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  چکیده
است. با توجه به تصریح خـود او بـه    %و شاگرد حضرت علی $عباس صحابی برجستۀ پیامبر عبداهللا بن

رسد که مطابقت قابل و اهمیت آراي وي در شناخت قرآن، به نظر می %ویژه أخذ تفسیر از حضرت علیآموزي بهعلم
کـارگیري روش  شناختی باشد. این مقاله بـا بـه  در مبانی قرآن %بویژه امام علی %هاي وي و ائمهدیدگاهتوجهی میان 

 اي، تجزیه و تحلیل متن، ضمن استخراج آن مبانی در روایات وي، بـه بررسـی میـزان مطابقـت آن بـا مبـانی      کتابخانه
معتقد به جمع میان نـزول دفعـی و    %مچون ائمه وي ه پرداخته و به این نتیجه دست یافته که %بیت شناختی اهل قرآن

بودن آن است. اعتقاد به وجود واژگان پذیري و ذوبطونبودن فهم آن، تأویلبودن الفاظ قرآن، عصريتدریجی، قابل فهم
شناختی وي هاي غیرحجازي در قرآن، معناداربودن حروف مقطعه، نسخ برخی آیات از دیگر مبانی قرآنمعرب و لهجه

  است. %با اهل بیت مطابق
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  مقدمه .1

شناختی است. در این علـم کـه   ن به علوم قرآنی، قرآناهاي کالن معاصریکی از نگرش
شـناختی بحـث   همان مباحث علوم قرآنی به مفهوم کالسیک است، از اصول و مبانی قـرآن 

پـژوه  اسـت، قـرآن   توان گفت در این دانش که موضوع آن خود قرآنرو، میاین ازشود. می
ها و باورهاي اعتقادي یا علمی خود در مـورد قـرآن را بیـان کـرده و بـا مبنـا       فرضپیش

پردازد. زیرا شناخت قرآن در صـورتی  قراردادن و پذیرش آن، به معرفی و تحلیل قرآن می
ها و ابعـاد وجـودي آن حاصـل گـردد.     یح از ویژگیشود که شناخت صحدرست انجام می

توانـد  فهم نادرست در شناخت قرآن مـی اهمیت این بحث از آن جهت است که هرنوع پیش
هـاي  هـا، گـرایش  هاي پیرامونی آن از جمله مبانی، روشدر اموري همچون تفسیر و حوزه

  تفسیري وي تأثیرگذار باشد. 
رجسـته در شـناخت قـرآن و علـوم پیرامـونی آن،      که به دلیل جایگاه ب یکی از افرادي

 $وي صحابی پیـامبر  عباس است.یابد، ابناش ضرورت میشناختیآگاهی از مبانی قرآن
باشد و در علوم مختلف اسالمی مانند تاریخ، فقه، کالم، قرائت و غیره سـرآمد و مرجـع   می

یات تفسیري فراوانـی از  بدیل است. روابوده، اما نقش وي در شناخت قرآن بویژه تفسیر بی
ها بـا روایـات   هاي زیادي میان برخی از آنوي در منابع فریقین نقل شده است که شباهت

علم «، با استناد به روایات منقول از وي همچون آنبر  عالوه 1شود.مشاهده می )بیتاهل
است و علـم مـن و علـم     $از علم پیامبر %از علم خداوند است و علم علی $پیامبر
حـویزي،  ( »گانـه اسـت  مانند قطره نسبت به دریاهـاي هفـت   %ابه در مقابل علم علیصح

) و 1/19الحدیـد ( ابـی ) و ابـن 1/48( عطیـه سنت همچون ابن ) و تصریح عالمان اهل4/90
آمـوزي و  بـه علـم   ) و...190( )، عالمه حلی70 (رجال طوسی، شیعه همچون شیخ طوسی

                                                                                                                                        
درصـد) میـان روایـات تفسـیري      80. در پژوهشی مستقل این مهم بررسی شده و مطابقت چشـمگیري (قریـب بـه    1

  مشاهده شد. )عباس و اهل بیت ابن
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کند که باید تطـابق و  فرضیه به ذهن خطور می، این %عباس نزد حضرت علیشاگردي ابن
، %خصوصاً حضرت علـی  %بیت شناختی وي و اهلمیان مبانی قرآنهمسویی چشمگیري 

زدن ایـن فرضـیه، ضـمن اسـتخراج مبـانی      وجود داشته باشد. لذا، این پژوهش براي محک
سنجیده است. عباس از منابع علوم قرآنی و تفسیري، میزان این مطابقت را شناختی ابنقرآن

، از آن جهت %گفتنی است استخراج این مبانی و سنجش میزان سازگاري آن با مبانی ائمه
عباس در کتب تفسیري شـیعه و اهـل   حائز اهمیت است که روایات تفسیري بسیاري از ابن

 هاي وي همواره مـورد اسـتناد محققـان بـوده و هسـت. از     سنت نقل شده و آراء و دیدگاه
هاي وي در فهم فرضین سازگاري در درجۀ اول در پذیرش اصول و پیشرو، سنجش ا این

 1تأثیر نخواهد بود.اش، بیو شناخت قرآن و سپس روایات تفسیري

عباس از منابعی هاي ابنمطلب قابل توجه اینکه در این پژوهش سعی شده است دیدگاه
عبـاس از  ه روایات ابنرسد اینکاستخراج شود که مورد اعتماد اهل سنت هستند. به نظر می

تر از اهمیت زباشد، حائ )بیت ود اهل سنت مطابق با روایات اهلمنابع و طرق منقول از خ
از البیـان،  جـامع آن است که روایات وي از منابع شیعی استخراج گردد. یکی از این منـابع  

نـابع علـوم   تـرین م ، از کـاربردي االتقان فی علوم القرآنترین منابع تفسیري روایی و جامع
    .قرآنی است

  
  مطابقت در زمینۀ زبان قرآن )بیت  . همسویی دیدگاه ابن عباس و اهل2

که قرآن کریم داراي ظهر و بطن، تفسیر و تأویـل، محکـم و متشـابه، تمثیـل و      از آنجا
زبـان قـرآن یـک     جهـت شـناخت  .. اسـت، کوشـش در   .کنایه، استعاره و حروف مقطعه و

هاي گونـاگون از مـتن   زمینه براي برداشت، هابه همین ویژگیبا توجه زیرا ضرورت است. 
  که شامل مواردي همچون قابل فهـم  ،زبان قرآن دقیق شناخت رو، این شود. ازممکن میآن 

                                                                                                                                        
ن شـده  بیش از مواردي است که در ایـن مقالـه بیـا    )بیت شناختی اهل. ذکر این نکته ضروري است که مبانی قرآن1

عباس در مرحله اول و سپس ارزیـابی  شناختی ابنجا که معیار در این پژوهش استخراج مبانی قرآناست، اما از آن
  .خودداري شده استشناختی ایشان است، از ذکر بسیاري از مبانی قرآن )بیت شناختی اهلآن با مبانی قرآن
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در نتیجـه  کلیـد دسـتیابی بـه فهـم قـرآن و      .. است، .بودن فهم آن وبودن الفاظ آن، عصري
  ت.تفسیر قرآن اسهاي گوناگون در معیاري براي ارزیابی دیدگاه

 
  بودن الفاظ قرآنقابل فهم. 2-1

بـودن  فهـم اعتقاد به قابـل   %عباس و ائمهاختی مشترك میان ابنشنیکی از مبانی قرآن
توان گفت این مبنا، در واقع همان بحث امکان و جواز تفسیر است کـه  الفاظ قرآن است. می

داشته است. بـا نگـاه ظـاهري بـه     نظر اندیشمندان و محققان علوم دینی را به خود معطوف 
عبـاس در منـابع فـریقین، جـواز     منابع تفسیري و مشاهدة انبوهی از روایات منقول از ابـن 

بر این گفتار طبري که با چند سند متفـاوت   شود. عالوهتفسیر قرآن از منظر وي آشکار می
آن دسـت   آنچه عرب از راه فهم لغـت بـه  «کند که تفسیر چهار بخش است: از وي نقل می

کس در ندانسـتن آن معـذور نیسـت،    آنچه همگان در فهم آن مکلف هستند و هیچ یابد،می
)، سـند  1/26 (طبري،» داندرسند، آنچه جز خداوند کسی نمیآنچه تنها دانشمندان بدان می

عبـاس اسـت. در توضـیح ایـن سـخن      محکمی دال بر تأیید جواز تفسیر قرآن از منظر ابن
داند، بخشی است که براي فهم آن به زبان خـودش  که آنچه را عرب می عباس باید گفت ابن

ها را بدست آورد شود که مفسر معانی واژهکند، زیرا موجب میشناسی رجوع مییعنی واژه
گونه وظایف بر عهـدة قـاري قـرآن نیسـت. حـال اگـر       ها را بشناسد که اینو مصادیق آن
دانستن آن، شهادت یـک یـا دو نفـر یـا      حجت ها یک عمل بود نه علم، برايمحتواي واژه

استشهاد به یک یا دو بیت از اشعار عرب کافی است، اما اگر محتواي واژه چیزي باشد کـه  
علم پیداکردن بدان الزم است، آنچه گفته شد، کافی نبوده، بلکه ضرورت دارد که آن لفظ به 

  ).2/164 . زرکشی،ـ (نک را تأیید نمایدسرحد استفاضه برسد و شواهد شعري زیادي آن
بخش دوم هم شامل آیاتی است که در برگیرندة احکام شـرعی و توحیـد الهـی بـوده و بـه      

کـه مفیـد یـک معنـاي      کند و هـر لفظـی  محض مراجعه به آن، معنایش به ذهن فرد مبادرت می
 شود که مقصود خداوند همان است. این بخش از آیات، اختالفـی صریح و روشن باشد معلوم می
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  ).168- 166، جاهمان .ـ شود (نکنیستند و شخص در فهم و درك آن دچار مشکل نمی
باید گفت که ایـن مهـم بـا دقـت در      %واز فهم الفاظ قرآن از منظر ائمهدر ارتباط با ج

و متـأخر همچـون    عیاشـی و  قمـی  ،فرات کوفی سیراتفتفاسیر روایی متقدم شیعه همچون 
انـد،  اختصاص یافته )بیت یژه به نقل روایات تفسیري اهلوطور که به البرهانو  نورالثقلین

بـه تناسـب بحـث خـود، بـه روایـات       سایر تفاسـیر هـم   آن بر  . عالوهقابل مشاهده است
ها، نشان از اهمیت و پردازند. وجود همۀ این تفاسیر و روایات مذکور در آنمی )بیت اهل

فهـم   %ن است. گفتنی اسـت ائمـه  ضرورت تفسیر و در نتیجه جواز فهم قرآن از منظر ایشا
انـد.  قرآن را منحصر به خود ندانسته، بلکه دیگران را هم مجاز به فهم و تفسـیر آن دانسـته  

کـه از   روایتـی  آموزش چگونگی فهم قرآن و استنباط احکام بـه اصـحاب،   روایات دالّ بر
کـه از   روایتـی ، گویدن سخن میاامکان تشخیص بهترین وجه معناي قرآن براي غیرمعصوم

. ـ (نکـ  گویـد هـاي دیگـر، سـخن مـی    بودن قسمتی از قرآن نسبت به قسمتو شاهد ناطق
 ن از قـرآن کـریم  اغیرمعصـوم  فهـم داللت بر جواز  گواه بر این گفته و ،)54/218 مجلسی،

در داننـد.  مـی  %دارد. البته در این میان روایاتی هستند که فهم قرآن را مختص به معصـوم 
داللت این روایات با توجه به مخالفت صـریح بـا   که باید اذعان داشت  چنین روایاتیمورد 

 فهـم اختصاص علم کامل یا  %نابه معصوم اطن قرآنبرخی از آیات، باید محدود به فهم ب
    .شود ایشانقرآن به 

قائل بـه فهـم قـرآن و در     %عباس و هم ائمهبا توجه به آنچه گفته شد، اگرچه هم ابن
بـه   %باره روایات منقول از ائمهاند. در اینرأي نهی کردهاز تفسیر به واقع تفسیر آن هستند،

کتـاب    ) در مقدمـۀ 1/17توجه است که افرادي از جملـه عیاشـی (  اي مشهود و قابلگونه
بـاب  «بابی با عنـوان  البرهان ، بحرانی در »برأیه القرآن فسر فیمن«بخشی با عنوان  التفسیر

 )، حـر عـاملی  1/39(بحرانی، » الرأي و النهی عن الجدال فیهفی النهی عن التفسیر القرآن ب
باب عدم جواز استنباط االحکام النظریه من ظـواهر القـرآن اال بعـد معرفـه     «بابی با عنوان 

فی «در مقدمۀ تفسیر خود بخشی به عنوان  و فیض کاشانی) 27/176(» تفسیرها من االئمه
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رأي را بـه تفسـیر بـه   ) 1/35( »و السـرّ فیـه   بـرأي  نبذ مما جاء فی المنع من تفسیر القرآن
  اند. اختصاص داده و روایاتی در ذم آن نقل کرده

رَ منْ«از جملۀ این روایات، حدیث  س آنَ فَ رْ قُ ه الْ َرأْیِ م أَصاب إِنْ بِ رْ لَ ج أَ إِنْ و یؤْ خْطَ ـو  أَ ه  فَ
د عنَ بم اءمکنـد. هشـام   نقل مـی  %امام صادق است که ابوبصیر ازجا) (عیاشی، همان» الس
رَ منْ«کند: اي مشابه از ایشان چنین نقل میسالم هم در نمونه بن س آنَ فَ رْ قُ ه الْ َرأْیِ أَصاب بِ م فَ  لَ

رْ و ج أَ إِنْ یؤْ خْطَ ه کَانَ أَ ثْم ه إِ ی عباس هـم  ). این دیدگاه در روایاتی از ابن2/85 (طبري،» علَ
مـورد آن   3مورد آورده است. این روایات کـه   5در مقدمۀ خود در  شود که طبريدیده می
» برأیه«عباس آمده، با ذکر عبارات مورد آن از خود ابن 2و  $عباس از پیامبربه نقل ابن
رأي مذموم واقع جا)، تفسیر به(همان» علم بغیر«جا)، (همان» یعلم ال بما«)، 1/27 (طبري،

  شده است.
  

  قرآن بودن فهم عصري. 2-2
بـودن فهـم   ، عصـري %عباس و ائمـه شناختی مطابق میان ابنقرآن یکی دیگر از مبانی
 از هـا نسل و عصرها همۀ در آن گريهدایت نقش تداوم لزوم و قرآن قرآن است. جاودانگی

 نیازهـاي  و شـبهات  هـا، پرسـش  شدنو پدیدار بشري جامعۀ در شگرف تحوالت و سویک

 نـوع  ایـن  در اسـت.  کرده ناپذیراجتناب امري را عصري تفاسیر به نیاز دیگر، سوي از جدید

 زوایاي تا شود عرضه قرآن بر دقیق تحلیل از پس جدید هايپدیده که است هدف آن تفسیر

  گردد. روشن قرآن با آن تاریک
گردد، اما از آنجاکه ایـن  میرد این اصطالح به دورة معاصر بازتأکید بر این تفسیر و کارب

اي نو و زنده متناسب با نیازها و مقتضیات هر عصر، از قـرآن نمایـان کـرده و    تفسیر چهره
نماید، نو نخواهد بود، زیرا هر عصر و زمـانی نیازهـا و   حقیقتی جدید از پیام آن عرضه می

است. براین اساس، اگر رعایت اقتضاي عصـر، پاسـخگویی بـه    شرایط خاص خود را داشته
 ناسب با حال مخاطب از ارکـان تفسـیر عصـري باشـد    گفتن متهاي جامعه و سخنخواست
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توان گفت ایـن تفسـیر از همـان ابتـدا مـورد      )، می2/459. معرفت، تفسیر و مفسران، ـ (نک
توجه بوده و در تمام اعصار متناسب با تحوالت علمی، فکري و اجتمـاعی جریـان داشـته    

کـه براسـاس آن قـرآن     )52 ،القلم(» ینَو ما هو إِالَّ ذکْرٌ للْعالَم« است. آیات قرآنی همچون
مختص به زمان و مکان خاصی نبوده، بلکه متعلق به تمام افراد و همۀ اعصار است، به ایـن  

بـاره  شـود. ایشـان در ایـن   هم مشاهده می $موضوع اشاره دارد. این مهم در کالم پیامبر
پایـان و  بـی  هـاي آن قـرآن ظـاهري آراسـته و بـاطنی ژرف دارد... شـگفتی     «فرماید:  می

  )2/599(کلینی، » شودهایش کهنه نمی نوآوري
ره القرآن«گوید: عباس که میگفتار منقول از ابن در 20(مکـارم، مقدمـه،  » الزمـان  یفس (
گذاشتن بر این سخن، بر این اعتقاد اسـت کـه   ضمن صحه طباطبایی همین راستاست. عالمه

 مـن  بگوید کسی ا قرآن کتابی نیست کهشود. زیر عوض سال دو به سال دو باید قرآن تفسیر

  (ایازي، مقدمه).» امنوشته را اشنکته آخرین
پرسیدند  %عباس همسویی دارد، چنانچه از امام صادقباره با ابنهم دراین %کالم ائمه

گیـرد، بـر تـازگی آن افـزوده     تر مورد بررسی قـرار مـی  چگونه است که هرچه قرآن بیش
ه«دند: شود؟، حضرت در جواب فرمو می  و زمان دون للزمان یجعله لم تعالی و تبارك ألنّ اللّ

(صـدوق،  » ةمـ القیـا  یـوم  الـی  غض قوم کل عند و جدید زمان کلّ فی فهو ناس، دون للناس
بودن فهم قـرآن، بـر جـاودانگی آن تـا روز      بر داللت بر عصري ). این روایت عالوه1/78

دیگر قرآن را همچون گردش خورشـید و  کند. ایشان همچنین در جاي قیامت نیز حکم می
هـم کـه    %). سـخن امـام بـاقر   1/22 عیاشـی،  .ـ دانـد (نکـ  ماه، هر روز تازه و جدید می

لما بقى مـن القـرآن    یةاذا نزلت فى قوم ثم مات اولئک ماتت اآل یةو لو انّ اآل«فرماید:  می
 یـة لکـلّ قـوم آ   ء و لکنّ القرآن یجرى اوله على آخره ما دامـت السـموات و االرض و   شى

  )، مؤیدي دیگر بر این دیدگاه است.1410/5 (فرات کوفی، »یتلوها
  

  وحیانی بودن ترتیب آیات و سور مطابقت در .3
 %عبـاس و ائمـه  مشترك ابن بودن ترتیب آیات و سور، از دیگر مبانیاعتقاد به توقیفی
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عباس بـر ایـن   ز ابندهد که اکثر روایات منقول اها نشان میدر شناخت قرآن است. بررسی
  مهم داللت دارد. 

  اند:باره دو دستهروایات وي دراین
دهد که هـم  دستۀ اول، که در آن حدود سبع طوال، مئین، مثانی و... بیان شده، نشان می

سبع «اي که برد، هم ترتیب سور، به گونهترتیب آیات کامالً مشخص بوده که وي از آن نام می
ته، ضمن اینکه این نام براي مسلمانان نیز شناخته شده بوده اسـت.  نام گرف» مفصل«یا » طوال

بقره، آل عمران، نساء، مائده، هاي  سورهبه عنوان مثال از وي روایت شده که سبع طوال شامل 
. (حـاکم  - که راوي گفته است نـام هفتمـین سـوره را فرامـوش کـردم      –انعام و اعراف است 

شود کـه در  عباس سورة هفتم مشخص میر روایات ابن). با مراجعه به دیگ2/354نیشابوري، 
علوم القرآن، روایتی یونس و در یک روایت دیگر کهف دانسته شده است (سیوطی، االتقان فی

 حفـظ  خـدا  رسول عهد در هاي محکم راسوره«گوید: عباس می). در جاي دیگر ابن1/136

گوید مراد از محکم مفصـل  سخ میعباس در پاچه؟ ابن یعنی محکم شودکردم، از او سؤال می
 ترتیـب  که دهد). بررسی دیگر روایات وي نشان می5/3؛ بخاري، 1/286حنبل، (ابن» است

، همین ترتیب کنونی بـوده  $تا آخر قرآن) هم در زمان رسول خدا» ق«مفصالت (از سورة 
ـ عباس از حوامیم نام می). روایتی دیگر که در آن ابن6/171حنبل، است (ابن رد، هـم مؤیـد   ب
  ).5/344سیوطی، الدرالمنثور،  .ـ باره است (نکدیگر دراین

مبنی بر قراردادن هـر آیـه در جایگـاه     $دستۀ دوم روایاتی است که بر دستور پیامبر
اي بـر  آیـه  چـون «گفـت:   کـه  شده روایت عباسباره از ابنخاص خود داللت دارد. در این

 در را آیـات  این«فرمود: می و خواندفرا می را ننویسندگا از شد، فرديمی نازل  $پیامبر

گویـد:  ). در جـاي دیگـر مـی   1/234(زرکشـی،  » بگـذار  شـده،  یاد چنان و چنین کهجایی
) را آورد، گفـت:  281 ،(البقره» اللَّـه  إِلَى فیه تُرْجعونَ یوماً اتَّقُوا و«آیۀ  جبرئیل کههنگامی«
خداونـد ایـن   «و یا گفـت:  » سورة بقره بگذار 280آیۀ خداوند فرمود که این آیه را بر سر«

). وي همچنـین  1/394(طبرسـی،  » قـرار داده اسـت  » دیـن «و » ربـا «آیه را میان دو آیۀ 
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بر او نـازل  » بسم اهللا الرحمن الرحیم«تا اینکه  شناختنمی را سوره پایان $پیامبر گوید: می
ایت به این شکل هم نقل شده کـه  ). این رو15/59؛ مجلسی، 109 شد (واحدي نیشابوري،می

 آن خوانـد،  مـى  را »الرَّحیمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ« و شد مى نازل $خدا رسول بر جبرئیل وقتى
  ).1/209داود، ابی(ابن شود مى شروع دیگر اى سوره اینجا از که فهمید مى حضرت

دن ترتیب آیات و سـور،  بو بر بیان دیدگاه وي مبنی بر توقیفی تمامی این روایات عالوه
  دارد.   $پیامبر زمان در سوره به سوره و آیه به حکایت از کتابت قرآن، به صورت آیه

بودن ترتیب برخـی از سـور    باره روایتی از وي منقول است که بر اجتهاديالبته در این
ل را که به عثمان گفتم چه چیز شما را واداشت که انفا«داللت دارد. این روایت چنین است: 

اهللا نوشتید و در ها بسماز مثانی است و برائت را که از مئین است کنار هم گذاشته و بین آن
نـازل   $گوید هرگاه چیزي از قرآن بر پیـامبر میان سبع طوال قرارشان دادید؟ عثمان می

اي قـرار  فرمود ایـن آیـات را در سـوره   خواند و میشد، یکی از نویسندگان وحی را میمی
هایی بود که در مدینـه  که آن چنین و چنان ذکر گردیده است. و انفال از نخستین سورهدهید

هاي نازل شده قرآن بود و مطالبش شبیه مطالب آن بـود.  نازل شد و برائت از آخرین سوره
از دنیا رفت و براي ما بیان نکرد کـه   $پس من گمان کردم این سوره از آن است، پیامبر

اهللا ننوشـتم، و در   قرین هم قرار دادم و بینشـان بسـم   جهت آن دو را این از آن است، بدین
؛ 2/49؛ بیهقـی،  2/221؛ حـاکم نیشـابوري،   1/69حنبـل،  (ابـن » سبع طوال قرارشان دادم

  ).1/212علوم القرآن، االتقان فی سیوطی،
یعنـی  حـدیث  ایـن  در مذکور اصطالحات در ارتباط با این حدیث باید گفت اوالً خود 

 در سـور  اتفاق به قریب یا عمده بخش ترتیب که دارد این بر داللت مثانی مئین، وال،ط سبع
لـذا، طبـق ایـن حـدیث      .انـد گشته مصطلح اسامی این به که بوده مشخص $پیامبر زمان

 را حـدیث  ایـن  آنکه ها. ثانیاً باها اجتهادي است نه همۀ آنترتیب موارد محدودي از سوره
. ـ انـد (نکـ  را ضـعیف شـمرده  جاها)، برخـی دیگـر آن  اند (هماننقل کرده محدثان بسیاري

 یزیـد  از اعرابیابن به معروف عبدي جمیله ابیبن آن عوف در سند )، زیرا1/329حنبل،  ابن
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بخـاري،   ـ .تـر نکـ  (براي توضـیح بـیش   فارسی مجهول استکند و یزید بنمی نقل فارسی
یث مذکور، خبر واحـد اسـت، اعتمـاد بـر آن     با توجه به اینکه حد این، بر ). عالوه8/368

 است، گویی عثمان تأمل جاي نیز حدیث، مطالب و محتوا جهت از جایز نیست. ضمن اینکه

 از هم این بردم گمان«رو بیان داشته که کرده است و ازاینخود قبول یا رد می نظر و رأي به

    .)251. رامیار، ـ تر نک(براي توضیح بیش» است یکی آن
ب آیات و سـور، بایـد گفـت کـه در     مورد ترتی در %در خصوص دیدگاه اهل بیتاما 
تـوان دیـدگاه   عین حال از برخی موارد مـی  باره روایت صریحی از ایشان نقل نشده، در این

 بودن ترتیب آیات را اسـتنباط کـرد. بـه عنـوان مثـال از امـام       تلویحی ایشان مبنی توقیفی
، »یتسـائلون  عـم « ماننـد  هـایى  سوره صبح نماز رد $چنین نقل شده که پیامبر %صادق

ظهـر   نمـاز  در. خواند می را آن مانند و »مةالقیا بیوم اقسم ال« ،»شیةالغا حدیث اتیک هل«
 ماننـد  و »شیةالغـا  حدیث اتیک هل«، »ضحیها و والشمس« ،»ربک اسم سبح« هاى سوره
 جـاء  اذا«، »احـد  اهللا هو قل« ندمان ترى کوتاه هاى سوره مغرب نماز در. کرد می قرائت را آن

و مغـرب   ظهـر، عصـر   نمـاز  در آنچـه  عشـاء  نمـاز  در و »زلزلت اذا« و »الفتح و اهللا نصر
گونـه روایـات نشـان    ). ایـن 2/297االحکـام،  (طوسی، تهذیب »فرمود می قرائت خواند، می
ر کامالً مشـخص بـوده کـه د    $دهد که ترتیب آیات و حد و مرز سور در زمان پیامبر می

در بیـان فضـائل سـور و     )روایات بسیار دیگر کـه از ائمـه   شده است.نمازها خوانده می
  باشد.بودن ترتیب آیات میآمده، همگی بیانگر مشخص $قرائت قرآن به نقل از پیامبر

 %کـه ترتیـب مصـحف حضـرت علـی     خصوص ممکن است گفته شود اینالبته در این
نبودن ترتیب آیات و سـور مصـحف   توقیفی برخالف ترتیب مصحف کنونی است، به معناي

نبودن این ترتیب از سوي ایشان است. زیرا اگر ترتیب کنـونی   کنونی و در نتیجه مورد قبول
هم قـرآن را   %چنین ترتیبی وجود داشت، حضرت علی $توقیفی بود و در زمان پیامبر
قبول نیست، زیرا  دهد این مطلب قابلها نشان مینمود. بررسیبه همین شیوه گردآوري می

دو مطلب نیست. یعنی همسوبودن ترتیب مصـحف حضـرت    گونه التزامی میان ایناوالً هیچ
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کـه اگـر   نبودن ترتیب کنونی نیست. ضمن اینبا ترتیب نزول، الزاماً به معناي توقیفی %علی
یح رسید. ثانیاً اگر چنین مطلبی صـح یافت و به ما میچنین چیزي نقل شده بود، انتشار می

که به نقل حالی کرد، درکردن مصاحف را تأیید نمیاقدام عثمان در یکی %حضرت -1بود، 
کـه  پـس از ایـن   -2)، 2/663. کلینی، ـ از روایات اقدام عثمان مورد تأیید ایشان است (نک

، بـود  رسید، ترتیب مصحف عثمانی را مطابق با آنچه خود جمع نمودهبه خالفت می %امام
است. پس از ایشان نیز، جاي تاریخ بیان نشده که چنین امري در هیچحالی در داد،تغییر می
  نمودند.همواره بر حفظ و نگهداري این مصحف ترغیب و تشویق می )سایر ائمه

  
  مطابقت در زمینۀ کیفیت نزول قرآن. 4

، در ارتبـاط بـا   )بیـت  عباس و اهـل شناختی مشترك میان ابنترین مبانی قرآناز مهم
باره منتج بـه جمـع میـان دیـدگاه     عباس درایننزول قرآن است. بررسی روایات ابن کیفیت

کند که قرآن شـب  جبیر از او نقل میشود. به عنوان مثال سعید بننزول دفعی و تدریجی می
قدر به طور کامل برآسمان دنیا فرود آمد و آن در جایگاه ستارگان بود، آنگاه خداوند هـر  

). در روایـت  2/85کـرد (طبـري،   نـازل مـی   $دیگر بر پیـامبر  قسمتی را پس از قسمت
عباس است، به نزول دفعـی بـه آسـمان    جبیر ناقل روایت ابندیگري هم که در آن سعید بن

). در روایت دیگري که مشـابه همـین   84العزه است، تصریح شده است (همان،  دنیا که بیت
ه، به نزول تدریجی اشاره شده اسـت  روایت است، پس از تصریح به نزول دفعی در بیت العز

جا). شایان ذکر است در روایت دیگر وي، ابهام دو روایت فوق با ذکر نزول دفعی بـه  (همان
عبـاس  شود. ابـن آسمان دنیا، در شب قدر و نزول تدریجی در مدت بیست شب برطرف می

 و بِـالْحقِّ  جِئْناك إِالَّ مثَلٍبِ یأْتُونَک ال و«در ادامۀ این روایت در تأیید گفتار خود به دو آیۀ 
 نَزَّلْنـاه  و مکْـث   علـى  النَّـاسِ  علَـى  لتَقْـرَأَه  فَرَقْناه قُرْآناً و«) و 33 ،(الفرقان» تَفْسیرا أَحسنَ
  ).1/161، االتقان کند (سیوطی،) استناد می106 ،(االسراء» تَنْزِیالً

مضان دانسته شده است. گفتنی است در جاي در روایت دیگر، وي شب قدر را در ماه ر
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عباس سرچشمۀ نزول قرآن را، لوح محفوظ دانسته که از طریق سـفیران کـرام   دیگر هم ابن
شود. پس از آن سفیران آن را بر جبرئیـل در بیسـت شـب    الکاتبین به آسمان دنیا نازل می

 $بـر پیـامبر  کردند و جبرئیل نیز آن را در بیست شب قدر قسمت به قسـمت  قسمت می
  جا).(همان آوردمی

بـاره، نـزول قـرآن از لـوح     عباس در اینوجه اشتراك میان تمامی روایات منقول از ابن
است که در برخـی   $محفوظ به آسمان دنیا در شب قدر و سپس نزول تدریجی به پیامبر

 بتدا ازها نیز زمان نزول تدریجی هم ذکر شده است. به عبارت دیگر در این روایات ااز آن

 بـر  نـزول  از پـیش  آسمان، بر در ادامه نزول و گویدمی سخن قدر شب قرآن در تمامی نزول

 افزاید کهمی نزول بر دیگر مرحله شود. البته در روایت دیگر یکمی افزوده بدان $پیامبر

است. نتیجۀ این روایات، جمع میان دیدگاه نزول دفعی و تـدریجی   محفوظ لوح در ثبت آن
کند، به صراحت این امـر بیـان شـده    عباس نقل میاسود از ابنروایتی که عطیه بناست. در 

 فیه أُنْزِلَ الَّذي رمضانَ شَهرُ«فرماید: در دلم شکی پیدا شد، خداوند می«گوید: است. او می
)، در 1 ،(القدر» قَدرِالْ لَیْلَةِ فی أَنْزَلْناه إِنَّا«فرماید: )، در جاي دیگر می185 ،(البقره» الْقُرْآنُ
اسـت.   داشـته  ادامـه  هـم  سـال  هـاي ماه دیگر و القعدهيذ و شوال هايماه در که نزولحالی
شد، سپس  نازل قدر در شب یکباره و تمامی قرآن«گوید: در جواب وي چنین می عباس ابن

  .)10/518(طبرسی،  »یافت نزول روزهاي سال و هاماه در به صورت پراکنده
که حفص  عباس است. این همانندي در روایتیباره همانند ابنهم در این %ائمهدیدگاه 

رُ«ذیل آیۀ  %غیاث از امام صادقبن ه مضانَ شَ ي ر ذ زِلَ الَّ یه أُنْ آن ف رْ قُ ) نقـل  185 ،(البقـره » الْ
گوید چگونه است کـه گفتـه شـده    در پاسخ سؤال حفص که می %شود. امامکرده، دیده می
که طبق آیۀ مذکور در ماه رمضان نازل شـده  ت بیست سال نازل شده، در حالیقرآن در مد
قرآن یکباره در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد «فرماید: درپاسخ وي می %است، امام

). مشابه همـین  1/166 (حویزي، »و سپس در مدت بیست سال قسمت به قسمت نازل شد
آمـده، پرسـیده شـده کـه     » رجل«) با عنوان 2/85( که در روایت طبريسؤال توسط فردي
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  دهد.، به وي می%عباس پاسخی مشابه امام صادق ابن
  

  فهم قرآنمراتب مطابقت در زمینۀ . 5
قـرآن و  بـودن  مندي از قرآن مورد توجه اسـت، قابـل فهـم   که در بهرهترین مسائلیاز مهم

 مراتب فهمندي از قرآن است. مبهرهاساس توان گفت که در واقع میتوجه به مراتب فهم است 
 پردازیم. شود که در ادامه به آن میشامل فهم متشابهات قرآن، فهم باطن و فهم رموز آن می

  
  پذیري قرآن . تأویل5-1

عبـاس و  شـناختی مشـترك میـان ابـن    مبانی قرآن یکی ازپذیري قرآن اعتقاد به تأویل
  است. توضیح آنکه؛ %ائمه

عباس و هم شماري که هم از ابنباشد، با توجه به روایات بی اگر تأویل به معناي تفسیر
بـه آن  » قابل فهم بودن الفاظ قـرآن «در منابع تفسیري نقل شده و در بخش  )از اهل بیت

  شود. اشاره کردیم، جواز تأویل از دیدگاه ایشان برداشت می
، باز هم ایـن  اگر تأویل به معناي حمل بر معناي مرجوح و در واقع فهم متشابهات باشد
منقول است.  %تطابق وجود دارد. در این خصوص روایات روایات بیشماري از وي و ائمه

) 156 ،(البقره» قالُوا إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَیه راجِعونمُصِیبَةٌ إِذا أَصابتْهم «در آیۀ » إِنَّا للَّه«تأویل 
إقـرار  «) و 2/26 عباس (طبـري، از ابن »بودن در قضاء و راضی بودن به حکمتتسلیم«به 

 »عظـیم  أمـر  عن یکشف«، عبارت )1/437(طبرسی،  %از امام علی»  على أنفسنا بالملک
داً    «عباس و عبارت ) از ابن29/24 (طبري، ـج ـونَ س نُ م ـع الْمؤْ قَ ی ـف فَ شَ کْ نْ نُورٍ یم ابج ح «
 یـوم «در آیۀ » شف عن ساقیک«داللت بر حمل عبارت  %) از امام رضا5/396 (حویزي،

ف   ) بر معناي مرجوح دارد.  42 ،(القلم» ساقٍ عنْ یکْشَ
که تأویل به معناي تعیین مصداق و اعم از تفسیر و حمل بر معنـاي  همچنین در صورتی

عبـاس وجـود دارد. بـه    و ابـن  %مرجوح باشد، در این صورت هم تطابق بین دیدگاه ائمه
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» الضَّـالِّینَ  لَـا  و علَـیهِم  الْمغْضُـوبِ  غَیـرِ «ذیـل آیـۀ   » الضَّالِّینَ اولَ«عنوان مثال در مراد از 
) 1/64عبـاس (طبــري، ) و ابـن 1/22(عیاشـی،    %) در روایـت امـام صــادق  7  ،(الفاتحـه 

 ربـه  مـنْ  آدم فَتَلَقَّـى « ذیل آیۀ» کلمات«آمده است. مورد دیگر در تأویل واژة » نصاري«
ماتو 1/68 ؛ حویزي،1/61(سیوطی، الدرالمنثور،  عباساست که از ابن )37 ،(البقره »کَل (
این نـوع تأویـل   جا) نقل شده است. ؛ حویزي، همان1/41(عیاشی، » )بیت اهل«، %ائمه

فـرات  بسیار چشمگیرتر است. تفاسیر روایی متقدم شـیعه همچـون    )بیت در روایات اهل
، شاهدي گویا در البرهان فی تفسیر القرآن، ننورالثقلی و متأخر همچون عیاشی، قمی، کوفی

  تأیید این مطلب هستند.
  
  هاي معنایی در قرآن (ذوبطون بودن قرآن) . وجود الیه5-2

عباس و  شناختی مشترك میان ابن اعتقاد به وجود بطن براي قرآن از دیگر مبانی قرآن
 دهد که قرآن، نشان می شود. این مبنا است که در نهایت منجر به فهم باطن قرآن می %ائمه

 حاوي آید، می دست به ابتدایی بررسی و لفظ، مطالعه ظواهر استناد با کهمطالبی و معانی جز

 بطون« عنوان به آن، از روایات در است که بلندي مفاهیم و عمیق حقایق، معانی سلسله یک

پذیري و  و اهمیت آن از این جهت است که قرآن به جهت تأویل .است شده یاد» قرآن
استنباط از  ۀزمینذوبطون بودن، قابلیت پاسخگویی به مسائل جدید را دارد. ضمن اینکه 

آورد (براي توضیح  می را فراهم هاى گوناگون معنایى از سوى مفسران و توجه به الیه تآیا
  ).240-2/253معرفت، تفسیر و مفسران،  .ـ تر نکبیش
رآنَ اُنزِلَ علَی س«روایات   رُفإنَّ القُ ۀِ أحعرٌ  ب ه ه ظَ ها إالّ و لَ نْ ا مطْنٌ، مب ـنَ    و ب ـی لإنَّ ع و  
رَ والباطنَأبِی الظَّاه م لبٍ عآنَ إِنَّ«) و 1/65(ابونعیم اصفهانی، » طَال رْ قُ جونٍ الْ ـونٍ  و ذُو شُ نُ  و فُ

ورٍ وه ه بطُونٍ، ظُ ب ائج ی عقَض نْ بَلغُ و لَا تَ ه لَا تُ تُ که منقـول  2/487نثور، م(سیوطی، الدرال» غَای (
راي قرآن و فهم آن توسط دهندة اعتقاد وي به وجود بطن یا بطون بعباس است، نشاناز ابن

 ما«هم به این مهم تصریح شده است. روایت  )بیت است. در روایات اهل %حضرت علی
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آنِ فی رْ قُ لَّا آیۀٌ الْ ها إِ لِّ و رُ و ه آنَ  إن«، %) منقول از امام باقر1/11 (عیاشی، »طْنُب و ظَ رْ قُ ـه  الْ  لَ
رُ ه   از این نمونه است. %) منقول از امام صادق2/25 (حویزي،» بطْنُ و ظَ

  
  . فهم رموز قرآن (حروف مقطعه)5-3

حروف مقطعه به عنوان بخشی از متشابهات قرآن، از دیگر مبانی  بودنو فهم قابل تفسیر
اي کـه از  مطابقـت دارد. بررسـی معـانی    )بیـت  عباس است که بـا اهـل  ابن ناختیشقرآن
دهـد. توضـیح   باره نقل شده است، مطابقت حداکثري را نشان میدر این %عباس و ائمه ابن

معنا و مفهوم نبوده، بلکه هریک داراي این حروف، بی )بیت عباس و اهلنآنکه؛ از منظر اب
غالب موارد، بیانگر اسامی خداوند هسـتند. بـه عنـوان    محتوا و معناي مفیدي هستند و در 

نقل شـده اسـت   » هو اسم اهللا االعظم«عباس روایت ) از ابن1 ،(البقره» الم«مثال در معناي 
رْف«) که مضمون آن با عبارت 1/67 (طبري، نْ حم رُوف مِ ح اس  ـه مِ  اللَّ ـأَعظَ ـع  الْ قْطَ ـی  الْم ف 
آنُ رْ قُ ي الْ ذ ه الَّ فَ لِّ بِی یؤَ ، مطابقـت دارد.  %) منقول از امام صـادق 1/26حویزي، ( »االمام و النَّ

) کـه بـا روایـت    1/67عباس نقل شده (طبـري، از ابن» أنا اهللا اعلم«ذیل همین آیه، معناي 
)، 1/30 باره اشاره کرده است (حـویزي،  این که به صفات خداوند در %ول از امام رضامنق

 (طبـري، » أفضـل  اهللا أنا«) با مصداق 1 ،(االعراف» المص«ل آیۀ مطابقت دارد. این معنا ذی
)، ذیل آیـۀ  2/2(حویزي،  %از امام صادق»  المقتدر الصادقأنا اهللا«عباس و ) از ابن8/85
 اهللا أنـا «عبـاس و  ) از ابـن 11/57 (طبـري، » أرى اهللا أنـا «) بـا عبـارت   1 ،(یـونس » الر«

أنـا  «) با عبـارت  1 ،(یوسف» المر«ذیل آیۀ )، 2/290(حویزي،  %از امام صادق» الرءوف
از امـام  » الـرازق  الممیت المحیی اهللا انا«عباس و عبارت ) از ابن13/61 (طبري،» اهللا أري
  ) آمده است. 2/480 (حویزي، %صادق 

. مثالً در معناي اختالف وجود داردعباس و ابن %البته در مواردي هم بین روایات ائمه
) بـراي  16/33 (طبري،» کبیر«عباس در روایات متعدد معناي ز ابن) ا1  ،(مریم» کهیعص«
) 34، جـا (همان» عزیـز «، »ي«(همانجـا) بـراي   » یمین«، »ه«(همانجا) براي » هاد«، »ك«
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بـه   %، نقل شده است که در روایت امام صـادق »ص«ا) براي مانج(ه» صادق«، »ع«براي 
نَا ف کَافکا«صورت  ت یع ش ل م ه م یا ها هاد لَ ه لیّ لَ نٌ وی نَا ع ت لِ طَاع ه أَ م بِ الع ادص   ـم ه ـادقٌ لَ ص «
  شود. ) دیده می3/320 (حویزي،

عباس روایاتی در معناي برخی حروف مقطعه شایان ذکر است در موارد معدودي از ابن
بـه گفتـۀ    خوانی نداشته، بلکه قابل قبول هم نیستند. وهم %آمده که نه تنها با روایات ائمه

) محل نقد بوده و بطالن آن از بدیهیات است. بـه  18/343برخی همچون عالمه طباطبایی (
 دو و اسـت  دنیا محیط بر زمرد که از است کوهى عباس نقل شده که قافعنوان مثال از ابن

). در 6/101اسـت (سـیوطی، الـدرالمنثور،     آسمان پایۀ و چسبیده کوه آن به آسمان طرف
 و رگ و اسـت  عالم بر محیط که قاف نام به کرده خلق کوهى خدا« گوید:یروایتی دیگر م

 یـک  بخواهـد  خدا وقت هر رفته، فرو دارد قرار آن روى زمین که اى صخره تا هایش ریشه
 هـاى  ریشـه  از ریشـه  آن تا دهد مى دستور کوه آن به سازد زلزله دستخوش را قریه یا شهر
 کنـد،  ایجاد زلزله قریه آن در نتیجه در و دهد حرکت شده، واقع قریه آن زیر در که را خود
 تکـان  مجـاورش  هـاى  قریـه  و شود مى زلزله قریه یک در بینیم مى که است جهت همین به

    .(همانجا)» خورد نمى
در معناي حروف مقطعه  %عباس و ائمهتوان گفت معناي غالبی که از ابندر مجموع می

عباس به صـورت عبـارت   در اکثر موارد از ابن ذکر شده، اسامی و صفات خداوند است. که
  باشد.  تعیین مصداق این اسامی می )و از ائمه »هو اسم من اسماء اهللا«

  
 ناپذیري قرآنمطابقت در تحریف. 6

عدم تحریف قـرآن اسـت.    باور به )عباس و اهل بیتشناختی ابناز دیگر مبانی قرآن
» إِنَّـا نَحـنُ نَزَّلْنَـا الـذِّکْرَ و إِنَّـا لَـه لَحـافظُون       «که ذیل آیۀ عباس در روایتیاین دیدگاه ابن

) ذکر شده، به صراحت بیان شده است. وي در این روایت مراد از حفـظ در آیـۀ   9  ،(الحجر
). گفتنی است این 6/508 داند (طبرسی،مذکور را حفظ از زیاده، نقصان تحریف و تغییر می
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گوینـد دانشـمندان گذشـته    دعاي کسانی است که میعباس دلیلی محکم بر رد مدیدگاه ابن
. نـوري،  ـ اند (نکـ نکرده حتی به عنوان یک احتمال هم عدم تحریف را از آیۀ قرآن استفاده

و إِنَّ منْهم لَفَرِیقـاً یلْـوونَ أَلْسـنَتَهم بِالْکتـابِ لتَحسـبوه مـنَ       «). وي همچنین ذیل آیۀ 371
وما ه تابِ ولَـى   الْکقُولُونَ عی و اللَّه نْدنْ عم وما ه و اللَّه نْدنْ عم وقُولُونَ هی تابِ ونَ الْکم

تابِ«) در تفسیر 78 ،(آل عمران» اللَّه الْکَذب و هم یعلَمونَ ک م بِالْ ه تَ نَ س لْ ، ضمن بیان »یلْوونَ أَ
از الفاظ کتاب خدا را کم کند، تحریف به نقصان  اي نیست که لفظیکه هیچ آفریدهاین مطلب

شود که آنچه یهـود  متذکر می»  على غیر تأویله  یحرفونه و یتأولونه«را رد و با ذکر عبارت 
  دادند، تحریف معنوي بوده است.در مورد کتاب خدا انجام می

بـه دیگـر    اي از قـرآن عباس که در آن در تفسیر آیهبر این روایات منقول از ابن عالوه
  است، نشان از دیدگاه وي بر عدم تحریف است. آیات استشهاد کرده
شمار است. به عنوان مثـال از  هم در ارتباط با عدم تحرف قرآن بی )بیت روایات اهل

الیخلق من األزمنه و ال یغثّ علی األلسنه ألنـه لـم یجعـل    «چنین آمده است:  %امام رضا
ان و حجۀ علی کل انسان ال یأتیه الباطل من بین یدیـه  لزمان دون زمان بل جعل دلیل البره
). روایات دال بر عرضۀ حدیث بـر  2/130(صدوق، » و ال من خلفه تنزیل من حکیم حمید

)، استشهاد به قرآن در تفسیر، ارجاع امت به قـرآن  1/69؛ کلینی، 1/8. عیاشی، ـ قرآن (نک
هـاي قـرآن در   ، جواز قرائت سـوره )2/599، کلینی، 1/2(عیاشی،  ها و نامالیماتدر فتنه

هستند که بـه صـورت تصـریحی یـا      %بیت نماز، ختم قرآن و... تنها بخشی از روایات اهل
  تلویحی به عدم تحریف قرآن اشاره دارند.

عباس نسبت داده سنت، در باب نسخ تالوت، روایاتی به ابن گفتنی است در روایات اهل
شود، اما این موارد قابل قبـول نبـوده و   برداشت میشده که دیدگاه تحریف به نقصان از آن 

عبـاس بـه جـاي    اي که در آن ابـن معتبر نیستند. زیرا بسیاري از این روایات همچون نمونه
کرده، اختالف قرائت از باب اختالف در لفظ، بدون قرائت می» وصی ربک«، »قضی ربک«

  شود.مفهوم کالم خداوند نمیاختالف در معنا است که در نهایت منجر به تعارض و تغییر 
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  مطابقت در وجود معربات در قرآن. 7
، اعتقاد به وجود %بیت عباس و اهلشناختی مشترك میان ابناز دیگر مبانی قرآن  

عباس، شاهدي گویا بـر ایـن   منسوب به ابن اللغات فی القرآنواژگان معرب در قرآن است. 
هاي بیگانه در قـرآن  اي از واژهست، مجموعهگفته است. این اثر که در تبیین واژگان قرآن ا

ها سامان یافته و در آن معناي واژه با انتساب به لهجۀ یکـی  است که براساس ترتیب سوره
از قبائل عرب یا زبان بیگانه مانند فارسی، سریانی و نبطی بیان شـده کـه البتـه در برخـی     

م آمده است (براي توضـیح  ه غریب القرآنهاي خطی موجود، این مجموعه با عنوان نسخه
  ).239ساز، تر نیلبیش

دانـد،  هایی را که وي معرب از زبـان حبشـی مـی   شده نشان داد تعداد واژهبررسی انجام
»  إِنَّ إِبـراهیم لَحلـیم أَواه  «در آیـۀ  » اواه«از موارد دیگر است. به عنوان مثال وي واژة بیش
» جبـت «)، 2/233علوم القـرآن،   - طی، االتقان فی(سیو» کنندهتوبه«به معناي ) 75 ،(هود

ِجبـت و الطَّـاغُوت  «در آیۀ  جـا)،  (همـان » شـیطان «بـه معنـاي   ) 51 ،(النسـاء » یْؤمنُونَ بِالْ
بـه معنـاي    )98 ،(االنبیـاء »  إِنَّکُم و ما تَعبدونَ منْ دونِ اللَّه حصب جهنَّم«در آیۀ » حصب«
) به معنـاي  2 ،(النساء» إِنَّه کانَ حوباً کَبِیراً«در آیۀ » حوباً«)، 234 ،جا(همان» هیزم جهنم«

جِلِّ للْکُتُـب «در آیۀ » السجل«گناه،  الس کََطی ماءنَطْوِي الس موبه معنـاي   ) 104 ،(االنبیاء» ی
به معناي  )6 ،(المزمل» إِنَّ ناشئَۀَ اللَّیلِ هی أَشَد وطْئا«در آیۀ » ناشئۀ«جا)، (همان» الرجل«

دانـد (بـراي   ) را به زبان حبشی می20/8؛ ابوالفتوح رازي، 29/81داري (طبري، شب زنده
ترین موارد را ). پس از زبان حبشی، زبان نبطی بیش232-237سیوطی،  .ـ موارد دیگر نک
» ةبأیـده سـفر  «در آیـۀ  » سـفره «عباس به خود اختصاص داده اسـت. واژة  در روایات ابن

 ،(البقـره »  فَصـرْهنَّ إِلَیـک  « در آیۀ» فصرهن«جاها)، (همان» القراء«) به معناي 15 ،(عبس
» یارجـل «در زبـان نبطـی بـه معنـاي     » طـه «)، 3/37(طبري، » فشققهن«) به معناي 260
بیـا بـراي تـو    «) به معناي 23 ،(یوسف» هیئت لک«) از این نمونه است. 16/102، جا(همان
) بـه  104 ،(البقـره » یاأَیها الَّذینَ آمنُوا التَقُولُوا راعنـا « در آیۀ» راعنا« در زبان قبطی،» باد
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عبـاس یـک واژه را   از این نمونه است. در مواردي هم مشاهده شده که ابن» دشنام«معناي 
عبـاس و  آنچه از ابـن «گوید: باره میجریرطبري در اینداند. ابنمشترك میان چند زبان می

فسیر الفاظی از قرآن گفته شده که بـه فارسـی یـا حبشـی یـا نبطـی یـا ماننـد         غیر او در ت
ها اتفاق افتاده که عرب و فارس و حبشه با یک لفـظ از آن  ها در آنهاست، توارد لغت این

ایـن واژه در  «گویـد:  باره میاز این نمونه است. وي در این» ةقسور«واژة ». اندسخن گفته
، در زبـان فارسـی   »ةالقسـور «، در زبان حبشـی بـه معنـاي    »األسد«لسان عرب به معناي 

  ).  10/89(ثعلبی، » باشدمی» أریا«و در زبان نبطی » شیر«
نقل شـده،   )شماري هم از اهل بیتدر ارتباط با واژگان دخیل در قرآن، روایات انگشت

اسـت.  اما همین موارد اندك شاهدي گویا بر اعتقاد ایشان به وجود چنین واژگـانی در قـرآن   
جـوزي،   (ابـن » فی هذا القرآن من کل لسـان «فرماید: باره که میدراین %گفتار حضرت علی

 یـا «در آیـۀ  » ابلـع «واژة  %) مؤید این گفته است. به عنوان مثال به نقل از امام صـادق 161
ضی أَرلَعاب ك2/149 (عیاشـی، » بنوش«) در یک روایت هندي و به معناي 44 ،(هود» ماء (
تـوان  دو روایـت مـی   وایت دیگر حبشی دانسته شده است (همانجا). در جمع میان اینو در ر

گفت احتماالً واژة مذکور مشترك لفظی میان زبان هندي و حبشـی اسـت. نمونـۀ دیگـر واژة     
ـا  و«در آیـۀ  » شکستن«به معناي » تتبیراً« رْنـا  کُلاسـت کـه امـام    39 ،(الفرقـان » تَتْبِیـراً  تَب (

  ).220: 1379؛ صدوق، 2/114 . قمی،ـ داند (نکمتعلق به زبان نبطی میرا آن %صادق
 

 هاي غیرحجازي در قرآنمطابقت در وجود لهجه. 8

شناختی هاي غیر حجازي در قرآن، از دیگر مبانی قرآناعتقاد به وجود واژگان با لهجه
مـراد از   عباس ضمن اینکـه است. به عنوان مثال ابن )عباس و اهل بیتمشترك میان ابن

این واژه به «گوید: دانسته، می» غناء«) را 61 ،(النجم» و أَنْتُم سامدونَ«در آیۀ » سامدون«
» أَ تَدعونَ بعال« در آیۀ» بعل«). نمونۀ دیگر واژة 2/228(نک. سیوطی، » لهجۀ یمنی است

 دانـد  مـی » پروردگـار «و به معنـاي  » یمنی«را متعلق به لهجۀ ) است که آن125 ،(الصافات
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إِنَّه یحملُ یـوم  «در آیۀ » وزر«). تعلق واژة 228(پیشین،  ض عنْه فَ » وِزراًالْقِیامَـةِ  منْ أَعرَ
 » ال یفْتنَنَّکُم الشَّیطانُ« در آیۀ» یفتنکم«به لهجۀ هذیل، » فرزند فرزند«به معناي  )100 ،(طه

 فـی «در آیـۀ  » مسـطوراً «به لهجـۀ هـوازن،   ، »شما را گمراه کند«) به معناي 27 ،(االعراف
)، 228پیشین،  ـ :به لهجۀ حمیري (نک» مکتوب«به معناي ) 58  ،(االسراء» الْکتابِ مسطُورا

جٍ«در آیۀ » حرج« رَ نْ حینِ می الدف م کُ ی لَ علَ عبـه لهجـۀ هـذیل   » تنگنـا «به معناي » ما ج 
بـه  » فاسـد «) به معنـاي  12  ،(الفتح» قَوماً بوراً و کُنْتُم«در آیۀ » بور«)، 17/143(طبري، 

هایی از این دست روایات است. ذکر این مطلـب الزم  ) نمونه412 قتیبه،لهجه أزد عمان (ابن
عباس در ارتباط با واژگان غیرحجازي شناخت داشته، اما این مطلب با است که اگرچه ابن

ه بر تمام واژگان احاطۀ کامـل داشـته و   توجه به گستردگی زبان عربی به این معنا نیست ک
باره از او پنهان نمانده است. بلکه در مواردي هم وي در مورد واژگان و معانی چیزي دراین
از اعراب بادیه نشین از » فتح«و » فاطر«نموده است. پرسش در مورد واژگان آن سؤال می

  ).2/113. سیوطی، ـ این نمونه است (نک
گان غیرحجازي در قرآن معتقد هستند. البته روایـات منقـول از   هم به وجود واژ %ائمه

گـر اعتقـاد   ایشان در این زمینه بسیار محدود است و البته همین روایات محـدود هـم بیـان   
 در آیـۀ » ابـن «نقل شده کـه واژة   %حوزه است. به عنوان مثال از امام صادقایشان در این

؛ 1/328 ؛ قمـی، 20حمیـري،   .ـ نکـ ۀ طـی اسـت (  ) به لهجـ 42 ،(هود»  نُوح ابنَه  و نادى«
» یـا محمـد  «به معناي » طه«واژة  )در روایتی دیگر به نقل از صادقین). 2/148عیاشی، 

  ).2/58نیز به لغت طی دانسته شده است (قمی، 
  

 مطابقت در زمینۀ وقوع نسخ در قرآن. 9

اد بـه نسـخ آیـاتی از    ، اعتق%عباس و ائمهشناختی مطابق میان ابناز دیگر مبانی قرآن
قرآن است. در واقع دستمایه غالب پژوهشگران در اهمیت نسخ و شناخت آن حدیث امـام  

آیا ناسخ و منسوخ «کرد، فرمودند: که در مسجد مردم را انذار می است که به فردي %علی
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اي و هـم دیگـران را   هم خود هالك شـده «، امام فرمود: »خیر«، فرد گفت: »شناسیرا می
. ـ عباس هم نقل شـده اسـت. نکـ   ؛ مشابه این روایت از ابن1/12(عیاشی،  »نمودي هالك

ناسـخ و منسـوخ در   بـه  بودند کـه   %حضرت علی نخستین بار ). همچنین 2/62قرطبی، 
  ).  90/4مجلسی، ـ :هاي آیات قرآن تصریح کردند (نکمعرفی گونه
قیق و قطعی وجـود نـدارد،   که مفهوم نسخ در آن زمان، چه معنایی داشته، نظر د در این

اي داشـته و عنـاوین   توان گفت معناي گستردهاما با توجه به آنچه در روایات ذکر شده، می
گوناگونی از علوم قرآنی از جمله عام و خاص، مطلـق و مقیـد، مجمـل و مبـین و... را در     

گرفته، اما در گذر زمان از عمومیـت آن کاسـته شـده و در معنـاي خـاص امـروزي       برمی
اهللا خویی ضمن بیان تفاوت نسخ نزد متقـدمان و متـأخران متـذکر    مصطلح شده است. آیت

شـود  عباس اطالق نسخ بر تخصیص، بسیار مشاهده میشود که در تفسیر منسوب به ابنمی
الناسـخ الثابـت المعمـول بـه و     «فرمایـد:  باره مـی هم در این %). امام صادق277(خویی، 

). طبق این روایت مواردي همچون مطلق و مقید 1/11عیاشی، » (المنسوخ ما قد کان یعمل
شوند. زیرا مطلق با تقیید و عام با تخصـیص مـورد عمـل    و عام و خاص مشمول نسخ می

توان گفت مخصص و مقید ناسخ هستند، زیرا در واقع حکم را تغییـر  شود. لذا، میواقع نمی
  ).  181برند (معرفت، علوم قرآنی، داده و از بین می

مشابه بوده اسـت. بـه    %عباس و ائمهتوان گفت مفهوم نسخ از نظر ابناساس می بر این
عراء یتَّبِعهم الْغاوونَ«عباس آیۀ عنوان مثال ابن ) را منسوخ دانسـته و  227  ،(الشعراء» و الشُّ
ـ «شود که از این آیه، آیۀ خود متذکر می لُوا الصمع نُوا و ینَ آمذ لَّا الَّ حاتإِ اسـتثناء شـده   » ال

). به عبارت دیگر وي آیۀ دوم را مخصـص و ناسـخ و   5/101المنثور،  است (سیوطی، الدر
داند. لذا، در این روایت ناسخ، همان خـاص و منسـوخ همـان    آیۀ اول را عام و منسوخ می

اط شود. ایشان در ارتبهم دیده می %نسخ و ارتباط در روایت امام باقرعام است. این نوع 
کند که با آیـۀ  ) بیان می5 ،(المائده»  و الْمحصنات منَ الَّذینَ أُوتُوا الْکتاب منْ قَبلکُم«با آیۀ 

). در 3/251) نسـخ شـده اسـت (طبرسـی،     10 ،(الممتحنـه » و ال تُمسکُوا بِعصمِ الْکَوافرِ«
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  جا نیز آیۀ ناسخ خاص و منسوخ عام است.   این
در تعریـف  اي انـد: دسـته  هنسخ چند دست ۀدر زمین )بیت وایات اهلرشایان ذکر است 
سوخُ و النَّاسخُ الثَّابِت«مانند:  ،ناسخ و منسوخ است نْ اي ). دسته1/10 ،(عیاشی» مامضى الْم

 ناسـخ و منسـوخ  قضات و مفتیان را به ضرورت آگـاهى از   %ائمهروایاتى است که دیگر 
 جملـه  دیگر روایاتى از ۀدست). 1/259؛ سیوطی، همان، 1/12 عیاشی، .ـ (نک اند داده توجه 

رِف إِنِّی« أَع ه لَ ه منْ نَاسخَ وخس نْ اسـت کـه خـود را     %) از حضرت علی1/14 (عیاشی،» م
  داند.داناي علوم مختلف قرآن از جمله ناسخ و منسوخ می

  
   مطابقت در زمینۀ وجود مباحث ادبی در قرآن. 10

شـناختی مشـترك   از دیگر مبانی قـرآن  ،هاي ادبی در قرآنرخی آرایهاعتقاد به وجود ب
 .ـ کـه برخـی (نکـ   است. از جملۀ این موارد مجاز است. در حـالی  %عباس و ائمهمیان ابن

) اعتقاد بـه وجـود مجـاز در قـرآن را بـه معنـاي       2/45القرآن،  سیوطی، االتقان فی علوم
عبـاس بـه وجـود آن در    و ابـن  )کنند، ائمهپذیرش دروغ در قرآن دانسته و آن را رد می

 شَهِد فَمنْ«قرآن اذعان داشته و در مواردي به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال ذیل آیۀ 
نْکُمرَ مالشَّه همصهرکس از شـما مـاه را   «عباس نقل شده است که ) از ابن185 ،(البقره» فَلْی

هـم نقـل شـده اسـت      %. این دیدگاه از امام علـی )2/86 (طبري،» ببیند، باید روزه بگیرد
). مجازبودن این معنا از باب اطالق اسم کل بر جزء اسـت و مـراد از آن   2/498(طبرسی، 

علـوم  . سـیوطی، االتقـان فـی   ـ این است که هرکس اول ماه را ببیند باید روزه بگیـرد (نکـ  
  ).  2/31القرآن، 

  از این نوع مطابقت است. تصـریح بـه کنایـه    اي دیگراعتقاد به وجود کنایه در قرآن نمونه
) 197  ،(البقره» فُسوق ال و رفَثَ فَال« ذیل آیۀ» رفث«با ذکر الفاظی همچون » جماع«آوردن 
ذیـل  » ) و مباشره187 ،(البقره» نسائکُم  إِلى الرَّفَثُ الصیامِ لَیْلَةَ لَکُم أُحلَّ«) و 2/153(طبري،

 )2/98 (طبـري،  عباس ) از ابن187 ،(البقره» الْمساجِد فی عاکفُونَ أَنْتُم و نَّتُباشرُوه ال و«آیۀ 
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ـى  بإیاك الْقُرْآنُ نُزِلَ«)، همچنین ذکر روایاتی امثال 172 ،1/194 (حویزي، %و امام علی  أُعنَ
ا اسمعی وی هارمؤید این گفتار است.%) از امام صادق168، جا(همان» ج ،  

شود. به عنوان ذیـل آیـۀ   ر تعیین اعراب واژگان و عبارات قرآنی دیده مینمونۀ دیگر د
»  فَاْغسلُوا وجوهکُم و أَیدیکُم إِلَى الْمرافقِ و امسـحوا بِرُؤُسـکُم و أَرجلَکُـم إِلَـى الْکَعبـین     «

» سـح پـا  وضـو دو شسـتن دارد و دو مسـح، م   «عباس چنین آمده است ) از ابن6 ،(المائده
داند. این گفتار در روایت منقول ). در واقع وي أرجلکم را عطف به رؤس می6/82(طبري، 

شود. ایشان نیز کلمۀ أرجل را عطف به رؤس دانسته و در نتیجه هم دیده می %از امام باقر
  ).1/299داند (عیاشی، با در نظر گرفتن باء بعضیه، مسح قسمتی از پا را کافی می

  
  قاله. نتایج م11

هاي مربوط به آن بویژه تفسـیر،  عباس در شناخت قرآن و حوزهبا توجه به جایگاه ابن. 1
 شناختی حائز اهمیت است.  هاي وي در این زمینه، همچون مبانی قرآنشناخت دیدگاه

، بخش قابـل تـوجهی از   %عباس نزد حضرت علینظر به مصاحبت و شاگردي ابن. 2
بویژه ایشان همسو است. همسویی روایـات در   )بیت ا اهلعباس بشناختی ابنمبانی قرآن

بودن الفاظ قرآن، معنادار بـودن فـواتح سـور، نسـخ آیـات، تأویـل       مواردي مانند قابل فهم
دهـد.  بودن قرآن و فهم باطن میزان قابل توجهی را به خود اختصاص مـی پذیري و ذوبطون

هاي غیرحجـازي  ان معرب و لهجههایی همچون اعتقاد به وجود واژگحال در حوزهدر عین
بودن ترتیب آیات و سور میزان مطابقت کمتري مشاهده شد. این مطلب بـه دلیـل   و توقیفی

تفاوت در اصل مبنا نیست، بلکه به این دلیل است که در منابع روایی و دینـی در مـواردي   
 )ههاي غیرحجازي روایـات کمتـري از ائمـ   همچون ترتیب آیات و سور، معربات و لهجه

 شود. به عبارتی عدم مشاهده روایات، به معناي نبود مطابقت نیست.مشاهده می
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