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چکیده
در آیة هفتم آل عمران مراد از اتّباع در «یتبعون ماتشابه» پیجویی و جُستن
متشابهات است ،نه پیروی از متشابهات .تأویل در این آیه به معنای بیان مراد
و معنای آیة متشابه به کار رفته است .محلِ وقف در «و الیعلم تأویله اال اهلل
والراسخون فی العلم« »...اهلل» نیست و «الراسخون فی العلم» عطفِ بر «اهلل»
است .دالیلِ عالمة طباطبایی (ره) بر عِدل بودنِ «والراسخون فی العلم
یقولون »...برای «واما الذین فی قلوبم زیغ فیتبون ما تشابه منه» پذیرفتنی
نیست .برداشت عالمه از کالم امام علی (ع) دربارة راسخانِ در علم با ظاهرِ
کالم حررت ،دالیل عللی و مبنای نظری عالمه در تأویل ناسازگار است.

 .2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 .2استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
 . 9دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 .4دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد nasehiyan@yahoo.com
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تعریفِ آغازینِ عالمه برای محکم و متشابه ملبول ،اما تعریف نهایی وی
مورد اشکال است.
واژههای کلیدی :آیة هفتمِ آل عمران ،محکم و متشابه ،تأویل ،راسخان
در علم.
 .مقدمه
موضوعِ محکم و متشابه از مباحثِ بنیادینِ علوم و معارفِ قرآن کریم است که از دیرباز مورد
توجه مفسران و دانشپژوهان علوم قرآنى قرار گرفته و رسالهها و ملاالت بسیارى دربارة آنها
نگاشته شده است (نك .معرفت2 22 ،ق :ج2 ،22 ،3 /2؛ هاشمزاده93 ،982 ،911 :2911 ،؛
مهدویراد :291 ،شمارة  ،12 /1شمارة  228 /1و شمارة 9 /8؛ خرمشاهی :2982 ،ج/2
2331ـ .)2222با این حال ،اختالف چشمگیرى دربارة مسائل مربوط به آن در میان صاحبنظران
وجود دارد؛ مثالً در تعریف و بیان ماهیتِ آن در حدود بیست رأى گوناگون ابراز شده است (نك.

طباطبایى[ ،بیتا] ،ج 92 /9ـ  2؛ زرقانى[ ،بیتا] :ج592 /2؛ ماوردى :2332 ،ج913 /2؛ ابوحیان،
 :2 22ج.)29 ،22 /9
از آنجا که منبع اصلی برای شناخت محکم و متشابه و ویژگـیهـای آن آیـة تأویـل (آیـة هفـتمِ
سورة آل عمران) است ،اختالف آرا در محکم و متشابه نیز بیشتر به اخـتالف در تفسـیر آیـة مزبـور
برمیگردد؛ برای نزدیك شدن آرا به یکدیگر و رسیدن به تعریفی بهتر در این موضوع ،الزم اسـت
با بررسی موارد اختالف در آیة تأویل (آیة هفتمِ سورة آل عمرآن) ،تفسیر درستی از آن بـدهیم .بـا
توجه به اینکه در میان نوشتههاى معاصر ،کار عالمه طباطبایى  -رحمةاهلل -در تفسیرِ این آیـه ،مـورد
توجه علما و محور بیشتر نگاشتههاست ،بررسی آن بایسته مینماید.
در این پژوهش به نلد و بررسی آرایِ آن مفسر گرانقدر (در بخشهای اختالفـی آیـة مزبـور)
میپردازیم .اکنون مواردِ شایستة بحث را به ترتیبی که در آیة هفتم سـورة آل عمـران آمـده اسـت،
بررسی میکنیم« .هُوَ الَ ذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُّمُ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاابََِاتٌ
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فَأَمَا الَذِینَ فِی قُلُوبَِِمْ زَیْغٌ فَیَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَاهُ إِلَاا اللَاهُ
وَالرَاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آَمَنَا بِهِ كُّلٌ مِنْ عِنْدِ رَبِنَا وَمَا یَذَكَرُ إِلَا أُولُو الْأَلْبَاب» (آل عمران.)1 :
 .2اتّباعِ متشابه
«فاما الذین فی قلوبَم مرض فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله .»...این بخش از آیة
مورد بحث یکی از ویژگیهای متشابهات را بیان میکند و آن اتّباعِ اهل زیغ از متشابهات است.
اکنون این سؤال مطرح مىشود که ملصود از اتّباع متشابه چیست؟ آیا مراد پیروى و التزامِ اهل زیغ
به مفاد متشابهات است یا ملصود جستوجو و تتبّع آنان براى یافتن آیات متشابه است تا از آن
برای اهداف سوء خود بهره گیرند ،یا معنای سومی دارد؟
عالمة طباطبایى -رحمةاهلل -آن را به معناى پیروى گرفته و بر مبناى آن ،در تعریف متشـابه ایـن
گونه آورده است:
آیة هفتم آل عمران گویاى آن اسـت کـه اهـل زیـغ پـیش از ارجـاع متشـابهات بـه محکمـات ،از
متشابهات پیروى مىکنند .این مطلب گواه تغایر متشابه و مجمل است؛ زیرا اگر متشابه عین مجمـل
بود ،اهل زیغ پیش از ارجاع آن به محکم ،از آن پیروى نمىکردند .بنابراین ،پیروى آنان از متشـابه
دلیل بر مغایرت مجمل و متشابه است (طباطبایى[ ،بیتا] :ج 99/9ـ .)9

برخى دیگر «اتباع متشابه» را به معناى دوم ،یعنى جستوجو و تتبع براى دستیابى به آیات متشابه
مىدانند (رشید رضا[ ،بیتا] :ج .)211 /9بسیارى از مفسران در تفسیر «یتبعون ما تشابه منه»
عبارتهایی مانند «یتعلقون بالمتشابه» و «یحتجون به» آوردهاند (نك .طوسى :2 23 ،ج/2
993؛ طبرسی :1415 ،ج24 /2؛ زمخشرى :2 21 ،ج998 /2؛ آلوسى :2 25 ،ج82 /9؛
بیراوى[ ،بیتا] :ج.)1 /2
براى روشن شدن مطلب ،الزم است نخست معناى واژة «تبع» را در لغت بررسى کنیم و سپس با
توجه به سیاق آیه ،به تبیین معناى آن در آیه بپردازیم .ابن فارس گوید« :تاء ،باء و عین ،اصل
واحدی است به معنای در پی چیزی رفتن» (ابن فارس :2 2 ،ج  .)912 /2ابن منظور مىنویسد:
«اتّبع ،أتْبع و تتبع یعنی در پی چیزی رفت و با دنبال کردن ،چیزی را جست» (ابن منظور:2 25 ،
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ج .)21 /8در المعجم الوسیط چنین آمده است« :اتَبعَ الشىء :یعنی به دنبال آن رفت و آن را جست؛
گفته میشود :اتَبَع االمامَ :یعنی از امام پیروی کرد و اتَبَع اللرآن و الحدیث ،یعنی به مفاد آن عمل
کرد و اتبع فالنا بالدَین :یعنی دین خود را از او مطالبه کرد» (جمعى از نویسندگان.)82 :2 21 ،
از مجموع اظهارات یادشده استفاده مىشود که اصل معناى «اتباع» در پى چیزى رفتن است ،و
به مناسبت این معنى ،در معانى دیگرى به کار رفته است؛ مثالً اتباع حدیث ،عمل کردن به آن و
اتباع امام ،اطاعت از گفتار و پیروى از رفتار اوست و اتباع شىء ،جستن و در طلب آن رفتن است.
با توجه به معناى لغوى واژة مورد بحث ،معنای «اتباع متشابهات» در آیة مورد بحث ،مردد بین یکى
از دو معناى ذیل است .2 :پیروى و التزام به مفاد آیه متشابه؛  .2جستن و پىجویى متشابهات.
معناى اول با سیاق آیه سازگار نیست؛ زیرا بین «اتباع متشابه» بهمعنای پیروى و التزام به مفهوم
آیة متشابه ،با تأویلِ نادرست و گمراه ساختن مردم ،که هدف اهل زیغ است ،مناسبتى وجود ندارد،
ولى بنا بر معناى دوم ،بین «اتّباع متشابه» و «ابتغاء الفتنة» مناسبت روشنى وجود دارد؛ زیرا جستن و
دست یافتن اهل زیغ به متشابهات ،ملدمة تأویل نادرست و فتنهانگیزى است .افزون بر این« ،ابتغاء
تأویله»« ،مفعول الجله» براى «یتّبعون» است؛ در نتیجه ،بنا بر احتمال اول در معناى «یتبعون» ،معناى
آیه این گونه خواهد بود :اهل زیغ به غرض فتنه و به هدف تأویل نادرست از آیات متشابه پیروى
مىکنند و به مفاد آنها ملتزم مىشوند .در این صورت ،تأویل پس از پیروى و التزام واقع مىشود،
ولى بدیهى است که پیروى و التزام به مفاد متشابه پیش از تأویلِ آن ،معلول نیست؛ زیرا تا آیه
متشابه را بر معنایى حمل نکنیم و آن معنى را براى پیروى انتخاب نکنیم ،پیروى و التزام به متشابه
میسر نمىشود.
بنابراین ،در آیة مورد بحث نمىتوان «یتبعون» را به معناى پیروى و التزام به مفاد آیة متشابه
دانست ،بلکه متعین ،معناى دوم است که در آن صورت« ،اتباع متشابه» به معناى جستوجو براى
یافتنِ متشابه است و طبعاً مرحلة تأویل ،پس از آن قرار مىگیرد .ممکن است سبب اِعراضِ
مفسرانى مانند شیخ طوسى ،طبرسى و زمخشرى از معناى اول ،اشکال یادشده باشد .شیخ طوسى و
طبرسى در تفسیر «یتّبعون ما تشابه منه» چنین نگاشتهاند :بهوسیلة آن بر [آرای] باطل خود استدالل
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میکنند (طبرسی :1415 ،ج .)2 /2زمخشرى آن را به «یتعلقون بالمتشابه» به متشابه تمسك
میکنند ،تفسیر کرده است (زمخشرى :2 21 ،ج .)998 /2در میان مفسرانِ معاصر ،رشید رضا در
این زمینه مىنویسد« :یتبعون [ما تشابه]» یعنی «متشابه را میجویند و قصد میکنند نه محکم را

مانند کسی که به دنبال شیءِ مورد نظر خود میرود» (رشید رضا[ ،بی تا] :ج.)211 /9
آیتاهلل جوادى آملى مىنویسد« :یعنى منحرفانِ بیمار دل ،متشابهات را جستوجو و تتبع
مىکنند تا پس از یافتنِ آنها فتنهانگیزى کنند ،نه اینکه تابع آیات متشابه و در پى ایمان آوردن به
آنها باشند» (.)923 :2918
 .3تأویلِ متشابه
تأویل از ریشة «اُول» به معنای برگرداندن و ارجاع دادن است .خلیل گوید« :تأویل تفسیر کالمی
است که معانی گوناگونی را برمیتابد» (فراهیدی .)12 :2 2 ،ابن فارس آن را به معنای سرانجام و
عاقبت شیء میداند (ابن فارس ،)12 :2 2 ،راغب اصفهانی مینویسد :تأویل برگرداندن شیء به
هدف و ملصدی است که از آن اراده شده است؛ چه قول باشد و چه عمل (راغب اصفهانی:2 21،
.)99
تأویلِ متشابه :از آنجا که در معنا و مرادِ آیاتِ متشابه غالباً احتماالتِ گوناگون مطرح است،
تأویلِ آیة متشابه در حلیلت مشخص کردنِ معنای مراد خدای متعال از میان احتماالت و ارجاع
دادنِ کالم به آن معناست؛ گویا شخصِ تأویلکننده زمامِ آیة متشابه را میگیرد و آن را به معنای
صحیح ارجاع میدهد .به سبب وجود احتماالت در معنای گزارههای متشابه ،تأویلِ آن را کسی
جز خدا و راسخان در علم نمیداند؛ ولی اهل زیغ ،که به هدف فتنه در پی متشابهات میروند،
متشابهات را به غیر معنای مراد ارجاع میدهند و تأویلِ آنان تأویلِ باطل است.
آنچه در معنای تأویل متشابه بیان شد ،ملترای واژة «تأویل» به لحاظ لغوی و ظهورِ آیة مورد
بحث است؛ ولی عالمه طباطبایى -رحمةاهلل -معتلد است که تأویل قرآن از سنخ مفاهیم و معانى
الفاظ نیست ،بلکه از حلایق عینى است که قرآن در احکام ،معارف و مواعظ خود بر آن اعتماد
دارد (طباطبایى[ ،بیتا] :ج .)59 ، 3 /9نسبتِ تأویل به کالم ،مانند نسبت ممثّل به مَثَل و باطن به
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ظاهر است (همان .)52 :تأویل مصلحت واقعى است که حکم از آن نشئت مىگیرد؛ نظیر معالجه
شدن بیمارى که مصلحت واقعى رگ زدن است (همان :ج  25 /9و ج .( 22 /
حاصل سخن ایشان دربارة تأویل این است که تأویل هر چیز ،همان مایه و پایة آن است که
هدف وجودى و غایت اصلى آن را تشکیل مىدهد (معرفت :2911 ،ص .)19عالمه -رحمةاهلل-
معتلد است که تأویل در موارد گوناگونِ آن در قرآن تنها به معناى مزبور به کار رفته است
(طباطبایى[ ،بیتا] :ج .) 3 /9با این حال ،ایشان نیز دلیل موجهی براى دیدگاه خود نیاورده است و
ظاهر آیات نیز با رأى وی سازگار نیست؛ برای مثال ،در آیة هفتم آل عمران که خداى سبحان
دربارة اهل زیغ مىفرماید« :آنان به غرضِ فتنهجویى در صدد تأویل متشابهات هستند» ،آیا تأویل
مورد نظر آنان جز این است که آیات متشابه را بر وفق مراد خود تفسیر کنند و مدعى شوند که
مراد آیات همان است که آنها مىگویند؟ در این مورد آیا مىتوان گفت که اهل زیغ در صدد
دست یافتن به حلیلت عینى و مصلحتى هستند که منشأ آیات متشابه است؟ یا در آیة  5سورة
یوسف آنگاه که ساقىِ شاه مىگوید« :انا انبئكم بتأویله فأرسلون» :من شما را از تأویل آن (رؤیا)
آگاه مىکنم ،مرا (نزد یوسف) روانه کنید ،آیا مراد او از تأویل ،چیزى جز تفسیر و پرده برداشتن
از حلایلى است که رؤیا از آن حکایت مىکند؟ آیا در این مورد ،میتوان گفت که ملصود ساقی
از تأویل رؤیا ،مصلحت واقعی رؤیا و منشأ حدوث آن بوده است؟
با اینکه واژة «تأویل» در احادیث نیز بسیار به کار رفته است ،حتی یك حدیث در تأیید دیدگاه
عالمه -رحمةاهلل -به دست نیامد ،بلکه حدیثِ امیر مؤمنان علیهالسالم به روشنی بر ردِ آن داللت
دارد .آن حررت میفرماید« :انما هلك الناس فى المتشابه النَم لمیقفوا علی معناه و لمیعرفوا
حقیقته فوضعوا له تأویالت من عند انفسَم»« :همانا مردم در آیات متشابه هالک شدند؛ زیرا معنی
و ملصود این آیات را ندانستند ،لذا از پیش خود آن را تأویل نمودند» (مجلسی :2 29 ،ج /39
.)22
عالمه -رحمةاهلل -در ردّ دیدگاه مشهور دربارة تأویل متشابه ،اشکالی بیان کرده که حاصل آن
چنین است:
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اگر ملصود از تأویلِ متشابه ،تبیین مراد و مدلول لفظی متشابهات باشد ،باید ملتزم شویم که در قرآن،
آیاتی هست که فهم عامة مردم به ادراکِ مراد و مدلول لفظی آنها نمیرسد ،ولی در قرآن چنین
آیاتی وجود ندارد ،بلکه قرآن خود گویای آن است که به منظور فهم همة مردم نازل شده است

(طباطبایی[ ،بیتا] :ج.) 1 /9
در ردِ دیدگاه عالمه (ره) میگوییم« :بیشك ،قرآن کریم برای هدایت تمامی انسانها نازل
شده و معارف آن برای بشر قابلِ فهم است ،ولی این بدان معنی نیست که همة انسانها بدون تعلیم
و بیان پیامبر -صلیاهللعلیهوآلهوسلم -یا سایر راسخانِ در علم ،بتوانند به معانی و ملاصد تمام آیات
دست یابند .لذا قرآن کریم ،خود به صراحت میفرماید« :و أنزلنا إلیك الذّكر لتبین للناس ما نُزّل
إلیَم و لعلَّم یتفكّرون» :ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را برای مردم فرو فرستادهایم ،برای
آنان بیان کنی ،شاید بیندیشند (نحل/

).

اگر دستیابی به مفاهیم و ملاصد تمامی آیات ،برای همة مردم ـ تنها با رجوع به قرآن ـ میسر
بود ،جایی برای بیانِ آن به وسیلة پیامبر -صلیاهللعلیهوآلهوسلم -و تعلیم آن وجود نداشت؛ ولی
آیة یادشده گویای آن است که قرآن باید بیان و تفسیر شود .ابن مسعود گوید« :هر یك از ما
هنگامی که (قرائت) ده آیه را میآموخت ،از آن نمیگذشت تا آنکه معانی و عمل به آن را نیز
بیاموزد» (طبری :2 25 ،ج.)21 /2
روشن ترین شاهد بر اینکه مرادِ همة آیات برای همة مردم آشکار نیست ،اختالف مفسران در
فهم و برداشت از آیات است که سببِ بروز مکاتب فلهی و کالمی گوناگون شده است .طبعاً همة
فهمها و برداشتهای گوناگون از آیات نمیتوانند صحیح باشند.
با اینکه مفادِ بسیاری از آیات تا حدی برای عموم آشنایان به زبان عربی روشن است ،در ملابل،
فهمِ صحیحِ شماری از آیات ،مبتنی بر آگاهی کامل از دانش تفسیر است .به همین دلیل
امیرالمؤمنین -علیهالسالم -به شخصی که مدعی وجودِ تناقض در قرآن بود ،فرمود« :از تفسیر به
رأی بپرهیز تا از دانشمندان دانشِ آن را با بصیرت دریافت کنی» (مجلسی :2 29،ج.)221 /32
پیامبر -صلیاهللعلیهوآلهوسلم -و اهل بیت -علیهمالسالم -استادانِ حلیلی دانش تفسیرند .عامة
مردم میتوانند تأویل متشابهات را از آنان و نیز از عالمان ربانی ،که دانش تفسیر و تأویل را در
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مکتب آنان آموختهاند ،بیاموزند .حدیث گرانسنگِ «ثللین» ،که از پیوند جداییناپذیر قرآن و
عترت سخن میگوید و گمراه نشدن امت را منوط به تمسك جستن به آن دو میداند ،به این نکته
اشاره دارد (همان :ج 221 /2و  .)285بنابراین از آیة شریفه «و مایعلم تأویله إالّ اللّه و الرّاسخون
فی العلم» (آل عمران )1 /استفاده میشود که عامة مردم ،بدون مراجعه به اهلِ دانشِ قرآن قادر به
دریافتِ صحیحِ معانی و ملاصد آیاتِ متشابه نیستند؛ بلکه حتی کسانی که مدعی دانشِ تفسیرند،
ولی مبانی تفسیری خود را از سرچشمة زاللِ دانشِ قرآن ،یعنی اهل بیت -علیهمالسالم -دریافت
نکردهاند ،در فهم برخی از آیات دچار لغزش شدهاند .اختالفات مهمی که بین مفسران در تفسیر
برخی از آیات وجود دارد ،خود گواه این حلیلت است.
امام باقر (ع) به قتاده -فلیهی اهلِ بصره -فرمود« :به من رسیده است که تو قرآن را تفسیر
میکنی» .قتاده عرض کرد« :چنین است» .حررت فرمود« :آیا تفسیرِ تو از روی دانش است یا از
سر جهل؟» گفت« :از روی دانش» .امام-علیهالسالم -با یك سؤال او را آزمود و جهل وی را
آشکار ساخت ،سپس فرمود« :وای بر تو ای قتاده ،اگر قرآن را از پیش خود تفسیر کردهای ،به
یلین ،خود و دیگران را هالک کردهای و اگر آن (تفسیر نادرست) را از دیگران گرفتهای ،باز هم
خود و دیگران را هالک ساختهای ...در پایان ،امام علیهالسالم حامالن حلیلی دانشِ تفسر را به وی
معرفی کرد» (کلینی :2915 ،ج922 /8؛ مجلسی :2 29 ،ج .)291 /2

 .4عطف یا استیناف در «وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِّلَا اّللَهُ وَاّلّرَاسِخُونَ فِي اّلْعِلْمِ»
در آیة مورد بحث ،برخى محلِ وقف را پایان جملة «و ما یعلم تأویله االّ اللّه» مىدانند و جملة
«والراسخون فى العلم یقولون »...را استینافیه مىدانند؛ در این صورت ،معناى آیه چنین خواهد بود:
تأویل آن را کسى جز خداوند نمىداند و راسخان در علم گویند به آن ایمان آوردیم ،همة آیات
از سوی خداوند (نازل شده) است.
این گروه معتلدند که کسى جز خداوند تأویل متشابهات را نمىداند.

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 3 /

در ملابل ،بسیارى از مفسران« ،واو» را در جملة «و الراسخون فى العلم یقولون »...عاطفه مىدانند
که بر اساس آن معناى آیه چنین خواهد بود :تأویل آن را کسى جز خداوند و راسخان در علم
نمىداند ،گویند به آن ایمان آوردیم ،همة آیات از نزد خداوند (نازل شده) است .این گروه
معتلدند که راسخان در علم نیز از تأویل متشابهات آگاهند (طبرسى :2 25 ،ج241 /2؛ فخر
رازى :2 22،ج 288 / 8؛ فرّاء[ ،بی تا] :ج23 /2؛ سیوطى[ ،بی تا] :ج.)8 ،1 ،1 /9
عالمه طباطبایى -رحمةاهلل -بر خالف دیدگاه رایجِ مفسران شیعه با اینکه معتلد است که
راسخان در علم از تأویل آگاهند« ،واو» را استینافیه مىداند و معتلد است این آیه بر آگاهی
راسخان در علم داللت نمیکند .وی در این زمینه میگوید« :ظاهر کالم آن است که جملة
«وَالرّاسِخونَ فى الْعِلْمِ یَقولونَ »...استینافیه باشد ،سخن از سرگرفته شده عطف به ما سبق نباشد؛ زیرا
این جمله عِدل جمله «فَأمّا الَذینَ فی قُلوبَِِمْ زَیْغٌ فَیَتَبِعونَ »...است (آل عمران  .)1 :9تلدیر کالم
چنین است« :أمَا الذین فى قلوبَم زیغ فیتّبعون ما تشابه ...و اما الراسخون فى العلم فیقولون آمنا
به .»...فرق میان دو گروه در این است که گروه نخست با سوءِ نیت به سوى آیات متشابه مىروند،
ولى گروه دوم با خلوصِ نیت و قلبى پاک و سلیم در ملابل آیات متشابه سر تسلیم فرود مىآورند.
به عالوه ،اگر «واو» عاطفه بود و الزمهاش آن بود که راسخان در علم تأویل آیات متشابه را بدانند،
بیگمان ،پیامبر اکرم (ص) فرد شاخص این گروه بود و مىبایست او را جدا ذکر مىکرد و
این گونه مىگفت« :و ما یعلم تأویلَه اال اهلل و الرسول والراسخون فى العلم ،»...زیرا تشریفِ ملام
رسالت چنین اقترایى دارد ،چنانکه در موارد بسیارى این جداسازى انجام شده است؛ مانند «آمَنَ
الرَسولُ بِما اُنْزِلَ اِلَیْهِ مِنْ رَبِهِ وَ الْمُؤْمِنونَ» (بقره  )282 :2و «هذا النَبی و الّذینَ آمَنوا» (آل عمران :9
).18
پس ظاهر آیه آن است که علم به تأویل به خدا اختصاص دارد؛ اگرچه منافاتى ندارد که با
دلیلى دیگر استثنایى بر آن وارد شود .چنانکه آیات اختصاص علم غیب به خدا با آیة  21و 21
سورة جن «عالِمُ الْغَیْبِ فَال یُظَِْرُ عَلى غَیْبِهِ أَحَداً اِالّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسول» استثنا خورده است
(طباطبایى[ ،بیتا] ،ج .)28-21 /9
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دربارة دیدگاه عالمة طباطبایى -رحمةاهلل -میگوییم که  .2چنانکه سید رضی (ره) فرموده است،
اصل در «واو»  ،عطف است ،لذا حمل آن بر استیناف ،خالف اصل به شمار مىرود و ارتکاب آن
باید مستند به قرینه و شاهد قابل قبولى باشد ،ولى در آیة مورد بحث قرینهاى که بتواند آن را از
معناى اصلىاش منصرف سازد ،وجود ندارد (سید رضى[ ،بیتا] .)299 :بلکه قراین و شواهد مؤید
عطف است.
 .2لزومى ندارد در مورد «امّا» (که حرف تفصیل است) حتماً عِدلِ دیگرِ جمله آورده شود؛ زیرا
هنگامی که با آوردنِ یکى از دو عِدل ،عِدل دیگر روشن باشد ،نیازى به آوردنِ آن نیست.
ابنمالك گوید« :و حَذْفُ ما یُعْلَمُ جائِزٌ» (ابن علیل :298 ،ج .)2 9 /2در قرآن کریم بهویژه
ایجازِ حذف در آن فراوان است.
موارد ذیل از نمونههای قرآنیِ ذکر نکردن جملة عدل به سببِ مزبور است .در سورة نساء
مىخوانیم« :یا أَیَُا النّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِكُمْ وَ أَنْزَلْنا اِلَیْكُمْ نوراً مُبیناً .فَأَمّا الَذینَ آمَنوا بِاهلل
وَاعْتَصَموا بِهِ ،فَسَیُدْخِلَُُمْ فی رَحْمَة مِنْهُ وَ فَضّْل وَ یََْدیَِمْ اِلَیْهِ صِراطاً مُسْتَقیماً» (نساء572 :
 .)571یعنى «و اما الذین كفروا ...فال تشملَم الرحمة وال یَتدون سبیال .»...سورة قصص پس از
آنکه سرگذشت ملتهاى سرکش و نافرمان یادآوری و عاقبت کار آنان را گوشزد مىکند ،دربارة
صالحان چنین مىگوید« :فَأَمّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِّلَ صالِحاً فَعَسی أَنْ یَكونَ مِنَ الْمُفْلِحینَ»
(قصص.)11 :
در آیة  25سورة جن ،پس از بیان حال بندگان صالح ،دربارة طالحین گوید« :وَ أَمَا الْقاسِطونَ
فَكانوا لِجَََنَمَ حَطَباً» .در تمامى این موارد ،به جهت روشن بودنِ جملة عِدل ،از آوردنِ آن
خوددارى شده است ،بنابراین در آیة مورد بحثِ ما نیز عِدلِ جملة «أمَا الذین فى قلوبَم زیغ
فیتّبعون ما تشابه »...جملهای مانند «واما المؤمنون فیؤمنون باآلیات كلَا» بوده که به سبب معلوم
بودن حذف شده است.
 .9عالمه (ره) جملة «والراسخون فى العلم »...را عِدلِ «أمَا الذین فى قلوبَم زیغ فیتّبعون ما
تشابه »...گرفته است ،ولی بر اساسِ بیانِ ابن هشام در مغنی اللبیت که نمونههای قرآنی آن را تأیید

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا 22 /

میکند ،در جملة عِدل باید «أمَا» یا دست کم فای جواب وجود داشته باشد تا بر عدل بودنِ آن
داللت کند (نك .ابن هشام انصاری :2 2 ،ج .)51-51 /2در اینجا هیچ یك وجود ندارد؛ بنابراین
جملة «والراسخون فى العلم یقولون آمنا به »...به هیچ رو نمیتواند عدلِ «أمَا الذین فى قلوبَم زیغ
فیتّبعون ما تشابه »...باشد .در تمامی آیاتی که جملة عِدل ذکر شده است و در مذکور بودنِ آن
اختالفی نیست ،جمله با امّا شروع شده است.

2

چنانکه در آیات فوق میبینید ،در همة موارد جملة عِدل مُصدَر به «امّا» است .در گزارش
کالم ابن هشام در مغنیاللبیت نیز گذشت که جملة عِدل باید مُصدَر به «امّا» باشد یا دست کم فای
جواب در آن باقی بماند تا بر عِدل بودنِ آن داللت کند؛ ولی در «والراسخون فی العلم» هیچ یك
وجود ندارد؛ لذا مدعای عالمه (ره) بدون دلیل و خالف ضوابط نحوی است.
 .از باب «تناسب حکم و موضوع» ،حکمی که در آیة مورد بحث برای عنوانِ «الراسخون فی
العلم» بیان میشود ،باید از نوعِ علم و دانش باشد ،نه از نوع تسلیم در حال ناآگاهی .اگر ملصود
آن باشد که راسخان در علم ندانسته سر تسلیم فرود مىآورند؛ الزم بود به جای «والراسخون فى
العلم» گفته میشد «والمؤمنون یقولون آمنا به ،»...زیرا ملتراى ایمانِ واقعی تسلیم و ایمان است؛
بنابراین انتخاب عنوانِ «الراسخون فى العلم» در اینجا گویای آن است که حکمی فراتر از ایمان و
تسلیم مورد نظر است که علم است ،پس «و» عاطفه است.

 .2بنگرید به « .5 :فَأَمَا الَذِینَ آَمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَّقُ مِنْ رَبَِِمْ وَأَمَا الَذِینَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَاََ اللَهُ بََِذَا مَََلًا» (بقرة.2.)22 :
فَأَمَا الَذِینَ كَفَرُوا فَأُعَذِبَُُمْ عَذَابًا شَدِیدًا فِی الدُنْیَا وَالْآَخِرَةِ وَمَا لََُمْ مِنْ نَاصِرِینَ وَأَمَا الَذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَیُوَفِیَِمْ أُجُورَهُمْ
وَاللَهُ لَا یُحِبُ الظَالِمِینَ| (آلعمران .3 .)22 - 27 :یَوّْمَ تَبْیَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوََُ وُجُوهٌ فَأَمَا الَذِینَ اسْوَََتْ وُجُوهَُُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ
فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَا الَذِینَ ابْیَضَتْ وُجُوهَُُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللَهِ هُمْ فِیََا خَالِدُونَ (آل عمران .1 .)502 - 507 :فَأَمَا
الَذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَیُوَفِیَِمْ أُجُورَهُمْ وَیَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَا الَذِینَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَیُعَذِبَُُمْ عَذَابًا أَلِیمًا وَلَا یَجِدُونَ
لََُمْ مِنْ َُونِ اللَهِ وَلِیًا وَلَا نَصِیرًا (النساء .2 .)573 :وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنَُْمْ مَنْ یَقُولُ أَیُكُمْ زَاََتْهُ هَذِهِ إِیمَانًا فَأَمَا الَذِینَ آَمَنُوا
فَزَاََتَُْمْ إِیمَانًا وَهُمْ یَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَا الَذِینَ فِی قُلُوبَِِمْ مَرَضٌ فَزَاََتَُْمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسَِِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (التوبة.)521 - 522 :
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 .5دربارة آنکه چرا خدای متعال رسول اهلل را از سایرِ راسخان در علم جدا نساخته است ،استاد
معرفت (ره) این گونه پاسخ داده است:
چرا باید رسول اهلل را از گروه راسخان در علم جدا کند؟ آیا چون در برخى آیات جدا آورده،
الزمه اش آن است که در همه جا باید جدا بیاورد؟ این «التزاّم بما ال یلزّم» است و هیچ موجبى ندارد،
چنانکه در مواردِ فراوانی قرآن کریم گروهى را مورد ستایش قرار داده که رسول اکرم (صلی اهلل علیه
وآله) نیز در جمع داخل است و جدا ذکر نشده است؛ مثالً در سورة آل عمران مى خوانیم« :شََِدَ اهللُ
أَنَهُ ال اِلهَ اِالّ هو وَالْمَالئِكَةُ وَ أُوُلوا الْعِلْمِ .قائِماً بِالْقِسْطِ( »...آل عمران .)28 :9 ،در این آیه قطعاً
رسول اکرم (صلی اهلل علیه وآله) در زمرة ارباب علم و شهادت دهندگان به وحدانیت حق تعالی
مىباشد .آیاتى از این قبیل بسیار است که افرادى به طور گروهى مورد ستایش قرار گرفتهاند و پیامبر
گرامى نیز در جمع آنان حرور داشته است (.)232 :2918

 .5کالم علی (ع) دربارة راسخان در علم
گفته مىشود که کالم امیرالمؤمنین علیهالسالم در خطبة «اشباح» (بر خالف سایر احادیث که در
تفسیرِ آیة مورد بحث رسیدهاند) دلیل بر ناآگاهى راسخان در علم از تأویل است؛ زیرا بر اساس
آن ،راسخان در علم در برابر متشابهات به جهل خود اعتراف مىکنند .به نظر میرسد یکی از
عواملی که عالمة طباطبایی -رحمةاهلل -را واداشته است که در تفسیرِ آیة مورد بحث بر خالف
دیدگاه مشهورِ امامیه نظر بدهد ،استناد به کالم علی (ع) در خطبة مزبور است.
با توجه به داللت قریب به اتفاق احادیث بر آگاهى راسخان در علم از تأویل ،الزم است کالم
امیرالمؤمنین -علیهالسالم -با دقت و تأمل بیشترى مطالعه شود و توجیه صحیحى براى آن بیان شود
(نك .بحرانی :2 21 ،ج /2ذیل آیة هفتم از سورة آل عمران).
و اعلم ان الراسخین فى العلم هم الذین اغناهم عن اقتحاّم السدَ المضروبة َون الغیوب االقرار
بجملة ما جَلوا تفسیره من الغیب المحجوب ،فمدح اللّه تعالى اعترافَم بالعجز عن تناول ما
لمیحیطوا به علما و سمّى تركَم التعمّق فیما لمیكلفَم البحث عن كنَه رسوخا (عبده ،خطبة .)00
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بدان که راسخان در علم آناناند که اعتراف به ناآگاهى از آنچه در پس پردة غیب است ،ایشان را
از هجوم آوردن به درهاى بستة غیب بىنیاز ساخته است .بدین سبب ،خداوند اعتراف آنان را به
ناتوانى از دست یافتن به آنچه در دایرة دانش آنان وجود ندارد ،ستوده است و تعمق نکردن در
امورى که خداوند ایشان را به بحث از حلیلت آن مکلف نکرده ،رسوخ و استوارى نامیده است.
 .6دیدگاه عالمه طباطبایی در بارة سخن علی (ع)
بر اساس دیدگاه عالمه طباطبایی -رحمةاهلل -کالم امیرالمؤمنین (ع) در خطبة اشباح تفسیرِ بخش
پایانى آیة تأویل است...« :و ما يعلم تأويله االّ اّللّه و اّلّراسخون فى اّلعلم يقوّلون آمنّا به كل من
عند ربّنا( »...آل عمران .)1 /بنابراین وی کالم آن حررت را حاکی از استینافیه بودن «و» و
اعترافِ راسخان در علم به ناآگاهی از تأویلِ آیات متشابه دانسته است .آنچه را ایشان در این زمینه
آوردهاند ،میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
 .2کالم امیر مؤمنان -علیهالسالم -حاکی از مفاد آیه تأویل است؛  .2بر اساس سخن علی -
علیهالسالم« -و» استینافیه است ،نه عاطفه؛  .9آیة تأویل بر آگاهی راسخان در علم از تأویل داللت
ندارد ،ولی امکان علم آنان را نفی نمیکند؛  .عالم بودن راسخان در علم به تأویل از احادیث
دیگر استفاده میشود؛  .5ملصودِ امیر مؤمنان -علیهالسالم -از امور ماورای پردة غیب معانی آیات
متشابه است که بر عامة مردم پوشیده است؛  .1طبق سخن علی -علیهالسالم -عنوانِ «راسخان در
علم» همة کسانی را دربرمیگیرد که [در داوری خود] به معلوماتشان التزام دارند و به دایرة
مجهوالت پای نمیگذارند (طباطبایی[ ،بیتا] :ج.)13 /9
به نظر میرسد دیدگاه عالمه -رحمةاهلل -از جهات زیر مورد اشکال است.
الف .ناسازگاری با ظاهر حدیث
این دیدگاه با ظاهر کالم علی -علیهالسالم -سازگار نیست؛ زیرا در کالم آن حررت تعبیرهای
زیر بهکار رفته است« :السدَ المضروبه َون الغیوب» (درهای بستة غیب) و «الغیب المحجوب»
(غیبی که بر دیگران پوشیده شده و نهان داشته شده است) .این تعبیرها نمیتواند ناظر به تأویل
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آیات متشابه باشد؛ زیرا معانی و ملاصد متشابهات در ضمن محکمات بیان شده و برای راسخان در
علم به راحتی دستیافتنی است ،بنابراین تأویل متشابهات که همان مراد واقعی آنهاست ،چیزی
نیست که خدای متعال آن را مستور و پنهان کرده باشد؛ یعنی نمیتوان آن را از مصداقهای
«غیب» شمرد .اگر هم به وجهی اطالق «غیب» بر تأویل آیات متشابه پذیرفته شود ،اطالق «غیب
محجوب» به هیچ وجه پذیرفته نیست؛ زیرا تعبیر «غیب محجوب» و «غیب مكنون» بهکاررفته در
برخی از احادیث ،چنانکه بعری از محللان بیان کردهاند ،ناظر به ملام ذات واجبالوجود است
که حلیلت و کنه آن در پردة غیب ،محجوب و مکنون است و علول را بدان راهی نیست
(صدوق( ،بیتا) /51 :پانوشت.)2
از این روست که راسخان در علم دربارة آن به ناآگاهی خود اعتراف میکنند و ناآگاهی آنان
در این خصوص مربوط به موقعیت و مرحلة خاصی نیست ،بلکه دائمی است ،زیرا کنه ذات
باریتعالی به کلی از قلمروی ادراک بشر خارج است؛ بر خالف آیات متشابه قرآن کریم ،که
برای فهم بشر نازل شدهاند و مفاهیم آنها در حیطة علل و فهم انسان است ،نه فراتر از آن.
با این حال ،چگونه میتوان تأویل متشابهات را «غیب محجوب» خواند؟ چه ،اگر تأویل
متشابهات «غیبِ محجوب» باشد ،معنای آن این است که کسی را یارای آگاهی از آن نیست یا
مصلحت نیست که کسی از آن آگاه شود .در این صورت ،اگر خداوند ،پیامبر و ائمه -
علیهمالسالم -را در ملام اهل سرِّ خود ،از آن آگاه سازد ،آنها مجاز به فاش کردن آن نخواهند
بود ،ولی واقعیت حاکی از آن است که ائمه -علیهمالسالم -از بیان متشابهات قرآن خودداری
نکردهاند؛ بلکه بهترین مرجع در تبیین این گونه آیات بودهاند .بنابراین ،کالم امام-علیهالسالم-
نمیتواند ناظر به آیات متشابه باشد.
ب .ناسازگاری با مبنای عالمه و تناقض در رأی
عالمه (ره) سخن علی -علیهالسالم -را بیانگر مفاد آیة تأویل میداند ،لیکن طبق مبنای ایشان در
«تأویل» و نیز تفسیری که از سخن علی -علیهالسالم -ارائه میدهد ،کالم امام -علیهالسالم-
نمیتواند حاکی از مفاد آیة تأویل باشد.
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به نظر عالمه -رحمة اهلل« -تأویل» از سنخ معانی و مفاهیم نیست ،بلکه از حلایق خارجی و عینی
است که قرآن در معارف ،شرایع و سایر بیاناتش بدان تکیه دارد ([بیتا] :ج 21 /9و  .) 3نیز آیة
هفتم آل عمران موضعِ راسخان در علم را دربارة تأویلِ متشابهات به معنای یادشده بیان میکند و
ناظر به موضعِ آنان دربارة معنی و تفسیر آیات متشابه نیست؛ چه ،طبق این دیدگاه واژة «تأویل» در
آیة مزبور نمیتواند به معنای تفسیر باشد .عالمه در این زمینه مینویسد:
اگر تأویل همان تفسیر بود ،وجهی برای اختصاصِ علمِ به آن ،به خدا یا به خدا و راسخان در علم
وجود نداشت؛ زیرا بعری از قرآن بعض دیگر را تفسیر میکند و مؤمن و کافر و راسخان در علم
و اهل زیغ در آگاهی از تفسیر یکی هستند ([بیتا] :ج.)91 /9

اما آنچه در کالم امیر مؤمنان -علیهالسالم -آمده است ،بنا به اعترافِ خودِ عالمه –رحمةاهلل-
ناظر به «تأویل» نیست؛ بلکه ناظر به تفسیر آیاتِ متشابه است .وی در این زمینه میفرماید« :ملصود
از غیبهای نهان ،معانیِ اراده شده از متشابهات است که از ادراک عمومِ مردم نهان است؛ از این
روست که حررت به دنبال آن گفت« :ما جهلوا تفسیره» و نگفت« :ما جهلوا تأویله» .دقت کنید»
([بیتا] :ج.)13 /9
از آنچه بیان شد ،به دست میآید که دیدگاه عالمه دربارة کالم علی (ع) با نظر به مبنای ایشان
راجع به «تأویل» دچار تناقض است؛ زیرا در جایی میفرماید« :تأویل در آیة مورد بحث نمیتواند
به معنای تفسیر باشد» «تأویل از سنخ مفاهیم و معانی نیست» و در ملابل ،برداشت ایشان از سخن
علی (ع) این است که مراد از «تأویل» در آیه تفسیرِ معانی متشابهات است؛ زیرا تعبیر امام (ع) «ما
جَلوا تفسیره» است ،نه «ما جَلوا تأویله» ([بیتا] ج 91 /9و .)91
ج .نادرستی تفسیرِ «الغیب المحجوب»
عالمه –رحمةاهلل -در تفسیر سخن علی (ع) مراد از «الغیب المحجوب» را معانی آیات متشابه
میداند که بر عامة مردم پوشیده است (همان) .این مطلب ،نه با ظاهر «الغیب المحجوب» سازگار
است ،نه با دیدگاه خود عالمه (در بحثِ تأویل)؛ زیرا چنانکه در مباحث پیشین گذشت ،تعبیر
«غیب محجوب» و قراین و شواهدِ دیگری که در کالم علی(ع) وجود دارد گویای آن است که
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ملصود از آن ،اموری مانند کنه ذات باری تعالی است که از قلمروی علل و فهم بشر خارج است،
اما اموری مانند مفاد آیاتِ متشابه که ادراک و فهم آن برای انسان میسر است ،نمیتواند مصداق
غیب محجوب باشد.
افزون بر این ،بیانِ ایشان در مبحث تأویل نیز رأی یادشده را نلض میکند .وی در باب تأویل
میفرماید:
اگر مراد از تأویلِ آیات متشابه ،تفسیر و معنای این آیات باشد ،این امر مستلزم آن است که در
قرآن آیاتی داشته باشیم که فهم عموم مردم به مراد و معنای آن نرسد ،ولی در قرآن چنین آیاتی
نداریم ،بلکه قرآن خود گویای آن است که به منظور فهم همة مردم نازل گردیده است (همان:
.) 1

اگر ایشان بر این باور است که معنی و مراد آیات متشابه در بُرد فهم عموم مردم است ،چگونه
میتواند معانیِ آیاتِ متشابه را غیبِ محجوب بداند؟
 .7دیدگاه نویسنده در معنای سخن علی (ع)
اکنون با روشن شدن ضعف دیدگاه عالمه (ره) این پرسش مطرح میشود که مرادِ امیر مؤمنان (ع)
از عبارتهای یادشده چیست؟ پاسخ این است که دریافتِ صحیح مفاد سخن امام (ع) مبتنی بر
توجه کردن به سبب ایراد خطبة مزبور و تأمل در عبارات آن است .در بیان سبب ایراد خطبة
یادشده گفتهاند« :شخصی از امیر مؤمنان (ع) درخواست کرد که خداوند را آنچنان برای او
توصیف کند که گویا آشکارا او را میبیند» (فیض االسالم( ،بیتا) :خطبة  .)292 /32به نظر
میرسد این پرسش نوعی استفهام از کنه ذات باریتعالی تللی شده و سبب برافروختگی آن
حررت و ایراد خطبة مزبور شد .محور سخن امام (ع) در این خطبه ذات ملدس ربوبی است که به
شیوههای گوناگون از عظمت و کمال وصفناپذیرش یاد شده و کنجکاوی در کنه ذات او ،که
خارج از قلمروی ادراک بشری است ،منع شده است .گزارش از اعتراف راسخان در علم به
ناآگاهی نیز ذیل همین موضوع قرار میگیرد و نمیتواند ناظر به آیات متشابه باشد؛ چه ،این ادعا
که راسخان در علم دربارة تأویل آیات متشابه قرآن به ناآگاهی اعتراف میکنند ،نه به موضوع
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سخن ربطی دارد و نه با عبارتهای متنِ مورد بحث و قبل و بعد آن سازگار است .در عبارتهای
پیش از آن ،امام (ع) به پرسشکننده میفرماید:
به هوش باش و آنچه قرآن از وصف پروردگار به تو مینمایاند ،بپذیر و نور هدایتِ قرآن را چراغ
راه خود گیر و از آنچه شیطان ،تو را به دانستنش وامیدارد و کتاب خدا آن را بر تو واجب
نمیشمارد و در سنّت رسول و ائمة هدی -علیهمالسالم -نشانی ندارد ،دست بدار و علم آن را به
خدا واگذار که این نهایت حق خدا بر توست.

چنانکه میبینید ،علی (ع) در این بخش از خطبه ،قلمروی کنجکاوی در صفات خداوند را در
محدودة صفات الهی ،که در قرآن و سنت آمدهاند ،منحصر میکند و سپس عبارتهای مورد
بحث را میآورد و میفرماید:
بدان که راسخان در علم ،کسانی هستند که اقرارشان به ناآگاهی از آنچه در پسِ پردة غیب است،
آنها را از هجوم آوردن به درهای بستة غیب بینیاز کرده است .خدای تعالی ایشان را به سبب
اعتراف به عجز از دریافت آنچه در حیطه دانششان نیست ،ستوده است و از آن روی ،آنان را
راسخان در علم نامیده که تعمق در چیزی را که خدا جستوجوی کنه آن را تکلیف نکرده
[است] واگذاشتهاند ...تو نیز به همین ملدار اکتفا کن و عظمت خدای سبحان را با میزان خِردِ
خویش مسنج که از هالکشوندگان میگردی (همان).

چنانکه میبینید ،موضوع سخن ذات و صفات باریتعالی است و آنچه راسخان در علم به
ناآگاهی از آن اعتراف میکنند ،کنه ذات خداوند است .از شواهد قاطع بر این مطلب عبارات
«تركَم التعمّّق فیما لمیكلّفَم البحث عن كنَه» و «الغیب المحجوب» است که ناظر به کنه ذات
واجبالوجود است؛ زیرا کنه ذات خداوند است که مصداق روشنِ «غیبِ محجوب» است و انسان
مکلف به بحث و پیجویی دربارة آن نیست ،اما تأویل آیات متشابه از مصداقهای غیب محجوب
و اموری که انسان از فهم آن منع شده باشد ،نیست .چگونه میتوانیم تأویلِ آیات متشابه را «غیبِ
محجوب» بدانیم و مدعی شویم که مردم از فهم آن منع شدهاند ،درحالیکه خدای متعال همة
آیات را برای فهم بشر و هدایت او نازل کرده است و خود میفرماید« :و لقد یسّرنا القرآن للذكر
فَّل من مدّكر» (قمر« ،)21 /هذا بیان للناس و هدي و موعظة للمتّقین» (آل عمران« ،)298 /و أنزلنا
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إلیكم نورا مبینا» (نساء .)21 /علی (ع) میفرماید« :بخشهایی از قرآن بخشهای دیگر آن را
تفسیر و تأیید میکند» (صبحی صالح :2 22 ،خطبة  .)232/299امام رضا (ع) میفرماید« :هر کس
متشابه قرآن را به محکمش ارجاع دهد ،به راه مستلیم هدایت یافته است( »...صدوق ،محمد بن
علی2 2 ،ق :ج .)212/2بر اساس این حدیث ،متشابهات قرآن در پرتو محکمات آن روشن
میشود؛ بنابراین «الغیب المحجوب» (یعنی غیبی که از دیگران نهان شده و آنها را راهی به
ادراک آن نیست) بر آیات متشابه صدق نمیکند.
اکنون که تفاوت ماهوی موضوع سخن امام (ع) با موضوع آیة تأویل آشکار شد ،باید گفت
که پرسش سائل و نیز تعبیرهای «السدَ المضروبة َون الغیوب»« ،الغیب المحجوب» و «تركَم
التعمّّق فیما لمیكلّفَم البحث عن كنَه» گویای آن است که امام (ع) در ملام بیانِ آگاهی یا عدم
آگاهی راسخان در علم از تأویل آیات متشابه نبوده است ،بلکه کالم آن حررت ناظر به
کنجکاوی دربارة کنه ذات و کنه صفات خداوند است .در این خصوص موضِع راسخانِ در علم و
ویژگی بسیار ارزشمند آنان را بیان میفرماید و آن عبارت است از اینکه آنان به مرحلهای از دانش
و کمال علالنی دست یافتهاند که جایگاه علل و ادراک خود را میدانند و در برخورد با مسائلی
مانند کنه ذات و کنه صفات باریتعالی که از قلمروی علل و ادراک بشر به طور کلی خارج
است ،به ناتوانی خود اعتراف میکنند و به سانِ کمخردانِ مغرور ،در امور یادشده بیهوده تالش
نمیکنند و یاوه نمیسرایند .بنابراین ،ویژگی یادشده در کالم امام -علیهالسالم -ناظر به مفاد آیة
تأویل نیست ،بلکه گزارش از یك واقعیت دربارة راسخان در علم است که از موضوع آیة تأویل
بیرون است.
بخشی از کالم امیر مؤمنان -علیهالسالم -گویای آن است که خدای تعالی از آن جهت که
راسخان در علم ،پیجویی و کنجکاوی در امور خارج از قلمرو دانش بشر را واگذاشتهاند ،از آنان
با عنوان «الراسخون فی العلم» (استوارانِ عرصة دانش) یاد کرده است .در این خصوص این پرسش
مطرح میشود که ویژگیِ یادشده چه تناسبی با عنوان «الراسخون فی العلم» دارد؟
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پاسخ این است که ویژگی مزبور از ثمراتِ قوت ایمان ،کمال علالنی و فزونی دانشِ راسخان در
علم است؛ چه ،شناخت جایگاه علل و ادراکِ بشری و مصونیت از جهلِ مرکب ،بدون کماالتِ
یادشده میسر نیست .به همین دلیل فراوان دیده میشود که مدعیانِ دانش و خردمندی ،در جهل
مرکب به سر میبرند و به سبب ناآگاهی از قلمروی علل و ادراک خود به موضوعهایی خارج از
بُرد علل خویش میپردازند که رهاوردِ آن چیزی جز بافتههای ذهنی و موهومات نیست.
 .8پاسخ به دو پرسش
کسانی که سخن علی (ع) را ناظر به مفاد بخشِ پایانی آیة تأویل میدانند ،گزارش آن حررت از
اعتراف راسخان در علم به ناآگاهی از غیب محجوب را گزارش از مفاد «و الراسخون فی العلم
یقولون آمنّا به كّلّ من عند ربّنا» میدانند ،ولی با نظر به اینکه دیدگاه مزبور مخدوش و مورد
اشکال است ،دو پرسش زیر مطرح میشود .2 :اعتراف راسخان در علم به ناآگاهی که علی -
علیهالسالم -از آن گزارش میدهد ،اگر در آیة تأویل نیامده ،در کجا آمده است؟  .2ستایش
خداوند از راسخان در علم کجاست؟
به نظر میرسد ستایشِ خداوند از راسخان در علم همان نامیدن آنان با عنوان «الراسخون فی
العلم» باشد که در آیههای هفتم آل عمران و  212نساء آمده و در هر دو آیه از ایمان آنان نیز یاد
شده است ،لیکن توجه به این نکته اهمیت دارد که اگرچه عنوان «الراسخون فی العلم» ،که
مترمن ستایش است ،در این دو آیه آمده است ،لزوماً به این معنا نیست که اعتراف به عجز از
ادراک کنه ذات باریتعالی و مانند آن -که سبب منسوب کردن راسخان در علم به آن است -نیز
در آن دو آیه ذکر شده باشد؛ زیرا ذکر عنوان ،بدون یادکردن از وجه تسمیه ،امری شایع و رایج
است.
افزون بر این ،موضوعِ سخن در آن دو آیه ،با وجه تسمیة مزبور مناسبتی ندارد؛ لذا در پاسخ
به این پرسش که اعتراف راسخان در علم به ناآگاهی در کجا آمده است ،میگوییم :اعترافِ
راسخان در علم به ناآگاهی در اموری مانند کنه ذات باریتعالی ،واقعیتی عینی و خارجی است که
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علی (ع) از آن گزارش داده ،اما در آیة تأویل بدان پرداخته نشده است؛ زیرا موضوع سخن در آیة
تأویل ،محکمات و متشابهات قرآن است .علی (ع) پس از بیان اعتراف به عجزِ راسخانِ در علم به
اموری مانند کنه ذات خدای تعالی ،وجه تسمیة ایشان با عنوان مزبور را همان اعتراف به عجزشان
میشمارد که واقعیتی عینی و خارجی است .نمونههایی از کالم معصومان (ع) در اعتراف به
ناآگاهی از کنه ذات خدای متعال -که در پانوشت آمدهاند -نیز از آن حکایت میکند.

2

 .9اختالفِ عبارت در نقل خطبة اشباح
طبق نللِ صدوق -رحمةاهلل -عبارت مورد بحث چنین است« :فلزموا اإلقرار بجملة ما جَلوا
تفسیره من الغیب المحجوب فقالوا :آمنّا به كّلّ من عند ربّنا» (صدوق[ ،بیتا] ـ 55و  .)51جملة «فقالوا
آمنّا به كّلّ من عند ربّنا» َر نقّل سید رضی رحمةاهلل َر نهجالبالغه وجود ندارد ،ولی بر اساس نلل

 .2رسول خدا صلیاهللعلیهوآلهوسلم« :ما عرفناک حّقّ معرفتك» (صدوق[ ،بیتا]« ،)551 :و الأثنی ثناءا علیك أنت كما أثنیت
علی نفسك» (همانجا)« ،أشَد أنّك سیدي ...و الیبلغ الواصفون كنه عظمتك» (ابن طاووس :5151 ،ج322/5؛ مجلسی،
 :5103ج  .2 .)521 /08علی علیهالسالّم« :كلّت األوهاّم عن تفسیر صفتك و انحسرت العقول عن كنه عظمتك» (مجلسی،
 :5103ج « ،)213 /02و لسنا نعلم كنه عظمتك ،إالّ أنّا نعلم أنّك حی قیوّم التأخذک سنة و ال نوّم ،لمینته إلیك نظر و
لمیدركك بصر» (صبحی صالح :5152 ،خطبه  ،222 /520خطبه 308 /502؛ مجلسی :5103 ،ج« ،)232 /27و حار فی
ملكوته عمیقات مذاهب التفكیر و انقطع َون الرسوخ فی علمه جوامع التفسیر و حال َون غیبه المكنون حجب من الغیوب ،تاهت
فی أَنی أَانیَا طامحات العقول فی لطیفات األمور» (كلینی :5322 ،ج531 /5ا  .3 .)532اماّم سجاَ علیهالسالّم« :و عجزت
العقول عن إَراک كنه جمالك و انحسرت األبصار َون النظر إلی سبحات وجَك و لمتجعّل للخلّق طریقا إلی معرفتك إالّ
بالعجز عن معرفتك» (مجلسی :5103 ،ج .1 .)520 /01اماّم صاَق علیهالسالّم« :عجز الواصفون عن كنه صفته و الیطیقون حمّل
معرفة إلَیته و الیحدّون حدوَه ألنّه بالكیفیة الیتناهی إلیه» (كلینی :5322 ،ج .2 .)537 /5اماّم كاظم علیهالسالّم« :إنّ اللّه أجّلّ
و أعلی و أعظم من أن یبلغ كنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه و كفّوا عمّا سوي ذلك» (همان ،ج502 /5؛ مجلسی:5103 ،
ج .2 .)222/3اماّم رضا علیهالسالّم« :ذاته حقیقة و كنَه تفریّق بینه و بین خلقه» (صدوق :5323 ،ج25 /5؛ صدوق[ ،بیتا]32 :؛
مجلسی :5103 ،ج.)228 /1
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صدوق رحمةاهلل جزو کالم امام علیهالسالم است و در این صورت ،جمله« :اإلقرار بجملة ما جَلوا
تفسیره من الغیب المحجوب» ناظر به جمله «یقولون آمنّا به كّلّ من عند ربّنا» در آیة تأویل است که

نتیجة آن گزارش امیر مؤمنان (ع) از اعتراف راسخان در علم به ناآگاهی از تأویلِ آیاتِ متشابه
قرآن است.
این مطلب به دلیل اشکالهایی که قبالً بیان کردیم ،پذیرفتنی نیست؛ لذا برای نلل صدوق -
رحمةاهلل -باید توجیه معلولی ارائه شود .پیش از پرداختن به پاسخ اصلی ،توجه به این نکته اهمیت
دارد که خطبة مورد بحث در نلل سید رضی (ره) افزون بر تفاوت یادشده ،در موارد نسبتاً فراوانی
از حیث الفاظ و تعبیرها ،با نلل صدوق متفاوت است؛ نلل سید رضی به نثری زیبا ،استوار و مسجع
است که از اصالت و دقت آن حکایت میکند ،بر خالف نللِ صدوق ،که در آن حد از زیبایی و
هماهنگی الفاظ نیست ،بنابراین احتمال نلل به معنی در آن قوت میگیرد .با نظر به این نکته و
شواهد زیر نمیتوان به نلل صدوق اعتماد کرد:
 .2بر اساس نلل صدوق (ره) متن حدیث مرطرب است؛ زیرا عبارتهای «السدَ المضروبة َون
الغیوب»« ،الغیب المحجوب» و موضوع سخن در خطبة مزبور گویای آن است که ملصود از «ما
جَلوا» کنه ذات و صفات باریتعالی است ،ولی جملة «فقالوا آمنّا به كّلّ من عند ربّنا» حاکی از
آن است که مراد از «ما جَلوا» تأویلِ آیات متشابه است؛ بنابراین با وجود این تعارض در متنِ
روایت نمیتوان بدان استناد جست.
 .2ناهماهنگی عبارتها در نلل مزبور این احتمال را تلویت میکند که یکی از راویان بر اساس
فهم خود جملة «فقالوا آمنّا به كّلّ من عند ربّنا» را بهمنزلة توضیحی برای «اإلقرار بجملة ما جَلوا
تفسیره» به کالم علی (ع) افزوده است؛ بنابراین با قوت گرفتن این احتمال نمیتوان به نلل مزبور
اعتماد کرد.
 .9در تعارض نلل سید رضی (ره) با نلل صدوق (ره) نلل سید ملدم است؛ زیرا این نلل ،افزون بر
استواری الفاظ و تعبیرها ،با مفاد احادیث مشهور و ملبولی که در باب آیات متشابه رسیده است،
سازگار و قابل جمع است؛ بر خالف نلل صدوق (ره) که شاذّ و نادر است و به حکم اخبار عالجیه
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باید کنار گذاشته شود (نك .کلینی :2915 ،ج 18 /2؛ صدوق :2 29 ،ج 3 /9ـ22؛ ابن ابیجمهور
احسائی :2 25 ،ج .)299 /
مستند بودن روایت صدوق (ره) اعتباری به آن نمیبخشد؛ زیرا افزون بر اشکالهای یادشده ،از
حیث سند نیز مخدوش است؛ در سند آن علی بن العباس و اسماعیل بن اسحاق وجود دارد که
اولی ضعیف و غالی شمرده شده (نك .اردبیلی :2 29 ،ج588 /2؛ خوئی ،2 23 ،ج 11 /22ـ .)18
دومی نیز توثیق نشده است (خوئی :2 23 ،ج 11/22ـ .)18
 . 1دیدگاه عالمه طباطبایى در تعریف محکم و متشابه
عالمه طباطبایى (ره) ذیل آیة هفتم آل عمران دربارة محکم و متشابه به تفصیل بحث کرده است.
وى نخست در تفسیر آیة مزبور مىنویسد:
از اینکه در آیه متشابهات ملابل محکمات قرار داده شده و نیز اتباع بیماردالن از متشابهات به
هدف فتنهانگیزى و تأویل (به عنوان ویژگى متشابهات) ذکر شده است ،این امور داللت دارد که
ملصود از تشابه آن است که آیه به گونهاى باشد که به صرف شنیدن ،مراد آن براى شنونده
مشخص نشود ،بلکه مردد بین چند معنى باشد تا آنکه با رجوع به محکمات ،ملصود آیه مشخص
شود ،در این صورت ،آیة متشابه نیز به واسطة آیة محکم ،محکم مىگردد ،ولى آیه محکم ،به
خودى خود محکم است ([بیتا] :ج.)22 / 9

بیانِ یادشده دربارة متشابه موجه و بىاشکال به نظر مىرسد ،لیکن عالمه در بحث مبسوط خود
دربارة محکم و متشابه ،پس از نلد و بررسى آراى گوناگون ،تعریفى براى متشابه مىدهد که با
بیان نخست وى متفاوت است .تعریف نهایى ایشان چنین است:
بر اساس آنچه از آیة هفتم آل عمران استفاده مىشود ،متشابه آیهاى است که بر معنایى شبههانگیز
و مورد تردید داللت مىکند و این تردید از ناحیة لفظ نیست ،بهگونهاى که از راه قواعد معمول
نزد اهل زبان ،رفع شود؛ مانند ارجاع عام و مطلق به مخصص و ملید ،بلکه از آن جهت است که
معناى آن با معناى آیة دیگرى که از محکمات است ،ناسازگارى دارد و آن آیة محکم که
تردیدى در مفاد آن نیست ،بیانگر حال آیة مورد تردید مىباشد ([بیتا] :ج.) 2/9
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بر اساس این تعریف ،مفاد آیة متشابه مردد بین چند معنی نیست ،بلکه معنایى را مىرساند که با
معناى آیة محکم ناسازگار است؛ لذا موجب شبهه و تردید میشود.
به نظر مىرسد تعریف اخیر نظر نهایى عالمه (ره) راجع به متشابه است؛ لذا آن را در پایان،
پس از نلد و بررسى آراى گوناگون بیان کرده است .آنچه وی راجع به مفاد شمارى از آیات
متشابه در کتاب قرآن در اسالم اظهار کردهاند ،و نیز سخن ایشان در نلد یکى از آرا مؤید این
مطلب است ( 95 :2912و .)91
اشکال تعریفِ نهایی عالمه (ره) این است که بر اساس آن ،متشابه در آیاتى منحصر
مىشود که بر معنایى ناسازگار با مفاد آیة محکم داللت دارد؛ درحالىکه در میان متشابهات آیاتى
وجود دارد که بر معناى خاصى داللت ندارد ،بلکه در مفاد آنها بیش از یك معنى احتمال
مىرود؛ براى مثال ،مفاد آیة شریفة «الرحمن علی العرش استوي» (طه )5 /مردد بین دو معناى
متفاوت است .2 :معناى حلیلى« :خداوند بر تخت قرار گرفت»؛  .2معناى کنایى« :خداوند بر تدبیر
عالم استیال یافت».
از آنجا که کاربرد تعبیر «استوي علی العرش» در هر یك از دو معناى حلیلى و کنایى ،صحیح و
رایج است( ،زمخشرى :2 21 ،ج ،)52/9با صرفنظر از مفاد آیة محکم «لیس كمَله شىء»
(شورى )22 /که قرینه بر کنایى بودن تعبیر است ،شنونده در مراد آیة مزبور دچار تردید مىشود؛
زیرا با توجه به کثرت تعبیرهای مجازى و کنایى در کالم بلیغ و وفور آن در قرآن کریم ـ بهویژه
در آیات مربوط به ذات و صفات الهى ـ براى آیة مزبور ،ظهورى در معناى حلیلى منعلد نمىشود،
بلکه این آیه با قطع نظر از مفاد آیة محکم ،مجمل است؛ بنابراین نمىتوان گفت بر یکى از دو
معناى یادشده داللت دارد .در این صورت ،تعریف عالمه -رحمةاهلل( -که مىفرماید متشابه بر
معنایى داللت مىکند که با مفاد محکم ناسازگار است) شامل آن نمىشود؛ زیرا داللت بر معناى به
خصوصى ندارد ،بنابراین تعریف اخیر عالمه جامع نیست و همة متشابهات را در بر نمىگیرد.
بر اساس تعریفِ نهایی عالمه ،آیات مجمل (که در مراد آنها بیش از یك معنى احتمال داده
مىشود و ظهور در معناى خاصى ندارد) از مصداقهای متشابه به شمار نمىرود .به نظر مىرسد
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دلیل ایشان بر این مطلب چیزى است که در ردّ مترادف بودن «متشابه» با «مجمل» بیان کردهاند.
حاصل کالم ایشان این است:
روش اهل زبان چنین است که از الفاظ مجمل ـ پیش از ارجاع آنها به مبیَن ـ پیروى نمىکنند و
ذوق تفهیم و تفهّم ،اجازة چنین کارى را نمىدهد .بنابراین ،اگر متشابه عین مجمل ،و محکم عین
مبیَن باشد ،همچنان که پیش از ارجاع مجمل به مبیَن هیچ کس ـ حتى اهل زیغ -از مجمل پیروى
نمىکنند ،پیش از ارجاع متشابه به محکم نیز نباید کسى از آن پیروى کند ،لیکن آیة هفتم آل
عمران گویاى آن است که اهل زیغ پیش از ارجاع متشابهات به محکمات از متشابهات پیروى
مىکنند .این مطلب گواه تغایر متشابه و مجمل است؛ زیرا اگر متشابه عین مجمل بود ،اهل زیغ
پیش از ارجاع آن به محکم ،از آن پیروى نمىکردند .بنابراین ،پیروى آنان از متشابه دلیل بر
مغایرت مجمل و متشابه است ([بیتا] :ج.)9 -99 /9

بر خالف آنچه عالمه رحمةاهلل اظهار کرده است ،واقعیت خارجى گویاى آن است که
اشخاص در برخورد با آیات مجمل ـ که داللت بر معناى خاصى ندارد ،بلکه احتماالت معنایى
متفاوتى در آنها وجود دارد ـ توقف نکردهاند ،بلکه هر کس رأیى برگزیده و در تحکیم آن به
قراین و شواهدى استناد کرده است .یکى از عوامل ظهور آراى گوناگون تفسیرى ،فلهى و کالمى
نیز همین امر است؛ برای مثال در آیة شریفة  228سورة بلره« ،و المطلقات یتربّصن بانفسَن ثالثة
قروء» ،کلمة «قرء» مشترک بین حیض و طهر است (ابن فارس :2 2 ،ج13 /5؛ همو522 :2 2 ،؛
ابن اثیر :291 ،ج 92 /؛ طوسى :2 23 ،ج 291 /2و  .)298این اشتراک سبب اجمال آیة یادشده
شده است و در معناى آن دو احتمال داده مىشود .2 :زنان طالق دادهشده باید سه طهر انتظار
بکشند؛  .2زنان طالق دادهشده باید سه حیض انتظار بکشند.
با این حال ،اجمال آیه مانع از حمل آن بر هر یك از دو احتمال مزبور نشده است ،بلکه عالمان
شیعى به پیروى از اهلالبیت (ع) احتمال اول را برگزیدهاند و ابوحنیفه و یارانش ،ابنمسیب و
ابنمجاهد ،احتمال دوم را اختیار کردهاند .عایشه ،ابنعمر ،مالك و شافعى نیز احتمال اول را
پذیرفتهاند (طوسى :2 23 ،ج  291 /2و 298؛ طبرسى :2 25 ،ج  .)33-38 /2روشن است که آراى
یادشده بر اساس ارجاع مجمل به مبین نبوده است؛ زیرا در آن صورت ،اختالفنظر رخ نمىداد.
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حاصل بحث در تعریف محکم و متشابه این است که بر خالف تعریفِ نهاییِ عالمه (ره) تعریف
نخستِ وی صحیح و ملبول است.
 .نتیجهگیری
از مباحث این پژوهش نتایج زیر به دست میآید . :مراد از اتّباع در «یتبعون ماتشابه» پیجویی و
رفتنِ بیماردالن از پی متشابهات است (جُستن متشابهات) ،نه پیروی از متشابهات؛  .2بر اساسِ ظاهر
آیة هفتمِ آل عمران و احادیث ،ملصود از تأویلِ متشابه بیان مراد و معنایِ آن است؛  .بر اساس
شواهد گوناگون محلِ وقف در «والیعلم تأویله اال اهلل والراسخون فی العلم« »...اهلل» نیست و
«الراسخون فی العلم» عطفِ بر «اهلل» است؛  .5به نظر میرسد دالیلِ عالمه طباطبایی (ره) بر عِدل
بودنِ «والراسخون فی العلم یقولون »...برای «واما الذین فی قلوبم زیغ فیتبون ما تشابه منه» ناتمام
و مخدوش است؛  .1برداشت عالمه طباطبایی (ره) از کالم امام علی (ع) دربارة راسخانِ در علم با
ظاهرِ کالم حررت ،دالیل عللی و مبنای خودِ عالمه در تأویل ناسازگار است؛  .1تعریف نخستِ
عالمه برای محکم و متشابه صحیح و تعریف نهاییِ وی ضعف و اشکال دارد.
منابع
 ابن ابیجمهور احسائی (2 25ق) .عوالی الآللی .قم :انتشارات سیدالشهدا. ابن اثیر ،مبارک بن محمد ( 291ش) .النهاية فی غریب الحدیث و االثر .چ  .قم :مؤسسهمطبوعاتی اسماعیلیان.
 ابن طاووس ،علی ( 2 2ق) .اقبال االعمال .به تحلیق جواد قیومی اصفهانی .قم :دفتر تبلیغاتاسالمی.
 ابن علیل همدانی ( 298ق) .شرح ابن عقیل .چ  .2مصر :المكتبة التجارية الکبرى بمصر. -ابن فارس ،أحمد بن زکریا ( 2 2ق) .مجمل اللغة .بیروت :دارالفکر.

 ___________ ( 2 2ق) .معجم مقاییس اللغة .به تحلیق عبد السالم محمد هارون .قم:مکتبه اإلعالم اإلسالمی.
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 ابن منظور ،محمد بن مکرم (2 25ق) .لسان العرب .قم :نشر أدب الحوزه. ابن هشام انصاری ( 2 2ق) .مغنى اللبیب ،تحلیق :محمد محیی الدین عبد الحمید .قم:انتشارات کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی.
 ابوحیان ،محمد بن یوسف (2 22ق) .البحر المحیط .بیروت :دار احیاء التراث العربی. اردبیلی ،محمد بن علی (2 29ق) .جامع الروات .بیروت :داراالضواء. اصفهانی ،راغب (بیتا) .معجم مفردات الفاظ القرآن .ایران :مکتبة المرتروية. ___________ (2 21ق) .مفردات الفاظ القرآن .به تحلیق صفوان عدنان داودی .قم:منشورات طليعة النور.
 بحرانی ،سیدهاشم (2 21ق) .البرهان فی تفسیر القرآن .قم :مؤسسة البعثة. بیراوى ،عبد اهلل بن عمر (بی تا) .انوار التنزیل و اسرار التأویل .تحلیق :محمد عبد الرحمنمرعشلی .دار احیاء التراث العربی.
 ثعلبی ،ابو اسحاق (2 22ق) .الکشف والبیان .تحلیق :ابن عاشور .بیروت :دار احیاء التراث. جمعى از نویسندگان (2 21ق) .المعجم الوسیط .چ  .2تهران :مکتبة المرتروية. جوادى آملى ،عبداللّه (29 18ش) .قرآن در قرآن .چ  .2قم :انتشارات اسراء. جوهری ،اسماعیل بن حماد (2 21ق) .الصحاح .تحلیق :أحمد عبد الغفور العطار .بیروت :دارالعلم للمالیین.
 خرمشاهی ،بهاء الدین (2982ش) .دانشنامه قرآن و قرآنپژوهى .چ  .2تهران :ناهید. -خوئی ،سیدابواللاسم (2 23ق) .معجم رجال الحدیث .قم :منشورات مدینة العلم.

 رشید ،رضا (بیتا) .تفسیر المنار .بیروت :دار المعرفة. زرقانى ،محمد عبد العظیم (بیتا) .مناهل العرفان .چ  .9بیروت :دار احیاء التراث العربی. زمخشری ،محمود بن عمر (2 21ق) .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل .بیروت :ناشر دارالکتب العربی.
 سید شریف رضى ،محمد بن حسین (بیتا) .حقائق التأویل فی متشابه التنزیل .تحلیق:کاشف الغطاء .قم :دار الکتب اإلسالمية.
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 سید شریف رضى ،محمد بن حسین (بیتا) .نهج البالغه .عبده .محمد (2 22ق) .سید رضی.قم :دار الذخائر.
 ____________ نهجالبالغه .صبحی صالح (2 22ق) .دار الهجرة .قم. -سیوطی ،جاللالدین (بیتا) .االتقان فی علوم القرآن .تحلیق محمد ابوالفرل ابراهیم.

منشورات رضی.
 صدوق ،محمد بن علی (بیتا) .التوحید .تصحیح و تعلیق سید هاشم حسینی تهرانی .قم :مؤسسهنشر اسالمی.
 ___________ (2919ش .).عیون اخبار الرضا .تصحیح سیدمهدی حسینی الجوردی .چ .2قم.
 ___________ ( 2 2ق ).عیون اخبار الرضا .تحلیق :حسین اعلمی .بیروت :مؤسسةاألعلمی.
 ___________ ( 2 29ق) .من الیحضره الفقیه .قم :مؤسسة نشر اسالمی. طباطبایی ،محمد حسین (بیتا) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :مؤسسة نشر اسالمی. __________ ( 2912ش) .قرآن در اسالم .قم :دفتر انتشارات اسالمی. طبرسی ،فرل بن حسن ( 2 25ق) .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .تحلیق لجنة من العلماء.مؤسسة األعلمی بیروت.
 ___________ ( 1403ق) .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .چاپ انتشارات کتابخانهآیتاللَه نجفی مرعشی.
 طبری ،محمد بن جریر ( 2 25ق) .جامع البیان عن تأویل آی القرآن .تحلیق صدقی جمیلالعطار .بیروت :دار الفکر للطباعة والنشر.
 ___________ (2 21ق) .جامع البیان عن تأویل آی القرآن .طبع رحلی .بیروت:دارالمعرفه.
 طوسى ،محمد بن حسن (2 23ق) .التبیان فی تفسیر القرآن .تحلیق قصیر العاملی .مکتباالعالم االسالمی .قم.
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 عیاشی ،محمد بن مسعود (2 22ق) .تفسیر العیاشی .قم :مؤسسة البعثة. فخر رازی ،محمد بن عمر (2 22ق) .مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر) .چ  .9بیروت :دار احیاءالتراث العربی.
 فرّا ،یحیی بن زیاد (بی تا) .معانی القرآن .تحلیق :احمد یوسف نجاتى .مصر :دار المصريةللتألیف والترجمه.
 فراهیدی ،خلیل بن احمد ( 2 2ق) .العین (ترتیب بکائی) .قم :مؤسسة نشر اسالمی. __________ (2 22ق) .العین ،تحلیق :الدکتور مهدی المخزومی و إبراهیم السامرائی .چ .2دار الهجره.
 فیضاالسالم ،سید علی نلی (بیتا) .نهجالبالغه .چاپ ایران. فیومی ،احمد بن علی (2 25ق) .المصباح المنیر .قم :مؤسسة دار الهجره. کلینی ،محمد بن یعلوب (2915ش) .الکافی .تهران :دارالکتب االسالمیه. ماوردی ،علی بن محمد (2332م) .تفسیر الماوردی .بیروت :دار الکتب العلمیه. مجلسی ،محمدباقر (2 29ق) .بحاراالنوار .چ  .9بیروت :مؤسسه وفا. معرفت ،محمد هادی (2918ش) .علوم قرآنی .قم :انتشارات التمهید. ___________ (2911ش)« .تأویل از دیدگاه عالمه طباطبایى» .مجلة پژوهشهاى قرآنى .ش 3و .22
 ___________ (2 22ق) .التمهید فى علوم القرآن .قم :مؤسسة نشر اسالمی. مهدوی راد ،محمد علی ( 291ش)« .سیر نگارشهای علوم قرآنی» .مجلة بیّنات .ش ..8 -1 نوری ،میرزاحسین (2 28ق) .مستدرک الوسائل .چ  .2بیروت :مؤسسة آل البیت (ع). هاشم زاده ،محمد علی (2911ش)« .پایان نامههای قرآنی» .مجلة پژوهشهاى قرآنى ،ش  3و.22

