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وایت عرضه سنجی امکان  قرآن بر باطنی تأویلی های ر

1مرادی محمد
 

 چکیده
 سخن «خدا کتاب بر حدیث عرض » از آنها در که اردد و،ود حدیثی متون در هایی روایت

 بهههرای اسهههت ای سهههنجه و راهکهههار ارا ههه  منزلههه  بهههه هههها روایهههت ایهههن اسهههت. آمهههده میهههان بهههه
  اند. گرفته قرار هم اسالمی عالمان قبول مورد که احادیث آزمایی راستی

 از کهه تاسه ههایی آمهوزه حاوی که دارد و،ود اسالمی متون در هایی روایت دیگر، سویی از
 بهه منسهوب کهه - هها آمهوزه ایهن است. شده یاد آن باطنی نو  از هم آن و تأویل تعبیرِ  با آنها

 ندارنهد. سهازگاری آیهات ظهاهر بها نخست، نگاه در - هستند آنها تأویل گاهی و قرآن آیات
 السهالم( )علهیهم بیهت اههل دانهی تأویهل از آنهها از کهه ههایی روایهت بهه تو،هه با شود می گفته
 هها آمهوزه ایهن شهده، یهاد قهرآن داشهتن بطهن از آنهها در کهه هایی روایت و آمده میان به نسخ

 ههای تأویل و ها آیه ظاهر بین نسبت که است آن بر نوشته این هستند. تأویل و بطن همان
 گههروه ایههن در بههاطن و تأویههل از منظههور کههه اسههت آن بههر و نمایههد. تبیههین و بررسههد را بههاطنی
 برخهی و قهرآن ظهاهر بها ناسازگار آنها از بخشی و نیست آنها بودن ازبانیفر معنای ها، روایت
 هستند. بیرون اصطالحی تأویل حوزۀ از دیگر،

یهابی بهاطنی. تأویهل ههای روایهت قهرآن. بهر عرضه های روایت ها: کلیدواژه  تأویهل روایهت. ارز
 باطنی.

 سنجه های روایت
 امامههان و پیههامبر گفتارهههای عرضهه  از آنههها در کههه دارد و،ههود حههدیثی متههون در هههایی روایههت

 و وضهع و بسهتن دروغ همچهون کهار، ایهن دالیهل از برخهی است. شده گفته سخن قرآن به )علل(
                                                   

 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث. 1 .
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 بیهت اههل و پیهامبر چون که شده تصری  و یافته، بازتاب ها روایت همین خود در حدیث، دس  
 بها بایهد شهان،ای بهه منسهوب سهخنان گوینهد، مهی سهخن خهدا کتاب و وحی چارچوب در ایشان،
 هههای آسههیب بینههی پههیش قههرآن، بههر حههدیث عرضهه  بههه دسههتور باشههد. سههازگار خههدا کتههاب و وحههی

 الهههی مههداران رسهالت هوشههمندی ههای نشههانه از و بههوده، حهدیث از زدایههی آسهیب نیههز و احتمهالی
ت اههل و 2امامی عالمان سوی از ها، روایت این است.  «سهنجه اصهل» مثابه  بهه و پذیرفتهه 3سهن 
 ایهن طرفهه انهد. گردیهده قلمداد سنجی اعتبار های راه از یکی و حدیث، نادرستی و ستیدر برای
 خهود از مو،ود، های گزاره اساس بر و بوده منسوب خدا رسول خود به ای، سنجه چنین که

  است: گردیده آغاز ایشان
 و است من حدیث بود، خدا کتاب برابر کدام هر رسید، شما به من از که خبرهایی

  4نیست. من های گفته از بود، آن مخالف هچ هر
 گههویی و دارد تههر عههام معنههایی کههه 5آمههده «الحهه    یوافهه  ال» و «للحهه    موافهه » تعبیههر خبههری، در
 خبهر اسهاس بهر کهه این ،ز سنجید؛ است( حقیقت و درست )آنچه «ح » با را حدیث توان می

  است: گفته ی،کل صورت به دیگری خبر باشد. قرآن همان «ح   » است ممکن نخست،
ا م قم  َفم افم ابم ک   وم وا اهلل   تم ذه خه ه   فم ا وم  ب  فم  مم الم ابم ک    خم وه  اهلل    تم عه دم    6؛ فم
ید. نبود، سازگار چه هر و بگیرید است، سازگار خدا کتاب با چه هر   واگذار

 ردیگه خبهری در شهود. مهی شهامل را داوری و رفتهار و گفتار گونه هر و دارد عمومیت تعبیر، این
 که: آمده

 را آن مهههن نداشهههت، تطبیههه  خهههدا کتهههاب بههها و شهههده زده مهههن ،انهههب از کهههه حرفهههی
  7ام. نگفته

 ایشهان رحلهت بهه منجهر بیمهاری آخرین در خدا رسول که ای خطبه از ق(406)م رضی سید
 است: شده گفته مطل  صورت به که آورده را ای ،مله کرده، ایراد

                                                   
کتهاب 44، صتصحی  اعتقادات اإلمامیة. ر. : 2 کلینی هم با استناد به همهین، در مقدمهه  کهرده الکهافی.  کیهد  ، بهر آن تأ

 (. 17، ص1، جالکافیاست )
 .33و  32، صالکفایة فی علم الروایة. ر. : 3
 .92، صقرب اإلسناد. 4
 . 390، صمعانی األخبار. 5
 . 226، ص1، جالمحاسن. 6
 .358، ص7، جاالم  ؛ 221، ص1. همان، ج7
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ة   ّله که  وم  ّنم یث   وم  سه د  م  کم  وم  حم
فم  َلم الم وم  اْلقرآن خم هه ور   فم ؛ وم  زه ل  اط    8بم

  است. باطل و دروغ بود، مخالف قرآن با که گفتاری و حدیث و رسم هر
 در 9است. شده معرفی شده( )آراسته «زخرف» خدا کتاب با ناسازگار حدیث دیگری، در و

 که: آمده دیگر، روایتی
  10است. باطل کرد،ن تأیید را آن خدا کتاب و رسید ما ،انب از حدیثی هر

 داده «بیههت اهههل بههه ار،هها » فرمههان بعضههی، در و 11«حههدیث رد و طههر » بههه فرمههان برخههی، در
  که: شده گفته متعارض، اخبار حل برای هم مواردی در 12است. شده

  13است. ما از بود، قرآن مواف  کدام هر و شوند عرضه قرآن بر
گر و شود عرضه قرآن بر ،«رسید شما به ما از چه هر» شده توصیه بعضی در  قهرآن در مهوافقی ا

 تطبیه » بهرای قهرآن در شهاهد دو یها و یهک یهافتن هم برخی در 14نه. گرنه، و گردد پذیرفته داشت،
 و قهرآن بهر حهدیث عرضه » متهأخرتر، منهابع در و 15اسهت. شهده نقهل «معصهومان به منسوب کالم

ت  عرضهه عمهل آنهها در کهه دارد و،هود ههم دیگهری های روایت 16است. آمده هم «ها عقل و حج 
   اند: گفته که آمده روایتی در 17است. شده مطر 

یشهه  از گههویم، مهههی سههخن چیههزی بههارۀ در مههن وقتههی ا بپرسهههید: مههن از آن قرآنههی ر  ِإذ 
ْثُت  د   ی  ْم ُک ح  ُلوِنی ٍء  ِبش 

 
ْسأ ْنُه  ف  اِب ِک  ِمْن  ع   18. اهلل ت 

 از قههرآن بهها ناسههازگار هههای روایههت صههدور عههدم قههرآن، بههر حههدیث عرضهه  ههها، روایههت ایههن پیههام
 ایهن نبهودن فههم قابهل ویهژه، شهرایطی در 19قرآن با ناسازگار های روایت احتمالی صدور معصوم،

                                                   
 .75، صخصا ص األ مة. 8
 .221، ص1، جالمحاسن. 9
 . همان.10
 .190، ص1، جاالستبصار. 11
 .275، ص7، جتهذیب األحکام. 12
 .21، ص2، جعیون أخبار الرضا. 13
 .232، صالیاألم. 14
 .562، ص3، جالکافی. 15
 .368، ص5، جروض الجنان. 16
 .173 – 171. ر. : عرض  حدیث بر قرآن، ص17
 .60، ص1، جالکافی؛ 269، ص1، جالمحاسن. 18
کتاب اهلل: »275، ص7، جتهذیب األحکام. 19 ا حدیث فاعرضوه علی   «.اذا ،اءکم من 
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 بهه آنهها ار،ها  لهزوم و ها، روایت گونه این بودن ساق  اعتبار از معمولی، افراد برای ها روایت گونه
 است. گویندگانشان

ت اسههالمی، مبههانی اسههاس بههر یههت معصههومان، گفتههار و نبههوی سههن  یههت، ایههن دارد. حج   حج 
ی در است؛ خدا کتاب ارز هم  و تقییهد هها روایهت بها را قهرآن مطلقهات و عمومهات توان می که حد 

 حتهی 21کرد. بیان آنها با را مجمل آیاتی تفصیل و نمود تبیین را آن مجمالت و 20زد، تخصیص
 و بیههانی وحههی نبههوی، یثحههد خاسههتگاه 22کنههد. مههی نسههخ را قههرآن روایههت، کههه انههد آن بههر کسههانی
 اسهت ایهن تفاوتشهان و 23اسهت، گرفتهه صهورت اهلل رسول به خداوند ،انب از که است الهاماتی

ت امها اسهت، او کهالم و خهدا سهوی از قرآن که  اوتیهُت » دانسهت. خهدا کهالم تهوان نمهی را نبهوی سهن 
ه و الکتاب ت اسهت. ادعها ایهن مؤیهد شهده، نقل خدا رسول از که 24«معه مثل   از بعهد رتبه  در سهن 

 ارزند. هم اعتبار، در هرچند 25نیستند؛ عرض هم رتبی لحاظ به و دارد قرار قرآن
 قهرآن بهر بایهد «هها روایهت همه » که اند برآن هایی روایت سو، یک از است: این مسئله صورت

 و،هود ههایی روایهت دیگهر، سهوی از و است، نبودن قرآن با مخالف به اعتبارشان، و شوند عرضه
 الفههاظ ظههاهر بههه و انههد رمههزی و اشههاره کههه هههایی نکتههه حههاوی و هسههتند قههرآن تأویههل ،ههزء کههه دارد

 آیها کهه اسهت ایهن سهؤال اسهت. ظههور اعتبار پذیرش عرضه، در نخست اصل و ندارند، ارتباطی
 فرازبانی که قرآن بر آنها عرض  امکان و شود می هم باطنی های روایت شامل عرضه، های روایت

 خیر؟ یا بشود باید کاری چنین و دارد و،ود هستند،
 و اسهههت، ممکههن حههدیث و قههرآن منبههع دو بههها آن، حقیقههت و دیههن شههناخت کههه آنجههایی از

 شهناخته درسهتی بهه داللهت و سهند ،ههت از که است بایسته دارد، فراوانی های آسیب حدیث
 و سیاسههی، هههای انههدازی دسههت خههوش دسههت حههدیث کههه دهههد مههی نشههان حههدیث تههاریخ شههود.

                                                   
که در قرآن سه قرء دانسته20 ه مطلقه  ( و روایت آن را به مورد همسر آمیهزش شهده 228شده )سوره بقره، آیه  . مانند حکم عد 

م ابدی معرفی شده )سوره نساء، آیه 427، ص5، جالکافیتخصیص زده است ) (، 92(. در قرآن ،زای قتل مؤمن حهن 
که مؤمنی را به خاطر عقیده کرده  کسانی مقید   (.275، ص7، جالکافیاش بکشند ) و روایت آن را به 

 .44سوره نحل، آیه  . ر. :21
ة و ... و ال تعههرف فیههه مههن األصههحاب مخالفههاً : »219، صمعههالم الههدین. 22 ، 1، جالذریعههة؛ «یجههوز... نسههخ الکتههاب بالسههن 

کذلک یجوز فیه نسخه بها: »462ص  «.فکما ینسخ الکتاب بعضه ببع ، 
 .145، ص1، جسنن الدارمی. 23
 .131، ص4، جمسند أحمد. 24

درآمدی بر نقش غالیان در علهوم قرآنهی و تفسهیر در حهوزۀ عهدم »؛ 65 – 62ض  حدیث بر قرآن، ص. در این باره، ر. : عر25
 «.تحریف و تأویل آیات قرآن
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 26است. داده ر  وضع و دس   و ،عل آن در و شده غلوآمیز گرایی فرقه
 ثانیهاً  و کنهد، می طرف بر را ها روایت از بسیاری ابهام اوالً  مسئله، شدن روشن وصف، این با
 گری باطنی اتهامات و تشیع کیان به بسیار های حمله ثالثًا، و کند می تر مشخص را تأویل حوزۀ

 قهرآن، بطهن و تأویهل بهارۀ در امامیهه دیهدگاه تحلیهل در یذهبه سهازد. مهی منتفهی 27شهیعیان، به را
 در و 28هسههتند. قههرآن در دقههت از ،لههوگیری و عقههل تعطیهل بههر حههریص کههه کههرده مههتهم را شهیعیان

 اسهت مهدعی و کهرده بهازگو رسیده، ا مه از آنچه ،ز به تفسیر نبودن ،ایز در را شیعیان نظر ادامه
 تفسیری، های روایت از مواردی ذکر از پس و کنند. می رتفسی و تصرف قرآن در خواه دل به آنها که

 اسهت دلخواهشهان را چهه ههر و کنند نمی حمل آنها مدلول به را قرآن الفاظ آنان که داشته اظهار
 میههان در وی، از پههس از و پههیش کههه ذهبههی گفتههه تنههها نههه ایههن، 29دهنههد. مههی نسههبت خداونههد بههه

 است. شده سخنانی بند تر،یع و تکرار گروهی
 برخههی از نظههر صههرف و ،- اسههت درازدامههن کههه - بحههث مبههانی و مفروضههات برخههی قبههول ابهه

 از ههایی گوشهه از و انهد زده قلهم بهاره ایهن در کسهانی قهرآن، بهر حدیث عرض  بارۀ در نظرها اختالف
 احمههدی مهههدی ،الحههدیث نقههد و الحههدیث فهههم در سههلیمانی داود ماننههد انههد؛ برداشههته پههرده آن،

 الجههامع، االثههری التفسههیر مقدمهه  در معرفههت هههادی محمههد ،قههرآن بههر حههدیث عرضهه  در نورآبههادی
یهابی در مهتن نقد معیارهای در» نفیسی شادی 30،«متن نقد» در مهریزی مهدی  31،«حهدیث ارز
 اسههماعیل 32،«آن نقهد معیارههای و قواعههد و شناسهی حدیث» در دیگهران و رضههایی علهی محمهد

 33،«عههرض روایههات در قههرآن بهها حهدیث موافقههت و مخالفههت از مقصههود» در شههورباخورلو سهلطانی
ت و کتهاب متقابهل رابط » و 34«عرضه روایات بررسی» در نصیری علی  ترابهی کههن میهثم 35،«سهن 
 در قهههرآن گسههترۀ و مههدلول» در احمههدی مهههدی 36،«قهههرآن بههر حههدیث عرضهه  شناسههی آسیب» در

                                                   
کالمی نقش حکومت بنی». ر. : 26  «. امیه در ،عل و وضع احادیث 
رون. ر. : 27  و .... 19و  16، ص2، جالتفسیر و المفس 
 .30، ص2. همان، ج28
 .37، ص2. همان، ج29
 .علوم حدیثمجل   39  شده در شماره . چا30
 . ها مقاالت و بررسی 70. چا  شده در دفتر 31
 .شناسی شیعهمجل   11. چا  شده در شماره 32
 .معرفتمجل   136چا  شده در شماره  33
 .حدیث حوزهمجل   2. چا  شده در شماره 34
 .علوم حدیثمجل   15. چا  شده در شماره 35
 .مشکوة مجل  121. چا  شده در شماره 36
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 و خالفههتم شناسههی مفهوم» در زاده نقههی حسههن و نههوروزی مجتبههی 37،«قههرآن بههر حههدیث عرضهه 
 39،«قهرآن بهر حهدیث عرضه » در پوررسهتمی حامهد و الهیهان مجتبی 38،«قرآن با حدیث موافقت

کر، کهاظم محمد نوشت  ،«قرآن تنزیل با آن شناختی زبان رابط  و قرآن تأویل»  قهرآن تأویهل» 40شها
 بهه کهه ها نوشته دیگر و پور، حسین امین از 41،«ها  فرض پیش و مبانی ؛بیت اهل مقامات به
 هههای روایههت بهها نسبتشههان و بههاطنی تههأویلی هههای روایههت موضههو  امهها انههد، پرداختههه مسههئله عههاداب

 محورهای در بحث موضو ، ابعاد شدن روشن برای است. نشده کاویده قرآن بر حدیث عرض 
 شود: می گرفته پی زیر
 قرآن بر حدیث عرضه .1

 آسهان چنهدان «د؟دار معنهایی چهه قهرآن، بهر حهدیث عرضه » کهه پرسهش ایهن بهه دادن پاسخ
 بتهوان تها نهدارد ظههوری و نبهوده ثابهت امری آن، هم  و دارد باطن و متشابه قرآن، که چرا نیست؛

 را آن از بخشهی حقیقهِت  گویی که کتابی داد؛ تطبی  آن نص   یا و ظهور با را هایی آموزه راحتی به
گر خصوص به 42داند؛ نمی کسی خاص، دانش صاحبان یا و خداوند ،ز  مذهب ورتضر» به ا

ت نیهز و شود، تو،ه 43«است مقدم قرآن ظاهر بر امام نص   شیعه، مذهب  میهان در تفسهیری سهن 
گر ویژه  به و 44،«دانند نمی روا حدیث اساس بر ،ز را قرآن تفسیر» که امامیه علمای از بخشی  بر ا

 کهه ایهن چهه شهود؛ مهی دشهوار چنهدان دو کهار 45است، بطن و تأویل دارای قرآن هم  که باشیم آن
 اعتمهاد بها بایهد و هسهتند شهناختی زبهان ضهواب  از خارج هایی آموزه باطنی، تأویلی های روایت

 بههر حههدیث عرضهه  در عمههالً  کههه اسههت رو همههین از شههاید و پههذیرفت، را آنههها گوینههدگان، دانههش بههه
کامی قرآن، کنهده تفسیرهایی، شود. نمی داده نشان آن به رغبتی و دارد و،ود فراوانی های نا  از آ
 آسهانی بهه و انهد ندیهده را عرضهه ههای روایهت گهاه هیچ آنها مفسران گویی که هستند هایی یتروا

                                                   
 .علوم حدیثمجل   39. چا  شده در شماره 37
 .علوم حدیثمجل   55. چا  شده در شماره 38
 .سفینهمجل   23. چا  شده در شماره 39
 .معرفتمجل   24. چا  شده در شمارۀ 40
 . های قرآنی پژوهش مجل  70. چا  شده در شمارۀ 41
 .16و  11، ص1، جتفسیر العیاشی. 42
 . 143، ص1، جفرا د االصول. 43
 .151، ص18، جوسا ل الشیعة. 44
 .44، ص1، جالبرهان. ر. : 45
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 و تو،یهه بهه عالمانی بلکه و 46اند، کرده ردیف ها آیه ذیل در تأویل یا و تفسیر مثاب  به را ها روایت
 از .کننهد مهی بهازگو را آنهها علمهی، ههای بررسهی بهدون هایی سخنران و 47اند. پرداخته آنها تحلیل
 تطبیه ، امکهان آن، از ههایی گونهه در و هسهتند برخوردار فراوانی های گونه از هم ها روایت سویی،

 نیست. فراهم آسانی به

 دارد: مسئله چند قرآن، با حدیث مخالفت و موافقت
 اخبار در قرآن، با عرضه های روایت مخالفت ادعای با ق(456)م حزم ابن مانند کسانی .1
 دلیلشهان و انهد، کهرده تردید قرآن، به عرضه احادیث گسترۀ در هم برخی 48اند. کرده تردید عرضه
 گهاهی ههم هها تعهارض و سهنجید، بتهوان آن بها را همهه تها نیسهت قهرآن در چیهز همهه کهه است این

 از کهه دانهد مهی ههایی روایت با ناسازگار را آنها ق(1186)م بحرانی 49هستند. شدنی حل و بدوی
 عهالم ایهن 50زنند. می تخصیص و تقیید را قرآن عمومات و اطالق و ،برخوردارند بیشتری کثرت

 مقابهل خبرههای چهون و اسهت تعهارض در دیگهر اخبهار بها عرضهه، اخبهار کهه اسهت آن بهر اخباری
 پههیش ،ههایی تها گرایههان حههدیث دیگهر و ایشههان اسههتنادند. و اعتبهار فاقههد ههها ایهن زیادترنههد، ههها ایهن
 اسهت چنهان نگهاه ایهن گهردد. تفسهیر و تأویل ها، روایت اساس بر باید قرآن، معتقدند که اند رفته
 بهر را قهرآن کهه باورنهد حهدیث چنهان برخهی، ق(،1297)م فراههی قهول بهه و است محور حدیث که

ی کنند: می تأویل آن اساس  در تأمهل بهه کمتهر نتیجهه، در و الحدیث، بید القرآن زمام أصب  حت 
 51آورند. می روی تأویل به متن، برخالف روایت، اساس بر هم گاهی و پردازند، می قرآن معانی
هی مفهاد بها مخالفهت عهدم معنای به تواند می قرآن، با موافقت .2  همه  چهون باشهد؛ قهرآن کل 

 تشههری  و تبیههین خههود، را شههریعت از بزرگههی بخههش پیههامبر و 52نیامههده قههرآن در احکههام و شههریعت
گر وصف، این با است. کرده  مشهمول نشهده، ای اشهاره آنهها بهه آنقهر در که باشند هایی حدیث ا

 از دیگههر تعبیههری نبههودن، مخههالف و موضههو ، انتفههای بههه سههالبه و نیسههت، عرضههه هههای حههدیث
 ذکر ،زیی موارد با هم موافقت، عدم و مخالفت عرضه، های حدیث منظور است. بودن مواف 
 و دیهن گهوهر با مخالفت و موافقت کالم، یک در و است قرآن مقاصد و اهداف و رو  هم و شده

                                                   
 .تأویل اآلیات الظاهرة فی العترة الطاهرة. برای نمونه، ر. : 46
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ت و احکههام و ههها تشههریع تمههامی در اسههالم رو   روایتههی بههه ادعهها ایههن بههر تههوان مههی 53اسههت. ههها سههن 
 مهوارد ههم کهه اسهت ،الهب و شهده مقابلهه قهرآن بها چنهدی اختالفهی مهوارد آن، در کهه کرد استناد
 طباطبههایی عالمهه  چههون کسههانی 54اسههت. شههده اسههتناد ههها آمههوزه و احکههام گههوهر بههه هههم و ،ز ههی

 ذکهر بها قهرآن، تحریهف رد در کهه آنجها اسهت؛ زده مهرتأییهد دیهدگاه ایهن بر هم ش(1360 - 1281)
 کهههه ایههن و اشههکال، از گریههز بههرای 55آن، از خداونههد صههیانت و قههرآن تحریههف عههدم بههر دال آیههات

ی مخالفت  اسهتناد آن اعجهاز و قهرآن خصوصهیات و مضهمون بهه نیسهت، کهافی باره، این در ظن 
 نیهز 56اسهت. دانسته مردود هستند، قرآن رو  مخالف که این با را تحریف رب دال روایات و کرده

 رو  بهها مخالفههت منظههور، کهه ندانسههته بعیههد ش(1359 - 1313) صههدر بهاقر محمههد سههید شههید
کم  ههم ای نویسهنده 57باشهد. احکام مزاج و قرآن تشریع طبیعت با نبودن هماهن  و قرآن بر حا
 یهک ظههور و نهص   داللهت بها 58اسهت. دانسهته مهال  را قهرآن رو  بها سهازگاری بطن، کشف برای
 یهک، ههر حسب بر توان می که هستند ادعاهایی ها، آیه از بخشی یا و قرآن کل   مضمون یا و متن
 بهردار قاعهده و منهد قاعهده چنهدان مضهمونی داللهت چنهد ههر کهرد؛ عرضهه آنهها اسهاس بهر را اخبار

 او، ذات بهها خههدا صههفات نسههبت یههد،توح هماننههد مههواردی اسههت. عقالیههی کههاری امهها نیسههت،
 در خداونههد انحصههاری حهه  آن، تقههدیر و بنههدگان روزی خههدا، ربوبیههت خههدا، مطلهه  مالکیههت
 ،ایگهاه همگهان، حه  در عهدالت رعایهت اسهت، اهلل أنهزل مها و خهدا بهه ایمان در نجات تشریع،
کم اصول ،مله از هستی، در انسان واالی  هستند. قرآنی های برآموزه حا
 متشههابه دیگههر، ای گونههه و دارنههد ظهههور یهها و هسهتند نههص   و محکههم قههرآن، هههای آیههه زا برخهی .3

 برداشهت و چندگانهه یها و دو ههای برداشهت احتمهال و ندارنهد، معنهایی در ظههور و نهص   و هستند
گههر دارد. و،هههود آنههها در خطهها  و متصهههل قرینهه  و دلیهههل کههه آنجههایی از باشهههد، بههردار تأویهههل مههتن، ا

 الزم اعتبهار از شهود، می تأویل با چند هر ظاهر، خالف معنایی آوردن دست به باعث منفصل،
 آنجها مفههوم، و خطهاب فحهوای ههای داللهت در است گونه همین استناد. قابل و است برخوردار

یت که  عام. و مطل  کالم طور همین و باشد، محرز آن حج 
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 برخهودار روشهن لتهیدال از باید است، مکلفان رفتار و عقیده مبنای و سنجه مال  که متنی
گههر باشههد. گون هههای احتمههال از مههتن ا  داللتههی و بههوده متشههابه یهها و باشههد، برخههوردار معنههایی گونهها
 برند. نمی ،ایی به راه مکلفان، باشد، نداشته روشن

 نظر خالف بر عرضه، اخبار و است، گونه چند حدیث، و قرآن متن احتمالی ناسازگاری .4
 ادلههه ،مهع چهون شهود؛ نمهی تقییهد و اطهالق هماننهد ذیریپه ،مهع ههای تعهارض شهامل بحرانهی،
 دارد مهی بهاز عمهوم و اطالق ظهور از کالمی، قرین  همچون شواهدی با آنها ،مع و است، ممکن

 مظفههر اسههت. بحههث مههورد ناپههذیر، ،مهع ناسههازگاری اینجهها، در مانههد. نمههی تعارضههی نتیجهه، در و
 اسهت آن بهر و کهرده تقسم دسته دو به را نهاآ ناسازگار، های روایت تحلیل در ق(1383 - 1322)

 قهرآن صهری  با که هستند آنهایی کنند، می هایی روایت ریختن دور به حکم که هایی روایت که
 59نیستند. سازگار
 و،هود آیاتی باشد. عرضه اخبار مؤید و مستند تواند می قرآن، خود که است این واقعیت .5
 أنهزل مها غیهر» بهه که کسی و 60کرد، حکم «اهلل أنزل ما» اساس بر باید که شده گفته آنها در که دارد
 و 62انههد. شههده تهدیههد عههذاب بهه «اهلل أنههزل مهها» کننههدگان کتمهان و 61اسههت، کههافر کنههد، حکهم «اهلل

 حهوزۀ در 63دههد. نسهبت او بهه ،«نگفته خدا که را چیزی» ندارد ح  که است شده توبیخ پیامبر
گهر کهه اسهت خداونهد به چیزی دادن نسبت واقع در گفتن، سخن دین  افتهرای» نباشهد، واقعهی ا
 کهه ایهن نیهز و 65«بدههد وحهی مفهاد در تغییهری خهود پهیش از نهدارد ح  پیامبر» 64،«است خدا به
 است. نگاه همین مؤید 66،«دارد قرآن در ریشه چیز همه»

 آن تأویل و قرآن .2

 و سهخن صهاحب مهراد کشف برای تالش» را تفسیر و برند می کار به تفسیر با معموالً  را تأویل
 در تأویهل تهاریخی کاربرد 68است. بازگرداندن یا و بازگشت معنای به تأویل 67دانند. می «متن یا

                                                   
 .255، ص3، جاصول الفقه. 59
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ة، آیه 63  .46 - 44. سوره الحاق 
 .94. سوره آل عمران، آیه 64
 .15. سوره یونس، آیه 65
 .268، ص1، جالمحاسن. 66
 .285، ص2، جالبرهان. 67



کان
ام

 
جی

سن
 

ضه
عر

 
یت

روا
 

ای
ه

 
یلی

تأو
 

طنی
با

 بر 
 قرآن

 

 

37 

ت  و بههوده تفسهیر معهادل اسهالمی، نخسهت ههای قهرن در تأویهل کهه دههد مهی نشهان تفسهیری، سهن 
ران  تأویهل، بهه ذاریگه نهام انهد  انهد  و 69اند گذاشته القرآن تأویل را خود تفسیر نام زیادی مفس 
 یعنهی است؛ دو این تفاوت دلیل بهترین ،انشینی، همین و است. داده تفسیر به را خود ،ای

ران  در دوگهانگی نیسهت. بایسهته تفسهیر، ،های بهه تأویهل واژۀ کهاربرد کهه دریافتنهد تهدریج بهه مفس 
 را واقعیهت یهنا توانهد مهی - هسهتند مهتن «مراد» و «معنا» کشف دار عهده که - واژه دو این کاربرد

 دههد. نشهان اسهالمی، ههای روایهت و کهریم قهرآن خود و تفسیر دانش در آنها کاربردهای به تو،ه با
ت  از کهه گونهه همهان _ تأویهل اسهت. مهتن شناسهان  داللهت تهالش تفسهیر، گوید: می تفسیری سن 
 دو آید، یم میان به سخن تأویل از وقتی امروزه است. هایی گونه دارای _ شود می استفاده متون
 بهههره بسههیار آن از هههم متکلمههان کههه - اصههولی تأویههل بنههدد: مههی نقههش ههها ذهههن در تأویههل گونههه
 باطنی. تأویل و - باشد شده بردار نام  کالمی تأویل به بسا ای و اند، گرفته

 و قطعی های قرینه با 70دیگر، معنایی یافتن و ها عبارت و الفاظ ظاهر از گذر اصولی، تأویل
 - 1214) انصهههاری شههیخ کههه اسههت شهههایع چنههان اصههول در تأویههل، ایهههن 71اسههت. ناپههذیر خلههل
 دو ،مهع در دیگهری 72اسهت. کهرده تعبیهر تأویهل بهه ناسهازگار، ههای روایهت بهین ،مع از ق(1281
 حهرف تعهین با یکی تأویل و تعین، بدون یکی تأویل دو، هر تأویل صورت، سه از متعارض خبر
 بههه تبرعههی، ،مههع از و گفتههه سههخن داللههی و عرفههی مههع، از هههم، ادلههه تعههارض در و 73اسههت. زده

عی تأویل  رسهیدن و مهتن تحلیهل و تفسهیر اصهولی، تأویل هک آنجایی از 74است. کرده یاد هم تبر 
 و تبهادر امها کهرد.  خهارج اصطالحی تأویل دایرۀ از را آن بتوان شاید است، المک واقعی معنایی به

 و دارد، نههام تأویهل کههار، ایهن کهه دهههد مهی نشهان اری،شههم بی عالمهان آثهار در تأویههل فهراوان کهاربرد
 کهه آنجا چه و دارد لغوی و تبادری ظهور که آنجا چه لفظی، مدلول که گوید می دیگری واقعیت
 همانند شوند، می گردانده باز خود معنای از الفاظ منفصل، های قرینه با و است ثانوی تبادری

                                                                                                                        
 . 329، ص15، باب الالم و المیم، جتهذیب اللغة. 68
بردار بههه  نههام تههأویالت القههرآن، ابههن قیتبههه؛ تأویههل مشههکل القههرآن؛ ،ههامع البیههان عههن تأویههل آی القههرآن طبههری. بههرای نمونههه، 69

ة ماتریدی ، بیضهاوی؛ أویهلانهوار التنزیهل و اسهرار الت، احمد نسفی؛ مدار  التنزیل و حقا   التأویل؛ تأویالت اهل السن 
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 ، زمخشری، .حقا   التنزیل و عیون االقاویل فی و،وه التأویل
 .228، ص4، جحاشیة الدسوقی. 70
 .346، ص2، جاإلتقان؛ 148، ص2، جالبرهان. 71
 .24، ص4، جلفرا د االصو. 72
 .25، ص4. همان، ج73
 .230و  161، ص2، جاصول الفقه. 74
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 قهرار داللهت و معناشهناختی حهوزۀ در کنهد، می ری،لوگی داللت انعقاد از که است متصل قرین 
 نه! هم و آری! هم تأویل، یعنی، این و دارد.

 حسهب بهر - داننهد مهی تفسهیر از ،ز هی را آن امهروزه کهه - «تطبیه  و ،هری» که کرد اذعان باید
 ا،ههرای شهده، یههاد تأویهل برابهر در تنزیههل از آنهها در کههه ههایی روایهت نیههز و شهده، ارا ههه ههای تعریهف

 برابههر در قههرآن، هههای متشههابه تأویههل، هههای ،هها ،ملههه از 75اسههت. تأویههل و آن مههورد غیههر در نزیههلت
 یکهی تهأویلش و تنزیهل و نهدارد، چرایهی و چهون کهه اسهت متنهی محکهم، اسهت. محکهم ههای آیه

 تشهخیص 76رود. مهی آن در چنهدی معناهای احتمال و نیست روشن چندان متشابه اما است؛
 است. گر تأویل کار متن، با متناسب معنایی کردن پیدا و اه آیه از گروه این منظور

 چههه و انشههایی هههای گههزاره چههه 77اسههت؛ مفههاهیم و ههها گههزاره مصههداق ذکههر تأویههل، دیگههر نههو 
 هههای گهزاره در و اسههت، آنهها تأویهل ههها، نههی و امهر شههدن محقه  انشهایی، هههای گهزاره در اخبهاری.
 قهرآن، از آیهاتی داللهت اسهاس بهر و روایهی نهابعم در اسهت. رخهدادها بها هها گزاره انطباق اخباری،
 کهه ههایی واقعیهت یعنی هایند؛ عبارت و الفاظ های مدلول خار،ی ازای  به  ما شناخت تأویل،

 در کههه ایمهانی ندارنهد. اشهاره قابهل عینیهت و هسهتند االمههر نفهس در یها و باشهند بایهد یها و هسهتند،
هی ها، تأویل به قرآن  ایمهان المهؤمنین، امیهر از روایتهی در و شهده ذکهر الزم، علهم و دانهش بهدون حت 

 در اسههت. ههها تأویههل از نههو  ایههن بههه مربههوط 78شههده، سههتوده بنههدگی، نشههان بههه آنههها، بههه ،اهالنههه
 متقههون، کهه ایهن ماننهد کننهد، مههی تلقهی تأویهل نهو  از را آنهها هههای مصهداق نوعهاً  کهه عهام مفهاهیم

 افههراد، بههه آنههها تطبیهه  هسههتند، سههانیک چههه ... و باطههل، اهههل حهه ، اهههل مسههتکبران، طههاغوت،
 انطبههاق خهدا، صههفات بهه مربهوط هههای گهزاره ماننههد عینهی، غیهر هههای گهزاره در اسههت. آنهها تأویهل
 است. تأویل االمرشان، نفس در آنها واقع با ها گزاره

 و ظههاهر کههه اسههت هههایی کلمههه و ههها عبههارت از هههایی آمههوزه دادن دسههت بههه تأویههل، دیگههر نههو 
 نیسهت؛ آنهها الفهاظ معنهای و متشابه معنای تشخیص یا و مر،وحشان ایمعن حتی و مصداق

 شود. می یاد کشفی و بطنی و اشاری به تأویل، نو  این از است. دیگری نو  از بلکه

                                                   
 .11، ص1، جتفسیر العیاشی ؛203، ص2؛ ج203و  196، ص1، جبصا ر الدر،ات. 75
 .11، ص93، جبحار األنوار. 76
 .62، ص7، ج،امع البیان. 77
 .155، صالتوحید؛ 163، ص1، جتفسیر العیاشی. 78



کان
ام

 
جی

سن
 

ضه
عر

 
یت

روا
 

ای
ه

 
یلی

تأو
 

طنی
با

 بر 
 قرآن

 

 

39 

وایت .3  قرآن و باطنی تأویلی های ر
هاِهره» 79،«باطن و ظاهر معان» چون: تعبیرهایی با زیادی، های روایت در اِطنهه و   ظ  هُه » 80،«ب   ل 
ْهّر  ْطّن  و   ظ  ْهراً  ِلْلُقْرآِن » 81،«ب  ْطناً  و   ظ  ال القرآن» 82،«ب  اِهرِ » 83،«و،وه ذو حم  اِطِنه و    اْلُقْرآِن  ظ   کهه 84،«ب 
 میهان بهه سهخن قهرآن، بهاطن و ظهاهر و تأویهل و تنزیهل از آنهها در و شده نقل روایت و سند ها ده در

 شهناخت تأویهل، کهه اند آن بر و دانند می نباط کشف ها، روایت این در را تأویل کسانی و 85آمده
 از داد؛ قهرآن بهه را بطهن داشهتن نسهبت تهوان مهی ههم قهرآن آی  چند به است. آشنا طری  از بیگانه
 پنهد و درون به یافتن راه معنای به تدبر و 87قرآن در تدبر های آیه و 86تأویل، به مربوط آیات ،مله
 مهههذمت قهههرآن و حقیقهههت نفهمیهههدن خهههاطر بهههه میقهههو از آن در کهههه ای آیهههه و اسهههت، آن از گهههرفتن
   88اند. شده

 هها، تأویهل از گهروه ایهن هسهتند. نمهاد مثابه  بهه هها، ،ملهه و هها عبارت ها، کلمه نگاه، این در
 بسهان و ندارنهد، ربطهی آن تبهادری و عقالیهی ظهور و کالم مدلول به و نیستند زبانی ساختار تابع

 تأویهل آنچهه بها بینهد، مهی کسهی آنچهه - اسهت «نمهادین رتصهاوی» کهه - رؤیا در رؤیاهایند. تأویل
 بهزر  حجمهی از و مههم ،ایگهاه از بهاطنی، ههای تأویهل نیسهت. نحهوی و زبهانی نسبت شود، می

یههادی برخوردارنههد.  آنههان از را مخالفههت ابههراز ،ههرأت و کههرده مرعههوب را ههها خیلههی ههها، روایههت ایههن ز
 بهودن بهاطنی تشهخیص بهرای انهد. نپرداخته آنها بارۀ در اندیشی چاره به کنون تا و است،  ستانده
 فههی  تعبیههر بههه و اسههت، پههیش در نههاهمواری و دشههوار راه آن، هههای مصههداق از ذکههری یهها و تأویههل

یهاد افراد ذکر و باشد «تعمیم» باب از است ممکن همه ق(1091)م کاشانی  اختصهاص حتهی و ز
کید برای برخی، ذکر به ل بر تأ  89است. فیه منز 

                                                   
 .31، ص1، جالصافی. 79
 .451، صلتحف العقو. 80

 .598، ص2، جالکافی. 81

 .107، ص4، جعوال اللئالی. 82

 .77، نام  نهج البالغه. 83

 .7و  2، ص8، جالکافی. 84

 .11، ص1، جتفسیر العیاشی؛ 32و  28، ص2، جالتفسیر والمفسرون. ر. : 85

 .7. سوره آل عمران، آیه 86
 . 24ره محمد، آیه ؛ سو29؛ سوره ص، آیه 68؛ سوره مؤمنون، آیه 82. سوره نساء، آیه 87
 .78. سوره نساء، آیه 88
 .3، ص1، جاالصفی. 89
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   چیست؟ «یباطن تأویل»
 90اسههت. آن ظهاهر و چیههزی یهک درون ماننههد ظهاهر، خههالف معنهای بههه بطهن، ریشهه  از بهاطن

 91اسههت. دار عههده را شههخص یهک کارهههای کهه شههود مهی گفتههه کسهی بههه و سهر   صههاحب بهه بطانهه
 بهه تو،هه بها را تأویهل ایهن رسهد می نظر به 92شود. می گفته هم عرب قبیله یک از ای تیره به بطن،
   ایم: نرفته راهه بی کنیم، تعریف گونه این مو،ود اطالعات هم 

 الفاظ که است، قرآن از هایی عبارت و ها متن به منتسب های آموزه باطنی، تأویل
 ندارند. آنها به داللی، ظهور

 مباحهههث ،هههزء رو، ایهههن از و دانهههد مهههی کهههالم التزامهههی داللهههت نهههوعی را تأویهههل معرفهههت، آقههای
 هها تعریهف دیگهر بها کهه کهرده معنها بطهن را تأویهل اوالً  یشهانا 93آورد. مهی حسهاب به معناشناختی

 تأویهل در آنچهه بها رسهد مهی نظهر به که دانسته تأویل را، کالم التزامی داللت ثانیاً  است؛ متفاوت
 یهک حهل خهاطر بهه معرفهت، اسهتاد رسهد مهی نظهر ایهن به ثالثاً  ندارد؛ همخوانی است، ،ریان در

هههات ههههی تهههأویالت» ایشهههان، قهههول بهههه تهههأویالتی یعنهههی هههها، تأویهههل گونهههه ایهههن در معضهههل  «تخرص 
هات» و بهافتنی( ههای )تأویهل  هههای )بهافتنی «االعتبهار مقیهاس علهی زنتهها یمکهن ال هزیلهة تخرص 
 معرفهی عربی ابن های حرف را آنها نمون  و نیستند( سنجیدنی مقیاسی هیچ با که داری خنده
 و،ههود و عارفهان تههأویالت بهه وقتههی ،حهال عههین در و کنهد. پیههدا حلهی راه کوشههیده 94اسهت، کهرده
 را خهود نتوانهد کهه شهده باعث گویی هم آنها کثرت و برخورده تأویلی روایات در اطالعات برخی

 بهه گهر ههدایت امامان از علم صاحبان که دانسته هایی استنباط و پذیرفته، را آنها برهاند، آنها از
 ذکهر کتابش پاورقی در را آن ایشان خود که - التزامی داللت از ها روایت این در 95اند. داده دست
 و کنهد برقهرار آمده، روایات در آنچه و ها تأویل بین نسبتی کوشیده البته نیست. خبری - 96کرده

 از برخهی ایشهان کهه اسهت گفتنهی اسهت. کهرده یهاد «االسهتنباط و الروایهة بهین المناسهبة» تعبیهر با
 تعبیرهههایی بهها گههاهی و ندانسههته تأویههل و تفسههیر را آن و دانسههته، «معههانی تههداعی» هههم را تههأویالت

                                                   
 ، مادۀ بطن. العین. 90
 ، مادۀ بطن.المفردات فی غریب القرآن. 91
 ، مادۀ بطن.النهایة فی غریب الحدیث. 92
 .31، ص1، جالتفسیر االثری الجامع. 93
 .52، ص1. همان، ج94
 .52، ص1. همان، ج95
 .31، ص1. همان،ج96
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 صههبغ  کهه کهرده معرفههی بطهن از مسهتنب  و آیههه فحهوای از مسهتفاد رقیهه  عرفهانی معنهای مؤیدانهه
 97ندارند. آیه مراد بیان یا و تفسیری

 و درون کشهف راه و انهد دانسهته آدمهی ،هان و تهن هماننهد را مهتن باطنی، تأویل به باورمندان
 هماننهههد افهههرادی انههد. کهههرده معرفههی ههههوس از دور بهههه و خههالص ،هههان و نههاب  اندیشههه را آن بههاطن
الهههی  گونههه  بهههه را دیهههدگاه همهههین اسهههماعیلیه باورنهههد. ایهههن بهههر 100مولهههوی، و 99صهههدرا، مهههال و 98غز 
ِ ُکهه ِمههْن  و  » بههر را آن و انههد پذیرفتههه را دوگههانگی ایههن و دارنههد، تههری غلههی 

ههی ل  ْقنهها ٍء  ش  ل  ههین خ  ْو،   101 «ز 
 102دارد. بهاطن تنزیهل، و شهود می هم تنزیل الفاظ شامل «شیء کلم » که اند فتهگ و  کرده مبتنی
هل تعبیهری، به و دارد. ظاهر و بیرون و باطن، و درون چهرۀ دو قرآن، که است این آنان، مبنای ث   م 
 قایل که است سنخ یک از افالطونیان نظر با دیدگاه این رمزی. و سمبلیک تعبیرهایش و است

 بهها مالصههدرا، هماننهد کسههانی و 103معتقدنههد دیگهر حقیقتههی عهالم، همهه  بههرای و هسهتند ُمثههل بهه
 تهوان مهی و بهاطنی، بهاطنی ههر و دارد باطنی و بوده مشکک که - عالم و،ود وحدت چون مبانی

 صهورت دارای کهه - عهالم در چیهزی ههر بهرای و داشهته ابهراز را نظر این - یافت دست باطن آن به
 راهکهههار را آن تأویهههل بهههه رسهههیدن و 104اسهههت، قایهههل معنههها المعههه در ای نمونهههه و مثهههال - اسهههت
 سهه بر ای، اندیشه چنین بنیاد 106اند. د می اولوااللباب مخصوص و 105داند، نمی شناختی زبان
ثهل رابطه  تأویهل، بهودن الفهاظ داللهت از خهارج فرض: سه هل بها م   و الفهاظ، بها تأویهل داشهتن ممث 
 ... تأویهل کهه انهد آن بهر خوشهبینانه، نگاهی با هم کسانی است. شده نهاده 107تأویل بودن بطن
 108تاباند. می شخص دل در خدا که است علمی نور

 حهوزۀ و اسهت، گرایی متن و معناشناسی حوزۀ در قرآن، بر حدیث عرض  حوزۀ که آنجایی از
                                                   

 .47ص ،1. همان،، ج97
 .39 - 33، صفیصل التفرقة. 98
 .377، ص5، جتفسیر القرآن الکریم. 99
که نقوشش ظاهر و ،انش خفی است ). 100  (.4245، دفتر سوم، م مثنویظاهر قرآن چو شخص آدمی است * 
 .49. سوره ذاریات، آیه 101
 . 28، صتأویل دعا م االسالم. 102
 .30 - 28، ص1، جسیر حکمت در اروپا. 103
 .44و  43، ص...«تحلیل معناشاسی تأویل بررسی و . »104
 . همان.105

 .40، ص7، جاألسفار. 106
 .78، ص«ها ها و اندیشه تأویل در منظر دیدگاه»، 22و  21های قرآنی، ش  . ر. : پژوهش107
 .5، ص«تأویل قرآن و حکمت معنوی اسالم. »108
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 را عرضههه هههای روایههت بایههد یهها اسههت، نحههوی و معنایههابی و شههناختی زبههان حههوزۀ از خههارج بههاطن،
 در کهه کنهیم، عرضهه قهرآن ظههور بهه ههم را بهاطنی های روایت یا و بدانیم ویژه ،اهایی به محدود

 بهاطن بهرای و کهرد پیشهه سهومی راه یها و دانسهت. مهردود بایهد را ها روایت این غالب صورت، این
کی قرآن، بر آنها عرض  و بطن کردن مند قاعده و داشتن  عرضهه ههای روایهت انهد گفتهه یافهت. مال

 109ندارد. مطلوبی نتیج  که، اند کرده تصری  و ندارد کارایی ل،تأوی و بطن حوزۀ در
 ارا ه  ندارنهد، ادبهی و لفظی معناشناسی باطنی، تأویلی های روایت شود روشن که این برای

 کمهک موضهو  فههم به تواند می نمونه برای مشابه، و سنخ هم روایی شبه و روایی تأویل دسته دو
 کند.

یانه تابش را برق و ی،عل امام صدای را رعد 110سبئیه،  انهد آن بهر و داننهد، مهی او تبسهم یا و تاز
 بیهان 112،«بیانیهه» رهبهر 111گفهت. امیرالمؤمنین یا علیک السالم باید رعد صدای شنیدن با که
  است: گفته 113،«للناس بیان هذا» بارۀ در ق(،119)م سمعان بن

  114املوعظة. و اهلدی انا و البیان، أنا

 و دانسهته، عقیهل و ،عفهر و حمهزه را 115بهی  ایهام روز سهه (427 - 358) ُنصهیری سعید ابو
 مراتهب، اصهحاب نهاس، النحهل، امیهر یهوم، اسهت: گفته را 116«العالمین لرب   الناس یقوم یوم»

 یههوم» قهها م، یعنههی 117،«ُنکههر شههیء الههی الههدا  یههد  یههوم» اسههت. الکبیههر العلههی العههالمین، رب  
ار 119«ممطرنا» ابوذر، یعنی 118،«عصیب  بن اهلل عبد 121«الطامة» قنبر، 120«التناد یوم» یاسر، عم 

                                                   
 .105، ص«عرض  روایت بر قرآن. »109
کرده و او خدا است. علیکه معتقد بودند رو  خدا در ، بن سبا عبداهلل. پیروان 110  حلول 
 .213، صالفرق بین الفرق. 111
که معتقد به امامت محمد بن حنفیه و فرزندان نسل وی بودند.112 گروهی   . 
 .138. سوره آل عمران، آیه 113
 .216، صالفرق بین الفرق. 114
 .196. سوره بقره، آیه 115
 .6. سوره مطففین، آیه 116
 .6. سوره قمر، آیه 117
 .77. سوره هود، آیه 118
 .24. سوره احقاف، آیه 119
 .32. سوره غافر، آیه 120
 .34. سوره نازعات، آیه 121

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%89_%28%D8%B9%29
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ة» رواحههه، بههن  و تأییههد مههورد کههه را هههایی شخصههیت یههک یههک و حنیههف، بههن عثمههان 122«الصههاخ 
 در شههده مطههر  مههاه دوازده از ادامههه در او 123اسههت. داده تطبیهه  ای آیههه بهها اسههت، گههروه ایههن قبههول
 عبهدالمطلب بهن اهلل عبهد کهه اسهت رمضهان هها، مهاه آن نخستین که است گفته و کرده یاد قرآن

هد آن، در قهرآن نزول و است، اهلل عبد صمت رمضان، ماه صیام است.  عبهد شههر، اسهت. محم 
 الحجههة، ذی زبیههر، القعههده، ذی المطلههب، عبههد بههن حههار  شههوال، محمههد. فرقههان، و اسههت اهلل

 پسهران غیهداق و حجهل دوم، و اول ربیع عبدالمطلب، بن مقوم صفر، طالب، ابو محرم، حمزه،
 ر،ههب، اهلل، رسههول بهن ابههراهیم دوم، ،مههادای و عبدالکعبهه اول ،مههادای اسههت. عبهدالمطلب

 لیهال، محمهد، الفجهر، اسهماعیله، در 124اسهت. خهدا رسهول پسهر قاسهم شهعبان، و طاهر، او برادر
 سههل 126اسهت. شهده معرفهی فاطمه 125یسر، اذا اللیل و و حسین و حسن الوتر، و الشفع و علی،

  است: گفته 127«دور و نزدیک همسایه به احسان» آی  تفسیر در شوشتری اهلل عبد بن
 و طبیعهت. ،«ُ،نهب ،هار» و قلهب، یعنهی ،«القربی ذی ،ار» است: این آیه، باطن

نب الصاحب»  انسهان انهدام السهبیل، ابهن و شهریعت، به کننده اقتدا عقل ،«بالج 
 128خدایند. مطیع که

 آنهها از ای نمونهه کهه آمهده بهاطنی تأویهل در فهراوان احهادیثی ههم، تفسهیری و حدیثی منابع در
آِمُنوا» آی  زیر در است: چنین ُسوِلِه  و   ِباهلِل  ف  ورِ  و   ر  ذی الن ُ

ْلنا ال   ْنز 
 
 ا مهه نهور، از منظهور شهده گفتهه 129«أ

 کهه اسهت آورده توضهیحش در - نکهرده راضهیش تأویهل ظهاهر گویی که - مجلسی و 130هستند،
 آنهان چهون یها و است، آنها های بدن به ایشان اروا  فرستادن عتبارا به انزال نسبت تأویل، بر بنا
سهت به رفیع مقام از نزول منزل  به تبلیغ، به شدنشان داده دستور قربند، نهایت در  یها و اسهت. پ 

 131است. خدا رسول بر آنها والیت و محبت شدن فرستاده و است، آدم ُصلب به آنان نور انزال

                                                   
 .33. سوره عبس، آیه 122
 .10 - 7، صسبیل راحة األروا . ر. : 123
 .13و  12. همان، ص124
 .4 - 1. سوره فجر، آیه 125
 .100، صالکشف. 126
 .36. سوره نساء، آیه 127
 .53، صر التستریتفسی. 128
 .8. سوره تغابن، آیه 129
 .372و  371، ص2، جتفسیر القمی. 130
 .248و  247، ص5، جحیوة القلوب. 131
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 رو  آفهرینش پهذیرش بها مگهر نیسهت؛ سازگار سیاق با ها، تو،یه نای از یک هیچ که است روشن
 والیتشهان و آنهها محبهت کهه ا مهه، نهه روایهت، خهود خهالف بهر را نهور یها و تناسخ، یا و بدن، از قبل

 ناچهار مجلسهی، عبهارتی، بهه شهد. بایهد ظهاهر خهالف چند مرتکب نیز، صورت این در و بگیریم
ِتیِهْم » آی  در بینات وایتی،ر در است. کرده تأویل را ها تأویل

ْ
ینهاِت  ُرُسُلُهْم  أ  معرفهی ا مهه 132«ِباْلب 

 بهها پیههامبران شههدن فرسههتاد از وقتههی امهها هسههتند، الهههی بینههات ا مههه تردیههد، بههی 133اسههت. شههده
 خهود بینهات عنهوان بهه را ا مهه آنهان، کهه پهذیرفت تهوان مهی چگونهه آمهده، میهان بهه سخن بینات
 هههای نشههانه و دالیههل از دسههت آن ملتههی، و قههوم هههر بههرای بینههات باشههند؟ کههرده معرفههی یهها و آورده

 مخاطبههان بههرای نههدارد. چههرا و چههون ،ههای و اسههت برابرشههان در و اختیههار در کههه هسههتند روشههنی
 و،هود کهه کسهانی یها و اشهیا از تهوان نمهی کردنهد، مهی انکار را روشن های معجزه گاهی که پیامبران
 نمود. مدادقل بینه را آن و زد حرف ندارند، خار،ی

ن  » آی  در مسا،د تأویل در
 
ساِ،د    أ  مجلسهی و هسهتند، ا مه منظور، که شده گفته 134 «لِِل  اْلم 

ت   ُخُذوا» آی  در 135است. دانسته آنها مدفن یا و منزل را آن ین  ِ ُک  ِعْند    ْم ُک ِز
ْسِجد ل   اسهت نقل 136«م 

  است: گفته مجلسی، و 137هستند. ا مه منظور، که
 تأویههل یهها و ایشههان، بههه خطههاب آیههه، یهها و اسههت. ایشههان ... منههور هههای خانههه منظههور،
 و است ،سمانی و روحانی از اعم زینت، گفته: سرانجام و است. والیت به زینت
  138است. ها زینت اشرف بیت، اهل والیت

 در اسهت. گرفتهه صهورت اساسهی چهه بر نیست مشخص که تأویل تأویِل  همان یعنی این و
یب   ال تاُب ِک الْ  ک  ذلِ » بارۀ  گفته کاشانی فی  139است. علی امام منظور، که شده گفته ،« فیه  ر 

 در کامهل انسهان بهر کتهاب اطهالق کهه داده ادامه و است، علی به اشاره کتاب، و ذلک که، است
، میههان  و شههده، نههازل آنههها زبههان بهها و خههواص بههرای کتههاب، ایههن مگههر امهها 140اسههت. شههایع خههواص 

                                                   
 . 70. سوره توبه، آیه 132
 .372، ص2، جتفسیر القمی. 133
 .18. سوره ،ن، آیه 134
 .264، ص5، جحیوة القلوب. 135
 .31. سوره اعراف، آیه 136
 .13، ص2، جتفسیر العیاشی. 137
 .265، ص5، جلقلوبحیوة ا. 138
 .141، ص2، جمناقب آل ابی طالب. 139
 .92و  91، ص1، جالصافی. 140
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هههٍة » بهههارۀ در اسهههت؟ داشهههته و،هههود نهههزول، اندور در مگهههر اصهههطال  ایهههن اصهههوالً  ب   هههْت  ح  ت  ْنب 
 
هههْبع    أ  س 

ناِبل هه، از منظهور، کهه شهده گفتهه 141 «س   کهه اسهت ایشهان فرزنهد هفهت سهنابل، سهبع و فاطمهه حب 
 بهها نیسههت، سههازگار کههالم، سههیاق بهها کههه ایههن بههر عههالوه خبههر، ایههن 142اسههت. آنههها قهها م هفتمههی،
مات  قهها م فاطمههه، نسههل از هفتمههیِن  شههود، حسههاب گونههه هههر کههه ایههن چههه سههازد؛ نمههی دیگههر مسهل 
 خهود از بعهد رسهول بهه گرفهت پیمهان آنهها از خهدا کهه آمهده پیهامبران از میثهاق اخهذ آی  در نیست.
 علههی یههاری و خههدا، رسهول بههه ایمههان منظهور، گویههد مههی روایههت 143کننهد. کمکههش و بیاورنههد ایمهان
ه» و «بهه تهؤمنن  » در مفعهولی ضهمیر دو و،هود با آیه، سیاق که حالی در 144است؛  چنهین ،«تنصهرن 
 اللیهل و» بهارۀ در باشهد. تنظیهر نهوعی شاید دانست. تأویل را آن توان نمی و تابد نمی بر را معنایی

 آنهها ،های و کردنهد غصهب را محمهد آل حه  که اند ظالم پیشوایان منظور که آمده 145«یغشی اذا
 شههود مههی مگههر و اسههت، خههورده سههوگند لیههل بههه آیههه ایههن در خداونههد، کههه حههالی در 146نشسههتند؛
 در کنههد؟ یههاد سههوگند محمههد آل حهه  غاصههبان و سههتمگران بههه حقیقتههی، اثبههات بههرای خداونههد
ْحیی ال اهلل   ِإن   » آی  در بعوضة نقلی، ْن   یْسهت 

 
الً  یْضهِرب   أ هث  هًة  مها م  ُعوض  مها ب  هها ف  ْوق   و علهی، امهام 147«ف 

 آن در کهه روایتهی زیهر در صهدر بهاقر محمد سید که است ،الب 148است. خدا رسول فوقها، فما
  است: نوشته داده، تطبی  فالنی و فالن به را متشابهات و ا مه و علی امام به را محکم آیات

وایة هذه مثل و یقتنا یف الر الفة الّّنا هبا؛ یعمل ال طر الف ة أی و للکت اب.... مخ  م ن أش ّد  مخ
   الکتاب...؛ مع الوجوه من جهبو تطبیقها نکمی ال الیت الباطنیة التأویَلت هذه مثل
 کهدام هسهتند. قرآن مخالف چون شود؛ نمی عمل ما آیین در ها روایت گونه این به

 قهرآن با تطبی  امکان گونه هیچ که باطنی های تأویل این از بدتر قرآن، با مخالفت
 149ندارند.

 از یهها و ما گذاشههته هههم کنههار دیگههران، بهها را امامههان گفتهه  کههه انههد برآشههوب اسههت ممکههن کسهانی

                                                   
 .261. سوره بقره، آیه 141
 .147، ص1، جتفسیر العیاشی. 142
 .81. سوره آل عمران، آیه 143
 .25، ص1، جتفسیر القمی. 144
 .1. سوره لیل، آیه 145
 .424، ص2، جتفسیر القمی. 146
 .26. سوره بقره، آیه 147
 .35و  34، ص1، جمیتفسیر الق. 148
 .282، ص4، جبحو  فی علم االصول. 149
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 کهه حهالی در اسهت؛ آنهها رانهدن چهوب یهک با و باطل، و ح  آمیختن این و ام، دانسته هم سنخ
هت و معصهوم بهه انتسهاب از قبهل هها، گفتهه قبیهل ایهن کهه اسهت ایهن سخن هم   بایهد خهدا، حج 

گر شود. داللی و سندی بررسی فهی مبانی و باشد، امام آِن  از منسوب، سخنان این ا  از شهده معر 
 ههر و سهخنان ایهن نسهبت پهذیراییم. تعبهدی و چهرا و چهون بی باشد، سازگار حضرات آن ِب ،ان

ِ   دو بها ا مهه، به دیگری سخن  بها آن سهازگاری و أسهناد، تصهحی  طریه  از إسهناد صهحت مهال
 نسهبت بلکهه و باطهل، و اسهت مطلوب به مصادره این، ،ز ادعایی و آید می دست به خدا کالم
گههر نیسههت. آن در کههه اسههت خههدا کههالم بههه چیههزی دادن  بایههد باشههد، درسههت اسههتداللی چنههین ا

 آنچهه بها هها گفتهه ایهن چگونهه و اسهت؟ کجها قهرآن بهر حهدیث عرضه  های روایت ،ایگاه پرسید:
 ههها ایههن اسههت ممکههن شههود؟ مههی تو،یههه اسههت، مههردم زبههان بهها گفههتن سههخن در خداونههد منظههور

 گفتهه کهه گونهه همهان _ تأویهل چهون ؛است شده داده پرهیز آن از که باشد رأی به تفسیر مصداق
گهر و اسهت، متن منظور دادن دست به برای تالشی _ شد  نسهازد، مهتن تأویهل و تفسهیر قواعهد بها ا

 150اند. شده سرزنش آسمانی های تابک تحریفگران ریم،ک قرآن در و است معنایی تحریف

 هعرض چگونگی و ضرورت
ِ   رو، همهین از سهت.ا هها روایهت اسهاس و اسهت، یقینهی و قطعهی سهندی قهرآن،  سهنجه مهال

 ایهن بررسهی از پهیش شهوند. عرضه قرآن بر زبانی های قاعده چارچوب در باید ها روایت و است،
 بطههن حههاوی روایههات اسههناد تمههامی اهلل حههب حیههدر آقههای کههه شههود یههادآوری اسههت الزم بخههش،
 است: شده شمرده مخدوش و کرده تضعیف را قرآن داشتن

ل  ة ت  ام ح  دوا ح  دیث ح  یت لن  ا یثب  ت مل  بطن  ا   ح  یت او بطون  ا   للق  رآن اّن  یثب  ت الس  ند و الدال
  العقَلئیة؛ اللغة عن یتعایل ... املعروف باملعین واحدا  
 کهه مشهورش، معنای به قرآن داشتن بطن یک حتی یا و بطن چند خبر یک حتی

 آن از برتهر خداونهد نیسهت... ثابهت مها بهرای باشهد، داشهته تهام سند و کامل داللت
 151بگوید. سخن عقالیی زبان غیر با که است

 گرایانههه مههتن نظریهه  اسههاس بههر و درونههی، هههای الیههه و بطههونی نظریهه  برابههر در عرضههه، سههنج . 1
 حهدیث، گفتمهان بهه تو،هه بها قهرآن، داشهتن بطهن ههای روایهت بایهد نظریهه، ایهن اساس بر است.
 زبهان بهه بسهتگی بهودنش، رمهزی معنی به قرآن، هم  نداشتن یا و داشتن بطن شوند. پذیر تو،یه

                                                   
 . 41و  13؛ سوره ما ده، آیه 46. سوره نساء، آیه 150
 «. نظریة البطون و بنیة الخطاب القرآنی». ر. : 151
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گههر دارد. آن  ملتههزم آن بههه همههواره بایههد بههدانیم، عال ههم را کلمههات و نمههادین و رمههزی را قههرآن زبههان ا
 رمهههزی را قهههرآن زبهههان کهههه را ههههایی روایهههت پهههس نهههدارد. التزامهههی چنهههین کسهههی گهههویی امههها باشهههیم؛
 از آنچهه دو؟ ههر یها و عرفهی، یها و اسهت سهمبلیک آیها قهرآن زبان کرد. ،ویی چاره باید اند، دانسته

ههران و پژوهههان قههرآن و شههود مههی اسههتنباط قههرآن هههای آیههه  نمههادین و متعههارف غیههر انههد، پذیرفتههه مفس 
 عمهوم فههم مطهاب  قرآن که کند می تصری  طباطبایی عالم  که چنان 152نیست؛ بودن مح 
 عمههام و چیسههتان و بدهههد، معنهها عربههی ظههاهر مخههالف کههه نههدارد و،ههود آن در ای آیههه و ... اسههت

  نیست:
  153تعمیة. و أحجیة فیه أّن  ال

 قههراین کههه دارد و،ههود ههم سههمبل و نمههاد گههاهی زبهان، ایههن در و دارد، متعههارف زبههانی قهرآن. 2
 نهازل رایهج زبهانی منطه  چهارچوب در و فههم قابهل قهالبی در وحهی، کنهد. مهی داللت آن بر کالمی
گهر و اسهت، شده  داشهته حهذر بهر آن در مهردم خالهتد از و شهد مهی داده تو،هه بایهد بهود، ایهن ،هز ا
 مردانهی نام 154ازالم، و انصاب و خمر گفت: صادق امام به کسی که آمده روایتی در شد. می

  داد: ،واب ایشان هستند؟

  155یعقلون؛ ال مبا خلقه اهلل  لیخاطب انک ما
 نشوند. متو،ه که گوید نمی سخن ای گونه به مردم با خداوند

 مشههکل، امهها کننههد، مههی داللههت قههرآن داشههتن بطههن بههر یههادیز هههای روایههت و وحههی، واقعیههت
 معنهایی اسهت: تصهور قابهل معنها دو از یکهی بطن برای دارد. و،ود بطن بارۀ در که است تصوری

گهر دارد. نسهبتی آنهها بها کهه الفهاظ معنهای و نهدارد، نسهبتی الفهاظ بها که  چیهزی تأویهل، از منظهور ا
 بها و اسهت ،هل به اغرای کرده، لحاظ خود کالم در زبانی ای قرینه هیچ بدون خداوند که باشد
 دسهت بهه را ههایی آمهوزه متعهارف، سهخنانی دل از 156نیسهت. سهازگار قهرآن بودن هدایت کتاب
 شههناختی زبههان هههدایتی، تههاریخی، کالمههی، تو،یههه نیسههت، سههازگار آن زبههانی منطهه  بهها کههه دادن
 ههر کهه اسهت آن مسهتلزم نهه، گهر و رد؛دا وثیقهی ارتبهاط کلمهات و زبهان بها تأویل، تردید، بی ندارد.
 معنهایی داشهتن، بطهن از منظهور پهس نیسهت، چنهین چهون باشهد؛ متصهور متنهی هر برای تأویلی

                                                   
 .تحلیل زبان قرآن؛ زبان قرآن. ر. : 152
 .48، ص3 ، جالمیزان. 153
 سوره ما ده. 90. اشاره به آی  154
 .341ص ،1، جتفسیر العیاشی. 155
 .246، ص2، جشناسی قرآن. ر. : 156
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 آخونههد درس مجلههس از ق(1345)م ایروانههی مرحههوم اسههت. مههتن یههک در شههناختی زبههان درونههی
 بههه ار قههرآن داشههتن بطههن هههای روایههت ایشههان، کههه اسههت کههرده نقههل ق(1329 - 1255) خراسههانی
 نیهز و متعهدد، معناههای داشهتن نهه و ها، ذهن از بودن پنهان و خدا کالم بودن دقی  بیان معنای
گون های مصداق داشتن احتمال  157است. دانسته است، دور ها ذهن از معموالً  که گونا
یهت همهین و اسهت متعهارف و عقالیهی روش متن، از معنا ارا   معیار. 3  تأویهل و دارد، حج 
 ابوالفتههو  روایتههی در کههه چنههان باشههد؛ مسههتثنا قاعههده ایههن از توانههد نمههی اسههت، مههتن مههراد کههه
 ضهههرورت و رشهههید عقهههل بهههداهت را آن ههههم معرفهههت اسهههتاد مرحهههوم و 158آورده را آن ق(554)م

 و شهده قایهل شهرط چنهد تأویهل برای هم ق(413)م مفید شیخ 159است. دانسته قویم حکمت
  است: گفته ،مله از

وز ال ایلتع اهلل تابک تأویل أّن    160األهواء؛ عیل معانیه حتمل ال و الرأی، بأدّلة یج
 حمهل دلخهواه بهه را آن معناههای و کهرد، تأویل خود نظر به را خدا کتاب نیست روا

  نمود.

کی. 4  و ،ا همه در شده، مطر  «انگیزانه فتنه تأویل» از عمران آل سورۀ هفت آی  در که مال
 است. صادق مان،معصو به منسوب های روایت در ،مله از

 کهار اساس و داشتند، عهده به را امت تربیتی و هدایتی نقش )علل(، بیت اهل و پیامبر. 5
 دنبههال بههه آنههان 161گفتنههد. مههی سههخن آنههان، فهههم حههد   در و مههردم زبههان بههه آنههها، بههود. قههرآن آنههان،
 صهدد در» ظریفی، قول به آنان نبودند. «گفتن سخن پیچیده و معما و لغز فرهن » افکندن پی

 کردنهد. نمهی ،هو و ،سهت لغزگویی در را زیاد علم و دانش و ،«کنند درست نامه چیستان نبودند
 و اسهت؛ عرفهی فههم چارچوب در متن از تأویل ترین دقی  ارا   معنای به بیت، اهل دانی تأویل

 تقیههه عصههر در بیشههتر ا مههه تههاریخی، هههای گههزارش حسههب بههر عههالوه، بههه مههتن. کههردن پیچیههده نههه
کم ،ریان و غالب ادبیات و فرهن  با همزبانی و همراهی تقیه، عصر ویژگی اند. تهزیس می  حها

 افهههراد کهههه دورانهههی آورد؛ روی مسهههتقل سهههازی گفتمهههان بهههه تهههوان نمهههی ای، دوره چنهههین در اسهههت.
 تقیهه بایهد ... و تهیمم و وضو و نماز همانند دینی روزمرۀ کارهای برای حتی و اند متهم دگراندیش

                                                   
 .60، ص1، جنهایة النهایة. 157
ة عقولکم: »368، ص5، جروض الجنان و رو  الجنان. 158 کتاب اهلل و حج  ی حدیث فاعرضوه علی  کم عن   «. اذا أتا
 .225، ص1، جالتفسیر االثری الجامع. 159
 .164، صاالفصا . 160
 .4. سوره ابراهیم، آیه 161
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 و تأویهل ای گونهه بهه قهرآن، ههای آیهه از بزرگهی بخهش روزگهاری، چنین در نیست پذیر تو،یه کنند.
گر باشد. نداشته سازگاری آن متن با که شود تفسیر  کهامالً  سهخنان تهوان مهی کهه است روزگاری ا

کم ،ریهان خهالف و متفهاوت  ،ههرم آنهها گفهتن کهه کهرد اظههار را ههایی تأویهل و رانهد، زبهان بهر را حها
 راند؟ سخن متداول عقیدتی باورهای خالف و زد حرف رایج فقه خالف نشود چرا است؛

 تههابع بایههد رو، ایههن از و دارد، را مههتن واقعیههت دادن دسههت بههه و تبیینههی ماهیههت تأویههل،. 6
 بههارۀ در حتههی قاعههده ایههن باشههد. عرفههی و کالمههی و زبههانی دفهها  قابههل و مههتن خههود زبههانی قواعههد
 بهه و انهد مهردم زبهان بها گفتن سخن به متعهد نیز آنان که این چه است؛ صادق نیز آشنایان وحی
 متن به را سخنی زبانی های چارچوب از خارج نیست روا دارد، علم و دانش کسی که این دلیل

 شود: سردرگمی مای  و دهد نسبت

  162باشد. داشته شناختی زبان رابط  نوعی قرآن الفاظ با باید تأویل

 و بگویهد سهخن مهتن چارچوب در رسالتش خاطر هب است موظف متن گر تبیین و شار . 7
 و کهرد نقهد را آن تهوان نمهی و باشد، داشته ادعایی تواند می کسی هر نه گر و کند، بیان را آن منظور
گهر برخهی، قهول بهه شهناخت. باز ناسره از را سره  و ههرج باعهث بهدانیم، ظهاهر بها رب  بهی را بهاطن ا
  است: شده تهگف رو، این از 163شود. می عظیم فساد و مرج

  164 برأیک. عزوجّل  اهلل کتاب تتأول ال

 و اسههت مهتن امتهداد در مههتن، تفصهیل کهرد. ،ههدا بهاطنی تأویهل از را مههتن تفصهیل بایهد آری!
 بهرای تکلیف، حاوی و است مجمل که متنی است. تأویل نو  از و آن تحق   چگونگی به ناظر
گزیر و شههود، خههارج ا،مههال از بایههد شههدن ا،ههرا  تفصههیل در گههردد. مشههخص آن فیههتکی بایههد نهها

 است. عرفی و زبانی و ادبی قواعد بر مبتنی افتد، می اتفاق آنچه احکام،

 و قرینهه، بها ،هز بدههد؛ معنها خهود خهالف توانهد نمهی مهتن سهیاق، زبهانی قاعهدۀ اسهاس بر. 8
 سهازگاری اقتضهای و اسهت درونهی سهازگاری مقتضهی مهتن، نظهم اسهت. سهیاق از ،ز ی قرینه،
 بها توانهد نمی - است متن منظور کشف فرایند از ،زیی که - تأویل است. ظهور به ،هتو درونی،
 ههای راه از یکهی دارد، شهده شهناخته و زبهانی سهاختاری کهه سهیاق باشهد. ناهمساز کالم، سیاق

یهابی  قههرآن، بها روایهات سهنجش بحهث در آملهی ،ههوادی کهه چنهان اسهت؛ حهدیث سهنجش و ارز
                                                   

 «.شناختی آن با تنزیل قرآن و رابط  زبانتأویل قرآن . »162
 .19، ص«سخنی در ظاهر و باطن و تأویل آیات قرآن. »163
 .92و  91، صاالمالی. 164
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 گهرا تأویهل ق(363-283) نعمهان قاضی که است ،الب 165ت.اس کرده استشهاد آن به فراوان
لُ  ال ُقههْل » آیهه  بههارۀ در بصههری حسههن ماننههد کسههانی نظههر نقههد در ْسههئ 

 
یههِه  ْم ُک أ ل  ْ،ههراً  ع 

 
ة   ِإال    أ د   ههو   ِفههی اْلم 

  است: گفته - اند کرده تأویل آور قرب عمل را آن که - 166 «اْلُقْربی

  167دلیل. ظاهره من علیه یسل ما و تأویل أغمض و معین أبعد من هذا و

 در و باشهد، نمهادین کهالم، کهه اسهت، ممکهن صهورتی در سهیاق، قاعدۀ از خارج تأویل، آری
 چهه و هها آیهه در چهه کهالم، سهیاق باشد. نداشته متن با زبانی نسبت هیچ تواند می صورت، این
ِن » آیه  لتأویه در مهثالً  کنهد. کمهک روایت پذیرش عدم و پذیرش به تواند می ها، روایت در

 
 ْر ُک اْشه أ

ی و    لی  آنهها از حکمت و شده متولد علم ایشان از که هستند کسانی منظور که آمده 168 ،«کِلواِلد 
 منظههور شههده: گفتههه ،...« بههی لتشههر  ،اهههدا  ان و» آمههده: آن ادامههه در و اسههت. مانههده ار  بههه

گهر کهه اسهت شهده گفتهه دامهها در و است، مادر و پدر از قدردانی بارۀ در آیه 169اند. فالنی و فالنی  ا
 سهیاق بها ای ،مله یک توان می چگونه نبر. فرمان آنها از کردند، تالش تو شدن مشر  برای آنان
 برد؟ تأویل چیزی به را آن از بخشی هر و کرد قطعه قطعه را واحد

 کشهف و تأویهل صهدد در کهه اسهت آنجها فرازبهانی، باطنی تأویالت رویکرد اصلی مشکل. 9
 کههدامین و چیسههت؟ بههاطن بههه یههافتن راه راهکههار کنههد مشههخص کههه آن  بههی سههت،ا مههتن بههاطن

 اعتمهاد باطن، کشف تنها رویکرد، این در است؟ متن به واقعی باطن و درست نسبت نسبت،
 از بزرگهی بخهش پهذیرش است.  پذیرفته آنان زبان از چیزی هر است، «علم در راسخان» گفت  به

 گونهه ایهن کهه نشهده مشهخص و نبهوده، دقیه  و عالمانهه ه،نشهد تبیهین چهون هها، روایهت گونه این
 معنهایی ارتبهاط شهده، یهاد ههای روایهت و قهرآن بهین چگونهه و بوده مربوط قرآن کجای به سخنان

 و سهاخت دسهتمای  احتمهالی بهه و هسهت، ههم درست که _ گویندگان به اعتماد شود. می برقرار
 چگههونگی و چیسههتی از پرسههش بههدون _ اسههت آنههها بههه انتسابشههان و احادیههث از دسههت ایههن سههاز

 کههه تفههاوت ایههن بهها اسههت؛ افتههاده اتفههاق هههم اسههماعیلیه در مههتن، بههه بههاطنی تههأویالت نسههبت
 در نمونهه، بهرای انهد؛ شهده دانسهته ههم اسهماعیلیه داعیهان بیهت، اهل بر عالوه علم، در راسخان

                                                   
 . 397و  269، 248، 24؛ ج 481، 23؛ ج 168، 6؛ ج318، 3؛ ج90، ص1، جتسنیم. 165
 .23. سوره شوری، آیه 166
 .70، ص1، جدعا م االسالم. 167
 .14. سوره لقمان، آیه 168
 .190، ص5، جحیوة القلوب. 169
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هه ِإن   » آیهه  بههارۀ هههارِ  ِفههی ک  ل  ههْبحاً  الن   ههویال س   نهههار، 171اسههت، نههاط  آیههه، اطههبمخ انههد: گفتههه 170«ط 
 آیهه معنهای اسهت. آن در بهودن شهناور و ظهاهر بهه تو،هه سهب ، سختی، و شدت طول، شریعت،
 چهههه و باشهههد خوشهههایند چهههه آن، بهههه مهههردم واداشهههتن و شهههریعت تهههألیف در تهههو شهههود: مهههی چنهههین

ا» از منظهور اند: گفته تکویر 2 و 1 آیات در 172هستی. سختی در بدآیندشان، هْمُس  ِإذ  تُکه الش   ر  ِ  ،«و 
ا و  » و اسههت. تههر پههایین افههراد بههه حههدود افههادۀ از 173مههتم خههودداری ُجههوُم  ِإذ  ههانْ  الن ُ تک  ر   لواحهه  ،«د 

ا و  » بارۀ در و شدند. برکنار مقامشان از که هستند ماُء  ِإذ  تُک  الس    کهه اسهت نهاط  رسهوم 174،«ِشهط 
 مباشهر مسهئول نظهر بهه تهبسه تأویهل تهامر، عهامر قهول بهه نگهاه، ایهن در 175شهود. می پیچیده درهم
 حجهر، بگویهد: او کهه بمهانی منتظهر بایهد چیسهت؟ «شجر» از منظور گویی می وقتی است. تأویل
 و ندارنهد، داللتهی آن بهر الفهاظ کهه کلمهات ورای در اسهت حقیقتهی تأویهل، چهون ... صهخر، بقر،

 «ویهههلتأ» مقالههه  نویسهههندۀ 176کنهههد. تأویهههل کهههه داده ا،هههازه نهههاط  بهههه اسهههماعیلی اندیشهههه نظهههام
 افهزار دسهت و سهنت، و قهرآن از تأویهل افتهادن دور خهاطر بهه را باطنی تأویل اسالم، المعارف دا رة
 را تأویل که ،ایی تا داند می مختلف های گروه مذاهب و ها دعوی نمایی راست برای آن شدن

 177کنههد. مههی معرفههی بههاطنی و تمثیلههی تفسههیر بیههان بههرای اصههطالحی اوضهها ، دگرگههونی خههاطر بهه
 کرده، یاد شیعی پذیرفته های آموزه با امام، به منسوب عرفانی های روایت ناسازگاری از یدیگر

 178باشند. امام از توانند نمی آنها که گفته و
 بهر اشهاری(، و ایمهایی اقتضهایی، مجهازی، )حقیقهی، لفظهی ههای داللت از یکی با متن. 10
 اسهاس بهر چهه هر و باشد. آن خالف رب ای قرینه که ،ایی در ،ز به دارد؛ اشاره معنایی و مقصود
 اصههول اسههاس بههر ،ههری، یهها و گرفتههه صههورت تطبیهه  راسههتای در و اسههت، شههناختی زان داللههت
 یههافتن و ظههواهر از عههدول یهها و ههها آیههه تو،یههه صههدد در کههه هههایی روایههت یهها و اسههت، شناسههی زبههان

 اسههت، اصههول از خههارج آنچههه و اسههت، پذیرفتههه اسههت، آیههات ،ایگههاه و شههأن مناسههب معنههایی

                                                   
 .7. سوره مزمل، آیه 170
کردند.171 که در شش دوره شریعت ،دیدی را عرضه   . ناط  عنوان پیامبرانی است 
 .138 - 137، صاالصال . 172
که خصوصیات همه امامان پیشین را دارا است.173  . هفتمین امام هر دوره 
 .11. سوره تکویر، آیه 174
 .128، صاالصال . 175
 مقدمه. 5، صلاساس التأوی. 176
 .47، ص«تأویل دا رة المعارف اسالم. »177
 .106، ص«امام صادق و تأویل و تفسیر عرفانی قرآن. »178
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 تفهاوتی و اسهت یکهی شناسهی، زبهان در تفسهیر و تأویهل ،ایگهاه وصهف، ایهن بها ندارد. ،ایگاهی
 بههرای دسههت، ایههن از تعبیرهههایی و سههر   و بطههن آمههد. گذشههته در آنچههه بههه ،ههز نیسههت؛ دو آن میههان
 و مهتن میهان نیسهت. مهتن بها «إلیهه مهؤول» بهودن رب  بهی معنهای بهه هیچگهاه تهأویلی، های آموزه

 کههه ایههن اسههت تو،ههه حههایز میههان ایههن در آنچههه باشههد. برقههرار زبههانی نسههبت بایههد مههوارهه تأویههل
 از و شهده صهادر معصهومان سهوی از کهه دارد و،هود اشاری و ،ری و تطبیقی روایات در اطالعاتی

 حاصهل اسهت. متفهاوت هها ،هری و تطبی  دیگر یا و است، برخوردار انحصاری ویژگی از رو این
 و خهدا کتهاب داوری مهال  ها، گفته دیگر و است ها گفته دیگر داوری مال  خدا، کالم که این

 نیست. تفسیرش و تأویل  درستی و آن سنج  میزان
 هها، روایهت کهه چهرا انهد؛ کهرده حهل را مسهئله نظهری، لحهاظ به روایات خود همه، از تر مهم. 11

 نهزول یعنی «ظهر» را «تنزیل» ند.ا برده کار به تنزیل برابر در را تأویل و اند دانسته «تأویل» را «بطن»
 معرفهی غا بان بارۀ در تطبیقشان و ها آیه آن ،ری را تأویل و نزول، مورد و مخاطبان بارۀ در آیات
 آیهه  ماننههد اسههت، آن تنزیههل در ای آیههه تأویههل گههاهی 180تأویلههه. بطنههه و تنزیلههه ظهههره 179انههد؛ کههرده
 خصوصهیت الغهای نهزول مهورد از اصهولی، تعبیهر بهه و رود مهی فراتهر نهزول مهورد از گهاهی و 181وضو،
 آن تأویهل نتیجهه، در و باطن، انطباقی، چنین شود. می داده سرایت مشابه موارد دیگر به و شده

 نسههبت کههه 182اسههت، «قههرآن آیههات پنهههان معنههایی بههار و مصههداق» تأویههل، عبههارتی، بههه اسههت.
 دارد. آنها الفاظ به مستقیمی

 سهاقه و صدر و تنه و ریشه که آید می دست به لل()ع ا مه به منسوب های روایت مجمو  از
 دارنهد؛ درونهی سهازگاری کهه اسهت، معرفتهی دسهتگاهی دارای حهدیثی، و قرآنی معارف شاخ  و

گهر فهرض، این با دارد. و،ود اثبات و نفی آنها در که هستند ای منظومه  بخشهی بها آن از بخشهی ا
 شود می تعریف ها روایت همین در تأویل وقتی کند. پیدا حل راه باید داشت، ناسازگاری دیگر

 را آنههها نگههاه، همههین بهها تههوان مههی شههود، مههی مالحظههه کاربردهههایش و گههردد مههی معرفههی آن اقسههام و
 از بایهد اواًل، خهدا، حجهت بهه منسهوب حهدیِث  شناسهی، حهدیث مبهانی حسهب بهر کهرد. ارزیابی
 امههام از شخصههی اشههد.ب خههدا کتههاب بهها موافقههت بههه مشههروط ثانیههًا، و شههود، اثبههات اسههناد طههرق
 تقسهیم پیهامبرش دو میهان خداونهد را صهفت دو کهه ایهن ،ملهه از و پرسهیده سؤال چند رضا

                                                   
 ؛ 25، ص1، ج،امع البیان؛ 11، ص1، جتفسیر العیاشی؛ 203و  196، ص1، جبصا ر الدر،ات. ر. : 179
 .11، ص1، جتفسیر العیاشی؛ 203و  196، ص1، جبصا ر الدر،ات. 180
 .399، ص1، جیعةوسا ل الش. 181
 .248، ص2، جشناسی  قرآن. ر. : 182
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 قهرآن در خداونهد داد: ،هواب امهام اسهالم. رسول برای را رؤیت و موسی برای را تکلم است: کرده
ْبصهههار  ُه ُکهههُتْدرِ  ال» اسهههت: گفتهههه

 
هههیس  » نیهههز: و184«ِعْلمههها ِبهههِه  یحیُطهههون   ال و  » نیهههز: و 183،«اأْل   ِمْثِلهههِه ک   ل 

ی  نهدارد امکهان و بگهذارد. میهان در مهردم بها کهه اسهت گفته رسولش به خداوند را ها این 185«.ّء  ش 
 آن بینههد. مههی را خههدا او خههود کههه شههود مههدعی هههم بعههد و بگویههد چنههین خههدا سههوی از کسههی کههه

هْد  و  » آیه  بهه اسهتناد بها شخص ق  آُه  ل  هًة  ر  ْزل  ْخهری ن 
ُ
 و گویهد مهی سهخن خهدا لرسهو رویهت از  186«أ

هْد » آیه  بهه استناد با امام ق  أی ل  هِه  آیهاِت  ِمهْن   ر  ِ ب   خهدا آیهات دیهده، پیهامبر کهه را آنچهه 187 ،«ْبهریُک الْ  ر 
کیههد و کنههد، مههی معرفههی  تههو کههار، ایههن بهها گویههد: مههی او نیسههت. یههافتنی دسههت خههدا کههه کنههد مههی تأ
  دهد: می ،واب ایشان و کنی. می تکذیب را ها روایت

ا ذم   إ 
ت  کم ایاته  انم وم ة   الّر  فم ال  خم ْرآن   مه ْلقه ا؛کم   ل  م ْبُته   ّذم
 188دانم. می نادرست را آن من باشد، قرآن مخالف که روایتی هر

  نتیجه

 شهناختی معنا دالیل بنا که است تأویالت تفسیرپژوهی، حوزۀ اساسی های دغدغه از یکی
 اسهت. موا،هه ،دی مشکالت و ها اشکال و ها چالش با دیگر، سوی از گرایی باطنی و سویی از

 کهه انهد کهرده ای گسهترده تهالش و گرفتهه قهرار مفسهران کار دستور در ها اشکال و مشکالت این حل
یههاد هههای روایههت و،ههود امهها کننههد. مشههخص شههناختی زبههان هههای چههارچوب آن بههرای  منههابع در ز

 بهرای اسهت. انهدهپیچ را تهأویالت کار مسلمان، های فرقه میان در باطنی های تأویل و اسالمی،
 شههدۀ پذیرفتهه ههای روایهت اسهاس بهر پیشههنهادی، ههای راه از یکهی پیچیهدگی، و معمها ایهن حهل

 اهمیهت حهایز ،ههت چنهد از کهار ایهن باشهد. قرآن به آنها عرض  تواند می قرآن، بر روایات عرض 
 ضروری. و است

 و آن، همگهانی ههای آمهوزه و قهرآن از دفها  و خهود، معناشناسهی ،ایگاه در تأویالت دادن قرار
 عمومی فهم قابل و الهی کالم چارچوب در که )علل( معصومان های آموزه از دفا  حال عین در
 بههه اسههتناد بهها کههه تشههیع کیههان از دفهها  سههوم، سههوی از و پرداختنههد، مههی مههتن تأویههل و تفسههیر بههه

                                                   
 .103. سوره انعام، آیه 183
 .110. سوره طه، آیه 184
 .11. سوره شوری، آیه 185
 .13. سوره نجم، آیه 186
 .18. سوره نجم، آیه 187
 .196، ص1، جالتوحید. 188
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 پهژوهش نایه بهه پهرداختن دالیهل از انهد، شهده گهری بهاطنی بهه متهم شیعیان تأویلی، های روایت
 است.

 سیاق و متن دادن قرار مال  باطنی، های تأویل مشکالت حل کلیدی راهکارهای از یکی
 خهود دسهتور بهه بنها قهرآن، بهه هها روایهت عرضه  اسهت. شهده شهناخته زبهانی های چارچوب و آن،

 عرضههه، ایهن البتهه، و گشهاید. مهی را بسهیاری گههره کهه اسهت بهدیلی بهی شهاخص ،معصهومان
 از تهو،هی قابهل بخهش کهه چهرا نیسهت؛ مهتن بها ناسهازگار های روایت بودن مردود یمعنا به لزوماً 
 کهه چنهد ههر هسهتند؛ اسهتفاده قابهل معهانی، تهداعی و تنظیهر و تعمیم باب از ها، روایت گروه این

 نهه را آنهها تهأویلی، اخبار از گروه این از معناشاختی ارا   با خود، ها روایت بود. توانند نمی تأویلی
 انطبههاق را، تأویههل از منظههور و انههد، بههرده کههار بههه تنزیههل برابههر در کههه آن، فرازبههانی و رایههج نههایمع بههه
 هسههتند، ،ههاری ههها زمههان همهه  در و شههمار، بههی و بسههیارند کههه خههود مههوارد غیههر بههه تنزیلههی هههای آیههه

 اند. کرده معرفی

 کتابنامه

 ق.1421 دوم، العربی، دارالکتاب السیوطی، الدین ،الل ،القرآن علوم فی اإلتقان _
کر، احمد تحقی : حزم، بن علی ،األحکام _  تا. بی بالقاهرة، العصمة مطبعة شا

 تا. بی دارالثقافة، منشورات تامر، عارف تحقی : المغربی، نعمان قاضی ،التأویل أساس _

 الموسهوی حسهن تحقیه : الطوسهی، الحسهن بهن محمهد ،االخبهار مهن اختلف فیما االستبصار _
 ق.1390 سالمیة،اال دارالکتب الخرسان،

 تا. بی المصطفوی، منشورات الشیرازی، صدرالدین ابراهیم بن محمد ،األسفار _

 نعمتههی، رضهها محمههد و درایتههی حسههین محمههد تحقیهه : کاشههانی، فههی  محسههن ،االصههفی _
 ق.1418 اسالمی، تبلیغات دفتر انتشارات

 محقه ، یمههد و چههر مینهو حسهن اهتمهام بهه الهرازی، حمهدان بهن تحمهد حهاتم ابهو ،االصال  _
 ش.1383 سوم، تهران، دانشگاه اسالمی مطالعات مؤسس 

 ق.1286 اسماعیلیان، مطبوعاتی مؤسس  المظفر، رضا محمد ،الفقه اصول _

 النشهههر، و للطاعهههة دارالمفیههد البعثهههة، مؤسسهههة تحقیهه : مفیهههد، نعمهههان بههن محمهههد ،اإلفصهها  _
 ق.1414

د ،األمالی _  ق.1414 دارالثقافة، الطوسی، الحسن بن محم 

 مرکهز البعثهة، مؤسسهة االسهالمیة الدراسهات قسهم تحقیه : الصدوق، علی بن محمد ،مالیاال _
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 ق.1314 البعثة، مؤسس  فی الطباعة

 العربههی، التهرا  إحیههاء دار محققهان، از ،معههی تحقیه : المجلسههی، بهاقر محمههد ،االنهوار بحهار _
 ق.1403 سوم،

 دا هرة مؤسسهة الهاشهمی، محمهود السهید و الصهدر بهاقر محمهد السهید ،االصهول علم فی بحو  _
 الثالث. الطبع هه، 1326 االسالمی، المعارف

 البعثههة، االسههالمیة الدراسههات قسههم تحقیهه : بحرانههی، هاشههم سههید ،القههرآن تفسههیر فههی البرهههان _
 ق.1416 بعثت، بنیاد

 ق.1410 دارالمعرفة، الزرکشی، اهلل عبد بن محمد ،القرآن علوم فی البرهان _

 بههاغی، کوچههه عباسههعلی بههن محسههن تحقیهه : الصههفار، نالحسهه بههن محمههد ،بصهها رالدر،ات _
 ق.1404 دوم، المرعشی، اهلل آیة مکتبة

 دوم، البیههت، آل مؤسسههة فیضههی، آصههف تحقیهه : محمههد، بههن نعمههان ،االسههالم دعهها م تأویههل _
 ق.1385

انی، شعبة بن الحسن ،الرسول آل عن العقول تحف _ کبر علی تحقی : الحر   مؤسسة الغفاری، أ
 الثالثة. الطبعة هه، 1404 االسالمی، النشر

 اسراء. انتشارات ،24ج تا 1 ،لدهای آملی، ،وادی عبداهلل ،تسنیم _

 درگهههاهی، حسهههین تصهههحقی : المفیهههد، نعمهههان بهههن محمهههد ،االمامیهههة اعتقهههادات تصهههحی  _
 الثانی. الطبع هه، 1414 النشر، و للطباعة دارالمفید

 ق.1425 د،التمهی مؤسسة معرفة، هادی محمد ،الجامع االثری التفسیر _

 دارالکتههب منشههورات عیههون، باسههل محمههد تحقیهه : عبههداهلل، بههن سهههل ،التسههتری التفسههیر _
 ق.1423 العلمیة،

 علمیهه، چاپخانه  رسهولی، هاشهم سهید تحقیه : العیاشی، مسعود بن محمد ،العیاشی تفسیر _
 ق.1380

 خوا،هههوی، محمهههد تحقیههه : الشهههیرازی، صهههدرالدین ابهههراهیم محمهههد ،الکهههریم القهههرآن تفسهههیر _
 ق.1366 بیدار، نتشاراتا

 سههوم، دارکتههاب، ،زا ههری، موسههوس طیههب تحقیهه : القمههی، ابههراهیم بههن علههی ،القمههی تفسههیر _
 ق.1404

 تا. بی الترا ، إحیاء دار الذهبی، حسین محمد ،والمفسرون التفسیر _

  تا. بی ،ا، بی مفتی، سمیع محمد تحقی : فراهی، الدین حمید ،التأویل اصول فی میلکالت _
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 ق.1398 اسالمی، انتشارات حسینی، هاشم تحقی : الصدوق، علی بن حمدم ،التوحید _

 دارالکتهب الخرسان، الموسوی حسن تحقی : الطوسی، الحسن بن محمد ،األحکام تهذیب _
 چهارم. هه، 1407 االسالمیة،

 التهرا  إحیهاء دار المرعهب، عهوض محمهد تحقیه : األزهری، احمد بن محمد ،اللغة تهذیب _
  م. 2001 العربی،

 ق.1412 دارالمعرفة، الطبری، ،ریر بن محمد ،القرآن آی تأویل فی البیان ،امع _

 دارالفکر. علیش، محمد تحقی : الدسوقی، عرفة محمد ،الدسوقی حاشیة _

 تا. بی االسالمی، النشر مؤسسة البحرانی، یوسف ،الطاهرة العترة أحکام فی الناضرة الحدا   _

 ش، 1382 سههرور، امامیههان، علههی سههید یهه :تحق مجلسههی، بههاقر محمههد ،5ج ،القلههوب حیههوة _
 چچهارم.

 آسهتان امینهی، ههادی محمهد تحقیه : الحسهین، بهن محمهد رضهی شهریف ،األ مه خصا ص _
 ق.1406 رضوی، قدس

کبهههر علهههی الهدایههة، مقبهههاس تلخهههیص ،الدرایههة علهههم فهههی دراسههات _  االمهههام ،امعهههة الغفههاری، ا
 ش. 1369 ،الصادق

 ق.1383 دارالمعارف، فیضی، آصف تحقی : المغربی، نعمان قاضی ،االسالم دعا م _

 دانشهگاه گر،هی، ابوالقاسهم تحقیه : الههدی، علهم مرتضهی سهید ،الشهریعة اصهول الهی الذریعة _
 ش. 1346 تهران،

 محمهد تحقی : رازی، علی بن حسین ابوالفتو  ،القرآن تفسیر فی الجنان رو  و الجنان روض _
 هه 1408 رضوی، قدس نآستا پژوهشهای بنیاد ناص ، ،عفر محمد و حقی ،عفر

 تحقی : النصیری، القاسم بن میمون سعید ابو ،االعیاد بمجمو  المعروف األروا  راحة سبیل _
 .1944 و 1943 االسالم، مجلة من 27 المجلد شتروطمان، ر.

 السههبع خالههد زمرلههی، احمههد فههؤاز تحقیهه : الههدارمی، عبههدالرحمن بههن عبههداهلل ،الههدارمی سههنن _
 ق.1407 ی،العرب داالکتاب العلمی،

پا در حکمت سیر _ ار، انتشارات فروغی، علی محمد ،ارو  ق.1367 دوم، زو 

 ق.1416 الصدر، مکتبة األعلمی، حسین تحقی : الکاشانی، فی  ،الصافی _

 دارالحهههدیث، فرهنگههی علمههی مؤسسههه  نورآبههادی، احمههدی مهههدی ،حهههدیث بههر قههرآن عرضهه  _
 ش.1392

 مطبعهههة ،مههههور، ابهههی بهههابن المعهههروف االأحسههها ی علهههی بهههن محمهههد ،العزیزیهههة اللئهههالی عهههوال _
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 ق.1403 سیدالشهداء،

 ،هههان، نشههر ال،ههوردی، مهههدی تحقیهه : بابویههه، بههن علههی بههن محمههد ،الرضهها أخبههار عیههون _
 ق.1378

 الفکهر مجمهع األعظهم، الشهیخ تهرا  تحقی  لجنة تحقی : االنصاری، مرتضی ،االصول فرا د _
  ق.1419 االسالمی،

 دارالفتهههوی، رمضهههان، ابهههراهیم تحقیههه : البغهههدادی، طهههاهر بهههن عبهههدالقاهر ،الفهههرق بهههین الفهههرق _
 ق.1415

 ق.1413 بیجو، محمود تعلیقات با الغزالی، حامد ابو ،الزندقة و االسالم بین التفرقة فیصل _

ههد ،شناسههی قههرآن _  دوم، خمینههی، امههام پژوهشههی آموزشههی موسسهه  یههزدی، مصههبا  تقههی محم 
1380. 

 ق.1413 الترا ، الحیاء آلبیت مؤسسة ی :تحق حمیری، ،عفر بن اهلل عبد ،اإلسناد قرب _

کبهر علهی تحقیه  کلینهی، یعقهوب بهن محمد ،الکافی _  دارالکتهب آخونهدی، محمهد و غفهاری ا
 چهارم. هه، 1407 االسالمیة،

 م. 2010 الوراق، بیت شرکة ستروطمان، تحقی : الیمن، منصور بن ،عفر ،الکشف _

 هاشهم، عمهر احمهد تحقیه : البغهدادی، الخطیهب علهی بهن احمهد ابهو ،الروایة علم فی الکفایة _
 ق.1405 العربی، دارالکتاب

 االسههالمیة، دارالکتهب محهد ، الهدین ،هالل تصهحی : برقهی، محمهد بهن احمهد ،المحاسهن _
 دوم. هه، 1371

 ق.1420 الرسالة، مؤسسة االرنؤوط، شعیب تحقی : حنبل، بن احمد ،احمد مسند _

 التحقیهه ، لجنههة تحقیه : العههاملی، سهنالح الههدین ،مهال ،المجتهههدین مهالذ و الههدین معهالم _
 ق.1417 االسالمی، النشر مؤسسة

هد ،األخبهار معانی _ کبهر علهی تحقیه : قمهی، بابویهه بهن علهی بهن محم  هاری، ا  انتشهارات دفتهر غف 
 ق.1403 اسالمی،

 النجهههف اسههاتذة مههن لجنههة تحقیهه : شهرآشههوب، بههن الههدین رشههید ،طالههب ابههی آل مناقههب _
 ق.1372 الحیدریة، مطبعة االشرف،

 للمطبوعههات، االعلمههی مؤسسههة طباطبههایی، حسههین محمههد سههید ،القههرآن تفسههیر فههی المیههزان _
   ق.1393

 .البیت اهل مکتبة افزار نرم در مو،ود االیروانی، الغروی علی ،النهایة نهایة _
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 التهرا  إحیهاء دار الربهانی، عبهدالرحیم تحقیه : العهاملی، الحسهن بهن محمهد ،الشیعة وسا ل _
 ق.1391 العربی،

 ها پایگاه و االتمق

 و بههار سهجادی، ابهراهیم سهید هها، اندیشهه و هها دیدگاه منظر از تأویل مقال  ،قرآنی های پژوهش _
   .22 و 21 شمار ،1379 تابستان

 ص ،1382 پهاییز ،29 شهمارۀ هشهتم، سهال کالنتهری، ابراهیم قرآن، بطن و ظهر مقال  ،قبسات _
263. 

 محمهد تر،مه  اسهالم، المعهارف دا هرة تأویهل ل مقا ،1390 بهمن ،172 شمارۀ ،دین ماه کتاب _
 پهلوان.

 نوشهت  قهرآن، عرفهانی تفسیر و تأویل و صادق امام مقال  ،106 ص ،1 شمارۀ ،عرفانی مطالعات _
 رستگاری. محمد سید
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