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Abstract:
In narrative interpretive sources, taavili narrations have not been distinguished from
interpretive narrations; Therefore, separating taavili narrations from interpretive
narrations and determining the type of their interpretation becomes important and
necessary. In this research, we intend to realize this important point about the
interpretive narrations related to the Commanders of the Faithful (Imam Ali) in Surah
An-Nahl. This research seeks to find an answer to the question that what kind of
interpretations have been made in relation to the Commanders of the Faithful (pbuh)
in the interpretive narrations of Ahl al-Bayt (as) in Surah An-Nahl? In this regard,
based on the idiomatic meaning of Qur'anic interpretation in verses and hadiths, the
interpretive narrations of Surah An-Nahl were extracted from its interpretive
narrations and by descriptive-analytical method it was determined that under 15 verses
of Surah An-Nahl, four types of interpretations in interpretive narrations related to
Amir al-Mu'minin There are (PBUH) which are: the esoteric meaning of the verse,
the esoteric and underlying meaning of the verse, the meaning of the verse over time
(current and adaptation) and the meaning of the application or the generality of the
verse.
Keywords: Quranic Interpretation, Types of Quranic Interpretation, Interpretive
Narration, Surah An-Nahl, Amir al-Mu'minin (as).
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چکیده
در منابع تفسیری روایی ،روایات تأویلی از روایات تفسیری تفکیک نشده است؛ لذا جداسازی روایات
تأویلی از روایات تفسیری و تعیین نوع تأویل آنها اهمیت و ضرورت مییابد .در این تحقیق برآنیم تا این
مهم را در مورد روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنان

در سوره نحل محقق سازیم .این پژوهش در پی

یافتن پاسخ به این سؤال است که در روایات تأویلی اهلبیت

پژوهشنامه تأویالت قرآنی
دوره سوم
شماره 6

رابطه با امیرمؤمنان

در سوره نحل چه نوع تأویالتی در

صورت پذیرفته است؟ در این راستا ،بر اساس معنای اصطالحی تأویل قرآن در

آیات و روایات ،روایات تأویلی سوره نحل از بین روایات تفسیری آن استخراج و با روش توصیفی-
تحلیلی مشخص شد که ذیل  15آیه از سوره نحل ،چهار نوع تأویل در روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنان
وجود دارد که عبارتاند از :معنای باطنی آیه ،مصداق باطنی آیه ،مصداق آیه در گذر زمان (جری و
تطبیق) و مصداق اطالق یا عموم آیه.
كلیدواژهها :تأویل قرآن ،انواع تأویل قرآن ،روایت تأویلی ،سوره نحل ،امیرمؤمنان
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1

مقدمه
ژرفاى نهایتناپذیر قرآن ،یکی از مهمترین رموز ماندگارى قرآن در بستر طوالنى زمان است.
این ویژگى سبب مىشود مجموعهاى بهظاهر محدود از ظرفیتى نامحدود برخوردار گردد و آنچه
به ظاهر ثابت مى نماید ،از پویایى درونى و همیشگى برخوردار باشد .ظرفیت نامحدود قرآن در
صورتى که به فعلیت برسد و متناسب با نیازهاى زمان تفسیر گردد ،با زندگى و نیازهاى مؤمنان
برخوردارى قرآن از تأویل ،به این معناست که این کالم الهی عالوه بر آنچه با ظاهرش عرضه
مىک ند ،مفاهیم و معارف دیگرى را نیز در خود دارد که از طریق روایات اهلبیت
بهترین راه ،مىتوان آنها را استخراج نمود؛ زیرا طبق حدیث ثقلین ،اهلبیت

به عنوان

 ،عِدل قرآن به

شمار میروند.
سؤال اصلی این مقاله آن است که در روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنان

در سوره نحل چه

گونههای تأویلی صورت پذیرفته است؟ از آن جا که در بین روایات تأویلی سوره نحل ،روایاتی
وجود دارد که به تأویل آیات درباره امام علی

پرداختهاند ،در این پژوهش برآنیم تا آن روایات

را استخراج و نوع تأویل آنها را کشف نماییم.
درباره اهمیت و ضرورت ا ین تحقیق باید گفته شود که در منابع تفسیری روایی ،روایات تأویلی
از روایات تفسیری تفکیک نشده است .به نظر میرسد علتش این بوده که ماهیت تأویل قرآن
برای مؤلفان این منابع به طور کامل ،روشن نبوده است؛ از این رو در این پژوهش ضمن
مشخصشدن ماهیت تأویل قرآن بر اساس آیات و روایات ،به جداسازی روایات تأویلی مرتبط
با امیرمؤمنان

گونهشناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان (علیه السالم)

ارتباط برقرار مىکند و به حاجات آنان در عرصههاى گوناگون پاسخى شایسته مىدهد.

از روایات تفسیری سوره نحل پرداخته شده است.

 -1پیشینه پژوهش
در مورد تأویل قرآن پژوهشهایی صورت پذیرفته که از کتاب «روشهای تأویل قرآن»
محمدکاظم شاکر و مقاالت «تأویل قرآن» نوشته علیاکبر بابایی (ر.ک :معرفت ،شماره  ،6پاییز
« ،)1372تأویل قرآن در منظر اهلبیت

» نوشته حمید آگاه (ر.ک :پژوهشهای قرآنی ،شماره
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 5و  ،6بهار و تابستان « ،)1375معناشناسی تأویل در روایات» نوشته محمد فرجاد (ر.ک:

پژوهشهای قرآنی ،شماره  37و  ،38بهار و تابستان « ،)1383معناشناسی تأویل قرآن در منظر
اهلبیت

» نوشته سیدحیدر علوینژاد (ر.ک :حسنا ،شماره  ،2پاییز « ،)1382بررسی مفهوم

قرآنی تأویل و مقایسه آن با دیدگاههای برخی قرآنپژوهان معاصر» نوشته شهابالدین ذوالفقاری
(ر.ک :حسنا ،شماره  ،21تابستان « ،)1393تأویل از نگاه تحقیق» نوشته علی نصیری (ر.ک :بینات،
شماره  ،17بهار  )1377و «تأویل» نوشته محمدکاظم شاکر (ر.ک :دائرة المعارف قرآن کریم ،ج
 ،7ص  )111 - 90به عنوان مهمترین آثاری که به عنوان پیشینه این تحقیق به شمار میروند،
میتوان نام برد.
در مورد نقاط افتراق این مقاله با پژوهشهای یادشده باید گفته شود که اوالً در آثار یادشده،

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

ماهیت تأویل قرآن با آنچه که در این تحقیق تعریف شده ،متفاوت است؛ ثانیاً تبیین انواع تأویل
قرآن بر اساس آیات و روایات در این پژوهش نسبت به پژوهشهای مذکور تفاوت دارد؛ ثالث ًا
در هیچیک از تحقیقات یادشده به استخراج روایات تأویلی مرتبط با امام علی

در سوره نحل

و تعیین نوع تأویل آنها اهتمام ورزیده نشده است.
 -2تأویل در لغت
در کتب لغت چهارمعنا برای تأویل مطرحشده که عبارتاند از :الف -مرجع و عاقبت امر؛ (ر.ک:
فراهیدی120 /1 :1414 ،؛ ازهری ،بیتا458 /15 :؛ ابنفارس158 /1 :1410 ،؛ جوهری2 :1428 ،
1226/؛ ابنمنظور264 /1 : ،؛ راغب اصفهانی )31 :1404 ،ب -سیاست و تدبیر کردن؛ (ر.ک:
ازهری ،بیتا )458 /15 :ج -تفسیرکردن؛ (ر.ک :فراهیدی120/1 :1414 ،؛ ازهری ،بیتا/15 :
 )458د -برگرداندن معنای ظاهر لفظ بهمعنای غیرظاهر؛ (ابناثیر)80 /1 :1367 ،
در کتب لغت یادشده ،تأویل در اکثر موارد به معنای وصفی (مرجع و عاقبت امر) و گاهی به
معنای مصدری (رجوع و ارجاعدادن) به کار رفته است؛ از آنجا که استعمال تأویل به معنای

دوره سوم
شماره 6
بهار و تابستان
1400

وصفی شیوع بیشتری دارد ،لذا این معنا به عنوان معنای یکم مطرح گردید .همچنین معانی یکم،
سوم و چهارم در مورد «تأویل کالم» کاربرد دارند؛ اما معنای دوم به «تأویل کالم» ارتباطی ندارد.
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نکته دیگر آن که معانی دوم ،سوم و چهارم را میتوان به معنای یکم برگرداند .توضیح آن که
درباره معنای دوم میتوان گفت کسی که تدبیر و سیاست میکند ،پشت قضایا و عاقبت امور را
میبیند و قضایا را بر اساس نتیجه و سرانجام آنها پیش میبرد .در مورد معنای سوم یعنی
تفسیرکردن ،خلیل بن احمد آن را به تفسیر سخنی که معانی مختلفی دارد و فهم معنای صحیح
آن نیازمند بیان و توضیح دیگری میباشد ،تعریف کرده است( .ر.ک :فراهیدی)120 /1 :1414 ،
نهایی است انتخاب نموده و به لفظ نسبت میدهد؛ بنابراین تأویل به معنای سوم به نوع خاصی
از تفسیر اطالق میگردد ،چنانکه برخی لغویان گفتهاند« :تأویل عبارت از تفسیر و بیان عاقبت و
سرانجام یک امر است( ».جوهری )1226/2 :1428 ،تأویل به معنای چهارم نیز ممکن است به
معنای یکم برگردد با این بیان که معنای غیرظاهر کالم همان معنای باطنی ،عمیق و غایت معانی
کالم است.
بهنظر میرسد برخی بررسیهای لغوی متأخر و معاصر که با تکیه بر نظر ابنفارس ،تأویل را از
اضداد شمرده و آن را هم به معنای ابتدای امر و هم به معنای انتهای امر دانسته است؛ (ر.ک:
فیروزآبادی ،بیتا79 /1 :؛ شاکر )19 :1382 ،قابل مالحظه باشد؛ زیرا ابنفارس در هیأت فعلی
ماده «أول» که تأویل ،ناظر بهآن است ،از معنای ابتدای امر ،سخنی به میان نیاورده است؛ بلکه
وی برای ماده «أول» دو اصل و ریشه معنایی متفاوت معرفی میکند که اصل یکم به معنای ابتدای
امر است که در واژه «أوّل» مشاهده میشود؛ و اصل دوم به معنای انتهای امر است که آن را در
صورتهای متعددی از این ماده از جمله در واژه «تأویل» مورد توجه قرار داده است( .ر.ک:
ابنفارس )158 /1 :1410 ،از اینرو ضرورتی ندارد معنای ابتدای امر را در باب تأویل کالم

گونهشناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان (علیه السالم)

به دیگر سخن ،تأویل گر با مالحظه وجوه متعدد معانی ،وجه درست را که همان معنای ظاهری

جستجو نموده و تأویل کالم به معنای انگیزه و قصد اولیه گوینده دانسته شود( .ر.ک :اسعدی،
)153 :1390
نتیجه آنکه معنای اصلی تأویل ،عاقبت و سرانجام یک امر است و «تأویل کالم» همان مقصود
اصلی و نهایی کالم خواهد بود.
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 -3تأویل قرآن در اصطالح آیات و روایات
ماهیت تأویل قرآن در آیات و روایات تعریف نشده است؛ لذا بهترین راه برای معناشناسی تأویل
قرآن رجوع به آیات و روایات است تا بر اساس کاربردهای قرآنی و روایی این اصطالح ،ماهیت
تأویل قرآن کشف شده و تعریفی جامع برای آن ارائه گردد( .ر.ک :قهاری کرمانی-72 :1398 ،
)84
لفظ تأویل ،در ضمن هفت سوره از قرآن هفده بار به کار رفته است( .ر.ک :آلعمران7 :؛ نساء:
59؛ اعراف53 :؛ یونس39 :؛ یوسف101 ،100 ،45 ،44 ،37 ،36 ،21 ،6 :؛ اسراء35 :؛ کهف78 :
و  )82از هفده مورد یادشده ،پنج مورد آن در مورد قرآن بهکار رفته است که دو بار (ر.ک:
آلعمران )7 :به اتفاق مفسّرین به معنای «مقصود از آیات متشابه» و سه بار (ر.ک :اعراف53 :؛

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

یونس )39 :به حسب ظاهر و به نظر مشهور به معنای «تحقق عینی وعد و وعیدهای قرآن در
آخرت» میباشد( .ر.ک :طبرسی 657/ 4 :1372 ،و 167/ 5؛ مکارم شیرازی 196 /6 :1371 ،و
 )295/ 8در روایات ،کلمه تأویل در مورد قرآن در هشتمعنا استعمال شده است که عبارتند از:
معنای ظاهری آیه ،مصداق ظاهری آیه ،معنای باطنی آیه ،مصداق باطنی آیه ،مصداق آیه در گذر
زمان (جری و تطبیق) ،مصداق عموم یا اطالق آیه ،تحقق مفاد آیه و معنای آیه متشابه( .قهاری
کرمانی:1398 ،صص  )72-71بنابراین «تأویلقرآن» در لسان آیات و روایات دارای هشت معنا
میباشد .البته میتوان این معانی هشتگانه را در دو معنای عام و خاص برای تأویل قرآن خالصه
نمود« .تأویل قرآن» به معنای عام همه معانی هشتگانه را در بر گرفته است؛ اما «تأویل قرآن»
به معنای خاص فقط شامل معنای سوم تا هشتم میباشد .دلیل این تقسیم آن است که با مرور
آیات و روایاتی که در آنها کلمه تأویل در مورد قرآن استفاده شده است ،مشاهده میشود که
تمامی آیات و اکثر روایات ،ناظر به معنای تأویل قرآن به معنای سوم تا هشتم است( .همان:
ص)84
نکته دیگر آن که دو معنای اول تأویل قرآن یعنی معنا و مصداق ظاهری آیه در حوزه تفسیر قرآن

دوره سوم
شماره 6
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قرار میگیرد؛ اما طبق آنچه در بررسی معنای لغوی تأویل گذشت که لغتشناسان یکی از معانی
تأویل را تفسیرکردن دانستند؛ لذا تأویلقرآن به معنای عام شامل تفسیر نیز میشود؛ از این رو در
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روایات ،به این دو معنا نیز اطالق تأویل شدهاست .بنابراین تأویل قرآن به معنای عام ،اعم از
تفسیر است و نسبت آن با تفسیر ،عموم و خصوص مطلق است؛ ولی تأویل قرآن به معنای
خاص نسبتش با تفسیر ،تباین است( .همان .)84:مراد از تأویل قرآن در این مقاله ،تأویل به معنای
خاص است؛ بنابراین ما در صدد بیان روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنان

در سوره نحل

هستیم که مشتمل بر یکی از معانی سوم تا هشتم باشند.

در بین روایات تفسیری سوره نحل ،روایاتی وجوددارد که آیات این سوره را بر امیرمؤمنان
تأویل کرده اند .از شش نوع تأویل قرآن به معنای خاص که پیشتر از آنها یاد شد ،چهار نوع
آن در روایات تأویلی مرتبط با امام علی

در سوره نحل یافت شد که در ادامه ،به ذکر آنها

پرداخته خواهد شد.
 -4-1معناي باطنی آیه
از روایات فراوانی استفاده میشود که آیات قرآن عالوه برمعنای ظاهری از معانی ،مقاصد و
معارف عمیق باطنی برخوردار است کته همگان را یارای فهم آن نمیباشد و علم آن ویژه
«راسخان در علم» است .اصل وجود باطن برای قرآن ،مورد اتفاق خاصه و عامه است و روایات
فراوانی که به تواتر معنوی رسیده برآن داللت دارد( .ر.ک :شاکر :1376 ،صص )91-87در برخی
از روایات ضمن پذیرفته شدن این که قرآن کریم دارای بطن و بطون (معانی باطنی) است ،بطن
آن «تأویل» نامیده شده است .فضیل بن یسار از امام باقر (علیه السالم) سؤال میکند که مقصود

گونهشناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان (علیه السالم)

 -4انواع روایات تأویلی سوره نحل درباره امام علی

از ظهر و بطن قرآن چیست؟ حضرت فرمود« :ظهر قرآن ،تنزیل آن و بطن قرآن ،تأویل آن
می باشد؛ بخشی از تأویل قرآن محقق شده و بخش دیگر آن هنوز محقق نشده است؛ قرآن مانند
خورشید و ماه جریان دارد( ».عیاشی)11 /1 :1380 ،
ذیل سه آیه از سوره نحل (آیات  23 ،22و  )38روایات تأویلی مشاهدهشد که معنای باطنی آیه
را درباره امام علی

تأویل نموده که در ادامه بهنقل آنها پرداخته خواهد شد.
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از امام باقر

درباره آیه﴿ :إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذينَ اليُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾

(نحل )22/روایت شده که فرمود[ ﴿ :برطبق] إِلَهُكُمْ إِلَ ٌه وَاحِدٌ﴾ ،حکم [دربارهی وحدانیّت خدا]،
همان است که خداوند فرموده است ،و سخن خداوند﴿ :فَالَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاالَ ِخرَة﴾  ،یعنی آنها
ایمان ندارند که رجعت ،حق است؛ و گفتار خداوند﴿ :قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ﴾ ،یعنی قلبهای آنها
پوشانندهی حق است؛ و سخن خداوند﴿ :وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ﴾ ،یعنی آنها والیت علی

را

نمیپذیرند [و از آن روی میگردانند] و لذا خداوند در تهدید آنها فرموده است :به راستی که
خدا میداند که چه در دل پنهان میدارند و چه چیز را آشکار میسازند و او متکبران را دوست
ندارد( ».قمی)383 /1 :1363 ،
عبارت ﴿اليُؤْمِنُونَ بِالْآ ِخرَة﴾ ظهور در قیامت دارد ،ولی در روایت فوق به رجعت تأویل شده

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

است؛ لذا تأویل در این روایت از نوع بیان معنای باطنی آیه بهشمار میرود .همچنین واژه
«مُسیتَکیبِرُونَ» ظهور در تکبر در برابر پذیرش توحید و نبوت دارد ،ولی در روایت فوق ،به تکبر
در برابر پذیرش والیت امام علی

تأویل شده است؛ لذا تأویل در اینجا نیز از نوع بیان معنای

باطنی آیه بهشمار میرود .از امام باقر

درباره آیه﴿ :إِنَّ ُه اليُحِبُّ الْمُسْ َتكْبِرينَ﴾ (نحل )23 /روایت
سرپیچی کنند ،دوست ندارد( ».قمی،

شده که فرمود« :خداوند کسانی را که از والیت علی

 .)383 /1 :1363واژه «الیمُسیتَکیبِرِینَ» ظهور در تکبر در برابر پذیرش توحید و نبوت دارد ،ولی
در روایت فوق ،به تکبر در برابر پذیرش والیت امام علی

تأویل شده است؛ لذا تأویل در این

روایت از نوع بیان معنای باطنی آیه بهشمار میرود.
از امام باقر

درباره آیه﴿ :وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ َوْعاً وَ كَرْهاً ﴾ (آلعمران)83 /

سؤال شد ،حضرت فرمود« :این آیه مربوط به آن زمانی است که علی

میفرماید« :من از همهی

س
مردم به آیه﴿ :وَأَقْسَمُواْ بِاهللِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ الَ يَبْعَثُ اهللُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّا ِ
ختَلِفُو َن فِيهِ وَ ِليَعْلَمَ ا َّلذِينَ كَ َفرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَاذِبِينَ﴾ (نحل )38 /اولی و
ن لَ ُهمُ ا َّلذِي يَ ْ
الَ يَعْلَمُونَ لِ ُيبَيِّ َ
سزاوارترم( ».عیاشی .)183 /1 :1380 ،از امام علی

روایت شده که درباره آیه﴿ :وَ أَقْسَمُوا بِاهللِ

دوره سوم
شماره 6

جَهْدَ أَيْمانِهِ ْم ال َيبْعَثُ اهللُ مَنْ يَمُوتُ﴾ ،فرمود« :فِیَّ أُنیزِلَتی :این آیه دربارهی من نازل شده است».

بهار و تابستان
1400

هلل
(حسکانی .)430/1 :1411 ،از ابنعبّاس درباره آیه ﴿ :وَ أَقْسَمُوا بِاهللِ جَهْدَ أَيْمانِ ِهمْ ال َيبْعَثُ ا ُ
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مَنْ يَمُوتُ﴾ ،چنین روایت شده است« :این آیه دربارهی علی بن ابیطالب

نازل شده است».

(ابنشهرآشوب .)226 /3 :1379 ،آیه﴿ :وَ أَقْسَمُواْ بِاهللِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ الَ يَبْعَثُ اهللُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعْدًا
ال يَعْلَمُونَ﴾ (نحل )38 /درباره زنده شدن مردگان در قیامت است؛ ولی
عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَ َر النَّاسِ َ
در روایات فوق به زنده شدن برخی افراد در دوران رجعت امام علی

و انتقام از آنها تأویل

شده است؛ لذا تأویل در روایات یادشده از نوع بیان معنای باطنی آیه بهشمار میرود.

مراد از مصداق باطنی آیات ،امور خارجی و واقعیات عینی به لحاظ معنای باطنی آیات است.
ذیل شش آیه از سوره نحل (آیات  90 ،76 ،60 ،43 ،16و  )91روایات تأویلی مشاهده شد که
مصادیق باطنی آیات را بر امام علی

تأویل کرده است که دراینجا بته ذکر آن روایات پرداخته

خواهد شد.
از امام باقر

یا امام صادق

جمِ هُمْ َيهْتَدُونَ﴾ (نحل )16 /روایت
درباره آیه﴿ :وَ عَالماتٍ وَ بِالنَّ ْ

شده که فرمودند« :منظور [از نجم] ،امیرالمؤمنین
رسولخدا

روایت شده که به امام علی

است( ».عیاشی .)255 /2 :1380 ،از
فرمود« :تو ،یکی از عالمات هستی».

(ابنشهرآشوب .)178 /4 :1379 ،معنای ظاهری آیه  16سوره نحل در مورد ستارگان و نشانههای
دیگری است که مردم در جاده و راه طبیعی و مادی گم نشوند؛ (ر.ک :مکارم شیرازی:1371 ،
 )183/11اما در روایات فوق ،مصداق عالمات و ستارگان را امیرالمؤمنین

بیان میکند تا مردم

با اقتدا به آنان راه معنوی را گم نکنند؛ لذا تأویل در روایات یادشده از نوع بیان مصداق باطنی
آیه به شمار میرود.
از ابنعبّاس درباره آیه﴿ :فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ (نحل )43 /چنین روایت شده است« :اهل ذکر محمّد
 ،علی

 ،فاطمه

 ،حسن

و حسین

گونهشناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان (علیه السالم)

 -4-2مصداق باطنی آیه

هستند که اینها اهل ذکر ،علم ،عقل و بیاناند.

آنها ،اهلبیت نبوّت ،پایگاه رسالت و محل آمد و شد مالئکهاند .به خدا قسم! مؤمن را مؤمن
نام ندادهاند مگر بهسبب احترام امیرالمؤمنین
علی

» (ابنطاووس .)93 /1 :1400 ،از امام

روایت شده که فرمود« :هرکس چیزی را نمیدانست باید اشکال و سؤالش را پیش ما

آورد و از ما بپرسد که خداوند فرموده است﴿ :فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ التَعْلَمُونَ( ﴾.ابنحیون،
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 .)13 /1 :1385عبارت «أَهیلَ الذِّکیرِ» در آیه مورد بحث ،به اهل کتاب تفسیر شده است؛ (ر.ک:

مکارم شیرازی )191/11 :1371 ،ولی در روایات فوق الغای خصوصیت و تنقیح مناط شده و به
امام علی

تأویل شده است؛ لذا تأویل ذکر شده در این روایات از نوع جری و تطبیق و بیان

مصداق باطنی آیه در گذر زمان بهشمار میرود.
از امام رضا

روایت شده که فرمود« :رسولخدا

به علی (علیه السالم) فرمود :ای علی! تو

حجّت خدا و باباللَّه و راه رسیدن به خدا و خبرعظیم هستی! و تویی راه مستقیم و مثل اعلی!»
(صدوق .)6 /2 :1378 ،از آنجا که عبارت «الیمَثَلُ الیأَعیلی» دو بار در قرآن به کار رفته یکی در
آیه ﴿ :لِلَّذينَ اليُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ هللِ الْمَثَلُ الْأَعْلى﴾ (نحل )60 /و دیگری در آیه  27سوره
روم و در هر دو آیه مثل اعلی را به خدا نسبت داده است ،لذا در این روایت گرچه سخنی از دو

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

آیه نیست ،اما به نظر میرسد که ناظر به این دو آیه باشد؛ بنابراین روایت تفسیری به شمار
میرود .از سوی دیگر در آیات مذکور عبارت «الیمَثَلُ الیأَعیلی» به خدا نسبت داده شده اما در این
روایت به امام علی

؛ زیرا حضرت مظهر تامّ اسماء و صفات الهی میباشد؛ بنابراین تأویل در

این روایت از نوع بیان مصداق باطنی آیه بهشمار میرود.
از امام باقر

درباره آیه﴿ :هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ (نحل )76 /روایت شده که فرمود:

«منظور علی بن ابیطالب

است که به عدل ،امر میکند و در مسیر مستقیم است».

(ابنشهرآشوب .)107 /2 :1379 ،از علیبنابراهیم قمی درباره آیه  76سوره نحل چنین روایت
شده است« :چگونه این فرد با آن کسی که به عدل و عدالت امر میکند ،یعنی امیرالمؤمنین
ائمّه

و

 ،برابر است؟!» (قمی .)387 /1 :1363 ،در دو روایت فوق ،از آیه مورد بحث ،الغای

خصوصیت و تنقیح مناط شده و بر امیرالمؤمنین

و ائمّه

تطبیق شده است؛ بنابراین تأویل

ذکرشده در این روایت از نوع بیان مصداق باطنی آیه بهشمار میرود.
از علی بن ابراهیم قمی درباره آیه﴿ :الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اهللِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ﴾
دوره سوم
شماره 6
بهار و تابستان
1400

(نحل )88/چنین روایت شده است« :یعنی بعد از پیامبر

کافر شدند و از امیرالمؤمنین

روی برگرداندند( ».قمی .)388 /1 :1363 ،در روایت فوق ،از آیه مورد بحث ،الغای خصوصیت
286

و تنقیح مناط شده و بر منکران والیت امام علی

بعد از رحلت پیامبر

تطبیق شده است؛

بنابراین تأویل ذکرشده در این روایت از نوع بیان مصداق باطنی آیه بهشمار میرود.
هلل يَأْمُرُ بِالْ َعدْلِ وَ الْإِحْسا ِن وَ إيتاءِ ذِي ا ْلقُرْبى وَ يَنْهى َعنِ الْفَحْشاءِ وَ
درباره آیه ﴿ :إِنَّ ا َ

از امام باقر

الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (نحل )90 /روایت شده که فرمود« :عدل یعنی شهادت به
یگانگی خدا و اینکه محمّد

و اطاعت از پیامبر

و حسین

و علی (علیه السالم) ،و إِیتاءِ ذِی الیقُریبی یعنی حسن

و امامان از نسل او﴿ .وَ يَنْهَي عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾ یعنی هرکس که به

آنها ظلم کند و آنان را بکشد و حقّ آنها را غصب کند( ».مجلسی)188/24 :1403 ،
درباره آیه  90سوره نحل روایت شده که فرمود« :عدل ،رسولخدا

از امام باقر

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب
امام باقر

و إِیتاءِ ذِی الیقُریبی ،فاطمه

و احسان،

است( ».کوفی .)236 :1410 ،از

درباره آیه  90سوره نحل روایت شده که فرمود﴿ :ای سعد! إِنَّ اهللَ یَأیمُرُ بِالیعَدیلِ﴾ که

منظور از آن ،محمّد

است وَ الیإِحیسَانِ که منظور از آن ،علی

نسبت خویشاوندی ما [با رسول خدا

است و ایتاء ذیالقُربَی [یعنی]

] است .خداوند بندگان را به دوستی و بخشش نسبت

به ما امر میکند و از فحشا و منکر باز میدارد ،که فحشا و منکر آن کسانی هستند که بر اهلبیت
ظلم و ستم کردند و مردم را به تبعیّت افرادی غیر از آنان فرا خواندند( ».عیاشی:1380 ،
 .)268/2با عنایت به معنای ظاهری آیه مورد بحث ،آنچه در این روایات مطرح شده همگی از
معانی و مصادیق باطنی آیه به شمار میروند؛ لذا تأویل در این روایات از نوع بیان معنا و مصداق

گونهشناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان (علیه السالم)

امیرالمؤمنین

فرستادهی خداوند است و احسان یعنی پذیرش والیت

باطنی آیه میباشد.
از امام صادق
شأن علی

روایت شده که فرمود﴿ :وَ أَویفُوا بِعَهیدِ اهللِ﴾ (نحل )91 /تا چهار آیهی بعد در
نازل شده و فرمایش پیامبر

که فرمود« :بر علی

به عنوان امیرالمؤمنین ،سالم

کنید» ،از جانب خودش نبود( ».ابنشهرآشوب .)53/3 :1379 ،عبارت «عَهیدِ اهلل» در آیه مورد
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بحث ،ظهور در هرگونه عهدی دارد ،ولی در روایت فوق به امام علی

تأویل شده است؛ لذا

تأویل در این روایت از نوع بیان مصداق باطنی آیه بهشمار میرود.
 -4-3مصداق آیه در گذر زمان (جري و تطبیق)
در برخی از احادیث به مصادیق زمان نزول که آیات ،ناظر به آنها بوده ظهر و تنزیل گفته شده
و به مصادیق مشابه آنها که مفاهیم کلی آیات با صرف نظر از مورد نزول ،در همه زمانها بر آن
قابل انطباق میباشد ،بطن و تأویل گفته شده است .امام باقر

میفرماید« :ظاهر قرآن همان

مصداقها (اسباب و شأن نزولها) و مواردی است که آیات درباره آنها نازل شده است و باطن
قرآن مصداقها و اشخاصی هستند که (در آینده میآیند و) مانند گذشتگان (که آیات درباره آنها
نازل شده است) عمل میکنند( ».عیاشی )11/1 :1380 ،یعنی آنچه درباره آنان نازل شده ،نسبت

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

به اینان نیز صدق می کند .گرچه در این حدیث ،سخنی از تأویل قرآن به میان نیامده است ،اما
در جای دیگر ،امام باقر

میفرماید :ظاهر قرآن ،تنزیل آن و باطن قرآن ،تأویل آن میباشد،

بخشی از تأویل آن گذشته است و بخشی هنوز تحقّق نیافته ،قرآن بسان خورشید و ماه ،در
حرکت است( ».همان) همچنین از امام صادق

روایت شده که فرمود« :قرآن تأویلی دارد که

بخشی از آن تحقّق یافته و بخشی از آن محقق نشده است؛ هنگامی که تأویل آن در زمان یکی
از امامان تحقّق یابد ،امام آن عصر آن را میشناسد( ».صفار )195 :1404 ،نیز از پیامبر

نقل

شده است که« :در میان شما کسى است که بر تأویل قرآن قتال میکند چنانکه من بر تنزیل آن
قتال کردم و او على بن ابیطالب

است( ».عیاشی.)15 /1 :1380 ،

در این روایات ،تأویل قرآن به مصادیقی توصیف شده که فراتر از سبب و شأن نزول آیات
میباشند و بعضی ازآنها تا زمان امام باقر

و امام صادق

روی داده و بعضی از آنها پس از

ایشان واقع خواهند شد .به دیگر سخن ،لفظ تأویل در مورد «مصداق آیه در گذر زمان» استعمال
شده است .این همان قاعده «جری و تطبیق» است که در روایات یادشده به آن اشاره شده است.
دوره سوم
شماره 6
بهار و تابستان
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بدین معنا که قرآن مانند خورشید و ماه جریان دارد و بر مصادیق جدید تطبیق مییابد .ایتن نوع
احادیث بر فرازمانی بودن ،پویایی و تازگی قرآن برای هر عصر و نسل ،تأکید میکند.
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ذیل سه آیه از سوره نحل ( آیات  94 ،64و  )127روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنان

مشاهده

شد که از نوع بیان مصداق آیه در گذر زمان (جری و تطبیق) هستند .در این جا به نقل این گونه
از روایات تأویلی سوره نحل پرداخته خواهد شد.
از رسولخدا

روایت شده که فرمود« :ای انس! برای من در ظرف ،آب بریز تا وضو بگیرم.

سپس دو رکعت نماز بهجا آورد و فرمود« :ای انس! اولین کسی که از این در وارد شود،
کاش آن شخص یکی از انصار باشد» .در آن حال ،علی
کیست که وارد شد»؟ عرضکردم« :علی
علی

وارد شد .پیامبر

است»؛ پیامبر

خوشحال و مسرور برخاست و

را در آغوش کشید .پس عرق روی خود را به صورت علی

کرد« :ای رسول خدا

پرسید« :انس! این
مالید .علی

عرض

! قبالً هرگز چنین رفتاری را نسبت به خودم ،از شما ندیده بودم»!

فرمود« :چرا چنین نکنم؛ تو جانشین من هستی و صدای مرا به گوش آنها (مردم) خواهی رساند
و بعد از من در هر چیز اختالف داشته باشند ،تو آن را حل میکنی و این معنای گفتار خداست
که میفرماید﴿ :وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِالَّ ِلتُبَ ِّينَ لَهُمُ الَّذِي ا ْختَلَفُوا فيهِ( ﴾.ابنشهرآشوب:1379 ،
)48/3
معنای ظاهری آیه ﴿ :وَ ما أَنْزَلْنا عَلَ ْيكَ الْكِتابَ إِالَّ لِتُ َبيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فيهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِ َقوْ ٍم
يُؤْمِنُونَ﴾ (نحل )64 /درباره رفع اختالف مشرکان توسط پیامبر

است؛ اما در این روایت از آیه

مورد بحث ،الغای خصوصیت و تنقیح مناط شده و به رفع اختالف مسلمانان توسط امام علی
(علیه السالم) پس از پیامبر

گونهشناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان (علیه السالم)

امیرمؤمنان ،موالی مسلمانان ،پیشوای سپیدرویان عالم و خاتم اوصیا است» .با خود گفتم« :خدایا!

تأویل شده است؛ لذا تأویل ذکر شده در این حدیث از نوع جری

و تطبیق و بیان مصداق باطنی آیه در گذر زمان بهشمار میرود.
از امام باقر

درباره آیه﴿ :وَ التَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَ ْينَكُمْ ﴾ (نحل )94 /روایت شده که فرمود:

«این مَثَلی برای مخالفان و عهدشکنان امیرالمؤمنین
صادق

است( ».قمی .)389/1 :1363 ،از امام

درباره آیه ﴿ :وَ التَ َّتخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا َبيْنَ ُكمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَ ْعدَ ُثبُوتِها ﴾ (نحل )94 /روایت
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در مورد پذیرش والیت علی

شده که فرمود« :یعنی [متزلزل شدن مردم] بعد از وفات پیامبر

و اینکه [شما پیمانشکنان] ،طعم بدیها را به خاطر جلوگیری از راه خدا میچشید که راه
خدا ،علی

است .و براى شما ،عذاب عظیمى خواهدبود!» (کلینی .)21 /2 :1429 ،عبارت ﴿وَ

خذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَالً َبيْنَ ُكمْ فَتَزِ َّل قَدَمٌ بَ ْعدَ ُثبُوتِها﴾ مطلق است و هرگونه سوگندشکنی و لغزش
التَتَّ ِ
پس از ثبات قدم را در بر میگیرد؛ اما در این روایت بر عهدشکنان نسبت به امیرالمؤمنین
تأویل شده است؛ بنابراین تأویل ذکر شده در این روایت از نوع جری و تطبیق و بیان مصداق
اطالق آیه در گذر زمان بهشمار میرود.
امیرالمؤمنین

محنتهای عظیمی را که بعد از پیغمبر

دید و بهوسیلهی آن آزموده شد به

آن حضرت شکایت کرد و عرض کرد« :ای رسولخدا! من متحمّل رنجها و گرفتاریهایی شدم

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

که هیچ جانشین پیغمبری در هیچ امّتی متحمّل نگشت ،تا جایی که مرا با ضربت عبدالرّحمن بن
ملجم به قتل رساندند و خداوند شاهد چگونگی نقض بیعت من است .طلحه و زبیر ،عایشه را
به بهانه ی ادای مراسم حج و عمره به مکّه بردند ولی مسیر او را عوض کرده به بصره آوردند.
من هم ناچار برای جلوگیری از بلوای آنها بسیج کردم و خدا و شما را به یاد آنها آوردم ،ولی
آنها برنگشتند تا اینکه خداوند مرا بر آنها پیروز گردانید و خون بیستهزار نفر از مسلمانان
ریخته و هفتاد دست که میخواست مهار شتر عایشه را نگهدارد؛ بریده شد .ای رسول خدا

!

آنچه در جنگهای شما و جنگهای بعد از شما دیدم از جنگ جمل بر من دشوارتر نبود؛ زیرا
آن جنگ از سختترین و هولانگیزترین و بزرگترین جنگهایی بود که من دیدم؛ پس صبر
کردم ،هما ن طور که خدا مرا به همان آداب شما تأدیب نمود به این آیه :پس پایداری کن ،هم
صبِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِلَّا بِاهللِ( ﴾.مجلسی،
چنان که پیامبران أولو العزم پایداری کرده بودند ،و آیه﴿ :وَ ا ْ
)20/53 :1403
در روایت فوق ،از آیه  127سوره نحل که خطاب به پیامبر
مناط شده و بر امام علی
دوره سوم
شماره 6

است ،الغای خصوصیت و تنقیح

تطبیق شده است؛ بنابراین تأویل ذکرشده در این روایت از نوع بیان

مصداق باطنی آیه در گذر زمان (جری و تطبیق) بهشمار میرود.
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 -4-4مصداق اطالق یا عموم آیه
در بسیاری از آیات قرآن واژهها یا عباراتی به صورت عام یا مطلق آمده است که بر مصادیق
متعددی تطبیق میکنند .در روایات تفسیری متعددی که در ذیل این گونه از آیات نقل شده است
به بیان مصداق عموم یا اطالق آیه پرداخته شده است .در برخی از این روایات ضمن بیان این
نوع از مصادیق آیات ،تصریح شده است که این مصادیق در زمره تأویل آیه به شمار میآیند.
برده شده است .الزم به ذکر است که مصداق عموم یا اطالق آیه با مصداق باطنی آیه متفاوت
است؛ زیرا مصداق عموم یا اطالق آیه برای غیرمعصوم نیز قابل فهم است ،اما تشخیص مصداق
باطنی آیه فقط در اختیار معصوم است و اگر بر فرض ،غیرمعصوم چنین مصادیقی را بیان کند،
فاقد حجیت است( .قهاری کرمانی)78 :1398 ،
ذیل سه آیه از سوره نحل (آیات  83 ،24و  )128روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنان

از نوع

مصداق اطالق یا عموم آیه وجود داردکه به نقل آنها پرداخته خواهد شد .از امام باقر

درباره

آیه ﴿ :وَ إِذا قيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَ َل رَبُّ ُكمْ قالُوا أَسا يرُ الْأَوَّلينَ﴾ (نحل )24 :روایت شده که فرمود« :و
هنگامى که به آنها گفته شود :پروردگار شما دربارهی علی

چه نازلکرده است؟ میگویند:

اینها افسانههاى پیشینیان است .در جاهلیّت عرب سخنانی را به صورت نثر مسجّع و موزون
میگفتند و این معنای أساطیرُ األوّلینَ است( ».عیاشی .)257 /2 :1380 ،عبارت ﴿ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ﴾
در آیه  24سوره نحل ،مطلق است و همه آیات قرآن را در بر میگیرد؛ ولی در این روایت فقط
به آیاتی که درباره امام علی

نازل شده ،تأویل شده است؛ لذا تأویل در این روایت از نوع بیان

گونهشناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان (علیه السالم)

ضمناً گاهی اوقات از برخی مصادیق عموم یا اطالق آیه ،تحت عنوان مصداق اتمّ و اکمل نام

مصداق اطالق آیه بهشمار میرود.
از امام سجاد

روایت شده که فرمود« :وقتی آیه« :سرپرست و ولیّ شما ،تنها خداست و پیامبر

او و آنها که ایمان آوردهاند همانها که نماز را برپا میدارند ،و در حال رکوع ،زکات میدهند»،
نازل شد ،گروهی از یاران پیامبر

در مسجد مدینه جمع شدند و به یکدیگر گفتند« :دربارهی

این آیه چه میاندیشید»؟ گفتند« :اگر این آیه را انکار کنیم ،به کل قرآن کافر میشویم و اگر به
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آن ایمان بیاوریم و آن را بپذیریم باید آن هنگام که علیّبنابیطالب

بر ما مسلّط شد از او

اطاعت کنیم .میدانیم که محمّد

هرچه میگوید راست و حقیقت است؛ ما از او اطاعت

میکنیم ،امّا امر او دربارهی علی

را نمیپذیریم .سپس این آیه نازل شد ﴿ :يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اهللِ ثُمَّ

يُنكِرُونَهَا﴾ (نحل)83 /؛ منظور والیت علی بن ابیطالب

است .وَ أَکیثَرُهُمُ الیکَافِرُونَ یعنی والیت

را انکار میکنند( ».ابنشهرآشوب)4/3 :1379 ،
از امام باقر

درباره آیه﴿ :يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اهللِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها﴾ (نحل )83 /روایت شده که فرمود:
را به آنها شناساند و آنها را به پذیرفتن آن امر کرد ،امّا بعد از وفات

«پیامبر

والیت علی

پیامبر

آن را انکار کردند( ».ابنشهرآشوب .)99/3 :1379 ،از امام صادق

درباره آیه:

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اهللِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها﴾ روایت شده که فرمود« :نعمت روز غدیر را میشناسند و آن را

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

در روز سقیفه انکار میکنند( ».شعیری ،بیتا .)11 :عبارت «نِعیمَتَ اهللِ» در آیه مورد بحث مطلق
است و ظهور در همه نعمتهای الهی دارد ،اما در این روایات به نعمت والیت امام علی (علیه
السالم) تأویل شده است؛ لذا تأویل در این روایت از نوع بیان مصداق اتمّ اطالق آیه بهشمار
میرود.
سنُونَ﴾ (نحل )128 /چنین روایت
از ابنعبّاس درباره آیه﴿ :إِنَّ اهللَ مَعَ ا َّلذِينَ ا َّتقَوْا وَ ا َّلذِينَ ُهمْ مُحْ ِ
شده است« :منظور علی بن ابیطالب

است( ».ابنشهرآشوب.)94/ 2 :1379 ،از امام علی (علیه

حسِنُون﴾ :ای کمیل!
السالم) روایت شده که فرمود﴿ :يَا كُمَيْلُ نَحْنُ وَ اللَّ ِه الَّذِينَ اتَّ َقوْا وَ ا َّلذِينَ هُمْ مُ ْ
به خدا! ما همانانیم که پرهیزکار و نیکوکارند( ».طبرىآملى .)29 :1383 ،عبارت ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ
سنُونَ﴾ عام است و همه متقین و محسنین را شامل میشود؛ اما در این دو روایت به
الَّذِينَ هُمْ مُحْ ِ
امام علی (علیه السالم) و ائمه

تأویل شده است؛ لذا تأویل در این روایات از نوع بیان مصداق

اتمّ عموم آیه بهشمار میرود .الزم به ذکر است که دو نوع دیگر تأویل قرآن یعنی تحقق مفاد آیه
و معنای آیه متشابه در روایات تأویلی مرتبط با امام علی
دوره سوم
شماره 6
بهار و تابستان
1400
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در سوره نحل مشاهده نگردید.

نتیجهگیري:
یکی از آموزههای اهلبیت

در بیان معارف قرآن کریم ،گشودن دریچهای نو و هماهنگ با

زمان به نام تأویل است .آیات قرآن افزون بر آنچه از ظاهر آنها استفاده میشود ،دارای تأویلاند
و بهترین راه دستیافتن به تأویلقرآن از طریق اهلبیت
اهلبیت

میباشد؛ زیرا طبق حدیث ثقلین،

بهعنوان عِدل قرآن بهشمار میروند .در بین روایات تأویلی اهلبیت

مجموع  27روایت تأویلی سوره نحل درباره امامعلی

پرداخته است .از

ایننتیجه حاصلشد که در اینروایات،

از مجموع شش نوع تأویلقرآن ،چهارنوع آن وجود دارد که عبارتاند از :معنای باطنی آیه (5
روایت) ،مصداق باطنی آیه ( 12روایت) ،مصداق آیه در گذر زمان ( 4روایت) ،مصداق اطالق
یا عموم آیه ( 6روایت) .همچنین در روایات یادشده ،دونوع دیگر تأویل قرآن یعنی تحقق مفاد
آیه و معنای آیه متشابه وجود ندارد.
منابع:
*قرآنکریم
 -1آگاه ،حمید« ،1375 ،تأویل قرآن در منظر اهلبیت (علیهم السالم)» ،مجله پژوهشهای قرآنی ،شماره
 5و .6
 -2ابناثیر ،مبارک بن محمد ،1367 ،النهایه فی غریب الحدیث و االثر ،قم ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
 -3ابنحیون ،نعمان بن محمد مغربى1385 ،ق ،دعائم اإلسالم ،قم ،مؤسسة آلالبیت (علیهم السالم).
 -4ابنشهرآشوب ،محمد بن على 1369 ،ق ،متشابه القرآن و مختلفه ،قم ،دار بیدار للنشر.
 -5ابنطاووس ،على بن موسى1400 ،ق ،الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،قم ،خیام.

گونهشناسی روایات تأویلی سوره نحل درباره امیرمؤمنان (علیه السالم)

نحل روایاتی وجود دارد که به تأویل آیات این سوره درباره امیرمؤمنان

در سوره

 -6ابنفارس ،احمد1410 ،ق ،معجم مقاییس اللغه ،قم ،مکتب االعالم االسالمی.
 -7ابنمنظور ،محمد1408 ،ق ،لسان العرب ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
 -8ازهری ،محمد بن احمد ،بیتا ،معجم تهذیب اللغه ،بیروت ،دارالکتاب العربی.
 -9اسعدی ،محمد و طیب حسینی ،سیدمحمود ،1390 ،پژوهشی در محکم و متشابه ،قم ،پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه.
Third period
The six number
Spring and Summer
2021

-10بابایی ،علی اکبر« ،1372 ،تأویل قرآن» ،مجله معرفت ،شماره .6
 -11جوهری ،اسماعیل بن حماد1428 ،ق ،الصحاح اللغه ،بیروت ،دارالمعرفه.
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 -12حسکانی ،عبیداهلل بن عبداهلل1411 ،ق ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تهران ،مجمع إحیاء الثقافة

اإلسالمیة.
 -13ذوفقاری ،شهابالدین« ،1393 ،بررسی مفهوم قرآنی تأویل و مقایسه آن با دیدگاههای برخی
قرآنپژوهان معاصر» ،مجله حسنا ،شماره .21
 -14راغب اصفهانی ،حسین بن محمد1404 ،ق ،المفردات ،قم ،نشر کتاب.
-15شاکر ،محمدکاظم« ،1388 ،تأویل» ،دایرة المعارف قرآن کریم ،قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
-16تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،1376 ،روش های تأویل قرآن ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه.
-17تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ،1382 ،مبانی و روش های تفسیر ،قم ،مرکز جهانی علوم اسالمی.
-18شعیری ،محمد بن محمد ،بىتا ،جامع األخبار ،نجف ،مطبعةحیدریة.

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

-19صدوق ،محمد بن على1378 ،ق ،عیون أخبار الرضا (علیه السالم) ،تهران ،نشر جهان.
-20صفار ،محمد بن حسن1404 ،ق ،بصائر الدرجات ،قم ،مکتبة آیةاهلل المرعشیالنجفی.
 -21طبرسى ،فضل بن حسن ،1372 ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،ناصر خسرو.
-22طبرىآملى ،محمد بن ابیالقاسم1383 ،ق ،بشارة المصطفى لشیعة المرتضى ،نجف ،المکتبة الحیدریة.
-23علوینژاد ،سیدحیدر« ،1382 ،معناشناسی تأویل قرآن در منظر اهلبیت (علیهم السالم)» ،مجله حسنا،
شماره.2
 -24عیاشى ،محمد بن مسعود1380 ،ق ،تفسیر العیّاشی ،تهران ،مکتبة العلمیة االسالمیة.
 -25فراهیدی ،خلیل بن احمد1414 ،ق ،ترتیب کتاب العین ،تهران ،اسوه.
 -26فرجاد ،محمد« ،1383 ،معناشناسی تأویل در روایات» ،مجله پژوهشهای قرآنی ،شماره  37و .38
-27فیروزآبادی ،مجدالدین ،بیتا ،بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز ،بیروت ،المکتبه العلمیه.
-28قهاری کرمانی ،محمدهادی« ،1398 ،ماهیتتأویلقرآندرآیاتوروایاتوبررسیدیدگاههایمشهوربراساسآن»،
پژوهشنامه تأویالت قرآنی ،دوره دوم ،شماره سوم.
-29قمى ،على بن ابراهیم ،1363 ،تفسیر القمی ،قم ،دارالکتاب.

دوره سوم
شماره 6
بهار و تابستان
1400

-30کوفى ،فرات بن ابراهیم1410 ،ق ،تفسیر فرات الکوفی ،تهران ،مؤسسة الطبع وزارة الثقافة و اإلرشاد
اإلسالمی.
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. دار الحدیث، قم، الکافی،ق1429 ، محمد بن یعقوب،کلینى-31
. دار إحیاء التراث العربی، بیروت، بحار األنوار،ق1403 ، محمدباقر بن محمدتقى،مجلسى-32
. دار الکتب اإلسالمیة، تهران، تفسیر نمونه،1371 ، ناصر و همکاران، مکارم شیرازى-33
.17  شماره، مجله بینات،» «تأویل از نگاه تحقیق،1377 ، علی، نصیری-34
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