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 مسههههاله اصههههلی ایههههن بحههههو تأویههههل یکههههی از مباحههههو مهههههم در ،هههههان اسهههه   اسههههت.
کههریم درتحقیهه  بررسههی تطبیقههی روایههات تههأویلی اثنا  عشههری و اسههماعیلی نههاظر بههه قههرآن 

 میههراا اسههماعیلی بهها روایههات تههأویلی اثناعشههری کنههون  حههوز، معههارف توحیههدی اسههت. تهها
یهادی دارنهد به ویهه،در مباحو اعتقادی   بهرای نمونهه: تأویهل ؛معهارف توحیهدی اشهترای د

کرسههههی، تأو  یههههل اسههههمای حسههههنای خداونههههد. بررسههههی سههههندیآیههههه نههههور، تأویههههل عههههرش و 
یههان مههتهم بههه  لههّو  گههرنشههانروایههات تههأویلی مشههتری  گههرایش  نقههش فعههال راو یههان دارای  و راو

پههذیری منههابع حههدی ی ، بههه صههورت مو،بههه ،أثیههه تأثیراسههت. در نتیجههه فطحههی و واقفههی
 و فهههرن انحرافهههی دو  لهههّو عشهههری و اسهههماعیلی در حهههوز، معهههارف توحیهههدی از ،ریهههان اثنههها

یهههانرشهههود. همچنهههین قهههرن نخسهههت ثابهههت مهههی  مجههههول در ایهههن اسهههناد بهههه وفهههور یافهههت او
گههأارش شههد،مههی کههه برخههی از آنههان  تحلیلههی بههه  - مقالههه بههه روش توصههیفیایههن انههد. شههوند 
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کنند. در فرهنگ شیعی روایات تهأویلی نهاظر بهه مات عقلی، اندیشه توحیدی را تبیین میمسلّ 
یههادی  هههای مربههوط بههه خداشناسههی در تههدوین و تصههنی  پههژوهشآیههات توحیههدی قههرآن نقههش د

گذشهته بهرای دارند. میهراا روایهى اسهماعیلیه یکهی از منهابع معرفتهی پنههان در طهول قهرن ههای 
مقالهههه حاضهههر بهههه بررسهههی تطبیقهههی روایهههات تهههأویلی اثناعشهههری و  . یهههر اسهههماعیلیه بهههود، اسهههت

کنون پههردازاسههماعیلی نههاظر بههه آیههات توحیههدی مههی یههه بههه بحههو توحیههد پرداختههه ایههن  ازد. تهها زاو
کههه میههأان تهأثیر و تههأثر روایههات تهأویلی دو فرقههه در بحههو توحیههد  نشهد، اسههت. مسههاله ایهن اسههت 

یابى می شود؟ اشتراکات و افتراقات دو فرقه بر مبنهای روایهات چیست؟ چگونه این روایات ارد
کدا   ند؟اتفسیری و تأویلی 

گهأارش مهی عشری وابتدا روایات اثنادر این نوشتار،  گهاهیسپس روایهات اسهماعیلی   شهود. 
یاد بحو و رعایت اختصار، از شیو، یاد شهد، چشهم ماننهد  ؛پوشهی شهد، اسهتبه دلیل حجم د

کههه مطلههب یافههت شههد، از منههابع اسههماعیلی  کرسههی. در صههورتی  بحهو تحلیههل روایههات عههرش و 
بههه تناسههب . البتههه شههودنخسههت نقههل مههی کهههنعشههری باشههد، مطلههب مههتن مقههد  بههر منههابع اثنهها

 شههود.شههری از حههدیو اسههماعیلی اسههتفاد، مههیعگههاهی در وسهها روایههات اثنهها ،اقتضههای بحههو
گههر چههه برخههی از  ؛بهها بحههو توحیههد اسههت آیههه مههورد نظههرمبنههای انتخههاب حههدیو تههأویلی ارتبههاط 

 .توحیدی با بحو امامت نیأ ارتباط داردروایات تأویلی 
کتب ر،الی متقد  د ،در بررسی وضعیت راوی گرفته است. منظور از دیدگا،  ر اولویت قرار 

دسترسی دقیه   برایدر توصی  برخی از راویان، مجهول متأخرین است. « مجهول»اصط ح 
کامهل مطالعهه شهد تها خطهای احتمهالی در پهژوهش بهه  به روایات اسماعیلی منهابع آنهان بهه طهور 

 حداقل خود برسد. 
 غ ندارد.ای سراگفتنی است نگارند،، برای مطالعه خود، پیشینه

 تأویل. 2
گونی بهههرای تأویهههل اراثهههه نمهههود،ههههادانشهههمندان تعریههه  گونههها کههه    1انهههد.ی  علهههم تأویهههل در 

کهه بها شهناخت )روح( و  نفهسهها آن اسماعیلیه عبارت است از موازنه امهور دینهی بها مو،هوداتی 
کرمانی را  2.شودحیات ابدی انسان زند، می کرمانی از تأویل، مبنای فلسفه  نشان این تعری  

در عالم دیگر نیأ یافت خواهد  حتما   ،به نظر وی، هر آنچه در یکی از عوالم یافت شود دهد.می
                                                           

 به بعد. ۴۴ص ،۳ج، المیزان. 1
 .۱۸۵ص، راحة العقل. 2
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کرمانی، در منابع دینی، تأویل معنای باطنی تنزیل است. و تقابل تأویهل  تنزیهل، - شد. از نظر 
گههههون آیههههات قههههرآن را بعههههد تم یلههههی و رمأهمچنههههین آن  1.اسههههت بههههاطن، - ظههههاهر تقابههههل همههههان
انهات قرآنهی مسهتند بهه آن یه بکهقتی واقعی دانسهته یآن را حقع مه طباطبایى  اّما 2؛اندهدانست
مهش و چهه متشهابهش. و از کچهه مح ؛ات قرآنهی هسهتیقتی در باطن همه آین حقیچن .است

ه از بلنهدى کهنهی اسهت یع یه امهورکهسهت، بلیرسهد نه از الفها  بهه ذههن مهیکمی یل مفاهیقب
گکشب ست در چارچوبین نکمقا  مم گر خداونهدیه الفا  قرار  را در قالهب الفها  هها آن رد، و ا

گوشهههیدر حق ، مههش درآورد،کات یههو آ   یای از آن حقهههاقههت خواسههته اسههت ذهههن بشههر را بههه 
 3سازد. یکنأد

کاربردههههای روایههه کهههه تأویهههلتأویهههل ىبههها تو،هههه بهههه معنهههای لههههوی و  گفهههت  در حالهههت  ، بایهههد 
، در برابههر «بطههن»بیشههتر از آن، بههه معنههای اّمهها  ؛بههه معنههای تفسههیر آمههد، اسههتگههاهی مصههدری، 

کار می ،«ظهر» ن  رض نهایى پدیدآورند، متن و اراثهه مقصهود نهفتهه ییرود و مقصود از آن تببه 
سادگی از متن  او است. این مقصود نهایى، در ذهن و نیت پدیدآورند، متن، نهفته است و به

هها بهه همهرا، دور افتهادن قرینهه ،متن یى بودندمعناتواند چنشود. علت نهفتگی نیأ میفهمید، نمی
 نیهأم و مقبهول نهأد پدیدآورنهد،. و باشد و یا تعارض معنای ظاهری آن با دیگر سهخنان و مفهاهیم مسهلّ 

کاربرد مصدر )تأویل( به که از باب  ،های اسهم مفعهول تأویل در روایات، معنای اسم مفعولی نیأ دارد 
مصهدان »و تطبیه  آیهه بهر « یافته از مفههو فرد تحق »نا، برای اشار، به ل( است. تأویل در این مع)مؤّو  

کههار مههی« خههار،ی گوینههد،، مصههدان خههار،ی و تحقهه  بههه  گههر مقصههود نهههایى  رود. بههه دیگههر سههخن، ا
گا، آن مصدان خار،ی را نیأ تأویل می  4خوانند.عینی هم داشته باشد، 

در ایههن  نهه تأویهل. ،شهکار اسههتگهاهی بیهان مصهدان خههار،ی از بهاب بیهان مصههدان بهارز و آ
کههه در مقهها  بیههان مصههدان بههارز بههود، اسههت نیههأ از بههاب توسههعه در معنههای  نوشههته حتههی روایتههی 

دیهرا اسهماعیلیه تعیهین مصهدان آشهکار را نیهأ تأویهل  ؛تأویل، روایت تأویلی شهمرد، شهد، اسهت
ه و محکههم اسههت. داننههد. منظههور از روایههات تههأویلی در ایههن مقالههه اعههم از تأویههل آیههات متشههابمههی

کهاربرد داشهته اسهت و بخهش بزرگهی از روایهات تفسههیری  گذشهته بهه معنهای تفسهیر نیهأ  تأویهل در 
 اند. وارد در منابع اثناعشری به عنوان تأویل در منابع اسماعیلی یاد شد،

                                                           
 .۱۳۴و  ۳۰ - ۲۷ص، اساس التأویل. 1
 .۱۶۵و  ۱۶۴ ،۱۴۷های اسماعیلیه، صسنت ؛ تاریخ و۶۶-۶۵. و،ه دین، ص2
 .۴۹ص ،۳، جالمیزان. 3

 .۴۳-۴۲، ص۱، جتفسیر روایی جامع. 4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

6 

 عشری و اسماعیلینگاهی به معارف توحیدی اثنا. 3
کهریم خداونهد متعهالاعتقاد به یگانگی خداونهد یکهی از مشهترکات مسهلمانا  ن اسهت. قهرآن 

کمال وص  نمهود، و نیکهوترین نها   هها و اوصهاف مخصهوص او اسهت. مسهلمانانرا با صفات 
 در تبیهههین برخهههی از اوصهههاف خهههدا اخهههت ف نظهههر دارنهههد. در ایهههن میهههان، اسهههماعیلیه پههها را فراتهههر

 گویند: نهاد،، می
  1است. و هویت ءم و صفت و موصوف و فوق وجود و شیخدا برتر از اس

زیرا آن صفت ممتنع از حَدث نیست و کااربرد  ؛نیستاطالق صفت ازل بر خدا جایز 
ات )جمع أیس با  منناا  یسیموجودات جایز نخواهد بود. و چون أَ  ۀآن در وجوددهند

 ؛متضاد هستند، ب  کار بردن لفظ وجود هم بار خادا جاایز نیسات ،هم وجود( هم  با
باا ذششات  ،تادری  باره ابداع نمود و با یک قوه و ب زیرا خداوند تمام موجودات را بال

  2شوند.بالفنل می ،زمان
تشههبیه  ،اتصههاف خداونههد بههه تهها  و تمهها  دیههرا داننههد؛متصهه  نمههی «تهها »و  «تمهها »را بههه  آنههان خههدا

  3ها است.به خل  است. تما ، عقل اول است و تا  عقل ثانی و خدای سبحان مبِدع اینکردن 
کهن( مهی را حادا و علت اولِی حاتم عالم ابو کلمهه  کهه بهاعالم را امهر الههی )  عقهل اول  دانهد 

یهس واحههد مهی
 
ل اسههت یهکهه عقههل اول و زمهان واحدنههد. وی قادانههد؛ همچنهان متحدنهد و آن را َ

دیرا حرکهت الزمهف فعهل عقهل  ؛ابداع عقل اول بدون زمان است و عقل ثانی با زمان منبعت شد
بها امههر الهههی،  پههس 4در زمهان اسههت. - والی نخسههتین نهها  داردکههه هیه - ثهانی اسههت و عقهل سههو 

گردید.  عقل اول ابداع شد و خود امر با ، دو مو،ود نیستند و از عقل اول، بنا بر اینعقل متحد 
که این دو ،وهری بسیا، روحانی، معادن شهرف، نهور، رحمهت تها   گردید،  کلی منبعو  نفس 

کلی اسهت. ،ر رتبهنظ و علم و نهایت تا  هستند و فقا عقل از عقهل  5نه ذات، اشرف از نفس 
کلی همان تالی و لوح است. سّنتاول همان ساب  و قلم در    6الهی و نفس 

                                                           
 .۳۶، صاالصالح. 1

 .۲۵و  ۲۴. همان، ص2

 .۲۵. همان، ص3

 .۳۹ - ۲۴. همان، ص4

 . ۳۵و  ۳۴، ۳۰، ۲۹. همان، ص5

 - ۴۵الریاا،،  ؛ ۲۱و رهاایش،  گشایش  ؛۱۳ - ۱۰، صکنز الولد؛ ۷۳ - ۴۱ص راحة العقل،؛ ۴۵و  ۲۷. همان، ص6
 .۱۵۳و  ۵۶
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کهه   اسههماعیلیه،  بههر خههدا ،ههایأ نیسههت. او  3«و،ههود»و  2«شههی » 1،«هویههت»لفهه   بردکههاردر 
 5؛دشههود و هههیچ شههباهتی بهها خلهه  نههداراو بههه هههیچ صههفتی توصههی  نمههی 4.ریهه  اسههت ال« هههو»

گرچه به اضطرار و به سبب ناتوانی بعضهی صهفات را بهه خهدا نسهبت مهی گهوییم او دههیم و مهیا
گفتهه شهود دارای قهدرتی  6و... است.« احد»، «واحد»، «فرد»، «باری» کهه  خدا واالتر از آن است 

کهار خداونهد تهأییس ایسهیات )و،هود دادن بهه مو،هودات(  7بخش است.است، بلکه او قدرت
که همان امر الهی )ُکن( است.ة العلل نیست، بلکه علتخدا عل 8است. سرتاسر  9ساز است 

ی   بهار، بهالقو، ایجهاد شهدند و بهه،هان هستی مورد خطاب امر الهی واقع شد، و عوالم یک تهدر
که از آن بهه  ،ن یافته، بالفعل شدند. پس علت عوالمتعّی  شهود. امهر تعبیهر مهی« کهن»امر الهی بود 

  10عقل اول( است.که شی  مطل  حقیقی همان ساب  )بلالهی شی  نیست، 
خداونهد داراى توحیهد در صهفات، الوهیهت، ربوبیهت، کهه اسهت  قایهلعشهری شیعه اثنهاا اّم 

هها شهریک خهود نسهاخته اسهت. کهس را در ایهن زمینههعبهادت اسهت و ههیچ استحقان افعال و
در مقها  فعهل،  محهال اسهت و تنهها - کهه عهین ذات اسهت - شناخت ذات او و صفات ذاتهش

اسهت. خهداى قهرآن حتهی از ر   اوقابل شناخت است. تما  اوصاف قرآنهی خداونهد، صهفات 
گها، خهدا را بهه ههیچ هعشهریها دور نیست. البته اثنهااست و از انسان ترها نأدیکگردن به انسان

نفههی صههفات ممکنههات از  هبهه داللههت متعههددی روایههات 11.انههدصههفات مخلوقههات تشههبیه نکههرد،
  12.برای خداوند دارد ،مانند علم ،و اثبات صفات ذاتی خداوند

کهرد ایرسهد اسهماعیلیه از همهان روایهات تنزیههیبه نظر می کهه ا،اسهتفاد،  ه عشهریاثنهادر نهد 
                                                           

 .۷۲. الینابیع، ص1

 .۸۳و  ۸۲. همان، ص2

 .۹۹ - ۸۲، صاالفتخار. 3

 .۱۴، صکنز الولد. 4

 .۸۹ - ۸۳، صاالفتخار. 5

 .۲۸و  ۲۴، ۱۹ص زهر المعانی، ؛۱۳۱، صالریا،؛ و نیأ: ۱۱۰و  ۸۷. همان، ص 6

 .۸۴؛ الینابیع، ص۲۴. زهر المعانی، ص7

 .۸۲، صاالفتخار. 8

 .۱۰۲ - ۱۰۰. همان، ص9

خهدا و صهفات او در نگها، »؛ ۳۳۷ - ۲۱۳، ص۲ج های کالمی در اسالم،تاریخ اندیشه؛ نیأ: ۱۰۶و  ۱۰۲ ،۱۰۱. همان، ص10
 .۱۱۸و  ۱۱۷، صالحرکات الباطنیه فی االسالم؛ ۵۳ - ۳۳ص ،«اسماعیلیان

 .۱۴۸، ص۱، جفرائد االصول؛ ۳۱، ح۷۶للصدون، صالتوحید . 11

 . ۶، ح۱۴۱ و ۱۴۰، ص۱، جالکافی؛ نیأ: ۳۲، ح۷۶، ص۱۴، ح ۵۷و  ۵۶، ص۱۳، ح۵۰للصدون، صید التوح. 12
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اسهماعیلیه نفهی مطله  صهفات را بهرای  در میهان اسهت:دو برداشت متفهاوت اّما  مو،ود است؛
از خداونههد متعههال. و طبهه  روایههات را ات عشههریه نفههی صههفات ممکنههانههد و اثنههاخداونههد فهمیههد،

گهر چهه در  1؛عشهریه در مهورد صهفات خداونهد درسهت اسهتفهم اثنها ،صدون توحیدالفراوان در 
 مقا  تطبی  و تأویل، روایات مشهتری مبنهی بهر تطبیه  برخهی از اوصهاف الههی بهه مقامهات امها 

گونه روایات در میان امامیه از نظر سیافت می که بیشتر این   اند.ندی نقد شد،شود 

 تطبیق روایات تأویلی . ۴
تأوی ت نقل شد، در میراا اسماعیلیه بها روایهات تفسهیری و تهأویلی اثناعشهری مشهترکات 

یادی دارند ههایى از تهأوی ت مشهتری عبهارت شهود. نمونهههر چند موارد افتراقی نیأ یافت می ؛د
  است از:

ه) تأویل. ۴-1  والیت و ن اسالم، نبوت پیامبر خاتم، امامتوحید، دی به 2(ِفْطَرَت الل َ
و  تفسههیر والیههت و توحیههد، دیههن اسهه  ، نبههوت پیههامبر خههاتم، امهها روایههات فطههرت الهههی را بههه 

کرد، ْوِح » تأویل فطهرت الههی بهه 3اند.تأویل  هد  رسهولیهالّت  ّم  ِلهُد و  ُمح  بهر طبه  حهدیو  4«ی  اهلل و  ع 
شههرط صههحت  ؛ دیههرارودز توحیهد بههه شههمار مههیو بیههان تفصههیلی ابههود، درسههت  5سلسهلة الههذهب

اسههت.  ۹اهللاعتقههاد بههه توحیههد وابسههته بههه پههذیرش والیههت دوازد، امهها  معصههو  پههس از رسههول
هل مههدی و نیهأ قاضی نعمهان نیهأ در بحهو از زکهات فطهر، منظهور از  روز فطهر و نیهأ نمهاز فطهر را م   

ایههن تأویههل از تأویههل فطههرت بههه  کههارگیری بسهها ایشههان در بههه و چههه 6قیهها  مهههدی دانسههته اسههت.
کرد، باشد. ۷و علی ۹پیامبر هِة »تعبیر  ،همچنین ذیل آیه استفاد،  ْعِرف  هی اْلم  ل  ُهُم اهلُل ع  ر  ط   7«ف 

عشههریه تفههاوتی و،ههود بههین اسههماعیلیه و اثنهها ،در رویکههرد بههه مسههاله فطههرت .کههار رفتههه اسههت بههه
                                                           

نویسهد: روایهاتی از مشهایخ مرحهو  صهدون در بهاب ر یهت خداونهد مهی .۱۲۰و  ۱۱۹، ۱۸و  ۱۷للصهدون، ص التوحید. ر.ی: 1
که صحیح هستند صهفات  بهار،کهنم. ایهن دیهدگا، در هها را نقهل نمهیولهی بهه خهاطر اختصهار، آن ،شیعه نأد من و،ود دارد 

 (.۱۲۲الهی، در مقابل اسماعیلیه قرار دارد )همان، ص
 .۳۰، آیه رو سور، . 2

 ؛ التوحیهههد للصهههدون،۷۸، ص۱؛ نیهههأ: بصهههاثر الهههدر،ات، ج۳۲۲، صالکهههوفی فهههراتتفسهههیر ؛ ۱۵۵و  ۱۵۴، ص۲. تفسهههیر القمهههی، ج3
 ؛ التوحید للقاضی.۳۳۱ - ۳۲۸ص

 .۲۴۱، ص۱، جالمحاسن؛ : ۷۸، ص۱جبصائر الدرجات، ؛ ۱۲، ص۲، جالکافی؛ نیأ: ۳۳۱ - ۳۲۸للصدون، ص التوحید. 4

 .۷ و ۶؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص۲۳، ح۲۵؛ التوحید للصدون، ص۸، ح۲۳۵. َمالی الصدون، ص5

 .۲۳۲، ۱۳۵، ۱۰۹، ص۳ج ؛۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۶، ص۱، جتأویل الدعائم. 6

 .۴۲۸ - ۴۲۰، ص۱، جالزینة؛ نیأ: ۹، ح۳۳۰للصدون، ص التوحید. 7
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کهه ،آن ندارد. منظور هر دو از تعبیر فطرت به توحید و نظیر انسهان در آ هاز تولهد خهود  این است 
گنهاهی اسهت و بهه صهورت طبیعهی و  هیچ خطایى انجها  نهداد، اسهت و هنهوز خهالی از ههر نهوع 

گا، انسان در زمان نوزادی متو،ه خدا است.  1ناخودآ
 امامان به اسمای حسنای خداتأویل  .۴-2

ِه ) ای از تأوی ت یاد شد، از اثمه ذیل آیهنمونه  :عبارت است از 2(... اْلَأْسماُء اْلُحْسنىَو ِلل َ
 3... حنن و اهلل األمساء احلسىن ...

ْسىنح  اُء احْلُ مْسح ُن وح اهلِل اأْلح ْ ِت  حنح
ا.یح َلح  ال ح ِتنح ْعِرفح ًلا ِإَل ح ِِبح مح اِد عح ُل اهلُل ِمنح اْلِعبح  4ْقبح

که اسم نشانه و ع مت هماناسماعیلیه معتقدند  هّمی(  نها  بهر شهیطور  گهذاری شهد، )ُمس 
کننههد، مههرد  بهههاهههل ،اسههت بهها  سههوی خداونههد هسههتند. بیههت نیههأ نشههانه خداونههد و راهنمههایى 

منظهور از  5بیت و ایمان به والیهت آنهان بهه خداشناسهی خهواهیم رسهید.شناخت درست از اهل
که بهاسما  اهلل اشخاص ویه، و آن شهود. وسیله آنهان بهه مسهما )خداونهد( رسهید، مهی ای است 

که واسطه بین عبد  :و اثمه معصو    عبارت از انبیا، اوصیایاشخاص عاقل و شر هستند 
گرفته  6کنند.ها را به سمت خداوند هدایت میاند و انسانو معبود قرار 

کلینههی او را  ،وی توثیهه در برخههی سههعدان مهمههل اسههت. البتههه  7،در طریهه  حههدیو مرحههو  
کههرد، 8«...ل المنألههة، یههر القههدر، ،لیههبکخ یشهه» بههه معنههای  وثاقههت راوی لزومهها  اّمهها  ؛انههدتوصههی  

کار رفته استنظیر این تعابیر دربار، قاضی نعمان نیأ اثناعشری بودن وی نیست.    9.به 
اثمهه سهه احتمهال  در تو،یهه اسهم خهدا بهودِن  ن سهند،مجههول دانسهت ضهمنع مه مجلسی 
کرد، است:  مطرح 

کمههاالت خداونههد راهنمههایى مههی اثمههه بههه منألههه اسههم بههرای مسههمی  پههس آنههان بههه .کننههدسههوی 
کننههد،  کهههایههناسههم بههه معنههای لهههوی یعنههی ع مههت اسههت. یهها  کهههایههنهسههتند. یهها  آنههان آشههکار 

                                                           
 .۱۰، ح۳۳۱و  ۳۳۰للصدون، صالتوحید . همان؛ 1

 .۱۸۰، آیه اعرافسور، . 2
 .۴۲، ص۲. تفسیر العیاشی، ج3

 .۱۹۴تأویل اآلیات،  ؛ نیأ: ۴، ح۱۴۴و  ۱۴۳، ص۱، جالکافی. 4
 .۱۱۷. سراثر و اسرار النطقا ، ص5

 .۱۵۱و  ۱۵۰، صالمؤیدیه المجالس. 6

 .۴، ح۱۴۴و  ۱۴۳ص، ۱، جالکافی. 7
 .۱۰۵، ص۹. معجم ر،ال الحدیو و تفصیل طبقات الرواة، ج8

 به بعد. ۳۰۹، ص«قاضی نعمان و مذهب او. »9
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کنندگان اسامی خداوند بود، و به معانینا  کاملی دارند.ها آن های خداوند،حف    1شناخت 
گاهعنوان مدعیا به)بیان علمای اسماعیلی  تحلیل ع مه مجلسی با اسهرار تأویهل  ی ازن آ

چنههین بههدون تو،ههه بههه ایههن اشههترای، برخههی  مشههتری اسههت. ه(اسههماعیلی اننههأد امامههمو،ههود 
بسهها  چههه 2انههد.آن را مخههال  بهها قههرآن و حکههم عقههل دانسههته ،هههایى را مههورد نقههد قههرار داد،تحلیههل

ان بههه همههین ،هههت دیههدگا، خههود را قاطعانههه بیهه .مجلسههی نیههأ بههه ایههن نکتههه تو،ههه داشههته اسههت
گر ؛نکرد، است که ا بهتهر  ،توق  قبولی عمهل بهر معرفهت امها  باشهد ،معنای حدیو در صورتی 

کههردمههی بهها ذیههل حههدیو سههازگار اسههت و فقهها ایههن معنهها اّمهها  ؛تههوان از محتههوای حههدیو دفههاع 
 .نیست کنند، صدر آنتأمین

گفتههه شههود گههر  چنههین پاسههخ داد، شههد، اسههت:  3الکااافیی از حههدی  اشههکال یههاد شههد، ذیههل :ا
که مرد  به سبب راهنمایى ما اهل بیهت بهه یگهانگی خداونهد اعتقهاد  منظورِ  حدیو این است 

کههرد، کسههی حهه  بنههدگی، انههد و خههدا را پرسههتش مههیپیههدا  کههه  یههر از مهها اهههل بیههت  کننههد یهها ایههن 
واسطه فیض خداوند بهه سهوی بنهدگان  ،پیامبر و پرستش و یگانگی خدا را به ،ا نیاورد، است

کهه عه و،  4،رونداسمای حسنای الهی به شمار می ،امامانبنا بر این، است.  پاسخ این اسهت 
با دیدگا، علمای اسهماعیلیه، مشهکل ،هدی از ناحیهه صهدور  الوافیبر اشترای تبیین صاحب 

محهل « یمهعال»اعتمهاد بهه سهند حهدیو در  ؛ دیهراخود این حدیو از سهوی امها  معصهو  اسهت
بهن  یعله» 6.اسهت  لهّو متهم بهه و  فاسد المذهب «یمحمد بن ،مهور العم» 5.استاخت ف 
ل بههن یدر طریهه  دیگههر نیههأ  سههماع انههد.هههر دو راوی مجهههول« بیههم بههن حبکههالح» و« الصههلت

ضع  حدیو قطعی است. نقل محمد بن ،مههور  هالی  ،نهایت در مجهول است. ،بیحب
ت بههر تههأثیر از دو فهرد مجهههول پشهت سههر هههم و پیهروی اسههماعیلیه از چنهین مطلبههی حههداقل دالله

بهه فهرض صهدور  ،عشهریعشری و اسماعیلی دارد. تو،یه علمای اثنهااثنامیراا بر   لّو اندیشه 
کهه هنهوز بها اّمها  ،بسهیار خهوب اسهت ،روایت از معصهو  بحهو اصهلی در صهحت صهدور اسهت 

کهرد تهوان قطهع و یها اطمینهان بهه صهدورتو،ه به اط عات مو،ود نمهی روایهات ر ویهه، د بهه ؛پیهدا 
                                                           

 . ۱۱۵، ص۲ج مرآة العقول،. 1

 .۱۳۵و  ۱۳۴. عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، ص2

 .۱۰، ح۱۴۵، ص۱، جالکافی. 3

 .۴۲۴، ص۱، جالوافی. 4

 .۴۱۸، صرجال النجاشی. 5

 .۴۱۳، صفهرست کتب الشیعة؛ ۳۶۴، صجال الطوسیر. 6
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ههای مطهرح در ذیهل چنهین احهادی ی به اصهول دیهن نیهاز بهه دقهت بیشهتری اسهت. شهرح مربوط
 نه شرح بر حدیو قطعی الصدور. ؛رودشرح بر میراا شیعه به شمار می

کتهاب و بیهان ،از سهوی دانشهمندان ،الکاافیماننهد  ،البته نقهد یهک اثهر فهاخر گهر ارزش بهاالی 
یهان عشری است. اعتبا،ایگا، مهم آن در معارف اثنا کتاب بهه معنهای صهحت تمها  راو ر یک 

کلینهی روشهن نیسهتها آن و اقوالکتاب  شهاید وی  .نیست و همچنین ضابطه صحت در نأد 
یهد،  به قراین ا،تههادی دور از حهّس و مهورد اخهت ف بهرای اثبهات صهحت احادیهو اعتمهاد ورد

که برای دیگران اعتبار ندارد.   1باشد 
را ،نهب اهلل، عهین اهلل، و،هه اهلل  ۷یهه، علهی وبهه ،بیهتی اههلروایات تأویلی اثناعشری و اسماعیل

 کند:چنین نقل می 3(َعْیِنى َعَلى َو ِلُتْصَنَع )المعأ لدین اهلل در تأویل آیه شریفه  2اند.و... معرفی کرد،
 فرمود:  ۷علی

 4عیل عباده. ةانا عنی اهلل الناظر
تأویهل  ۹پیروی از دستور خدا و پیامبر و،ه اهلل را به دین خدا، را، ح ، حدیو دیگریاما 

گرو، روایات 5کرد، است. مه ز   ،نتیجهه بلکهه در ،متنهاقض و یها متضهاد نیسهتند ،البته این دو 
کهه دسهته و همدیگر هستند کهرد،را ای از روایهات شهخص تفاوتشان در ایهن اسهت  انهد و تعیهین 

کهرد، کلهی )ماننهد دیهن خهدا( آیهه را تبیهین  کهه بهه نظهر مهیدسته دیگر با مفههو   رسهد رویکهرد انهد 
البته با اطمینان به صهدور دسهته نخسهت )تعیهین  .دسته دو  با خطابات قرآنی سازگارتر باشد

گونههه تعارضههی بهها آیههات قههرآن مصههدان( از معصههو  اثنهها عشههریه پیههروی از آن وا،ههب بههود، و هههیچ 
 نخواهد داشت.

که به سوی خدا دعوت  قاثم بهوسیله آن  هر قاثمی در عصر خودش، اسُم اهلل است 
                                                           

 .۱۹۰ - ۱۵۷، ص۱، جای از دریاجرعه. 1

؛ ۹، ح۱۴۵، ص۱، جالکااافی؛ ۳۶۶و  ۲۵۸، صالکااوفی تفساایر فاارات؛ ۲۵۱و  ۱۴۷، ص۲، جتفساایر القماای. همههان؛ نیههأ: 2
 اآلیهات الظهاهرة،؛ تأویهل ۳۵۱، صباممرة الماؤمنین ۷الیقین باختصا  موالنا علی: ۱۶۵و ۱۶۴، صللصدوق توحیدال

 .۲۲۴ص؛ زهر المعانی، ۱۱۷؛ سراثر و اسرار النطقا ، ص۵۰۹و  ۵۰۸ص

 .۳۹، آیه طهسور، . 3

ْحهُن »... . ع مهه مجلسهی ذیهل حهدیو ۱۳۷ - ۱۳۴، صالریناةبهه بعهد؛ نیهأ:  ۲۴بهه بعهد و ص ۸صادعیة االیام السبعة، . 4 ن 
هْیُن اهلِل... . ۱۱۵، ص۲، جمارآة العقاول)اونهد و شهاهد بهر رفتهار بنهدگان اسهت امها  از سهوی خد« عهین اهلل»نویسهد: مهی« ع 

کذب و دومی نیأ مجهول اسهت(. بیشهتر  عن َبى س   النخاس ،محمد بن سنان :طری  حدیو که یکی متهم به  است 
 اّما از سند مشکل دارند. ،این نوع از تأوی ت از نظر استعمال درادبیات عرب مشکل ندارند

شیخ صدون نیأ در حدی ی  .۱۵۳ – ۱۴۹للصدون، صالتوحید ؛ ۱۴۳، ص۱، جالکافی؛ ۲۱۹و  ۲۱۸، ص۱، جالمحاسن. 5
 تأویل برد، است. :و اهل بیت ۷و،ه اهلل را به امیر المؤمنین
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ِه )فرماید: طوری که میهمان ؛شودمی  برای خدا :اثمه و پیامبران یعنی 1؛(اْلَأْسماُء اْلُحْسنى َو لِل َ
که دارای صفات  - ترین اسم خدا را ناط  بالسی نیأ در تأویل دیگر باشکو، 2.ندسته
 - است ...«فی خلقه و  باب اهلل ،صاحب الأمان، معدن القرآن، و المتر،م عن الرحمة»
کرمانی ذیل آیه  3شمارد.میبر را به  (اْلباِرُئ )را به باب، و  (اْلخاِلُق ) سور، حشر، ۲۴همچنین 

ُر )اما  و  ِ کشیدن حقیقت آیات و ۷علیاساس ) را به (اْلُمَصو  که تصویر  کرد، است  ( تأویل 
قلم و  ،دود ِعلوی)اعم از ح« حدود دین»قاضی نعمان  4تأویلشان به عهد، اساس است.

در دعاهای ایا   رو،از این  5( را اسما  اهلل دانسته است.ناط  و صامت ،و حدود سفلی ،لوح
همچنین در حدی ی در  6است. شد،از خداوند طلب  یهفته درود خداوند بر اسمای حسن

  :که شد، استنقل  ۷اهلل از علی یفضای مترادف با بحو اسما
  7 و ... هستم.، اذن اهّٰلل، جن  اهّٰللمن وج  اهّٰلل

  :حدیو دیگرکه در چنان
  8انا القرآن، انا القلم، انا حممد و حممد انا، انا نبأ العظمی انا اَلمر من اهلل، وجه اهلل و صراط اهلل.

ماِء ِإله   فِى ...)نیأ در تأویل آیه  شهمرد، شهد، آسهمان و زمهین « الهه» ۷علهی 9(َو فِیى اْلیَأْرِ  ِإلیه   الس َ
کهنقل ۷همچنین از دبان علی  10.است   :شد، 

  11اول و آخر است. ،همچنان ک  در صحف ابراهیم ؛نام من در قرآن، حکیم است
بهها  آنهههای خداونههد، پیونههد دادن البتههه حاصههل دیههدگا، مشهههور اسههماعیلیان در تأویههل نهها 

 12است. ماعیلیهاس فلیهای خداوند بر حدود ِعلوی و ِس تطبی  نا و ،ایگا، پیامبران و اثمه 
                                                           

 .۱۸۰اعراف، آیه سور، . 1
 .۱۰۵و ۱۰۴الکشف،  . 2

 .۱۳۳. همان، ص3

 .۹۳و  ۹۲، صالمقالید الملکوتیه؛ نیأ: ۱۵۰و  ۱۴۹، صراحة العقل. 4
ادعیاة االیاام ؛ ۴۸ - ۳۹، صاسااس التأویال؛ ۱۰۸، صعقاید الباطنیة فی االمامة و الفقه و التأویل عند القاضی النعمان. 5

 .۶۹و  ۸، صالسبعة

 .۴۹، صادعیة االیام السبعة. 6

 .۶۰، صادعیة االیام السبعة؛ ۱۱۷، صسرائر و اسرار النطقاء. 7

 .۲۲۴، صزهر المعانی. 8

 .۸۴. زخرف، آیه 9
 .۱۱۵، صسرائر و اسرار النطقا. 10

 .۱۱۷. همان، ص11

 .۱۱۴ - ۸۲، صشجرة الیقین؛ ۱۰۶ - ۹۹، صالمقالید الملکوتیه. 12
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هههایى نظیههر بحههو در بههاب اسههما  اهلل و تأویههل هههای مههورداسههماعیلیه در تأویههلبنهها بههر ایههن، 
 .عشریه مشتری هستندبا اثنا ،و،ه اهللعین اهلل و ،نب اهلل، 

 به امامان 1تأویل آیه نور .۴-3
کتأویل آیه نور در منابع اثنا گونهه تعیهین مصهدان انحصهاری ) و یها فهرد ا نقهل مهل( عشهری بهه 

کلینههی شههش حههدیو تههأویلی اسههت.شهد،  کلههی  ،از نههوع تعیههین مصههدان ،مرحههو   بههرای مفههاهیم 
که در همه کرد،   برای نمونه؛ 2؛نور را به اثمه تأویل نمود، استها آن بیان 

ةُ   اِطمح ةبا   یةفِ  ۳... فح ْْ ةةُن  ا ِم سح ةباُ  ِ   ،احْلح ْْ ة اْْلِ سح ة   احْلُ ةیل...  ،نْیُ ُزجاجح ٍ  إِ  ُنةةٌ   عح ةةا   ُنةٌ مح
ا     ِإمح

ْعدح ا بح  3.... ِمْْنح
کهه دو طریه  نخسهت   لهّو بهه دلیهل مهتهم بهه  ،کلینی این حدیو را با پن  طری  نقل نمهود، 

یههاد، و  5واقفههی، محمههد بههن الحسههن بههن شههمون  لههّو فسههاد مههذهب و اتههها  بههه  4بههودن سهههل بههن د
کذاب و  الی بودن عبداهلل بن عبدالرحمن األصم کذ 6ضع  در حدیو،  اب و  الی بودن و 

ضهعی  اسهت. طریه  سهو  و چههار   7واقفهی البطهل یعبداهلل بن القاسم بن الحارا الحضرم
بهن  یعهن عله ،یبهن عله کهیعهن العمر ،ىیهحیاد است. طری  پنجم )محمد بهن یسهل بن د نیأ

گأارش برنامه ( ۷ه موسییعن َخ ،،عفر کهه ؛ اّمها صهحیح اسهت« درایهة النهور»به  روشهن اسهت 
یهان در  ؛کلینهی بها سهه واسهطه از امها  هفهتم ممکهن نیسهتنقل مرحو   کهه برخهی از راو مگهر ایهن 

 ، طری  اخیر نیأ قابل اطمینان نیست.بنا بر این .سند حذف شد، باشند
کهه  حهالی در؛ هسهتندو ضهع  سهندی دارای راویان ضهعی   نیأ الکافیپن  حدیو دیگر  

تعدد سند و نقهل متکهرر، است. بلی برای اسماعیلیه یک اصل اعتقادی  احادیو اینمعارف 
باو،ود نقصان سندی و اشترای معنوی و هم مضمون بودن ایهن دسهته اّما  ،ستا افأااطمینان

نقهل برخی از احادیهو  .شودمیافأایى با چالش موا،ه اطمینان ،از روایات با منابع اسماعیلی
 عبارت است از: شد، در میراا اسماعیلیه

                                                           
 .۳۵. نور، آیه 1

 .۱۹۶ - ۱۹۴، ص۱، جالکافی. 2

 .۱۵۷للصدون، ص التوحید؛ ۳۸۱و  ۳۸۰، ص۸؛ نیأ: همان، ج۵، ح ۱۹۵، ص۱، جالکافی. 3
 .۵۶۶کشی، ص رجال؛ ۲۲۸، صفهرست طوسی؛ ۱۸۵، صرجال النجاشی. 4

 .۲۵۲، صخالصه، ۳۳۵، صرجال نجاشی؛ ۳۲۲کشی، ص رجال؛ ۴۰۲، صر،ال طوسی. 5

 .۲۱۷، صرجال نجاشی. 6

 .۲۳۸و  ۲۳۶، صالخالصه؛ ۲۲۶نجاشی، ص رجال. 7



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

14 

 ۷:مفضل از اما  صادن

ٍِ اهلِل وح ِش  ... ُن ُنٌ   ِمْن ُنٌ ْ
ُهوح ِ  یوح حنح ْلِق فح ا ِمنح اْْلح نح فح الح ْن خح اِئُر مح ا وح سح ا ِمن ح ُتنح ٍِ  عح ا

 1...الن ح
ی !ا عةیلیة: ۷قال لعةیل ۹إن النب   نةٌٍ ادةدو و إمةا   کإنة کمن ابشةر إن اهلل تعةا  ممةر
 2...األمئ  

منظهور از نهور هفهت نهاط  )آد ، نهوح،  ۷صهادندر نظا  فکری اسماعیلیه بر مبنهای قهول ال
 محمهد بهن اسهماعیل(، ،دیگهر عبهارت و مهدی منتظر و بهه ۹ابراهیم، موسی، عیسی، محمد

کهه هسهتند. ههر - د، قبهه نهورانی خداونهد - کالی )داعهی الهدعاة(، رقیهب و بهاب را هها آن کسهی 
که خدا را شناخته، و هر ،بشناسد کند، خداها آن کسی  کهرد، اسهت. را انکار   :نیهأ 3را نیأ انکار 

یوِرِ  )هها و زمهین معرفهی شهد، اسهت. نهور آسهمان« عقل اول» ُُ  ُُ یعنهی ،هایگزین عقهل اول در  (َمَثی
ُُ فِیى ُججاَةی   ) ،: علم ناط (اة  کِمْش ک  )، (۹نبی)عالم طبیعت  کنایهه از علهو  (اْلِمْصیبا : مصهباح 

کنایه از اثمه الهی و ه) ،ز،ا،ة  َ ُ جاَةُ  َکأَ ی   الز ُ ِ ، و منظهور آیهه تشهبیه یة از وصهیهناک (ا َکْوَکب  ُدر 
کردن اثمه در استنباط معهارف دینهی و حکهم نبهوی بهه وصهی در همهه احکها  ظهاهری و بهاطنی 

کوکهب درّی بهه ایهن منظهور اسهت  ؛۹اهللکنایه از رسول (ُیوَقُد ِمْن َشَجَرة  ُمباَرَک   )است.  و صهفت 
کهرد، و اثمهه نیهأ هماننهد وصهی عمهل حکهم الههی از د که وصی در استنباط سهتور نهاط  پیهروی 

ی   )کننهد. می َُ یتهون میهو، شهجرة اسهتهمهان ؛هسهتند ۹یعنهی اثمهه ثمهر، نبهی (َجْیُتو کهه د  .طهور 
یتون همان فواید به دست آمهد، از اثمهه اسهت.  (...َیکاُد َجْیُتها) یور  َعلیى)رو ن د یور   ُُ یعنهی تولیهد  (ُُ

ب ُدّرّی »یطب  حدی  و 4د از اما  قبلی.علو  فراوان با ظهور اما  بع   5است. ۷، مهدی«ُکوک 
؛ دیرا در آ از آیه شریفه بلکه نور علمی و عقلی است ،منظور از نور در این آیه، نور طبیعی نیست

کنار لف  ، له « نور»لف   ُه ِلُنوِرِ  َمْن َیشاُء )آمد، و پایانش « اهلل»در  نور، است. اگر منظور از  (َیْهِدی الل َ
کافر)؛ دیرا، از نور طبیعی همه بشریت همان نور طبیعی بود، نیاز به قید زدن نداشت  (مؤمن و 

کردبهر، که با نور طبیعی رنگ؛ دیرا، همانمند هستند. خداوند علم را به نور تشبیه  ها و طوری 
                                                           

 .۵۰، ص۱، جدعائم االسالم. 1

، ۳؛ ج۵۷۷، ح۲۷۰ و ۲۶۹، ص۲؛ ج۲۰۰، ح۲۲۰، ص۱هههای بیشههتر: ج؛ نیههأ نمونههه۱۷۴، ح۲۰۸، ص۱، جشاارح ابخبااار. 2
: مجموع این احادیو به نور بودن اهل بیهت و َثمهه داللهت ۱۲۷۵، ح۳۹۵، ص۳؛ ج۹۸۵، ح ۶۲، ص۳؛ و ج۹۲۳، ح۶ص

که مترادف با  کتاب  الکافیدارند  گر  کرد.قاضی نعمان نیأ در دسترس باشد بهتر می تأویل القرآناست. ا  توان مقایسه 
 .۲۷، صالکشف. 3

: )عقهل، اولهین نهور الههی اسهت(؛و نیهأ ۲۴۲، صاالفتخاار؛ و نیهأ: ۱۲۰و  ۱۱۹، نیهأ ص ۴۵ - ۴۳ص اربعة کتب اسماعیلیة،. 4
گاهی بیشتر:   .۲۴۳، ص۱ج تأویل الدعائم،؛ نیأ: ۳۶و  ۳۵، ص الکشف،هت آ

 .۳۷۸، ص۳ج شرح ابخبار،. 5
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گوناگون از همدیگر تشخیص داد، میشکل طل شوند، با علم حقیقی نیأ بین ح  و باهای 
؛ نه نور طبیعی ،سور، تهابن، منظور نور علمی استآیه هشتم که در چنان ؛شودتشخیص داد، می

ور  ِمْن  َعلى)و نیأ منظور از نور در  1نیاز از ایمان آوردن به نور طبیعی هستیم.چون ما بى ه ُُ معرفتی  2(َرب ِّ
که به که،  وسیله علم و حکمت به دست آمد، است. رابطه نور خدا و است  چرا دان این است 

که نور خدا را در روی زمین قبول نمود، است و از ناط ۹دان همان ناط  )محمدچراغ  ،( است 
؛ دیرا شش حرف دارد (کمشکاة)آید. ح ل و حرا ، و نیأ امر و نهی تشریعی خداوند به دست می

و قاثم بعد پیامبر  ناط  این دور تاریخی، ششمین ناط  است. منظور از المصباح، مصباح العلم
ُ  )کند. دهد و مرد  را به نور الهی دعوت میکه علم را بین امتش نشر میاست  مصباح  (فیها ِمْصبا

دیرا اساس در نفس ناط  ،ا داد، شد، است. به همین ،هت هر  ؛است تمنسوب به مشکا
ُُ فى) 3ولی هر اساسی ناط  نیست. ،ناطقی اساس است ل اّو  ّم ِت ة همان ُم ز،ا، (ُججاَة    اْلِمْصبا

کوکب، متّم ۷اما  حسن) گرفته است.  که در آن اساس امامت قرار  ( ۷ثانی )اما  حسین ( 
َُ   )است. منظور از   ۷اما  باقر (...َیکاُد َجْیُتها )است. منظور از  ۷اما  سجاد (َشَجَرة  ُمباَرَک   َجْیُتو

و تأویل  کرد.ی خدا هدایت میرا به سومختل   افکاراست.  ۷اما  صادن (ُار  )تأویل  است.
ور  ) که به خاطر پنهان بودنش، به هیچ ۷فرزند اما  صادن (ُُ کسی از قبل خودش نسبت است 

ور   َعلى)درخشد. تأویل صورت پنهانی بر ،ان اولیای خدا می ؛ دیرا نور بهداد، نشد، است قاثم  (ُُ
که بهوسیله قاثم، همه نورها  روب نمود،، نور ،دیدی  است. به کرد  کل  طلوع خواهد  وسیله آن 

  4زمین روشن خواهد شد.
 تأویهلامهامی پشهت سهر امها  قبلهی را  آمهدن ،طهور مشهتری روایات تأویلی اثناعشهری و اسهماعیلی بهه

ور  َعلى) یور   ُُ کهرد، (ُُ عشهریه و عهد  انحصهار نظهر اثنها انهد. بها تو،هه بهه انحصهار امامهت در دوازد، نفهر ازاراثهه 
مهان در اسهماعیلیه، تأویهل بهدون قیهد انحصهار امها  در دوازد، نفهر و  هالی و مهتهم بهودن راویهان تعداد اما

5شود.ای بر دخالت  الیان در تأویل آیه شمرد، میروایات اثناعشری قرینه
 

 ن علمعلم و خزای عرش و کرسی به أویلت. ۴-۴
کههه  متعههددیبههاب عههرش روایههات ه معتقههد اسههت یاسههماعیل دیگههری را ا هههآن برخههی ازدارد 

                                                           
 .۲۳۸، صالمقالید الملکوتیه. 1
 .۲۲زمر، آیه سور، . 2
 .۲۴۰و ۲۳۹، صالمقالید الملکوتیه. 3
 .۲۴۴. همان، ص4
 .۲۸۷ص تفسیر فرات الکوفی،؛ ۱۰۶، ص۲جتفسیر القمی، ؛ ۵۰، صالکشف. نمونه دیگر در مورد تأویل نور به اما : 5
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کسههی توانههایى دری تأویههل صههحیح عههرش را  دانههد.اشههتبا، مههی ،ههأ خداونههد و اثمههه اسههماعیلی، 
کرسههی را از اهههل 1نههدارد. در اختیههار  ۷تهها امهها  صههادن :بیههتابوحههاتم روایههات بههاب عههرش و 
و منبعههی در اختیههار ادانسههته اسههت. و همچنههین دیههدگا، صههحابه و دیگههر تههابعین را مههی داشههته

که احت کتهاب داشته   الزیناهکتهاب ابوحهاتم در و  التوحیادماال  منبع مشهتری شهیخ صهدون در 
کههه در بههاب عظمههت خههدا در   الزینااةآمههد،، در صههدون  التوحیاادبههود، اسههت. برخههی از روایههاتی 

کتاب عمو  و خصوص من و،ه است. بنا بر این، نیست.   مطالب این دو 
کتاب  گانهه، بهالتوحیددر  کرسی، بها دو روایهت ،دا کتهاب  2انهد.ه علهم تأویهل شهد،، عرش و 

کرسی را علم دانسته است. الزینه  3نیأ یکی از معانی 
کتههاب  ، عههرش و همههه مخلوقههات خههدا را ماننههد ۷، طبهه  حههدی ی از امهها  صههادنالزینااةدر 

کرسی را وسیعتر از عرش توصی  نمود، است. همچنین، حلقه کرسی دانسته، و  ای در وسا 
کرسهی را وسهیع، در معنهاالتوحیادکتهاب  ۵۲در باب  تهر از همهه مخلوقهات و عهرش ی الکرسهی، 

کرسی دانسته است.که، در حدیو دیگری عرش را وسیع حالی در 4؛داندمی   5تر از 
کتهاب  کرسهی را تأویهل بهه علهم التوحیاداز پن  روایت باب الکرسی در  ، نخسهتین حهدیو، 

کرسهی از دیگهر  مخلوقهات اسهت. ایهن کرد،، چههار روایهت بعهدی، در مقها  بیهان وسهعت بیشهتر 
کهههروایهه کرسههی عههرش را وسههیع ات در مقابههل روایههات دیگههری اسههت  تههر از دیگههر مو،ههودات حتههی 

کههرد، کهههدسههته روایههت انههد. برخههی در ،مههع بههین ایههن دو معرفههی  عطهه  بههر  «العههرش» معتقدنههد 
کههه عههرش «الکرسههی» کرسههی از آسههمان ،بههود،، منظههور ایههن اسههت  تههر ههها و زمههین وسههیعهماننههد 

کههست. اشکال  این تو،یه با الفا  صریح روایات سازگاری نهدارد. را،  این تو،یه این است 
شهد، رسد حهدیو نقهلبه نظر می .عرش را دارای دو معنای متفاوت بگیریم کهاین ،،مع دیگر

کرسههی دو بههه بخشههی از ایههن تفههاوت معنهها اشههار، مههی 6«بههاب العههرش و صههفاته»در  کنههد. عههرش و 
کههدا  از آن دو، علههم بههه اشههیای عههالم هسههتی  هسههتند. در هههرمو،ههود از مو،ههودات عههالم  یههب 

کرسههی منتقههل  ؛و،ههود دارد کرسههی اسههت و علههم از عههرش بههه  کههه عههرش مقههد  بههر  بهها ایههن تفههاوت 
                                                           

 ، تصحیح همدانی.۳۴۱ - ۳۳۴الزینة،  . 1

 .۲و  ۱، ح ۵۲، باب ۳۲۷للصدون، ص التوحید. 2

 . تصحیح همدانی.۳۳۱صالزینه، . 3

 .۳۲۷للصدون، صالتوحید . 4

 .۲۲۷و  ۲۲۶. ر.ی: همان، ص5

 .۳۲۴ - ۳۲۱. ر. ی: همان، ص6
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کرسی استشود. علم در مرتبه عرش پنهانمی  1.تر از علم در مرتبه 

 نویسد: می برخی
  2عرش ب  مننا  علم و علم نیز همان تأویل است.

کرسهههی و تفهههاوت  کههههعهههرش و  کننهههد، آ هههاز همهههه چیأههههاکرسهههی در ایهههن اسهههت  و  واز، آشهههکار 
عهرش درواز، بهاطنی  امها ؛کنند، صفات، ابأارها، علم االلفا ، حرکت، مبهدا و معهاد اسهتبیان

گسههتر، هسههتی را نشههان مههی کههه  گانههه هسههتند  کرسههی و عههرش دو بههاب و دو علههم ،دا دهههد. پههس 
کرسهی اسهت. و علهم عرشه گسهتر،  کرسهی و ظهاهری وبهاطنی باعظمهت یعرش  یر از  تهر از علهم 

کرسههی اسههت.اسههت. و عههرش وسههیع ، همههان روش برهههان الکشاافنحههو، تأویههل صههاحب  3تههر از 
کههه بههر اسههاس ایههن نظریههه، عههالم هسههتی بههه دو دوج  دو،یههت در نظریههه تأویههل اسههماعیلی اسههت 

کامل،، همدِعلوی و ِسفلی تقسیم ش نی و پهن  حهد که پن  حد از آن حدود روحها را، با د، حد 
و  .انههد از نبههی، وصههی، امهها ، حجههت و داعههیدیگههر ،سههمانی اسههت. حههدود ،سههمانی عبههارت

کهه عهالم علهوی در  انهد از؛ سهاب ، تهالی، ،هد، فهتح و خیهالحدود روحانی موازی با آنان عبارت
گرفته است. کرسی قرار   4امتداد عالم سفلی و عالم عرش نیأ در امتداد عالم 

هَمْن َرِح )تأویل . ۴-۵  و جانشینان و شیعیانش ۷علی به 5(َم الل َ
عشههری و اسههماعیلی امیرالمههؤمنین و شههیعیانش از حکههم عهها  بههر اسههاس روایههات تههأویلی اثنهها

گفتههه شههود چنههین روایههاتی از بههاب عههد  نصههرت در روز قیامههت اسههت نا شههد، انههد. ممکههن اسههت 
گر این اگفته می .تطبی  بر مصدان آشکار بود، و تأویل نیست کامهل بهودشود ا همهه  دبایه ،دعا 

 در ؛کردنهههدپذیرفتنههد و نقههل مههیفهمیدنههد و مههین آن ایههن معنهها را مهههیان قههرآن و مفسههرامخاطبهه
 بیههت نههأد خداونههدکههه اهههلایههن در چنههین تطبیقههی یافههت نشههد. سههّنتکههه در منههابع اهههل حههالی

برخهی از اّمها  ،هیچ شهکی نیسهت ،گیرند،ایگا، خاصی دارند و مورد رحمت ویه، الهی قرار می
 و این قسمت از حدیو با اندبیت شمرد،بیت را هم در ردی  خود اهلاین روایات شیعه اهل

 :ای از احادیونمونه ؛خدشه پذیر است... و   لّو متهمان به و،ود 
                                                           

 . همان.1

 .۳۴، صالکشف. 2

 .۶۱ - ۵۸و  ۵۶. همان، ص3

 .راحة العقلری:کرمانی،   ، و نیأ۵۶. همان، پاورقی، ص4

 .۴۲و  ۴۱دخان، آیه سور، . 5
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ِذ 
ُن وح اهلِل ال ح ْ ِحمح اهلُل  یحنح  1... ح

 2...و شیعته  ۷ما خًل ممیر اْلؤمننی ما استثىن اهلل عز ذکره بأحد من موصیاء األنبیاء و َل متباعهم
ِذ 
ْوُ  ال ح ِذ یحْنُن اْلقح

ْوُ  ال ح ُن اْلقح ْ ِحمح اهلُل وح حنح ْثىنح اهلُل ینح  ح  3...نح اْستح

 تأویل آیه در میراث اسماعیلی. ۴-۵-1
داا غح  حح

ح
ْثىنح أ ا اْستح یِل   یْ ... وح اهلِل مح ْهِل بح  رح عح

ح
...یِتِه وح ِش یْ وح أ ِتِه وح  4عح

م بهن عبهد ی براه 5،مذهب یفطح بن َسباط بن سالم ی: علالکافی ۵۶بررسی سند حدیو 
فطحهی و واقفهی  پهس حهدیو، 6گهأارش شهد، اسهت. یواقفه و ، ثقهةینیهأ  مهام ید األسهدیالحم
 :قابل تصور است از ناحیه قاضی نعمانحذف سند چند احتمال برای  .است
گروید، باشهد و اسهماعیلیان بهر مبنهای آن راوی معروف به فطحی یا واقفی به  .۱ اسماعیلیه 

کنند.آیین اسماعیلی از نا  بردن آنان چشم برنامه ستر در  پوشی 
روایهت وی اّمها  ،آن راوی معروف به فطحی یا واقفهی بهه اسهماعیلیه تمایهل نداشهته اسهت .۲

کرد، گرفته و آن را نقل  ب خود را آمیخته بهه مذه کهاینبرای اّما  ؛اندمورد پسند اسماعیلیه قرار 
 اند.،نا  راوی را نقل نکرد ،مذهب فطحی یا واقفی ندانند

  .دانندنیاز از سند میبه اما  حاضر هستند و خود را بى قایل .۳
کهه دارای راوی مجههول،  - شد، در منهابع اثناعشهریبیشتر روایات تأویلی نقلگفتنی است 

گسترد، نقل نیأ بهدر منابع اسماعیلی  - فطحی یا واقفی هستند نکهت »بهاب در اند. شد،طور 
 7حدیو با اسماعیلیه مشتری است. ۷۲حدود  ،حدیو ۹۲از  الکافیکتاب  «و نت 

 امام به ذکر الهیتأویل . ۴-6

ْعَرَ   َو َمْن ) در تأویل آیه
َ
بهه والیهت امیرالمهؤمنین  خهدا را رْکهِذ « الحکهیم»،نهاب  8(ِذْکیری َعیْن  أ

                                                           
 .۱۰۷اإلختصا ،  ؛ ۱۳۹، صالفضائل؛ ۵۶، ح ۴۲۳، ص۱، جالکافی. 1
 .۲۹۲، ص۲، جتفسیر القمی؛ نیأ: ۶، ح۳۵، ص۸جالکافی، . 2

 .۵۵۷و  ۵۵۶، صتأویل اآلیات الظاهرة. 3
 .۴۰، صالکشف؛ ۴۶۵، ص۳ج شرح ابخبار،؛ ۷۸و  ۷۷، ص۱ج دعائم اإلسالم،. 4
 .۲۵۳، صرجال النجاشی؛ ۵۶۲، صاختیار معرفة الرجال. 5

 .۱۹۷ص، الخالصه؛ ۴۴۷، صرجال الکشی؛ ۳۳۲، صرجال الطوسی. 6
 .۲۸۸ - ۱۳۰، ص«بررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسماعیلی ناظر به قرآن»بار، ر.ی: . در این 7
 .۱۲۴طه، آیه سور، . 8
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کرد،  کتهاب ین تأویل با استناد بهه حهدیو نبهوی اسهت فقها ا 1.استتأویل   تأویال اآلیااتدر 
 :که عبارت است از شد، استنقل

ةة  یح
ح
ةةا أ ح ةةُدوا ی ُ تح ْ و اهلِل اح ِبُعةةوا ُهةةدح ِ ح ةةاُت ا ةةیِل ِ ... ا الن ح و عح

ِ   وح ُهةةدح
ح
اُه ِ   ْبةةِن أ َح ُهةةدح ةة بح ِ ح ةةِن ا ح َح اِلةة     طح

ِت  اِت یح حح  ْو ْعدح مح بح  وح بح ِ ح ْد ا قح افح ًلح ...  یح َح ُهدح و اهلِل فح َح ُهدح بح ِ ح ِن ا  2.ْشقح یح ِضل ُ وح َلح یح وح مح
 :روایت تأویلی دیگر
ْن  ... رح ِإن ح ]مح ِح َلح  کح [  ةوح مِ یح

ح
ةْؤِمنِ یة ح ]أ ةیِل ِ نیح ِر اْْلُ ِ   [ عح

ح
اِلة    ]ْبةِن أ ةا ح ۷طح عح ِح ةاُه اهلُل ] ْعمح

ح
وح  ... [[ أ

ُسٌِل ِمنح  یرِ ْک ِذ  ْعىِن یح  یرِ ْک ِذ  یِل ُ  ۹الر ح ِ   عح
ح
اِل    ْبُن أ  3...۷طح

کههوفیکههه مههتن  از آنجهها کههه مههتن و بهها تو،ههه بههه ایههن ،فههرن دارنههد روایههت اسههترآبادی بهها فههرات 
گرفهت )یهک در این صورت مهی ،حسکانی زاید، انتهایى را ندارد تهوان از بهاب تطبیه  مصهدان 
 زایهد، انتههایى از مقولهه اضهافها اّمه والیهت اسهت(. و اعهراض از ،مصدان رویگردانی از یهاد خهدا

کر  که به پیامبر ذکر است مصدر به فاعل است و نه مفعول؛ یعنی خدا فاعل  والیت اب غ ۹ا
 گوید:به تطبی  مصدان آیه پرداخته و می الکافیپایان حدیو اّما  ؛را یادآور شد ۷علی 

لاَة َتْنهى)...  ُن ِذ  ...(ِإن َ الص َ ْ ْ ْک وح حنح  ُر اهلِل وح حنح
ح
ُر.ْک ُن أ 4بح

 

بهالهلّو رمهی و ،هدا ضهعی  دیهرا علهی بهن العبهاس الجراذینهی ؛ضهعی  اسهت الکافیسهند حهدیو 
بیهه ،عن سفیان الحریهری ،الحسین بن عبدالرحمن 5.توصی  شد، است ههر سهه راوی مجههول  عهنَ 

 اند:نقل کرد،از ،ابر از اما  هستند. اسماعیلیه نیأ مترادف آن را ذیل آیه دیگری 
ْکرِ ) ... ِ َُ الذ  ْه

َ
 6 ر.کمهل الذ قال: حنن (... َفْسَئُلوا أ

کلینی حدیو تأویلی دیر را از طری  احمد بن محمد سیاری ) ، فاسهد هلّو بهالیرمههمچنین 
کهه صهاحب  7(ویالحد یالمذهب، ضع کرد، اسهت  نیهأ همهین تأویهل را بیهان  الکشافنقل 

 8کرد، است.
                                                           

 .۳۱۶، صتأویل اآلیات الظاهرة؛ نیأ: ۸۳و  ۸۲، صالکشف. 1

 .۳۱۵، صتأویل اآلیات الظاهرة. 2

 .۴۹۶، ص۱، جشواهد التنزیل لقواعد التفضیل؛ نیأ: ۲۶۱، صتفسیر فرات الکوفی. 3
 .۱، ح۵۹۸ - ۵۹۶، ص۲، جالکافی. 4

 .۲۵۵، صنجاشیالرجال . 5

 ... َنهم َهل الذکر :: باب فی َثمة آل محمد۳۸، صبصائر الدرجات؛ نیأ: ۶۸۸، ح۳۴۴، ص۲، جشرح االخبار. 6

بن  ؛ َحمد۶۰۶، صالکشی رجال ؛۲۶۸و  ۲۰۳للحلی، ص الخالصة ؛۵۷ص ،الطوسی فهرست ؛۸۰ص، النجاشی رجال. 7
 : مجهول.محمد بن عبد اهلل

 .)بیان ،عفر بن منصور( ۷۹، صالکشف. 8
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َعییَع ُهییدلَی َفلییا یَ )...  ُ ُ َو لییش َیْشیی  َفَمییِن ات َ ْ  (ِضیی ُهْم وح  ح ْمةةرح
ح
َح أ ةة بح ِ ح ةةِ  وح ا ِ  ح ةةالح ِباأْلح ةةْن قح ةةالح مح ةةقح ُ  ْن یح

ًلح  ْم فح ُ َتح اعح .یح ِضل ُ وح َلح یح طح   1ْشقح
گرفته در احادیو از باب تبیشتر تطبی  بر مصدان أویهل )بیهان مقصهود نههایى های صورت 

یل متن( است   .ی با اثناعشری اشترای دارندو اسماعیلیه نیأ در این سبک تأو
وف قرآنتأویل . ۴-7   تامام و معارف توحیدی به حر

گهاهی حهروف دیگهر را بهه معهارف  کلمهات مقطعهه و  میراا حدی ی اثناعشری و اسهماعیلی 
 های از این نوع تأویل عبارت است از:کنند. نمونهتوحیدی و امامت تأویل می

 .(بسم اهلل الرحمن الرحیم کهیعص)
 چنین نقل نمود، است:  از ابن عباس الزینهتم رازی در ابوحا

کهینص: کاف، هاد، عالم،  . مننا  باطنی؛ میم: ملک اهّٰلل؛ سین: سناء اهّٰللباء: بهاء اهّٰلل
  2و... .صادق. 

 :۷همچنین در میراا اثناعشری پاسخ اما  
اُء اهلِل ...  ح اُء َبح اُء اهلِل  اْلبح نح نُی سح ِ ُد اهلِل وح اْلِْ  وح الس  ْ مُی ُمْلُک اهلِل ...  وح  مُی ْجح ْ  اْْلِ ِ شح

ُکل  ُه   3...ء  وح اهلُل ِإلح
الح اهلُل ُهوح الْ  عصیهک ... اِد  اِ  کح قح اِ ُ  یاْْلح اِدُق ُذو اأْلح ... اْلعح ْ ح اِ   یاِد یح ال  4...اْلِعظح

الْ  ًلح کح اُف اْسُم کح ... فح اُء هح ءح وح اْْلح ًلح بح ِة وح الْ اْلِع  ُک ْر ةیزِ یح اُء یح ْترح سح ةاِ ُ احْلُ ة ۷نْیِ ُد وح ُهةوح ظح  نْیُ وح اْلعح
ْبُرُه  اُد صح ْ ح ُشُه وح ال طح  5... عح

بن محمد بن حاتم  یدیرا محمد بن عل ؛شیخ صدون قابل اعتماد نیست ۲۱سند حدیو 
اهر َحمهد بهن طه و یسی الوشا  البههدادیَبو العباس َحمد بن عو  یرمانکالمعروف بال یالنوفل
که در آن آمد،و نیأ َحمد بن مسرور  یالقم هها آن پنجمینهر چهار راوی مجهول هستند. و اند 

  6شد، است.  لّو نیأ متهم به  یبانیمحمد بن بحر بن سهل الش
                                                           

کتهاب ۱۴، ص۱، جبصائر الدرجات؛ ۱۰، ح۴۱۴ص ،۱ج ،الکافی .1 سهیاری  القرائاات. این حدیو در نسخه چها  شهد، 
کلبر  یافت نشد.  توسا اتان 

 به بعد. ۹۲، صاالیضاح؛ نیأ: ۱۶۷ - ۱۶۵، ص۱، جالزینة. 2

کتاب «( اهلل». حدیو بعدی )بحو از اشتقان ۱۱۴، ص۱ج الکافی. 3  .۱۷۵ - ۱۶۸، ۱، جالزینهمشتری است: با 

 ۴۸، ص۲، جتفسیر القمی. 4

 .۲۹۲، صتأویل اآلیات الظاهرة؛ نیأ: ۲۱، ح۴۶۱ - ۴۵۴، ص۲، جکمال الدین و تمام النعمة. 5

 .۹۸، ابن  ضاثری، صالرجال؛ ۴۴۷، صطوسیال رجال؛ ۳۹۰، صفهرست الطوسی. 6
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 نمونه دیگر:

ِلة ِ   ا  ... ا اهلُل اْْلح نح
ح
اُه أ ْعنح ح َح ِة  رح قح ِل اْلبح و ح

ح
  عصیهةکوح ...  ُک أ

ح
ةاُه أ ْعنح ح ةا الْ َح ةنح ةاِد  اِ  کح ِ  ُ  یاْْلح  اْلةوح

ْعِد  اِدُق اْلوح ْ ح اِ ُ ال  1.اْلعح
ْم یاف  ِلِش کح اف  کح ...  ُ اد  ْلح ا هح ا هح ِتنح ِ    یح عح ة ا وح ةْم عح ُ ةْم نْی  ْلح ُ ةاِدق  ْلح ةاد  صح ةا صح ِتنح اعح ْهةِل طح

ح
ةاِ   ِبأ  عح

ُهْم  ْعدح  2...وح
، سهن محمهد بهن ههارون الأنجهانیدیهرا َبهو الح ؛نیهأ ضهعی  اسهت معانی االخبارحدیو نخست 

،ویریهة مجههول هسهتند. همچنهین حهدیو شهمار،  و ، عبهداهلل بهن َسهما معاذ بن الم نهی العنبهری
نیأ به دلیل مجههول بهودن دو راوی: ،عفهر بهن محمهد بهن عمهارة و پهدرش ضهعی  اسهت.  ۲۸، ص۶

هها در منهابع کهه مشهابه آنیم برخهوردعشهری هایى از روایات تأویلی در منابع اثنانمونهبه بار دیگر پس 
گهاهی بیشهتر از دو نفهر  انههد؛اسهماعیلی نیهأ یافهت شهد و دارای راویهان مجههول در یههک مجههول آن ههم 

! این پژوهش به کش  میراا مشتری اثناعشری و اسهماعیلی در حهوز، روایهات تهأویلی کمهک سند
کهه ادبیهات و سهبک روایهت آنهان بها مجههول ارتبهاط راویهان کند؛ امامی سهبک احادیهو اسهماعیلی ی 

گا، در منابع اسماعیلیه، شناخته شد، هنهوز بهه تفصهیل از  3اند و مجهول نیسهتند(مشتری است )و 
 سوی علمای ر،ال مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است.

طههور مشههتری بههه  عشههریه و اسههماعیلیه بهههمنههابع حههدی ی شههیعه اثنهها ،کههه مشههاهد، شههدچنههان
کتههاب  دیگهههر ههههایىمونههههانهههد. نتأویههل حرفهههی پرداختهههه کتهههاب  4مرحهههو  صهههدون توحیااادالاز  و 

کهه برخهی از حهروف را بهه صهفات خهدا و برخهی را بهه اثمهه تأویهل  گهأارش شهد، اسهت 5الکشف
 :برای نمونه ؛اندکرد،

ُء اهلِل ...  ِلُف آَلح اُ  ا... اأْلح ةوح ةاُء اح ةد  وح الث ح م ح ِ آِل حُمح ِِ ةا ْمةِر ِبقح
اُ  اأْلح ح اُء َتح ةْؤِمنِ وح الت ح ةاُد  ... نیح ْْلُ وح الض ح
د   م ح داا وح آلح حُمح م ح فح حُمح الح ْن خح ل ح مح  6... ضح

گفت:  ۷حکیم .ای از تأویل حرفی اسماعیلینمونه  دربار، معنای ابراهیم 
تناالی،   تنالی، بااء: باباا لراار مننا  ابراهیم از اسم آن ذرفت  شده است؛ الف: بار

                                                           
 .۱، ح۲۲، صمعانی ابخبار .1
 . ۶، ح۲۸. همان، ص2

 .۱۳۲، صاعالم االسماعیلیه؛ ۱۳۹، صرسالة المذهبة. ر.ی: 3

 .۲۴۱ - ۲۳۲للصدون، ص التوحید. 4

 .۱۰۷و  ۹۲و  ۹۱، صالکشف. 5

 .۱، ح۲۳۴و  ۲۳۳للصدون، ص التوحید. 6
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شرینت و قرلا  رسوال کریما، هاء: حجت، یاء: صاح راء: فصار رؤوفا رحیما متحننا 
 1و وج  و حقیقت، ...

گفتنی است میراا اسماعیلیه در تأوی ت عددی و حرفی بیشتر از اثناعشریه است. آنهان 
گسترد، به ویه، کهرد،در استفاد، از علم اعداد  طهور مشهخص بهه دنبهال اعهداد  بهه انهد. وتر عمل 

 2 . هستند.و .. ۱۹، ۱۲، ۷، ۴خاصی چون 
گهاهی ههم : تأویل حروف از سوی اثنابندیجمع گاهی مشتری اسهت و  عشری و اسماعیلی 

کردن  ابه - گیرنهدای از یک معنا مهیکه حرف را نشانه - در مضمون معنایى و یا در روش تأویل 
 هستند. مترادفیکدیگر 

 های مفارق از روایات تأویلی مربوط به معارف توحیدتطبیق نمونه. ۵
عشهری و اسهماعیلی متفهاوت اسهت. نیهأ أویل برخی از آیات مربوط به توحید در منهابع اثنهات

 ای تنها از طرف یکی از دو فرقه تأویل شد،، و فرقه دیگر تأویلی اراثه نداد، است.گاهی یک آیه
عشههری و اسههماعیلی ای از افتراقههات بههین روایههات تههأویلی اثنههادر ایههن صههورت تأویههل چنههین آیههه

 :برای نمونه ؛ودخواهد ب
 ثواب الهی  یاامام  در قیامت به خداوند اردید تأویل. ۵-1

ها ُاِظَرة   ِإلى)منظور از در میراا اثناعشری  و ثهواب الههی  4خهدانگا، به رحمهت و نعمهت 3(َرب ِّ
دانسهته دیهدن نعمهت خداونهد باه معناای  دیدار خداوند در قیامهت رایأ نسید مرتضی  5است.
ة   ِ لهی»از اسهماعیلیه حهدیو همچنین برخی  6است. هها نهاِظر  ّبِ را نقهل  7«الهی ثهواب ربهها یعنهیر 

                                                           
 .۱۰۷، صالکشف. 1

؛ تأویهل ۲۳۰ص ی االمامة و الفقه و التأویل عند القاضای النعماان،عقاید الباطنیه ف؛ ۲۵۰ - ۲۴۵صالمقالید الملکوتیه،. 2
؛ ۱۰۹و  ۱۰۸، ص انر.ی: همهه (بسههم اهلل الههّرحمن الههّرحیم)؛ و تأویههل ۷۴ص وجااه دیاان،ر.ی: « اهلل»عههددی لفهه  ، لههه 

 ؛ تأویهل عهددی آیهات مربهوط بهه۲۱۱و  ۲۱۰خاوان اخاوان،  : ری «ُکهن» تأویهل ؛۳۰ – ۲۹، صالمجالس المستنصاریة
المجاالس المستنصاریة، ؛ ۷۸- ۷۲ص وجاه دیان،ی: .، ر؛ تأویهل ال الهه ااّل اهلل۴۵و  ۴۴اساس التأویل،  انسان، ر.ی: 

 .۴۷و  ۴۶و  ۴۲اساس التأویل،  ؛ ۳۴ 

 .۲۳قیامت، آیه سور، . 3

 .۳۹۷، ص۲، جالقمی تفسیر. 4

 .۱۱۶للصدون، ص التوحید؛ ۴۰۹ص ،للصدونابمالی . 5
 .۳۷، ص۱، جامالی المرتضی. 6

 .۱۲۷، صاإلیضاح. 7
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ها ُاِظَرة   ِإلى)در تأویل  الکشفصاحب ؛ اّما کرد، است  نویسد: می (َرب ِّ
  1کند.نگاه می ۷سو  امیرالمؤمنین یننی ب 

گرو، تفارن و،ود دارد. بنا بر این،   در تأویل این آیه بین دو 
 معارف امامت به و برهان خداوند ۷ت یوسفعفتأویل . ۵-2

ْن َرأى... )آیه  ذیل الکشفصاحب  
َ
وَء َو اْلَفْحشاَء  َلْو لش أ ِه َکذِلَک ِلَنْصِرَف َعْنُه الس ُ  2.(... ُبْرهاَن َرب ِّ

کهرد، اسهترا بهه زنها  که سو  را بهه قتهل و فحشها - 3را تفسیر میراا اثناعشری  بهه عنهوان - معنها 
 (اسههههماعیلیه)مخصهههوص بههههاطنی اسهههماعیلی  سههههپس بهههه تأویهههل ذیرفتهههه وپمعنهههای ظهههاهری 

  نویسد:پرداخته، می
عالقا  داشات و « حا »یکای از وزرا  و  باود کا  با  « زن عزیاز مصار»منظور از 

کند. ُحسن یوسف در باطن با  منناا  ُحسان  او عرض را ب   ، ح خواست یوسفمی
او  ،یوسفک  کرد وزیر تالش می)یننی زیرا توضیح دادن ح (. پس  بیان و شرح است

تجااوز از  یننای َمَثل برا  نکاح اسات. ساوء ،را ب  ح  دعوت کند. و دعوت در باطن
کشاف  یننای فحشااو حدود دین و نظر دادن قرل از رسیدن درج  مخصوص امامت، 

 4علم برا  کسی ک  امام ندارد.

ُ َ  َیْوَم )نند تأویل آیه ، ماهم اشترای و،ود دارد و هم تفارن ،ایگاهی در تأویل آیه  یْدُعوا ُکی َُ

ُیییاب  ِبِامیییاِمِهْم 
ُ
 ،انهههدتفسهههیر نمهههود، ۷امههها  را بهههه علهههی 7و اسهههماعیلی 6میهههراا اثناعشهههری 5(... أ

 بههههرزم و معههههاد مههههؤمنین را دیههههدار بهههها امهههها  خودشههههانبرخههههی از روایههههات اسههههماعیلی نیههههأ اّمهههها 

 8نماید.می تأویل
                                                           

 .۴۴، صالکشف. 1

 .۲۴. یوس ، آیه 2

 .۴۷۷، ص۱ج أمالی المرتضی،؛ ۱۹۳، ص۱ج عیون أخبار الرضا،؛ ۹۱للصدون، صابمالی . 3
 .۱۶۴ -۱۳۵؛ اساس التأویل، ص۱۵۳ - ۱۴۹؛ سراثر و اسرار النطقا ، ص۴۳و ۴۲. الکش ، ص4

 .۷۱اسرا ، آیه سور، . 5

صااحیفة اإلمااام ؛ ۳۳، ص۱ج بصااائر الاادرجات،؛ ۱۵۵و  ۱۴۴، ص۱، جالمحاساان؛ ۲۳و  ۲۲، ص۲، جتفساایر القماای. 6
خهاطر مجههول بهودن و ه ، با سند ضعی  به۲، ح۳۷۱با سند صحیح و ص ۱، ح۲۱۵، ص۱؛ جالکافی؛ ۴۹،  ۷الرضا

، ۷رضااعیاون أخباار البا سند ضعی ؛ و نیأ:  ۳، ح۵۳۶، سند صحیح؛ و همان ص۷، ح۳۷۲ لو راوی؛ و همان، ص
 .۶۱، ح۳۳، ص۲ج

کتب  سماعیلیة، ص۷۴. الکش ، ص7  .۲۷، ص۱؛ دعاثم اإلس  ، ج۲۰۶و  ۳؛ خوان اإلخوان، ص۱۵۲ - ۱۵۰؛ َربعة 

 .۲۹۲ - ۲۹۰و  ۲۴۵، صکنز الولد. 8
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 گیرینتیجه
مشههتری و ،  البهها  ماعیلی در عرصههه تأویههل آیههات مربههوط بههه توحیههدعشههری و اسههاثنهها میههراا روایههى

گههاهی هههم افتههران دارنههد مضههمونهههم در معنههای عههرش و مهههم روایههات تههأویلی مشههتری نمونههه  .اسههت و 
مشهتری هسهتند. تأویهل آیهه نهور  مقا  و منألت اثمهدر تأویل صفات خداوند به همچنین . استکرسی 

بهه آیهات مهرتبا بها توحیهد  تأویهل. بیهأاری از دشهمنان امامهت در اسهتنیأ از مهوارد مشهتری و قابهل تو،هه 
شهود. تعهداد روایهات تهأویلی مفهارن در عرصهه آیهات مربهوط بهه توحیهد کمتهر از یافت میصورت مشتری 

ایمههان بههه روز و تأویههل تأویههل بههاطنی ،ریههان زن عزیههأ مصههر و یوسهه   بههارز آنمشههترکات اسههت. نمونههه 
 تر است.سماعیلیه گسترد،تأوی ت عددی ا .استقیامت 

در بیشتر اسناد روایات تأویلی مشتری، حداقل یکی از راویاِن مهتهم بهه  لهّو، فطحهی یها واقفهی یافهت 
 ها است. گر تأثیرپذیری میراا اثناعشری و اسماعیلی از آن ،ریانشود که بیانمی

 کتابنامه
کریم  قرآن 
خ یة الشههیههلمههوتمر العههالمی اللفا :قههم مفیههد، شههیخ محمههد بههن محمههد بههن نعمههان ،اإلختصااا 

 ن.۱۴۱۳د، یالمف

دانشههگا، مشهههد، مشهههد: کشههی،  ابههو عمههرو محمههدکشههی(، الر،ههال اختیااار معرفااة الرجااال  
 .ش۱۳۴۸

 ن.۱۴۲۷دار الهرب االس می، بیروت: المعأ لدین اهلل،  ادعیة االیام السبعة،
  .۲۰۰۶کوین، شهاب الدین و دیگران، دمش ، الت، فراسابو اربعة کتب اسماعیلیه،

 تا.ال قافة، بىداربیروت:  ،قاضی نعمان اساس التأویل،
چهها  دو ،  ،تهههرانمطالعههات اسهه می دانشههگا، مرکههأ تهههران: رازی،  حههاتم احمههد، ابههواالصااالح
 .ش۱۳۸۳

 .ن۱۳۴۳ الیقظة العربیة،دار،ا، بى  الب، مصطفی اعالم االسماعیلیه،
  .۲۰۰۰الهرب االس می، داروت: بیرسجستانی،  ابو یعقوب اسحان االفتخار،

ر کههالفداربیههروت: ، (شههری  مرتضههیموسههوی ) علههم الهههدی علههی بههن حسههین ،أمااالی المرتضاای
 . ۱۹۹۸، ىالعرب
 .ش۱۳۷۶، چا  ششم، تابچیکتهران:  صدون، محمد بن علی ابن بابویه ،ابمالی
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 . ۱۹۶۴مطبعة الکاثولیکیة، ال بیروت:فراس، ابو ، شهاب الدیناالیضاح

 ن.۱۴۰۴، چا  دو ، یالنجف یة اهلل المرعشیتبة آکمقم: صفار،  ، محمدالدرجاتبصائر
مشههد: حسهین صهابری،  :بهدوی، تر،مهه عبهدالرحمن هاای کالمای در اساالم،تاریخ اندیشاه

 .ش۱۳۷۴قدس رضوی، 
روز، فههرزانتهههران: ای، فریههدون بههدر، ه:تر،مههدفتههری،  فرهههادهااای اسااماعیلیه، تاااریخ و ساان ت

 .ش۱۳۹۳
 ن.۱۴۰۹النشر االس می،  ةمؤسسقم: استرآبادی،  علی تأویل اآلیات الظاهرة،

 تا.المعارف، بىدار :قاهر،، ، قاضی نعمانتأویل الدعائم
 .ش۱۳۹۵الحدیو، دارقم: مسعودی،  ، عبد الهادیتفسیر روایی جامع

 ن.۱۳۸۰ة، یالمطبعة العلمتهران: اشی، یع محمد بن مسعود فسیر العیاشی،ت
کوفی،  فسیر فرات،ت  ن.۱۴۱۰وزارت ارشاد، تهران: فرات بن ابراهیم 

 ن.۱۴۰۴الکتاب، چا  سو ، دارقم: قمی،  علی بن ابراهیم تفسیر القمی،
 .عکسی ۱۳۰۱مخطوط، قم: مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی، شمار، نسخه:  ، قاضی نعمان،التوحید

 ن.۱۳۹۸النشر االس می،  ةمؤسسقم: ، شیخ صدون، التوحید
 ن.۱۴۰۶الشری  الرضی، چا  دو ، دارقم:  ، شیخ صدون،ثواب االعمال و عقاب االعمال

کتابقم: شبیری،  ، موسیای از دریاجرعه  .ش۱۳۹۲سی شیعه، چا  پنجم، شنامؤسسه 
 تا.االندلس، بىداربیروت: ،  الب، مصطفی، الحرکات الباطنیه فی االسالم

 .ش۱۳۸۴ ر،یانتشارات اساطتهران:  قبادیانی، ناصرخسرو خوان اخوان،
هفه نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن ح  یابوحن دعائم اإلسالم، قهم: ون تمیمهی مهربهى، ّیُ

  ن.۱۳۸۵، چا  دو ، :تیمؤسسه آل الب
کرمانی الدینحمید راحة العقل،  ن.۱۴۲۷االعلمی، بیروت:  ،احمد 

 .ش۱۳۷۳االس می، چا  سو ،  النشر ةمؤسسقم:  ،طوسی ، محمد بن حسنرجال الطوسی
 .ش۱۳۶۵النشر االس می، چا  ششم،  ةمؤسسقم: نجاشی،  احمد نجاشی،الرجال 

 ن.۱۴۲۲و، یالحددار قم: ضاثری،  احمد بن حسین  الرجال،
ههس، رسااالة المذهبااة کّلِ دار المسههیرة، بیههروت: عههارف تههامر،  :تحقیهه ، یعقههوب بههن یوسهه  بههن 

 ن.۱۴۰۸
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 ن.۱۴۱۱المؤسسة الجامعیة، بیروت: قرشی،  الدین، ادریس عمادزهر المعانی
بیهروت: سهعید الههانمی،  :تحقیه  رازی، حهاتم احمهدابهو الزینة فی الکلمات االسالمیة العربیة،

 . ۲۰۱۵الجمل، 
 ن.۱۴۰۴االندلس، داربیروت: بن منصور الیمن )المنسوب (، ا،عفر  سرائر و اسرار النطقاء،

 ن.۱۴۰۲دار اآلفان الجدیدة، بیروت: ، داعی قرمطی عبدان شجرة الیقین،
 ن.۱۴۰۹النشر االس می،  ةمؤسسقم:  ، قاضی نعمان،شرح ابخبار فی فضائل ابئمة ابطهار

 .ن۱۴۱۱وزارت ارشاد، تهران: حسکانی،  د اهللیعب ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل
، ۷مها  رضههاکنگهر، ،ههانی امشههد: ، امها  هشههتم، ۷شههاب الهدینصاحیفة اإلماام الرضااا 

 ن.۱۴۰۶
 تا. ،ا، بى، بى۲برقعی، ویرایش  الرضاسید ابوالفضل ابن عر، اخبار اصول بر قرآن و عقول،

الطهاهری،  الههادیمحمهد عقاید الباطنیه فی االمامة و الفقه و التأویال عناد القاضای النعماان،
  .۲۰۱۱انتشارات العربى، بیروت: 

 ن.۱۳۷۸، هان،تهران:  ، شیخ صدون،۷عیون أخبار الرضا
 ن.۱۴۱۶النشر االس می، چا  پنجم،  ةمؤسسقم: انصاری،  ، مرتضیفرائد االصول

 ن.۱۴۲۴ ل ما،یدلقم: وفی، ک ابن عقد، احمد بن محمد ،۷فضائل أمیر المؤمنین 
 ن.،. ۱۴۲۰، یتبة المحق  الطباطباثکمقم: طوسی،  محمد بن حسن فهرست کتب الشیعة،

 ن.۱۴۰۷ة، چا  چهار ، یتب اإلس مکدار التهران: نی، یلک عقوبی، محمد بن الکافی
 ن.۱۴۰۵الهادی، قم:  ،ه لی سیم بن قیسل ،یس اله لیم بن قیتاب سلک

 ن.۱۳۹۵اس میه، چا  دو ، تهران: شیخ صدون،  کمال الدین و تمام النعمة،
 تا.دار ال قافة، بىبیروت:  کرمانی، الدین، احمد حمیدکتاب الریا،

مرکههأ الدراسههات،  :حسههین همههدانی، صههنعا  :تحقیهه  حههاتم احمههد،رازی، ابههوینااة، کتاااب الز
 ن.۱۴۱۵

  .۱۹۵۲تروطمان، قاهر،، ش :تصحیح(، بن منصور الیمن )المنسوبا،عفر  کتاب الکشف،
بیههروت: بهن منصههور الههیمن )المنسههوب (، تحقیه  و تقههدیم: مصههطفی  الههب، ا، ،عفههر لکشاافا

 ن.۱۴۰۴االندلس، درا
 .ن۱۴۱۶، األندلسداربیروت: حامدی،  براهیم، اکنز الولد
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 .ش۱۳۸۰ر، یانتشارات اساطتهران: قبادیانی،  خسرو ناصر گشایش و رهایش،
 ن.۱۴۱۳مکتبة مدبولی،  :قاهر،شیرازی،  مؤید الدین هبة اهلل المجالس المستنصریة،

مکتبهة  :قهاهرة ر،الهفهامحمهد عبهد :تعلیقههشیرازی،  هبة اهلل المؤید الدین المجالس المؤیدیه،
 ن.۱۴۱۴مدبولی، 

 ن.۱۳۷۱ ة، چا  دو ،یتب اإلس مکدار القم: برقی،  ، احمدالمحاسن
 ن.۱۴۰۴الکتب االس میه، چا  دو ، دارتهران: مجلسی،  باقر محمد ،مرآة العقول

 ن.۱۴۰۳النشر االس می،  ةمؤسسقم: ، شیخ صدون، معانی ابخبار
نها، چها  پهنجم، ،ها، بهىخهویى، بهى ، ابوالقاسهمالرواةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات 

 ن.۱۴۱۳
 ن.۱۴۳۲الهرب االس می، دار :تونسسجستانی،  ابو یعقوب اسحان المقالید الملکوتیه،

، چها  دو ، یمؤسسهه األعلمهبیهروت: طباطبهایى،  حسهین، محمهدالمیزان فی تفسایر القارآن
 ن.۱۳۹۰

 ن.۱۴۰۶ن، یر المؤمنیتابخانه اما  َمکاشانی، محمد محسن، اصفهان، کض ی، فالوافی
 .۱۳۸۴ر، چا  دو ، یانتشارات اساطتهران:  خسرو، قبادیانی، ناصر وجه دین،

، تههابکدار القههم: ، ابههن طههاووس، علههی، بااممرة المااؤمنین ۷لیقااین باختصااا  موالناااعلی  ا
 ن.۱۴۱۳

 . ۱۹۶۵المکتب التجاری، بیروت: ، سجستانی، ابو یعقوب اسحان، الینابیع
کیهد بهر روایهات ب» کهریم بها تأ ررسی تطبیقی روایات تأویلی اثناعشری و اسهماعیلی نهاظر بهه قهرآن 

 ش.۱۳۹۸ دانشگا، قرآن و حدیو،قم:  )پایان نامه دکتری(فتحی،  ابوالفضل ،«والیت
مجموعه مقاالت اسماعیلیه، فرمانیان، ضهمن  مهدی ،«خدا و صفات او در نگا، اسماعیلیان»

 .ش۱۳۸۴چا  دو ، دانشگا، ادیان، قم: 
مجموعااه مقاااالت شههد، در ضههمن  ،ههوان آراسههته، چهها  امیههر ،«قاضههی نعمههان و مههذهب او»

 .ش۱۳۸۴ ادیان و مذاهب، چا  دو ،قم: ، اسماعیلیه




