آیه سوره انعام گفته شمد، چنمین سمخن  در م
( نشمان 2/5سمیوط ، المدرالمنثور،  ←)عبماس اینجا هم صادق خواهد بود، زیرا بررس  دیگر روایات ابن

روایمت  4، از میمان رو دهد که دیدگاه او در مورد محکم و متشابه اعم از ناسخ و منسوخ اسمت. از ایمنم 
تمر اسمت )بمرای مموارد طلحه صحیحاب بن ، روایت منقول از طری  عل البیانجامععباس در منقول از ابن

 (259کاله، زرین ←بیشتر 
 

 گیر نتیجه
عباس به دلی  کثرت تعار،، ادعای  است که در میان عالمان مسلمان از تردید در روایات تفسیری ابن

ز طری  افواه و نق  منبع پسین از منبع پیشین و بدون ارائمه ممدرد و مسمتند محکمم، رواج سد  سوم صرفًا ا
است. دربار  تردیدهای خاورشناسان هم باید گفت که آنها حت  اختالفات بسیار ظاهری را که در حمد یافته

-جحامعس در عبمااند. در حال  که بررس  دقی  روایات ابمنتفاوت الفاظ مترادف است نیز تعار، دانسته

آن دارای تعار، است که این موارد با  %10عباس، تنها روایت ابن 6000دهد که از حدود نشان م  البیان
کار پیشنهادی این پژوهش که اسمتفاده از کارهای مطرح شده در ح  تعار، مستقر و غیرمستقر و نیز راهراه

در ح  تعار، مستقر است، رفع خواهد شمد. بیت)ع( به مثابۀ یک  از ادلۀ ترجیح مطابقت با روایات اه 
عباس خدشمه وارد کنمد و اانیمًا بسمیاری از تواند به اعتبار روایات ابنرو، اواًل این میزان تعار، نم از این 

 های ظاهری و قاب  جمع است.های ادعا شده، در واقع تعار، نیست، بلکه تفاوتتعار،
 
 منابع

 قرآن مجید
، بیروت، دارالکتمب العلمیمه، چماو اول، انی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانیالمعروحآلوس ، محمود، 

 ق. 1415
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اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر االسالم ، چاو سموم، ، تحقی : عل من الیحضره الفقیهعل ، بابویه، محمد بنابن
 تا.ب 
 .1363، قم، منشورات الرض ، سعد السعودموس ، طاووس، احمد بنابن
 1411. تحقی : باسم فیص  احمد الجوابزة، دارالدرایمه، چماو اول، اآلحاد و المثانیعمر،  اب  عاصم، احمد بنابن
 ق.
تحقی : عادل احمد عبدالموجود، علم  محممد معمو،. بیمروت، ، اإلصابة فی تمیز الصحابهحجر عسقالن ، ابن

 ق. 1415دارالکتب العلمیه، 
 تا،.، بیروت، دارالمعرفة، چاو دوم، ب حیح البخاریفتح الباری شرح ص -----------

 ق. 1352، قاهره، مکتبة دارالتراث، المحلیاحمد،  حزم، عل  بنابن
 تا.بیروت، دار صادر، ب  ،مسند احمدحنب ، احمد، ابن
یخ مدینة دمشقحسن، بن عساکر، عل ابن  ق. 1415تحقی : عل  شیری، بیروت، دارالفکر،  ،تار
بیروت، دارالکتمب العلمیمه، چماو  ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزبن غالب، یه، محمد عبدالح عطابن

 ق. 1422اول، 
تحقی : عبدالسمالم محممد همارون، مکتبمة االعمالم االسمالم ،  معجم مقاییس الل ه،فارس، فارس، احمدبن ابن

 ق. 1404
 تا.بیروت، دارالکتب العلمیه، ب  ،ثتأویل مختلف الحدیمسلم، بن قتیبه، عبداللهابن
 ق. 1419، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاو اول، تفسیر القرآن العظیمعمر، بن کثیر، اسماعی ابن
 تا.، تحقی : محمد فؤاد عبدالباق ، بیروت، دارالفکر، ب سنن ابن ماجهیزید، بن ماجه، محمدابن
 ق. 1414یروت، دارصادر، چاو سوم، ب ،لسان العربمکرم، منظور، محمدبن ابن

 تا.، مکتبة المحمدی، ب جامع الرواة و ازاحة االشتباهات عن الطرق و االسنادعل ،  اردبیل ، محمدبن
 ق. 1416، تهران، بنیاد بعثت، چاو اول، البرهان فی التفسیر القرآنبحران ، هاشم، 

 ق. 1420بیروت، داراحیاء التراث العرب ، چاو اول،  ،معالم التنزیل فی تفسیر القرآنمسعود، بن بغوی، حسین
 تا.جا، ب ، ب تعلیقة علی منهج المقالبهبهان ، محید، 
 تا.جا، دارالفکر، ب ب  ،سنن الکبریحسین، بیهق ، احمدبن 

 ق. 1403تحقی : عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، دارالفکر، چاو سوم،  ،سنن الترمذیعیس ، ترمذی، محمدبن 
 تا.البیت )ع( ْلحیاء التراث، چاو اول، ب ، قم، مؤسسه آلنقد الرجالبن حسین الحسین ، فرش ، مصطف ت

قم، مجممع (، البیت )عشواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی اآلیات النازله فی اهلعبدالله، بن حسکان ، عبیدالله
 .1369احیاء الثقافة االسالمیه، چاو اول، 
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یعهحسن، حرعامل ، محمدبن  البیمت ْلحیماء التمراث، ، قمم، مؤسسمة آلوسامل الشیعه الی تحصیل مسامل الشر
 ق. 1414

 ق. 1423، قم، مدین، عباس، شخصیته و آثارهعبدالله بنحکیم، محمدتق ، 
 تا.، بیروت، دارالکتب العلمیه، ب المسند الحمیدیزبیر،   حمیدی، عبدالله بن

 ق. 1415، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاو چهارم، ورالثقلینتفسیر نجمعه، بن حویزی، عبدعل 
 ق. 1381، قاهره، دارالکتب الحدیث، چاو اول، التفسیر و المفسرونبهب ، محمدحسین،  

یب القرآنمحمد، بن راغب اصفهان ، حسین  ق.   1412، بیروت، دارالعلم الدار الشامیة، المفردات فی غر
کیتد بتر عباس با استتناد بته روایتات اهلض روایات تفسیری ابنتحلیل تعار کاله، الهام، زرین بیتت )ع( بتا تأ

 .1396، رسالة دکتری، تربیت مدرس، البیان و نورالثقلینجامع
 ق. 1407، بیروت، دارالکتاب العرب ، چاو سوم، الکشاف عن حقامق غوامض التنزیلزمخشری، محمود،  

قم، مرکز العمالم  للدراسمات اْلسمالمیه، چماو  ،لسنة و العقلاإللهیات علی هدی الکتاب و اسبحان ، جعفر، 
 ق. 1412سوم، 

 ق. 1421، بیروت، دارالکتب االسالمیه، االتقان فی تفسیر القرآنسیوط ، عبدالرحمن،  
 ق. 1404الله مرعش ، قم، کتابخانه آیت ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور، -------------

، قم، دفتر انتشارات اسالم  جامعه مدرسین حوزه علمیه، چماو ن فی تفسیر القرآنالمیزاطباطبای ، محمدحسین، 
 ق. 1417چهاردهم، 

 ق.  1415، دارالحرمین، المعجم األوسطاحمد، بن طبران ، سلیمان
 .1372، تهران، انتشارات ناصرخسرو، چاو سوم، مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن، بن طبرس ، فض 

 ق. 1412بیروت، دارالمعرفة، چاو اول، ، جامع البیان فی تفسیر القرآنریر، جطبری، محمدبن 
 1364، تهران، دارالکتب االسمالمیه، چماو چهمارم، االستبصار فیما اختلف من االخبارحسن، بن طوس ، محمد

 ق.
 .1376اکبر غفاری، ، تهران، چاو عل تهذیب االحکام، ---------------
 ق. 1417جا، مؤسسة النشر االسالم ، ، تحقی : جواد قیوم ، ب ستالفهر  ،---------------
 ق. 1414قم، دار الثقافه الدراسات االسالمیه،  ،االمالی، ---------------

 .1379تحقی : عبدالرحیم مبارد. مشهد، انتشارات تاسوعا، چاو اول، ، منهاج الکرامهیوسف، بن حل ، حسن
 .1380تحقی : هاشم رسول  محالت . تهران، چاپخانه علمیه،  ،سیرکتاب التفمسعود،عیاش ، محمدبن 

 .1387، 6شماره  کوثر معارف،، «نگاه  تطبیق  به وضو در مکتب عترت و مدرسه سنت»فاکر میبدی، محمد 
 .1364، تهران، انتشارات ناصرخسرو، چاو اول، الجامع ألحکام القرآناحمد،  قرطب ، محمدبن 

 .1367،  قم، دارالکتاب، چاو چهارم، تفسیر قمی، ابراهیمبن قم ، عل 
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 ق. 1363اکبر غفاری، تهران، دارالکتب االسالمیه، چاو پنجم، ، تصحیح عل الکافی یعقوب،کلین ، محمدبن 
 ق. 1405ترجمۀ عبدالحلیم نجار، بیروت، دار إقرأ،  ،مذاهب التفسیر االسالمیگلدتسیهر، ایگناتس، 
 ق. 1403بیروت، مؤسسه الوفاء،  ،نواربحاراالمجلس ، محمدباقر، 

 تا.، بیروت، دارالفکر، ب جامع الصحیححجاج، بن مسلم
 تا،نا. ب ، بیروت، ب اصول الفقهمظفر، محمدرضا، 

، مشهد، جامعمة الرضمویه للعلموم االسمالمیه، چماو التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیبمعرفت، محمدهادی، 
 .1377اول، 

 .144، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالم ، تفسیر القرآن النجیرحمد، ممفید، محمد بن
، بیمروت، دارالکتمب فیض ال دیر شرح الجامع الص یر من احادیتث البشتیر النتذیرمناوی، محمد عبدالرؤوف، 

 ق. 1415العلمیه، چاو اول، 
شناستان دربتاره آثتار تفستیری هتای خاور عباس: تحلیل انتقادی دیتدراهخاورشناسان و ابنساز، نصرت، نی 

 .1393، تهران، شرکت انتشارات علم  و فرهنگ ، عباسمنسوب به ابن
هحا  پژوهش، «بیت )ع(عباس با اه ارزیاب  میزان مطابقت روایات تفسیری ابن»کاله، ساز، نصرت، الهام زریننی 

 .1397(، پاییز و زمستان 8، سال چهارم، شمارة دوم )پیاپ تفسیر تطبیقی
عباس )مطالعة موردی: روایات تفسیری آیمات ح  تعار، روایات تفسیری ابن»، ----------------------

 .1398(، بهار و تابستان 10سال پنجم، شمارة دوم )پیاپ   مطالعات فهم حریث،، «صیام
Berg, Herbert, The Development of Exegesis in Early Islam: The Authenticity of 
Muslim Literature from the Formative period, Surrey, UK, Curzon Press, 2000. 
Goldfeld, Isaiah, “The Tafsir of Abdollah Ibn Abbas”, Der Islam, 58, 1981. 

 
 


