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Abstract 

The Holy Quran as the last divine book and the most complete reference in expressing 

the truth of the religion of Islam, which has different layers of meaning that has caused 

its immortality. The narrations in the books of the sects indicate different layers of 

meaning in the Qur'an, and God Almighty in the seventh verse of Surah Al-Imran, the 

method and method of achieving the interpretation and esoteric meanings of the 

Qur'an has been referred to firmly in science, but the difference of opinion in Doubts 

have arisen among Qur'anic thinkers about the firm knowledge of the interpretation 

of the Qur'an, as well as the differences between scholars in the firm examples of 

science. And has interpreted the verses on the Ahl al-Bayt (AS); For this reason, in 

order to prove the knowledge of the Infallibles (AS) to interpret the Qur'an by 

descriptive-analytical method, the seventh verse of Surah Al-Imran and the narrations 

of the sects on the firmament in science and its examples have been studied and 

proved. The data of the research indicate that according to the authentic narrations of 

the two sects, only the Holy Prophet (PBUH) and the Imams (AS) are the scholars 

who interpret the Qur'an, and they are the only firm believers in the Qur'an; But this 

does not mean denying the knowledge of non-infallibles, but it has a penetration in 

hierarchical knowledge and its highest level has been realized in the Messenger of 

God (PBUH) and the Imams of Huda (AS). 

Keywords: verse seven of Surah Al-Imran, Zahabi, the underlying meaning and 

interpretation of the Qur'an, firm in knowledge, narrations of the two parties. 
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 نوع مقاله: پژوهشی

 بررسی و نقد دیدگاه ذهبی پیرامون راسخان در علم تأویل قرآن

 (27/01/1401ذيرش: پتاريخ -27/05/1400ريافت )تاريخ د

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.1400.6.6.2.5 
 

 1دیاری بیدگلی، محمدتقی

 2قنبری، مرضیه

 3حسینی، سیدمعصوم

 چکیده

های رای الیهاسالم، داترین منبع در تبیین حقایق دین عنوان آخرین کتاب آسمانی و کاملقرآن کریم به
بیانگر  شمولی آن است. روایات وارده در کتب فریقینباطنی متعددی است که موجب جاودانگی و جهان

ی به تأویل و یابعمران، راه دستهای باطنی برای قرآن است و خداوند متعال در آیه هفتم سوره آلالیه
اندیشمندان علوم  موده، اما اختالف دیدگاه در میانمعانی باطنی قرآن را مراجعه به راسخان در علم بیان ن

نجر به مقرآنی در آگاهی راسخان در علم به تأویل قرآن و نیز اختالف در مصادیق راسخان در علم، 
آن بر سنت بر دیدگاه شیعه مبنی بر علم تمام قرشبهاتی شده است.ذهبی از نویسندگان معاصر اهل

ثبات اانتقاد نموده است؛ در این راستا، این پژوهش در جهت بیتو تأویل آیات بر اهل امامان
عمران و روایات حلیلی، داللت آیه هفتم سوره آلت-به تأویل قرآن به روش توصیفیعلم معصومان

پژوهش  های حاصلفریقین در باب راسخان در علم و مصادیق آن را بررسی و اثبات نموده است. یافته
ن به عالماو ائمه اطهارح روایات صحیح فریقین، تنها پیامبراکرمبیانگر این است که طبق تصری

لکه رسوخ بتأویل قرآن و راسخان حقیقی قرآن هستند؛ اما این به معنای نفی علم غیر معصومان نیست، 
 تحقق یافته است.و ائمه هدىخدادر علم مراتبی دارد و مرتبه عالیه آن در رسول

 فریقین. عمران، ذهبی، بطن و تأویل قرآن،راسخان در علم، روایات آیه هفتم سوره آل:كلید واژه ها

                                                           
  mt_diari@yahoo.com ، قم، ایران)نویسنده مسؤول(دانشگاه قم، گروه علوم و قرآن حدیث،استاد . 1
  gmail.com2020marziyeh.ghanbari@ ایران ، قم،دانش اموخته دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم . 2
  m.hosseni@quran.ac.irایران ،آمل،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمگروه تفسیر و علوم قرآن و حدیث، استادیار . 3
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 مقدمه

بطن و تأویل قرآن از جمله مسائل مورد توجهی است که همواره در طول تاریخ، اختالف آراء 

در مواردی که پیامبراکرمو نظرات در آن مطرح بوده است. در عصر نزول قرآن به دلیل این

نمودند و معانی باطنی را برای نزول، به همان معنای ظاهری اکتفا میمتناسب با فهم مردم عصر 

کردند، مشکلی در باب تأویل قرآن بروز ها بیان میای صحابه متناسب با فهم و درک آنعده

تدریج با گذشت زمان، توجه به بطون قرآن و تطبیق معانی آیات بر غیر مورد نزولشان کرد. بهنمی

شدند و ه دارای شأن نزول خاصی بودند، بر موارد مشابه تطبیق داده میگسترش یافت و آیاتی ک

در حقیقت پس از  رفت.شمار میاین تطبیق برگرفته از روایات بود که نوعی تفسیر باطنی به

مردم از عصر نزول -1شد؛ تر احساس مىعصر صحابه به دو دلیل، نیاز به تفسیر قرآن بیش

به علت  -2و بسیاری از شاهدان وحى نیز از دنیا رفته بودند. ترى گرفته بودند ى بیشفاصله

گسترش قلمرو اسالمى، مردم غیرعرب وارد دین اسالم شده بودند که بیش از دیگران در فهم 

گویى به این نیاز داشتند قرآن دچار مشکل بودند. در این زمان، تابعین نقش قابل توجهى در پاسخ

سنّت به تابعین اختصاص هاى تفسیر اثرى اهلمجموعهو بیش از نصف اقوال تفسیرى در 

 (2/420ق: 1420)خضیری، .دارد

براساس سخن ابوالحسن اشعری، اولین اختالف در امت اسالمی، اختالف در امامت بود)أشعری، 

ها از تفسیر زمینه اختالفات فرعی دیگر را ایجاد نمود و موجب تفاوت برداشت ( که2-1ق:1400

ای برای اثبات صحت عقاید خود، به آیاتی که با دیدگاهشان موافق بود، قهقرآن شد. هر فر

پرداخت. ها در تعارض بود به تأویل آن میچه آیاتی با مبانی فکری آننمود و چنانتمسک می

عمران،عالمان به تأویالت قرآن هستند صریح هفتم آلآیه طبق  ،که راسخان در علمباتوجه به این

ی هر عصر و زمانی است، اثبات آگاهی به تأویل راسخان در علم و نیز مصادیق و این اطالق برا

گشای فهم معانی باطنی قرآن است. اما اختالف دیدگاه در میان اندیشمندان علوم قرآنی آن راه

در آگاهی راسخان در علم به تأویل قرآن و نیز اختالف در مصادیق آن، منجر به شبهاتی شده 

 راسخان در علم از تأویل قرآن آگاه هستند. -1دو دیدگاه مطرح است:  است. در این راستا
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سنت، علم به تأویل قرآن مختص به خداوند متعال است. ذهبی از جمله نویسندگان منتقد اهل -2

و امامیه را متهم کرده که چون قرآن را موافق با عقاید و  بر تأویالت شیعه انتقاداتی وارد نموده

هایی دارد که علم همه قرآن نزد امامان است و اند، ادعا دارند قرآن بطنتهاغراض خویش نیاف

چنین به ذهبی هم (2/27تا: )ذهبی، بیاند.مردم از تفسیر قرآن بدون شنیدن از امامانشان منع شده

قائل است که شیعه بیتباور شیعه بر ظهر و بطن قرآن اشکال نموده و در تأویل آیات بر اهل

و مردم را تنها  است ارباب کلیسای قرون وسطاست که از هر نوع اعمال اندیشه منع نمودهمانند 

ذهبی با بیان این انتقادات در صدد  (29-2/28تا: .)ذهبی، بیکندبه پذیرش تفسیر کلیسا وادار می

در مورد امامان و دوستان و مخالفانشان بیتنفی تأویالت شیعه طبق روایات وارده از اهل

در این راستا ارائه نظری صحیح در ماهیت بطن و تأویل قرآن، و نیز بحث راسخان در   است.

علم تأثیر بسزایی در پاسخگویی به این اتهامات دارد و سعی بر آن است با بررسی و نقد دیدگاه 

 ارائه داد.ذهبی بتوان پاسخ مناسبی برای تأویالت شیعه براساس روایات وارده از ائمه

بوده و معصومیناکرمتأویل قرآن از زمان نزول قرآن، موردتوجه پیامبر بحث راسخان 

عمران به مبحث های تفسیری، ذیل آیه هفتم سوره آلهای بعد نویسندگان در کتاباست. در قرن

بیان  های روایی نیز، روایات مرتبط با راسخان در علماند و در کتابراسخان در علم پرداخته

های مختلفی پیرامون راسخان در علم نگاشته شده است؛ در زمینه وهششده است. امروزه پژ

پور در الکریم بهجتنوشته عبد« بررسی آرای ذهبی درباره تأویل»مقاله  توان بهشبهات ذهبی می

( اشاره نمود که در آن به صورت کلی 1383) 12، شماره پژوهشنامه حکمت و فرهنگ اسالمی

توان پرداخته شده است. از جمله دیگر مقاالت در این زمینه می به دیدگاه ذهبی در باب تأویل

اهلل نوشته مهدی اکبرنژاد و روح« بررسی سندی و داللی احادیث راسخون فی العلم»به مقاله 

( اشاره نمود که در آن به 1390) فصلنامه مطالعات اسالمی علوم قرآن و حدیث محمدی، در

بررسی دیدگاه »روایی شیعه پرداخته شده است. مقاله  بررسی احادیث راسخان در علم در کتب

فصلنامه علوم نوشته مرتضی ایروانی و دیگران، در « عمرانعالمه طباطبایی در تفسیر آیه هفتم آل

( از دیگر مقاالتی است که در آن محوریت بحث 1392) 2شماره قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء،
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دیشمندان شیعه است.. اما.پژوهش حاضر با تأکید بر انتقاد بر دیدگاه عالمه طباطبایی و نظرات ان

و بحث راسخان در علم، و نفی مراجعه به روایات ذهبی بر نفی علم تمام قرآن بر امامان

در تأویل قرآن،  با بررسی مباحث راسخان در علم و مصادیق آن از منظر شیعه و ائمه

الت شیعه پرداخته است، و در این راستا با سنت، به پاسخگویی و نقد شبهات ذهبی به تأویاهل

تبیین دیدگاه فریقین به این ادعا با رویکرد نقد و تحلیل پاسخ داده است، از این رو پژوهش 

 جدیدی است که درخور توجه است.

 راسخان در علم و تأویل. 1

برای  (2/27تا: )ذهبی، بیاستکه ذهبی قائل به نفی علم تمام قرآن نزد ائمهباتوجه به این

تحلیل و نقد دیدگاه ذهبی، به بحث مصادیق بحث راسخان در علم بر مبنای آیات و روایات 

 شود.فریقین پرداخته می

  ﴾وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴿در « واو». نوع 2-1

مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ ﴿در آیه: « واو»که جاییاز آن

قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْويلَهُ  مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في

مؤثری در آگاهی راسخان در  نقش (7عمران/)آل ﴾ ونَ آمَنَّا بِهِ ...إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُ 

از اهمیت بسزایی در  ﴾وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴿در عبارت « واو»علم به تأویل قرآن دارد، تعیین نوع 

عاشور نظر اندیشمندان قرآن را در زمینه تأویل آیات پاسخ به شبهه ذهبی برخوردار است. ابن

که علمای سلف به آیات متشابه با ابهام و اجمالش ایمان  ،متشابه متفاوت دانسته و قائل است

نامیده است. اما جمهور « طریقه اسلم»آوردند و علم آن را به خداوند واگذار نمودند و این را 

ستعاره، های ادبی چون مجاز، اقائل به تأویل آیات متشابه با استفاده از آرایه علمای بعد از سلف،

عاشور از پرداختند؛ ابنتشبیه و... شدند و با جمع ادله نقلی، و تفکر و تدبر به تأویل آیات می

 (3/26ق: 1420عاشور، .)ابنتعبیر نموده است« طریقه أحکم»این روش به 
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 .واو استینافیه2-1-1

« واو»فراء و جبائى عمر، حسن، مالک، أخفش، کسائى، زبیر، ابنبن  جمله عایشه، عروة ای ازعده

ق: 1420رازى، ، فخر4/16ش: 1364؛ قرطبی، 3/25ق: 1420عاشور، )ابندانندرا استینافیه می

و قائلند که راسخین تأویل متشابهات )چیزهائى که در علم خدا مخزون است، مانند  (7/145

ق: 1420)بغوی، د.آورندانند، اما به آن ایمان میاجل این امت، وقت برپایی قیامت و...( را نمی

که چیزهائى که در علم خدا مخزون است، از متشابهات نیستند؛ زیرا معنای حالیدر (1/412

ها روشن است. فخررازی دلیل آورده که خداوند متعال راسخان در علم را به سبب ظاهری آن

متشابهات به ایم، ستوده است و اگر آنان از تأویل به متشابهات ایمان آورده» :گویندکه میآن

اشکال دیگری « واو»بودن چنین به عاطفه رازی همفخر «تفصیل آگاه باشند، مدح آنان دلیلی ندارد.

بگیریم، مستلزم آن « اهلل»را عطف بر  ﴾وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴿ :که اگر عبارتوارد کرده و آن این

که چنین عبارتی در آغاز کالم دور از فصاحت حالیآغاز جمله باشد؛ در ﴾يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴿است که 

رازى، )فخر ﴾وَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴿و يا ﴾وَ هُم يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴿است، بلکه شایسته بود که گفته شود: 

خداوند متعال آنان را به رازی قائل است که عالمه جوادی در نقد دیدگاه فخر (7/146ق:1420

داند، در علم به آن ده است؛ نه به ایمان صرف. کسی که کامالً مطلبی را میرسوخ در علم ستو

شود و به شود کسی که با کوشش و تحقیق و تدبّر به چیزی آگاه میراسخ است و چگونه می

 (،29؛ ص/6)سبأ/آورد، از فضیلتی برخوردار نباشد. خداوند طبق شاهدهای قرآنیآن ایمان می

 (13/193: 1392.)جوادی آملی، آوردستاید که پس از تحقیق ایمان میعالِم را بدان جهت می

جمله حالیه است و طبق  ﴾يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴿چنین فخررازی به این نکته توجه نکرده که عبارت هم

آورده « واو»آغاز شود، بدون «( قد»که جمله حالیه با فعل مضارع مثبت)بدون قواعد عربی، زمانی

 (227: 1390.)شرتونی، شودمی

را استینافیه بگیریم و جمله بعدی را خبری، این عبارت تخصیصی به راسخون در علم « واو»اگر 

شود. سیوطى قائل است عده کمی ندارد و شامل سایر مسلمین که زیغ در قلوبشان ندارند نیز می



 

 
15 

 

آن
قر

ل 
وی

 تأ
لم

ر ع
ن د

خا
اس

ن ر
مو

را
 پی

بی
ذه

اه 
دگ

دی
د 

 نق
ی و

رس
بر

 

 

four period 
The seven number 
autumn and winter 

2021-2022 

 

را استینافیه « واو»سنت اتباع آنان و اهل هستند و اکثر صحابه و تابعین و« واو عاطفه»طرفدار 

براى عطف باشد، تمام « واو»از نظر عالمه طباطبایی اگر  (1/595ق: 1421)سیوطی، دانند.می

عنوان راسخان در علم شریک هستند، اما از در دانستن تأویالت بهمردم از جمله پیامبراکرم

جا حال امت را توصیف ن این است که هرکه روش قرآحالینام برده نشده است، درپیامبراکرم

جداگانه نام خاطر تعظیم، از حضرتها باشد بهجزء آنکند و پیامبراکرممی

عالمه جوادی با اینکه نظرشان بر  (8؛ تحریم/68عمران/؛ آل117؛ توبه/285؛ بقره/2:)توبه/بردمى

چنین نیست همواره نام  اند کهاست اما نظر عالمه طباطبایی را نقد نموده« واو»استینافیه بودن 

و عترت که در آیه تطهیر که درباره خصوص پیامبراکرمچنانجدا ذکر شود؛ همپیامبر اکرم

در آیه مورد بحث نیز مراد  (33نیست.)احزاب/است، این جدایی طاهره

راسخ در عموم مؤمنان نیست، بلکه ثابت خواهد شد که تنها عترت طاهره «والرّاسِخون» از

عاطفه باشد، « واو»بنابراین اگر  (13/186: 1392)جوادی آملی، .اندو عالم به تأویل قرآن علم

« واو»داند، و اگر علم تفصیلی به تأویل همه آیات متشابه را کسى جز خدا و راسخان در علم نمى

کس حتى راسخان در علم هم استیننافیه باشد یعنی تأویل متشابهات را جز خدا، هیچ

راسخان در علم تأویل  -1:حالت وجود دارد( در این صورت سه 405: 1383دانند.)استادی، نمى

دانند، که این با دستور تفکر و تدبر در قرآن و با هدف قرآن هیچ یک از آیات متشابهات را نمى

دانند، تشابهات را نمىراسخان در علم، تأویل همه م -2که برای هدایت است، سازگار نیست. 

راسخان در  -3یک را ندانند)علم تفصیلی به تأویل بخشی از متشابهات(.که تأویل هیچنه این

ها مقصود است)علم اجمالی یک از آندانند کدامدانند اما نمىعلم، محتمالت هر آیه متشابه را مى

؛ ابن شهر آشوب 2/701ش: 1372، طبرسی، 2/400تا: (.)طوسی، بیبه تأویل متشابهات

 (9 -7ق: 1406. شریف الرضی، 2/241ق: 1369مازندرانی، 
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 .واو عاطفه2-2-2

؛ نحاس، 2/36ق: 1404)حسینی جرجانی، انددر آیه را عاطفه گرفته« واو»سنت برخی مفسران اهل

ق: 1421به این دلیل که اگر جاهل باشند، مدحشان درست نیست.)نحاس،  (،1/144ق: 1421

کثیر قائل است اگر تأویل را به معنای حقیقت و کنه شیء بگیریم، در این صورت ( ابن1/144

توان واو را عاطفه را استینافیه گرفت و اگر به معنای تفسیر و بیان شیء باشد، می« واو»توان می

امر  (82)نساء/خداوند متعال مردم را به تدبر در قرآن (2/9ق:1419کثیر دمشقی، )ابنگرفت.

که غیر از معرفى نموده است و این دلیلی است بر این (3)فصلت/را کتاب روشنرآنفرموده و ق

توانند به آیات قرآن پى ببرند. بنابراین معقول نیست که در قرآن خدا، راسخان در علم نیز می

ق: 1412.)طبری، نیازى باشد، ولى راهى براى شناخت تأویل آن حتی بر پیامبر نباشدمطلب مورد

عالمه طباطبایی برای تأیید علم راسخان در علم به تأویل  (3/179ق: 1414د رضا، ؛ رشی3/116

و ازسوى دیگر  (65)نمل/ای از قرآن که داللت بر نفی علم غیب از همه داردمتشابهات، به آیه

که مانعى نیست که  » :استناد نموده و گفته است (27-26)جن/ کنداثبات علم بر غیرخدا می

 (52-3/51ق: 1417)طباطبایی، «  را به پیشوایان دین تعلیم کند.ویل یا همه آن خدامقدارى از تأ

را بالتبع و بالعرض عالمه جوادی علم خداوند به غیب را بالذات، و علم غیب انبیا و ائمّه

خمینی معتقد است که بطون قرآن مفاهیمی امام( 13/227: 1392.)جوادی آملی، دانسته است

و خداوند  (37ش: 1391)موسوی خمینی، توان به آن دست یافتسلوک میاست که با سیر و 

ى رحمت بر بندگان، قرآن کریم را از مقام قرب و قدس خود به عالم ى سعهواسطهمتعال به

طریق قرآن به اوج کمال و قوّت و انسانیّت، وصول به مقام قرب، طبیعت تنزّل داده است، تا از

ایشان علم به  (184 -185ش:  1378.)موسوی خمینی، ت یابندى لقاءاهلل دسو حصول مرتبه

تأویل را از طریق مجاهدت و تطهیر نفس و تقدیس ارواح ممکن دانسته که هر چند راسخ در 

علم و مطهَّر به قول مطلق، انبیا و اولیای معصومین هستند، اما علمای امت نیز با توجه به میزان 

  (61ش: 1382)موسوی خمینی، اند.علم و طهارت از آن بهره برده
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بین دو تفسیر جمع نموده است « وجهین مختلفین»عالمه مجلسی با بیان عبارت 

طور اجمالی و یا به تأویل بخشی از ( بنابر عطف، راسخان در علم به3/258ق: 1403)مجلسی،

نیستند و متشابهات علم دارند، و بنابر استیناف، راسخان در علم به تأویل تمام متشابهات آگاه 

-رسوخ در علم معنایى است که در غیر رسول (417: 1383)استادی،  «کل من عند ربنا»گویند:می

کتاب است. البته این معنا که مراد، اهل (162)نساء/شودنیز پیدا مىو ائمه هدى خدا

توان تحقق یافته است. بنابراین میو ائمه هدىخدامراتبی دارد و مرتبه عالیه آن در رسول

که گروهى این مطلب با این .گفت راسخان در علم)بطور عموم( به تأویل آیات متشابه آگاه نیستند

به آن آگاه باشند، منافات ندارد.)طباطبایی،  .که در درجه اعالى رسوخ در علم هستنداز آنان

؛ 67-66ق: 1423قتیبه، .)ابن( بسیاری از مفسرین فریقین این قول را برگزیدند3/28ق: 1417

؛  قمی، 2/110ق: 1416؛ نیشابوری، 1/298ش: 1373؛ شریف الهیجی،1377:1/160طبرسی، 

؛ 2/441ش: 1374؛ مکارم شیرازی، 2/198ش:1368؛ مشهدی قمی، 2/152و  1/96ش: 1367

ق: 1406؛ سبزواری نجفی، 1/53ق: 1424؛ حسینی شیرازی، 1/142ق: 1415عروسی حویزی، 

ق: 1409؛ موسوی سبزواری، 1/338ق: 1407؛ زمخشری، 40ش: 1381؛ حسنی ابوالمکارم، 2/13

ها آورده است، جایز نیست که بخشی که خداوند کتابش را برای هدایت انسان( از آنجایی4/40

کسی قابل فهم نباشد و اگر راسخون در علم به تأویل متشابهات عالم نباشند، از آن برای هیچ

شود. با شود و نیز آیات متشابه بدون فایده میمی منجر به تأویالت نادرست مفسدان در دین

به این نتیجه « واو»اثبات دیدگاه فریقین بر آگاهی راسخان در علم تأویل قرآن و عاطفه دانستن 

رسیم که دیدگاه ذهبی مبنی بر آگاهی راسخان در علم به تمام قرآن رد می شود و در ادامه با می

ثبات آگاهی امامان معصوم بر علم به تمام قرآن پرداخته اثبات مصادیق راسخان در علم، به ا

 خواهد شد.
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 مصادیق اصلی راسخان در علم . 2

ق: 1415؛ فیروزآبادی، 2/395ق:1404فارس، )ابناز رسخ به معنای ثبات و قرار گرفتن« راسخ»

چیزی در جای خود استوار و ثابت  رود کهکار می(، زمانی به1/226ق: 1414؛ فیومی، 1/358

در لغت « راسخ»که به این ( باتوجه4/271ق: 1414؛ زبیدی، 4/196ق: 1409.)فراهیدی، شود

که در مطلق علم، ثابت و پابرجا  هستنداست، منظور از راسخان در علم، افرادی « ثابت»معناى به

علمشان از سرچشمه وحى ؛ زیرا باشندمیو امامان معصوم اکرمکه شامل پیامبر باشند

همانند بسیاری از  اند. رسوخ  در علم،یافتهدرنشأت گرفته است و با قلبشان حقیقت علم را 

مفاهیم ارزشی قرآن چون ایمان، تقوا، صداقت و... نوعی کمال انسانی است که دارای مراتب 

-همچناناست؛ و ائمه اطهارطولی و تشکیکی است و مرتبه کامل آن مختص پیامبر اکرم

؛ سید رضی، 1/245ق: 1407.)کلینی، که در روایات فریقین تنها بر آن بزرگواران منطبق است

مند می شوند؛ چنان رتبه علمی و ایمانی خود از این صفت بهره( اما دیگران به میزان م201خطبه

که قرآن کریم وصف راسخان در علم را برای برخی عالمان اهل کتاب به کار برده 

-علم به تأویل نیز دارای مراتب طولی و تشکیکی است؛در حدیثی از امام( 162ء/ت.)نسااس

إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْعِبَارَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ  قَالَ﴿چنین آمده است: صادق

ق: 1408)دیلمی،  ﴾ةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَ الْحَقَائِقُ لِلْأَنْبِيَاءالْحَقَائِقِ، فَالْعِبَارَةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِشَارَ

طبق این روایت محتوای قرآن بر چهار قسم است وعلم  (4/105ق: 1405جمهور، ابی؛ ابن303

تص ای از آن مخبه تاویل نیز مانند وصف راسخان در علم، دارای مراتب طولی است که مرتبه

خداوند متعال است که برای کسی غیر خداوند دست نیافتنی است و مراتب دیگر آن بسته به 

ظرفیت راسخان در علم، قابل فهم و درک است و عالمان به تأویل به تناسب مراتب رسوخ در 

 برند.علم از آن بهره می

 علم تمام قرآن نزد ائمه. 1.2

علم به باطِن قرآن نزد امامان است و مردم از تفسیر ذهبی امامیه را متهم کرده که ادعا دارند  

، در این راستا پس از اثبات آگاهی (2/27تا: )ذهبی، بیاندقرآن بدون شنیدن از امامانشان منع شده
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راسخان در علم، به تبیین مصادیق راسخان در علم پرداخته خواهد شد تا به شبهه ذهبی پاسخ 

 داده شود. 

 بررسی و نقد شبهه

« تأویل»ها و دعوت عموم به تدبر سازگار نیست.ی ذهبی با هدایتگری قرآن برای تمام انسانادعا

که مختص خدا و راسخان در علم است، مرحله وجود خارجی است و راه رسیدن به آن نیز 

هایند و رو محکمات، تأویل متشابهات نیستند، بلکه مفسّر آنادراک معانی آیات است. از این

: 1392.)جوادی آملی، دارد« تأویل»رای متشابهات نیست، بلکه تمامی قرآن کریم تأویل تنها ب

ها آورده است، جایز نیست بخشی که خداوند کتابش را برای انتفاع انسانبا توجه به این (13/164

از منظر شیعه بیتاهل (1/227ق: 1408.)خازن بغدادی، کسی قابل فهم نباشداز آن برای هیچ

شئون پیامبری غیر از دریافت ،جانبه در امر دین و دنیا دارند و بعد از پیامبراکرمهدایت همه

در کنار قرآن کریم دارای اعتبار و حجیت است و بیتوحی را بر عهده دارند. روایات اهل

در فهم تنزیل و تأویل آیات قرآن است ومراجعه به اهل بیتبیتالزمه آن عصمت اهل

( روایاتی نیز در تأیید این نظر وارد شده است؛ از جمله 44؛ نحل/4م/نقش اساسی دارد)ابراهی

: إِنَّ اللَّهَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي﴿:صادقروایتی از ابی الصّبّاح به نقل از امام

ق: 1407)کلینی،  ﴾، قَال: وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ عَلِيّاًلَّهِوَ التَّأْوِيلَ، فَعَلَّمَهُ رَسُولُ ال عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ 

طبق این روایت خداوند علم تنزیل  (23/224ق: 1409عاملی، ؛ حر1/295ق: 1404؛ صفار، 7/442

تعلیم دادند علینیز آن را به حضرتتعلیم داد و پیامبراکرماکرمو تأویل را به پیامبر

در پاسخ مالک، پیامبراکرمبناساس روایتی از انسفراگرفتند. برنیز ترتیب ائمهو به همین

که از حضرت سؤال نمودند بعد از ایشان بر چه اساسی رسالتشان را ابالغ علیبه پرسش امام

قَالَ رَسُولُ ﴿چه تأویل قرآن برایشان مشکل شده، باخبر نماید: نماید، فرمودند که مردم را از آن

[ مَا أُبَلِّغُ رِسَالَتَكَ بَعْدَكَ يَا أَنْتَ تُعَلِّمُ النَّاسَ تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فَقَالَ ]عَلَىيَا عَلِيُّ اللَّهِ

 (1/195ق: 1404)صفار،  ﴾قَالَ تُخْبِرُ النَّاسَ بِمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِرَسُولَ اللَّهِ
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؛ صفار، 1/294ق: 1407)کلینی، ن با حدیث ثقلین که در کتب روایی فریقینچنیادعای ذهبی هم

ق: 1416حنبل، ؛ ابن4/1874ق: 1412حجاج، بن؛ مسلم1/133ق: 1403؛ طبرسی، 1/413ق:1404

ناپدیر کتاب و سنت است، ، بیانگر پیوند جدایی(27/34ق: 1409عاملی، ؛ حر32/11، 18/114

عَنْ زَيْدِ ْبنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ ﴿قلین چنین آورده است: سازگار نیست. نسائی در حدیث ث

كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ، إِنِّي »عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ نَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ، أَمَرَ بَدَوْحَاتٍ فَقُمِمْنَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهِ

أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ، كِتَابَ اللَّهِ، وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، 

نٍ، ثُمَّ أَخَذَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِ فِيهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَوْلَايَ، وَ أَنَا

 (5/45ق: 1411)نسائی، .﴾بِيَدِ عَلِيٍّ فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ وَلِيُّهُ، فَهَذَا وَلِيُّهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ. وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ

است. عالمه جوادی بنابراین درک سطح عالی و باطنی فهم قرآن کریم مختص معصومان

که از ن، آنچه فعل خدا و ظهور حق است، عترت طاهرهجهان امکاقائل است که در 

دانند. عترت، ثقل اصغر و قرآن کریم، ثقل اکبر است. اند، آن را میباریافتگان حریم کتاب مکنون

پوشیده مانَد، زیرا در عالم امکان چیزی نیست که فعل خدا و ظهور حق باشد و از عترت

هرگز از اولیای اعظم الهی و انسان کامل و صادر  پیامدش افتراق این دو ثقل است. قرآن کریم

رو ممکن نیست بطنی از بطون قرآن کریم از عترت اول و فیض نخستین حق باالتر نیست، از این

 (13/212: 1392.)جوادی آملی، پنهان باشد

. داردبیتاست که داللت بر عصمت اهل (33)احزاب/ادعای ذهبی همچنین خالف آیه تطهیر

ها که دال بر عصمت آنرساند؛ نه اینبیت پیامبر بودن را میاوی این آیه تنها اهلاز نظر بیض

أل جنس است که هر نوع « الرجس»در « أل»که مراد از درحالی (4/231ق: 1418)بیضاوی، باشد.

که عالمه طباطبایی نیز این نظر را آورده و آن را دلیلی بر عصمت گیرد؛ چنانپلیدی را در بر می

شود؛ یعنی عصمت در دانسته است که هر باطلی در عقائد و اعمال را شامل مییتباهل

سنت مشابه نظر شیعه را برخی از اهل (313-16/312ق: 1417)طباطبایی، اعتقاد و عمل باطل.

ق:، 1422؛ ثعلبی نیشابوری، 3/425ق:1408.)خازن بغدادی، انددر کنار اقوال دیگر بیان نموده
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-هم(7/341ق:1412؛مظهری، 23-2/18ق:1411؛ حسکانی، 199-5/198: ق1404؛سیوطی، 8/38

)ترمذى، وارد شده استبیتسنت روایاتی دال بر نزول آیه در شأن اهلچنین در منابع روایی اهل

که این آیه نازل شد طبق این روایت زمانی(4/1883ق: 1412حجاج، بن؛ مسلم5/479ق: 1419

وارد علیو اماموحسنینفاطمهبودند که حضرتسلمه در خانه اماکرمپیامبر

بیت خود خواند که این آیه در مورد ها را اهلها را در عبا پوشانید و آنآنشدند، پیامبراکرم

-انس نقل نموده است که پیامبربنچنین روایتی از مالکآنان نازل شده است. حاکم حسکانی هم

-ها را اهلشدند آنرد میعلیل حضرتکه از درب منزبه مدت شش ماه هنگامیاکرم

-اهل»جصاص مصادیق مختلفی برای (23-2/18ق: 1411.)حسکانی، کردندخطاب میبیت

ق: 1405.)جصاص، هستندبیان نموده که طبق یکی از روایات مراد از آن ائمه« بیت

است، در که با استناد به روایاتی ذیل آیه، مصادیق مختلفی بیان نموده سیوطی با این(5/230

ق: 1404.)سیوطی، ها را اهل بیت معرفی کرده استکساء اشاره نموده و آنروایاتی به اهل

عالمه جوادی با استناد به روایات ویژگی راسخان در علم را بیان نموده که مصداق  (5/198-199

سُئِل عن الراسخین فی عن أنس و... إنّ رسول اهلل»است: منطبقکامل آن بر ائمه اطهار

العلم، فقال: من برّت یمینه و صدق لسانه و استقام قلبه و من عفّ بطنه و فرجه، فذلک من 

کمال رسوخ در دانش، وصف ممتاز (14/258: 1408)نوری،  «الرّاسخین فی العلم

.)جوادی آملی، هستنداست و مصداق کامل راسخان در علم، عترت طاهرینمعصومان

1392 :13/229) 

داند، میبیتخالف برخی روایات است که دانش کامل قرآن را نزد اهلچنین ادعای ذهبی هم

کجایند آنان که گمان دارند »البالغه چنین فرمودند: نهج 144در خطبه علیکه امامچنانهم

در دانش هستند و ما نیستیم؟ این گمان را با کذب و ستم بر ما، بر خود داشتند. از آن  راسخون

رفعت داد و آنان را پست کرد، و دانش را به ما بخشید و از آنان منع کرد،و رو که خداوند ما را 

شود، و به برکت . به وجود ما هدایت خواسته مىنمودما را در حریم عنایت وارد و آنان را خارج 

شک امامان از قریش هستند که درخت وجودشان در این تیره گردد. بىما کور دلى برطرف مى
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از خاندان هاشم غرس شده، این منزلت شایسته دیگران نیست، و والیان دیگر صالحیت این مقام 

وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ " عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى﴿روایت: « را ندارند.

فِي الْعِلْمِ قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ جَمِيعَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ  فَرَسُولُ اللَّهِ أَفْضَلُ الرَّاسِخِينَ  "ي الْعِلْمِ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِ

 بَعْدِهِ يَعْلَمُونَهُ كُلَّهُ... هُ مِنْ مِنَ التَّنْزِيلِ وَ التَّأْوِيلِ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يُعَلِّمْهُ تَأْوِيلَهُ وَ أَوْصِيَاؤُ

برترین راسخ در علم است که بیانگر این است که پیامبراکرم (1/204ق: 1404)صفار،  ﴾

خداوند علم همه تنزیل و تأویل قرآن را به ایشان تعلیم داده، و چیزی نازل نشده که تأویل آن 

معاویة بنرا به ایشان و اوصیای بعد از ایشان تعلیم نداده باشد، این روایت در تفسیر قمی از برید 

اللت دارد که راسخان در علم روایات بسیاری د (97-1/96ش: 1363.)قمی، نقل شده است

ق: 1407؛ کلینی، 1/163ق: 1380.)عیاشی، هستندو امامان معصومخصوص پیامبراکرم

؛ 27و26، حدیث 1/315ق: 1415؛ عروسی حویزی، 1/203ق:1404؛ صفار، 3-1، حدیث1/213

الرَّاسِخُونَ : قَالُوا مَنِ أبي جعفر﴿عالمه جوادی با استناد به روایت:  (27/179ق: 1409عاملی، حر

صَاحِبَ ذَلِكَ فِي الْعِلْمِ فَقُلْ مَنْ لَا يَخْتَلِفُ فِي عِلْمِهِ فَإِنْ قَالُوا فَمَنْ هُوَ ذَاكَ فَقُلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

 عِلْماً لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ فَإِنْ فَهَلْ بَلَّغَ َأوْ لَا فَإِنْ قَالُوا قَدْ بَلَّغَ فَقُلْ َفهَلْ مَاتَ ص َو الْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِهِ يَعْلَمُ

إِلَّا مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِهِ وَ إِلَّا  لَا يَسْتَخْلِفُ رَسُولُ اللَّهمُؤَيَّدٌ وَ قَالُوا لَا فَقُلْ إِنَّ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ 

 يَسْتَخْلِفْ فِي عِلْمِهِ أَحَداً فَقَدْ ضَيَّعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ لَمْوَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -مَنْ يَكُونُ مِثْلَهُ إِلَّا النُّبُوَّةَ

( قائل است که مراد از راسخان در علم، پیامبر 1/245ق: 1407)کلینی،  ﴾الرِّجَالِ مِمَّنْ يَكُونُ بَعْدَه

ها، عدم اختالف در هستند؛ چون در این حدیث مالک شناخت آنومو امامان معصاکرم

شده است و این ویژگی در غیر معصوم نیست. بر این اساس جانشین واقعی علم معرفی 

 (231-13/230: 1392.)جوادی آملی، هم جز این ذوات مقدس نیستندپیامبراکرم
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 در تأویل قرآنمراجعه به روایات ائمه. 2.2

خود سنت نادیده گرفته و با ادعاهاى غیر منصفانه سنت را در مصادر اهلروایات اهل« ذهبى»

چه از چه را ندانستید به اهلش واگذارید ... و آنگوید: هرگوید: شیعه با این اعتقاد که مىمى

معانى باطنى از اهل بیت به شما رسیده انکار نکنید...، همانند ارباب کلیسای قرون وسطایى حکم 

ر کلیسا وادار کردند و مردم را تنها به پذیرش تفسیکند که از هر نوع اعمال اندیشه منع مىمى

  (30-2/29تا: )ذهبی، بینمودند.مى

 بررسی و نقد شبهه

إّن القرآن أنزل على سبعة »ادعای ذهبی ادعای نادرستی است،  ذهبی خود بعد از نقل روایت : 

به ظاهر و باطن قرآن اشاره نموده و ایشان را علیبه علم حضرت« أحرف کلها شاف کاف

أبو نعیم فى الحلیة عن ابن مسعود قال: إن القرآن أنزل على  أخرج»صدر مفسرین دانسته است: 

، ما منها حرف، إال و له ظهر و بطن، و إن على بن أبى طالب عنده منه الظاهر و سبعة أحرف

و در مصادر باقردر مصادر شیعه روایتى با سند صحیح از امام (1/90تا: ذهبی، بی)«الباطن

نقل شده که در آن بطن  (2/6ق: 1404؛ سیوطی، 1/32ق: 1420عاشور، )ابنعباسسنت از ابناهل

داورى، مطلبى از آیات قرآن به تأویل آن تعریف شده است و در نظر فریقین هرگز نباید با پیش

را به اهلش نماید، باید آنرا انکار کرد بلکه اگر معنایى در نظر انسان بعید مى

ما عرفتم منه فاعملوا به و ما جهلتم منه فردّوه إلى »... (62-60: 1383)نجارزادگان، واگذاشت.

باطن قرآن معانى و معارفى است که خداوند از آیات اراده کرده  (2/6ق: 1404سیوطی، )«عالمه

است، ولى داللت آیات بر آن معانى بر مبناى قواعد ادبى و اصول عقالیى محاوره آشکار نیست 

اى دارد که تنها خدا بلکه داللت آیات بر آن راز و رمز ویژهتا فهم آن براى همگان میسّر باشد، 

در روایت دیگری مصداق راسخان در  (2/16: 1381.)بابایی، و راسخان در علم از آن آگاهند

رِ بْنِ عِدَّةٌ مِنْ َأصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْ﴿علم چنین آمده است: 

الرَّاسِخُونَ  قَالَ: نَحْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ وَ عِمْرَانَ ْبنِ عَلِيٍّ عَنْ أَِبي بَصِيرٍ عَنْ َأبِي عَبْدِ اللَّهِ 

 (1/213ق: 1407؛ کلینی، 204-1/203ق: 1404صفار، ) ﴾فِي الْعِلْمِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ
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 که شیعه هرگز راه اندیشه را نبسته و از عقل به عنوان حجت درونبه این ادعای ذهبی با توجه

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ﴿گیرد، ادعای نادرستی است. در روایات شیعه چنین تصریح شده است: بهره می

بْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَ

 (1/25ق: 1407)کلینی،  ﴾قَالَ: حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ النَّبِيُّ وَ الْحُجَّةُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَ بَيْنَ اللَّهِ الْعَقْلُ

و مانند آن. بر این اساس،  آموزند؛ نه برای تفاخر، تکاثردر علم، دانش را برای عمل می راسخان

هر عالمی که علم را برای عمل آموخته، در حدّ خود مصداق این حدیث است. البته کمال رسوخ 

است و مصداق کامل راسخان در علم، عترت در دانش، وصف ممتاز معصومان

« علم»رهبری شئون راسخ در علم، به عهده  (13/229: 1392.)جوادی آملی، هستندطاهرین

حاصل اند، نورانی است.  که علم نور است، روش چنین کسانی که آیات الهیجاییاست و از آن

به همه معانى قرآن آگاه بودند و همه معارف و معانى قرآن را بیان نمودند؛ که پیامبراکرمآن

بر آن داللت دارد، لیکن اکرمیره رسولکه اطالق آیات و ظواهر روایات و نیز سگونههمان

همه اصحاب در یک سطح توفیق همراهى با حضرت را نداشتند تا معارف قرآن را از آن حضرت 

بنابراین شایستگى فهم بطون آیات در تمام مراتب آن با  (75: 1383.)نجارزادگان، دریافت کنند

ست و استدالل مخالفاِن او اهل بیتدر انحصار پیامبراکرمتوجه به عصمت اهل بیت

علم تأویل بر غیر خداوند ناتمام است؛ زیرا با آیات دیگر قرآن و تصریح روایات بر علم 

 منافات دارد.معصومین

 انواع مصادیق آیات. 3

 شبهه ذهبی: نفی تأویالت شیعه بر امامان

، قائل بیتذهبی به باور شیعه بر ظهر و بطن قرآن اشکال نموده و در تأویل آیات بر اهل

از هر نوع اعمال اندیشه منع  آنان را که .است که شیعه مانند ارباب کلیسای قرون وسطاست

در این راستا  (29-2/28تا: .)ذهبی، بیکندنموده و مردم را تنها به پذیرش تفسیر کلیسا وادار می

 بیان انواع مصادیق آیات پاسخگوی شبهه ذهبی است. 



 

 
25 

 

آن
قر

ل 
وی

 تأ
لم

ر ع
ن د

خا
اس

ن ر
مو

را
 پی

بی
ذه

اه 
دگ

دی
د 

 نق
ی و

رس
بر

 

 

four period 
The seven number 
autumn and winter 

2021-2022 

 

 بررسی و نقد شبهه

گرداندن لفظ از معنای ظاهری به معنای مرجوح، معنای روی به ،سنتدر تفاسیر اهل« تأویل»

(، در صورت مطابقت با 7/140ق: 1420بودن ظاهرش)فخررازى، مشروط بر اقامه دلیل بر محال

.)زرکشی، ء به معنای محتمل استو نیز بازگشت شى (22ق: 1412)جرجانی، کتاب و سنت

را حمل « تأویل»ذهبى (1/12ق: 1408؛خازن بغدادی، 426 /2ق: 1421؛ سیوطی، 2/285ق: 1410

آوردن به ظاهر بر معنای مرجوح دانسته که باید دلیلی را که باعث ترک معنای راجح و روی

رسد به نظر می( 1/18تا: )ذهبی، بیفاسد است.« تأویل»معنای مرجوح شده، توضیح دهد، وگرنه 

سنت آمده است، بیانگر یکی از که در تعریف مفسران اهلظاهر،  عدول از ظاهر به معنای غیر

معانی تأویل است که در آیات متشابه کاربرد دارد. عالمه جوادی این معنا از تأویل را مردود 

ها با یکدیگر یا تأویل قرآن با تنزیل آن، ناهماهنگ و قائل است در این صورت تأویلشمرده 

: 1392.)جوادی آملی، ود که قرآن کالم خدا نیستشخواهد بود و این ناهماهنگی دلیل می

-معناى عدول لفظ از معناى راجح بخاطر دلیلى و روىبه  «تأویل»عالمه طباطبایی نیز  (13/165

معناى مرجوح را مردود شمرده و معناى کالم علماى متأخّر را همان اعتقاد در مورد آوردن به

که درحالی (،3/38ق: 1417)طباطبایی، شدشده باداند که خالف ظاهرش اراده آیات متشابه می

های نهفته و پنهانی در راستای معنای ظاهری، و مفهوم عاِم منطبق بر موارد ، الیه«تأویل»مراد از 

 اند. سنت به آن اشاره نکردهمشابه است که مفسران اهل

چه امر به آن معنای مرجع و بازگشت هر چیز به آنرا به« تأویل»در تفاسیر شیعه، طبرسی 

و بازگشت مفاهیم به مقاصدی که از جانب  (2/699: 1377)طبرسی، گردد، معنا نموده استبازمى

« تأویل»از نظر معرفت  (12/4، 1/19ش: 1380)مصطفوی، گوینده اراده شده، به کار رفته است.

شابه شود و قابل انطباق بر جریانات مرا مفهوم عامی دانسته که از مفاد آیه برداشت می

سبب پوشیدگی کردن شبهه بهبرطرف« تأویل»از نظر ایشان  (1/498ق: 1418)معرفت، است.

؛ (19-18و  1/13تا: )معرفت، بیکندحقیقت است که عالوه بر رفع ابهام، رفع شبهه نیز می
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اعمالش انگیز بود، تأویلکه توجیهات خضر درباره اعمالش که برای موسی شبهه برچنانهم

داند که در قرآن را حقیقت یا حقایقی می« تأویل»طباطبایی  عالمه (50: 1376، .)شاکراست

معارف  (،65: 1353طباطبایی، )الکتاب نزد خداوند متعال است و از مقتضیات جهان غیب استأم

قرآن در لوح محفوظ و کتاب مکنون در برابر معارف قرآن پس از نزول، چون روح در برابر 

در قرآن عبارت است از « تأویل»و  (2/18ق: 1417.)طباطبایی،ابر مثال استجسد و ممثّل در بر

را « تأویل»عالمه جوادی نیز  (3/49 :.)همانهاستهایى که بیانات قرآن، حاکى از آنواقعیت

الکتاب ریشه دارد و با علم حضوری یافتنی حقیقت عینی و وجود خارجی دانسته که در ام

معنای پنهانی و مخفی ورای معنای ظاهری « تأویل»بنابراین (13/130: 1392)جوادی آملی، است

و در مواردی نیز  شودمیکه مصادیق مختلف را شامل است که در مواردی مفهوم عامی  است

 .نیست مراد، مصادیق آیه است و همواره در طول هم 

رایطی بایستی داری است که در پس پرده نهفته است و تحت شبطن آیه مفهوم گسترده و دامنه

شده در آیات را بر افراد و اقوام مشابه تطبیق را استخراج نمود و صفات و احکام ذکربتوان آن

داد. یکی از اقسام تأویل، گذراندن خطاب آیه از موارد تنزیلی به موارد مشابه، و تطبیق حکم 

خبار و روایات به خواهد معانی آیات را از اکه میآیات بر آیندگان است. از نظر مفسران کسی

دست آورد، باید آیات قرآن را بر هر موردی که در آن ویژگی با مورد نزول آیه شریک است، 

ن نگرش، برخی روایات را که بیانگر مصادیقی از آیات با وصف میتعمیم دهد. فیض کاشانی با ه

د معنای کلی است اراده برخی از افرا« تأویل»کند که داند و بیان میکلی است، از نوع تأویل می

 (4-1/3ق: 1418)فیض کاشانی، که از فهم افراد عامی پنهان است و این معنا مقابل تنزیل است.

عالمه طباطبایی نیز موافق نظر فیض کاشانی با توجه به صفت جاودانگی قرآن، در مورد آیاتی 

های دیگر در زمانکه را برای کسانیاند، آنکه در شرایط خاصی برای افراد عصر نزول وارد شده

مصادیق آیات  (70ش: 1353)طباطبایی، داند.هستند و دارای همان شرایط باشند، نیز جاری می

شود و دارای انواعی است که برخی از آیات تنها یک مصداق دارند و تأویل در آنها جاری نمی

 برخی در طول هم، وبرخی در عرض هم هستند.
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 . مصداق خاص3-1

توان از نوع جری و تطبیق دانست؛ اند، نمیدانستهبیتآیه را تنها اهلروایاتی که مصداق 

ها باشد، بنابراین مصداق شود که قابل تطبیق بر آنزیرا افراد دیگری در آن مصادیق وارد نمی

ای موارد مصادیق دیگری سنت در پارههستند؛ هر چند مفسران اهلبیتواحدی دارند که اهل

 اند.را بیان نموده

ساءَنا وَ ﴿یه مباهله: آ فَمَنْ حَاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُأ َبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِ

از جمله آیاتی ( 61عمران/)آل ﴾نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبينَ

استتت که مصتتداق خاصتتی دارد و با توجه به کثرت نقل راویان و مفستتران فریقین در این آیه، 

است. در روایتی از شیعه چنین آمده است: بیتتردیدی نیست که در مقام بیان معرفی اهل

َسى بْنُ جَعْفَرٍحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ الدَّامَغَانِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَ﴿ :...فَكَانَ تَأْوِيلُ أَبْنَاءِنَا َسنِ مُو

نَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي  َالِب ََِ اءِنَا فَا ِمَةَ وَ أَنْفُس َََ يْنَ وَ نِس َََ نَ وَ الْحُس َََ و  (56-55ق: 1413)مفید،  ﴾...الْحَس

ست شده ا شیعه بیان  سیری  -86ق: 1410.)فرات کوفی، روایاتی نیز با این مضمون در کتب تف

شی، 1/104ش:1367؛ قمی، 89 ق: 1417؛ طباطبایی، 2/485تا: ؛ طوسی، بی1/177ق: 1380؛ عیا

3/230) 

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ﴿سنت نیز به این مطلب اشاره شده است؛ از جمله: در احادیث اهل

، دَعَا  تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَُكمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْوَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ 

ق: 1419)ترمذى،  ﴾اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي عَلِيًّا وَ فَا ِمَةَ وَ حَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ:رَسُولُ اللَّهِ

برخی نیز این شأن نزول را  (3/160ق: 1416حنبل، ؛ ابن4/1871ق: 1412حجاج، بن؛مسلم5/71

-بسیاری از مفسران اهل (2/47ق: 1419؛ دمشقی، 2/39ق:1404.)سیوطی، از جابر نقل نمودند
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-با پیامبرو حسنینو حضرت زهراعلیسنت به اصل ماجرای مباهله و همراهی امام

؛ ابن 3/85ق: 1422؛ ثعلبی نیشابوری، 45-2/44تا: بروسوی، بی.)حقیانداشاره نمودهاکرم

آلوسی، ؛ 4/104ش: 1364؛ قرطبی،369-1/368ق: 1407؛ زمخشری، 2/667ق: 1419حاتم، ابی

؛ 2/20ق: 1418؛ بیضاوی، 1/38ق:1404؛ سیوطی، 3/212ق: 1412؛ طبری، 2/182ق: 1415

جمله سیوطی ذیل روایتی از صحیح از( 21-2/20ق: 1418؛ بیضاوی، 248ق: 1408حبری کوفی، 

وقاص چنین آورده است: وقتی این آیه نازل شد، ابیز قول سعد بنمسلم و سنن ترمذی ا

عنوان را بهحسینحسن و امامو امامفاطمهو حضرتعلیحضرت، اکرمرسول

توجه به رازی نیز ذیل این آیه آورده است که بافخر (2/39ق:1404)سیوطی، اهل خود فرا خواند.

نیز از افضل انبیای الهی است، علیپیامبرخوانده شده و نفس پیامبرکه علیاین

حاکم حسکانی و سیوطی نیز با استناد به  (8/248ق: 1420رازى، .)فخرسایر انبیا برتر است

را « أنفسنا»، و فاطمهرا حضرت« نساءنا»، را حسنین« أبناءنا»باره مراد از روایاتی در این

؛ واحدی، 39-2/38ق:1404سیوطی، ؛ 166-1/156ق: 1411)حسکانی، انددانستهعلیامام

در این روایات مصداق خارجی از نوع تأویل شمرده شده است که تنها مصداق (108ق: 1411

 هستند. بیتآیه اهل

 . مصداق بارز 3-2

هاست، اگر تنها ها در تمامی زمانگر همه انسانکه رسالت قرآن دائمی است و هدایتجاییاز آن

بود با گذشت زمان پاسخگوی نیازها نبود. قرآن کریم همواره مخصوص مصادیق عصر نزول 

های دیگر نیز جریان دارد، اما گاهی برخی مصادیق قابل تطبیق بر افراد مشابه است و برای زمان

 در رتبه باالتری قرار دارند که به آن مصداق أتم و أکمل گویند.

از جمله آیاتی است که پذیرای  (119)توبه/ ﴾كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ﴿آیه

مصادیق متعددی است که از لحاظ رتبه یکسان نیستند، و برخی از مصادیق آن در رتبه باالتری 
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سنت و شیعه، مراد از است که به آن مصداق أتم گویند. در احادیث فراوانى از طریق اهل

ُکونُوا ﴿سنت مراد از ذکر شده است. در برخی تفاسیر اهلبیتاهلو اکرم، پیامبر«صادقین»

)سیوطی، جبیر تبعیت از راه و روش صادقان یعنی ابوبکر و عمربنبه نقل از سعید ﴾مَعَ الصَّادِقِینَ

که  به نقل از ضحاک و (4/320ق: 1412؛ مظهری، 2/916ش: 1375؛ اسفراینی، 3/289ق: 1404

( و با 4/320ق: 1412؛ مظهری، 3/289ق: 1404،)سیوطیر ویارانشانهمراهی با ابوبکر و عم

و یاران ایشان بیان شده علیعباس مراد از آن تبعیت از دین اماماستناد به قول ابن

سیوطی در روایاتی مراد از آن را پیامبر و یاران ایشان بیان  (2/916ش:1375)اسفراینی، است.

 نذر و ابن أبى حاتم و ابن مردویه عن ابن عمر فی قولهأخرج ابن الم»است؛ از جمله:  نموده

ق: 1404)سیوطی،  ﴾و أصحابهقال مع محمد  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴿

أخرج ابن مردویه عن »آورده است: علیچنین در برخی روایات مراد از آن امامهم (3/289

حاکم  (3/290)همان، «طالبقال مع على بن أبى ﴾اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴿ابن عباس فی قوله 

ق: 1411،)حسکانی، و یاران ایشانعلیحسکانی نیز در چندین روایت مراد از آن را امام

 بیان نموده است. (345، 1/343:)همانمحمدو نیز آل (1/341-344

نیز به این روایات دال بر  .(2/864ق: 1416؛ بحرانی، 174ق: 1410)فرات کوفی، مفسران شیعه

عَنْهُ عَنْ مُعَلَّى بْنِ ﴿اند که بیانگر مصداق أتم آیه است، از جمله روایات: استناد نمودهبیتاهل

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىقَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَامُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ 

 (1/31ق: 1404)صفار، .﴾قَالَ الصَّادِقُونَ الْأَئِمَّةُ الصِّدِّيقُونَ بِطَاعَتِهِم الصَّادِقِينَ  اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ 

در روایتی (1/208ق: 1407)کلینی، ر بیان نموده است.نصکلینی مشابه این روایت را از طریق ابی

؛ مجلسی، 3/92ق:1379شهر آشوب مازندرانى، )ابنبیان شدهعلیعباس مراد از آن اماماز ابن

طوسی نیز در روایتی به نقل از جابر مشابه این روایت را بیان نموده شیح (24/30ق:1403

ن آیه این است که  راه و روش کسى را انتخاب بنابراین مراد از ای (255ق: 1414)طوسی، است.

ها تبعیت کنید و اطالق لفظ شامل مصادیق کنید که در گفتار و کردار راستگو است و از آن

 هستند.مختلفی است، اگرچه مصداق أتم آن ائمه اطهار
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 . مصداق عام3-3

یک مفهوم عام برخى آیات به صورت کلی و عام مطرح شده که بیانگر مصداق یا مصادیقى از 

 است، که در مواردی در عرض هم قرار دارند و بر مصادیق متعددی قابل انطباق هستند.

كُمْ وَ ال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبا ِلِ إاِلَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْ﴿آیه:  

بیانگر مصادیق متعددی در عرض هم است.در  (29 /)نساء ﴾إِنَّ اللَّهَ كاَن بِكُمْ رَحِيما تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

اسمی است برای هر نوع تصرفی که در شرع مباح نباشد؛ « باطل»سنت آمده است که تفاسیر اهل

در این آیه، روشی است که مورد پسند « باطل»مانند ربا، قمار، رشوه، غصب، سرقت، و...مراد از 

آیه افراد را از خوردن  (2/195تا: بروسوی، بی؛ حقی3/125م: 1997)طنطاوی، شرع و دین نیست.

اموال دیگران از طریق حرام مانند ربا و قمار نهی نموده و شامل هر موردی که خداوند متعال از 

تی که روایچنانکه از طریق تجارت و کسب حالل باشد؛ همشود. مگر اینآن نهی کرده است، می

حدثنا محمد بن الحسین، قال: ثنا أحمد بن مفضل، »از سُدّی به این مطلب اشاره نموده است: 

نهىٌ عن أكِلهم  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبا ِلِ...﴿قال: ثنا أسباط، عن السدی: 

( 5/20ق: 1412)طبری،  ﴾الربا و القمار و البخس و الظلمأموالَهم بينهم بالبا ل أكل المال بالبا ل و ب

در این روایت نهی از خوردن اموال یکدیگر به باطل، ربا، قمار، فریب، ظلم و... مراد است. طبق 

مراد از خوردن مال به باطل در این آیه، قمار بیان شده صادقباقر و امامروایتی از امام

عام « أکل به باطل»باطبایی نیز ذیل این آیه قائل است که عالمه ط(1/235ق: 1380.)عیاشی، است

)طباطبایی، شود و قمار و امثال آن نیز از مصادیق أکل است.است و شامل همه معامالت باطل می

رسیم که دیدگاه شیعه مبنی بر با بررسی مصادیق آیات به این نتیجه می (322-4/321ق: 1417

منظر شیعه، در مواردی بیانگر مصداق اتم آیه است که  ازبیتتأویل متعصبانه آیات بر اهل

است و در مواردی بیانگر مصداق اتم آیه  یز بر آنسنت نتصریح منابع تفسیری و روایی اهل

 . می باشدتر نیزاست که قابل تطبیق بر موارد دیگر در مراتب پایین
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 :نتیجه

تمام قرآن و نیز شبهه در تأویل آیات بر تأویل با توجه به انتقادات ذهبی بر نفی علم امامان

وایی شیعه، اثبات آگاهی راسخان در علم از منظر فریقین و در منابع تفسیری و ربیتاهل بر

که آیات و در مرحله بعد، اثبات مصادیق آن پاسخگوی انتقادات ذهبی است.با توجه به این

و امامان پیامبراکرمروایات بسیاری بیانگر علم به تأویل و معانی باطنی قرآن بر 

که جاییاست. و از آناست، علم تمام معانی باطنی قران تنها مختص ائمه اطهارمعصوم

بر افراد خاصی توجه به معانی باطنی قرآن از همان عصر نزول مطرح بوده است، پیامبراکرم

مختص رمو علم کامل آن بعد از پیامبر اک انده، بیان نمودنداشتهرا دکه زمینه پذیرش آن

 و امامان بعد از ایشان استعلیامام

خداوند متعال علم به تأویل قرآن را مختص راسخان در علم دانسته و بررسی راسخان در علم، 

عمران بیانگر این است که دو دیدگاه کلی نسبت به راسخان در علم مطرح ذیل آیه هفتم سوره آل

ویل قرآن دارد و دوم بیانگر عدم آگاهی ، نخست داللت بر آگاهی راسخان در علم به تأاند

راسخان در علم به تأویل قران است که با ادله نقلی از آیات و روایات به اثبات علم راسخان در 

علم بر تأویالت قرآن از منظر فریقین پرداخته شده است. نکته قابل توجه در روایات این است 

است بیتو اهلنحصار پیامبر خداکه شایستگى فهم بطون آیات در تمام مراتب آن در ا

تر برای دیگران براساس فهم و ظرفیت مخاطب قابل فهم است. درحقیقت و در مراتب پایین

و امامان آیات و روایات بسیاری بیانگر علم به تأویل و معانی باطنی قرآن بر پیامبراکرم

نی قران را تبیین تواند تمام معانی باطکس جز آن بزرگواران نمیو هیچ می باشدمعصوم

اما  می باشدو امامان معصومپیامبر ویژهنماید. در حقیقت مرتبه عالیه راسخان در علم، 

 شود.ها نیز پیدا مىدر غیر آن
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