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Zarkashi, one of the Sunni critics, considers the Shiite interpretations to be contrary
to reason and sharia due to the interpretation of many verses on the Imams (as) and
cites a number of Shiite interpretations to confirm his opinion and considers them
incorrect. . In this regard, after examining his views on the ventricle and interpretation,
examples of Shiite esoteric interpretations will be based on narrations and in
accordance with the criteria of ventricular authenticity and Sunni interpretation. The
findings of the research are that the main Shiite interpretations are of the type of Jari
and Tabbiyyah, which are indicated by narrations and are also approved by the Sunnis,
and in some cases the verse has different examples; Including: 1- Expressing a special
instance: In some verses, both the cause of revelation and its instances are special;
Like the verses of Velayat, the first of the matter ... 2- Expression of general instance:
Word and meaning have the authority to accept multiple instances. 3- Explaining the
example of atom and perfection: The verse has several examples that do not have the
same rank and some of its people are in a higher rank. Therefore, an attempt is made
to analyze the Shiite interpretations in order to clarify the interpretations of the verses
on the Ahl al-Bayt (AS).
Keywords: Shiite interpretations, Sunni interpretations, esoteric interpretations,
Zarkashi, Jerry and adaptation, ventricular criteria.

دوره سوم
5 شماره

1
- Qom University
2
- Qom University

99 پاییز و زمستان

99

دوفصلنامه

دوفصلنامه پژوهشنامه تأویالت قرآنی
دوره سوم-شماره پنجم -پاییز و زمستان 1399

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی
1
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چکیده

:1400/08/23تاریخ تصویب

زرکشی از من قدان اهل سنت ،تأویالت شیعه را به د یل تأویل بسیاری از آیات بر ا مه(ع) ،مخا ف
با عقل و شرع دانس ه است و برای تأیید نظر خود به تعدادی از تأویالت شیعه اس ناد میکند و آنها را
نادرست می داند .در این راس ا پس از بررسی دید اه وی در مورد بطن و تأویل به نمونههایی از ت اسیر

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

باینی شیعه ،بر مبنای روایات و منطبق با معیارهای صحت بطن و تأویل اهلسنت پرداخ ه خواهد شد.
یای ه های حاصل از پژوهش این است که عمده تأویالت شیعه از نوع جری و تطبیق است که روایاتی دال ت
بر آن دارند و مورد تأیید اهل سنت نیز هس ند و در مواردی نیز آیه دارای مصادیق مخ ل ی است؛ ازجمله:
 -1بیان مصداق خاص :در برخی آیات ،هم سبب نزول و هم مصادیق آن خاص است؛ مانند آیات مباهله،
والیت -2 ...بیان مصداق عام :ظ و معنا صالحیت پذیرش مصادیق م عدد را دارد -3 .بیان مصداق أتم و
أکمل :آیه مصادیق م عددی دارد که دارای مرتبه یکسانی نیس ند و بعضی ایرادش در مرتبه باالتری قرار
دارند .بنابراین سعی بر آن است که به تحلیل و بررسی تأویالت شیعه پرداخ ه شود تا تأویالت آیات بر
اهلبیت(ع) روشن شود.
کلیدواژگان :تأویالت شیعه ،ت اسیر اهلسنت ،ت اسیر باینی ،زرکشی ،جری و تطبیق ،معیارهای بطن.

 -1دانش آموخته دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم marziyeh.ghanbari2020@gmail.com
 - 2استاد تمام دانشگاه قم mt_diari@yahoo.com
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مقدمه
زرکشی از من قدان اهل سنت ،تأویالت شیعه را بهد یل تأویل بسیاری از آیات بر ا مه(ع) ،مخا ف
با عقل و شرع دانس ه(زرکشی1410 ،ق )288/2 :و برای تأییدنظر خود به تعدادی از تأویالت شیعه اس ناد
نموده است .به عنوان نمونه تأویل آیه« :مرج ا بحرین یل قیان»(ا رحمن )19/را در مورد حضرتعلی(ع) و
یایمه(س) و تأویل آیه« :یخرج منهما ا لؤ ؤ و ا مرجان»(ا رحمن )22/را در مورد حسنین(ع) نادرست دانس ه
است (زرکشی1410 ،ق ،)288/2 :در این راس ا ،تحلیل تأویالت شیعه پاسخگوی ان قاد زرکشی خواهد بود.

 )20و آیات دال بر ت کر(نحل ،)44 /تدبر(نسام )82 /و تعقل(یوسف )2/انسانها در قرآن ،حاکی از وجود
الیههای معانی نه ه در آیات قرآن و نشانه جهانشمو ی آن است« .بطن» و «تأویل» اصلیترین رمز جاودانگی
و جامعیت قرآن در بس ر تحول زمان است که موجب شده قرآن پاسخگوی نیاز تمام انسانها در همه اعصار
باشد .ا ر دستیابی به م اهیم و مقاصد پنهانی آیات برای همه میسَّر بود ،تعلیم و تبیین پیامبراکرم(ص)
معنایی نداشت .از آنجاییکه قرآن تبیان هر شیئ است(نحل ،)89 /از یریی نیز آیات قرآن محدود است و
پاسخ وی تمام نیازهای بشر نیست ،باین قرآن بیانگر پاسخهای مردم در زمانهای دیگر است؛ همچنانکه
ن
در حدیثی از امامصادق(ع) به این مطلب اشاره شده است« :حَدَّثَنَا ُمحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنْ أَبِی َعبْدِا َّلهِ ا ْمُؤْمِ ِ
عَنْ عَبْ ِد ا ْ َأعْلَى َموْ َى آ ِلسَا ٍم قَا َل سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِا لَّ ِه علیه ا سَّالم یَقُولُ وَ ا لَّهِ إِنِّی َأَعْلَ ُم کِ َابَ ا َّلهِ مِنْ أَوَّ ِهِ إِ َى

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

از دید اه قرآن کریم مخایب آیات قرآن تمام انسانهاست( :بقره ،185 /آل عمران ،138 /جاثیه/

ل
سمَامِ وَ خَبَرُ ا ْأَ ْرضِ وَ خَبَرُ مَا یَکُونُ وَ خَبَرُ مَا ُهوَ کَا ِنٌ قَالَ ا لَّ ُه یِیهِ تِبْیَانُ کُ ِّ
آخِرِهِ کَأَنَّهُ یِی کَ ِّی یِیهِ خَبَرُ ا َّ
شَی»(ص ار1404 ،ق .)19/1:امام(ع) در این حدیث با اس ناد به تبیان بودن قرآن بر هر چیزی ،به علم ا مه(ع)
بر اخبار آسمان و زمین و هر آنچه ات اق ای اده و خواهد ای اد ،اشاره نمودهاند .بنابراین با توجه به اینکه
مخایب آیات قرآن تمام انسانها در هر مکان و زمانی است ،نیازمند الیههای معانی نه ه در آیات قرآن
است تا با جاودانگی و هدای گری قرآن ساز ار باشد.
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بیان مصداقی در کالم معصومین(ع) ونههای مخ ل ی دارد(رضایی اص هانی1382 ،ش)133 :؛ از جمله-1 :
بیان مصداق خاص :در برخی آیات ،هم سبب نزول و هم مصادیق آن خاص است؛ مانند آیات والیت ،او ی
االمر -2 ...ب یان مصداق عام :ظ و معنا صالحیت پذیرش مصادیق م عدد را دارد -3 .بیان مصداق أتم و
أکمل :آیه مصادیق م عددی دارد که دارای مرتبه یکسانی نیس ند و بعضی ایرادش در مرتبه باالتری قرار
دارند؛ بنابراین سعی بر آن است که به تحلیل و بررسی تأویالت شیعه پرداخ ه شود تا تأویالت آیات بر
اهلبیت(ع) روشن شود .این پژوهش به روش توصی ی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که مراد
زرکشی از معنای بطن و تأویل چیست و چه ت اوتی با نظر م سران شیعه دارد؟ و چگونه میتوان به ان قاد
زرکشی بر ن ی تأویالت شیعه بر ا مه(ع)پاسخ داد؟ در این راس ا آیاتی به عنوان نمونه در پاسخ به

ار

زرکشی بیان خواهد شد.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ک اب ها و مقاالت مخ ل ی در موضوع تأویالت شیعه نگاش ه شده است؛ از جمله ک ابهای در این
زمینه میتوان به ک اب «ا أویل یی مخ لف ا مذاهب و اآلرام» نوش ه محمدهادی معریت اشاره نمود که در
آن به بررسی مباحث مربوط به تأویل پرداخ ه و از مواضع شیعه در زمینه تأویل براساس شبهات وارده دیاع
نموده است .ک اب «روشهای تأویل قرآن» نوش ه محمدکاظم شاکر از دیگر ک ابهاست که پس از بررسی
سیر تحول واژه تأویل و نظر م سران پیرامون این واژه ،یهمپذیری بطن و تأویل قرآن را مطرح نموده و
جری و تطبیقهای انجام شده در مورد اهلبیت و مخا انشان را تحلیل و بررسی کرده است .مقاالتی نیز در
زمینه تأویالت شیعه و شبهات وارده بر تأویالت شیعه مطرح شده است؛ مانند« :بررسی آرای ذهبی درباره
تأویل» نوش ه عبدا کریم بهجتپور در پژوهشنامه حکمت و یرهنم اسالمی .مقا ه «نقدی بر تأویلس یزی
ابنتیمیه» نوش ه محمدحسن محمدی مظ ر در پژوهشنامه مذاهب اسالمی ( ،)1394که به تبیین و نقد دید اه
ابن تیمیه در خصوص عدم تأویل ص ات خبری خداوند پرداخ ه است .باتوجه به اینکه در زمینه ان قادات
زرکشی پیرامون بطن و تأویالت شیعه پژوهشی انجام نشده است ،پژوهش حاضر از این حییث که به
پاس خگویی و نقد ان قادات زرکشی پرداخ ه است و با تبیین دید اه یریقین به این ادعا پاسخ داده است،
پژوهش جدیدی است که درخور توجه است.
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 .1تبیین دیدگاه زرکشی
زرکشی از اندیشمندان اهلسنت در معنای ظاهر و باین« ،ظاهر» قرآن را تالوت ،و «باین» آن را
یهم دانس ه است(زرکشی1410 ،ق ،)290/2 :در حا یکه یبق دید اه زرکشی در باب باین ،نمیتوان تمامی
بطون را صرف مراد ا هی از ظواهر آیات دانست؛ زیرا در مواردی پس از یهم مراد ا هی ،با تعمق و تدبر
بیش ر در آیات مخ لف ،میتوان به اس خراج اشارات و قواعدی پرداخت که شایس ه جاودانگی قرآن باشد.
زرکشی «تأویل» را باز شت شىم بهمعنای مح مل(زرکشی1410 ،ق )285/2 :و مراد از «ت سیر» را نیز علمی
 ) 105که علم به نزول آیه و سوره و قص

قرآنی ،ترتیب سورههای مکی و مدنی ،محکم و م شابه ،ناسخ

و منسوخ ،خاص و عام ،مطلق و مقید ،و مجمل و م صل است .از نظر زرکشی «ت سیر» در عرف علما،
آشکار ساخ ن معانی قرآن و بیان مقاصد آن است؛ چه از حیث ظ مشکل و غیر آن ،و چه از جهت معنای
ظاهر و غیر آن(زرکشی1410 ،ق .)285-284/2 :یبق این معنا ،تبیین معانی و یهم مقاصد ا هی با تکیه بر
علوم موردنیاز چون شأن نزول ،سبب نزول ،محکم وم شابه ،مکی و مدنیبودن آیه و ...بیان شده است ،این
معنا از «ت سیر» مشابه نظر وی در مورد «تأویل» است.
حرَیْنِ
زرکشی به شماری از تأویالت نادرست شیعه اس ناد میکند؛ از جمله تأویل آیهَ « :مرَجَ ا ْ َب ْ
یَلْ َقِیانِ» (ا رحمن )19/را در مورد امام علی(ع) و حضرت یایمه(س) ،و تأویل آیهَ « :یخْرُجُ ِمنْهُمَا ا لُّؤْ ُ ُؤ وَ
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برای دستیابی به یهم ک اب ا هی و بیان معانی و اس خراج احکام آن دانس ه است(زرکشی1410 ،ق-104/1 :

ا ْمَرْجانُ»(ا رحمن ) 22/را در مورد امام حسن و امام حسین(ع) نادرست دانس ه است (زرکشی1410 ،ق:
حرَیْنِ یَلْ َقِیانِ* بَیْنَهُما َبرْ َزخٌ ال یَبْاِیانِ*
 .)288/2روایاتی از م سران شیعه و اهلسنت در تأویل آیاتَ « :مرَجَ ا ْبَ ْ
ج مِنْهُمَا ا لُّؤْ ُ ُؤ وَ ا ْمَرْجانُ»(ا رحمن )22-19/وارد شده است که در آن مراد از
خرُ ُ
یَبِأَیِّ آالمِ رَبِّکُما تُ َکذِّبان*یَ ْ
«بحرین» را امام علی(ع) و حضرت یایمه(س) ،و مراد از « ؤ ؤ و مرجان» را امام حسن و حسین(ع) تأویل
ن
کردهاند .سیویی از ابنعباس چنین آورده است« :أخرج ابن مَردویه عن ابنعباس یی قو ه« :مَرَجَ ا ْ َبحْرَیْ ِ
خرُجُ مِنْهُمَا ا لُّؤْ ُؤُ َو
یَلْ َقِیانِ» قال علی و یایمة« ،بَیْنَهُما بَرْزَخٌ ال یبْاِیانِ» قال :ا نبی صلى اا علیه و سلم« ،یَ ْ
ا ْمَرْجانُ» قال :ا حسن و ا حسین»(سیویی1404 ،ق ،)142/6 :آ وسی نیز همین روایت را از ابنمَردویه از
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ابنعباس آورده است(آ وسی1415 ،ق .) 106/14 :عالمه یبایبایی نیز این روایت را تأیید نموده و از نوع
روایات بطن شمرده است (یبایبایی1417 ،ق .)103/19 :روایات دیگری در ت اسیر اهلسنت از راویان
مخ لف در این باره نقل شده است؛ س یان ثوری ذیل این آیه روای ی مشابه روایت قبلی را نقل نموده است
(ثعلبی نیشابوری1422 ،ق )182/9 :و سیویی همین حدیث را با سند دیگری از ابنمردویه از انس بن ما ک
نقل نموده است(سیویی1404 ،ق .)143/6 :حسکانی نیز در شواهد ا نزیل روای ی با این مضمون با سند
دیگری از جویبر از ضحاک آورده است (حسکانی1411 ،ق.)284/2 :
مىتوان با ا اای خصوصیت « ،ؤ ؤ» و «مرجان» را مطلق موجود ارزشمند دانست و «بحر» را ایراد
بایضیل ى مانند امامعلى(ع) و حضرت یایمه(س) دانست که کماالت آنان به وسعت دریاست؛ همچنانکه

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

یبرسی نیز این تعبیر را بهد یل وسعت یضیلت و کثرت خیرشان بیان نموده است(یبرسی1372 ،ش.)305/9 :
این ت سیر که از نوع ت سیر باینی بهشمار میرود در ت اسیر شیعه نیز آمده است ،بهعنوان نمونه« :حدثنا
محمد بن عبد اا قال :حدثنا سعید بن عبد اا عن ا قاسم بن محمد عن سلیمان بن داود ا منقری عن یحیى
بن سعید ا قطان قال :سمعت أبا عبد اا علیه ا سَّالم یقول یی قول اا تبارک و تعا ى مَرَجَ ا ْ َبحْرَیْنِ َیلْ َقِیا ِن
بَیْنَهُما بَرْزَخٌ ال یَبْاِیانِ قال علی و یایمة بحران عمیقان ال یبای أحدهما على صاحبه َیخْرُجُ مِ ْنهُمَا ا ُّلؤْ ُؤُ َو
ا ْمَرْجانُ قال ا حسن و ا حسین (علیهما ا سَّالم)»(قمی1367 ،ش344/2:؛ مکارم شیرازی1374 ،ش133/23 :؛
ابنشهر آشوب مازندرانى1379 ،ق .)319-318/3 :در منابع روایی و ت اسیر شیعه روایاتى با این مضمون از
راویان مخ لف نقل شده است(یرات کویی1410 ،ق459 :؛ بحرانی1410 ،ق233/5 :؛ حسینی اس رآبادی،
1409ق615 :؛ حسینی شاهعبدا عظیمی1363 ،ش411/12 :؛ یبرسی1372 ،ش .)305/9 :دروزه از م سران
اهلسنت این نوع تأویالت شیعه بر اهلبیت(ع) را دوری از حق ،و سخنی بدون اندیشه دانس ه(دروزه،
1421ق ) 96/6 :و مانیه از م سران شیعه نیز تأویل این آیات بر اهلبیت(ع) را قایعانه از شیعه ن ى کرده
است(مانیة1424 ،ق ،)209 -208/7 :درحا یکه این تأویل در ت اسیر اهلسنت نیز وارد شده و آن را انکار
نکردهاند .بنابراین با ضابطه رعایت دقت در ا ااب خصوصیات کالم ،مىتوان ت که معناب ظاهری «بحر»
دریاب آب ،و معناب باینی آن ،ایراد بایضیل ى مانند امامعلى(ع) و حضرتیایمه(س) است که علم ،حلم و
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سایر کماالت آنان به س رد ى دریاست .معناب ظاهر « ؤ ؤ و مرجان» نیز دو سنم ارزشمند ،و معناب باینی
آنها دو انسان بایضیلت و ارزشمند است.
ذیل این آیه در ت اسیر اهلسنت تأویالت عریانی بیان شده که ارتبایی با معنای ظاهری آن ندارد؛
درحا یکه من قدان اهلسنت اع راضی به این ت اسیر وارد نکردهاند .در ت اسیر عریانی تأویالت بیارتبایی
نقل شده که هیچ معیار و قاعدهای نمیتوان برای آن یایت .تس ری از م سران عریانی اهلسنت ،مراد از
«بحرین» را قلب و ن س دانس ه که در قلب ،انواع جواهر مانند جوهر ایمان ،معریت ،توحید ،محبت و...
است ،و مراد از «برزخ» را عصمت و توییق دانس ه است(تس ری1423 ،ق .)159 :ابنعربى مى وید :مقصود
جسمانى است و «دریاب شیرین و وارا» همان روح است که هر دو در وجود انسان تالقى کرده و «برزخ»
ن س حیوانی است که ا ر در ص ا و پاکیز ى به پایه روح انسان نمىرسد ،و ى در کدورت و تیر ى از
اجساد و اجسام باالتر و برتر است و در عینحال هیچیک از این دو به یرد دیگرب تجاوز نمىکند(ابنعربی،
1422ق .)303/2 :این تاویالت بر مبناب ذوق نویسنده است و تابع هیچ قانون و قاعدهاب نیست ،درحا یکه
زرکشی این نوع تأویالت را نادیده ری ه و بر تأویالت شیعه که منطبق با معیارهای صحت بطن و تأویل
آیات است ،اشکال وارد نموده است؛ در این راس ا سعی بر آن است که با بررسی معیارهای صحت بطن و
تأویل بر مبنای اهلسنت به بررسی تأویالت شیعه پرداخت.
 .2تفاوت بطن و تأویل

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

از «بحرین» دریاب شور و تلخ ،و دریای شیرین و واراست ،که مراد از «دریای شور و تلخ» امور مادب و

دید اه م سران یریقین در مورد بطن و تأویل در دو دید اه کلی قابلتوجه است:
« .1تأویل» بطن قرآن است ،بدین معنا که برداشت از ظاهر قرآن «ت سیر» ،و یهم باین قرآن «تأویل»
آن است .برخی م سران شیعه «بطن» را هم ای «تأویل» دربرابر معنای ظاهری آیات دانس هاند(ییضکاشانی،
1415ق29 /1 :؛ بروجردی1416 ،ق41/2 :؛ آملی1422 ،ق204/1 :؛ مدرسی1419 ،ق44 /1 :؛ معریت،
1415ق .)28/3 :د یل عمده این روه ،روایت امامباقر(ع) است که یرمودند« :ظَ ْهرُهُ تَ ْنزِیلُ ُه وَ بَ ْطنُهُ تَأْوِیلُ ُه مِنْ ُه
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46 /1؛ عیاشی1380 ،ق .)11/1 :این روایت ،بطن قرآن را «تأویل» آن نامیده است که دید اه برخی م سران
اهلسنت نیز است(آلغازی1382 ،ق40/1 :؛ یبری1412 ،ق25 /1 :؛ سیویی1421 ،ق427/2 :؛ خازن
بادادی1408 ،ق11/1 :؛ ثعلبی نیشابوری1422 ،ق .)257 /2 :در ت اسیر شیعه یکی از موارد «بطن» ،ارجاعدادن
و تطبیق آن بر موارد مشابه؛ چه در ذش ه ،چه در آینده است(یبایبایی1417 ،ق .)67/3 :برخی م سران با
اس ناد به روایات دال بر جری و تطبیق ،بخشی از تأویالت را از نوع تطبیق آیه بر مصداقهاب دیگر بهخایر
وجود اش راک در حکم دانس هاند که پس از تجرید آیه از خصوصیات نزول صورت مى یرد(بروجردی،
1416ق41/2 :؛ مدرسى1419 ،ق44/1 :؛ موسوی سبزواری1409 ،ق60/5 :؛ یبایبایی1417 ،ق42-41/1 :؛
عیاشی1380،ق11/1 :؛ ییضکاشانی1415 ،ق29 /1 :؛ بحرانی1416 ،ق .)44 /1 :در این معنا چون در نگاه
اب دایى شمول و انطباق آیه بر این مصادیق مخ ى است ،به آنها بطن قرآن

ه مىشود .این دید اه با توجه

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

به اس نادش به روایت مربویه ،درصورتی قابلقبول است که بخشی از تأویالت را از نوع بطن بدانیم؛
درحقیقت هر بطنی تأویل است اما تأویل معنایی یراتر از بطن دارد.
« .2تأویل» و «بطن» دو مقو ه جدا انهای است .عالمه یبایبایی «بطن» را معنای نه ه درون معنای
ظاهری دانس ه(یبایبایی1417 ،ق ،) 74-73/3 :که دارای مراتب مخ لف یو ىِ م رتب و وابس ه بر یکدیگر
است(یبایبایی1417 ،ق .)64/3 :ایشان «تأویل» را امور خارجی میداند ،اما نه هر امر خارجی؛ بلکه امر
خارجی مخصوصی که نسبت آن به کالم از نوع َمثَل به ممثل ،و ظاهر به باین است(یبایبایی1417 ،ق:
 .)46-47/3ابنکثیر از م سران اهلسنت نیز «تأویل» را حقایق خارجی دانس ه و آیات ذیل را در تأییدنظر
خویش آورده است؛ اع راض موسى(ع) به عمل خضر(ع) بهد یل بیایالعی از حقیقت امور بود و حضرت-
خضر(ع) در مقام پاسخ به کارهایی که انجام داد ،به موسی(ع) از حقیقت کارهایش خبر داد(کهف )78/و
سپس ت :این بود حقیقت کارهایى که ن وانس ى در برابر آنها شکیبا ى به خرج دهى(کهف ،)82/و در
داس ان حضرتیوسف(ع) ،سجده(یوسف )100/دال ت بر حقیقت خواب او داشت(دمشقی1419 ،ق.)9 /2 :
مراد از تأویل در آیه« :هَلْ یَ ْنظُرُونَ إِ َّا تَأْوِیلَهُ یَ ْومَ یَأْتِی تَأْوِیلُ ُه»(أعراف )53/مجسمشدن حقایق در روز قیامت
است(یبایبایی1417 ،ق27 /3 :؛ ابنکثیر دمشقی1419 ،ق .)9/2 :خسروی و مراغی از م سران اهلسنت نیز
موایق این نظر ،مراد از «تأویل» را در آیه« :نَبِّئْنا بِ َأْوِیلِهِ إِنَّا نَراکَ مِنَ ا ْمُحْسِنِین»(یوسف )36/به ن یجهاب که
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بعد از آن حاصل میشود و در خارج عاید مى ردد(خسروانی1390 ،ق )386/4 :و ت سیری که در خارج به
وقوع میپیوندد(مراغی ،بیتا ،)145/12 :معنا نمودهاند .بنابر آنچه ذشت «تأویل» باز شت به واقعیتها و
حقایقى است که آیات قرآن از آنها حکایت مىکند .عالمه «بطن» را در سراسر قرآن جاری دانس ه و قا ل
است که ظهور یک معنای ساده اب دایی از آیه و ظهور معنای وسیعتری به دنبال آن ،همچنین ظهور و پیدایش
معنایی در زیر معنای دیگر در سراسر قرآن جاری است و با تدبر در این معانی ،معنای حدیث معروف
ن»(ابن ابیجمهور1405 ،ق:
پیامبراکرم(ص) که یرمودند« :إنَّ ِلقُرآنِ ظَهراً و بَطناً ،و ِبَط ِنهِ بَطنٌ إ ی سَبعَةِ أبطُ ٍ
 )107 /4روشن میشود(یبایبایی .)36-35 :1353 ،به نظر میرسد این معنا با معناب اوب «تأویل» که
برابر معنای ظاهری آیات دانس هاند؛ ا رچه برخی م سران اهلسنت نیز این قول را پذیری هاند .بنابراین بطن
معانی نه ه ورای معنای ظاهری است که نسبت به تمامی آیات یرا یر است و قابل تطبیق بر موارد مشابه
است که پس از تجرید آیه از خصوصیات نزول صورت مى یرد .در این معنا چون در نگاه اب دایى شمول
و انطباق آیه بر این مصادیق مخ ى است ،به آنها بطن قرآن

ه مىشود.

 .3معیارهای صحت تفاسیر باطنی
.3-1

هماهنگی معنای باطنی با ظاهر قرآن

برخی م سران اهلسنت در تعریف بطن و تأویل این معیار را بیان نمودهاند .سیویی در معنای

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

بهمعنای یرجام و عاقبت امور است ،ساز ار است .م سران شیعه در اکثر موارد «بطن» را هم ای «تأویل» در

ظاهر و باین یکی از وجوهی که آورده است اینکه هر اه از باین آیه جس جو و آنرا بر ظاهر آیه قیاس
کنید ،به معنای آیه دست مییابید(.سیویی1421 ،ق )459/2 :ذهبی نیز «باین» را یهم مراد خداوند م عال و
غرض و مقصود او دانس ه که در ورای ظاهر آن نه ه است(ذهبی ،بیتا )357/2 :و اینکه معنای باینی باید
یبق اق ضای ظاهر آیه باشد(.ذهبی ،بیتا؛  )358-357/2خازن بادادی نیز «تأویل» را باز شت به اصل و
بر رداندن چیزی به غای ش ،و بیان معانی و وجوهی که موایق با ظ آیه است ،آورده است(.خازن بادادی،
1415ق )12/1 :با توجه به این معیار به تحلیل تأویالت شیعه ذیل آیاتی پرداخ ه میشود.
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ت إِ َى ا نُّورِ وَ ا َّذینَ َک َرُوا أَوْ ِیاؤُهُ ُم
ن آمَنُوا یُخْرِجُهُ ْم مِنَ ا ُّظلُما ِ
آیه اول« :ا لَّهُ وَ ِیُّ ا َّذی َ
ا طَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ ا نُّورِ إِ َى ا ظُّلُماتِ أُو ئِکَ أَصْحابُ ا نَّارِ هُمْ ییها
خا ِدُون»(بقره)257/؛ « خداوند ،و ى و سرپرست کسانى است که ایمان آوردهاند؛ آنها را
از ظلم ها ،به سوب نور بیرون مىبرد( .اما) کسانى که کایر شدند ،او یاب آنها یاغوتها
هس ند؛ که آنها را از نور ،به سوب ظلم ها بیرون مىبرند؛ آنها اهل آتشند و همیشه در آن
خواهند ماند».
در ت اسیر اهلسنت مصادیقی در مراد از «ا ظُّلمات» و «ا نُّور» بیان شده است .بیضاوی مراد از
«ا ظُّلمات» را ،ظلمات جهل و تبعیت از هوا و هوس ،وسوسه ،و شکی که منجر به ک ر میشود ،و مراد از

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

«ا نُّور» را هدای ی دانس ه است که به ایمان میرسد(.بیضاوی1418 ،ق )155/1 :تأویالت مشابه با این مضمون
که خروج از ضال ت به هدایت است ،از م سران دیگر اهل سنت نیز وارد شده است(ابنعجیبه1419 ،ق:
289/1؛ مظهری1412 ،ق364/1 :؛ سیویی1404 ،ق .)330/1 :نیشابوری بین عوام و خواص ایراد ،ت صیل
قا ل شده و مراد از «خروج از ظلمات به نور» را برای عوام :خروج از ظلمات ک ر و ضال ت به سوی نور
ایمان و هدایت ،و برای خو اص :خروج از ظلمات ص ات ن سانی و جسمانی به سوی نور روحانی و ربَّانی،
و برای خواص خواص از ایراد :خروج از ظلمات حدوث و ینا به نور شهود و بقا معنا نموده است(نیشابوری،
1416ق.)20/2 :
در ت اسیر شیعه صاحب «ا سیر ا مبین» مراد آیه را خروج از ظلمات ک ر و جهل ،به سوی علم
نایع و دین اس وار بیان نموده است(مانیه1425 ،ق .)54 :در روای ی از مسعدة بن صدقه از امامصادق(ع) ذیل
این آیه ،مراد از «نور» ،آلمحمد(ص) و مراد از «ظلمات» دشمنان ایشان بیان شده است...« :یا نورُ هم آ ُل
ت عدوُهم»(عروسی حویزی1415 ،ق265-264/1 :؛ بحرانی1416 ،ق525/1 :؛
محمد علیهم ا سالم و ا ظلما ُ
مجلسی1403 ،ق .)310/23 :حدیث ثقلین که موردتأیید شیعه و اهلسنت است ،نیز مؤید این مطلب است
و دال ت دارد بر اینکه تمسک به اهلبیت(ع) موجب هدایت ،و جدایی از آنها موجب ضال ت و مراهی
انسان میشود(.یبرسی1403 ،ق133/1 :؛ مسلمبنحجاج1412 ،ق1874/4 :؛ کلینی1407 ،ق294/1 :؛ ص ار،
1404ق413/1 :؛ حرعاملی1409 ،ق ) 34/27 :ممکن است مراد از نور ،وجود مقدس پیامبراکرم(ص) باشد؛
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چنانکه در زیارت «جامعه کبیره»« :خلقکم ا لَّهُ انوارا» ،و در زیارت «وارث»« :اشهد أنَّک کنت نورا یى
االصالب ا شامخة و االرحام ا مطهرة»(ییب1378 ،ش )326/4 :ایالق نور بر آن حضرت و اوصیام ایشان
شده است .یبرسی به نقل از ق اده و زجاج ،مراد از «نور» را پیامبراکرم(ص) دانس ه است؛ زیرا مردم به وجود
ایشان هدایت مىشوند ،همچنانکه با نور هدایت میشوند(یبرسی1372 ،ش )271/3:در بسیاری از ت اسیر
شیعه مراد از آیه خروج از ظلمات ناه به سوی نور توبه و ما رت بیان شده که با پذیرش والیت امامان
عادل از سوی خداوند امکانپذیر است(حسینی اس رآبادی1409 ،ق102 :؛ ییض کاشانی1418 ،ق122/1 :؛
شریف الهیجی1373 ،ش254/1:؛ عروسی حویزی1415 ،ق266/1 :؛ بحرانی1416 ،ق ،)522/1 :اما در ت اسیر
ظلمت عقل و قلب و روح و شعور و حیات انسان شود ،شامل میشود و مراد از «نور» ،تعا یم انبیاست که
مصلحت دنیا و آخرت انسان بر آن است(یضلاا1419 ،ق )58/5 :بنابراین مراد از ظلمات ،هر نوع ظلم ی
در ری ار و اعمال ،و مراد از «نور»  ،نور هدایت و آخرت است .این خروج از ظلمات به نور با ایاعت از
اوصیای ا هی که هدای گر انسان هس ند ،امکان پذیر است و تأویالت شیعه ذیل این آیه در راس ای معنای
ظاهری و بیانگر مصداق اتم آن است.
آیه دوم« :وَ عَالماتٍ وَ بِا َّنجْمِ ُهمْ یَهْ َدُون»(نحل)16/؛ «و (نیز) عالماتى قرار داد؛ و (شب هنگام) به وسیله
س ار ان هدایت مىشوند».
در ت اسیر شیعه ذیل این آیه ،مراد از «ا نجم» بر پیامبراکرم(ص) و اهلبیت(ع) تأویل شده است؛

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

اهلسنت اشارهای به این تأویل نشده است .در حقیقت مراد از «ظلمات» ،هر نوع ظلم ی را که منجر به

یرات کویی با اس ناد به روای ی از ابانبن تالب مراد از «ا نجم» را پیامبراکرم(ص) و «عالمات» را اوصیای
ایشان بیان نموده است(یرات کویی1410 ،ق .)234-233 :در کایى ذیل آیه یوق این روایت به دو یریق از
امامصادق(ع) بیان شده که یکی از یریق داود جصَّاص(کلینی1407 ،ق ،)206/1 :و دیگری از یریق أسباط-
بنسا م(کلینی1407 ،ق ) 207/1 :نقل شده است .عیاشی احادیثی با همین مضمون از یرق دیگر روایت
نموده(عیاشی1380 ،ق )256-255/2 :و عالمه این روایات را از باب بطن دانس ه است(.یبایبایی1417 ،ق:
 .)225/2حاکم حسکانی نیز دو روایت ذیل آیه آورده که مراد از آن را اهلبیت(ع) بیان نموده است« :حدثنی
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محمد بن یزید ،عن أبیه قال سأ ت أبا جع ر عن قو ه تعا ى" :وَ بِا نَّجْمِ هُمْ یَهْ َدُونَ" قال :ا نجم
علی»(حسکانی1411 ،ق .)425/1 :برخی م سران ذیل آیه آوردهاند که قریش در مسایرتهای تجاری خود
برای راهیابی و تشخی

مسیرشان ،از س ارهها اس اده میکردند(بیضاوی1418 ،ق223/3 :؛ ابنعجیبه،

1419ق115/3 :؛ مظهری1412 ،ق332/5 :؛ زمخشری1407 ،ق ،)599/2 :س ار ان چراغ نامیده شدهاند بدان
جهت که بهوسیله آنها راهیابى میشود(یبرسی1372 ،ش .)545/6 :با توجه به این آیات ،تأویل «نجم» به
ا مه(ع) نیز مانند س ار ان ،به د یل راهیابی و هدایت ری آنان است؛ همچنانکه در آیات نیز به هدایت ری
نجم اشاره شده است.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

.3-2

مراعات دقت در الغای خصوصیات از آیه

سیویی از وجوهی که در معنای باین آورده است اینکه باین آیه را معنایی میداند که برای
آیند ان نیز قابل تطبیق است و نیز پندی است برای دیگر اقوام که مثل اعمال آنها را مرتکب نشوند(سیویی،
1421ق .)459/2 :روایت امامباقر(ع) که ظهر قرآن را تنزیل آن ،و بطن آن را تأویلش دانس ه؛ که بخشی در
ذش ه بروز یای ه و بخشی هنوز نیامده است(ص ار1404 ،ق ،)196/1 :بیانگر ارجاع دادن و تطبیق آیه بر
موارد مشابه در ذش ه و آینده است که پس از تجرید آیه از خصوصیات نزول صورت مى یرد .ابویا ب
تالبی(سیویی1421 ،ق )427/2 :و برخی م سران اهلسنت نیز این تأویل را در مورد آیات قرآن یبق روایت
پذیری هاند(مالحویش آلغازی40/1 ،؛ یبری1412 ،ق25/1 :؛ خازنبادادی1415 ،ق11/1:؛ ثعلبی نیشابوری،
1422ق .)257/2 :یبق قاعده «جری و تطبیق» در بسیاری از موارد م اهیم کلی در مورد ایراد و مصادیق
جز ی و خاصی که در زمان نزول آیه مطرح بوده است ،قابل ان قال به مصادیق دیگر در زمانهای بعدی نیز
است.
آیه« :أَوَ مَنْ کانَ مَیْ اً یَأَحْیَیْناهُ َو جَعَلْنا َهُ نُوراً یَمْشی بِهِ یِی ا نَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ یِی ا ظُّلُماتِ َ ْیسَ بِخارِجٍ
مِنْها کَذ ِکَ زُیِّنَ ِلْکایِرینَ ما کانُوا یَعْمَلُون»(انعام)122/؛ «آیا کسى که مرده بود ،سپس او را زنده کردیم،
و نورب برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود ،همانند کسى است که در ظلم ها باشد و از
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آن خارج نگردد؟ این ونه براب کایران ،اعمال (زش ى) که انجام مىدادند ،تزیین شده (و زیبا جلوه
کرده) است».
در ت اسیر اهلسنت ذیل این آیه به نقل از ابنعباس آمده که مراد از «میت» در آیه ،ابوجهل
است(سیویی1404 ،ق ،)43/3 :که سر ین و پلیدب پوست به سوب پیامبر(ص) انداخت و دیگر توییق ایمان
نیایت و حمزه که هنوز ایمان نیاورده بود با شنیدن این ماجرا با کمانش نزد ابوجهل ریت .ابوجهل علت این
کارش را مخا ت حضرت(ص) با آیین پدرانشان یعنی بتپرس ی بیان کرد و حمزه پس از این ماجرا اسالم
آورد و شهادت به یگانگی خداوند م عال و رسا ت پیامبراکرم(ص) داد .در پی این واقعه آیه در مقایسه
 .)634/4بیضاوی این آیه را مثل دانس ه برای کسی که خداوند م عال او از مراهی نجات داده و هدای ش
نموده و نوری در او قرار داده است که حق را از بایل تشخی

دهد(بیضاوی1418 ،ق)180/2 :؛ یعنی

کایری که حکم میت را داش ه و قلبش از حقیقت غایل است ،قلبش با نور ایمان احیام میشود و با آن حق
را از بایل تشخی

میدهد(ابنعجیبه1419 ،ق165/2 :؛ ابنق یبه1423 ،ق91 :؛ مظهری1412 ،ق283-/3 :

 .)284مشابه این مضمون از ابنمنذر ،ابنابیحاتم و ابنعباس نقل شده است(سیویی1404 ،ق.)43/3:
یبرسی ذیل این آیه از ابنعباس و حسن و مجاهد آورده است که خداوند ک ر را تشبیه به مرگ،
و ایمان را تشبیه به حیات نموده است(.یبرسی1372 ،ش )555/4 :در روای ی از امامباقر(ع) چنین آمده
ت ا ذی ال یعرف هذا
است« :قال " أَوَ مَنْ کانَ مَیْ ًا یَ َأحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا َهُ نُوراً یَمْشِی ِبهِ یِی ا نَّاسِ" قال :ا می ُ

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

ابوجهل و حمزه نازل شده است(اس راینی1375 ،ش684/2 :؛ واحدی1411 ،ق227 :؛ اند سی1420 ،ق:

ا شأنَ ،قال:أ تدری ما یعنی مَیْ اً قال :قلت جعلت یداک ال قال :ا میت ا ذی ال یعرف شیئا یَأَحْیَیْناهُ بهذا األمر،
"وَ جَعَلْنا َهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ یِی ا نَّاسِ" ،قال :إماما یأتم به(»...عیاشی1380 ،ق .)376-375/1 :یبق روایت مراد
از «میت» کسى است که به دین اسالم هدایت نیای ه ،مراد از «نور» امام واجباألیاعة است که مردم باید به
وب اق دام نمایند .عالمه یبایبایی مراد از «نور» را علمی دانس ه که از ایمان بهوجود میآید و مراد از آیه را
هدایت شدن با نور ،پس از مراهی و ک ر(که نوعی مرگ است) بیان نموده است که وق ی روح ایمان در
دل کسى قرار یرد ،عقاید و اعمال او هم مناسب با ایمان در مىآید(یبایبایی1417 ،ق .)339-338/7 :در
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مجموع میتوان

ت که مراد از «نور» هر آن چیزی است که موجب نجات انسان از مراهی به سوی

هدایت است و این ت اسیر در راس ای ایالق آیه و از نوع جری و تطبیق است که دارای مصادیق عام است.
.3-3

عدم مخالفت با کتاب و سنت

ذهبی در ت اسیر باینی اشاری ،از جمله معیارهایی که بیان نموده است ،اینکه شاهد(ن

یا ظاهر)

بر آن در جای دیگر قرآن باشد(ذهبی ،بیتا .)358-357/2 :برخی اندیشمندان اهلسنت نیز بطن و تأویل را
به شرط عدم مخا ت با ک اب و سنت قابل پذیرش دانس هاند(جرجانی1412 ،ق22 :؛ سیویی1421 ،ق:
428/2؛ مظهری1412 ،ق .)52/1 :روش ت سیر قرآن با کمک آیات دیگر و روایات معصومین از دیرباز مورد
توجه م سران بوده است؛ به همین د یل در تأویل قرآن نیز راهگشاست و تأویالت قرآن نباید با آیات دیگر

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

و روایات معصومین(ع) مخا ف باشد؛ زیرا مراجعه به اهلبیت(ع) در یهم تنزیل و تأویل آیات قرآن نقش
اساسی دارد و آیاتی(ابراهیم4/؛ نحل ،)44/بر این مطلب دال ت دارند.
آیه« :ا رَّحْمنُ عَلَى ا ْعَ ْرشِ اسْ َوب»(یه)5/؛ «همان بخشندهاب که بر عرش مسلَّط است».
این آیه نظرات م اوتی دارند؛ عدهای چون

م سران در مورد حقیقت عرش در

زمخشری(زمخشری1407 ،ق ،)712/4 :و یخررازی(یخررازب1420 ،ق ،)70/31 :اس وام خداوند بر عرش
را تصویر عظمت و تمثیل یرمانروایی او دانس هاند .با توجه به اینکه تأویل آیات نباید با آیات دیگر قرآن
کریم در تعارض باشد ،بسیاری از م سران اهلسنت این آیه را حمل بر ظاهر نکردهاند ،بلکه به تأویل آن
پرداخ ند« .اس وام» با حرف «علی» به معنای اس یالم به کار میرود(راغب اص هانی1412 ،ق )439/1 :و در
این آیه به معانی اس یالمو ن وذ حکم ا هی(سمرقندی1416 ،ق ،)390/2 :قدرت ا هی(اس راینی1375 ،ش:
1373/3؛ خطیب1424 ،ق ،) 780/8 :کنایه از ما کیت مطلق ا هی و سیطره خداوند م عال بر همه چیز(حسینی
شیرازی1424 ،ق )468/3 :ت سیر شده است .رایاترین کاربرد این کلمه در قرآن ذیل مباحث مربوط به
آیرینش آسمانها و مبحث عرش ا هی است؛ مانند« :هُ َو ا َّذی خَلَقَ َکُ ْم ما یِی ا ْأَ ْرضِ جَمیع ًا ثُمَّ اسْ َوب إِ َى
ا سَّمامِ یَسَوَّاهُنَّ سَ ْبعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْمٍ عَلیم»(بقره )29/و آیات دیگری که در این معنا بهکار ری ه
است(.یصلت11/؛ اعراف54/؛ یونس3/؛ رعد2/؛ یرقان59/؛ حدید )4/از نظر ابنعاشور «اس وام» عبارت است
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از چیزی را مس قیم اراده کردن ،به ونهای که هیچ عامل دیگری معارض و مخا ف آن نباشد و این تمثیلی
است برای بیان تعلق اراده خداوند به آیرینش آسمانها(ابنعاشور1420 ،ق .)20/25 :ابنجوزی نیز در ت سیر
این کلمه ذیل آیه دیگری(اعراف )54/با اس ناد به ک اب ا عین« ،عرش» را بهمعنای تخت ری ه و هر تخ ی
را که از آنِ پادشاه باشد ،عرش دانس ه و به این مطلب اشاره نموده که ذکر «عرش» سخنی مشهور بین
عرب هاست؛ چه در زمان جاهلیت و چه در زمان اسالم .وی در ادامه معنای «اس وام» را مطرح نموده و
اینکه اس وام به معنای اس یالم و بلندی است و این بدان معنا نیست که برای خداوند م عال همچون مجسمه
و مشبهه ،قا ل به مانند و جسم شویم(ابنجوزی1422 ،ق .)129-128/2 :ابنعاشور با بر زیدن معنای
خداوند و س ره خلقت او ،و تأویل آن عبارت است از همانندی مثا ی جایگاه عظمت خداوند با اق دار
بزرگ پادشاهان که بر تخت قدرت و سلطنت جلوس کردهاند(.ابنعاشور1420 ،ق)96/16 :
عالمه یبایبایی معنای «عرش» را مقامى دانس ه که زمام همه اوامر و احکام صادره از ملک ،از آنجا
سرچشمه ری ه و به آن من هى مىشود و آن مقام عبارت است از تخ ى مرت ع با پایههایى از چوب یا یلز،
که مَلِک روب آن مىنشیند و احکام را صادر و اجرام مىکند .از نظر عالمه ،خداوند م عال نیز همین مقام را
دارد ،منهاب وازم مادی آن .ایشان با اس ناد به آیاتی از قرآن کریم(شوری11/؛ صایات ،)159/مادیبودن
«عرش» را برای خداوند م عال ن ی نموده است و اینکه خدا جسم نیست و خواص جسم ندارد(یبایبایی،
1417ق .) 129/14 :عالمه در ت سیر این آیه با اس ناد به آیات دیگر به تأویل آن پرداخ ه و آن را به معنای

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

مجازی ،واژه «اس وام» را تأویل نموده و می وید :تعبیر «اس وام» بر عرش زیادتی است برای تصویر عظمت

اس قرار ملک خداوند بر اشیام ،تدبیر امور و اصالح شئون آنها دانس ه است(یبایبایی1417 ،ق،)121/14 :
و از وضع ا اظ برای روح معنا نیز بهره برده و می وید که از قدیم عادت مردم بر این بوده که براب حکام
نشیمن اهى از قبیل بساط و یا م کا یراهم مى کردند که اخ صاص به آنان داش ه و از نشیمن اه دیگران
م مایز بوده است .با ذشت زمان براب سالیین خود کرسى و تخت درست کرده و آن را «عرش» نامیدند
و اخ صاصش به سلطان شدیدتر بود ،تداول این امر باعث شد که سلطان به تخت شناخ ه شود ،و تخت هم
به سلطان .ایشان قا ل است کلمه عرش و تخت ،معناب سلطان و مقام او را میرساند تا مردم از شنیدن آن
م وجه نقطهاب شوند که مرکز تدبیر امور مملکت و اداره شئون آن است(یبایبایی1417 ،ق .)148/8 :ابنعطیه
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مراد از «اس وام» در آیات دیگر قرآن کریم(بقره )29/را نیز مانند این آیه بهمعنای قدرت و سلطنت دانس ه
است(اند سی1422 ،ق .)115/1 :بنابراین با توجه به اینکه معنای ظاهری آیه مخا ف آیات دیگری چون:
«َ ...یْسَ کَمِثْلِهِ شَیْمٌ وَ هُ َو ا سَّمیعُ ا ْبَصیر»(شوری )11/است ،معنای ظاهری آیه قابل پذیرش نیست .بنابراین
هر اه ظاهر بعضى از آیات و روایات با اصول اسالم ساز ار نباشد ،باید آنها را تأویل کرد ،به یورب که با
آن اصول و مبانى ساز ار ردد.
 .4انواع مصادیق آیات
از آنجاییکه بخش قابل توجهى از روایات ،تطبیق آیات قرآنى بر اهلبیت(ع) یا تطبیق بر مخا ان
آن هاست ،ا رچه باتوجه به جاودانگى قرآن و زوم هدایت رب آن در همهب زمانها ،اصل تطبیق آیات بر

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

مصادیق عصرب ،امرب عقالیى است ،امَّا این امر تا آن اندازه رواست که مخا ف عقل و عرف و نصوص
قرآن و سنَّت نباشد .امامباقر(ع) در توضیا روایت پیامبراکرم(ص) « :یس مِنَ ا ْ ُقرْآنِ آیَةٌ إِ َّا وَ َهَا ظَ ْهرٌ وَ
جرِی
بَطْنٌ»(هال ی1405 ،ق ،)771/2 :یرمودندَ « :ظهْرُهُ تَنْزِیلُهُ وَ َبطْنُهُ َتأْوِیلُهُ مِنْ ُه مَا قَ ْد مَضَى وَ مِ ْنهُ مَا َمْ یَکُنْ یَ ْ
کَمَا یَجْرِی ا شَّمْسُ وَ ا ْقَ َمرُ کَمَا جَامَ تَأْوِیلُ َشیْمٍ مِنْهُ یَکُونُ َعلَى ا ْأَ ْموَاتِ کَمَا یَکُونُ َعلَى ا ْ َأحْیَامِ(».ص ار،
1404ق .)196/1 :با توجه به اینکه کلمه «آیة» نکره در سیاق ن ی است ،این روایت دال ت بر این دارد که
تمام آیات قرآن داراب ظاهر و باین است و تطبیق آیات منحصر به زمان نزول نیست ،بلکه مس مر و جاودانه
است .یبق این روایت ،تأویل بخشی از قرآن رخ داده و بخشی هنوز به وقوع نپیوس ه است ،و مانند جریان
خورشید و ماه در حال جریان است .از آنجاییکه جریان خورشید و ماه ،و شب و روز ،امری مس مر است
و تکرار ذش ه نیست بلکه همواره در حال تجدید و نوشدن است ،تشبیه قرآن به این امور کنایه از آن است
که قرآن مانند این امور همواره در حال تاثیر ذاری است و بر ایراد در همه زمانها در جریان است .یبق
روایت ،تمام آیاتِ دارای سبب نزول خاص ،بر موارد مشابه در هر عصری جریان دارد .بنابراین بطن آیه
م هوم س رده و دامنه داری است که در پس پرده نه ه است و تحت شرایطی بایس ی ب وان آنرا اس خراج
نمود و ص ات و احکام ذکرشده در آیات را بر ایراد و اقوام مشابه تطبیق داد .بیان مصداقی در کالم
معصومین(ع) ونههای مخ ل ی دارد(رضایی اص هانی1382 ،ش )133 :برخی از آیات تنها یک مصداق
دارند و تأویل در آنها جاری نمیشود و برخی در یول هم ،و برخی در عرض هم هس ند.
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.1مصداق خاص :روایاتی که مصداق آیه را تنها اهلبیت(ع) دانس هاند ،مصداق واحدی دارند که
ک یی ِه مِنْ بَعْ ِد ما جامَکَ مِنَ ا ْعِلْمِ یَقُلْ تَعا َوْا نَدْ ُع أَبْنامَنا وَ أَبْنامَکُمْ
اهلبیت(ع) هس ند .آیه مباهله« :یَمَنْ حَاجَّ َ
ت ا لَّ ِه عَلَى ا ْکاذِبینَ»(آلعمران )61/بسیاری از
ل یَ َنجْعَلْ َعْنَ َ
وَ نِسامَنا وَ نِسا َمکُمْ وَ أَنْ ُسَنا وَ أَنْ ُسَکُمْ ثُمَّ نَبْ َهِ ْ
م سران یریقین این آیه را در شأن اهلبیت(ع) دانس هاند(.یرات کویی1410 ،ق89-86 :؛ قمی1367 ،ش:
104/1؛ عیاشی1380 ،ق177/1 :؛ یوسی ،بیتا485/2 :؛ یبایبایی1417 ،ق230/3 :؛ حقیبروسوی ،بیتا:
44-45/2؛ ثعلبی نیشابوری1422 ،ق.85/3 :؛ زمخشری1407 ،ق369-368/1 :؛ قریبی1364 ،ش104/4 :؛
آ وسی1415 ،ق182/2 :؛ یبری1412 ،ق212/3 :؛ سیویی1404 ،ق38/1 :؛ بیضاوی1418 ،ق.2 )20/2 :
ن آمَنُوا اتَّقُوا ا َّلهَ وَ کُونُوا مَ َع ا صَّادِقِینَ»(توبه )119/از جمله
آن مصداق أتم و أکمل ویند .آیه« :یا أَ ُّیهَا ا َّذِی َ
آیاتی است که پذیرای مصادیق م عددی است که از حاظ رتبه یکسان نیس ند ،و برخی از مصادیق آن در
رتبه باالتری است که به آن مصداق أتم ویند .م سران یریقین(یرات کویی1410 ،ق174 :؛ بحرانی1416 ،ق:
864/2؛ یوسی1414 ،ق255 :؛ سیویی1404 ،ق290-289/3 :؛ حسکانی1411 ،ق ،)341-344/1 :به این
روایات دال بر اهلبیت(ع) اس ناد نمودهاند که بیانگر مصداق أتم آیه است .در مجموع مراد از این آیه این
ار و کردار راس گو است و از آنها تبعیت کنید و

است که راه و روش کسى را ان خاب کنید که در

ایالق ظ شامل مصادیق مخ ل ی است ،ا رچه مصداق أتم آن ا مه ایهار(ع) هس ند .3 .مصداق عام :برخى
آیات به صورت کلی و عام مطرح شده بر مصادیق م عددی در عرض هم ،قابل انطباق هس ند .آیه« :یا أَیُّ َها
ا َّذِینَ آمَنُوا ال تَأْ ُکلُوا أَمْوا َکُمْ بَیْنَکُمْ بِا ْبایِلِ(»...نسام )29 :بیانگر مصادیق م عددی در عرض هم است .در

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

مصداق أتم :اهی آیه ای دارای مصادیق م عددی است اما برخی مصادیق در رتبه باالتری قرار دارند که به

ت اسیر «بایل» اسمی است برای هر نوع تصریی که در شرع مباح نباشد؛ مانند ربا ،قمار ،رشوه ،غصب،
سرقت ،و(...ینطاوی1997 ،م125/3 :؛ حقیبروسوی ،بیتا195/2 :؛ یبری1412 ،ق )20/5 :عالمه یبایبایی
نیز ذیل این آیه قا ل است که «أکل به بایل» عام است و شامل همه معامالت بایل میشود و قمار و امثال
آن نیز از مصادیق أکل است(.یبایبایی1417 ،ق)322-321/4 :
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جمعبندی
زرکشی تأویالت شیعه را بر ا مه(ع) خالف با عقل و شرع ،و از نوع تأویالت نادرست میداند اما
باتوجه به اینکه عمده تأویالت شیعه از نوع جری و تطبیق است که در مواردی با دید اه م سران اهلسنت
نیز مطابق است ،ان قادات ذهبی قابل پذیرش نیست .همچنین بررسی معیارهای صحت بطون که بر ری ه از
دید اه اندیشمندان اهلسنت است ،راهگشای پاسخ به ان قادات ذهبی است؛ برخی از این معیارها ذیل دید اه
اندیشمندان اهلسنت در بطن و تأویل آمده است و برخی از معیارها نیز ذیل مباحث ت سیری اهلسنت به
دست آمده است .توجه به هماهنگی میان ظاهر و باین آیه ،از جمله معیارهای صحت بطن و تأویل است
که عمدتا در تأویالت شیعه حاظ شده است و چنانچه بین ظاهر و باین ارتبایی حاظ نشود ،نمیتوان

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

معانی باینی را بطن و ژریای آن سطا در نظر ریت .ا اای خصوصیات بهمعنای جداسازب آیه از جز یات
مورد نزول به منظور دستیابى به م هوم عام آیه نیز از دیگر معیارهای صحت ت اسیر باینی است که منطبق
بر تأویالت شیعه است .نک ه دیگری که قابل توجه است اینکه تأویالت قرآن نباید با آیات دیگر و روایات
معصومین(ع) مخا ف باشد و این معیار نیز مورد توجه م سران شیعه بوده است .بنابراین ان قادات زرکشی
پیرامون تأویالت شیعه با مبنای اهلسنت نیز ساز از است.
در مواردی نیز آیه دارای مصادیق مخ ل ی است؛ ازجمله -1 :بیان مصداق خاص :در برخی آیات،
هم سبب نزول و هم مصادیق آن خاص است؛ مانند آیات والیت ،او ی االمر -2 ...بیان مصداق عام :ظ و
معنا صالحیت پذیرش مصادیق م عدد را یکسانی نیس ند و بعضی ایرادش در مرتبه باالتری قرار دارند.
بنابراین با تحلیل و بررسی تأویالت شیعه ،تأویل آیات بر اهلبیت(ع) تبیین شده است.
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فهرست منابع
قران کریم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
 .1آلغازی ،عبدا قادر مالحویش1382 .ق ،بیان المعانی ،دمشق :مطبعة ا رقی ،اول.
 .2آ وسی ،سیدمحمود1415 .ق ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دار ا ک ب ا علمیه،
اول.
 .3ابنبابویه ،محمد بن علی1362 .ش ،الخصال ،قم :جامعه مدرسین ،اول.
 .4ابنجوزی ،ابوا رج عبدا رحمن بن علی1422 .ق ،زاد المسیر فی علم التفسیر ،بیروت :دار
 .5ابنشهر آشوب مازندرانی ،محمدبنعلی1379 .ق ،مناقب آل أبیطالب علیهم السالم ،قم:عالمه،
اول1379( ،ق).
 .6ابنعجیبه ،احمد بن محمد1419 .ق ،البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید ،محقق :احمد
عبداا قرشی رسالن ،قاهره :دک ر حسن عباس زکی ،اول.
 .7ابنعربی ،ابوبکر محمد بن عبداا1422 .ق ،تفسیر ابنعربی ،بیروت :دار احیام ا راث ا عربی،
اول.
 .8ابنق یبه ،عبداابنمسلم1423 .ق ،تأویل مشکل القرآن ،بیروت :دارا ک ب ا علمیة ،اول.
 .9اس راینی ،ابوا مظ ر شاه وربنیاهر1375 .ش ،تاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم ،تهران:
ان شارات علمی و یرهنگی ،اول.
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ا ک اب ا عربی ،اول.

 .10اند سی ،ابوحیان محمد بن یوسف1420 .ق ،البحر المحیط فی التفسیر ،بیروت :دارا کر ،اول
 .11اند سی ،عبدا حقبنغا ب بنعطیه1422 .ق ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،بیروت:
دارا ک با علمیه ،اول.
 .12بحرانی ،سیدهاشم1416 .ق ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران :بنیاد بعثت ،اول.
 .13بیضاوی ،عبداابنعمر1418 .ق ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،بیروت :دارإحیام ا راث
ا عربی ،اول.
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 .14تس ری ،ابومحمد سهل بن عبداا1423 .ق ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دار ا ک ب ا علمیة،
اول.
 .15ثعلبی نیشابوری ،ابواسحاق احمدبنابراهیم1422 .ق ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن،
بیروت :دار إحیام ا راث ا عربی ،اول.
 .16جرجانی ،میرسیدشریف1412 .ق ،التعریفات ،تهران :ناصر خسرو ،چهارم.
 .17حرعاملی ،محمدبنحسن1409 .ق ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،قم:
مؤسسه آلا بیت علیهما سالم ،اول.
 .18حسکانی ،عبیداابناحمد1411 .ق ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تهران :سازمان چاپ و
ان شارات وزرات ارشاد اسالمی ،اول.
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 .19حسینی اس رآبادی ،سیدشرفا دین علی1409 .ق ،تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة
الطاهرة ،قم :دی ر ان شارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،اول.
 .20حسینی شاهعبدا عظیمی ،حسینبناحمد1363 .ش ،تفسیراثناعشری ،تهران :میقات ،اول.
 .21حسینی شیرازی ،محمد1424 .ق ،تقریب القران الی االذهان ،بیروت :دار ا علوم ،اول.
 .22حقی بروسوی ،اسماعیل ،بیتا ،تفسیر روح البیان ،بیروت :دار ا کر ،اول.
 .23خازن بادادی ،عالما دین علیبنمحمد1415 .ق ،لباب التأویل فی معانی التنزیل .بیروت :دار
ا ک ب ا علمیه.
 .24خطیب ،عبدا کریم1424 .ق ،التفسیر القرآنی للقرآن ،بیروت :دار ا کر ا عربی ،اول.
 .25دروزه ،محمدعزت1421 .ق ،التفسیر الحدیث،بیروت :دار ا ارب اإلسالمی ،دوم.
 .26دیلمی ،حسن بن محمد1408 .ق ،أعالم الدین فی صفات المؤمنین ،قم :مؤسسه آل ا بیت
علیهم ا سالم ،اول.
 .27ذهبی ،محمدحسین .بیتا ،التفسیر و المفسرون ،بیروت :دار احیام ا راث ا عربی.
 .28راغب اص هانی ،حسینبنمحمد1412 .ق ،المفردات فی غریبالقرآن ،دمشق :دارا علم
ا شامیة ،اول
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 .29رضایی اص هانی ،محمدعلی1382 ،ش ،درسنامه روشها و گرایشهای تفسیری قرآن ،قم :مرکز
جهانی علوم اسالمی ،اول.
 .30زرکشی ،محمدبنعبداا1410 .ق ،البرهان فی علوم القرآن ،بیروت :دارا معریة ،اول.
 .31زمخشری ،محمود1407 .ق ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دارا ک اب ا عربی،
سوم.
 .32سمرقندی ،نصربن محمدبناحمد1416 .ق ،بحر العلوم ،بیروت :دار ا کر ،اول.
 .33سیویی ،جاللا دین1421 .ق ،اإلتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دارا ک اب ا عربی ،دوم.
نج ی ،اول.
 .35شریف الهیجی ،محمدبنعلی1373 .ش ،تفسیر شریف الهیجی ،تهران :دی ر نشر داد ،اول.
 .36ص ار ،محمدبنحسن1404 .ق ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلّی اهلل علیهم ،قم:
مک بة آیة اا ا مرعشی ا نج ی ،دوم.
 .37یبایبایی ،محمدحسین1417 .ق ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دی ر ان شارات اسالمی وابس ه
به جامعه مدرسین ،پنجم.
 .38یبرسی ،یضل بن حسن1372 .ش ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ناصرخسرو ،سوم.
 .39یبرسى ،احمدبنعلی1403 .ق ،االحتجاج علی أهل اللجاج ،محمدباقر خرسان .مشهد :نشر
مرتضی ،اول.
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1404 .____________ .34ق ،الدر المنثور فی التفسیر المأثور ،قم :ک ابخانه آیتاا مرعشی

 .40یبری ،ابوجع ر محمد بن جریر1412 .ق ،جامع البیان عن تأویل آی القرآن ،بیروت :دار
ا معریه ،اول.
 .41ینطاوی ،محمد1997 ،م ،التفسیر الوسیط للقرآن الکریم ،قاهره :نهضة مصر ،اول.
 .42یوسی ،محمدبنحسن1414 ،ق ،األمالی(للطوسی) ،قم :دارا ثقایة ،اول.
 ،____________ .43بیتا ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارإحیام ا راث ا عربی ،اول.
 .44ییب ،سید عبدا حسین1378 .ش ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ان شارات اسالم ،دوم.
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 .45عروسی حویزی ،عبدعلیبنجمعه1415 .ق ،تفسیر نور الثقلین ،قم :ان شارات اسماعیلیان،
چهارم.
 .46عیاشی ،محمدبنمسعود1380 .ق ،کتاب التفسیر ،تهران :چاپخانه علمیه ،اول.
 .47یخررازی ،محمد بن عمر1420 .ق ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار إحیام ا راث ا عربی ،سوم.
 .48یرات کویی ،ابوا قاسم یراتبنابراهیم1410 .ق ،تفسیر فرات الکوفی ،تهران :سازمان چاپ و
ان شارات وزارت ارشاد اسالمی ،اول.
 .49یضلاا ،سیدمحمدحسین1419 .ق ،تفسیر من وحی القرآن ،بیروت :دار ا مالک لطباعة و
ا نشر ،اول.
 .50ییض کاشانی ،مالمحسن1418 .ق ،األصفی فی تفسیر القرآن ،قم :مرکز ان شارات دی ر تبلیاات
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اسالمی ،اول.
 .51قریبی ،محمد بن احمد1364 ،ش ،الجامع ألحکام القرآن ،تهران :ناصر خسرو ،اول.
 .52قمی ،علیبنابراهیم1367 .ش ،تفسیر القمی ،قم :دار ا ک اب ،سوم.
 .53کلینی ،محمد بن یعقوببن اسحاق1407 .ق ،الکافی ،علیاکبر غ اری؛ محمد آخوندی ،تهران:
دار ا ک ب اإلسالمیة ،چهارم.
 .54مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی1403 .ق ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،
بیروت :دار احیام ا راث ا عربی ،دوم.
 .55مظهری ،محمدثناماا1412 .ق ،التفسیر المظهری ،پاکس ان :مک بة رشدیة ،اول.
 .56مانیة ،محمدجواد1424.ق ،تفسیر الکاشف ،تهران :دار ا ک ب االسالمیة ،اول.
 .57مکارم شیرازی ،ناصر1374 .ش ،تفسیر نمونه ،تهران :دارا ک ب االسالمیه ،دهم.
 .58نیشابوری ،نظاما دین حسنبنمحمد1416 .ق ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،بیروت:
دار ا ک ب ا علمیه ،اول.
 .59واحدی ،علی بن محمد1411 .ق ،اسباب نزول القرآن ،بیروت :دار ا ک ب ا علمیه ،اول.
هال ی ،سلیمبنقیس1405 .ق ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،مصحا :محمد انصاری زنجانی خو ینی،
قم :ا هادی ،اول.
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