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با تأکید بر دیدگاه » تأویل«و » بطن«بررسی تطبیقی وجوه معناشناختی و وجودشناختی مفهوم 
  عالمه طباطبایی و امام خمینی

  1مهدي ایزدي

  2علی عبداله زاده

  چکیده:

مرادف با آن استعمال شده است، واژه  ر ارتباط با تفسیر و بعضایکی از مهم ترین مفاهیمی که د  
صرف از معنی «، »ترادف با تفسیر«دیدگاه هاي متعددي وجود دارد که  تأویلاست. درباره  تأویل

مهم ترین این دیدگاه ها است. با وجود این » داللت بر باطن«و نهایتا » ظاهر به معنی خالف ظاهر
یید می کند که خوردار است، ادله متعددي آن را تأاز شهرت کمتري بر ،که دیدگاه داللت بر باطن

بر این معنی است. با این وجود ابهام دال داللت آیات قرآنی و احادیث  ،رین این ادلهاز جمله مهمت
را پیچیده تر » تأویل«ماجراي  ،نیست و همین مطلب» تأویل«کمتر از ابهام مفهوم » باطن«مفهوم 

می گذرند و روندي را طی می » تأویل«و » باطن«می سازد. برخی بسیار ساده و سطحی از کنار 
نگاهی وجود » تأویل«عالمه طباطبایی (ره) به منجر می شود. » تأویل«و » باطن«به نفی  کنند که

. این مقاله در صدد و تبیین است تحلیلِنیازمند د که نگاهی معناشناسانه دار» باطن«به شناسانه و 

معناشناسانه است و  شناسانه ودر دو ساحت وجود » تأویل«و » باطن« دو مفهوم بررسی تطبیقی
اثبات می کند می توان به هر دو مقوله بر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی (ره) و امام خمینی (ره) 

  به عنوان دو مفسر برجسته معاصر بر اساس نگرش وجود شناختی و معرفت شناختی نگریست.

  کلمات کلیدي:
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 )abdollahzadeh@isu.ac.ir. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق علیھ السالم (٢
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، معناشناسی، امام خمینی، ایی، عالمه طباطبقرآن ، ظاهرقرآن باطنتفسیر قرآن، ، قرآن تأویل
    وجود شناسی

   :طرح مسأله .1

سوره  7و چگونگی آن از دیرباز مورد پرسش مفسران قرار داشته است و آیه » تأویل«بررسی 
از ) 21، ص3، ج1390طباطبایی، نک (مبارکه آل عمران که خود از آیات محکم به شمار می رود 

» تأویل«و دانشمندان علوم قرآنی در باب مفهوم جمله آیاتی است که محور اختالفات مفسران 
» باطن«داده شده است داللت بر » تأویل«هایی که به پرسش از چیستی  یکی از پاسخبوده است. 
، 50، ص1410، (امام) خمینی، 110، ص1، ج1386نهاوندي،  :(به عنوان نمونه نکبوده است. 
؛ مصباح 44، ص1378آملی، ، جوادي 167، ص2، ج1427و  47، ص3، ج1390طباطبایی، 

، 1405؛ مدرسی، 20، ص1381؛ سبحانی، 21، ص1، ج1419؛ معرفت، 254، ص1387یزدي، 
به » تأویل«به ظاهر پاسخی درخور براي پرسش از چیستی » باطن«گرچه داللت بر ) 44، ص1ج

هاي بعدي است. زیرا  نظر می رسد، اما باید گفت در حقیقت این پاسخ شروعی براي پرسش
 ترین پرسش نیز خود از جمله مفاهیم داراي ابهام به شمار می رود. یکی از مهم» باطن«وم مفه

 به کار می رود پرسش از وجود» تأویل«و چه براي مفهوم » باطن«هایی که چه براي مفهوم 
یا » تأویل«شناختی یا معرفت شناختی بودن این دو مفهوم است. به این معنی که ارجاعی که در 

صورت می گیرد، ارجاعی به امر واقعی و بیرونی محسوب می شود و یا » باطن«بر در داللت 
ر صدد پاسخ د» تأویل«ی و شناختی خواهد بود. این مقاله ضمن بررسی مفهوم تارجاع به امر معرف
پیگیري این مسأله به خصوص در آثار دو مفسر برجسته معاصر عالمه طباطبایی به این پرسش و 

  . است(ره) ی و امام خمین(ره) 
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  پیشینه: .2

و تقابل آن با تفسیر از چنان درجه اي از اهمیت برخوردار است که از ابتداي اسالم  تأویلمفهوم 
تاکنون منشأ اختالف نظر میان دانشمندان اسالمی بوده است. گرچه مبتنی بر بیان عالمه طباطبایی 

ا با آنچه از قرآن کریم و احادیث ر تأویل(ره) به سختی می توان نظریه صحابه و تابعان در معنی 
) اما 31، ص3، ج1390(نک طباطبایی،  باب استفاده می شود منطبق دانست، اهل بیت در این

هاي برداشته شده از صدر اسالم تاکنون در مواضعی که ابهام یا ایهامی را  شکی نیست که گام
با توجه نیفزوده باشد، زمینه را براي تنقیح و روشن شدن هرچه بیشتر این مفهوم باز نموده است. 

 تأویلداشته است و نقشی که می توانسته در علوم مختلف اسالمی ایفا نماید،  تأویلبه اهمیتی که 
در علوم گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که یکی از دالئل اختالف قرآن کریم 

نیز نگرش هاي گوناگون به آن بر اساس دانشهاي مختلف اسالمی بوده  تأویلشده در باب  ایجاد
عالوه بر ظهور و بروز در تفسیر آیاتی که این مفهوم در آن به کار رفته  تأویلاست. تا آن جا که 

نیز مورد بررسی قرار  عرفانفقه الحدیث و  علوم قرآنی،اصول و مبانی تفسیر،  است، در علم
گرفته است و در هر حوزه تأثیر خاص خود را بر جاي گذاشته است. برخی محققان در زمینه 
اصول و مبانی تفسیر ضمن برقرار ساختن ارتباط میان عرفان، تفسیر و حدیث، اصول تفسیر 

بنیان  عرضی تأویلطولی و  تأویلگانه آن به تقسیم دو بر اساس أویلتروایی را بر پایه مفهوم 
همچنین در باب اصول  )24-7، ص1392یزدان پناه، بهار و تابستان  :در این زمینه نک( .نهاده اند

اثر احمد واعظی اشاره نمود که مبحث » نظریه تفسیر متن«و مبانی تفسیر می توان به کتاب 
واعظی،  :نکول و مبانی تفسیر را مورد بررسی قرار داده است. (و داللت آن در اص» تأویل«

اند می مطرح کرده ها را اثرگذارترین دیدگاه  تأویلاز جمله مفسرانی که درباره  )292، ص1390
از اندیشمندان امامی اشاره نمود. (در توان به ابن تیمیه از میان اهل سنت و عالمه طباطبایی (ره) 
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معرفت  اناستاد ) 31، ص3ج ،1390و طباطبایی،  184، ص2، ج1418، ابن تیمیه :نک این باره
، 1، ج1419و ضوابط آن در علوم قرآنی پرداخته اند. (معرفت،  تأویلبه بررسی  مصباح یزديو 

عبد الهادي مسعودي در باب تفسیر روایی بحث  )255-239، ص1387؛ مصباح یزدي، 20ص
 تأویلدر عرفان نیز بحث ) 43، ص1، ج1395مسعودي، ( .ه استرا مورد واکاوي قرار داد تأویل

) برخی کتب و مقاالت نیز به 171-13ص، 1395بابایی،  :نکه است. (مورد بررسی قرار گرفت
سجادي، بهار و تابستان  :به رشته تحریر درآمده است. (براي نمونه نک تأویلطور خاص درباره 

، 1381؛ شاکر و بابایی، 244-207ص، 1384تابستان ؛ رشاد و دیگران، 95-64ص، 1379
  )78-45ص

به  تأویلبه پرسش از وجودشناختی یا معرفت شناختی بودن  وجود چنین پیشینه اي تاکنونبا  
   پاسخ داده نشده است.بر اساس اندیشه عالمه طباطبایی (ره) و امام خمینی (ره)  ویژه

  »تأویل«معناي  .3
مرادف با آن استعمال شده است، واژه  ر ارتباط با تفسیر و بعضادترین مفاهیمی که  یکی از مهم

به معنی مرجع و عاقبت به کار رفته است. (نک صاحب بن عباد،  تأویل ،در لغتاست.  تأویل
کاربرد ) 162، ص1ج، 1404؛ ابن فارس، 1627، ص14جوهري، ج؛ 378، ص10، ج1414

زمینه هاي در  )ع(و احادیث اهل بیت  3در قرآن کریم و مشتقات آن »تأویل«پربسامد واژه 
 در برخی از کاربردها مسیر اجمال را طی نماید. همسویی این واژه مفهومسبب شده است  ،متعدد
» جري و تطبیق«و » بطن«، »محکم و متشابه«با مفهوم تفسیر از یک سو و با مفهوم  تأویل مفهوم

تا بر پیچیدگی این مفهوم افزوده است. » تأویل«از سوي دیگر و تفاوت نگاه دانشمندان در معناي 

                                                             
ھفده مرتبھ در قرآن کریم » تأویل«اشاره نمود. در حالی کھ مفھوم » تأویل«و » تفسیر«ھوم . در این باره می توان بھ تفاوت میان کاربرد مف٣

 تنھا یک مرتبھ در قرآن کریم ذکر شده است. » تفسیر«بھ کار رفتھ است عنوان 
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بنا به فرموده عالمه طباطبایی و  چنین اختالفی وجود داشته نیز و تابعان جایی که در میان صحابه
را با آنچه از قرآن کریم و احادیث  تأویلبه سختی می توان نظریه صحابه و تابعان در معنی (ره) 

  ) 31، ص3، ج1390طباطبایی،  :نک(منطبق دانست.  ،در این باب استفاده می شود (ع)اهل بیت

  ها اشاره می کنیم: در ادامه به برخی از این دیدگاه

برخی  کار برده اند. این مطلب  را می توان از عنوانبه معناي تفسیر  دررا  تأویلمتقدمان عموم   
جامع «تفسیر علم کتاب خود را در  تفسیري طبري دریافت نمود. وياز منابع تفسیري متقدم مانند 

داللت بر یکسانی معناي نامگذاري  . روشن است که ایناست نامیده »آي القرآن تأویلالبیان عن 
در آثار ابن می توان همچنین را  تأویل. ترادف تفسیر و از دیدگاه این مفسر دارد تأویلتفسیر و 
؛ ابو 183، ص1411(نک ابن قتیبۀ،  لیث سمرقندي و ابو بکر سجستانی پیگیري نمود. قتیبه، ابو

عالمه  چنانکه حال در عین )160، ص1410و سجستانی،  359، ص2، ج1416لیث سمرقندي، 
را با آنچه در کاربرد قرآنی دو  تأویلبه سختی می توان ترادف تفسیر و  استگفته(ره) طباطبایی 

تا جایی ) 46، ص3ج، 1390(طباطبایی،  دانست.منطبق  شودمشاهده می  تأویلمفهوم تفسیر و 
 :در این باره نک(د. داللت دار تأویلترادف دو مقوله تفسیر و تنها روایات انگشت شماري بر که 

  ) 43، ص1، ج1395مسعودي، 

عبارت از شناخته می شود  تأویلمشهورترین دیدگاه در باب دیدگاه دیگري که به عنوان   
، 3، ج1390طباطبایی، نک وجود قرائن است. (انصراف از معنی ظاهر به معنی خالف ظاهر با 

بنا بر بیان عالمه  تأویلدر این معنا تا اندازه اي است که این معنا براي  تأویلکاربرد ) 47ص
با  ،این دیدگاه در عین شهرتبه صورت حقیقت ثانویه درآمده است. با این حال  ،طباطبایی (ره)

 قول به تعارضبر  آناستوار بودن  ،این دیدگاهترین اشکال  اشکاالت فراوانی مواجه است. مهم
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 :(نکها است.  به تالش بشري براي رفع تعارض میان آنالهی آیات  مند دانستنآیات الهی و نیاز
گویا و  ،) این در حالی است که یکی از جنبه هاي اعجاز قرآن کریم48، ص3، ج1390طباطبایی، 

شیوا بودن بیان قرآن و به دور بودن از هرگونه تعارض است. به واقع باور به این دیدگاه نسبت به 
، مستلزم پذیرش تعارض میان آیات قرآن از یک سو و نیازمند بودن آن به تالش بشري در تأویل

می  پی هماهنگ سازي آیات با یکدیگر از سوي دیگر است. این در حالی است که در صورتی
توان هماهنگی آیات الهی را به عنوان نشانه اي از اعجاز طرح نمود که ذات کلمات الهی به 

از نورانیت باشد که در تبیین خود نیاز به غیر نداشته باشد، نه  ییصورت خود بنیاد داراي درجه
مین هاي فراوان بشري این هماهنگی میان آیات نشان داده شود. شاید به ه این که پس از تالش

را که لفظ را از معنی ظاهري خود به غیر معناي ظاهري برمی  تأویلدلیل است که این معنی از 

گرفته گرداند، آن هم توسط قرینه اي که بر اساس عقل بشري روي می دهد مورد نکوهش قرار 
) افزون بر این، قائل شدن به این دیدگاه با تعارضی درونی 514، ص1380کاکایی،  است. (نک:

درباره  دن به اصل و مرجع معرفی شده است ودر لغت برگردان تأویلاه است. از آن جا که همر
به مراد جدي معنی نمود که این معنی مقابل معناي ظاهري یا تفسیر برگرداندن متن می توان آن را 

قرار دارد، پرسشی در این باره قابل طرح است و آن این که در صورتی که برداشت خالف ظاهر 
قرینه انجام گیرد، امري خالف مدعا انجام گرفته است و در صورتی که این برداشت بر  بدون

صارفه باشد، بازگشت آن به تفسیر بوده و با تفسیر یکسان خواهد بود و اطالق  ياساس قرینه
این  لذا) 292، ص1390واعظی،  :. (نکشدخواهد  مواجهبر این فرآیند با تردید  تأویلعنوان 

و مجالی  گرددبه عنوان فرآیندي جداگانه و در کنار تفسیر منتهی می  تأویلدیدگاه عمال به نفی 
  باقی نخواهد گذارد.  تأویلبراي 
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به دیدگاه دیگري اشاره نمود که تاکید » تأویل«هاي ذکر شده می توان در باب  افزون بر دیدگاه
م دارد که می توان از آن به باطن کالم یاد بر امري فراتر از سطح ظاهر کال» تأویل«بر داللت 

ه در در معناي باطن کالم الهی ریش تأویلالزم است اشاره شود که کاربرد  ،نمود. قبل  از هر چیز
، 1395را در این معنا به کار برده اند. (مسعودي،  تأویلبیشتر  ایمهدارد و  روایات اهل بیت (ع)

  ) 43، ص1ج

  و داللت بر باطن تأویل .4
» تأویل«می توان گفت ارتباط معنایی » باطن«توجه به تفاوت دیدگاه دانشمندان در باب معناي با 
می افزاید و آن را وارد فضاي تازه اي می سازد.  تأویلبر پیچیدگی مسأله چیستی » باطن«با 

  قرآن ارتباط قائل شده اند. » باطن«و » تأویل«دانشمندان بسیاري میان 

 ،ظاهرا این گونه است که مراد از ظاهر قرآن«ي در این باره می نویسد: نهاوندبه عنوان نمونه 
ظواهر آیات آن است که هر فردي آن را با توجه به داللت هاي مطابقی و التزامی ظاهر از قرآن 

هاي التزامی پنهان و اشارت هاي داراي ایهام و لطیفه  متوجه می شود، اما مراد از باطن آن داللت
ه و نیز استفاده هاي قرآنی از قبیل عمومیت علت یا اقوا بودن مالك یا خصوصیت ها و نکات دقیق

خاص کلمات و حروف و یا علم حساب و اعداد است. زیرا هر یک از این راه هایی که ذکر شد 
اموري است که به وسیله آنها دانش هاي فراوانی از آیات استفاده می شود و بطن هاي فراوانی را 

» ) أبطن سبعۀ إلى بطن لبطنه و بطنا، و ظهرا للقرآن نّإ: (ان گونه که روایت شده استدر بر دارد. هم
 گونه تبیین را اینو باطن  تأویلارتباط میان وي سپس ) 107، ص4، ج1405(ابن ابی جمهور، 

(صفار ) تأویله بطنه و تنزیله، ظهرهروایت شده است که ( گونه که از امام باقر (ع)همان : «نماید می
»  اطالق شده است. تأویلگاهی بر ظهر عنوان تنزیل و بر بطن عنوان ) 196، ص1، ج1404قمی، 

  ) 110، ص1، ج1386هاوندي، ن(
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و باطن قرآن کریم را همچنین می توان در آثار امام خمینی (ره) و عالمه  تأویلارتباط میان 
وص الحکم و طباطبایی (ره) مشاهده نمود. امام خمینی (ره) در این باره در تعلیقه خود بر فص

هفتگانه است و این مراتب دقیقا  تأویلمراتب تنزیل به مانند مراتب : «دگویمیمصباح األنس 
است که به صورت اجمال هفت بطن و به صورت تفصیل هفتاد بطن تا هفتاد همان بطن هاي قرآن 

هزار بطن عنوان شده است و به یک اعتبار نیز می توان براي قرآن از بطن هاي نامحدود یاد 
  ) 50، ص1410(امام) خمینی، ( »کرد.

که با ظاهر آیه موافق و  ،آیه مفهومی از مفاهیم تأویلمراد از «: دیگومی(ره) نیز  طباطباییعالمه 
از قبیل امور خارجی است. البته هر امر خارجی نیز مراد نیست  تأویلیا مخالف باشد نیست. بلکه 

شمرده شود، بلکه آن امر خارجی مراد است که نسبت به  تأویلتا هر مصداق خارجی به عنوان 
) ارتباط 47، ص3، ج1390، (طباطبایی »کالم نسبت ممثل به مثل و باطن به ظاهر را داشته باشد.

و باطن قرآن کریم را می توان در آثار دیگر دانشمندان نیز پیگیري نمود. (به  تأویلمیان دو مفهوم 
، 1419؛ معرفت، 254، ص1387؛ مصباح یزدي، 44ص، 1378 جوادي آملی، :عنوان نمونه نک

شی که هر ) با این همه نگر44، ص1، ج1405؛ مدرسی، 20، ص1381؛ سبحانی، 21، ص1ج
 اثرگذار بوده است. مهم تأویلدر تلقی آنها از  ،نظران در باب باطن قرآن داشته اند یک از صاحب

هایی همچون ارتباط داشتن  هاي میان دانشمندان در حوزه باطن قرآن بر پرسش ترین تفاوت
نهفته است که باطن با ظاهر قرآن و کیفیت این ارتباط و معنایی بودن یا وجودي بودن باطن قرآن 

نیز دچار تغییر خواهد شد.  تأویلمعناي  ،بر اساس هر نوع تحلیل در ارتباط با پرسشهاي فوق
مراد از معنایی یا وجودي بودن مفهوم باطن در قرآن کریم این است که ارجاعی که در داللت بر 

به امر  صورت می گیرد، ارجاعی به امر واقعی و بیرونی محسوب می شود و یا ارجاع» باطن«
   .پرداخته می شوددر ادامه به بررسی پرسشهاي طرح  شده ی و شناختی خواهد بود. تمعرف
 هاي متعددي از سوي صاحب ارتباط باطن قرآن با ظاهر آن و نحوه این ارتباط دیدگاه بارهدر 

است داللت بر وجود ارتباط  گردیده نقلو بطن  تأویلنظران طرح شده است. روایاتی که در باب 
در میان صاحب نظران در این  )44، ص1، ج1395د. (مسعودي، اهر و باطن قرآن کریم دارمیان ظ
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نوعی ارتباط میان ظاهر نسبت به ، وجود دارد» باطن«معناي در که  اختالفهاییعین خصوص، در 
هر صنفی از صاحب نظران با نگرش خود در . ، وحدت نظر به چشم می خوردو باطن قرآن کریم

  استدالل نموده اند. این زمینه

الزم است ابتدا معانی اولیه لفظ «می نویسد: با نگاهی عرفانی در این باره الرزاق کاشانی  مال عبد  
با توجه به وضع زبانی فهم گردد و پس از آن سائر فهمها (که در مراتب باالتر قرار دارد) با توجه 

صدر الدین ) 56، ص1370(کاشانی، » د.به شیوه هاي انتقال صحیح بر آن معانی اولیه مترتب گرد
قونوي بر این اعتقاد است که حتی کسانی که اهل کشف و شهود نیستند به وسیله روشهاي فنی 
عمومی می توانند به برخی از معانی  باطنی قرآن راه پیدا کنند و حتی اگر حقیقت آن را هم نفهمند 

گرجیان عربی  :م به آن علم پیدا کنند. (نکبتوانند از طریق قواعد و مبانی مورد پذیرش عموم مرد
ضمن ارائه نگاهی اصولی به ضیاء الدین عراقی ) 165، ص1397و جعفریان، بهار و تابستان

مسأله، ذیل بحث اصولی منع استعمال لفظ در بیش از یک معنا ارتباط میان ظاهر و باطن قرآن 
بطون در اخبار لوازم معناي مطابقی باشند امکان دارد مراد از : «تبیین می نمایداین گونه کریم را 

به صورت ( فردي کهکه برخی پنهان تر از دیگري است و عقل هاي ما به آن نمی رسد و جز 
به آن دسترسی نخواهد داشت ... با چشم پوشی  ،استقرار گرفته قرآن کریم مورد خطاب ) حقیقی

ق هاي متعدد یک معناي کلی باشد که از این احتمال نیز می گوییم امکان دارد مراد از بطن مصدا
در ظهور و پنهانی گوناگون هستند که در این صورت نیز ارتباطی با مبحث استعمال لفظ در بیش 
از یک معنی پیدا نخواهد نمود. زیرا آن چه لفظ در آن به کار رفته است بیش از یک معناي واحد 

 ،اشته است که برخی از برخی دیگرکلی نیست. جز این که آن معناي کلی مصداق هاي متعددي د
بوده اند. به گونه اي که عقل ما به آن نمی رسد و جز نبی صلی اهللا علیه و آله و سلم و  ترپنهان

وصی و أئمه از فرزندان ایشان علیهم السالم آن را نمی دانند. زیرا آنها مخاطبان (اصلی) آن هستند 
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در اخبار از آن ها به  ،دارند و ما به آن ها علم نداریمو به اعتبار خفا و پنهانی که آن مصداق ها 
  )117، ص1، ج1431(عراقی، » بطن یاد شده است.

و عالمه طباطبایی (ره) نیز هر کدام به شیوه خود به این ارتباط اشاره می کنند. امام خمینی (ره) 
رآن) را حفظ کند عارف کامل فردي است که مراتب (ق: «ددر این زمینه می نویسامام خمینی (ره) 

حق خود را عطا نماید و داراي دو چشم و دو مقام و دو نشأة باشد. ظاهر  ،و به هر ذي حقی
قرآن تدبر نماید. چرا که ظاهر بدون  تأویلکتاب و باطن آن را بخواند. در صورت، معنا، تفسیر و 

همان گونه که  باطن و صورت بدون معنا مانند جسد بدون روح و دنیاي بدون آخرت خواهد بود؛
  )62، ص1374(امام) خمینی، » (باطن را نمی توان جز از راه ظاهر تحصیل نمود.

این سخن که در وراي ظواهر : «دگوییمبیانی صریح عالمه طباطبایی (ره) نیز در در این میان   
و نیز این که براي انسان راهی براي رسیدن به  شده است سخن حقی است قائقی پنهانشریعت ح

اما این راه تنها به کار بردن صحیح ظواهر دینی و نه آن وجود دارد گفته حقی محسوب می شود، 
امري غیر از آن است زیرا امکان ندارد که باطنی وجود داشته باشد جز آن که هدایت از سوي 

 262، ص5، ج1390(طباطبایی، » باطن است.ظاهري به آن صورت گیرد و ظاهر عنوان و طریقه 
و  124، ص1، ج1418؛ خویی، 110، ص1، ج1386نهاوندي،  :همچنین نک باره؛ در این 263و 

) بر 44، ص1، ج1405و مدرسی،  20، ص1381؛ سبحانی، 24، ص1، ج1419؛ معرفت، 125
را امري ناظر به معانی نیز دانست که طی آن سیري از معنایی ظاهري  تأویلاین اساس می توان 

به سمت معنایی باطنی و پوشیده انجام می گیرد و در این فرآیند معناي باطنی کالم کشف می 
سیر خاصی پیموده  تأویلدر فرآیند » باطن«گردد. البته بسته به تلقی هر یک از اندیشمندان از 

  خواهد شد. 



١١ 
 

  باره تاویل درگاه عالمه طباطبایی (ره) دیدبه  نگاهی .5
، با محوریت هستی شناسی، این مفهوم را با توجه به »تأویل«در بحث از (ره) عالمه طباطبایی    

، 3، ج1390(طباطبایی،  .دحقیقی و خارجی آیات قرآنی می دانکاربرد قرآنی به معنی مرجع 
د و باطن ین مقوله نگاه معناشناسانه دارا ) و از سوي دیگر در بحث از باطن قرآن کریم، به54ص

که با تأمل، تحلیل و تدبر حاصل می گردد.  معناي وسیعتري از آیات دانسته استرا به 
در خصوص  ایشاننظران دیدگاه  ) این امر سبب شده است که صاحب46ص ،1388(طباطبایی، 

توجه به سیاق  با مورد تحلیل قرار دهند. وي معناشناسانه وناسانه دو منظر وجودش ازرا تأویل 
و نیز در مقابل فرضیه  در قرآن کریم» تأویل«واژه  هايسوره مبارکه آل عمران و کاربرد 7آیه 

این واژه را در کاربرد قرآنی منحصر  ،ایشان در تفسیر المیزان برگزیدههاي موجود در قبال نظریه 

در عین  لیکن .دمی دانشناختی  ناظر به جنبه وجودو به حقیقت خارجی و ام الکتاب  تأویلدر 
 وجه، به هیچ آنکاربرد قرآنی  رآن دردر حقیقت ام الکتابی ق» تأویل«بر کاربرد واژه  پافشاري

بر این  گواهد. ناشناسانه از آن را نفی نمی نمایدر معنی بطن و استفاده مع» تأویل«کاربرد واژه 
» هتأویلظهره تنزیله وبطنه «در باب ظاهر و باطن قرآن کریم ذیل روایت:  ويتوضیحات  مدعا

این در حالی است که ) 73، ص3، ج1390) است. (طباطبایی،  196، ص1، ج1404(صفار قمی، 
حقیقت ام الکتاب به به معناي  مه طباطبایی (ره) توضیح دادهدر این روایت آن گونه که عال تأویل

تطبیق قرآن بر مصادیق بر اساس قاعده جري و تطبیق است. (طباطبایی،  و به معناي  کار نرفته
به معناي مستند آیات و تکیه  تأویلبه بیان دیگر از آن جا که در قرآن کریم ) 73، ص3، ج1390

گاه اصلی آن به کار رفته است، با توجه به این که قرآن کریم ریشه در علم الهی دارد، در عرف 
حقیقت علم الهی است که به صورت تام در روز قیامت ظهور خواهد نمود و  قرآنی این تکیه گاه،

داراي ظهور است. اما این به آن معنی نیست که  تأویلدر تمام کاربردهاي قرآنی این منظر از 
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در غیر کاربرد خاص قرآنی، بعدي معناشناسانه نداشته باشد و از آن درباره بطون معنایی  تأویل
نگردد. بلکه اساسا نگاه پیوسته میان کتاب تکوین و کتاب تدوین اقتضاي این کالم الهی استفاده 

 .ی معرفت شناسانه به ازاي آن نیز یاد گرددتأویلشناسانه، از  وجود تأویلامر را دارد که در قبال 
رفته از بذر تکوین و ) عالمه طباطبایی تشریع قرآنی را نشأت گ19و  18، ص1395(نک بابایی، 
کتاب  همچنین درباره وحدت کتاب تکوین،؛ 63، ص1، ج1390د. ( نک طباطبایی، نوجود می دا

) 319، ص1389رشاد،  نیز: و 16، ص1370جوادي آملی،  :کتاب تدوین نکنفس آدمی و 
و باطن در عین تقارن  تأویلبنابراین در عین تالش برخی از محققان براي فرض دوگانگی میان 

، 1379سجادي، بهار و تابستان :این دو مفهوم در دیدگاه عالمه طباطبایی (ره) (در این زمینه نک
شناختی و معرفت  توان میان این دو مفهوم و نیز دو حیث وجودن چنین می نماید که) 89ص

ان استاد جوادي قائل شد. مهم ترین شاهد بر این مطلب بی معنی داريتفکیک  شناختی این دو،
در قرآن کریم  تأویلبنابراین : «دگوییمار عالمه طباطبایی (ره) آثآملی است که به عنوان شارح 

هم به تعبیر از مقوله الفاظ و مفاهیم ذهنی اطالق شده و هم براي عین خارجی که متن تحقق و 
 تأویلدارد این  تأویلواقعیت است استفاده شده و بر این اساس وقتی گفته می شود که همه قرآن 

گردد و هم وجودي برمیممکن است هم یک سلسله معانی ذهنی باشد که مفاهیم قرآن به آن ها 
 تأویلعینی و خارجی باشد که قرآن کریم در قیامت در آن حقیقت ظهور می کند. این دو معناي 

تواند به معنی میت که از اول و رجوع اس تأویلقابل جمع هستند و یکدیگر را نفی نمی کنند. پس 
ارجاع مفهوم به مفهوم دیگر باشد و هم ارجاع مفهوم به عین خارجی و نیز ارجاع مثل به ممثل 

  )425، ص1378(جوادي آملی، » باشد.
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 نگاهی به دیدگاه امام خمینی درباره تأویل .6

تأویل ارتباط  در دیدگاه امام خمینیگذشت » و داللت بر باطنتأویل «آن گونه که در قسمت 
گانه باطنی قرآن کریم در سیر نزول و مراتب  مستقیمی با باطن دارد. ایشان میان مراتب هفت

دانند که مراتب باطن را سیر  تأویل عینیت قائل هستند و داناي به تأویل را عبارت از فردي می
 کند متناسب با همان عالم تجلی می ،کرده باشد. با توجه به این که قرآن در هر یک از عوالم وجود

، هر فردي که بتواند به مرتبه وجودي هر یک از عوالم باال )358، ص2، ج1381((امام) خمینی، 
تواند به حقیقت قرآن که در آن عالم تجلی نموده است نیز نائل شود. ((امام)  نزدیک شود، می

در توضیح تأویل از فرآیند مثال و  امام خمینی نیز مانند عالمه طباطبایی) 50، ص1410خمینی، 
کنند و رسیدن به باطن قرآن را که همان حقیقت تأویل است به خارج شدن از  ممثل استفاده می

) ایشان در بیانی دیگر حقیقت 359-357، ص2، ج1381نمایند. ((امام) خمینی،  دنیا موکول می
اند. ((امام)  نیا به آخرت دانستهصورت به باطن، قشر به لب و دتأویل را عبارت از بازگرداندن 

شناختی نیز دارند و صراحتا در  ) با این حال ایشان به تأویل نگاهی معرفت61، ص1382خمینی، 
، 1382گویند. ((امام) خمینی،  رسیدن به آن از نقش مجاهدات علمیه و توجه به ظاهر سخن می

  ) 62، ص1374و  61ص

مینی و عالمه طباطبایی در زمینه معناشناختی یا در ادامه به بررسی تطبیقی دیدگاه امام خ
   پردازیم. وجودشناختی بودن تأویل می

    . بررسی تطبیقی دیدگاه امام خمینی و عالمه طباطبایی7

ارتباط و باطن  تأویلگونه که در تبیین دیدگاه عالمه طباطبایی گذشت ایشان از سویی میان  آن
از ) 167، ص2، ج1427و  47، ص3، ج1390طباطبایی،  :نک بارهدر این ( نمایند؛ برقرار می



١٤ 
 

، 3، ج1390طباطبایی،  :در این زمینه نک( دانند را ناظر به امري وجودي می تأویلسوي دیگر 
را ارتباطی معناشناسانه معرفی ظاهر قرآن کریم  ارتباط میان باطن واز سویی دیگر ) و 49ص
امام خمینی نیز ) 74، ص3، ج1390و ، 46ص ،1388طباطبایی،  :در این زمینه نک(نمایند.  می

کنند و رسیدن به باطن  مانند عالمه طباطبایی در توضیح تأویل از فرآیند مثال و ممثل استفاده می
نمایند و نگرشی  قرآن را که همان حقیقت تأویل است به خارج شدن از دنیا موکول می

قرآن «فرمایند  ) ایشان می359-357، ص2، ج1381وجودشناختی به آن دارند. ((امام) خمینی، 
و باطن حقیقی قرآن همان وجود قرآن در باالترین عوالم » در هر عالمی از سنخ همان عالم است

است که احدي جز آن که به آن عالم دسترسی داشته باشد توان رسیدن به آن را ندارد ((امام) 
است که کریم ه باطن قرآن رسیدن ب تأویلبه این معنی که حقیقت  )358، ص2، ج1381خمینی، 

ران بوده و از سنخ حقائق خارجی است که قرآن کریم به آن استناد یافته است. اما در اختیار مطه
باطن و پیمودن  در کنار طهارت که شرطی اساسی براي سیر از ظاهر بهاز دیدگاه امام خمینی 

و مجاهدات علمیه عانی باطنی این آشنایی با ظاهر و سیر از معانی ظاهري به ماست،  تأویلطریق 
 آن تأویلو  است که زمینه و معد براي رسیدن به حقیقت خارجی قرآن که باطن حقیقی قرآن کریم

در توضیح این (ره) ) امام خمینی 62ص، 1374و  61، ص1382(امام) خمینی،  شود.  است می
کسی که تحمل این «د: الفاظ به سوي باطن قرآن می فرمایکید بر لزوم آغاز سیر از مطلب با تأ

قرآن را می تواند کند وجود شریف ولی اهللا مطلق علی بن أبی طالب علیه السالم است و سائرین 
ور به اطوار ملکیه و نتوانند اخذ این حقیقت کنند مگر با تنزل از مقام غیب به موطن شهادت و تط

با توجه به ) 181و  180، ص1370((امام) خمینی، » الفاظ و حروف دنیاویه تکسی به کسوت
تفسیري امام خمینی و عالمه طباطبایی (نک فقیه ایمانی و عبداله زاده، بهار   اشتراك اندیشه

در باب تأویل را بر همین اساس  مورد عالمه طباطبایی توان نگرش  ) می48، ص1397وتابستان
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دن حقیقت تأویل، بررسی قرار داد. در واقع عالمه طباطبایی نیز در عین قائل شدن به وجودي بو
، سیر از ظاهر به سمت باطن را امري الزم »باطن«و » تأویل«ارتباط میان دو مفهوم با توجه به 

و  282، ص5و ج 74، ص3، ج1390و ، 46، ص1388طباطبایی،  :نک باره(در این  دانند می
که تأویل را مبتنی دانند، بل ارتباط با ظاهر نمی و در توضیح مفهوم تأویل نیز نه تنها آن را بی )283

بر آنچه در ظاهر آمده است دانسته و ظاهر را به عنوان حکایتی از تأویل برمی شمارند. به همین 
 »فی الصیف ضیعت اللبن«دلیل در توضیح نسبتی که میان ظاهر کالم و تأویل آن وجود دارد مثال 

نیست، اما حکایتی از مراد کننده مراد متکلم  کنند که گرچه به صورت مستقیم بیان را استفاده می
، 3، ج1390متکلم را در خود دارد که رسیدن به مراد منوط و مبتنی بر فهم آن است (طباطبایی، 

  ). 52ص

با توجه به این که در مراتب ابتدایی این معانی ظاهري هستند که مقدمه براي  آنچه گذشتبنابر  
رسیدن به حقیقت عالیه محسوب می شوند، می توان کشف معانی و مدالیل قرآنی را در سه سطح 

ی قابل تبیین تأویلمعانی باطنی و  ،دوم سطحتفسیر ظاهر کالم الهی است.  ،اول سطحمطرح نمود. 
ا عمیق تر شدن نسبت به معناي ظاهري است و مرحله سوم مرحله بیرون رفتن از در قالب الفاظ ب

قرآن است که منحصر در مطهران و اولیاي » باطن«و » تأویل«قالب الفاظ و رسیدن به حقیقت 
  الهی است. 

  صحیح: تأویلضوابط  .7
هیچ فردي جز امل در اختیار در معنایی که ذکر شد، به طور ک تأویلنباید از نظر دور داشت که  

و تنها تعداد خاصی از  )181و  180، ص1370(امام) خمینی،  :نک( نخواهد بود معصومان (ع)
اهل بیت مبتنی بر تالش در تزکیه و تطهیر، جرعه نوشی از جام والیت و معارف  (ع)غیر معصومان
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 :(نکآن دسترسی خواهند داشت  تأویلبه بخشی از  تأویلو رعایت ضوابط صحیح  (ع)
  .شوداشاره می  تأویل) در ادامه به دسته اي از ضوابط صحیح 50، ص1، ج1395مسعودي، 

 با ظاهر آیه  تأویلتوجه به ارتباط  .1

  )282، ص5، ج1390طباطبایی،  :. (نکظاهر قرآن کریم باشدصحیح نباید بی ارتباط با  تأویل
بدترین نقص اد کرده و آن را عالمه طباطبایی از عدم توجه به ظاهر قرآن کریم با عنوان تطبیق ی

کنند.  هاي بیرون از قرآن را بر آن تحمیل می آموزهرویکردهاي ارتباطی قرآنی دانسته است که 
البته ارتباط با ظاهر قرآن کریم به معنی ذوب شدن در ظاهر و ) 8، ص1، ج1390(طباطبایی، 

جدا گشته تا  مخصوصاین است که کالم از مقتضیات  تأویلتوغل در آن نیست. زیرا اقتضاي 
خصوصیات  تأویلبه بیان برخی از محققان در فرآیند  داللت هاي فرامتنی داشته باشد.بتواند 

هاي عارضی د، جزء جنبه ت سبب پدید آمدن سیاق خاصی می شوتنزیلی که معموال در متن آیا
عالمه طباطبایی خود در توضیح نسبتی  )113، ص1386اسعدي،  :د. (نکپیام الهی تلقی می گرد

کنند.  را استفاده می »فی الصیف ضیعت اللبن«که میان ظاهر کالم و تأویل آن وجود دارد مثال 
) این مثال در ظاهر نشان از ضائع ساختن شیر در تابستان و عدم 52، ص3، ج1390(طباطبایی، 

ت زدن به کار بدون فراهم آوردن نگهداري آن براي زمستان دارد؛ اما در حقیقت خبر از دس
شود از دیدگاه عالمه طباطبایی تأویل  گونه که در این نمونه مشاهده می دهد. همان مقدمات آن می

ارتباط با آن هم نیست و بر مبناي آن قابل استفاده  آیات الهی گرچه فراتر از ظاهر است، اما بی
  است. 

 توجه به مطابقت کتاب تکوین و تدوین .2
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به دو جنبه وجودشناختی و معرفت شناختی  تأویلدالئل طرح شده درباره ناظر بودن  یکی از  
و رشاد،  16، ص1370جوادي آملی،  :نک. (استمطابقت کتاب تکوین، تدوین و نفس آدمی 

امام خمینی تنها بر یک اصل استوار است و  تأویلاز دید برخی محققان همچنین  )319، ص1389
ارتباط  )63، ص1387آن اصل هم مطابقت کتاب تکوین، تدوین و انفس است. (عابدي، زمستان

میان قرآن کریم و عالم تکوین ارتباطی فراتر از ارتباط ظاهري و لفظی است. بلکه به بیان امام 
وص به خود دارد و سیر نمودن از خمینی قرآن کریم در هر یک از عوالم وجود، وجودي مخص

ظاهر به باطن قرآن کریم، به معنی سیر به سوي باطن حقیقی قرآن است که همان وجود قرآن در 
عالمه طباطبایی نیز در آثار خود بر  )358، ص2، ج1381باالترین عوالم است. ((امام) خمینی، 
، 11و ج 300، ص8، ج1390ی، اند. (طباطبای تاکید نمودههماهنگی میان کتاب الهی با تکوین 

صحیح ایفا  تأویلبر این اساس توجه به این مسأله می تواند نقش مهمی را در فرآیند ) 297ص
  نماید.

 استناد به اهل بیت (ع) .3

می گردد.  ویلتأرا می توان روشی نامید که سبب اطمینان از صحت  به اهل بیت (ع) تأویلاستناد 
و هذا المنزل «د: از احادیث اهل بیت (ع) می شود می فرمایه امام خمینی درباره دریافتهایی ک

األدنى رزق المسجونین فی ظلمات عالم الطبیعۀ؛ و ال یمس سائر مراتبه اال المطهرون من ارجاس 
عالم الطبیعۀ و حدثه، و المتوضّؤون بماء الحیاة من العیون الصافیۀ، و المتوسلون بأذیال اهل بیت 

المتصلون بالشجرة المبارکۀ المیمونۀ، و المتمسکون بالعروة الوثقى التی ال العصمۀ و الطهارة، و 
انفصام لها، و الحبل المتین الذي ال نقض له، حتى ال یکون تأویله او تفسیره بالرأي و من قبل نفسه؛ 

ی عالمه طباطبای )62، ص1374((امام) خمینی، » فإنه ال یعلم تأویله إال اللَّه و الراسخون فی العلم
السالم را عالمان به ظاهر و باطن کتاب و تنزیل و تأویل آن  نیز به صورت یقینی اهل بیت علیهم

  )173، ص2، ج1427دانند. (طباطبایی،  می
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و تفسیر به صورت صریح  تأویلدر بسیاري از احادیث میان  (ع)آن گونه که گذشت اهل بیت  
رند که توجه به آیات بر می شم تأویلاز باب تفصیل قائل می شوند و برخی معانی یا مصادیق را 

  صحیح به حساب آید.  تأویل علم بهاین روایات می تواند گام مهمی در راستاي 
  نتیجه:

معنایی » باطن«عنوان شده است، معناي داللت بر » تأویل«در بین معانی متعددي که براي  .1
 است.   (ع)است که مورد تأیید آیات قرآنی و احادیث اهل بیت 

معروف بوده و ناظر به » تأویل«در باب (ره) در عین نظریه اي که به نام عالمه طباطبایی  .2
نگاهی معرفت شناسانه نیز  »تأویل«است، می توان به » تأویل«شناختی به  نگاه وجود

و داللت معرفت شناسانه بر » باطن«، »تأویل«داشت. به خصوص هنگامی که ارتباط میان 
این نگرش در تطبیق دیدگاه عالمه را بپذیریم. (ره) از نگاه عالمه طباطبایی » باطن«

گیرد. زیرا از دیدگاه امام خمینی نیز در  طباطبایی و امام خمینی رنگ بیشتري به خود می

ات علمیه و وقوف به حقیقت قرآن در باالترین عوالم، مجاهد »تأویل«عین تعلق داشتن 
شمارند. این نکته نشان از  را براي رسیدن به تأویل به عنوان مقدمه الزم می در برابر ظاهر

آن دارد که در دیدگاه امام خمینی نیز عالوه بر نگرش وجودشناختی، می توان از نگاه 
   شناختی به تأویل یاد نمود.  معرفت

نی ظاهري هستند که مقدمه براي رسیدن به با توجه به این که در مراتب ابتدایی این معا .3
حقیقت عالیه محسوب می شوند، می توان کشف معانی و مدالیل قرآنی را در سه سطح 

ی قابل تأویلدوم معانی باطنی و  سطحاول تفسیر ظاهر کالم الهی است.  سطحمطرح نمود. 
وم مرحله س سطحتبیین در قالب الفاظ با عمیق تر شدن نسبت به معناي ظاهري است و 
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قرآن است که منحصر » باطن«و » تأویل«بیرون رفتن از قالب الفاظ و رسیدن به حقیقت 
  در مطهران و اولیاي الهی است. 

  :کتابنامه

، لی العزیزیۀ فی األحادیث الدینیۀغوالی الئآ، محمد بن زین الدین، (احسائی) ابن أبی جمهور
  ، قم، دار سید الشهدا علیه السالم للنشر1405

، المستدرك علی مجموع فتاوي شیخ اإلسالم أحمد بن 1418ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، 
  تیمیۀ، عربستان سعودي، بی نا

  ، معجم مقاییس اللغۀ، قم، دفتر تبلیغات اسالمی1404ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا، 

  دار و مکتبۀ الهالل، بیروت غریب القرآن،، 1411ابن قتیبۀ، عبد اهللا بن مسلم، 

، دار الفکر، بحر العلوم (تفسیر أبی لیث سمرقندي)، 1416ابو لیث سمرقندي، نصر بن محمد، 
  بیروت

نظریه معناشناسی مستقل فرازهاي ، سایه ها و الیه هاي معنایی درآمدي بر 1386اسعدي، محمد، 
  قرآنی در پرتو روایات تفسیري

  اسالمی ، قم، دفتر تبلیغاتباطنی تأویلیر عرفانی تفس، 1395بابایی، حبیب اله، 

  ، تهران، انتشارات رجاءرسالت قرآن، 1370جوادي آملی، عبد اهللا، 

  اسراءنشر ، قم، قرآن در قرآن تفسیر موضوعی قرآن کریم، 1378، اهللا جوادي آملی، عبد

   للمالیین، الصحاح فی اللغۀ، بیروت، دار العلم 1376جوهري، اسماعیل بن حماد، 
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، قم، شرح فصوص الحکم و مصباح األنس التعلیقات علی، 1410، سید روح اله، (ره) (امام) خمینی
  پاسدار اسالمموسسه 

، تهران، موسسه تنظیم و شرح حدیث جنود عقل و جهل، 1382، سید روح اله، (ره) (امام) خمینی 
  امام خمینی (ره) نشر آثار

امام  ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثارتقریرات فلسفه، 1381، سید روح اله، (ره) (امام) خمینی
  خمینی (ره)

امام  ، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثارآداب الصالة، 1370، سید روح اله، (ره) (امام) خمینی
  خمینی (ره)

شر آثار امام ، تهران، موسسه تنظیم و نشرح دعاء السحر، 1374(امام) خمینی (ره)، سید روح اله، 
  خمینی (ره)

صاحب نشر ، قم، الهدایۀ فی األصول، 1418خویی، سید ابوالقاسم، مقرر: صافی اصفهانی، حسن، 
   عجل اهللا تعالی فرجه الشریف األمر

   35 ، کتاب نقد، شمارهقرآن تأویلبطن و ، 1384دیگران، تابستان رشاد، علی اکبر و

دیباچه واره اي بر روش شناسی اکتشاف گزاره ها و منطق فهم دین ، 1389رشاد، علی اکبر، 
  قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، آموزه هاي حدیثی

  ، قم، مؤسسه امام صادق علیه السالمهرمنوتیک، 1381سبحانی، جعفر، 

هاي  ، پژوهشها و اندیشه ها در منظر دیدگاه تأویل، 1379 سجادي، سید ابراهیم، بهار و تابستان
  18و  17ماره قرآنی، ش
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، بیروت، دار نزهۀ القلوب فی تفسیر غریب القرآن العزیز، 1410سجستانی، محمد بن عزیز، 
  المعرفۀ

قرآن، قم، مرکز مطالعات و پژوهش  تأویل، باطن و 1381شاکر، محمد کاظم و بابایی، علی اکبر، 
  هاي فرهنگی حوزه علمیه قم

  ، المحیط فی اللغۀ، بیروت، عالم الکتب1414صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد بن عباس، 

  أعلمیانتشارات هران، ت، بصائر الدرجات، 1404، حسن بن فروخمحمد بن ی، صفار قم

  أعلمیانتشارات ، بیروت، المیزان فی تفسیر القرآن، 1390طباطبایی، سید محمدحسین، 

  دفتر تبلیغات اسالمی  ، قم، بوستان کتابقرآن در اسالم، 1388طباطبایی، سید محمدحسین، 

، تفسیر البیان فی الموافقۀ بین الحدیث و القرآن، بیروت، دار 1427 طباطبایی، سید محمدحسین،
  التعارف للمطبوعات

  21قرآن از دیدگاه امام خمینی، صحیفه مبین، شماره تأویل، 1387عابدي، احمد، زمستان

 ، قم، جامعه مدرسیننهایۀ األفکار، 1431تقی بروجردي نجفی،  عراقی، ضیاء الدین، تقریر: محمد
   حوزه علمیه قم

، مقصود خدا، دوفصلنامه 1397فقیه ایمانی، سید محمدرضا و عبداله زاده، علی، بهار و تابستان
  1تأمالت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السالم، شماره

  بیدارنشر ، قم، الحکم فصوصشرح ، 1370، بن جمال الدین کاشانی، عبدالرزاق
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، تهران، گفتگوي وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، 1380کاکایی، قاسم، 
  تمدنها

تحلیل روش شناختی تفسیر عرفانی و ، 1397گرجیان عربی، محمدمهدي و جعفریان، جواد، بهار و تابستان

  18ارهپژوهشنامه عرفان، شم مبانی آن از منظر صدر الدین قونوي،

تهران، دفتر آیۀ اهللا العظمی سید محمد تقی ، من هدي القرآن، 1405مدرسی، سید محمد تقی، 
  مدرسی

  ، قم، دار الحدیثتفسیر روایی جامع، 1395الهادي،  مسعودي، عبد

انتشارات ، قم، مجموعه آموزشی معارف قرآن، قرآن شناسی، 1387محمد تقی، مصباح یزدي، 
  (ره) امام خمینیسسه آموزشی و پژوهشی مؤ

دانشگاه انتشارات ، مشهد، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، 1419هادي،  معرفت، محمد
   علوم اسالمی رضوي

   البعثۀمؤسسۀ ، قم، نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن، 1386نهاوندي، محمد، 

  هپژوهشگاه حوزه و دانشگاانتشارات ، قم، نظریه تفسیر متن، 1390واعظی، احمد، 

عرفانی از منظر  تأویل، بررسی اصول و مبانی 1392یزدان پناه، سید ید اهللا، بهار و تابستان 
  1روایات، حکمت عرفانی، سال دوم، شماره

 


