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 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

 وجوه معنایی تاویل در روایات اهل بيت)ع( و مسئله بطن قرآن

 اخوان مقدم، زهره1

 چکیده

ن آن بسیار در روایات اهل بیت)ع( مباحثی پیرامون تاویل و تنزیل و بطن قرآن وجود دارد که پرداخت

جوه وپژوهش به دنبال این است که اهمیت دارد و در مواردی میان معانی آن خلط شده است. این 

ر به رای را معنایی تاویل و تنزیل را مشخص کند و مسئله بطن قرآن و مرز آن با تاویالت غلط و تفسی

در  .جمع آوری مطالب روشن کند. ضرورت دارد که در حوزه تاویل و بطن، این مسائل روشن گردد

ا هیصیفی تحلیلی می باشد. پس از بررساین تحقیق به صورت کتابخانه ای بوده و روش تحقیق تو

تطبیق  ومشخص شد که تاویل به معانی مختلفی از جمله مخالف متن ظاهر قرآن، تفسیر قرآن، مصداق 

به رای  مسئله مهمی است که فرق آن با تاویالت غلط و تفسیر ،و غیره آمده است همچنین بطن قرآن

ت و روایات خالفت ندارد اما تفسیر به رای با آیااین است که بطن با نصوص قرآن و اهل بیت و عقل م

 یا عقل در تضاد است.

 

 وجوه. تفسیر به رأی، تنزیل، تاویل، بطن،حدیث اهلبیت ع،  کلیدواژه:

 

 

  

                                                           
 کریم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن 1
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         دوره دوم                   

 3شماره 

  98پاییز و زمستان  

 مقدمه -1

یکی از مسائل از طرفی دیگر، اشاره شده است.  لیو تنز لیاهل بیت به ظاهر و باطن و تأو اتیدر روا

اویل و بطن است. از تاویل معموال به بازگرداندن معنا به معنا و مراد اصلی یا ت ،مهم در روایات شیعه

باشد آنچه که مربوط به ظاهر آیه نیست می ،کنند و مراد از باطن نیزقابل فهم یا معنای مورد نظر تعبیر می

اما مسئله اصلی این پژوهش این است که تاویل و تنزیل چیست  .اینها معنای کلی از تاویل و بطن است

درباره پیشینه باید  همچنین بطن چه بوده و چه مسائلی با بطن مرتبط است. ؛و دارای چه وجوهی است

و « بطن» یسنجو نسبت یشناساصطالح. عناوین به چاپ رسیده استاین گفت که نگارشهایی با 

 ری: تفسمجله قمرزاده، محسن؛ ال؛یعابد، لی، اسالم شمندانیبر آراء اند دیبا تاک ریدر حوزه تفس «لیتاو»

 ،یمظفر، اتیدر روا «لیتاو»و موارد کاربرد واژه  یمعناشناس. 12شماره  - 1398و زمستان  زییپا ، یپژوه

 ییجویدر عصر امام باقر)ع(: پ عهیش یریتفس یهاشیگرا .93شماره  - 1398 زییپا ، ثیعلوم حد ن؛یحس

مطالعات قرآن و فرهنگ  ؛یدمحمدهادیس ،یگرام: سندهینو «لیتأو/لیتنز»و « ظاهر/باطن»دو گفتمان 

نپرداخته و مباحثی که در این مقاله آن اما هیچکدام به وجوه معنایی  .9شماره  - 1398بهار «  یاسالم

 .باشدآمده نو و جدید میپیرامون بطن 

 

 مفهوم شناسی -2

الزم است معنای برخی مفاهیم روشن شود تا هم خلط معنایی پیش نیاید و هم پیش از ورود به بحث 

 .ه خواهد شدمعنا واضحتر و گویاتر شود که در ادامه به آن پرداخت

  "مصداق"و  "معنا"معناشناسِی اصطالحِ  -2-1

 خت.شناخت معنا و مصداق در فهم تاویل مهم است که در ادامه به مفهوم معنا و مصداق خواهیم پردا

ست. این مراد و مقصود، بطور کلی دو نوع  "معنا"منظور از اصطالح تمامِ مراد گوینده از متن یا کالم ا

نام دارد؛ و اگر مدلول ظاهر  "معنای ظاهری"است: اگر مدلول مطابقی یا تضمنی یا التزامی الفاظ باشد 

گوینده همه را قصد  ،به هر حالاست، ولی  "معنای باطنی"الفاظ نباشد، اما از گسترش آنها بوجود آید 

اشخاص یا موضوعاتی است که مفاهیم، بطور عرفی بر آنها  "مصداق"منظور از اصطالح  نموده است.

 .(72ص، ش1388)مظفر، اعم از اینکه در خارج یافت شوند یا نه ؛شوندمنطبق می
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 معنای لغوی تأویل و تنزیل  -2-2

صدر ثالثی مزیدِ باب تفعیل، از  سه حرفیِ تأویل، م شة  صورت  "اَوَلَ "ری ست که پس از اِعالل، به  ا

ست که طدر می "آلَ" شه ای ا سخن لغت دانان، به معنای رجوع و آید. آلَ، یَؤُوْلُ با مصدرِ اَوْلْ، ری بق 

باشد. ولی دیدگاه ابن فارس در این میان با کاربرد قرآنی و حدیثیِ این واژه بیشتر تناسب بازگشت می

شته و همة ستعماالت آن را دربرمی دا صل، یعنی دو ا شه، دارای دو ا ست که این ری گیرد. وی معتقد ا

ــدمعنای اصــلی می . واژة (1/160 :ق1422بن فارس، حمد )ایکی آغاز هر چیز و دیگری پایان آن ؛باش

اژة از ریشة نخست نشأت گرفته، و و "خاندان"به معنای  "آلْ"،و نیز واژة "نخستین "به معنای "اَوَّلْ"

تأویل که تأویلِ کالم هم قسمی از آن است، با هر دو ریشه ارتباط دارد، بدین شکل که اگر مراد متکلم 

ست، تأویل  شده ا سپس در قالب کالم بازگو  شکل گرفته و  را همان چیزی بدانیم که ابتدا در ذهن او 

رو به عقب و سرچشمه  است و الزمة رسیدن به آن، حرکت "ابتدای امر"کالم از ریشة اول و به معنای

ــأ می ــته و به ظهور و منش ــد، چون کالم درآینده به وقوع پیوس ــد. اما اگر تحقق کالم مدِ نظر باش باش

سد، پس تأویل چنین کالمی به معنای می سیدن به آن، حرکت رو به می "انتهاء امر "ر شد، و الزمة ر با

قرآن  لیتأو ل،یاولِ تأو ی)طبق معنا"مِ آخِرُ فِعلِهِاَوَلُ غَرَضِ الحَکی"جلو و آینده است؛ چنانکه گفته اند 

ـــخنان و وعدها و  یعنیقرآن  لِیتأو ل،یدومِ تأو یو طبق معنا ات،یمراد خداوند از آ یعنی وقوع س

 .قرآن( یدهایوع

سه حرفیِ شة  صدر ثالثی مزیدِ باب تفعیل، از ری ست "نَزَلَ "تنزیل، م صدر مز شه،یر نی)از هما  دیم

هر دو، تفاوتشان ناظر  یبا توجه به استعمال قرآن زیو ن کسانی شهید دارد که بر اساس راِنزال هم وجو

شود یبلکه در انزال، جهت صدور فعل از فاعل مالحظه م ست،یبودنِ نزول ن یجیتدر ایبودن  یبه دفع

ـــت.  ردجهت وقوع فعل و تعلق آن به مفعول مو ل،یو در تنز  ق:1360 ،ین.ک: مصـــطفو)توجه اس

شه دارد که همان هبوط و فرو افتادن می.(12/88 صل و ری ساختن چیزی ، و یک ا شد. تنزیل، مرتب  با

 .(334/ 5 ق:1422)ابن فارس، و قرار دادن آن، در جایگاه مناسبش خواهد بود

ــتقات آن، در پانزده مورد به  ــتعمال فراوان از فعل نَزَلَ و مش ــریح  "تنزیل"قرآن کریم عالوه بر اس تص

. (2و غافر/ 2و ســجده/ 1)مانند زمر/شــودالباً فرو فرســتادنِ آنرا از ســوی خداوند یادآور مینموده و غ

ـــت ـــده که در پنج مورد، در بارة خود قرآن اس )دو بار در آل واژة تأویل نیز در قرآن هفده بار ذکر ش

شدن مفهوم تنزیل و تا .(39/ونسیبار در  کیو  53و دو بار در اعراف/ 7عمران/ شخص  ویل پس از م

ضــرورت دارد که وجوه معنایی تنزیل و وجوه معنایی تاویل بررســی شــود که در ادامه به آن پرداخته 

 شود.می
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         دوره دوم                   

 3شماره 

  98پاییز و زمستان  

 وجوه معنائی تنزیل   -3

سیر دارای معانی مختلفی هستند که در صورت عدم توجه به  در روایات، کلمة تنزیل و نیز تأویل و تف

شد. به ع صدور اَخبار، موهِم تعارض خواهد  شترکندبارت دیگر، این واژهجهت   ها بین چندین معنا م

ها مشـــخص گردد، تا در روایات و فهم آنها اختالل و اختالطی به وجود و باید وجوه معانیِ این واژه

 در روایات اهل بیت)ع( سه وجه معنائی برای تنزیل وجود دارد: نیاید.

 کل قرآن کریم -3-1

ست. برای مثال امام علی)ع( در وصف پیامبر می« کریمکل قرآن »یکی از وجوه معنایی تنزیل  فرماید: ا

ــ26)نهج البالغه خطبه التَّنْزِیل ...  عَلَى أَمِیناً وَ لِلْعَالَمِینَ مُحَمَّداً)ص( نَذِیراً بَعَثَ تَعَالَى اللَّهَ إِنَّ  ،ی؛ مجلس

ـــر اثبات امامو نیز (226 /18 ،تابی ـــا)ع( در مناظره ای با مأمون، بر س برتری امام علی)ع( در آیة  رض

ُسهُ أَنَّهُ ثَبَتَ فَقَدْ ، پس از ارائة دالئل فرمود:.(61)آل عمران/مباهله  وَ کِتَابِهِ فِی ُسبْحَانَهُ اللَّهُ عَنَاهَا الَّتِی نَفْ

ستَنْزِیلِه فِی ذَلِکَ حُکْمَهُ جَعَلَ علی)ع( را ، یعنی خداوند حکم برتریِ (49/189و 10/351 تا:بی ،ی)مجل

 هُوَ  الْقُرْآنِ؟ فرمود: فِی تَقُولُ مَا در قرآنش بیان فرموده است. همچنین از ایشان در بارة قرآن سؤال شد:

. الزم (224ق، 1398)صدوق، الْعَزِیز الْکِتَابُ هُوَ وَ تَنْزِیلُهُ وَ اللَّهِ وَحْیُ وَ اللَّهِ کِتَابُ وَ اللَّهِ قَوْلُ وَ اللَّهِ کَلَامُ

  توان بجای واژة تنزیل، کلمة قرآن را جایگزین نمود.ذکر است که در چنین مواردی، میبه 

 الفاظ قرآن -3-2

ـــت که مورد تالوت و قرائت قرار می گیرد، چنانکه یکی دیگر از وجوه معنایی قرآن، الفاظ قرآن اس

رَ أَنْ امیرالمؤمنین)ع( فرمود: فَإِیَّاکَ سِّ ْشبِهُ تَنْزِیلٍ رُبَّ فَإِنَّهُ الْعُلَمَاءِ عَنِ تَفْقَهَهُ حَتَّى بِرَأْیِکَ الْقُرْآنَ تُفَ  کَلَامَ  یُ

. واضح است که مراد حضرت علی)ع( این است: چه (265ق، 1398)صدوق، ... وَ اللَّهِ کَلَامُ هُوَ وَ الْبَشَرِ

سا تنزیل و الفاظ قرآن، که ظاهراً به سخن بشر شیبه می ... نیز در تفسیر  باشد، ولی کالم خداست، وب

ادِقین(119)توبه/آیة صـادقان آمده اسـت که امام علی)ع(  . یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصـَّ

ستگویانی را که به فرمود: هر کس این تنزیل )یا الفاظ قرآن( را از پیامبر)ص( می شنود، نیاز دارد که را

 .(78 /90 تا:بی ،ی)مجلسیشان باشد، بشناسد ...وی امر شده تا همراه ا

ست. وی می همچنین ستعمال ا شیوع این ا شده که حاکی از  سخنی از میثم تمار نقل  گوید: تنزیل در 

ــان تأویلش را به من میقرآن را بر امیر مؤمنان)ع( قرائت می ــآموختکردم و ایش /  42 تا:بی ،ی)مجلس

ست که معانیِ قرآن را(128 شن ا شت نگارنده در  . رو نمی توان قرائت کرد. این خبر، تأییدی بر بردا

دو واژه اســـت که غالباً اگر همنشـــین یکدیگر شـــدند، تنزیل به معنای الفاظ قرآن و تأویل  مورد این

ساویِ کلِ  سیر"و  "معنا"م ست که بارها از  ،خواهد بود. نمونة معروف آن "تف ضیلتِ ویژة علی)ع( ا ف

ـــده: عَلِیُّزبان پیامبر)ص( نقل   لَمْ وَ تَنْزِیلِهِ؛ عَلَى قَاتَلْتُ کَمَا الْقُرْآنِ تَأْوِیلِ عَلَى یُقَاتِلُ طَالِبٍ أَبِی بْنُ ش
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. واژة تأویل در هر (309/  46 تا:بی ،ی)مجلســعَلِیٍّ عِنْدَ إِلَّا تَمَامِهِ وَ بِکَمَالِهِ الْقُرْآنِ تَأْوِیلُ أَحَدٍ عِنْدَ یَکُنْ

ساوق دو جا به  سیر"معنای مراداهلل و م بکار رفته که در بحث وجوه معنایی تاویل به آن  "معنا"و  "تف

 را جایگزین نمود. "آیات"توان بجای واژة تنزیل، واژة در این قسم، می پرداخته خواهد شد.

 معنای ظاهری -3-3

ـــده و به حوزة معنا م رود. اما ورود آن به یدر برخی موارد، واژة تنزیل، از حوزة الفاظ قرآن خارج ش

صورت که معادلِ معنای ظاهر می ست، به این  سترة معنا، محدود ا شود، ولی هیچگاه گ ستعمال  تواند ا

 تَأْویلُهُ، بَطْنُهُ وَ تَنْزیلُهُ شود. مانند سخن امام باقر)ع( که در جواب فُضَیل فرمود: ظَهْرُهُبه بطن اطالق نمی

ضى ما مِنْهُ شان ضی)فیَجری ... بَعْدُ، یَکُنْ لَمْ ما مِنْهُ وَ مَ سیاق حدیث،  (.29/  1 :ق1406 ،یکا دقت در 

توان در این قسم، بجای واژة تنزیل، می دهد که معنای تنزیل، نمی تواند دو وجه گذشته باشد.نشان می

  از کلمة ظَهر استفاده نمود.

 وجوه معنایی تأویل -4

دهد که واژة کالم عالمان و مفســران، به وضــوح نشــان میجســتجو در قرآن و روایات اهل بیت)ع(و 

ست سران متفدم و متأخر را درباره تأوبرای مثال )تأویل، در همه جا به یک معنا بکار نرفته ا  لیآراء مف

ـــ عیبد)در:  دینیبب یات، .(27-31ص: ق1429 ،یموس ـــانترِ روا عانی عالوه بر فهم آس . تفکیک این م

ظاهری را نیز در پی دارد، اگر چه کار آسانی نیست. تأویل در ارتباط با ممانعت از ایجاد تعارض های 

سلمانان و نیز احادیث، پنج معنا می سان م شد که در ادامه به آن ها قرآن، همچنین در ل شته با تواند دا

 اشاره می شود

 یا بیان مراد و مقصود متکلم "تفسیر"و  "معنا"تأویل، مساویِ  -4-1

ضیح، یا در برخی روایات، تأو سیر"یل به معنای تبیین و تو صود متکلم  "تف آمده که چیزی جز بیان مق

نیســت. در این قســم مراد از تأویل، همة مراد متکلم خواهد بود، چه مرادهائی که در عصــر نزول فهم 

شــده و چه مرادهائی که در اعصــار آینده، به عنوان بطون آیات فهمیده شــود، و چه مصــادیقی که در 

صر نزول  صادیقی که در آینده آیات بر آنها تطبیق میع شوند. این کاربرد، مقابل موجود بوده، و چه م

تنزیل)یا الفاظ آیات( آمده و چنین اخباری فراوان اســت، مانند آنچه از علی)ع( نقل شــده که فرمود: 

ست و ما از این جهان رخت  .(156)بقره/"راجِعُون إِلَیْهِ إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا "تأویلِ  ست که خدا مالک ما این ا

ست که تأویل در این روایت، همان (261 /3 :ق1363 ،ینی)کلبندیممی ضح ا سیر". وا یا مدلول آیه  "تف

 است.

ـــده که پس از واقعة غدیر بعد از آنکه پیامبر)ص( فرمود:  همچنین من کنت مواله "مانند آنچه نقل ش

د: تأویل این سخن چیست؟ حضرت فرمود: من کنت نبیه فعلی امیره. شخصی پرسی "فهذا علی مواله
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روشن است که تأویل در این عبارت نیز، به معنای مراد و مقصود متکلم است. همچنین امام کاظم)ع( 

نا "در تفسـیر آیة مباهله فرمود:  تأویل اَبنائَنا حسـن و حسـین، تأویل نسـائَنا فاطمه زهرا و تأویل اَنفُسـَ

س ستفاده از روش (241/  93 تا،بی ،ی)مجلس"تعلی)ع( ا ، مراد حضرت، تفسیر و معنای آیه، البته با ا

شد.می "بیانِ مصداق"تطبیق یا  توان دید که این کاربرد تأویل، یعنی معادل معنا را نیز در روایتی می  با

وید: ما را از تأویل گگوید مناقب علی و اهل بیت او را ذکر نکن. ابن عباس میمعاویه به ابن عباس می

ست "ما عَنَی اهللُ"کنی؟ چطور قرآن بخوانیم ولی نگوییم که مراد خداوند و قرآن نهی می سچی  ،ی)مجل

 است.  "معنا"و  "تفسیر"در این گفتگو نیز تأویل، معادل . (375/  25 ن،یشیپ

 تأویل، معنائی مخالفِ ظاهِر الفاظ ) = مراد حقیقی در آیات متشابه( -4-2

چون معنائی  ؛، این قسم را نمی توان تفسیر نامیداشدکشف مراد متکلم به واسطة الفاظ او ب ،تفسیراگر 

ــیر به معنای مطلق مراد متکلم که برگزیده می ــت. ولی اگر تفس ــود، ترجیح معنای مرجوحِ الفاظ اس ش

زیرا  ؛واهد بوداین قسم نیز مساوی تفسیر، و معادل قسم اول خ -چه از لفظ برخاسته باشد یا نه -باشد

ستهبه هر حال مراد متکلم بیان می سیر را اعم از تأویل دان سران، تف ست که گاه مف اند، شود. از این رو

بدانیم، چه به معنای متبادر و چه به معنای غیر  "بیان مدلول الفاظ"زیرا اگر تفســـیر را مطلقاً به معنای 

ـــودتأویل، اخص از آن می ،متبادر ـــت به معنای غیر متبادرِ آنزیرا تنها بیان  ؛ش  عی)بدمدلول لفظ اس

س سران در بارة آیاتی چون ( 31ق: 1429 ،یمو سانِ قرآن پژوهان و مف ستواء". آنچه در ل سوم و  "اِ مر

ست، که گفته می ست. به نظر می "این آیه را باید تأویل نمود"شود معمول ا سم ا سد واژة همین ق ر

 :اینگونه است همین معنا باشد و در روایت زیر نیزتأویل در آیة هفت سورة آل عمران به 

رَ أَنْ قال علی)ع(: فَإِیَّاکَ بِهُ تَنْزِیلٍ رُبَّ فَإِنَّهُ الْعُلَمَاءِ عَنِ تَفْقَهَهُ حَتَّى بِرَأْیِکَ الْقُرْآنَ تُفَســِّ رِ کَلَامَ یُشــْ  وَ الْبَشــَ

بِهُ لَا تَأْوِیلُهُ وَ اللَّهِ کَلَامُ هُوَ رِکَلَامَ  یُشــْ . یعنی بپرهیز از اینکه قرآن را به (265ص :ق1398)صــدوق، الْبَشــَ

ای که تنزیل و الفاظش، شبیه کالم رأی خود تفسیر کنی، مگر آنکه از عالمان بیاموزی، زیرا چه بسا آیه

  بشر است ولی کالم خداست و تأویل آن شبیه کالم بشر نیست.

اســت، نیز به همین معناســت و  پیشــینامام علی)ع( در ادامة روایت  گفتارتأویل در عبارت زیر که 

شابه آیهتحلیل نگارنده را از روایت قبل تأیید می صریحاً ت ای کند؛ زیرا امیرالمؤمنین)ع( در این بخش، 

 فرماید و عبارات ایشان مشابه سخن قبل است:می "تأویل"را برطرف نموده و آنرا 

یْ رُبَّ أَنَّ أَعْلَمْتُکَ قَدْ وَ الْخَلْقِ، کَجَیْئَةِ جَیْئَةٌ لَهُ ... لَیْسَ ـــَ  لَا وَ تَنْزِیلِهِ، غَیْرِ عَلَى تَأْوِیلُهُ اللَّهِ کِتَابِ مِنْ ءٍش

ْشبِهُ َشرِ کَلَامَ یُ  رَبِّی إِلى ذاهِبٌ إِنِّی إِبْرَاهِیمَ)ع( قَوْلُ ذَلِکَ مِنْ اللَّهُ َشاءَ إِنْ فَتَکْتَفِی مِنْهُ بِطَرَفٍ َسأُنَبِّئُکَ وَ الْبَ

یَهْدِینِ /  1 :ق1403 ،ی؛ طبرســ266 :ق1398)صــدوق، اجْتِهَادا وَ عِبَادَةً إِلَیْهِ تَوَجُّهُهُ رَبِّهِ إِلَى فَذَهَابُهُ ســَ

: برای خدا رفت وآمدی چونان مخلوق نیست و من به تو آموزش دادم که چه بسا چیزی ترجمه .(250



 

30 
 

 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

شد که تأوی شاءاهلل برایت در کتاب خدا با شد و نمونه هم ارائه نمودم. ان لش غیر از تنزیل و الفاظش با

روم به سوی خدا تا مرا هدایت کند. مراد از کافی باشد. نمونه دیگر قول ابراهیم است که گفت: من می

شتن او  سم دا شتن خدا، و در نتیجه ج ستلزم جهت دا ست چون م شکل مادی نی این ذهاب )رفتن به 

 ه مراد( توجه به سوی او به سبب تالش و عبادتست.شود، بلکمی

تکمله فقط  نی)اتَنْزِیلِه؟ غَیْرُ تَأْوِیلَهُ أَنَّ تَرَى لَا ادامة همین روایت، تأیید دیگری بر برداشت فوق است: أَ

یعنی توجه کردی که تأویل و بازگشت این آیه، غیر از الفاظ آنست؟ . احتجاج موجود است( تیدر روا

ستواءپس مثالً ْستَوى ثُمَّ": (3/ونسیو  54)اعراف/ در آیة ا اگر تنزیل یا همان کلمات و  "الْعَرْشِ عَلَى ا

الفاظش حاکی از تجسم خدا بر فراز یک کرسی بزرگ است، اما چون این معنا غلط است، برای کشف 

شمه برمی سرچ صدر و  صحیح به م صلیش گردیم، تا مراد خداوند را دریابیم. تأویل و معنای  معنای ا

 باشد.قدرت و استیالء می

گردد، که ابتداء امر بر می "اَول"الزم به تذکر است که اوالً این معنا از تأویل، به ریشة نخست از واژة  

گردانیم که نزد متکلم بوده است. این معنای تأویل، یعنی حملِ زیرا گویا کالم را به معنایی بر می ؛است

شاکر، اصطالح متکلمان و نیز اصولیان کاربرد وسیعی داردکالم به معنای مرجوح در   :ش1382)ن.ک: 

ساس آنها اقدام به  متفقند. محققان در این باره (32 ضوابطی دارد که مؤوِل باید بر ا که اینگونه تأویل، 

. (18: ق1431 ،یمی)کنوش التمتأویل نص قرآن کند، نه اینکه طبق میل و هوای نفس خود معنا نماید

دانست، چون به هر حال همة آیات قرآن،  "تفسیر به معنی تأویل"توان این قسم، را بخشی از می ثانیاً

ــوی  ــابه، به س ــده"اعم از محکم و متش ــد ش گردند، و این باز می "مرادِ حقیقیِ اولیه"و  "معنای قص

 واقعیت در مورد همة کالم ها صادق است و اختصاصی به قرآن ندارد.

 )= تطبیق("مصداق"معنای تحقق مفاد کالم یا تأویل کالم، به  -4-3

( که مجموعِ مفهوم ها "معنا"و  "تفسیر"تأویل در این نوع، مسلماً به معنای همة مراد متکلم )یا معادل 

شة  ستیم که دومین معنای ری ست. دان شد، بلکه جزئی از آن ا ست، نمی تواند با صداق ها  "اَوْلْ "و م

زیرا  ؛ینده اســت؛ لذا این معنای تأویل، از ریشــة دوم خواهد بودهمان ســرانجام امر و حرکت رو به آ

سلماً در آینده اتفاق می ست. عبارات یَوَم تحقّق کالم در خارج، م افتد. در قرآن تأویل بدین معنا آمده ا

قیامت، و ، به وضوح داللت بر آینده و .(37/ونسی؛ 52)اعراف/یَأتی تَأویلَهُ،و لَمّا یَأتِهِم تَأویلَهُ در دو آیه

ـــت که مراد  ـــد، زیرا معقول نیس تحقق کالم در آن دارد، و قطعاً نمی تواند به معنای مراد خداوند باش

ـــادیق کالم، یا وقوع  ـــود. بلکه آیه، ناظر بر تحقق مص ـــن ش متکلمی روزگارانی پس از کالمش روش

ـــتواقعه ـــده ابن تای در آینده اس  قتیحق یمعنا قرآن به یرا در همه جا لیتأو هیمی)آنچه باعث ش

ســـخن اگر چه  نیاعتقاد را دارد. ا نیهم زین یاســـت. عالمه طباطبائ اتیآ نیکلمه بداند، هم یِخارج
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ش حیصح ست، اما تنها بخ شتباه  نیگردد. ایبر م ندهیکه به آ ردیگیرا در بر م لیتأو یاز کاربردها یا ا

 )برای مطالعه بیشتر ر.ک.مورد توجه قرار نگرفته است.  "اَول" یدو معنائ شهیشده که ر یناش ااز آنج

 .(25-30ص :ش1382شاکر، 

ــت، مانند آنکه پیامبر)ص( در مورد آیة: قُلْ   أَنْ عَلى الْقادِرُ هُوَ در روایات نیز تأویل بدین معنا آمده اس

با عَلَیْکُمْ یَبْعَثَ عام/عَذا َهٌ،"فرموده:  .(65)ان ها کائِن ّا إنَّ عدُ اَم ها بَ َأویلُ َأتِ ت به وقوع  "وَ لَم ی یعنی این امر 

ست شده ا ست، اما هنوز واقع ن ست که واژة تأویل در (244/  5 ،بی تا ،ی)ترمذخواهد پیو شن ا . رو

شناخت امام  روایت فوق، به معنای تحقق خارجی در آینده خواهد بود. نیز در خبر دیگری که در بارة 

 فرماید: ... إِنْ جهت اشاره به وجود امامان معصوم در هر عصری میهر زمان است، حضرت صادق)ع( 

ِکَ عَلَى هَذَا مَاتَ َةً مَاتَ ذَل َّةً؛ مِیت َالَ: ثُمَّ جَاهِلِی یلٌ لِلْقُرْآنِ ق َأْوِ ْلُ یَجْرِی کَمَا یَجْرِی ت  کَمَا وَ النَّهَارُ، وَ اللَّی

مْسُ تَجْرِی ـــَّ یْ وِیلُتَأْ جَاءَ فَإِذَا الْقَمَرُ، وَ الش ـــَ ـــءُیَجِی مَا مِنْهُ وَ جَاءَ، قَدْ مَا فَمِنْهُ وَقَعَ، مِنْهُ ءٍش  ،ی)مجلس

 های جاری در زمان است، نه معنا.. تأویل دراین روایت نیز در حوزة مصداق.(نیشیپ

 تأویل در طول تفسیر و در راستای آن ) = بطن آیه( -4-4

که اَخصِ از کلِ معنا، در طول ظاهر، و مرادفِ بطن  یکی از معانی پر کاربرد تأویل در روایات، آنســت

آید، مراد از تفسیر، ظاهر، و مراد از تأویل، می "تفسیر"باشد. در این قسم، که غالباً همنشین با کلمة می

شامل الیه های عمیق تر معنائی، پس از الیة ظاهر می ست که  صل، در باره باطن ا شد.آنچه در این ف با

سخن گفتیم، یع ست و روایات فراوانی بر آن داللت دارند، مانند اش  نی باطن قرآن، مرادف با این معنا

ُهُ َأویل ُهُ ت ُهُ وَ بَطن باقر)ع(: ظَهرُهُ تَنزیل مام  یت مهم ا ـــان ضی)فروا عامل29/  1 :ق1406،یکاش  ،ی؛ حر 

علی)ع( در  ؛ و نیز مانند آنچه امام (203 :بی تا؛ صـــفار، 46/  1: ق1416 ،ی؛ بحران196/  27 :ق1409

 فَکَتَبْتَُها عَلَیَّ، أَمْلَاهَا وَ أَقْرَأَنِیهَا إِلَّا الْقُرْآنِ مِنَ آیَةٌ اللَّهِ رَسُولِ عَلَى نَزَلَتْ بارة وفور علم خویش فرموده: فَمَا

 .(230 /2تا: بی ،ی)مجلسنَاسِخَهَا ... وَ تَفْسِیرَهَا وَ تَأْوِیلَهَا عَلَّمَنِی وَ بِخَطِّی،

ـــطة وجود تأویل درکنارِ آن،   ـــت، ولی در روایت فوق، بواس ـــیر اعم از بطن و ظهر اس اگر چه تفس

شده، و نشان دهندة ظهر آیات است، و تأویل همان خواهد بود که علم کامل و همه جانبه به  "خاص"

سایر ائمه)ع( نیز در اخبار دیگرآمده اعلی)ع( می امامهای آن، از ویژگی شد، و در مورد  صفار، ستبا (

س224 تا:بی شم بحران دی؛  صریح می(45ص1: ق1416 ،یها سی ذیل این روایت ت کند که . عالمه مجل

، أی بطنها  "تأویلها و تفسیرها "قوله   ی)و أفهم مراده فمراد از تفسیر و تأویل، ظهر و بطن آیات است

ست، محققان گف( و ظهرها ساوی بطن ا شت از تأویل که م اند تأویلِ صحیح، دالئل ته. در بارة این بردا

پذیرند، زیرا سبب فساد عقلی و قرآنی و روائی دارد، و دانشمندان علم اصول، تأویل بدون دلیل را نمی

 . (291 :ش1381 ،)شاکرشوددر معنا شده و باعث دور شدن از مراد واقعیِ متکلم می
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ــین با  همچنین ــمی "تنزیل"گاهی واژة تأویل، در برخی روایات همنش ود. در چنین مواردی باید از ش

ــه وجوه معنائیش بکار رفته، تا  فحوای کالم کمک بگیریم، تا دریابیم که تنزیل در آن، به کدامیک از س

ــود. مانند روایت: قَالَ ــخص ش أَلْتُ الْحَارِثُ از این راه معنای تأویل مش ــَ  هَذِهِ  عَنْ الْمُؤْمِنِینَ )ع( أَمِیرَ س

سالتَّنْزِیل وَ التَّأْوِیلِ مَعْدِنُ نَحْنُ الْعِلْمِ، أَهْلُ نَحْنُ الذِّکْرِ، أَهْلُ لَنَحْنُ إِنَّا اللَّهِ وَ قَالَ الْآیَةِ، /  23 تا:بی ،ی)مجل

؛ یعنی در بارة آیة فوق، از امیر مؤمنان پرســیدم. فرمود: ما اهل علم هســتیم، ما معدن بطن و ظهر (173

 باشیم.قرآن می

سد کهبه نظر می سخن از علم به میان آمده  ر شد، چون  تنزیل در روایت فوق، به معنای الفاظ قرآن نبا

سوّمش حمل کنیم، که وارد حوزة معنا، و معادلِ ظهر قرآن می ست که تنزیل را به وجه  شود. و بهتر ا

ـــت که بتوان تنزیل را به معنای الفاظ  در نتیجه، تأویل هم معادل بطن خواهد بود. اگر چه بعید نیس

ست. سیر و کلِ معنا دان شت و دو تحلیل را بر روایت ذیل هم  قرآن، و تأویل را معادلِ تف این دو بردا

پرســد. حضــرت به را می "امام"توان منطبق کرد. طارق بن شــهاب از امام علی)ع( خصــوصــیات می

 فرماید:شیوائیِ هرچه تمامتر شروع به بیان صفات امام می

َشرٌ قُطَارِ یَا الْإِمَامُ ... وَ َسدٌ وَ مَلَکِیٌّ، بَ ِسیٌّ، رُوحٌ وَ إِلَهِیٌّ، أَمْرٌ وَ َسمَاوِیٌّ، جَ  جَلِیٌّ، نُورٌ وَ عَلِیٌّ، مَقَامٌ وَ قُدْ

فَاتِ، إِلَهِیُّ الذَّاتِ، مَلَکُ فَهُوَ خَفِیٌّ، ِسرٌّ وَ َسنَاتِ، زَائِدُ الصِّ ّصاً بِالْمُغَیَّبَاتِ، عَالِمٌ الْحَ  وَ الْعَالَمِینَ، رَبِّ مِنْ خَ

ّصاً ادِقِ مِنَ نَ صَّ  وَ دهد:بی نظیر، چنین ادامه می یفرازها و عبارات ،امیرالمؤمنین)ع( پس از اینالْأَمِینِ...  ال

ارِکُهُمْ مُحَمَّدٍ، لِآلِ کُلُّهُ هَذَا ـــَ ارِکٌ، فِیهِ لَا یُش ـــَ ةُ وَ التَّأْوِیلِ، مَعْنَى وَ التَّنْزِیلِ، مَعْدِنُ لِأَنَّهُمْ مُش  الرَّبِّ  خَاصـــَّ

 (173/  25 تا:بی ،ی)مجلس جَبْرَئِیلَ ... الْأَمِینِ مَهْبِطُ وَ الْجَلِیلِ،

ست، زیرا آنان معدن و  شریک نی شان  سی با ای صاص به آل محمد دارد، و ک یعنی همة آنچه گفتم، اخت

ـــد، جایگاه تنزیل یا ظهر قرآن، و تأویل یا بطن قرآن می ـــند. چنانکه ذکر ش در روایت فوق نیز، باش

 توان تنزیل را به معنای الفاظ قرآن، و تأویل را به معنای کلِ مراداهلل، و معادل تفســـیر نیز دانســـت.می

 :باشدنکته جالب توجه در این زمینه روایت زیر می

ولَ قَالَ الباقر)ع(: إِنَّ لُ اللَّهِ)ص( رَســـُ خِینَ أَفْضـــَ  مِنَ  عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا جَمِیعَ عَلِمَ فَقَدْ الْعِلْمِ، فِی الرَّاســـِ

ِصیَاؤُهُ وَ التَّأْوِیلَ، یُعَلِّمْهُ لَمْ َشیْئاً عَلَیْهِ لِیُنْزِلَ اللَّهُ کَانَ مَا وَ التَّأْوِیلِ، وَ التَّنْزِیلِ  دی)سکُلَّهُ یَعْلَمُونَهُ بَعْدِهِ مِنْ أَوْ

شم بحران س45/  1 :ق1416 ،یها شان ضی؛ ف701/ 2  :ق1372 ،ی؛ طبر ؛ محمد 218/  1  :ق1416 ،یکا

رسد در این حدیث، با توجه به دو به نظر می ...(.و 45/ 1 :ش1378 بی؛ ط257/  1 ،تابی ،یجواد بالغ

گیرد، بهتر که ناظر به نزول اســـت و غالباً بر الفاظ تعلق می "عَلَیْهِ لِیُنْزِلَ"و  "عَلَیْهِ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا"عبارتِ 

ست  ساب آوریم، اگر چه معادل ظهر  "کلِ معنا"تنزیل را به معنای الفاظ قرآن و تأویل را معادلِا به ح

 دو نیز خالی از وجه نیست. و بطن گرفتنِ آن
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  98پاییز و زمستان  

 های رمزی و اشاری تأویل به معنای برداشت -4-5

برند. مراد آنها از تأویل، معانیِ باطنی اســـت، و تأویل را به این معنا بکار می ه،صـــوفیه، عرفا، و باطنی

ست  ست که نوعاً از ظاهر الفاظ و قواعد معمول بد شاری ا شان از معانیِ باطنی، مفاهیم رمزی و ا مراد

آید، بلکه طبق ادعای ایشان، باید از طریق سیر و سلوک و ریاضت نفس و کشف و شهود بدست نمی

ــاکر، آیند ــان اعتباری  . این کاربرد تأویل، اگر چه در کالم اهل بیت)ع(( 32 :ش1382)ش و تعالیم ایش

ما می ـــد. ندارد، ا باش ته  کار رف یان و جاعالن ب ند در ردِ کالم غال یت توا به عبارت دیگر وقتی اهل ب

یات را تحریف می کردند، این نوع تحمی به قرآن، آ ناد  ـــت با اس که برخی منحرفین  فات را دیدند  ری

 داشتند.نامیدند و مسلمانان را از آن بر حذر میهای رمزی میهای ناروا و برداشتتاویل

 تأویل و تنزیل در روایات اهل بیت)ع( -5

تاویل و تنزیل و حتی تفســیر، از کلماتی هســتند که در تألیفات ادبی و قرآنی تمایز واضــحی بین آنان 

ـــت، تا جائیکه گاه مترادف به نظر  ـــندمینیس . این کلمات، به اعتبارات و (10 :ق1431 ،یمی)التمرس

اند، به حدی که گاه نظراتی ضــد و نقیض در بارة مفهوم اصــطالحات مختلف، کاربردهای متعدد یافته

سیر و تأویل، برخی به ترادف و برخی  سبت بین تف ست. مثالً در بارة ن شده ا آنها و نیز رابطة آنها ارائه 

ای تفســیر را عام و تأویل را ه عموم و خصــوص قائلند، و در قســم ســوم نیز عدهبه تباین و گروهی ب

رسد علت این اختالف ها، چیزی . به نظر می(29 :ش1381)شاکر، اندخاص، و عده ای به عکس گفته

 جز خلط بین اصطالحات، و نیز عدم توجه به معنای منتخبِ گویندة آنها نیست.

شوند،در روایات اهل بیت )ع( نیز اگر  سی ن سردرگمی بوجود می مجموعاً و با هم برر آید، گاهی این 

توان به راحتی رســد که مبنای مشــخصــی وجود ندارد. لذا با دیدن یک یا دو روایت، نمیو به نظر می

حکم کرد که تأویل یا تنزیل در آنها، مطمئناً به فالن معناست. بررسی روابط هم نشینی این واژه ها نیز 

ــیار مهم ا ــینی با دیگری تغییر بس ــبب هم نش ــت، چرا که در غالب موارد، معنای یکی از اینها، به س س

کند، چنانکه وقتی واژة تأویل با تفسیر همسایه گردد، و هنگامی که با تنزیل همسایه گردد، معنایش می

 شود، و این امر در احادیث پیش گفته محسوس بود.متفاوت می

ای را برای این ســه واژه در همة روایات بطور یکســان، و بطور قطع نهتوان معنای یگانتیجه آنکه نمی 

مشــخص نمود، بلکه در هر موردی باید با عنایت به کل روایات، و نیز ســیاق خود روایت، معنای آنها 

توان گفت که با توجه به غالب احادیث، و نیز روایت صــریح و کلیدیِ امام باقر )ع(: معین شــود. می

شان ضی)فهُ وَ بَطنُهُ تَأویلُهُظَهرُهُ تَنزیلُ س196/  27 :ق1409 ،ی؛ حر عامل29/  1 :ق1416،یکا شم  دی؛  ها

 .(203 تا:بی؛ صفار، 46/  1 :ق1416 ،یبحران
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 تاویل در روایات -5-1

ساوی بطن،  اخص و معادل بطن یبه معنا لیتأو ست غیر از ظاهر، و م ست و بطور کلی امری ا آمده ا

شود، ولی مفاهیم و مصادیق ظاهری که شامل همة مفاهیم و معانیِ بطنی، و نیز همة مصادیق بطنی می

 لیتأواست.  -ابتداء و انتهاء امر -"اَول"گیرد، این معنای تأویل، ناظر به هر دو ریشة مادة را در بر نمی

بیان مراد  ،در روایات اهل بیت)ع( آمده است و منظور از آننیز  و مراداهلل ریعم و معادل تفسا یبه معنا

الهی بطور کلی، اعم از تطابقی و تضمنی و التزامی، نیز اعم از حقیقی و مجازی است و لذا شامل همة 

صادیق باطن می صادیق ظاهر و همة مفاهیم و م ها مراد الهی شود، چون به هر حال همة اینمفاهیم و م

ــت، و مراد هر  ــاس، اوالً این معنای تأویل، از آن جهت که ناظر به مراد خداوند اس ــتند. بر این اس هس

ــه واژة گوینده ــة  "اَول"ای قبل از کالم وجود دارد، لذا بین دو ریش خواهد  "ابتدا ء امر"، ناظر به ریش

مقصــود  "باید فالن آیه را به تأویل ببریم" شــود که مثالبود. ثانیاً آنچه در مورد آیات متشــابه گفته می

تواند مراد باشـــد، پس باید دقت کنیم و ببینیم مراد خدا از چنین همین اســـت که چون ظاهر آنها نمی

 (.375/  25 تا:بی ،یمجلسر.ک: الفاظی، چه معنائی بوده است.)

ساو لیتأو ست. با توجه به روایات بطن، میجَر یِم کرد که غالباً واژة تأویل، به  توان ادعای نیز آمده ا

آیند، اطالق شده است، نه مفاهیم بطنی. مصادیق بطنی، یعنی تطبیق بر مصادیقی که در آینده بوجود می

لذا این کاربرد، ناظر بر ریشة دوم مادة  ؛شودنامیده می "جری"همین کاربرد است که در لسان روایات، 

  شود.بعد از مفهوم ایجاد مییعنی انتهاء امر است، چون مصداق،  "اَول"

سان روایات کشف معنای آیات  تفسیر ظاهر آیات است. تفسیر ظاهر، ،یکی دیگر از معانی تاویل در ل

از دیگر معانی  قیو تطب یجر در عصر نزول است و این مراد چه مفهوم باشد یا مصداق، بطن نیست.

صر نزول نمی صادیق آیات را در ع ست که م ست. الزم به ذکر ا شمرد،  "جری"توان از باب تاویل ا

ستنباط می "جری"زیرا  ست، نه در چنانکه از احادیث ا صادیق در جاری زمان ا شود، انطباق معنا بر م

 توانند اطالق شوند.مورد میعام هستند و بر هر دو  "انطباق"و  "تطبیق"عصر نزول. اگر چه واژه های 

 "بطن قرآن"نموده و خود به  "ظَهر قرآن"غالباً هر گاه تأویل در کنار تفســـیر آمده، تفســـیر را خاصِ 

 نیست. "معنا"یابد و دیگر مساوقِ اختصاص می

 تنزیل در روایات -5-2

اه به الفاظ آیات، و تنزیل گاه به کل قرآن، گ توان گفتدر مورد کاربرد تنزیل در روایات اهل بیت می

امام صادق)ع( می فرماید: یَقُولُ  برای مثال گاه به ظهر قرآن اطالق شده، و تفکیک آنها مشکل نیست.

أُْخُذ راءَهُمْ مَلِکٌ یَاللَّهُ جَلَّ وَ َعزَّ َأمَّا السَّفِینَةُ َفکاَنتْ لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الَْبحِْر َفأَرَدْتُ أَنْ أَِعیبَها وَ کانَ وَ

(. دیگر آنکه تنزیل هیچگاه به باطن، 247 /2؛ تامجلسی، بی )مِْن عِْندِ اللَّه کُلَّ سَِفینَةٍ غَصْباً َهذَا التَّْنزِیلُ
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اعم از مفهوم یا مصداق اطالق نشده است. همچنین غالباً هر گاه تنزیل در کنار تأویل آمده، مراد از 

است. اگر چه در برخی  "تفسیر باطن"و مراد از تأویل، بطنِ قرآن یا  "تفسیر ظاهر"تنزیل، ظَهرِ قرآن یا 

توان مراد از تنزیل را الفاظ قرآن دانست، و مراد از تأویل را کلِ معنا، و اِشکالی پیش نمی آید. موارد، می

 کند. برای مثال سلیم از امام علی)ع( او هم ازاین سیاق و قرائن است که برداشت ارجح را معیّن می

[ ظُلْمِ قُرَْیشٍ ثُمَّ تُجَاهِدُ ]هُمْ وَ سَتَبْقَى بَعْدِی ثَلَاثِینَ سَنَةً تَعْبُدُ اللَّهَ وَ تَصْبِرُ عَلَى»...پیامبر)ص( می فرماید: 

]النَّاکِثِیَن  [ عَلَى تَْنزِیلِهِ]مَعِیالُْقرْآنِ کَمَا َقاَتلْتَ  فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا وََجْدتَ َأعْوَاناً تَُقاتِلُ عََلى َتأْوِیلِ

 (.602 /2ق: 1405[ ) هاللی،-وَ الْقَاِسطِینَ وَ الْمَارِِقینَ مِنْ َهذِِه الْأُمَّةِ

 

 روایات تفسیری ناظر بر بحث تاویل و بطن -6

 روایات تفسیری ناظر به بحث تاویل و بطن انواعی دارند برخی روایات بیانگر معانی باطن هستند و

توانند چندین الیه باشند، اگر معنای ظاهری را توسعه داده و به عمق آن نظر دارند. این بطن ها که می

برخی روایات  چه مدلول مستقیم الفاظ نیستند، ولی ارتباط با آنها دارند. نمونه های تفسیر بطن گذشت.

تنهائی، جهت آسان شدن درک دیگر بیانگر مصادیق باطنی هستند که همراه بیان معنای بطنی، و یا به 

توان مربوط به باطن دانست، که از نظر عرفی نتواند مصادیقی را می ،بطون، بیان شده اند. نکتة مهم اینکه

شمرد، از باب  "حبِ آل محمد"را  "رشد"مصداق معنای ظاهر قرار گیرد. مثالً روایتی که مصداق 

 مصداق بطن است.

 مصداق در ظهر و بطن -6-1

ه اهمیت مصداق در بحث های قرآنی، الزم است به یک سؤال پاسخ گوییم و آن اینکه جای باتوجه ب

گوییم مصداق، ظهور خارجیِ وجودِ ذهنی و به عبارت در جواب می مصداق کجاست؟ در ظهر یا بطن؟

تواند مصادیق متعدد داشته باشد، و دیگر، تبلور و ظهور خارجیِ مفهوم است. بعالوه هر مفهومی می

توانند همه در یک سطح و رتبه باشند، و یا خیر، بلکه برخی یا یکی از آنها، اَقوی و ین مصادیقی میچن

اَتَم و َاکملِ از سایرین باشد. حال اگر ثابت کردیم که قرآن، هم مفهومِ ظَهری دارد و هم بطنی، بر این 

ظاهر، و برخی مصادیقِ معنای توانند مصداق داشته باشند: برخی مصادیقِ معنای اساس هر دو مفهوم می

جری و "تواند َاتَم و َاکمل باشند. در این بیان، معنای باطن، و در بین هر دو نوعِ مصادیق، برخی می

شود، به این صورت که وقتی روح کلیِ معنا را از آیات استنباط نمودیم، این معنا، نیز روشن می "تطبیق

سیر و جریان و حرکت، در هر عصری، و در هر نسلی، جاری و ساری در طول اعصار است، و در این 

 شوند.یابد، و مصادیق نوآمد معرفی میبر مصادیقِ مناسبِ خود تطبیق می
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نکتة دیگر اینکه هر آنچه ورای ظاهر باشد، بطن خواهد بود، چه مصداق باشد یا مفهوم، زیرا هر دو،  

سِ ظاهر است، اگر مفهوم باشد، اصطالحاً بطنِ در اینکه ظاهر نیستند مشترکند. ولی معموالً آنچه در پ

آید، اگر چه هر دو از جهِت شود، و اگر مصداق باشد، اصطالحاً تأویلِ آیه به حساب میآیه نامیده می

 آیند. وراءِ ظاهر بودن، در زمرة بطون به شمار می

 شود:با ذکر نمونه مراتب فوق روشن می 

 وَ  ُظهُورِها مِنْ الْبُیُوتَ تَأُْتوا بِأَنْ الِْبرُّ لَْیسَ وَ الَْحجِّ وَ ِللنَّاسِ مَواقیتُ هِیَ قُلْ ةِالْأَهِلَّ عَنِ نمونه: یَسْئَلُوَنکَ

هالل "بارة  در: ترجمه .(189)بقره/ تُْفِلحُونَ لَعَلَّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ أَبْوابِها مِنْ الْبُیُوتَ ْأتُوا وَ اتَّقى مَنِ الْبِرَّ لکِنَّ

و  مردم( زندگىِ نظامِ)براى ( طبیعى تقویم و)اوقات  بیان آنها،»: بگو کنند؛مى سؤال تو از "ماه هاى

 که است این نیکى بلکه شوید؛ وارد هاخانه پشتِ از که نیست آن نیک، وکارِ. «است حج( وقتِ تعیینِ)

 گردید. رستگار تا کنید، پیشه تقوا و شوید وارد هاخانه درِ از و باشید پرهیزگار

: معنای ظاهریِ آیه یا تفسیر ظَهر: که با توجه به خصوصیات و شأن نزول و دقت در مفردات و یک

آید، این است که در آن عصر هنگامی که مردم برای حج محرم ترکیبات آیه، و نیز سیاق آن بدست می

رفتند خ نموده و داخل میشدند، از طریقِ بابِ خانه ها وارد نمی شدند، بلکه دیوار پشت خانه را سورامی

-1 :ق1372 ،ی)طبرسشمردند. قرآن از این عمل نهی نموده استو به گمان خویش، این کار را نیک می

 .(324 / 6، ق1383؛ محمدعزت دروزه، 1/227 :ق1416،یکاشان ضی؛ ف508 / 2

و شأن نزول  : معنای بطنیِ آیه: معنای سطحی و ابتدائی فوق را گسترش داده و با الغای خصوصیاتدو

کنیم که چرا از این عمل نهی شده؟ چون هر عملی یک راه و مشابه آن، به روح کلی آیه دست پیدا می

شود. این راهیابی به باطن را از امام باقر)ع( عقالئی و صحیح دارد و انسان عاقل از همان راه وارد می

 ضی؛ ف1/105 :تابی ،یاشی)عکانَ  األُمورِ أَیِ وَجْهِهِ، مِنْ األمْرَ یَأتیِ أَنْ یَعْنی گیریم که فرمود:یاد می

 . یعنی معنای آیه این است که کار را از راهش انجام دهید، هر کاری که باشد.(1/227 :ق1416، یکاشان

مصداق برای معنای َظهر: مفهوم سطحی آیه، همان نیامدن از نقب ها یا راه های پشت خانه است  سه:

ن معنا، همان افرادی هستند که در عصر نزول چنین عملی را انجام داده و مورد و مصداق همزمانِ ای

 عتاب قرار گرفته اند. 

: مصداق اَتَمّ برای معنای بطن: امام صادق)ع( در بارة آیة مورد بحث فرمود روزی در مدینه پس چهار

ع( آمد. رسول خدا رو به از بارش باران پیامبر)ص( با عده ای از مهاجرین و انصار نشسته بود که علی)

مردم نموده برخی مناقب امیرالمؤمنین را بیان نمود و آنگاه که علی)ع( هم در جمع ایشان نشست، رو 

 علی یا وصل، الباب من المدینة أتى فمن بابها، أنت و[ العلم] الحکمة مدینة أنا علی یا به او کرده فرمود:

یعنی:  یصل، لم سوای أتى من و یصل، لم سواک من أتانی فمن اهلل، باب أنا و منه، أوتی الذی بابی أنت
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رسد، یا علی، من شهر علم و حکمت هستم و تو باب آن، و هر کس از بابِ شهر وارد شود به آن می

 آخر إلى الْبِرُّ لَیْسَ قرآنا به اهلل فأنزل قال قرآنا ! علینا به اسألوا بهذا؟ یعنی ما لبعض بعضهم القوم فقال  ...

اآلیة، پس از بیان پیامبر)ص( مردم تعجب نموده و به یکدیگر گفتند: این سخن چه معنایی دارد؟! به 

واضح است که رسول اکرم  پیامبر بگوییم دلیل قرآنی برای ما بیاوَرَد. پیامبر آیة فوق را تالوت فرمود.

بهترین مصداق باطن  است، "انجام دادن امور از باب و راه خاص خودش"برای روح کلی آیه که همان 

 را معرفی فرموده اند.

مصادیق متعدد و َاتَمّ در جاری زمان )جری و تطبیق(: چنانکه گفتیم، این معنا و روح کلی اختصاصی  پنج:

به عصر نزول ندارد و رمز جاودانگی و حیات قرآن است، و در همة اعصار و امصار باید دستمایة 

ادیق متعددی قابل انطباق است که بهترین و کامل ترین آنها آل هدایت مردم شود. این روح کلی، به مص

 القادة و الجنّة، إلى الدّعاهُ و،سبلُهُ و اللّه أبوابُ  محمّد آل محمد)ع( هستند، چنانکه امام باقر)ع( فرمود:

 القیامة. یوم إلى علیها، األدالء و إلیها،

: آن روح کلی فقط به مصادیق اَتَم تعلق : مصادیق متعدد و معمولی در جاری زمان )جری و تطبیق(شش

نمی گیرد، بلکه هر فردی از افراد بشر اگر کاری را از مجرای خودش انجام داد، به موجب آیه، عنوان 

 خواهد بود. "لَیسَ الِبرّ "شود، و اگر چنین نکرد،نیکی و بِرّ به آن اطالق می

 "قابل تنزیل و الفاظ است، و مانند قدما مساویِ : تأویل آیه: اگر تأویل را هر آنچه بدانیم که در مهفت

، پس همة مطالب فوق، تأویل آیه است. اما اگر تأویل به معنای اخص باشد، روح کلی "تفسیر"و  "معنا

معنا و بطن آیه، تأویل آنست، و اگر تأویل، مصداق یابی در جاری زمان باشد، و جزئی از باطنِ آیه، که 

مورد اخیر )یعنی پنج و شش( تأویلِ آیه هستند. و اگر تأویل، به معنای این  نظر نگارنده همین است، دو

باشد که ظاهر آیه مراد نیست، و به عبارت دیگر: آیه متشابه است، بر این اساس، آیة فوق تأویل ندارد، 

 چون متشابه نیست.

ز ظهر و بطن، معادل : تفسیر آیه: به اصطالح امروزی تفسیر کشف مراد الهی از آیه است، که اعم اهشت

سورة بقره، همة  189خواهد بود. در این صورت، تفسیر آیة  "تأویل به معنای اعم"، و معادلِ "معنا"

 هفت مطلب فوق است.

نُه: تنزیل آیه: بنابر وجه دوم از وجوه معنائیِ تنزیل، تنزیلِ آیة فوق عبارت از تمام الفاظ و کلمات آن 

معانیِ تنزیل، تنزیلِ آیة فوق، همان ظهر آیه است که عبارت از مجموع شمارة است و بنابر وجه سومِ از 

 یک و سه خواهد بود.
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  مسئله بطن قرآن -7

 شود.تر به آن پرداخته میپس از بحث مختصری درباره بطن، به دلیل ارتباط آن با تاویل به طور مبسوط

 متخصصان به بطون قرآن یِابیامکان راه-7-1

حثی باید درباره این مسئله صحبت شود که آیا امکان راهیابی متخصصان به بطون قرآن پیش از هر ب

اگر چه از یک سو، شکی نیست که دسترسی به بطون قرآن، امر ساده و پیش پا افتاده ای  وجود دارد؟

بطون  نبوده و کار هر کسی نیست، اما از سوی دیگر، در اینکه عالمان و خبرگان قرآنی امکان راه یابی به

قرآن را دارند نیز شکی نیست. اگر در روایات، این امر به اهل بیت)ع( اختصاص داده شده، مقصود از 

آن، دسترسی کلی و قطعی و همه جانبه به همة بطون و تأویل های قرآنیست، که مسلمًا از هیچکس، 

ی این اختصاص، به آید. ولجز آنان که در بیت وحی آموزش دیده و از علم لدنی برخوردارند بر نمی

معنای امتناع ورود دیگران در سطوحی از این معارف نیست. اساساً دستور قرآن و روایات به تدبر، خود 

آیات "اند: تواند به داللت التزامی، دلیل بر امکان، و نیز جواز ورود به بطون قرآن باشد. چنانکه گفتهمی

ه برخی فوق برخی دیگر است، و غیر از کسی که قرآن دارای معانیِ مترتب بر یکدیگر است، معانی ک

از  گفتاری. همچنین (48 /3 :ق1390 ،یی)طباطبا"تواند آنرا انکار کنداز نعمت تدبر محروم است، نمی

از نعمت های  -که مساوی مراداهلل و اعم از دانشِ بطون است-پیامبر)ص( تصریح دارد که علم به تأویل

 ُهوَ  فَلَْیفْرَحُوا فَبِذلِکَ بِرَحْمَتِهِ وَ اللَّهِ بِفَضْلِ ضرت در تفسیر آیه قُلْباشد. حخدا به برخی بندگانش می

 وَ  الْبَیْتِ، أَهْلَ  بِمُوَاالتِنَا وَ بِتَأْوِیلِهِ، الْعِلْمِ وَ الُْقرْآنِ بَِهَذا اللَّهُ َیرْفَعُ فرماید:می .(58/ونسی)َیجْمَعُون مِمَّا خَیْرٌ

امام حسن  ری)تفسوَ... آثَارُهُمْ ُتقْتَصُّ اْلخَیْرِ فِی أَئِمَّةً وَ قَادَةً الْخَْیرِ فِی فَیَجْعَُلهُمْ أَقَْواماً، أَْعدَائِنَا، مِنْ التَّبَرِّی

. یعنی خداوند به وسیلة این قرآن و علم به تأویل (182/  89و  217/  1 تا:بی ،ی؛ مجلس16 ،یعسکر

بخشد، و ایشان را در بیزاری از دشمنان ما، گروه هائی را رفعت میآن، و به مواالت ما اهل بیت)ع( و 

 دهد.نیکی پیشوا و رهبر قرار می

 نی)اهمچنین دعای اهل بیت)ع( برای برخی افراد، مبنی بر درخواست علم تأویل از خداوند برای آنها 

 امبریپ ی؛ دعا40/ 3 :ق1390 ،یی)طباطبایعل یبرا امبریپ یدعا به اشکال گوناگون نقل شده، مثل دعا

از  یبعض یابر امبریپ ی؛ دعا29/  3 :ق1382 ،یاندلس ابوحیان ؛257/  1 تا:بی ،ی: بالغابن عباس یبرا

/  5 :ق1423 مان،یابن عباس: مقاتل بن سل یع برا یعل ی؛ دعا33/  1ق، 1416،یکاشان ضیاصحاب: ف

دستیابی است، چه تأویل، خود بخشی از بطن ، خود دلیلی بر امکان این (18/  4 :ش1364 ،ی؛ قرطب190

 باشد.می

بعالوه نهی اهل بیت)ع( از برخی گونه های تبطین و تأویل، و نیز نهی از نگاهی عام و فراگیر برای 

مصداق یابیِ تمامیِ گونه های آیات، به نوعی، داللت بر امکان و تجویزِ مصداق یابیِ صحیح و تبطین 
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فرماید: در مورد هر آیه ای نگویید که مراد ه امام صادق)ع( در روایتی میدرست برای قرآن است. چنانک

فالنی و فالنی است ]زیرا[ در قرآن، احکام حالل و حرام، اخبار گذشتگان، و پیشگوئی هائی از آینده 

که اینها مصداقی از افراد نداشته و بر هیچ شخصی  (23/  1 :ق1416 ،یهاشم بحران دی)سنیز وجود دارد

 بق نمی شوند.منط

وجود بطن، اختصاصی به قرآن و کالم خدا ندارد، بلکه سخنان معمولِ بشر نیز در موارد فراوان، دارای 

باشد؛ چه رسد به کالم عالمان و کتب حکیمان که مسلماً وجود بطن در آنها امری انکارناشدنی بطن می

نطقیِ خود را داراست و مخاطبان آنرا است. وجود باطن از لوازم منطقیِ کالم است و هر کالمی لوازم م

فهمند؛ لذا نه تنها وجود باطن، اختصاصی به قرآن ندارد، بلکه فهم آن هم ویژة اهل بیت)ع( نیست؛ می

و بر این اساس فهم بطونِ قرآن نیز مانند فهم ظاهر آن، برای بشر امکان پذیر است و معهود و معلوم 

؛ تنها باید شیوة آن، و آسیب (صیتلخ یبا کم 63، ص2شماره ش:1382)جعفر نکونام، باشدوی می

 شناسیِ آنرا جهت نغلطیدن به گمراهی، از اهل بیت)ع( آموخت. 

نتیجه آنکه هر کس به فراخور فهم خود، و نیز میزان تسلطش بر کالم الهی، و خصوصاً به میزان تقوی 

طباطبائی در این باب معتقد است تواند به بطونی از قرآن راه یابد. عالمه و طهارت نفس خویش، می

معانی باطنی آیات، مدلول های لفظ هستند که به حسب میزان توانائی یا ضعف شنوندة متدبر تفاوت 

دارند و در معارف بلند و مسائل دقیق، تیز فهمی و کند ذهنی به گونة علیّت در فهم تأثیرگذار است، 

. همچنین وی (48 /3 :ق1390 ،یی)طباطباکندمیاگر چه تقوا و صفای باطن به درک معارف الهی کمک 

 . (66-68همان، )ر.ک: نمایدبر تأثیر عمل صالح در فهم بطون قرآن تصریح می

 الناشئ الفهم تفاوت حسب متفاوتة به االهتداء مراتب نویسد: ...یکی از مفسران عامه در این باب می 

 باطنه إلى الشخص یصل یکاد ال و باطنا، و ظاهرا للقرآن أن ورد قد و طهارته، و الباطن صفاء تفاوت من

 ظاهره لفهم یوفقنا أن تعالى اللّه نسأل الْمُطَهَّرُونَ، إِلَّا یَمَسُّهُ ال: تعالى قوله إلیه یرمز کما باطنه، بتطهیر إال

 ..(79مورد استناد: واقعه/ هی. آ333/  11 :ق1408 ،ی)آلوسالبطون من شاء ما إلى باطنه و

  "ذو بطون بودن قرآن" حکمت -7-2

 یِ معان یدارا ،یظاهر یآنست که قرآن عالوه بر معان یایگو ،یالتزام ای یبه داللت مطابق یفراوان اتیروا

و با تدبُر قابل  ستندیظاهر و آشکار ن داست،یچنانکه از نامشان پ ،یباطن یِاست. معان یو فرا لفظ یباطن

چرا  نکهیفرا خوانده است. ا شیخو اتیآرو قرآن مردم را به تدبر در  نیو از هم باشند،یکشف م

 باشدیم یظاهرِ آنها قرار داده است، پرسش مهم نِیاز معارف قرآن را پرده نش یاریخداوند متعال، بس

 :میکنیکه در جواب آن به دو علت اشاره م
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 رعایت وضعیت مخاطبان در عصر نزول -7-2-1

 :ش1382)شاکر، بردندر نزول، نوعاً در کمال سادگی و بساطتِ فکری به سر میاز آنجا که مردم در عص

، و فهم ابتدائی و ظاهری از آیات قرآن، در غالب اشخاص، نیازمندی های فکری و فرهنگی (63ص

نمود، خداوند، ساخت، و از طرف دیگر درک بسیاری از معارف برای آنان دشوار میایشان را بر آورده می

وانی را در بطن قرآن قرار داد تا تکامِل اندیشة بشر، در گذرِ زمان، راه را بر این معارفِ پرده علوم فرا

نشین، بگشاید. به تعبیر عالمه طباطبائی تعالیم قرآن مناسِب ساده ترین فهم ها، که فهم عامة مردم است 

از این رو معنویات در پشت بیان شده و خداوند، معارف عالی معنوی را به زبان سادة عموم بیان نموده، 

 ،یی)طباطبادهدپردة ظواهر و محسوسات قرار گرفته و خود را فراخور فهم افراد مختلف، نشان می

 (.24 :ق1375

اختالف سطح فهم و درک مردم سبب شد که خداوند آیات خویش را ذووجوه و ذوبطون قرار دهد، تا 

ایشان صورت گیرد. این خود از اصول مهم آموزشی تعلیم و تربیت مردم در هر عصری با مراعات سطح 

فرمایند. بر همین اساس است و تربیتی است که اهل بیت)ع( نیز بر پایة آن، حال مخاطب را رعایت می

؛ 368/  8و 23/  1 :ق1363ی،نی)کلکه پیامبر)ص( هیچگاه با مردم، با تمام عقل خود سخن نگفت

ز فرمود که انبیاء الهی امر شده اند که با مردم به قدر عقلشان امام صادق)ع( نی (85/  1 تا،بی ،یمجلس

. حضرت علی)ع( نیز در مقام پاسخ گویی به کسی که (419 :ق1400: صدوق، زی)همان. نسخن بگویند

فرماید: هر صاحب علمی نمی تواند همة علومش را برای گمان کرده بود آیات قرآن تناقض دارند، می

ا برخی قوی و برخی ضعیف هستند، و بخشی از آن علم فراتر از طاقت و تحمل همة مردم بیان کند، زیر

. این مراعات حال مخاطب، که شرط (141 /90 تا:بی ،ی؛ مجلس268ق، 1398)صدوق، افراد است... 

 بالغت است، در قرآن به طریق اَولی تحقق یافته است. 

 راز جاودانگی و حیات قرآن -7-2-2

و جاودان تا قیامت است و پس از آن، خداوند کتابی نخواهد فرستاد. الزمة این قرآن آخرین کتاب الهی 

جاودانگی، حیات ابدِی قرآن است و الزمة حیات ابدی، زنده بودنِ این کالم برای همه و همیشه 

. اگر مفاهیم و معانیِ این کتاب، پایان (23 :ش1386 ،یآمل یدر: جواد دینیقرآن را بب ی)راز جاودانگاست

یر باشد، دیگر برای نسل های بعد حرفی برای گفتن ندارد، و لذا گویا مرده است. بر این اساس، قرآن پذ

در همة اعصار، جاری و ساری است و بر آینده و آیندگان قابل انطباق خواهد بود. آیاتی که در شرایط 

همان صفت  خاصی برای شخص یا اشخاصی در عصر نزول نازل شده، برای افرادی که در آینده به

شود، و لذا آیات الهی منجمد در مورد نزولشان نیستند و متصف باشند نیز، بی کم و کاست منطبق می

کنند. عالمه طباطبائی که از مفسرانِ شاخصِ جَری و تطبیق است، و در موارد به موارد مشابه سرایت می
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         دوره دوم                   
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  98پاییز و زمستان  

 هیآ لیذ 53سوره بقره، و همان جلد ص121 هیآ لیذ 262 /1 همان،)کندفراوانی به آن تصریح می

سوره حشر، و 22 هیآ لیذ 224ص19اول سوره نازعات، و ج اتیآ لیذ 194ص20سوره بقره و ج45

، از سوره شعرا و . . . ( 104تا90اتیآ لیذ 292ص15سوره حاقه، و ج19 هیآ لیذ 402همان جلد ص

این سلیقة اهل بیت)ع( بوده "نویسد: ، میهمان آغاز تفسیرش، ذیل سورة حمد به این مهم اشاره نموده

کنند، هر چند اصالً ربطی به مورد که همواره یک آیه را بر هر موردی که قابل انطباق باشد، تطبیق می

پسندد، چون قرآن برای هدایت همة انسان ها نزول نداشته باشد. عقل هم همین سلیقه و روش را می

 .(44/  1 :ق1390 ،یی)طباطبا"هدایت کنددر همة ادوار نازل شده، تا ایشان را 

 یبه رأ ریغلط و تفس التی، با تأو"بطن"صیمرز تشخ -7-3

بطن معنائیست در پسِ ظاهر، و توسعه یافتة آن، که نباید معنای ظاهر آیه، منافات داشته باشد و آنرا نفی 

ی یا سخنی شرایط فوق را یا نقض نماید، بلکه باید در طول آن قرار گیرد. بر این اساس، چنانکه روایت

نداشت، نباید به عنوان تفسیر بطنی یا بطنِ آیه شناخته شود و مرز تشخیص بطن از غیر آن همین است. 

بخش قابل توجهی از روایات تفسیری، از قبیل انطباق آیات قرآن بر اهل بیت)ع( و یا مخالفان ایشان 

ئی و تفسیری، مانند تفسیر منسوب به قمی، دهد که در بین مجموعه های روااست. بررسی ها نشان می

و منسوب به امام عسکری)ع( و تفسیر حِبَری و فرات کوفی و ابن ماهیار و احتجاج طبرسی بیش از دو 

هزار حدیث وجود دارد که آیات را بر پیامبر و اهل بیتشان و نیز مخالفان آنان تطبیق داده، که با توجه 

اصلِ تطبیق امری عُقالئیست، بشرطیکه مخالف عقل و عرف و  به جاودانگی قرآن و هدایتگری آن،

 .(315 :ش1382)شاکر، نصوص قرآن و سنت نباشد

بر این اساس، آن دسته از الفاظ و آیات قرآن که از جهت مفهوم، عام است یا مطلق است و یا خصوصیت  

بینیم از این نوع تطبیق توانند بر مصادیق متعدد منطبق گردند و لذا میویژه ای در مورد نزول ندارند، می

ت، دارای ضعف های شدید ها در لسان اهل بیت)ع( فراوان است. ولی بخش قابل توجهی از این روایا

از حیث سند و متن بوده و بی تردید از ناحیة جاعالن و دشمنان اهل بیت)ع(صادر شده است. این 

جاعالن تفسیر و تطبیق، دو دسته اند: یکی معاندان، که هدف اصلی ایشان ضربه زدن به دین و اهل 

ت گروه اول بودند. این گروه، که رسد ابزاری در دسبیت)ع( بوده است؛ و دیگر غالیان که به نظر می

شوند، با هدف نفی اصول و فروع شریعت، به تخریب دین پرداخته و گاه با نام باطنیان نیز شناخته می

دین و نماز و روزه و سایر عبادات را به امور دیگر تأویل نموده، و منکرات را بر خود حالل و طّیب 

 . ش، بخش غالت.(1360)محمد جواد مشکور، نددانسته، و اِباحیگری را پیشة خود ساخته بود

گروهی از ناصبیان و دشمنان اهل بیت)ع( روایات ناپسند "گوید: یکی از محققان معاصر در این باره می

و غیر معقولی را به قصد تخریب چهرة دین، و به بهانة بیان فضائل و معجزات ایشان جعل کردند. آنها 



 

42 
 

 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

ه نسبت دهند تا با ایجاد بدبینی بین مردم نسبت به ایشان، سخنان حِق خواستند مطالب باطل را به ائممی

ایشان نیز مورد انکار قرار گیرد. چنانکه امام باقر)ع( فرمودند: رَوَوا عَنّا ما لَم نَُقلهُ، وَ لَم نَفعَلهُ، لِیُبَغِّضونا 

کنند نداده ایم از ما نقل می ، یعنی: آنچه را نگفته ایم و انجام(216/  1 :ق1401، ی) شوشتر"اِلَی الناس

/  2 تا:بی ،ی)مجلستا مردم را با ما دشمن سازند. مشابه این معنا در کالم دیگر امامان نیز وجود دارد

. نقش غالیان در این باب، زیان آورتر بود، زیرا حتی بر دوستان و شیعیان اهل بیت)ع( نیز امر را (249

؛ 80ص2ج ش:1363 ،ینی)کل( غالیان را دروغگو معرفی نمودهساختند؛ و از همین رو ائمه)عمشتبه می

و در مقابل ایشان صریحًا  (249 /2 تا:بی ،ی)مجلسو لعنت نثارشان نموده (101/  67 تا:بی ،یمجلس

. بنابر این باید در امر (23 /1: ق1416 ،ی)بحراننمودندموضع منفی گرفته و به شدت با آنان مخالفت می

ق بر مصادیقِ نوآمد و جدید هم بخشی از آن است، گرفتار دام غُالت، و معاندان باطن قرآن، که تطبی

قدیم و جدید نشده و سخنان و تأویالت باطل ایشان را در زمرة سخنان اهل بیت)ع( به حساب نیاوریم. 

توانند تحقق یابند: تطبیق و تأویل مخالف نص و ظاهر بطور خالصه تطبیق های ناروا در چهار محور می

هائی که الزمة قرآن، تطبیق های وهن آلود، تطبیق و تأویل های مخالف ادبیات عرب، و باالخره تطبیق

. این موارد از مصادیق (323-326 :ش1382)شاکر، پذیرش آنها وقوع تحریف لفظی در قرآن است

 هستند.  "تفسیر به رأی"

 نتیجه

مختلفی است. در برخی روایات اهل بیت)ع( پس از بحث این نتایج به دست آمد که تاویل دارای معانی 

تاویل مساوی معنا و تفسیر به کار رفته و منظور از آن مراد متکلم است در برخی روایات دیگر تاویل 

به معنای مخالف الفاظ آیات است همچنین تاویل به معنای برداشت رمزی و اشاری در نهی افراد 

باره بطن هم باید گفت که بطن برای برخی افراد متخصص در منحرف، در لسان روایات به کار رفته است.

قابل دستیابی است هرچند شرایط و ضوابطی دارد و اینکه قرآن دارای بطون است به دلیل رعایت 

بطن با تاویالت غلط و تفسیر به رای تفاوتهایی  وضعیت مخاطبان عصر نزول و جاودانه بودن قرآن است.

یر به رای، مطابق قرآن و سنت و عقل بودن بطن است و اینکه تفسیر دارد مهمترین تفاوت بطن با تفس

 به رای، قطعا با یکی از آن ها مخالف خواهد بود.

 منابع      

 قرآن کریم      

 نهج البالغه      
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 مهدی. االم مدرسه

 ث،یفصلنامه پژوهشنامه قرآن و حد م،یباطن قرآن کر ریروش تفسش، 1382 ،نکونام، جعفر .31

 .2شماره

 .چاپ اول :قم، کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ق1405هاللى، سلیم بن قیس،  .32


