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کارشناس ارشد علوم حديث

چکيده:
تأويل قرآن از موضوعات پرگفتوگو در فرهنگ اسالمی است .يکی از مباحث چالش
بر انگیز در اين حوزه نیز چگونگی تعامل و تفسیر روايات فراوانی است که آياتی از قرآن را
تطبیق نموده است .برخی دانشوران قرآن پژوه شیعی تالش نمودهاند تا
بر اهل بیت
راهکارهايی در جهت تحلیل اين روايات پیشنهاد دهند و روشن سازند که معنای باطنی ياد
شده در اين روايات چه پیوندی با ظاهر آيه دارند و چگونه از آن ظاهر به اين باطن میتوان
رسید« .قاعدۀ جری و تطبیق»« ،هدف نهايی خلقت و اتحاد مالک در مصاديق گوناگون»،
«قاعدۀ وضع الفاظ برای روح معنا»« ،مجاز در اِسناد يا ديگر آرايههای بالغی» و «هم
سنخی طینتها و اتحاد ارادهها» از جملۀ اين راهکارهای پیشنهادی است .نوشتار پیش رو
به بررسی اين راهکارها و ارزيابی آنها میپردازد و در نهايت ،نظريۀ برگزيدۀ خود را که
مبنای «کنايی بودن تعابیر قرآنی» است ،فراديد مینهد.
كليدواژهها:
تأويل قرآن /روايات تأويلی /جری و تطبیق /معنای کنايی

تاريخ دريافت ،9319/4/7 :تاريخ تأييد.9319/6/7 :

درآمد
موضوع تأويل (باطن) 9قرآن چنانکه میدانيم ،از موضوعات باسابقه در فرهنگ
اسالمی است که تاکنون دانشوران فراوانی دربارۀ آن سخن گفتهاند .در تعريف
بررسی ديدگاهها در تعريف تأويل (باطن) ،تعريفی را پيشنهاد نموده است که به
نظر میرسد میتوان آن را بهعنوان يک تعريف نسبتاً دقيقتر و جامعتر از تعاريف
ديگر دانست .وی مینويسد:
«باطن قرآن معانی و مصادیق پنهان آیات در دو مرتبه عرفی و فراعرفی است.
باطن هایی که در روایات برای آیات بیان شده ،برخی معنای پنهان است؛ مانند
و برخی مصداق پنهان است؛ مانند مصداق بودن بنیامیه برای فلعنة اهلل علی
الکافرین (بقره( ».)98/بابایی)72 ،

اکنون در اين نوشتار بهدنبال آنيم که به ارزيابی ديدگاههای دانشوران شيعی دربارۀ

؛ مبانی و پيشفرضها

معنای آیات متشابه ،معنای حروف مقطعه و اشاره سوره نصر به رحلت پیامبر

،

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

تأويل قرآن ،پژوهشگران گونهگون سخن گفتهاند .يکی از محققان معاصر پس از

روايات فراوانی که معنايی باطنی برای آيات بيان مینمايند ،بپردازيم و اين نکته را
بررسی کنيم که هريک از اين دانشوران ،معنای ظاهر آيه با معنای باطنی ارائه شده را
چگونه با هم مرتبط میسازند و ميان آن دو چگونه تناسب برقرار مینمايند.
بهعنوان مدخل بحث ،شايسته است يادآوری نماييم که روايات متعددی از
اهلبيت

رسيده است که بر پايۀ آنها میتوان چنين نتيجه گرفت که يکی از

مهمترين خصوصيات باطن قرآن ،صبغۀ واليی باطن آن است؛ به اين معنا که مراد
الهی از تمجيدهای ياد شده در آيات با موضوعات گوناگون ،اهلبيت

و يا

شيعيان آن بزرگوارانند و از آن سو نيز مراد از آياتی که در آن گروهی به بدی ياد
شدهاند ،دشمنان ايشانند .در اينجا تنها به يادکرد دو روايت در اين باره بسنده میکنيم.
امام باقر

به محمد بن مسلم میفرمايند« :آنگاه که شنيدی خداوند کسی از اين

امت را به نيکی ياد کرده است ،منظور ما هستيم ،و آنگاه که شنيدی خداوند قومی از
پيشينيان را به بدی توصيف کرده است ،مراد دشمنان ما هستند( ».عياشی)93/9 ،
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امام صادق

نيز در ضمن سخنی طوالنی خطاب به ابوبصير میفرمايند...« :

هيچ آيه ای نازل نشده که به بهشت رهنمون گردد و بهشتيان را به نيکی ياد کند،
مگر اينکه آن آيه دربارۀ ما و شيعيان ماست ،و هيچ آيهای نازل نشده که دوزخيان
را به بدی توصيف کرده باشد ،مگر آنکه دربارۀ دشمنان و مخالفان ماست( ».کلينی،
36/8؛ قاضی نعمان)76/2 ،

2

برای آنکه به تبيين چگونگی داللت آيات قرآن بر معصومين
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و واليت آن

بزرگواران بپردازيم ،بايد در آغاز به عنوان مقدمه به اين نکته توجه دهيم که آيات
قرآن ـ همه يا بيشتر آنها ـ را میتوان از يک نگاه به دو بخش تقسيم کرد:
الف) آیات مدح
خواست ما از اين دسته آياتی است که در آن سخن از مدح و ستايش اشخاص يا
برخی موجودات است؛ مانند همۀ آياتی که از انبيا يا اوليای الهی و رنجهايی که برای
گسترش دعوت توحيدی بر خود هموار کردند ،سخن میگويد ،و يا آياتی که در آن
سخن از موجوداتی است که با دعوت الهی همراهی کرده و يا از سياق آيات ،تصوير
مثبتی از آنان به دست میآيد؛ مانند هدهد (در داستان حضرت سليمان) (نمل،)27/
زنبور (در جريان وحی خداوند به آن) (نحل ،)68/شتر حضرت صالح
(اعراف ،)73/انجير و زيتون (در آيات آغازين سوره تين) ،لؤلؤ و مرجان
(الرحمن ،)22/نجم (نحل96/؛ نجم )9/و  . ...همچنين آياتی که در آن سخن از
ارجمندی و نيکويی مفاهيمی چون ايمان (حجرات ،)7/کلمات اهلل (لقمان ،)27/کلمة
التقوی (فتح ،)26/يا برخی حقايق عالم چون لیلة القدر (قدر9/ـ )3به ميان میآيد نيز
در شمار اين دسته از آيات هستند.
ب) آیات ذم و نکوهش
به قرينه مقابله و تضاد ،مراد از اين دسته آياتی است که در آن برخی اشخاص
يا موجودات يا پارهای از مفاهيم ،مذمت و نکوهش شده و سرانجامی ناخوشايند

برای آنان به نمايش درمیآيد؛ مانند آيات مرتبط با برخی اقوام پيشين همچون قوم
ثمود (فصّلت97/؛ شمس ،)99/متکبرين (نحل23/؛ زمر ،)67/فرعون (قصص6/؛
نازعات )97/و قارون (غافر24/؛ عنکبوت ،)31/يا مفاهيمی همچون فحشا ،منکر و
بغی (نحل17/؛ اعراف ،)33/ظلمات (بقره )217/و کفر (نساء967/؛ محمد.)9/
ناگسستنی با واليت اهلبيت

مطرح نموده و ايشان را محور باطن قرآن و مراد

حقيقی از آن آيات و هدف نهايی از آن ستايشها قلمداد میکنند ،بايد بگوييم باطن
همۀ مفاهيم و اشخاص ستايش شده ،امامان معصوم

 ،و باطن همۀ مفاهيم و

افراد نکوهش شده ،دشمنان آن بزرگواران هستند.
آن است که بياموزد اگر مدحی دربارۀ آنان رسيده ،ازآنرو است که با واليت
اهلبيت

پيوند خورده و بدان گردن نهادهاند ،و اگر کسانی نيز نکوهش و يا

مفاهيمی نيز مذمت شدهاند ،ازآنرو است که در جبهۀ دشمنان اهلبيت

جای

گرفته و يا در چارچوب انديشههای آنان تعريف میشوند.
برپايۀ آنچه گذشت ،پاسخ به دو پرسش در اينجا برای تبيين بيشتر اين موضوع
ضروری است.
 .9چگونه مدح انبيا و پيروان آنان در حقيقت به مدح اهلبيت
میکند؟ و نيز چگونه مخالفان دعوت پيامبران
اهلبيت

بازگشت

در حقيقت به مقام و واليت

کافر گشتهاند؟

 )2چگونه مفاهيم و موجودات غيرانسانی که در قرآن دربارۀ آنها ستايش يا
نکوهشی ديده میشود ،بر پايۀ ارتباط آنها با واليت اهلبيت

تبيين میشوند؟

برای پاسخ به اين دو پرسش و تحليل روايتهای رسيده در اين باره و
چگونگی ايجاد ارتباط ميان معنای ظاهر قرآن و معنايی که بهعنوان معنای باطنی در
روايت بيان شده است ،دانشوران حديث پژوه چند راه و به عبارت بهتر ،چند گونه
تحليل از اين نوع ارتباط ميان ظاهر و باطن بيان کردهاند .عالوه بر اين ،برخی

؛ مبانی و پيشفرضها

به ديگر سخن ،خواست حقيقی و نهايی و باطنی قرآن کريم از بيان آن مفاهيم

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

اکنون بر پايۀ روايتهايی که باطن قرآن را در ارتباط و پيوند تنگاتنگ و

947

قواعد مطرح شده در حوزۀ تفسير و تأويل را نيز میتوان بهعنوان فرضيهای برای
امکان ايجاد اين ارتباط پيشنهاد کرد ـ هرچند بدين هدف در زبان دانشوران مطرح
نشده باشد ـ  .در ادامه به بررسی مهمترين اين تحليلهای احتمالی میپردازيم.
 -1هدف نهایی خلقت و اتحاد مالک در مصادیق
اين تحليل ظاهراً نخستين بار از سوی مرحوم فيض کاشانی
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بيان شده است.

وی در اين ارزيابی که در نوع خود دقيق و لطيف است ،نخست به بيان مقدماتی
میپردازد .از نگاه وی ،عبادت پروردگار ـ که هدف غايی خلقت بهشمار میآيد
(ذاريات)16/ـ جز از راه شناخت خداوند ممکن نيست و اين هدف نيز جز با
آفرينش انبيا و اوصيا ـ و نه ديگران ـ تحقق نمیيابد و در حقيقت وجود ديگر
موجودات ،طفيل وجود اين بزرگواران است که البته اهلبيت

در رديف

نخست ايشان جای میگيرند.
به دنبال آن ،خداوند به همۀ مخلوقات فرمان داد تا انبيا و اوليا را بشناسند و به
واليت آنان گردن سپارند و از دشمنان آنان بيزاری جويند تا از نعمت حقيقی ـ که
همان معرفت اهلل بود ـ بهرهمند گردند.
برپايۀ آنچه گذشت ،همۀ بشارتها ،هشدارها ،فرمانها ،نهیها و پندها برای
هدايت مخلوقات بهسوی واليت پيامبران و اوصياست تا از اين گذرگاه ،به معرفت
خداوند تعالی نايل گردند.
رسول خدا

و اميرالمؤمنين

سروران همۀ پيامبران و اوصيا و جامع

همۀ کماالت آنان هستند و عالوه بر آنکه آنان را فضايلی است که هيچ يک از انبيا
را از آن بهرهای نيست 3.ازاينرو آنچه به انبيا نسبت داده میشود و فضايل و
ستايشهايی را که از آنان در قرآن آمده است ،میتوان به رسول خدا
اميرالمؤمنين

و

نسبت داد؛ زيرا دعوت به سوی مصاديق کامل و ستايش آنها به

طريق اولی ،فراخوان بهسوی مصداق اکمل و ستايش آن نيز هست.

4

در برخی روايتهای ديگر نيز همين مضمون از زاويهای ديگر مورد تأکيد قرار
گرفته است؛ مانند« :واليت ما همان واليت خداوند است که خداوند هيچ پيامبری
را جز بدان مبعوث نکرده است( ».صفّار11 ،؛ کلينی )437/9 ،و نيز اينکه «واليت
علی

در همۀ کتابهای انبيا مکتوب بوده است و خداوند هيچ پيامبری را

جانشينی امام علی

( ».کلينی)437/9 ،

پذيرش واليت اهلبيت نه تنها رکن اساسی رسالت پيامبران بوده است ،بلکه
پيروان آنان نيز مأمور به اعتراف بودهاند .زيرا روشن است که پيروان انبيا نيز موظف
بودهاند به همۀ آنچه پيامبران بهعنوان پيام الهی برای آنان به ارمغان میآورند ،گردن
مجموعهای از روايتهای نشانگر اين موضوع ر.ک :عاملی28 ،ـ )21
بنابراين در کوتاه سخن ،هر يک از پيامبران و پيروان ايشان به هر درجهای از
منزلت در پيشگاه الهی دست يافتهاند ،تنها از راه پذيرش واليت اهلبيت

بوده

است و هر اندازه که در اين پذيرش استوارتر و پيشگامتر بودهاند ،نزد خداوند
منزلت بيشتری يافتهاند( .فيض کاشانی21/9 ،ـ)26

1

بررسی دیدگاه
تحليل ياد شده هر چند در جای خود درست و بيانگر حقيقتی متعالی است،
ولی با چالشهای زير روبهروست:
 .9مرحوم فيض در تبيين اين نظريه به بيان کليت آن بسنده نموده و بهطور
جزئی و موردی وارد حوزۀ تطبيق اين نظريه بر آيات قرآنی نشده است.
 .2اين نظريه به تنهايی و با توجه به مقدماتی که فيض بيان داشته است ،ظاهراً
به آياتی که در وصف انبيا و مقامات ايشان و مجاهدات پيروان ايشان وارد شده
است ،ناظر است و نتيجۀ آن اين است که بر اساس اين تحليل ،تطبيق مقامات يا
اوصاف ياد شده در آن آيات به اهلبيت

جايز خواهد بود ،ولی با اين همه ،اين

؛ مبانی و پيشفرضها

نهند و اساسیترين پيام انبيا نيز دعوت به واليت معصومان

بوده است( .برای

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

مبعوث ننموده است ،مگر براساس اقرار و اعالم نبوّت رسول اکرم

و

941

نظ ريه بسياری از روايات تأويلی را که ناظر به موضوعاتی ديگر است ،پوشش
نمیدهد .برای نمونه اين تحليل از توضيح چگونگی تأويل «ماء» به امام غايب
(بحرانی448/1 ،ـ )217يا «لؤلؤ و مرجان» به امام حسن و امام حسين

(همان،

233ـ )231يا «تين و زيتون» باز به آن دو بزرگوار و مواردی از اين دست ناتوان به
نظر میرسد.
سال هجدهم /شماره /2پياپی /77تابستان9319
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 -2همسنخی طینتها و اتحاد ارواح و ارادهها
فيض کاشانی نسبت دادن فضايل انبيا و اوصيا به اهلبيت

و ارتباط دادن

ميان آيات مدح و ستايش آن بزرگواران با ايشان را از زاويه طينت واحد همۀ انبيا و
مؤمنان نيز تحليل میکند .بنگريد:
« ...احکام الهی بر حقایق کلی و مقامات نوعیه بدون درنظر گرفتن خصوصیات
یکایک افراد جاری میشود ،ازاینرو اگر سخنی خطاب به قومی بیان شود یا
کاری به ایشان منسوب گردد ،در نگاه دانشوران خردمند همه کسانی که از سنخ
آن گروه و طینت آنان باشند نیز داخل در آن خطاب و فعل خواهند بود .بر این
پایه اگر ستایشی خطاب به برگزیدگان درگاه الهی بیان شود یا آنان خود
فضیلتی را به خود نسبت دهند ،آن خطاب و آن فضیلت تمام آنان را که از سنخ
و طینت ایشان باشند ـ از پیامبران و اولیا و هر که جزء مقربان باشد ـ دربر
میگیرد ،مگر فضیلتی که تنها مخصوص همان برگزیدگان باشد .بر همین سیاق
آنگاه که از شیعیان اهلبیت

هم به نیکی یاد میشود یا مدحی به ایشان

نسبت داده میشود یا از دشمنان ایشان به بدی یاد میشود ،هر کس که از سنخ
شیعیان و طینت محبان اهلبیت باشد ،داخل در آن مدح و هر کس که از سنخ و
طینت دشمنان ایشان باشد ،داخل در آن نکوهش خواهند بود .دلیل این مطلب آن
است که هر کس که خداوند و رسول ،او را دوست داشته باشند ،همه مؤمنان نیز
از آغاز تا پایان خلقت دوست او بهشمار میآیند و هر کس که خداوند و رسول
او را دشمن داشته باشند نیز مبغوض همه مؤمنان از آغاز تا پایان خلقت خواهد

بود و چنین شخص مبغوضی نیز همه کسانی را که محبوب خداوند و رسولش
باشند ،دشمن میدارد( ».فیض کاشانی)72/1 ،

با توجه به آنچه در بخش پيشين گذشت ،در اينجا اين پرسش رخ مینمايد که
اگر مخاطبان ثانوی ـ که آيه در ظاهر آنها را دربر نمیگيرد ـ خود زمينهساز ستايش
به آن درجه رسيده باشند و شايستگی آن ستايشها را به دست آورده باشند ،آيا
نمیتوان و نبايد گفت آن ستايشها اوالً و بالذات به آن مخاطبان ثانوی میرسد و
ثانياً و بالعرض به مخاطان اوليه؟
از نگاه ما پاسخ مثبت است .ستايشهای قرآن از انبيا همه به جهت معرفت و
بر پايه رواياتی همچون «بهواسطۀ ما اهلبيت است که خداوند عبادت میشود و
بهواسطۀ ماست که خداوند شناخته میشود و بهواسطۀ ماست که خداوند به توحيد
ستوده میشود» (کلينی941/9 ،؛ صفار )84 ،و «بهواسطۀ عبادت ماست که خداوند
عبادت میشود و اگر ما نبوديم ،عبادت الهی محقق نمیشد» (کلينی944/9 ،؛
صدوق ،التوحيد ،)912 ،جز در سايه واليت اهلبيت

نبوده است .پس آن

باز میگردد 7.و باز به همين سبب که

ستايشها در اصل به ستايش از اهلبيت

معنا ندارد ،پيام اصلی همه پيامبران و

دعوت به توحيد جز از راه اهلبيت

اوصيای آن بزرگواران و کتابهای آسمانی آنان ،دعوت به اين واليت بوده است و
از همين جاست که امام صادق

 ،واليت اهلبيت

کتابهای آسمانی دانستهاند( .عياشی)1/9 ،

را «قطب» و محور همه

8

از نگاه فيض به همين سبب است که قرآن ،يهوديان روزگار رسول اکرم
را خطاب قرار میدهد و آنان را به جهت کردارهای زشت پيشينيانشان سرزنش
میکند 1.زيرا اينان از سنخ آن پيشينيان بودند و به هر چه آنان میپسنديدند ،خشنود
بودند و از هر چه آنان نمیپسنديدند ،ناخشنود( .فيض کاشانی28/9 ،ـ)21

؛ مبانی و پيشفرضها

مقام توحيدی و بندگی آن بزرگواران است و کسب آن مقام و تحقق آن بندگی نيز

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

مخاطبان ظاهری باشند و مخاطبان ظاهری از يمن وجود آنها و تبعيت از واليتشان

919

بر اين اساس پذيرش عقايد ،عالقهها و ديدگاههای يک گروه بهمعنای پذيرش
واليت آنان و همراهی با آنان حتی در نتيجه کارها و سرنوشت آنان خواهد بود،
حتی اگر ميان تابع و متبوع صدها سال فاصله باشد .از همين رو است که در
روايات تأکيد شده است که «هر کس واليت آل محمد

را پذيرفته باشد ،از

ايشان خواهد بود به جهت جايگاهی که نزد آنان دارد ».البته مراد آن نيست که يکی
از اشخاص اهلبيت خواهد بود ،بلکه از آن جهت که به واليت ايشان گردن نهاده
سال هجدهم /شماره /2پياپی /77تابستان9319
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و از ايشان پيروی نموده [در شمار ايشان به حساب میآيد] و خداوند نيز در
کتابش همين گونه حکم فرموده است ،آنجا که میفرمايد ...« :و هر کس از شما
آنها [=يهوديان و مسيحيان] را به دوستى گيرد ،از آنان خواهد بود( ».مائده)19/
(عياشی( )239/2 ،برای مجموعهای از اين روايتها ر.ک :نمازی ،مستدرک سفینة
البحار417/97 ،ـ )416
عالمه طباطبايی

نيز در بيانی به تبيين اين نوع از معنای واليت میپردازند که

تابع و متبوع را آن گونه به يکديگر نزديک میسازد که سرنوشت متبوع را برای
تابع نيز رقم میزند( .طباطبايی)379/1 ،
بدين ترتيب روشن میشود که چرا قرآن کريم يهوديان روزگار رسول اکرم
را با کارهای پيشينيانشان توبيخ میکند .برپايه همين اتحاد در روحها ،ارادهها و

912

گرايشهاست که در حديثی از امام صادق

تأکيد شده است که مؤمنان به انبيای

گذشته در حقيقت مؤمنان به اميرالمؤمنين

هم بودهاند( .صدوق ،علل الشرايع،

 ،)962/9زيرا روح انبيا از روح اهلبيت

جدايی ندارد و طينت اهلبيت

و آنان

واحد است و ايمان به يکی ،ايمان به ديگری خواهد بود و به همين جهت است که
مخالفان انبيای گذشته ،تکذيب کنندگان اهلبيت

نيز بودهاند و البته خود نيز به اين

تالزم قطعی واقف بودهاند؛ زيرا چنانکه گذشت ،رکن رکين دعوت پيامبران که پيروان
آنان موظف به پذيرش و پيروی از آن بودهاند ،واليت اهلبيت

بوده است.

نقد و بررسی دیدگاه
به نظر میرسد با وجود آنکه اين تحليل نيز بهنوبۀ خود دربردارندۀ حقيقتی
ارزشمند و صحيح است ،ولی چنين مینمايد که همان نقدهای ياد شده در تحليل
قبل بر اين تحليل نيز وارد است .ازاينرو به تکرار آنها نمیپردازيم.

از تحليل های ديگری که برای بيان چگونگی ارتباط ميان آيات مدح قرآن و
اهلبيت

و آيات ذمّ و دشمنان آن بزرگواران مطرح شده است ،مجاز در اِسناد

يا استعاره و مانند آن است .بدين معنا که:

نسبت میدهند ،اگرچه او خود آن کار را همراه قومش انجام نداده باشد و دقیقاً

؛ مبانی و پيشفرضها

«قرآن بر پایه زبان عرب نازل شده است و از عادت [و شیوه] عرب آن است

و اهل زبان را به زبان خودشان مخاطب ساخته است؛ آیا به فردی از بنیتمیم که

913

که آنچه را که قبیله شخص ـ که او یکی از آنان است ـ انجام دهند ،به خود او
همین مطلب در سخن امام سجاد

[نیز] آمده است ،آنجا که از ایشان [درباره

این مطلب]  1پرسیدهاند ،حضرت فرمود :بیشک قرآن به زبان عرب نازل گشته
قومش به منطقهای یورش برده و ساکنان آن را کشتهاند ،نمیگویی :بر فالن
شهر یورش بردید و چنین و چنان کردید؟ (امام حسن عسکری

 ،ص».)727

(فیض کاشانی)79/1 ،

فيض کاشانی که ظاهراً اين تحليل را برای نخستين بار مطرح کرده است ،سخن
امام سجاد

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

 -3مجاز در اِسناد یا دیگر آرایههای بالغی

را تا همانجا که آمد ،گزارش کرده است ،ولی امام سجاد

در

دنباله سخن خود و در تبيين بيشتر موضوع ،يادآور میشوند که خداوند ازآنرو
يهوديان صدر اسالم را به کار گذشتگانشان سرزنش میکند که آنان نيز کردار نياکان
خود را درست میپنداشتند و بدان خرسند بودند .ازاينرو کار گذشتگان را به آنان
نسبت داد( .امام حسن عسکری

)272 ،

پس از فيض ،برخی ديگر از مفسران نيز اين تحليل را ممکن دانستهاند.
ابوالحسن عاملی پس از اشاره به اين نکته که باطن قرآن در ارتباط با اهلبيت
معنا میشود و يادآوری بخشی از روايتها در تأويل آيات ،چنين نگاشتهاند:
«بدان که آنچه اخبار گذشته بیانگر آن بود و نیز آنچه روایتهای آینده آن را
نشان میدهد ـ از معانی باطنی و تأویالت ـ [این گونه نیست که] در همه آنها
لفظ بهمعنای حقیقی بهکار رفته باشد ،بلکه بیشتر و غالب این روایات بر پایه
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مجاز و روش استعاره و کنایه و از گونه مجازات لغوی و عقلی است ،زیرا باب
مجاز در سخن عرب گسترده و کاربردهای آن در عبارتهای فصیحان زیباست.
ازاینرو دور نمینماید که خداوند ـ عزوجل ـ به حسب استعمالی که ظاهر لفظ
برآن داللت دارد [=استعمال حقیقی ] ،معنایی را اراده کند و به حسب مجاز ـ که
قرائن بیانگر آن است و با معنای ظاهری نیز نوعی تناسب دارد ـ معنای دیگری
را اراده کند( ».عاملی)9 ،

برخی اصوليان نيز در سخنی نزديک به سخن عاملی ،اين احتمال را بعيد
ندانستهاند که بطون قرآن از راه داللت ايماء يا تنبيه 99،مدلول الفاظ باشند( .حائری،

914

18؛ رشتی)79 ،

914

بررسی دیدگاه
در بررسی اين ديدگاه بايد بگوييم که اين تحليل میتواند تنها برای درک بخشی
اندک از روايتهای تأويلی به کار آيد.
برای نمونه درباره آيه وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِی کُنَّا فِیهَا ( ...يوسف )82/در رواياتی
وارد شده است که مراد« ،اهل قريه» است (بحرانی 92)191/4 ،که میتوان آن را
مجاز در اسناد دانست؛ زيرا کار ساکنان به محل سکونت اسناد داده شده است و
اين مجاز است .و يا در ذيل آيه

قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَأْتِیکُمْ بِمَاءٍ

مَعِینٍ (ملک )37/آمده است که اگر امام خود را نيافتيد و او را نديديد ،چه خواهيد
کرد؟ (همان .)441/1 ،روشن است که تأويل آب به امام با اين تفسير که آب مايه

حيات ظاهری و امام مايه حيات باطنی و روحی است ،قابل پذيرش و البته نوعی
استعاره است ،همچنان که برخی دانشوران نيز اين گونه تأويل را مطرح کرده و
پذيرفتهاند( .مکارم شيرازی311/24 ،؛ مدرسی984/96 ،؛ معرفت)26/9 ،
البته دربارۀ نمونه هايی مانند اين مورد اخير بايد توجه کرد اينکه معانی باطنی را
زيرا واضح است که در مجاز امکان اراده معنای ظاهری کالم در کنار معنای مجازی
وجود ندارد ،همچنان که دانشوران بالغت بدان تصريح کردهاند (هاشمی213 ،؛
خويی ،)21/9 ،درحالیکه در کنايه 94،معنای ظاهری کالم نيز در کنار معنای کنايی،
میتواند درست و مورد نظر متکلم باشد 91،همچنان که دانشوران بالغت بر اين
بر اين اساس به نظر میرسد بر سخن بزرگانی مانند صاحب «مرآة االنوار» که
معانی مطرح شده در روايات باطنی را از نوع مجاز و استعاره برای آيات دانستهاند،
دست کم دو اشکال وارد است:
 .9اگر معنای روايت معنايی مجازی از آيه است ،آنگاه ديگر با ظاهر آيه قابل
جمع نخواهد بود؛ زيرا مجاز با حقيقت در يک سخن جمع نمیگردد .به ديگر سخن،
وقتی میگوييد اين روايت معنای مجازی را بيان میکند ،يعنی قرينهای است که مانع
از اراده معنای ظاهری آيه است ـ زيرا تعريف مجاز مصطلح چنين اقتضايی دارد ـ و
در اين حالت ،ديگر پذيرش همزمان معنای روايت و ظاهر آيه معقول نيست.
 .2مجازی دانستن معانی تأويلی با سياق غالب روايات تأويلی که بهصراحت
تأکيد میکن ند که معانی ياد شده دقيقاً از قسمتی از آيۀ تأويل شده برداشت میشود
و آشکارا بيان مینماي ند که مراد باطنی الهی از آن آيه معنای ارائه شده است ،يکسر
ناسازگار خواهد بود .در بسياری از اين روايات ،بارها واژۀ «إيانا عنی» يا تعابيری
نزديک بدان (استرآبادی 347 ،243 ،298 ،947،977 ،86 ،81 ،و  )...بهکار رفته
است که به وضوح بر آنچه آمد ،داللت دارد.

؛ مبانی و پيشفرضها

نکته پای فشردهاند( .برای نمونه :علوی 919/9 ،و 276؛ ابن اثير)912/2 ،

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

معنايی مجازی 93بهشمار آوريم ،با اينکه آن را از گونه کنايه بدانيم ،تفاوت دارد؛

911

بنابراين احتمال مجاز بودن معنای روايت تأويلی تنها در جايی پذيرفته مینمايد
که ظاهر آيه نيز اقتضای حمل بر مجاز را داشته باشد؛ مانند آيه وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِی

کُنَّا فِیهَا ( ...يوسف ،)82/ولی در بسياری از روايات تأويلی مانند برخی روايتها
که مراد از طور سينين در سوره تين را شهر کوفه دانستهاند (بحرانی ،)612/1 ،اين
تحليل با چالشهای جدی پيشگفته روبهرو است.
سال هجدهم /شماره /2پياپی /77تابستان9319
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 -4وضع الفاظ برای روح معانی
قاعده «وضع الفاظ برای روح معنا» از جمله قواعد زبانشناختی است که در چند
سده اخير ،دانشوران علوم اسالمی و بهويژه مفسران از آن بهره گرفته و بر اهميت آن
پای فشردهاند .در شيعه ظاهراً مالصدرا برای نخستين بار از اين قاعده سخن گفته
است (مالصدرا .)919/4 ،پس از وی نيز فيض کاشانی درست بر پايه همان انديشهها
و استداللها بر آن پای فشرده است (فيض کاشانی .)39/9 ،پس از آن دو نيز
دانشوران بر اين قاعده تا روزگار ما تأکيد کردهاند (برای نمونه نک :طباطبايی 1/9 ،و
989/3؛ امام خمينی ،آداب الصلوة241 ،؛ سبزواری 981/4 ،و  911و  .)911/6هرچند
برخی مفسران نيز بهسختی با آن مخالفت نمودهاند( .سيد مصطفی خمينی ،تفسير
القرآن الکريم)981/9 ،
باری! اکنون سخن آن است که از اين قاعده میتوان برای تحليل برخی روايتهای
تأويلی و تبيين رابطه ميان ظاهر آيات با معانی باطنی روايتها بهره جست.
در اينجا با بيان فيض کاشانی با اين قاعده آشنا میشويم:
«هر معنایی از معانی حقیقت و روحی دارد و نیز صورت و قالبی؛ و گاه
صورتها و قالبهای یک حقیقتِ واحد متعددند ،ولی الفاظ تنها برای حقایق و
ارواح وضع شدهاند[ .ولی از آنجا که] این معانی و ارواح در قالب الفاظ جای
میگیرند ،الفاظ در آن معانی به شکل حقیقت استعمال میشوند؛ چه الفاظ با
معنا متحد گشتهاند .برای نمونه واژه «قلم» برای ابزار پدید آوردن یک صورت
در الواح وضع شده است ،بدون آنکه در آن ،از جنس نی بودن یا آهنی بودن یا

جز آن لحاظ شود .همچنین در آن این نکتهها که [آن ابزار] الزاماً جسم باشد ،یا
آنکه نقشی که پدید میآید ،محسوس یا معقول باشد ،یا آنکه آن لوح از کاغذ
یا چوب باشد ،لحاظ نشده است و همین که آن لوح بهگونهای باشد که نقشی در
آن ثبت شود ،کافی است .حقیقت لوح و حدّ و روح آن همین است .پس اگر در
[آن چیز] شایستهتر است که قلم بهشمار آید .چه خدای تعالی میفرماید :عَلَّمَ
بِالْقَلَم* عَلَّمَ اإلنْسانَ مَا لَمْ یَعْلَم (علق5 /ـ ،)4بلکه قلم حقیقی هم این است؛
زیرا روح قلم و حقیقت و مرز آن در آن شیء وجود دارد ،بدون آنکه چیزی که
از ذات آن خارج است ،همراه آن باشد( ».فیض کاشانی 11/1 ،با اندکی تصرف؛

بر پايه اين قاعده میتوانيم بخشی از روايتهای تأويلی را به شکل کامالً معقول
و بدون آنکه آنها را بر مجاز حمل کنيم ،تفسير نماييم .برای نمونه رواياتی که مراد از
صراط در آيۀ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (فاتحه )6/را اميرالمؤمنين

دانستهاند

(بحرانی ،)993/9 ،با روايتهايی که مراد از صراط را دين الهی دانسته يا آنکه آن را
بهمعنای پلی بر روی جهنم در آخرت دانستهاند ـ که ناآشنايان با واليت از آن سقوط
میکنند (همان) ـ ،ناسازگار نيست؛ زيرا روشن است که روح معنای صراط يعنی راه
روشن و گسترده (مصطفوی ،)228/6 ،در همه آن معانی وجود دارد و همچنان که پل
جهنم آدمی را در صحنه قيامت به بهشت میرساند ،امام معصوم نيز کسی است که
واليت او شرط و رکن بنيادين برای رسيدن به خداست ،پس هر دو صراطند( .در اين
باره همچنين ر .ک :سيد مصطفی خمينی ،تفسير القرآن الکريم)931/2 ،
ارزیابی دیدگاه
در نقد اين تحليل میتوان گفت :گرچه تحليل ياد شده میتواند برای ايجاد
ارتباط و تناسب ميان معانی تأويلی و معانی ظاهری آيات در مجموع سودمند
باشد ،ولی بايد گوشزد کرد که شمار قابل توجهی از روايتهای تأويلی زير پوشش

؛ مبانی و پيشفرضها

نیز ر .ک :مالصدرا)151/4 ،

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

عالم وجود چیزی باشد که بهوسیله آن ،نقش علوم در الواح قلوب مسطور گردد،

917

اين تحليل قرار نمیگيرد ،يا دست کم توجيه آنها بر پايه اين قاعده بسيار دشوار
است .برای نمونه آنجا که در روايت در مقام تأويل آيات سوره شمس« ،االرض» را
به شيعيان و «ناقة اهلل» را به امام تأويل میبرد (بحرانی ،)672/1 ،آيا میتوان گفت
که هر يک از آن اسامی ،روح معنايی دارند که مصاديق ياد شده در روايت را دربر
میگيرد؟ روشن است که بهويژه با توجه به سياق آيات ،پاسخ منفی است و اگر بنا
باشد که روح معنا را بهگونهای تفسير کنيم که اين گونه مصاديق را دربر گيرد،
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آنگاه جز درباره اسامی عَلَم ،در ديگر نامها اساساً جايی برای مجاز نخواهد بود و
همه کاربردها حقيقی خواهند بود.
برای نمونهای ديگر میتوان تأويل واژه «تين و زيتون» در آيه نخست سوره
«تين» را مثال زد که گاه به امام حسن و امام حسين

 ،و گاه به شهر مدينه و

بيتالمقدس تأويل شدهاند (همان .)612 ،روشن است اين گونه روايتها را که
شمار آنها اندک نيز نيست ،جز با استداللهای تکلفآميز نمیتوان با نظريه «وضع
الفاظ برای روح معنا» تفسير کرد.
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 -5جری و تطبیق
قاعده جری و تطبيق در روزگار ما ،بهويژه پس از نگارش تفسير الميزان،
اهميت ويژهای يافته است .چنانکه میدانيم ،عالمه طباطبايی

به هنگام گفتوگو

از روايات تفسيری ،در موارد بسياری به اين قاعده استناد کرده و بر پايه آن،
روايات تفسيری را بررسی کردهاند.
به عنوان تاريخچه اين بحث بايد بگوييم که در شيعه تا آنجا که يافتهايم ،شيخ
صدوق نخستين کسی است که اين موضوع را چونان يک نکتۀ کلی که میتواند در
تفسير آيات بهکار آيد ،يادآوری کرده است.
وی دربارۀ آيۀ «و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به [سنّ] زناشويى برسند؛ پس اگر
در ايشان رشد [فکرى] يافتيد ،اموالشان را به آنان رد کنيد( »...نساء ،)6/دو روايت
را نقل کرده است .در يک روايت ،امام دربارۀ مراد خداوند از فقرۀ «اگر در ايشان

رشد يافتيد »...فرمودهاند« :احساس به رشد رسيدن به اين است که بتوانند اموال
خود را حفظ کنند ».و در روايتی ديگر دربارۀ همين معنا چنين آورده که «اگر
ديديد که اهلبيت پيامبر

را دوست میدارند ،آنان را يک درجه باالتر ببريد».

شيخ صدوق به هنگام جمع ميان دو روايت چنين میگويد:
درجه رشد ،یعنی همان حفظ مال رسیده است ،داراییاش را به او میدهند و هرگاه
که احساس شد که در پذیرش حق نیز به مرحله رشد رسیده است ،با [عرضه] حق
[بر او] آزموده میشود و گاه هست که آیه در معنایی نازل میشود ،ولی در غیر
آن نیز جاری میشود( ».صدوق ،من ال یحضره الفقیه)777/4 ،

داشته است .وی دربارۀ آيات مربوط به امت های پيشين و نسبت آن با اقوام بعدی
چنين میگويد:
«اگر آیات قرآن درباره پیشینیان باشد ،باز همه نیکوییهای یاد شده در آن درباره
همه نیکوکاران و همه بدیهای یاد شده در آن در حق همه بدکاران جاری است».
(همو ،االعتقادات)92 ،

اين دو نمونه تا آنجا که ديدهام ،کهنترين نمونۀ اشاره يک دانشور شيعی به اين
قاعده است .پس از وی يکی از نخستين کسانی که به موضوع جری و تطبيق نسبتاً
به تفصيل اشاره کرده است ،مرحوم فيض کاشانی است (فيض کاشانی ،)24/9 ،ولی
وی پس از مطرح کردن روايتهايی که از اين قاعده سخن میگويند ،بالفاصله به
تحليلهای شماره  9و  2که پيش از اين بدانها پرداختيم ،میپردازد .با توجه به
آنچه در روزگار ما بهعنوان معنای جری و تطبيق مصطلح شده است (برای آشنايی
تفصيلی با قاعدۀ جری و تطبيق ر .ک :طباطبايی ،)49/9 ،بايد تحليل فيض را بيشتر
مربوط به تناسب ظاهر و باطن قرآن بدانيم تا جری و تطبيق.

؛ مبانی و پيشفرضها

وی نزديک به همين معنا را با تفصيل و تبيين بيشتر در «االعتقادات» نيز بيان

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

«این حدیث با روایت پیشین معارض نیست ،زیرا هرگاه که احساس شد که او به

911

اکنون پس از آشنايی با تاريخچۀ اين مبنا بايد بنگريم که آيا «جری و تطبيق»
میتواند در همه روايتهای تأويلی به کار آيد؟ روشن است که شمار فراوانی از
روايتهای تأويل قرآن را میتوان بر پايه اين قاعده تفسير کرد و به عبارت روشنتر،
مفهوم عامی از آيه را در نظر گرفت که روايتها به دنبال بيان نمونهها يا برجستهترين
نمونههای آن بودهاند .همچنان که عالمه خود نيز در جایجای الميزان ،روايتهای
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فراوانی را از اين مقوله دانستهاند( .برای اين نمونهها نک :نفيسی)917 ،
برای نمونه تطبيق «صراط مستقيم» بر ائمه (طباطبايی ،)49/9 ،تطبيق «ذکر اهلل»
بر رسول خدا
بر ائمه

(همان ،)377/93 ،تطبيق «الذين يعملون» در آيۀ نهم سورۀ زمر

(همان ،)241/97 ،تطبيق «اهل الذکر» بر اهلبيت

تطبيق «نحل» در آيۀ  68سورۀ نحل بر اهلبيت
همچنان که در مواردی خود اهلبيت

(همان،)216/94 ،

(همان )378/92 ،و . ...
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نيز تصريح کردهاند که آيه مفهومی عام

دارد و ما اهلبيت از مهمترين مصاديق آن هستيم (برای نمونه :بحرانی 246/3 ،و
143؛ 418/2؛  246/3و 881؛ 617/4؛  417/1و .)147
نقد دیدگاه
اما دو نکته را میتوان به عنوان اشکاالت اين تحليل مطرح کرد:
الف) ناسازگاری با انحصار مراد آیه

در روايتهای متعدد تأويلی ،برخی عناوين کلی مطرح شده در آيات قرآن تنها و
تنها مخصوص اهلبيت

دانسته شده است .به ديگر سخن ،هرچند آن مفاهيم

عامند ،ولی بر پايه روايات ،مراد از آن عنوان عام تنها اهلبيت

هستند و ديگر

افراد بهرهای از آن عنوان مطرح در آيه ندارد و ازاينرو نمیتوان قاعده جری و تطبيق
را در آن عنوان پياده کرد و ورود افراد ديگری را نيز در زير آن مفهوم ممکن دانست.
برای نمونه ،عالمه طباطبايی اطالق عنوان «الراسخون فی العلم» بر اهلبيت
را از گونه جری و تطبيق دانستهاند (طباطبايی )77/3 ،و اين بدان معناست که از

نگاه ايشان ،غير از اهلبيت

نيز ممکن است در زير اين عنوان جای گيرند.

درحالیکه روايات بسيار فراوانی در مقام مدح اهلبيت

بر اين نکته تأکيد دارند

که تنها ايشان صالحيت اين عنوان را دارند و نه کس ديگر .برای نمونه امام
علی

در حديثی خطاب به معاويه ،پس از آنکه به بطن داشتن قرآن اشاره

و راسخان در علم نمیدانند و خداوند ساير [افراد] امت را فرمان داده است که
بگويند« :آمنّا به کُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا» (آل عمران )7/و اينکه تسليم ما باشند و علم آن
را به ما واگذارند( ».بحرانی)118/9 ،

.

بر پايۀ اين حديث ،اين بخش از آيه یَقُولُونَ آمَنّا بِه کُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنا در حقيقت
از زبان آنان مطرح میفرمايد ،و نه سخن راسخان در علم .و اين نکته از برخی احاديث
ديگر در اين زمينه نيز بهخوبی دانسته میشود (همان .)117 ،گرچه از برخی احاديث
برداشت میشود که اين عبارت ،سخن راسخان در علم است (همان ،)111 ،ولی از
آنجا که آن حديث در مقام بيان اين نکته است که راسخان در علم برای شناخت تأويل
آياتی که بر آنان پوشيده است ،خود را به تعمق و تکلف نمیاندازند و به عجز علمی
خويش اعتراف دارند .ازاينرو با احاديثی که آنان را آگاه از تأويل قرآن میداند ،منافات
ندارد؛ زيرا روشن است که راسخان در علم نيز بدون الهام و اخبار و تعليم خداوند
تعالی ،از تأويل قرآن آگاهی ندارند و زبان حال آنان نيز همان است که «آمنّا به کُلٌّ مِن
عِندِ رَبِّنا» ،ولی پس از نزول آيات ،قطعاً خداوند آنها را بر تأويل قرآن آگاه میکند و از
آن پس با ديگران يکسان نخواهند بود ،و اين همان نکتهای است که امام صادق

بر

آن تأکيد میفرمايند که« :هرگز امکان ندارد که خداوند چيزی را بر پيامبرش فرو
فرستد ،ولی او را از تأويل آن آگاه نسازد( ».همان)118 ،
به هر روی احاديثی که راسخان در علم را تنها و تنها در اهلبيت
میداند ،فراوان است و اين با ديدگاه عالمه که ذکر اهلبيت
مصاديق میداند ،ناسازگار است.

محدود

را از باب برترين

؛ مبانی و پيشفرضها

سخنی است که خداوند به عنوان وظيفه مخاطبان قرآن در برخورد با آيات و تأويل آنها

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

میکنند و بطن را همان تأويل قرآن میدانند ،میفرمايند« :و تأويل قرآن را جز خدا
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نمونه ديگر اين ناسازگاری در آيه

بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا

الْعِلْمَ (عنکبوت )41/ديده میشود .در روايات تنها مصداق «الذين أوتوا العلم» را
اهلبيت

دانستهاند .امام صادق

در دو حديث جداگانه درباره مراد از اين

عنوان فرمودهاند« :هم األئمة خاصة» (کلينی .)294/9 ،در حديثی ديگر ،ابوبصير از
امام باقر

درباره مصاديق اين عنوان میپرسد و حضرت پاسخ میدهند« :جز ما

چه کسان ديگری میتوانند مصداق آن باشند؟» (صفار )221 ،و درست همين پاسخ
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میتوان ديد( .همان)

را در پرسش راوی ديگری از امام صادق

به هر روی شمار اين گونه احاديث به هجده روايت میرسد که در برخی از
تأکيد شده و عباراتی مانند «إيانا عنی»

آنها ،به انحصار اين عنوان در اهلبيت
98

در آنها بهکار رفته است (بحرانی .)321/4 ،ازاينرو سخن عالمه در ذيل بحث از
برخی روايتهای ذيل آيه که آنها را در زمره جری و انطباق آيه بر کاملترين
مصداق دانستهاند (طباطبايی ،)942/96 ،با آن روايات ناسازگار است.
البته ممکن است در اينجا گفته شود که با توجه به سياق آيات و اهميت آن در
فهم قرآن ،بهويژه از نگاه عالمه ،بايد اين گونه روايتها را که بهنوعی انحصار مراد
آيه را میرساند ،کنار نهاد يا بهگونهای که با ظاهر آيه و عموميت عنوان بهکار رفته
در آن سازگار باشد ،توجيه کرد ،ولی اين ديدگاه را نمیتوان پذيرفت؛ زيرا اوالً
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خود عالمه تصريح کردهاند که در عرف ،موارد بسياری پيش میآيد که يک حکم
کلی را با لفظ جمع بهکار ببرند ،ولی در خارج آن حکم تنها صالحيت انطباق بر
يک مصداق را داشته باشد (همان .)1/6 ،بنابراين اگر احاديث معتبری اين نکته را
تأييد کنند که حکمی قرآنی تنها بر مصاديقی خاص صدق میکند و تنها آن
مصاديق از آن اراده شده است ،میتوان به انحصار مصاديق آن عنوان حکم کرد.
احاديث ياد شده در نمونههايی که گذشت ،هم با توجه به فراوانی آن و هم با
توجه به تعاضد مضمون آنها و نيز قوت سندی برخی از آنها ،در مجموع معتبرند.
ثانياً عالمه خود دست کم در هشت مورد ،اختصاصی بودن تعبير قرآنی در
برخی آيات را میپذيرد و مراد از آن را تنها اهلبيت

میداند و نه کسی ديگر

(نفيسی .)216 ،برای نمونه عنوان الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالة ( ...مائده)11/
و عنوان ...وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتاب (رعد )43/را باز در آن

را در اميرالمؤمنين

حضرت منحصر دانستهاند و  ...و به اشکاالت احتمالی دربارۀ ناهماهنگی انحصار
مصداق با سياق آيه پاسخ دادهاند.
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به

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

در بسياری از روايتهای تأويلی اساساً مفهوم تأويل شده قابليت صدق بر

؛ مبانی و پيشفرضها

بنا بر آنچه گذشت ،اگر در هشت مورد از آيات ،عناوينی ويژه اهلبيت

کار رفته باشد و بتوان ناهماهنگی احتمالی آن را با سياق آيات بهگونهای قابل قبول
توجيه و تفسير کرد ،افزوده شدن برخی عناوين ديگر آن هم با استناد به احاديث
متعدد و صريح چه مانعی دارد؟
ب) عدم وجود مفهوم عام قابل تطبیق بر مصادیق گوناگون

مصاديق گوناگون را ندارد تا مصداق يا معنای ياد شده در روايت را از باب جری و
انطباق به شمار آوريم .برای نمونه عالمه رواياتی که مراد از «نحل» در آيه وَ أَوْحى

رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ ( ...نحل )68/را ائمه

دانستهاند (بحرانی ،)431/3 ،از قبيل

جری میخواند (طباطبايی ،)378/92 ،در حالی که با تعريفی که خود عالمه از
قاعده جری به دست دادهاند ،شرط جری آن بود که يک مفهوم عام بر مصاديق
گوناگون بر اساس معنای ظاهر الفاظ قابل صدق باشد ـ هر چند با دقت و تعمق ـ،
ولی در اينجا چگونه از ظاهر واژه «نحل» مفهوم عامی میتوان برداشت کرد که بر
ائمه

صدق کند؟

27

جمعبندی

در مجموع به نظر میآيد همين دو دليل عدم جامعيت تحليل بر پايه جری و
تطبيق را به دنبال میآورد و سبب میشود که نتوان بر پايه آن ،تناسب قابل دفاعی
ميان همه روايات تأويلی و ظاهر آيات ارائه داد؛ هر چند بايد اذعان نمود که اين
تحليل نيز در جای خود میتواند بسياری از روايتهای تأويلی را توجيه و تفسير
کند .شايد به دليل همين عدم جامعيت باشد که عالمه در موارد فراوانی که از نظر
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دسته بندی دقيقاً همانند موارد اطالق مفهوم جری است ،شماری از روايتهای
تأويلی را از سنخ بيان معنای «باطنی» آيه دانستهاند و از به کار بردن اصطالح جری
خودداری يا آن را از اصطالح باطن جدا کرده و با «أو» به يکديگر عطف کردهاند
(نفيسی 29.)236 ،و از همينجا میتوان دانست که اين موارد را از قبيل جری
نمیدانسته يا دست کم در شمول آن اصطالح بر اين موارد ترديد داشتهاند.
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نتیجهگیری و تحلیل برگزیده
به نظر میرسد میتوان رابطهای جامع ميان ظاهر و باطن آيات تعريف کرد که
بتواند همه تحليلهای ياد شده را شامل شود و در عين حال تا آنجا که ممکن
است ،جامع باشد و در تفسير هيچ روايتی در نماند .اين تحليل جديد چند پيش
فرض بنيادين دارد:
الف) بپذيريم همه معانی تأويلی ياد شده در روايات ،معانیای کنايهای هستند
که در کنار معنای ظاهری از آيات اراده شدهاند.
از سوی ديگر ارادۀ هم زمان معنای ظاهری و باطنی همان خصوصيتی است که
دانشوران بالغت برای مفهوم «کنايه» برشمردهاند و میدانيم که اين خصوصيت در
ديگر آرايههای بالغی مانند مجاز و استعاره وجود ندارد.
پيشتر و به هنگام بررسی تحليل سوم دربارۀ اين بحث مقداری توضيح داديم.
در اينجا برای آشنايی بيشتر بيفزاييم که کنايه يکی از آرايههای بالغی مهم است که
دانشوران بالغت از ديرباز درباره آن سخن گفتهاند .در تعريف کنايه آمده است:
«لفظی است که از آن غير از معنای موضوع له اراده شده ،ولی امکان ارادۀ معنای
موضوع له نيز وجود دارد؛ زيرا قرينهای که مانع از ارادۀ آن باشد ،وجود ندارد».
(هاشمی217 ،؛ نيز ر.ک :خطيب قزوينی393 ،؛ خويی)971/9 ،
حال اگر معنای مطرح شده در روايت را نوعی معنای کنايی برای آيه بهشمار
آوريم ،در اين هنگام در کنار آنکه میتوانيم به حجيت و مراد بودن معنای ظاهری آيات
قائل شويم ،میتوانيم معنای باطنی مطرح در روايت را نيز بپذيريم؛ بدون آنکه ميان آن

دو تنافی وجود داشته باشد .همچنانکه برای نمونه دانشوران بالغت تصريح کردهاند که
واژه «ماء» را در آيه شريفه أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها ( ...رعد)97/
میتوان کنايه از علم دانست و همزمان هم معنای ظاهر آيه و هم معنای کنايی را از آيه
برداشت کرد و هر دو را به عنوان مفهوم و مراد آيه مطرح کرد (علوی274/9 ،؛ ابن اثير،
نيز مراد خداوند دانسته و هر دو معنا را باهم پذيرفتهاند( .ابن عاشور 16/9 ،و 241/29
و  991/21و 7/37؛ قاسمی286/6 ،؛ طباطبايی 219/6 ،و  386/96و)...
ب) رکن دوم اين تحليل که از مضامين همان روايات تأويلی بهروشنی هويداست،
پيوند وثيق و استوار اين معنای کنايی با واليت اهلبيت

است .بلکه به عبارت

براساس آن شکل میگيرد و بدون آن قابل تصور و تعريف نيست ،تا آنجا که هيچ
روايت تأويلی ـ اگر حقيقتاً در مقام بيان معنای باطنی و کنايی آيات باشد ـ را نمیيابيم
که با اين مسأله بهگونهای پيوند نيابد و شأنی از شؤونات آن را آشکار نسازد.
مستندات و داليل رکن دوم اين تحليل عمدتاً در دو دسته خالصه میشود:
 -9استقراء و بررسی موردی روايات تأويلی :اين مسأله از مثالهايی که پيش از
اين بيان کرديم و پس از اين نيز به مناسبت خواهيد خواند ،روشن میشود.
 -2داليلی که پيشتر برای اثبات صبغه واليی باطن قرآن گذشت.
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اکنون به سراغ رکن نخست اين تحليل برويم که محور اصلی بحث بهشمار میآيد.
مهمترين مستندات اين رکن ،برخی روايات است که در زير به بررسی آنها میپردازيم.
الف) محمّد بن منصور میگويد :از امام کاظم

دربارۀ اين سخن خداوند عزّ

و جلّ پرسيدم که :قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَن( ...اعراف.)33/
ايشان فرمودند :قرآن را ظاهری است و باطنی؛ همۀ آنچه خداوند در قرآن حرام
فرموده ،ظاهر قرآن است و باطن آن پيشوايان ظلم هستند و همۀ آنچه خداوند
تعالی در قرآن حالل فرموده ،ظاهر قرآ ن است و باطن آن امامان حقّ هستند».
(کلينی374/9 ،؛ نعمانی937 ،؛ نيز ر.ک :عياشی93/9 ،؛ صدوق ،االعتقادات)87 ،

؛ مبانی و پيشفرضها

دقيقتر بايد بگوييم معنای کنايی اساساً مبتنی بر واليت آن ذوات مقدسه است و

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

 .)919/2مفسران نيز به هنگام مطرح کردن معنای کنايی آيات گوناگون ،ظاهر آيات را
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اين روايات در نهايت ما را بدين نکته رهنمون میسازد که عالوه بر ظاهر آن
آيات که برای نمونه درباره امتهای پيشين يا حالل و حرام فقهی است ،معنای
ديگری نيز از آن آيات اراده شدهاند و چگونگی اين ارادۀ همزمان جز از راه کنايی
دانستن اين نوع داللت ميسر نمینمايد.
ب) روايت ديگری نيز مؤيد روايات پيش گفته است که هر چند در منبع دسته
اولی ذکر نشده است ،ولی مضمون آن با آنچه تاکنون گذشت ،کامالً هماهنگ است.
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شرف الدين الحسينی از داوود بن کثير روايت میکند که« :به امام صادق

گفتم:

آيا مراد از نماز و زکات و روزه و حج در کتاب خداوند عزوجلّ شما هستيد؟ ايشان
فرمودند :ای داوود! مراد از نماز در کتاب خدا ماييم و ما هستيم زکات و روزه و حجّ
و ماييم ماه حرام و ماييم حرم امن الهی و ماييم کعبۀ خداوند و ماييم قبلۀ الهی و
ماييم وجه الهی که دربارهاش فرمود« :به هر سو رو کنيد ،آنجا روى [به] خداست».
(بقره )991/و ماييم آيات و ماييم بيّنات و [از] دشمن ما در کتاب خداوند [به] شراب
و قمار و بتها و  ...طاغوت و مردار و خون و  ...تعبير شده است».
امام

در دنباله سخن يک قاعده کلی را که به نوعی تعليل مطالب ياد شده

است ،بيان میکنند و میفرمايند« :ای داوود! خداوند ما را آفريد ...سپس ما را در
کتاب خود نام برد و بهترين و محبوبترين نامهای نزد خود را کنايهای از نامهای
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ما قرار داد ...و مخالفان و دشمنان ما را نيز در کتاب خود ياد کرد و نامهای آنان را
نيز به کنايه ذکر فرمود و مَثَلهايی دربارۀ ايشان در قالب مبغوضترين نامها در نزد
خود و در نظر بندگان باتقوايش بيان فرمود( ».استرآبادی)29 ،
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حال پرسش آن است که با توجه به بخش نخست حديث ،آيا مراد امام آن است
که وقتی خداوند در قرآن واژه «الصالة» را بهکار میبرد ،مرادش تنها امام معصوم
است و نه عبادت معهود ميان مسلمانان؟ بديهی است که مراد امام اين نيست؛ زيرا
گذشته از اينکه چنين برداشت با روح اسالم و تعاليم اهلبيت

بهسختی منافات

دارد ،با سخنان خود آن بزرگواران نيز ناسازگار است که« :هرگز امکان ندارد که
خداوند خلقش را به چيزی که آن را نمیفهمند ،مخاطب سازد( ».عياشی)349/9 ،

روشن است که اراده امام معصوم

از واژه «صالة» يا «زکاة» يا مانند آن از روش

عرفی عقال در تفهيم و تفاهم بهدور است .همچنين اين گونه برداشت در حقيقت
همان ديدگاه غاليانی منحرف مانند ابوالخطاب و پيروان اوست که امام صادق
پس برای تفسير حديث تنها يک احتمال باقی میماند و آن اينکه خداوند عالوه
بر معنای ظاهری «الصالة» ،از راه اين واژه معنای ديگری را نيز اراده کرده است که
آن معصومين

هستند و هر دو معنا نيز بايد با هم بهعنوان مراد الهی در نظر

گرفته شده و پذيرفته گردند .اگر چنين است ،اين همان کنايهای است که پيش از
اين از آن سخن گفتيم و در سخن امام نيز درست همين واژه «کنّی» بهکار رفته بود.
میتوان همزمان هم به ظواهر آيات تمسک نمود ،و هم راه را برای تحليل و فهم
صحيح بسياری از روايات تأويلی هموارتر نمود .آنچه در اينجا شايان توجه است،
آن است که مضامين تأويلی وارد شده در روايات معصومان

آن اندازه فراوان

؛ مبانی و پيشفرضها

نتيجه اينکه به نظر میرسد با پذيرش مبنای کنايی بودن آيات کريمه الهی،

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

بهشدت با آن به مبارزه برخاسته بودند( .صفار116 ،؛ مجلسی)379/24 ،

است که نمیتوان به دليل ضعف سندی يا اتهام غلوآميز بودن و يا دور از ذهن
بودن مضامين آن در نگاه نخست 24همۀ آنها را کنار نهاد ،بلکه راهحل شايسته آن
است که تالش کنيم تا شيوۀ مقبولی برای تحليل اين روايات بيابيم .چنانکه ديديم،
راهحل های متعددی در اين راستا پيشنهاد شده است که نگارنده تالش نمود با
بررسی نقاط قوت و ضعف هر راهکار ،به نظريهای جامع دست يابد .نظريۀ کنايی
بودن تعابير قرآنی مبنايی کلی است که در اين رابطه پيشنهاد میشود و فرضيههای
ديگر هر يک میتوان ند به عنوان راهکارهايی برای تبيين چگونگی پيوند ميان معنای
ظاهری و معنای کنايی در محدودۀ بخشی از آيات قرآنی نقش ايفا نمايند.
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پینوشتها:
 .9از بررسی مجموع کلمات محققان (برای نمونه :معرفت )29/9 ،چنين به نظر میرسد که تأويل
و باطن قرآن را میتوان مرادف يکديگر دانست ،همچنان کههمين معنا از روايات نيز استفاده
میشود .برای نمونه :بحرانی ،46/9 ،ح.948
 .2برای مجموعهای از اين روايات ر.ک :مجلسی 987/24 ،به بعد .گفتنی است نگارنده در مقالهای
ديگر به تفصيل به بحث خصوصيات باطن قرآن از نگاه روايات پرداخته و به عنوان اولين
خصوصيت بحث ،صبغۀ واليی باطن قرآن را با ذکر مستندات روايی آن گسترده است که اميد
سال هجدهم /شماره /2پياپی /77تابستان9319

968
968

است به توفيق الهی در آينده منتشر شود.
 .3برای اين مطلب ر.ک :مجلسی398/26 ،ـ ،267باب «تفضيلهم عليهم السالم علی األنبياء وعلی
جميع الخلق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن المالئکۀ وعن سائر الخلق.»...
 .4فيض در دنبالۀ سخن خود بر پايۀ آيه شريفه ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْض (آل عمران )34/اين حکم
را به ديگر اهل بيت

نيز تعميم میدهد که اين نکته نيز بر پايۀ مبانی شيعه دربارۀ ائمه

کامالً درست است و دقيقاً مطابق با مضمون روايتهايی است که پيش از اين بدانها نشانی داديم.
 .1برای آگاهی بيشتر ر.ک :نمازی ،مستدرک سفینة البحار .414/97 ،اين مطلب به طور خاص از اين
روايت عمّار ساباطی فهميده میشود که« :از امام صادق

دربارۀ اين سخن خداوند پرسيدم که« :آيا

کسى که خشنودىِ خدا را پيروى مىکند ،چون کسى است که به خشمى از خدا دچار گرديده و
جايگاهش جهنم است؟ و چه بد بازگشتگاهى است[ .هر يک از] ايشان را نزد خداوند درجاتى
است( »...آل عمران962/ـ .)963فرمود :آنان که به دنبال خشنودی خداوند هستند ،همان ائمهاند و
آنان به خدا سوگند ای عمّار ،درجات مؤمنانند و بهوسيلۀ واليت و معرفت ايشان نسبت به ماست که
خداوند اعمال آنان را مضاعف میگرداند و آنان را تا عالیترين رتبهها باال میبرد( ».کلينی)437/9 ،
 .6در دنبالۀ سخن و به هنگام نقد تحليل جری و تطبيق ذيل عنوان «عدم وجود مفهوم عام قابل
تطبيق بر مصاديق گوناگون» ،به نمونههايی اشاره خواهيم نمود که آن نمونهها را نيز میتوان به
موارد ياد شده در اينجا افزود.
 .7برای تقريب به ذهن اين مثال مناسب است که اگر شاگردی را به جهت داشتن علم و ادب و تقوا
و ديگر فضايل اخالقی بستاييم ،آنگاه در زمانی ديگر به او يادآور شويم که هر فضيلتی که داری ،از
رهگذر شاگردی نزد فالن استاد است ،آيا نمیتوان پذيرفت که آن استاد به طريق اولی به آن
نيکويیها آراسته بوده و بلکه درجاتی را باالتر از آنچه شاگرد داشته نيز دارا بوده است و آن ستايش
عالوه بر شاگرد ،در باطن امر به آن استاد بر میگردد؟

 .8برای رواياتی که اين مبنا را پيش ديد مینهند ،به ويژه نک :مجلسی33/21 ،ـ .9در يکی از اين
روايتها سخن از آن است که نخستين آفريدۀ خداوند نور رسول اهلل

بوده است و سپس

حق تعالی از اين نور ،عرش و حامالن آن ،کرسی و ساکنانش ،و روح همۀ پيامبران و رسوالن و
اوليا و شهدا و صالحان را آفريد .عالمه طباطبايی پس از يادکرد اين حديث در الميزان گوشزد
از معادن دانش و چشمههای حکمت ريشه گرفته است ،متهم سازی که از سوی صوفيان جعل
شدهاند! چه آفرينش را اسرار بسياری است( »...طباطبايی)929/9 ،
 .1برای نمونه در آيات 48ـ 47سوره بقره ،سياق خطاب کامالً درباره آن دسته از بنیاسرائيل است
که در روزگار رسول اکرم

زندگی میکنند ،ولی بالفاصله در آيه  41میفرمايد« :و [به ياد

آريد] آنگاه که شما را از [چنگ] فرعونيان رهانيديم[ .آنان] شما را سخت شکنجه مىکردند »...و
سرگذشت گذشتگانشان را به آنان نسبت میدهد؛ آيات بعدی نيز همگی بر همين اساس استوار
 .97پرسش آن بود که چرا خداوند پسينيان از بنیاسرائيل را به جهت زشتکاریهای گذشتگانشان
سرزنش کرده است؟
 .99برای آشنايی با اين گونه داللت که به دو نام ياد شده مشهور است ،ر.ک :مظفر.986/9 ،
 .92علی بن ابراهيم نيز درباره آيه وَ کَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ فَحاسَبْناها حِساباً
شَدیداً (طالق )8/بر آن است که مراد از قريه ،اهل قريه هستند( .قمی)371/2 ،
 .93توجه شود که استعاره و مجاز عقلی و لغوی همگی زيرمجموعه عنوان بالغی مجاز هستند.
(هاشمی)214 ،
 .94مرحوم مظفر تصريح کرده اند که آن قسم از کنايه که در آن معنای کنايی نيز مراد متکلم باشد،
از قسم داللت تنبيه است( .مظفر)986/9 ،
 .91هرچند در برخی موارد به جهت خصوصيت مورد ،اراده معنای ظاهری محال است ،مثالً در
الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (طه ،)1/حمل عرش بر معنای ظاهری يعنی تخت پادشاهان ،محال
و مستلزم تجسيم است.
 .96برای شمار ديگری از اين گونه روايتها نک :تأويل «لیلة القدر» به حضرت فاطمه
(بحرانی)794/1 ،؛ تأويل «زجاجة» در آيۀ  31سوره نور به امام حسين

(همان)79/4 ،؛ تأويل

«آخرة» در آيۀ واآلخرة خیر وأبقی (اعلی )97/به واليت اميرالمؤمنين

(همان)638/1 ،؛ تأويل

«عشر» در آيۀ دوم سوره فجر به ده امام از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری

(همان،

؛ مبانی و پيشفرضها

است.

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

میکنند که« :روايات در اين موضوع بسيار است ...و مبادا رواياتی مانند اين احاديث شريف را که
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)617/1؛ تأويل «شَفَتين» (دو لب) در آيۀ نهم سوره بلد به امام حسن و امام حسين

(همان،

.)662/1
 .97البته اينکه آيا در همه نمونههای ياد شده و نيز نمونههای ديگر حقيقتاً قاعده جری و تطبيق
صدق میکند و آيا میتوان مفهوم عامی را که مصاديق گوناگون دارد ،در همه اين نمونهها نشان
داد ،مطلبی است که اندکی پس از اين درباره آن سخن خواهيم گفت.
 .98روشن است که تقديم ضمير منفصل منصوبی برای افاده حصر است.
 .91برای نمونه درباره آيه اکمال دين (مائده )3/نک :طباطبايی 967/1 ،و نيز نمونههای ديگر در
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ج ،6ص6؛ ج ،96ص392ـ :399درباره آيه تطهير.
 .27برای نمونههايی از روايات تأويلی ديگر که قاعدۀ جری و تطبيق در تحليل آنها قابل طرح
نيست ،ر.ک :کلينی :491/9 ،تأويل «أم الکتاب» در آيه هفتم سوره آلعمران به اميرالمؤمنين

و

«أخَرُ متشابهات» به برخی دشمنان ايشان؛ استرآبادی 694 ،و طبرسی :371/1 ،تأويل «بحرين» در
آيه شريفه مَرَجَ البَحْرَیْنِ یَلْتَقیان به اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه
در آيه یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُؤْلُؤُ وَالْمَرْجان به امام حسن و امام حسين

وتأويل «لؤلؤ» و «مرجان»
.

 .29به همانندی موارد ياد شده با مواردی که در آنها روايات تأويلی را از باب جری دانسته بودند،
توجه شود.
 .22علت اساسی تأکيد بر اين رکن ،اثبات تفاوت بنيادين مفهوم باطن در روايات اهل بيت
است با آنچه باطن گرايان يا برخی اهل عرفان يا صوفيه از اين واژه اراده میکنند .مقايسهای ميان
تأويالت غير قابل قبول عارفانه با تأويالت ياد شده در روايات ،اين نکته را به وضوح روشن
میسازد .برای نمونهای از تأويالت عرفانی ر.ک :قاسمپور 291 ،و  344به بعد .بهويژه ص 316و
پس از آن که برخی تأويالت عرفانی مردود مبتنی بر وحدت وجود را ذکر میکند.
 .23ظاهراً نويسندۀ «تأويل اآليات» اين روايت را مانند برخی روايات ديگر (برای نمونه:
استرآبادی )483 ،487 ،478 ،943 ،991 ،999 ،22 ،از کتاب «مصباح األنوار فی فضائل إمام األبرار»
گزارش میکند که از آنِ نويسندهای در قرن ششم به نام هاشم بن محمد است و برخی از جمله
نويسندۀ «تأويل اآليات» به اشتباه آن را به شيخ طوسی نسبت دادهاند .تفصيل بحث را بنگريد در:
آقابزرگ طهرانی .973/29 ،دربارۀ هويت نويسندۀ اين کتاب اطالع چندانی در دست نيست (ر.ک:
نمازی ،مستدرکات علم الرجال.)931/8 ،
 .24برای نمونه مفسر برجستهای همچون طبرسی نيز در رابطه با تأويل «بحرين» در آيه شريفه
مَرَجَ البَحْرَیْنِ یَلْتَقیان (الرحمن )91/به اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه

به جای استبعاد اين

تأويل چنين مینويسد« :و ال غرو أن يكونا بحرين لسعة فضلهما و کثرة خیرهما فإن البحر إنما يسمى
بحرا لسعته( ».طبرسی)371/1 ،

 .1قرآن کريم.
 .2ابن اثیر جزری ،نصراهلل بن محمد؛ المثل السائر ،تحقیق محمد محییالدين عبدالحمید،
بیروت ،المكتبة العصرية1221،ق.
 .3ابن عاشور ،محمد بن طاهر؛ التحریر والتنویر ،بیجا ،مؤسسة التاريخ ،بی تا.
 .2بابايی ،علی اکبر؛ «چیستی باطن قرآن کریم از منظر روایات» ،علوم حدیث ،سال يازدهم،
 .1بحرانى ،سید هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،قم ،موسسة البعثة1211 ،ق.
 .1حائری ،محمد حسین؛ الفصول الغرویة ،قم ،دار إحیاء العلوم اإلسالمیة1212 ،ق.
 .7حسن بن علی العسكری

؛ تفسیر اإلمام العسکری

 ،قم ،مدرسة اإلمام المهدی عجل

؛ مبانی و پيشفرضها

شماره چهارم ،پیاپی  ،22زمستان .1331

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

منابع و مآخذ:

اهلل فرجه الشريف1211 ،ق.
 .3حسینی استرآبادی ،شرف الدين؛ تأویل اآلیات ،تحقیق :حسین استادولی ،قم ،مؤسسة النشر
االسالمی1211 ،ق.
 .1خطیب قزوينی؛ اإلیضاح فی علوم البالغة ،بیروت ،المكتبة العصرية1222 ،ق.
 .11خمینی ،سید روح اهلل؛ الصلوة ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى1373 ،ش.
 .11ــــــــــــــ ؛ مصباح الهدایة إلى الخالفة و الوالیة ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینى1371 ،ش.
 .12خمینی ،سید مصطفی؛ تحریرات فی األصول ،تهران ،مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام
خمینی1371 ،ش.
 .13ــــــــــــــ ؛ تفسیر القرآن الکریم ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى،
1213ق.
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 .12خويی ،میرزا حبیب اهلل؛ منهاج البراعة ،تهران ،المكتبة االسالمیة1211 ،ق.
 .11رشتی ،میرزا حبیب اهلل؛ بدائع األفکار ،قم ،مؤسسة آل البیت

 ،بیتا.

 .11سبزواری ،سید عبد االعلى؛ مواهب الرحمان ،بیروت ،مؤسسة اهل البیت

1211 ،ق.

 .17صدرالمتالهین ،محمد بن ابراهیم؛ تفسیر القرآن الکریم ،قم ،انتشارات بیدار1311 ،ش.
 .13صدوق ،محمد بن علی بن بابويه؛ االعتقادات ،بیروت ،دار المفید1212 ،ق.
 .11ــــــــــــــــــــــــــ ؛ التوحید ،قم ،منشورات جماعة المدرسین1313 ،ق.
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 .21ــــــــــــــــــــــــــ ؛ علل الشرایع ،نجف ،المكتبة الحیدرية1331 ،ق.
 .21ــــــــــــــــــــــــــ ؛ من الیحضره الفقیه ،قم ،جماعة المدرسین1213 ،ق.
 .22صفار ،محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات ،طهران ،منشورات األعلمی1212 ،ق.
 .23طباطبايى ،سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى،
1217ق.
 .22طبرسى ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تهران ،ناصرخسرو1372 ،ش.
 .21طهرانی ،شیخ آقا بزرگ؛ الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،بیروت ،دار األضواء1213 ،ق.
 .21عاملی اصفهانی ،ابوالحسن؛ مرآة االنوار (چاپ شده به عنوان مقدمه تفسیر البرهان) ،قم،
مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان ،بیتا.
 .27علوی ،يحیی بن حمزة؛ الطراز ألسرار البالغة ،بیروت ،المكتبة العصرية1223 ،ق.
 .23عیاشی ،محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشی ،طهران ،المكتبة العلمیة اإلسالمیة ،بیتا.
 .21فیض کاشانی ،مال محسن؛ تفسیر الصافی ،طهران ،مكتبة الصدر1211 ،ق.
 .31قاسمپور ،محسن؛ پژوهشى در جریانشناسى تفسیر عرفانى ،بیجا ،مؤسسه فرهنگى
هنرى ثمین ،بیتا.
 .31قاسمى ،محمد جمال الدين؛ محاسن التأویل ،بیروت ،دار الكتب العلمیه1213 ،ق.
 .32قمی ،علی بن إبراهیم؛ تفسیر القمی ،قم ،مؤسسة دار الكتاب1212 ،ق.
 .33کلینی ،محمد بن يعقوب؛ الکافی ،طهران ،دار الكتب اإلسالمیة1313 ،ش.
 .32مجلسی ،محمد باقر؛ بحار االنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء1213 ،ق.

 .31مدرسى ،سید محمد تقى؛ من هدی القرآن ،تهران ،دار محبی الحسین

1211 ،ق.

 .31مصطفوى ،حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
1311ش.
 .33معرفت ،محمد هادی؛ التفسیر والمفسرون ،بیجا ،الجامعة الرضوية للعلوم االسالمیة،
1213ق.
 .31مغربی ،قاضی نعمان؛ دعائم االسالم ،قاهره ،دار المعارف1113 ،م.
 .21مكارم شیرازى ،ناصر و ديگران؛ تفسیر نمونه ،تهران ،دار الكتب اإلسالمیة1372 ،ش.
 .21نعمانی ،محمد بن ابراهیم؛ [کتاب] الغیبة ،قم ،أنوار الهدى1222 ،ق.
 .23نمازی شاهرودی ،علی؛ مستدرکات علم رجال الحدیث ،تهران ،بینا1211 ،ق.
 .22ــــــــــــــــــ ؛ مستدرک سفینة البحار ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی1213 ،ق.
 .21هاشمی ،احمد؛ جواهر البالغة ،قم ،نشر واريان1331،ش.

؛ مبانی و پيشفرضها

 .22نفیسی ،شادی؛ عالمه طباطبایی و حدیث ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی1332 ،ش.

تأويل قرآن به مقامات اهل بيت

 .37مظفر ،محمد رضا؛ اصول الفقه ،قم ،مؤسسة النشر االسالمی ،بیتا.
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