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 های مفهومی موجودامکان سنجی کشف شبکه
 در بافت پنهان آیات از رهگذر روایات تأویلی

 1 خانیامید قربان
 2محمدعلی تجری
 3محمدکاظم رحمان ستایش

 چکیده
ای دارنهد. ایههن أویلی بهه جههت معرفتههی جایگهاه ویه هدر میهان روایهات تفسهیری، روایههات ته

کننهههده داللت -روایهههات  کهههال  الههههی هسهههتند کهههه بهههازگو  سهههی  -ههههای غیهههر الهههاهر  کمتهههر برر 
ها تأثیر انگاره فراعرفی بودن، تحلیل محتوایی آنو بیشتر تحت است معناشناختی شده 

را در موضههع اتههها    شههود. چنههین رهیههافتی نههه تنههها شههیعهخههارج از توانههایی بشههر تلقههی می
کههال  الهههی قههرار داده، بلکههه راه دسههت یههابی بههه بخههش وسههیعی از تعطیلههی عقههل در فهههم 

کهرده اسهت. نظهر بهه اهمیهت ارائهه تحلیل ههای خردپهریر از ایهن معارف قرآن را نیه  مسهدود 
کشههف ارتباطههات مفهههومی بههین معههانی بههاطنی ابتههدا بههه  روایههات، جسههتار حاضههر بهها هههدف 

های عینهی در سهه حهوزه ت الاهر و پنهان پرداخته و سپس با ارائهه نمونههبررسی مفهو  باف
که معهانی بهاطنی فاقهد نشان می« نبأ عظیم»و « نعمت»، «حیات و ممات»مفهومی   دهد 

کهه  ارتباط مفهومی نبوده، بلکه در بافت پنهان دارای ارتباطات معنهایی منطقهی هسهتند 
گستردهشبکه  .دهندای را شکل میهای مفهومی 

 مفهومی، روایات تأویلی. : بطن، معانی باطنی، بافت پنهان، شبکههاکلیدواژه
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 مقدمه

گسهههترده ای از میهههراد حهههدیهی شهههیعه را تشهههکیل داده و بهههه سهههبب روایهههات تفسهههیری حجهههم 
شان، از قبیل ایضاح لفظی، ایضاح مفههومی، بیهان مصهدات، ترسهیم فضهای کارکردهای متنوع
گونه در ایهن میهان روایهات بهاطنی و تهأویلی از  4فی قابل تقسیم هسهتند.های مختلنزول و ... به 

 که خاستگاهشان علو  اختصاصی ائمه اطهار -ای برخوردارند. این روایات اهمیت وی ه
به خاطر مشتمل بودن بر معارف ناب، از امتیازات حدیث شیعه نسبت به اهل سنت  -است 

کهه البتهه بهه جههت داللتبه شمار می پژوههان غیهر الاهرشهان بعضهاو مهورد طعهن قهرآنههای آینهد 
گرفته گرچههه در روایههات اهههل سههنت نیهه  بهها تعههابیر  5انههد.سههنی و بههه تبههع ایشههان، مستشههرقان قههرار 

اما ایهن اشهارات غالبهاو وجهود بطهن را  6مختلف به وجود بطن برای آیات قرآن اشاره شده است،
کمتهر بهه شهکل مهورد کهرده و  کلهی بهرای آیهات اثبهات  ی معنهای بهاطنی بهرای الفها  و بهه صهورت 

که در روایات شهیعه نهاالر بهه آیهات متعهددی، عبارات قرآنی ارائه می کنند. این در حالی است 
گسترده چنهین اخبهاری بها اسهناد و تعهابیر  که البته با وجود 7معانی باطنی وارد شده است نقل 

وایهی  -مختلف در منابع حدیهی و تفسیری شهیعه  معهانی بهاطنی در نه د کهه خهود حکایهت از ری
کم بهر  -علمای امامیه دارد  کشهف قواعهد حها اما به نهدرت ایهن روایهات بررسهی داللهی بها ههدف 

کثر توضهیحاتی مهوج  بها آنآن کتفها شهده و حهدا هها ها شده و عموماو بهه نقلشهان در ذیهل آیهات، ا
گردیده است. یل -چنین رویکردی  8همراه   -ی اسهت که متهاثر از نگهاه فضهیلتی بهه روایهات تهأو

عقلههی بههودن و غیههر قابههل تحلیههل علمههی بههودن ایههن روایههات شههده و گیههری انگههاره فراسههبب شههکل
کهه ها را از حوزه اندیشهمحتوای آن کهرده اسهت. از ایهن رو اسهت  کندوکاو علمی خارج  ورزی و 

                                                      
گونه»برای مالحظه انواع روایات تفسیری ر.ک:  .4  .34-4، ص«شناسی و حجیتروایات تفسیری شیعه 
کهه چهون قهرآن. به عنوان نمونه، ذهبی شیعه اثناعشهری را مهتهم مهی5 انهد، ادعها را بها عقایهد و اغراضشهان مسهاعد نیافتهه کنهد 

که قرآن الاهر و باطن، بلکه بهاطنمی گفهتن در تفسهیر قهرآن ههای فراوانهی دارد و عقهلکنند  هها را تعطیهل و مهرد  را از سهخن 
کرده کنهد شهیعه مهی متوجهه دائرة المعهارف قهرآناند. این اتها  را باراشر، خاورشناس نی  در بدون شنیدن از امامانشان منع 

 (.Shīism and the Qurān, vol. 4, p595؛ 22، ص2، جالتفسیر و المفسرون)ر.ک: 

 .91-89، صهای تأویل قرآنروشبرای مالحظه تنوع تعابیر ر.ک:  .6
 .24و23، جبحار االنوار. ر.ک: 7

کلیدواژه8 گهرا« من بطهن القهرآن»و « هو من البطن»های . به عنوان مهال، بررسی  )بهرای نمونهه ر.ک:  المیه انسهن  ندر تفسهیر 
( و همچنهههههین مالحظهههههه 70، ص17؛ ج207، ص15؛ ج230، ص14؛ ج103و32، ص19؛ ج225، ص12؛ ج218، ص5ج

 گواه این مطلب است. نورالهقلینو  البرهانتفاسیر اثری شیعه به وی ه 
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هها کمتر شاهد آثهار علمهی بها موضهوع بررسهی مهدالیل ایهن روایهات و ارتباطهات معناشهناختی آن
که عد  توانایی  ارائهه تبیهین ابهان هستیم. شهناختی از معهانی بهاطنی، این همه در حالی است 

که اشاره شد، در موضع اتها  تعطیلی عقل در فههم قهرآن قهرار می دههد، و بهر شیعه را همان طور 
های جدیههدی از معههارف نههاب قرآنههی را بههرای تفکههر و پههریر دریچههههههای عقههلعکههس ارائههه تحلیل

گشوده و رویکرد تعبهدی بهه ایهن سهرمایهوهشتحقی  به روی پژ های معرفتهی را بهه رویکهرد گران 
کنهد. عهالوه بهر ایهن، دهد و در نتیجه، اتهامهات واههی علیهه شهیعه را رفهع میتحقیقی تغییر می

و ائمهه  که ریشه در علو  اختصاصی پیامبر -های خردپریر از این روایات عرضه خوانش
کهال  الههی و حقانیهت شاهدی بر جا -دارند  معصو  یگاه منحصر به فرد ایشان در علم بهه 

 ایشان است.
گهویی بهه ایهن با توجه به اهمیت و ضرورت چنهین مطالعهاتی، مقالهه حاضهر بها ههدف پاسهخ

کههه آیها می تههوان ارتباطههات مفههومی خردپههریری بهین معههانی بههاطنی آیهات یافههت، درصههدد سهاال 
کهه در روایهات بهرای الفها  و عبهارات های عینهی نشهان دههد معهاست با ارائه نمونهه انی بهاطنی 

گسسهته و غیرمرتبطهی نیسهتند، بلکهه قرآن بیان شهده اند، فاقهد ارتبهاط مفههومی نبهوده و معهانی 
دارای ارتباطهات  -نامیم که آن را بافت پنهان می -این معانی در بافتی ورای بافت الاهر آیات 

گستردهمعنایی منطقی بوده و شبکه دهند. به این منظور ابتدا بها ای را شکل میهای مفهومی 
کههرده و سههپس بههه بررسههی نمونههه ها تبیههین مفههاهیم اصههلی، چههارچوب نظههری پههژوهش را ترسههیم 

 پرداایم.می

 پیشینه
و تصهری  حضهرت بهه وجهود الههر و بطهن  وجود روایات تأویلی در میان احادیهث نبهوی

که سابقه توجه به معارف  9برای قرآن کهال  الههی باطنی و الیههنشان از آن دارد  های معنهایی در 
نیهه  در توضههی  بسههیاری از  ، امامههان معصههو گههردد. پههس از پیههامبربههه عصههر نههزول برمی

کردهآیهههات، معهههانی بهههاطنی آن گسهههتردههههها را بهههازگو  کهههه بهههه موجهههب آن حجهههم  ای از روایهههات انهههد 
کتههب حههدیهی و تفسههیری بههه ایههن نههوع روایههات اختصههاص یافتههه اسههت. محههدثان و  تفسههیری در 

کمال امانت کردهمفسران شیعه در طول تاریخ در  و بعضهی بهه شهرح و  داری این روایات را نقل 
گرانها پرداختهتوضی  آن کتاب  در ذیهل روایهات  الکهافیسهن  اند؛ به عنوان نمونه، شارحان 

                                                      
 .598، ص1. البرهان فی تفسیر القرآن، ج9
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کرده  االنهواربحهار انهد و یها عالمهه مجلسهی در جهامع روایهی تأویلی مضامین این روایات را تبیهین 
کاشهانی در  10ههایی ایهن روایهات را شهرح داده اسهت.تحت بیان  تفسهیر صهافیهمچنهین فهیک 

کرده است. با این وجهود، نگهاه مجمهوعی بهه ایهن روایهات و  ذیل برخی روایات توضیحاتی ارائه 
که توجه به ارتباطات معنایی میان آن ها مد نظر این شارحان نبوده است. این در حالی است 

ای بهه معهانی الهاهری قهرآن )در مقابهل معهانی بهاطنی( در یکهی دو دههه تمی و شهبکهنگاه سیسه
گرفته اسهت. توضهی ، آناخیر به طور وی ه مورد توجه قرآن کهه بها الههور معناشناسهی پژوهان قرار 

کههه در تعیههین معههانی واژه ، ابان1930سههاختارگرا در دهههه  ههها بایههد نگههاه شناسههان معتقههد شههدند 
گرفت. این نگرش برخالف نگهاه سیستمی به معنا د اشت و معنا را درون دستگاه ابان در نظر 
که واژه ها و ساختارها خارج و خود واژه را به صهورت یها امهر انت اعهی ها را از سیاتتاریخی بود 

ههههای دیگهههر ابهههانی مهههورد توجهههه قهههرار کهههرد و نسهههبت آن واژه را بههها واژهو فهههارز از سهههیات بررسهههی می
که از نامش پیداست، به سهاختار و مهتن اهمیهت داد. لرا معناشنمی ناسی ساختارگرا، چنان 
کهرد و  11داد.ای میوی ه این رویکرد در معناشناسی توسه  ایزوتسهو بهه مطالعهات قرآنهی راه پیهدا 

های علمههی فراوانههی در حههوزه معناشناسههی مفههاهیم قرآنههی شههد، امهها هنههوز آثههار او سههرآغاز نگاشههته
ات تههأویلی و معههانی بههاطنی راه نیافتههه اسههت. از ایههن رو، پههژوهش چنههین رهیههافتی بههه حههوزه روایهه

گا   .ها در این مسیر استحاضر از اولین 

 روایات تأویلی
گزیر از تبیههین معنههای تأویههل هسههتیم. تأویههل از مههاده  بههرای تعیههین معنههای روایههات تههأویلی نهها

ْول»  13اسهت.« ارجهاع»اش و معنای آن با نظر به ریشهه اصهلی 12به معنای رجوع اشتقات یافته« ای
در بهههاب تطهههور معنهههایی واژه تأویهههل در طهههول تهههاریخ، معهههانی مختلهههف مصهههدری و وصهههفی آن و 

گرفتههه اسههتهههای محققانههههای قرآنههی و روایههی ایههن واژه پژوهشاسههتعمال کههه بهها  14ای صههورت 

                                                      
گاهی از روش عالمه مجلسی در تحل10 کاوی و بررسی اندیشه عالمهه مجلسهی در تحلیهل »یل روایات تأویلی ر.ک: . برای آ وا

 .70-47، ص«مرآة العقولو  بحار االنوارروایات تأویلی آیات قرآن با تکیه بر 

کاربست قرآنی، ص. میدان11  .34-33های معنایی در 

 .81، ص1. النهایة فی غریب الحدیث و األثر، ج12

 .312، ص5مجمع البحرین، ج؛ 99. مفردات ألفا  القرآن، ص13

؛ 313، ص6؛ دانشنامه جههان اسهال ، ج25؛ روش شناسی تفسیر قرآن، ص27، ص3ر.ک: التمهید فی علو  القرآن، ج .14
 .371، ص14؛ دایرةالمعارف بزرگ اسالمی، ج23های تأویل قرآن، صروش
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گفت اصطالح ها مینظرداشت آن عموماو به معنای بیان معانی یها مصهادی  « تأویل قرآن»توان 
ان  اراده شههده از آیههات اسههت، و بههه همههین نسههبت روایههات تههأویلی، احادیههث منسههوب بههه پنههه

که متضمن معانی یا مصادی  غیر الاهر هسهتند. در ایهن  و ائمه اطهار پیامبر هستند 
کهه برخهی مفسهران و متهرادف بهوده و چنهان« روایهات بهاطنی»و « روایهات تهأویلی»معنا، اصطالح 

اند، نهاالر بهه ههر دو سهاحت معهانی و مصهادی  اشهاره داشهته« بطهن»پژوههان بهه حسهب واژه قرآن
کهه از عبهارات عالمهه طباطبهایی «روایهات جهری و تطبیه »اما اصهطالح  15هستند؛ ، همهان طهور 

کهه بیهانتنهها شهامل روایهاتی می 16شهود،استفاده می گهر مصهادی  آیهات، اعهم از مصهادی  گهردد 
گفهت رابطهه دو لهرا مهی 17گیهرد.را در برنمی گهر معهانیالاهر و پنهان هستند و روایهات بیهان تهوان 

عمو  و خصهوص مهن وجهه اسهت. از آنجها  18«روایات جری و تطبی »و « روایات تأویلی»مفهو  
کههه در سههاخت شههبکه مفهههومی در بافههت پنهههان، نظههر هههم بههه مصههادی  و هههم معههانی غیههر الههاهر 

 است. است، این پژوهش حوزه مطالعاتی خود را روایات تأویلی برگزیده

 شبکه مفهومی
ای روشن به منظهور نمهایش دانهش در الگوههایی بهه ههم یا دستگاه نشانه 19شبکه مفهومی

گره ههاپیوسته از قوس کهه در نظها  ابهان نمی 20هها اسهت.و  هها را مسهتقل از ههم تهوان واژهاز آنجها 
کرد و رابطه گرفت، لرا ساخت واژگانی یها ابهان، از معرفی  منظهر معنهایی شان را با هم نادیده 

گرفتهه شهود، درسهت مههل بافتههتواند به صورت شبکهمی کهه ههر ای از رواب  مفهومی در نظر  ای 
گههره گرفتههه تههار یهها پههودش را یهها رابطههه مفهههومی تشههکیل بدهههد و بههر روی هههر  اش یهها واژه قههرار 

کهریم نیه  بهه عنهوان متنهی یکپارچهه و حهای  شهبکه 21باشد. م معنهایی بهه هه به همین سان، قرآن 
                                                      

 .20، ص2، جمکاتب تفسیری؛ 616، ص32و ج 512، ص6، جتسنیم. 15

 .72، ص3، جسیر القرآن. المی ان فی تف16

کید بر اندیشه» .17  .42-41، ص«عالمه طباطبایی بررسی و تحلیل مبانی روایات جری و تطبی  با تأ

کارکرد نی  تفکیا قائل شده« روایات تطبی »و « روایات جری»البته برخی محققان بین  .18 کهه « تطبیه »اند و  را در روایهاتی 
کهارکرد و نوپدیهد تطبیه  مهیمفهو  عا  آیهه را بهر مصهادی  ناپیهدا  کهه مفههو  غیهر عها  آیهه را بهه « جهری»دههد و  را در روایهاتی 

 (.67، ص1، جتفسیر روایی جامعاند. )ر.ک: دهد، دانستهمصادی  پس از نزول سرایت می

19. Semantic network. 
20. Semantic Networks, p. 1011. 

 .151، صدرآمدی بر معنی شناس ابان .21
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 که از یکدیگر جدایند به یکهدیگر متصهل ههم هسهتند؛الفا  و عباراتش در عین این 22پیوسته،
که هر یا بیان گر دیگرى است، لرا نباید در فهم قرآن بهه مهدلول یها آیهه و آنچهه از به این معنا 

کتفهها نمههوده و بههدون لحهها  سههایر آیههات مههرتب ، بههه کاربسههت قواعههد ادبههی فهمیههده می شههود، ا
کهه کههرد.ه از آن یها آیههه بهه دسههت مهیمعنهایی  وجهود ایههن ارتباطهات مفهههومی در  23آیههد، تمسها 
کریم  ْعک  »که روایات نی  با عبهاراتی چهون  -قرآن  هبی هه  ب  ْعض  ه   بی ْنط  ْعهک   یی هی بی لی هه  عی ْعض  د  بی ْشههی  ؛وی یی

گویهها می گههواهی میبعضههی از آن بههه بعههک دیگههر  و  24«دهههدشههود و بعضههی از آن بههر بعههک دیگههر 
ت  » هههّد  صی هههه   ی  ْعض  ب   بی هههّر  کی ْعضهههاو وی الی ی  هههه   بی ْعض  ؛ بعضهههی از آن بعضهههی را تصهههدی  می بی ْعضهههاو کنهههد و بی

تها بهه امهروز غالبهاو در سهط   -هها اشهاره دارنهد بهه آن 25«کنهدبعضی از آن بعضهی را تکهریب نمی
گرفتههه اسههت کههو بههه نههدرت قههرآن 26مههدالیل الههاهری آیههات مههورد توجههه قههرار  اوی ایههن پژوهههان بههه وا

های انهههد. از ایهههن رو مقالهههه حاضهههر بهههه موضهههوع شهههبکهارتباطهههات بهههین مهههدالیل بهههاطنی پرداخته
یهابی بهه ارتباطهات مفههومی بهین مهدالیل مفهومی در الیه باطنی آیات پرداختهه و امکهان دسهت

 دهد. باطنی را مورد بررسی قرار می

 بافت 
کلیههههدی و جهههه ض الینفهههها بسههههیاری از فرضههههی ات و نظریههههات دانههههش مفهههههو  بافههههت عنصههههر 

کهاوی معنها دارد شناسی )به معنای عا  آن( به شمار میمعنا آید و نقش بس ایی در تحلیل و وا
که برخی ابان کشهف تا بدانجا  گهرفتن در بافهت  کهه معنها تنهها از خهالل قهرار  شناسهان معتقدنهد 

که در تعبیر معنا ماثرند و را می 28بافت 27شود.می ها را به دو آنتوان مجموعه عواملی دانست 
کههرد. عوامههل درون ابههانی عبههارت های انههد از مالفهههدو دسههته درون ابههانی و بههرون ابههانی تقسههیم 

که محی  ابانی یا واحد ابان را می که نهاالر واژگانی، صرفی، نحوی و آوایی  سازند، محیطی 
گفتهار یها مهتن اسهت. چنهین  بر رواب  دستوری و معنایی یها واحهد بها دیگهر واحهدهای زنجیهره 

                                                      
 .161، صبیولوژی نص .22

 .76، ص3، جالمی ان فی تفسیر القرآن. 23

 .192، صنهج البالغه .24

 .255، صالتوحید. 25

که مبتنی بر لحا  رواب  مفهومی بین مدالیل ای دانستهبرخی مفسران یکی از انواع تفسیر را تفسیر ارتباطی یا زنجیره .26 اند 
 (.18، ص1، جتفسیر نمونهالاهری آیات است )ر.ک: 

 .65، صیمعناشناس .27

28. Context. 
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انهد شود. در مقابهل، عوامهل بهرون ابهانی عبهارتنامیده می 29محیطی در اصطالح، بافت ابانی
کهه مقهارن تولیهد یها  گوینده و شنونده و دانش مشهترک ایشهان  از تمامی اشیا و اعمال پیرامون 

کال  را ترسیم میواحد ابانی هستند. این مالفه یافت  کهه ها فضای ساخت، انتقال و در کنند 
کهارکرد  31گوینهد.می 30ابهانیبه چنین فضایی بافهت غیر در اصطالح بهرای نشهان دادن تفهاوت 

گرفهت. در مههال تهوان از مهالبافت ابانی و بافت غیرابانی در تعیهین معنها می کمها  ههای ایهر 
از طریهه  بافههت « د»و « ج»از طریهه  بافههت ابههانی و در مهههال « شههیر»معنههای واژه « ب»و « الههف»

 غیرابانی قابل کشف است.
 الف( یا شیشه شیر به من بده.

کردند. گاومیش حمله  گله شیر ماده به آن   ب( یا 
که به سراز یخچال رفته است:[ به آن شیر دست ن ن.  ج( ]مادر به فرزندش 

کوچکش می  32گوید:[ به آن شیر دست ن ن.د( ]پدر در حال تعمیر دستشویی به پسر 
که  کارکردشان در تولیهد در دورهگرچه بافت و اقسا  آن مفاهیم نوالهوری هستند  های اخیر 

گرفتهمعنا مورد بررسی ابان کهه اسهت، امها سهابقه مطالعهات قرآنهی نشهان می شناسان قرار  دههد 
گفتهههه را تحهههت عنهههاوین دیگهههری همچهههون های پهههیشپژوههههان همهههواره، بسهههیاری از مالفههههقهههرآن

انهد؛ بهه عنهوان نمونهه دادهیمقتضای حال، سیات، قرینه و... در فهم مقاصد قرآن مد نظر قرار م
عبههدالقاهر جرجههانی )بههه نقههل از شههاطبی(، از جملههه علههو  الز  بههرای فهههم مقاصههد قههرآن را علههم 

که به تعبیر او مدارش هم به لحا  نفس خطاب و هم به لحها  معانی و بیان می داند؛ دانشی 
گوینده، بر شناخت مقتضای حال است. همو ضهرورت فههم قهرآن بهه ایهن دانهش را  مخاطب و 

 کند: چنین بیان می
گوینهدگان متفهاوت سخن واحد بهه حسهب موقعیت ههای مختلهف و مخاطبهان و 

گون است.قابل فهم به شکل گونا  33های 

                                                      
29. Linguistic context. 

30. Non-linguistic context. 

شناسان قدیم مسلمان براسهاس الگهوی ؛ بررسی بافت متن از دیدگاه برجسته ترین ابان212ص شناسی،درآمدی بر معنی. 31
 .181حاز  قرطاجنی، ص

 .212ص ،. همان32

 .146، ص4، جالموافقات؛ 49، ص2، جدرج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم .33
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تهر بهه مفههو  بافهت، شههید صهدر مفههو  سهیات را چنهین تبیهین تهر و ن دیهادر تعریفی جامع
 کند:می

کههه بههه الفهها   گونههه دلیلههی اسههت  کههه مههیمقصههود مهها از سههیات هههر  ههها را خههواهیم آنو عبههاراتی 
کهه بها  کلمهه دیگهری  بفهمیم، پیوند خورده است؛ خواه ایهن قرینهه از مقولهه الفها  باشهد، ماننهد 

دهنههد؛ خههواه ایههن قرینههه حههالی باشههد؛ عبههارت مههورد نظههر یهها سههخن بهههم پیوسههته را تشههکیل مههی
کهه سهخن در آن اوضهاع و احهوال مطهرح شهد ه اسهت و در فههم مانند اوضاع و احهوال و شهرایطی 

 34تأثیرگرار است.موضوع و مفاد  لفظ مورد بحث 
 گوید:و یکی از محققان معاصر در تعریف قرینه می

کال  و مراد  کال  ارتباط داشته و در فهم مفاد  که به نحوی با  قراین، اموری هستند 
کهال   گسسهته از  کهال  )قهراین متصهل( و خهواه  گوینده ماثر باشند؛ خواه پیوسهته بهه 

 35قراین منفصل( و خواه از مقوله الفا  یا از مقوله غیر الفا  باشند.)
کهه اصهولیان و مفسهران آن هها را )در تعهاریف خهود از قرینهه، سهیات و حهال مقایسه عناصری 

شناسهان بهه عنهوان بافهت، دخیهل در معنهها اند، بها آنچهه ابانخطهاب( مهاثر در فههم مهتن دانسهته
تههوان قههراین ها دارد؛ بههه عنههوان مهههال، میت بسههیاری از مالفهههداننههد، نشههان از تنههاالر و شههباهمی

لفظی را با بافت ابانی، قراین حالی و مقامی را با بافت موقعیتی و قهراین غیهر لفظهی را بها بافهت 
کشههف  کههه دانههش اصههول و تفسههیر در  غیرابههانی متنههاالر دانسههت؛ امهها تفههاوت عمههده ایههن اسههت 

کهههه ه مهههتن و موقعیهههت توجهههه داشهههتهعوامهههل مهههاثر در معنههها، عمومهههاو بهههه دو مقولههه اند؛ در حهههالی 
کرده است. 36شناسی عالوه بر این دو، به مقوله داناییابان   37نی  توجه وی ه 

 دانایی
گیهریم. شناسهی پهی میههایی از ابانتأثیر آن در فههم مهتن را بها ارائهه مهالتبیین این مقوله و 

کسهی« دههداش شهیر میخواهر پروی  به بچهه»جمله  کهه دانهش پیشهینی نسهبت بهه وجهود  بهرای 
                                                      

 .103، ص1، جدروس فی علم األصول .34

 .121، صقواعد تفسیر قرآن. 35

36. Knowledge. 

گرچه برخی قرآن 37 کرده و آن« های بدیهیتاثیر معرفت»پژوهان به .  ها را بهه عنهوان یکهی از قهرائن متصهل در فهم آیات اشاره 
تر و در فرآیند فههم دامنهه تاثیرگهراری شناسان مفهومی عا ن د ابان« یدانای» (، اما177اند )همان، صغیر لفظی برشمرده

که به تفصیل ابعاد آن را مورد بررسی قرار دادهوسیع  اند.تری دارد 
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اش کههه خههواهر پرویهه  شههیر خههودش را بههه بچهههشیرخشهها نههدارد، تنههها یهها تعبیههر دارد و آن ایههن
کهه چنهین دانشهی دارد، ایهن جملهه تعبیهر دیگهری ههم میمی کسهی  توانهد داشهته دهد؛ اما بهرای 

رادر پرویه  بهه به»دهد. همچنهین جملهه اش شیرخشا میکه خواهر پروی  به بچهباشد و آن این
شود، ن د مخاطهب دو  معنا و نادرست تلقی میکه ن د مخاطب اول بی« دهداش شیر میبچه

کهه از آن برخهوردار اسهت، قابهل تعبیهر اسهت . وقتهی صهحبت دربهاره به جههت دانهش مضهاعفی 
که نهنه  نهر بهه بچههنهن  به میان می اش شهیر خشها بدههد، منتفهی اسهت. آید، امکان این 

گههر فههردی در معنهها بههه نظههر میبی« دهههداش شههیر مینهنهه  نههر بههه بچههه»لههرا جملههه  رسههد، ولههی ا
کههه نهن  کنههد  کههه بهها شیشههه بههه بچههههایی تربیههت شههدهمسههتندی مشههاهده  هایشههان شههیر اند 

کهرده، قابهل تعبیهر اسهتمی کسهب  کهه   38.دهند، این جمله برای او به واسهطه دانهش جدیهدی 
که فارز ازها نشان میاین مهال قراین لفظی و مقامی چگونهه وجهود دانشهی مضهاعف در  دهند 
گراشته و جملهفهم متن  که تها پهیش از آن بهرای مخاطهب قابهل تعبیهر نبهود، معنهادار تأثیر  ای را 

 کند.های متعدد از یا متن را برای او ایجاد میکرده و یا امکان خوانش

یهل آن، سهبب شهده اسهت اهمیت مقوله دانایی و امکان درج عناصر متنی و موقعیتی در ذ
کننههد. ایشههان بافههت را  شناسههان بافههت راکههه برخههی ابان فقهه  در قالههب مقولههه دانههایی تحلیههل 

که مبنای فههم و برداشهت دانایی  پس زمینه مشترک میان متکلم و مخاطب می دانند؛ دانایی 
کههاربری ابههانی مههتکلم می مخاطههب لههه شههمولیت دانههایی را نسههبت بههه عناصههر دو مقو 39شههود.از 

کسههی در خیابههان از مهها ب رسههد: دیگههر )مههتن و موقعیههت( می گههر  تههوان بهها یهها مهههال نشههان داد. ا
کههه سههاعت چنههد اسههت، فهههم منظههور او « سههاعت خههدمتتون هسههت » و مقصههودش ایههن باشههد 

که ما قراین لفظی چهون  کهال »منوط به این است  ، قهراین حهالی و مقهامی چهون «پرسشهی بهودن 
کهه بدانهد مهن »، «زندف نامربوط نمیگوینده فرد عاقلی است و حر» گوینهده ایهن نیسهت  هدف 

و دانهش پیشهینی « گوینهده بها مهن شهوخی نهدارد و در سهاالش جهدی اسهت»، «ساعت دار  یا نه
که زمان را نشان میساعت وسیله»چون  کهه ههر  40را مهد نظهر قهرار دههیم.« دهدای است  از آنجها 
تأثیرگههرار باشههد، تهها بتوانههد در فرآینههد فهههم او ای بایههد در حههوزه ادراک مخاطههب وارد شههود قرینههه

توان قراین لفظی و مقامی مهال باال را هم تحت مقوله دانایی قرار داد. از این رو برخی دیگهر می

                                                      
کنده، دفتر پنجمنوشته. 38  .285-284، صهای پرا

39. Principles of Pragmatics, p.13. 

کنده دفتر پنجمنوشته .40  .262ص ،های پرا
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کرده و به مفهو  جامعاز ابان بافت »تر شناسان حتی تمای  بافت درون ابانی و برون ابانی را رد 
گفتار در قالهب از این من 41اند.قایل شده« ادراکی عبهارت اسهت « دانهایی»ظر بافت یا متن یا 

که متکلم و مخاطب باید بدانند.   42از آن چی های مفروضی 
های متنههی و مههوقعیتی را از منظههر شههناختی تحههت مقولههه دانههایی قههرار دهههیم و خههواه مهها مالفههه

یهم و خهواه مهتن، موقعیهت و دانهایی را مقهوالتی در عه کهی بهه حسهاب آور رض ههم ذیل بافت ادرا
دانهش  45پیشهینی، دانهش 44دانهش متقابهل، 43مشهترک، بدانیم، نقهش انهواع دانهایی نظیهر دانهش

گوینده و نویسنده غیر قابل انکار است.  47دانش برون ابانی، 46درون ابانی،  و... در فهم مراد 
گرفتهه اسهت، تقسهیم آن بهه دانهش فهردی و  کهه در مقولهه دانهایی صهورت  از جمله تقسهیماتی 

که این دو نوع دانش خود عامل ایجاد دو نوع ابهان، یعنهی ابهان فهردی و اجت دانش ماعی است 
اجتماعی هستند. در ادامه با تبیین این مفاهیم به تحلیل بافت پنهان و بافهت الهاهر خهواهیم 

 پرداخت.

 دانش فردی 
که هر فرد از جهان خارج به دست می آورد، اطالعاتی فردی و وی ه همان شخص اطالعاتی 

کههه بههه تجربههه شخصههی فههرد بههاز . مجموعههه ایههن اطالعههات دانههش فههردی را ایجههاد میاسههت کنههد 
کنند؛ بهه عنهوان مههال، توانند داللتدر بستر این دانش الفا  می 48گردد.می های جدید پیدا 

گر شخصی، برادری به نا   داشته باشد، این واژه بهرای او و دیگهران دو معنهای متفهاوت « هرم »ا
که از ارتفاع میخواهد داشت. برا کهه ویه ه معنای خاصی می« نردبان»ترسد، واژه ی فردی  یابد 

که در دوران مدرسه نهاالمی بهه نها   کهه او را تنبیهه « محمهودی»اوست یا شخصی  داشهته اسهت 
 49انهدازد. او را بهه یهاد تنبیهه می« محمهود»یها حتهی « محمودی»کرده است، در بزرگسالی نا  می

                                                      
 .259، صهمان .41

کریم. 42 کارگفتی در قرآن   .64، صمبانی تحلیل 

43. Shared knowledge 

44. Mutual knowledge 

45. Prior knowledge 

46. Linguistic knowledge 

47. Encyclopedic knowledge 

کاربست قرآنیمیدان. 48  .261ص ،های معنایی در 

کههه آیهها داللههت . بحههث پههر دامنههه49 کههه داللههت را تههابع اراده ای در دانههش اصههول مطههرح اسههت  کسههانی  تههابع اراده اسههت یهها نههه  
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کهههه فهههردی اسهههت؛ ایهههرا بهههر حسهههب ذههههن، ابهههانی را پدیهههد مهههی نظههها  یهههافتن ایهههن معهههانی در آورد 
کهه در مقها  انتخاب گرفته است. ایهن ابهان همهانی اسهت  های شخصی از جهان خارج شکل 

گرفته می کار   50نامند.شود و اصطالحاو آن را ابان فردی میاندیشیدن نی  به 

 دانش اجتماعی
گهر چهه انسهان کنههار نهای عهها  بهه دسهت مهیدانهش خههود را از طریه  تجربهه بهه مع ا آورد، امها در 

های شخصههی منحصههر بههه فردکههه منجههر بههه درک فههردی شههده و در نتیجههه معههانی فههردی را تجربههه
که درک مشترک حاصهل زند، تجارب مشترکی هم بین انسانبرای واژگان رقم می ها وجود دارد 

گاهی هههها، معهههانی مشهههترک را بهههرای افهههراد در پهههی دارد.از آن ی برآمهههده از تجهههارب ههههامجموعهههه آ
کههه اهههل ابههان از طریهه  آن، بهها یکههدیگر مشههترک را می تههوان دانههش اجتمههاعی مشههترک دانسههت 

گرفتههه و تفهههیم و تفههاهم می کههه میههان ارتبههاط  کننههد. ایههن دانههش همههان دانههایی مشههترکی اسههت 
متکلم )نویسنده( و مخاطب )خواننده( وجود دارد و بر اساس آن طهرفین یها مخاطبهه معهانی 

 51کنند.ان خود رد و بدل میرا می
کننهههد و سههخن یکهههدیگر را لههرا بهها وجهههود ابههان فهههردی، افههراد می تواننهههد بهها یکهههدیگر صههحبت 

کلیت کلیتمیهها سهخن بفهمنهد. در چنهین شهرایطی، ایشهان در قالهب  گهر گوینهد؛  کهه ا ههایی 
ر دارد؛ به عنوان ها قرانماید، بلکه بر پایه اشتراکها را نمیچه مبتنی بر تجربه است، اما افترات

کلیههدی  کههرده باشههد، در خیابههان بههه دنبههال همههان جا گههم  کلیههدی خههود را  مهههال، وقتههی فههردی جا
کسی میمی کلیهدی پیهدا نکردیهد »پرسد گردد؛ ولی وقتی از  کلیتهی « آیا یا جا ایهن واژه را در 

کهار می کهه در ایجهاد ارتبهاط بهبه  کهه بهرای او نیه  مفههو  اسهت. ایهن ابهان همهان اسهت  کهار بهرد  ه 
از نوعی ابهان فهردی  اساس، انساناین بر  52گویند.رود و اصطالحاو به آن ابان اجتماعی میمی

و ویهه ه خههود برخههوردار اسههت و بههه هنگهها  ایجههاد ارتبههاط بهها دیگههران آن ابههان فههردی را بههه ابههان 

                                                                                                                             
گوینههده نباشههد، تنههها تههداعی معههانی مههی کههه همههراه بهها اراده  داننههد، انتقههال ذهنههی از یهها لفههظ بههه یهها مفهههو  را در حههالی 
و در  انهدسینا، خواجه نصیر الدین طوسی و مظفر قایل به شرطیت اراده در داللهت شهدهدانند. اندیشمندانی چون ابنمی

مقابل محققانی چون آخوند خراسانی و شههید صهدر مخهالف چنهین شهرطیتی هسهتند )بهرای اطهالع بیشهتر ر.ک: مهدخل 
 (.دائره المعارف بزرگ اسالمیو  دانشنامه جهان اسال در « داللت»

 .41، صدرآمدی بر معنی شناسی. 50

کریم .51 کارگفتی در قرآن   .96، صمبانی تحلیل 

 .41، صیدرآمدی بر معنی شناس .52
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ترین شهکل ممکهن از ابهان فهردی نشهانکند. این ابان اجتمهاعی بهیمی« رم گردانی»اجتماعی 
 53گویان، یا ابان اجتماعی مشترک باشد.تواند میان سخناست و به همین دلیل می

که مبنای تعامالت ابانی میهان اههل یها ابهان در عرصهه  -عالوه بر ابان اجتماعی مشترک 
که افهراد، دارای تجربیهات شخصهی مشهترک باشهند و بهر  -اجتماع است  این امکان وجود دارد 

کننههد؛ بههه عنههوان نمونههه، در مهههال اسههاس، برخههی واژگههان را  ایههن بههه معههانی  فههردی مشههترک تعبیههر 
که ناالمی به نا   که او را تنبیهه می« محمودی»فردی  گهر دیگهر همکالسهان داشته است  کهرده، ا

ههها واژه های شخصههی مشههابهی از آن نههاالم داشههته باشههند، بههرای همگههی آنآن فههرد هههم تجربههه
تواننهد ایهن ر تنبیه دارد. از ایهن رو ایشهان میبه لحا  دانش فردی مشترک داللت ب« محمودی»

گفت کهه واژه را در  کار ببرند تا آنجا  که بینشان مشترک است، به  وگوهای خود در معنای فردی 
گردد.عالوه بر معنای اجتماعی  اش حای  معنای نمادین 

کهههه مبتنهههی بهههر مطالعهههات ابهههان میهههان دانهههش فهههردی و دانهههش  شناسهههی تجربهههیبههها تفکیکهههی 
گرفت،اجتماع به تحلیل بافت  ی و به همان نسبت میان ابان فردی و ابان اجتماعی صورت 

کریم می  پرداایم.الاهر و پنهان در قرآن 

 بافت ظاهر و پنهان
که در فهم متن می گرشت، انسان دو نوع دانش دارد  کدا  را مبنای بر اساس آنچه  تواند هر 

گههر نامههه کههه نههدانیم نویسههنده ای خطههاب بههه مههاتعبیههر و درک قههرار دهههد. ا اش نوشههته شههده باشههد 
ابانهان بهه کیست، به طور طبیعی، بر اساس دانش اجتماعی خود و معانی مشهترک بهین پارسهی

که نویسندهتعبیر آن می گر بدانیم  یم، اما ا اش دوست صهمیمی دوران مدرسهه ماسهت، در پرداا
یم،  که با او دار کهرد. از ایهن رو این صورت متن را از مجرای دانش فردی مشترکی  تعبیر خهواهیم 

هههای در مهال« محمههودی»ممکههن اسههت برخههی الفهها  و عبههارات در خههوانش دو  )ماننههد واژه 
که در خوانش اول چنین نبودند و واجد  کنایی، استعاری، نمادین و... شوند  پیشین( برایمان 

کههه خههوانش اول فاقههد آنداللت گونههه توانههههها بههوده اسههت. لههرا مههتن واحههد میهههایی شههوند  د دو 
کههه از مجههرای دانههش اجتمههاعی فهمیههده میداللههت داشههته باشههد: داللت شههوند و هههای الههاهر 

کاربست دانش فردی کشف میداللت که با  گردنهد. نکتهه حهای  اهمیهت آن اسهت های پنهان 
کرده و معنادار و قابل فههم که متن می تواند در هر دو خوانش پیوستگی و انسجا  خود را حفظ 

                                                      
کنده دفتر پنجمنوشته .53  265، صهای پرا
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کهه بهه جههت شههرت تصهدی  نشان دادن این مطلب می باشد. برای توانیم از نمونه واقعی ایر 
کراتی دربههاره  1390کنههد، بهههره بگیههریم. در دهههه تر میمطالههب بیههان شههده را سههاده در ایههران مههرا

که پهس از انجها  توافه  یکهی از مسهئوالن ای با دولتمسائل هسته گرفت  های خارجی صورت 
کرد:نسبت به برخی انتقادات عب  ارت ایر را بیان 

کههردیم و درب بههاز بههه روی مههرد  بههاز شههده اسههت و  مهها غاصههب را از بههاز خههود بیههرون 
کهودک بهه درب بهاز آمهده و میامروز عده کهه ای  کجاسهت  گالبهی  گوینهد، سهیب و 

کههه نهالمی کنههیم. امههروز ایههن بههاز  هههای آن تههازه غههرس شههده، آمههاده خههواهیم میههل 
 54شستن صبر الز  است.باروری است، اما برای به ثمر ن

کههه نسههبت بههه عبههارت بههاال سههخنان یکههی از مسههئوالن دولتههی پههس از توافهه  هسههته ای اسههت 
کرده ها ابانهان حتهی سهالاند. ایهن عبهارت بهرای تمها  پارسهیبرخی انتقادات داخلی آن را ابراز 

اری آن شههود. بههه بیههان دیگههر، معنههادای قابههل فهههم بههوده و معنههادار تلقههی میقبههل از توافهه  هسههته
گاهی از این تواف  نامهه بهین المللهی و فضهای پیرامهونی آن نیسهت. در همهین حهال، متوقف بر آ

کههه از ایههن تواف  نامههه و فضههای اجتمههاعی آن مطلههع هسههتند، از دانههش فههردی مشههترکی افههرادی 
که بر آن اساس، داللتبهره گهردد؛ بهه عنهوان های جدیدی از عبارت برایشان نمایان میمندند 

داللت بر دستاوردهای یها توافه  بهین المللهی « گالبی»و« سیب»در خوانش دو  واژگان  مهال،
که در خوانش اول این داللت پنهان بوده و این دو واژه فق  اشاره بر دو نهوع می کنند؛ در حالی 

داللهت بهر دشهمنان و بهدخواهان ملهت ایهران، « غاصهب»میوه دارند. همچنهین در خهوانش دو  
داللههت بههر « کههودک»ای و داللههت بههر مقطههع زمههانی پههس از توافهه  هسههته« وزامههر»شههاخص زمههانی 

کهه عبهارت مهرکور در پرتهو دانهش فهردی و دانهش منتقدان تواف  بین المللی دارند. بها وجهود ایهن
کرد، ولی در ههر دو خهوانش پیوسهتگی و انسهجا  خهود را  گونه تعبیر متفاوت پیدا  اجتماعی دو 

کرده و معنادار به شمار م  آید.یحفظ 
کهههریم بهههه همهههین نسهههبت می کهههرد. بهههاطن قهههرآن  کهههریم را نیههه  تبیهههین  تهههوان الهههاهر و بهههاطن قهههرآن 

کههه پیههامبرمههدلول در پرتههوی علههم اختصاصههی  و امامههان معصههو  های پنهههانی اسههت 
تهوان آن را دانهش فهردی که با توضهیحات بیهان شهده می -کنند. این علم را درک می خویش آن

که امکان خهوانش مهتن قهرآن هایی را برای آیات رقم میبافت - مشترک بین ایشان دانست زند 
گونه کنهد. لهرا وقتهی در ابهان عرفهی ای متفاوت از خوانش سایر افراد برای ایشهان فهراهم میرا به 

                                                      
شهنبه ، انتشار یافته در روزنامه اعتماد به تاریخ دو1395آبان  2. ر.ک: سخنان رئیس جمهور در جمع مرد  اراک در تاریخ 54

 .3655شماره  ،1395آبان  3
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توانند در خوانشی مبتنی بر دانش فهردی داللهت بهر دسهتاوردهای می« گالبی»و « سیب»واژگان 
کنند، کهه بها تحفهظ بهر مبنهای  یا تواف  بین المللی  بهه لسهان قهو  بهودن و »قابل پهریرش اسهت 

ههای جدیهد یافتهه و الفها  و عبهارات قهرآن داللت ، در خوانش ائمه اطههار«عرفی بودن قرآن
ههونgبههه عنههوان مهههال در آیههه  ْیت  ههین  وی الّزی ههین  »، وی الّت  ههون»و  بههه امهها  حسههن« الّت  ْیت  بههه امهها  « الّزی

یهههانgیههها در آیهههات و  55تفسهههیر شهههوند حسهههین ق  ْلتی ْین  یی ْحهههری جی اْلبی هههری ههها  وی می ْال  ههها الّل  می ْنه  ج  م  ْخهههر  ... یی
ْرجههههان ْین  »مههههراد از  56،اْلمی ْحههههری هههها  وی »و مههههراد از  و حضههههرت فاطمههههه امهههها  علههههی« اْلبی ْال  الّل 
ْرجان گهردد. و اما  حسین اما  حسن« اْلمی در مقابهل بهاطن، الهاهر قهرآن عبهارت  57بیهان 
که مبتنهی بهر دانهش اجتمهاعی از رهگهرر اصهول عقالئهی محهاوره مدلولاست از  های آشکاری 

 قابل درک هستند.

با این توضی ، از الاهر و باطن و با عنایت به تعریف بافهت )مجموعهه عوامهل مهاثر در تعبیهر 
ههم تأثیرگرار در فهم الاهر قهرآن را بافهت الهاهر و برآینهد عناصهر مهاثر در فهای متن(، برآیند مالفه

 نامیم.باطن قرآن را بافت پنهان می

 های مفهومیشبکه
گرشههت، معههانی بههاطنی بیههان شههده در روایههات تههأویلی، متخههر از بافههت پنهههانی  بنهها بههر آنچههه 

کهههه پیهههامبر گرچهههه  و ائمهههه اسهههت  در پرتهههو دانهههش فهههردی خهههود بهههه آن دسترسهههی دارنهههد. 
از ابهراز و اشهاره معلمهین  برداشت چنین معانی در ابتدا برای سایرین ممکن نیسهت، ولهی پهس

کاوی آنحقیقی قرآن، دیگران می کنهون پهس از تبیهین مفهاهیم پهژوهش توانند به وا ها ب ردازند. ا
هایی از معههانی بههاطنی نشههان حاضههر و ترسههیم چههارچوب نظههری آن، در ایههن بخههش بهها ذکههر نمونههه

گسسهههته و بیمهههی کهههه ایهههن معهههانی دارای ارتباطهههات منطقهههی بهههوده و  از یکهههدیگر ارتبهههاط دهیم 
کهه رونمهایی از آن میای به هم پیوسته از مفاهیم را شهکل مینیستند، بلکه شبکه توانهد دهنهد 

گشهوده و زمینهه بهازخوانی بافهت پنههان را بهرای قهرآن پژوههان دریچه جدیهدی از معهارف قرآنهی را 
                                                      

 .578، صتفسیر فرات الکوفی .55

 .22-19. سوره الرحمن، آیه 56

. الاهرا در راستای رفع اتهامات اهل سنت علیه شیعه برخی از مفسهران بهه طهور قطعهی 65، ص1ج ش،1362، الخصال .57
پژوهههان آن را تهههأویلی ( و برخههی قههرآن208، ص7، جتفسههیر الکاشههفانههد )و مطلهه  منکههر ایههن معنههای تههأویلی از آیههه شهههده

کتههب خههود نوشههتهدانسههته گاهههان در  کههه ناآ کیهههان فرهنگههی بهها آیههتانههد  ( بههرای مشههاهده 11اهلل معرفههت، صانههد )مصههاحبه 
 .44-36، ص2، جمکاتب تفسیریبررسی سندی و داللی روایت حامل این معنای تأویلی و پاسخ شبهات ر.ک: 
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کند.  فراهم 
 «حیات و ممات»شبکه مفهومی 

که دو مبررسی روایات تأویلی نشان می در بافهت پنههان قهرآن « ممات»و « حیات»فهو  دهد 
بههر همههین اسههاس حیههات بخشههیدن بههه انسههان بههه  .هسههتند« ضههاللت»و « هههدایت»دایههر مههدار 

کردن او تعبیر شده است گمراه  کشتنش به  کردن او و  از این بهاب روایهات در ذیهل آیهه  .هدایت 
g  ْرض

ی
هی اأْل سهاد  ف  ْو فی

ی
ْفس  أ ْیر  نی غی  ب 

ْفساو لی نی تی ْن قی مها  می ّنی
ی
أ کی ْحیاهها فی

ی
هْن أ میعهاو وی می هاسی جی هلی الّنی تی مها قی ّنی

ی
أ کی فی

میعههاو  ههاسی جی هها الّنی ْحیی
ی
کههه در پرتههوی بافههت الههاهر، مههراد از حیههات بخشههیدن را  58أ عههالوه بههر ایههن 

کرده اند، در بستر بافت پنهان تأویل آیهه نجات دادن از اموری چون سوختن و غرت شدن بیان 
کهردن او دانسهتهرا دعوت یا انسان به  کرده 59اندهدایت و اجابت  کهس و تصهری   کهه ههر  انهد 

کهس دیگهری را از  کهرده اسهت و ههر  کنهد، او را زنهده  دیگری را از ضاللت به سوی هدایت خارج 
کشتن داده است.  60هدایت به ضاللت بکشاند، او را به 

ْخهر ج  gدر همین زمینه در آیهه  هت  وی ی  ّی  هنی اْلمی هّیی م  ْخهر ج  اْلحی هّی   ی  هنی اْلحی هتی م  ّی  بهه « حهی» 61،اْلمی
کهافر « میت»و  -که مظهر هدایت یافتگی است  -مامن  تعبیهر  -کهه مظههر ضهاللت اسهت  -به 
که مامن وقتی دچار مرگ )جسمی( می 62گردیده شود، در واقع نمهرده اسهت و بیان شده است 

که در عین حیات الاهری مرده است. کافر است   63و این 
ْم gدر آیههه  آب(« )= مههاض»اژه در روایههت دیگههری و تیک 

ْ
ههأ ههْن یی می ههْوراو فی ْم غی ک   َ ْصههبی ی مهها

ی
ْن أ ْم    ْیههت 

ی
أ  ری

ی
ههْل أ ق 

عههین مههاض  می در تبیههین رابطههه مفهههومی ایههن روایههت و روایههات  65بههه امهها  تأویههل شههده اسههت. 64ب 
که حیهات و ممهات مهادی انسهان ارتبهاط مسهتقیم بها وجهود یها پیشین می گفت همان طور  توان 

کههه امهها  معیههار    وجههود آب دارد،حیههات و ممههات معنههوی او نیهه  دایههر مههدار امهها  اسههت؛عههد چههرا 
که آب مایه حیات مادی است  هّلی gهدایت و ضاللت است. لرا همچنان  ک  هنی اْلمهاض   ْلنها م  عی جی

                                                      
 .32سوره مائده، آیه  .58

 .211-210، ص2، جالکافی .59

 .313، ص1، جتفسیر العّیاشی؛ 210، ص2. همان، ج60

 .19سوره رو ، آیه  .61

 .5، ص2، جالکافی .62

 .290، صمعانی األخبار. 63

 .30سوره ملا، آیه  .64

 .339، ص1، جالکافی .65
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ههْی  ههّی  شی اسههاس وقتههی در بافههت امهها  نیهه  مایههه هههدایت و حیههات معنههوی اسههت. بههر ایههن  66،ض  حی
کنههد، در نسههبتی هماهنهه  آب نیهه  و ممههات داللههت بههر هههدایت و ضههاللت میپنهههان، حیههات 

 داللت بر اما  دارد.
که حیات و ممات بر محور اما  است ، حیات دنیوی و اخروی نیه  در نسهبت بها بر این مبنا 

ْنیا gشههود. از همههین رو در آیههه او تعریههف می یههاةی الههّد  ونی اْلحی ر  ههْاث  ههْل ت  ْیههر   _بی ة  خی ههری ْبقههی وی اْْلخ 
ی
 67وی أ

هههیی gکهههه بهههه تصهههری  خهههود قهههرآن حیهههات حقیقهههی اسهههت:  -حیهههات اخهههروی  ه 
ةی لی هههری اری اْْلخ  ّنی الهههّدی   

وان   یی کهه حیهاتی سهریع الهزوال و  -به قبول والیت اما  )امیرالمامنین( و حیات دنیوی  - 68اْلحی
 70به قبول والیت سایرین )طاغوت( تعبیر شده است. -69گونه استخیال

ک کماالت ائمهاز آنجا  کماالت پیامبر ه  گردد و همگی ایشهان باواسهطه یها برمی به 
ههماض  مههاضو gانههد، در آیههه پههرورش یافته واسههطه در دامههن رسههول خههدابههی ههنی الّسی ْم م  ههْیک  لی ل  عی ههّ   نی ی 

هههْیطان   ْجههه ی الّشی ْم ر 
هههْنک  بی عی هههْره  هههه  وی ی  ْم ب 

ک  هههری ّه  طی ی  « مهههاض»و بهههاطن   پیهههامبر« سهههماض»بهههاطن   71ل 
کهه مهراد از آب را امها   72امیرالمامنین معرفهی شهده اسهت. لهرا در نسهبتی هماهنه  بها روایهاتی 

 73کند.ذکر می کنند، این آیه در بافت پنهان خود مصدر آن آب را پیامبربیان می

توانههد در هههر دو خههوانش )در پرتههو بافههت الههاهر و پنهههان( کههه قههبالو اشههاره شههد، مههتن میچنههان
کند و معنادار باشد. در آیه مرکور نی  انسجا  و پیوستگی  که آسهمان بهه پیهامبر  -خود را حفظ 

نسهههبت مصهههدریت آسهههمان بهههه آب در ههههر دو  -تأویهههل شهههده اسهههت  و آب بهههه امیرالمهههامنین
ای منطقی دارد. این انسجا  معنایی در بافت پنهان  ادامه آیه نی  خوانش محفو  بوده و رابطه

ْیطان  gکه در تأویل وجود دارد؛ چنان ْج ی الّشی ْم ر 
ْنک  بی عی ْره  ه  وی ی  ْم ب 

ک  ری ّه  طی ی   آمده است:  ل 

                                                      
 .30. سوره انبیاض، آیه 66

 .17-16سوره أعلی، آیه  .67

 .64سوره عنکبوت، آیه  .68

 .149، ص16، جالمی ان فی تفسیر القرآن. 69

 .418، ص1، جالکافی. 70

 .11سوره انفال، آیه  .71

 .50، ص2، جتفسیر العّیاشی .72

که در باب خلقت نوری ائمهدر ر .73 کهر  وایاتی  که نور ایشهان از نهور پیهامبر ا گردیده  منشهعب شهده  وارد شده است، بیان 
کمهاالت ایشهان، بلکهه وجهود نوریشهان نیه  بهه پیهامبر که با این حساب نه تنها  ، بهاب بحهار االنهوارگهردد )ر.ک: برمهی است، 

 (.36-1، ص25، ج«ر واحدو أنهم من نو بدو أرواحهم و أنوارهم و طینتهم»



که
ف شب

کش
جی 

ن سن
مکا

ا
جود

ی مو
هوم

ی مف
ها

 ... 

 

 

19 

کههه خداونههد بههه واسههطه آن شههما را تطهیههر می کههه قلههب  کنههد، علههیآبههی  اسههت 
کههرده و پلیهههدی و وسوسههه شهههیطان را از  کههه والیهههت او را ب ریرنههد، تطهیهههر  افههرادی را 

 74زداید.ایشان می
که پیوستگی معنایی در بافت پنهان آیه را نشهان ه بر آنمعنای تأویلی عبارت پیشین، عالو

کههههه عبههههارت اسههههت از دهههههد، جهههههت دیگههههری از تأویههههل آب بههههه امهههها  را نیهههه  بیههههان میمی کنههههد 
بخشی. از این رو تأویل آب به اما  هم به لحا  مایه حیات )معنوی( تطهیرکنندگی و طهارت

که روایات پیشین بدان اشاره داشتند و هم به ه لحها  مایهه طههارت )بهاطنی( بهودن بودن است 
کههه روایههت اخیههر مبههین آن بههود. حیههات و »کههه بررسههی معههانی تههأویلی در حههوزه نتیجههه آن اسههت 

کهه شهبکه«ممهات ای بهه ههم پیوسههته از ، حکایهت از وجهود ارتباطهات مفههومی قابههل درکهی دارد 
 دهند.مفاهیم را به صورت ایر شکل می

                                                      
 .50، ص2، جتفسیر العّیاشی. 74
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 «نعمت»شبکه مفهومی 

در برخی آیات به لحها  بافهت پنههان بهه وجهود امها  و والیهت او تعبیهر شهده  «نعمت»مفهو  
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ونgاست. از جمله در آیه  ر  م  اْلکاف  ه  ر  ْکثی
ی
ها وی أ ونی ر  ْنک  ّمی ی  تی اهلل  ث  ْعمی ونی ن  ف  ْعر  مراد از شناختن  75،یی

گردیده است. کثیهری 76نعمت الهی، شناختن اما  ذکر  کهه  77از همهین رو، مقصهود از نعمهت 
عههیمgگیرنههد: در قیامهت افههراد نسههبت بههه آن مهورد سههاال قههرار می ههن  الّنی ههر  عی ئ  ْومی ّنی یی ل  ْسههئی ت  هّمی لی  78،ث 

 79حب و والیت اما  بیان شده است.
کهریم نعمهت را بهر اسهاس وضهوح و آشهکاری بههدر یا تقسیم نعمهت الهاهری و  بندی، قهرآن 

ْم gکند: نعمت باطنی تقسیم می ْیک  لی غی عی ْسبی
ی
ةو أ نی ةو وی باط  ری ه  الاه  می عی روایات تفسهیری ایهن دو  80.ن 

کههرده، و نعمههت الههاهری را  نههوع نعمههت را در نسههبتی هماهنهه  بهها معنههای تههأویلی  نعمههت تبیههین 
کرده  81اند.اما  الاهر و نعمت باطنی را اما  غایب ذکر 

ْیهgدر بیان مراد از متنعمهین در آیهه  ْم غی هْیه 
لی ْمهتی عی ْنعی

ی
هرینی أ

ی
هراطی اّل ْم وی الی ص  هْیه 

لی هوب  عی ْغض  ر  اْلمی
ین اّل  کهه بهه ایشهان نعمهت ایمهان بهه خهدا و  82الّضی کسهانی هسهتند  کهه مهراد  روایت شده اسهت 

آشهکار  83عنایهت شهده اسهت. و آل طهاهرینش و والیهت محمهد تصدی  رسول
کسه گهر  کهه ا که هر یا از این موارد الزمه و شرط ایمان مقبهول هسهتند؛ بهه ایهن معنها  ی بهه است 

را نپریرفته باشد، ایمان او مورد قبهول  خدا ایمان داشته باشد، ولی والیت خاندان پیامبر
نسبت به سایر موارد ذکر شده شمولیت دارد؛ لهرا قبهول  نیست. از طرف دیگر، والیت ائمه

است. با این توضی ، نعمتی  والیت ایشان مستل   ایمان به خدا و پریرش والیت پیامبر
کههه متضههمن ایمههان بههه خههدا و  بههه آن اشههاره دارد، در حقیقههت والیههت ائمههه کههه روایههت اسههت 

. در نتیجهه، متنعمهین در آیهه هفهتم سهوره فاتحهه بهه برخهورداران از نی  هست والیت پیامبر
 اشاره دارد. والیت ائمه

که قرآن از آن به  نی gکنهد: تعبیهر می« صراط مستقیم»این افراد سالکین صراطی هستند  ا اْههد 
                                                      

 .83. سوره نحل، آیه 75

 .427، ص1، جالکافی .76

کثیهر و پایهدار اطهالت مهی77  ؛815، صمفهردات ألفها  القهرآنشهود ). نعیم صفت مشبه از نعمت اسهت و از ایهن رو بهه نعمهت 
کلمات القرآن الکریم  (.179، ص12، جالتحقی  فی 

 . 8یه . سوره تکاثر، آ78

 .747، ص5، جالبرهان فی تفسیر القرآن؛ 605، صتفسیر فرات الکوفی .79

 .20سوره لقمان، آیه  .80

 .368، ص2، جکمال الدین و تما  النعمة؛ 165، ص2، جتفسیر القمی. 81

 .7. سوره فاتحه، آیه 82

 .36، صمعانی األخبار .83
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قیم ْستی راطی اْلم  ْم  _ الّص  ْیه 
لی ْمتی عی ْنعی

ی
رینی أ

ی
راطی اّل که در آیات متعددی مورد  -این صراط  84.ص 

گرفته  بهر صهراط مسهتقیم »که مقصود از چنان 85تأویل شده است؛ به اما  علی -اشاره قرار 
کهه صهراط مسهتقیم به 86دانسته شهده اسهت.« بودن بر والیت علی»نی  « بودن ر سهایر از آنجها 
ْحن  »نی  تأویل شده است:  ائمه یم   نی ق  ْستی اط  اْلم  ری که تأویل آن بهر مشخص می 87،«الّص  شود 

 از اختصاصات حضرت نبوده، بلکه در بافت پنهان قرآن بر تما  امامان امیرالمامنین
 داللت دارد.

کریم در یا تقسیم یهافتگی بهه بندی مشی و سلوک انسان در زندگی را از منظر ههدایتقرآن 
ْمشیgکند: تقسیم می« مشی بر صورت»و « مشی بر صراط مستقیم» ْن یی می  فی

ی
لهی أ ها عی ّبو ک  هه   م  ْجه  وی

ْهههدى
ی
ْمشههی أ ههْن یی ّمی

ی
لههی أ ا عی ّیو ههو  قیم سی ْسههتی ههراط  م  کههه اولههی بههر پههریرش والیههت امهها  و دومههی بههر  88ص 

 89اند.پریرش والیت غیر تأویل شده
ارتباطهات « نعمهت»تهوان میهان معهانی تهأویلی در حهوزه کهه میدههد گرشت نشهان می آنچه

که شبکه گویهای آن منطقی یافت  ای معنادار از مفاهیم را شکل دهند. بررسهی روایهات تهأویلی 
که بین شبکه که آناست  تهری های بهزرگها را به شبکههای مفهومی نی  پیوندهایی وجود دارد 

ْم مههاضو gآیههه  کنههد؛ بهه عنههوان نمونههه در تأویهلتبهدیل می ْیناه  ْسههقی
ی هة  ألی ریقی ههی الّطی لی وا عی قام  هو  اْسههتی

ْن لی
ی
وی أ

قا دی که مراد از  90غی  اسهت و اوصهیایش والیت امیرالمهامنین« طریقه»روایت شده است 
گههر بهر آن اسههتقامت شهود، قلههوب سهیراب از ایمههان می گههر بتهوان بهها توجهه بههه قرابههت  91شهوند.کهه ا ا

که بین  هها را در بافهت در معنای الاهری و باطنی وجهود دارد، آن« الطریقه» و« الصراط»معنایی 
دانسههت و از طهرف دیگههر، بههه اسهتناد معنههای تههأویلی « امها  و والیههتش»پنههان دو تعبیههر از مفهههو   

سههیراب شههدن قلههب از  -گرشههت « حیههات و ممههات»کههه در توضههی  شههبکه مفهههومی  -« مههاض»
کرد و مند شدن بیشتر از اما  ایمان را به بهره کرد، آن « ماض»تعبیر  را به همان معنای اما  لحا  

که تأویل آیه مرکور مفهو  وقت می گفت  را بهه « حیهات و ممهات»از شبکه مفههومی « آب»توان 
                                                      

 .7-6سوره فاتحه، آیه  .84

 .79و77، ص1، جالدرجات بصائر. 85

 .433و416، ص1، جالکافی .86

 .35، صمعانی األخبار .87

 .22. سوره ملا، آیه 88

 .433، ص1، جالکافی. 89

 .16سوره جن، آیه  .90

 .419و220، ص1، جالکافی .91



که
ف شب

کش
جی 

ن سن
مکا

ا
جود

ی مو
هوم

ی مف
ها

 ... 

 

 

23 

کرده و از این طری  بین این دو شهبکه پیونهد « نعمت»از شبکه مفهومی « صراط»مفهو   مرتب  
 برقرار ساخته است.

عههیمgدر آیههه « نعههیم»همچنههین در تبیههین معنههای  ههن  الّنی ههر  عی ئ  ْومی ّنی یی ل  ْسههئی ت  ههّمی لی روایههت شههده  92ث 
ری اهلل  »است:  ْنقی

ی
ینی أ ر 

ی
ْحن  اّل یم  نی ع  کهه خهدا بهه واسهطه  الّنی ؛ نعیم ما هستیم  ة  لی الی نی الّضی ا م  نی اسی ب  الّنی

کید بر نعمت بهودن امها 93،«دهدما مرد  را از ضاللت نجات می  ، بهر نقهش او در که در عین تأ
هههدایت مههرد  و نجههات ایشههان از ضههاللت نیهه  اشههاره دارد. از ایههن رو تأویههل آیههه شههریفه، مفهههو  

« حیهات و ممهات»از شهبکه مفههومی « ههدایت»بهه مفههو  « نعمت»را از شبکه مفهومی « نعیم»
کرده و در نتیجه از طری  دیگری این دو شبکه مفهومی را به هم پیوند می  دهد.متصل 

و مجهههاری اتصهههال آن بههها شهههبکه مفههههومی « نعمهههت»باطهههات معنهههایی در شهههبکه مفههههومی ارت
کرد.را به صورت نمودار ایر می« حیات و ممات»  توان ترسیم 

           

           
 

                    

 
         

                          

  
 
                    

 
 
                  

 

            

       

 

        

            

        

            

        

        

           

             

         

           

            

         

        

            

       

        

           

       

          

             

             

            

        

 

             

            

 

                                                      
 .8سوره تکاثر، آیه  .92

 .749، ص5، جالبرهان فی تفسیر القرآن. 93
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 «نبأ عظیم»شبکه مفهومی 

یشههه « نبههیض» کسههی اطههالت می« نبههأ»از ر گرفتههه شههده اسههت و بههه  کههه از بههه معنههای خبههر  شههود 
چهون پیهامبران از جانهب خداونهد بهرای مهرد  خبهر  دههد. بهه همهین جههت،جانب خدا خبر می

کر  94شود.آورند، به ایشان نبی اطالت میمی که پیامبر ا مهأمور بهه ابهالز  از جمله اخباری 
کهه قهرآن بها تعبیهر  ون gکنهد: از آن یهاد می« نبهأ عظهیم»آن بودند، خبر مهمهی اسهت  ل  سهاضی تی هّمی یی  _عی

ظههیم ههل  اْلعی بی
ههن  الّنی و والیههت ایشههان  یری ایههن خبههر بههزرگ را بههه امیرالمههامنینروایههات تفسهه 95.عی

کرده که در میان اخبهار الههی خبهری بها عظمهتاند و برخی از آنتفسیر  تر از ایهن ها اذعان دارند 
مههورد  -کردنههد سههاال می کههه مههرد  دربههاره آن از پیههامبر -ایههن خبههر عظههیم  96وجههود نههدارد.

ههgاخههتالف نظههر معاصههران نههزول بههوده اسههت: 
ی
ههوناّل ف  ل  ْختی ههْم فیههه  م  کههه تعبیههر گونههههمههان 97،ری ه 

gفههی ههْم لی ک  ّنی ههف    ل  ْختی ههْول  م  نیهه   -و امههر والیههت ایشههان تفسههیر شههده اسههت  کههه بههه امهها  - 98قی
که این موضوع، مسأله اختالفی جامعه صدر اسال  بوده است.  99حکایت از آن دارد 

ته اسههت. برخههی از آن اعههراض های متفههاوتی وجههود داشههگیریدر قبههال ایههن مسههأله موضههع
ظههیم  gکههه در تأویههل آیههات کردنههد؛ چنههان  عی

 
ههأ بی ههوی نی ههْل ه  ههون _ق  ْعر ض  ْنههه  م  ْم عی ْنههت 

ی
موضههوع  مههورد  100،أ

ای نیه  بهه آن ایمهان آورده و عهده در مقابهل، عهده 101بیان شده اسهت. اعراض، امیرالمامنین
کردند. در ذیل آیه  ْتلیوی gدیگری هم آن را انکار و تکریب  ذا ت  هرینی    

ی
نات  قهالی اّل ّی  نا بی ْم آیات  ْیه 

لی عی
ا ّیو ههد  ههن  نی ْحسی

ی
قامههاو وی أ ْیههر  می ْین  خی ههریقی ّی  اْلفی

ی
ههوا أ ن  ههرینی آمی ّلی وا ل  ههر  فی کههه رسههول  102کی روایههت شههده اسههت 

کرده و به عده قریش را به والیت ائمه اهلل کردند. پس قریشیان انکار  که به دعوت  ای 
گفتند: والیت ایشان  اgایمان آورده بودند،  ّیو د  ن  نی ْحسی

ی
قاماو وی أ ْیر  می ْین  خی ریقی ّی  اْلفی

ی
 103.أ
هههی gدر همهههین زمینهههه در تفسهههیر بهههاطنی آیهههه  لی هههة  اهلل  عی ْعنی لی هههه  فی وا ب  هههر 

فی کی هههوا  ف  ری ْم مههها عی ه  ههها جهههاضی ّمی لی فی
                                                      

 .74، ص1، جالصحاح. 94

 .2-1سوره نبأ، آیه  .95

 .418و207ص،1، جالکافی .96

 .3. سوره نبأ، آیه 97

 .8. سوره ذاریات، آیه 98

 .422، ص1، جالکافی؛ 77، ص1، جبصائرالدرجات. 99

 .68-67. سوره ص، آیه 100

 .76، ص1، جبصائرالدرجات .101

 .73سوره مریم، آیه  .102

 .431، ص1، جالکافی. 103
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رین گردیههههده اسههههت و روایههههت شههههده آنبههههه بنی« کههههافرین» 104،اْلکههههاف  چههههه ایشههههان امیههههه تأویههههل 
 105و والیت ایشان بوده است. کردند، اما  علیشناختند و انکارش میمی

گرشههت، معههانی تههأویلی در حههوزه  یهها شههبکه معنههایی را شههکل « نبههأ عظههیم»بنهها بههر آنچههه 
که اشاره شهد، شهبکهمی های مفههومی بها یکهدیگر پیونهدهایی دهند. از طرف دیگر، همان طور 

کهه آن نبههأ »کنهد. بهه همهین لحها  شهبکه مفههومی تهر تبههدیل میبهزرگهای هها را بهه شهبکهدارنهد 
ونgاز طری  معنای تأویلی آیهه « عظیم ر  م  اْلکهاف  ه  هر  ْکثی

ی
هها وی أ ونی ر  ْنک  هّمی ی  هتی اهلل  ث  ْعمی هونی ن  ف  ْعر  بهه  106یی

کههه پیونههد می« نعمههت»شههبکه مفهههومی  خههورد. در تأویههل ایههن آیههه روایههت شههده اسههت نعمتههی را 
لههرا آیههه شههریفه مفهههو   107اسههت. کردنههد، والیههت امیرالمههامنینولههی انکههار میشههناختند، می

مهرتب  « نعمهت»از شهبکه مفههومی « نعمهت»را بهه مفههو  « نبأ عظهیم»از شبکه مفهومی « انکار»
 کند.می

کرد.مجموع این ارتباطات معنایی را می  توان در نمودار ایر ترسیم 

                
                     
 

 
 
      

  
  

 

 
                    

    
  

 

 

         

            

      

          

      

          

           

         

           

     

        

        

         

        

 

                 

 
                                                      

 .89. سوره بقره، آیه 104

 .50، ص1، جتفسیر العّیاشی 105

 .83. سوره نحل، آیه 106

 .427، ص1، جالکافی. 107



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
اره 

شم
 ،

 اول

26 26 

 نتیجه
کهریم مهدلول1 کهه پیهامبرهای پنهه. باطن قرآن  در پرتهوی  و ائمهه معصهو  انی اسهت 

های کننههد. در مقابههل، الههاهر قههرآن عبههارت اسههت از مههدلولرا درک می دانههش فههردی خههویش آن
که مبتنی بر دانش اجتماعی از رهگرر اصول عقالئی محاوره قابل درک هستند.  آشکاری 

که در تعبیر معنا ماثرند. لرا بر2 تأثیرگهرار های آینهد مالفهه. بافت، مجموعه عواملی هستند 
در فهم الهاهر قهرآن بافهت الهاهر و برآینهد عناصهر مهاثر در فههم بهاطن قهرآن بافهت پنههان را تشهکیل 

 دهند.می
که در روایات تفسیری برای آیهات قهرآن بیهان شهده، ناشهی از بافهت پنههانی 3 . معانی باطنی 

که در پرتهو دانهش فهردی بهرای پیهامبر ت. لهرا ایهن معهانی، قابهل درک اسه و ائمهه است 
گسسههته و بی ارتبههاط از یکههدیگر نبههوده، بلکههه در بافههت پنهههان خههود دارای ارتباطههات مفههاهیمی 

 معنایی هستند.
« نبههأ عظهههیم»و « نعمههت»، «حیههات و ممهههات». بررسههی روایههات تههأویلی در حهههوزه مفهههومی 4

که معهانی بهاطنی بیهان شهده در ایهن روایهات ارتباطهات معنهایی خردپهریری  حکایت از آن دارد 
ها نیه  از طریه  دهنهد. ایهن شهبکهای از مفهاهیم را شهکل میهای به ههم پیوسهتهداشته و شبکه
 آورند.تر را به وجود میهای بزرگها به یکدیگر پیوند خورده و شبکهبرخی سرشاخه

کهه می5 های تهوان شهبکه. مطالعه موردی روایات تأویلی، در چند حوزه معنایی، نشان داد 
کهرده و  مفهومی در بافهت پنههان آیهات قهرآن را بها تحلیهل و لحها  ارتباطهات معنهایی، بازنمهایی 

کرد.زمینه دسترسی به سط  عمی   تری از معارف قرآن را فراهم 

 کتابنامه
 ت.1403، محمد باقر مجلسی، بیروت: دار  حیاض التراد العربی، بحار االنوار _
کیههد بههر اندیشهههبررسههی و تحلیههل مبههانی روایههات جههری و تطبیهه  بهها  _ ، حسههن عالمههه طباطبههایی تأ

 ش.1395سجادی پور، راهنما: محمد علی تجری، قم: دانشگاه قم، 
 ش.1374قم: موسسه بعهه، اول،  ، سید هاشم بن سلیمان بحرانی،البرهان فی تفسیر القرآن _
کوچهه بهاغی ، محمهد بهن حسهنبصائر الهدرجات _ ، قهم: صهفار، تحقیه : محسهن بهن عباسهعلی 

 ت.1404، دو ، یة اهلل المرعشی النجفیمکتبة آ

نیها، تههران: انتشهارات پژوهشهگاه فرهنه  و اندیشهه اسهالمی، اول، ، علهی قائمیبیولوژی نهص _
 ش.1389
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، ناصهههر مکهههار  شهههیرازی و همکهههاران، قهههم: مدرسهههه امههها  امیرالمهههامنین، چههههار ، پیههها  قهههرآن _
 ش.1373

کلمههات القههرآن الکههریم _ وت: دار الکتههب العلمیههة، سههو ، بیههر، حسههن مصههطفوى، التحقیهه  فههی 
 تا.بی

 ش.1393، عبداهلل جوادی آملی، قم: مرک  نشر اسراض، اول، تسنیم _
رسههولی محالتههی، تهههران:  هاشههم، محمههد بههن مسههعود عیاشههی، تحقیهه : سیدتفسههیر العّیاشههی _

 ت.1380المطبعة العلمیة، اول، 
ى، قهم: دارالکتهاب، سهو ، موسهوى ج ائهر قمی، تحقیه : طّیهب ، علی بن ابراهیمتفسیر القمی _

 ت.1404
 ت.1424، اول، ، محمد جواد مغنیه، قم: دار الکتاب اإلسالمیتفسیر الکاشف _
 ش.1395، عبدالهادی مسعودی، قم: دارالحدیث، اول، تفسیر روایی جامع _

کهاالم، تههران: ماسسهة الطبهع و  ، فرات بن ابهراهیمتفسیر فرات الکوفی _ کهوفی، تحقیه : محمهد 
 ت.1410، اول، ة اإلرشاد اإلسالمیالنشر فی وزار

 تا.، محمد حسین ذهبی، قاهره: مکتبة وهبة، بیالتفسیر و المفسرون _
 ت.1410: حوزه علمیه قم، سو ، ، محمدهادى معرفت، قمالتمهید فی علو  القرآن _
التوحیههد، محمههد بههن علههی بههن بابویههه، تحقیهه : هاشههم حسههینی، قههم: جامعههه مدرسههین، اول،  _

 ت.1398
 ش.1362محمد بن علی بن بابویه، قم: جامعه مدرسین، اول، ، الخصال _
کهوروش صهفوی، تههران: نشهر علمهی، اول، شهناس ابهاندرآمدی بهر معنهی _ ، جهان الینه ، ترجمهه: 

 ش.1391
کوروش صفوی، تهران: حوزه هنری، شناسیدرآمدی بر معنی _  ش.1379، 
 ت.1430ارالفکر،، عبدالقاهر جرجانی، اردن: ددرج الدرر فی تفسیر القرآن العظیم _
 ت.1418، پنجم، ، محمدباقر صدر، قم: موسسه النشر االسالمیدروس فی علم األصول _
کبهر بابههایی و غالمعلهی عزی ی، علیشناسهی تفسهیر قهرآنروش _ کیها و مجتبهی روحهانی راد، قههم: ا

 ش.1379پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول، 
کتهای تأویل قرآنروش _ کر، قم: بوستان   ت.1381اب، دو ، ، محمدکاالم شا
: دار العلهم ، اسماعیل بهن حمهاد جهوهرى، تحقیه : احمهد عبهد الغفورعطهار، بیهروتالصحاح _

 تا.، بی، اولللمالیین



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
اره 

شم
 ،

 اول

28 28 

کبر بابایی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول، قواعد تفسیر قرآن _  ش.1394، علی ا
کلینی، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، چهار الکافی _  ت.1407، ، محمد بن یعقوب 
کبههر غفههاری، تهههران: ، محمههد بههن علههی بههن بابویههه، تحقیهه : علیکمههال الههدین و تمهها  النعمههة _ ا

 ت.1395 اسالمیه، دو ،

کهههریم _ کهههارگفتی در قهههرآن  پور، تههههران: دانشهههگاه امههها  ، محمهههد حسهههن صهههانعیمبهههانی تحلیهههل 
 ش.1390، اول، صادت

ینی اشهکورى، تههران: ، فخهر الهدین بهن محمهد طریحهی، تحقیه : احمهد حسهمجمع البحهرین _
 ش.1375، سو ، مرتضوی

کبههر غفههارى، قههم: دفتههر انتشههارات ، محمههد بههن علههی بههن بابویههه، تحقیهه : علیمعههانی األخبههار _ ا
 ت.1403، اسالمی، اول

، احمههد مختههار عمههر، ترجمههه: سههید حسههین سههیدی، مشهههد: دانشههگاه فردوسههی، معناشناسههی _
 ش.1386

 تا.بی : دار القلم، اولب اصفهانی، بیروت، حسین بن محمد راغمفردات ألفا  القرآن _
کبر بابایی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چهار ، مکاتب تفسیری _  ش.1389، علی ا
 ت.1417جا: دار ابن عفان، ، ابراهیم بن موسی شاطبی، بیالموافقات _
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