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 چکیده
اي توجه اندیشمندان بوده و حجم گسـترده قرآن، از دیرباز مورد(بطن و تأویل آیات

اي از از روایات ذیل آیات را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. تطبیـق بخـش عمـده       
هـا در تـأویالت شـیعه، دسـتاویز برخـی      روایات بر امامان، دوسـتان و دشـمنان آن  

سـنت در کتـاب   مخالفان شـده اسـت؛ ذهبـی از نویسـندگان منتقـد معاصـر اهـل       
-، شیعه را به تـأویالت ناصـحیح و افراطـی آیـات بـر اهـل      »التفسیر و المفسرون«

اهللا هم نمـوده کـه آیـت   بیت(علیهم السالم) درراستاي تحمیل آرائشان بر قرآن، مـت 
پژوهی به دفاع از شیعه پرداخته است. این هاي بارز معاصرِ قرآنمعرفت از شخصیت

پژوهش با تبیین مفهوم صحیح بطن و تأویل، و یافتن ضوابط صحیح تأویل، به نقد 
هـاي حاصـل از   اهللا معرفت پرداخته است. یافتهاتهامات ذهبی با تأکید بر آراي آیت

ت که تفاوت نگرش ذهبی در تبیین ماهیت بطن و تأویل، منجر بـه  پژوهش این اس
شمولی قرآن، بطن اهللا معرفت باتوجه به جاودانگی و جهاناین انتقادات شده و آیت

انطباق بـر  را همتاي تأویل، مفهوم عامی دانسته که با الغاي خصوصیات از آیه، قابل
ختلف مطـابق بـا معیارهـاي    مصادیق نوظهور است. تطبیق مفهوم عام بر مصادیق م

 باشد.)قبول ذهبی نیز میصحیح تأویلی است که مورد

بـی. بطـن و تأویـل، ذه  و المفسـرون،   اهللا معرفـت، التفسـیر  آیـت  :واژگان کلیدي
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 مقدمه
ترین منبع در تبیین حقایق دین اسـالم، حـاوي تمـام    عنوان اصلیکه قرآن کریم بهجاییاز آن

هاي باطنی متعددي است کـه  مسائل اعتقادي، اخالقی، اجتماعی، تربیتی و... است، داراي الیه
تصـریح روایـات وارده در   کـه  ترین رمز ماندگاري قرآن در بستر تحول زمان است. با ایـن اصلی

براي آیـات قـرآن را بـه اثبـات رسـانده، امـا اخـتالف در         هاي باطنیکتب فریقین، وجود الیه
هـا  برداشت از مفهوم تأویل و تفاوت مبانی در میان مذاهب مختلف، منجـر بـه تفـاوت دیـدگاه    

یـابی  تأمل است، تبیین صحیح معناي باطنی و طریقۀدستچه در این میان قابلشده است. آن
بطـن و تأویـل موجـب شـده     نظران باشد. گوي اختالفات صاحبتواند پاسخبه آن است که می

تطبیق  هاي بعد نیز قابلقرآن در عین محدودیت ظاهري بر مصادیق و جریانات مشابه در زمان
که اختالف دیدگاه فریقین در باب بطن و تأویل منجر به اتهاماتی از سوي باشد. با توجه به این

ر در راستاي انتقادات ذهبـی بـر   سنّت بر تأویالت شیعه شده است، پژوهش حاضمفسران اهل 
التفسیر «تأویالت شیعه است. ذهبی از جمله نویسندگان منتقدي است که در جلد دوم کتاب 

از جملـه ایـن   » تأویل قـرآن «خویش، اشکاالتی را بر آراي شیعه وارد نموده که » و المفسرون
شیعیان دانسته اسـت.   موارد است. ایشان این نوع تأویل را بدون پایه و اساس، و ناشی از جهل

هاي درونـی و معـانی   معناي الیهاهللا معرفت، بهکه بطن از نظر مفسران شیعه چون آیتحالیدر
. انطباق بر جریانات مشابه اسـت  صورت مفهوم عام قابلباطنی آیات است که در برخی موارد به

طباطبایی نیز بر ایـن   که عالمهچناناز نظر شیعه این معانی باطنی در طول هم قرار دارند، هم
را معنــاي نهفتــه درون معنــاي ظــاهري دانســته » بطــن«انــد. عالمــه مطلــب تصــریح نمــوده

کـه داراي مراتـب مختلـف طـولیِ مترتـب و وابسـته بـر         )74ـ 73: 3ق: ج 1417(طباطبایی، 
ارائۀ نظري صحیح دربارة ماهیت بطـن  ). بنابراین 64: 3ق: ج 1417طباطبایی، (  یکدیگر است

 گویی به اتهامات دارد. ویل قرآن، تاثیر بسزایی در پاسخو تأ

 معرفی شخصیت و اثر مورد پژوهش
سنّت در قرن  ق.) از عالمان برجستۀ علوم قرآنی اهل1397حسین ذهبی (مالف. ذهبی: محمد

ق 1398در دو جلد در سال التفسیر و المفسرونمعاصر، استاد دانشگاه األزهر مصر، و نویسندة 
سنّت در حیطۀ تاریخ تفسیر و مفسـران   هاي اهلکتاب از بارزترین و نخستین کتاباست. این 

هـا  هـاي تفسـیري آن  هاي مفسران فرق اسـالمی و گـرایش  است که در آن تاریخ تفسیر، روش
التفسـیر و  هـاي فـریقین اسـت.    بیان شده، و مورد توجه دانشجویان و منبـع درسـی دانشـگاه   
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مند، انتقادات غیرمنصـفانه و اتهامـاتی بـر تـأویالت و بطـن در      با وجود مطالب ارزش المفسرون
تفاسیر شیعه وارد نموده و تأویالت شیعه را بدون اساس، موافق با ذوق و مشربشان دانسته که 

عالمانۀ ذهبی بر شیعه، آراي خود را با اثبات بطن و تأویل بر قرآن تحمیل نمودند. اتهامات غیر
 است. موجب کاهش اعتبار کتاب شده 

هاي بارز عالم تشیع در قـرن معاصـر،   ق.) از شخصیت1309ب. معرفت: محمدهادي معرفت (م
پژوهی اعم از تفسیر و علوم قرآنی نگاشته که از آثار شاخص در  آثار ارزشمندي در زمینۀ قرآن

اهللا گوي بسیاري از مسائل در حیطۀ علوم قرآنی است. آیـت  رود و پاسخشمار می حوزة قرآنی به
معرفت با ارائۀ نظرات نوین بیش از دیگران به تحلیل مفهوم بطن و تأویل قرآن پرداخته است. 
ایشان روایات تأویلی ذیل آیات را تحلیل و بررسی نموده و از نظرات شیعه که به نـاحق مـتهم   

نظیـر  در دو جلد کتابی بی التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیبشدند، دفاع کرده است. کتاب 
دکتـر   التفسـیر و المفسـرون  حوزة علوم قرآنی است که در راستاي نقد و پاسـخ بـه کتـاب    در 

 ذهبی نوشته شده است. 

 پیشینۀ بطن و تأویل
آید در باب بطن و تأویل قرآن چنین برمی(ص) اکرم از برخی احادیث منقول از پیامبر
ان معصوم رواج و استمرار آغاز گردیده و در دورة پیشوای (ص)که این شیوه از زمان پیامبراکرم

در روایتی  (ص)اکرماست، پیامبر» تأویل«یافته است. روایات دال بر بطن قرآن، بیانگر اهتمام به 
-عزَّ  اللَّه  ما أَنْعم«دانستند و فرمودند:  ها بر بنده میقرآن را از باالترین نعمت» تأویل«معرفت به 

والْإِیم دعب دبلَى علَّ عج لَه لَ اللَّهعنْ جم و هرِفَۀِ تَأْوِیلعم و تَابِ اللَّهلْمِ بِکنَ الْعأَفْضَلَ م انِ بِاللَّه
معقَّرَ نح فَقَد هلَیفُضِّلَ ع قَد و لَ بِها فُعم لْ بِهفْعی داً لَمظَنَّ أَنَّ أَح ظّاً ثُمح کنْ ذَلمهلَیع اللَّه  «

اي از صحابه به فراگیري ). در عصر نزول قرآن عده15 ق:1409العسکري علیه السالم، اإلمام (
گرفتن از عصر نزول، ابهاماتی و درك معارف باطنی قرآن کریم همت گماردند، اما با فاصله

وجود آمد که نیاز به دسترسی به عمق قرآن را بیشتر  براي مسلمانان در رابطه با آیات قرآن به
کرد. در زمان تابعین توجه به بطون قرآن و تطبیق معانی آیات بر غیر مورد نزولشان می

شدند گسترش یافت و آیاتی که داراي شأن نزول خاصی بودند، بر موارد مشابه تطبیق داده می
که فرمودند:  (ص)در توضیح روایت پیامبراکرم (ع)باقر و این تطبیق برگرفته از روایات بود. امام

»طْنٌلیس مب رٌ وا ظَهلَه ۀٌ إِلَّا وفرمودند: ) 771: 2ق: ج 1405هاللی، » (نَ الْقُرْآنِ آی» رُهظَه
الشَّمس و الْقَمرُ کَما   کَما یجرِي  تَنْزِیلُه و بطْنُه تَأْوِیلُه منْه ما قَد مضَى و منْه ما لَم یکُنْ یجرِي

تَأْوِیلُ شَی اءج ...اءیلَى الْأَحکُونُ عا یکَم اتولَى الْأَمکُونُ عی نْهم 196: 1ق: ج 1404صفار، »(ء .(
در  (ع)شده بوده و امامبراي قرآن در آن زمان امري پذیرفته» بطن«طبق این روایت، وجود 

 



 1399بهار، 40، شمارة 11سال  پژوهشنامۀ معارف قرآنی؛             8

از باب  معناي باطن قرآن،به» تأویل«براي قرآن اشاره نکردند.» باطن«پاسخ، به اصل وجود 
هاي بعد، در صورتی است که آیه دلیلی بر ظرفیت داشتن آیه بر مصادیق دیگر در زمانجریان

مصادیق نو داشته باشد که داللت بر جاودانگی قرآن دارد. این روایت کنایه از آن است که 
 هاست. باگذاري بر افراد در همۀ زمانقرآن مانند جریان ماه و خورشید همواره در حال اثر

است، این روایت داللت بر این دارد که » ما«نکره در سیاق نفی » آیۀ«که کلمۀ توجه به این
 (ع)باقرتمام آیات قرآن داراى ظاهر و باطن است. روایت دیگري نیز با همین مضمون از امام

انَت الْآیۀُ إِذَا نَزَلَت فی الْأَقْوامِ و الْآیۀَ حیۀٌ لَا تَموت فَلَو کَ  لَا یموت  إِنَّ الْقُرْآنَ حی«وارد شده: 
(کلینی، » کَما جرَت فی الْماضین  ماتُوا ماتَت الْآیۀُ لَمات الْقُرْآنُ و لَکنْ هی جارِیۀٌ فی الْباقینَ

سنّت نیز وارد شده  روایاتی در باب بطن و تأویل در منابع اهل ).192ـ 191: 1ق.، ج 1407
-که تمام علوم را میمسعود آمده که هرکسیبن در حدیثی از عبداهللاعنوان نمونه،  ت؛ بهاس

مسعود: من أراد علم األولین و اآلخرین فلیثور  قال ابن«وجو کند:  خواهد، باید در قرآن جست
سنّت برخی مفسران اهل  ).3: 1ق: ج 1422اندلسی، ؛ 2:460ق: ج 1421سیوطی، » ( القرآن

ق: 1418؛ ثعالبی، 1/24ق: 1420اندلسی، نقل نمودند ( (ص)را از پیامبر اکرم این حدیث
ما «عباس چنین آمده است: در روایت دیگري از سیوطی و ذهبی به نقل از ابن ).1/123

عباس قال: إنّ القرآن ذو شجون و فنون، و  أخرجه ابن أبی حاتم، من طریق الضّحاك، عن ابن
به، و ال تبلغ غایته، ... فظهره التالوة، و بطنه التأویل، فجالسوا به ظهور و بطون، ال تنقضی عجائ

این احادیث ) 2/353تا: ذهبی، بی ؛2/460ق: 1421سیوطی، » (العلماء و جانبوا به السفهاء
.و صحابه دارد (ص)فریقین بیانگر توجه به بعد باطنی قرآن در زمان پیامبر اکرم  

هـاي در ایـن   تأویل نگاشته شده اسـت؛ از جملـه کتـاب    ها و مقاالت مختلفی در موضوعکتاب
هادي معرفت اشاره نمود که در از محمد التأویل فی مختلف المذاهب و اآلراءتوان به زمینه می

آن به بررسی مباحث مربوط به تأویل پرداخته و از مواضع شیعه در زمینۀ تأویل بـا توجـه بـه    
حیـدر طباطبـایی بـه    از سید قی در بطون قرآنپژوهشی تطبیشبهات وارده دفاع نموده است. 

تحلیل مفهومیِ بطن، و نقد دیدگاه فریقین (اعم از موافقـان و مخالفـان) پرداختـه و در ادامـه     
هـاي تأویـل   روش«یابی به بطن قرآن، و معیارها و ضوابط قرآن بیان شـده اسـت.   چگونگی راه

ه است که پس از بررسی سـیر تحـول   ها در این زمیناز محمدکاظم شاکر از دیگر کتاب» قرآن
پذیري بطن و تأویـل قـرآن را بیـان نمـوده و     واژه، تأویل و نظر مفسران پیرامون این واژه، فهم

بیت و مخالفانشان را تحلیل و بررسی کرده اسـت و  شده در مورد اهل هاي انجامجري و تطبیق
قد مذهب باطنیه پرداختـه  هاي صحیح و ناصحیح، درنهایت به تحلیل و نپس از بررسی تطبیق

صـورت تطبیقـی کـار نشـده اسـت، در برخـی        است. مقاالتی در این زمینه مطرح شده که بـه 
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از » بررسی آراي ذهبـی دربـارة تأویـل   «مقاالت برخی از شبهات دکتر ذهبی بیان شده، مانند 
ه پور در پژوهشنامۀ حکمت و فرهنگ اسـالمی، و در برخـی مقـاالت، دیـدگا    الکریم بهجتعبد
طـرح و بررسـی بطـن از دیـدگاه     «اهللا معرفت در باب بطن و تأویل بیان شده، مانند مقالۀ آیت
رابطۀ تأویل، تفسیر و بطن از دیـدگاه  «، مقالۀ بیناتاز سعیده غروي در مجلۀ » اهللا معرفتآیت
مقالـۀ حاضـر    الهیـات و حقـوق.  از محمدمهدي مسعودي در مجلۀ تخصصـی  » اهللا معرفتآیت

صـورت تطبیقـی بـه بیـان تمـام       ی تمام شبهات ذهبی پیرامون بطن و تأویـل، بـه  ضمن بررس
اهللا انتقادات ذهبی پیرامون بطن و تأویل همراه با بررسی و نقد هر یک با تأکیـد بـر آراي آیـت   

 معرفت پرداخته است.

 مفهوم بطن و تأویل
را خـالف  نمودنـد و آن تعریف مشابهی ارائـه  » بطن«شناسان در بیان معناي لغت»: بطن«الف. 

؛ 1/52تـا:  ؛ فیومی، بـی 13/52ق، 1414منظور، ؛ ابن7/440ق: 1410ظهر دانستند (فراهیدي، 
نظر راغب به هر امر مخفی و غامضی گویند که با حس از » بطن). «6/214ش: 1375طریحی، 

» نبطـ «). زرکشی و شاطبی فهم مراد الهی را 130ق:1412اصفهانی، درك نیست (راغب قابل
تـوان تمـامی   که نمـی ). درحالی74: 1426؛ ابوعاصی، 2/20: 1410اند (الزرکشی، قرآن دانسته

را در » تفسـیر «که زرکشی و سیوطی چنانبطون را صرف مراد الهی از ظواهر آیات دانست هم
)؛ زیـرا در  2/428: 1421؛ سـیوطی،  105-1/104: 1410انـد (الزرکشـی،   کار بردهاین معنا به

توان به استخراج اشاراتی پرداخت که س از فهم مراد الهی، با تدبر بیشتر در آیات میمواردي پ
قـرآن را از نظرمعنـا داراي مراتـب مختلـف طـولى      » بطن«بیانگر جاودانگی قرآن باشد. عالمه 

دانسته که همۀ آن معانى در عرض واحد قرار ندارند تا استعمال یـک لفـظ در بیشـتر از یـک     
از نوعی خفا برخوردار اسـت و شـامل   » بطن«). بنابراین 3/64ق: 1417یی، معنا شود (طباطبا

 یابی است.دست طریق تدبر و تعقل در معارف و مفاهیم قرآن قابلهاي پنهانی است که از الیه
معنـاي بازگشـت و رجـوع بـه اصـل (راغـب اصـفهانی،        بـه » أول«تأویل از ریشۀ »: تأویل«ب. 

معناي رسیدن و شدن، آمـده اسـت (فراهیـدي،     ) و به1/32 ق:1414منظور، ؛ ابن99ق: 1412
معناي فرجـام و عـاقبتی اسـت     به» تأویل«رسد طبق این تعریف، نظر می ). به8/359ق: 1410

معنـاي   بـه » ایالـه «چنـین بـر وزن   رسد، همبه آن می» از قوه به فعل درآمدن«که یک چیز با 
مـداران، بـه   دلیل رجوع مردم به سیاستکه به )80ش: 1367اثیر، کار رفته (ابنسیاست نیز به

را بازگردانـدن لفـظ از   » تأویـل «گردد. مفسران اهـل سـنّت   همان معناي رجوع به اصل بازمی
؛ الزرکشـی،  2/426: 1421انـد، (سـیوطی،   معناي محتمل و مرجـوح دانسـته   معناي ظاهري به

بـودن ظـاهرش   بـر محـال  که دلیل ) فخر رازي معناي مرجوح را مشروط بر آن2/285: 1410
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) و جرجانی مشـروط بـر موافقـت بـا کتـاب و      7/145ق: 1420رازي، اقامه شود، پذیرفته (فخر
را معـانی مخفـی و پنهـانی وراي    » تأویـل «) علّامـه  22: 1412است (جرجـانی،  سنّت دانسته 

از ) و همۀ آیـات  36ـ 35: 1353معناي ظاهري دانسته که در طول هم قرار دارند (طباطبایی، 
قرآن بـا  » تأویل«رسد نظر می ). به3/49ق: 1417است (طباطبایی، » تأویل«نظر ایشان داراي 

رابطۀ نزدیکی دارد و هر دو داللت بر معنـاي پنهـانی و مخفـی وراي معنـاي ظـاهري      » بطن«
 دارند.

 دیدگاه ذهبی در باب بطن و تأویل
و مقصود خداوند اسـت کـه در   ، فهم مراد »باطن«قرآن قائل است که » بطن«ذهبی در مورد  

نظر ذهبـی ایـن در فهـم بـاطن     وراي ظاهر آن نهفته است و ریشه در الفاظ و کلمات دارد. از 
قرآن کافی نیست، بلکه باید نوري از جانب خداوند بر دل کسی بتابد که در پرتـو آن، بصـیرت   

؛ 82؛ نسـاء/ 78ی (نساء/ ). ذهبی با تمسک بر آیات2/357تا: نافذ و سالمت تفکر یابد (ذهبی، بی
 ).2/353تا: ) به باطن قرآن استدالل نموده است (ذهبی، بی24محمد/
) و 1/13تا: معناى رجوع و بازگشت دانسته (ذهبی، بی به» أول«را از  »تأویل«ذهبى 

ا جمع«به نقل از  را حمل ظاهر بر معناي مرجوح دانسته که باید » تأویل«، مراد از »لجوامع
معناي مرجوح روي آورد توضیح دهد، در  که موجب شده معناي راجح ترك شود و بهدلیلی را 

را » بطن«ذهبی اعتقاد به ). بنابراین 1/13تا: فاسد است (ذهبی، بی» تأویل«غیر این صورت 
معناي فهم مراد الهی وراي الفاظ دانسته، در مواردي مانند تفاسیر باطنی اشاري، اگرچه به

ـ معناي باطنی باید طبق اقتضاي ظاهر 1اند از:  ن بیان نموده است که عبارتمعیارهایی براي آ
که معارض شرعی یا عقلی  ـ  شاهد (نص یا ظاهر) بر آن در جاي دیگر قرآن باشد2آیه باشد. 

طباطبایى نیز تأیید علّامه  ). این ضابطه مورد358-2/357تا: ذهبی، بیبر صحت آن نباشد (
با توجه به این دو معیاري که ذهبی بیان کرد، مراد از ). 1/8ق: 1417طباطبایی، هست (

-طریق آشنایی با زبان عرب نمیهاي پنهان و ناپیدایی است که تنها ازدر قرآن، الیه» بطن«
یابی است.دست یابی به آن با شرایطی قابلتوان به آن دست یافت، بلکه دست  

با مفسران شیعه شده است، چه باعث اختالف امثال ذهبی آنبررسی و نقد: 
-اي معنا میگونه اختالف در فهم از ماهیت بطون قرآن است. آنان برخالف شیعه، بطون را به

گردد. نظر ذهبی در کنند که سرانجام به مدلول ظاهري یا یکی از معانی محتمل کالم برمی
کالم الهی جهت تبیین » تفسیر«سازگارتر است؛ زیرا » تفسیر«معناي بطن و تأویل با معناي 

یابى به مدلول آیات قرآن و مراد الهی در مواردي و هدف از آن دسترفع اجمال و ابهام است 
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انتقادات ذهبی در صورتی  ).18: 1382است که داراي نوعی خفا و اشکال است (شاکر، 
که شیعه نیز در این قبول است که توجه به بطن بدون مالك و ضابطه باشد، درحالی قابل
هاي باطنی آیات، معیارهاي صحت تأویل را لحاظ نظر ذهبی است و در تبیین الیهه موافقرابط

 نموده است.

 اهللا معرفت در باب بطن و تأویلدیدگاه آیت
را مفهوم عام و کلی آیات دانسته که پشت پردة الفـاظ قـرار دارد و بـه    » بطن«اهللا معرفت آیت

کـه سـبب جـاودانگی قـرآن     ) درحالی10ق:1427رسد. (معرفت، نظر می حسب نزول، خاص به
انطباق بر جریانات  اي دربارة فرد خاصی نازل شده که قابلدر قرآن کریم در مواردي، آیه است.

نویسد: ممکـن اسـت    ) مى1(همزه/ ﴾ویلٌ لکُلِّ همزَةٍ لُمزَة﴿زمخشرى در تفسیر آیۀ  مشابه است.
سبب، خاص باشد، اما تهدید عام، تا هرکس مشابه آن بدى را انجام دهد، مشمول همان کیفـر  

مغیـره   بـن خلف یا ولیـد  بنشریق، امیۀ بنشود. در سبب نزول این آیه آمده که دربارة أخنس
کردند، امـا سـخن در مقـام    بدگویی و غیبت می (ص)اکرمنازل شده که از دیگران ازجمله پیامبر

زمخشـري،  شـود ( کسـى کـه داراى ایـن صـفات ناپسـند باشـد، مـی       تعریض است و شامل هر
سنّت نیز به مفهوم عـام بـراي سـبب نـزول     که مفسران دیگر اهل چنان). هم4/795ق: 1407

؛ 616: 3تـا، ج   ؛ سمرقندي، بـی 10/540ق: 1420اندلسی، اند (خاص ذیل این آیه اشاره نموده
اگرچـه در ذم  » مسـد «چنـین سـورة   ) هم5/626ق:1418؛ ثعالبی، 10/338ق:1412مطهري، 

خاطر صفاتشان این چنین مورد نکـوهش قـرار    ها را بهو همسرش نازل شده، اما آن»  ابولهب«
هـا دارنـد   دهد، بنابراین هر فرد یا گروهى که داراى همان اوصاف باشد، سرنوشتى شبیه آن مى

 ).27/424ش: 1374(مکارم شیرازي، 
معناي رجوع و بازگشت، مفهـوم عـامی دانسـته کـه در     به» أول«را از » تأویل«اهللا معرفت آیت
هاي مختلف اسـت  ها و مکانتطبیق بر زمان انطباق بر جریانات مشابه و قابل اي موارد، قابلپاره

دست آمـده در جنـگ   کند که در مورد غنائم بهسورة انفال استناد می 41و براي نمونه به آیۀ 
). از نظـر ایشـان،   498و 1/99ق: 1418شـود (معرفـت،   بدر است که شامل غنایم دیگر نیز می

انگیز است و در متشابهات کاربرد دارد کـه شـامل لفـظ و عمـل     برتوجیه چیزي شک» تأویل«
)و در مـوردي  29ــ  28: 1415متشابه بوده و رفع شبهه با وجه صحیح مدنظر است (معرفـت،  

» تأویـل «رود که گفتار یا کرداري موجب شبهه و سرگردانی گردد. به عبـارت دیگـر،   ار میکبه
-بر رفع ابهام، رفع شبهه نیز مـی  سبب پوشیدگی حقیقت است که عالوهکردن شبهه بهبرطرف

-که رفع ابهام از لفـظ مشـکل بـه   » تفسیر«). برخالف 19-18و  1/13ق: 1418کند (معرفت، 
کـار رفتـه،   در چهار معنا به» تأویل«اهللا معرفت واژة ست. از نظر آیتسبب پیچیدگی در لفظ ا
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 اند از: توجیه متشابه، تعبیر خواب، سرانجام کار، انتزاع مفهوم عام و گسـترده از آیـه   که عبارت
معناي چهارم گـاهی بـه    به» تأویل«که در مورد خاص نازل شده است. ایشان قائل است که از 

آیـد  دسـت نمـی   اي کـه از ظـاهر آیـه بـه    یعنی معناي ثانوي و پوشیدهشود؛ تعبیر می» بطن«
آن اسـت کـه در   » تأویـل «قرآن از نظر ایشان همـان  » بطن). «21ـ 1/19ق: 1418(معرفت، 

را معنـاى  » بطـن «شود. ایشان مراد از  طول معناى اول قرار دارد که شامل همۀ آیات قرآن مى
 ).51ش: 1376شود ( شاکر،  و همه مکلفان مى ها داند که شامل همۀ زمان کلى هر آیه مى

اند، بـا اسـتناد بـه    ها تأویل نمودهو دشمنان آن (ع)بیتعمده روایاتی که مفسران شیعه بر اهل 
شـمولی و  روند و از ویژگی جهانشمار میبه» تأویل«است که از انواع » جري و تطبیق«قاعدة 

موارد و مصادیقی است که تا ابـد بـراي آن   گیرد و شامل همۀ جاودانگی قرآن کریم نشئت می
-داشـتن (راغـب  کـردن و جریـان   معنـاي عبـور   در لغت بـه » جري«الفاظ و آیات جاري است. 

) و در قرآن انطباق مفاهیم آیات بر مصادیق دیگري است که در زمان 194ق: 1412اصفهانی، 
؛  طباطبـایی،  1/196ق، 1404؛ صـفار،  1/46ق، 1416نزول قرآن پنهان بوده اسـت (بحرانـی،   

معناي چیزي را روي چیزي هماننـد آن  به» طبق«در لغت از » تطبیق). «73-72/ 3ق: 1417
معنـاي  ) و در قـرآن بـه  2/439ق:  1404فارس،  که روي آن را بپوشاند (ابنايگونه گذاشتن به

راد، جـا مـ  است. در این» جري«انطباق مفهوم عام آیه بر یکی از مصادیق آن است که مترادف 
کـه در  چنـان و مخالفان آنـان اسـت، هـم    (ع)بیتو اهل (ص)انطباق الفاظ و آیات قرآن بر پیامبر

 تفاسیر روایى شیعه، اخبار فراوانى دال بر این انطباق وارد شده است.
عنـوان   اهللا معرفت در تجرید آیه بر تنقیح مناط با الغاي خصوصیات از آیه است، بـه تأکید آیت

) قائـل  17(قصـص/  ﴾ قالَ رب بِما أَنْعمت علَی فَلَنْ أَکُونَ ظَهیراً للْمجرِمین﴿نمونه، ذیل آیۀ 
به خداوند که نعمت و قدرتى کـه بـه او عطـا     (ع)است ظاهر آیه تعهدى است از حضرت موسی

کـار نخواهـد گرفـت. معنـاي     فرموده، هرگز در مسیر باطل و فساد و خدمت به گناهکـاران بـه  
کـه خـدا بـه او علـم و     اختصاص ندارد و هر کسى (ع)موسىکه این امر به حضرتاین باطنی آیه

اى بـراى کمـک و    را وسـیله  حکمت و قدرتى عطا فرموده، به حکم عقل، سزاوار نیست کـه آن 
-را در راه سعادت بندگان خدا و آبادانی زمین بـه  خدمت به مستکبران قرار دهد، بلکه باید آن

). بنابراین این حکم تنها مختص به ایشان نیست و بـا  29ـ 28/ 1ق: 1418کار گیرد (معرفت، 
 آید. دست مىگذاشتن خصوصیات در آیه، مالك حکم عام بهکنار

اند که  که ایشان تأویل را تنها مفهوم عام و باطنی آیات دانستهاینبررسی و نقد: 
زیرا در برخی روایات که انطباق بر مصادیق مختلف است در همۀ موارد کاربرد ندارد؛  قابل

اند نه مفهوم ، مصادیق باطنی آیات معرفی شده»بطن«، بطن نامیده شده، مراد از »تأویل«
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ظهرُ «دربارة ظهر و بطن قرآن فرمودند:  (ع)باقر اعین از امامبن باطنی. در روایتی از حمران
-(ابن» رِي فیهِم ما نَزَلَ فی أُولَئکعملوا بِمثل أعمالهم یج  الذین  القرآن الذین نزل فیهم و بطنُه

 ) طبق این روایت، مراد از ظاهر قرآن کسانی1/11ق: 1380؛ عیاشی، 259ق: 1403بابویه، 
ها رفتار کردند، است که مانند آن آن کسانی» باطن«ها نازل شده و است که قرآن دربارة آن

بن ابراهیم نزول علیرود.کار میمواردي به عنوان معناي تأویل در بنابراین مصادیق آیات نیز به
و دینِ الْحقِّ لیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّه و لَو کَرِه   هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى﴿آیۀ 

دانسته که تأویل آیه هنوز نیامده است  (عج)محمدرا در مورد قائم آل) 33(توبه/﴾الْمشْرِکُونَ
علی بنُ محمد عنْ «حدیث دیگري نیز با این مضمون آمده است:  ).1/289ش:1367قمی، (

الْحسنِ الْماضی(ع) قَالَ: سأَلْتُه بعضِ أَصحابِنَا عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ محمد بنِ الْفُضَیلِ عنْ أَبِی
قَالَ یظْهِرُه علَى جمیعِ الْأَدیانِ عنْد قیامِ  " کُلِّه  الدینِ  لَىع  لیظْهِرَه"عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جل...

بصیر به نقل از در حدیث دیگري نیز از ابی )1/432ق: 1407کلینی، »( الْقَائمِ قَالَ یقُولُ اللَّه
ق: 1395بابویه، ابن) بیان شده است ((عجتأویل آیه، زمان خروج حضرت قائم (ع)صادق امام

منذر روایت کرده که معناى این آیه منصور، و ابنبن ). سیوطی در روایتی از سعید2/670
شود که هیچ یهودى و مسیحى و صاحب ملّتى جز اسالم نماند و این روایت را زمانی واقع می

). بنابراین تأویل آیه 3/231ق: 1404دانسته است (سیوطی،  (ع)عیسی در زمان نزول حضرت
) مفهوم عامی نیست که مصادیق متعددي داشته باشد، بلکه تنها (عجقائموج حضرت بر خر

 مصداق آیه است.

 معیار صحت تأویل از نظر ذهبی
است که  ـ هماهنگی معناي باطنی با ظاهر قرآن: از دیدگاه ذهبی از شرایط صحت تأویل این1

اى ظاهرى کـه در زبـان عربـى    به مقتض  معناي باطنی باید طبق اقتضاي ظاهر آیه باشد؛ یعنی
یـک بـرآن   شده، صحیح باشد، به همین دلیل مفهومى را که الفـاظ و معـانى قـرآن هـیچ     مقرر

-دادن آن به قرآن بر نسـبت شود؛ زیرا نسبتداده داللت ندارد، صحیح ندانسته به قرآن نسبت 
معرفـت نیـز رعایـت     اهللا). آیت358 -2/357تا: دادن ضد آن به قرآن اولویتى ندارد (ذهبى، بی

کـه  طـورى تناسب نزدیک داللت ظاهرى و باطنى کالم را از شرایط صحت تأویـل دانسـته، بـه   
ق: 1418معرفـت،  (بیگانه نسبت به همدیگر نباشد و بتوان بطن را از ظاهر کـالم انتـزاع کـرد    

 . طبق این ضابطه، ظاهر هر آیه همواره شاخص معتبري اسـت بـر اعتبـار معـارف    )25ـ 1/24
پنهانی که متناسب با نیاز عصرها از آیه اسـتخراج مـی شـود، بنـابراین تأویـل آیـات نبایـد بـا         

باشد. طبق دو دیدگاه، تفسیر باطنی در کنار تفسـیر   داشتهمقتضاي لغت و ظاهر قرآن منافات
 قبول است.ظاهري، با رعایت تناسب و هماهنگی بین ظاهر و باطن قابل
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) با اسـتناد بـه روایـت زیـد     24(عبس/﴾طَعامه  لْینْظُرِ الْإِنْسانُ إِلىفَ﴿اهللا معرفت ذیل آیۀ آیت
آموزد، که باید دقـت کنـد    را علمى دانسته که انسان مى» طعام«مراد از  (ع)صادقشحام از امام

» منْ یأْخُذُهقَالَ: علْمه الَّذي یأْخُذُه ع  قَالَ: قُلْت ما طَعامه؟«کند:  علم را از چه کسى دریافت مى
) تناسب بین علم و غذا در این است که 1/220ق: 1371؛ برقی، 50ـ 49/ 1ق: 1407(کلینی، 

گونه که طعام مفید از جانـب خداونـد بـراي تزکیـه و سـالمتی      ، غذاى روح است؛ همان»علم«
ه جسم انسان فراهم شده، علم نافع نیز از جانب خداوند جهت تزکیۀ نفس انسان مهیا شده کـ 

فرا گیرد. ایشان در تأیید این تأویل بـه دیـدگاه فـیض     (ع)بیتبر انسان الزم است آن را از اهل 
). بنـابراین  1/475: 1418نیز اشاره نمودنـد (معرفـت،    (ع)بیتکاشانی در فراگیري علم از اهل 
اش  چون کسب طعام احتیاط کند تا از منـابع اصـلى و حقیقـى   انسان باید در فراگیري علم هم

که این معیار را شرط صحت تفسیر باطنی دانسته است، اما تأویالت دست آورد. ذهبی با اینبه
شیعه را، که با این معیارها منطبق است، حمـل بـر فسـاد و بطـالن نمـوده اسـت. اگرچـه در        

هایی در تأویالت شیعه یافت شده که مرتبط با معناي ظاهري نیسـت و سـاختۀ   مواردي نمونه
و ﴿ذیـل آیـۀ    (ع)صـادق  عنوان نمونه، در روایتی از داودرقی به نقل از امـام  به دست غالت است؛

-رسول»نجم«) مراد از 7ـ 6(الرحمن/ ﴾النَّجم و الشَّجرُ یسجدانِ و السماء رفَعها و وضَع الْمیزان
بیـان شـده    (ع)نالمـومنی أمیر» میزان«و  (ص)اللّهرسول» سماء«أمیرالمؤمنین، » شجر«، (ص)اللّه

). در بررسی سـندي ایـن   613ق: 1409؛ حسینی استرآبادي، 5/231ق:  1416است (بحرانی، 
-بـن   علـی  بـن حسـن «کذاب و فاسدالمذهب و غالی اسـت،  » مالکبن محمد بنجعفر«روایت 
از راویـان ضـعیف   » داود رقـی «) و 314: 1421مجهول (األمین، » عثمان بنسعید«و » مهران

متناسـب اسـت بـا     (ع)بـه ائمـه  » نجم«) اگرچه تأویل 156ش: 1365اند (نجاشی، هشمرده شد
، »النجم«گري است، اما در آیۀ مربوطه معناي ظاهري  یابی و هدایت معناي ظاهري آن، که راه

معنـاي گیاهـان بـدون سـاقه      بیان شده، به» الشجر«که در کنار دلیل اینستاره نیست، بلکه به
توان ایـن تأویـل را پـذیرفت. همـاهنگی     وجود ندارد و نمی (ع)آن و ائمهاست که ارتباطی بین 

کـه  معناي ظاهري و باطنی در تأویل آیات نکته حائز اهمیت است و روایاتی داللت دارد بر این
-انـد، بـه  و جعلـی دانسـته   با تأویالتی که ارتباطی با تنزیل قرآن ندارند، مخالفت نموده (ع)ائمه

-ربط که از ائمـه نقـل مـی   سورة مائده، با تأویالت بی 90ذیل آیۀ  (ع)صادق عنوان نمونه،  امام
أَنَّه قیـلَ لَـه     و عنْ هشَامٍ عنِ الثِّقَۀِ رفَعه عنْ أَبِی عبد اللَّه ع«کنند، مخالفت نمودند و فرمودند: 

رِجالٌ؟ فَقَالَ ما کَانَ اللَّه لیخَاطب خَلْقَه بِما لَا   لْأَزلَامروِي عنْکُم أَنَّ الْخَمرَ و الْمیسرَ و الْأَنْصاب و ا
ــون)  ــونَ (یعقل لَمعــر» ی ــاملی،  (ح ــی، 17/167ق: 1409ع ــی، 1/341ق: 1380؛ عیاش ؛ بحران

و.... را بـه  » میسر«و » خمر«که ، در پاسخ کسی(ع)). طبق این روایت، حضرت2/355ق: 1416
داننـد  چه نمـی افراد تأویل نمودند، فرمودند که خداوند متعال بندگان را بر آنبر  (ع)نقل از ائمه
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-گونه تأویالت، ساختۀ دست غالت است و راویان آندهد. بسیاري از اینمورد خطاب قرار نمی
توجه به این هماهنگی میان ظاهر و بـاطن از اهمیـت   ها متهم به غلو و کذب هستند. بنابراین 

تـوان معـانی   چه بین ظاهر و باطن ارتباطی لحاظ نشـود، نمـی  ست؛ و چنانبسزایی برخوردار ا
 باطنی را بطن و ژرفاي آن سطح درنظر گرفت.

کـه معنـاى تـأویلى امـرى اسـت وراي معنـاي       جـایی مخالفت با کتاب و سـنّت: از آن  ـ عدم2
نـص یـا    ظاهري، باید به دالیلى مستند باشد. ذهبی از معیارهاي صحت تفسیر باطنى را شاهد

ظاهر در جاي دیگر دانسته که از نظر شرعی یا عقلی معارضی بر صحت آن نباشد؛ زیـرا در آن  
ــ  2/357تـا:  قبـول نیسـت (ذهبـى، بـی     صورت ادعایى بدون دلیل است که به اتفاق علما قابل

). روش تفسیر قرآن با کمک آیات دیگر و روایات معصومین از دیرباز مورد توجه مفسران 358
توجه بسیاري از مفسـران اسـت. ذهبـی بـا      همین دلیل در تأویل قرآن نیز موردست؛ بهبوده ا

که این معیار را در تفسیر باطنی شرط دانسته است، اما آیات صفات الهی را ماننـد اشـاعره   این
عنوان نمونه،  که به معیار دوم توجه نکرده است؛ بهبنابر معیار اول حمل بر ظاهر نموده درحالی

) بر تفاسیر شیعه و معتزله 23ـ 22(قیامت/  ﴾ربها ناظرَةٌ  وجوه یومئذ ناضرَة* إِلى﴿یۀ ذیل آ
دانند، خرده گرفته و آن را مخالف ظاهر آیـه  که آیه را دال بر عدم رؤیت خداوند در قیامت می

رؤیت خداوند  که این آیه اگرچه در ظاهر داللت بر تصور) درحالی1/399تا: دانسته (ذهبی، بی
ال تُدرِکُه الْأَبصار و هـو یـدرِك الْأَبصـار و هـو اللَّطیـف      ﴿در رستاخیز دارد، با آیاتی چون

)  که صراحت بر تنزیه خداوند از رؤیـت و درك دیـدگان نمـوده، مخـالف     103(انعام/ ﴾الْخَبیرُ
انـد.  دانسـته » انتظـار «معنـاي  را در آیۀ مربوطه، به» نظر«همین دلیل مفسران مفهوم است، به

داشـتن و  معنـاي انتظـار   در آیه را طبق استعمال رایج عـرب، بـه  » نظر«اهللا معرفت مراد از آیت
داشت بـه لطـف و عنایـت الهـی در آخـرت      داشت به جایگاه بلند خداوند، داللت بر چشمچشم

در پاسخ به نامۀ  سورة نمل نیز ملکۀ سبأ 35) در آیۀ 304و 1381:279دانسته است (معرفت، 
فرسـتم و  سوي او می اي بهگوید، من هدیهسلیمان و در مقام آزمون او، به اطرافیان میحضرت 

، »نظـر «آورند. در کتـب لغـت نیـز بـراي واژة     راه هستم که فرستادگان چه پاسخی میبهچشم
ق: 1410هیـدي،  معناي انتظار نیز آمده اسـت، (فرا کردن... بر معانی دیدن با چشم، تأمل عالوه

). به همین دلیل مفهوم 5/216ق: 1414منظور، ؛ ابن1/813ق: 1412؛ راغب اصفهانی، 8/156
کشیدن است، بنابراین دیدن خدا در راه بودن و انتظاربه، چشم﴾ربها ناظرَةٌ  إِلى﴿عبارت قرآنی 

 شود.رستاخیز حمل بر معناي مجازى مى
از آیه و آگاهی از اسباب نزول دو معیـاري اسـت کـه     بررسی و نقد: دقت در الغاي خصوصیات

معناي جداسازى آیه از جزئیـات  الغاي خصوصیات بهذهبی در صحت تأویل لحاظ نکرده است. 
سـبر و  «یابى به مفهوم عـام آیـه اسـت کـه در علـم منطـق بـه آن        منظور دستمورد نزول به
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یابى بـه  اى است مهم براى دست شود، ضابطه گفته مى» تنقیح مناط«و در علم اصول » تقسیم
گري قـرآن بـر   ) که بیانگر رسالت دائمی و هدایت1/172: 1380رستمی، . ( معناى باطنى آیات

فرهنگ زمان نزول نیز معیاري براي صحت تأویل اسـت و  هاست. ها در تمامی زمانهمۀ انسان
عقاید و معارفى اسـت  مراد از آن، اوضاع و احوال سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و آداب و سنن و 

که در زمان نزول آیات در بین مردم رواج داشته و بر محیط آنان حـاکم بـوده اسـت (رجبـی،     
ها یا خطاب هاى افرادى که آیات دربارة آن ). شناخت زمان و مکان نزول و ویژگى124: 1383
خنى در نظر خداوند سـهم بسـزایى دارد؛ زیـرا هـر سـ     ها نازل شده، در درك معانى موردبه آن

تـوان مجـرد از موضـوع و     رو کـالم را نمـى  هاى مختلف، معانى متفـاوتى دارد، از ایـن   موقعیت
). 122: 1376شـاکر،  انـد، معنـا نمـود (    مخاطب و دیگر اسبابى که در صدور آن دخالت داشته

و   و لکنَّ الْبِرَّ منِ اتَّقىو لَیس الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبیوت منْ ظُهورِها ﴿عنوان نمونه، ظاهر آیۀ  به
) نـاظر بـر رد یـک عـادت     189بقـره/ ( ﴾أْتُوا الْبیوت منْ أَبوابِها و اتَّقُوا اللَّه لَعلَّکُم تُفْلحونَ

بسـت، در عقـب خانـۀ    جاهلی است که طبق آن در زمان جاهلیت هرگاه مردي احرام حج مـی 
بنـا   کرد.آمد می و اش رفته تنها از طریق آن به خانهکرد کمیخویش سوراخی به بیرون ایجاد 

ق: 1411واحـدي،  (و آیۀ فـوق نـازل گردیـد    ها را از این کار نهى کرد  بر این رسم، خداوند آن
کردنـد   موجب این آیه، این رسم جاهلى با مرگ کسانى کـه بـدان رفتـار مـى     ). در اسالم به56

رود و قاعدة کلى و عـام آن کـه عبـارت     ه ازبین نمىرفتن این رسم، آیبینازبین رفت، ولى با از
اســـت از انجـــام کارهـــا از راه معمـــول و مســـتقیم آن، نـــه از راه غیرمعمـــول (طبرســـی، 

) همــواره جــاري 1/127ق: 1418؛ بیضــاوي، 235-1/234: 1407؛زمخشــري، 1377:1/107
د مفسران شیعه دیدگاه ذهبی در شرایط صحت تأویل مورد تأییاست.   است و این همان تأویل

که ذهبی بدون توجـه بـه ایـن نکتـه،     اند؛ درحالیها را لحاظ نمودهاست و در تفاسیر خود، آن
چه باعث انتقادات مفسران اهل سنّت بـر  تفاسیر باطنی شیعه را فاسد و باطل دانسته است. آن

کـه  حـالی با یکدیگر اسـت، در   شیعه شده، درآمیختگى روایات تفسیر و تطبیق، و ظاهر و باطن
 گونه روایات تفسیر آیه نیست، بلکه تطبیق و بیان مصداق اتم آیه است.  این

 بررسی انتقادات ذهبی بر شیعه در باب بطن و تأویل

 بطالن بطن و تأویل شیعه -1
-شیعه را بدون پایه و اساس، و ناشی از جهل شیعیان دانسته و از تأویالت نقل» تأویل«ذهبی 

را تأویلی دانسته که لفـظ قـرآن آن را   » باطن«نتقاد نموده است. ذهبیشده در مجامع شیعی ا
نـزد شـیعه را چیـزي موافـق ذوق و     » بـاطن «توانـد مـدلولش باشـد، امـا     کند و میتحمل می
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). ذهبـی بـه بـاور    2/32تا: مشربشان دانسته که در الفاظ قرآنی دلیلی بر آن نداریم (ذهبی، بی
قائـل اسـت کـه شـیعه      (ع)بیتوده و در تأویل آیات بر اهلشیعه بر ظهر و بطن قرآن اشکال نم

مانند ارباب کلیساي قرون وسطاست که از هر نوع اعمال اندیشه منع نموده و مردم را تنها بـه  
 ). 29-2/28تا: کند. ذهبی، بیپذیرش تفسیر کلیسا وادار می

ون قرآن است. آنـان،  بررسی و نقد: اختالف امثال ذهبی با مفسران شیعه در فهم از ماهیت بط
کنند که سرانجام به مدلول ظاهري یا یکی از معانی اي معنا میگونه برخالف شیعه، بطون را به
-؛  ابن1/42ق: 1418؛  ثعالبی،  1/48ق: 1416گردد (نیشابوري، میمحتمل و مرجوح کالم بر

، بـراي اثبـات مـدعاي    گرایی نمودهکه شیعه را متهم به باطن). ذهبی با این1/92تا: عاشور، بی
 (ص)براي قرآن شوند؛ زیرا به اقرار ذهبـی، پیـامبر اکـرم   » بطن«منکر اصل وجود  خود نتوانسته

پژوهان نیز بدین واقعیت اعتراف دارند تصریح نموده که قرآن ظاهر و باطن دارد و تمامی قرآن
فهـم مـراد الهـی وراي    معنـاي  را اگرچه بـه » بطن«). ذهبی خود اعتقاد به 2/28تا: (ذهبی، بی

الفاظ دانسته، در مواردي مانند تفاسیر باطنی اشاري پذیرفته و معیارهایی براي آن بیان نموده 
در برابـر  » تأویل«را همتاي » بطن«). مفسران شیعه در اکثر موارد، 2/357تا: است (ذهبی، بی

نَ   «بـاره اسـت:   ر ایـن د (ع)باقراند و استنادشان به روایت امام معناي ظاهري آیات دانسته ا مـ مـ
رُهطْنٌ فَقَالَ ظَهب رٌ وا ظَهلَه ۀٌ إِلَّا والْقُرْآنِ آی  تَنْزِیلُه   ...تَأْوِیلُـه طْنُهب 1/196ق: 1404(صـفار،  » و (

؛ 1/25ق: 1412انـد (طبـري،   دانسـته » تأویـل «را همان » بطن«سنّت نیز برخی مفسران اهل 
اهللا معرفـت، تأویـل   ). از نظر آیـت 257/ 2ق: 1422ثعلبی نیشابوري، ؛ 1/11ق: 1415بغدادي، 

عمـران، کـه   سـورة آل  7صراحت آیـۀ   ـ در مورد متشابهات قرآن، به1در دو مورد کاربرد دارد: 
ـ در مورد بطن، که داللت درونی 2شدن معناي اصلی است. هدف از آن رفع شبهه براي روشن

دادن و تطبیق آیه بـر مـوارد مشـابه    اگیر است که ارجاعقرآن است و نسبت به تمامی آیات فر
گیـرد.   چه در گذشته، چه در آینده است که پس از تجرید آیه از خصوصیات نزول صورت مـى 

هـا  در این معنا چون در نگاه ابتدایى شمول و انطباق آیه بر این مصادیق مخفى اسـت، بـه آن  
 .)100و1/19ق: 1418شود (معرفت،  بطن قرآن گفته مى

قـرآن  » بطـن «که باور به ذهبی اعتقاد شیعه به بطن و تأویل را مورد مناقشه قرار داده درحالی
مســعود از در منـابع روایـی و تفســیري اهـل سـنّت نیــز وارد شـده اسـت. در حــدیثی از ابـن       

أنزل القرآن على سبعۀ أحرف لکل حرف منها ظهر و بطـن  «چنین  آمده است:  (ص)پیامبراکرم
-را تأویل قرآن معنا نموده» بطن«سنّت که در تفاسیر اهل »و لکل حرف حد و لکل حد مطلع

) 2/257ق: 1422؛ ثعلبـی نیشــابوري،  1/11ق: 1415؛ بغـدادي،  1/25ق: 1412انـد (طبـري،   
تعبیر شـده  » بطون«وجوهی دانسته که در روایات از آن به را » احرف«اهللا معرفت مراد از آیت

توان بر وفق آن، تفسیر و معنا نمود که این بطون از عامه پنهان اسـت،  اي را میاست و هر آیه

 



 1399بهار، 40، شمارة 11سال  پژوهشنامۀ معارف قرآنی؛             18

قبـول   ). انتقادات ذهبـی در صـورتی قابـل   2/93: 1415به آن آگاهی دارند (معرفت،  (ع)اما ائمه
-که شیعه نیز در این رابطه موافـق  بطه باشد، درحالیاست که توجه به بطن بدون مالك و ضا

انـد، از  ها این معیارهـا لحـاظ نشـده   نظر ذهبی است و برخی روایات تفسیري شیعه، که در آن
پژوهان شیعه نیز مورد اشکال است. بنابراین استفاده از بطن با توجـه بـه معیارهـاي    نظر قرآن

اسـاس  توجه نکرده و تمام تأویالت شیعه را بیپذیرش است که ذهبی به این نکته  صحت، قابل
کننـد،  که نظریـۀ بطـون قـرآن را شـیعی قلمـداد مـی      رسد کسانینظر میتلقی نموده است. به

زمان بـا  است؛ زیرا بحث بطون قرآن هم (ع)سبب تعصب در مسئلۀ امامت و علم گستردة ائمه به
ما عرفتم منه «ذهبی روایاتی چون  رایج بوده است. (ص)نزول قرآن در میان اصحاب پیامبراکرم

سـنّت  ) را در مصادر اهل 2/6ق: 1404(سیوطی، » فاعملوا به و ما جهلتم منه فردوه إلى عالمه
چه ندانستید بـه  هر«منصفانۀ خود اعتقاد شیعه را که قائل است: نادیده گرفته و با ادعاهاى غیر

، همانند اربـاب  »ه شما رسیده انکار نکنیدبیت بچه از معانى باطنى از اهلاهلش واگذارید و آن
کردنـد و مـردم را تنهـا بـه      کلیسا قرون وسطایى دانسته که از هر نوع اعمال اندیشه منـع مـى  

) ادعاي ذهبی ادعاي نادرسـتی  30-29/ 2تا: نمودند (ذهبی، بی پذیرش تفسیر کلیسا وادار مى
گیرد؛  بهره می  عنوان حجت درون به است؛ زیرا شیعه هرگز راه اندیشه را نبسته است و از عقل

اهللا معرفت به جایگاه عقل در شریعت بـا اسـتناد بـه روایـاتی اشـاره نمـوده و       که آیتچنانهم
بـن سـنان از   اند در روایات شیعه به این مطلب تصریح شده اسـت، در حـدیثی از عبـداهللا    قائل
باد النَّبِی و الْحجۀُ فیما بینَ الْعباد و بینَ اللَّه حجۀُ اللَّه علَى الْع«چنین آمده است:  (ع)صادقامام

نمـود کـه بـا معیارهـاي      ). بنابراین در تأویل قرآن بایـد توجـه  1/25ق: 1407(کلینی، »  الْعقْلُ
 ).363-352/ 4ق: 1427عقلی مخالفت نداشته باشد (معرفت،

 رأي   ـ تطبیق تأویل شیعی بر تفسیربه2
ها، متهم به پیروي از هواي نفس و عه را به دلیل تأویل آیات بر ائمه و دشمنان آنذهبی شی

اي براي تأیید رأي و مذهب تفسیر آیات براساس عقاید و مذهب خود نموده که قرآن را وسیله
رأي مذموم دانسته است  همین دلیل تأویالت شیعه را از نوع تفسیربهاند، بهخود قرار داده

). ذهبی مراد از رأي را همان اجتهاد مفسر دانسته (ذهبی، 365ـ 1/364، تا(ذهبی، بی
رأي را تفسیر قرآن از روي اجتهاد دانسته که بعد از شناخت مفسر به ) و تفسیربه1/255تا: بی

چه مفسر به آن نیاز کالم عربی، شعر جاهلیت، شناخت اسباب نزول و ناسخ و منسوخ، و آن
رأي را دو قسم نموده که قسمی از ). ذهبی تفسیربه1/255تا:بی شود (ذهبی،دارد، حاصل می

آن را که مطابق قواعد عربی، کتاب و سنّت است، ممدوح و جایز دانسته و قسمی دیگر که این 
 ). از نظر ایشان تفاسیر اهل363و1/264تا: شرایط را ندارد، مذموم دانسته است (ذهبی، بی
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) که مراد از آن را همان 1/365تا: و جائز است (ذهبی، بی رأي ممدوحبهسنّت از نوع تفسیر
الغیب،  ) و اهم این تفاسیر را مفاتیح1/255تا: تفسیر عقلی یا اجتهادي دانسته است (ذهبی، بی

مذهب هستند، بیان نموده است (ذهبی،  أنوارالتنزیل و أسرارالتأویل، و... که از تفاسیر اشعري
-بههاي دیگر از جمله تفاسیر شیعه و معتزله را از نوع تفسیرفرقه ). ذهبی تفاسیر1/28تا: بی

) و قائل است غالب روایات منابع اصلی 1/11تا: رأي مذموم و غیرجایز دانسته (ذهبی، بی
ـ 1/39تا: شیعه جعلی است که تأویل آیات بر مبناي آن روایات، افتراء بر خداست (ذهبی، بی

رأي مذموم در جهت تأیید آراي این راستا، از نوع تفسیربه ذهبی تأویالت شیعه را در). 41
-تأویالت آن کهچه در تأویالت شیعه مشهود است اینکه آنشیعه قلمداد نموده است، درحالی

ها داللت بر معانی باطنی وراي معناي ظاهري دارد، که منطبق با معیارهاي صحت تأویل 
عد نباشد، صحیح نیست. در این شیوه، مفسر تفسیر باطنی اگر بر اساس ضوابط و قوا است.

-تابع ضوابط کشف باطن نیست و بین داللت ظاهرى و داللت باطنى کالم ارتباطی برقرار نمی
، شود رأى مىبهکند که منتهى به تفسیرکند و دالیل عقلى و نقلى براى تأویل آیات ارائه نمی

وهش کافران است، و مصداق کامل که بسیاري از آیات قرآن در مدح مؤمنان و نکدرحالی
مؤمنان، امامان هستند، و از مصادیق آشکار کافران، مخالفان امامان هستند. بنابراین تأویالت 

 .مصادیق اکمل آنان دارند شیعه داللت بر
را » رأي«چه ذهبی را دچار تـوهم کـرده اسـت، ایـن اسـت کـه وي مـراد از        بررسی و نقد: آن
را در مقابـل  را همان تفسیر اجتهـادي و عقلـی دانسـته و آن    » رأيبهتفسیر«اجتهاد مفسر، و 

بستن اجتهاد براي اسـتنباط مفـاهیم   کارتفسیر مأثور قرار داده است، وگرنه شکی نیست که به
رأي کـه  چه با شیوة متعارف صورت پذیرد، درست است. لذا تفسـیربه آیات کریمه قرآن، چنان

ات قرآن در جهت تثبیت آرا و عقائد و مذهب مفسر اسـت  معناي تطبیق آی مورد نهی است، به
و یا استبداد رأي در تفسیر قرآن بدون مراجعه بـه مباحـث موردنیـاز تفسـیر اسـت (معرفـت،       

رَ بِرَأْیِـه     «فرمودند:  (ص)). پیامبراکرم70ـ 1/69ق: 1418 نْ فَسـ نَ بِـی مـا آملَّ مج زَّ وع قَالَ اللَّه
چنـین   (ص)بن سمرة از پیامبراکرم عبدالرحمندر حدیث دیگري از  ).6تا:یه، بیبابوابن» (کَلَامی

ــ  1/256ق:1395بابویـه،  ابـن » ( منْ فَسرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِه فَقَد افْتَرَى علَى اللَّه الْکَذب«آمده است: 
من فسر القرآن برأیـه فأصـاب لـم    «چنین آورده است:  (ع)عبداهللا سالم از أبیبن هشام) و 257

طور مطلـق از  بهبرخی روایات نیز  ).1/17ق:1380عیاشی، » ( یؤجر، و إن أخطأ کان إثمه علیه
من قال فی القـران  «که فرمودند:  (ص)اند، از جمله روایتی از پیامبراکرمرأي نهی نموده تفسیربه

عنی هرکس بدون علم در قرآن سخن گوید، جایگـاهی از  ؛ ی»بغیر علم فلیتبوءا مقعده من النار
؛ 1/10ق: 1412؛ مسـلم،  27/18ق: 1409آتش براي خود فـراهم خواهـد کـرد (حـر عـاملی،      

ــن3/223ق: 1403مجلســی،  ــل، ؛ اب ــائی، 3/496ق: 1416حنب ــی 5/31ق: 1411؛ نس ؛ عروس
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ت کـه روایـات   اهللا معرفت قائـل اسـ  ).  آیت5/43ق: 1419؛ ترمذي، 5/712ق: 1415حویزي، 
-). و بـه تقسـیم  1/82ق: 1418رأي نهی نموده است (معرفت،  طور مطلق از هر نوع تفسیربه به

-بنـدي مـورد  رأي خرده گرفته، قائل است که ایـن نـوع تقسـیم   بندي ذهبی در مورد تفسیربه
» اجتهـاد «تـوان  معناي اجتهاد گرفته است، اما نمیرا به» رأي«پذیرش نیست و اگرچه ذهبی 

). و ذهبـی علـت   82ــ  1/81ق: 1418به دو قسم ممدوح و مذموم تقسـیم نمـود (معرفـت،    را 
ها از جملـه شـیعه را بیـان نکـرده     بودن تفاسیر دیگر فرقهبودن تفاسیر اشاعره و مذمومممدوح

رأي مذموم و اجتهاد تفاوت است، تفسیر اجتهـادي  اهللا معرفت میان تفسیربهاست. از نظر آیت
-رأي غیر از اجتهاد و اعمـال )و تفسیربه2/349ق: 1418کند، (معرفت، یه میبر عقل و نظر تک

رأي نهی نموده، نهی از تحمیـل رأي  نظر صحیح براي فهم قرآن است و روایاتی که از تفسیربه
و عقیده بر قرآن، بدون مراجعه به قرائن عقلی و نقلی است. بنابراین اگر مفسر نسبت به مطلب 

کند قرآن را طبق نظـر و میـل خـود تأویـل و تفسـیر نمایـد،       سعی می موردنظر رأي داشته و
). از نظـر ایشـان، علّـت منـع از تفسـیر      65ـ 1/64ق: 1418رأي کرده است (معرفت،  تفسیربه

که تفسیر قرآن، با هدف خودنمایی و جدل و غلبه بر خصـم باشـد   ـ این1رأي دو نکته است:  به
وص خود را استحکام بخشد، که در این صورت هرچنـد  و با استناد به آیات متشابه، رأي مخص

تفسیرش درست باشد، پاداشی نخواهد داشت؛ زیرا قصدش تأییدنظر خود با هر وسیلۀ ممکـن  
که تفسیر قرآن، بدون استناد به اصلی استوار، تنها با تکیه بر تعابیر ظـاهري  ـ این2 .بوده است

کننده است که نسبت دروغ بـه خـدا   مراهآیات باشد که در چنین حالتی تفسیري نادرست و گ
) از 36، اسـرا/ 33). در آیـات قـرآن نیـز (اعـراف/    68ـ 1/67ق: 1418روا داشته است (معرفت، 

بـه   سخنی بدون علم اما براي تأمین منافع مفسر اسـت کـه عمـداً   رأي به دلیل اینکه تفسیربه
-راین نباید بین تفسـیربه شود، نهی شده و حرام شمرده شده است. بنابخداوند نسبت داده می

رأي، و تفسیر عقلی که بر پایۀ اجتهاد و استنباط آیات بعد از مراجعه به قـرائن عقلـی و نقلـی    
آیات از روي عمـد بـراي تأییـد رأي و نظـر     رأي، تفسیر است، خلط نمود؛ زیرا مراد از تفسیربه

کنـد.   حمیـل مـی  مفسر است که مفسر در جهت اثبات عقایدش، نظر خود را بر آیـات قـرآن ت  
تـوان بخشـی از آن را   رأي باتوجه به روایات در مذّمت آن، همواره مذموم است و نمـی تفسیربه

 ممدوح درنظر گرفت.

 ـ تأویل ثلث آیات بر امامان و دشمنان آنان3
کننـد بیشـتر قـرآن دربـارة امامـان، دوسـتان، دشـمنان و         ذهبی قائل اسـت شـیعه ادعـا مـى    

اند که باطن قـرآن  طور افراطی مدعى ) و به51و2/27تا: (ذهبی، بی مخالفانشان وارد شده است
 دال بر امامت و والیت است.
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وارد  (ع)بیتاهللا معرفت تصریح نموده که این قبیل روایاتی که در شأن اهلبررسی و نقد: آیت
دارِ   إِلىو اللَّه یدعوا ﴿سیوطی ذیل آیۀ سنّت نیز وارد شده است.  شده، در تفاسیر اهل

) در دو روایت مراد از آن را 25یونس/ (﴾ صراط مستَقیم  السالمِ و یهدي منْ یشاء إِلى
فی  (ع)قال و حدثنی أبی عن حماد عن أبی عبد اهللا «بیان نموده است:  (ع)علیمعرفت امام

لدلیل على أنه أمیر و معرفته و ا (ع)قال هو أمیر المؤمنین  "الصراطَ الْمستَقیم "قوله:
سنّت ازجمله تفسیر حبرى  در برخی از تفاسیر اهل ).1/15ق:1404سیوطی، » ( المؤمنین

یثَبت اللَّه الَّذینَ آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِت فی الْحیاةِ ﴿ذیل آیۀ  )288ق: 1408حبري کوفی، (
چون هم) 27ابراهیم/( ﴾لمینَ و یفْعلُ اللَّه ما یشاءالدنْیا و فی الْآخرَةِ و یضلُّ اللَّه الظَّا

قول «عباس روایت شده که مقصود از از ابن) 221-220ق: 1410فرات کوفی، تفاسیر شیعه (
، »الرحمن«سورة  22ـ 19سیوطی و آلوسی ذیل آیات است.  (ع)طالببن ابى والیت على» ثابت

، (ص)اکرمرا پیامبر » برزخ«فاطمه(س)، و حضرت  (ع)علیرا امام» البحرین«عباس مراد از از ابن
؛ آلوسی، 6/142ق:1404سیوطی، بیان نموده است ( (ع)را حسنین» اللُّؤْلُؤُ و الْمرْجانُ«و مراد از 

). علّامه نیز این روایت را تأیید نموده و از نوع روایات بطن شمرده است 14/106ق: 1415
سورة  43سنّت به روایتی ذیل آیۀ  طبري از مفسران اهل). 19/103ق: 1417(طباطبایی، 

عن جابر، عن أبی «بیان کرده است:  (ع)بیترا اهل » اهل الذکر«نحل اشاره نموده که مراد از 
ق: 1412(طبري، »قال: نحن أهل الذکر "فَسئَلُوا أَهلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم ال تَعلَمونَ"جعفر: 

-رضی  قال جابرالجعفی: لما نزلت هذه اآلیۀ قال علی«ن آورده است: ). قرطبی نیز چنی14/75
). برخی از این روایات که در تفاسیر 11/272ش:1364(قرطبی، » عنه: نحن أهل الذکر اهللا

که ذهبی به سنّت نیز بیان شده است؛ درحالیشیعه در مورد امامان وارد شده، در تفاسیر اهل 
چنین در مواردي الت شیعه در مورد امامان انتقاد نموده است. همها توجه نکرده و بر تأویآن

و ما ﴿آیۀ بیان شده؛ ازجمله ذیل  (ع)بیتسنّت روایاتی در مذمت دشمنان اهل در تفاسیر اهل 
فی الْقُرْآنِ و نُخَوفُهم فَما  الْملْعونَۀَللنَّاسِ و الشَّجرَةَ  فتْنَۀًأَریناك إِالَّ   جعلْنَا الرُّؤْیا الَّتی

اند امیه تأویل نمودهرا بنی» الشَّجرَةَ الْملْعونَۀَ«) مراد از 60اسراء/( ﴾یزیدهم إِالَّ طُغْیاناً کَبیرا
دیدند که  (ص)). مضمون روایت بیانگر خوابی است که پیامبراکرم4/191ق: 1404(سیوطی، 

روند و به ایشان گفته شد شما ناراحت نباشید این دنیایی است میامیه از منبر ایشان باال بنی
عطیه و آلوسی از دیگر ها رسیده. در پی این واقعه این آیه نازل شد. فخر رازي و ابنکه به آن

-سنّت، و طبرسی نیز روایاتی با همین مضمون ذکر نمودند که در آن به نام بنیمفسران اهل 
؛ 3/468ق: 1422؛ اندلسی، 361ـ 20/360ق: 1420ازى، امیه تصریح شده است (فخر ر

را » الشَّجرَةَالْملْعونَۀَ«). قرطبی مراد از 8/102ق: 1415؛ آلوسی، 6/654ش: 1372طبرسی، 
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هایى از  بنابراین وقتى قرآن از گروه). 283-11/282ش:1364مروان دانسته است (قرطبی،بنی
علیهم بیت(که اهلجاییبرد، از آن نام مى» ن...صالحین، صادقین، محسنین، متّقی«مردم چون 

هستند در مقابل، هرگاه در  ) مصادیق اکمل و افضل آنان هستند بارزترین مصداق آنالسالم
که در قلب خود طور مسلّم، کسانى رود، به سخن مى...» فاسقین، متکبرین، ظالمین و «قرآن از 

: 1376شاکر، بارزترین مصداق آن هستند (ها هستند، جاى مودت اهل بیت، دشمن آن به
نَزَلَ الْقُرْآنُ   یقُولُ (ع)قَالَ سمعت أَمیرَ الْمؤْمنینَ «نباته آمده است: بن در روایتی از أصبغ).155

ق: 1411(حسکانی، » فَرَائض و أَحکَام  سنَنٌ و أَمثَالٌ و ثُلُثٌ  فینَا و فی عدونَا و ثُلُثٌ  أَثْلَاثاً ثُلُثٌ
) در روایت دیگري قرآن شامل چهار 1/9ق: 1380؛ عیاشی، 2/627ق: 1407؛ کلینی، 1/58

، ربع دیگر آن در مورد دشمنان ایشان است (ع)مورد ائمهبخش بیان شده که ربع آن در 
 ). 46ق: 1410؛ فرات کوفی، 1/62ق: 1411(حسکانی، 

و أَقیمـوا الْـوزنَ بِالْقسـطو ال تُخْسـرُوا     ﴿ذیـل آیـۀ   » میـزان «اهللا معرفـت در مـراد از   آیت
فهوم عامی دانسته که ) با تجرید آیه از قرائن وضعی و الغاي خصوصیات، م9(الرحمن/﴾ الْمیزان

شود و بـا اسـتناد بـه     بر هر وسیلۀ سنجش و مقیاس مادي و معنوي در امور زندگی اطالق می
انـد  کند، تأویـل نمـوده  را امام عادلی که به عدل حکم می» میزان«مراد از  (ع)صادقروایت امام
عادل نیز وسـیلۀ  ). این تأویل در راستاي معناي ظاهري است؛ زیرا امام 1/25، 1418(معرفت، 

یـا أَیهـا   ﴿شود. آیـۀ  سنجش حق و عدل در جامعه است که از معانی باطنی آیه محسوب می
) نمونـۀ دیگـري اسـت کـه داراي     119(توبـه/ ﴾الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و کُونُوا مع الصادقینَ

بۀ باالتري است که بـه  مصادیق متعددي است که از لحاظ رتبه یکسان نیستند، و برخی در رت
، »صـادقین «سـنّت و شـیعه، مـراد از    آن مصداق أتم گویند. در احادیث فراوانى از طریق اهـل  

-حاتم و ابـن المنذر و ابن أبىأخرج ابن«جمله: ذکر شده است. از (ع)بیتو اهل  (ص)اکرم پیامبر
قـال مـع    ﴾وا اللَّه و کُونُوا مع الصادقینَیا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُ﴿عمر فی قوله مردویه عن ابن

سیوطی مشـابه ایـن روایـت را از طریـق نـافع ذکـر نمـوده (سـیوطی،           »و أصحابه (ص)محمد 
و یـاران ایشـان، و    (ع)علی ) حاکم حسکانی در چندین روایت مراد از آن را امام3/289ق:1404
توان این آیه را عـام  ). می345و 341/ 1ق:1411بیان نموده است (حسکانی،  (ص)محمد نیز آل

دانست که شامل همۀ صادقان و مؤمنان است، بنابراین مراد این است که از راه و روش کسـى  
 است. (ع)بیتتبعیت کنید که در گفتار و کردار راستگو هستند، اگرچه مصداق أتم آن اهل 

 تنزّل مقام امامان
اعتبار روایات امامان را زیر سؤال برده و قائل به افراط و غلو امامیه در حقّ امامـان شـده   ذهبی 
هـا در تفسـیر   را در حد صحابه و تابعین دانسته و ارزش سخنان و روایات آن(ع)مقام ائمهاست. 
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ن قرآن را نیز در حد دیگر مفسران دانسته و دیدگاه شیعه که تنها امامان را شارحان اصلی قرآ
). ذهبی امامیه را متهم کرده کـه چـون قـرآن را    12و 4-2/3دانند، رد نموده است (ذهبی، می

هایی دارد کـه علـم همـۀ قـرآن      کنند قرآن باطن اند، ادعا مى موافق با عقاید و اغراضشان نیافته
 تـا: اند (ذهبـی، بـی   نزد امامان است و مردم از تفسیر قرآن بدون شنیدن از امامانشان منع شده

-ذهبی با بیان این انتقادات درصدد نفی تأویالت شیعه براساس روایـات وارده از اهـل   ). 2/27
 در مورد امامان و دوستان و مخالفانشان است. (ع)بیت
عمران را کسانی دانسته که در علم آل 7در آیۀ  ﴾الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ﴿اهللا معرفت مراد از آیت

). بـا توجـه بـه    264ق: 1415(معرفـت،    ها راه نداردشکی در آن که هیچطوريثابت هستند به
ها آورده است، جایز نیست کـه بخشـی از آن   که خداوند متعال کتابش را براي انتفاع انساناین

-فهم نباشد. طبري قائل است که معقول نیست که در قرآن مطلـب مـورد   کسی قابلبراي هیچ
توجـه بـه   ) بـا 3/116ق: 1412ل آن نباشد (طبـري،  نیازى باشد، ولى راهى براى شناخت تأوی

بـر   قول صحیحی است که عـالوه » واو«گرفتن که اصل در عطف، بین مفردات است، عاطفهاین
؛ نجفـی  2/110ق: 1416؛ نیشابوري، 67ـ 66تا: قتیبه، بی سنّت (ابنشیعه برخی مفسرین اهل 

ن قول را برگزیدند. روایاتی نیـز  ) نیز ای1/338ق: 1407؛ زمخشري، 2/13ق : 1406سبزواري، 
) 1/196ق: 1404با سند معتبر (صـفار،   »الدرجاتبصائر«در تأیید این نظر وارد شده است؛ در 

َ و﴿نقل شده، که بطن قرآن به تأویل آن معنا شده است و ذیل آن به قول خداوند (ع)باقر از امام
إِلَّا اللَّه تَأْوِیلَه لَمعخُ  ما یالرَّاس لْمِوی الْعاستناد شده و پس از ذکر آیه امـام فرمودنـد:    ﴾ونَ ف

) روایـات بسـیاري بـه تـواتر داللـت دارد کـه       98ــ  97/ 89ق: 1403مجلسی، »(نحن نعلمه«
؛ کلینـی،  1/203ق: 1404است (صفار،  (ع)و امامان معصوم (ص)راسخان در علم، خصوص پیامبر

)، امـا مراتبـی از آن   179/ 27ق: 1409عاملی، ؛ حر1/163ق: 1380؛ عیاشی، 1/213ق: 1407
بـه ظـاهر و    (ع)علیمسعود به علم حضرت شود. ذهبی در روایتی از ابن ها پیدا مىنیز در غیرآن

إنّ القرآن أنـزل علـى سـبعۀ    «باطن قرآن اشاره نموده و ایشان را صدر مفسرین دانسته است: 
» طالب عنده منه الظاهر و البـاطن لى بن أبى، ما منها حرف، إال و له ظهر و بطن، و إن ع أحرف

قمـی،  (این روایت در کتب روایی و تفسیري شیعه نیز بیان شـده اسـت   ). 1/90تا: (ذهبی، بی
که داللت بر هفت بطـن و معنـاي    )2/43ق: 1379شهر آشوب مازندرانى، ابن؛ 1/20ش:1376

ر راسخون در علـم بـه تأویـل    اهللا معرفت قائل است که اگآیت). 62: 1378مؤدب، قرآن دارد (
شود و نیز آیات متشـابه  متشابهات عالم نباشند، منجر به تأویالت نادرست مفسدان در دین می

را عاطفـه دانسـته   » واو«فهم نیست، به همین دلیـل   شود؛ زیرا براي کسی قابلبدون فایده می
در  (ع)بیـت یات اهـل  احادیثی از فریقین بر اعتبار و حجیت روا ).3/36ق: 1415است (معرفت، 

ها حدیث ثقلین است که در کتب روایی فریقین بیـان  ترین آنکنار قرآن تصریح دارند که مهم
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؛ طبرســـی، 1/294ق: 1407؛ کلینـــی، 4/1874ق: 1412حجـــاج،  بـــنمســـلمشـــده (
در کنار قرآن است. از طرفـی نیـز شـیعه بـه      (ع)بیت ) و بیانگر مقام واالي اهل1/133ق:1403

قائل نیست، بلکه مراحلی از معرفت باطنی آیات بر دیگران  (ع)بیت لم تأویل بر اهلاختصاص ع
که امام خمینـی  چنانیابی است، هم دست نیز با شرایط خاصی چون تهذیب و تزکیۀ نفس قابل

 ).37: 1391اند (موسوي خمینی، به این مطلب اشاره نموده
 

 گیري نتیجه
رسیم که هر دو قائل به بطـن  دکتر ذهبی به این نتیجه میاهللا معرفت و با بررسی دیدگاه آیت

اهللا معرفت در تبیین ماهیت بطن و تأویـل اسـت کـه    و تأویل هستند، اما اختالف ذهبی و آیت
را فهـم  » بطـن «همین امر موجب شبهاتی از سوي ذهبی بر تأویالت شیعه شده است. ذهبـی  

تـر اسـت، و تأویـل را بـه     نزدیک» تفسیر«ناي مع رسد بهنظر می مراد الهی از آیه دانسته که به
اهللا معرفـت بطـن را   کـه آیـت  گرداند، درحـالی مدلول ظاهري و یا معناي محتمل مرجوح برمی

انطباق بر جریانات مشـابه اسـت و تطبیـق     معناي مفهوم عامی دانسته که قابلهمتاي تأویل به
 رسالت دائمی آن است. گري وآیات بر مصادیق نوظهور، سرّ جاودانگی قرآن، هدایت

، تطبیق و بیان مصداق أتـم  (ع)بیتاهللا معرفت عمده تأویالت شیعه در مورد اهل از دیدگاه آیت
مبتنى بر معیارهایی اسـت کـه مـورد قبـول ذهبـی نیـز اسـت کـه         مند و  آیه است که ضابطه

اگرچـه در   ی؛اند از هماهنگی معناي ظاهري و باطنی، و عدم مخالف با دلیل عقلی و نقل عبارت
 برخی از تأویالت شیعه این معیارها لحاظ نشده و ساختۀ دست غالت است.

گوي بسیاري از روایات است، امـا در   اهللا معرفت پیرامون بطن و تأویل اگرچه پاسخدیدگاه آیت
توان از آن مفهوم عامی انتزاع کرد. بنـابراین  مواردي که تأویل آیه تنها مصداق واحد دارد، نمی

 گرفت.بر مفاهیم عام، شامل مصادیق باطنی نیز می بود که تأویل را عالوه بهتر
ذهبی در معیار صحت تفسیر باطنی، هماهنگی معناي باطنی با ظاهر قرآن، و عدم مخالفت بـا  

یابی به مفهوم عام، بـر  کتاب و سنّت را شرط دانسته و شیعه نیز بر اساس این معیارها با دست
 یق دانسته است.تطب موارد مشابه قابل

اطالق روایات فریقین دربارة بطون آیات بیانگر این است کـه تمـام آیـات قـرآن داراى بطـون      
 (ع)بیـت و اهل (ص)اکرمهستند و شایستگى فهم بطون آیات در تمام مراتب آن در انحصار پیامبر

 فهم است.است و مراتبی از آن براي دیگران نیز قابل
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شیعهق.). 1421األمین، احسان. (  عند ال سیر بالمأثور و تطویره   . بیروت: دار الهادي.التف
ـر ش). 1367محمـد. ( بناثیر، مباركابن غریب الحدیث و األث . محقـق: محمـود محمـد    النهایه فی 

 مطبوعاتی اسماعیلیان.طناحی؛ طاهر احمد زاوي. قم: مؤسسۀ 
اکبـر غفـاري. قـم: دفتـر انتشـارات      . مصـحح: علـی  معانی األخبارق). 1403على. (بنبابویه، محمدابن

 اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.
سند اإلماماحمدق.). 1416محمد. (بنحنبل، احمدابن . محقـق: عـامر غضـبان و دیگـران.     حنبلبنم

 الرساله.لبنان: مؤسسه 
رتا). عاشور، محمدبن طاهر. (بیابن  نا.جا: بی. بیالتحریر و التنوی
السالم محمد هارون. قـم: مکتـب األعـالم    . محقق: عبدمعجم مقاییس اللغۀق.). 1404فارس، احمد. (ابن

 االسالمی.
شکل القرآنتا). مسلم. (بیبن قتیبه، عبداهللابن  نا.جا: بی. بیتأویل م

سان العربق.). 1414مکرم. (بنر، محمدمنظوابن  . بیروت: دار صادر.ل

شاطبی من خالل کتابه الموافقاتق.). 1426سالم. (عاصی، محمدابو عند ال . القـاهره:  علوم القرآن 
 دار البصائر.

سیر القرآنق.). 1416هاشم. (بحرانی، سید   . تهران: بنیاد بعثت.البرهان فی تف

ـل ق). 1415محمد. ( بنبغدادي، عالءالدین علی الکتـب  دار . بیـروت:  لباب التأویل فی معانی التنزی
 .العلمیۀ

ح و هو سنن الترمذيق.). 1419عیسى. (بن ترمذى، محمد  . مصر: دار الحدیث.الجامع الصحی

ـیرالقرآن  ق.). 1418محمـد. ( بن الرحمنثعالبی، عبد س ـی تف سان ف . بیـروت: دار إحیـاء   جواهر الح
 التراث العربی

ـرآن    ق.). 1422ابراهیم. (بن اسحاق احمدثعلبی نیشابوري، ابو ـیر الق س ـن تف ع ـان  شف و البی ک . ال
 إحیاء التراث العربی.بیروت: دار 

 . تهران: ناصرخسرو.التعریفاتق.). 1412شریف. (جرجانی، میرسید
شریعهق.). 1409حسـن. (  بنعاملی، محمدحر  سائل ال شیعه الی تحصیل م قـم:   .تفصیل وسائل ال

 السالم.  البیت علیهممؤسسه آل
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ـیل ق.). 1411احمد. ( بناهللاحسکانی، عبید عدالتفض . تهـران: سـازمان چـاپ و    شواهد التنزیل لقوا
 انتشارات وزرات ارشاد اسالمی.

. تأویل اآلیات الظاهرة فی فضـائل العتـرة الطـاهرة   ق.).1409الدین علی. (شرفآبادي، سید حسینی استر
 انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزة علمیۀ قم.قم: دفتر 

سرونتا). ذهبی، محمدحسین (بی سیر و المف  إحیاء التراث العربی.. بیروت: دار التف

غریب القرآنق.). 1412بن محمد. ( راغب اصفهانی، حسین  . دمشق: دار العلم الشامیه.المفردات فی 
 

علوم القرآنالبرهان فق.). 1410عبداهللا. (بن الزرکشی، محمد  .المعرفۀدار. بیروت: ی 

غوامض التنزیلق.). 1407زمخشري، محمود. ( ق  عن حقائ شاف  ک  الکتاب العربی. . بیروت: دارال
ـد   ق.). 1406اهللا. (حبیببنسبزواري نجفی، محمد ـرآن المجی ـیر الق س . بیـروت: دار  الجدید فی تف

 التعارف للمطبوعات.
علوم اإلتقق.). 1421الدین. (سیوطی، جالل  الکتاب العربی . بیروت: دارالقرآنان فی 

ـ . ( سیر المأثورق.). 1404ـــــــــــــــــ در المنثور فی تف  اهللا مرعشی نجفی.. قم: کتابخانه آیتال
 . قم: دفتر تبلیغات اسالمی.هاي تأویل قرآنروش). 1376کاظم. (شاکر، محمد

سیريهاي مبانی و روش). 1382ـــــــــــــــــ . (  . قم: مرکز جهانی علوم اسالمی.تف

آل ق.). 1404حسن. ( بنصفار، محمد ر الدرجات فی فضائل  ی   بصائ ـلّ ـد ص ـیهم اهللامحم . قـم:  عل
 اهللا المرعشی النجفی. مکتبۀ آیۀ

سیر القرآنق.). 1417حسین. (محمد طباطبایی، سید قم: دفتـر انتشـارات اسـالمی    . المیزان فی تف
 مدرسین.وابسته به جامعۀ 

 الکتب اإلسالمیه.. تهران: دار قرآن در اسالم). 1353ـــــــــــــــــــــــــــ . (
علی أهل اللجاجق.). 1403علی. (بن طبرسى، احمد باقر خرسـان. مشـهد:   . محقق: محمداالحتجاج 

 مرتضی.
سیر القرآنق.). 1412جریر. ( بنطبري، ابوجعفر محمد  .دارالمعرفۀ . بیروت:جامع البیان فی تف

 . تهران: کتابفروشی مرتضوي.مجمع البحرینش). 1375الدین. (طریحی، فخر
 . قم: اسماعیلیان.الثقلینسیر نورتفق.). 1415جمعه. ( بنعلیعروسی حویزي، عبد

سیرق.). 1380مسعود. (بن عیاشی، محمد  تهران: چاپخانۀ علمیه. .کتاب التف
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ـوفی ق.). 1410راهیم. (اب بنفرات کوفی، ابوالقاسم فرات ک سیر فرات ال . تهـران: سـازمان چـاپ و    تف
 انتشارات وزارت ارشاد اسالمی.

 . قم: هجرت.العینق.). 1410احمد. (بن فراهیدي، خلیل
 نا.جا: بی. بیمصباح المنیرتا). محمد. (بیبن فیومی، احمد
کافیق.). 1407بن اسحاق. ( یعقوببن کلینی، محمد اکبـر غفـاري؛ محمـد آخونـدي.     . مصحح: علـی ال
 الکتب اإلسالمیه.تهران: دار

 إحیاء التراث العربی. . بیروت: داربحار األنوارق). 1403تقی. (باقربن محمدمجلسی، محمد

سلمق.). 1412حجاج. ( بنمسلم ح م  فؤاد عبدالباقی. مصر: دار الحدیث.. مصحح: محمدصحی
ـذاهب و اآلراء   التأویل فیق.). 1427هادي. (معرفت، محمد ـف الم المجمـع العـالمی   . تهـران:  مختل

 للتقریب بین المذاهب األسالمیه، المعاونیۀ الثقافیۀ مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیۀ.

شیبق.). 1418ــــــــــــــــــ . (  سرون فی ثوبه الق سیر و المف الجامعـۀ الرضـویۀ   . مشـهد:  التف
 .للعلوم اإلسالمیه

علوم القرآنق.). 1415ـــــــــــــــــ . (  . قم: مؤسسه النشر اإلسالمی.التمهید فی 

 . تهران: وزارت امور خارجه.صیانۀالقرآن من التحریف).1379ـــــــــــــــــ . (

 . قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.علوم قرآنی). 1381ـــــــــــــــــ . (

 . قم: دفتر تبلیغات اسالمی.زول قرآن و رؤیاي هفت حرفن). 1378رضا. (مؤدب، سید

ـی ش). 1365علی. (بن نجاشی، احمد مؤسسـۀ النشـر اإلسـالمی التابعـه لجامعـۀ      . قـم:  رجال النجاش
 .المدرسین بقم المشرفه

کبريق.). 1411علی. ( بننسائی، احمد سنن ال دار الکتـب  . محقـق: حسـن سـید کسـروي. لبنـان:      ال
 علی بیضون.محمد العلمیۀ، منشورات

ـان ق.). 1416محمـد. ( بن الدین حسننیشابوري، نظام غائبالفرق غرائب القرآن و ر سیر  . بیـروت:  تف
 .دارالکتب العلمیۀ
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