
 مسعود ربیعي آستانھابن عباس و مقام بلند وى در تفسیر     
  
علیھ  صلى  علیھ وآلھ و على آغاز تفسیر قرآن كریم را بعد از پیامبر اكرم 

السالم بھ ابن عباس كھ یكى از عموزادگان پیامبرصلى  علیھ وآلھ است نسبت 
تور جفرى بھ این اى از مستشرقان مانند گلدزیھر و آر دھند، اما پاره مى

نگرند، در صورتى كھ دانشمندان اسالمى  موضوع با نگاه تردید و انكار مى
او را بزرگترین مرجع در موضوع تفسیر قرآن  ١مانند ابن حجر عسقالنى 

اى دیگر از مسلمانان مانند ابن تیمیھ  اند، البتھ در این میان پاره دانستھ
ر این نوشتار بھ بررسى ابعاد اند د سخنانى علیھ ابن عباس گفتھ ٢حنبلى

 شخصیتى این مفسر بزرگ صدر اسالم خواھیم پرداخت: 
  
 ابن عباس 
  َّ َّ بن عباس بن عبدالمطلب، پسر عموى رسول  صلى  علیھ وآلھ،  ابوالعباس عبد

ث، مفسّر، فقیھ و مورخ صدر اسالم، سھ سال قبل از ھجرت در شعب ابوطالب  محّد
ق( عموى رسول خداصلى  علیھ وآلھ و نام  ٣٢پدر او عباس )م متولد شد. نام 

ق( دختر حارث بن حزن ھاللى بود كھ ھر  ٣٠مادرش ام الفضل لبابة الكبرى )م 
دو قبل، و بھ قولى، بعد از ھجرت، اسالم آوردند. عباس بعد از ابوطالب شخص 

مد دیگر الفضل نیز در جمال و كمال و ھنر سرآ اول مكھ بود و مادرش ام
َّ یكى از ھفت پسرى بود كھ ام الفضل براى عباس  بانوان بھ شمار مى آمد. عبد

 آورد.
، بلند باال، سپید چھره، تنومند و خوش سیما بود. در پیرى گیسوانش را   َّ عبد

كرد. او بھ علت حسن ھمنشینى و یادگیرى و ادب آموزى از  با حنا خضاب مى
صلى  علیھ وآلھ و ھمچنین تأثیر پذیرى از  ىمحضر صدر عالم، حضرت مصطف

ارشادات علوى بھ القابى چون، حبر القرآن، بحر القرآن، رئیس المفسرین، 
شیخ المفسرین، االب االول لتفسیر القرآن و ابرمرد تفسیر، ملّقب و مفتخر 

 گردید.
بھ صلى  علیھ وآلھ سیزده سالھ و  ابن عباس بھ ھنگام رحلت پیامبر اكرم 

 قولى پانزده سالھ بود.
ھق( در طائف بھ سن ھفتاد و دو و یا ھفتاد و چھار  ٦٨ابن عباس بھ سال ( 

پسر عموى او محمد بن  ٣سالگى درگذشت و ھم در آنجا بھ خاك سپرده شد. 
 اش گفت:  اش نماز گزارد و درباره حنفّیھ بھ جنازه

ھ: عالم بزرگ این امت وفات كرد»   .«مات ربانى ھذه االّم
ق( بود كھ در  ١١٨ -  ٤٠از مشھورترین فرزندان ابن عباس، ابوالحسن على ( 

اد مى َّ بن محمد بن على ملقب بھ سّفاح  كثرت عبادت بھ او سّج گفتند، او جّد عبد
 رفت. ق( بھ شمار مى ١٣٢عباسى )م 

  
 احادیث نقل شده درباره ابن عباس  
آلھ روزى ابن عباس را ھنگامى كھ صلى  علیھ و نقل است كھ پیامبر اكرم 

 «. خدایا بھ او حكمت بیاموز»كودك بود در آغوش گرفت و در حق او دعا كرد: 
َّ بن عمر مروى است كھ بھ ابن عباس مى  رسول خداصلى  علیھ »گفت:  از عبد

 «.وآلھ را دیدم دست بھ سر تو كشید و فرمود: خدایا او را علم دین بیاموز
صلى   َّ  اش میمونھ اّم المؤمنین )ھمسر رسول عباس در خانھ خالھروزى ابن  

علیھ وآلھ( آب وضوى پیغمبرصلى  علیھ وآلھ را آماده نمود، آن حضرت او را 
ین و عّلمھ التأویل»دعا كرد و فرمود:   ٤«.الّلھم فّقھھ فى الّد

وت حتى یذھب بصره و لن یم»صلى  علیھ وآلھ درباره او فرمود:  پیامبر اكرم 
تا وقتى نابینا نگردد و علم و دانش بھ وى نرسد، از دنیا « »یؤتى علمًا.
 ٥«.نخواھد رفت

ما ینظر الى الغیب من ستر رقیق»علیھ السالم در حق او فرمود:  على  «: كاّن
 «.بیند اى نازك غیب را مى گویى از وراى پرده»
 نویسد:  طبرسى مى 
خداصلى  علیھ وآلھ آوردند در حالى كھ ابن عباس جام شیرى در نزد رسول » 

صلى  علیھ وآلھ و خالدبن ولید در سمت چپ او نشستھ  طرف راست پیغمبر اكرم
بودند. پیغمبرصلى  علیھ وآلھ شیر را نوشید و بھ ابن عباس گفت: 

]باقیمانده[ را تو بنوش. ولى آیا تو راضى ھستى آنرا خالد بن ولید بنوشد؟ 
ابن عباس بھ عرض رساند: نھ سوگند بھ خدا ھیچكس را بر باقیمانده نوشیدنى 

دھم و ابن عباس باقیمانده  رسول خدا صلى  علیھ وآلھ بر خویشتن ترجیح نمى
 ٦«.شیر را نوشید

 نویسد:  محدث قمى در سفینة البحار مى 
 « َّ وآلھ فرستاد، ابن صلى  علیھ  پدر ابن عباس او را براى كارى نزد رسول 

صلى  علیھ وآلھ رسید در حالى كھ رسول خداصلى   عباس خدمت پیامبر اكرم
شنید. ابن عباس را حیاء مانع گشت كھ  گفت و مى علیھ وآلھ با جبرائیل راز مى



مبادا نجواى آن دو را قطع كند و جبرائیل را نشناخت، لذا بسوى پدر بازگشت 
كرد. پس دوباره نزد پیامبر رفت و توضیح داد كھ و مشاھدات خود را بازگو 

قبالً شرفیاب شده بود ولى نخواستھ بوده در چنان احوالى كار خود را بھ عرض 
رساند، رسول خداصلى  علیھ وآلھ ابن عباس را در آغوش كشید و دست بھ سینھ 

 ٧«الّلھم فّقھھ فى الدین و انتشر منھ»او نھاد و فرمود: 
دار  وه بر مقام رفیع علمى در تفسیر، ادب، فقھ و... عھدهابن عباس عال 

ق در عھد خالفت عثمان در فتح  ٢٧ھاى زیر نیز بوده است: در سال  مسئولیت
ح فرماندھى قسمت مقدم ارتش  َّ بن سعد ابن ابى سَُر آفریقا )تونس( در سپاه عبد

حكمران آن « رجرجی»اسالم را بر عھده داشت و ھمین امر عامل موثرى در شكست 
خّطھ شد لقب حِبر از طرف جرجیر بھ ابن عباس عطاء شد، چون سخنگوى مجلس آشتى 

 گفت. بود بسیار قاطع و محكم سخن مى
علیھ السالم بود و با  ھاى جمل، صفین، نھروان، پیوستھ در كنار على در جنگ 

 كرد. ناكثین و قاسطین و مارقین بھ سختى نبرد مى
جناح چپ سپاه بود و ھمراه با حسنین علیھما السالم و  در جنگ صفین فرمانده 

َّ و عون پسران جعفر ابن  َّ و قثم پسران عباس و عبد یھ و عبید محمد حنّف
 جنگید. ابیطالب علیھ دشمن مى

علیھ السالم بھ والیت بصره و  ابن عباس بعد از عثمان بن حنیف از سوى على 
و در ھمین بصره ابواالسود دوئلى شاعر )م خوزستان و فارس و كرمان منصوب شد 

دار امامت در نماز جماعت و زیاد بن ابیھ  ق( را بھ نیابت از خود عھده ٦٩
 ق( را مامور جمع آورى خراج قرار داد. ٥٣)م 
ابن عباس در بصره روزھاى خود را بھ فقھ و تفسیر و مغازى و ھمچنین شعر و  

 كرد. ایام عرب تقسیم مى
على علیھ السالم بھ پیشنھاد ابن عباس صحھ نھاد و تقاضاى  امیرالمؤمنین 

طلحھ و زبیر را براى امارت كوفھ و بصره نپذیرفت. پیش از رخ دادن جنگ جمل 
 نیز على علیھ السالم او را براى نصیحت و اتمام حجت نزد زبیر فرستاد.

ختیار علیھ السالم نمایندگى تام اال بعد از صفین نیز ابن عباس از طرف على 
را براى حكمیت پذیرفت، اما اشعث بن قیس كندى بھ دلیل اینكھ او از مضریان 

 ٨بود، او را نپذیرفت.
علیھ السالم او را مأمور گفتگو با خوارج كرد.  در جنگ نھروان نیز حضرت على 

علیھ السالم با معاویھ، ابن عباس حضور داشت.  ھمچنین در مجلس صلح امام حسن
علیھ السالم بھ عراق نیز ابن عباس از روى شفقت و  ام حسیندر ماجراى سفر ام

 دوستى، امام را از رفتن بھ این سفر بى بازگشت، بر حذر داشت.
  
 ھا ابن عباس و دیدگاه 
جوانى است كھ خرد پیران دارد، زبانى »گفت:  عمر بن خطاب درباره او مى 

 «بسیار پرسنده و قلبى بسیار خردمند دارد
َّ بن مسعود )م  ابوعبدالرحمن  گفت:  ق( از صحابى بزرگ و مفسر قرآن مى ٣٢عبد
َّ بن عباس، عجب مفسر خوبى براى قرآن است»  «.عبد
ترجمان القرآن و حبراالمھ و رئیس »ابوالخیر در طبقات المفسرین او را  

 لقب داده است.« المفسرین
ت استدالل او را نزد ق( شاعر معروف صدر اسالم وقتى قدر ٥٤حسان بن ثابت )م  

 عثمان بن عّفان دید، این چنین زبان بھ ستایش او گشود:
 اذ قال لم یترك مقاالً لقائل 

 بمنتظمات الیرى بینھا فصالً 
گذارد، سخنانش  وقتى كھ سخن گوید، حرفى براى ھیچ گوینده دیگر باقى نمى» 

 «.منظم و منسجم است و میان آنھا فاصلھ نیست
سالگى( در حق او  ٨٣ق در سن  ١٠٤یا  ١٠٠ى )وفات در مجاھدبن جبر تابع 

 «. ام ھرگز فتوایى بھتر از فتاوى ابن عباس ندیده»گفت: 
 گفت:  ق( مفتى مكھ مى ١٢٦عمرو ابن دینار جمحى تابعى )م  
تر از محضر ابن عباس ندیدم، در آنجا  ھیچ مجلسى را در خیر و كمال جامع» 

 «ب و شعر ھمھ جمع بود.علم حالل و حرام و عربیت و انسا
 گفت:  ق( فقیھ مشھور و مفتى مكھ مى ١١٥عطاء ابن ابى رباح )م  
مردم در محضر ابن عباس براى شعر و ادب و تاریخ و وقایع و ایام عرب و » 

 «داد. خواستند پاسخ مى شدند و بھ ھر صنف ھر چھ را مى فقھ و علم حاضر مى
 رده است: خطیب بغدادى مؤلف كتاب تاریخ بغداد آو 
ھیچ مجلسى گرامى تر از محضر ابن عباس نبود و علم و فضلش بر ھمگنان » 

آمدند و مشكالت  افزونى داشت. اصحاب قرآن و نحو و شعر و فقھ ھمھ پیش او مى
 ٩«.پرسیدند خود را از او مى

دكتر رمضان عبدالتّواب، استاد زبانشناسى در كتاب پر مایھ خود، روایتى را  
 كنیم:  جا نقل مى در خصوص اھمیت درایت علمى ابن عباس آورده كھ در این



َّ ابن عباس، صحابى مشھور »  در روایات اسالمى آمده است كھ مردم از عبد
ى از قرآن كریم سؤال پیامبرصلى  علیھ وآلھ درباره معناى الفاظ خاص

كردند و او با استشھاد بھ ابیاتى از اشعار عربى آنھا را تبیین و تفسیر  مى
االتقان فى »نمود، سیوطى این پرسش و پاسخھا را در فصل سى و ششم كتاب  مى

آورده است و دكتر ابراھیم سامرائى آنھا را در كتاب  ١٠«علوم القرآن
َّ بن عباسسؤاالت نافع ب»اى بھ نام  جداگانھ گردآورى و در « ن االزرق الى عبد

 شود:  در بغداد منتشر كرده است. كتاب مذكور با این عبارت آغاز مى ١٩٦٨سال 
َّ بن عباس در آستانھ كعبھ نشستھ و پایش را داخل حوض زمزم فرو »  روزى عبد

و برده بود. مردم از ھر طرف برگرد او حلقھ زده بودند و از تفسیر قرآن 
َّ بن عباس نیز بدون آنكھ در مانده شود،  حالل و حرام آن مى پرسیدند. عبد
داد، در این ھنگام نافع بن ازرق بھ نجده بن عویمر گفت:  پاسخ آنان را مى

بر خیز تا نزد او رویم كھ این چنین بر تفسیر قرآن و فتوا دادن بھ آنچھ 
رفتند و گفتند... سؤاالتى  داند جرى و جسور شده است. آن دو بھ سوى او نمى

خواھیم آنھا را برایمان توضیح داده  درباره قرآن كریم داریم. از تو مى
براى ھر یك نیز مصداقى و شاھد مثالى از كالم عرب بیاورى. زیرا خداوند 

خواھید  قرآن را بزبان عربى روشن نازل كرده است. ابن عباس گفت: آنچھ مى
َّ پاسخ آ نھا را از من خواھید شنید. آن دو پرسیدند. معناى بپرسید. ان شاء 

) ]از راست و چپ باز ٣٧)معارج /«: عن الیمین و عن الشمال عزین»آیھ 
 [چیست؟«: گردند شوند و بھ دین خدا نمى پراكنده مى

ابن عباس پاسخ داد: عزین: )حلقھ دوستان( را گویند. آن دو پرسیدند: آیا  
  شناسد؟ عرب چنین معنایى را مى

فجاؤوا »اید كھ:  را نشنیده ١١پاسخ داد: آرى! آیا شعر عبیدابن ابرص 
یھرعون الیھ حّتى یكونوا حول منبره عزینا؟ آنان شتابان بسوى او آمدند تا 

 «بھ گرد منبرش حلقھ زنند
 ) یعنى چھ؟ ٣٥)مائده /« و ابتغوا الیھ الوسیلة»نافع گفت:  
ز و حاجت است. پرسید آیا عرب ابن عباس پاسخ داد: وسیلھ بھ معناى نیا 

 شناسد؟  چنین معنایى را مى
بسى را نشنیده   اى كھ:  ابن عباس پاسخ داد: آرى! آیا شعر عنتره ُع
 ان الرجال لھم الیك وسیلة 

 ان یاخذوك تكّحلى و تّخضبى
مردان بھ تو نیازمندند اگر بھ تو دسترسى پیدا كردند بھ چشمان خویش سرمھ  

 . بكش و حنابندان كن
پرسید و ابن  و... این چنین پرسش و پاسخ میان آنان ادامھ داشت. نافع مى 

داد و براى تفسیر ھر آیھ قرآن بھ بیتى از شعر استشھاد  عباس پاسخ مى
 ١٢«.مورد از قرآن میان آن دو رّد و بدل شد ٢٥٠كرد. حدود  مى
  
 آثار و روش تفسیرى ابن عباس  
علیھ  باشد و ھم دوره افرادى چون على ھ مىابن عباس از مفسران دوران صحاب 

َّ انصارى  َّ بن مسعود، ابى ابن كعب، زید بن ثابت و جابر بن عبد السالم، عبد
َّ بن عمر، مجاھد و  است و ھمچنین بزرگانى چون ابن مسعود، طاووس یمانى، عبد

آخذ اند. از مھمترین منابع و م دیگران بھ مقام علمى او اشاراتى كرده
صلى  علیھ وآلھ و  تفسیرى ابن عباس، بھره یافتن در پرتو صحبت پیامبر اكرم

علیھ السالم بوده كھ با ھوش و دانش فراوان و منطق قوى و زبان فصیح و  على
زھد و تقواى خود عجین كرده و مشاھدات مستقیم او را از رویدادھاى صدر 

 علیھ وآلھ بوده باید بھ صلى  اسالم كھ ھمزمان با حیات پیامبر اكرم
ھاى زیر را بھ لحاظ تفسیرى  خصوصیات پیشین او افزود كھ در مجموع ویژگى

 براى ابن عباس بھ ارمغان آورده است.
 نقل نّقادانھ از اھل كتاب در قصص قرآنى -  ١ 
 ١٣استشھاد و استناد بھ شعر عربى )شعر جاھلى( -  ٢ 
، دروس تفسیر امیرالمؤمنین تفسیر قرآنى كھ از ابن عباس روایت شده 

َّ مى علیھ السالم است كھ امالء مى على نوشتھ است. ]چنین تفسیرى  كرده و عبد
َّ انصارى كھ  بعدھا نیز در اسالم رواج یافتھ است مانند تفسیر خواجھ عبد

ھاى از  كرد و بعدھا با افزوده كرده و رشیدالدین میبدى انشاء مى امالء مى
 معروف شد.[« كشف االسرار وعدة االبرار» میبدى بھ نام

كھ عیسى بن « تفسیر ابن عباس»تفسیرى بھ ابن عباس نسبت داده شده بھ نام  
میمون و ورقاء آن را از ابونجیح و ابونجیح و حمید بن قیس از مجاھد روایت 

ق( از  ٣٢٢اند. تفسیر دیگرى نیز بھ وسیلھ ابواحمد عبدالعزى جلودى )م  كرده
 ابن عباس جمع آورى شده كھ بھ نام تفسیر جلودى معروفست. روایات 

ق( صاحب قاموس نیز تفسیرى در چھار  ٧٢٩ -  ٨١٧محمد بن یعقوب فیروزآبادى ( 
تألیف نموده ]كھ در واقع « تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس»جلد بھ نام 

 ست. از دل تفسیر طبرى بیرون كشیده است[ كھ مبتنى بر روایات ابن عباس ا



ق( بھ چاپ رسیده است. اثر  ١٢٩٠این كتاب ابتدا در بمبئى و سپس در بوالق ( 
 .١٤اى است سرشار از شواھد شعرى عرب جاھلى دیگر ابن عباس لغت نامھ

در میان روایات تاریخى تاسیس مكتبى را در تفسیر قرآن بھ ابن عباس نسبت  
: مجاھد، عكرمھ )وفات دھند و نام آورترین شاگردان مكتب او عبارتند از مى

سالگى( كھ برده افریقایى ابن عباس بوده و معروف  ٨٠ھق در سن  ١٠٣بھ سال 
سالگى(  ٤٩ه.ق در سن  ٩٤بھ مولى ابن عباس است. ابن جبیر )وفات در سال 

]او بھ طرز فجیعى بھ دست حجاج بن یوسف ثقفى شھید شد.[ عطاء بن یسار )م 
 ھق( و... ٩٣
رود  این و دالیل تاریخى كھ ارائھ گردید، گمان نمىحال با توّجھ بھ قر 

استدالل گلدزیھر و دیگر مستشرقان مبنى بر مجھول بودن و تردیدى بودن 
 روایات منقولھ از ابن عباس، قابل اعتنا باشد. 

عجیب است كھ گلدزیھر با ھمھ تردید و انكارى كھ در مورد ابن عباس دارد  
كند، البتھ شایستھ و سزاست كھ محققان  د مىاز او بھ عنوان ابرمرد تفسیر یا

علوم قرآنى بین روایات منقولھ از ابن عباس و یا درباره او، و آنچھ كھ از 
زبان مخالفان علیھ او گفتھ شده است یك جمع بندى كامل و عمیقى ارائھ دھند 

تر از آنچھ كھ ھست خود را بنمایاند و پرده اوھام بیشتر از  تا حقیقت، عیان
اى از مواقع در میان حرفھاى مخالفان  قیقت فاصلھ گیرد زیرا پارهرخ ح

 كند. تر مى شود كھ راه را براى پژوھشھاى بعدى آماده مطالبى یافت مى
  
  
  
  
االصابة فى تمییز الصحابة و الصواعق المحرقة فى رّد »مؤلف آثارى چون:  -  ١ 

 « اھل الكفر و الزنادقة
كھ در « النبویھ فى نقض كالم الشیعة القدریة منھاج السنة»مؤلف كتاب  -  ٢ 

عالمھ حلى نوشتھ است. آراء « منھاج الكرامة فى معرفة االمامھ»نقد كتاب 
 برد. ھاى ابن تیمیھ حنبلى مى محمد بن عبدالوھاب نسب از اندیشھ

االستیعاب فى معرفة »جریان مفصل وفات او را ابن عبدالبرقرطبى در  -  ٣ 
 اند.  آورده« الكنى و االلقاب»ى در و محدث قم« االصحاب

ھاى ذیل نیز نقل شده است: الّلھم عّلمھ الحكمة و  این حدیث بھ صورت -  ٤ 
تأویل الكتاب، الّلھم عّلمھ الحكمة و تأویل القرآن، الّلھم بارك فیھ و 

انتشر منھ و اجعلھ من عبادك الصالحین، الّلھم زده علمًا فقھًا، براى مزید 
حدیث صحیح از  ١٦٦٠بھ صحیحین مسلم و بخارى، در این دو كتاب اطالع بنگرید 

حدیث صحیح ]مقالھ ابن  ١٤٢ابن عباس روایت شده و از ابوبكر ابن ابى قحافھ 
 ]٦عباس مندرج در دائرة المعارف تشیع ج 

و سھ مقالھ در تاریخ تفسیر و  ٢/ ١٥٠رك: قمى، عباس، سفینة البحار  -  ٥ 
 ٨٩حجتى /  نحو، دكتر سید محمد باقر

 ١٥٠/٢و سفینة البحار  ٢٢رك: طبرسى، حسن بن فضل، مكارم االخالق، / -  ٦ 
 ٨١رك: پیشین/ -  ٧ 
 «.الیحكم فینا مضریان حتى تقوم الساعة»از سخن اشعث است كھ گفت:  -  ٨ 
 ٣٤٧/٦- ٣٤٤دائرة المعارف تشیع « ابن عباس»رك:  -  ٩ 
ن سیوطى، چاپ اول، بیروت دار رك: االتقان فى علوم القرآن، جالل الدی -  ١٠ 

ھش. و ھمچنین براى مزید اطالع بنگرید بھ: الكامل ابن مبرد  ١٤١٣ابن كثیر 
]در این  ٩٨- ٧٦و ایضاح الوقف و االبتداء، ابن انبارى /  ٣/ ٢٢٨ -  ٢٢٢
 ھا این پرسش و پاسخھا آمده است[ كتاب

 ١٩٥٩رك: دیوان عبید ابن االبرص، بیروت  -  ١١ 
  
عبدالتواب، رمضان، مباحثى در فقھ اللغھ و زبانشناسى عربى رك:  -  ١٢ 

، فصل ٦٧ترجمھ حمیدرضا شیخى، ناشر معاونت فرھنگى آستان قدس رضوى بھمن 
 .١٢٦/٨شد  دوم اگر قرآن نبود زبان عربى نابود مى

 ٦/١- ١٢٥رك: دانشنامھ قرآن  -  ١٣ 
 ھمان. -  ١٤ 
 


