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 بر اساس روایات قرآنی جری و انطباق و باطن شناس مفهوم

 منصور پهلوان
 استاد دانشگاه تهران، تهران

 قاسم فائز
 شيار دانشگاه تهران، تهراندان

 عبّاس خبیری
 تهران، و حديث دانشگاه تهران قرآندانشجوي دکتري علوم 

 (88/67/6868؛ تاريخ پذيرش: 62/67/6868)تاريخ دريافت: 

 چکیده

اهميّت بحث باطن قرآن از آن جهت است که اوّالً بخشی از معاانی و معاارف قارآن مرباوط باه      
اودانگی قرآن ارتباط وثيقی با بااطن قارآن دارد. موباوع بااطن قارآن، از      باطن آيات است و ثانياً ج

زواياي مختلفی قابل بررسی است، امّا اوّلين گام در اين حيطه، شناخت چيستی باطن قارآن اسات   
و مراتب بطون قرآن مؤثّر است، بلكه در آگاه شادن باه روش    گسترهکه اين امر، نه تنها در شناخت 

نماياد. دانشامندان    یما برخورد صحي  با روايات تفسيري، نقش مهمّی را ايفا صحي  تفسير قرآن و 
، امّاا از  اناد  دادهي مختل، علوم اسالمی در ادوار مختل،، تعاري، مختلفی از باطن قرآن ارائه ها حوزه

آيد که باطن قرآن، معانی و مصاديق پنهان و ناآشكار آيات است و نيز معارفی است که  یبرماحاديث 
ی بااطن قارآن بار    شناسا  مفهاوم شود. نوشتار حابر بر آن است که  ینمدو امر از آيات برداشت در ب

گردد که باطن قرآن در روايات باه   یماسا  روايات را مورد کنكاش قرار دهد. از اين تحقيق حاصل 
 سه گونه مطر  گرديده است: مصاديق آيات، معانی گوناگون غير آشكار از الفاظ آيات و معاانی ژرف 

 قرآن.

 .روايات تفسيريقرآن، بطن، ظهر، تأويل، : یدیکلواژگان 

                                                            
 E-mail: pahlevan@ut.ac.ir )نويسندة مسئول( 
 E-mail: ghfaez@ut.ac.ir 
 E-mail: khabiriabbas@gmail.com 
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 طرح مسأله

 قارآن در فهام و تفساير    مهام از مراتب متعدّد معناي ظاهر و باطن، از مباانی   قرآنبرخورداري 

داللات دارناد. شاناخت چيساتی      قرآن کريممختل، عقلی و نقلی بر ظهر و بطن داشتن  ادلّةاست. 

تاأثير دارد و هام در آگااه شادن باه روش       قرآنمعانی و معارف  گسترةخت ، هم در شناقرآنباطن 

 قارآن صحي  تفسير باطن و هم در برخورد صحي  با روايات تفسايري. در ايان موباوع کاه بااطن      

ارائه  قرآن، دانشمندان تعاري، مختلفی از باطن اينهاچيست و آيا از سنخ لفظ است يا معنا و يا غير 

از منظار رواياات،    قارآن منشأ روايی دارد، شناخت چيستی باطن  قرآنجا که باطن ا از آنامّ اند، داده

 اختصاص دارد.حابر به همين امر  مقالةپژوهش است که  شايستة

 قرآنـ معانی باطن 3

پرداختاه   آنهاا کاه باه بررسای يكاياک      اند کردهاشاره  قرآنروايات به بيان معانی گوناگونی از بطن 

 شود:  می

 دید آیات در بستر زمان( مصادیق ج3ـ3

 آنها جملةبه مصاديق جديد آيات در بستر زمان تعري، شده که از  قرآندر تعدادي از روايات، باطن 

 روايت زير است:

ظَهْرُهُ الَّذِينَ » فرمودند: قرآنظهر و بطن  دربارةامام باقر )ع( در پاسخ به سؤال حمران بن اعين 

: 6816)صدوق، « جْرِي فِيهِمْ مَا نَزَلَ فِی أُولئِکهُ الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أعْمَالِهِمْ يَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ وَ بَطْنُ

ناازل شاده    آنها دربارة قرآنظهر قرآن کسانی هستند که »(؛ 28: 26ق.، ج 6878و مجلسی،  896

افراد مورد نزول( ) آنها دربارة، هر آنچه کنند یمعمل  آنهاکسانی هستند که مانند  قرآناست و بطن 

 .6«جاري بوده است در مورد اينان نيز جريان دارد

با مصاديق آيات در طول زماان ارتبااط دارد و از سانخ مفهاوم      قرآنبر اسا  اين روايت، بطن 

يا حاوادثی   اند داشتهکه هنگام نزول وجود  آنهارا به مصاديقی از  قرآننيست؛ به عبارت ديگر، نبايد 

ي در طاول  ا حادثاه بر هر مصداق ياا   قرآن، منحصر کرد، بلكه آيات اند افتادهفاق که در عصر نزول اتّ

ي از بطان  ا گوناه زمان که از جهت يا جهاتی مشابه موارد عصر نزول باشد، قابل تطبيق هستند کاه  
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 اند کردهبر مصاديق هر زمان اشاره  قرآن. روايات بسيار ديگري نيز بر تطبيق گردد یممحسون  قرآن

 از: عبارتند آنهااز  که برخی

إِذَا نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ أُولَئِک الْقَوْمُ مَاتَتِ الْآياةُ لَمَاا بَقِای     الْآیةَوَ لَوْ أنَّ »ال،( امام باقر )ع( فرمود: 

 يا هياگر بنا بود آ...: الْأَرْضُ هُ عَلَی آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَلُوَ لَكنَّ الْقُرْآنَ يجْرِي أوَّ ءٌ یمِنَ الْقُرْآنِ شَ

، لايكن تاا   ماناد  یچيزي برجاي نما  قرآنپس از مردن آن قوم بميرد، از  ،که دربارة قومی نازل شده

ق.، ج 6878)مجلسی، ...«.« در جريان خواهد بود قرآنزمانی که آسمانها و زمين باقی است، سراسر 

: 6، ج 6891؛ هماان،  6716: 6ق.، ج 6861؛ فيض کاشاانی،  66: 6م.، ج 6666؛ عيّاشی، 669: 26

 (.86: 6ق.، ج 6861؛ بحرانی، 88

« إِنَّمَا أَنتَ مُنـذِرٌ وَلِکُـلِّ قَـوْمٍ هَـاد     ...» ةيا آ دربارةن( امام صادق )ع( در پاسخ به سؤال ابوبصير 

رسول خادا )ص(  »؛ «هَادٍ الْيوْمَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( الْمُنْذِرُ وَ عَلَی الْهَادِي يَا أبَا مُحَمَّدٍ هَلْ مِنْ»فرمودند: 

ابوبصاير  « منذر است و علی )ع( ]از مصاديق[ هادي است. اي ابامحمّد! آيا امروز هادي وجاود دارد  

بله، فدايت شوم از خاندان شما پيوسته هادي پس از هادي آمده تا امروز که هادايتگري  »پاسخ داد: 

عَلَای رَجُالٍ ثُامَّ مَااتَ      آیةٌهُ يا أبَامُحَمَّدٍ لَوْ کانَتْ إِذَا نَزَلَتْ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّ«. به شما س رده شده است

؛ گفاتم:  «مَاتَ الْكتَانُ وَ لَكنَّهُ حَیّ يَجْرِي فِيمَنْ بَقِی کَمَا جَرَي فِايمَنْ مَضَای   الْآیةُذَلِکَ الرَّجُلُ مَاتَتِ 

، شد یمي براي مردي نازل ا هيآود که اي ابامحمّد! خدا تو را رحمت کند، اگر چنين ب»امام فرمود: »

 درباارة کاه   همانگوناه زنده اسات و   قرآن، ليكن مرد یمنيز  قرآنو  مرد یم، آيه نيز مرد یمس س او 

 (.666ا668: 6، ج 6818)کلينی، « آيندگان نيز جريان دارد دربارةگذشتگان جريان داشت، 

را بر امام علی )ع( تطبيق کرده اسات   هيآدر « هاد» کلمةدر ابتداي اين روايت، امام صادق )ع( 

 گفتاة ، س س امام )ع( عاالوه بار تأيياد    کند یمو ابوبصير نيز اين واژه را بر فردفرد ائمّه )ع( تطبيق 

 .8اند کردهدر طول زمان را بيان  قرآنوي، علّت جاري بودن 

مَاا  مَاا يجْارِي اللَّيالُ وَ النَّهَاارُ وَ کَ    ي کَلَمْ يمُتْ وَ إِنَّهُ يجْرِ إِنَّ الْقُرْآنَ حَیّ»ج( امام صادق )ع( فرمود: 

ي اسات کاه هرگاز    ا زناده  قارآن : جْرِي عَلَای أَوَّلِنَاا  جْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ يجْرِي عَلَی آخِرِنَا کمَا يَيَ

که خورشايد و مااه در    طور همانکه شب و روز در جريان است و  همانگونهو جاري است  رديم ینم

ق.، ج 6878)مجلسای،  « « که بر اوّل ما جاري است گونه همانبر آخر ما جاري است جريان است و 

 (.828: 8ق.، ج 6869و عروسی حويزي،  886: 8ق.، ج 6861؛ بحرانی، 868: 89
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در  قارآن  :الْقِیامَةة  ی تَجْرِي فِی النَّا ِ إِلَای يَاوْمِ   هِوَ  أقْوَامٍی فِ نَزَلَ الْقُرْآنُ»د( امام صادق )ع( فرمود: 

؛ 9: 11ق.، ج6878)مجلسای « مردم تا روز قيامت جرياان دارد  دربارةمورد اقوامی نازل شده است و 

 (.826: 6تا، ج  برقی، بی

ذَلِاک   أحْرُفٍ مِنْهُ مَا کانَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يكنْ بَعْدُ سَبْعَة تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ عَلَی »فرمايد:  ها( امام باقر )ع( می

(. ظاهراً اين حديث به ابعاادي  62: 26ق.، ج 6878و مجلسی،  661ق.: 6868)صفّار، « مَّةُالْأئِتَعْرِفُهُ 

ي ا پاره. کند یماشاره دارد که در بستر زمان و مكان، بر مصاديق گوناگون صدق  قرآناز معانی آيات 

ديق و ي ديگار، مصاا  ا پااره از وجوه که در بستر نزول تحقّق يافته، براي مخاطبان روشن اسات، امّاا   

 .ابدي یمآيه تحقّق  دربارةمواردي است که در آينده 

الْقُرْآنُ نَزَلَ أثْلَاثاً ثُلُثٌ فِينَا وَ فِی أحِبَّائِنَاا وَ ثُلُاثٌ فِای أعْادَائِنَا وَ      خَیثَمَةُيَا »فرمايد:  و( امام باقر )ع( می

 الْآیةةُ إِذَا نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ أُولَئِک الْقَوْمُ مَاتَتِ  الْآیةَ وَ مَثَلٌ وَ لَوْ أنَّ سُنَّةٌعَدُوِّ مَنْ کانَ قِبَلَنَا وَ ثُلُثٌ 

مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأرْضُ وَ لِكلگ قَاوْمٍ   آخِرِهِی عَلَ أوَّلُهُي جْرِوَ لَكنَّ الْقُرْآنَ ي ءٌ یشَلَمَا بَقِی مِنَ الْقُرْآنِ 

؛ 66: 6م.، ج6666؛ عيّاشای،  669: 26ق.، ج 6878)مجلسای،  « نْ خَيرٍ أوْ شَرٍّيتْلُونَهَا هُمْ مِنْهَا مِ آیَةٌ

 (.86: 6ق.، ج 6861و بحرانی،  88: 6، ج 6891؛ همان، 6716: 6ق.، ج 6861فيض کاشانی، 

)ربع و ثلاث و ...( در ماورد    قرآن، بخش مهمّی از کنند یماين روايت و روايات مشابه آنكه بيان 

 182: 8، ج 6818در مورد دشمنان ايشان است )ر.ک؛ کلينای،   آنهامهمّی از  اهل بيت )ع( و بخش

 قارآن (، از بان تعيين مصداق يا مصداق کامل آيات است؛ يعنی وقتای  66: 6م.، ج 6666و عيّاشی، 

ي ايان آياات   هاا  مصاداق ، اهال بيات )ع( از برتارين    ديا گو یماز مؤمنان، صالحان، شهدا و ... سخن 

 آیةة  قَالَ رَسُولُ اهللِ: مَا أنازَلَ اهللُ  : »اند کردهعبّا  حكايت  که اهل سنّت از ابن هستند. از اين روست

ي را ا هيا آوَ أَميرُهَا: رسول خدا )ص( فرمود: خداوند هاي    اهَأسِرَإِالَّ وَ عَلِیٌّ « يَا أيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا» اهَيفِ

)سايوطی،  « علی )ع( در رأ  آن اسات   نكهياباشد، مگر  «يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا»نازل نكرد که در آن 

 (.896: 6ق.، ج 6868

و  آنهاا به سه قسمت )در مورد اهل بيت )ع( و دشمنان  قرآنبمناً در اين روايت بعد از تقسيم 

مخصوص  قرآناست و يادآوري گرديده که  شدهاشاره « جري» قاعدة( بالفاصله به ها مثالو  ها تسنّ

 قاعادة و هر زمانی مصاديق جديد دارد. امّا برخی نويسندگان و مفسّران کاه باه    زمان خاصّی نيست
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منحصر در اين  قرآنکه آيات  اند کرده، گمان اند نداشتهمستفاد از کالم اهل بيت )ع( توجّه « جري»

 (.628و  16، 87: 6828مصاديقی است که در روايات آمده است )ر.ک؛ حسينی غياثی، 

روايات تفسيري، روايات تعيين مصداق است. باا وجاود اينكاه مصاداق از      ي مهمّها گونهيكی از 

علم تفسير بيرون است، امّا در مباحث معناشناسی، جايگاه مهمّی در تبيين و تمرکز معنا دارد  حوزة

را در فهم معنا ناديده گرفت. در واقع، دو گوناه معناشناسای   8یزبان بروني ها داللتتأثير  توان ینمو 

ي مفهومی سر و کاار دارد و  ها داللتو با  پردازد یمد. از اين دو، يكی به نظام معنايی زبان وجود دار

ي مصداقی درگير است ها داللتو با  کند یمديگري معنا را با توجّه به تجربيّات جهان خارج بررسی 

ا . اهميّت مصداق در معناشناسی تا آنجاست که گاهی معناا باه طاور کامال با     (18 :6827)صفوي، 

 (.12)همان:  دهد یمداللت مصداقی مطابقت ندارد، امّا اين مصداق است که به مفاهيم شكل 

و جماالت،   ها واژهی به مصداق در مباحث نظري، در بررسی هتوجّ یببه همين دليل مفسّران به رغم 

، دآور یما ناگزير به ارجاع به مصداق هستند. ذکر مصداق با شناختی که در مفاهيم عينی به وجاود  

 .دهد یمارائه  قرآني از روش فهم تر کاملو الگوي  سازد یمدستيابی به مفاهيم انتزاعی را ممكن 

بسياري از روايات گرد آمده در تفاسير روايی، در پی تفسير آيه نيست، بلكه در پی تطبيق آن بر 

اينگوناه رواياات    برخی از مصاديق و در موارد فراوانی، تطبيق بر بارزترين مصداق آن است. بنابراين،

و دست مفسّر را در تطبيق آيه بر ساير مصاديق  کند ینمشمول و عموم آيه را محدود  گسترةهرگز 

بندد، بلكه آيه داراي معناي عام است و همچنان به عموم خود بااقی اسات )جاوادي آملای،      آن نمی

 (.612: 6ق.، ال،، ج 6828

ق.، ج 6867گرفته شده است )طباطباائی،  اصطالحی است که از کالم اهل بيت )ع(  قرآنجري 

راز ماندگاري آن است )مجلسی، « يَجرِي کَمَا تَجرِي الشَّمسُ وَ القَمرُ»که  قرآن( و اين ويژگی 88: 6

اي که  يهآاي، مخصوص آن نخواهد بود؛ يعنی  يهآ(. بنابراين، هرگز مورد نزول 669: 68ق.، ج 6878

، در مورد نزول خود منجمد نشده است و هار ماوردي را   شخص يا اشخاص معيّنی نازل شده دربارة

که در صفات و خصوصيّات با مورد نزول آيه شريک است، سرايت خواهد نمود و اين همان است که 

 (.17: 8ق.، ج 6867و همان،  88: 6878شود )ر.ک؛ طباطبائی،  یمناميده « جري»در عرف روايات، 

و دقيق در طول مكان است؛ مثال جرياان آن ياا    در اصل به معناي حرکت منظّم « جري» واژة

(. اگرچاه بساياري از   77: 8، ج 6876جريان کشتی در دريا يا جريان خورشايد )ر.ک؛ مصاطفوي،   
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 اناد  دانساته ، بلكاه آن را خاالف ساكون    اناد  نكارده را مقيّد به حرکت در مكان « جري» واژةلغويان 

 جري(. مادةق.: 6866منظور،  )ابن

جري نام بارده اسات و آن را جهات     قاعدةاز  الميزانش از صد بار در تفسير عالّمه طباطبائی بي

از نظار انطبااق بار     قارآن : »ساد ينو یما ، مهم دانسته اسات و  قرآنمصاديق و مفاهيم جديد  توسعة

از وسعت و مجال خاصّی برخوردار است و به مورد نزول اختصاص نداشته،  آنهامصاديق و بيان حال 

 قاعادة و اين هماان   شود یمبا مورد نزول از جهت مالک متّحد است، جاري  بلكه در هر موردي که

 (.17: 8ق.، ج 6867جري است )طباطبائی، 

به مورد نزول آن  توان ینمرا  قرآني از ا هيآي وسيع دارد و ا دامنهبر مصاديق،  قرآنتطبيق آيات 

همان مالک باشد، قابل تطبيق  اختصاص داد، بلكه با هر موردي که با مورد نزول آيه متّحد و داراي

تعبير شده اسات. پاس جاري عباارت      قرآن« جري»است. اين همان چيزي است که در روايات به 

است از تطبيق مفاهيم برآمده از آيات بر ديگر مواردي کاه باا آن همساان اسات، باا تجرياد آن از       

 (.889: 8، ج 6876جزئيّات مورد نزول )ر.ک؛ مجلسی، 

را بر هر ماوردي کاه قابال انطبااق باشاد، تطبياق        قرآنع( است که آيات اين روش اهل بيت )

؛ داناد  یم، هرچند که ربطی به مورد نزول آيه نداشته باشد. عقل هم همين روش را صحي  کنند یم

ادوار نازل شده تا آنان را به ساوي آنچاه باياد     همةدر  ها انسان همةبه منظور هدايت  قرآنچرا که 

آنچه بايد بدان متخلّق گردند و آنچاه باياد باه آن عمال کنناد، هادايت کناد         بدان معتقد باشند و

 (.88: 6ق.، ج 6867)طباطبائی،

پرداختاه اسات و باراي توباي      « جاري و تطبياق  »ديگري باه مبحاث    گونةاهلل به  عالّمه فضل

راه و  تاريخ، اعامّ از گذشاتگان و آينادگان،    شةيهمدر  ها انسانی آن براي ده اميپو  قرآنجاودانگی 

« مِن وَحی القرآن»تفسيرم را بدان دليل : »ديگو یمو 8را پيشنهاد کرده است قرآنروش استيحاء از 

ي آن، هاا  اميا پي آن است تا هميشه جااري باشاد و   ا اشارهي ها داللتناميدم که در پی دستيابی به 

تمام رواياتی که  (. از نظر وي869ق.: 6888اهلل،  )فضل« حال و آينده را تحت پوشش خود قرار دهد

، اشااره باه   ديا گو یما ساخن   قارآن ي معنايی آياات  ها هيالو تعدّد و تنوّع  قرآنظاهر و باطن  دربارة

که مساتلزم تعادّد وباع و     همزمانو معناهاي مستقل و  ها داللتي ايحايی دارد و نه تعدّد ها داللت

 (.627 )ر.ک؛ همان: باشد یمبيش از يک معنا از لفظ  ارادةنصب قرينه براي 
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؛ باه عناوان   شاود  یمجري يكی از قواعد تفسيري است که موجب توسعه در مصاديق آيه  قاعدة

« اميرالماؤمنين )ع( »يعنی « الصّراط المستقيم»مثال، وقتی از امام صادق )ع( روايت شده است که 

حماد مشاخّص    ساورة را در « صاراط مساتقيم  »(، اين روايت، مصاداق  66: 6م. ج 6666)عيّاشی، 

. البتّه روشن اسات کاه   کند یم؛ يعنی مقصود از مفهوم کلّی آن را به صورت جزئی مشخّص ندک یم

تعيين مصداق صراط مستقيم و انطباق آن بر امام علی )ع( به معناي نفی مصاديق ديگر آيه ا مانند  

صاراط  ائمّه )ع( به عنوان  همة، همانگونه که در برخی احاديث، شود ینمديگر ا   ةائمّپيامبر )ص( و 

 (.86: 6ق.، ج 6867)ر.ک؛ طباطبائی،  اند شدهمستقيم معرّفی 

: 87)حرّ عااملی، ج  « جْرِي کمَا تَجْرِي الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُيَ»آمده است  قرآن دربارةاينكه در روايت 

، هام در  قرآنکه سير و جريان  رساند یم( 81: 6و بحرانی، ج  68: 26؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 661

، انطبااقی اسات کاه کاالم باه      «تنزيال » ةيناحو هم در تأويل برقرار خواهد بود. جريانش در تنزيل 

؛ اناد  نهادهو اين همان مطلبی است که در اصطال  روايات، نامش را جري  کند یممصاديق خود پيدا 

( باه دليال جاري، از    666)التّوبه/« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکُونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ» ةيآمثالً 

و آياتی که در موبوع  شود یممخاطبان اوّليّه تجاوز کرده است و بر مؤمنان اعصار بعدي نيز منطبق 

جهاد با کفّار نازل شده، در جريان و سير خود از آن تجاوز نموده است و بر جهاد با نفس هم تطبيق 

فقان نازل گشته از مصداق اوّلی گذشاته اسات و بار    . همچنين آياتی که راجع به مذمّت مناکند یم

و اين نوع ديگر از انطبااق اسات کاه از     شود یممؤمنان هستند نيز تطبيق  زمرةافراد فاسقی که در 

 (.78: 8ق.، ج 6867است )طباطبائی،  تر قيدقنوع نخست 

 که دو گونه جري و تطبيق داريم: شود یماز اين کالم عالّمه طباطبائی برداشت 

ل،( آن است که مفهومی عام از ظاهر آيه، بر مصاديق ديگر تطبيق داده شود. در اين حالت، روايات ا

يی از اين نوع جري و تطبياق  ها مثالمصاديق آيه هستند.  نيتر برجستهدرصدد بيان مصاديق و گاه 

 به شر  زير است:

ارِهِمْ وَأُوذُواْ فِی سَـبِیلِی وَقَـاتَلُواْ وَقُتِلُـواْ    فَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِیَ»...  ةيآا در مورد 6

...« ألُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَألُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّات  تَجْرِی مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ ثَوَابًا مِّـن عِنـدِ اللّـهِ   

 ( روايت شده است:669عمران/ )آل
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الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  مُالَالسَّو جَرَتْ فِی آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيهِمُ  َُ نَياجِرِهَالمُی فِ نَزَلَتْ»* امام باقر )ع(: 

، ج 6891؛ فيض کاشانی، 226: 8ق.، ج 6861؛ بحرانی، 887: 88ق.، ج 6878)مجلسی، « فُوايأُخِوَ 

 (.968: 8ق.، ج 6869و عروسی حويزي،  826: 6

عَلَايهِمُ   نِيالْحُسَا ی فِا  جَارَتْ وَ جَعْفَارٍ وَ   حَمْةََ َ رَسُولِ اللَّهِ )ص( وَ عَلِی وَ  نَزَلَتْ فِی»* امام باقر )ع(: 

 (.681ا687: 81ق،، ج 6878؛ مجلسی، 882: 2، ج 6818)کلينی، « السَّالَمُ أجْمَعِينَ

( از اماام صاادق )ع(   686ره/)البقا « ...الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تاِلَوَتِهِ» ةيآا در مورد 8

 (.869: 6، ج 6818)کلينی، « ، ائمّه )ع( هستند«هُم»مراد از »روايت شده است که 

« اين از بان جري و انطباق بر مصداق کامل است»: سدينو یماين روايت  دربارةعالّمه طباطبائی 

از روايات، اين آيه  در تعدادي»و در جاي ديگر بيان کرده است: (« 818: 6ق.، ج 6867)طباطبائی، 

بر علی )ع( و در برخی ديگر از روايات بر او و شيعيانش تطبيق داده شده است و اين از باان جاري   

 (.868: 66)همان، ج « است و نه تفسير

ي مورد نزول، مفهومی عاام، جاامع و فراگيار از    ها یژگيون( آن است که با الغاي خصوصيّات آيه از 

معنااي لفاظ از ظااهر آياه و      توسعةداده شود که اين در واقع، فرآيند  آيه، بر مصاديق ديگر تطبيق

 انطباق آن بر مصاديق است.

 يی از اين نوع جري و تطبيق:ها مثال

« وَأَوْفُوا الْکَیْلَ إِذا کِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیالً» ةيآ. در مورد 6

، اماام علای )ع(   «قساطا  مساتقيم  »منظاور از  »از امام کاظم )ع( روايت شده است:  (89ء/اإلسرا)

 (.627: 88ق.، ج 6878)مجلسی، « است

مدّ نظر قارار  « يارزشگذار لةيوس»در اينجا با القاي خصوصيّت از ترازوي مادّي، هدف آن يعنی 

ي، تارازوي مساتقيم و   زشاگذار ارمعيار »کلّی بيان شده است که  قاعدةگرفته است و به عنوان يک 

همچون ترازوي دنيوي، ماادّي باشاد و ياا همچاون      تواند یمي ارزشگذارو اين معيار « عادالنه است

هساتند،   هاا  انساان ي اعماال  ارزشاگذار سانجش و معياار    لةيوسکامل ا يعنی امام )ع( ا که    انسان

دّي اسات، امّاا باا الغااي     فوق در بدو نظر، مخصاوص تارازوي ماا    ةيآمعنوي باشد؛ به عبارت ديگر، 

 مصاديق جديدي پيدا کند. تواند یمکلّيّه،  قاعدةخصوصيّت و اخذ 
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از امام صاادق )ع( روايات شاده اسات:      (88عبس/)« فَلْیَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ»ية آا در مورد 8

د که علم خود را شود که انسان بايد بنگر یمطعام در اين آيه به معناي علم است و معناي آيه اين »

 (.61: 8ق.، ج 6878)مجلسی، « گيرد یماز چه کسی فرا 

اين بيان لطي،، معنا و تفسير باطن آيه است... چون طعام دو قِسام اسات: يكای طعاام بادن و      

است، ولای مصاداق باودن     تر محسو ديگري طعام رو  و اگرچه مصداق بودن نان مثالً براي طعام 

تواند طعاام باودن    یمتر است و اگر کسی اهل دقّت باشد،  يقدقعام علم که غذاي رو  است، براي ط

ية مزبور نسبت به علم که مصداق معنوي طعام آعلم را از اين آيه استفاده کند... حاصل آنكه شمول 

است، براي آن است که در مفهوم طعام، آن معناي جامع و فراگير که هم قابل انطباق بار مصااديق   

ق بر مصاديق معنوي باشد، ملحوظ شده است؛ بنابراين، بعد از تحليل معناي حسّی و هم قابل انطبا

، ن: 6828شود که مفادّ آن توجه به مفهوم جامع اسات... . )ر.ک؛ جاوادي آملای،     یمحديث معلوم 

888.) 

وَرَفَـعَ بَعْضَـهُمْ   تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن کَلَّـمَ اللّـهُ   » ةيا آا در مورد 8

ـ   ذِینَ دَرَجَات  وَآتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَـلَ الَّ

نْهُم مَّن کَفَرَ وَلَوْ شَاء مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَکِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِ

 ( روايت شده است:898)البقره/« اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَکِنَّ اللّهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ

آيه داللت دارد بر اينكه اصحان محمّد )ص( هم از اين کلّيّت مساتثنی  : »اند فرموده* امام باقر )ع( 

« دو دساته شادند: بعضای کاافر و بعضای ماؤمن      نبودند؛ يعنی ايشان هم بعد از رساول خادا )ص(   

 (.876: 2)کلينی، ج 

)ع(  طالب یابدر روز جنگ جمل در خدمت امير مؤمنان علیّ بن »* اصبغ بن نباته نقل کرده است: 

ايستاده بودم که مردي نزدش آمد و گفت: اي امير مؤمنان! اين مردم تكبير گفتند، ما هام گفتايم،   

 آنهاا نماز خواندند، ما هم خوانديم. پاس چارا باياد باا      آنهافتند، ما نيز گفتيم. گ« ال اله الّا اهلل» آنها

تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا ...»که خداي متعال فرمود:  ميجنگ یمبر سر اين آيه »بجنگيم  حضرت فرمود: 

و ما از کسانی هستيم که بعد از « ...وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِهِم... بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

پس به حكم ايان آياه،   ...« وَلَکِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن کَفَرَ...» پيامبران قرار داريم،
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کاافر   اينهاا ماؤمن و   دساتة امّت پيامبر اسالم هم بعد از آن جنان دو دسته شدند: کافر و مؤمن. ما 

 (.681: 6م.، ج 6666)عيّاشی، « هستند

 نكااهيااياان رواياات داللاات دارد باار  : »ساادينو یمااعالّمااه طباطبااائی در مااورد رواياات دوم  

اميرالمؤمنين)ع( کفر در اين آيه را به معنايی اعمّ از کفر خاص و اصاطالحی گرفتاه کاه در اساالم     

مسالّم اسات   ، چون روايات بسيار بر آن داللت دارد و همچنين از نظر تاريخ هم 9احكام خاصّی دارد

اهال رده   معاملاة اهل کتان و نياز   معاملةکفّار مشرک و حتّی  معاملةکه آن جنان با مخالفان خود 

را طبق ]تفساير[ بااطن، کاافر     آنهاجز آنكه بگوييم آن حضرت  ماند ینماست. پس راهی  کرده ینم

مخالفان بر سر تأويال   : من با اينفرمود یم. از اين رو بارها قرآناست و نه ]تفسير[ ظاهر  دانسته یم

 (.888: 8ق.، ج 6867)طباطبائی، « ، نه بر سر تنزيلجنگم یم

ايمان و کفر، به ايماان و کفار باه     آنهاعالّمه طباطبائی در موارد مشابه ديگري از روايات که در 

همگی ناظر به بطن آيات است و تفساير ظااهر آياات     اينهاواليت تفسير شده، بر اين نظر است که 

(. در واقع، در اين روايات، الفااظ ايماان و کفار از آنچاه     88: 6878)ر.ک؛ همان،  شود ینممحسون 

مفهوم عاام، جاامع و فراگيار قصاد      آنهااند و از   معنايی داده توسعة، اند داشتهظاهر آيه بر آن داللت 

 .دان شدهشده است و آنگاه اين مفهوم عام بر ايمان و کفر به واليت ائمّه )ع( تطبيق داده 

را فقط منحصر به مصاديق جديد آيات دانست؛ چرا کاه   قرآنالزم به تذکّر است که نبايد باطن 

گاردد. در   یما در غير اين صورت، اشكال ناسازگاري اين تعري، با انحصار مراد برخی از آيات ايجااد  

ناد و باه   اين قابليّت را دارند که باه صاورت عنااوينی عاام درآي     قرآنواقع، هرچند برخی از عبارات 

ي از روايات، مراد از برخی از عناوين عام در آيات، تنها ا پارهمصاديق تطبيق داده شوند، امّا بر اسا  

 آنهاا جري و تطبيق را در آن عناوين پياده کارد و   قاعدةتوان  ینماهل بيت )ع( هستند و از اين رو، 

ية آدر « الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ»مصداق  را بر مصاديق ديگر تطبيق داد. به عنوان مثال، طبق روايات، تنها

( اهال بيات )ع( دانساته    86)العنكباوت/ « ...بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ  »

( و در دو حديث 868ق.: 6868)صفّار، « إِيَّانَا عَنَی». امام صادق )ع( دربارة اين آيه فرمودند: اند شده

و صافّار،   626: 87)حارّ عااملی، ج   « خَاصَّة  الْأَئِمَّةُهُمُ : »اند فرمودهمراد از اين عنوان  دربارة جداگانه

مصااديق ايان عناوان     درباارة (. همچنين در حديث ديگري ابوبصير از امام بااقر )ع(  867ق.: 6868

)صافّار:  «  توانناد مصاداق آن باشاند    یما جز ما چه کسان ديگري »دهند:  یمپرسد و امام پاسخ  یم
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تاوان مشااهده کارد     یما ( و درست همين پاسخ را در پرسش راوي ديگري از امام صاادق )ع(  889

 )همان(.

به اهال بيات )ع( تأکياد شاده اسات و       قرآندر برخی از روايات به انحصار برخی از عناوين در 

 .2کار رفته است به آنهادر 7«خَاصَّة إِيَّانَا عَنَی »يا 1«إِيَّانَا عَنَی»هايی مانند  عبارت

 ( معانی گوناگون غیر آشکار از الفاظ آیات1ـ1

که از  اند کردهرا به معانی گوناگون غيرآشكار از الفاظ آيات تعري،  قرآنتعدادي از روايات، باطن 

پرسيدم  قرآنروايتی است که جابر بن يزيد جُعفی نقل کرده که از امام باقر )ع( از تفسير  آنها جملة

ن پاسخ دادند. )بعدها( براي بار دوم آن سؤال را مطر  کاردم و ايشاان باه مان پاساخ      و ايشان به م

ديگاري باه مان     گونةديگري داد. به ايشان عرض کردم: فدايتان شوم، پيش از اين به اين سؤال به 

...: اي ظَهْرٌ هُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِإِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ بَطْنٌ وَ لَ !يا جَابِرُ»پاسخ داده بوديد! ايشان فرمود: 

« بطنی دارد و براي بطن نيز بطنی است و ظهري دارد و براي ظهر نياز ظهاري اسات...    قرآنجابر! 

 (.866: 8تا، ج  و برقی، بی 668: 87ق.، ج 6866؛ حرّ عاملی، 66: 26ق.، ج 6878)مجلسی، 

پذيرد.  یماست که تفسيرهاي متعدّد ، همسان بطون آن قرآنهاي فهم  يهالبر اسا  اين روايت، 

و هم  قرآنآيد که هم تفسير ظاهر  یبرمدر اين روايت « لِلظَّهرِ ظَهرٌ»و « لِلبَطنِ بَطنٌ»ي ها عبارتاز 

، ذومراتب هستند؛ به عبارت ديگر، ايان عباارات اشااره دارناد باه ارتبااط طاولی        قرآنتفسير باطن 

 باطن. رتبةمظاهر و چه در  مرتبة، چه در قرآنمفاهيم 

آيد که ظاهر و باطن دو امر نسبی هستند. به اين معنا که هر ظاهري نسبت  از روايت فوق برمی

 (.78: 8ق.، ج 6867به ظاهر خودش باطن، و نسبت به باطن خود ظاهر است. )طباطبائی، 

باا   هاا  انانسا را تفاوت افهام، اُناس   قرآنيوة بيانی ظاهر و باطن شعالّمه طباطبائی علّت انتخان دو 

اعمّ از زن و مارد، حفاظ معاارف عالياه از خطار       ها انسان همةمادّيات، شمول احكام دين نسبت به 

: 6878داناد. )هماان،    یما نسبت به بطون و معارف عالياه   قرآنمَثَل گرفتن بيانات  جنبةتحري، و 

بساط داده، از آن   ي قرآنی و روايی، ايان نظريّاه را  ها مثالبا ذکر  الميزان(. ايشان در تفسير 86ا88

بر حسب اختالف مراتاب و مقاماات مخاطباان آن داراي مراتاب      قرآنيجه گرفته است که معانی نت

 (.29: 8ق.، ج 6867مختل، است )ر.ک؛ همان، 
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؛ چارا کاه   6محدوديّت قرار گرفتن معانی متعدّد در وراي الفاظ ثابت وجود نادارد  قرآن کريمدر 

ية ذهن مخاطب که ناحگوينده و يا از  ارادةية ناححاوره است يا از زبان ماين محدوديّت، يا از ناحية 

 .66وجود ندارد قرآن دربارة اينهايک از   ي ه

، به ظاهر با يكديگر ناسازگارند، امّا در واقاع،  قرآنگاه احاديث ائمّه )ع( در مورد هر يک از آيات 

مان همين موبوع را از امام صادق گردند. حمّاد بن عث یبرمآن احاديث، به تبيين وجوه مختل، آيه 

به اماام صاادق )ع( عارض کاردم کاه      »)ع( سؤال نموده که متن پرسش و پاسخ به اين گونه است: 

بر هفت حرف نازل شاده اسات، کمتارين     قرآنرسد. امام )ع( فرمود:  یمروايات شما گوناگون به ما 

وه قرآن فتوا دهد و آنگاه اين آياه  رسالتی که بر دوش امام قرار دارد آن است که بر هفت وجه از وج

 (.68: 6ق.، ج 6868)قمی، «  (86ص/)« هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسَابٍ»را خواند: 

 قارآن اين روايت يكی از عوامل به ظاهر ناسازگاري روايات تفسيري يک آيه را ذو وجاوه باودن   

كه چگونه ذکر وجوه گوناگون براي يک آيه، اختالف بياانی  ينامعرّفی کرده است. براي تبيين بيشتر 

حماران بان اعاين نقال     »شاود:   یمآورد، به يک نمونه از اين روايات اشاره  یمدر روايات را به وجود 

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَـاد  فِـی األَرْ ِ فَکَأَنَّمَـا    »...ية آکرده که از امام باقر )ع( در مورد 

( پرسيدم که معنی اين 88)المائده/« ...قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

 ! اماام )ع( در پاساخ فرماود:    هاسات  انساان آيه چيست و چگونه کشتن يک نفر مانند کشتن تماام  

آن به همان اندازه است کاه اگار   گيرد که شدّت عذان  یمقاتل يک انسان در جايی از دوزخ جاي »

(. امّا در روايت سماعه از اماام صاادق )ع(   818: 6ق.، ج 6861)بحرانی، « تمام مردمان را کشته بود

هر گاه کسی شخصی را از هدايت خارج کند و به گمراهی بكشااند، گاويی او را   »... نقل شده است: 

: 6)هماان، ج  « د، او را زنده کرده اسات کشته است و اگر او را از گمراهی به مسير هدايت سوق ده

818.) 

« گمراه کردن»، و در روايت دوم به معناي «کشتن»يه به معناي آدر « قَتَلَ» واژةدر روايت اوّل، 

رسند. امّا اگر به روايت ديگري که در تفسير آيه اسات،   یمتفسير شده که در ظاهر ناهمسان به نظر 

تواند تفسير آيه باشد و چه بسا وجوه ديگري  یمهر دو روايت گردد که چگونه  یمتوجّه شود، معلوم 

قاول خداوناد در    درباارة گويد:  یمفضيل بن يسار »تواند جزء مفهوم و معناي آيه قرار گيرد:  یمنيز 

. ( از امام باقر )ع( پرسش کاردم 88)المائده/« ...مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»...که  قرآن
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امام )ع( در پاسخ فرمود: يعنی کسی را از سوختن و غرق شدن نجات دهد. گفتم اگار او را هادايت   

 .66(612: 8، ج 6818)کلينی، « کند، چگونه است  امام )ع( فرمود: آن تأويل برتر آيه است

ينكه از ائمّه )ع( تفسيرهاي گوناگونی براي آيات نقل شده که برخی به ظاهر و برخی به بااطن  ا

 است: آنها جملةتواند علل مختل، داشته باشد که موارد زير از  یماشاره دارد،  قرآن

ال،( بيان وجوه مختل، تفسير هر آيه که برخی مربوط به ظاهر آيه و برخای مرباوط باه بااطن آن     

 هستند.

را يكای از ابعااد    قرآن، ذو وجوه بودن قرآنهاي ظَهر و بطن  يترواشري، ربی در شر  يكی از 

« ذُو وُجُاوهٍ  فَاِِنَّ الْقُارْآنَ حَمَّاالٌ   »دانسته است و در اين باره به روايت امام علی )ع( کاه   قرآنن باط

( اساتناد جساته اسات )ر.ک؛ شاري، ربای،      889: 8ق.، ج 6867و مجلسای،   77 ن/ البالغاه  نهج)

 (.896ق.: 6868

ذِی   »ية آدر « یسَمًّأجَلٌ مُ»اوّل،  دستة عالّمه مجلسی در جمع بين دو دسته روايات که هُوَ الَـّ

( را باه قضااي محتاوم و غيار     8)المائده/« ...خَلَقَکُم مِّن طِینٍ ثُمَّ قَضَى أَجَالً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ

هاايی را ذکار    ، احتماال اند کردهدوم که آن را اجل قابل تغيير و بداپذير معرّفی  دستةقابل تغيير، و 

باطن آيه است )ر.ک؛  کنندة يكی از اين دو نوع تفسير از آيه، بيان اين است که آنهاکرده که يكی از 

 (.667: 8ق.، ج 6867مجلسی، 

 ب( بیان معنای آیات توسّط معصوم )ع( متناسب با میزان فهم مخاطبان

است، بر ايان   قرآنتبيين ظاهر و باطن  حوزةينكه روايات ايشان در هر دو اائمّه )ع( بمن بيان 

وجودي مخاطبان، به بيان معانی ظاهر و باطن  سعةکه متناسب با ميزان فهم و  ندا کردهنكته تأکيد 

خادمت اماام بااقر )ع(    ». روايت زير از عبداهلل بن سنان به همين امار اشااره دارد:   اند پرداخته قرآن

ثُـمَّ  »شرفيان شدم و عربه داشتم: خدا مرا فدايت کند! معناي اين قاول خاداي، عازّ و جالّ، کاه      

و  هاا  نااخن ( چيست  فرمود: گرفتن شارن و چيدن 86)الحجّ/« ...وا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْلْیَقْضُ

. گفتم: فدايت شوم! پس چگونه است که ذري  محاربی از شما براي من روايت کارد کاه   اينهامانند 

انجاام دادن ايان مناساک    « ورَهُمْوَلْیُوفُوا نُـذُ »ديدار امام است و « ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ»يد: ا فرموده

ظااهري دارد و بااطنی، و    قرآناست! امام )ع( فرمود: ذري  راست گفته است و تو نيز راست گفتی. 
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، 6818)کلينی، « کند  یم( تحمل قرآنکند آنچه را که ذري  )از ظاهر و باطن  یمچه کسی تحمّل 

: 88ق.، ج 6867جلساااای، ؛ م886: 6816؛ همااااان، 821: 8ق.، ج 6868؛ صاااادوق، 986: 8ج 

 (.816ا818

اسات و   قارآن ، تبيين ظاهر قرآن دربارةاين روايت اشاره دارد که برخی از بيانات معصومان )ع( 

. معصوم )ع( نيز متناسب با ميزان فهم و گنجايش مخاطبان، معانی ظاهر و قرآنبرخی تبيين باطن 

 کند. یمبيان  آنهارا براي  قرآنباطن 

« ثُامَّ لْيقْضُاوا  »ظاهري دارد که  قرآناين روايت بيان کرده است که  دربارةلی اهلل جوادي آم آيت

بر اسا  ظاهر، به معناي اصال  ظاهري بدن اسات و بااطنی دارد کاه بار اساا  آن، معنااي ايان        

شاود و چاون هار     یما عبارت، اصاال  بااطن و درون انساان اسات کاه باا لقااي اماام )ع( حاصال          

 قارآن که[  اند فرمودهو معارف باطن آن را تحمّل کند، لذا ]ائمّه  قرآنسرار تواند ا ینمي ا کننده سؤال

اسات )ر.ک؛ جاوادي    قارآن کنيم و ذري  از حامالن اسارار   یمرا براي هر کس به قدر توانش تفسير 

 (.879، ن: 6828آملی، 

تعداد در برخی روايات به صراحت اشاره شده است که معصومان )ع( با توجّه به ميزان فهم و اس

 روايت زير است: آنها جملةدهند. از  یممخاطبان به آنان پاسخ 

 پرسايدم کاه آياا    )معصوم( امامه راجع باز عبداهلل بن سليمان نقل است که از امام صادق )ع( »

 باود   کارده  تفويض دوسليمان بن داوه که ب چنان ؛است کرده تفويضاو ه ب خداوند )انجام کارها را(

را  شآن حضرت جوابو  پرسيد سؤالی ايشانمردي از  ست کها اين آن ي، و دليلآرامام )ع( فرمود: 

ز شاخص  ل گفات، باا  جوابی بر خالف جاوان اوّ ايشان را پرسيد و  سؤالس س ديگري همان  .گفت

هاذَا  : »»سا س فرماود   .جوابی بر خالف آن دو جاوان گفات   ايشان را پرسيد و سؤالديگري همان 

گفاتم: اَصالَحَکَ اهلل! آياا    « 68و اينچنين است در قرائت علی )ع(« حِسَانٍطِ بِغَيرِ عَطاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أعْ

)که هر ياک را مطاابق فهام و اساتعدادش      شناسد یمگويد، او را  یمهنگامی که امام پاسخ طرف را 

یَـات   إِنَّ فِی ذَلِـکَ   »اي که  يدهنشن  امام فرمود: سبحان اهلل! مگر قول خداوند را (گويد یپاسخ م

گااه از    ي ها که « ها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍوَ إِنَّ»( و ايشان همان ائمّه )ع( هستند، 79)الحجر/« لِّلْمُتَوَسِّمِینَ

او را  ،دياده باه ماردي افكناد    اماام  وقتای   ،س س باه مان فرماود: آري   شوند.  ینماين مسير خارج 

ياا از رناگ    فهماد  یاو را ما اد ميزان قابليّات و اساتعد  )يعنی  دهد یو رنگ او تشخيص م شناسد یم
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 را او تو اگر سخن او را از پشت ديوار هم بشنود، او و شخصايّ  (کند یرخساره راز درونش را درک م

مِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ ِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِـنَتِکُمْ   وَ»فرماياد:   یمشناسد. خداوند متعال  یم

پس امام  .( هستند)ع( و آنها دانشمندان )ائمّه (88الرّوم/) «لِکَ لَآیَات  لِّلْعَالِمِینَوَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِی ذَ

هالکت  باشد و چه سرانجامشچه گوينده اهل نجات  فهمد، یزبان آيد، مه هر امري را که بشنود و ب

ردم مقدار )يعنی چون امام از طرز گفتار م دهد یونه پاسخ مگمردم آنه از اين جهت است که ب .باشد

، از دهد یو درجة آمادگی و پذيرش آنها را تشخيص م فهمد یفهم و استعداد و ايمان و کفر آنها را م

 (.882ا886: 6، ج 6818)کلينی، «  (گويد ینوعی خاص پاسخ مه اين جهت هر کس را ب

 ج( بیان تطبیق آیات بر مصادیق مختل 

کاه در واقاع تفسايرهاي     اند پرداختهمان برخی روايات به بيان مصاديق مختل، آيات در طول ز

هساتند کاه در قسامت     قرآنکنندة بخشی از بطن  يانب. اين روايات، اند دادهمختلفی از هر آيه ارائه 

پرداخته  قرآناز همين مقاله به تبيين اين قِسم از بطن « . مصاديق جديد آيات در بستر زمان6ا8»

 شده است.

 قرآناظ ( معانی ژرف و غیر ابتدایی الف1ـ1

به مفهوم معانی عميق و غير ابتدايی الفااظ   قرآني از روايات در بان ظهر و بطن، بطن ا پارهدر 

مَعَانٍ: ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ وَ  أربَعَةُإالَّ وَ لَهَا  آیةٍ مَا مِنْ»گرفته شده است. از امام علی )ع( روايت است:  قرآن

وَ البَاطِنُ الفَهمُ وَ الحَدُّ هُوَ األَحكَامُ الحَالَلِ وَ الحَرَامِ وَ المطلَعُ هُوَ مُرَادُ اهللِ  التَّالَوَ ُحَدٌّ وَ مطلَعٌ، فَالظَّاهِرُ 

[ نيست مگر آنكه داراي چهار معناست: ظاهر، باطن، حدّ و مطلع. قرآناي ]از  يهآمِنَ العَبدِ بِهَا: هي  

م حاالل و حارام و مطلاع هماان     ظاهر، همان تالوت قرآن، باطن، فهم آن است و حدّ، هماان احكاا  

؛ فايض  28: 26ق.، ج 6867)مجلسای،  « خواهاد  یما  اش بناده چيزي است که خداوند با آن آيه از 

 (.86: 6ق.، ج 6886و زرکشی،  86: 6، ج 6891کاشانی، 

دقّات خاصّای مباذول داشاته و     « الةتَّالَوَ ُ فَالظَّااهِرُ  »عالّمه طباطبائی در تعبير امام علی )ع( که 

د: مراد از تالوت در اين حديث، مدلول ظاهري لفظ است؛ به اين دليل که اماام )ع( تاالوت   نويس یم

معانی آيه برشمرده است. بنابراين، مقصود از فهم در تفسير باطن، آن معنايی اسات کاه    جملةرا از 
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 (.78: 8ق.، ج 6867درون معناي ظاهري، نهفته و ناآشكار است )ر.ک؛ طباطبائی، 

معاانی بااطنی   »نويساد:   یما داند و  یمی باطنی را متناسب با ميزان فهم افراد ايشان درک معان

ي لفظ هستند که بر حساب ميازان قاوّت و    ها مدلولرا لوازم معنی بدانيم ا   آنهاآيات ا به ويژه اگر  

از نظار تقاوا و    هاا  فهام متدبّر، تفاوت دارند... در معارف بلند و مسايل دقياق، تفااوت    شنوندةبع، 

کنناد... و هار معناايی     یما فس نيست، بلكه به لحاظ تيزفهمی و کُنادفهمی تفااوت پيادا    طهارت نَ

نقش عمل صال  و مراتب  دربارة(. وي 82)همان: « ي از فهم و درک استا مرتبهمخصوص به افق و 

خاصّی از معرفت همراه  درجةشوند که هر درجه از عمل صال  با  یميادآور  قرآنآن در درک بطون 

پذيرناد، غيار    یمکنند و  یماختالف اين مراتب آن است که آنچه اهل يک مرتبه تلقّی  زمةالاست و 

تار )ر.ک؛ هماان:    يينپاا کنند؛ يا باالتر از آن اسات ياا    یمديگر تلقّی  مرتبةآن چيزي باشد که اهل 

 (.11ا17

ست کاه در  ، فهم علوم فراوانی ا«الباطن الفهم»نهاوندي از روايت فوق برداشت کرده که مراد از 

همان  قرآن(. مناوي نيز معتقد است ظهر 82: 6، ج 6866پس ظاهر متن قرار دارد )ر.ک؛ نهاوندي، 

 (.76: 8ق.، ج 6888، فهم آن است )مناوي، قرآنشود و بطن  یماست که تالوت 

اختصااص داده اسات. وي شاش وجاه را در      قارآن فصلی را به ظاهر و بااطن   اتقانسيوطی در 

، تالوت و باطن آن فهام  قرآنطن بيان کرده است و خود به معناي ششم که ظاهر معناي ظاهر و با

(. زرکشی در بيان معناي ظاهر و بااطن،  881: 8ق.، ج 6861است، ميل کرده است )ر.ک؛ سيوطی، 

فقط به يک وجه بسنده کرده است و آن همين وجاه ششامی اسات کاه در کاالم سايوطی دياده        

 (.17: 8ق.، ج 6886شود )ر.ک؛ زرکشی، یم

(. ساهل  886: 6ق.، ج 6861دانسته است )ر.ک؛ زرقاانی،   قرآنرا همان فهم  قرآنزرقانی باطن 

(. شاطبی بطان  61ق.: 6888بن عبداهلل تستري نيز سخنی مشابه همين سخن دارد )ر.ک؛ تستري، 

(. قاسمی نياز هماين   887: 8ق.، ج 6888را به فهم مراد خداوند تعري، کرده است )شاطبی،  قرآن

، فهم قرآن(. ذهبی نيز بر آن است که ظاهر 86: 6ق.، ج 6862نظر را پذيرفته است. )ر.ک؛ قاسمی، 

است و باطن آن، فهم مراد خداوند است کاه در وراي ظااهر الفااظ نهفتاه اسات       قرآنمعناي الفاظ 

د، نقش دار قرآناست که تمام آنچه در فهم ظواهر الفاظ  کرده( وي تأکيد 892: 8)ر.ک؛ ذهبی، ج 

داخل در ظاهر است؛ همچون مسائل ادبی و بالغی و... امّا اين براي فهم باطن قارآن کاافی نيسات،    
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بلكه بايد نوري از جانب خدا به دل کسی بتابد که در پرتو آن، بصيرت نافاذ و ساالمت تفكّار ياباد.     

ر الفاظ و معناي اين سخن آن است که تفسير باطن، امري بيرون از مدلول لفظ نيست، بلكه ريشه د

کند: اوّل اينكه  یم(. لذا وي براي صحّت معناي باطنی دو شرط ذکر 897کلمات دارد )ر.ک؛ همان: 

معناي باطنی بايد طبق اقتضاي ظاهري آيه باشد؛ يعنی طبق لسان عربی باشد. دوم اينكه شااهدي  

 (.897ا892داشته باشد )ر.ک؛ همان:  قرآن)نص يا ظاهر( در جاي ديگر 

 قارآن که در روايات آمده است، سطو  معرفتی و مراتب فهم  قرآنور از هفت بطن چه بسا منظ

 ها هدَهفت ممكن است عدد واقعی باشد و يا عدد کثرت باشدکه شامل  واژةباشد که در اين صورت، 

 و صدها بطن گردد.

 گیری نتیجه

اسات کاه    ، معاانی و مصااديق پنهاان آياات    قرآنتوان گفت که باطن  یم قرآندر تعري، باطن 

به آن  قرآنبه تناسب ميزان فهم و تدبّر در  قرآنمخاطبان  همةبخشی از آن، اين قابليّت را دارد که 

)ع( اسات. ايان تعريا، هام باا       ائمّهمختص  قرآنباطن  عمدةدست يابند، امّا علم داشتن به بخش 

ن روايات براي باطن و هم با روايات باطن و مشخّصاتی که در آ68باطن تناسب دارد واژةمعناي لغوي 

و « معاانی » واژةيک از روايات باطن، ناسازگار نيست. ذکر دو  ي  هبيان شده مطابقت دارد و با  قرآن

، برخای  اناد  پرداختهدر اين تعري،، بدين لحاظ است که رواياتی که به بيان بواطن آيات « مصاديق»

. اين تعري، با رواياتی کاه  اند رداختهپبه بيان معانی و مفاهيم آيات و برخی به تعيين مصاديق آيات 

، 68، ساازگار اسات  اند شدهتفكيک قائل  قرآناند و بين باطن و ظاهر  دانستهرا داراي بطن  قرآن همة

، بين معناي ظاهر و باطن آيات، تمايز ايجاد کارده اسات.   «پنهان»چرا که اين تعري، با آوردن قيد 

را باه   قارآن ست که اين معانی، ناوعی خفاا از ظااهر    اين ا قرآنمقصود از پنهان بودن معانی باطن 

، آن قِسم از معارفی است که از نگااه اوّل باه آياات، باه ذهان      قرآنهمراه دارند، در حالی که ظاهر 

بر مبناي قواعد ادبيّات عارن و اصاول عقاليای محااوره بار آن داللات        قرآنشود و آيات  یممتبادر 

اعد و اصول آگاه باشد، قابل فهم است. همچنين آوردن اين آشكار دارد و براي هر کس که به اين قو

به تناسب ميزان فهام و تادبّر    قرآنمخاطبان  همةاين قابليّت را دارد که »عبارت در اين تعري، که 

، از سنخ معانی است که بار  قرآن، به اين جهت است که بخشی از باطن «به آن دست يابند قرآندر 

. همچنين اين قيد اشاره دارد به معنايی که در روايت حمران 69آيد یماسا  تدبّر در آيات به دست 

کناد   یما و مانند آن آمده است که جريان و شمول آيات نسبت به مصاديق جديد را بيان 61بن اعين
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علام  »اسات. آوردن عباارت    قرآنکه شناخت برخی از اين مصاديق، قابل فهم براي عموم مخاطبان 

در اين تعري، نيز به معنايی که در روايت « )ع( است ائمّهمختصّ  آنقرباطن  عمدةداشتن به بخش 

، فوق فهم افراد عاادي و منحصار   قرآن، نظر دارد. يعنی بخشی از باطن 67فضيل بن يسار بيان شده

ينكه از طريق اهال بيات   ابه معصومان )ع( است و ساير مردم به خودي خود به آن علم ندارند، مگر 

 افت کنند.)ع( اين معارف را دري

 ها نوشت پی

حمران بن أعين از امام بااقر )ع( نقال   »با کمی تغيير در الفاظ نيز نقل گرديده است:  اين روايتا 6

کساانی   قارآن عَمِلُوا بِمِثْالِ أعْمَاالِهِمْ: ظهار     نَيالَّذِ بَطْنُهُوَ  هِمْيفِ نَزَلَظَهْرُ الْقُرْآنِ الَّذِينَ »کرده است: 

« کنند یمنازل شده است و بطن آن، کسانی هستند که مانند آنان عمل  آنها دربارة قرآنهستند که 

و  86: 6، ج 6891؛ فاايض کاشااانی، 81: 6ق.، ج 6861؛ بحراناای، 68: 26ق.، ج 6878)مجلساای، 

 (.66: 6م.، ج 6666عيّاشی، 

م ، در پاسخ باه پرسشای کاه عبادالرّحي    اند کردهبيان  قرآندليلی که امام صادق )ع( براي جري ا 8

و بحرانای،   868: 89ق.، ج 6878القصير از امام باقر )ع( دارد نيز بيان گرديده است )ر.ک؛ مجلسی، 

 (.886: 8ق.، ج 6861

مياان واحادهاي زباان نظيار واژه و جملاه از ياک ساو و         رابطاة ی در اصال باه   زبان برونداللت ا 8

و  برد یمما را از زبان بيرون  ي جهان خارج از زبان از سوي ديگر اشاره دارد. چنين معنايیها مصداق

ی زباان  بارون . به همين دليل، داللت لفظ بر مصاداق را داللات   کشاند یمي جهان خارج ها مصداقبه 

 (.16: 6827)صفوي،  نامند یم

اهلل؛ ر.ک؛ ابراهيمی،  از منظر عالّمه فضل قرآنا براي آشنايی با داللت استيحائی و مبناي استيحاء 8

 .898ا896: 6866

اميرالمؤمنين )ع( کفر در اين آيه را باه معناايی   »ر واقع، عالّمه طباطبائی با ذکر اين جمله که ا د9

، به مفهوم عام و جاامعی از  «اعمّ از کفر خاصّ و اصطالحی گرفته که در اسالم احكام خاصّی را دارد

بقره ذکار   ةسوراز  898 ةيآلفظ کفر اشاره کرده است. منظور اين است که در روايت دومی که ذيل 
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گرديد، امام علی )ع( اين مفهوم عام از لفظ کفر را تعيين مصداق، و آن را بر س اه دشمن در جناگ  

 .اند نمودهجمل تطبيق 

: 6، ج 6818ي زيادي به کار رفته است )به عناوان نموناه، ر.ک؛ کلينای،    ها تيروااين عبارت در ا 1

: 88و ج  868: 8ق.، ج 6878لساای، ؛ مج866ق.: 6861؛ طوساای، 871و  886، 866، 862، 666

ق.، ج 6869؛ عروسی حويزي، 86ق.: 6868؛ صفّار، 666: 8؛ ج 888: 6ق.، ج 6861؛ بحرانی، 886

و  96: 6م.، ج 6666؛ عيّاشای،  686: 8و ج  77: 8، ج 6891؛ فيض کاشاانی،  818: 8و ج  867: 6

 (.879ق.: 6866فرات کوفی، 

؛ 871و 666، 666: 6، ج 6818ار رفته اسات )ر.ک؛ کلينای،   ا در برخی از روايات اين عبارت به ک7

؛ عروساای حااويزي، 669: 8ق.، ج 6861؛ بحراناای، 866: 88و ج  897: 61ق.، ج 6867مجلساای، 

 (.818: 6، ج 6891و فيض کاشانی،  867: 6ق.، ج 6869

 حصر است. افادةا روشن است که در اين دو عبارت، تقديم بمير منفصل منصوبی براي 2

لبتّه در اينجا منظور، استعمال لفظ در بيش از ياک معناا باه طاوري کاه آن معاانی در عارض        اا 6

، معانی مختلفی اسات کاه از   قرآنيكديگر باشند، نيست. اگرچه برخی معتقدند که مقصود از باطن 

آياد )باراي آگااهی بيشاتر، ر.ک؛ مكاارم شايرازي،        استعمال لفظ در بيش از يک معنا به دست می

 (.687ا696 :6، ج 6878

ق.، 6878از ناحية زبان محااوره، ر.ک؛ طباطباائی،    قرآنا براي مطالعة استدالل عدم محدوديّت 66

از ناحياة ذهان و ارادة ماتكلّم و مخاطاب آن: ر.ک؛      قارآن ؛ نيز استدالل عدم محدوديّت 681: 2ج 

 .886، ن: 6828جوادي آملی، 

آيه اشاره کرده است، روايت عمر بن مريم از  ي گوناگون تفسير يکها هيالا روايت ديگري که به 66

وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن » ةيآ دربارة: از امام صادق )ع( ديگو یمامام صادق )ع( است. وي 

 جملاة : از نَااإِيَّ صِلَتُکَ اهَلِيأوِتَ غَایةُالرَّحِمِ وَ  صِلَةُمِنْ ذَلِک »پرسش کردم، امام )ع( فرمود:  «...یُوصَلَ

؛ 812: 88ق.، ج 6866)مجلسی، « است با ما توپيوند  ،رحم است و نهايت تأويل آيه ةآن صلمعانی 

(. در ايان  862: 8م.، ج 6666؛ عيّاشی، 887: 8ق.، ج 6861؛ بحرانی، 881: 69ق.، ج 6866نوري، 
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ز مراتاب نهاايی آن،   رَحِم و هم به يكی ا صلةروايت، هم به يكی از سطو  آغازين معناي آيه، يعنی 

 يعنی پيوند با امام )ع( اشاره شده است.

 .است «کْمْسِأ» ،«طِعْأ»به جاى حفص از عاصم  روايتدر ا 68

، ولی ظهر براي هر رود یما چرا که بطن در برابر ظَهر است و براي هر امر مخفی و غامض به کار 68

طن هر چيزي جوف و درون آن است (، ب86ق.: 6866)راغب اصفهانی،  رود یمامر آشكاري به کار 

و باطن به پنهان معنا شده است )مصطفی و ديگران، « خَفِیَ»به « بَطَنَ»( و 888: 6منظور، ج  )ابن

6828 :18.) 

 روايات زير است: آنها جملةا از 68

ي سؤال نمود و ا هيآ* ابولبيد بحرانی نقل کرده است که شخصی نزد امام باقر )ع( آمد و از تفسير 

هَذَا »آن فرد از مجلس بيرون رفت، حضرت به من فرمود:  که یهنگامام )ع( به وي پاسخ داد. ام

هْرٌ فَقَالَ نَعَمْ، تَفْسِيرُهَا فِی ظَهْرِ الْقُرْآنِ أَفَلَا أُخْبِرُکَ بِتَفْسِيرِهَا فِی بَطْنِ الْقُرْآنِ قُلْتُ وَ لِلْقُرْآنِ بَطْنٌ وَ ظَ

هِراً وَ بَاطِناً وَ مَعَانِی وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ مُحْكماً وَ مُتَشَابِهاً وَ سُنَناً وَ أمْثَالًا وَ فَصْلًا وَ إِنَّ لِكتَانِ اللَّهِ ظَا

ی تو را از تفسير آن در بطن خواه ینماست، آيا  قرآنوَصْلًا وَ أحْرُفاً وَ تَصْرِيفاً: اين تفسير آيه در ظهر 

داراي بطنی و ظهري است  امام )ع( فرمود: آري، کتان خدا  قرآنباخبر کنم  گفتم مگر  قرآن

داراي ظاهر و باطن و معانی و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه و سُنَن و امثال و فصل و وصل و 

تا،  و برقی، بی 967: 8ق.، ج 6861؛ بحرانی، 66: 26ق.، ج 6878)مجلسی، « احرف و تصري، است

 (.867: 6ج 

مِنَ التَّفْسِيرِ فَأجَابَنِی ثُمَّ سَألْتُهُ  ءٍ یعَنْ شَ (ع)سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ »عفی نقل است: * از جابر بن يزيد جُ

بِجَوَانٍ غَيرِ هَذَا  الْمَسْألَة نْتَ أجَبْتَنِی فِی هَذِهِ فَأجَابَنِی بِجَوَانٍ آخَرَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاک کُ ثَانِیة عَنْهُ 

ق.، 6867)مجلسی،  ...«ظَهْرٌ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ بَطْنٌ وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ !ا جَابِرُقَبْلَ الْيوْمِ فَقَالَ ي

 (.866: 8تا، ج  و برقی، بی 668: 87ق.، ج 6866؛ حرّ عاملی، 66: 26ج 

هِرٌ وَ بَاطِنٌ وَ حَدٌّ وَ مطلَعٌ، فَالظَّاهِرُ مَعَانٍ: ظَا أربَعَةُإلّا و لَهَا  آیةٍ ما مِنْ»* از امام علی )ع( روايت است: 

« و البَاطِنُ الفَهمُ و الحَدُّ هُوَ األَحكَامُ الحَالَلِ وَ الحَرَامِ وَ المطلَعُ هُوَ مُرَادُ اهللِ مِنَ العَبدِ بِهَا التَّالو ُ

 .(86: 6ق.، ج 6886؛ زرکشی، 86: 6، ج 6891؛ فيض کاشانی، 28: 26ق.، ج 6867)مجلسی، 
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عَلَيكُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ اللَّيلِ  الْتَبَسَتْفَِِذَا : »کند یم* امام صادق )ع( از پدرانش از پيامبر )ص( نقل 

أنِيقٌ  ظَاهِرُهُوَ بَاطِنُهُ عِلْمٌ،  حُكمٌ... وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ، فَظَاهِرُهُ مُشَفَّعٌالْمُظْلِمِ فَعَلَيكُمْ بِالْقُرْآنِ؛ فَِِنَّهُ شَافِعٌ 

 (.969ا961: 8، ج 6818)کلينی، « وَ بَاطِنُهُ عَمِيقٌ

رٍ قالوا يا رسولَ رؤونَهُ لِظَهْنٍ و أنتم تَقْرأُهُ لِبَطْأنا أقْ»... طبق روايت پيامبر )ص( که  که همچنانا 69

)متّقی « ذَا )و اشارَ بيدِهِ فأمَرَّها(رَؤُونَهُ أنتم هكَمَلُ بما فيهِ و تَقْرَأُ أتَدَبَّرُهُ و أعْنُ  قالَ أقْاهللِ مَا البَطْ

 قرآندستيابی به بخشی از بطن  الزمة قرآن(، تدبر در 8276: رقم 188: 6ق.، ج 6866الهندي، 

 است.

عَنْ ظَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ فَقَالَ ظَهْرُهُ الَّذِينَ  (ع)سَألْتُ أبَا جَعْفَرٍ »ا حمران بن اعين نقل کرده است: 61

: 6816)صدوق، « فِيهِمُ الْقُرْآنُ وَ بَطْنُهُ الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أعْمَالِهِمْ يجْرِي فِيهِمْ مَا نَزَلَ فِی أُولئِکنَزَلَ 

 (.28: 26ق.، ج 6867؛ مجلسی، 896

إِلَّا وَ لَهَا ظَهْارٌ وَ   آیةٌآنِ مَا مِنَ الْقُرْ الرِّوَایة عَنْ هَذِهِ  (ع)سَألْتُ أبَاجَعْفَرٍ »عَنْ فُضَيلِ بْنِ يسَارٍ قَالَ: ا 67

يجْرِي کمَا يجْرِي الشَّامْسُ   ؛مِنْهُ مَا قَدْ مَضَی وَ مِنْهُ مَا لَمْ يكنْ ؛بَطْنٌ فَقَالَ ظَهْرُهُ تَنْزِيلُهُ وَ بَطْنُهُ تَأوِيلُهُ

لَی الْأحْياءِ قَالَ اللَّهُ وَ ما يعْلَمُ تَأوِيلَاهُ  مِنْهُ يكونُ عَلَی الْأمْوَاتِ کمَا يكونُ عَ ءٍ یوَ الْقَمَرُ کمَا جَاءَ تَأوِيلُ شَ

؛ 661ق.: 6868؛ صافّار،  67: 26ق.، ج 6867)مجلسای،  « إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ نَحْنُ نَعْلَمُاهُ. 

 (.66: 6م.، ج 6666؛ عيّاشی، 86: 6، ج 6891فيض کاشانی، 

 منابع و مآخذ

 .قرآن کریم

 .نهج البالغه

. هـای قرآنـی   پژوهش«. هاي معنايی آيات قرآن اهلل و کرانه فضل(. »6866ابراهيمی، سيّد سجّاد. )

 .882ا876. صص 19ا11سال هفدهم. شمارة 

 . بيروت: دار صادر.العرب لسانق.(. 6866منظور، محمّد بن مكرم. ) ابن

فـی األحادیـث    زیّةة العزیعـوالی اللئـالی   ق.(. 6869أبی جمهور(. ) احسائی، محمّد بن علی )ابن

 . قم: سيّد الشّهداء.الدینیّة

 . تهران: بنياد بعثت.البرهان فی تفسیر القرآنق.(. 6861بحرانی، سيّد هاشم. )
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 . قم: دار الكتب اإلسالميّه.المحاسنتا(.  برقی، احمد بن محمّد بن خالد. )بی

 العلميه.. بيروت: دار الكُتُب تفسیر تستریق.(.6888تستري، سهل بن عبداهلل. )

 . قم: اسراء.تسنیم قرآن کریمق.(. ال،. 6828جوادي آملی، عبداهلل. )

 . تهران: اسراء.قرآن در قرآن() تفسیر موضوعی قرآن کریم(. ن. 6828ااااااااااااااااااا . )

 . قم: حماسه.انوار القرآن (.6828حسينی غياثی، سيّد محمّدربا. )

. قم: إلی تحصیل مسائل الشّریعه الشّیعةفصیل وسائل ت ق.(.6866حرّ عاملی، محمّد بن حسن. )

 آل البيت.

 . بيروت: دار احياء التّراث العربی.التّفسیر و المفسّرونق.(. 6866ذهبی، محمّدحسين. )

المکتبةة  . تهاران:  المفردات فـی غریـب القـرآن   ق.(. 6866راغب اصفهانی، حسين بن محمّاد. ) 

 .الرّضویة

. بياروت: دار الكتاب   مناهل العرفان فـی علـوم القـرآن   ق.(. 6861زرقانی، محمّد عبادالعظيم. ) 

 العلميه.

 . بيروت: دار الفكر.البرهان فی علوم القرآنق.(. 6886زرکشی، بدرالدّين. )

 بيروت: دار الفكر. .اإلتقان فی علوم القرآن ق.(.6861الدّين. ) سيوطی، جالل

 . بيروت: دار الفكر.التّفسیر بالمأثورالدرّ المنثور فی ق.(. 6868ااااااااااااااااااا . )

 .المکتبة العصریة. بيروت: الموافقات فی اصول الشریعهق.(. 6888شاطبی، ابواسحاق. )

 .الحلبی و شرکاء ةسس. قاهره: مؤالمجازات النبویّهق.(. 6868شري، ربی، محمّد بن حسين. )

 ر انتشارات اسالمی.. قم: دفتمعانی األخبار(. 6816صدوق، ابوجعفر محمّد بن علی. )

 . قم: جامعة مدرّسين.فقیه مَن الیحضره الفقیهق.(. 6868ااااااااااااااااااااااااااااا . )

. قام:  بصائر الدّرجات الکبری فی فضـائل آل محمـد )ص(  ق.(. 6868صفّار، محمّد بن حسن. )

 اهلل مرعشی نجفی.آیةانتشارات کتابخانة 

 . تهران: سورة مهر.شناسی درآمدی بر معنی(. 6827صفوي، کورش. )

. قم: جامعة مدرّسين حاوزة  المیزان فی تفسیر القرآنق.(. 6867طباطبائی، سيّد محمّدحسين. )

 علميّة قم.

 . قم: دفتر نشر اسالمی.قرآن در اسالم(. 6878ااااااااااااااااااااااااااا . )
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 نشر مرتضی.. مشهد: اإلحتجاج علی اهل اللّجاجق.(. 6868طبرسی، احمد بن علی. )

 الوفاء. مؤسّسة. بيروت: األمالی ق.(.6861طوسی، محمّد بن حسن. )

 . بيروت: دار احياء التراث العربی.التّبیان فی تفسیر القرآن ق.(.6868ااااااااااااااااااااااا . )

. تحقيق سيّد هاشم رساولی محالّتای.   نور الثقلین ق.(.6869عروسی حويزي، عبدعلی بن جمعه. )

 اعيليان.قم: اسم

 األعلمی للمطبوعات. مؤسّسة. بيروت: تفسیر العیّاشیم.(.6666عيّاشی، محمّد بن مسعود. )

. تحقياق محمّادکاظم   تفسیر فـرات الکـوفی  ق.(.6866فرات کوفی، ابوالقاسم فرات بن ابراهيم. )

 محمودي. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

. بياروت:  تهاد بین أسر الماضی و آفاق المستقبلاإلجق.(. 6888فضل اهلل، سيّد محمّدحسين. )

 المرکز الثقافی.

 . تهران: کتابفروشی اسالميّه.الصّافی فی تفسیر القرآن(. 6891فيض کاشانی، محمّد بن مرتضی. )

 اإلمام اميرالمؤمنين علی )ع(. مکتبة. اصفهان: الوافیق.(. 6861اااااااااااااااااااااااااااااا . )

. تصحي  محمّد فاؤاد عبادالباقی. بياروت:    محاسن التّأویلق.(. 6862الدّين. ) مالقاسمی، محمّد ج

 دار الفكر.

 . قم: دار الكتان.تفسیرالقمیق.(. 6868قمی، علی بن ابراهيم. )

 . تهران: دار الكتب االسالميه.الکافی(. 6818کلينی، محمّد بن يعقون. )

. کنز العمّال فی سُـنَن األقـوال و األفعـال   . ق.(6866متّقی الهندي، عالءالدّين علی بن حسام. )

 .مؤسّسة الرسالةبيروت: 

 . تهران: اسالميّه.األطهار األئمّةلِدُرر أخبار  الجامعةبحاراألنوار ق.(. 6878مجلسی، محمّدباقر. )

. تهاران: دار الكُتُاب   العقـول فـی شـرح اخبـار آل الرسـول      مرآة (.6876ااااااااااااااااا . )

 اإلسالميّه.

. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و التّحقیق فی کلمات القرآن الکریم(. 6876صطفوي، حسن. )م

 ارشاد اسالمی.

 . تهران: س ا .المعجم الوسیط(. 6828مصطفی، ابراهيم و ديگران. )

 . قم: نسل جوان.انوار األصول(. 6878مكارم شيرازي، ناصر. )



ی 
ی ا ترويج

صلنامة علم
ف

ج منیر
سرا

 
سال 
8

، شمارة 
68

، زمستان 
6868
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. ح الجامع الصغیر من احادیث البشیر و النّذیرفیض القدیر شرق.(. 6888مناوي، عبدالرّئوف. )

 بيروت: دار الكتب العلميه.

آل البيت إلحيااء   مؤسسة. قم: مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق.(. 6866نوري، حسين. )

 التّراث.

. ننفحات الرّحمن فی تفسیر القرآن و تبیین الفرقـا (. 6866نهاوندي، محمّد بن عبدالرّحمن. )
 کتان.قم: بوستان 


