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Abstract

The discussion of the interpretation of the Qur'an and what it means to interpret the
verses of the Qur'an has long been the focus of Qur'anic scholars because the Holy
Qur'an has assigned knowledge to it to a special group and introduced misplaced
interpretation as the source of many deviations; Therefore, it is necessary to clarify the
dimensions of this issue in the face of the distortions that are raised and propagated in
the name of religion. In this study, by examining the views of Salafi elders in a library
and comparing them with the views of Allameh Tabatabai, it was found that the elders
of the Salafi sect have mentioned different meanings for interpretation: interpretation,
meaning contrary to appearance, one of the meanings of the verse that only God and
firm in knowledge know And the external reality to which the word returns; Allameh
Tabatabai considers these meanings to be problematic and considers the interpretation
of the verses to be the same truth and reality on which the verses of the Qur'an are
documented and based; Examining Allameh's words, it was found that his problems do
not include the above meanings and the interpretation can be used in a meaning that all
the above meanings are examples of it and verse seven of Surah Al-Imran refers to all
these meanings.
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بحث تأویل قرآن و اینکه تأویل آیات قرآن به چه معناست ،از دیرباز مورد توجه قرآن پژوهان بوده است،
زیرا قرآن کریم علم به آن را به روه ویژهای اخ صاص داده و تأویل یلبی نابجا را منشأ بسیاری انحرایات
معریی کرده است؛ از این رو روشن شدن ابعاد این مسأ ه در مقابله با کژیهایی که به نام دین مطرح و تبلیغ
می شود ضرورت دارد .در این پژوهش با بررسی نظرات بزر ان سل یه بصورت ک ابخانهای و مقایسه با
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نظرات عالمه یبایبایی مشخ

شد ،بزر ان یرقه سل یه ،معانی مخ ل ی برای تأویل ذکر کردهاند :ت سیر،

معنای خالف ظاهر ،یکی از معانی آیه که تنها خدا و راسخین در علم به آن آ اهی دارند و واقعیت خارجی
که کالم به آن باز شت دارد؛ عالمه یبایبایی این معانی را با اشکال مواجه دانس ه و تأویل آیات را همان
حقیقت و واقعی ی میداند که آیات قرآن به آنها مس ند و مب نی است؛ در بررسی سخنان عالمه مشخ

شد

که اشکاالت ایشان به معانی یوق وارد نیست و تأویل میتواند در معنایی اس عمال شود که تمام معانی یوق
از مصادیق آن به شمار آیند و آیه ه ت سوره آل عمران ناظر به تمام این معانی باشد

واژ ان کلیدی :تأویل ،عالمه یبایبایی ،سل یه ،إبن تیمیه

 - 1سایر پردیس فارابی دانشگاه تهران
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مقدمه
خداوند م عال در قرآن کریم می یرماید« :او کسی است که این ک اب را بر تو نازل کرد ،که قسم ی از آن،
آیات محکم است؛ که اساس این ک اب میباشد؛ و قسم ی از آن ،م شابه است اما آنها که در قلوبشان انحراف
است ،به دنبال م شابهاتند ،تا ی نهانگیزی کنند ،و تأویل (نادرس ی) برای آن مییلبند؛ در حا ی که تأویل آنها
را ،جز خدا و راسخان در علم ،نمیدانند( ».آل عمران )7/3 :مراد از تأویل در این آیه و عا مان به تأویل و
تأویل صحیا و یاسد از عناصر مهم در بحث معناشناسی و یهم قرآن کریم است که تنقیا و تبیین آن برای

عالمه یبایبایی در ت سیر شریف ا میزان بحث کاملی را در تبیین معنای تأویل مطرح نموده اند؛ قسمت
مهمی از مطا ب ایشان در آن بحث ،ناظر به دید اه سل یه بویژه إبنتیمیه است؛ با توجه به اینکه دو سوی
این بحث ،از مؤثرترین ایکار در جهان اسالم هس ند ،از مقایسه و تضارب دید اهها و اد ه ایشان میتوان
یهم دقیق تری از معنای تأویل به دست آورد.
در این موضوع دو مقا ه با عنوان های "ماهیت «تأویل» از دید اه ابنتیمیه و عالمه یبایبا ی" از آقای سید
سیفا ه هاشمیکرو ی و "تحلیل و بررسی تأویل از دید اه ابن تیمیه و عالمه یبایبا ی" از آقایان علی ا ه
بداش ی و محسن پیرهادی من شر شده است اما یای ه ها و ن یجه یری های هر دو مقا ه با پژوهش حاضر
م اوت است.

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

دیع برداشت های ناروا و آسیب های ناشی از آن ،ضرورت دارد؛

در این پژوهش معانی مخ ل ی که برای تأ ویل ذکر شده را بصورت مجزا از عبارات سل یه و زارش عالمه
یبایبا ی و نقدهای ایشان بیان کرده و سپس اد ه دو یرف را بررسی می کنیم و در ان ها جمع بندی مطا ب
مطرح شده را در قا ب ن یجه یری ارا ه خواهیم کرد.
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 -2معنای تأویل
تأویل از ماده أول به معنای رجوع است در مجمع ا بحرین آمده است:
« ا أویل إرجاع ا کالم و صریه عن معناه ا ظاهری إ ى معنى أخ ى منه ،مأخوذ من آل یئول :إذا
رجع» (یریحى)312/5 :1416 ،
(تأویل إرجاع کالم و بر رداندن آن از معنای ظاهری به معنایی مخ ی تر است .ری ه شده از
آلیؤول است به معنای زمانی که رجوع کند).
در ک ب ابن تیمیه و دیگر علمای سل یه ،اقوال م عددی در معنای تأویل بیان شده است:

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 -2-1تأویل به معنای تفسیر
ابن تیمیه می وید این معنا در اصطالح م سرین ،غا ب است و هر اه

ه شود که کسی تأویل م شابه را

می داند منظور این است که ت سیر آن را می داند( .ابن تیمیه)55/3 :1426 ،
ابن قیم هم این معنا را به اهل ت سیر و م قدمین از اهل یقه و حدیث نسبت میدهد و می وید ابن جریر و
دیگر م سرین غیر از او هم همین معنا را در نظر داش ه اند و احمد بن حنبل هم در ک ابی که در رد تأویالت
جهمیه در قرآن نوش ه به واقع ت اسیر آن ها را رد کرده و ی از آنها با نام تأویل یاد میکند( .ابن قیم ا جوزی،
)178 :1408
شیخ ا شنقیطی هم از این معنا به عنوان یکی از معانی سه انه تأویل نام می برد و می وید:
«معنای دوم :ت سیر و بیان ،و این روایت پیامبر اکرم صلی اا علیه و سلم در حق ابن عباس هم به
این معناست آنجا که می ویند "خدایا او را در دین یقیه بگردان و به او تأویل را بیاموز" و همین
یور کالم ابن جریر و دیگر م سرین که وق ی می ویند ا قول یی تأویل قو ه تعا ی منظورشان
ت سیر و بیان آن قول است( ».ا شنقیطی)190 :1415 ،
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إبن عثیمین سه معنی را برای تأویل بیان می کند :ا ف :ت سیر ب :عاقبت شیئ؛ تأویل امر ،انجام دادن یعل و
تأویل نهی ،ترک یعل و تأویل خبر ،وقوع مخبر به است ج :بر رداندن ظ از معنای ظاهری که ا ر مس د َّل
باشد محمود و رنه مذموم است( .ابن ا عثیمین)88/1 :1421 ،
او در جایی دیگر مینویسد:
« تأویل در اسمام و ص ات ا هی همواره من ی نیست بلکه ا ر مس ند به د یل باشد به معنای ت سیر
بوده و پذیری ه شده است ؛و ت سیر من ی ،تحریف به معنای بر رداندن ظ از معنای ظاهری بدون

حول آن می چرخد تأویل آیات واجب است تا قرآن مخا ف قطعیات نباشد( ».ابن ا عثیمین،
1423ا ف)23/6 :
با اینکه تأویل مس دل توسط سل یه پذیری ه شده است و ی در نگاه ایشان اس اده از دال ل عقلی
برای تأویل آیات ص ات جایز نیست زیرا عقل توانایی ورود به این حیطه را ندارد( .ا منیاوی،
)131/1 :1426
إبن أبی ا عز در بیان تأویل صحیا ،تأویلی که موایق سنت باشد را پذیری ه و مخا ف آن را که د یلی از سیاق
ندارد و قرینهای همراه آن نیست را یاسد می داند چرا که خداوند هادی ا ر خالف ظاهر را قصد کرده بود

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

د یل است( ».ابن ا عثیمین )181/1 :1413 ،و «ا ر یقین کنیم خورشید در مکانش ثابت بوده و زمین

قرا نی میآورد تا شنونده به خطا نی د( .إبن أبی ا عزَّ)437/1 :1418 ،
آ بانی در بیان معنای تأویل مینویسد:
« تأویل دو معنا دارد اوی و عریی؛ تأویل به حاظ اوی به معنای ت سیر و بیان است و مراد از آیه (وَ مَا
یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِ َّا ا لَّهُ) این است که باز شت آیه را کسی جز خدا نمیداند .اما معنای عریی تأویل ،خارج
کردن ظ از معنای ظاهری است و مراد علمای علم کالم ،همین معناست .او سپس اشکال من قدین سل یه
نسبت به تعارض ادعای ایشان مبنی بر ن ی تأویل با وقوع تأویل در سخنان بعض سلف را چنین پاسخ
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می وید که این موارد از نوع ت سیر است نه تأویل زیرا با توجه به سیاق آیه به این معنا دست پیدا کردهاند.
(أ بانی)103/6 :1431 ،
مرحوم عالمه یبایبایی این قول را در شمار اقوال موجود در مورد تأویل ذکر میکند و می وید جمعی از
م سرین ،تأویل و ت سیر را به یک معنا دانس ه و مع قدند مراد ،معنایی است که وینده از کالم خود قصد
کرده است؛ و از آنجا که منظور از بعضی آیات قرآن برای ما روشن نیست ،اینکه در آیه ه م سوره آل
عمران می وید تأویل قسم ی از قرآن را جز خدا و راسخان در علم نمیدانند مراد ،دانس ن معنای آیات
م شابه است( .یبایبایی)68/3 :1374 ،

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ایشان این قول را با اشکال مواجه می دانند و در بیان د یل عدم صحت این قول می وید:
«وجه اول وازم غلطى دارد ،که کم رین آن این است که باید مل زم شویم که بعضى از آیات قرآنى
آیاتى باشد که یهم عامه مردم به درک تأویل یعنى ت سیر آن نرسد ،و ن واند مد ول و معناب ظى
آنها را ب همد .و نمى توانیم به چنین چیزب مل زم شویم ،چون خود قرآن ویای این مطلب است
که به منظور یهم همه مردم نازل شده ،و صاحب این قول هیچ چارهای جز این ندارد که بگوید در
قرآن تنها حروف مقطعه اول بعضى سورهها م شابه است .چون تنها آنها است که عموم مردم
معنایش را نمىیهمن د ،تازه ا ر به همین معنا هم مل زم شود باز اشکال دیگرب بر او وارد است ،و
آن این است که د یلی بر چنین توجیه ندارد ،و صرف اینکه کلمه"تأویل" مانند کلمه" ت سیر"
مش مل بر معنای رجوع است ،د یل نمیشود بر این که این دو کلمه به یک معنا است ،ما میدانیم
که کلمه "ام" نیز مش مل بر معنای رجوع هست و مادر ،مرجع یرزندان هست و ی تأویل یرزندان
نیست ،کلمه"ر یس" مش مل بر معنای رجوع هست و مرموس به ر یس مراجعه میکند ،و ی ر یس
تأویل مرموس نیست .عالوه بر این

ار ،ی نهجوییای که در آیه شری ه ص ت مخصوص م شابه

ذکر شده در غیر حروف مقطعه هست ،نه در آنها ،بیش ر ی نههایی که در اسالم پدید آمده از ناحیه
پیروی آیات م شابه یعنى از ناحیه پیروی علل احکام و آیات مربوط به ص ات خدا و امثال آن پدید
آمده است( ».همان)72/3 :
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عالمه در نقد این قول یرمود ا ر مراد از تأویل ،ت سیر آیات باشد الزمهاش این است که بسیاری از مردم
ن وانند معنای ظی آیات قرآن را ب همند .از این سخن عالمه چنین یهمیده میشود که ایشان ت سیر را چیزی
شبیه ترجمه دانس ه است و ذا یرمودند که عامه مردم توانایی یهم آیات را دارند و ی خود ایشان در اب دای
ت سیر ا میزان مییرماید:
«نخست ب اید بگو یم :ت سیر که بمعناب بیان معانى آیات قرآنى ،و کشف مقاصد و مدا یل آنست،

(همان)7/1 :
این جمالت به خوبی نشان دهنده این است که عالمه ت سیر را چیزی یراتر از ترجمه میدانند که از دغدغه
های علمای اسالم بوده است و بحث های یراوانی در این زمینه صورت ری ه و نمیتوان ت عامه مردم
توانایی ت سیر قرآن را دارند.
نویسنده ک اب قاموس قرآن نیز در معنای ت سیر می وید:
«یَسََّرَ ا شَّیمَ بَینَهُ وَ اوْضَحَه .ت سیر قرآن نیز از این معنی است که مراد خدا را بیان و روشن میکند
و آن ا ر مب نی بقرآن و سنَّت قطعیه باشد یعنی قرآن را با قرآن و حدیث مقطوع ت سیر کند درست
و صحیا است( ».قرشی)175/5 :1371 ،
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از قدیمىترین اش ااالت علمى است ،که دانشمندان اسالمى را به خود جلب و مشاول کرده است».

این کلمات نیز بر این مطلب دال ت دارد که دانش ت سیر باالتر از ترجمه است و از خود آیات نمیتوان
ت سی ر آن ها را یهمید بلکه باید از دیگر آیات قرآن و سنَّت نیز اس اده کرد و به یقین چنین کاری از عهده
همه مردم خارج است و به همین د یل بسیاری از علمام إمامیه همین معنا را برای تأویل پذیری هاند( .مکارم
شیرازی 433/2 :1374 ،و یبرسی 236/3 :1360 ،و یوسی ،بی تا)399/2 :
آری ا ر مراد ایشان از اصطالح ت سیر در نقد قول اول چیزی غیر از معنای رایا آن باشد میتوان این
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رایا را قصد میکنند.
 -2-2برگرداندن لفظ از معنای ظاهری آن
این معنا را نویسنده ک اب شرح ا طحاویه به م أخرین از یقهام و م کلمین نسبت میدهد و در مورد آن چنین
توضیا میدهد که:
«تحریف کنند ان ،نصوص را در دست ری ه و می ویند ما آنچه را که مخا ف عقیده ماست تأویل
می کنیم و بدین صورت تحریف را تأویل مینامند تا ظاهر زیبایی داش ه باشد در حا یکه خداوند
در قرآن کریم کسانی را که بایل را زیبا جلوه میدهند مذمت کرده است آنجاکه می وید( :وَ کَذَ ِکَ

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

جَعَلْنَا ِکُلِّ نَبِیٍّ َعدُوًّا شَیَایِینَ ا ْ ِإنْسِ وَا ْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِ َى بَعْضٍ زُخْرُفَ ا ْقَ ْولِ ُغرُورًا) (االنعام:
{ ) 112/6اینچنین در برابر هر پیامبری ،دشمنی از شیایین انس و جن قرار دادیم؛ آنها بطور سری
(و در وشی) سخنان یریبنده و بیاساس (برای اغ ال مردم) به یکدیگر می ند؛}» (إبن أبی ا عزَّ،
)182/1 :1418
او در جای دیگر از ک اب خود تأویل به این معنا را به دو قسم صحیا و یاسد تقسیم میکند و می وید:
« تأویل صحیا یعنی آن صورتی که نصوص ک اب و سنت ،موایق آن باشد و ا ر مخا ف آن باشد
یاسد خواهد بود( ».همان)185/1 :
ابن تیمیه هم این قول را به م أخرین از یقیهان و اصو یون نسبت میدهد و اضایه میکند اکثر م أخرینی که
در تأویل نصوص ص ات خداوند سخن

هاند همین معنا را در نظر داش هاند و بحث کردهاند که آیا چنین

عملی صحیا است یا نه( .ابن تیمیه)55/3 :1426 ،
او در بخشی دیگر از نوش ه های خود در توضیا بیش رِ تأویل صحیا و یاسد می وید:
«أ اظ دو نوع هس ند یک نوع از آنها در کالم خدا و رسول وجود دارد و نوع دیگر از آنها در کالم
ایشان وجود ندارد که معنای دس ه اول را میتوانیم ب همیم پس آنها را به عنوان اصل قرار داده و
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معنای نوع دوم را بوسیله نوع اول به دست میآوریم .این روش ،یریق اهل هدایت و اهل سنت
است اما یریق مراهان و اهل بدعت عکس این روش است چرا که آنها ا اظی را که خود ابداع
کردهاند و معانی آن را اصل قرار میدهند و آنچه را که خدا و رسول او

ه است را تابع ابداعات

خود قرار می دهند و کلمات آنها را با اس اده از تأویل و تحریف به معانی مورد نظر خودشان بر
می ردانند و چنین می ویند که ما قرآن را با عقل و ات ت سیر میکنیم و مقصودشان این است
که با عقل خود به مسا لی مع قد میشوند و سپس قرآن را با تأویالت و ت اسیری که م ضمن
تحریف کالم است تأویل میکنند و به همین د یل امام احمد می وید بیش رین خطای مردم از

ابن قیم در ک اب ا صواعق ا مرسله این قول را به مع ز ه و جهمیه و دیگر یرقه های م کلمین نسبت میدهد
و می وید:
« مراد آن ها از تأویل ،بر رداندن ظ از معنای ظاهری و حقیقی به معنای مجازی و خالف ظاهر
است و این قول در بین م أخرین از اهل اصول و یقه شایع است و به همین د یل می ویند تأویل،
خالف اصل است و نیاز به د یل دارد و این قسم از تأویل همان است که در جواز یا عدم جواز آن
مطا ب زیادی بیان شده است ...و شیخ مویقا دین بن قدامه از ایراد زیادی نقل کرده است که سلف
بر عدم قول به این ونه تأویالت ،اجماع دارند و تأویل صحیا ،دو قسم اول از اقسام مذکور است

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

جهت تأویل و قیاس است( ».همان)355/17 :

یعنی حقیقت معنا و آنچه که کالم در خارج به آن من هی می شود یا ت سیر و بیان معنا؛ و این تأویل،
محکم و م شابه و انشام و خبر را در بر می یرد و نهای ا اینکه ا ر تأویل موایق نصوص و سنت
باشد صحیا است و رنه بایل است( ».ابن قیم ا جوزی)178 :1408 ،
او همچنین در توضیا تأویل بایل می وید:
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«تأویلی که به صورت تحریف است و از جنس ا حاد میباشد به این صورت است که نصوص را
از معنای اصلی خودش به وسیله خدشه در آنها یا خارج کردن آنها از معنای حقیقی همراه با اقرار
به ا اظ ،منحرف کنند( ».همان)216 :
شیخ ا شنقیطی در بیان معانی مخ لف تأویل ،این معنا را به این صورت بیان میکند:
« سوم :معنای م عارف در اصطالح اصو یون که بر رداندن ظ از ظاهر او یه آن به معنای اح ما ی
ضعیف است به خایر د یلی که بر آن معنا وجود دارد و حاصل بیان مسئله تأویل در بین اصو یون
این است که تأویل از سه حا ت خارج نیست:

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

حا ت اول :اینکه بر رداندن ظ از ظاهر آن به خایر د یلی که در واقع ،د یل صحیحی است باشد
که این را تأویل صحیا یا تأویل قریب می نامند.
حا ت دوم:اینکه بر رداندن ظ به خایر د یلی باشد که هرچند خود شخ

آن را صحیا می

پندارد و ی در واقع صحیا نباشد ،این نوع از تأویل را تأویل یاسد می نامند.
حا ت سوم :این حا ت که موسوم به تأویل بعید است به این صورت است که بدون هیچ د یلی
ظ را از معنای ظاهری آن خارج کنیم که در اصطالح اصو یون ،عب نامیده می شود( ».ا شنقیطی،
)190/1 :1415
ابن عثیمین نیز در ت سیر خود وق ی ظ را در معنای ظاهری بکار می برد می وید اینجا تأویلی وجود
ندارد( .ابن ا عثیمین1423 ،ب )126/1 :اما وق ی کالمی را از معنای ظاهری خارج می کند مثال می وید
کلمه "قضی" در آیه به معنای "أراد أن یقضی" است ،اصطالح تأویل را مورد اس اده قرار می دهد( .ابن
ا عثیمین1423 ،ب )17/2 :در سایر ک ب سل یه نیز اس عمال تأویل در این معنی شایع است( .آل معمر:1992 ،
 125و عبداا بن محمد بن عبد ا عزیز)45 :1412 ،
مرحوم عالمه یبایبایی در بیان این قول می یرماید:
« روهى دیگر

هاند :مراد از تأویل معنایى است که مخا ف با ظاهر ظ باشد ،و این معنا از سایر
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معانى که براب کلمه تأویل کردهاند شایعتر است ،بطورب که ویى اصال ظ مذکور ،حقیقت در
همین معنا است ،ا ر چه در اصل ات ،به معناب ارجاع یا مرجع بوده است.
و به هر حال در میان م اخرین همین معنا شایع شده ،هم چنان که معناب اول در بین م سرین قدما
معروف بود ،چه آنهایى که مى ند :غیر از خدا کسى تأویل قرآن را نمىداند ،و چه آنهایى که
مى ند :راسخین در علم هم آن را مىدانند ،هم چنان که از ابن عباس نقل شده که مى ه :من
از راسخین در علمم ،و تأویل قرآن را مىدانم( ».یبایبایی)68/3 :1374 ،

که از بعضی از آیات ،معنایی خالف ظاهرشان قصد شده و معنای ظاهری آن ها با آیات محکم معارض
باشد؛ پس این قول مع قد است میان آیات قرآن اخ الف وجود دارد و برای حلَّ این اخ الف باید از ظاهر
بعضی آیات صرف نظر کرد و معنایی برای آن ها ذکر کرد که از یهم عامه مردم خارج است؛ این ادعا با
جدُوا یِیهِ اخْ ِالیاً کَثِیرا)
اح جاج خود قرآن که می وید (أَیَال یَ َدَبَّرُونَ ا ْقُرْآنَ وَ َوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَ ْیرِ ا لَّهِ َوَ َ
(ا نسام" )82/4 :آیا درباره قرآن نمیاندیشند؟! ا ر از سوی غیر خدا بود ،اخ الف یراوانی در آن مییای ند".
است ،در تضاد است چرا که ا ر با حمل کردن بر معنای خالف ظاهر ،اخ الف بریرف می شود دیگر
اخ صاصی به کالم خدا نخواهد داشت و سخنان تمام م کلمین را می توان به این شیوه از عیب اخ الف و
تناقض و ی رها کرد( .همان)72/3 :

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

ایشان این نظر را نیز نمی پذیرد و در بیان د یل عدم صحت آن می وید ن یجه پذیرش این قول ،این است

در ذیل سخنان عالمه می وییم ایشان در مقدمه ت سیر ا میزان در بحثی بدیع ،صدق أ اظ بر معانی را به
ونه ای توسعه داده است که بسیاری از معانی ای که در اصطالح ،خالف ظاهر نامیده میشوند مق ضای
ظاهر کالم به شمار آیند ،ایشان مییرماید:
« مالک و مدار در صادق بودن یک اسم ،و صادق نبودن آن ،موجود بودن غرض ،و غایت ،و موجود
نبودن آنست ،و نباید نسبت به ظ اسم جمود به خرج داده ،و آن را نام یک صورت بدانیم ،و تا
قیامت هر وقت چراغ مى وییم ،باز همان پیه سوز را اراده کنیم .اما م اس انه انس و عادت نمیگذارد
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ما این توجه را داش ه باشیم ،و همین باعث شده که مقلدین از اصحاب حدیث ،چون یرقه حشویه،
و مجسمه ،به ظواهر آیات جمود کرده ،و آیات را به همان ظواهر ت سیر کنند ،و اینکه این جمود،
جمود بر ظواهر نیست ،بلکه جمود بر انس و عادت است» (همان)16/1 :
اشکال ایشان بر معنای سوم تأویل مب نی بر همین یرح اب کاری است کن قا لین به معنای سوم ،خالف
ظاهر را در معنای اصطالحی و رایا به کار بردهاند بنابر این اشکاالت عالمه بر قول سوَّم وارد نیست و مراد
از برخی آیات ،خالف ظاهر به معنای مرسوم آن است و این اراده خالف ظاهر با عدم وجود اخ الف در
قرآن ناساز اری ندارد زیرا قرا ن نقلی و عقلی همراه کالم باعث بوجود آمدن ظاهر ثانوی و تعیین مراد
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جدی م کلم خواهند بود.
 -2-3یکی از معانی آیه در علم خدا و راسخین در علم
این معنا را مرحوم عالمه نقل میکند و می وید:
«بعضى دیگر

هاند :تأویل آیه م شابه یکى از معانى همان آیه است ،که غیر از خدا و یا غیر از

خدا و راسخین در علم کسى از آن آ اه نیست ،ا ب ه این معنا با ظاهر ظ مخا ت ندارد.
در ن یجه بر شت امر به این است که آیه م شابه آیهاب است که چند معنا داش ه باشد ،بعضى از
آن معانى پوشیدهتر بوده و دیرتر به ذهن مىآید ،آنچه از همه ،زودتر به ذهن مىآید همان است
که ظاهر ظ ،آن را مىرساند ،و همه مردم آن را مىیهمند ،و معانى دیگر که بعیدتر است معنایى
است که غیر از خدا ،و یا خدا و راسخین در علم آن را درک نمىکنند( ».همان)68/3 :
ایشان در رد این نظر مییرماید:
« نادرس ى آن براب این است که هر چند آیات قرآن داراب معانى م رتب بر یکدیگر است ،معانیى
که بعضى ما یوق بعض دیگر است ،و به جز کسى که از نعمت تدبر محروم است نمىتواند آن را
انکار کند ،و یکن باید دانست که همه آن معانى و مخصوصا آن معانى که از وازم معناب تحت
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ا ل ظى است معانى ا اظ قرآن هس ند ،چیزب که هست مراتب مخ ل ى که در یهم و ذکام و هوش
و کم هوشى شنونده است ،باعث مىشود که همه مردم ،همه آن معانى را ن همند ،و این چه ربطى
به معناب تأویل دارد؟ تأویلى که قرآن چنین معرییش کرده که به جز خدا و راسخین در علم کسى
آن را نمىیهمد ،رسوخ در علم که از آثار یهارت و تقواب ن س است ،ربطى و تاثیرب در تیز یهمى
و کند یهمى در مسا ل عا یه و معارف دقیقه ندارد رچه در یهم معارف یاهره ا هیه تاثیر دارد ،اما
بطور دوران و علیت ،یعنى هر جا و در هر کس یهارت ن س بود ،آن معارف دقیقه نیز در آنجا
باشد ،و هر د ى که چنین یهارت را نداشت محال باشد آن معارف را ب همد ،و ظاهر آیه نامبرده

عالمه در بیان این قول اب دا یرمود معنایی که به جز خدا و راسخین در علم کسی دیگر به آن علم ندارد اما
در نقد آن بحث را به تیز یهمی و کند یهمی ،ارتباط می دهد در حا یکه علم راسخین به آیات م شابه ،به
هوش و ذکاوت ایراد ربطی ندارد؛ قول سوم در واقع ناظر به بطون قرآن است که ن وس یاهره به بطن های
بیش ری دس رسی پیدا می کنند و مرحوم عالمه مطهَّرین را همان راسخین در علم می داند( .همان)85/3 :

 -2-4تأویل به معنای آن حقیقت خارجی که کالم در نهایت به آن حقیقت منجر می شود.
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درباره تأویل همین است ،که جز ن وس یاهره کسى راهى ب همیدن آن ندارد( ».همان)73/3 :

نویسنده ک اب شرح ا طحاویه می وید:
«تأویل در ک اب خدا و سنت رسول او همان حقیق ی است که کالم به آن منجر می شود پس تأویل
خبر همان چیزی است که به آن خبر داده می شود و تأویل صیاه أمر همان عملی است که به آن
أمر شده است( ».إبن أبی ا عز ا حن ی)497/1 :1418 ،
ابن تیمیه هم در بیان معانی مخ لف تأویل این معنا را ذکر می کند و می وید:
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«سومین معنای تأویل ،همان حقیق ی است که کالم به آن من هی میشود همانطور که خداوند م عال
ن نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَامتْ رُ ُسلُ رَبِّنَا
می یرماید( :هَلْ یَنظُرُونَ إِالَّ تأویلهُ یَوْمَ یَأْتِی تأویلهُ یَقُولُ ا َّذِی َ
بِا ْحَقِّ) (االعراف" )53/7 :آیا آنها جز ان ظار تأویل آیات "و یرا رسیدن تهدیدهای ا هی" دارند؟
آن روز که تأویل آنها یرا رسد کسانی که قبال آن را یراموش کرده بودند می ویند :یرس اد ان
پرورد ار ما ،حق را آوردند ".که تأویل اخباری که در قرآن درباره معاد آمده خود قیامت و حساب
و جزام و بهشت و جهنم و امثال آن است و همچنین در داس ان حضرت یوسف (ع) زمانی که پدر
ی مِن قَ ْبلُ (یوسف)100/12 :
ت َهذَا تأویل رُؤْیَا َ
و مادر و برادران یوسف سجده کردند یرمود :یَا أَبَ ِ
"پدر! این تعبیر خوابی است که قبال دیدم ".و آن ات اق خارجی را به عنوان تأویل رؤیای یوسف
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(ع) قرار داده است.
و از همین معن است کالم عایشه در مورد ذِکر رسول اکرم صلی اا علیه و ا ه در رکوع و سجود
که می ند :سبحانک ا لهم و بحمدک اغ ر ی و به

ه عایشه ،رسول اا با این ذکر خود آیه

ک وَاسْ َاْ ِرْهُ) (ا نصر )3/110 ،را تأویل میکرده است( ».ابن تیمیه:1426 ،
ا بِحَمْ ِد رَبِّ َ
شری ه (یَسَبِّ ْ
)56/3
ابن قیم جوزی هم این معنا را در کلمات خود بیان میکند او اب دا معنای اوی تأویل را مطرح میکند و
سپس در بیان معانی اصطالحی ،به این معنا هم تصریا میکند و می وید:
«عاقبت عمل را تأویل مینامند چون امر به آن من هی میشود و از همین معنا است کالم خدای
م عال که می وید " :ا ر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسول إرجاع بدهید ا ر به خدا و
روز قیامت ایمان دارید که این کار به ر است و سرانجام نیکوتری دارد( ".ا نسام )59/4 :و حقیقت
چیزی که به آن خبر داده میشود را نیز تأویل مینامند مانند این کالم خداوند که می وید" :روزی
که تأویل آیات ا هی یرا رسد کسانی که در ذش ه آنها را به یراموشی سپرده بودند می ویند که
رسوالن خداوند ما حق را آورده بودند" (االعراف )53/7 :که در این آیه ،آمدن تأویل به معنای
آمدن خود آن چیزی است که پیامبران به آن خبر دادهاند و شامل روز آخر و معاد و ت اصیل معاد
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و بهشت و آتش است .و علت غا ی و حکمت عمل را هم تأویل مینامند چون بیان مقصود یاعل
و غرض او از یعلی که بیننده م وجه آن نشده است میباشد و از همین معنا شمرده میشود کالم
خضر (ع) خطاب به موسی (ع) که بعد از اینکه حکمت مور د نظر خود از سوراخ کردن کش ی و
ق ل کودک و به پا داش ن دیوار بدون اجرت را بیان می کند می وید" :این تأویل آن چیزی بود که
ن وانس ی بر آن صبر کنی" (کهف )78/18 :پس تأویل در ک اب خداوند سبحان به معنای حقیقت
معنایی است که ظ به آن منجر میشود و در خارج ات اق میای د( ».ابن قیم ا جوزی)175 :1408 ،

«تأویل شیئ ،شناخت عاقبت امر و حقیقت امر اوست( ».أ بانی)23/6 :1431 ،
عالمه در توضیا این قول می یرماید:
«در اینجا قول چهارمى نیز هست ،و آن این است که تأویل از جنس معانى ا اظ نیست ،بلکه امرب
عینى است ،که ا اظ وینده بر آن اع ماد دارد ،حال ا ر کالم ،حکمى انشایى باشد ،مثال امر و یا
نهى باشد ،تأویلش عبارت از مصلح ى است که باعث انشاب حکم و تشریع آن شده ...و ا ر کالم
خبر باشد و خبر از حوادث ذش ه بدهد ،تأویلش خود آن حوادث واقعه در زمان ذش ه است...
و ا ر از حوادث زمان نزول و یا بعد از آن خبر دهد آن خبرب که مىدهد سه جور است :یا راجع
به امورب است که با حواس ظاهرب درک مىشود و یا از امورب است که با عقل درک مى ردد که

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

ا بانی در بیان معنای تأویل در آیه «ال یعلم تأویلها» می وید:

تأویل اینگونه آیات نیز همان حوادثى است که در خارج واقع شده ،و یا واقع مىشود ،نظیر آیه:
(وَ یِیکُمْ سَمَّاعُونَ َهُمْ) (ا وبه " )47/9 :و در میان شما ،ایرادی (سست و ضعیف) هس ند که به
ن بَعْدِ
ض وَ هُمْ مِ ْ
سخنان آنها کامال وش یرامیدهند ".و آیه شری ه( :غُلِ َبتِ ا رُّومُ یِی أَدْنَى ا ْأَرْ ِ
غَلَ ِبهِمْ سَیَاْلِبُونَ یِی بِضْعِ ِسنِینَ) (ا روم" )4-2/30 :رومیان مالوب شدند! (و این شکست) در
سرزمین نزدیکی رخ داد؛ اما آنان پس از "این" مالوبیت بزودی غلبه خواهند کرد...در چند سال"
و یا راجع به امور غیبى و آینده است که آن امور را در دنیا و با حواس دنیایى نمىتوان درک کرد،
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و ح ى حقیقت آن را با عقل هم نمىتوان شناخت ،نظیر اموامورب بودند که علم به تأویل آنها براب
ما انسانها ممکن بود و ى قسم اخیر چنین نیست ،یعنى هیچکس بجز خدا حقیقت تأویل آنها را
نمىداند ،بله مگر راسخین در علم که ا ر خدا ایشان را به آن امور آ اه بسازد مىتوانند عا م بدانها
بشوند ،آنهم بقدر وسع عقل و توانایىشان .و اما حقیقت آن امور که تأویل حقیقى هم همان است،
امورب است که خدا علم بدان را به خود اخ صاص داده است( ».یبایبایی)69/3 :1374 ،

قول چهارم مبنی بر این بود که تأویل از باب معانی نیست بلکه امری عینی است که ن یجه سخن می باشد.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

عالمه قسم ی از این سخن را قبول کرده و به قسم ی دیگر از آن اشکال کرده و مییرماید:
« و اما قول چهارم :این اشکال بر آن وارد است هر چند صاحب این وجه در بعضى از سخنانش
راه صحیحى ری ه ،و ى در قسمت دیگر آن خطا ری ه است ،او هر چند درست

ه که تأویل

اخ صاصى به آیات م شابه ندارد ،بلکه تمامى قرآن تأویل دارد ،و تأویل هم از سنخ مد ول ظى
نیست ،بلکه امر خارجى است ،که مبناب کالم قرار مى یرد یکن در این نظریه خطا ری ه که هر
امر خارجى را مرتبط به مضمون کالم دانس ه ،ح ى مصادیق و تک تک اخبارب را که از حوادث
ذش ه و آینده خبر مى دهد مصداق تأویل شمرده ،و نیز خطا ری ه که م شابه را منحصر در آیات
مربوط به ص ات خداب تعا ى ،و در آیات مربوط به قیامت دانس ه است( ».همان)73/3 :
ایشان در توضیا إشکال خود می وید مراد از "تأویل" در آیه شری ه دو چیز میتواند باشد یا تأویل قرآن
یا تأویل خصوص آیه م شابه .به عقیده عالمه ا ر منظور از تأویل ،تأویل قرآن باشد و ضمیر "ها" به ک اب
بر ردد دیگر نمی توان

ت تأویل آن را غیر از خدا یا خدا و راسخان در علم نمیدانند .ایشان چنین

مینویسند که:
«توضیا اینکه بنا به

ه وب مراد از تأویل در جمله( :وَ ابْ ِاامَ تأویلهِ )...یا تأویل قرآن است ،و

ضمیر"ها" در آن به ک اب برمى ردد ،که در این صورت جمله( :وَ ما یَعْلَمُ تأویلهُ إِ َّا ا َّلهُ) با آن
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نمىسازد ،براب این که بسیارب از تأویلهاب قرآن از قبیل تأویالت قص

و بلکه احکام و نیز

تأویل آیات اخالق ،تأویلهایى است که ممکن است غیر خداب تعا ى و هم غیر راسخین در علم،
و ح ى بیماردالن نیز از آن آ اه بشوند ،چون حوادثى که آیات قص
نیست که درکش مخ

از آن خبر مىدهد چیزب

به خدا و راسخین در علم باشد ،بلکه همه مردم در درک آن شریک

هس ند ،و همچنین حقایق خلقى و مصا حى که از عمل به احکام عبادات و معامالت و سایر امور
تشریع شده ،ناشى مى ردد( ».همان)74/3 :

ری ار محذور دیگری میشود و آن محذور ،انحصاری است که صاحب قول چهارم برای آیات م شابه قا ل
شده و آن ها را منحصر در أوصاف خداوند و روز قیامت میداند .عالمه در بیان د یل عدم صحت این
انحصار مییرماید:
« و ى منحصر کردن صاحب این قول ،آیات م شابه را در آیات مربویه به ص ات خدا و اوصاف
قیامت درست نیست ،چون همانطور که پى یرب این آیات منجر به ی نه و ضال ت مىشود ،پى یرب
سایر آیات م شابه نیز چنین است( ».همان)74/3 :
بنابر این مطا ب مرحوم عالمه تأویل را از قبیل امور خارجی میدانند و نه از قسم معانی همانگونه که در
بیان یک اشکال اجما ی نسبت به تمام اقوال چهار انه می وید:

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

به عقیده عالمه ا ر منظور از تأویل ،تأویل خصوص آیه م شابه باشد دیگر مشکل سابق پیش نمیآید و ی

«اما اجما ى که خواننده عزیز توجه نمود :مراد از تأویل آیات قرآن م هومى نیست که آیه بر آن
دال ت دارد ،چه اینکه آن م هوم مطابق ظاهر باشد ،و چه مخا ف آن ،بلکه تأویل از قبیل امور
خارجى است ،ا ب ه نه هر امر خارجى تا توهم شود که مصداق خارجى یک آیه هم تأویل آن آیه
است ،بلکه امر خارجى مخصوصى که نسبت آن به کالم نسبت ممثل به مثل و نسبت باین به ظاهر
باشد( ».همان)71/3 :
 -2-5حقیقتی خارجی که بیانات قرآن مستند به آن است.
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این قول را عالمه بعد از بیان و رد دیگر اقوال به عنوان نظریه مخ ار خودشان مطرح میکند .ایشان مییرماید:
«تأویل حقیق ى است واقعى که بیانات قرآنى چه احکامش ،و چه مواعظش ،و چه حکم هایش
مس ند به آن است ،چنین حقیق ى در باین تمامى آیات قرآنى هست ،چه محکمش و چه م شابهش.
و نیز بگو یم که این حقیقت از قبیل م اهیمى که از ا اظ به ذهن مىرسد نیست ،بلکه امور عینى
است که از بلند ب مقام ممکن نیست در چار دیوارب شبکه ا اظ قرار یرد ،و ا ر خداب تعا ى
آنها را در قا ب ا اظ و آیات کالمش درآورده در حقیقت از باب "چون که با کودک سر و کارت
ی اد" است ،خواس ه است ذهن بشر را به وشهاب و روزنهاب از آن حقایق نزدیک سازد .در
حقیقت ،کالم او به منز ه مثل هایى است که براب نزدیک کردن ذهن شنونده به مقصد وینده زده

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ب
مى شود ،تا مطلب بر حسب یهم شنونده روشن ردد.هم چنان که خود قرآن یرموده( :وَ ا ْ ِک ا ِ
ا ْمُبِینِ ،إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً َعرَبِیًّا َعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ ،وَ إِنَّهُ یِی أُمِّ ا ْکِ ابِ َدَیْنا َعَلِیٌّ حَکِیمٌ) (ا زخرف-2/43 :
 " )4سو ند به ک اب مبین {و روشنگر} ،که ما آن را قرآنی یصیا و عربی قرار دادیم ،شاید شما
{آن را} درک کنید! و آن در "اما ک اب" نزد ما بلندپایه و اس وار است" ،و در آیات دیگر قرآن
کریم تصریحات و اشاراتى در این معنا هست .عالوه بر این که خواننده در بیان قبلى توجه یرموده،
که قرآن کریم ظ تأویل را به یورب که شمردهاند در شانزده مورد اس عمال کرده و همه موارد در
همین معنایى است که ما

یم( ».همان)75/3 :

این بود کالم عالمه یبایبا ی در بیان منظور از تأویل در آیه ه م از سوره آل عمران که این تأویل به
صراحت در قرآن کریم پذیری ه شده و إثبات شده است .اما از کالم عالمه نوع دیگری از تأویل نیز قابل
اس اده است که به معنایی غیر از آن تأویلی است که خداوند در آیه ه ت سوره آل عمران آن را در مورد
قرآن پذیری ه است .این نوع از تأویل مردود شمرده شده و مورد نهی قرار ری ه است و بدین معناست که
شخ

أ اظ را از معانی ظاهری خود تحریف کند و بر آنچه خود میپسندد

 -3وجه افتراق نظر عالمه و ابن تیمیه
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در کالم عالمه و ابن تیمیه تأویل به معنای واقعیت خارجی بیان شده است اما در کالم مرحوم عالمه نک های
اساسی موجود است که راه ایشان را از ابن تیمیه جدا میکند .به عقیده عالمه تأویل آیات قرآن ،حقیق ی
نیست که سخن در نهایت به آن منجر می شود مانند حوادث روز قیامت یا اوامر و نواهی قرآن ،بلکه تأویل،
آن حقیق ی است که بیانات قرآن به آن مس ند است و از یرط علوَّ و واال بودن در حدَّ و اندازهای نیست که
ب وان آن ها را با زبان رایا بیان کرد بلکه باید آن را در قا ب مثلهایی مطرح کرد تا یقط ذهن شنونده تا
حدودی به آن حقیقت نزدیک شود هر چند یهم آن حقایق به نحو کامل امکان پذیر نباشد.

 -1سل یه تأویل را در معانی مخ ل ی به کار بردهاند و بر اساس ضوابطی که قا ل هس ند ونهای از تأویل را
که خروج از معنای ظاهری بدون د یل نقلی باشد نپذیری ه و سایر اقسام تأویل را مجاز میدانند؛ اما عالمه
یبایبایی از میان معانی مخ لف تأویل تنها نظریهای که تأویل را حقایقی که آیات بر آن ها مب نی هس ند را
پذیریت؛ در بررسی اشکاالت عالمه مشخ

شد ایرادهای ایشان تمام نیست و نمیتواند معانی مذکور را

ردَّ کند.
 -2ایجاد دو ان گی میان ت سیر و خارج کردن ظ از معنای ظاهری صحیا نیست زیرا وق ی به وسیله قرا ن

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

نتیجه گیری

نقلی یا غیر نقلی ،مراد جدی م کلم کشف و تبیین شود ت سیر صدق می کند چه اینکه همان معنای ظاهری
اراده شده باشد یا قرا ن نشان از اراده معنای مجازی یا کنایی یا امثال آن باشند؛ بنا براین رابطه میان تأویل
و ت سیر تباین نیست بلکه از باب عام و خاص مطلق است .همین رابطه میان معنای باینی و ت سیر نیز
برقرار است که اخ

از ت سیر است به این معنا که کشف بخشی از معانی باینی در ذیل ت سیر قرار می

یرد.
دوره سوم

 -3می توان ت تأویل در آیه شری ه ه م از سوره آل عمران در معنایی اس عمال شده که تمام اح ماالت
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یوق را به عنوان مصداق در بر می یرد یعنی آیات م شابه به ونهای هس ند که باز شت (تأویل) آن ها برای
همگان مشخ

نیست مصداق این تأویل اهی ت سیر و اهی معنای خالف ظاهر و اهی واقعیت خارجی-

ای است که کالم به آن باز شت می کند و ایرادی که قلبشان مریض است از هر سه یریق سعی در ی نه
انگیزی داش هاند ،اهی با ت سیر نابجای آیات م شابه و اهی با معانی غیر ظاهر و اهی با ادعاهایی در
مورد حقایقی که آیات قرآن بر آن ها مب نی است انحرایاتی را به وجود آوردهاند.
 -4سل یه در حا ی قرا ن عقلی را برای تشخی

مراد جدی خداوند نمی پذیرند که سیره عقال همواره بر

این اسلوب جریان داش ه که ا ر مسأ ه ای عقلی برای مخایب روشن باشد ویند ان میتوانند با تکیه بر

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

آن مطلب واضا و روشن عقلی ا اظ را در معنای غیر موضوع ه به کار ببرند و هیچ قرینهای برای این
اس عمال قرار ندهند و هیچ اه چنین اس عماالتی مورد تخطئه اهل سخن قرار نمی یرد؛ قرآن کریم نیز که
بر اساس زبان و شیوه رایا عرب در مکا مه با مردم سخن

ه است از این اسلوب مس ثنی نیست بنابر این

وجهی برای اس ثنا کردن قرا ن عقلی و جمود بر قرا ن ظی وجود ندارد.
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 -4إبن تیمیة ( ،)1426مجموع الفتاوى ،محقق :أنور ا باز  -عامر ا جزار ،ان شارات دار ا ویام ،چاپ سوم

 -6ابن ا عثیمین (1423ب) ،تفسیر الفاتحة و البقرة ،دار ابن ا جوزی ،ا مملکة ا عربیة ا سعودیة ،چاپ أول
 -7ابن ا عثیمین ( ،)1421شرح العقیدة الواسطیة ،دار ابن ا جوزی لنشر وا وزیع ،ا مملکة ا عربیة ا سعودیة،
چاپ ششم
 -8ابن ا عثیمین ( ،)1413مجموع فتاوى و رسائل ابن عثیمین ،دار ا وین  -دار ا ثریا
 -9إبن قیم ا جوزی ( ،)1408الصواعق المرسلة فی الرد على الجهمیة والمعطلة ،محقق :علی بن محمد
ا دخیل اا ،ناشر :دار ا عاصمة ،ا ریاض ،ا مملکة ا عربیة ا سعودیة ،چاپ أول
 -10اثری عبد اا بن عبد ا حمید ( ،)1422الوجیز فی عقیدة السلف الصالح ،محقق :صا ا بن عبد ا عزیز
آل ا شیخ ،چاپ اول ،ان شارات وزارة ا شؤون االسالمیة واالوقاف وا دعوة واالرشاد  -ا مملکة ا عربیة

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

 -5ابن ا عثیمین (1423ا ف) ،تفسیر الکهف ،دار ابن ا جوزی ،ا مملکة ا عربیة ا سعودیة ،چاپ أول

ا سعودیة
 -11أ بانی ( ،)1431موسوعة األلبانی فی العقیدة ،مرکز ا نعمان لبحوث وا دراسات اإلسالمیة وتحقیق
ا راث وا رجمة ،صنعام – یمن ،چاپ أول
 -12ا شنقیطی محمد األمین ( ،)1415اضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن ،ناشر :دار ا کر لطباعة و
ا نشر و ا وزیع بیروت – بنان
دوره سوم
شماره 5
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دوفصلنامه
 -13یبایبایی سید محمد حسین ( ،)1374تفسیر المیزان  ،ترجمه ،موسوب همدانى سید محمد باقر،
ان شارات دی ر ان شارات اسالمى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم ،قم
 -14یبرسى یضل بن حسن ( ،)1360ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،ان شارات یراهانی ،تهران،
چاپ اول
 -15یریحى یخر ا دین ( ،)1416مجمع البحرین ،مرتضوب ،تهران ،چاپ سوم
 -16یوسى محمد بن حسن (بی تا) ،التبیان فى تفسیر القرآن ،ناشر :دار احیام ا راث ا عربى -بیروت ،با
مقدمه شیخ آغابزرگ تهرانى و تحقیق احمد قصیرعاملى
 -17عبد اا بن محمد بن عبد ا عزیز ( ،)1412التوحید وبیا ن العقیدة السلفیة النقیة ،مک بة یبریة ،چاپ

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

اول
 -18قرشی علی اکبر ( ،)1371قاموس قرآن ،دار ا ک ب االسالمیه ،تهران ،چاپ ششم
 -19مکارم شیرازب ناصر ( ،)1374تفسیر نمونه ،دار ا ک ب االسالمیة ،تهران ،چاپ اول
 -20ا منیاوی ،أبو ا منذر ( ،)1426الجموع البهیة للعقیدة السلفیة ،مک بة ابن عباس ،مصر ،چاپ أول
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