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Abstract 

The Qur'an, the last divine book, has a surface meaning and an underlying meaning 

and is interpretation-based. Few individuals enjoy the knowledge of interpretation, 

and human society needs them to achieve those truths in the direction of 

transcendence. The Shiite school names the Infallibles (Masoumin) (AS) as those who 

know the knowledge of interpreting the Qur'an, and believes that the knowledge of 

the Infallibles (AS) are beyond ordinary knowledge and has divine principles because 

religious texts indicate the connection of the Infallibles` knowledge (AS) to God. This 

study seeks to find an answer to the question of what are the types of interpretations 

of the Ahl al-Bayt (AS) in part 26 the Qur`an. Therefore, in this regard, the narrations 

of Ahl al-Bayt (AS) related to part 26 of the Qur'an, which have been narrated in the 

interpretations of Al-Burhan, Noor al-Thaqalin, Safi, Qomi, Al-Dar al-Manthur, 

Euphrates Kufi and Kanz al-Daqaiq, were examined and determined by descriptive-

analytical method. Out of a total of 195 verses in 6  Surahs, volume 26, 25 verses have 

interpretations, and a total of 30 interpretive narrations from the Ahl al-Bayt (AS) are 

given these verses below. Of these 30 narrations, 25 narrations are of the type of 

indication and adaptation and from the category of expression of absolute example, 3 

narrations are of the type of Jerry and adaptation and from the category of expression 

of general example and 2 narrations are of the type of esoteric narrations and esoteric 

interpretations about Amir al-Mu'minin and the pure Imams, the Shiites of the Imams, 

are the enemy of the province of Al-Muhammad (PBUH). 

Keywords: Interpretation, Ta`vil, text and underlying meaning, indication and 

adaptation, part 26 of Quran 
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 نوع مقاله: پژوهشی

 قرآن کریم 26در جزء  انواع تأویالت اهل بیت 
 (12/02/1401ريخ پذيرش: تا-06/12/1400)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.1400.6.6.10.3 
 1صادقی، فرشته

 2گلی، مهرناز

 چکیده

ده است. قرآن آخرین کتاب آسمانی دارای ظاهر و باطن بوده و بر ساحت تفسیر و تأویل استوار ش   

هت سیرتعالی مند هستند و جامعه بشری برای دستیابی به آن حقایق در جافراد خاصی از علم تأویل بهره

معرفی معصومان باشد. مکتب تشیع مصداق اتمّ آگاهان از علم تأویل قرآن رانیازمند به ایشان می

باشد؛ علم عادی بوده و دارای مبادی الهی می فراتر ازکند و بر این باور است که دانش معصوممی

خ به این این پژوهش در پی یافتن پاس به خداوند داللت دارد.زیرا متون دینی بر اتصال علم معصوم

ت اهل ن در این راستا روایاکدام است؟ بنابرای 26در جزء سوال هست که انواع تأویالت اهل بیت

لمنثور، فرات قرآن که در تفاسیر روایی البرهان، نورالثقلین، صافی، قمی، الدرا 26مربوط به جزء بیت

شد  تحلیلی مشخص -کوفی و کنز الدقائق نقل شده است مورد بررسی قرار گرفت و با روش توصیفی

وایت تأویلی ر 30جمعاً تأویل برخوردارند که  آیه از 25، تعداد 26سوره جزء  6آیه در  195که از مجموع

و از  روایت از نوع جری و تطبیق 25روایت،  30در ذیل این آیات آمده است. از این از اهل بیت

روایت از  2ی بیان مصداق عام و روایت از نوع جری و تطبیق و از دسته 3ی بیان مصداق مطلق، دسته

ائمه، دشمن  و ائمه اطهار، شعییانباطنی درباره امیرالمومنینباشد و تأویالت نوع روایات باطنی می

 باشند.میوالیت آل محمد

 قرآن. 26تفسیر، تاویل، ظهر و بطن، جری و تطبیق، جزء ها: كلید واژه
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 مقدمه-1

وحی نموده خداوند متعال مفاهیم و حقایق واال وقدسی را در قالب متن قرآن کریم بر پیامبر

کریم، از هنگام نزول تا هم اکنون، سرچشمه پیدایش و سرمایه پرورش بزرگترین و است. قرآن 

ترین معارف، ترین افکار، عالیها، عمیقها، استوارترین ارادهها، بلندترین همّتپاکترین روح

هاى گوناگون حیات فکرى هاى گسترده و حوزهنغزترین ادبیات و دل انگیزترین هنرها در عرصه

علمى و اجتماعى و ادبى و هنرى مسلمانان در همه اکناف عالم و در پهنه تاریخ  و فرهنگى و

دار و ناگسستنى، میان قرآن و پرافتخار فرهنگ و تمدن اسالمى بوده است. وجود پیوندى ریشه

آید، بایسته ها روایت دیگر برمىو ده« ثقلین»مانندش، که از حدیث زریّن همتایان معصوم و بى

ژرف و تحلیل گونه سخنان تفسیرى و تاویلی آن بزرگواران، به منظور انجام  بودن مطالعه

هایى است که واژه تأویل از واژه پژوهشی مطمئن و استوار از قرآن کریم، آشکار ساخته است.

هاى معرفت دینى، همچون تفسیر، کالم، در ادبیات قرآنى اهمیت به سزایى داشته و در حوزه

پذیری آیات قران از مباحثی تأویل اى پیدا کرده است.فان جایگاه ویژهاصول، فقه، فلسفه و عر

پژوهان سابقة دیرینه دارد، تمامی کسانی که به بطون قرآن اعتقاد است که در میان مفسران و قرآن

 اند.دارند به مقتضای اعتقاد و نوع نگاه خود به موضوع بطون درباره آن سخن گفته

 وهشمبانی نظري و پیشینه پژ-2

 ویلأت-1-2

 ویل در لغتأت-1-1-2

جهت روشن شدن معناى تأویل و سیر تحول آن، این واژه را در کتب لغت به ترتیب تاریخى 

 دهیم.مورد بررسى قرار مى

که یکى  -ه. ق.( 370)متوفّاى  «ابو منصور محمد بن احمد ازهرى »، نوشته«تهذیب اللغه »ت در

 بی تا:  ،ابن تیمیه به معنی رجوع است.)« اول»آمده است:  -هاى لغوى استترین معجماز قدیمى

15/327) 

 دارای دو اصل است:« أول»آورده است  «مقاییس اللغه »ت ابن فارس در

 ابتدای امر، که واژه اوّل، به معنای ابتدا، از این اصل است.-الف

 ی امر، تأویل کالم به معنای عاقبت و سرانجام کالم، از این باب است.انتها-ب
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به معناى بازگشت است. حکم را تأویل به اهلش داد یعنى حکم  «آل یؤول »گوید:در ادامه می

که به معناى سیاست باشد نیز از همین باب است، « ایاله»ها بازگشت داد و رد کرد، را به سوى آن

مداران است و آل رجل یعنى رعیت و زیردستان او. تأویل نیز از ه سیاستزیرا بازگشت مردم ب

 و آیه«. کندهمین باب است که به معناى عاقبت و چیزى است که یک شى به آن بازگشت مى

کتاب ، یعنى سرانجام به کار رفته است، در همین معنا ﴾هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴿

یابند) یعنى هنگام قیامت، وعده و وعیدهاى شوند، در مىخدا را در هنگامى که برانگیخته مى

اوّل الحکم الى اهله، یعنى، حکم را به ایشان ارجاع »نویسد: یابند(. وى مىقرآن را تحقق یافته مى

 .(158 /1 :1404ابن فارس، «)داد.

، ضمن بیان آنچه ازهرى، ابن فارس، جوهرى «العرب لسان »ه. ق.( در 711)متوّفاى  «ابن منظور »ت

درباره تأویل، سؤال شد. وى گفت:  «ابو العباس احمد بن يحيى »نویسد: ازاند، مىو ابن اثیر آورده

هاى تأویل، معنى و تفسیر، یکى هستند. از لیث نیز نقل شده است که گفت: تأوّل و تأویل، واژه

دارد و بیان آن جز با کالم دیگر ممکن نیست. ابن منظور  تفسیر کالمى است که معانى مختلف

وَ لَمَّا ﴿ وى آیه« دبّره و فسّره، آن را تدبیر و تفسیر کرد.»یعنى  ﴾اوّل الكالم و تأوّله ﴿ افزاید:مى

لم یکن معهم علم تأویله، دانش تأویلش با آنان » کند:را چنین معنا مى (39 /يونس) ﴾يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ

لمّا يأتهم ما يؤول اليه  ﴿ اند:افزاید: بعضى نیز آیه را چنین معنا کردهاو در این باره مى«. نیست

، هنوز به سرانجام کارشان در تکذیب که همان عقوبت است ﴾امرهم فى التّكذيب به من العقوبة

كَذِلكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ  ﴿ فرماید:دلیل این معنا، ادامه همین آیه است که مى«. اندنرسیده

التأویل »ابن منظور از ابو عبیده نقل کرده که گفته است:  (39 /یونس) ﴾كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

 .(32 /11 :1414ابن منظور، «) المرجع و المصیر، تأویل محل رجوع و بازگشت است.

اوّله الیه تأویال، یعنى آن را تفسیر »نویسد: ه. ق( در تاج العروس مى 1205ت زبیدى )متوفاى 

، بیان تفصیلى از قصص است که در قرآن، به طور مجمل «تفسیر» اند:و برخى دیگر گفته«. کرد

گویند و نیز تبیین امورى است آمده است و نیز تقریب به ذهن کردن معناى الفاظ غریب قرآن را 

، بیان کردن معناى الفاظ متشابه آن است «تأویل»ها نازل شده است و که آیاتى از قرآن درباره آن

 .(32ت 31صص/14 :1994 مرتضى زبیدى،که نّص نیست، لذا قطع به مدلول آن نداریم.) 
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آن « دادن چیزى به اصلبازگشت »و « رجوع»گرفته شده و به معناى « اول»از ریشه « تأویل»ت 

چه از کتب لغت نقل شد، ذکر نکات زیر قابل با توجه به آن. (99 :1412است.)راغب اصفهانی، 

، به معناى دیگرى نیامده «مرجع»یا « رجوع»جز به معناى « اول»توجه است:نکته اول آن که واژه 

و تأویل )مصدر باب )صیغه فعلى از باب تفعیل( « اوّل»است، گر چه براى مشتقات آن مانند 

گاهى به معناى مصدرى « تأویل»و « اول»تفعیل(، معناى دیگرى ذکر شده است.نکته دوم آن که 

اند و گاهى به غیر معناى مصدرى. به طور مثال، گاهى به معناى رجوع و ارجاع و به کار رفته

أویل به معناى غیر اند. در این میان استعمال واژه تگاهى به معناى مرجع و عاقبت به کار رفته

مصدرى شیوع بیشترى دارد، تا معناى مصدرى آن.نکته سوم آن که در کتب لغت، مجموعا چهار 

. تفسیر 3. سیاست کردن، 2. مرجع و عاقبت، 1به ترتیب زیر است: معنا براى تأویل ارائه شده که

 . انتقال از معناى ظاهرى لفظ به معناى غیر ظاهر.4و تدبیر، 
 

 در اصطالح تاویل-2-2-2

که در این  .گران علوم قرآنی بسیار مورد توجه بوده استواژه تأویل در نظر مفسران و پژوهش

 جا به بعضی از آن معانی اشاره می شود.

هاى خود، اى درباره تأویل داشته و در نوشتهاز جمله کسانى است که نظریه ویژه «ابن تیمیه »ت

  شود.در این باره بحث نموده است. در این جا به برخى از نظریات او پرداخته می

 گوید: تأویل، لفظ مشترک بین سه معناست:مى «ابن تیمیه»

 ت.. حقیقت خارجى. مقصود خداوند از تأویل قرآن، این معناس1

 اند.، تأویل را به این معنا استعمال کرده«ابن عباس و مجاهد ». تفسیر و بیان. علماى سلف چون2

 (.23 :تاابن تیمیه، بی . معناى خالف ظاهر که اصطالح متأخّران است.)3

گردد و بر آن مبتنى است، ء بدان بازمى، تأویل حقیقتى است که هرشىطباطبایی ت از نظر عالمه

خوانیم و شود که در وراى این قرآن که ما آن را مىفرماید: از آیات شریفه استفاده مىمىلذا 

روح به جسد و ممّثل با  فهمیم، حقیقت دیگرى است که نسبت آن با قرآن، نسبتمعانى آن مى

خوانده است که تمام معارف قرآن و « کتاب حکیم»که خداوند متعال آن را مثل است، همان

 صص /3 :1417.)طباطبایی،برآن مستند است و آن، از سنخ الفاظ و معانى آنها نیست مضامین آن

 (24ت 23
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 چه از ظاهر آیات کریمه: تاویل قرآن، طبق آنآورده استدر تعریف تاویل  «علی اکبر بابایی» 

مصادیق ) آیاتی که در بردارنده تاویل در مورد قرآن کریم است( و روایات؛ آن قسم از معانی و 

کسی « و ائمه اطهارنبی اکرم» آیات کریمه است که جز خدای متعال و راسخان در علم

 :1388داند و فهمیدن آن بر مبنای ادبیات عرب و اصول محاوره میسر نیست.) بابایی، آن را نمی

34). 

 تأویل از دیدگاه آیت اهلل معرفت-3

ای پاره زگشت، مفهوم عامی دانسته که درمعنای رجوع و با به«أول»را از«تأویل»معرفتهلل ا آیت

و برای  های مختلف استتتطبیق بر زمانها و مکان انطباق بر جریانات مشابه و قابل موارد، قابل

بدر است که  دست آمده در جنگسورة انفال استناد میکند که در مورد غنائم به41نمونه به آیة

برانگیز است و در توجیه چیزی شک«تأویل» از نظتر ایشتان،. شودشامل غنایم دیگر نیز می

متشابه بوده و رفع شبهه با وجه صحیح مدنظر  متشابهات کاربرد دارد که شامل لفظ و عمتل

رود که گفتار یا کرداری موجب شبهه و سرگردانی گردد. به کار می به و در متوردی. است

است که عالوهبر رفع سبب پوشیدگی حقیقت  کردن شبهه به برطرف« تأویل»عبتارت دیگتر،

 ق(. 1427)معرفت،کند ابهام، رفع شبهه نیز می

 تأویل در قرآن-4

و به « تأویل»هاى گسترده درباره اى براى بحثکاربرد واژه تأویل در آیات قرآن کریم، انگیزه

سوره آمده است. در  7آیه و  15شده است. این واژه در قرآن، هفده بار در « تأویل قرآن»ویژه 

سوره یونس، درباره قرآن به کار رفته است که  39سوره اعراف و  53سوره آل عمران و  7آیات 

از سوره آل  7شده است. در این باره، آیه « تأویل قرآن»منشأ بحث و گفتگوى مفسّران درباره 

سوره  101و  100، 45، 44، 37، 36، 21، 6عمران نقش محورى دارد. واژه تأویل در آیات 

، تفسیر و معنا «تعبیر خواب»یا به کار رفته است و مفسّران عموما آن را به یوسف درباره رؤ

سوره کهف درباره تأویل کارهاى خضر علیه السّالم است که موسى  82و  78اند. آیات کرده

سوره نساء،  59تأویلش را به او یادآور شد.آیه ها را نداشت و خضرعلیه السّالم تحمّل آن

سوره اسراء درباره تأویل ایفاى کیل و میزان  35زع به خدا و رسول، و آیه درباره تأویل رّد تنا

توان کاربرد واژه تأویل را در قرآن به در معامله است. با نگاهى به این گزارش اجمالى، مى

 صورت زیر خالصه کرد:
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 .هاى آل عمران، اعراف و یونس که درباره قرآن است(. تأویل قول )آیات سوره1

 .هاى نساء، اسراء و کهف(عل )آیات سوره. تأویل ف2

 .(34 :1376. تأویل رؤیا )آیات سوره یوسف(.)شاکر، 3

 تاویل-1-4

جا ذکر روایتی در تفسیر البرهان فى تفسیر القرآن بحرانی به تاویل این آیه پرداخته که در این

: ﴾الَّذِينَ كَفَرُوا﴿ تعالى:ابن شهرآشوب: عن جعفر، و أبی جعفر )علیهما السالم(، فی قوله  شود.می

 /5: 1416بحرانی، ) «.عن والیة علی بن أبی طالب  ﴾وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيِل اللَّهِ﴿ یعنی بنی أمیة،

الذين ﴿روایت کرده است که منظور ازابن شهر آشوب از امام محمد باقر و امام صادق (55

است.  بازداشتن از راه خدا یعنی والیت امیرالمومنین ﴾سبيل اهلل﴿بنی امیه و منظور از ﴾كفروا

در آیه به  ﴾سَبِيلِ اللَّهِ ﴿و ﴾الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿عبارتمردم از پذیرفتن والیت امیرالمومنین بازداشتن

شود ولی در این ی کافران که مردم را از راه خدا باز داشتند میو شامل همه مطلق استصورت 

 ذکر شده است.کافران بنی امیه و مصداق اتم راه خدا والیت امام علیروایت مصداق اتم 

رساند و بزرگترین باطل شدن اعمال ماهیت یک موضوع را که همان انحراف از حق است می

مصداق اتم و است که کافران از والیت علیانحراف دور شدن از خط والیت امام علی

ی بیان مصداق روایت از نوع جری و تطبیق  و از دسته باشد؛ بنابراین تاویل در ایناکمل آیه می

 باشد.مطلق می

 2 محمد/-5  

مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِم كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ  وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى ﴿

چه و کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند و به آن» ( 2/محمد ) ﴾وَ أَصْلَحَ بالَهُم

نازل شده و همه حقّ است و از سوى پروردگارشان نیز ایمان آوردند، خداوند بر محمد 

 «.کندبخشد و کارشان را اصالح مىشان را مىگناهان

 تفسیر-1-5

که ظاهر این ﴾مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلىوَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ  ﴿

 صدر آیه مطلق آمده، این است که مطلق دارندگان ایمان و عمل صالح منظورند، در نتیجه جمله
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داند، قیدى احترازى که ایمان آوردن را مختص به یک طائفه مى ﴾مُحَمَّدٍ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى﴿

َو هَُو ﴿ خواهد بود، نه تاکید که صرفا به خاطر عنایتى که به ایمان دارد قید مزبور را آورده باشد.

در است.  « بِما نُزِّلَ » راجع به« هو» اى است معترضه. و ضمیراین قسمت، جمله ﴾الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

آیه شریفه، اضالل اعمال که در آیه قبلى بود با تکفیر سیئات و اصالح بال مقابله شده، در این 

شان هدایت کرد. شان به سوى غایت سعادتشود که ایمان و عمل صالحنتیجه معنایش این مى

شود مگر با تکفیر گناهان، چون با بودن گناهان چیزى که هست چون این هدایت تمام نمى

معناى آیه  دهد، لذا تکفیر سیئات را هم ضمیمه اصالح بال نمود.ت دست نمىوصول به سعاد

کشد، و هم در دنیا و شان مىاى بر روى گناهاناین است که خداوند با عفو و مغفرت خود پرده

که دین حق دینى است که با کند، اما در دنیا براى اینهایشان را اصالح مىهم در آخرت دل

اقتضایش را دارد موافق است، و احکامش مطابق همان فطرتى است که  چه فطرت انسانىآن

طلبد مگر چیزى را که خداى تعالى بشر را بر آن فطرت آفریده، و فطرت اقتضاء ندارد و نمى

چه خدا نازل کرده و عمل به آن وضع انسان کمال و سعادت انسان در آن است، و ایمان به آن

که آخرت، عاقبت همین زندگى کند. اما در آخرت براى اینىاش اصالح مرا در مجتمع دنیایى

) طباطبایی، .دنیا است، وقتى آغاز زندگى توأم با سعادت باشد، انجامش نیز سعید خواهد بود

 (339ت 338صص /18: 1374

 تاویل-5-2

 در منابع روایی حدیثی وجود دارد که به بیان تأویل این آیه پرداخته آن را ذکر می کنیم: 

علی بن إبراهیم، قال: أخبرنا الحسین بن محمد، عن المعلى بن محمد بإسناده، عن إسحاق بن 

مُحَمَّدٍ في  وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى﴿: عمار، قال: قال أبو عبد اهلل 

؛ 55 /5: 1416) بحرانی، .﴾، هكذا نزلت سَيِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُمْوَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ علي

؛ قمی مشهدی، 301 /2: 1363؛ قمی، 21 /5: 1415؛ فیض کاشانی، 27 /5: 1415عروسی حویزی،

1368 :12/ 215). 

گونه نازل شده فرمود: این آیه در صل ایناسحاق بن عمار روایت کرده است که امام صادق

وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِم » في علي« مُحَمَّدٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَ َعمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّلَ عَلى وَ﴿است

. و کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته انجام دادند و به ﴾كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بالَهُم
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و همه حّق است از سوى پروردگارشان ایمان ه در مورد علینازل شدچه بر محمد آن

 کند.بخشد و کارشان را اصالح مىشان را مىآوردند، خداوند گناهان

نازل شده است را شامل چه که بر پیامبری آنمطلق است همه ﴾مُحَمَّدٍ نُزِّلَ عَلى﴿عبارت

نازل  بر پیامبری علیدربارهچه که شود ولی در این روایت مصداق اتم آن یعنی آنمی

ی مطرح شده است؛ بنابراین تاویل در این روایت از نوع جری و تطبیق و از دسته شده است

 باشد.بیان مصداق مطلق می

 9محمد/-6

  (9 /محمد) ﴾ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبََطَ أَعْمالَهُم﴿

چه خداوند نازل کرده کراهت داشتند؛ از این رو خدا اعمالشان این به خاطر آن است که از آن»

 «. را حبط و نابود کرد

 تفسیر-1-6

قرآن شریف و شرایع و احکامى است که خداى تعالى بر پیغمبرش نازل و  ﴾ما أَنْزَلَ اللَّهُ﴿مراد از 

از پیرویش  خلق را مامور به اطاعت و انقیاد از آن کرده، و کفار نسبت به آن کراهت داشته و

 (347 /18: 1374استکبار ورزیدند.) طباطبایی، 

 تاویل-2-6

جا ذکر روایتی در تفسیر البرهان فى تفسیر القرآن بحرانی به تاویل این آیه پرداخته که در این

 شود.می

محمد بن العباس، قال: حدثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن خالد عن 

ابن الفضیل، عن أبی حمزة، عن جابر، عن أبی جعفر )علیه السالم(، أنه قال:  محمد بن علی، عن

از  ( 58 /5: 1416بحرانی،)«. ﴾فَأَحْبََطَ أَعْمالَهُمْ في علي ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿قوله تعالى: »

ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ ﴿ در مورد آیه فوق فرمود: جابر روایت شده است که امام محمد باقر

چه خداوند در مورد امام ، این به خاطر آن است که از آن﴾اللَّهُ َ في علي َ َفأَحْبََطَ أَعْمالَهُم

انزل » عبارتنازل کرده کراهت داشتند؛ از این رو خدا اعمالشان را حبط و نابود کرد. علی

احکامی را که خدا بر پیامبر نازل کرده را شامل  ی شرایع وو همه به صورت مطلق آمده« اهلل

 بر پیامبر نازل شده را به چه درباره امام علیشود ولی در این روایت کراهت داشتن آنمی
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کند؛ بنابراین تاویل در این روایت از نوع جرح و تطبیق و از عنوان مصداق اتم آن معرفی می

 باشد.ی بیان مصداق میدسته

 15محمد/ -7

وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ  َعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ  مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتي﴿

غْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبينَ وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَ لَهُمْ فيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ مَ

 (15/محمد) ﴾فِي النَّارِ وَ سُقُوا ماءً حَميماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُم

توصیف بهشتى که به پرهیزگاران وعده داده شده، چنین است: در آن نهرهایى از آب صاف و » 

نهرهایى از شراب )طهور(  خالص که بدبو نشده، و نهرهایى از شیر که طعم آن دگرگون نگشته، و

ها در آن از همه انواع که مایه لذّت نوشندگان است، و نهرهایى از عسل مصفّاست، و براى آن

ها همانند ها وجود دارد؛ و )از همه باالتر( آمرزشى است از سوى پروردگارشان! آیا اینمیوه

وند که اندرونشان را شکسانى هستند که همیشه در آتش دوزخند و از آب جوشان نوشانده مى

  «.کند؟از هم متالشى مى

 تفسیر-1-7

به معناى صفت است، یعنى صفت بهشتى که خدا به متقین اند به طورى که گفته« مثل» کلمه

وعده داده که در آن داخلشان کند چنین و چنان است. چه بسا از مفسرین کلمه مذکور را حمل 

اش اعالى از تر و درجهاند که بهشت رفیعبر همان معناى معروفش کرده و از آن استفاده کرده

تواند با آوردن مثل، حد معین کرد. و لفظ، تنها مىآن است که بتوان با زبان و توصیف برایش 

آنها که ایمان آورده و اعمال صالح » در آیه مورد بحث عبارتذهن را به نوعى به آن نزدیک کند. 

تبدیل شده، تبدیل الزم از ملزوم، چون تقوى و « متقون» که در آیه قبلى بود، به عبارت« کردند

یعنى آبى که با  ﴾فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ ﴿صالح است. پرهیز از خدا مستلزم ایمان و اعمال

نهرهایى از شیر  ﴾وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ  َعْمُهُ ﴿دهد.زیاد ماندنش بو و طعم خود را از دست نمى

یعنى نهرهایى از خمر  ﴾رِبِينَوَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّا ﴿ کند.که مانند شیر دنیا طعمش تغییر نمى

یا صفت مشبهه مؤنث و وصف خمر است « لذة» که براى نوشندگان لذت بخش است. و کلمه

و یا مصدرى است که به وسیله آن، خمر با مبالغه توصیف شده است و یا مضافى از آن در تقدیر 

، یعنى عسل خالص و ﴾مُصَفًّى وَ أَْنهارٌ مِنْ عَسَلٍ﴿ باشد.مى« من خمر ذات لذة» است، که تقدیر آن
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بدون موم و لرد و خاشاک و سایر چیزهایى که در عسل دنیا هست و آن را فاسد و معیوب 

 ﴾وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴿ دهد.در این جمله مطلب را عمومیت مى ﴾ولَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ﴿کند،مى

ها به هیچ کدورتى مکدر و به کند و دیگر عیش آنمىآمرزشى که تمامى گناهان و بدیها را محو 

که رحمت خدا اشاره است به این« ربهم» هیچ نقصى منقص نیست. و در تعبیر از خدا به کلمه

در این جمله یکى از دو  ﴾كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ  ﴿ اش سراپاى آنان را فرا گرفته.و رأفت الهیه

شود، مثل طرف قیاس حذف شده، تقدیرش این است که: آیا کسى که داخل چنین بهشتى مى

شان آبى است بسیار بسیار داغ که کسى است که او جاودانه در آتش است. و نوشیدنی

هم به  شانسوزاند؟ و نوشیدنکند و اندرونشان را بعد از نوشیدن مىهایشان را تکه تکه مىروده

: 1374.) طباطبایی،  ﴾وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ﴿ کراهت و جبر است، هم چنان که فرموده:

 (352ت 351صص /18

 تاویل-2-7

و تفسیر فرات الکوفی برای تاویل این آیه  البرهان فى تفسیر القرآن بحرانی دو روایت از تفسیر

 شود.ذکر می

 ، ثم قال:﴾، و هم آل محمد و أشياعهممَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿: قال أبو عبد اهلل الف(

 مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ  ، و قوله تعالى:فِيها أَنْهارٌ، فاألنهار رجالأما قوله تعالى:  :[ أبو جعفر ]قال ﴿ 

، و أما قوله فإنه اِإلمام  في البا ن، و قوله تعالى: وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ  َعْمُهُ  فهو علي 

، فإنه علمهم يتلذذ منه شيعتهم، و إنما كنى عن الرجال باألنهار وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ تعالى:

 .﴾هم أصحاب الجنة و مالكها وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ، فاألئمة  لهعلى سبيل المجاز، أي أصحاب األنهار و مث

، أي من والى أمير ، والية أمير المؤمنين وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ و أما قوله تعالى: ﴿: ثم قال 

هُوَ خالِدٌ فِي كَمَنْ ﴿: . ثم قال ﴾له مغفرة من ربه، فذلك قوله تعالى: وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ المؤمنين 

النَّارِ، أي إن المتقين كمن هو خالد داخل في والية عدو آل محمد، و والية عدو آل محمد هي النار، 

: 1416)بحرانی، .﴾من دخلها فقد دخل النار، ثم أخبر سبحانه عنهم: وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُم

5/ 75) 

و  منظور از پرهیزگاران، اهل بیت ﴾وُعِدَ الْمُتَّقُونَ الْجَنَّةِ الَّتيمَثَلُ ﴿ فرمود:امام صادق 

 مراد « فیها أَنَهار» :فرموده استسپس امام صادق فرمود که امام محمد باقرپیروانشان هستند. 
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مِنْ لَبَنٍ وَ أَنْهارٌ ﴿است. مراد ازعلی ﴾مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴿باشد. معنای باطنی از انهار، مردانی می

علم ائمه است که  ﴾وَ أَْنهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبينَ﴿است، و اما منظور از امام ﴾لَمْ يَتَغَيَّرْ  َعْمُه

به صورت مجازی، « انهار»توسط واژه « رجال»همانا از برند. شیعیان از علم آنان لذت و بهره می

که « واسئل القریه»است؛ مانند « اصحاب االنهار»، «انهار»کنایه آورده شده است؛ یعنی مراد از 

 اصحاب بهشت و مالک بهشت هستند.است. پس ائمه« واسئل اهل القریه»منظور از آن 

ایمان داشته باشد، آن است که هر کس به والیت امیرالمومنین ﴾وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴿منظور از

یعنی آیا متقین مانند کسانی هستند که  ﴾َكَمنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّارِ﴿ .خداوند او را خواهد آمرزید

، والیت دشمن آل «نار»هستند؟ و مراد از جاودانه داخل در والیت دشمن آل محمد

است. هر کس داخل این والیت شود، قطعاً داخل آتش شده است. سپس خدای محمد

 «کند.وند که اندرونشان را از هم متالشى مىشو از آب جوشان نوشانده مى» سبحان خبر داد که:

ی پرهیزگاران را باشد و همهمی« الف و الم» عام است؛ زیرا جمع محلی به« الَمُتَّقُونَ »عبارت

شود ولی روایت اهل بیت و پیروانشان را مصداق اتم پرهیزگاران ذکر کرده است. تاویل شامل می

« االنهار»باشد. در آیه عبارتی بیان مصداق عام میدستهدر این روایت از نوع جرح و تطبیق و از 

به معنای نهرها آمده است که نهرهایی از آب و شیر و شراب طهور و عسل گفته شده است اما 

 و عبارتبه امام علی« مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ» به مردان و عبارت« االنهار» در روایت عبارت

به شیعیان ائمه  ﴾وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبينَ﴿ و عبارتبه امام ﴾غَيَّرْ  َعْمُهوَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَ﴿

به عنوان مجاز برای ائمه به تاویل برده « االنهار» برند وعبارتکه از علم ائمه لذت و بهره می

های که عبارتبنابراین تاویل در این تأویالت غیرازمعنای عرفی وظاهری آیه است؛ شده است؛ 

مطلق است و به طور کلی  ﴾وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴿ باشند.  عبارتذکر شد از نوع روایات بطنی می

آمرزش پروردگار را بیان کرده است ولی در روایت مصداق اتم آمرزش برای کسانی که به والیت 

تاویل در این عبارت از نوع جری و  ایمان داشته باشد مطرح شده است؛ پس،امیرالمومنین

ی و همهمطلق است  ﴾كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النَّار ﴿باشد.  عبارتی بیان مطلق میتطبیق و از دسته

دشمنان اهل شود اما در روایت مصداق اتم آن شامل میکسانى را که همیشه در آتش دوزخند 

بیان مصداق  یاز نوع جری و تطبیق و از دستهکند؛ بنابراین تاویل در این عبارت بیت را ذکر می
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دانسته شده که تأویل از نوع باطنی به ، والیت دشمن آل محمد«نار»مراد از باشد.مطلق می

 شمار می رود.
حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ قَالَ ﴿ ب(

يِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَابِرٍ عَنْ  ُعْمَةَ الْجُعْفِ

[ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ اللَّهِ ]تَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ سَيِّدِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ 

)فرات کوفی،  ﴾قَالَ هِيَ فِي عَلِيٍّ وَ أَوْلَادِهِ وَ شِيعَتِهِمْ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَ هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ. الْمُتَّقُونَ

 در مورد آیهشده که مردی از امام جعفر صادق(. از مفضل بن عمر روایت 417 /1: 1410

و در پاسخ فرمود: منظور از پرهیزگاران علیسوال کرد،امام ﴾وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتي﴿

شود ولی ی پرهیزگاران را شامل میو همه عام است« الَمُتَّقُونَ »واژه اوالدش و شیعیان او هستند. 

اوالدش و شیعیان او را مصداق اتم پرهیزگاران ذکر کرده است. تاویل در و روایت امام علی

 باشد.ی بیان مصداق عام میاین روایت از نوع جری و تطبیق و از دسته

 پیشینه پژوهش-8
ی تحریر های متعدد و متفاوتی پیرامون تاویل قرآن کریم به شکل کتاب و مقاله به رشتهپژوهش

ی تاویل پرداخته و در برخی موارد به عنوان شرح و توضیح کلمهدر آمده است که عمدتا به 

تواند تا ها ذکر شده است. در ادامه به تحقیقاتی که میدر آننمونه اندکی از کالم اهل بیت

 شود:حدی مرتبط با این موضوع باشد، اشاره می

 ها:كتاب-1-8

ر. در این اثر الف( ابتدا معنای ، قم، مه1396ت التمهید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفت، 1

تاویل بیان شده و بعد به تفاوت تفسیر و تاویل اشاره کرده است. ب( معنای ظهر و بطن را بیان 

ای برای تاویل آورده که یک مورد آن از مصطلحات اهل حدیث و سه کرده و معانی چهارگانه

های ا و عاقبت امر که در سورهمورد آن درباره قرآن است، مانند: رفع شبهه کردن ت تعبیر روی

( به این تاویالت اشاره شده است. ج( معنای تاویل از دیدگاه 35(، و اسراء)6(، یوسف)78کهف)

عالمه طباطبایی، ابن تمیه و رشید رضا که با یکدیگر تفاوت نظر داشتند. د(  چونمفسرانی 

 ران شیعه و اهل سنت در راسخون در علم معرفی گردیده و همچنین نقاط اشتراک و افتراق مفس
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ی ی اشتراک کتاب مذکور با این پایان نامه در زمینهاین زمینه بیان شده است. نقاط اشتراک: نقطه

 باشد. مفهوم شناسی واژه تاویل می

، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه. این 1376های تاویل قرآن، محمد کاظم شاکر، ت روش2

ی معرفت دینی شناسی تاویل قرآن در سه حوزهمعناشناسی و روشدار بحث در کتاب عهده

ی فقه واصول. بنابراین عمده اند از: آیات و روایات، حوزه مکاتب باطنی و حوزهاست که عبارت

ی روایی، شناسی تاویل، در سه حوزهمباحث این کتاب، حول دو محور معناشناسی و روش

نیز از قبیل؛ عوامل موثر در فهم تاویل قرآن و  باطنی و اصولی است، گرچه مباحث دیگری

آگاهان به تاویل را نیز در بر دارد. نقاط اشتراک: نقطه اشتراک کتاب مذکور با این پایان نامه در 

 باشد. شناسی واژه تاویل میزمینه مفهوم

 اسالمى. این علوم جهانى مرکز، قم، 1382، محمد کاظم شاکر، تفسیرى هاىروش و ت مبانى3

 فهم مبانى کلّیات،: بخش سه، در که گماشته هّمت «تفسیرى هاىروش و مبانى» تبیین به کتاب

 علیهم بیت اهل و تابعین، صحابه، ،«آله و علیه اللّه صلّى» پیامبر عصر در قرآن تفسیر و قرآن،

 قرآنى کاربردهاى و اصطالح لغت، نظر از تأویل و تفسیر اول، درس در .است شده تنظیم السّالم

 ضمن هفتم، درس در .است گرفته قرار بررسى مورد نظران صاحب برخى نظریات نقل با همراه

 و هاآن در رفته کار به واژگان معناشناسى به فریقین بین در باطن و ظاهر روایات از گزارشى

 هاىگیرى موضع و هادیدگاه بیان با هشتم، درس در. شده است پرداخته یکدیگر با ارتباطشان

 فهم مبانى و باطن تفسیر» معناى در شناسان قرآن نظریات باطن، و ظاهر روایات قبال در مختلف

  .شده است مطرح «قرآن

 ارشاد و فرهنگ ، وزارت1373 ،زنجانى عمید قرآن، عباسعلى تفسیر هاىروش و ت مبانى4

-هنگام تدریس روش، در نجف اشرف، به 1342ی کتاب حاضر، ابتدا در سال متن اولیه اسالمى،

های تفسیری فراهم آمد. سپس، در ضمن تدریس مکرر مباحث آن در دانشکده الهیات و دانشگاه 

  تربیت مدرس مطالب و موضوعاتش تکمیل شده است. این کتاب در نه فصل تنظیم شده است.

اند: ضرورت شناخت فصل اول کتاب؛ کلیات است که در این فصل مباحث زیر بررسی شده

های تفسیری. در جایگاه علم تفسیر، سیر تحوالت در تفسیر قرآن، تحول مبانی و روشقرآن،

فصل دوم: وجوه شناخت قرآن، علل اختالف در تفسیر قرآن، علل پیدایش اختالف.در فصل 

های تفسیری. در فصل چهارم: تفسیر نقلی یا تفسیر به سوم: تعریف عناوین کلی مبانی و روش
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تفسیر به رای. در فصل ششم: تفسیر رمزی، تفسیر اشاری، تفسیر شهودی. ماثور. در فصل پنجم: 

در فصل هفتم: تفسیر عقلی و اجتهادی. در فصل هشتم: تفسیر قرآن به قرآن. در فصل نهم: تفسیر 

قرآن بر اساس کتاب، سنت، عترت و عقل نقش تفکر و تعقل در فهم صحیح قرآن، مقدمات 

نقطه اشتراک کتاب  ی وحی بررسی شده است. نقاط اشتراک:علمی تفسیر قرآن مراجعه به مجار

 تفسیر، چون موضوعاتى بررسى به این است که در فصل دوم کتاب مذکور با این پایان نامه

  پرداخته است. تنزیل تأویل،

، تهران، دارالکتب السالمیه. 1417ت تفسیر المیزان فی التفسیر القرآن، محمد حسین طباطبایی، 5

ر نویسنده به شانزده مورد تاویل و تفاوت آن با تفسیر پرداخته و برای هر کدام از یازده در این اث

به مصادیقی اشاره کرده و در پایان آیه مورد نظر اذعان داشته که این توضیحات  29سوره جزء 

 رسد همان تاویل آیات است. از باب مصداق است ولی تفسیر نیست که به نظر می

یات الظاهره فی فضایل العتره الطاهره نوشته آقای علی استر آبادی تاویل آیات ت کتاب تاویل اال6

آمده است. این کتاب به ترتیب سوره های قرآن است که قرآن از طریق روایات معصومین

از سوره  فاتحه آغاز وبه سوره اخالص ختم شده است .در هر قسمت نیز ابتدا نام سوره بعد 

را در تاویل ه آیه ذکر کرده پس از آن در ذیل آیه روایات اهل بیتآیات مورد نظر را با شمار

آن آیه آورده است . البته نویسنده  آیات را به صورت گزیده آورده به همین دلیل در این بین نام 

 بعضی از سور قرآن نیامده زیرا روایتی ذیل آیات آن سوره نیافته است.

 مقاالت-2-8

پرداخت  و تأویل قرآناهل بیت در پژوهشی به بررسی 1382سید حسین تقوی در سال -1

در شیوه تفسیر قرآن، که از روایات به یکى از آموزه هاى اهل بیتکه نتایج زیر حاصل شد

است که در پرتو این « تأویل»دست مى آید، گشودن دریچه اى نو و هماهنگ با زمان به نام 

را از نهان عیان ساخته و آن را به رایگان  روش، شهرى از علم را بنیان نهاده و هزاران ناگفته

که داراى براى بهره مندى در اختیار همگان قرار داده اند و گمان مى رود این آموزه عترت

معناى روشن و آشکارى است، به دلیل کاربردهاى مختلف و اظهارات ناآگاهان و آمیختگى 

، «تأویل»ا که در تبیین مفاد واژه اصطالحات با یکدیگر غبارى از ابهام بر آن نشسته، تا آن ج

 برشمرده اند. ولى بر ماست که در میان 2دانشمندان علوم قرآن و تفسیر، افزون بر ده نظریه را
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روایات، به جستوجوى حقیقت تأویل برآییم که به گونه آشکار به آن پرداخته شده و بر آن اصرار 

ساختن واژه ها و حقایقى دیگر همچون و تأکید گردیده است و کشف این حقیقت جز با همراه 

ظاهر، باطن، تنزیل و تفسیر امکان پذیر نیست. در مرحله اول، به تبیین تأویل نصوص اهل 

که اطالعات  خواهیم پرداخت و سپس در پى همخوانى آن با مفاد آیات قرآنى برمى آییمبیت

بال در این زمینه به آن پرداخته در این روش از طریق داده های ثانویه  مقاالتی که ق به دست آمده

 شده است به دست آمده است.

بطن و تأویل در پژوهشی به بحث و بررسی پیرامون  1384علوی مهر، رشاد، بابایی در سال -2

ترین تأویل از مهم اند که در ادامه به نتایج به دست آمده زیر می توان اشاره کرد.پرداخته قرآن

قرآن، هم ظاهر دارد و هم  .شودقرآنی از آن بحث می هایموضوعاتی است که در دانش

 از هم و است حجت ظهور چون کنیم، تمسک قرآن ظاهر به هم ما گویدمی دیدگاه این  باطن.

 کنیم. استفاده قرآن باطن

انواع تأویالت اهل بیت ( در پژوهشی به بررسی 1399قهاری کرمان و همکاران در سال )-3

یکی از آموزههای  ، پرداختیم که نتایج زیر حاصل شد.هفدهم قرآن کریمعلیهم السالم در جزء 

در بیان معارف قران کریم که از روایات به دست می آید ،گشودن دریچه های نو اهل بیت

معانی و مصادیق باطنی آیات قرآن  است که در پرتو آن، )تاویل( وهماهنگ با زمان به نام

های باطنی بر آنچه از ظاهر آنها استفاده میشود؛ دارای الیهاستخراج می گردد.آیات قرآن افزون 

باشد. این می یافتن به تأویل قرآن از طریق معصومینیا تأویل است و بهترین راه دست

قرآن  17در جزء  پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سوال هست که انواع تأویالت اهل بیت

قرآن از بین روایات  17مربوط به جزء بیت کدام است در این راستا روایات تأویلی اهل

آیه در دو سوره  190تحلیلی مشخص شد که از مجموع  -تفسیری استخراج و با روش توصیفی

در تأویلی از اهل بیتروایت  117آیه از تأویل برخوردارند که جمعًا 53انبیا و حج، تعداد

روایت  39ن معنای باطنی آیات، روایت به بیا 11روایت، 117ذیل این آیات آمده است. از این 

روایت به بیان مصداق  64روایت به بیان مصداق عموم آیه و  3به بیان مصداق باطنی آیات، 
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اطالق آیه پرداخته اند. الزم به ذکر است که در این روایات، آیات قرآن عمدتا به اهل بیت 

 .ودوستان ومخالفان ایشان تاویل شده است

بررسی انتقادات ذهبی بر تأویالت ( در پژوهشی به بررسی 1399ر سال )دیاری بیدگلی و قنبری د

 های حاصل ازیافته پرداختند که نتایج زیر حاصل شد. اهلل معرفت شیعه با تأکید بر آرای آیت

این انتقادات  پژوهش این است که تفاوت نگرش ذهبی در تبیین ماهیت بطن و تأویل، منجر به

را همتای تأویل، مفهوم  شمولی قرآن، بطنبه جاودانگی و جهان معرفت باتوجههلل ا شده و آیت

مصادیق نوظهور است. تطبیق مفهوم  انطباق بر عامی دانسته که با الغای خصوصیات از آیه، قابل

 (.باشدصحیح تأویلی است که موردقبول ذهبی نیز می عام بر مصادیق مختلف مطتابق با معیارهای

 نوآوري پژوهش-9

های مختلفی پیرو داستان ها و تاویالت قرآنی انجام شده است که در اینجا به  اصوال پژوهش

ها اشاره شد.که در بعضی از انها به داستان های قرآنی و یا تاویالت قرآن به چند مورد از پیشینه

در مورد همه آن ها توضیح داده شده است کما اینکه در  به اجمالصورت کلی پرداخته شده و 

که تاکنون  پرداخته شده است 26به طور اخص به بررسی تاویالت قرآن در جزءپژوهش حاضر 

 باشد.در هیچ پژوهشی انجام نشده است و از همین جهت دارای نوآوری و یا همان وجه تمایز می

 :گیرينتیجه -10

 قرآن کریم به قرار ذیل است :  26نتیجه گیری کلی، از تحلیل محتوای روایات تأویلی در جزء 

در ( 30سوره) احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق، ذاریات تا آیه، 6( در این جزء از قرآن کریم 1

 مورد بررسی قرار گرفتند. آیه 195مجموع 

 آیه دارای روایات تأویلی بودند. 25( در مجموع 2

 . در ذیل این آیات آمده استروایت تاویلی از اهل بیت 30جمعا  (3

ی بیان مصداق مطلق روایت از نوع جری و تطبیق و از دسته 25 ( از تعداد روایات تاویلی، 4

  بودند.

 اند.اشاره کردهی بیان مصداق عام روایت به نوع جری و تطبیق و از دسته 3( هم چنین 5
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ی مورد از روایات تأویلی مورد بحث دارای معنای باطنی هستند که این تأویالت درباره 2( 6

می باشند؛ که ذیل شعیان ائمه، والیت دشمن آل محمد، و ائمه اطهارامیر المؤمنین

 اند. سوره محمد ذکر شده 15آیه 

می باشد. به وامام محمد باقر( بیشترین روایات تأویلی این پژوهش از امام صادق7

عالوه بر آمده است. روایت از امام محمد باقر 10، روایت از امام صادق 13که طوری

و یک روایت از روایت امام رضا 2و روایت از امام علی 2و روایت از پیامبر 3این 

 ذکر شده است. و یک روایت امام سجادامام موسی کاظم

 ی احقاف  آمده است.ی محمد و کمترین تأویالت در سوره( بیشترین تأویالت در سوره8

آید که ساختار قرآن قابل نکته به دست می (از روایات جری و تطبیق و روایات باطنی این9

های بشری نیست. ساختار قرآن چند معناست؛ به این معنا که ممکن است در مقایسه با کتاب

یک زمان دارای دو مفهوم باشد و هر کدام ازآن مفاهیم، قابل انطباق با ظاهر آیه باشد و ظاهر 

است که همین شاخصه سبب شده است . قرآن دارای چند الیه و سطح آیه آن را انکار نکند

 کتابی تاریخی و منحصر به عصر خودش نباشد.

های خوب و بد قرآن در هر عصر توان مصادیق مختلفی را برای شخصیت( این ویژگی که می10

و زمان براساس معیارهای عقلی و قرآنی برشمرد، سبب شده است که قرآن در هر عصر و 

 ای پویا و زنده بوده و جاودانگی آن تضمین شود. زمانه

با توجه به ذو وجوه بودن قرآن در بسیاری از آیات قرآن و نیز مساله جاودانگی قرآن، غالب  (11

کند، قابل انطباق بر همه موارد، مصادیق و آیات قرآن که بر یک مورد یا واقعه خاص داللت می

 ان مالک، روح و باطن آیه مورد نظر هستند.وقایعی است که تا روز قیامت دارای هم

 :منابع

 کریم قرآن

 اسکندریه: داراالیمان. ،. االکلیل فی المتشابه و التأویل(بی تا). حمد بن عبدالحلیما ،ابن تیمیه -1

 قم: مکتب االعالم االسالمی.،. معجم مقاییس اللغه(ه ق1404). حمد ب فارسا ،ابن فارس -2

 بیروت: دار صادر. ،چاپ سوم، . لسان العرب(ه ق1414). مکرمحمد بن م ،ابن منظور -3

قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ،چاپ چهارم ،روش شناسی تفسیر قرآن (.1388). لی اکبرع ،بابایی -4

 تهران. 
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 تهران: بنیاد بعثت.،البرهان فى تفسیر القرآن. ق(1416). اشمه ،بحرانى -5

 . 71شماره  ، آبان « مجله معرفت ،السالم( و تأویل قرآن اهل بیت)علیهم(،1382تقوی، حسین،) -6

 : دار العلم للمالیین.بیروت،الصحاحم(.1956). سماهیل بن حمادا ،جوهرى -7

بررسی انتقادات ذهبی بر تأویالت شیعه با تأکید (،1399دیاری بیدگلی، محمد علی؛ قنبری، مرضیه؛ ) -8

 .40، شمارة11قرآنی، سال  ،پژوهشنامه معارفاهلل معرفتبر آرای آیت

 مفردات ألفاظ القرآن. بیروت: دارالقلم. ق(.1412). سینح ،راغب اصفهانى -9

( روش ها و گرایش های تفسیر 2( و )1منطق تفسیر قرآن)(، 1385)رضایی اصفهانی، محمد علی،  -10

 ش1385قرآن، قم، نشر جامعه المصطفی )ص( العالمیه، 

 بیروت: دارالفکر. ،تاج العروس (.1994). رتضیزبیدی. م -11

 دفتر تبلیغات اسالمى.: قم ،روشهاى تأویل قرآن(. 1376). حمدکاظمم ،شاکر -12

 .103 /3،  1364شیرازى، صدرالدین محمد، تفسیر القرآن الکریم، انتشارات بیدار، قم،  -13

دفتر انتشارات اسالمى قم:  ،چاپ پنجم ،المیزان فى تفسیر القرآنق(. 1417). حمدم ،طباطبایى -14

 .ى مدرسین حوزه علمیه قمجامعه

 35شماره  ،منبع: کتاب نقد  ، قرآن لیبطن و تأو(،1384علوی مهر،حسین؛ رشاد، علی اکبر؛ بابایی) -15

سازمان چاپ وانتشارات  تهران: ،تفسیر فرات الکوفى ق(.1410رات بن ابراهیم.)فرات کوفى. ف -16

 وزارت ارشاد اسالمى.

انواع (، 1399قهاری کرمانی، محمد هادی؛ امین، محمدرضا؛ نصر اللهی پور همت آباد،فاطمه؛ ) -17

رفسنجان  -کرمان ،پایان نامه کارشناسی ارشد،: تأویالت اهل بیت علیهم السالم در جزء هفدهم قرآن کریم

 ««.علیهاالسالم»وی زینب کبریمؤسسه آموزش عالی حوز -

ق(، التاویل فی مختلف المذاهب واالرا . تهران، المجمع العالمی  1427معرفت، محمدهادی؛ ) -18

 للتقریب بین المذاهب السالمیه، المعاونیه الثقافیه مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیه.
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