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وا در «لیتأو» واژه کاربرد موارد و یمعناشناس  اتیر
 3/9/1397تاریخ دریافت: 
 6/4/1397تاریخ پذیرش: 

 1حسین مظفری
 چکیده

 و اسهت بیهت اهل روایات در «تأویل»ۀ واژ کاربردهای بررسی مقاله، این اصلیمسألۀ 
 و آن لغوی معنای واژه، این مختل  اصطالحاتۀ مقایس در تسهیلبرای  و مقدمه باب از

 اسهت. گرفتهه قهرار توجهه مهورد نیهز عرفهان و کهالم تفسهیر، در آن اصطالحی معانی همچنین
 دقیهه  معههانی بههه یههابی ره هههدف، و اسههت تحلیلههی _ توصههیفی آن، در اسههتفاده مههورد روش
یا،به معنای  روایات در «تأویل» روایی. و قرآنی واژگان  ... و نمهاز همچون افعال از برخی رو

 کهه است آن پژوهش این مهم های یافته جمله از است. رفته کار به قرآندرباره  همچنین و
 ثانیهاا ؛ شهود مهی اسهتفاده «تنزیهل» برابهر در، مهوارد از بسهیاری در، روایهات در «تأویل»ۀ واژ اوالا 
 اسهتفاده - یافتهه شهیو  متهأخرانۀ السهن در کهه - «ظهاهر مخهال  معنهای» معنهای بهه هرگز
 مصهادی  از غیهر دیگهری مصهادی » همچنهین و «آیهات بهاطنی معهانی» ثالثهاا ؛ اسهت نشده
 شوند. می محسوب «تأویل»ۀ واژ روایی کاربردهای ترین مهم جمله از «نزولی شأن

 .تطبی  و جری تنزیل، تفسیر، تأویل، ها: کلیدواژه

 مقدمه
 علهوم در نهینهمچ و بیهت اههل روایهات در کهه 2است قرآنی واژگان جمله از «تأویل»ۀ واژ

 مقصههود و مههراددربههاره  اسههت. رفتههه کههار بههه فههراوان نیههز عرفههان و کههالم تفسههیر، همچههون مختلفههی

                                                   
 (.  mozaffari48@yahoo.com) وهشی امام خمینیژ. استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پ1

کار رفته است. یبار، در هفت سوره و پانزده آ هفدهن واژه یا .2 ، آیه آل عمران سوره :ازاند  عبارتاین موارد نشانی ه در قرآن به 
؛ 45و  44، 37، 36، 21، 6، آیه یوس  سوره؛ 39-38، آیه یونس سوره؛ 3-52، آیه اعراف سوره؛ 59، آیه نساء سوره؛ 7

 .82، 78، آیه که  سورهو  35، آیه اسراء سوره
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 اسهههت. گرفتهههه صهههورت مفسهههران میهههان فراوانههی ههههای بحهههث کهههریم، قهههرآن در واژه ایهههن از خداونههد
گونی معانی به واژه این همچنین  رفتهه کار به اشاره مورد علوم در و بیت اهل روایات در گونا
گون کاربردهای دارم، اطال  بنده که آنجا تا ولی است،  در همچنهین و مختل  علوم در آن گونا
 اهمیهت جههت بهه اسهت.نشهده  مقایسهه و بررسهی ای مقالهه یها کتهاب در بیهت اههل روایات
 ایهن ،بیهت اههل روایات همچنین و مختل  علوم در آن مختل  معانی و کاربردها بررسی
 توانههد مهی کهار ایهن کهه اسهت بهدیهی. بیفکنهد همسههأل ایهن بهر پرتهوی کهه اسهت آن درصهدد نوشهتار
 کنهد یهاری روایی – قرآنی واژه این مختل  کاربردهای و معانی به بیشتر توجه در را گران پژوهش

گون اصههطالحات خلهه  وادی در لغزیههدن از را آنههان و  ایهههن اصههلیسههؤال  برهانههد. واژه ایههن گونههها
گ کاربردههای و معهانی نوشهتار،  در و لغههت در واژه ایهن کهه  ایهن و اسهت روایهات در واژه ایهن ونگونها
 فرعهی ههای سهؤال از رود، مهی کار به معنایی چهدر  عرفان و کالم تفسیر، همچون مختلفی علوم
 اوالا  کهه اسهت همسهأل این تبیین مقاله، اینهای  نوآوری جمله از شوند. می محسوب نوشته این
 معنههای» یعنههی متههأخران، میههان در رایهه  معنههای بههه اژهو ایههن مطلقههاا  ،بیههت اهههل روایههات در

 شهأن غیهر مصهادی » همچنهین و «آیات باطنی معانی» ثانیاا  و است نرفته کار به «ظاهر مخال 
 روند. می شمار به بیت اهل کلمات در «قرآن تأویل» معانی جمله از «آیات نزولی

 و لغهوی معنهای بهه نگهاهی نیم ،بیت اهل روایات در واژه این کاربرد موارد بررسی از پیش
 افکنیم. می مختل  علوم در آن اصطالحی معانی

 لیتأوی لغوی معنا
 شود: یم اشاره ریز نکته چند به نهیزم نیا در
 دری جههههوهر همچههههون، لغههههت اربههههاب ازی برخهههه کههههه اسههههت «أْول»ۀ مههههاد از لیههههتأوۀ واژ. کههههمی

 معنا «بازگشت و رجو  مطل » را آن 5،القاموس دری روزآبادیف و 4المصباح دری ومّی ف 3،الصحاح
 بههه بلکههه، بازگشهت مطلهه ی معنها بههه نههه، را آن 6المفهردات در راغههب همچهونی برخهه و انهد نموده
ۀ مهاد زیهن معاصهر محققهان ازی برخهکهه  ؛ چنهاناند دانسهته «آن اصهل بههی زیهچ بازگشت»ی معنا
، شهود مترتهب متقهدم امهر برر متأخ امر کهی ا گونه به، گرید زیچ بری زیچ تقدمی معنا به را «أول»

                                                   
 .1627، ص4، جالصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه .3

 .29، ص1، جالمصباح المنیر .4

 .485، ص3، جالمحی  القاموس .5

 .98، ص1، جالمفردات فی غریب القرآن .6
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 مهوارد بررسهی ونهدارد  آن اثبهات برای کافی شواهد مصطفوی جناب از ریاخ سخن 7اند. دانسته
گون واژگان در ماده این استعمال  کند. نمی ثابت را ادعایی چنینیز ن گونا
 از زیهن «لیهتأو»ۀ واژ شهد، نقهل لغهت اربهاب از «أول»ۀ مهادی معنها انیهب در آنچه اساس بر. دوم
 کهه اسهتی زیهچ انیهب و ریتفسه»ی معنها بهه 8،الصهحاح دری جهوهر همچهون شهانیا ازی برخ نظر
 از کههی تیغها بهه زیهچ کیه رّد ی معنا به» 9راغب جناب ریتعب به و «کند یم بازگشت بدان ءیش
 نظههر اسههاس بههرکههه  ؛ چنههان[«اسههت زیههچ آنی بههرا اصههلۀ منزلهه بههه کهههی تی]غهها اسههت شههده اراده آن

 بهری گرید زیچ کهی ا گونه به؛ استی زیچ نمودن مقّدم ل،یتأو 10التحقی  دری مصطفو جناب
هَو »: کنهد یمتأیید   را معنا نیا زین «آخر» برابر در «أّول» کلمه استعمال، ... شود مترتب آن ل   ه  ّوَ

َ
 اْْل

 و نیّولهاْل اْلولی، اْلّول،» همچون م،یکر قرآن در ماّده نیا مشتقات همه در معنا نیا و «.اْْلِخر   َو 
 است. شده لحاظ «لیالتأو
ی معنهها بههه واژه نیهها کاربردههها، بیشههتر در کههه اسههت الزم زیههن نکتههه نیهها بههه توجههه حههال، هههر بههه
 رود. یم کار به «ءیالش هیال ؤولی ما» و «مرجع»ی معنا به وی، مصدر نه وی، وصف

؛ ردیهگ یمه ...تعله  و خهواب کهالم، حکهم، گمشهده، همچهونی متعهدد امور به «لیتأو». سوم
 بسههنده  أقههرب المههوارد ازی کالمهه ذکههر بههه نههه،یزم نیهها در لغههت اهههل کلمههات انیههم از نمونههه،بههرای 

  م:یکن یم
 کهههی هنگهام بازگردانههد. او بهه را زیههچ آن کهه اسههت آنی معنها بههه «هیهال َء یالشه أّول»

 که است آنی معنا به «ضاّلتک کیعل اهلل أّول» که شود یم دعای ا گمشده درباره
 کهه معناسهت بهدان «أهلههی اله الحکهَم  أّول» بازگردانهد. تهو به را ات مشدهگ خداوند
ّوَل » داد. ارجهها  اهلهش بهه رای حکمه

َ
 آن ریتفسهه و ریتقهد ر،یتهدبی معنهها بهه «الکهالَم  أ

ّوَل » و است
َ
ؤ أ  11نمود. ریتعب را ایرو که است آنی معنا به هم «ایالّر 

 و کهالم بهه کههی هنگهام؛ است لیتأوی نامع، است تر مهم مای برا انیم نیا در آنچه. چهارم
 به مراجعه با اند؟ گرفتهیی معنا چه به قاا یدق را کالم لیتأو لغت، ارباب رد.یگ یم تعل ی سخن

                                                   
کلمات القرآن الکریم .7  .190، ص1، جالتحقی  فی 

 ، همان.الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه. 8

 ، همان.الفردات فی غریب القرآن. 9

کلمات القرآن الکریم .10  ، همان.التحقی  فی 

صح العربیه و الشوا .11  .24، ص1، جردأقرب الموارد فی ف 
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 بهه ههم وی مصهدری معنها بهه ههم زیهن کهالم لیهتأو کهه میرسه یم جههینت نیها بهی لغو معتبر کتب
 کیه مرجهع و مهلل از کشه  ر،یسهتفی معنها بهه آنی مصهدر کهاربرد رود. یم کار بهی وصفی معنا

 ت،یهغا عاقبهت، اصهل،ی معنها بهه ههم آنی وصف کاربرد و آن، از متکلم مقصود و مراد و سخن،
ی کلمهات و سهخنان مخصوص تنها را لیتأوی برخ .است سخن از متکلم مقصود و مراد و مرجع

ی نیهز برخه. دباشه متشهابه گهر،ید ریهتعب بهه و باشهد داشهته توانهد یمهی مختلفهی معهان کهه دانند یم
 د:یکن دقت ریز موارد به نمونه عنوان به؛ دانند یم لیتأوی دارا را کالم مطل 
  د:یگو یم العین دری دیفراه احمد بن لیخل

 آن ریتفسهه و اسههت مختلهه ی معههانی دارا کههه اسههتی کالمهه ریتفسهه ل،یههتأو و تههأّول
  12آن. لفظ ریغی انیب با مگر رد،ینپذ صورت

ی و است. داده اختصاص متشابه سخنان به را لیتأوی و ود،ش یم مالحظه که گونه همان
 لیهتأو از آنجها در کهه اسهت بهوده عمهران آل مبهار  سهوره از هفهتم هیهآ بهه نهاظر جملهه، نیا در ایگو
 واژه قهرآن، اتیهآ از گهریدی برخه در کهه  ایهن به توجه با اما؛ است رفته انیم به سخن متشابه اتیآ
 رسهد. ینم نظهر بهه موجهه نههیزم نیها دری و سهخن 13.اسهت دهشه داده نسبت قرآن کل به لیتأو
 را لیهتأو و رفتههینپذ را اختصاص نیا زین القاموس دری روزآبادیف همچون، لغت ارباب ازی برخ
  م:یخوان یم القاموس در اند. داده نسبت کالم مطل  به

 14.نمود ریتفس و ریتقد ر،یتدب را سخن «:تأّوله» و «الکالم أّول»
 تعلهه  رفتههار بهههی گههاه و گفتههار بهههی گههاه لیههتأو کههه  ایههن بههه اشههاره ضههمن ،لمفههرداتا در راغههب

 و دانههد یم رفتههار ایهه و گفتههار آن از مقصههود و تیهغا انیههب مههورد، دو هههر در را لیههتأو از مههراد رد،یهگ یم
  سد:ینو یم

 مهورد آنچهه اسهت. شده اراده آن از که استی تیغا به زیچ کی رّد ی معنا به لیتأو
 مههورد مثههال باشههد.ی رفتههار ایهه ]گفتههار[ شهههیاند اسههت ممکههن ردیههگ یم رقههرا لیههتأو

  له  یتأو ْعَلم  یَ  ما َو  که: است  یشر هیآ نیا نخست
َ
وَن  َو  اهلل   ِإاّل اِسخ   15اْلِعْلِم ی فِ  الّرَ

وِ  نیالب ومی قبل للّنوى و» گفت: که است شاعر سخن زین رفتار لیتأو مثال و
ْ
؛ ل  یَتأ

                                                   
کتاب العین .12  .120، ص1، جترتیب 

 .39، آیه یونس سوره ؛53، آیه اعراف سورهر. :  13.

 ، همان.القاموس المحی  .14

 .7، آیه آل عمران سوره .15
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 کهههی تعههالی خههدا سههخن نیهها نیهمچنهه و «داردی لیتههأویی جههدا روز از شیپهه نالههه
ْحَسن   َو  ر  ْی َخ  َک ذلِ 

َ
 ایه برتهر، سهرانجام و غایتی دارا و بهتر کار، آنی عنی 16الیتأو أ

 17است. آخرت دری کوترین ثواب
  سد:ینو یم لیتأوی معنا انیب در مجمع البحرین در زینی حیطر

 «ؤولیه آل» از و اسهت  یمخفیی معنا هب ،یظاهری معنا از کالم بازگرداندن ل،یتأو
  18است. شده گرفتهی زیچی سو به رورتیص و بازگشتی معنا به

 انیهب  ل،یهتأو ازی و منظهور ایآ که ستین معلوم و است مبهمی قدر نجایا به تای و کالم البته
 عبهور ایه بردنهد یم کهار بهه معنا نیا به را واژه نیا معموالا  متکلمان که است ظاهر خالفیی معنا
 سهخن امها؛ نهدارد کهالم ظاهر با همی مخالفت که سخنی باطنی معنا به دنیرس و ظاهر از کردن

  د:یگو یم که آنجا کند؛ یمتأیید   را دومی معنا  ادامه، در شانیا
 ]رسهولکه  آن مگر ست،ینی ا هیآ چیه» که: است آمده نیچن یعل ازی تیروا در
 از ریهغی زیهچ کهه را آن پنههانی معنها یعنهی «.آموخهت من به را آن لیتأو [خدا
 مهراد و .یبهاطن و داردی ظهاهر قهرآن از هیهآ ههر که گذشت رایز است؛ی ظاهری معنا

 دهیپوشهه اسههرار و پنهههانی معههان آن از رای و خههدا امبریههپ کههه اسههت آن حضههرت
 19کرد. مطلع

 و دانهد یم ندنبازگردا و ارجا ی معنا به را لیتأو ،یآملی جوادآیة اهلل   حضرت گرانقدر مفسر
 در رای متعهدد  یمصهاد کهه داردی جهامعی معنها بازگردانهدن و ارجها  نیها کهه اسهت بهاور نیها بر
  رد:یگ یبرم

ی مههاهو شهناخت در کهه اسههتی ذهنه مفههوم ایه تیههماه محهدوده در ارجها ی گهاه
 شهود. یم اسهتعمالی مفهوم شناخت در ای رود می کار به رسم و حد از اعم ،یزیچ
 دانند. می هم مقارن را دو نیا و دانسته ریتفسی همتا را لیتأوی اهگ رهگذر نیا از
ی ذهن مفهوم مدار در نه است، لفظی معنای خارج مصداق محور در ارجا ی گاه
 همهانی خبر جمله لیتأو مثالا ؛ رود یم کار به مصداق بر معنا  یتطب مرحله در که

                                                   
 .59، آیه نساء سوره 16.

 .99، صالمفردات فی غریب القرآن 17.

 .312، ص5، جمجمع البحرین 18.

 .313، صهمان .19
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 آن ماننهد وی نهه ایه رامه امتثهال همانیی انشا جمله لیتأو و است مخبرعنه تحق 
 .است
 آن راز کههه اسههتی خههارج انیههجر کیهه لیههتعل و لیههتحل محههور در ارجهها  زیههنی گههاه

 از آنچههه قسههم نیهها در گههردد. مههی مشهههور آن رمههز مزبههور، ارجهها  بهها و باشههد یم مسههتور
 بلکههه آن، مصههداق نههه و اسههت لفههظی معنهها نههه شههد، معلههوم و آمههد بههدر حجههاب
 حضهرتی بهرا خضهر حضهرت آنچهه ریهنظ اسهت،ی خهارج ءیش سّر  و حکمت

 20.صبراا  هیعل تسطع لم ما لیتأو ذلک داد: حیتوض یموس
 ءیشهه کیهه لیههتعل و لیههتحل نههه وی ذهنهه نههه اسههتی نههیع قلمههرو در ارجهها ی گههاه و

 از بلکهه آن،  یمصهاد بر معنا  یتطب محور در نه وی ذهن میتعل صورت بهی خارج
هههل بهههه َمَثهههل ارجههها  سهههنخ َمّثَ هههل بهههه آن ماننهههد وی الیهههخ ورتصههه برگردانهههدن و م  َمّثَ  م 
 21.قبل منی ایرؤ لیتأو هذا ابت ای فرمود: وس ی حضرت آنچه رینظی؛ خارج

 از قبهل بلکهه آن،ی نهیع تحقه  از بعهد نه کنیل است، ممثل به مثل ارجا ی گاه و
 بههه انیزنههدان ازی بعضهه آنچههه ریهنظ شههود، یم ادیهه هههم ایهرؤ ریههتعب بههه آن از کههه تحقه ،
 آنچهه ایه و 22نیالمحسن من نرا  اّنا لهیبتأو نّبئنا اند: گفته وس ی حضرت
 ممکهن زیهنی گهاه و 23نیبعهالم االحهالم لیهبتأو نحن ما و اند: گفته مصر معّبران
 شود. استعمال گریدی موردها در است
گون آن  یمصههاد کههه داردی جههامعی معنهها لیههتأوکههه  آن غههرض  هههر و ندهسههت گونهها
 و ارجا  همان که جامع اصل در کنیل دارد، ختالفا گرید اصطالح بای اصطالح
 24ندارد. وجود آن استعمال موارد حصر بری لیدل و ندا متف  است برگرداندن

 مصهادی  بهر لیهتأو واژه کلی معنای تطبی ی برای موفق تالش که - فوقۀ ارزند سخن باره در
گون ، لیههتأوکههه  . آنکیهه :شههود یم انیههب تکملههه عنههوان بههه نکتههه دو - رود یمهه شههمار بههه آن گونهها
 بههه بلکههه ارجهها ، مطلهه ی معنهها بههه نههه شههد، انیههب المفههردات در راغههب جنههاب از کههه گونههه همان
ی ا گونههه بههه معنهها نیهها آن، کههاربرد مههوارد همههه در کههه اسههت آن اصههل بههه زیههچ کیهه ارجهها ی معنهها

 آن، یبهاطنی معهان به سخن کی ارجا  اصل، به ارجا  موارد گرید ازکه  آن دوم و است. ملحوظ
                                                   

 .82، آیه که  سوره .20

 .100، آیه یوس  سوره .21

 .36، آیه یوس  سوره .22

 .44، آیه یوس  سوره 23.

 .281و  280، صوگوی دین و فلسفه گفت 24.
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 اول مصههداق در نهفتههه تر یبههاطنی معنهها حسههب بههه گههر،ید مصههداق بهههی مصههداق از لفههظ ارجهها 
ی ابیه راه وی بهاطن قتیحق به معنا ازی تعد محور در اصل به ارجا  همچنین و  (یتطب وی )جر
 است. میکر قرآن محفوظی لوح وی الکتاب امۀ مرتب به

 لیتأوی کالم ـی فقه اصطالح
 آن از منظههور، رود یمهه کههار بههه «لیههتأو»ۀ واژ کهههی هنگههامی کالمهه وی قهههف کتههب ازی اریبسهه در
 وضهع ،یکالمه کتهب در معنها نیها در واژه نیها و اسهت «آن ظهاهر مخال یی معنا بر کالم حمل»
 نیبهد لیهتأوۀ واژ ،تیهب اههل اتیهروا و اتیهآ درکهه  آن توجه قابل 25.است کرده دایپی نیتع

  ،یکالمه  یرا استعمال ریثتأ تحت ز،ینمتأخر  لغت کتب از یبرخ است. نرفته کار به اصالا  معنا
 ریهههاث ابههن جملههه از؛ انههد گرفته «آن ظههاهر مخههال یی معنههها بههر کههالم حمههل»ی معنهها بههه را لیههتأو
  د:یگو یم النهایه در ق(606)م

 رورتیصهه و رجهو ی معنهها بهه مهاده نیهها کهه شههده گرفتهه کهذای الهه ؤولیه آل از لیهتأو
 ازمندین کهی زیچ به است آنی اصل وضع از لفظ ظاهر قلن ل،یتأو از مراد و است
گر و است نهیقر 26شد. ینم رها لفظ ظاهر نه،یقر آن نبود ا

 

 لیتأوی عرفان اصطالح
 عمه  بههی ابیه راه و باطن به ظاهر ارجا  وی کاو ژرفی نوع معرفت، اهل نزد  میکر قرآن لیتأو
 اهههل سههخنان نهههیزم نیهها در مهها گههواه اسههت. خداونههد کههالمی ها هیههما درون فهههم وی قرآنهه معههارف
 شود: می اشاره زمینه این در شانیا کلمات ازی برخ به نمونه، عنوان به که است معرفت

کهرم رسهول از را حهدیث ایهنکهه  آن از پهس، تفسهیرش ابتهدای در کاشانی عبدالرزاق  نقهل ا
 27،« اسهت... بهاطنی و ظهاهر دارایکه  آن مگر، است نشده نازل قرآن از ای آیه هیچ» که: کند می
  گوید: می

                                                   
کتاب  (ق478)م ینین جویاز جمله امام الحرم .25 ل، رّد ظاهر سخن اسهت بهه یتأو»د: یگو یم (511، ص1)ج البرهاندر 
کهالم یزیچ کهالمیهدگاه تأویهاز د ،کهه بازگشهت  کننهده  کالمه (ق505م) یو غزاله «.ت بهه آن اسهتیهدر نها ،ل  کتهاب   یدر 

کنهد و در برابهر  یم یاریهآن را  یلهیکه دل یمحتمل یل عبارت است از معنایتأو»د: یگو یم (387، ص1ج ) یالمستصف
کالم، ظن غالب انسان به آن سمت متما  «.شود یل میظاهر 

 .80، ص1، جالنهایه فی غریب الحدیث و االثر .26

 .236، صازات النبویهالمج. 27
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28ل است ...تأوی آن باطن و تفسیر آن ظاهر که دانستی
 

 بهاطن و ظهاهر دارای قهرآن همانها» حهدیث دو خهدا رسهول از تفسیرش در آملی حیدر سید
کههه  آن مگههر نیسههت، ای آیههه هههیچ» و 29«بطههن هفههت تهها اسههت بطنههی دارای نیههز آن بطههن و اسههت
  گوید: می سپس و کند یم نقل را 30«باطنی و دارد ظاهری

 و شهود تفسهیر بایهد کهه دارد ظهواهری قهرآن کهه دارند داللت معنا این بر خبر، دو این
31گانه. هفت مراتب انتهای تا گردد، تأویل باید که بواطنی

 

 نهزد مصهطلح لیهتأو اول، نهو  کنهد: یم میتقسه قسهم دو به را لیتأو  ،شرح تائیه در زینی صریق
 با کهی کسانی برا لیتأو نو  نیا. آن لوازم ازی کی به ظاهر از کالم فصری عنی است؛ ظاهر اهل
 آنجها تها البتهه. اسهت زیجها، ندیآشنا ثیحد و ریتفس و فقه و عرب اتیادب لیقب ازی ظاهر علوم
 روز و امبرانیهپ وی آسهمانی هها کتاب و فرشهتگان و خهدا بهه مهانیا همچهون نید اتیضرور از که
 ندههد[. نسهبت مهتن بهه امهور نیا با ریمغایی معنا کننده، لیأوت شخص ]و نشود خارج امتیق

 از مهههم، نیها کهه  یقرآنهه اتیهآ بطهون فههم از اسههت عبهارت کهه اسهت اهلل اهههل نهزد لیهتأو دوم، نهو 
 وزان بهه و کننهد یم افهتیدر خهدا رسهول بهاطن از را آن و شهود یم حاصهل آنانی برا کش   یطر
 متفههاوت زانیههم همههان بههه زیههن بطههن فهههم مراتههب سههت،ا بطههن هفتههاد ایهه هفههتی دارا قههرآن کههه آن

32است.
 

 بهه را لیهتأوۀ واژ ش،یخهو آثهار از متعهدد مهوارد در زیهن ینهیخم امهام حضهرت معاصر، عارف
  33است. برده کار بهی قرآن اتیآ بواطن بهی ابی راهی معنا

 لیتأو یریتفس اصطالح
ی بههرا را ریههزی معنهها چهههار ن،عمههرا آلۀ سههور از هفههتم هیههآ ریتفسهه دریی طباطبهها عالمههه مرحههوم

                                                   
کاشانی)تأو یر ابن عربیتفس .28 کهه ا6، ص1، ج(یالت  منسهوب شهده  یبه ابهن عربه ر بهه اشهتباه،ین تفسهیه. قابل ذکر اسهت 

که تالیاز آن حکا یمتعدد قراین  یاست، ول کاشانیت دارد   است. ی  محق  

 .107، ص4، جعوالی اللئالی العزیزیه فی االحادیث الدینیه. 29

 .203، ص1، جلدرجات فی فضائل آل محمدبصائر ا .30

کتاب اهلل العزیز الحکیم .31  .203، ص1، جالمحی  االعظم و البحر الخضم فی تأویل 

 .220، صابن فارضه یتائ شرحر. : . 32

، شههرح دعهای سههحر ؛38هه 37، صشهرح دعههای سهحر؛ 60و  59، صشهرح حههدیث جنهود عقهل و جهههلاز جملهه: ر. :  33.
 .50ص
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 کند:  یم نقل گرانید قول از لیتأو

 «کهالم از متکلم مقصود و مراد»ی معنا به و ریتفس همان لیتأو متقدمان: نزد عیشای معنا. 1
 است؛

 متهأّخران انیهم در معنها نیها ؛«لفهظ ظهاهر بها مخهال ی معنها» متأّخران: نزد عیشای معنا. 2
 ؛است کرده دایپ معنا نیا دری نیتع وضع ل،یتأو لفظ گفت توان یم که افتهی و یش آنقدر
 شود؛ نمی محسوب نیز ظاهر مخال  که الهی آیات باطنی معانی. 3

 همهههانی انشهههائ احکهههام دری نهههیع امهههر نیههها اسهههت؛ آن بهههر کهههالم اعتمهههاد کههههی نهههیعی امهههر. 4
گر هم اخبار در و شده حکم عیتشر و جعل و انشا  موجب که استی مصلحت  گذشته هب مربوط ا
 و حهال بهه مربهوط اخبهار انهد. افتاده اتفهاق گذشهته در کهه اسهتی عیوقها و حهواد  همان باشند،

خَبربهه کههی اخبهار قسهم، کیه اند: قسهم دو ههم ندهیآ ی دسترسه قابهل مها عقهل و حهس بها  هها  آن م 
 واقهع نهدهیآ در ایه شهده واقهع حهال در کهه اسهتی امور همان هم اخبار از دسته نیا لیتأو است.

ههمل مثهه شههوند. یم وَن َله  اع  ْم َسههّمَ ههن َبْعههِد یهها  34َو فههیک  ههم ّمِ ْرِض َو ه 
َ
ْدنههَی اْْل

َ
وم  فههِی أ ِلَبههِت الههّر  غ 

ون  آخهرت جههان حهواد  ای یهالهه صهفات به که هستندی اخبار دوم، قسم 35.َغَلِبِهْم َسَیْغِلب 
 تفهاوت تنهها روند. یم ارشم به مزبور اتیآ لیتأو  ،یحقا همان زین موارد نیا در. شود یم مربوط
ی حهال در؛ اسهت ریپهذ امکهان مهای برا اولۀ دست لیتأو به علم که است آن اخبار از ریاخ قسم دو
 علهههم در راسهههخان انهههاا یاح و خداونهههد مخصهههوص تنهههها ات،یهههآ از دومۀ دسهههت لیهههتأو بهههه علهههم کهههه

36است.
 

 آن و کنههد یم نقههل لیههتأوی معنهها در هههم را گههرید قههول هفههت ادامههه، در، عالمههه مرحههوم البتههه
 در کهه هه گانهه هفهت اقهوال نیها شهمرد. یبرم فهوق گانهه چههاری معان از اولی معنا فرو  از رای معان
 :اند از عبارت ه اند شده انیب «لیتأو» و «ریتفس»ۀ واژ دو تفاوت قالب
 و شهود، یم اسهتعمال آن مفهردات و الفهاظ بهاب در شتریب ریتفس. است لیتأو از اعم ریتفس. 1
 و شهود یم اسهتفادهی آسهمانی هها کتابۀ بهار در شهتریب لیهتأو جمهالت. وی معان در شتریب لیتأو
 آن؛ ریغ و آن در ریتفس

                                                   
 (.47، آیه توبه سوره) «یشانند براى اا جاسوسان ان شمایو در م» .34

 ، روم سهوره) «یهروز شهوندزودى په به ،ه مغلهوب شهدندکه ن و آنان پس از آنین سرزمیتر یکان مغلوب شدند، در نزدیروم». 35
 (.1آیه 

 .41-37، صقرآن در اسالم؛ همچنین ر. : 44، ص3، جالمیزان فی تفسیر القرآن 36.
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 و صیتشهخ لیهتأوی وله ،است معنا کی متحمل تنها که استی لفظی معنا انیب ریتفس. 2
 دارد؛ را  ها  آن تحمل لفظ که استی معان ریسا نیب از لفظ محتملی معان ازی کی استنباط

 مقطو  ریغ و محتملی معان ازی کی حیترج لیتأو و است لفظی قطعی معنا انیب ریتفس .3
 ؛یمعان ریسا انیم از

 هیهآ در مهثال .یو مهراد قهتیحق انیب لیتأو و است متکلم مقصود و مراد لیدل انیب ریتفس. 4
هَک  ِإّنَ  ّبَ  رصههد مههاده از مفعههال وزن بههر مرصههاد، مییبگهو کههه اسههت آن رشیتفسهه 37َلِباْلِمْرصههاد َر
 در کهردنی سسهت از را مها هیهآ نیها مییبگو که است آن لشیتأو و است، مراقبتی معنا به رصدی
 دارد؛ یم باز ها  آن از غفلت وی اله اوامرۀ بار

 است؛ آن مشکلی معنا انیب لیتأو و لفظی ظاهری معنا انیب ریتفس. 5

 ت؛یدرا با لیتأو و شود یم حاصل تیروا از استفاده با ریتفس. 6

   38نظر. و استنباط راه از لیتأو و دیآ یم دست به دنیشن و تیتبع راه از ریتفس. 7

، آنی قرآنه کاربرد در، قرآن لیتأو که است باور نیا بر اقوال، نیاۀ هم رّد  ضمن عالمه، مرحوم
 وی نهیع امهر ههر نهه امها؛ اسهتی خهارج وی نهیع امهور از بلکه ست،ین مفهوم و معنا سنخ از اساساا 
 نسهبت کهالم، با آن نسبت کهی نیع امر بلکه باشند،  ها  آن لیتأو هم اخبار  یمصاد تا یخارج
ل   است. ظاهر به باطن نسبت ای مثال با ممّثَ
 نیها بهر قهرآن، بهرای فراطبیعهی و فرامهادی وجهودی انکهار ضهمن معاصهر، پژوههان قهرآن ازی برخ
 و لغهت در نههی زیهچ نیچنه قهرآن، یبهرای فرامهاّد ی قتیحق وجود فرض بر که ورزد یم اصرار نکته
 کهار به ریزی معنا دو ازی کی یبرا تنها قرآن در لیتأو بلکه است، نشده دهینام لیتأو قرآن، در نه

 39«.متشابه اتیآ هیتوج»ی برا ای و «یباطن و پنهانی معان انیب»ی برا ای یعن؛ یاست رفته
 و تفسههیر معنهای بههه گهاهی «یههلتأو»ۀ واژ مفّسهران، میههان در شهود، مههی مالحظهه کههه گونهه همهان
 واژه ایهن بیهت اههل روایات در که دید خواهیم ادامه در رود. می کار به «تفسیر» برابر در گاهی
 است. رفته کار به «تنزیل» برابر در غالباا 

 اتیروا در لیتأوی معنا
 در «لیهتأو»ۀ واژ کهاربرد مهوارد در دقهت و طههارت و عصهمت تیهب اههل اتیهروای بررس با

                                                   
 .14، آیه فجر سوره .37

 .46، ص3، جالمیزان فی تفسیر القرآن 38.

 .30، ص3، جالجامع یر االثریالتفس 39.
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 د:یآ یم دست به ریز مهمۀ نکت سه کم دست  ها  آن
 انیهم در کهه هه «ظهاهر خهالفیی معنها بهر کهالم حمهل»ی معنها بهه اصهال اتیهروا در لیتأو  یکم.
 است. نرفته کار به ه است کرده دایپ و یش معنا نیا متأّخران

 اسهت. آن «ریهتعب»ی معنها بهه کهه اسهت رفتهه کهار بهه ایهرؤی دربهاره گهاه اتیهروا در لیتأو دوم.
 افعههال آن «فلسهفه و سهّر »ی معنهها بهه کهه اسهت شههده داده نسهبت نمهاز همچههونی افعهال بهه بعضهاا 
 است. شده داده نسبت قرآن اتیآ به همی موارد در و است

 مطله »ی معنها بههی گهاه اسهت، شهده داده نسهبت قهرآن اتیهآ به لیتأو کهی موارد در سوم.
ی گهرید اریبسه مهوارد در شود، یم هم ریتفس و لیتنز شامل که است «هیآ از خداوند مراد و مقصود

 نظهر مهّد  هیهآ «یبطنی معنا»ی گاه موارد نیا در که است رفته کار به «لیتنز» برابر در «لیتأو»ۀ واژ
 توجهه دیهبا البتهه .یلهیتنز افهراد از ریهغی قیمصهاد و افهراد بهر اتیآ « یتطب وی جر»ی گاه و است،
  شهده شهمرده هیهآ بطنی، بطنی معان کنار در ز،ینی لیتنز ریغ  یمصاد نیا ات،یروا در که داشت
 شود: یم اشاره موارد نیا ازی برخ به نمونه عنوان به لیذ در است.
ؤ لیتأو (الف  آن ریتعبی معنا به ایر
 خداونهد داد، فرمهان زنهدان در وسه ی حهبس بهه مصهر پادشهاه کههی هنگهام :صهادق امام

  40کرد... یم ریتعب را انیزندانهای  خوابی و جهینت در و کرد الهام او به را ایرو لیتأو
 آن فلسفه و سر  ی معنا به نماز، همچون افعال ازی برخ لیتأو (ب

 گذشهههت، یم الحههرام مسهههجد صههحن از مؤمنههان ریهههام کهههی هنگههام عبهههداهلل: بههن احمههد
 گفهت:ی و بهه و شهمرد کهوین را او نمهاز پهس. بهود خوانهدن نماز حال در که افتادی مرد به نگاهش

 نمهاز ایهآ، خهدا دگانیهآفر نیبرتر عما  پسری ا د:یپرس مرد آن ؟یدان یم را نمازت لیتأو ایآ، مردی ا
د جز  ههیچی تعهال و تبهار  خداونهد که بدان، مردی ا فرمود: یعل دارد؟ زینی گرید لیتأو تعبا

 تنزیهل و لتأویه و متشهابهات دارای امهر، آنکهه  آن مگهر نفرمهود، مبعو  امور از امری با را پیامبری
 و نهاقص او نمهاز ندانهد، را نمهازش تأویهل کهه ههر پهس است. تعبد پایه بر ها این تمام و است بوده
 است. کامل غیر
 هنگههام بههه ههها دسههت کههردن بلنههد معنههای، خههدا آفریههدگان برتههرین عههّم  پسههر ای گفههت: مههرد آن

                                                   
ِبی َعْبِد اهلِل . 40

َ
َ   َعْن أ وس  َمَر اْلَمِلک  ِبَحْبِس ی 

َ
ا أ هْجِن  َقاَل: َلّمَ ْههِل الّسِ

َ
هر  ِْل َعّبِ َیا َفَکاَن ی  ْؤ یَل الّر  ِو

ْ
ْلَهَمه  اهلل  َتأ

َ
ْجِن أ ِفی الّسِ

م َیاه  ْؤ  (.290، ص12، جاالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار بحار) ر 
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 کهه اسهت بسهیطی یکتهای خداونهد، کهه[ اسهت ایهن آن ]معنای فرمود: چیست؟ االحرامه تکبیر
 لمهس مهورد ]ظاهری[ گانه پن  حواس با و شود نمی قیاس چیزی با؛ ندارد شباهت بدان چیزی

 گیرد. نمی قرار ادرا  و
 چیست؟ رکو  در گردن کشیدن معنای گفت: مرد آن

 بزنی. را گردنم چند هر؛ آوردم ایمان وحدانیتت به که است این آن تأویل فرمود:
 چیست؟ ننخستی سجده معنای گفت: مرد آن

 سهجده از سربرداشتن ]تأویل[ و آفریدی خا  از مرا خداوندا! که: است این آن تأویل فرمود:
 زمههین بههه را مهها کههه اسههت آن دوم سههجده ]تأویههل[ و آوردی بیههرون زمههین از را مهها کههه اسههت آن اول

 بیهرون زمهین از را مها دیگهر بهار کهه اسهت آن نیهز دوم سهجده از سربرداشتن ]تأویل[ و گردانی بازمی
 آوری. می

 چیست؟ تشهد در چپ پای روی بر راست پای گذاردن معنای گفت: مرد آن
   41دار. پای بر را ح  و بمیران را باطل، خداوندا که: است این آن تأویل فرمود:

 و ریتفس  ش امل ک ه «هی آ از خداون د م را  و مقص و  مطل  » یمعن ا ب ه ق رآن اتی آ لیتأو (ج
 .شو  یم هم آن لیتنز
تأویهل صهمد آن  فرمهود: علهی گفهت: پرسهیدند. صهمد معنهای از حنفیه بن محمد[] از .1

کههه  نههه و دارد صههورتی نههه شههبیهی، نههه و دارد مثلههی نههه جسههم، نههه و اسههت اسههم نههه خداونههد اسههت 
 نهه و اینجاسهت نهه أینهی، نهه و کیفهی نه مکانی، نه و موضعی نه حدودی، نه و حّدی نه تمثالی،
 سهکونی نهه  ایسهتاده، نهه و اسهت نشسهته نهه خالی، او از مکانی نه و تاس پر او از مکانی نه آنجا،

                                                   
ْؤِمِنیَن  41. ِمیر  اْلم 

َ
ْحَمَد ْبِن َعْبِد اهلِل َقاَل: َبْیَنَما أ

َ
َته   َعْن أ ی َفاْسَتْحَسَن َصاَل َصّلِ ٍل ی   ،َماّر  ِبِفَناِء َبْیِت اهلِل اْلَحَراِم ِإَذا َنَظَر ِإَلی َرج 
ل  َیا َهَذا  :َفَقاَل  ج  ِتَک  !الّرَ یَل َصاَل ِو

ْ
 َتْعِرف  َتأ

َ
ل   ؟أ ج  هاَل  !َیا اْبَن َعّمِ َخْیِر َخْلِ  اهلِل  :َقاَل الّرَ هِد  ِه َو َهْل ِللّصَ َعّب  یهل  َغْیهر  الّتَ ِو

ْ
َقهاَل  ؟َتأ

ه   :َعِلّی   ّنَ اهلَل َتَباَرَ  َو َتَعاَلی َما َبَعَث َنِبّیَ
َ
ل  أ ج    اْعَلْم َیا َهَذا الّرَ

َ
هّل  ِبأ ک  یهل  َو َتْنِزیهل  َو  ِو

ْ
َتَشهاِبه  َو َتأ  َو َلهه  م 

َ
هوِر ِإاّل م 

 
ْمٍر ِمهَن اْْل

ِد  َعّب  َها ِخَداج  َناِقَص  ،َذِلَک َعَلی الّتَ ّل  ک  ه   ت  ِتِه َفَصاَل یَل َصاَل ِو
ْ
هل   .ٍه َغْیر  َتاّمَ  ه  َفَمْن َلْم َیْعِرْف َتأ ج   َیها اْبهَن َعهّمِ َخْیهِر َخْلهِ   :َفَقاَل الّرَ

ْکِبیهَر  !اهلِل  وَلهی هَما َمْعَنی َرْفِع َیَدْیَک ِفی الّتَ
 
َکِمْثِلهِه َشهْی  :َفَقهاَل  ؟اْْل هِذی َلهْیَس 

َ
َحهد  اّل

َ
َقهاس  ِبَشهْی  ء   اهلل  اْلَواِحهد  اْْل ٍء َو اَل  اَل ی 

ْدَر   ِباْلَحَواّسِ  ْخَماِس َو اَل ی 
َ
ْلَمس  ِباْْل ل   .ی  ج  وِ   َما َمْعَنی َمّدِ  :َقاَل الّرَ ک  ِقَک ِفی الّر  ن  ِتَک َو َلهْو  :َقاَل  ؟ع  هه  آَمْنهت  ِبَوْحهَداِنّیَ یل  ِو

ْ
َتأ

ِقی ن  هل   .َضَرْبَت ع  ج  هْجَد  :َقاَل الّرَ وَلهی ِه َمها َمْعَنهی الّسَ
 
ْرِض َو َرْفهع   :َفَقهاَل  ؟اْْل

َ
هَک ِمْنَهها َخَلْقَتِنهی َیْعِنهی ِمهَن اْْل هّمَ ِإّنَ ه 

َهها الّلَ یل  ِو
ْ
َتأ

ِسَک َو 
ْ
ْجَد  َرأ ْخَرْجَتَنا َو الّسَ

َ
اِنَی  ه  ِمْنَها أ اِنَی  ه  الّثَ ِسَک ِمَن الّثَ

ْ
َنا َو َرْفع  َرأ ِعید  َنا َتاَر  ِه َو ِإَلْیَها ت  ْخِرج  ْخَرى ها َو ِمْنَها ت 

 
ل   .أ ج  َما  :َقاَل الّرَ

ِد  َشهّه  ْسهَرى ِفهی الّتَ ْمَنهی َو َطْرِحهَک اْلی  ِقهِم اْلَحه  )همهان :َقهاَل  ؟َمْعَنی َرْفِع ِرْجِلَک اْلی 
َ
ِمهِت اْلَباِطهَل َو أ

َ
هّمَ أ ه  هه  الّلَ یل  ِو

ْ
، 79، جَتأ

 .(270ص
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 خهالی او از مکهانی نهه نفسهانی، نهه و روحهانی نهه نهورانی، نهه و اسهت ظلمانی نه حرکتی، نه و دارد
 ایهن اسهت. کهرده خطهور کسهی قلهب به نه و دارد بویی و رنگ نه او، دربرگیرنده مکانی نه و است
  42است. یمنتف او از یکلّ ه ب امور
 در مؤمنهان ریهام که کند یم نقل جدش از پدرش از باقر امام ازی جعف دیزی بن جابر .2
 فرمهود رادیها را آن قهرآن، جمهع از فراغهت هنگهام بهه و خهدا رسول وفات از پس روز هن   کهی ا خطبه
 و سهاخت، عهاجز وجهودش بهه جهز دنیرسه از را بندگان اوهام که رایی خدا سپاس گفت: نیچن
 او بههری شههکل و هیشههب گونههه هههر رایههز شههد، مههانع کننههد لیههتخ رای و ذات کههه  ایههن از را شههانیا لعقههو

 و شههود ینمی رییههتغ و تفههاوت گونههه چیههه دچههار ذاتههش کههه اسههتی کسهه او بلکههه اسههت، ممتنههع
 کنهار در وی مکهان اخهتالف بها نهه امها جداسهت،یا اش از رد.یپذ ینمی ا هیتجز و ضیتبع کماالتش

گههاه  هها  آن از ممازجهت. رتصههو بهه نهه هاسهت آن  از جههز کههی ابهزار و لهیوسهه راه از نهه امها اسهت، آ
گاه شانیا از آن  یطر گهر تعبیهر نهدارد وجهود ]معلهوم[ آن جهزی علمه معلهومش و او نیب نباشد، آ . ا
که او ازلّی « کان» گر  برای او استفاده شود، تأویلش آن است  برای او به « لم یزل»الوجود است و ا

 کههی کسهان قهول از اسهت تر بلندمرتبهه و منهزه اریبسه او پس .أویل آن نفی عدم از اوستکار رود، ت
  43برگرفتند. او جزی معبود و دندیپرست را او جز

 مهراد و مقصهود مطل  معنای به تأویلۀ واژ شود، می مالحظه که گونه همان، روایت دو این در
 ایهن در شهود، مهی گفتهه آیهات ایهن تفسهیر نعنهوا بهه کهه آنچه لذا و است رفته کار به آیه از خداوند
 است. شده ذکر تأویل عنوان به روایات
ِط  هیآ فرمود: که کند یم نقل باقر امام از ریابوبص .3

َ
وایأ ِط  َو  اهلَل  ع 

َ
وایأ وَل  ع  س  ولِ  َو  الّرَ

 
ْمهرِ ی أ

َ
 اْْل

 عهرض شهانیا بهه د:یهگو یم ریابوبصه سهپس اسهت. شهده نهازل نیرالمهومنیام شأن در ْم ک  ِمْن 
                                                   

ِئَل اْبن  اْلَحَنِفّیَ  42. َمِد  ِه س  هوَر  :َقاَل َعِلهّی   :َفَقاَل  ،َعِن الّصَ هَمِد اَل اْسهم  َو اَل ِجْسهم  َو اَل ِمْثهل  َو اَل ِشهْبه  َو اَل ص  یهل  الّصَ ِو
ْ
َو اَل  ه  َتأ

َنا َو اَل َثّمَ  ِتْمَثال  َو  ْین  َو اَل ه 
َ
َکْی   َو اَل أ ود  َو اَل َمْوِضع  َو اَل َمَکان  َو اَل  د  ود  َو  َه اَل َحّد  َو اَل ح  ع   َو اَل ِقَیام  َو اَل ق 

 
 َو اَل َخََل

 
َو اَل َمََل

ون  َو اَل َحَرَک  ک  ْلَماِنّی  َو  ه  اَل س  وَرانِ  َو اَل ظ  وَحانِ َو اَل  ّی  اَل ن  ه  َمْوِضع  َو اَل َعَلی َلْوٍن َو ر  و ِمْنه  َمْوِضع  َو اَل َیَسع  ّی  َو اَل َنْفَساِنّی  َو اَل َیْخل 
ْشَیاء )همان ٍه اَل َعَلی َخَطِر َقْلٍب َو اَل َعَلی َشّمِ َراِئَح 

َ
 .(230، ص3، جَمْنِفّی  َعْنه  َهِذِه اْْل

ْعِفّیِ . 43 ِد ْبِن َعِلّیٍ اْلَباِقرِ  َعْن  ،َعْن َجاِبِر ْبِن َیِزیَد اْلج  َحّمَ ِبی َجْعَفٍر م 
َ
ِبیِه  ،أ

َ
ِه  ،َعْن أ هْؤِمِنیَن  َعْن َجّدِ ِمیر  اْلم 

َ
ِفهی  َقاَل: َقاَل أ

ْطَب  ِبّیِ  ٍه خ 
ْرآِن  ِه ِبِتْسَع  َخَطَبَها َبْعَد َمْوِت الّنَ اٍم َو َذِلَک ِحیَن َفَرَغ ِمْن َجْمِع اْلق  ّیَ

َ
ْن اْلَحْمد  هلِلَِّ  :َفَقاَل  ،أ

َ
ْوَههاَم أ

َ
ْعَجَز اْْل

َ
ِذی أ  اّلَ

ْکِل َبْل  َبِه َو الّشَ َل َذاَته  ِفی اْمِتَناِعَها ِمَن الّشَ ْن َتَتَخّیَ
َ
وَل َعْن أ ق  وَده  َو َحَجَب اْلع  ج   و 

َ
ِذی َلْم َیَتَفاَوْت ِفی َذاِتِه َو َلْم َتَناَل ِإاّل َو اّلَ  ه 

یَ  ْض ِبَتْجِز َک  ِه َیَتَبّعَ َماَزَج اْلَعَدِد ِفی  َن ِمْنَها اَل َعَلی اْلم  ِکِن َو َتَمّکَ َما
َ
ْشَیاَء اَل َعَلی اْخِتاَلِف اْْل

َ
َدا ِه َماِلِه َفاَرَق اْْل

َ
 ٍه َو َعِلَمَها اَل ِبهأ

َکهاَن َفَعَلهی تَ  ه  ِإْن ِقیَل  وِمِه ِعْلم  َغْیر   ِبَها َو َلْیَس َبْیَنه  َو َبْیَن َمْعل 
َ
ون  اْلِعْلم  ِإاّل هاَل َیک  َزِلّیَ

َ
یهِل أ ِو

ْ
هوِد َو ِإْن ِقیهَل َلهْم َیهَزْل َفَعَلهی  ِه أ ج  اْلو 

َک  ّواا  ل  َخَذ ِإَلهاا َغْیَره  ع  ْبَحاَنه  َو َتَعاَلی َعْن َقْوِل َمْن َعَبَد ِسَواه  َو اّتَ یِل َنْفِی اْلَعَدِم َفس  ِو
ْ
 .(221، ص4، ج)همان راا ِبیَتأ
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 ؟است اوردهین انیم به قرآن در تشیب اهل وی عل ازی نام خداوند چرا ند:یگو یم مردمکه  کردم
 آن رکعهات تعهداد از و کهرد نازل رسولش بر را نماز خداوند بگو: شانیا بهکه  فرمود باقر امام

 عههدد هبهه و فرمههود نههازل را حهه  و کنههد، ریتفسهه شههانیای بههرا خههدا رسههول تهها نگفههت، قههرآن دری زیههچ
ِط  هیهآ خداونهد کنهد. ریتفس شانیای برا خدا رسول تا نکرد اشاره قرآن در هم طواف اشواط

َ
هوایأ  ع 

ِط  َو  اهلَل 
َ
وایأ وَل  ع  س  ولِ  َو  الّرَ

 
ْمرِ ی أ

َ
 نیحس و حسن وی عل نأش در هیآ نیا و فرمود نازل زین را ْم ک  ِمْن  اْْل

 اوست.ی موالی عل پس، میاوی موال من که هر فرمود:ی عل باره در خدا رسول و شد نازل []
 خههدا از مههن و کنم، یمهه سههفارش تمیهب اهههل و خههدا کتههاب تیههرعا بهه را شههما فرمههود: خههدا رسهول و

 نیها خداوند و کند وارد من بر را  ها  آن حوض کنار در تا فکندینیی جدا دو نیا نیب که ام خواسته
 ترنهد. عهالم شما از آنان که دیاموزینی زیچ آنان به فرمود: خدا[ ]رسول و کرد. اجابت مرا خواسته

  کنند. ینم واردی ضاللت باب به و خارجی تیهدا باب از را شما شانیا
گههر و  گههرانید نهههیآ هههر فرمههود، ینمی معرفهه را هیههآ نیهها اهههل و نشسههت یم سههاکت خههدا رسههول ا

 هیهآ نیها قرآن در خداوند اما شدند، یم آنی مدع فالن و فالن آل و لیعق آل عباس، آل همچون
مها کههه: فرمهود نهازل را هلِ  اهلل   د  یههرِ ی   ِإّنَ ْجَس  م  ک  َعههْن  ْذِهَب ی  ْهههَل  الهّرِ

َ
ههَر ی   َو  ِت ْیهاْلَب  أ پههس . راا یهَتْطِه  ْم ک  َطّهِ

  44اند. علی و فاطمه و حسن و حسین ]علیهم السالم[ تأویل این آیه
 گرفتهه بر در نیز را آیه یلیتنز موارد که شده استفاده عامی معنای در «تأویل» نیز روایت این در
 است.

 کهار بهه لیهتنز برابهر در مهوارد ازی اریبسه در لیهتأو ات،یهروا در شهد، اشهاره باال در که گونه همان
 و اسههت هیههآی بطنههی معنههای گههاه اتیههروا نیهها در لیههتأو از مههراد 45ر.یتفسهه برابههر در نههه؛ اسههت رفتهه
 همهانی عنه؛ یاسهت شده نازل  ها  ۀ آنبار در ابتداءا  قرآن کهی افراد از ریغی قیمصاد و افرادی گاه

                                                   
 فما منعه أن یسمی علیاا  :إن الناس یقولون لنا  :قلت له ،لی بن أبی طالبعنه قال نزلت فی ع ،أبی بصیر هو فی روای 44.

کتابه کهان  ،و لهم یسهم ثالثها و ال أربعها ه،قولوا لهم: إن اهلل أنزل علی رسوله الصال :فقال أبو جعفر ؟و أهل بیته فی  حتهی 
و أنهزل  سهر ذلهک لههم رسهول اهللحتهی ف ،و أنهزل الحه  فلهم ینهزل طوفهوا أسهبوعا ،هو الذی فسر ذلک لههم رسول اهلل

ْم  ْمِر ِمْنک 
َ
وِلی اْْل

 
وَل َو أ س  وا الّرَ ِطیع 

َ
وا اهلَل َو أ ِطیع 

َ
کنهت مهواله  :فنزلت فی علی و الحسهن و الحسهین، و قهال فهی علهی أ مهن 

یوردهمها علهی حتی  ،: أوصیکم بکتاب اهلل و أهل بیتی إنی سألت اهلل أن ال یفرق بینهمافعلی مواله. و قال رسول اهلل
و لهن یهدخلوکم فهی  ،الحوض فأعطانی ذلک، و قال: فال تعلموهم فإنهم أعلم منکم، إنههم لهن یخرجهوکم مهن بهاب ههدى

الدعاها آل عباس و آل عقیهل و آل فهالن و آل فهالن، و لکهن أنهزل  ،و لم یبین أهلها باب ضالل، و لو سکت رسول اهلل
کتابه  ِریهد  اهلل  لِ اهلل فی  مها ی  ْم َتْطِهیهراا ِإّنَ هَرک  َطّهِ ْههَل اْلَبْیهِت َو ی 

َ
ْجَس أ م  الهّرِ

هْذِهَب َعهْنک  فکهان علهی و الحسهن و الحسهین و  ،ی 
 .(249، ص1، جکتاب التفسیر... )هتأویل هذه اْلی هفاطم

کاربرد تأویتوجه به ا .45 که   است. ع شدهیان متکلمان و مفسران شایر، بعدها در میل در برابر تفسین نکته الزم است 
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 شود. یم اشاره  ها  آن ازیی ها نمونه به لیذ در  .یتطب وی جر

وا  ر لیتنز برابر  ر لیتأوۀ واژ استعمال (   اتیر
 انهد بوده آیات از برخی در قرآن ابتدایی مصداق و مقصود افراد، از برخی که است آن مقصود

 مشهترکند، اولیهه افهراد آن بها صهفات در که دیگری افراد و شوند یم محسوب قرآن تنزیل اینها که
 محسههوب آیههه تأویههل افههراد، ایههن کههه دهنههد مههی تشههکیل تههاریخ طههول در را آیههات دیگههر مصههادی 

 شوند. می
برخههی از شههما بههرای  فرمهود: کههه اسههت کهرده نقههل خههدا رسهول از پههدرانش از صههادق امهام .1

که من تأویل قرآن می گونه   بهنی عله همهانی برخه آن و ،بهرای تنزیهل آن جنگیهدم جنگد؛ همان 
   46است. طالب یاب

 جهّل  و عهّز  خداونهد سهخن بهاره در کردمسؤال  کاظم امام از د:یگو یم لیفض بن محمد .2
هها ... ههدى َسههِمْعَنا َلّمَ هها  اْله   بههه کههه اسههت آن هیههآی معنهها و اسههت تیههوال ت،یهههدا فرمههود: ِبههِه  آَمّنَ
 و ظلهم و نقصهان از اورد،یهب مهانیا شیمهوال تیهوال بهه کهس ههر پهس .میهآورد مهانیا شیخهوی موال
  47.گفتم: این تنزیل آیه است؟ فرمود: نه، تأویل آن است هراسد. ینمی ستم
 «اتیآی بطنی معنا»یمعنا به لیتأو (  ه
 و اخههتالف وجههودی مههّدع کهههی ملحههد شههخص بهها شیخههو احتجههاج در مؤمنههان ریههام .1

 آن و دارد وجهودی شاهد خدا کتاب از سخن نیای برا ... فرمود: دبو قرآن اتیآ انیم در تناقض
 مقهرر لیاسهرائ بنی بر رو نیا از» فرمود: کهاست  برادرش قاتل ل،یقاب قصه باره در خدا سخن هم
 نیزمه روى بهر فسهادى ابکهارت ایه سهیک قتهل قصهاص بهه نهه را گهریدی سهک سکه ههر هکه میداشت
 سیک چون، بخشد اتیح او به هک سک هر و باشد. شتهک را مردم همه هک است چنان شد،کب

بخشههی در ایهن آیهه تهأویلی در بههاطن  حیهات 48«.باشهد دهیبخشه اتیههح را مهردم همهه هکه اسهت
که همچون ظاهر آن نیست و آن هم به معنای هدایت است؛  موجب تیهدا رایز خویش دارد 

                                                   
وِنّیِ . 46

ک  ٍد  ،َعِن الّسَ َحّمَ هوِل اهلِل  ،َعْن آَباِئهِه  ،َعْن َجْعَفِر ْبِن م  َکَمها  َعهْن َرس  هْرآِن  یهِل اْلق  ِو
ْ
َقاِتهل  َعَلهی َتأ ْم َمهْن ی  هه  َقهاَل: ِإّنَ ِمهْنک  ّنَ

َ
أ

یِلِه  ِبی َطاِلب ،َقاَتْلت  َعَلی َتْنِز
َ
َو َعِلّی  ْبن  أ  .(204، ص27، جه الی تحصیل مسائل الشریعهتفصیل وسائل الشیع)  َو ه 

َضْیِل  47. ِد ْبِن اْلف  َحّمَ ِبی اْلَحَسِن اْلَماِضی ،َعْن م 
َ
ه  َعْن َقْوِل اهلِل َعّزَ َو َجل  َقال َعْن أ ْلت 

َ
دى... : َسأ ا َسِمْعَنا اْله  ا ِبِه   َلّمَ  ،آَمّنَ

َدى اْلَواَلیَ  :َقاَل  ا ِبَمْواَلَنا فَ  ه  اْله  ،َفال یَ  ،َمْواَله   ِه َمْن آَمَن ِبَواَلیَ آَمّنَ ْلت   خاف  َبْخساا َو ال َرَهقاا ِویل :َقاَل  ؟َتْنِزیل   :ق 
ْ
، الکافی... ) اَل َتأ

 (433 - 432، ص1ج

 .32، آیه مائده سوره 48 .
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 کهه اسهت نیچنه تنهها و ردیهم ینم هرگهز بنامهد زنهده را او خداونهد کههی کسه و اسهتی ابد اتیح
  49کند. یم منتقل راحت و شیآسای سرا به محنت و رن ی سرا از را او خداوند
 فرمود: که کتابش در خداوند سخن [ی]معنا کردم: عرض باقر امام به سار:ی بن لیفض .2
ْح  َمْن  َو 

َ
ماَک فَ  اهایأ ّنَ

َ
ْح  أ

َ
اَس  اَی أ  غهرق ایه سهوختن از دادن نجهات فرمهود: ست[؟ی]چ عایَجِم  الّنَ

آن  فرمهود: چهه؟ سهازد یم رهنمهون تیههدا بهی گمراه از رای انسان کهی کس کردم: عرض شدن.
  50.معنا تأویل اعظم آیه است

 اسههت. شهده «تأویههل» بهه تعبیههر ههدایت، بهرای «احیههاء»ۀ واژ کهارگیری بههه از روایهت، دو ایهن در
 نجهات و افهراد بهه ظهاهری بخشهی حیهات همهان «احیهاء»ۀ واژ ظهاهری معنهای که است بدیهی
 واژه، ایهن تأویهل و بهاطنی معنهای فرمایهد: مهی امهام امها؛ اسهت ظهاهری و طبیعهی مرگ از آنان

 است. حقیقت و ح  راه سمت به  ها  آن هدایت و ها انسان به معنوی بخشی حیات

 «نزول شأن از ریغی گری   یمصا  بر  یتطب وی جر»ی معنا به لیتأو (و
کهه  آن جهز نهدارد، وجهودی ا هیهآ چیهه» کهه: تیهروا نیها باره در باقر ماما از د:یگو نهیاذ ابن .1
ی مّطلعهه و حههّد ی داراکههه  آن جههز نههدارد، وجههود آن دری حرفهه چیههه و اسههت،ی بههاطن و ظههاهری دارا

بهاطن  کههی بهاطن و داردی ظهاهر قهرآن فرمود: ست؟یچ باطن و ظاهر از مراد که: دمیپرس «است.
گذشههته اسههت و برخههی دیگههر از آن هنههوز نیامههده اسههتآن همههان تأویههل آن اسههت. برخههی از   .آن 

ی جهار مردگهان بهر برسهد آن ازی ا هیهآ لیهتأو هرگهاه اسهت. انیهجر در دیخورش و ماه همچون قرآن
 خداوند جز را آن لیتأو» فرمود:ی تعال شود.خداوند یمی جار زندگان بر که گونه همان شود، یم
گاه آن لیتأو از ما و 51«داند ینمی کس علم در راسخان و   52م.یآ

                                                   
ِبّیِ  .. . 49

َو َقْول  اهلِل  َو ِلَهَذا اْلَقْوِل َعِن الّنَ ِکَتاِب اهلِل َو ه  ه َشاِهد  ِمْن  ِخیهِه  ِه َعّزَ َو َجهّلَ ِفهی ِقّصَ
َ
ْجهِل ذِلهَک  :َقاِبیهَل َقاِتهِل أ

َ
ِمهْن أ

هاَس َجِمیعهاا   َکَتْبنا َعلی مها َقَتهَل الّنَ ّنَ
َ
ْرِض َفَکأ

َ
ْو َفسهاٍد ِفهی اْْل

َ
ه  َمْن َقَتَل َنْفساا ِبَغْیِر َنْفٍس أ ّنَ

َ
مها َبِنی ِإْسراِئیَل أ ّنَ

َ
ْحیاهها َفَکأ

َ
َو َمهْن أ

ْحَیا الّنَ 
َ
ّنَ اْلِهَداَیه اَس َجِمیعاا أ

َ
هَو َمهْن َههَداَها ِْل َکَظهاِهِرِه َو ه  ِویل  ِفی اْلَبهاِطِن َلهْیَس 

ْ
ْحَیاِء ِفی َهَذا اْلَمْوِضِع َتأ  ه  ِههَی َحَیها َه َو ِلْْلِ

هه  ِمهْن َداِر ِمْحَنه ل  َمها َیْنق  َبهداا ِإّنَ
َ
هْت أ اه  اهلل  َحّیهاا َلهْم َیم  َبِد َو َمْن َسهّمَ

َ
 ؛117، ص90، جبحهار االنهوار... )ٍه َو ِمْنَحه ٍه َلهی َداِر َراَحهِإ  ٍه اْْل

 .(241، ص12، جمستدر  الوسائل و مستنب  المسائل

ِبی َجْعَفرٍ . 50
َ
ْلت  ِْل َضْیِل ْبِن َیَساٍر َقاَل: ق  ِکَتاِبِه  َعْن ف  ها: َقْول  اهلِل َعّزَ َو َجّلَ ِفی  ْحَیها الّنَ

َ
مها أ ّنَ

َ
ْحیاهها َفَکأ

َ
 ،َس َجِمیعهاا َو َمْن أ

ْو َغَرٍق  :َقاَل 
َ
ْلت   .ِمْن َحَرٍق أ ى :ق  دا ْخَرَجَها ِمْن َضاَلٍل ِإَلی ه 

َ
ْعَظم ) :َقاَل  ،َفَمْن أ

َ
َها اْْل یل  ِو

ْ
َ  َتأ  .(210، ص2، جالکافیَذا

 .7آل عمران، آیه . سوره 51

ارِ » 52. ِد ْبِن َعْبِد اْلَجّبَ َحّمَ ِد ْبِن ِإْسَماِع  ،َو َعْن م  َحّمَ ورٍ  ،یَل َعْن م  َذْیَن  ،َعْن َمْنص 
 
َبها َجْعَفهرٍ  َه َعِن اْبِن أ

َ
ْلت  أ

َ
َعهْن َههِذِه  َقهاَل: َسهأ

َوایَ   َو َله  َحّد  َو َمْطَلع  َما َیْعِنی ِبَقْوِلِه َلَها َظْهر  َو  ٍه َما ِمْن آیَ  ِه الّرِ
َ
 َو َلَها َظْهر  َو َبْطن  َو َما ِفیَها َحْرف  ِإاّل

َ
هَو َبْطن  َقاَل َظ  ِإاّل ْهر  َو َبْطهن  ه 
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گهر و» کهه: خداونهد سهخن دربهاره صهادق امام .2  جنهگ بهه گریدیکه بها مؤمنهان از گهروه دو ا
گر و د.ینکاف آشتی انشانیم برخاستند،  ردهکه تعهدى هکه آن بها رد،که تعدى گرىید بر گروهیک  ا

گهر پهس گهردد. بهاز خهدا فرمهان بهه تها دیهبجنگ اسهت  راربرقه عادالنهه صهلحی انشهانیم بازگشهت، ا
فرمههود: تأویههل ایههن آیههه در روز بصههره  53،«دارد دوسههت را عههادالن خههدا هکهه دیههورز عههدالت و دیههنک

 سههتم مؤمنههان ریههام بههر کههه بودنههد شههانیا هههم و انههد )جنههگ جمههل( فههرا رسههید و ایشههان اهههل ایههن آیه
   54کردند.

 افتهاد من بر شانیا نظر کهی هنگام شدم. وارد خدا رسول بر د:یگو یمی فارس سلمان .3
که و ...، سلمانی ا فرمود:  روى مستضهعفان بهر هک میهست آن بر ما و» :ما تأویل این آیه هستیم 
 انهتکم نیسهرزم آن در را  هها  آن و*   میگردان وارثان و میساز انیشوایپ را آنان و میده نعمت نیزم

 ...55« میدههه نشههان دندیترسهه مههی آن از هکهه را زىیههچ انشههانیرکلش و هامههان و فرعههون بههه و میبخشه
  56الخبر.
 از غیههر مصههادیقی بههرای «تأویههل»ۀ واژ، شههود مههی مالحظههه کههه گونههه همههان نیههز روایههات ایههن در

ۀ آستان تا ها انسانۀ هم هدایتۀ مای قرآن که آنجا از یعنی است؛ رفته کار به نزول شأن مصادی 
 در ابتههداءاا  قههرآن کههه باشههد افههرادی مخصههوص آن احکههام کههه نیسههت چنههین اسههت، قیامههت روز

 و شهود، مهی شهامل نیهز باشند آنان شبیه که را کسانی تمام بلکه است، شده نازل  ها  آن توصی 
 تطبیهه  خودشههان بههر مناسههبت بههه بیههت اهههل را اسههرائیل بنههی شههأن در شههده نههازل آیههات لههذا
 دانستند. حجرات مبار ۀ سور نهمۀ آی تأویل نیز را جمل اصحاب و کنند می

                                                                                                                        
 
ْ
َمها َجهاَء َتأ ّلَ ک  هْمس  َو اْلَقَمهر   َکَمها َتْجهِری الّشَ ِْ َیْجهِری  َها ِمْنهه  َمها َقهْد َمَضهی َو ِمْنهه  َمها َلهْم َیِجه یل  ِو

ْ
یهل  َشهْی َتأ هون  َعَلهی  ِو ٍء ِمْنهه  َیک 

ْحَیاِء 
َ
ون  َعَلی اْْل َکَما َیک  ْمَواِت 

َ
وَن ِفی اْلِعْلِم َو  :َقاَل اهلل  َتَعاَلی ،اْْل اِسخ   اهلل  َو الّرَ

َ
یَله  ِإاّل ِو

ْ
ه ما َیْعَلم  َتأ مستدر  )  َو َنْحن  َنْعَلم 

 .(331، ص17، جالوسائل

 .9سوره حجرات، آیه  .53

ِبی َحْمَز  54.
َ
ِبی َبِصیرٍ  ،َه َعْن َعِلّیِ ْبِن أ

َ
ِبی َعْبِد اهلِل  ،َعْن أ

َ
هوا : لِفی َقْوِل اهلِل َعّزَ َو َجه َعْن أ هْؤِمِنیَن اْقَتَتل  َو ِإْن طاِئَفتهاِن ِمهَن اْلم 

ْخرى
 
ما َعَلی اْْل ما َفِإْن َبَغْت ِإْحداه  وا َبْیَنه  ْصِلح 

َ
ی َتِفی  َفأ ِتی َتْبِغی َحّتَ وا اّلَ مها   َء ِإلهی َفقاِتل  وا َبْیَنه  ْصهِلح 

َ
ْمهِر اهلِل َفهِإْن فهاَءْت َفأ

َ
أ

یهههل  َهههِذِه اْْلَیههه اْلِفَئَتههاِن  :َقهههاَل  ،ِباْلَعههْدِل  ِو
ْ
َمههها َجههاَء َتأ ْههههل  َهههِذِه اْْلَیههه ِه َیههْوَم اْلَبْصهههَر  ِه ِإّنَ

َ
ههْم أ ِمیهههِر  ِه َو ه 

َ
هههِذیَن َبَغههْوا َعَلهههی أ

َ
ههم  اّل َو ه 

ْؤِمِنیَن   .(180ه  179، ص8، جالکافی... )اْلم 

 .6و  5قصص، آیه  سوره .55

 َعْن َسْلَماَن اْلَفاِرِسّیِ  56.
ْسَنداا وِل اهلِل َقاَل: َدَخ  م  ا َنَظَر ِإَلّیَ َقاَل: َیا َسْلَمان ْلت  َعَلی َرس   :ِه ... َو َنْحن  تأویل َهِذِه اْْلیَ   َفَلّمَ

ِئّمَ  
َ
ْم أ ْرِض َو َنْجَعَله 

َ
وا ِفی اْْل ْضِعف  ِذیَن اْست  ّنَ َعَلی اّلَ ْن َنم 

َ
ِرید  أ ْم  ها َو ن  َن َله  َمّکِ م  اْلواِرِثیَن َو ن  ِرَی ِفْرَعْوَن َو َنْجَعَله  ْرِض َو ن 

َ
ِفی اْْل

وا یَ  کان  ْم ما  ما ِمْنه  وَده  ن  َن َو هاماَن َو ج  و  .(6، ص25، جبحار االنوار) ْحَذر 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 سوم

20 20 

 جهینت
 نکهات شهد، اشهاره فهوق در  هها  آن از هایی نمونه به که تأویلۀ واژ یروای کاربردهای مجمو  از
 آید: می دست به روشنی به زیر

 رود. می کار به «آن اصل به چیز یک ارجا » یا «ارجا » معنای به لغت در تأویل

 ،«کههالم از مههتکّلم مقصههود و مههراد مطلهه » کّلههی معنههای چهههار بههه تفسههیری اصههطالح در تأویههل
 بهه «اسهت آن بهر کالم اعتماد که عینی امری» و «باطنی معانی» ،«لفظ ظاهر اب مخال  معنای»
 است. رفته کار

 خههالف معنههایی بهر کههالم حمهل» معنههای بهه معمههوال «تأویهل» کههالم، و فقهه همچههون علهومی در
 رود. می کار به «ظاهر

 کهار بهه «یرتفسه» برابهر در «آیهات باطنی معانی بیان» معنای به معموالا  «تأویل» عرفان، علم در
 رود. می

یهها و خههواب بههه بسههیاری مههوارد در «تأویههل» روایههات، در  ایههن در کههه اسههت شههده داده نسههبت رؤ
 .است آن «تعبیر» معنای به موارد

 ایههن در کههه اسههت شههده داده نسههبت روزه و نمهاز همچههون افعههال از برخههی بههه گههاهی همچنهین
 است. تهرف کار به  ها  آن «تشریع حکمت» و «سّر » معنای به موارد

 تأویههل» اسههت. شههده داده نسههبت «قههرآن» بههه گههاهی روایههات، در «تأویههل» دیگههر، کههاربردی در
 نیهز آن «تفسهیر» و قهرآن «تنزیهل» شهامل که رود می کار به عامی معنای به گاهی روایات، در «قرآن
 دانست. «سخن از خداوند مقصود و مراد مطل » همان توان می را عام معنای این شود. می

 «تفسیر»ۀ واژ برابر در معموالا  عرفان، و کالم تفسیر، همچون علومی در «تأویل»که  آن الفخ بر
 است. رفته کار به «تنزیل»ۀ کلم برابر در غالباا  واژه این روایات، در رود، می کار به

 بهر کهالم حمهل» کهه - متکّلمهان از متهأخران میهان در واژه ایهن رایه  کاربرد خالف بر همچنین
 نرفتهه کهار به معنا بدین هرگز تأویلۀ واژ ،بیت اهل روایات در - است «ظاهر فخال معنای
 است.

 پنههان مصهادی  و بهاطنی معهانی» واژه، ایهن از مقصهود عرفهانی، رایه  کاربرد در که گونه همان
 اسهت رفتهه کار به معنا بدین فراوان تأویلۀ واژ نیز، بیت اهل روایات در است، «قرآنی آیات
 است. آن روایی کاربرد به تأویلۀ واژ عرفانی اصطالح بودن تر نزدیکۀ نشان نکته این و
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 کتابنامه
صح العربیه و الشهوارد _  نها[، ی]ب روت:یهب ،یاللبنهانی الشهرتوتی الخهور دیسهع ،أقرب الموارد فی ف 

 م.1889
 ء،الوفهاه مؤسسه روت:یهب ،یمجلسه بهاقر محمهد ،بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار _

 ق.1404
ی مرعشهآیهه اهلل   کتابخانهه قهم: صهفار، الحسهن بهن محمهد ،فی فضائل آل  بصائر الدرجات _

 ق.1404 ،ینجف
کلمههات القههرآن الکههریم _  کتههاب، نشههر و ترجمههه بنگههاه تهههران: ،یمصههطفو حسههن ،التحقیهه  فههی 

 .ش1360
کتاب العین _  میراهابه دکتهر وی مخزومی مهد دکتر:  یتحق ،یدیفراه احمد بن خلیل ،ترتیب 

 ق.1414 اسوه، قم: ب،یالط اسعد استاد: حیتصح وی سامرائ

 تهههران: ،ینههیالخم الموسههوی اهلل روح ،تعلیقههات علههی شههرح فصههوص الحکههم و مصههباح االنههس _
 ق.1410 دوم، اسالم، پاسدارۀ موسس

کاشهانی( _  ،یالعربه التهرا  اءیهاح دار روت:یهب ،یکاشهان عبهدالرزاق ،تفسهیر ابهن عربهی )تهأویالت 
 ق.1422

 .ش1387 د،یالتمهه مؤسس قم: معرفت، هادی محمد الجامع،لتفسیر االثری ا _
 قهم: ،یعهامل حهّر  خیشه حسهن بهن محمهد ،تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشهریعه _

 ق.1409 ،تیالب آله مؤسس

 تههران: خورشها، صهادق:  یهتحق و حیتصهح ،یصهریق محمهود بهن داود ،ابن فهارض هیتائ شرح _
 .ش1376 مکتوب، را یم
 آثهار نشهر و میتنظۀ موسس تهران:، ینیالخم الموسوی اهلل روح ،شرح حدیث جنود عقل و جهل _

 .ش1377 ،ینیخم امام
 امهههام آثهههار نشهههر و میتنظهههۀ موسسههه تههههران: ،ینهههیالخم الموسهههوی اهلل روح ،شهههرح دعهههای سهههحر _

 .ش1381 دوم، ،ینیخم
 عبهدالغفور احمهد:  یحقت ،یجوهر حماد بن لیاسماع ،الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه _

 ق.1399 دوم، ن،ییللمال العلم دار روت:یب عطار،
 ،یاحسهائ جمههوری اب ابن نیالد نیز بن محمد ،عوالی اللئالی العزیزیه فی االحادیث الدینیه _

 ق.1405 للنشر، الشهداء دیس دار قم:
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 را التهه اءیههإح دار روت:یههب ،یروزآبههادیف عقههوبی بههن محمههد نیمجدالههد ،القههاموس المحههی   _
 ق.1412 ،یالعرب

 .ش1373 ه،یاالسالم الکتب دار قم: ،یطباطبائ حسین محمد ،قرآن در اسالم _
کبهههری علههه حیتصهههح الکلینهههی، اسهههحاق بهههن عقهههوبی بهههن محمهههد ،الکهههافی _  محمهههد وی غفهههار ا

 ق.1407 چهارم، ه،یاالسالم الکتب دار تهران: ،یآخوند
 تهههران: ،یمحالتههی ولرسهه هاشههم دیسهه  یههتحق ،یاشههیع مسههعود بههن محمههد ،کتههاب التفسههیر _

 .ش1380 ه،یعلمۀ چاپخان
 مطالعهات وی انسهان علهوم پژوهشهگاه تههران: ،یصاحب جواد محمد ،وگوی دین و فلسفه گفت _

 .ش1377 فرهنگی،
 قهم: صهالح،ی صهبح ح:یتصهح و  یهتحق ،یرض دیس الحسین بن محمد ،المجازات النبویه _

 .ش1380 ث،یالحد دار
 .ش1375 مرتضوی،ی کتابفروش ران:ته ،یحیطر فخرالدین ،مجمع البحرین _
 آملههی، حیههدر سههید م،یالحکهه زیههالعز اهلل کتههاب لیههتأوی فهه الخضههم البحههر و االعظههم  یالمحهه _

 ق.1414 النشر، و الطباعهه مؤسس تهران:

 ،تیهههالب آله مؤسسههه قههم: نهههوری، نیحسهه رزایهههم ،مسههتدر  الوسهههائل و مسههتنب  المسهههائل _
 ق.1408

 ق.1405 ،هالهجر دار قم: ،یومّی الفی المقری عل بن محمد بن احمد ،المصباح المنیر _

 محمههد عبدالسههالم  یههتحق ا،یههزکر بههن فههارس ابههن احمههد نیابوالحسهه ،معجههم مقههاییس اللغههه _
 ق.1411 ل،یالج دار روت:یب هارون،

 و العلهم دار روت:یهب هه دمشه  ،یاصهفهان راغهب محمهد بهن حسین ،المفردات فی غریب القرآن _
 ق.1412 ه،یالشام الدار

 ق.1417 ،یاسالم انتشارات دفتر قم: ،یطباطبائ حسین محمد ،فی تفسیر القرآنالمیزان  _
 ابنی الجزر محمد بن المبار  السعاداتی اب نیمجدالد ،النهایه فی غریب الحدیث و االثر _

 .1367 چهارم، ان،یلیاسماع قم: ،ریاالث




