
 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن

 مشخصات کتاب

 عنوان:پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن

 پدیدآورنده:تالیف حیدر طباطبایی

 تاویل -موضوع:قرآن 

 20383شماره ردیف:

=  ۱200/8۲/2۱=  8=  ۲۷223=  2-۲6-332۲-۷6۲-۷۹0=  3۷۱۹۲شماره مدرک:

 خریداری فارسی = غیرمرجع = 

 - ۱23۲سرشناسه فارسیطباطبایی، حیدر = 

 ۱20۹محل انتشار:قم = پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن = 

 ص ۲۹0صفحه:

 همچنین بصورت زیرنویس ۲۹0؛ - ۲3۷کتابنامهکتابنامه : ص . 

 ۲پ3/طBP۷۱/3رده بندی کنگره:

 ۱200/8۲/2۱فهرست نویسی:

 تقدیم

ه عظمت و طهارت ملکوتی وجودش، برای به پیشگاه مقدس پیامبر اسالم )ص( ک

کران و سرشار از معارف غنی آسمانی ای برای نزول قرآن کریم، این کتاب بیجذبه

 است.

ر دار تعالیم پیامبر و کتابش و سکان دابرای و به پیشگاه امیرمؤمنان، علی )ع(، میراث

 سفینه پویای تاویالت و بطون حقیقی آیات.

ر گرانقدرش، حضرت زهرای مرضیه )ص( و اوالد برای و به همپا و همتایش، همس
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 هایی خروشان از زالل معارف قرآن داشتند.طاهرینشان )علیهم السالم( که سینه

قیقی که قیامش تأویل ح -أرواحنا له الفداء -برای و به پیشگاه حضرت بقیه اهلل االعظم

 اسالم و قرآن است.

 برای و به همه جرعه نوشان زالل قرآن کریم.

 شکر از:با ت

 مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی 

 ۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 تقدیر

 از همه بزرگوارانی که مرا در تحقیق و تدوین رساله یاری و راهنمایی کردند؛ بویژه:

استاد حوزه و مفسر گرانقدر استاد، حضرت آیت اهلل محمد هادی معرفت مدیر محترم 

م والمسلمین دکتر محمد علی رضایی گروه علوم قرآن و حدیث، استاد حجه االسال

اصفهانی و نیز از اساتید بزرگوار حوزه علمیه، حضرت حجه االسالم والمسلمین شیخ 

و حجج اسالم؛ استاد جعفر الهادی و استاد جعفر طبسی و  -زید عزه -علی کورانی

استاد احمد قدسی و استاد محمد نجفی یزدی و اساتید گرانقدرم، دکتر علی نصیری و 

مند کتر فتح اهلل محمدی )نجارزادگان( که در جای جای کتاب از وجودشان بهرهد

 گشتم.

و همجنین از مدیریت محترم مدرسه علمیه امام خمینی، حجه االسالم جناب آقای 

هاشمیان که تهیه این کتاب رهین الطاف و زحمات ایشان است و نیز از مرکز فرهنگ و 

یه قم و کتابخانه تخصصی علوم قرآن وابسته به معارف قرآن دفتر تبلیغات حوزه علم

وفیق بخاطر تهیه منابع و مآخذ سپاسگزارم و ت -دام ظله -دفتر حضرت آیت اهلل سیستانی

 هرچه بیشتر عزیزان و سرورانم را از خداوند متعال خواستارم.

 ۱۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 سخن مرکز:
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ها جاری ها و مکانای همه نسلقرآن چشمه جوشانی است که در طول همه اعصار و بر

 سازد.است و همه جا را از نور خود روشن و همگان را سیراب می

 سپاس خدای را به ما توفیق خدمتگزاری به قرآن کریم را عنایت فرمود.

مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی )عج( که به همت چند نفر از اساتید حوزه و 

ه عنوان نخستین مرکز پژوهشی قرآن کشور در سامان یافت، و ب ۱20۲دانشگاه در سال 

وزارت علوم ثبت شد، توفیق یافت که در مدت کوتاهی چند بخش را فعال سازد، از 

جمله واحد انتشارات که تاکنون بیش از سی جلد کتاب مفید منتشر ساخته است و دو 

 گروه علمی با رویکرد تخصصی شکل گرفت.

را تقدیم  «پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن»تاب های فوق کو اکنون در راستای فعالیت

 کند.قرآن پژوهان می

کتاب حاضر حاصل تالش علمی قرآن پژوه فرهیخته حجت االسالم و المسلمین سید 

نامه کارشناسی ارشد ایشان بوده و در است، که حاصل پایان« زید عزه»حیدر طباطبایی 

انتخاب شد و اکنون توسط  نامه برتر قرآنی کشورش به عنوان پایان ۱203سال 

تواند برای آشنایی قرآن پژوهان با بطن سازی شده است و میانتشارات مرکز آماده

قرآن بسیار مفید باشد. امید است خدای متعال این خدمت قرآنی را از ایشان و ما 

 بپذیرد.

در ضمن پژوهشگران قرآنی و جوانان عزیز برای اظهار نظر در مورد کتاب فوق 

 نند با آدرس ذیل تماس حاصل نمایند:توامی

 .۷۲3، پالک ۲6قم، خیابان انقالب )چهار مردان(، قبل از کوچه 

 با سپاس 

 دکتر محمد علی رضایی اصفهانی 

۹ /6 /۱20۹ 

 ۱2، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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 چکیده 

رای اختصاص دارد، ب« مفهوم شناسی بطن قرآن از منظر فریقین»در این کتاب که به 

جمع آوری و بررسی تطبیقی اقوال تمام دانشمندان مفسر و محدث، از شیعه  اولین بار به

واهل سنت، اقدام کرده؛ پس از بیان تحقیقی وتألیفی آراء روایی و غیر روایی در مورد 

ی این بطن -اهمیت بُعد باطنی قرآن کریم و فواید و آثار توجه به آن و راز بیان ظهری

داخته و به علت پر« تأویل»، «تفسیر»آن، به تعاریف کتاب آسمانی و نیز بررسی پیشینه 

ارتباط اساسی موضوع کتاب، کلیه تعاریف مطرح شده در تبیین ماهیت بطن، در بیش 

 از چهارده مورد بررسی شده است.

هم چنانکه به اثبات بطن قرآن پرداخته و آیات و روایاتی از فریقین، با سندهای معتبر 

و غیر صریح و نیز ادله عقلی مطرح شده توسط بعضی از  وغیر معتبر وداللتهای صریح

دانشمندان، در کنار فهرستی از نام تمام کسانی که به این مقوله و روایات و اقوال و 

اند، را در جهت اثبات صحت وجود های پیرامونی آن اشاره کرده و یا تقریر نمودهجنبه

ت پرداختن به بطن قرآن، به بُعدی ماورای ظواهر آیات قرآن و در رد شبهه عدم صح

 دلیل اشتراک آن با باطنیه، پرداخته شده است.

و در ضمن بیان دیدگاههای دانشمندان صاحبنظر فریقین، از موافقین و مخالفین، با 

هایی متفاوت، به امور متفرع بر اثبات اصل بطن قرآن، همچون امکان فهم آن نگرش

لسالم( و چند راه برای استخراج بطون قرآن و بیت )علیهم ابرای غیر پیامبر )ص( و اهل

معیارها و ضوابط تمییز بطون معتبر آیات از غیرشان و میزان حجیت آنها بر اساس 

های روایی بطون روشهای مختلف، اشاره شده است؛ هم چنانکه در پایان رساله نمونه

 آیات در مصادر شیعه سنداً و داللتاً مورد بررسی قرار گرفته است.

 33، ص: ۲تخصصی، ج کتب

 فصل اول: کلیات
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 مقدمه -الف

با نام و یاد خدا و سپاس بیکران از درگاه فیاضش که درهای رحمتش را همواره بر 

بندگان باز گذاشته و با درود فراوان به خاتم پیامبران )ص( و خاندان پاک و مطهر او، 

 یم.گشا، این کتاب آسمانی و جاوید الهی، می«بطن قرآن کریم»باب سخن را در مورد 

لی کتاب، الزم است به عنوان مقدمه به اموری اشاره شود قبل از پرداختن به موضوع اص

فواید  و« بطن»که در آن بعد از بیان موضوع کتاب به، اهمیت و ضرورت بررسی مقوله 

و آثار فهم دقیق آن و چرایی وجود چنین گویشی از معانی و معارف در فرهنگ قرآنی 

ا اسالم، تبیین گردد و از آن ج ی قرآنیی رواج بُعد باطنیِ قرآن در جامعهو نیز پیشینه

که این مقوله مورد غفلت و یا کم توجهی دانشمندان علوم قرآنی قرار گرفته است، 

آوری أقوال دانشمندان فریقین در خصوص مطالب فوق درصدد بیان گستره وجمع

برآمده؛ هم چنانکه در کنار آن، به تعاریف مصطلحاتی مرتبط به موضوع کتاب 

ا پرداختیم. گفتنی است از آن ج« جری وتطبیق»و « تأویل»، «فسیرت»همچون اصطالح 

و ماهیت آن، تعاریف متعددی مطرح شده « بطن قرآن»که پیرامون تعریف اصطالحی 

باشد، آن را در فصلِ مستقلی است و دارای ارتباطی اساسی با موضوع مورد بحث می

 مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 30، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 اهمیت و ضرورت -ب

 اشاره

به عنوان یکی از مباحث علوم قرآنی، از اهمیت زیادی برخوردار « باطن قرآن»بحث 

بنا از کند. اگر زیرکریم ایفا میگیری از معارف قرآناست و نقش زیربنایی را در بهره

و « خراجاست»، «تفسیر»استحکام الزم برخوردار نباشد، تمام مباحث روبنایی از قبیل 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

های تربیتی و هدایتی و بسیاری دیگر از و آموزهای قرآنی و برنامه« ستنباط احکاما»

 مسایل مرتبط با کالم وحی متزلزل خواهد بود.

متأسفانه علیرغم حساسیت این بُعد از علوم قرآنی، در مباحث مربوطه کمتر مورد توجه 

و « اإلتقان»، «البرهان»و بحث مستقل قرار گرفته است و حتی در کتابهایی مانند 

ده اند فصل مستقلی برای آن باز نشکه در ارتباط با علوم قرآنی تألیف شده« التمهید»

ست. هایی صورت گرفته االی مباحث دیگر، جسته و گریخته اشارهاست و تنها در البه

«۱» 

ها عالوه بر این، نکاتی در ارتباط با بحث باطن قرآن وجود دارند که یاد آوری آن

کند. به عنوان نمونه به چند نکته تر میوضوع و پرداختن به آن را روشنضرورت م

 کنیم.اساسی اشاره می

 

 

 

 

 های اعجاز قرآنبطن از نشانه

های اعجاز قرآن خلود و جاودانگی آنست. این کتاب آسمانی در از نشانه« بطن قرآن»

 رد و در هیچ عصریهای بشری، بقایی توأم با تازگی ونوآوری داگستره زمان و نسل

 ترین رازاتهام اندراس وکنهگی در مورد آن قابل پذیرش نیست. اصلی

 3۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

باطنی که بسیار پیچیده، گسترده و عمیق « ۱»آن است. « باطنی»ماندگاری قرآن بُعد 

 گیرد.است و به تعبیر برخی از صاحب نظران تا هفت مرتبه را در بر می

اسلوب بیانی قرآن کریم، اسلوب خطابی است نه کتابی ودر اسلوب و از آن جا که 
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خطابی اعتماد بر قراین حالیه و مقامیه مخاطبین شده و جایز است در آن به قراین متصل 

شود که بیّنات قرآن کریم، بسیار مرتبط با این امر سبب می« 3»از کالم نیز اعتماد نمود، 

در نتیجه جواز تعمیم و تسّری مفاهیم قرآنی، قضایای شخصیه و جزیی به نظر برسد و 

در شرایط زمانی و مکانی متفاوت با شأن نزول، جز در قواعد عمومی قرآن کریم، با 

اشکال مواجه گردد. پاسخ این اشکال در این نهفته است که ما اصل وجود بطن را برای 

هایی مقصد نقرآن کریم بپذیریم و تجرید آیات از خصوصیات غیر دخیل در مفهوم و 

 های رسیدن به آن تنقیح نموده باشیم.واصیل آیه را به عنوان یکی از راه

شود، زیرا میان جاودانگی قرآن و از اینجا ضرورت پرداختن به باطن قرآن آشکار می

 ای که دسترسی به حقایق و معارفباطن آن پیوند و ارتباطی عمیق وجود دارد، به گونه

 یابی به باطن آن.ردد مگر در پرتو دستگروزآمد قرآن میسّر نمی

 پیوند محکم فهم ظاهر و باطن آیات با یکدیگر

ز این کتاب نی« باطن»و « ظاهر»همان گونه که ماندگاری قرآن با باطن آن ارتباط دارد، 

اند و برداشت درست از ظاهر قرآن، در گرو فهم باطن آن است. مفسّران به هم پیوسته

قاد ی آن، اعتنی ضمن پذیرش باطن قرآن و اختالف در گسترهبزرگ أعم از شیعه و س

 شود،دارند که فهم قرآن تنها با تفسیر ظاهری حاصل نمی

 28، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»بلکه باطن را نیز باید در نظر گرفت. 

 گوید:از تفسیر نعمانی نقل شده که اسماعیل بن جابر می

گوید که از جمله آن این است که لبی را میشنیدم امام صادق )ع( در مورد قرآن، مطا

آن کس که ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه و ... و ظاهر و باطن و 

باشد و از اهل قرآن شمرده نمی ابتداء و انتهای قرآن و ... را نداند، عالم به قرآن نمی

 «3»شود. 
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ز ازد تا بیشتر روی آن تمرکسظاهر قرآن نشانه وعالمتی است که ما را متوجه باطن می

نماییم. بنابراین، وابستگی فهم ظاهر قرآن به فهم باطن یک حقیقت انکارناپذیر است و 

 طلبد که به بحث باطن قرآن همواره به عنوان یک ضرورت نگریسته شود.می

 های عقیدتیپیشگیری از بروز فتنه

ی معارف دینی ناشی از فهمیدن و یا بدفهمی ها در حوزهبروز و ظهور بسیاری از فتنه 

هایی همچون صف کشیدن خوارج در برابر حضرت علی باطن قرآن است. بروز فتنه

هایی همچون )ع( و از بین رفتن تعداد زیادی از مسلمانان در جنگ نهروان و ظهور فرقه

ای از مسلمانان را با عقاید نادرست، مسموم نموده کار عدهکه اف« اسماعیلیه»و « باطنیه»

وبا تأویل ناصحیح آیات قرآن، تمام آیات از جمله آیات االحکام را به عنوان نماد بر 

حقایق ماورایی قلمداد کرده، خود و پیروانشان را از قید وبند عبادت آزاد ساختند، همه 

زی ای کارآمد جهت جداسابه ضابطهو همه، کنکاش شایسته و دقیقی برای دستیابی 

 تأویل صحیح از

 2۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 نماید.های ناروا و باطل را ضروری میتأویل

ی خوارج وبیان کج فهمی آنها از باطن آیه انِ الْحُکْمُ إّلا شاطبی، پس از اشاره به قضیه

 نویسد:(. و بیان باطن صحیح آن می۲8لِلّهِ )یوسف، 

هر کس از صراط مستقیم منحرف شده به مقدار آن چیزی است که از خالصه آن که، 

فهم وعلم به باطن قرآن کمبود داشته است وهر کس که به حقیقت رسیده وراه صواب 

را طی نموده است به مقدار آن فهمی است که از باطن قرآن کریم با خود همراه داشته 

 «۱»است. 

در نفهمیدن بطن قرآن داشته است.  هایی است که ریشهیکی دیگر از فتنه« غلو»

اند به قضایا حالت معنا دهند ومفهوم را به نام مفهوم ی باطنیان که همواره کوشیدهشیوه»
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تبدیل کنند، بهترین ابزار را برای رشد تفکر غالیانه را در دامن اسالم فراهم آورند. این 

ون یل واستخراج بطاند به تأوی شفاف برای دیدگاهشان نداشتهگروه چون پشتوانه

ها، یکی دیگر از زوایای جلوگیری از بروز این فتنه« 3« »اند.قرآن، روی آورده

ضرورت این بحث و مباحث مهمی از آن همچون، شروط صحت بطن مقبول وحجّیت 

 سازد.بطون ارایه شده و ... را روشن می

 ارتباط بطن قرآن با مباحثی از علوم قرآنی و عقیدتی

ایی شیعه، قسم قابل توجهی از روایت که به تبیین ارتباط اهل بیت )علیهم در مصادر رو

های قرآنی، عصمت و والیت آنان، منبع و سرچشمه قرآنی علوم السالم( با قرآن، أدله

ودانش آنها پرداخته، و یا بیانگر میزان اشتمال قرآن بر علوم مختلف طبیعی وغیر 

 های دیگر است، تا حدآن ومقولهطبیعی، اعجازهای علمی، ادبی و بالغیِ 

 23، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شوند و غفلت از این مقوله، بعضی از مباحث چشمگیری به بحث باطن قرآن مربوط می

 نماید.را دارای ابهام می

توان گفت، بحث از بطن قرآن کریم به نحوی با مرجعیت دینی اهل از سوی دیگر می

کند. در حدیثی از امیر المؤمنین )ع( نقل شده دا میبیت )علیهم السالم( نیز ارتباط پی

 است که حضرت فرمودند:

ی خود و علمش به تغییری که اهل باطل در قرآن خداوند متعال از روی رحمت واسعه

فهمند خواهد داد، کالمش را به سه قسم تقسیم نمود: قسمی از آن را عالم و جاهل می

ی ذهنی صاف و احساسی لطیف و ... است و فهمند، جز کسی که داراو قسمی را نمی

توانند دریابند واین را برای آن نمود قسم سوم را جز خدا و انبیاء و راسخون در علم نمی

که اهل باطل و کسانی که بر میراث رسول خدا )ص( از علم کتاب الهی مسلط شده اند 

ا به سوی فرمان شنوی ای از آن ندارند را ننمایند و اضطرار آنان رادعای آنچه که بهره
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 «۱»از کسانی که خود آنآن را نصب کرده است بکشاند .... 

نی ی عقیده به وجود معانی باطبر پایه»اند: بعضی از خاورشناسان بر همین اساس گفته

برای قرآن، این نظریه وجود دارد که، هر مسلمانی که معانی باطنی آیات قرآن را 

ثنای ی به استبا پیامبر اسالم )ص( خواهد شد؛ البته بداند، از حیث علم و قدرت برابر

مرتبه رسالت، چون به عقیده مسلمین بعد از پیامبر اسالم )ص( هیچ کس دارای مرتبه 

پیغمبری نخواهد شد. شیعیان عقیده دارند که هر کس تمام معانی باطنی آیات قرآن را 

 «3« »دید.بداند از حیث علم و قدرت مانند ایمه مذهب شیعه خواهد گر

 22، ص: ۲کتب تخصصی، ج

در روایات متعددی ایمه )علیهم السالم( یکی از افتخارات انحصاری خود را علم به هر 

دو بُعد ظاهر وباطن قرآن معرفی کرده، یکی از بهترین دالیل خالفت و وصایت پس از 

ز آن ا دانند که از حضرت دریافت کرده و دیگران آشکاراپیامبر )ص( را این ارثی می

لذا پرداختن به بحث باطن قرآن و تنقیح آن، تا حد زیادی « ۱»باشند. محروم می

تواند کمک شایانی به فهم هر چه بهتر روایت و تبیین جایگاه ونقش اهل بیت می

 )علیهم السالم( در تبیین معارف قرآنی و ارتباط این دو ثقل گرانبها بنماید.

 تأثیر بطون قرآن در حجّیت ظهور آن

دانند که به شدت با این برخی از دالیل عدم حجّیت ظواهر قرآن را، و جسود بطونی می

ظواهر در ارتباط بوده در موارد زیادی، نقش اصیل و جوهری را در استخراج احکام و 

ی خطیری است که نفی و اثبات آن نیاز به و این، مسئله« 3»کند معارف قرآنی ایفا می

 ی مختلف بحث باطن قرآن کریم دارد.هابررسی ابعاد و جنبه

 ای از شبهات در مقوله بطن قرآن کریمطرح پاره
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های اهل سنت، از جمله شاخه وهابیّت، همواره شیعه را متهم به برخی از فرقه

و از این طریق سعی دارند، آنها را به خاطر داشتن مکتب باطل « 2»گرایی کرده، باطن

صریح قرآنی و ارتباطات فکری و معنوی آنها را با قرآن های باطنیه تخطئه کرده، پایه

انگیز قلمداد نمایند. ذهبی در التفسیر والمفسرون، بیش از کریم و نص آن مبهم و شبهه

هفتاد صفحه از کتاب خود را به نقل روایت تفسیری شیعه اختصاص داده تا این نتیجه 

 را بگیرد که شیعه قرآن را براساس ذوق و سلیقه خود

 2۲، ص: ۲تب تخصصی، جک

و مستشرقی قاطعانه حکم کند که شیعه قرآن را به یک کتاب حزبی « ۱»کند تفسیر می

طلبد که مباحث باطن قرآن کریم از رفع چنین اتهاماتی می« 3»خود تبدیل کرده است. 

ه درستی باره بزوایای مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد تا دیدگاه شیعه در این

 ن گردد.تبیی

« 2»، ها نیستمواردی که برشمردیم به اضافه بسیاری از موارد دیگر که مجال ذکر آن

انتخاب این موضوع و پرداختن به این بحث را موجّه جلوه داده، ضرورت آن را به 

 کند.خوبی تبیین می

تأویل قرآن عقلًا و نقلًا »گوید: سیّد حیدر آملی در اشاره به ضرورت تأویل قرآن می

وی در جای دیگر گفته که: بر هر فردی واجب است بر تمامی اسرار « ۲« »واجب است

قرآن آگاهی یابد وبه حکم قرآن و روایت، بر هر فردی الزم و فرض است که بر تفسیر 

وتأویل قرآن آن تا رسیدن به بطون هفتگانه آگاهی یابد، تا اینکه خللی در امر واجب 

وی این مطلب را در ذیل آیه شریفه لَوْ « 3« »نگرددایجاد نشود و مستحق عذاب دایم 

 ( مطرح کرده است.۱8کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِی َأصْحَابِ السعیرِ )ملک، 

مالصدرا نیز تأویل قرآن را ضروری دانسته، برای معنای لغوی و ظاهری قرآن، اسرار 

ی تفسیر آن حقایق لغات، از عهدهورموز ومعانی بسیاری قایل است که معنای ظاهری 
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پیچیده ومرموز بر نمی آیند. وی بسنده کردن به معنای ظاهری را به معنای نادیده 

 انگاشتن غنا و ژرفای پایان ناپذیر کالم الهی 

 23، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»معرفی کرده است. 

ماندن از  امان بنابراین، برای تبیین چگونگی خلود قرآن، فهم بهتر دالیل ظاهری، ودر

بیت تر نقش و ارتباط اهلهای فکری و عقیدتی، وشناخت هر چه دقیقگردابهای فتنه

بایست به کریم و توان پاسخ به بعضی از ایرادات و انتقادات علیه شیعه، می)ع( با قرآن

ابعاد مختلف باطن قرآن کریم به صورت دقیق پرداخته شود تا در سایه آن بتوان به 

 زیبایی از امور فوق، دست یافت. چشم انداز

 ج( فواید وآثار بُعد باطنی قرآن کریم

 اشاره

عالوه بر آنچه که در قسمت ضرورت بحث باطن آورده شد، این بحث از زاویه 

. گیرددیگری نیز در خور اهمیت است که تحت عنوان فواید مورد بررسی قرار می

دی در حوزه معارف اسالمی به دنبال مباحث مربوط به باطن قرآن آثار و فواید ارزشمن

 گردد:ترین آنها اشاره میدارد که به مهم

 

 

 

 

 

 رفع تعارض روایات با یکدیگر و با آیات قرآن
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دهد که بسیاری از آنها با وجود اینکه در مراجعه به اخبار و روایت تفسیری نشان می

اهی تفاسیری مختلف، و گای از قرآن صادر شده اند، اما مقام تفسیر و تبیین یک آیه

متعارض از آیه ارایه داده شده است. این مسئله عالوه بر اینکه مفسران را دچار 

 های فکری نموده، تعداد اقوال تفسیری را نیز در پی داشته است.چالش

 ها، در بسیاری از موارد امکان جمع اعتقاد به بطون قرآن ودستیابی به آن

 26، ص: ۲کتب تخصصی، ج

دهد که تعارض، ظاهری بوده و سازد ونشان میبین اینگونه روایت را فراهم می داللی

 هر کدام از احادیث بیانگر بطنی از بطون قرآن بوده است.

 مرحوم فیض کاشانی، مفسر و محدث بزرگ شیعه، معتقد است:

خواهد معانی قرآن را از روایت به دست آورد، آن هم بدون احساس کسی که می

د، باید در تفسیر قرآن، روی افراد ومصادیق جمود نکند، بلکه معنا را به تناقض وتضا

ای که گیرد، تعمیم بدهد؛ شیوهی آن را در بر میدهد آیهتمام آنچه که احتمال می

برخی از روایت در مورد تفسیر آیات قرآن، آن را به کار برده است. با این کار تناقضی 

گردد واصلًا فهم اسرار قرآن مبتنی رطرف میشود، بکه درأخبار مخصص احساس می

بر این شیوه تفسیری است و صاحبان بصیرت، نگاهشان در تفسیر به حقایق کلی قرآن 

است نه افراد و مصادیق جزیی. بنابراین آنچه که در اخبار و روایت به عنوان تخصیص 

ا ده است و یآیات مطرح است، یا برای اشاره به کسی است که آیه در مورد او نازل ش

اشاره به یکی از بطون قرآن است و یا غیر اینها، چون احادیث بر اساس درک وفهم 

مخاطب وارد شده ومصادیقی هم که در آنها بیان شده از باب تقریب به ذهن است، 

( اند، امام صادق )عزیرا ایمه )علیهم السالم( متناسب با عقل وفهم مخاطب سخن گفته

ها ی صله رحم آل محمد )ص( نازل شده است، به صله تمام رحمای را که دربارهآیه

تعمیم داده است ... به هر صورت اگر بخواهیم، قرآن را در افراد خاص وموارد 

گردد واین، با قرآن که دریایی مخصوص منحصر نماییم، قرآن کم فایده وکم بهره می
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 «۱»است پایان ناپذیر، تناسب ندارد. 

حل تعارض روایت با استفاده از بُعد باطنی قرآن، روایتی است که بهترین شاهد بر توان 

کند که در آن پس از شنیدن دو نوع تفسیر از یک آیه، جابر از امام باقر )ع( نقل می

 شود، حضرت در پاسخ علت آن را از حضرت جویا می

 فرمایند: ای جابر! همانا برای قرآن بطنی است وبرایمی 2۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

در این حدیث علت اختالف فرمایشات ایمه، وجود بعاد « ۱»آن بطن، بطنی دیگر. 

قرآن  توان به وسیله بطوندهد که میپیچیده بطنی قرآن معرفی شده است. این نشان می

 بسیاری از روایت به ظاهر مختلف را جمع و یا توجیه نمود.

ه با برخی روایات از آن این مطلب مورد توجه دانشمندان شیعه واقع شده، در مواجه

 اند:استفاده کرده

که « أیام معدودات»و « أیام معلومات»شیخ حر عاملی در مورد دو تفسیر متفاوت از 

یکی براساس روایتی از امام صادق )ع( به روزهای یکسان بیان شده و دیگری براساس 

( و 30ُلومَاتٍ )حج، روایتی دیگر از حضرت، به دهه اول ذی الحجه در مورد فِی أَیَّامٍ مَع

شاید »گوید: ( معرفی شده است، می382أیام تشریق در مورد فِی أَیّامٍ مَعدُودَاتٍ )بقره، 

وجه جمع این دو تفسیر این باشد که یکی از این دو، تفسیر ظاهر آیه باشد و دیگری 

 «3«. »تفسیر باطن آیه

آیه شریفه ثُمَّ قَضی أَجَلًا  ی مجلسی در جمع بین روایاتی که أَجَلٌ مُسَمّیً درعالمه

( را قضای محتوم وغیر قابل تغییر و روایاتی که آن را أجل 3وَأَجَلٌ ُمسَمّیً عِندَُه )أنعام، 

کل جمع بین این دو دسته روایت مش»گوید: کنند، میقابل تغییر و بداپذیر معرفی می

ادر خی از عامه صاست، مگر این که بگوییم بعضی از این روایت موافق با دیدگاه بر

اند و یا این که یکی از این دو شده است یا این که تعدادی از راویان دچار اشتباه شده

 «2« »از بطون آیه است.

 20، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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وی همچنین در جمع بین روایتی که نزول آیه شریفه إِنَّ اللَّهَ َلا یَسْتَحِْیی أَن یَضْرِبَ مَثَلًا 

ی پیامبر )ص( وامیرمؤمنان ( را درباره33ا فَْوقَهَا فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوْا ... )بقره، مَّا بَعُوضَهً فَمَ 

 وید:گکند، میی این دو بزرگوار اثبات میکند، روایتی که آن را درباره)ع( نفی می

یمکن الجمع بینهما بأنه )ع( إنما نفی کون هذا هو المراد من ظهر اآلیه ال بطنها ویکون »

 «۱...« »طنها إشاره إلی ما ذکره )ع( فی ب

ممکن است، جمع بین این دو روایت به این که نافی، مراد بودن پیامبر )ص( و امیر 

ی مورد نظر، آن روایتی است که کند ولی باطن آیهمؤمنان )ع( را از ظاهر آیه نفی می

 کند.نزول را در مورد آن دو ثابت می

ه چگونگی داللت الفاظ مرکب در یک جمله بر نهاوندی در تفسیرش پس از اشاره ب

ی کالمی )مطابقی، تضمنی التزامی( و غیر های سه گانهمعانی متعدد و بیان اقسام داللت

گوییم هر آیه قرآن ظاهری دارد و به خاطر این وجوه است که می»گوید: کالمی، می

ین وجوه است که بظاهرش، ظاهر دیگری، باطنی دارد و باطنش، باطنی دیگر. و با این 

اند، امکان جمع فراهم اخبار متعارض که در تفسیر برخی از آیات قرآن وارد شده

گردد، مانند، روایت مختلف که در تفسیر آیه شریفه یَا آیها الَّذینَ آمَنُواْ اصْبِرُوْا می

است. در  وارد شده« رابِطوا»ی ( در خصوص واژه388وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ... )آل عمران، 

بعضی از این روایات آمده است که مراد از آن، توقف در مرزها و آمادگی برای جهاد 

است و در برخی دیگر، مراد انتظار کشیدن برای نماز است و در بعضی هم مراد مالقات 

با امام است پس، تعارض بین روایات مختلف تفسیری، تعارضی نیست که باید به 

ص مراجعه کرد و اگر مرجحی یافت نشد، توقف نمود مرجحات منصوص یا غیر منصو

 و یا به یکی، از باب تخییر، عمل کرد، بلکه جمع داللی در این روایات امکان دارد

 2۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱« »وبر مرجحات مقدم است.

سیّد نعمت اهلل جزایری در حل تعارض ظاهری دو تفسیر متفاوت از عرش با تفسیر 
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 «3»برد. ین شیوه بهره میظاهری آن، از هم

علماء و دانشمندان دیگر نیز به همین شیوه، تعارض بعضی از روایات را با یکدیگر وبا 

 اند:آیات قرآن حل نموده

ابن عربی، از دانشمندان اهل سنت، بر این باور است که از طریق سلوک و پرداختن به 

ی ظاهر )رسوم( را تصحیح توان روایت وارد در شرع نزد علماباطن وتهذیب نفس، می

 ای از رواتو یا رد نمود. چرا که أهلُ اهلل احکام شریعت را مستقیمًا و بدون هیچ واسطه

کنند و این وجه امتیازی است که طریق أهلُ و ناقلین، از مصدر اصلی آن دریافت می

صادر به عنوان یکی از م« کتاب»در نظر ابن عربی « 2»اهلل بر طریق علمای فقه دارند. 

تشریع، منحصر در قرآن ظاهری مشتمل بر الفاظ نیست بلکه، شامل آن کتابی که محل 

 توانشود، که از طریق آن میدرج ایمان حقیقی ونزول وحی و الهام الهی است نیز می

به تشریع قلبی )در برابر تشریع منصوص( دست یافت. بر این اساس، قلب أهل اهلل، 

 تواند مصدر تشریعایمان را در آن حتمی ساخته و میکتابی است که خداوند متعال 

إنْ استَفْتِ قَلبَکَ وَ»داند که فرمود: حقیقی گردد وشاهد آن را فرمایش شارع مقدس می

)از قلب خود حکم خویش را طلب کن هر چند فتوی دهندگان، برای « أفتَاکَ المُفتون

به  صول شریعت، قلب مؤمن راتو حکمی بیان نمایند(. بنابراین، ابن عربی اضافه بر ا

 «۲»دهد. عنوان کتابی مصدر در کنار قرآن کریم قرار می

 ۲8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

گرچه این عقیده ابن عربی، محل تأمل وقابل نقد و بررسی است اما در مصادر روایی 

شیعه، این مقام واختیار برای معصوم وجود دارد که احکام متفاوتی را از بطون مختلف 

گوید به امام صادق )ع( گفتم: احادیث شما نی استخراج نماید. حماد بن عثمان میقرآ

إن القُرآنَ نزَل عَلی سَبعَه أحرُفٍ َو أدنَی »با یکدیگر اختالف دارند. حضرت فرمودند: 

 «۱« »ما لإلمامِ أن یُفتی علی سَبعَهِ وجوهٍ

ت که به هفت قرآن بر هفت حرف نازل شده است وکمترین حق برای امام آن اس
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 صورت فتوی دهد.

از اینجا رمز و راز اختالف برخی از روایات صادره از معصومین )علیهم السالم( در 

ر گردد. ایمه )علیهم السالم( به تبعیت از پیامبی تفسیر قرآن وغیر آن آشکار میزمینه

ابراین ن)ص( مأمور بودند که به قدر فهم وتعقل مردم ومخاطبان، با آنان سخن بگویند، ب

تری بعضی از صحابه و راویان که دارای بصیرت بیشتر و گنجایش فکری و فهمی وسیع

کردند که با سایر روایات مختلف و تا حدودی بودند، روایاتی را دریافت و نقل می

 رسد.متعارض به نظر می

از این رو توجه به باطن وشکافتن ظاهر تا رسیدن به مالک و ماهیت معارف اصیل 

ان )علیهم السالم( سبب حل بسیاری از تعارضات بدوی فرمایشات ایشان معصوم

بر همین اساس است که فیض کاشانی در تفسیر خود پس از بیان سطوح « 3»گردد. می

از آنچه ذکر شد، سبب اختالف »گوید: مختلف ادراکی مخاطبان قرآن و روایت می

زیرا اینگونه آیات و روایت  گردد،ظاهر آیات و اخبار وارده در اصول دین روشن می

در خطاب به طوایف گوناگون و عقول مختلف نازل و صادر شده است و باید متناسب 

 با عقل و فهم و موقعیت آنان باشد و بر این اساس همه این 

 ۲۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

روایات درست است و در حقیقت هیچ گونه اختالفی ندارند و هیچ مجازی در آنها به 

 «۱«. »فته استکار نر

 های تفسیریِ مفسرانجمع بین قول

های مختلف تفسیری که ناشی از اختالف وتعارض روایات تفسیری است، به دیدگاه

گونه که روایت به ظاهر متعارض به های قرآن قابل جمع است، همانی بطنوسیله

ه ریشه در ک هاییعنوان یکی از منابع تفسیری، قابل جمع بوده حتی آن دسته از دیدگاه

 یابند.روایات ندارند، هم از طریق دسترسی به بطون، امکان جمع را می
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م  های موجود در تفسیر صُسیّد مصطفی خمینی رضوان اهلل تعالی پس از اشاره به قول

گوید: جمع بین این رقایق و دقایق ممکن است ( می۱0بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُْم لَا یَرْجِعُونَ )بقره، 

ن معانی نسبت به یکدیگر از قبیل نسبت بین باطن وظاهر آیه باشد چرا که خصوصاً ای

 «3«. »شوداختالف بر اثر تفاوت در طرف نسبت و اضافه حاصل می

بر آن است که راه « نحر»پس از اشاره به دو تقسیر متفاوت از واژه « 2»آقا رضا همدانی 

ین آن دو صورت پذیرد و این ها ممکن است از راه اراده یک امر جامعی بجمع بین آن

کتب «. ۲...« »دهد راهی است که روایات، دال بر بطن داشتن قرآن، به ما نشان می

 ۲3، ص: ۲تخصصی، ج

 توان بسیاری از اختالفات را در تفسیر آیاتبنابراین به وسیله معانی بطنی قرآن، می

 قرآن، به وحدت نزدیک نمود.

 آیات قرآنتوجیه معانی ظاهری ناسازگار برخی 

« ۱»ها را بر معنای ظاهری حمل کرد، توان آندر قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که نمی

خوانی ندارد و در تعارض با ها با مبانی و عقاید اسالمی همچرا که معنای ظاهری آن

نص آیات دیگر است. آیات تشبیه و تجسیم، عرش وکرسی و برخی آیات دیگر از این 

توان از طریق باطن قرآن، تأویل و توجیه معقول نمود. نه آیات را میاند. این گوقبیل

بسیاری از کسانی که در حوزه عقاید به دام تشبیه و تجسیم گرفتار شدند، به این جهت 

 «3»اند. بوده که بدون توجه به باطن قرآن، به تفسیر این گونه آیات پرداخته

ر ین آیاتی در قرآن کریم وجود ندارد واگالبته عالمه طباطبایی بر این باور است که چن

توان با ارجاع به ظاهری یافت شود که دارای مدلولی غیر قابل قبول باشد آن را می

اما این ایده ایشان منافاتی با مطلب فوق ندارد. لزوم « 2»محکمات قرآن حل نمود. 

سلم ها آیات صفات الهی است، امر مارجاع ظواهر آیات متشابه که از جمله آن

ومقبولی است که در عمل وتطبیق، نیازمند امری فراتر از دالیل ظاهری آیات یعنی بُعد 
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بایست ارجاع داده وچه مالکی ای را به چه محکمی میکه چه آیهباطنی آن است این

برای صحت نتیجه استخراج شده از این فرایند وجود دارد، امری فراتر از ظاهر قرآن 

 ن مطلب اختالفی است. بهترین شاهد بر ای

 ۲2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

در « ۱»شود است که بین فِرَق اسالمی در آیات صفات و آیات دیگر مشاهده می

حالیکه همگی بر لزوم ارجاع آیاتی این چنین به محکمات وسنت پیامبر )ص( ایمان 

 دارند. عالوه بر آن در برخی از روایت، ظواهر بعضی از آیات غیر قابل قبول معرفی

( ۱0شده است. امام صادق )ع( در مورد آیه شریفه سِیرُوا فِیهَا لَیَالِیَ وَایامًا آمِنِینَ )سبأ، 

که در مورد راه بین مکه و منی است، وجدان عمومی بر ناامنی این راه، وجود سارقان و 

فرمایند: مراد از راهزنان را دلیل بر عدم صحت التزام به ظاهر این آیه قرار داده، می

ای که خداوند آن را مبارک قرار داده است ماییم. و سپس حضرت برای این ریهق

 «3»آورند. تفسیر باطنی خود، دلیلی از قرآن می

ای که نه جزو آیات صفات است شود که حضرت چگونه در مورد یک آیهمالحظه می

ی عمومدهند که مخالفت آن را با واقع و وجدان و نه آیات متشابه، تفسیری ارایه می

 سازد.حل و برطرف می

شاطبی، از دانشمندان اهل سنت، پس از تعریف بطن قرآن به مراد الهی از آیات و 

گوید که با فهم مراد الهی و رسیدن به غرض اصلی آیات است که خطابات قرآنی، می

توان به هماهنگی آیات قرآنی دست یافت و از این جهت است که اختالف در می

 «2»گردد. م منتفی میسراسر قرآن کری

 توجیه بعضی از روایات شأن نزول و موهم تحریف قرآن

برخی از روایات وارد در خصوص بیان شأن نزول آیات در مصادر شیعه ونیز روایاتی 

ها مشاهده در آن« کذا نزلت»که از آن تحریف قرآن استشمام شده است و تعبیر 
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در قرآن، کلمات، جمالت وآیاتی وجود کند که گویا شود، این توهم را ایجاد میمی

 اند که اکنون در دسترس ما نیست. این در حالی داشته

 ۲۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

است که براساس آیات و روایت واتفاق اکثر مسلمانان، قرآن مصون از تحریف مانده، 

 باشد.دست بشر از تغییر و تحریف آن کوتاه می

تفاده از بطون قرآن توجیه نمود. آن چه در این روایت توان با اساین چنین روایات را می

به عنوان شأن نزول یا غیر آن بیان شده است، از باب تفسیر باطنی بوده، تعارضی ندارد 

با روایت دیگری که شأن نزول را چیزی دیگر و عبارت نازل شده را امری غیر از آن 

ابر ه است به عنوان نمونه جکند به این مطلب در بعضی از روایات تصریح شدمعرفی می

از امام باقر )ع( روایت کرده است که حضرت در مورد آیه شریفه أَفکُلَّمَا جَاءکُمْ 

( فرموند: این آیه َمثَلی از حضرت موسی 0۹رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَی أَنفُُسکُمُ اسْتَکْبَرْتُْم )بقره، 

حضرت محمد )ص( که  و پیامبران بعد از او و حضرت عیسی )ع( است، برای أمت

کند تکذیب کرده، از آن ابا وقتی پیامبر )ص( والیت علی )ع( را بر آنان عرضه می

 «۱» «کنند: فذلک تفسیرها فی الباطنکنند. و پس از آن حضرت تصریح میمی

ولقد عهدنا إلی آدم من قبل کلمات فی محمّد »در داستان حضرت آدم )ع( است: 

 «3« »ن واالیمه مِن ذریتهم کذا نزلت علَی محمد )ع(وعلی وفاطمه والحسن والحسی

کند که چنین آیه ای در قرآن بوده، در حالیکه عبارت کذا نزلت این توهم را ایجاد می

 ی شریفه متداول در قرآن است.مراد از آن تفسیر باطنی از آیه

یه و قابل توجبا استفاده از بُعد باطنی قرآن کریم به خوبی « 2»ها این روایت وامثال آن

 ها معنا و مفهومی غیر از تحریف داد.توان از این روش به آنفهم بوده، می

 ۲3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 روشن شدن حکمت نزول بعضی آیات
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ژه هایشان، به ویهایی وجود دارد که از سرگذشت انبیاء و امتدر قرآن قصص و داستان

ی در مورد خاندان فرعون، نمرود، هایگوید، داستانکشان و متکبران سخن میگردن

هایی در مورد نصاری و یهود و اعمال زشت و جنایاتشان آمده است امت موسی، و قصه

که با توجه به ستار العیوب و غفار الذنوب بودن خداوند متعال، هیچ حکمت برای آن 

توان تصور نمود جز اینکه به قصد عبرت گرفتن آیندگان از اعمال و سرنوشت نمی

یَهود هذه »شینیان باشد. و از این جهت پیامبر )ص( در مورد بعضی از فاسقان تعبیر پی

نقل شده است یعنی کردارشان به اعمال آنها شبیه است و به سرنوشت « األمّه ومَجُوسها

در بحث تعاریف خواهیم گفت که یکی از تعاریف بطن « ۱»شوند. آنان دچار می

ظواهر آیاتی است که مربوط به گذشتگان  قرآن، عبرت گرفتن و پند آموزی از

باشد. بر این اساس این گونه آیات علیرغم اشتمال ظاهری بر ذکر یک جریان می

تاریخی، در باطن خود دارای قواعد و پندهایی هستند که با استفاده از تنقیح مناط و 

الغاء خصوصیات غیر دخیل در هدف و مقصود اصلی آیه، بدست آمده و رسالت خود 

کنند. به عنوان نمونه، در روایتی به تفسیر ظاهری تکلم را به صورت معنا داری ایفا می

و از پا در آوردن پا « خلع نعلین»خداوند متعال با حضرت موسی )ع( در خصوص 

اشکال شده، ومعنای ظاهری آن را دارای محذور  ۱3ی ی طه، آیهپوشاها در سوره

 تر دانسته است واینگونه تفسیر نموده که به معنایقمعرفی کرده، آن را دارای پیامی عمی

و به این ترتیب حکمت از گنجاندن الهی این « 3»باشد دل بریدن از اهل وعیال و ... می

 پیام در قرآن کریم در پرتو باطنی آن بیان شده است.

 ۲6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «1»گیری از بطن قرآن در استنباط حکم شرعی بهره

 

 تواند از بطون برای استخراجاین بحث در مجال بطن قرآن مطرح است که آیا فقیه می
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اب ی ظواهر کترسد؛ فقه بر پایهچه ابتدایاً به ذهن میاحکام استفاده نماید؟ یا چنان

 وسنت استوار است، لذا نمی توان در فضای تقنین یا تشریع از آن بهره برد؟

ر احادیث ماثوره از ایمه بدست آید بدون تردید تحقیق این است که اگر بطن آیه د

دارای اعتبار است، چرا که اگر نص باشد، از باب قطع حجت است واگر ظاهر باشد، از 

باشد. به همین جهت فقها، اصولیین ومفسرین آیات باب حجیت ظواهر معتبر می

طون که ر به باألحکام به هنگام تمسک به روایات در میان آیات األحکام، بین اخبار ناظ

 اند.تأویل آیه است با آن دسته که ناظر به ظهور و تفسیر است تفاوتی نگذاشته

شود آن جا که امام جواد )ع(، حد قطع دست در روایت ما مؤید این مطلب یافت می

سارق را فقط تا انتهای انگشتان معرفی کرده، بیش از آن را یعنی کف دست را از 

د ودلیل خود را استنباط باطنی از آیه شریفه: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ نمایناجرای حد مستثنی می

( بیان کرده، دست را به عنوان مصداقی باطنی برای ۱0لِلَّهِ فَال تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً )جن، 

 «3»نماید. مسجدی که مخصوص خداست معرفی می

کند: مردی وصیت کرده کنیم که روایت میو نمونه دوم آن را از شیخ مفید نقل می

بود که هر بنده قدیم در ملک او را پس از مرگش آزاد کنند، وقتی از دنیا رفت، وصی 

های او را آزاد نماید. پس چون از امیر مؤمنان علی )ع( او ندانست که کدام یک از بنده

 ای که شش ماه درپرسیدند؛ حضرت فرمود: هر بنده

 ۲۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

گردد. آنگاه امام )ع( این آیه را تالوت کردند: وَالْقَمَرَ است آزاد می ملک او بوده

 «3»و « ۱»قَدَّرْنَاهُ مََنازِلَ حَتَّی َعادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ 

 (.2۷)یس، 

در خصوص طول زمان آن، نه از ظاهر که از « قدیم»ی در این نمونه نیز مراد از واژه

 ستخراج و بیان شده است.فراتر از آن یعنی باطن آیه ا

و امیر مؤمنان علی )ع( یکی از نیازهای مفتی را معرفت معانی قرآن و بواطن اشارات آن 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 «2»داند. می

اما اگر بطون آیات یا احادیث، از ایمه اطهار )علیهم السالم( نرسیده باشد؛ بنابراین 

شناسی تعلیمی روش مبناکه احادیث تفسیری و تأویلی ایمه اطهار )علیهم السالم( جنبه

در استفاده از آیات قرآن واحادیث داشته است، وبرای غیر معصوم جایز است که به 

بطن پرداخته و آن را کشف کند، چنان چه فقیهی در اثر کشف روشمند بطن آیات 

قرآن بر آمده و قطع به آن پیدا نمود، جایز است آن را مالک استنباط احکام قرار دهد 

اما با « ۲»که مورد اشاره ابن عربی و مالصدرا نیز قرار گرفته است. و این چیزی است 

وجود اجماعی بودن تکیه فقها بر ظواهر آیات و روایات وعدم ذکر بطون قرآن به 

عنوان مصدر استباط احکام شرعی، ومشکل بودن قطع به بطن استخراج شده واحراز 

ه را اثبات نمود، اما آنچ توان فرضیه مزبورصحت شروط باطن صحیح، به راحتی نمی

مسلم است، درک بطون قرآن به طور غیر مستقیم تأثیر شگرفی بر فقه واستنباط احکام 

 دارد. همانگونه که تعبد به ظواهر بستر بهره 

 ۲0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

جویی از بطون قرآن واحادیث بوده، نمی توان ظواهر را دور زده وحقیقت را جدای از 

طون نیز در درک روشن تر ظواهر مؤثرند وفضای ذهنی فقیه را به شریعت دانست؛ ب

های ذهنی فقیه را به سوی صواب تا مقصد ومراد حقیقی آیه آشناتر کرده، پیش فرض

 کند.ای راهنمایی میاندازه

گفتنی است این غیر از جواز استخراج احکام شرعی از باطن قرآن، برای معصومان 

در شرع گفته شده ودر ظاهر قرآن نیامده است، از  است. بالشک تمام احکامی که

تعداد رکعات نماز گرفته تا حد وحدود دیات وقصاص، براساس وجود تفصیلی، هر 

چیزی در قرآن واستناد تمام بیانات صادره از معصومین به قرآن کریم، از باطن قرآن 

د یا شومنتقل می ولی در اینکه آیا این حق واختیار به غیر آنان« ۱»استخراج شده است 

 خیر جای بررسی و تأمل دارد.
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با فرق  -شیخ خالد عبد الرحمن العک، استاد ومدرس در مجموعه افتاء عام در دمشق

ول حکم قسم ا« تفسیر اشاری از ظواهر آیات»و « های قرآنیاشارات آیه»گذاشتن بین 

خود آیه در العمل دانسته ودر صورتی که اشاره آیه با عبارت نص را قطعی وواجب

تعارض واقع شود، داللت عبارت را قویتر از اشاره دانسته و مقدم بر آن معرفی کرده 

گوید که احکام شرعی از طریق در جای دیگر و در مورد حکم تفاسیر اشاری می« 3»

آید و آن بخاطر اقامه نشدن دلیل واضحی بر حجیت تفسیر اشاری آیات بدست نمی

های اخالقی و شود در زمینهن طریق مورد استفاده واقع میآنست ... و آنچه که از ای

 ی نفس وتزکیه

 ۲۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»تقویت ایمان و تثبیت یقین است. 

تواند دارای حجّیت باشد و دلیلی کافی برای آری، تفاسیر اشاری غیر معصوم نمی

 تثنی بوده، همپذیرشِ حکم فقهی، حاصل از آن در دست نیست. اما معصوم از آن مس

چنان که پرداختن به بطن، ما را در فهم علل ومدارک فقهی احکام شرعی، یاری 

 نماید.می

 اخذ قواعد کلی قابل تطبیق بر عصار جدید

جا که آخرین کتاب آسمانی است و آورنده آن، آخرین پیامبر قرآن کریم، از آن

انی بر شرایط زمانی و مکباشد، از این ویژگی برخوردار است که قابل تطبیق )ص( می

باشد. و این خصیصه قرآن، چنانچه منحصر در آیاتی شود که متفاوت تا روز قیامت می

یا کُلُّ نَْفسٍ ذَایِقَهُ الْمَوْتِ « 3»متضمن قواعد کلی و عمومی نظیر إِنَّمَا الُْمؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ ... 

 «2»و ... 

ک وده و مربوط به یک مسئله جزیی در یباشد، و از آیاتی که ناظر به قضایای شخصی ب

زمان مشخص است، نتوان این چنین دستورات عامی که سبب اجرای مفاد آن در موارد 
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مشابه است را استخراج نمود، گرچه مستلزم عبث بودن درج آیه در قرآن وتالوت آن 

 تواند در راستای هدف هدایت بخشی قرآن قرار گیرد و به تعبیراما نمی« ۲»نیست، 

ای در مورد آنان نازل شده است، آن بعضی از روایات، در صورت مرگ قومی که آیه

آیه نیز از حیّز إنتفاع خارج شود و قابلیت جری و تطبیق بر مصادیق مشابه را نداشته 

 38، ص: ۲باشد، این کتب تخصصی، ج

 «۱»به معنای مرگ آن آیه خواهد بود. 

ست تا قیامت راهنمای پویایی برای بزرگترین در حالی که این امر برای قرآنی که بنا

 تنگناهای بشری باشد، قابل قبول نیست.

بر این اساس عالوه بر آیات عمومی وقواعد کلی قرآن، با آیات دیگر نیز باید به 

دهی خود را ای برخورد شود که در همین راستا واقع شده، نقش احیاگر و هدایتگونه

این وظیفه در این آیات، نه ظاهر که بطن آن است. همچنان محفوظ بدارد، که متکفل 

 ی دخیل ومؤثرهای قرآنی، بعضی از عناصر در تحقق هدف و پیام اصلی آیهدر گزاره

ایه ی رکن و پتوان آنها را از آیه حذف نمود، اما بعضی دیگر، به منزلهباشند و نمیمی

موارد مشابه دیگری را  توان آنها را از جمله قرآنی حذف نموده،آیه نیستند و می

ها کرد، بسیاری از عناصر زمانی و مکانی آیات قرآن وموارد نزول از قبیل جایگزین آن

 همین عناصرند.

البته در شناسایی عناصر دخیل وغیر دخیل باید دقت الزم مبذول گردد. بعضی از آیات 

« ی مباهلهآیه»وان به تها میقرآن، قابل تعمیم بر موارد مشابه خود نیستند که از جمله آن

توان ( و ... اشاره کرد و این مسئله را می33)مایده، « ی والیتآیه»( یا 6۱)آل عمران، 

اما اصل کلی در این زمینه قابلیت تطبیق « 3»از طریق روایت مفسر آیات بدست آورد. 

یط اتمام آیات قرآنی است وچنانچه نتوان دلیلی بر اختصاص فرازی از آیه به زمان وشر

مکانی و ... اقامه کرد، اصل اولی، جریان آیات در طول زمان، همچون جریان ماه 

 «2»وخورشید است. 
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  3۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

استاد معرفت، بطن آیات قرآن را به همین معنا گرفته، بر آن، قواعدی کلی اطالق کرده 

ن بدست است که از تجرید آیه از خصوصیات غیر دخیل در هدف اصلی ونهایی آ

ه قابل شود کای استخراج میآید که بدین ترتیب با بقای عناصر اصلی آیه، قاعدهمی

وان تباشد، بطوری که عالمت صحت آن را میجریان بر موارد مشابه مورد نزول آیه می

 «۱»از صحت اندراج آن آیه به عنوان یکی از مصادیق آن قاعده کلی، بدست آورد. 

تی توان توانایی بهره بردن از آیابحث از بطن آیات قرآن را میبنابراین یکی از فواید 

مان رسد، هدانست که در نظر ابتدایی، جزیی ومحدود به شرایط خاص خود، به نظر می

 تعبیر شده است.« حیات قرآن»ای که در روایت از آن به ثمره

 د( حکمت بُعد باطنی قرآن کریم

 اشاره

اشته، ها را دی هدایت بخشی به تمام انسانداعیه قرآن کریم، کتابی است آسمانی که

داند، با این وجود در هیچ کس را در بی توجهی یا کم توجهی به خود معذور نمی

صورت مسلم شدن وجود بعدی دیگر فراتر از جنبه ظاهری قرآن این سئوال مطرح 

قرآن  اشود که تبعیض در القای معارف، چرا در قرآن باید صورت گرفته باشد؟ چرمی

ای بتواند ی پیدا وآشکار بیان نکرده است تا هر خوانندههایش را به گونهکریم تمام پیام

های آن بدست آورد؟ آیا این نوع بیان که بخشی از معرفت فراگیر وکامل از آموخته

های زیرین کلمات جا داده شود ریشه در اصل گفتگو و پدیده زبانی مفهوم در الیه

توانند در یک زمان بار معنایی افزون را ارایه دهند یا عامل دیگری یدارد که کلمات نم

 در کار است؟

ورزان راز آن را در ذیل بحث از آیات متشابه و چرایی وجود آن در بعضی از اندیشه
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 هایی را برای این قرآن مطرح نموده و بعضی دیگر مستقلًا حکمت

 33، ص: ۲کتب تخصصی، ج

د. در اینکه بعضی از معارف مرتبط با یک آیه به امری فراتر از انبُعد قرآن بیان کرده

 شود، آیات متشابه وآیات ذو بطون مشترکند.مدلول ظاهری آن مربوط می

توان در موارد هایی که برای این نوع گویش متصور شده است را میمجموع حکمت

 ذیل خالصه کرد:

 

 ریوجود سطوح مختلف معارف و سطوح متفاوت ادراک بش

هایی از او در کنار حکمت الهی، علت این نوع بیان در این دید، وجود انسان و ویژگی

شود؛ از سویی انسان در طول حیات خود با ماده واموری مادی در قرآن را موجب می

اش با آن دمساز است بطوریکه حتی در تصور سر و کار داشته، حواس درونی وبیرونی

شود ومثلًا شیرینی پیروزی را با شیرینی قند مادیات وارد می امور معنوی از راه تمثیل به

کند. حال در این پدیده مشترک، اختالفاتی بین افراد بشر مشاهده وشکر تشبیه می

 شود.می

تواند افقهای باالتری از ماده ومادیات بر انس بعضی با امور عقلی و دقایق معنوی می

انس با خداوند متعال وتقرب به او، در روی درک وفهم آنها بگشاید، هم چنان که 

میزان درک معنویات و ملکوت فراتر از ماده و مدرکات عالم غیب در پس جهان 

این اختالف در سطوح فکری بشر، سبب شده است قرآنی « ۱»شهود تأثیر بسزایی دارد. 

که برای همگان با همه اختالفاتشان نازل شده است، دارای سطوح مختلف معنایی 

های ضعیف و مانوس به توان بر توانمعلومات وادراکات مراتب عالی را نمی گردد.

ماده تحمیل کرد، این امر نه تنها در هدایت بخشی قرآن سودمند نیست، بلکه دارای 

 باشد. ابوحامدآثار زیانباری نیز می
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 32، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ما حدَّث أحدٌ قومًا »ه کند کدر همین راستا از پیامبر اکرم )ص( نقل می« ۱»غزالی 

رک هیچ کس بر گروهی مطلبی فراتر از د« بحدیث لم تبلغه عقولهم إلّا کان فتنه علیهم

« 3»ای در آنان شده است. وابن رشد عقلی آنان بیان نکرده است مگر اینکه سبب فتنه

ون أن دحَدِّثوا الناسَ بمَا یَعرفون، أتُری»کند که: نیز از علی بن أبی طالب )ع( نقل می

ه خدا خواهید کفهمند صحبت کنید، آیا میبا مردم توسط آنچه می« یُکذَّب اهللُ ورسولهُ

و رسولش مورد تکذیب واقع شوند وعالمه طباطبایی نیز دلیل انحراف و ثنیت را از 

 «2»داند. هایشان میتوحید به دوگانه پرستی عدم رعایت این نکته در کتاب

ایست براساس حکمت الهی و یا بر اساس رأفت و رحمت ببنابراین قرآن کریم، می

ای تنظیم شود که طوایف مختلف فکری را سیراب کرده، بدون به گونه« ۲»ربوبی 

توابع منفی برای افراد با سطح فکری مادی و پایین، توان الهی خود، در بیان معارف 

 خ بکشاند.عالیه و عمیق فرا بشری را به رخ اندیشه ورزان و عقل پروران تاری

ای ساده از شود که قرآن بعضی از معارف خود را در ورای پردهنتیجه این امور، آن می

ی چراغی هایی را برای رسیدن به آنها، به منزلهمَثَل« 3»الفاظ مخفی ومستور نگاه داشته، 

 ی آیات قرآن در دست اهل فکر وحقیقت، در پیکره

 3۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

هایی به آن اشاره شده امری که بارها در قرآن پس از ذکر مَثَل« ۱»جاسازی نماید. 

؛ تعقل «3»ها را علیرغم امکان گمراهی افراد مریض القلب است، حکمت از نزول آن

 و ... معرفی شده است.« ۲»فزونی ایمان و تسلیم مؤمنان « 2»عالمان، 

 «از میان اندیشمندان شیعه، عالمه طباطبایی

د واز اناز این زاویه به حکمت گویش بطونی قرآن نگریسته« 6»ی، وسید مصطفی خمین

و به تبع او سیوطی « ۷»و فخررازی « 0»و أبوحامد غزالی « ۹»میان اهل سنت، ابن رشد 

 اند.دارای همین دیدگاه بوده« ۱8»
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 رجوع به مبیّن حقیقی معارف قرآن

ی از مل وجوه مختلفقرآن کریم، کتابی است که به علت اشتمال بر متشابهات، تح

تواند برای کسی که رعایت روشمند فهم قرآن معانی شبیه به یکدیگر را داشته، می

کریم را ننموده است، گمراه کننده باشد، اکتفای به قرآن، برای پرواز به سوی حقیقت 

مندی از و کمال، بال ناقصی است که کمالش به اتباع از پیامبر )ص( و بیانات او و بهره

ترین شعاری که پس از رحلت باشد. در این رابطه سخیفوحیانی حضرتش میکالم 

بود که تاریخ آن را، پس از رفتن « حسبنا کتاب اهلل»پیامبر اکرم )ص( مطرح شد، 

 منادیان آن، آن را به فراموشی سپرد وبال

 33، ص: ۲کتب تخصصی، ج

مسلمین،  کتاب دین فاصله به ضرورت پرداختن به سنت نبوی، به عنوان مبین و مفسر

 پی برد.

بیت )علیهم السالم( یا سنت پیامبر )ص( هر دو در کنار هم و با هم، اینکه قرآن و اهل

تضمین کننده نجات از گمراهی هستند، مفاد احادیث معتبری همچون حدیث ثقلین 

وحدیث سفینه نوح است. خدا و خداوند متعال اینگونه خواسته است که بیانات پیامبر 

ی بیانات خودش و فصل الخصام بین تمام افکار وآراء برداشت شده از ل کنندهتکمی

ای قرآن باشد و نقش رسول خود را فراتر از یک پیام رسان صرف و یک ابزار و وسیله

ای دارد، معرفی کرده، بیان قسمتی دیگر از قرآن کریم که همان که فقط نقش واسطه

مختفی در پس الفاظ است را به رسولش مراد اصلی آیات واهداف حقیقی و بطون 

خداوند در قرآن پس از اشاره به تدبر و تفکر در قرآن « ۱»محول نموده است. 

فرماید: وَلَوْ رَدُّوُه إَِلی الرَّسُوِل وَإِلَی أُولی األَمْرِ مِنُْهمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ می

مر االمری )که برای آنان مبهم است( را به رسول و اولی( یعنی اگر مسلمانان ا02)نساء: 

 شناسد و به آن آگاهند.خود برگردانند استنباط کنندگان اینها، آن را به خوبی می
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فرمایند که عمران میی آلسوره ۹ی امام صادق )ع( در روایتی تفسیری در ذیل آیه

ف نشده و حقیقت آن را علت هالکت مردم در متشابهات آن است که بر معنای آن واق

اند شناسایی کنند پس برای آن تأویالتی از جانب خود قرار دادند تا به وسیله نتوانسته

 «3»آن نیازی به سئوال از اوصیاء پیامبر )ص( نداشته باشند. 

و در محاسن برقی از حضرت نقل شده که حضرت پس از اشاره به تفاوت قرآن با سایر 

 دانند نه غیراز آن برای گروهی که می ها ومثل بودن آیاتیکتاب

 36، ص: ۲کتب تخصصی، ج

وإنما أراد اهللُ بتعمیتِهِ فی ذلک أن ینتهُوا إلی بابِه َوصراطِه وَ أن یعبُدوه »اند: آنان، فرموده

و یَنتهوا فی قولِه إلی طاعَه القوّام بکتابه وَ الناطقینَ عن أمره وَ أن یَستَنِبطوا ما احتَاجوا إلیه 

 «۱...« »مِن ذلک عنهُم ال عَن أنفسهِم 

یعنی اراده و هدف خداوند از پنهان کردن آیات آن این است که به سراغ خانه او و راه 

او بروند و او را بپرستند و در کالمش، به طاعت بپادارندگان کتابش وسخن گویان از 

 ستنباط کنند نه ازامرش منتهی گردند و اینکه نیازهای خود را از طریق آنان از قرآن ا

 نزد خودشان ...

امیرالمؤمنین )ع( پس از تقسیم آیات قرآن به سه قسم، همه فهم و مخصوص دانشمندان 

و آیات مخصوص انبیاء و راسخان در علم؛ علت و حکمت آن را مفتضح ساختن 

کند که قصد دارند بر میراث علمی پیامبر )ص( دست یازیده، به کسانی معرفی می

در مصادر روایی شیعه، روایات زیادی داریم که در آن « 3»آن گردند.  ناحق مدعی

دلیلی « 2»علم ظاهر و باطن قرآن مخصوص اهل بیت )علیهم السالم( معرفی شده است 

که سبب تشخیص وارثان واقعی پیامبر )ص( و همراهان اصیل قرآن وحامالن آن از 

 مدعیان دروغین است.

ای باطن نبودی هیچ کس را به یکدیگر فضل نبودی اگر چیزه»گوید: ناصر خسرو می

گوید: ... وَرَفَعْنَا از بهر آن که چیزهای ظاهر خلق را بر مرتبه است و خدای تعالی همی
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( او این آیه را دلیل بر اثبات باطن برای قرآن 23بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ )زخرف، 

معنا و تأویل شریعت، از جاهالن پنهان است.  کند کهداند و از این راه، استدالل میمی

«۲» 

 3۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

های نزول متشابهات آن است که کند که از جمله حکمتسیوطی از کرمانی نقل می

تفاوت وتفاضل درجات مؤمنین به قرآن آشکار شود. چرا که اگر همه قرآن محکم و 

 گشت وفضل عالم بر غیر اووی میبی نیاز از تأویل بود، موقعیت بندگان با هم مسا

 «۱»آشکار نمی شد. 

و در « 3»و نزدیک به همین مضمون را، شیخ طوسی در تفسیر خود ذکر کرده است 

هم چنان که « 2»تفسیر نفحات الرحمان صراحتاً به عنوان اولین حکمت ذکر شده است 

در قرآن  از معاصرین، آیت اهلل جوادی آملی به این حکمت از وجود آیات متشابه

 «۲»اشاره کرده است. 

رسد این حکمت، که در آیات قرآنی و روایت به آن توجه داده شده، به نکته به نظر می

کند که مطابق آن فهم معارف قرآنی به نوعی جهت مند و به واقع مهمی اشاره می

نزدیکتر شده، مانع بزرگی بر سرا راه انتساب برداشتهای غیر صحیح از آیات به قرآن 

نماید و شاید هدف اهل بیت )علیهم السالم( از تأکید فراوان بر حصر فهم ایجاد می

باطن و ظاهر قرآن، اشاره به همین مرجعیت علمی معصومین )علیهم السالم( وضابطه 

 مند نمودن پرداختن به فهم و شناخت معارف قرآن باشد.

 مواردی دیگر

، در خصوص اینکه چرا خداوند بعضی از دانشمندان، در ذیل بحث از آیات متشابه

متعال تمام آیات را محکم قرار نداده و بیان تمام آیات را در ظواهر آن عرضه نداشته 

اند که به برخی از آنها که با مقوله بطن و پنهانی معارفی از است به مواردی اشاره کرده
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 نماییم.ای میآیات در ورای ظهور آن مرتبط است، اشاره

 30ص:  ،۲کتب تخصصی، ج

فخر رازی بر آن است که اگر تمام قرآن، محکمات بودند جز بر یک مذهب و روش 

کرد و با صراحت مبطل بقیه آراء و مذاهب فکری بود و از این فکری مطابقت نمی

داد. اما وجود طریق، آنان را از خود طرد کرده، مقبولیت همگانی خود را از دست می

به  ایحمل وجوه مختلف بر آن، سبب شده است عدهمتشابه و محکم در قرآن و امکان 

طمع یافتن آراء خود، به این ریسمان الهی چنگ زده، روزنه امیدی برای یافتن درست 

هم چنان که وی به ازدیاد اجر و ثواب « ۱»و صواب حقیقت برای آنان، باز بماند. 

ده است. ره کرمتعمقین در اثر مشقت رسیدن به عمق معانی به عنوان حکمتی دیگر اشا

«3» 

دیگر حکمتی که در این رابطه مطرح شده، بیان اعجاز قرآن است، این که خداوند 

متعال تمام معارف و تفصیالت هر چیزی را، هر چند مرتبط با هدایت خاصتاً، در حجم 

کوچکی از آیات قرآن کریم جاسازی نموده است، فوق بشری بودن و اعجاز و تحدّی 

تواند تبیین کند. انبوهی از دالیل فرا ظاهری بدون هیچ گونه را به شکل روشنی می

تعارض و تناقضی مستقر با ظاهری محدود و ناچیز بر کمترین چیزی که داللت 

 «2»کند، عجز بشر از إتیان چنین کتابی است. می

هم چنان که )امتحان و آزمایش انسانها( در ایمان به غیب که از مصادیق آن معارف 

خضوع در برابر معارف عالیه »و « بیان عجز انسان و جهل او»و نیز « ۲»است  پنهان قرآنی

 «3»، به عنوان حکمتهای دیگر آورده شده است. «قرآنی

 توانند قابل رسد این موارد گرچه، تا حدودی، به خودی خود، میبه نظر می

 3۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

و نتایج چنین چینشی از معارف  قبول باشند اما درست آن است که اینها را از آثار
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توان با اموری دیگر، حتی با فرض چنان که این نقش را میقرآن، در نظر بگیریم، هم

 عدم وجود بطون برای قرآن، قابل اجرا تصور نمود.

 بطن قرآن در بستر تاریخ -ه

 اشاره

ای تهکی بطن قرآن کریم مناسب است به عنوان مقدمه، به نپیش از پرداختن به پیشینه

عد توان به وجود بُهای آسمانی قبل از قرآن نیز، میاشاره نماییم و آن این که در کتاب

 باطنی برای عهد عتیق و جدید اشاره کرد.

و جو از در کتاب شریف کافی، حدیثی ذکر شده که در آن یک نصرانی پس از پرس

و  شودمی ترین شخص به کتب آسمانی خدمت امام موسی بن جعفر )ع( مشرفعالم

پرسد و امام )ع( او ( می3و  ۱در مورد تفسیر باطنی آیات حم وَالْکِتَابِ الْمُِبینِ )دخان، 

از آن جا که این نصرانی از اهل مدینه نبوده تا با قرآن و « ۱»گذارند. را بی پاسخ نمی

فرهنگ آن آشنا باشد و یا روایت پیامبر اکرم )ص( و صحابه را دریافت کرده باشد، 

توان توجه او را به این بُعد از کتاب آسمانی قرآن، حاکی از سابقه و پیش ذهنی او یم

 های مقدس قبل از قرآن دانست.نسبت به باطن کتاب

برای اثبات بُعد باطنی برای همه کتب آسمانی، شاید بتوان به آیه شریفه وَمَا أَرْسَلْنَا مِن 

( استناد کرد، به این بیان که اگر کتب ۲نَ لَهُمْ ... )ابراهیم، رَّسُولٍ إلّا بِلِسَاِن قَْومِهِ لُِیبَیِّ 

ها بوده، چه لزومی برای تبیین و ایضاح انبیاء وجود دارد. آسمانی، به زبان مخاطبین آن

ها خبر های درونی در آنهایشان بر وجود الیهرسالت تبیین انبیاء در کنار الفاظ کتاب

 ر به دهد که استخراج و فهم آن منحصمی

 68، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 فرستاده الهی است.
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بعضی از دانشمندان، در البه الی کلمات خود به بطون مکنون عهدین در کنار قرآن 

اند که برای پرهیز از تطویل، عالقمندان را به بعضی از منابع آن ارجاع اشاره کرده

 «۱»دهد. می

توان در قالب چند این بُعد را، میای طرح از و اما در مورد بطن قرآن کریم، پیشینه

 دوره تقسیم بندی نمود:

 دوره نزول قرآن کریم، پیامبر اکرم )ص( و صحابه

ی تأویل و بطون از بیرون و همراه با نزول شناسان معتقدند که پدیدهبرخی از زبان

قرآن، وارد حیطه الفاظ و معانی زبان عربی نشده است، بلکه در طبیعت و ذات این 

ان، چنین چیزی وجود داشته است و قرآن هم که به زبان عربی مبین، نازل شده این زب

ها گاهی سبب چیزی را به جای خود آن خصوصیت را حفظ کرد. به عنوان مثال، عرب

خوانند، مثلًا به مطر )باران(، سماء )آسمان( برند و آن را با اسم سببش میبه کار می

ظاهر لفظ و اراده معنایی غیر از معنای ظاهری از مخالفت با « 3»کنند. اطالق می

مختصات زبان عربی است چنانچه عرب زبانان اگر بخواهند کسی را مدح وتمجید 

. این خواهندگویند ولی وقوعش را نمیاین را می« قاتله اهلل ما أشعره»گویند: کنند، می

 «2«. »استعماالت کنایی، ژرفای خاصی را به زبان عربی بخشیده است

 در زبان عربی، مجال تصرف در ظاهر گسترده است، زیرا در محاورات این 

 6۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شود و تأویل هم چیزی جز این زبان، از اشاره، رمز، ایجاز وکنایه فراوان استفاده می

نیست که مقصود، از ورای اشارات و رموز بیان گردد. پس، تأویل، عبور از ظاهر 

گرچه با نزول قرآن این ویژگی، « ۱»های زبان عربی است، کلمات از ویژگی

 برجستگی بیشتری پیدا کرد.

بعد از نزول قرآن، سر آغاز بحث از ظهر و بطن قرآن و در پی آن روش فهم و تفسیر 
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باطنی آن، روایاتی است که از صدر اسالم به دست آمده است. برای اولین بار، پیامبر 

را بر روی مسلمانان و قرآن پژوهان، منکشف ساختند. در  اکرم )ص(، این بُعد از قرآن

مصادر فریقین، روایاتی در خصوص ظهر و بطن قرآن، با داللتی صریح از پیامبر اکرم 

)ص( نقل شده است. در روایت امیر مؤمنان از خطبه پیامبر اکرم )ص( عالوه بر اصل 

ن ذکر شده است و در هایی همچون علم الهی بودن برای باطن قرآوجود آن، ویژگی

روایت نبوی تفسیر صافی تا هفت بطن برای قرآن تصور شده است. باز امیر المؤمنین 

ای دارای شود که رسول خدا )ص( فرموده هر آیهاش به معاویه، متذکر می)ع( در نامه

 بطن است.

و در مصادر روایی اهل سنت، ابن مسعود، روایت نزول قرآن بر هفت حرف که هر 

کند و حسن بصری از آن دارای ظهر و بطن است را از رسول خدا )ص( نقل میحرفی 

نیز روایت مرفوعی را از حضرت در مورد اشتمال هر آیه از قرآن بر بطن دارد. عمیر بن 

هانی نیز روایت تالوت حضرت را از روی بطن یعنی با تدبّر و تفکّر و عمل به مضامین 

دیلمی در فردوس االخبار در مورد احتجاج قرآن  ها را نقل کرده است و حدیثی کهآن

مشتمل بر ظهر و بطن، در تحت عرش الهی، از عبد الرحمن بن عوف به صورت مرفوع 

از رسول خدا )ص( نقل کرده است نظیر روایت سلیمان االعمش و موارد فوق، گو یای 

 گذاری و بسترپایه

 63، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ط پیامبر اکرم )ص( است.ی باطنی قرآن توسسازی جنبه

اسخ پ« باشد؟آیا تفسیر اشاری دارای اصل و اساسی شرعی می»ذهبی در بیان اینکه 

مثبت خود را از طریق اشاره بعضی از آیات و نیز روایت فوق به باطن قرآن بیان کرده، 

 «۱»بیند. ریشه آن را در فرمایشات پیامبر اکرم )ص( می

)ص(، روایاتی نیز به صورت موقوف از صحابه ایشان در  در کنار فرمایشات پیامبر اکرم

اختیار است. این روایات گویای تثبیت نگرش به وجود دو بُعد ظاهری و باطنی در 
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قرآن، در افکار جامعه نخستین اسالمی است، امری که حتی آنان را به تفسیر باطنی 

 آیات قرآن سوق داد.

ای در سرزنش اختالف در فتوا ایراد خطبهدر مصادر روایی شیعه، امیر المؤمنین )ع( 

اند که در قرآن به ظاهر زیبا و باطن عمیق و پایان ناپذیری عجایب و عدم انقضای نموده

حضرت در جایی دیگر، در پاسخ به « 3»های قرآن اشاره رفته است. غرایب و شگفتی

ن آن را بیان شبهات زندیقی در مورد قرآن، ویژگی أهل قرآن و آگاهان به ظاهر و باط

شوند. ای ظاهر و باطن حدّ و مطلع قایل میایشان در روایتی، برای هر آیه« 2»کند. می

«۲» 

در مصادر روایی اهل سنت، از امیر المؤمنین )ع( در این خصوص روایتی نقل نشده 

شود. سیوطی در الجامع الصغیر روایت نزول است اما از دیگر صحابه، عباراتی یافت می

هفت حرف و اشتمال هر حرفی از آن بر ظهر و بطن را از ابن مسعود نقل  قرآن بر

 «کندمی

 و أبو نعیم اصفهانی در حلیه األولیاء از وی در

  62، ص: ۲کتب تخصصی، ج

طالب به هر دو بُعد ظاهری و باطنی قرآن، ابیبنهمین خصوص به عالوه عالم بودن علی

 «۱»روایت کرده است. 

هر « 3« »مَن أرَاد علمَ األولینَ وَ اآلخرینَ فلیُثوِّر القُرآن»شده است که  از ابن مسعود نقل

کس علم اولین و آخرین )پیشینیان و آیندگان( را طالب است بر اوست که قرآن را 

 شخم زده، زیر و روی آن را بشکافد.

ابن عباس که ترجمان قرآن و حبر األمه است بر ذو شجون و فنون و ظهور و بطون 

کند و باطن آن را به تأویلی که باید آن را با علماء به قرآن در ن قرآن تأکید میبود

 «.2»کند میان گذاشت تعریف می

از أبودرداء دیگر صحابه پیامبر )ص(، نقل شده که کسی به تمام تفقه در دین دست 
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 «۲»نمی یابد جز اینکه برای قرآن وجوهی را در نظر بگیرد. 

های باطن قرآن، عملًا اقدام به ذکر ه به اصل و بعضی از ویژگیاما صحابه غیر از اشار

د که کناند. بخاری از ابن عباس روایت میتفسیری باطنی و اشاری برای قرآن نموده

ها واقع شد. روزی، آورد و مورد اعتراض آنعمر او را در مجلس شیوخ بدر، همراه می

ها در مورد تفسیر های خود، از آنعمر برای اثبات برتری ابن عباس از هم سن و سال

ی نصر پرسید، آنان براساس فهمی عادی، امر خداوند متعال را به تحمید و استغفار سوره

در  عباسپس از مشاهده، یاری و فتح را به عنوان تفسیر سوره بیان کردند ولی ابن

رسول  لگوید: این سوره، بیانگر أجاجابت درخواست عمر درباره تفسیر این سوره می

 خدا )ص( است که از این 

 6۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

طریق به حضرت فهمانده شد. خداوند فرمود: ای پیامبر )ص( اگر نصر الهی و فتح او 

آمد و آن عالمت فرارسیدن أجل توست، با ستایش پروردگارت او را تنزیه نما و از او 

ه امری ن تفسیر ابن عباس را کاستغفار طلب، همانا که او بسیار توبه پذیر است. عمر ای

مارد و شفراتر از مدلول ظاهری و فکر شیوخ بدر است را نشانه برتری او از أقرانش می

 «۱»نماید. او را در این تفسیر تایید می

گوید که ابن عباس و عمر معنای دیگر در ورای ذهبی پس از اشاره به این ماجرا، می

مان معنای باطنی است که سوره از طریق اشاره معنای ظاهری از سوره فهمیدند و آن ه

ای دیگر از رواج التفات به باطن قرآن در وی برای بیان نمونه« 3»کند. به آن داللت می

( 2زمان صحابه، به خوشحالی صحابه و گریستن عمر پس از نزول آیه اکمال )مایده، 

ه بود. بر این اساس ککند که عمر وفات پیامبر )ص( را از آیه برداشت کرده اشاره می

پس از اکمال، چیزی جز پایان یافتن و نقص نخواهد بود. در این روایت گریستن عمر و 

 «2»این برداشت او مورد تایید پیامبر اکرم )ص( نیز واقع شده است. 
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 ب( دوره تابعین

 اشاره

ی با سپری شدن زمان نزول قرآن، تطبیق معانی آیات بر غیر مورد نزول، در دوره

ابعین، گسترش یافت. آیاتی که دارای شأن نزول خاصی بودند، بر موارد مشابه خود ت

گر از های دیشدند. در مواردی آیه ای بر اهل بیت، شیعیان و یا بر فرقهتطبیق داده می

 مسلمانان و یا حتی بر دشمنان مسلمانان تطبیق 

 63، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ایت، حکایت از نوعی تأویل و تفسیر باطنی ها به واسطه روشد. تطبیق آنداده می

ها مورد داشت و در مواردی ناشی از ذوق و سلیقه آنان بود. روایات تطبیق که بالغ برده

 اند.یستهزاست، بیشتر منسوب به امام باقر و امام صادق )ع( است که در دوره تابعین می

ن به چهار سطح عبارات، آن روایتی که از امام حسین )ع( در مورد تقسیم معنایی قرآ

اشارات و لطایف و دقایق نقل شده، توسط امام سجاد )ع( و امام صادق )ع( نیز روایت 

امام باقر )ع( بارها، عالوه بر تایید وجود بطنی در کنار ظهر برای قرآن، « ۱»شده است. 

اقر بهای آن را نیز مطرح نموده اند. در روایت فضیل بن یسار، از امام بعضی از ویژگی

)ع(، بطن به تأویل قرآن که سبب حیات باطراوت و تازه قرآن و جوشش آن در 

یزید جعفی تفاسیر متفاوتی را از جابربن« 3»شود معرفی شده است. های زمان میرگ

و حمران بن أعین از « 2»شنود که مستند به ذو بطون بودن قرآن است یک آیه می

تند که رفتاری شبیه رفتار افراد مورد نزول ها هسشنود که باطن قرآن، آنحضرت می

 «۲»قرآن را تکرار کنند. 

در زمان امام صادق )ع( نیز باطن قرآن مورد توجه اهل بیت )علیهم السالم( بوده است. 

حضرت، در کنار پرورش شاگردانی زبردست برای مکتب اهل بیت، به بعضی از افراد 

 نموده اند. درا میی خود، بعضی از معارف سنگین را القشایسته
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 66، ص: ۲کتب تخصصی، ج

روایت صحیح السند عبداهلل بن سنان از امام باقر )ع(، ذریح محاربی تفسیری باطنی از 

ی حج دریافت کرده است که دیگران تاب شنیدن و تحمل آن را سوره 3۷ی آیه

ان بازگو ه توکرد که روایاتی شنیده است کجابر بن یزید جعفی نیز ادعا می« ۱»ندارند. 

در آثار تابعین، مصنفاتی یافت شده است که از « 3»ها را برای کسی ندارد. کردن آن

ها، هر چند به غلو، تخلیط و صاحبان بعضی این کتاب« 2»نوع تفسیر باطنی بوده است. 

اما این امر حاکی از کثرت التفات به این بُعد از قرآن در این « ۲»اند نظایر آن متهم شده

 باشد.ه میدور

و بدین ترتیب رسالت پیامبر اکرم )ص( در تبیین اصل وجود بُعد باطنی برای قرآن، 

 توسط اهل بیت )علیهم السالم( تداوم یافت.

 دوره پس از تابعین

 

توان آغاز رویکرد گسترده به تأویل از طرفی دیگر نیمه نخست قرن دوم هجری را می

رفانی یا های تفسیری باطنی، عقرآن با عنوان تفسیر بطون دانست که به صورت مکتب

 بخشی از اندیشه کالمی و فلسفی آشکار شد.

 های کالمی و فلسفی یونانی در حوزه فرهنگ اسالمی سبب شد تاورود اندیشه

 های جدید ومسلمانان در رویا رویی با این فرهنگ جدید، ناگزیر شدند نگرش

 6۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

وگوی شناسان گفت، گروهی از شرق«۱»خود داشته باشند تری به منابع معرفتیعمیق

ی معاد را نشانه شایع بودن نظریه بطون قرآنی در متوکل عباسی با ابن راوندی درباره

، در این گفتمان ابن راوندی بر آن است که پی «3»اند، چهارم هجری دانستهقرن سوم و 

گوید با مراجعه به قرآن این معما حل بردن به راز مرگ ناممکن است، ولی متوکل می
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گوید: به قرآن مراجعه کرده و در آیات مربوط به مرگ شدنی است، ابن راوندی می

تم که گوید: من نگفاست، متوکل در پاسخ میچیزی که راز مرگ را بر مال سازد نیافته 

برد، بلکه گفتم با تعمق در آیات قرآن توان به راز مرگ پیبا خواندن آیات قرآن می

اند آن وگو گرفتهای که خاورشناسان از این گفتتوان راز مرگ را دریافت. نتیجهمی

ه بودند پیدا کرد دهد که در آن هنگام، مسلمین عقیدهی متوکل نشان میاست که گفته

که آیات، غیر از معنای ظاهری، دارای معانی دیگری است ... این نظریه که به روایتی 

از آغاز قرن دوم هجری پدید آمد در قرن سوم و چهارم و سده ای پس از آن در 

کشورهای اسالمی وسعت و قوت گرفت و علمای اسالم یقین پیدا کردند که قرآن 

بر این اساس آنان این نتیجه را « 2»ارای معنای باطنی است. عالوه بر معنای ظاهری د

و تمام  ی شیعی نیستگیرند که عقیده به معنای باطنی برای آیات قرآن یک عقیدهمی

 «۲»های اسالمی دارای این عقیده بوده اند. فرقه

 توسط محمد بن مسعود بن « باطن القرآن»در همین راستا، کتابی با عنوان 

 60، ص: ۲جکتب تخصصی، 

 «۱». ق نگاشته شد. -ه 363عیاش سمرقندی در سال 

های نوظهور که بعدها به اسماعیلیه چنان استمرار یافت و فرقهتوجه به باطن قرآن هم

لقب گرفت با اصالت دادن به آن، ظواهر قرآن را در برابر بطون فاقد ارزش تلقی کرده 

 ای از دانشمندان شد.و این سبب واکنش عده

قرن سوم، سهل بن عبد اهلل تستری از عالمان عارف اهل سنت، تفسیری نوشت که در 

تماماً به بطن قرآن نظر داشت و در قرن چهارم، ابو عبد الرحمن سلمی، تفسیر خود را به 

 نام حقایق التفسیر، در همین راستا نگاشت.

ات شایانی ( به مقوله باطن قرآن التف-ه 383در قرن پنجم هجری ابوحامد غزالی )م 

( اقدام به نگارش تفسیری به نام لطایف -ه ۲63چنان که ابو القاسم قشیری، )نمود؛ هم

اإلشارات کرد که براساس مذهب صوفیه تدوین شده، سراسر آن، اشارات تفسیری و 
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 أسرار الهی است.

(، تفسیر خود را همچون کشف -ه 620و در قرن ششم و هفتم محی الدین بن عربی )م 

و عده األبرار میبدی بر اساس آن نگاشت، در قرن هشتم سید حیدر آملی )زنده  األسرار

چنانکه ( جامع األسرار خود را به جامعه عرفان اسالمی تقدیم نمود. هم-ه ۹0۹در 

ای را به ظاهر و باطن قرآن اختصاص داده، ( در الموافقات رساله-ه ۹۷8شاطبی )م 

ه داد. تداوم این دیدگاه قرآنی به دوره شروطی را برای صحت تفاسیر باطنی ارای

ها رسید و آنان حتی فهم ظواهر قرآن را در اثر ارتباط با باطن برای غیر معصوم اخباری

منکر شده، انبوهی از روایات را در خصوص تفسیر باطنی قرآن، بدون تمییز سره از 

شیعه، ضمن تأکید  و پس از آنان با آغاز دوره اصولیین و فقهاء« 3»ناسره، نقل نمودند 

 بر وجود و صحت جنبه بطن قرآن،

 6۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

عدم ارتباط آن با حجیت ظواهر مورد توجه قرا گرفت و پیوندی معقول بین ظهر و بطن 

 قرآن نظیر پیوند الزم و ملزوم بر قرار گردید.

ر اکرم )ص( بی بحث از باطن قرآن همزمان با نزول قرآن و توسط پیامبنابراین، پیشینیه

آغاز شد و پس از آن توسط صحابه و اهل بیت حضرت )علیهم السالم( پیگیری شد و 

 سبب بارور شدن این نگرش، در میان عقاید و افکار مسلمین گردید.

 مفهوم شناسی واژگان مرتبط با بطن -و

 اشاره
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 و« أویلت»، «تفسیر»های در این قسمت از بحث، به تعاریف لغوی واصطالحی واژه

بندی تعاریف اصطالحی، چگونگی و اشاره کرده و در ضمن جمع« جری و تطبیق»

 دهیم.ها را مورد بررسی قرار میمیزان ارتباط مقوله بطن قرآن با آن

 . تفسیر1

 اشاره

تواند نقش مهمی را در فهم از آنجا که بطون قرآن شامل سلسله معارفی است که می

صحیح قرآن ایفا نماید، پرداختن به تعریف لغوی و  دالیل ظاهری آیات و تفسیر

اصطالحی تفسیر و بیان تعریف مورد نظر به منظور تعیین ارتباط بین تفسیر و بطن در دو 

 رسد.ی تفاسیر باطنی و بطون تفسیری ضروری به نظر میحوزه

 تعریف لغوی تفسیر

رد آن رباب لغت در مواست که ا« فسر»ی ، مصدر باب تفعیل از ریشه«تفسیر»ی کلمه

 اند:چنین گفته

در صحاح جوهری آمده است: فسر، بیان است و فسر نگاه طبیب به آب است و به 

 «۱»همین معناست تفسره. 

 سراً ء یفسُره ... فَدر لسان العرب، گفته شده: فسر، به معنای بیان است، فَسَر الشی

 ۹8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

آن است و تفسیر نیز مانند همین است ... الفَسر آشکار و سّره به معنای آشکار کردن 
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 «۱»کردن چیز پوشیده شده است و فسر نگاه طبیب به ماء است و همین طور تفسِرَه. 

 گوید:زبیدی می

ای برداری از چیز پوشیده یا کشف معنالفَسر آشکار کردن و تبیین نمودن است و پرده

 «3»باشد مانند، تفسیر. معقول می

ح دادن به معنای بیان و توضی« فسر»توان گفت: در کتب لغت، حظه اقوال فوق، میبا مال

ء، پرده برداری و آشکار نمودن امر پوشیده و مخفی و اظهار معنای معقول آمده شی

است و این امر اختصاصی به قرآن کریم ندارد هر چند استعمال آن در کشف معانی 

شناسان، برای آن معنایی ای از واژهلذا عده ای داردپوشیده آیات قرآنی، شهرت ویژه

شرح »و « ۲« »کشف معنای الفاظ و اظهار آن« »2»، «کشف مراد از لفظ مشکل»نظیر، 

 اند که ناظر به استعمال قرآنی این لفظ است.را نیز ذکر کرده« 3« »قصص مجمل قرآن

« سفر»از « 6»ق کبیر مسلم است اما این که با اشتقا« فَسر»چنین اشتقاق این کلمه از هم

برخی از متخصصین « ۹»مشتق شده باشد، فقط توسط برخی از لغویین مطرح شده، 

 «اند.قرآنی نیز آن را نقل کرده

 بدرالدین زرکشی و جالل الدین 

 ۹۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»اند. را نیز مطرح کرده« تفسِره»از « تفسیر»ی سیوطی اشتقاق واژه

 ی فوق اتفاق دارند.بر بیان و اظهار معنای در واژه در هر حال، اهل لغت،

 تعریف اصطالحی تفسیر

بسیاری از مفسران، تعریف اصطالحی آن را ارسال مسلمات گرفته، از ذکر تعریفی 

اند و با اعتماد بر وضوح معانی عرفی و متبادر و رایج آن، برای آن اغماض کرده

 «3»اند. ضرورتی در قلم زنی احساس نکرده

لی متخصصان علوم قرآنی و بعضی از مفسران، زمانی که در صدد تعریف اصطالحی و

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

اند که ذیلًا به ذکر چند تعریف از آن اند، کالم واحدی را مطرح نکردهآن بر آمده

 نیم:بسنده می

تفسیر، دانستن )شأن( نزول آیه وسوره و قصه های آن و نیز ترتیب مکی و مدنی و »

و منسوخ و خاص و عام و مطلق و مقید و مجمل و مفسر )مبین( محکم و متشابه و ناسخ 

ها و ای بر این موارد، علم حالل و حرام و وعده و و عیدها و أمر و نهیآن است و عده

 «2«. »اندعبرت و امثال قرآنی را نیز افزوده

 نویسد:و در میان مفسران أهل سنت، أبوحیان أندلسی در البحر المحیط خود می

یبحث فیه عن کیفیه النطق بألفاظ القرآن ومدلوالتها وأحکامها االفرادیه هو علم 

کتب تخصصی، « ۲»والترکیبیه ومعانیها التی تُحمل علیها حاله الترکیب، وتتمات ذلک. 

 ۹3، ص: ۲ج

تفسیر، علمی است که در آن از چگونگی نطق )تلفظ( الفاظ قرآن و مدالیل آنها و 

هایی بر گیرند و تتمهظ و معانی که در جمله به خود میاحکام تحلیلی و ترکیبی الفا

 آن، بحث می شود.

 نویسد:از شیعیان، طبرسی در مجمع البیان می

 «۱»التفسیر کشفُ المراد عن اللفظ المشکل ... و التفسیر البیان 

تفسیر پرده برداشتن از مراد و مقصود از الفاظی است که غامض و مشکل به نظر می 

 سیر بیان امری است.رسند ... تف

 گوید:و عالمه طباطبایی در المیزان چنین می

 «3»التفسیر وهو بیان معانی اآلیات القرآنیه والکشف عن مقاصدها ومدالیلها 

 های آنهاست.تفسیر بیان معانی آیات قرآن و آشکار ساختن اهداف و مدلول

 جمع بندی و نظریه
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 گردد:چند روشن می از بررسی تعاریف فوق و دیگر تعاریف نکاتی

. بین معنای لغوی و اصطالحی تفسیر همگونی و تقارب وجود دارد وهمگی بر کشف ۱

کنند. های آیات و الفاظ قرآن تأکید میبرداری از معانی و اهداف و مدلولو پرده

ای و ممکن است لفظی معنایی روشن و آسانی داشته باشد اما با ترکیب آن در آیه

د و هدف الهی، ابهامی در مدلول آن ایجاد گردد، در این جا مفسر ارتباط آن با مرا

برداری کرده، معنای درست ترکیبی آن را تواند با رعایت جوانبی، از این ابهام پردهمی

، «مشکل لفظ»رسد مقید کردن تفسیر به خصوص استخراج کند، در نتیجه به نظر می

باشد مگر اینکه قصد وی مشکل  اند، وجهی نداشتهکه مرحوم طبرسی فرمودهچنان

 بودن آن أعم از حالت استقالل و حالت ترکیبی آن در آیات باشد.

 ۹2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

. نظر به اینکه در تفسیر باید به نوعی مدلول و مراد آیات قرآن تبیین گردد، آن دسته 3

ات جزو روایپردازد، در صورتی از روایاتی که به ذکر مصادیق و یاشأن نزول قرآن می

 گیرند که به نوعی در فهم آیات قرآن مؤثر واقع شوند.تفسیری قرار می

های آیات، ممکن است نتواند . مفسر علیرغم روشن ساختن معانی واژه ها و ترکیب2

به « کشف مراد»مراد حقیقی خداوند متعال را از آیه احراز نماید لذا تغییر عبارت 

 «۱»رسد. جا و ضروری به نظر میبه « کشف احتمالی یا قطعی مراد»

ی قیودی که در تعاریف اعالم برای تفسیر در نظر گرفته شده است عبارتند . مجموعه۲

 از:

به قدر »، «۲« »مقاصد و مدالیل آیات»، «2« »مشکل بودن لفظ»، «3« »کشف واظهار»

خراج است»، «6« »آشکار سازی تصریحات و اشاره ها و نجواها»، «3« »طاقت بشری بودن

تطابق با قواعد لغت عرب و »و « 0« »مفاد استعمالی و مراد الهی»، «۹« »حکمها و حکمتها

 «.۷« »اصول عقالیی محاوره

که قید اول، الزم و ضروری است و عدم صحت قید دوم و چهارم را نیز بیان کردیم 
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 ت.ستوان به نوع خاصی از تفسیر اشاری مرتبط دانهم چنانکه قید پنجم و ششم را می

 ۹۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 تر از محدوده لفظ و معنای. تفسیر در نزد مفسران و صاحب نظران بسیار گسترده3

 افتد که پس از شرحظاهری آن است. در تفاسیر عرفانی و غیر آن، بسیار اتفاق می

شود که جزو لطایف و اشارات و الفاظ و اتضاح معانی آیات، به اموری پرداخته می

ست که هیچ نقشی در اتضاح معانی الفاظ ندارد بلکه از محتوای کالم و دقایقی ا

و « رالنظیر یذکر بالنظی»تراکیب الفاظ اموری برداشت شده، از باب تداعی معانی و یا 

گاهی نیز به الیه های فراتر از الیه سطحی و ظاهری لفظ « ۱»بوده، « الکالم یجر الکالم»

. که به علت امکان داللت ادبی یا عقالیی لفظ بر شودیعنی معانی باطنی پرداخته می

های ها، نمی توان آن را از حوزه تفسیر جدا دانست، چرا که به نوعی با لفظ و داللتآن

توان در حوزه دیگر مطرح نمود. بر همین اساس است که آن مرتبط بوده، آن را نمی

ردند، یکی از اطنی تقسیم کنظران تفاسیر را به دو دسته تفاسیر ظاهری و تفاسیر بصاحب

« 3»اند، های تفسیری را روش تفسیر اشاری یا رمزی و عرفانی به حساب آوردهروش

واین غیر از آن دیدگاهی است که تفاسیری که نه تنها مراد آیات الهی را تبیین نکرده؛ 

ه بسازد را جزو تفسیر دانسته اما از آن بلکه از قصد و هدف و معنای اصلی آیه دور می

 «2»کند. تفسیری به رای از نوع مذموم آن یاد می

 در اصطالح قرآن کریم، عبارت باشد از:« تفسیر»رسد تعریف دقیق از . به نظر می6

های قرآن و توضیح مقاصد و اهداف کشف و پرده برداری از ابهامات کلمات و جمله»

شکار آیات قرآن و آ و به عبارت دیگر، مقصود از تفسیر، تبیین مراد استعمالی« آنها

 کردن مراد جدی آن بر اساس قواعد ادبیات عرب و اصول عقالیی محاوره است.

 ۹3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 . تأویل2
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 اشاره

ین است که ریشه در روایات فریق« تأویل»ترین تعاریف اصطالحی بطن، یکی از شایع

ان تعریف لغوی و ی بطن قرآن، بینیز دارد. بدین جهت قبل از پرداختن به مقوله

 اصطالحی تأویل، نقش مهمی در روشن شدن تحلیل مفهومی بطن قرآن دارد.

 

 تعریف لغوی تأویل

 «تأویل»و « أول»است، در معاجم لغوی، « اول»مصدر باب تفعیل از ماده « تأویل»ی واژه

 گونه معرفی شده است.این

وّله به معنای در کالم تدبر و لسان العرب: أول به معانی رجوع است. أوّل الکالم و تأ

د که کنکرد. اوله و تاویله یعنی آن را تفسیر کرد و از لیث نقل میگذاری میارزش

تأویل تفسیر کالمی است که دارای معانی مختلفی است و تفسیرش جز با بیانی غیر از 

 «۱»باشد. لفظ آن درست نمی

و االیاله به  کندن بازگشت میء به آالصحاح: تأویل، تفسیر آن چیزی است که یک شی

 «3»معنی سیاست است. 

العین: تأوّل و تأویل، تفسیر کالمی است که دارای معانی مختلفی است و تفسیرش جز 

 «2»با بیانی غیر از لفظ آن درست نمی باشد. 

معجم مقاییس اللغه: اول به دو معناست: ابتدا امر و انتهای آن ... ان یؤول یعنی رجوع 

له به معنای سیاست از این باب است چرا که مرجع رعیت به راعی وصاحب کرد وإیا

آن است و از این باب است تأویل کالم و آن عاقبت کالم است و آنچه که کالم به آن 

 «۲»کند. رجوع می

 ۹6، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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 گرفته شده است یعنی به سوی« آلَ یَؤولُ»تهذیب اللغه: تأویل مرجع و مصیر است، از 

 «۱»آن مقصد حرکت کرد و أولته یعنی آن چیز را به سوی آن هدایت کردم. 

 د:آیشناسی چند نکته بدست میبا مالحظه تعاریف فوق و دیگر منابع مهم واژه

باشد که اکثر می« مرجع و عاقبت»بوده و به معنای « اول»ی . تأویل از ریشه۱

ر، تدبر و تفسی»اند و نیز به معنای دهبه آن تصریح کر« العین»شناسان، به جز مؤلف واژه

آن  اند. براساسباشد که آن را خلیل فراهیدی و جوهری و زبیدی متذکر شدهمی« بیان

چه در معجم مقاییس آمده این واژه از الفاظ متضاد است نظیر شراء که به معنای خرید 

هاء یک چیز باشد که به اول و انتو فروش و نیز به معنای مالک و مملوک و ... می

 شود.اطالق می

. در معاجم لغوی پس از قرن چهارم، معنای سومی نیز به جمع معانی پیشین افزوده 3

 شده است که از جمله ابن کثیر می گوید:

و المراد بالتأویل نقلُ ظاهر اللفظ عن وضعه األصلی إلی ما یحتاج إلی دلیل لوالُه ما 

 «3»ترک ظاهر اللفظ 

اندن ظاهر لفظ است از معنای اصلی و موضوع له آن به معنایی که مراد از تأویل برگرد

اثباتش نیاز به دلیل دارد دلیلی که اگر نباشد التزام به همان معنای ظاهری حتمی 

 شود.می

استعمال « 2»نقل شده است، « سبکی»و « کمالابن»و در تاج العروس، این معنا، از قول 

چهارم به بعد و عدم وجود اثری از قرآن در  تأویل در این معنای توسط لغویین قرن

معاجم پیشین، این احتمال را مطرح می کند که این معنای خاص، توسط متکلمان و 

 اصولیین در اثر تعمق در استعماالت و کاربردهای اصطالحی،

 ۹۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»وضع شده باشد. 

و  رجوع»ذکر گردیده اما معنای  در تهذیب اللغه موارد استعمال متعددی برای این واژه
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در همه مشترک است هم چنانکه تمام معانی مذکور برای تأویل را نیز می « بازگشت

« و مصیر عاقبت»به معنا رجوع برگرداند، به این بیان که « اول»ی توان با تأویلی به واژه

ه همان لفظ ببرگرداندن معنا « تفسیر و بیان»همان ارجاع به نهایت و سرنجام امر است و 

 ای برای ارجاع امور بهوضوح اولیه آن است و تدبر به معنای عاقبت اندیشی و وسیله

 عاقبت و نتیجه آنهاست.

، از «2»و البرهان زرکشی « 3». در بعضی از کتب علوم قرآنی نظیر االتقان سیوطی ۲

یا وبه معنای سیاست است، گ« أیاله»، «تأویل»شخص مجهولی نقل شده که اصل واژه 

تأویل کننده کالم، آن را به معنای اولیه و جایگاه اصلی خودش تدبیر وسیاست می 

کند. ولی این ریشه برای تأویل در هیچ کتاب لغتی یافت نشده است بلکه معاجم لغوی 

اند و از آن جا که برگردانیده« اول»را هم ریشه دانسته، هر دو را به « تأویل»و « إیاله»

سخن او در برابر گفته بزرگان اهل لغت قابل اعتنا نیست. « ۲» قایل آن مجهول است.

 ۹0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 تعریف اصطالحی تأویل

بت ها در کتب لغت هم ثبرای تأویل تعاریف مختلفی ذکر شده است که بعضی از آن

تر به تعریف آن پرداخته شده است و غالب شده است و در میراث روایی فریقین کم

ها و جمع آیات و روایات استعمال کننده این واژه و برداشت اقوال حاصل بررسی

 نهایی صاحبنظران است.

 بندی نمود:های زیر دستهتوان در قالبر برای تأویل را میمجموعه تعاریف مذکو

اند، الف( بعضی از تعاریف، تأویل را مرادف با تفسیر و نزدیک به آن معرفی کرده

نویسد: از ابوالعباس، احمد بن یحیی در مانند: تعریف بعضی از لغویین؛ ابن منظور می

ن دیدگاه ای« سیر یکی هستند.خصوص تأویل سئوال شد. وی گفت: تأویل و معنا و تف

های لغت، در بعضی از تفاسیر، نظیر تفسیر جامع البیان طبری و تفسیر عالوه بر کتاب
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 «3»قرطبی و دیگران مورد قبول واقع شده است. 

ای از تعاریف، ناظر به آیات متشابه قرآن که دارای چند وجه و معنا هستند، ب( دسته

ر تعریف زبیدی در تاج العروس، و تعریف اول استاد توان دذکر شده، نمونه آن را می

 گوید:معرفت یافت نمود، زبیدی می

تأویل ردّ یکی از دو احتمال موجود به آنچه که مطابق ظاهر است و گفته شده: تأویل 

همان تبیین معنای متشابه است و متشابه آن است که مفهوم آن، با قطع و بدون تردید 

 «2»د. آی)همانند نص( بدست نمی

 ۹۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 گوید:استاد معرفت در مورد تعریف اصطالحی تأویل می

تأویل دارای دو معنای اصطالحی در نزد مفسرین است: یکی از آن دو مخصوص باب 

متشابهات است ... و آن به معنای توجیه آن متشابه به صورتی است که عقل و شرع آن 

بیین مفهوم عامی است که در پس حجاب لفظی که پذیرند و اصطالح دوم آن، ترا می

 «۱»ابتدایاً بر حسب تنزیل، خاص به نظر می رسد، پنهان شده است. 

کند. نیز یاد می« بطن اصطالحی قرآن»ایشان در جای دیگر، از اصطالح دوم تأویل به 

«3» 

زن و اتوان، بغوی در تفسیر خود و بغدادی را در تفسیر خاز طرفداران این دیدگاه می

 «2»دیگران نام برد. 

ف اند. مانند تعریای دیگر از تعاریف، با توجه به معنای لغوی آن بیان شدهج( دسته

 و ابوطالب ثعلبی.« ۲»در تاج العروس « العباب»منقول از 

 سیوطی از ابو طالب ثعلبی نقل می کند که گفته است:

 ع به عاقبت امر گرفته شدهبه معنای رجو« أول»... تأویل تفسیر باطن لفظ است، از 

 «3»است. بنابراین تأویل إخبار از حقیقت مراد است و تفسیر اخبار از دلیل مراد است. 

تعریف مورد پسند در بعضی از تفاسیر نظیر تفسیر الفرقان، و تفسیر القرآن الکریم، سید 
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 مصطفی خمینی و منشور جاوید، استاد سبحانی را می توان در این 

 08، ص: ۲جکتب تخصصی، 

 «۱»گروه قرار داد. 

اند به ماهیت و حقیقت تأویل بپردازند به طوریکه قابل تطبیق د( دسته آخر، سعی کرده

توان به بر تمام استعماالت قرآنی و روایی تأویل باشد. از جمله این نگرش به تأویل، می

و ابن تیمیه  اییو نیز عالمه طباطب -که در قبلًا قبل بیان شد -تعریف دوم استاد معرفت

 اشاره کرد.

 عالمه طباطبایی در تعریف تأویل می نویسد:

باشد و به آن همانا تأویل در عرف قرآن همان حقیقتی است که یک چیز دارا می

ریزی شده است، مانند: تأویل رؤیا که عبارت از تعبیر آن کند و بر آن پایهبازگشت می

ت و تأویل فعل که همان مصلحت و است و تأویل حکم که عبارت از مالک آن اس

 «3»باشد و تأویل یک رخداد، علت واقعی آن است و .... غایت حقیقی آن می

 گوید:ابن تیمیه در همین زمینه می

باشد: یکی از آن دو، مترادف با تفسیر ... و اما تأویل در عرف سلف دارای دو معانی می

؛ به طوریکه اگر کالم طلبی باشد باشدو بیان است و دومی، همان مراد از کالم می

تأویل آن، همان عمل خواسته شده است و اگر کالم خبری باشد تأویلش همان چیزی 

 «2»شود. است که از آن خبر داده می

 جمع بندی و نظریه

 با بررسی دیدگاههای فوق، چند نکته، بدست می آید:

 . در دسترس نبودن تعریف مشخص از تأویل، از سوی شارع، سبب ۱

 0۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 اختالف شدیدی میان محققان و صاحبنظران گشته است.
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توان گفت: اصطالح رایج در نزد پیشینیان، همان ترادف معنای تأویل و تفسیر . می3

هد. اما دقدماء شهادت می بوده است و بر این امر بسیاری از کتب لغت و بعضی از قوال

و « ۱»به مرور زمان با تعمق در معنا و کار بردهای مختلف این واژه در قرآن کریم 

 روایات، دیدگاههای متفاوتی پدید آمد.

. هیچ یک از این تعاریف، به عنوان تعریف حدی مصطلح در علم منطق نبوده، بلکه 2

 جای مناقشه در جامعیت و مانعیت ازقبیل شرح االسم ویا تعریف لفظی می باشند، لذا

آنها نیست و اگر نقد و بررسی صورت می گیرد در جهت اشتمال آن بر کاربردهای 

مختلفی قرآنی و قابلیت صدق و هماهنگی هر چه بیشتر آن با اصطالح رایج در قرآن 

 کریم می باشد.

ن بیاناتی ه آشود این است ک. آنچه که در این میان، بیشتر به موضوع کتاب مربوط می۲

که امری فراتر از مدلول ظاهری ویا انتخاب یکی از مدالیل ظاهری آن، به وسیله امری 

اند به نحوی آن را به باطن به جز مدلول ظاهری آیات، را در تعریف خود گنجانده

اند. زیرا آنچه که در معنای باطن قرآن مورد اتفاق واقع شده، فرا قرآن مربوط نموده

ی مشترکی بین تعاریف تأویل و بطن قرآن تواند نقطهاست و این می لفظی بودن آن

 کریم به حساب آید.

 شاید به خاطر همین نکته باشد که در فروق اللغات و تعریف منقول از

 03، ص: ۲کتب تخصصی، ج

« ۱»چنانکه عالمه در بحار ثعلبی، باطن قرآن در تعریف واژه تأویل لحاظ شده است. هم

یابی به بطون تأویل را همان دست« 2»و دیگران « 3»ر مقدمه تفسیرش و ابن عربی د

یرد که گاند و در کنار آنان، روایت فضیل بن یسار از امام باقر )ع( نیز قرار میدانسته

 «۲»بطن را به تأویل تعریف کرده است. 

 . جری و تطبیق3
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 اشاره

مدالیل آیات را بر بعضی از  شود کهدر مصادر روایی شیعه، روایات فراوانی مشاهده می

کرده مصادیق آن جاری ساخته و تطبیق نموده است و آن را از مقوله بطن قرآن معرفی

 در علم تفسیر و در نتیجه ارتباط آن« جری و تطبیق»است. لذا مراد از بررسی اصطالح 

 نماید.با حوزه بطون قرآن ضروری می

 تعریف لغوی جری و تطبیق

نای جری و نیز تطبیق در زبان محاوره برای آشنایی با گفتار اهل لغت با روشن بودن مع

 نماییم.در مورد آن، معنای لغوی آن را، به صورت گذارا تبیین می

 آمده است:« جری»در لسان العرب در ذیل ماده 

، یجَرَی الماءُ والدُم ونحوه جَریاً وجِریَهً وجَرَیاناً وإنه لَحَسَنُ الجِریه، .... کتب تخصص

 02، ص: ۲ج

حسن »باشد، او آب و خون و غیره جریان کرد و مصدر جری و جریه و جریان می

 «۱»است یعنی دارای روش نیکویی است ... « الجریه

 آمده است:« طبق»و در ذیل ماده 

ء والجمع أطباق، وقد أطبَقه وطبّقَه فانطبَق وتطابَق الشیئان: تساوَیا الطبَق: غِطاءُ کّل شی

 «3»قهُ الموافقهُ والتطابق: اإلتفاق ... والمطاب

طبق، پوشش هر چیز را گویند و جمع آن اطباق است و در باب افعال و تفعیل استعمال 

می شود. تطابق دو چیز به معنای تساوی آندوست و مطابقه به معنای موافقت است و 

 تطابق یعنی توافق.

و به  --مصدر باب جری، در لغت «جری»گونه که مالحظه می شود اصطالح همان

معانی جریان داشتن و روان بودن است و کاربردهای مختلف آن به ریشه لغوی بسیار 
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ست و ا« طبق»مصدر باب تفصیل از ماده « تطبیق»چنانکه نزدیک و هماهنگ است. هم

باشد و همراهی استعمال این دو واژه از آن به معنای پوشاندن چیزی به طور کامل می

 گردد.ن یافتن چیزی بر چیز دیگر سبب پوشاندن آن میجاست که جریا

 تعریف اصطالحی جری و تطبیق

که برخی از مفسران به ویژه مرحوم عالمه طباطبایی « 2»جری، اصطالحی است روایی 

اند و اند ودر حلِ گره بسیاری از روایات تفسیری به کار بستهبدان توجه شایانی نموده

شود که باز به همان معناست. جری و نیز استفاده می« تطبیق»گاهی در کنار آن از واژه 

 توان اصطالحاً چنین تعریف کرد:تطبیق را می

 انطباق الفاظ و آیات قرآن، بر مصادیقی غیر از آنچه آیات در مورد آنها نازل 

 0۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «.۱»شده است، خواه آن مصادیق افراد باشند و خواه وقایع 

یف، مراد از الفاظ و آیات قرآن، اعم از معنایظاهری و مدالیل فرا لفظی و در این تعر

معنای توسعه یافته و تنقیح مناط شده است، چرا که جری و تطبیق در روایات که منشأ 

جعل این اصطالحند هم به مصادیق مدلول ظاهری اطالق شده و هم به مصادیق معنای 

 است.دیگری، اما مرتبط با آن، اطالق گردیده 

 چند نکته:

 در خصوص جری و تطبیق، چندین نکته الزم است مورد توجه قرار گیرد:

گذاران این تفکر در تفسیر و فهم آیات قرآنی، اهل بیت )علیهم السالم( . پایه۱

باشند و کراراً از آن استفاده کرده، بر دوستان و دشمنان و یا خویشتن، آیاتی را می

وان نمونه، فضل بن یسار از امام صادق )ع( در شرح روایت به عن« 3»اند. تطبیق نموده

 فرمایند:کند. حضرت مینبوی ظهر و بطن قرآن سئوال می

ظهرُه تنزیلُه، بطنُه تأویلُه، منه مَا مضی وَ منه مَا لم یَجِئ بَعدُ، یَجری کمَا تَجری الشَّمسُ و 
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تنزیل آن و باطنش، تأویل آن است.  ظاهر قرآن،« 2»ٌء منه وَقَعَ ... القمرُ، کلَّما جَاء شی

از تأویل، قسمتی قبلًا واقع شده و مسایلی هنوز تحقق پیدا نکرده است. قرآن همچون 

 خورشید و ماه جریان دارد و هر زمان تأویل چیزی از آن بیاید واقع خواهد شد ....

ر اصطالح جری از امثال این روایت، گرفته شده است. اهل بیت )علیهم السالم( د

روایتی دیگر علت جریان قرآن بر مصادیق جدید، در طول زمان، را خلود و جاودانگی 

 آن دانسته و عدم قابلیت قرآن برای تطبیق را مساوق با مرگ آیه 

 03، ص: ۲کتب تخصصی، ج

و این دلیل، پشتوانه عقالنی صحت و جواز این جریانها و « ۱»اند و قرآن قرار داده

 تطبیقهاست.

ر این شیوه توسط اهل بیت )ع( و جوالن آنان در این میدان، به معنای عدم اما ابتکا

جواز آن در میان اهل سنت نیست. ایشان نیز در مصادر روایی خویش کم و بیش 

تطبیقاتی را از صحابه و دیگران سراغ دارند. به عنوان نمونه خلیفه دوم به یکی از 

یَاتِکُمُ الدُّنْیَا گفته: آیه أَذْهَبْتُْم طَیِّبَاتِکُْم ِفی حَ مؤمنینی که اشتغال او به دنیا زیاد گشته بود

«3» 

با تو چه خواهد کرد؟ و خویشتن از این آیه، پند آموزی داشت، در حالی که سیاق آیه 

در مورد کفار است و خطاب خداوند به آنان در قیامت که وَیَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَرُوا 

و این تفاسیر عرفانی و اشاری و صوفی اهل سنت نظیر تفسیر « ۲»و « 2»ْبتُمْ عَلَی النَّارِ أَذْهَ

 ابن عربی و سهل تستری و ... است که مملو از این گونه تطبیقات است.

و جنجال برانگیز « 3»اما به علت گستردگی تطبیق در مصادر روایی شیعه از یک طرف 

ویی و استفاده نا أهالن از این شیوه بودن آن از طرفی دیگر و جریمعانی فرا ظاهری از س

، ص: ۲از سوی دیگر سبب شده است بعضی از کتب تخصصی، ج« 6»تعامل با قرآن 

06 

محدثین و مفسرین توجه شایانی به آن بنمایند. عالمه محمد باقر مجلسی، محدث 
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های تفسیری خود و در مواجهه با روایات تطبیقی، به وفور دیده بزرگ شیعه، در بحث

وزه این کوشد حاین تطبیقات و تذکراتی مشابه، می« باطنی بودن»ه که با تذکر شد

 «۱»روایات را تنقیح نماید. 

یی تفسیر توان در حوزهدر خصوص اینکه آیا مصادیق مذکور در روایات را می -3

نظران مطرح شده است، عالمه های مختلفی توسط صاحبآیات قرارداد یا خیر؛ دیدگاه

بیت تنها مفسری که به طور گسترده و با درایت تمام، به دفاع از این ایده اهلطباطبایی، 

بیت )علیهم السالم( پرداخته است، اخبار فراوانی را که در تطبیق آیات قرآن بر اهل

ته، دانس« جری»های مختلف وارده شده، از قبیل )علیهم السالم( ویا دشمنان آنان در باب

باطبایی این قبیل روایات را در زمره روایات تفسیری به شود که عالمه طو گفته می

چرا که در حوزه کشف معنا و پرده برداری از ابهامات معنایی « 3»آورد شمار نمی

قرآن، نقشی ندارند و صرف تطبیق بوده، بیانی است برای اتحاد مالک آیه با مصادیق 

نی بودن یک روایت، مذکور در روایات، لذا عالمه به کرّات پس از اشاره به باط

 ««و لیست بمفسِّره»یا « ءلیس مِن التفسیر فی شی»افزاید: می

فلَا  در آیه شریفه« أنداد»؛ و از نظریه پردازان اهل سنت، شاطبی در مقام توجیه تطبیق 

 «۲»تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً 

ر صحت ببر نفس اماره و یا شیطان توسط سهل تستری، معتقد است که، طریقه حمل 

 0۹، ص: ۲این عمل او، آن است که کتب تخصصی، ج

 «۱»بگوییم: این از باب ذکر تفسیر آیه نیست. 

ای از محققین با تقسیم مصادیق مختلف آیات قرآنی به قابل فهم وطبق اصول اما عده

اند که معارف و مصادیق نوع اول، در عقالیی محاوره وغیر آن، به این نتیجه رسیده

گنجند چرا که در چارچوب داللت عقالیی الفاظ بر معانی جای دارند می حیطه تفسیر

وبه همین لحاظ « 3»و بر مبنای قواعد ادبی واصول عقالیی محاوره قابل تبیین وتفسیرند 

گیرند، لکن معارف و مصادیق غیر قابل فهم وغیر منطبق بر در قلمرو کار مفسر قرار می
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جای دارند وباید یک نحوه تعبد در آن اعمال  اصول عقالیی محاوره در حیطه تأویل

شود تا مقبول واقع گردند. این قبیل از مصادیق وبطون در انحصار معصومین )علیهم 

آیات  باشد واین قبیل تطبیقاتی ازالسالم( بوده و حجیت آن به تبع حجیت اقوالشان می

 «2»باشد. قرآن از غیر معصوم فاقد حجیت وشرایط قبول می

 «۲»مثال در مورد آیه وَعَالمَاتٍ وَبِالنَّجِْم هُْم یَهْتَدُونَ بعنوان 

داود جصاص از امام صادق )ع( روایت کرده که حضرت فرمودند که نَجم رسول خدا 

 «3»باشند. )ص( و عالمات أیمه أطهار )علیهم السالم( می

ا ب واضح است که حضرت با توجه به معنای باطنی آیه و مصادیق غیر قابل دسترسی

اصول عقالیی محاوره و قواعد ادبی را بیان فرموده است؛ یعنی: پیامبر )ص( وایمه 

 های دینی و معرفتی،هایی هستند که در گمراهی)علیهم السالم( ستاره

 00، ص: ۲کتب تخصصی، ج

باشند. این در حالی است که در روایت دیگری، راهنمای گم گشتگان حقیقت جو می

رش و او از پدرانش از امام علی )ع( نقل کرده است که پیامبر امام صادق )ع( از پد

 )ص( فرمودند:

ای است که غروب ]مراد از[ وَبِالنِّجمِ هُم یَهتَدُونَ ستاره جُدَی است؛ زیرا آن ستاره

شوند. کند و بنای قبله بر آن است و به وسیله آن اهل خشکی و دریا راهنمایی مینمی

«۱» 

روج مصادیق از دایره تفسیر آیات و نیز انتساب آن به عالمه، رسد کلیت خبه نظر می

در صورتی که بیان مصداق برای آیه، جنبه کاشفیت داشته، « 3»صحیح نباشد 

ی نوعی تبیین و پرده افکنی از معنای ظاهری و یا حتی عمیق و باطنی آن دربردارنده

وایات تفسیری قرار داد. لذا، ی رتوان آن را در فهم آیه مؤثر دانسته، در زمرهباشد. می

عالمه در مواردی بطن قرآن را جزو حوزه تفسیر شمرده است. به عنوان نمونه وی در 

 «2»ذیل آیه شریفه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ َلا تَقْرَبُواْ الصََّلاهَ وَأَنتُْم سُکَارَی ... 
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ن قبیل تفسیراً لآلیه مِ یکون»گوید: و تفسیر سکاری و مستی به خواب در روایت، می

بیان مستی به خواب، تفسیر و از قبیل بطن است و «: البطن و یمکن أن یکون مِن الظهر

 0۷، ص: ۲ممکن است از قبیل ظهر قرآن نیز باشد. کتب تخصصی، ج

ترین نکته که سبب طرح این مبحث گردید، ارتباط آن با بطن و باطن قرآن . مهم2

که بخش عمده ای از « ۱»ی جری و تطبیق در زمینه است. با وجود صدها روایت

مصادر تفسیر روایی شیعه و بخشی از کتاب تفسیر روایی اهل سنت را به خود 

اختصاص داده است، بررسی جایگاه آنها در محدوده ظاهر و یا باطن قرآن مهم 

 نماید.می

یقی ایات تطبباید گفت در میان قدماء کمتر دیده شده که به این زاویه از مبحث رو

پرداخته شده باشد و در بین محققین معاصر، بعضی به دوگانگی و جدایی تطبیق از 

مسئله باطن رسیده و بعضی دیگر، جری و تطبیق را از مقوله بطون آیات به شمار 

 «3»اند. آورده

اری ی تنزیل وتأویل جعالمه طباطبایی بر این باور است که جری وتطبیق در دو حوزه

بدین معنا که مدلول ظاهری آیات قرآن قابل تطبیق بر شأن نزول خود و « 2»است 

گونه که معنای فراتر از مدلول ظاهری و مصادیق مشابه با آن در طول زمان است همان

یا به تعبیر عالمه حقیقت متعالی آیه نیز دارای مصادیق است که مصادیق تأویلی آیه 

آید که ایشان جری و تطبیق را جزو باطن بر میاز تعبیرات مختلفِ عالمه « ۲»باشند. می

ف با عط« بطن»و « جری»دانند، چرا که در موارد متعددی در تفسیر خود، بین آیه نمی

 جدایی انداخته یکی از آن دو را« أو»تخییری 

  ۷8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»سازند. به صورت احتمالی بر آن موارد منطبق می

ای ، توجه به چند نکته در میان روایات، نقش تعیین کنندهبرای رسیدن به پاسخ صحیح

 دارد:
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کنند از جمله اولًا: روایاتی وجود دارد که به باطنی بودن روایات جری، تصریح می

و « 3»کند روایت فضیل به یسار است که باطن قرآن را جری تأویل آن معرفی می

کند، حضرت قرآن سؤال میحمران بن أعین از امام باقر )ع( در خصوص ظهر و بطن 

 فرماید:می

ظهرُه الذینَ نَزَلَ فیهِم القُرآنُ و بَطنُه الَّذینَ عَمِلُوا بأعمَالِهم، یَجرِی فِیِهم مَا نَزَلَ فی 

 «2»أولئِکَ 

ند که باشاند و باطن آن کسانی میظاهر قرآن کسانی هستند که مورد نزول قرآن بوده

ی آنان نازل شده، بر اینان نیز جاری آنچه درباره اند،عملکردی شبیه به آنان داشته

 است.

ی شریفه قلْ روایت دیگر از محمد بن منصور است که از امام کاظم )ع( در مورد آیه

 «۲»إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحَِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا َومَا بَطَنَ 

 فرماید:کند، حضرت میسئوال می

باشند و باطنش تمام محرمات مذکور در قرآن، ظاهر آن می قرآن را ظهر و بطنی است،

های قرآنی، در ظاهرند و باطن آنها، باشند و تمام حاللایمه و پیشوایان ظلم و ستم می

 «3»باشند. ایمه و پیشوایان حق می

 ۷۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ه د و باین روایات، به وضوح داللت بر باطنی بودن موارد جری و تطبیق آیات دارن

اینها، این روایت که بطن قرآن را به پند و موعظه گرفتن از عملکرد پیشینیان تعریف 

 «۱»توان افزود. کند، میمی

ثانیاً: جری و تطبیق آیات بر مصادیق جدید، در همه روایات، به گونه یکسانی صورت 

 فنگرفته است. گاهی تطبیق بر اساس شباهت با مصداق مذکور در آیه بوده و صر

یّهَا یَا أ»گردد نظیر تعمیمی که در خطابات وجود همگونی مالکی، سبب تعمیم می

شود. و گاهی با اخذ بر امیر مؤمنان )ع( و یا تمام مسلمانان مشاهده می« الَّذینَ آمَنُوا
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قواعد کلی از آیات از طریق قوانینی همچون سبرو تقسیم و تنقیح مناط و تطبیق آن بر 

ها شود. و در شکل سوم آن، تعمیمه، جری و تطبیق محقق میهای آن قاعدمصداق

یفه ی شررسند. به عنوان مثال در آیهتر از دو مورد قبل به نظر میتر و دقیقپیچیده

اعَ بَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَایِکَهِ رُسُلًا أُولِی أَجْنِحَهٍ مَّثْنَی وَثُالثَ وَرُ

 «3»ءٍ َقدِیرٌ یَزِیدُ فِی الْخَلِْق مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْ

کند که در تفسیر عبارت یَزیِدُ ِفی الخَلقِ مَا یَشَاء عالمه طباطبایی، سه روایت را ذکر می

کند که حضرت فرمودند: در یکی از آنها امام رضا )ع( از رسول خدا )ص( نقل می

نگاه، این افزاید، آصدای نیکو بخوانید که قرایت نیکو به زیبایی قرآن می قرآن را با

عبارت یَزیِدُ فِی الخَلِق مَا یَشَاء را قرایت فرمودند. و در روایت دوم از امام صادق نقل 

شده که فرمودند: قضا و قدر دو مخلوق خدایند و خدا در خلقتش آنچه بخواهد افزونی 

ابو هریره از رسول خدا )ص(، زیادی در خلقتش را همان  دهد. و در روایت سوم،می

 روی زیبا و صدای 

 ۷3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ل افزاید که اینها از قبینیکو و شعر خوب نقل می کند. عالمه در ذیل این سه روایت می

 «۱»جری و تطبیق کلی بر مصادیق است نه تفسیر. 

ی شریفه دارد، تفسیر صبر در آیه گری بیشتریمثال دیگری که در این راستا روشن

 «3»وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّْبرِ وَالصَّلَاهِ ... 

عالمه بر آن است که این تفسیر، ازباب ذکر « 2»به روزه، توسط امام صادق )ع(، است. 

 «۲»مصداق و جری است. 

ری هشود که، تطبیق در این نمونه از آیات، همراه با توسعه معنایی مدلول ظامالحظه می

 صورت گرفته است.

به عبارت دیگر، مصادیقی معنایی برای معنای ظاهری ذکر شده که با تعمیم خود صبر 

ها و دیگر خصوصیات مالیکه متفاوت است. بر افراد مختلف آن و یا ازدیاد خلقت
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تفسیر فزونی خلقت به قضا و قدر و یا روی زیبا و صدای نیکو یا شعر خوب، وقتی 

را تعمیم داده و به این علت که در مالیکه « خلق در مالیکه»ی میسر است که معنا

خصوصیتی وجود ندارد، از الف والم عهد آن نیز عبور کرده، معنای توسعه یافته را بر 

 این مصادیق جری دهیم.

های مختلف و متفاوت تطبیقی، پاسخ سئوال مطرح شده، یکسان حال با وجود این گونه

 نخواهد بود.

د بایست دارای این ویژگی باشو تطبیق برای درج در حوزه بطون قرآن، میثالثاً: جری 

که سبب تداوم رسالت قرآنی و پویایی و طراوت و حیات آن باشد چرا که به این مسئله 

رسد این که یک به نظر می« 3»در همان روایات جری که گذشت، اشاره شده است. 

 ۷2، ص: ۲لف کتب تخصصی، جشخص، خود و یا دیگران را مورد خطاب آیات مخت

قرآنی ببیند خواه این امر را از تطبیق صرف آیه بر احواالت بدست آورد یا پس از أخذ 

قاعده کلی و جریان آن در مورد مصداق آن باشد، از موت آیات که با موت أهل آن 

 کند.گردد، جلوگیری میمطرح می

ات یا باطنی بودن مصادیق آیرسد در خصوص ظاهری با توجه به نکات فوق، به نظر می

توان حکم کلی نمود. هر چند اصل اولی این است که مصداق یک مفهوم، در نمی

حیطه ظاهر آن قرار گیرد و حجیت و سایر پیامدهای آن در ذیل حجیت ظهور آن 

ای های جدیدی که درج آنها در ذیل آیهمفهوم مطرح گردد، اما در مورد مصداق

ن نظر که مالک صحت صدق مفهوم آن آیه بر این افراد خاص، آشکار نیست، از آ

شود، در جدید ظاهر و ظاهری نبوده و به امری فراتر از مدلول ظاهری آن مربوط می

گیرند. حال اگر این مصداق و جری از راه تنقیح مناط حیطه باطن آیات قرآن قرار می

باطن  مسئله را نیز به و سبرو تقسیم و یا قواعد صحیح و دقیق دیگر آمده باشد و این

این جری و تطبیق، امری باطنی خواهد بود، به عبارت دیگر « ۱»قرآن مربوط بدانیم، 

چنانچه از طریق توسعه معنایی آیه، مصادیقی جدید برای مفهوم کلی، یافت شود، در 
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گیرد. این مطلب با روایات مذکور در نکته اول همخوانی ی باطن آیه قرار میمحدوده

که جریان مفاد فرا ظاهری آیه است جزو باطن « 3»اساس، جری تأویل بر ایندارد. 

باشد چرا که از مفهوم و مدلول ظاهری آیه تجاوز و برای امری باطنی، مصداق یابی می

از آن جا که همراه « 2»شده است ومصداق محلّالت و محرمّات بودن ایمه حق و باطل 

ن آشکار نیست، در حیطه باطن آیات حالل و با عبور از مدلول ظاهری بوده، مالک آ

 حرام قرار می گیرد. لذاست که در روایتی می بینیم از اینکه هر آیه ای بر هر

 ۷۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

و این نشان از آن دارد که مالک صحت صدق « ۱»کسی تطبیق شود نهی شده است. 

دخول در آن برای  این آیه خاص بر آن شخص معین به باطن آیه مربوط می شود که

همگان جایز نیست و إال اگر جری آیات و ذکر مصادیق در محدوده ظاهر آیه خالصه 

می شد نهی از آن به معنای نهی از پرداختن به امور داللی و تفسیری ظاهری، بوده و 

 قابل قبول نبود.

بت سخالصه پاسخ به اینکه، آیا جری و تطبیق مربوط به ظاهر قرآن است یا باطن آن، ن

باشد، چنانچه مصداق مورد جری دارای مالکی های متفاوت، مختلف میبه جری

گنجد و چنانچه مصداقیت آن برای آیه آشکار و واضح باشد در ذیل ظهر آیه می

آشکار نبوده، بلکه برای مفهومی کلی أعم از مفاد آیه مصداقیت داشته باشد و یا در 

ر آیه و مربوط به بطن آن، قرار بگیرد به باطن ذیل تعالیم و مفاهیم استخراج شده از ظه

 آیه مربوط می شود.

. اصطالح تفسیری جری وتطبیق در مکتب أهل بیت، همان اصطالح علوم قرآنی و ۲

است و مقصود از این قاعده عمومیت « العبرهُ بعموم اللفظ ال بخصوص السّبب»أصولی 

. زیرا آنچه به عنوان شأن باشدالفاظ قرآنی و عدم اختصاص آن در شأن نزولش می

شود که حکم آیه تنها به آن واقعه محدود شود پس مورد نزول وارد شده، موجب نمی

نمی تواند وارد را تخصیص بزنید ... مثلًا مدحی که در حق مؤمنان یا مذمتی که در حق 
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افراد دیگر نازل شده، علتش وجود بعضی صفات در آنها بوده است ونمی توان آن را 

خصی که آیه در مورد اونازل شد محدود دانست در صورتی که همان صفات در به ش

 گروه دیگری که پس از اویند وجود داشته باشد.

 ۷3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 گوید:ابن تیمیه پس از ذکر اقوال راویان شأن نزول بعضی از آیات می

فإنّ  ون غیرهم،فالذین قالوا ذلک لم یقصدوا أن حکم اآلیه تختص بأولئک األعیان د

هذا ال یقوله مسلم و ال عاقل علی اإلطالق، والناس وإن تنازعوا فی اللفظ العام الوارد 

علی سببٍ: هل یختص بسببه؟ فلم یقل أحدٌ إنّ عمومات الکتاب والسنه تختص 

بالشخص المعیّن، وإنما غایه ما یقال أنها تختص بنوع ذلک فیعُّم ما یشَبهُه، وال یکون 

یها بحسب اللفظ! واآلیه التی لها سبب معیّن، إن کانت أمرًا ونهیاً، متناوله لذلک العمومُ ف

الشخص ولغیره ممّن کان بمنزلته، وإن کانت خبراً بمدح أو ذم، فهی متناوله لذلک 

 «۱»الشخص ولمن کان بمنزلته 

 کسانی که آن )فالن آیه در مورد فالن شخص نازل شده( را گفتند منظورشان این نبوده

شود، چرا که که حکم آن آیه مخصوص همان اشخاص است و شامل غیر آنان نمی

گوید و مردم هر چند در اینکه این حرف را هیچ مسلمانی و هیچ عاقلی در هیچ جا نمی

لفظ عام نازل شده بر یک سبب خاص، دالّ بر اختصاص آن عام در آن سبب خاص 

ه عمومات قرآن و سنت مختص به باشد اختالف کرده اند اما هیچ کس نگفته است ک

شخص معینی است، نهایت چیزی که می توان گفت آن است که آن عمومات 

مخصوص آن شخص نوعی باشد وشامل آن افرادی از نوع او می شود که با او شباهت 

دارند و تعمیم آن بر اساس لفظ نمی باشد وآیه ای که دارای سبب نزول معینی است 

است، شامل آن شخص و غیر او که به منزله او هستند می شود  اگر مشتمل بر امر و نهی

و اگر مشتمل بر خبری مدحی یا سرزنشی باشد، شامل آن شخص و غیر او که به منزله 

 گردد.او هستند می
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آنچه که « 3»اند. سایر مفسران و از جمله عالمه طباطبایی نیز به این مطلب اشاره کرده

 دهد ایمان به خلود و جاودانگی قران ومی مفسران را بر این اعتقاد یاری

 ۷6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 جریان معارف آن بر نسلهای مختلف در زمانهای مختلف است.

ی جری و تطبیق، ضروری است، ی مهم دیگری که پرداختن به آن در زمینه. مسئله3

بحث حجیت و صحت این گونه از تطبیقات در مصادر روایی فریقین است. گرچه 

تری دارد و ما در بحث حجیت بطون قرآن تا رداختن به این امر نیاز به مجال گستردهپ

توان گفت که ای به این قسم از بطون اشاره خواهیم کرد، اما در اینجا اجمالًا میاندازه

اگر تطبیقات صورت گرفته به حد قطع رسید و براساس قواعد ادبی و عقالیی محاوره 

مناط آیه و تجرید آن از خصوصیات غیر دخیل در هدف و پیام و یا از راه تنقیح « ۱»

اصلی آیه باشد به شرط دقت در تنقیح مناط و شناخت درست خصوصیات دخیل و غیر 

ی أهل فن و آشنایان با قرآن و علوم قبول آن از ناحیه« 2»و شروطی دیگر، « 3»دخیل 

یزی است که تمام قرآنی، ممکن است، بدون اینکه دارای محذوری باشد و این چ

ولی چنانچه این تطبیق در حد ظن و « ۲»اند. اصولین و دانشمندان فریقین به آن پرداخته

توان آن را به آیات قرآن و خدای احتمال متوقف شود، قبول آن ممکن نیست و نمی

 «3»سبحان نسبت داد. 

نها بسیار آ شود که جری دراما در تفاسیر فریقین خصوصاً شیعه، تطبیقاتی مشاهده می

 توان ربطی داللی بین معنای استخالص شده پیچیده بوده، به سختی می

 ۷۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

از آیه مربوط و مصداق منطبق بر آن معنا جستجو کرد. در این گونه از تطبیقات، پر 

واضح است که دست برداشتن از ظاهر آیه همانند اثبات مصداق مخفی و غیر واضح 

ز به دلیل دارد و بدون آن قبول چنین جری و تطبیقاتی مشکل است. ولی برای آن، نیا

براساس عقاید شیعه، این تطبیقات اگر از سوی معصوم )پیامبر )ص( و اهل بیت( 
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صورت گرفته باشد، به دلیل حجیت مطلق کالمشان، مورد قبول خواهد بود هر چند 

ت صورت جزو تأویالر اینکیفیت صدق آیه بر مصادیق، برای ما روشن نباشد، در غی

 ناروا و تفسیر به رأی است.

 ۷۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 فصل دوم: تحلیل مفهومی بطن قرآن

 مقدمه

ها و های مطرح در خصوص تحلیلدر این فصل که به بیان و بررسی دیدگاه

های ارایه شده در مورد مفهوم بطن قرآن در اصطالح حوزه علوم قرآنی و تفسیر تعریف

 ی نظریات مرتبط با آن، بیان شده و مورد بررسیاص یافته است، سعی شده کلیهاختص

توان درروایات یافته و آراء بعضی از قرار گیرد. در این میان بعضی از تعاریف را می

چنانکه آرایی دیگر با توجه به مبانی ورزان را ناظر به آن روایات دانست. هماندیشه

شناختی عرفانی بیان شده است که پس از ذکر  های معرفتچون نگرشدیگری هم

های نزدیک و مشابه اقدام ی هر دیدگاه، در نهایت به دسته بندی دیدگاهجداگانه

 کنیم.می

مناسب است قبل از پرداختن به تحلیل مفهومی بطن، به مفهوم آن در عرف و اصطالح 

 أهل لغت اشاره شود.

اجم لغوی یکسان بوده، به عنوان نمونه، در مع« بطن»مفهوم بطن در لغت معنای لغوی 

 کنیم:عبارات لسان العرب و مفردات راغب را ذکر می

 ۱83، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 در لسان العرب آمده است:

انسان و حیوانات، همان معنای معروف و خالف ظهر و پشت است و جمع بطن، « بطن»
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آن است و در وصف قرآن أبطُن و بُطون و بَطنان است و بطن هر چیزی جوف و درون 

ای از آن ظهر و بطن است، مراد از ظهر، آن است که عزیز آمده است که برای هر آیه

بیانش ظاهر باشد و مراد از بطن، آن است که به تفسیرش نیاز افتد مانند: باطن که 

 «۱»برخالف ظاهر است و جمع آن بواطن است. 

 معجم مفردات الفاظ قرآن:

جمع آن بطون است ... و بطن بر خالف پشت وکمر در تمام اصل بطن، عضو است و 

 شود و بطن یکموجودات است و به جهت پایین، بطن و به جهت باال، ظهر گفته می

شئ و بطن صحرا به آن تشبیه شده است و به هر امر پوشیده و غامضی بطن، به هر چیز 

شود ظاهر و به یشود و به آنچه که مورد درک حواس واقع مآشکاری، ظهر گفته می

 «3»شود. ماند باطن گفته میآنچه که پنهان از آن می

 نویسد:می« ظهر»راغب در ذیل ماده 

مراد از علم باطن، گاهی اشاره به معارف ارزشمند و علوم غیبی است و گاهی اشاره به 

 «2»علوم دنیوی و أخروی است. 

عنای داخل و درون یک شئ ی بطن به مبا توجه به اتفاق نظر دانشمندان لغت، واژه

ی شود که این خفاء و نهفتگباشد و در مورد هر چیز مخفی و پنهانی نیز استعمال میمی

ممکن است مربوط به حواس ظاهری و یا نسبت به امور دنیوی و در خصوص معارف 

 بوده باشد.

 ۱82، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 مفهوم بطن در اصطالح

و باطن قرآن در مصادر روایی شیعه و اهل سنت و هایی از بحث ظاهر با وجود ریشه

إشاره پیامبر أکرم )ص( و ایمه )علیهم السالم( و نیز صحابه در بسیاری از تفاسیر قدماء 

وبعضی به ذکر « ۱»به این امر پرداخته شده « تفسیر طبری»شیخ طوسی و « تبیان»همچون 
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ت در ین در بررسی مسئله بطن، دقاند. بنابراای داشتهتعریفی از بطن و باطن قرآن اشاره

 ای است.آراء صاحبنظران دارای اهمیت ویژه

در این خصوص، آراء و نظریات مختلفی بیان شده که بعضی با توجه به روایات وارده 

 بندی روایات و برداشت مفسر از مجموعدر این زمینه و بعضی در نتیجه استنباط و جمع

 ذیلًا به تقسیم و دسته بندی آنها خواهیم پرداخت.باشد که آنها و آیات قرآن کریم می

 مفهوم بطن در اصطالح

 اشاره

هایی از بحث ظاهر و باطن قرآن در مصادر روایی شیعه و اهل سنت و با وجود ریشه

إشاره پیامبر أکرم )ص( و ایمه )علیهم السالم( و نیز صحابه در بسیاری از تفاسیر قدماء 

وبعضی به ذکر « ۱»به این امر پرداخته شده « تفسیر طبری»شیخ طوسی و « تبیان»همچون 

ر اند. بنابراین در بررسی مسئله بطن، دقت دای داشتهتعریفی از بطن و باطن قرآن اشاره

 ای است.آراء صاحبنظران دارای اهمیت ویژه

در این خصوص، آراء و نظریات مختلفی بیان شده که بعضی با توجه به روایات وارده 

 بندی روایات و برداشت مفسر از مجموعزمینه و بعضی در نتیجه استنباط و جمعدر این 

 باشد که ذیلًا به تقسیم و دسته بندی آنها خواهیم پرداخت. آنها و آیات قرآن کریم می
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 «تأویل»به « باطن»تعریف 

هایی است که در مورد ترین دیدگاههمسان نگری معنای باطن و تأویل جزو باسابقه

 تعریف بطن و تأویل ارایه شده است. چرا که این نگرش ریشه در روایات فریقین دارد:

عن فضیل بن یسار قال سألتُ أبا جعفر )ع( عن هذه الروایه: مَا مِنَ القُرآنِ آیه إلّا وَلهَا 

ظهُره تنزیلُه وَبَطنُه تأویلُه، مِنه مَا مَضَی وِمنهُ ما لَم یکُن یَجری کَما : »فقال« ظهرٌ وبطنٌ

ءٍ مِنه، یکونُ علَی األموَاتِ کمَا یکونُ علَی تَجری الشَّمسُ والقمرُ، کلمَّا جاءَ تأویلُ شی

« علمه.وَن فِی العِلمِ نحنُ نَاألحیَاء قال اهللُ تبارَک وَتَعالی: وَمَا یَعلَمُ تَأوِیلَهُ إلّا اهلُل وَالرَّاسِخُ

 ۱8۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج« 3»

ه ی این روایت پرسیدم کاز فضیل بن یسار نقل شده که گفت: از امام باقر )ع( درباره

ای در قرآن نیست مگر اینکه ظهر و بطن دارد. حضرت فرمود: ظهر گوید: هیچ آیهمی

 ی امور گذشته استز آیات دربارهباشد. برخی اآن، تنزیل آن و بطن آن تأویل آن می

چون جریان خورشید در و برخی چیزها است که هنوز پدیده نیامده، این حقایق هم

کند، آن زمانی که تأویل چیزی از آن فرا رسد ]واقع خواهد بسترش جریان پیدا می

شود. خداوند متعال چنانکه بر مردگان جاری میشد[، بر زندگان جریان دارد آن

ماییم که تأویل آن را « داند مگر خدا و راسخان در علمتأویل آن را نمی»ید: فرمامی

 دانیم.می

روایت دیگر از ابن أذینه است که از امام باقر )ع( در مورد روایت ظهر و بطن و معنای 

 فرمایند:پرسد، حضرت میاین دو می
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ظهر ].....[، و بطن همان « ۱»جِئ ... ظهرٌ وَ بطنُ هوَ تأویلُها، مِنه مَا قد مَضی وَ مِنه مَا لم یَ

تأویل آن است، بعضی از آن گذشته است و قسمتی دیگر از تأویل، هنوز نیامده است 

.... 

ای توان یافت که تلویحاً به این دیدگاه اشارهدر این زمینه روایات دیگری را نیز می

اج اشاره به إندر دارند، نظیر روایت فضیل بن یسار از امام باقر )ع( که حضرت پس از

ی خروج از ضاللت به سوی هدایت به عنوان یک معنای باطنی و غیر ظاهر برای آیه

این « هَذا تأویلُها األعظَم»فرمودند: « 3»شریفه: وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاَس جَمِیعاً 

علی بن ابراهیم، شاید به خاطر وجود همین روایات است که « 2»تأویل اعظم آیه است. 

مُحدث بزرگ شیعه، در تفسیر خود پس از ذکر حدیثی از اهل سنت در تعریف باطن، 

 نویسد:می

 ۱83، ص: ۲کتب تخصصی، ج

... والمراد من بطن القرآن تأویله کما قال: وال یعلم تأویله إلّا اهلل والراسخون فی العلم و 

« ....۱» 

نماید. وی در تفسیر خود، در نقل می« بلخی»و « طبری»و شیخ طوسی این دیدگاه را از 

 خالل ذکر چند وجه برای باطن قرآن کریم آورده است:

« 3».... والثالث: معناها أن ظاهرها لفظها وباطنها تأویلها، ذکره الطبری واختاره البلخی 

باشد که طبری معنی سوم آن است که ظاهر آیه لفظ آن است و باطن، تأویلش می

 و بلخی آن را پسندیده است.را آورده آن

شریف رضی نیز در خالل ذکر اقوال مطرح در تعریف بطن، به این دیدگاه نیز اشاره 

 «2»کند. می

وعالمه مجلسی نیز در ذیل روایتی از أمیرمؤمنان علی )ع( که در جواب سلیم ابن قیس 

موخت؛ من آ فرماید که پیامبر اکرم )ص( تأویل تمام آیات و تفسیر آن را بههاللی می

 گوید:می
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در میان اهل سنت، ابن عباس تعبیری « ۲»قوله )ع(: تأویلُها وتفسیرُها أی بطنُها وظهرُها. 

 کند:در این خصوص دارد که آن را آلوسی چنین نقل می

مما یؤید أن للقرآن ظاهراً و باطناً ما أخرجه ابن أبی حاتم من طریق الضحاک عن ابن 

ونٍ وفنونٍ و ظُهورٍ وُبطون ال تَفنی عجایبُه وال تُبلَغ غایتُه، مَن عباس قال: القرآن ذو ُشج

 أوغل فیه برفٍق نجی ومن أوغل فیه بعُنف هوی، أخبارٌ وأمثال وحاللٌ 

 ۱86، ص: ۲کتب تخصصی، ج

وحرام وناسخٌ ومنسوخ ومحکمٌ ومتشابَه وظهرٌ و بطن، فظهرُه التالوه و بطنُه التأویل 

 «۱»و جانبوا به السُّفهاء فجالِسوا به العلماءَ 

کند آن روایتی است که از جمله اموری که وجود ظاهر و باطن را برای قرآن تأیید می

گوید: قرآن دارای کند. وی میابن أبی حاتم از طریق ضحاک از ابن عباس نقل می

س با رسد. هر کپذیرد و نهایت آن فرا نمیظاهر و باطن است، شگفتیهای آن پایان نمی

ارا )واحتیاط( بدان پردازد نجات یابد و آن کسی که از روی شدت )وتندی( بدان مد

پردازد سقوط خواهد نمود. قرآن شامل خبرها، مَثَلها و حالل و حرام و ناسخ و منسوخ 

باشد. پس ظاهر آن تالوت است و باطن آن تأویل. و محکم و متشابه و ظاهر و باطن می

له نشست و برخاست کنید و به وسیله آن از سفیهان فاص پس به وسیله قرآن با دانشمندان

 بگیرید.

سیوطی در تفسیر خود از ابن عباس روایتی را با همین مضمون وبا اندکی اختالف در 

 تعابیر چنین آورده:

 «3»إن القرآن ذوشجونٍ وفنون وظهورٍ وبطون ... فظهرُه التنزیل و بطنُه التأویل 

واع واحوالی است وظاهر ها و باطنهایی دارد .. پس ظهر همانا قرآن دارای شاخه ها وان

 باشد.آن تنزیلش و باطن آن، تأویلش می

 و در اإلتقان در تعریف سوم از بطن قرآن آمده است.

 0030300ن آ « 2»... الثالث: أّن ظاهرَها لفظُها و باطنَها تأویلُها ... 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 و در همین کتاب با عبارت ذیل آمده است:

 «۲»الوه وَ الباطُن التأویل فالظاهُر الت

 ۱8۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 آورد:یکی دیگر از دانشمندان اهل سنت، بغوی است که در شرح السنه می

ه و فیقال الظاهر لفظ القرآن والباطن تأویل« لِکُلّ آیهٍ مِنها ظهرٌ وبَطن»اختلفوا فی تأویل 

« ...۱» 

فته اند، گاختالف کرده« ر و بطن استای ظهبرای هر آیه»دانشمندان در تبیین روایت 

 باشد و ...شود که ظاهر قرآن لفظ آن است و باطن آن تأویلش میمی

 گوید:طبری نیز در تفسیرش، پیرامون ظاهر و باطن می

 «3»فظهره الظاهر فی التالوه و بطنه ما بطن مِن تأویله 

ن معنا از تأویل است باشد و باطن قرآن، آظاهر قرآن آن است که در تالوت آشکار می

 که مخفی است.

ت داری اسشود تعریف بطن قرآن به تأویل، تعریف پر طرفطور که مالحظه میهمان

د باشد. بر همین اساس است که استاهایی در روایات فریقین میکه دارای سوابق و ریشه

 نویسد:معرفت نیز بطن قرآن را یکی از دو معنای تأویل شمرده، می

الم فی حقیقه التأویل أنه یُستعمل فی موردین: األول: توجیه المتشابه .... یتلخّص الک

الثانی: فی المعنی الثانوی للکالم، المعبَّر عنه بالبطن، تجاهَ المعنی األولی المعبَّر عنه 

 «2»بالظهر ... 

 ۱80، ص: ۲کتب تخصصی، ج

د است، اول: در در مورد حقیقت تأویل خالصه آن است که استعمال تأویل در دو مور

توجیه وبیان یک امر متشابه ... دوم: در معنای ثانوی کالم است که از آن به بطن تعبیر 

 شود.کنند، در برابر معنای اولی کالم که از آن به ظهر وظاهر تعبیر میمی

 گوید:وی در جای دیگر در مورد علت تسمیه بطن به تأویل می
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ظاهر مقید آن را به مفهومی گسترده و آزاد  بطن آیه را از آن جهت تأویل گویند که

 «۱»دهد. ارجاع می

بنابرآنچه گذشت با توجه به مؤیداتی که در روایات فریقین برای این دیدگاه، به چشم 

که بیان آن  -«تأویل»خورد و نیز لحاظ باطن در برخی از تعاریف اصطالحی می

چند به این جهت که تأویل رسد این دیدگاه شایان توجه است هر به نظر می -گذشت

باشد تعریف خود دارای اغماض و پیچیدگی خاصی در لسان روایات وأهل فن می

باطن به تأویل، تعریف به أخفی بوده، مخالف قواعد منطقی و موجب زیادت ابهام 

گردد. البته اگر تأویل و بطن را به یک معنا گرفته و به امری دیگری که مبین و می

ریف شود نظیر آنچه استاد معرفت در تعنماییم این اشکال مرتفع می روشن باشد تعریف

 «3»اند. آن پیش گرفته

 «فهم قرآن کریم»به « بطن»تعریف 

 اند.ی روایی دارد وفریقین به آن اشاره کردهاین تعریف نیز همچون تعریف اول، ریشه

 اند:در تفسیر صافی، از امیر مؤمنان )ع( نقل شده که حضرت فرموده

ما مِن آیهٍ إلّا ولَها أربعهُ معانٍ؛ ظاهرٌ وبَاطن وحَد  ومَطلع، فالظاهرُ التالوه والباطِن الفَهم 

کتب تخصصی، « 2»والحدُّ هو أحکامُ الحاللِ والحَرام وَالمطلعُ هو مرَاد اهلل مِن العَبد بها 

 ۱8۷، ص: ۲ج

باطنی و حد و مطلع؛ اما  ای نیست مگر اینکه دارای چهار معنا باشد: معنای ظاهری وآیه

ظاهر تالوت قرآن است و باطن فهم آن است. و حد احکام حالل وحرام و مطلع آن 

 اش طلب نموده است.چیزی است که خداوند، به وسیله آن آیه، از بنده

 گوید:و نهاوندی در نفحات الرحمان در شرح این روایت می

وم بسیاری است که در ماوراء ظاهر قرار فهم عل« و الباطن الفهم»ظاهراً مراد از فرمایش 

 «۱»دارد ... 
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در میان أهل سنت، عالمه مناوی در فیض القدیر، در شرح روایت ظهر و بطن 

 نویسد:می

... فظهره ما ظهَر تأویله وعُرف معناه و بطنُه ما خفی تفسیرُه وأشکِل فحواه او الظهرُ 

 «3»ه والبطنُ الفهم والدرایه ... اللفظ والبطنُ المعنی أو الظهرُ التالوه والروای

ظهر قرآن آن ست که تأویلش ظاهر و آشکار بوده ومعنایش شناخته شده باشد و بطن 

 شود، یا ظهر قرآن، لفظقرآن آن است که تفسیرش پنهان بوده و مفهوم آن مشکل می

 است و بطن آن معنا یا ظاهر قرآن تالوت و روایت و باطنش فهم و درایت است.

کند که ظهر قرآن لفظ آن و بطنش، جای دیگر از ابن اثیر و دیگران نقل میوی در 

است یا اینکه ظهر قرآن آن است که تأویلش ظاهر و آشکار باشد و بطن معنای آن

قرآن آن است که تفسیرش مخفی است یا اینکه ظهر قرآن تالوت و بطن آن فهم آن 

اند و باطن، آن مل به آن مساویاست یا ظهر، آن چیزی است که مکلفین در ایمان وع

 «2»ود. شاست که در فهمش بین بندگان بر حسب مراتب فهم و درک اختالف واقع می

 ۱۱8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شاطبی، از دانشمندان و اصولیین بزرگ اهل سنت، باطن قرآن را به فهم مراد خداوند از 

 نویسد:کند و میخطابش تعریف می

ای منتفی دانسته است، به خاطر توقف تعال تفقه و علم را از عدهبدان که اگر خداوند م

 اند وآنان در ظاهر و ظواهر امور است و به این دلیل است که مراد الهی را تعقل نکرده

ای دیگر فقه و علم را اثبات کرده به خاطر فهم مراد الهی از خطابش اگر برای عده

 «۱»باشد. است که همان باطن قرآن می

رای استدالل به وجود بطن قرآن، تمسک به روایتی منقول از امیرمؤمنان )ع( را که وی ب

شود که آیا نزد ایشان چیزی جز قرآن وجود دارد؟ در آن از حضرت سوال می

دهند که سوگند به خدایی که دانه را شکافت وجانداران را آفرید، وحضرت پاسخ می

؛ مناسب «3»قرآن به کسی عنایت کند اطالعی از آن ندارم جز فهمی که خداوند در 
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 «2»بیند. می

 گوید:چنانکه غزالی در ذیل این روایت میهم

ای برای أهل فهم أخبار و روایات داللت دارند بر اینکه در معنای قرآن، مجال گسترده

مگر آنکه خداوند به بنده ای، فهم »گفت:  -رضی اهلل عنه -گشوده شده است. علی

این فهم اگر غیر از ترجمه منقول در روایات باشد پس بر چه « یدقرآن را عنایت نما

 «۲»کند و آن فهم چیست؟ .... چیزی صدق می

و « 3» توان از بغویاند میاز دیگر دانشمندانی که بطن قرآن را به فهم آن تفسیر کرده

 یاد کرد.« 6»سهل به عبد اهلل تستری 

 ۱۱۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

را  همین تعریف« فالظاهر التالوه والباطن الفهم»براساس عبارت زرکشی در البرهان، 

پسندد و بر وجود حقایق و معانی باطنی برای قرآن برای باطن قرآن بیان کرده و می

و زرقانی در منأهل العرفان، پس از ذکر أقوال پنجگانه سیوطی، « ۱»ورزد. اصرار می

 «.3« »طن الفهموقال بعضهم الظاهر التالوه و البا»افزاید: می

شایان ذکر است که فهم قرآن کریم از آنجا که، عبارت منقول در مصادر روایی اهل 

ل شود و در مقابواقع شده است، شامل فهم هر گونه معنایی می« تالوت»سنت در مقابل 

گردد وبه این برداشت از عبارت، بعضی از مفسرین آن ظهر به الفاظ قرآنی اطالق می

اما عالمه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان، با التفات به نکته دقیقی « 2. »اندتصریح کرده

نوسید که مراد از تالوت )در روایت( مدلول ظاهری لفظ در روایت امیر مؤمنان )ع( می

شمرده است بنابرین « معنای آیه»است به این دلیل که حضرت )ع( تالوت را از جمله 

نایی است که در درون معنای ظاهری نهفته باشد. مقصود از فهم در تفسیر باطن، آن مع

«۲» 

ظاهر و ....« مَا مِن آیه ولهَا أربعهُ مَعانٍ »ایشان با توجه به اینکه در روایت آمده است 

 اند و در نتیجه باطن و فهم راتالوت را از جنس معنا ومدلول لفظ و نه خود لفظ گرفته
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 انند.دبه مدلولی فراتر از معنای ظاهری مربوط می

  ۱۱3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ته ای داشرسد این دیدگاه، قبل از اینکه بخواهد در مورد ماهیت بطن اشارهبه نظر می

که همانا تدبر و تفکر و فهم معنا است، صحبت کرده باشد، در مورد راه رسیدن به آن

های رسیدن به بطن قرآن است و در این خصوص بحث مبسوطی را در سخن از راه

 اهیم داشت.خو

 «مصادیق عام آیات»به « بطن»تعریف 

نَ ظهرُه الذِی»عن حمران بن أعین قال: سألتُ ابا جعفر )ع( عن ظهرِ القرآن وبطنه، فقال: 

 «.۱« »نَزَلَ فیهِم القُرآُن وَبطنُها الذینَ عَمِلُوا بِأعمَالِهم، َیجری فِیهِم مَا نَزَل فی أولئِک

ی ظهر و بطن گفت: از حضرت امام باقر )ع( دربارهاز حمران پسر أعین نقل شده که 

ده ی آنان نازل شقرآن پرسیدم، حضرت فرمودند: ظهر قرآن، کسانی هستند که درباره

نان اند، آن چه درباره آاست، و بطن قرآن کسانی هستند که به شیوه آنان رفتار کرده

 شود.نازل شد درمورد اینان نیز تطبیق می

 کند:را از ابن مسعود این چنین نقل میشیخ طوسی این معنا 

وقد « ما نَزَل مِن القُرآنِ من آیهٌ إلّا َولهَا ظهرٌ وَبطنٌ»فأما ما رُویَ عن النبی )ص( أنه قال: 

رواه أیضاً أصحابنا عن األیمه )علیهم السالم( فإنه یَحتمل ذلک وجوهاً ... والثانی ما 

 «3»وقد عَمل بها قومٌ و لها قوٌم یعملون بها  حُکی عن ابن مسعود أنه قال: ما من آیه إلّا

در آنچه که از پیامبر اکرم )ص( نقل شده و در روایات شیعه نیز از ایمه )علیهم السالم( 

ای از قرآن نازل نشده مگر اینکه دارای اند که حضرت فرمود: آیهآن را نقل کرده

توان تصور کرد: ... ظاهری و باطنی است، چند احتمال برای معنای این عبارت می

 ای ومعنای دوم: آن است که از ابن مسعود نقل شده که گفت: آیه

 ۱۱2، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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ر ای دیگاند و برای آن آیه قوم وعدهنیست مگر اینکه قومی وعده ای به آن عمل کرده

 نیز هست که به آن عمل خواهد کرد.

 «۱»ان آورده است. و از اهل سنت، سیوطی قول ابن مسعود را در اإلتق

کند که در أبو الحسن عاملی در مقدمه تفسیر مرآه األنوار، به این مطلب اشاره می

 «3»روایتی امام صادق )ع( در شرح آیه فَِلمَ تَقْتُلُوَن أَنبِیَاَء اللّهِ مِن قَْبلُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِیَن 

اسالم )ص(، شباهت و ، علت انتساب وخطاب قتل انبیاء به سوی یهود زمان پیامبر 

ل اند، بیان گردیده است. و آن را قابرضایت به اعمال آنان که حقیقتاً مرتکب قتل شده

داند ، می«2»تأیید با بعضی دیگر از روایات در ذیل آیه فَلَِم قَتَلْتُمُوهُْم إِن کُنتُْم صَاِدقِینَ 

نان در اموری را که پیشیافزاید که بنابراین، منعی ندارد که خداوند به حسب باطن و می

حق انبیاء یا پیامبر کرده اند، در حق کسانی که به امیر مؤمنان وایمه )علیهم السالم( ظلم 

 «۲»کرده اند نسبت دهد. 

 نویسد:استاد سبحانی در شرح حدیث بطن قرآن می

ای است و وجوهی را به نحو مانعه الخلو بر این حدیث دارای شاخه های پیچیده

. مقصود از بطن قرآن، عدم انحصار داستان اقوام و أمم پیشین و نعمتها و ۱تابد: می

شود. نقمتهای نازل بر آنان، به خودشان است و اینکه شامل نسلهای بعد از آنان نیز می

. مراد از بطن، راه یافتن به مصادیق مخفی است که رسیدن به آنها محتاج به تدبر و 3

 «3.... » فکر یا نصی از ناحیه امام است و

 دهد که بطون و آقا ضیاء عراقی در مقام شرح بطون قرآن کریم، احتمال می

 ۱۱۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 افزاید:از نوع لوازم معنای مطابقی آیات باشد و می

ویمکن أن یکون المراد من البطون هی المصادیق الجدیده لمعنیً واحٍد کلی التی 

 «.۱»یتفاوت فی الظهور والخفاء 

ن است مراد از بطون مصادیق جدیدی باشد که برای یک معنای کلی در نظر ممک
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 شود که این مصادیق در درجه ظهور و خقاء باهم متفاوتند.گرفته می

های افزاید که این خفاء ممکن است تا حدی باشد که عقل ما انسانو در ادامه می

 دش )علیهم السالم( کسینبرد و جز پیامبر اکرم )ص( و وصی او و أوالعادی، به آن پی

 یابد و به اعتبار همین خفاء و پنهانی، از آن به بطن یادنتواند به این مصادیق مخفی دست

 «3»شود. می

توانند به عنوان باطن قرآن بررسی این دیدگاه و چگونگی و نوع مصادیقی که می

 مطرح شوند در مبحث جری و تطبیق بیان گردید.

وتطبیق به نکته ای اشاره شود و آن اینکه افرادی همچون به جاست که در مورد جری 

ر در اث« ابن عربی»عبد الرزاق کاشانی )یکی از پر آوازه ترین نمایندگان مکتب 

 در هنگام تطبیق« سید حیدر آملی»ویا « سمنانی»یا «( تأویالت»ارزشمند خود به نام 

به جای استعمال عنوان ای از مراتب وجود، ها و مراتب معرفتی آیه بر مرتبهالیه

« بیقجری وتط»برند که مراد آنان معنای اصطالحی را به کار می« تطبیق»، واژه «تأویل»

نیست بلکه مراد آنان تطابق هفت بطن با مراتب عالم معنوی است، چرا که هر یک از 

 «2»ای از وجود و حالتی درونی مطابقت دارد. مراتب معنایی با مرتبه

 ۱۱3ص: ، ۲کتب تخصصی، ج

 نویسد:گنابادی )جنابذی( در بیان السعاده می

ولکون جمیع مراتب الوجود مصادیق للقرآن صار تبیاناً لکل شئ وال رطب وال یابس إلّا 

کان فیه، اذا عرفت ذلک فاعلم أن مصادیقه المحسوسه الطبیعیه ظهوره ومصادیقه 

البطون فی  وجزییاتها ذکر تعدد الروحانیه بطونه وباعتبار تعدد المراتب الروحانیه کلیاتها

 «۱»االخبار إلی سبعین الفاً و ... 

باشند، قرآن آشکار و به این علت که تمامی مراتب وجود، مصایقی برای قرآن می

باشد و بنابراین هیچ تر و خشکی در وجود نیست مگر اینکه در کننده و مبین آنها می

و طبیعی وجود، ظهورات قرآن شود. حال بدان که مصادیق محسوس قرآن یافت می
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باشند و به اعتبار متعدد بودن هستند و مصادیق روحانی و معنوی وجود، بطون آن می

مراتب روحانی، چه در کلیات وجه جزییات، در روایات آمده است که بطون متعددند 

 رسند و ....و به هفتاد هزار می

 «علم الهی»تعریف بطن به 

ن، که روایی بوده، در مصادر شیعه فقط یافت شده یکی دیگر از تعاریف بطن قرآ

 است، تعریف بطن قرآن به علم است.

سکونی از امام صادق )ع( و ایشان از طریق اجداد طاهرینش از پیامبر )ص( نقل کرده 

 است که حضرت فرمود:

قرآن ظاهر برای « 2»وَباطنُه علمٌ ظاهرُه أنیقٌ وباطِنه عَمیق « 3»لَه ظهرٌ وَبطنٌ فظاهِرهُ حکمٌ 

 و باطن است، ظاهر آن حکم و باطن آن علم است، ظاهر

 ۱۱6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 آن زیبا و شگفت انگیز و باطن آن ژرف و عمیق است.

جعفر )ع( و ایشان از طریق اجدادش از پیامبر بنراوندی نیز با اسنادش از امام موسی

 )ص( نقل کرده که درباره قرآن فرمودند:

برای « ۱»طنٌ وظاهِرهُ حکم اهلل وَباطنُه علم اهلل تعالی، فظاهرُه وَثیقٌ وباِطنُه عَمیق لَه ظهرٌ وَب

قرآن ظاهر و باطنی است و ظاهر آن حکم خداوند متعال و باطن آن علم اوست، پس 

 ظاهر آن محکم و باطنش ژرف و عمیق است.

. درروایت اول آنچه که در این دو روایت برای ما مهم است تبیین مراد از علم است

علم به صورت مطلق آمده که به قرینه روایت دوم منظور از آن علم خداوند متعال 

 باشد. در باطن قرآن بودن علم الهی دو احتمال مقصود است:می

ان علم تواینکه مراد از علم در روایت، اشاره به منشأ باطن قرآن باشد، در اینصورت نمی

ظاهر قرآن هم علم خدای متعال است مگر اینکه آن را مختص به باطن کرد بلکه منشأ 
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را به علمی که مخصوص خداوند متعال و بعضی از بندگانش باشد مقید کنیم. یا اینکه 

مراد از علم خداوند، اشاره به انحصار علم به باطن در خداوند متعال باشد و اینکه علم 

ند ، این تعبیر از باطن هر چباشد« مما استأثر اهلل بعلمه»باطن قرآن به تعبیر روایات 

رسد اما فقط به قسمی از معنای باطنی قرآن اشاره کرده و اقسامی که درست به نظر می

 گردد.با تدبر و تفکر قابل وصول است شامل نمی

مِن هُدی »توان از صاحب تفسیر اند میاز کسانی که این تعریف را برای باطن پسندیده

تقد کند بلکه معوایت را به علم خدای متعال تفسیر نمینام برد. وی علم در ر« القرآن

تزاع ای است و با اناست که مراد از آن این است که باطن قرآن مشتمل بر علوم گسترده

 مفاهیم عام و تطبیق آن بر عملکردهای مشابه،

 ۱۱۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ل آورد که حاص توان بدستهای اخالقی، تربیتی، تاریخی، اجتماعی و ... را میسنت

 آمده که« ۱»باشد. تبیین ظاهر قرآن می

 «عبرت گرفتن و وعظ»تعریف بطن 

یکی دیگر از تعاریف روایی بطن قرآن، همین مورد است که توسط شیعه وأهل سنت 

 نقل شده و شهرت یافته است.

 در میان شیعیان، شیخ طوسی در التبیان، در بیان وجوهی برای معنای باطن، وجه اول را

 دهد:به این تعبیر اختصاص می

أن المراد  -وحکی ذلک عن أبی عبیده -ما رُوی فی أخبارنا عن الصادقین )ع( -أحدها

 «2»و « 3»بذلک القصص بإخبار هالک األولین و باطنها عظه لآلخرین ... 

اولین وجه از وجوه معنای باطن آن است که در روایات از امام باقر وامام صادق )ع( 

که مراد از ظاهر،  -و از أبو عبیده هم ]درمیان أهل سنت حکایت شده -نقل شده

 دهد و باطن این آیاتهایی است که خبر از سرنوشت و هالکت پیشینیان میداستان
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 عبرت گرفتن و پند دیگران است ....

 «۲»شریف رضی نیز این وجه را برای باطن قرآن ذکر کرده است. 

 قان قول چهارم را به این تعریف اختصاص داده است:سنت، سیوطی در اإلتدر میان أهل

أن القصص التی قصّها ... باطنها وعظ  -وهو أشبهها بالصواب -.... الرابع: قال أبو عبیده

 «3»اآلخرین وتحذیرهم أن یفعلوا کفعلهم فیحلّ بهم مثل ما حلّ بهم .... 

 ۱۱0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ترین تعریف به حقیقت و واقع نزدیک شود که سیوطی این تعریف رامالحظه می

 داند.می

و فراء بغوی در تفسیر خود یکی از اقوال مطرح در خصوص تعریف باطن قرآن را این 

 کند:چنین نقل می

... وقیل: الظهر ما حدَّث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو فی الظاهر خبر و باطنه عظه و 

 «۱»ه ما حل بهم و .... تحذیر أن یفعل أحد مثل ما فعلوا فیحلّ ب

 «3»چنانکه ذهبی در التفسیر و المفسرون به آن اشاره کرده است. هم

این دیدگاه از آنجا در بین فریقین تقویت شده است که تنها راه معنابخشی به قصص و 

أخبار أمتهای سابق است و در صورت چشم پوشی از باطن و معانی درونی این دسته از 

نزول این داستانها در برنامه هدایتی همچون قرآن دچار مشکل  آیات، حکیمانه بودن

های شود، لذا باطن قرآن در اولین آیاتی که وجود خود را ثابت کرد، همین داستانمی

 اقوام پیشین و منقرض شده است.

ولی باید توجه داشت این تعریف از باطن، به قسمت کوچکی از باطن کل آیات قرآن 

ذا ذهبی این تعریف را به دلیل عدم جامعیت، نپسندیده، تعریف کند لکریم اشاره می

 «2»دهد. دیگری ارایه می

 «عمل به قرآن»تعریف بطن به 
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 این تعریف از روایتی از پیامبر اکرم )ص( در مصادر أهل سنت ریشه گرفته است:

 خوانم و شما آن را برای ظهرشپیامبر اکرم )ص( فرمودند: من قرآن را برای بطنش می

 خوانید. به حضرت گفتند: ای رسول خدا! بطن چیست؟ حضرت فرمودند:می

 ۱۱۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

من قرآن را « ۱»أقرَُأه أتدبَّره وَأعَمل بِما فِیه وَتقرَؤونَه أَنتُم هَکَذا وأشار بیده فأَمرّها 

ا رکنم ولی شما قرآن کنم و به آنچه در آن است عمل میخوانم و در آن تفکر میمی

خوانید )حضرت با دست خود اشاره کردند و تکان مانند گذشت دست گذرا، می

 دادند.(

 کند:لذا فراء بغوی یکی از أقوال مطرح در معنای باطن قرآن را این گونه نقل می

.... وقیل: ظاهره تنزیله الذی یجب اإلیمان به و باطنه وجوب العمل به ما مِن آیه إلّا 

 «3.. »توجب األمرین جمیعاً .

... گفته شده: ظاهر قرآن تنزیل آن است که ایمان به آن واجب است و باطن قرآن، 

 کند.ای نیست مگر اینکه ایمان و عمل را واجب میوجوب عمل به آن است و آیه

براساس این نگرش به بطن قرآن، معنای ظهر و بطن داشتن هر آیه، خواندن آن و تدبر 

ای دو مرحله تالوت، و تدبر بایست در هر آیهیوعمل کردن به مفاد آن است و م

کند وعمل به آن صورت بگیرد. این تعریف، به نوع رابطه انسان با بطن آیات اشاره می

 کند.و وظیفه او را تدبر در آن وعمل بر اساس مفاد تنزیل و ظاهر آن، معرفی می

 «سر»تعریف بطن به 

د و بیشتر شوبین أهل سنت یافت می این تعریف از باطن متکی به روایتی است که در

 مورد توجه عرفا و متصوفه واقع گردیده است:

 در کنز العمال از امام علی )ع( نقل شده که پیامبر اکرم )ص( فرمودند:

علمُ الباطِن سر  من أسرارِ اهلل وَحکمٌ مِن حِکَم اهلل یَقذفُ فی قلُوب مَن یَشاءُ من عبادِه 
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 ۱38، ص: ۲کتب تخصصی، ج« 2»

های های او، که در دلعلم باطن سری از اسرار الهی است وحکمتی است از حکمت

 دهد.آن بندگانی که بخواهد قرار می

 «۱»کند. نقل می« الجامع الصغیر»وسیوطی آن را در 

گونه ، اما این روایت همان«3»سند این روایت، ضعیف است وروات آن، مجهول هستند 

ی شهرت خاصی بین عرفا و أهل تصوف است، شاید دلیل کند داراکه ذهبی اشاره می

این اشتهار، نه قوت این روایت بلکه آیات وروایات بسیاری باشد که حقیقت علم و 

 شمرد وازعلم حقیقی را از سنخ نور و راه رسیدن به آن را تقوی واصالح قلب و ... می

ر مقابل علم جوارهی نظر داللت علم باطن مذکور در روایت به معانی علم جوانحی )د

لم شود نظیر عوفقه( به معنای تمام علومی که به امور معنوی وقلبی انسان مربوط می

باشد و تزکیه، حسد، غضب، نیت و ... نیست ... زیرا این علم جزو اسرار الهی نمی

دانشمندان دینی به اینگونه از علوم، به آسانی دسترسی دارند. لذا مراد از این علم، علمی 

آید که در مورد قرآن، به علمی هایی جز تحصیل و اکتساب بدست میست که از راها

 کند.شود که خداوند متعال از خالل انس با قرآن افاضه میگفته می

( پس از ذکر روایت ظهر و بطن قرآن از پیامبر اکرم -ه 33۲أبو عبید قاسم بن سلّام )م 

ول این روایت( در مقام تفسیر این گوید که حجاج به نقل از حسن )راوی ا)ص( می

 حدیث گفته است:

 «2»الظهرُ هو الظاهِر والبطُن هوَ السِّر 

 ۱3۱، ص: ۲ظهر قرآن همان ظاهر آن است و بطن قرآن، سرّ آنست. کتب تخصصی، ج

 در غرایب القرآن در شرح ظهر و بطن قرآن آمده است:

ر ما یعرفه العلماء و الباطن ما قوله )ص(: لکل آیه ظهر و بطن أی ظاهر و باطن فالظاه

 «۱»یخفی علیهم 

ای ظهر و بطن است یعنی ظاهری و باطنی است اینکه پیامبر )ص( فرمودند برای هر آیه
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رسند و باطن قرآن آن است که بر علماء و که ظاهر آن است که علماء به آن می

 دانشمندان مخفی است.

مطرح در ظهر و بطن قرآن، قول سوم صاحب التفسیر و المفسرون در خالل ذکر اقوال 

 آن چنین است:

... وحکی ابن النقیب قولًا ثالثاً: و هو أن ظهرها ما ظهر من معانیها ألهل العلم و بطنها ما 

تضمنته من األسرار التی اطلع اهلل علیها أهل الحقایق، هذا هو أشهر ما قیل فی معنی الظهر 

 «3»و البطن 

ز معنا ای ایت کرده است وآن این است که ظهر آیه دستهابن النقیب قول سومی را حکا

است که برای اهل فن ظاهر و آشکار باشد و باطن آن، اسراری است که در ظاهر 

سازد. این نیست و نهفته است و خداوند اهل حق و حقیقت را بر آن واقف می

 اند.مشهورترین اقوالی است که در معنای ظاهری و باطن بیان کرده

ن راستا، سید عبد األعلی سبزواری، از اصولیین شیعه، در مورد باطن قرآن در همی

 گوید:می

ثم إن ما دلّ مِن األخبار علی أن للقرآن بطوناً، ال یدل علی صحه استعمال المشترک فی 

أکثر من معنی، ألن تلک البطون من قبیل اإلشارت والرموز التی ال یفهمها إلّا أشخاص 

 «2»خاصه 

 ۱33، ص: ۲ج کتب تخصصی،

همانا آن روایاتی که داللت دارند بر آن که قرآن باطنی دارد، بر درستی استعمال لفظ 

کنند چرا که آن بطون، از قبیل اشارات مشترک در پیش از یک معنا داللت نمی

 توانند آن را بفهمند.ورمزهایی هستند که جز افراد خاصی نمی

 «یاشارات و لطائف وحقایق قرآن»تعریف بطن 
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در بین روایات چنین تعریفی صراحتاً برای بطن قرآن بیان نشده است. اما براساس 

روایتی از امام حسین )ص( از پدر بزرگوارش، قرآن مشتمل بر عبارات و اشارات و 

 لطایف و حقایق است:

وام وَاإلشاَره بَارهُ لِلعَکتابُ اللِه عَلی أربَعَهِ أشیَاء: العِبَارَه وَاإلشَارَه وَاللطَایفُ وَالحَقاِیق، فالعِ

 «۱»للخَواصّ وَاللطاِیف لألولیَاء وَالحَقایقُ لألنبیَاء 

قرآن کریم بر چهار قسم است: عبارت، اشاره، لطایف و حقایق. اما عبارت برای عموم 

فهمند و نکات دقیق و لطیف آن به ی قرآن را خواص میمردم قرار داده شده و اشاره

 توانند دریابند.ایق قرآن را انبیاء میاولیاء تعلق دارد و حق

 گوید:تفسیر نفحات الرحمن بر اساس این روایت، می

والظاهر أن المراد من ظهر القرآن ظواهر آیاته التی یفهمها کل أحد من مدلوالتها 

المطابقیه وااللتزامیه الظاهره ومن باطنه دالالته اإللتزامیه الخفیه وإشاراته اإلبهامیه ولطایفه 

 «3»قایقه ود

های ظاهراً، مراد از ظهر قرآن کریم، ظواهری از آیات است که هرکس طبق مدلول

 کند و مراد از باطن مطابقی و التزامی ظاهری آن را درک می

 ۱32، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 های ابهام دار و مباحث لطیف و دقیق است.های التزامی پوشیده و اشارهداللت

 یابیم:لفرقان چنین میهمین معنا را در تفسیر ا

ظاهر القرآن هو الالیح من المعنی المطابقی حسب قانون األدب اللفظی نصاً أو ظاهرًا 

 مستقراً و الباطن هو اإلشاره و اللطیفه و الحقیقه.« ۱»

ظاهر قرآن عبارت است از آن معنای مطابقی که بر اساس قوانین و قواعد ادبی بدست 

اشد و بریح باشد یا ظهوری باشد که لفظ آن معنا دارا میآید خواه این معنا نص و صمی

 باطن عبارت است از اشاره و نکات دقیق )لطیف( و حقیقت آن.

در همین تفسیر بر اساس روایت تقسیم چهارگانه آیات قرآن که البته آن را از امام 
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 کند، گفته شده:صادق )ع( نقل می

ف و ها و سپس لطایبه هم پیوسته اشاره بنابراین معنای باطنی قرآن عبارت از مجموعه

نکات دقیق و ریز قرآن و پس از آن حقایقی است که از معنای ظاهری قرآن سرچشمه 

 «3»گیرد. می

شهید ثانی، یکی از اعالم شیعه، در معرفی تفاسیر، پس از اشاره به اینکه بعضی از تفاسیر 

 گوید:پردازند، میبه حقایق قرآنی می

رُوی مِن أن للقرآن تفسیرًا و تأویلًا و حقایق و دقایق و أن له ظهراً و بطناً من المشهور ما 

 «2»و حداً و مطلعاً 

از مشهورات آن روایتی است که برای قرآن تفسیر و تأویل وحقایق و نکات دقیق و 

شمرد. استاد معرفت نیز درعبارات کوتاهی به شرح ظهر و بطن و حد و مطلعی می

 «۲»پردازد. یفقرات این روایت م

 ۱3۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 نویسد:و از میان أهل سنت، زرکشی در البرهان می

کتاب اهلل بحره عمیق وفهمه دقیق ... فالعبارات للعموم وهی للسمع واإلشارات 

وهی للعقل واللطایف لألولیاء وهی المشاهد والحقایق لألنبیاء وهی اإلستسالم للخصوص

« ...۱» 

ش عمیق و فهمش دقیق است ... عبارات قرآن برای عموم مردم است کتاب خدا دریای

باشد و و آن بهره گوش انسان است و اشارات آن برای خواص است و بهره عقل می

 باشد و حقایق که تسلیم کامل درلطایف قرآن برای اولیاء است که عبارت از شهود می

 باشد.برابر خداست، برای انبیاء می

بطن قرآن و روایت پیامبر )ص( در این خصوص اشاره کرده، بعد وی سپس به ظهر و 

از آن قول أبو درداء )ال یفقه الرجلُ حتی یجعل للقرآن وجوهاً( و قول ابن مسعود )مَن 

« فاءش»کند و از ابن سبع در أراد عِلم األولِین واآلخرین فلیثوِّر القرآن( را بازگو می
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ء و ابن مسعود به صرف تفسیر ظاهری حاصل کند که گفته أبو دردانقل می« الصدور

ای شصت هزار فهم است و آنچه از اند: برای هر آیهشود. و بعضی از علماء گفتهنمی

 «3»ماند بیش از آن است. فهمش باقی می

 کند که:أبوطالب مکی، از دانشمندان قرن چهارم، در علم القلوب نقل می

بع معان، ظاهر وباطن وإشارات وأمارات ولطایف وقیل: ما مِن آیه فی القرآن إلّا ولها س

ودقایق وحقایق، فالظاهر للعوام والباطن للخواص، اإلشارات لخاص الخواص و األمارت 

 «2»لألولیاء واللطایف للصدیقین والدقایق للمحبین و الحقایق للنبیین. 

و به  ر، نقل شدهظاهراً این بیان، از اقوال بعضی از دانشمندان، با استفاده از روایت مذکو

 ورزان معاصر أهل باشد. از اندیشهی شرحی برای آن میمنزله

 ۱33، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»سنت، خالد العک این دیدگاه را پسندیده است. 

رسد این تعریف، شباهت زیادی به تعریف قبل یعنی تعریف آن به سر و به نظر می

ر و رموز آیات به عنوان جزیی از لطایف و اسرار قرآنی داشته باشد اما از آنجا که اسرا

شود و طبق روایت مربوط به آن، نیازمند القای ای خاص میاشارت بوده که نصیب عده

گیرد، مناسب است که بین آن رحمانی و بر اساس مشیت خاصه الهی صورت می

دیدگاه و این نگرشی که بطن را شامل اشارات قرآنی که با تدبر و تفکر نیز برای 

 شود، تفکیک نماییم.لبهای پاک و مستعد حاصل میق

 «مطلق معانی الفاظ قرآن»تعریف بطن به 

این تعریف که در بین أهل سنت دارای قایلینی است براساس تقابل ظهر و بطن و 

 تالوت و معنا شکل گرفته است.

کند که عالمه مناوی در ذیل روایت ظهر و بطن قرآن از ابن اثیر و دیگران نقل می

 اند:گفته
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 «3»ظهرها لفظها و بطنها معناها ... 

 ظهر آیه قرآن لفظ آن و باطن آن معنای آن است ...

 گوید:و ابن عجیبه در البحر المدید می

فالظاهر لمن اعتنی بظاهر اللفظ کالنحاه وأهل اللغه والتصریف، والباطن لمن اعتنی 

قصص واألخبار والتوحید وغیر بمعنی اللفظ وما دل علیه الکالم من األمر والنهی وال

 «2»ذلک من علوم القرآن وهو نظر المفسرین و ... 

 ظاهر قرآن مخصوص کسانی است که به ظاهر لفظ قرآنی اهتمام ورزند مثل 

 ۱36، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ردازند پعلما نحو، لغت و صرف و باطن قرآن برای کسانی است که به معنای الفاظ می

کند نظیر امر و نهی و قصص قرآنی و اخبارهای قرآن ن داللت میو آنچه که کالم بر آ

 و توحید و امور دیگر علوم قرآن؛ و این شأن مفسران است و ...

اختلفوا فی تأویل لکل آیه منها ظهر و بطن؛ فیقال »گوید: و عبارت فراء بغوی که می

« ظهری و بطنی است ایبرای هر آیه»در معنای « ۱»الظاهر لفظ القرآن و الباطن تأویله 

اختالف کرده اند: گفته شده ظاهر قرآن، لفظ آن و باطن آن، تأویل آن است؛ اشاره به 

این مطلب دارد که باطن و تأویل قرآن، معنای قرآن است و در برابر ظاهر و لفظ قرآن 

 آن« معنا»یعنی در ...« اختلفوا فی تأویل »گوید: قرار دارد چرا که وی در ابتدا می

 اند.الف کردهاخت

رسد این نگرش به بطن قرآن، بسیار گسترده تر از آن است که در روایات به نظر می

فریقین به آن اشاره شده است، چرا که در اینصورت، بطن قرآن شامل معانی سطحی و 

شود و تقسیم تفسیر قرآن به دو حوزه تفسیر ظاهری و باطنی منتفی نه عمیق قرآن نیز می

سران را باید باطنی نماید و این چیزی است که پذیرش آن، آسان به نظر گشته، تمام مف

 رسد.نمی
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 «روح و حقیقت الفاظ»تعریف بطن به 

د: قیل فی کنآلوسی در تفسیر خود یکی از تعاریف مذکور برای باطن را چنین نقل می

ضعاً اتها، ووالمذکور بوساطه األلفاظ وتألیف« لکلِّ آیهٍ ظهرً وبطنً وحدًّ ومَطلع»روایه 

وروح األلفاظ أعنی « الظهر»وإفاده، وجعلها طرقاً الی استنباط األحکام الخمسه هو 

 «3»الکالم المعتلی عن المدارک اآللیه بجواهر الروح القدسیه هو البطن. 

 ۱3۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 یقگفته شده که آنجا که از طر« لکلِّ آیهٍ ظهرً وبطنً وحدًّ ومَطلع»در مورد روایت 

گردد، خواه از طریق داللت و ضعی الفاظ باشد، خواه به الفاظ و ترکیبات آن، بیان می

ای دیگر آن را افاده کند و آنچه از الفاظ که برای رسیدن به احکام پنجگانه گونه

قرآن است و روح این الفاظ قرآن یعنی آن کالمی « ظاهر»آید همان شرعی، بدست می

 باشد، باطنحانی و ملکوتی، از درک ابزاری فراتر میکه به خاطر حقایق مقدس رو

 قرآن کریم است.

بر اساس این دیدگاه، باطن قابل درک توسط قواعد و قوانین ادبیات و آنچه که حاکم 

باشد. و اصولًا باطن از جنس مدلوالت لفظی نیست و با ظاهر تباین بر الفاظ است نمی

ن ظاهر و باطن در عملکرد افراد و جود کلی دارد، هر چند که منافاتی بین جمع بی

چنانکه آلوسی خود ضمن تأیید این دیدگاه از کسانی که جمع بین ظاهر و ندارد، هم

 «۱»کند. اند )صوفیه( حمایت میباطن قرآن کرده

 «مراد خداوند از خطابهای قرآنی»تعریف بطن به 

ه خداوند وایات. از آنجا کاین دیدگاه بیشتر به بعضی از آیات قرآنی تکیه دارد تا به ر

متعال، در آیات متعددی تشویق به تدبر و تفکر در قرآن کریم نموده است و از بعضی 

به دلیل نفهمیدن خطاب و آیات الهی نکوهش کرده، اینگونه استنتاج شده است که 
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معنای در البالی آیات قرآنی نهفته است که غیر از مدالیل ظاهری الفاظ است چرا که 

تواند مربوط به معنای صر نزول، عرب زبان بودند و نافهمی کالم الهی، نمیمردم ع

دن ها، رسیها و نکوهشظاهری الفاظ قرآن بوده باشد لذا مراد الهی از این گونه تشویق

 و پرداختن به بعد دیگری از معنای قرآن است که بطن نامیده شده است.

 اشاره به آیه شریفه أَفَلَاشاطبی، ارایه دهنده این تعریف از بطن، پس از 

 ۱30، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَْو کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوََجدُواْ فِیهِ اخْتِلَافاً کَثِیرًا 

 گوید:می

شناختند چرا که خود عرب زبان معنای ظاهری آیه چیزی است که مشرکان آن را می

بدون شک قرآن »د از آیه چیز دیگری است و آن همان است که بودند و مراد خداون

و اگر تدبر در قرآن صورت گیرد هیچ اختالفی در آن یافت « از ناحیه خداوند است

دهد و شود. پس این بعد معنایی که از جهت آن هماهنگی قرآن نتیجه مینمی

 «3»گردد همان باطنی است که اشاره شد. ناهماهنگی و اختالف منتفی می

 کند:گونه تعبیر میوی از این دیدگاه، این

 «2»... أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربی والباطن هو مراد اهلل تعالی من کالمه وخطابه 

آید و باطن مراد از ظاهر قرآن، همان مفهومی است که براساس زبان عربی بدست می

 مراد خداوند از آن کالم و خطاب است.

 نویسد:یو در جای دیگر م

 «۲».. وفسِّر بأن الظهر والظاهر هو ظاهر التالوه والباطن هو الفهم عن اهلل لمراده ... 

ظهر و ظاهر قرآن همان تالوت ظاهری )و معنای خطور کننده به ذهن قاری( و باطن 

 آن فهم مراد الهی از آن است.

نسبت  ا به دیگرانآید که وی تعریف بطن به فهم مراد راز عبارت اخیر این گونه بر می

و نه فهم آن، بطن آیات را « مراد الهی»دهد و در سایر تعابیر خود بر آن است که می
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دهد. بر همین اساس دکتر ذهبی، با بیان فرق بین مدلول ظاهری الفاظ و مراد تشکیل می

 گوید:الهی، سعی دارد این دیدگاه را تبیین کند؛ وی می

 مفاهیم عربی صرف  -مبین نازل شده است که به زبان عربی -... ظاهر قرآن

 ۱3۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

است و باطن قرآن همان مراد الهی و غرضی است که در پس الفاظ قرآنی مورد نظر 

 «.۱»بوده است 

 «3»ای است که در معنای ظاهر و باطن قرآن گفته شده است. افزاید که این نظریهو می

ط عبارات شاطبی را نقل کرده، بدون هر گونه ابراز و قاسمی نیز در محاسن التأویل فق

 «2»کند. نظری، وی را تأیید می

براساس این نظریه، باطن قرآن غیر از مدلول ظاهری آن است و جز با تدبر و تفکر 

اما این بدان معنا نیست که هیچ گونه ربطی بین ظاهر و باطن یک « ۲»شود حاصل نمی

رای دفع این شبهه، در شروطی که برای باطن صحیح آیه وجود نداشته باشد. شاطبی ب

شمرد شرط اول را هماهنگی با معنای ظاهری مقرر در زبان عربی و انطباق با اغراض می

 «3»داند. زبان می

رسد بر اساس این نگرش به بطن قرآن یک مفسر با رسیدن به مراد و هدف به نظر می

 آن لطایف و اشارات و نکاتی که از تعابیر خداوند از نزول آیه، به بطن آن دست یافته و

کند، خارج از محدوده باطن قرآن باشد در حالی که عمیق و دقیق قرآنی استخراج می

توان به صرف مراد الهی از آیه محدود ساخت، مگر آنکه عالوه بر ژرفای قرآن را نمی

اهداف آیه در  ی الهی و در ضمنهدفِ اصل آیه، این اشارات قرآنی را نیز مورد اراده

ای خاص، چندان نظر بگیریم که در هر حال، احراز مراد بودن یک بطن از یک آیه

 آید.آسان به نظر نمی

 ۱28، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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 «مدالیل فراتر از معنای ظاهری آیات»تعریف بطن به 

این تعریف از سوی علماء و دانشمندان شیعه و سنی مطرح شده، بدون اینکه نصّی یا 

ی ی معنای باطنیحی از روایت فریقین در مورد آن ذکر شده باشد، آنان با مطالعهتلو

اند تعریف جامع و مشترکی از بطن قرآن ارایه دهند. در میان آیات قرآنی سعی کرده

شیعه، این دیدگاه بیشتر دربین علمای اصول فقه رواج دارد، هر چند دیگران به آن 

 اند.اشاره کرده

 نوسید:راستا می شیخ مفید در این

معانی القرآن علی ضربین ظاهر و باطن و الظاهر هو المطابق لخاص العباره عنه تحقیقًا 

علی عادات أهل اللسان و الباطن هو ما خرج عن خاص العباره و حقیقتها الی وجوه 

اإلتساع فیحتاج العاقل فی معرفه المراد من ذلک الی األدله الزایده علی ظاهر األلفاظ ... 

«۱» 

اند: ظاهر و باطن، معنای ظاهری، معنایی است که عبارت و لفظ معنای قرآنی دوگونه

شود و دقیقاً مطابق با قواعد و آداب زبان عربی است و معنای خاصتاً بر آن منطبق می

ن معنا و ی آشود و گسترش یافتهباطنی آن است که لفظ و عبارت بر آن منطبق نمی

ای ور برای شناخت مراد الهی از آن احتیاج به ادلّهشهحقیقت لفظ است و یک اندی

 افزون بر ظاهر لفظ دارد.

 «3»و أبو الفتح کراجکی، محدث شیعی، آن را نقل کرده است. 

در کتاب اصولی نهایه االفکار، در مقام دفع محذور استعمال لفظ در بیش از یک معنا 

 گوید:در صورت قایل به بطون شدن برای قرآن، می

یندفع ذلک بإمکان أن یکون المراد من البطون فی االخبار ما هو من اللوازم للمعنی  ...

 المطابقی التی کان بعضها أخفی من بعض وال یصل الیها عقولنا وال یعلمها إلّا

 ۱2۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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 «۱»من خوطب به ... 

 و روایات، لوازمشود که ممکن است مراد از بطون در أخبار محذور با این بیان دفع می

یکه ما با تر است به طورمدلول مطابقی لفظ باشد که بعضی از آنها از بعض دیگر مخفی

توانیم به آن دست یابیم و فقط مخاطبین حقیقی و اصیل قرآن عقل خویش، نمی

 )معصومین( از آن آگاهند.

 نو این مشابه آن چیزی است که استادش، آخوند خراسانی، در کفایه األصول بیا

دهد البته مرحوم آخوند، احتمال دیگری را نیز در معنای بطون قرآن می« 3»کند. می

های پس از او قرار گرفته است. که هر دو احتمالش مورد نقض و ابرام اصولی« 2»

مرحوم خویی پس از اشکال بر احتمال اخیر او )اراده مستقل آن معانی، جداگانه و در 

 نویسد:واحد( می حال استعمال لفظ در آن معنای

أن المراد من بطون القرآن، لوازم معناه المستعمل فیه اللفظ و ملزوماته و مالزماته من 

 «۲»دون استعمال اللفظ فیها علی ما نطقت به الروایات من طرق الخاصه و العامه. 

مراد از بطون قرآن، لوازم معنایی است که لفظ در آن بکار رفته است و ملزومات آن و 

 ی مالزم با آن، بدون اینکه لفظ در این لوازم استعمال شده باشد.معان

 «3»شود. اهلل بروجردی نیز متعرض همین احتمال صاحب کفایه میو مرحوم آیت

استاد معرفت نیز همین دیدگاه را پسندیده است، ایشان در خالل تعریف اصطالحی 

 آورد:تأویل می

 ۱23، ص: ۲کتب تخصصی، ج

علی استعمال التأویل فی معنی ثانوی لآلیه، فیما لم تکن بحسب  -ضاًأی -وقد اصطلحوا

ذاتها ظاهره فیه وإنما یتوصل إلیه بدلیل خارج ومن ثمَّ لم یعبَّر عنه بالبطن کما یعبر عن 

 «۱»تفسیرها األولی بالظهر فیقال: تفسیر کل آیه ظهرها وتأویلها بطنها 

معنای »تأویل قرار داده شده و آن برای  -عالوه بر اصطالح اول -اصطالح دیگری

است آن معنای که آیه به خودی خود در آن ظهوری ندارد بلکه با دلیلی « ثانوی آیه
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ه شود همان گونه کبرد و به همین دلیل، از آن به بطن یاد میتوان پیخارجی، به آن می

تفسیر هر  :شودشود. پس گفته میاز تفسیر اولی و ظاهری آیه، به عنوان ظهر تعبیر می

 آیه ظهر آن و تأویل، باطن آن است.

 کنند:تری بطن را تعریف میایشان در جای دیگر، به صورت روشن

مقصود از بطن آیه، مفهوم گسترده و دامنه داری است که در پس پرده ظهر )یعنی 

ظاهر که در بند خصوصیات مورد نزول است( نهفته است که تحت شرایطی این مفهوم 

 «3»ی از بطن آیه استخراج شود. وسیع بایست

دانند و را به حیطه باطن الفاظ مربوط می« 2»البته استاد معرفت، فقط لوازم غیر بیّن 

 «۲»دهند. ی ظاهر و تفسیر قرآن ربط میمدلول مطابقی لوازم بّین را به حوزه

 همان گونه که مرحوم مشکینی، ادعای ظهور لفظ بطن را در اینکه بطون 

 ۱22، ص: ۲، جکتب تخصصی

 «۱»لوازم مخفی معنای مراد باشند را بعید ندانسته است. 

و از این جهت اختالف نظرهایی بین اعالم و اصولیین و بعضی از محققین معاصر 

شود. همان گونه که از عبارت آقا ضیاء عراقی و استادش مرحوم آخوند مشاهده می

ن و ی لوازم بیّید؛ آنان، کلیهآخراسانی و أبو الفتح کراجکی و دیگران بدست می

غیربیّن و هر چه که فراتر از مدلول ظاهری لفظ باشد را به حوزه باطن قرآن پیوند 

ی لوازم ای دیگر کلیهو عده« 3»اند دهند و بعضی از محققین معاصر آن را پسندیدهمی

ت به آن دساعم از بیّن و غیربیّن و هر مدلولی که بتوان با اصول محاوره و آداب زبان 

یافت را مربوط به حوزه ظاهر قرآن و تفسیر آن دانسته، مقوله باطن را اموری غیر قابل 

 «2»دانند. دسترسی و خارج از چارچوب قواعد و دستورات زبان می

عالمه طباطبایی بر خالف تمام اقوال پیشین، باطن قرآن را از نوع مدالیل مطابقی آیات 

شود و لذا دگاه وی با تعاریف و نظرات فوق متمایز میو از این جهت دی« ۲»شمرد می

دهیم، هر چند دیدگاه عالمه از جهت فرا تعریف عالمه را در عنوان جداگانه قرار می
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ظاهری بودن بطن مشترک است. ایشان پس از بررسی روایات ظاهر و باطن و معانی 

اطن و حد و مطلع( چهارگانه مذکور در روایت منقول از امیر مؤمنان )ع( )ظاهر و ب

 نویسد:می

وعلیهذا فالمتحصل من معانی األمور األربعه: أن الظهر هو المعنی الظاهر البادی من اآلیه 

والباطن هو الذی تحت الظاهر سواء کان واحدًا او کثیراً قریباً منه أو بعیداً بینهما واسطه 

... 

 ۱2۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

آید و باطن آن ر ابتدای امر از آیه بدست میظاهر همان معنای آشکاری است که د

گیرد چه یک معنا باشد، چه بیشتر خواه معنایی است که در زیر پوشش ظاهر قرار می

 «۱»نزدیک به معنای ظاهر، خواه دور از آن و محتاج به واسطه ... 

توان هم نظر با این دیدگاه قرار داد. وی در تفسیر و در میان أهل سنت، طبری را می

 خود آورده است:

 «3»فظهره الظاهر فی التالوه و بطنه ما بطن من تأویله 

ظاهر قرآن، معنای آشکار در حین تالوت و باطن آن، معنایی است که از تأویل )یا 

 ماند.آن مخفی می« 2»تفسیر( 

 نویسد:و عالمه مناوی می

 «۲»أو ...  فظهره ما ظهر تأویله وعرف معناه و بطنه ما خفی تفسیره وأشکل فحواه

ظهر قرآن، آن است که تأویل و معنایش آشکار و شناخته شده است و بطن قرآن، آن 

 است که در تفسیرش آشکار نبوده و معنایش مشکل به نظر آید.

ند. اما ککند و قول مختار خود را بیان نمیالبته وی احتماالت دیگری را نیز ذکر می

نکه چناقرآن مربوط به الفاظ قرآن بوده هماین عبارت گویای آن است که ظاهر و ظهر 

بیانیه « مِن»باطن و بطن آن آیاتی هستند که معنای آنها مخفی است، مگر اینکه با تقدیر 

تغییر دهیم، آنگونه که « ما خفی من تفسیره»و « ما ظهر من تأویله»عبارت وی را به 
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وید: گنظرش آمده میطحاوی در مشکل اآلثار آورده و در مورد بهترین تأویلی که به 

 «3...« »الظهر منها هو ما یظهر من معناها و البطن ما یبطن من معناها »که 

 ۱23، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ابن تیمیه، یکی دیگر از دانشمندان أهل سنت، پس از اقرار به اینکه استفاده نزدیکی 

یده آن رسأجل پیامبر از آیات سوره نصر، مربوط به باطن آن است که ابن عباس به 

گوید این مطلب از قبیل استدالل باشد؛ میاست و این باطن موافق با ظاهر آیات هم می

ای است و برای به یک چیز از طریق ملزومات آن است چرا که برای یک چیز الزمه

 «۱»ای دیگر وهلمَّ جراً. این الزمه، الزمه

سنت، این دیدگاه دارای شود که در میان شعیان و أهل بنابر آنچه گذشت، مالحظه می

ته از باشد، با آن دسطرفدار است و عالوه بر اینکه به معنای لغوی بطن نیز نزدیک می

ع است، کنند قابل جمتعاریفی که بطن را به فهم یا علم یا لطایف و اشارات تعریف می

ق را شود و اشارات و دقایچرا که این مدالیل فرا ظاهری، جز با تدبر و تفکر فهمیده نمی

تواند جای دهد، و از این به عنوان جزیی از مدالیل ماوراء ظواهر آیات، در خود می

 جهات دارای امتیازی است که در تعاریف دیگر، به سختی قابل تصور است.

 «مراتب گسترده معنایی الفاظ قرآن»تعریف بطن به 

این دیدگاه، از سوی دانشمندان متأخر شیعی، با عنایت به سطح باالی معرفت شناختی 

آیات قرآن و ارتباط آن با الفاظ مطرح شده است، عالمه طباطبایی، معنای باطنی را 

 داند:همراه با معنای ظاهری، مدلول مطابقی لفظ قرآن می

ر أن یکون الجمیع فی عرض أن للقرآن مراتب مختلفه من المعنی، مرتبه طوًلا من غی

واحد فیلزم استعمال اللفظ فی أکثر من معنی واحد أو مثل عموم المجاز وال هی من قبیل 

اللوازم المتعدده لملزوم واحد، بل هی معانِ مطابقیه یدل علی کل واحد منها اللفظ 

 «3»بالمطابقه بحسب مراتب األفهام ... 
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 ۱26، ص: ۲کتب تخصصی، ج

و  اندفی از معنا دارد که به صورت طولی و نه در عرض هم واقع شدهقرآن مراتب مختل

چنانکه محذور شمول آید هملذا محذور استعمال لفظ در بیش از یک معنا الزم نمی

گردد. و این مراتب معنایی لوازم متعدد یک ملزوم نیز به حساب مجاز منتفی می

ند که نسبت به مراتب فهم آید بلکه همه این مراتب، مدلول مطابقی لفظ هستنمی

 کند ...مخاطبان فرق می

کند که وی در توضیح درکهای مختلف از یک معنای واحد به آیاتی استناد می

کنند و این عملهای متفاوت سبب حصول علمها درجات عمل افراد را متفاوت بیان می

 «۱»شود. و درکهای مختلفی از یک حقیقت می

رای معنایی واحد است که سطح درک مخاطبان از آن بنابرین یک آیه قرآن کریم دا

باشد. و در جای دیگر برای شرح ترتب معانی باطنی و ظاهری بر یکدیگر متفاوت می

کند. همین طلب در عین تعلق به آب متعلق به آورد که طلب آب میبه موالیی مثال می

ای وم به معنای دیگر است همانطور که در مرتبه سبرآوردن حاجت شخصی در مرتبه

طلب کمال وجودی است. در این مثال، سه طلب وجود ندارد بلکه همان طلب آب به 

 «3»باشد. های دیگر نیز میمعنای طلب

 آیت اهلل بروجردی در بیان بطون قرآن کریم، اولین احتمالش چنین است:

 و المقصود منها أن لمعانی الفاظ القرآن مراتب تستفاد منه حسب مراتب اإلدراکات

العقول مثلًا لفظ الشمس ال یفهم منه عقل العاقل العامی إلّا الجرم المریی فی السماء 

ولکن العقول العالیه المتصرفه تتصرف فی معناه فتأخذ بالصوره أعنی الحیثیه النوریه 

 «2»بإلغاء الماده و هذا أیضًا یتفاوت بتفاوت مراتب العقول ... 

 ی الفاظ دارای مراتبی است که بر اساس مراد از بطون قرآن آن است که معنا

 ۱2۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شود مانند لفظ خورشید که یک شخص مراتب درک و عقل مخاطبین ایجاد می
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کند، ولی عقول واال وجوّال، جهت معمولی فقط جسم مریی آن را در آسمان درک می

سطوح ادراکی، آورد که این هم با تفاوت نورانی آن را بدون جسم آن در نظر می

 شود.متفاوت می

 «۱»به این بیان، در نهایه األصول نیز اشاره شده است. 

از طرفداران این دیدگاه، بیانی دیگر نیز بدست آمده است. در منتقی األصول چنین 

 خوانیم:می

اما کون الجمل القرآنیه قابله فی نفسها للتطبیق علی معان متعدده و مراده فی نفسها وداله 

ذاتها علی عدد کبیر من المعانی وإن أرید منها معنی واحد ال الجمیع بحیث  فی حد

یمکن للفکر الدقیق الثاقب أن یصل الی بعض تلک المعانی بالتأمل و التعمق فی آیات 

 «3»الکتاب فهو من عظمه القرآن و الترکیب الکالمی لجُملِه ... 

ت، به خودی خود از عظمت قرآن و ترکیب جمالت آن، این است که این جمال

اند و قابلیت تطبیق بر معنای متعددی را دارند که جداگانه مورد نظر متکلم آن هم بوده

کنند، هر چند فقط یک معنا از این جمالت، به خودی خود بر معانی زیادی داللت می

ای که فکر نافذ با تأمل و تعمق در آیات قرآن، بین تمام این معنا، اراده شده است بگونه

 تواند به بعضی از آن معانی دست یابد.یم

گرچه در صدر و ذیل این فراز، در خصوص اینکه این معنای متعدد مورد اراده الهی 

 شود، اما در راستای تعاریف قبلی قرار دارد.اند یا نه، تناقضی دیده میواقع شده

بیل از قی ظاهر و باطن ، بر این عقیده است که مسئه«من وحی القرآن»صاحب تفسیر 

 ی معنایی برای لفظ نیست به طوریکه طبقه تعدد و فرض دو الیه

 ۱20، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ی درونی و معانی باطنی باشد آن فوقانی که همان معنای ظاهری است مغایر با الیه

 گوید:چنانکه اقتضای تفاوت ظاهر و باطن یک شئ است. وی می

ن را به گونه ای مادی که برای لفظ دو الیه ی ظاهر و باطن قرآما نمی توانیم مسئله
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 «۱»دهد، تصور کنیم. معنایی قرار می

 افزاید:و می

فلیس هناک معنیان للفظ بل هناک معنی واحد یتحرک فی خط الزمن، من الماضی الی 

الحاضر، لیطل علی مستقبل فی خط الخصوصیه التی تتجسد فی جمیع المراحل و األفراد 

«3» 

ک لفظ وجود ندارد بلکه معنای واحدی است که در طول زمان در دو معنا برای ی

حرکت است، از گذشته تا آینده، تا اینکه در راستای خصوصیتی که در تمام مراحل 

 یابد، امتداد پیدا کند.زمانی و در افراد مختلف نمود می

 یبنابراین، معنای جزیی یک آیه که به عصر و مواقع نزول مربوط است، دارای معنای

یابد و شامل همه موارد مشتمل بر خصوصیات کلی است که در طول زمان جریان می

 «2»باشد. ی قرآن میگردد و این همان باطن آیهآیه می

وی برای تبیین معنا کلی جاری و واحد گسترده، به همان مثال خورشید و تفاوت آن 

ه دو واحد کلی و ن کند و برای استفاده معناینسبت به مراتب مختلف درک اشاره می

در روایت جابر « ۲« »وَهوَ کالمٌ متَّصلٌ متَصرّفٌ علی وجُوه»الیه ظاهری و باطنی به فراز 

 «3»جوید. بن یزید جعفی از امام باقر )ع( پیرامون ظهر و بطن قرآن تمسک می

 ۱2۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

رآن، احتمال سومی را استاد سبحانی نیز، پس از اشاره به دو احتمال در معنای باطن ق

ی رعد را به عنوان نمونه سوره ۱۲ی باشد و آیهکند که در همین راستا میمطرح می

کند که هر یک از مفسران به تناسب سطح فکر و درک خود، برداشتی از آیه ذکر می

 «۱»شود. اند که از ظاهر الهام گرفته و به آن مربوط میداشته

ری آیه، راهنما و دلیلی است برای رسیدن به معنای بر اساس این نگرش، معنای ظاه

تری از جنس همان مدلول ظاهری و نزدیک به آن، که بطن نامیده گسترده و دقیق

شود. در این دیدگاه، باید بین مدلول ظاهری و معنای باطنی ارتباطی مستحکم برقرار می
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 بر این اساس، با آن باشد و تفاوت آن دو، در دقیق و عمیق بودن یکی از آن دو است و

نگرش که بطن را معانی و مفاهیمی جدید و اشاراتی لطیف که ممکن است تازگی 

 داشته و به مدلول ظاهری آن نزدیک هم نباشد، قابل جمع نیست.

 تعاریف دیگر از بطن

 اشاره

عالوه بر تعاریف گذشته، احتماالت دیگری در معنای بطن قرآن در شیعه و أهل سنت 

 ست که به دلیل عدم شهرت، این موارد را یکجا مطرح خواهیم کرد.وارد شده ا

 

 

 

 «قابلیت حمل وجوه گوناگون»تعریف بطن به 

 گوید:شریف رضی در شرح روایت ظهر و بطن می

و قد قیل فی ذلک أقوال: منها أن یکون المراد أن القرآن یتقلب وجوهاً و یحتمل من 

نین علی )ع( فی کالم له فقال: القرآن حمّالٌ ذو التأویالت ضروباً کما وصفه امیرالمؤم

 وجوه، أی یحتمل التصریف علی التأویالت و الحمل علی الوجوه 

 ۱۲8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

المختلفات ... و من ذلک قول القایل: قلّبتُ أمری ظهراً لبطن أی صرفتُه و أدَرتُه لیُبیَّن لی 

 «۱»ه. منه وجه الرأی فأتبعُه و طریق الرشد فأقصدُ

در شرح باطن قرآن اقوالی ذکر شده، از جمله آنها اینکه مراد از باطن این است که 

تابد شود وانواع تأویالت را بر میهای گوناگون دگرگون میقرآن به صورت
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قرآن »کند: چنانکه امیر مؤمنان علی )ع( در این فرمایش خود آن را توصیف میآن

، یعنی پذیرش برگشت به تأویالت و وجوه «تپذیرنده و دارای وجوه مختلفی اس

امور خودم را »گوید مختلف را در خود دارد. و از این قبیل است قول کسی که می

های گوناگون منصرف کردم تا اینکه حالت یعنی آن را به حالت« پشت و رو کردم

 نیکو و راه رشد و شکوفایی برای من آشکار شود و از آن تبعیت کنم.

( در ذکر یکی از تأویالت -ه 33۲سنت، أبو عبید قاسم بن سلّام )م و محدث اهل 

لبت قد ق»کند که گفته است: عرب نقل می« حسن»ی ظهر و بطن قرآن از مطرح درباره

کند یعنی امر خود را زیر و رو کرده و تمام جوانب آن را استعمال می« أمری ظهراً لبطن

 «3»را سنجیدم. 

 «2»کند. قول را نقل می و بغوی در شرح السنه، این

 «حجاب معنوی آیات قرآن»تعریف بطن به 

از مرحوم آخوند خراسانی، صاحب کفایه األصول، نقل شده که ایشان در درس خود 

یک معنای دیگر، غیر از آنچه که در متن کفایه األصول به آن اشاره شده برای بطن 

 طن بیان قرآن ذکر کرده است و آن اینکه مراد از روایت ظهر و ب

 ۱۲۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ه یا های هفتگانظرافت معنای کالم خداوند متعال وپنهانی آن از ادراک بشری با حجاب

هفتادگانه است. پس حجاب معنوی کالم الهی به حجاب ظاهری یعنی پوست شکم که 

 مانع از محتویات درون شکم وامعاء واحشاء إنسان است، تشبیه شده است. بر این اساس

معنای اینکه قرآن هفت یا هفتاد بطن دارد این است که معنای قرآن از نوعی است که 

ادارک بشری به آن دسترسی ندارد، مگر کسانی که قرآن به آنان اختصاص دارد، 

های متعددی است، تواند به چیزی که در پس حجابهمان گونه که یک فرد نمی

 «۱»نی متعددی باشد. دست یابد، و این به آن معناست که دارای معا
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ه در ی نهفتروشن است که این نگرش در صدد انکار ژرفای قرآن و تعالیم گسترده

رسد بر داند. به نظر میآیات آن نیست اما آن را مورد اشاره روایات ظهر و بطن نمی

اساس این دیدگاه، بطن منحصر در معصومین باشد بطوریکه هر آنچه که با تدبر بدست 

گیرد، و نه بطن آن، و از این جهت مخالف آن ده ظهر آیات قرار میآید در محدو

ایف و را به لطروایاتی است که بطن را با تدبر قابل دسترسی دانسته، و یا معنای آن

اشارات قابل تشخیص برای علماء و اولیاء و نیز حقایقی که مخصوص معصومین 

 «3»کند. )علیهم السالم( است تقسیم می

 «معنای حروف مقطعه» تعریف بطن به

مرحوم آیت اهلل بروجردی در ضمن نقل احتماالت معنای باطن قرآن، این احتمال را نیز 

 د:گویمطرح کرده است که شاید باطن قرآن مربوط به این حروف باشد. ایشان می

 ۱۲3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ها من ... ویمکن أن یکون المقصود منها ما یستفاد من الحروف المقطعات وغیر

 «۱»المرکبات لکن ال من حیث ترکیبها، بل ذواتها 

ممکن است مراد از بطون قرآن آن باشد که از حروف مقطعات و ترکیبات دیگر به 

 شود.خودی خود و نه از حیث ترکیب آنها استفاده می

دهد ولی آنچه به حروف توضیحی نمی« ترکیبات»البته ایشان در مورد منظور از 

قیه گردد و نسبت به بشود فقط شامل قسمتی از باطن کل قرآن مییمقطعات مربوط م

 آیات آن، قابل تسری نیست.

 «علوم و معارف باطنی انسان»تعریف بطن به 

( از بزرگان متصوفه بر این باور است که -ه 2۹0سراج طوسی )م أبو نصر عبداهلل بن علی

ن وجوانح انسان مربوط مراد از باطن قرآن معارف و علومی است که به قلب و باط
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شود نظیر علم، حسد، بخل، حیاء، خشیت، صدق، اخالص و ... در برابر علم ظاهر می

گیرد مانند نماز، روزه، زکات، جهاد، حدود، طالق که به افعال و جوارح انسان تعلق می

 و .....

استشهاد « 3»هً و باطنهً ی شریفه أَسْبََغ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَی خود به آیهوی برای این ایده

گونه که عالم ظاهر و باطن دارد، قرآن نیز ظاهر و باطن دارد افزاید: همانکند و میمی

طور، آن چنانکه اسالم ظاهر و باطن دارد. وی برآن و حدیث پیامبر )ص( نیز همین

 زاست که چون انسان دو بعد ظاهر و باطنی دارد قرآن و سنت و در یک کلمه، اسالم نی

 «2»دارای ظاهر و باطن است. 

 «بطن»گوید که شاید مراد از أبوزهره، از متفکرین أهل سنت در این راستا می

 ۱۲2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

در روایت، حقایق هستی و روان انسانی و معانی دیگری باشد که داللت متن بر آن در 

 «۱»یابد .... سایه رشد عقالنی و علمی بشر تحقق می

رسد و قرآن کریم مشتمل بر آیاتی اه به خودی خود گرچه صحیح به نظر میاین دیدگ

پردازد و دارای آیاتی دیگر است که در صدد پرورش است که به جوارح انسان می

تواند تعریف و شرح قابل قبولی برای روایت ظهر و باشد اما نمیامور باطنی انسان می

یات وارد از ایمه )علیهم السالم( در شیعه و بطن قرآن تلقی گردد. این نظریه باسیاق روا

پیامبر )ص( و صحابه در فریقین سازگاری ندارد. سیاق داللت بر وجود امری ورای 

 ظهر قرآن دارد و در صدد تقسیم و تنویع آیات قرآنی نیست.

باشد این فکر که قرآن کریم کتاب تدوین بوده، مطابق با کتاب تکوین و هستی می

عربی نیز بین ظهر و بطن وحد و مطلع قرآن و انسان و تمام موجودات  سبب شده که ابن

ارتباط ایجاد کند و در صدد تعریف ظهر و بطن و حد و مطلع همه موجودات هستی 

 گوید:برآید؛ وی می

ما من شئ إلّا وله ظاهر وباطن وحد ومطلع، فالظاهر منه ما أعطتک صورته والباطن ما 
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والحد ما یمیزه عن غیره والمطلع ما یعطیک الوصول أعطاک ما یمسک هذه الصوره 

 «3»إلیه إذا کنتَ تکشف به ... 

موجودی نیست مگر اینکه ظاهر و باطنی وحد و مطلع دارد. ظاهر آن، چیزی است که 

دهد و باطن، آن چیزی است که این تصویر را در تصویر آن را در اختیار تو قرار می

سیله تمییز شئ از غیر آن است و مطلع آن، امری کند و حد آن، وذهن تو تثبیت می

 شود.است که سبب رسیدن به آن شئ می

 گوید:نصر حامد أبوزید در این خصوص می

 ۱۲۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

در نظر ابن عربی این جوانب وجود و قرآن، از یکدیگر منفصل و جدا نیستند بلکه بهتر 

 «۱»باشند. است بگوییم متداخل می

 و نظریه جمع بندی

ها و مشخصات آن را باشند؛ ویژگی. از آنجا که دلیل عمده بر باطن قرآن، روایات می۱

نیز باید از همان روایات استخراج نمود. بر این اساس، تعاریفی که مستند به روایات 

 باشند، عبارتند از:فریقین می

ص ت گرفتن از قصعبر»، «علم»، «مصادیق عام آیات»و « فهم»، «تأویل»تعریف بطن به 

 «.لطایف و اشارات موجود در آیات»و « سر»، «پیشینیان

 «اشارات و لطایف و حقایق»و « عبرت گرفتن»، «علم»از این موارد، تعریف بطن به 

در روایات أهل « سرّ»و « عمل کردن به قرآن»مخصوص روایات شیعه و تعریف آن به 

 شود.سنت خاصتًا دیده می

، تعاریف خود را مستند به یک یا چند روایت کرده و بر اساس . بعضی از دانشمندان3

ی خاصی، فقط به ذکر احتماالت اند ولی برخی دیگر بدون انتخاب نظریهآن نظر داده

 اند.مطرح در این زمینه بسنده کرده
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های زیر توان در قالب. عمده نظریات مطرح شده در خصوص بطن قرآن را می2

 بندی نمود:دسته

هایی جامع نگربه بطن قرآن که در صدد استخراج ماهیتی واحد برای بطن یدگاهالف( د

چون های مختلف مربوط به آن را در خود جمع کرده است همبوده، روایات و جنبه

ب مرات»، «مدالیل فراتر از معنای ظاهری»، «مطلق معنای الفاظ»، «تأویل»تعریف آن به 

 ؛«حجاب معنوی آیات قرآن»و « جوه گوناگونقابلیت حمل و»، «گسترده معنایی الفاظ

 هایی که بطن قرآن را با توجه به بعضی از مصادیق آن تعریف ب( دیدگاه

 ۱۲3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

علوم و معارف باطنی »، «معنای حروف مقطعات»کرده است؛ نظیر تعریف آن به 

 ؛«مصادیق عام آیات یا جری و تطبیق»و « عبرت و وعظ»، «انسان

هایی که به بطن قرآن، نگرش معرفت شناختی و عرفانی داشته است، نظیر دیدگاهج( 

 ؛«روح و حقیقت ألفاظ»و « اشارات و حقایق قرآنی»و « لطایف»، «سرّ»تعریف آن به 

ی ارتباط انسان با آن نگریسته است؛ نظیر هایی که به بطن قرآن، از زاویهد( دیدگاه

 ؛«فهم»و « عمل کردن به قرآن»تعریف آن به 

ی رابطه آن با خداوند متعال تعریف کرده هایی که بطن قرآن را از جنبه( دیدگاه-ه

 «.مراد خداوند از خطاب»یا « علم الهی»است؛ نظیر تعریف آن به 

توان تمام آرای روایی و غیر روایی علماء اسالمی را این گونه . بنابر مطلب فوق، می۲

 تلخیص کرد:

 ی معنای قرآن را شامل شود خواهشود که خواه کلیهایی گفته میباطن قرآن به آن معن»

مدالیل فراتر از معنای ظاهری را دربرگیرد، دارای ارتباطی با هم بوده یا به صورت 

کنند و یا مجموع این معنای یک معنای طولی و الزم و ملزومی از یکدیگر حکایت می

ه لیت حمل وجوه مختلف را داشتدهند که قابمطابقی گسترده و واسعی را تشکیل می

 است.« علوم و معارف باطنی انسان»)نظیر حروف مقطعات( و از جمله آنها 
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کنند و در برخی دیگر عالوه بر آن، این معنا در بعضی از آیات، مراد الهی را تبیین می

رموز و اشارات و لطایف و حقایقی هستند که یا جزو اسرار قرآن بوده؛ جز خداوند 

ه آن آگاه نیست و یا خواص و دانشمندان و گاهاً اولیاء الهی و علمای عامل متعال ب

چنانکه بعضی از آن حقایق مخصوص انبیاء )و نیز اوصیاء تواند به آن دست یابند. هممی

باشد این معنای باطنی تجلّی علم الهی در قرآن بوده، راه رسیدن به آن در آنان( می

آن فهم دقیق قرآن و عمل کردن به آیات الهی و بعضی موارد تأویل وشروط جواز 

 تطبیق أوامر و نواهی و معارف قرآنی بر

 ۱۲6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «خویشتن و عبرت گرفتن از حاالت أقوام گذشته است.

معنای  مدالیل فراتر از»ترین نظریه، تعریف آن به ترین و صحیحرسد جامع. به نظر می3

دگاه، تمام لوازم و ملزومات الفاظ آیات را در برگرفته، با باشد چرا که این دی« ظاهری

ن دهد. بر اساس ایها قابل جمع است و آنها را تحت پوشش خود قرار میبیشتر دیدگاه

نظریه بعضی از مدلوالت فرا ظاهری، با فهم و تدبر بدست آمده و با تطبیق آن، قابلیت 

از مدالیل فرا ظاهری، عمیق و ژرف  باشند و بعضی دیگرپند گرفتن انسان را دارا می

شود و در حیطه اسرار و لطایف و حقایق قرآنی جای بوده، جز با تأویل آنها مسیر نمی

چنانکه این تعریف به معنای لغوی آن نزدیکتر است و در برابر ظهر قرآن دارند، هم

 و آشکار باشد، أعم از ألفاظ آن یا معنای ظاهرییعنی هر آنچه که از قرآن آشکار می

 گیرد.آن، قرار می

 ۱۲۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 فصل سوم: دالیل وجود بطن

 مقدمه
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ط با های مرتبهای متفاوت در مورد بطن قرآن کریم، ویژگیبا وجود تعاریف و دیدگاه

باطن نیز مختلف خواهد بود و از جمله آنها دالیلی است که برای اثبات یا عدم آن 

ابر در بر« مطلق معانی آیات»که چنانچه باطن قرآن را به  مطرح شده است. واضح است

 ردد.گنیاز از اثبات میالفاظ قرآنی در نظر گرفتیم، باطن قرآن بدیهی بوده، بی

اما اگر بطن قرآن را اموری خارج از دسترس بشر عادی و فراتر از اصول و قواعد 

 ماید.نتر میروشن حاکم بر زبان عربی در نظر گرفتیم، نیاز ما به بحث اثباتی

د و شوای که برای باطن قرآن کریم اقامه شده است آورده میی ادلهدر این مقال، کلیه

 های گوناگون خواهیم شد.ی مختلف نسبت به دیدگاهدر پایان متذکر کاربرد ادله

 توان در دو قالب ثبوتی واثباتی بحث نمود.رسد در این خصوص، میبه نظر می

حتی اگر باطن قرآن را امری فراتر از مدالیل ظاهری الفاظ و خارج از  بعضی برآنند که

اصول و قواعد عقالیی محاوره در نظر بگیریم. از نظر ثبوتی، امری ممکن بوده، 

 «۱»شود. گونه استبعادی بر وجود آن برای قرآن متصور نمیهیچ

 ۱38، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شده است الیق آن است که الیتناهی باشد تا ی ذات الیتناهی صادر کالمی که از ناحیه

های پس از خود بتواند وسیع تر از دایره یک زمان و محدوده مشخص، بر تمام زمان

 نویسد:پرتو افشانی نماید. یکی از محققین می

ای از کالم خود دو معنا قصد کند یکی بر مبنای قواعد عربی و اصول اگر گوینده

ار و معنای دیگر بر مبنای رمز و رازی ویژه با داللت عقالیی محاوره با داللت آشک

 آن را بفهمند -که از راز و رمز آن با خبرند -پنهان به نحوی که تنها برخی از خواص

کاری ممکن و معقول است. برهان عقلی بر استحاله این کار وجود ندارد، و عقلًا نیز آن 

لی در : اصولًا یکی از عناصر اصدانند بلکه چه بسا بتوان گفترا قبیح و ناپسند نمی

آفرینش آثار ادبی و هنری برخورداری لفظ از دو بعد آشکار و پنهان است ... و این 

 «۱»کمال امتیازی است که فقدان آن در کتابی مانند قرآن بعید و دور از انتظار است ... 
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ن الفاظ دبعضی دیگر که هر معنایی غیر از معنای ظاهری وخطور کننده به ذهن، با شنی

ی استعارات و تشبیهات و مثلها و کنند و کلیهآیات را، در حیطه باطن قرآن داخل می

دانند، باطن را امری فراگیر و برای تمام عبارات والفاظ کنایات را از این مقوله می

متکلمان و نویسندگان شمرده، فرق اینها را با قرآن، ژرفایی نامحدود و عمق نا پیدا 

براساس این دیدگاه نیز وجود بطن و باطن برای « 3»کنند. قرآن بیان میوشگفت انگیز 

 است که نیاز به دلیل داشته باشد.تر از آنقرآن کریم روشن

ود وج»، «تطابق سه گانه انسان و عالم وقرآن»از دیدگاه فالسفه وعرفاء که سخن از 

اند، ه میان آوردهب« ظاهر و سر و باطن برای انسان»و « غیب و شهود در عالم هستی

اشتمال قرآن بر باطن به عنوان کتاب تدوین و در بردارنده و تبیان هر شئ واضح است. 

 لذا در میان این گروه با فرض اثبات وجود عالم غیب و شهود

 ۱3۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

در قرآن و لزوم ایمان به هر دوی آنها در تعالیم اسالمی و تطابق قرآن با حاالت 

شری، ظاهری و باطنی، علنی و سرّی، اشتمال قرآن کریم همچون تمام اجزاء مختلف ب

عالم و انسان بر باطنی غیر از ظاهر آن مسلم گرفته شده، کمتر صحبت از دالیل اثبات 

 «۱»باطن قرآن کریم و بررسی آنها صورت گرفته است. 

اند ردهادله همراه کاما به هر حال اکثر مفسران و صاحبنظران فریقین بحث از باطن را با 

ای از قرآن ای نیز اقدام به ذکر ادلهاند وعدهی روایی آن اشاره داشتهو نوعاً به ادله

 اند.کریم برای اثبات آن نموده

ی قرآن و سپس روایات این بحث و بعد از آن، ادله عقلی و توافق ما ابتدا، ادله

 دانشمندان فریقین را ذکر خواهیم کرد:

 آیات -1

 رهاشا
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این بحث بیش از هر « 3»در قرآن کریم بطور صریح سخنی از بطن و باطن نشده است. 

چیز، بحثی روایی بوده، ریشه و اساس آن همچون شاخ و برگهایش در مصادر روایی 

روییده است، اما بسیاری از مفسران و صاحب نظران فریقین، در کنار روایات، برای آن 

 ای قرآنی اقامه نموده اند.ادله

 هایی که در تعریف بطن قرآن آمد، نوعی عبور از ظاهر قرآن ر اکثر دیدگاهد

 ۱33، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ی عرفانی دارند تهذیب نفس لحاظ شده است، هر چند در بعضی از آنهایی که صبغه

وطهارت سرّ الزم رسیدن به اشارات واسرار وروح وحقیقت الفاظ، در نظر گرفته شده 

ل رسیدن به بطن قرآن، مستلزم گذر و عبور از ظواهر آیات است. است، اما در هر حا

این فرایند که محتاج به اعمال فکر و تدبر و صفای ذهن و قلب است را قرآن کریم 

 ی قرآنی برای بحث باطن اقامه کنند.اند ادلهبارها اشاره نموده است. کسانی که خواسته

 «۱»نوعاً به همین آیات تمسک کرده اند. 

ای دیگر از آیات قرآن بر وجود هر چیزی، تر و خشک آن، در قرآن تأکید دارند دسته

نمایند. پرواضح است که ظاهر قرآن هر چه ء معرفی میرا مبین وتفصیل هر شیو آن

تواند این حجم از تفاصیل ودقایق علوم و معلومات را با خود حمل نماید لذا باشد نمی

 جستجو کرد. توان جز در باطن قرآنآن را نمی

را  شود که ظاهرشان، قرآنای دیگر از آیات، قصصی از أقوام پیشین را متذکر میدسته

دهد که انضمام جنبه باطنی به آن های شیوای داستانی صرف قرار میدر ردیف کتاب

های مختلف است. آن که همانا عبرت آموزی وجری حاالت وسرنوشت آنان به زمان

کتاب آسمانی یعنی هدایت و نور افشانی به بشریت، قرار را در جایگاه اصلی این 

 دهد.می

 ای دارند. به جمع آیاتو آیاتی دیگر که به انحاء متفاوت بر ما وراء ظاهر الفاظ اشاره

، «کفر ورزیدن به ماوراء آن»، «نیامدن تأویل قرآن»شوند، آیاتی که فوق افزوده می
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ر را متذک« حرمت گناهان ظاهری و باطنی»و « ثقیل بودن نزول آیات بر پیامبر )ص(»

 باشند.اند از این دست میشده

 اند را معرفی خواهیم کرد:در این مقال آیات فوق و کسانی که به آنها تمسک کرده

 ۱32، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 

 

 الف( آیات تدبر و تفکر در قرآن

ت الهی تعقل در آیاشود که به تدبر و تفکر و در قرآن کریم آیات بسیاری یافت می

دعوت نموده است. این آیات گویای آنند که عالوه بر مفاهیم ومعارف برآمده از ظاهر 

الفاظ، حقایق ژرفی نیز در ورای عبارات نهفته است. که با تتبع ودنبال کردن معانی 

 «۱»شود. الفاظ آن، حاصل می

 برخی از این آیات عبارتند از:

)قرآن( کتابی است « 3»مُبَاَرکٌ لِّیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلَِیتَذَکَّرَ أُوْلُوا األَلْبَابِ  کِتَابٌ أَنزَلْنَاُه إِلَیْکَ

مبارک که بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تفکر کنند و صاحبان عقل متذکر )حقایق( 

 آن شوند.

آیا در قرآن « 2»دُواْ فیهِ اخْتِلَافاً کَثِیرًا أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَْو کَانَ مِنْ عِنِد غَیْرِ اللّهِ لََوجَ

تدبر و اندیشه نمی کنند در حالیکه اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختالف زیادی 

 یافتند.می

خواهند( در قرآن بیاندیشند یا آیا )نمی« ۲»أَفَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَْم عَلَی قُلُوبٍ َأقْفَالُهَا 

 های مخصوص آنها زده شده است.ی آنان قفلاینکه بر دلها

، ۲کتب تخصصی، ج« 3»وَأَنزَلْنَا ِإلَیْکَ الذِّکْرَ لُِتبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَِّل إِلَیْهِْم وََلعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ 

 ۱3۲ص: 
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و ما ذکر )قرآن( را بر تو نازل کردیم تا آنچه برای مردم نازل شده است را برایشان 

 مایی و تا شاید آنان بیاندیشند.روشن ن

این عده را چه شده است که حاضر « ۱»ؤُالء الْقَوْمِ لَا یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً  -فَمَا لِهَ

 نیستند سخنی )از قرآن( را درک عمیق نمایند.

 نویسد:از میان صاحب نظران شیعه، امام خمینی در شرح دعای سحر می

تمسک کرد و بر درب آن متوقف شد دچار تقصیر و  کسی که فقط به ظاهر قرآن

کوتاهی و تعطیلی آیات قرآن شده است، آیات وروایات فراوانی که بر حُسن تدبر در 

آیات الهی و تفکر در کتابها وکلماتش وسرزنش اعراض کننده از آنها واعتراض به 

 «.3»نمایند میکند، او را رد کسی که در پوسته وقشر ظاهری آن مانده است، داللت می

« 2»از میان مفسران شیعه، محمد صادقی در تفسیر الفرقان به این آیات اشاره کرده است 

 «.۲»اند کریم پرداختهو محققین دیگر به این آیات و داللتشان بر بطن قرآن

دبر دهند تدانند و احتمال میالبته بعضی داللت این آیات را بر بطن قرآن مخدوش می

 «.3»آن، به معنای جامه عمل پوشاندن به دستورات و مفاهیم آن است و تفکر در قر

ی نساء فما لهؤالء القوم ال سوره ۹0ی و از دانشمندان أهل سنت شاطبی پس از ذکر آیه

وید گیکادون یفقهون حدیثاً، در ذیل روایت نبوی در خصوص باطن قرآن کریم، می

 د را از خطابش که معنا این آیه این است که آنان مراد خداون

 ۱33، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شوند چرا که قرآن به شوند ومنظور آن نیست که خود کالم را متوجه نمیمتوجه نمی

وی سپس به « ۱»یابند. زبان آنان نازل شده است. ولی آنان مراد الهی را از کالم در نمی

 نویسد:از همین سوره اشاره کرده و می 03ی آیه

دانستند چرا که خود عرب زبان بودند و ست ومشرکین آن را میظاهر معنی چیزی ا

مراد خداوند چیزی دیگر است ... این وجهی که از ناحیه آن وحدت و هماهنگی قرآن 

گردد همان باطنی است که به آن اشاره شود واختالف آن بر طرف میفهمیده می
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 «3»کردیم. 

کند و در نهایت بطن یز اشاره میاز سوره محمد )ص( ن 3۲ی وی پس از اندکی به آیه

 «2»نماید. قرآن را به فهم مراد خداوند از خطابش تعریف می

 «۲»کند. قاسمی در تفسیر خود، این تعبیر را پسندیده و نقل می

( در سرنوشت ۹3در تفسیر نسفی در ذیل آیه إِنَّ فی َذلِکَ آلیات لِّلْمُتَوَسِّمینَ )حجر، 

 نویسد:می« لمتوسّمینل»ی قوم لوط در شرح واژه

 «3»ء بِسِمَه ظاهرِه المتفرّسین المتأملین کأنهم یعرفون باطنَ الشی

)سر نوشت آنان آیاتی دارد برای( تیز هوشان و تفکر کنندگان، گویا آنان باطن امری 

 شناسند.را از طریق عالمت ظاهر آن می

انند از طریق آیات توو این به آن معنا است که متفکرین و متأملین در قرآن، می

 های الهی، به باطن آن دست یابند.ونشانه

 کند که وی پس از ذکر تفسیر باطنی ازعالمه مناوی نیز از غزالی نقل می

 ۱36، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 داند که درمی« اعتباری»به موسی )ع( در کوه طور، آن را همان « فاخلع نعلیک»خطاب 

و امثال آن ذکر شده است وآن عبور از یک « لبابفاعتبروا أولی اال»عباراتی همچون 

چیز به چیز دیگر و از ظاهر آیه به سر و باطن آن است که تنها فرق آن با تفسیر باطنیه، 

 «۱»اقرار به ظاهر در عین التفات به باطن است. 

شود این دسته از آیاتی که به تفکر وتأمل وتدبر در قرآن همان گونه که مالحظه می

کنند برای وجود جنبه باطنی قرآن مورد استشهاد قرار ت وتشویق میکریم دعو

 اند.گرفته

ی تفسیر اشاری در زمان پیامبر )ص( وصحابه و اشاره دکتر ذهبی پس از بیان ریشه

سوره  3۲همین سوره و آیه  03سوره نساء و  ۹0قرآن به این روش تفسیری، آیات 

 افزاید:محمد )ص( را ذکر کرده و می
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این آیات داللت دارند بر اینکه « 3« »اآلیات تشیر إلی أن القرآن له ظهر وبطن فهذه»

« لیمَثَ»قرآن ظهر و بطنی دارد. این آیات در کنار آیاتی که بعضی از عبارات قرآن را 

ده و نیز آیه برتوان به آنها پیبرای مردم معرفی کرده است که جز با تفکر و تذکر نمی

( دالیل 32اتنَا فِی الْآفَاقِ وَفی أَنفُسِهِْم حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُْم أَنَّهُ الْحَقُّ )فصلت، کریمه سَنُرِیهِمْ ایَ

 «2»باشد. قرآنی وجود باطن در تعالیم فرقه اسماعیلیه می

 ب( آیات اشتمال قرآن کریم بر انواع علوم

ویای د که گاند، آیاتی هستناز جمله آیاتی که در این خصوص مورد توجه قرار گرفته

در برداشتن قرآن تمام علوم وتفصیل هر چیزی را در عالم است. از آنجا که ظاهر قرآن 

 کریم، یقیناً نمی تواند این کمیت باال از علوم همراه با ذکر جزییات آن را

  ۱3۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

تواند در خود جمع کند، به ناچار این جنبه دیگر قرآن که همان بعد باطنی آن است می

 از این قابلیت ژرف برخوردار باشد. بعضی از این آیات عبارتند از:

 «.۱»ء نَزَّلْنَا عَلَیَْک الْکِتَابَ تِبَْیاناً لِّکُلِّ شَی

 ... قرآن را بر تو نازل کردیم در حالیکه روشن کننده هر چیزی است.

بلکه « ... 3»ء وَهُدًی وَرَحْمَهً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ وَلَکِن تَصْدِیقَ الَّذِی بَیَْن یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ کُلَّ شی

با آنچه پیش روی اوست )از کتب آسمانی پیشین( هماهنگ است وشرح هر چیزی در 

 آن است و هدایت و رحمتی برای مؤمنان است.

 ما در این کتاب هیچ چیز را فرو گذار نکردیم.« 2»ء مَّا فَرَّْطنَا فی الکِتَابِ مِن شی

ای و نه هیچ دانه« ۲»حَبَّهٍ فی ظُلُمَاتِ األَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا یَابِسٍ إِلَّا فی کِتَابٍ مُّبِینٍ  وَلَا

های زمین و نه هیچ خشک و تری وجود ندارد جز اینکه در کتابی آشکار در تاریکی

 ثبت است.

ی مجموعه این آیات، در کنار روایات دیگری که داللت بر آن دارد که هیچ چیز
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« 3»که اصل در کتاب خدا دارد نیست که در آن دو کس اختالف داشته باشند جز آن

ی چیزی با شما سخن گفتم از فرمایند: هرگاه دربارهو روایتی که امام صادق )ع( می

اند که حضرت و آن روایتی که فریقین نقل کرده« 6»اصل آن در کتاب خدا بپرسید 

 از مصدر دیگری غیر از علی )ع( در پاسخ کسی که از ایشان

 ۱30، ص: ۲کتب تخصصی، ج

فرمایند: سوگند به کسی که دانه را شکافت و خالیق را آفرید شود میقرآن جویا می

ای که بخواهد اعطا چیزی دست ما نیست جز فهمی از قرآن که خداوند به هر بنده

حصر در توانند منکنند که قرآن کریم نمی، به وضوح داللت می«۱»خواهد کرد 

 ظواهرش باشد.

شاهد ما بر ارتباط آیات فوق با باطن قرآن، خطبه هجدهم نهج البالغه است که امیر 

ی نحل متعرض جنبه ، سوره0۷ی انعام و ، سوره20المؤمنین )ع( پس از اشاره به آیات 

 فرمایند:شوند و میباطنی و ظاهری قرآن می

 «3...« »إن القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق »

 گوید:به طوریکه ابن ابی الحدید در شرح این خطبه می

ال ینبغی أن یُحمل جمیع ما فی الکتاب العزیز علی ظاهره، فکم من ظاهر فیه غیُر مراد، 

 «2»بل المرادُ به أمرٌ آخر باطن ... 

سزاوار نیست تمام آنچه در قرآن آمده بر ظاهرش حمل شود، چه بسا ظاهری در قرآن 

 شد.باصود نیست، بلکه مقصود از آن امری دیگر که باطنی است، میکه مراد و مق

ویند گپس از ذکر قولی از شافعی که گفته است هر چه امت می« االتحاف»زبیدی در 

شرحی برای سنت رسول خدا )ص( است وجمیع سنت شرحی برای قرآن است، از او 

 ۱3۷، ص: ۲کند که: کتب تخصصی، جنقل می

 «۱»لنبی )ص( فهو مما فَهمه من القرآن جمیعُ ما حکم به ا

 هایی که پیامبر )ص( کرده، از فهمی است که از قرآن داشته است.تمام حکم
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آلوسی نیز بر این باور است که، تمام اسرار الهی و احکام شرعی که نزد پیامبر )ص( 

ز ا بوده است از قرآن کریم گرفته شده است. وی پس از اشاره به آیات فوق، روایتی را

کند که گفته است خداوند تمام علوم را در این قرآن نازل کرده ابن مسعود نقل می

وی « 3»د. کناست و همه چیز را تبیین نموده است و سپس همین گفته شافعی را نقل می

 گوید:در مقدمه تفسیرش در مقام استدالل به باطن قرآن می

ته لکه کمترین ذره از ایمان را داشترین بهره از عقل، بسزاوار نیست برای کسی که کم

ای باشد، منکر اشتمال قرآن بر بواطن شود. باطنی که مبدأ فیاض الهی بر باطن هر بنده

دانستم منکر اشتمال قرآن بر باطن با آیه کند وای کاش میکه بخواهد افاضه می

فتا که ء و شگبِ مِن شَیکند و نیز آیه مَا فَرَّطنَا فِی الکِتاء چه میوَتَفصِیلًا لِکُلِّ شَی

الم باشد در حالی که کدیوان متنبی و ابیات آن چگونه مشتمل بر معانی کثیره می

 «2»پروردگار عالم این گونه نباشد ... 

گردد. واین مسئله حتی با تخصیص لبی با این همه، وجود باطن قرآن امر روشنی می

دأ هر چیز مربوط به مب»همچون  به اموری« ءتفصیل کل شی»و « ءتبیان کل شی»عموم 

هر چه مربوط به هدایت وسعادت آدمی »یا « مقررات حقوقی و اخالقی»یا « و معاد

 به قوت خود باقی است.« است

آیت اهلل جوادی آملی بر آن است که اینکه تمام حقایق جهان وکیفیت رهیابی به همه 

ما،  د آن در قرآن دسترسعلوم ومعارف تجربی، ریاضی، کالمی، فلسفی، عرفانی و مانن

 ی واالی آن بیان شده باشد جز به لحاظ باطن قرآن ومرحله

 ۱68، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 چنانکه همین کالم در مورد تمام آنچه کهباشد قابل تصحیح نیست هم« ام الکتاب»که 

در هدایت وعبرت وموعظت جوامع انسانی سهیم است، نیز صادق است. آن چنانکه 

تصریح دارد که قصص بعضی از رسل در قرآن بازگو نشده است وَرُسُلًا قَدْ قرآن کریم 

( بنابراین به فرموده ۱6۲قَصَصْنَاهُمْ عَلَیَْک مِن قَْبلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ َعلَیْکَ )نساء، 
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خود قرآن برخی از امور واقع شده در قلمرو دین در ظاهر قرآن کریم نقل شده است. 

«۱» 

 اند که از محتوای متعالی برخوردارز محققین، عالوه بر آن، به آیاتی اشاره کردهبرخی ا

گویند. این آیات، مفاهیم متعالی را بوده، از حقایق ماورای این جهان مادی سخن می

ند و کاند، ارایه میدر قالب الفاظی که برای تفهیم و تفهم امور این جهانی وضع شده

ی مقصود خداوند از این آیات، برای م درست و دقیق همهشود که فهاین امر سبب می

همگان میسّر نباشد و برای فهم عالوه بر تالش فکری ویژه، احیاناً به پاکی درون 

و این همان جنبه باطنی قرآن کریم است که در « 3»وطهارت معنوی نیز نیاز افتد 

 تواند باشد.دسترس عموم نمی

 ج( آیات تحریم گناهان ظاهری و باطنی

 د:کنقرآن کریم در سه مورد به گناهان ظاهری و باطنی اشاره کرده، آن را تحریم می

بگو )ای پیامبر( که پروردگارم تنها « 2»قُلْ إِنَّمَا حَرََّم رَبِّیَ الْفَوَاِحشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا َومَا بَطََن 

 پنهان، حرام کرده است. اعمال زشت را چه آشکار آنها وچه

کتب « ۲»وَذَرُواْ ظَاهِرَ اإلِثِْم وباطنهُ إِنَّ الَّذِینَ یَکْسِبُونَ اإلِْثمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوْا یَقَْترِفُونَ 

 ۱6۱، ص: ۲تخصصی، ج

نچه کنند بزودی در برابر آگناهان آشکار و پنهان را رها کنید. زیرا کسانی که گناه می

 شدند مجازات خواهند شد.که مرتکب می

به پلیدیها و اعمال زشت چه آشکار آنها و « ۱»ولَا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وََما بَطَنَ 

 چه پنهان نزدیک نشوید.

التفات به این آیات برای استدالل به بطن قرآن کریم بیشتر مورد توجه شیعه بوده است. 

ی ، سوره22منصور از امام کاظم )ع( تفسیر آیه محمدبن در مصادر روایی شیعه، وقتی

 فرمایند:شود، حضرت در پاسخ میاعراف را جویا می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

إن القرآن له ظهرٌ وبطن فجمیعُ ما حرم فی الکتاب هو الظاهر والباطنُ ِمن ذلک أیمه 

آن قر« 3»الجور وجمیعُ ما أحّل ِمن الکتاب هو الظاهر و الباطنُ من ذلک ایمه الحقِّ. 

اند ظاهر آنند و باطن آن دارای ظهر و بطنی است. تمام آنچه که در قرآن حرام شده

اند ظاهر آنند و باطن آن اند و تمام آنچه که در قرآن حالل شدهپیشوایان ظلم و ستم

 پیشوایان و ایمه راستین هستند.

دق )ع( ای کافی حدیثی طوالنی و پر محتوا را از امام صشیخ کلینی در ابتدای روضه

کند کند که حضرت به اصحابش، مطالعه و مباحثه این نامه حدیثی را توصیه مینقل می

افکندیم. حضرت در آن حدیث گوید: بعد از نماز دایماً به این نامه نظر میو راوی می

 فرمایند:می

ال إ ء مِن الخیر عندهفأعطوا اهلل من أنفسکم اإلجتهاد فی طاعته فإن اهلل ال یُدرَک شی

بطاعته واجتنابِ محارمه التی حرَّم اهلل فی ظاهر القرآن وباطنه فإن اهلل تبارک وتعالی قال 

 واجتنابِ « ... وَذَرُوا ظاهِرَ اإلثِم وَ باطَِنه»فی کتابه وقولُه الحق: 

 ۱63، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ملهِ د دخل فی جء مما فسّر مما حرّم اهلل اال وقالفواحش ما ظهَر منها وما بطن فلم یبق شی

کوشش در اطاعت خدا را از خود به خداوند هدیه کنید چرا که هیچ خیری « ۱»قوله ... 

نزد خدا جز با اطاعتش و پرهیز از محرماتش قابل دسترسی نیست. همان محرماتی که 

 در کتابش -خداوند در ظاهر و باطن قرآن تحریم نموده است. خداوند تبارک و تعالی

اهان و پرهیز از گن« ... ظاهر و باطن گناه را رها کنید»اش حق است: گفته است و گفته

ظاهری و باطنی. پس چیزی از محرمات الهی باقی نماند جز آنکه در این فرمایش 

 خداوند داخل شده است ...

مال صالح مازندرانی در مورد استشهاد حضرت به آیه شریفه وَذَرُوا ظاهِرَ اإلثمِ وَباطِنَه 

 گوید:می

آن است که تحریمش از ظاهر قرآن « ظاهر اإلثم»کند که ستشهاد حضرت داللت میا
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 «3»تحریمش از باطن قرآن، ظاهر باشد. « باطن اإلثم»آشکار باشد و 

 کند.وی احتماالتی را در مورد گناهان ظاهری و باطنی و ماهیت آن ذکر می

ند. احتمال ششم وی کعالمه مجلسی در بحار، شش احتمال را در این خصوص بیان می

 چنین است:

رود مراد از گناهان ظاهری آن باشد که تحریمش معلوم است و مراد از ... احتمال می

گناهان باطنی آن باشد که تحریمش معلوم نیست ... و در بعضی از اخبار آمده است که 

مراد آن است که تحریمش از ظاهر قرآن آشکار است و آن که تحریمش در بطن 

 «2»خفی و نهان است. قرآن، م

 شود که قرآن کریم باشند استفاده میاز این روایات که شارح آیه قرآن می

 ۱62، ص: ۲کتب تخصصی، ج

باشد. بعضی از محرمات در ظاهر قرآن آمده است و دارای دو بعد ظاهری و باطنی می

که نبعضی دیگر در باطن آن ذکر شده است به طوریکه هیچ گناهی نمانده است مگر آ

خداوند در قرآنش آن را تحریم نموده است. ولی از آنجا که باطن قرآن در اختیار 

 باشد نیاز به تبیین پیامبر )ص( و جانشینان او دارد.همگان نمی

توان از کنند و میتوان گفت که این آیات به بعد باطنی قرآن داللت میبنابراین می

 آنها برای اثبات بطن قرآن بهره برد.

کند که أبو سلمه حدیثی را برای عالء بن ن مصادر اهل سنت، ابن عساکر نقل میاز ای

 گوید:کند. وی میسفیان الغسانی نقل می

لقد بلغنی أن مِن الفواحش التی حرَّم اهلل مما َبَطن مما لم یَتبیّن ذِکرها فی القرآن، أن 

 «۱»لّقها مِن غیر ریبَه یتزوج الرجلُ المرأه فإذا تقادَم صحبتُها وطال عهدُها و ... ط

به من رسیده است که از گناهانی که خداوند در باطن تحریم کرده ویادی از آن در 

)ظاهر( قرآن نشده آن است که مرد، زنی را به ازدواج خود درآورد وپس از همراهی 

 طوالنی وزمان درازی و ... او را بدون دلیل طالق دهد.
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 اند ودرکند که در باطن قرآن تحریم شدهمیاین عبارت، داللت بر وجود گناهانی 

 قرآن ظاهراً ذکری از آن به میان نیامده است.

 هایی دیگر از آیاتنمونه -د

اند عبارتهایی از قرآن را به باطن آن تفسیر نمایند. این موارد را هر چند بعضی خواسته

حد مؤید و توان دلیل صریحی بر وجود باطن برای قرآن قلمداد نمود ولی در نمی

 شاهدی برای این بحث، قابل استفاده است.

 ی شریفه وَِإذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنَزلَ اللَّهُ آلوسی در تفسیر خود در ذیل آیه

 ۱6۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»قَالُواْ نُْؤمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَیَْنا وَیَکْفُرونَ بِمَا وَرَاءَهُ ... 

را این گونه « وَیَکفرُون بمَا وَرَاءَهُ»از احتماالت مطرح در مورد عبارت ( یکی ۷۱)بقره، 

 کند:بیان می

)احتمال « 3»... أن یُراد بمَا وَرَایه باطنُ معانی ما أنزل علیهم التی هی وراء ألفاظها ... 

باطن آن معانی باشد که بر آنان نازل شده است و در « ما وراء قرآن»رود( مراد از می

 گیرد.لفاظ قرار میپس ا

 «2»وی در ذیل آیه فَقَد آتَینَا آلَ إبرَاهِیمَ الکِتَابَ وَالحِکمَهَ وَآتَینَاهُم مُلکاً َعظیماً 

است و « جامع بین علم ظاهر و باطن»یا « علم ظاهر»گوید: مراد از کتاب، ( می3۲)نساء، 

 «۲»باشد. می« باطن باطن»یا « علم باطن»مراد از حکمت در آیه، 

نگری این دو عالوه بر این آیات، براساس تعریف بطن به تأویل قرآن وهمسان

را نیز در این گروه « 3»کنند توان تمام آیاتی که به تأویل قرآن اشاره میاصطالح، می

 قرار داد.

ون شوند و بدو این همه، غیر از آن آیاتی هستند که حاالت اقوام پیشین را متذکر می
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« فتنعبرت گر»های پس از آنان و بر زمان« جری وتطبیق»ها که همان التفات به باطن آن

 شود.از سرنوشت آنان است، در بقاء و طراوت ظاهری آنها تردید می

 جمع بندی

رسد گرچه این از مجموع آیات ذکر شده برای اثبات باطن قرآن کریم، به نظر می

 شد اما براساس آیات، داللت واضح و صریحی بر وجود باطن قرآن نداشته با

 ۱63، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 توانند مورد استدالل قرار گیرند.مبانی متفاوت در تعریف بطن، می

تواند آیات تأویل را شاهد داند میآن دیدگاهی که باطن قرآن را همان تأویل آن می

های قرآنی وجود بطن قرار دهد ودیدگاهی که باطن را به عبرت آموزی از داستان

تواند، شاهدی برای اثبات بطن برای قرآن در نظر کند، همان آیات را مییمعرفی م

ماند. بگیرد چرا که بدون بطنی این چنین پیام ورسالت آن قسم از آیات ناتمام می

دبر کند آیات تدیدگاهی که بطن را به فهم وعلم ولطایف واشارات قرآنی تعریف می

 دهد.وتفکر را مد نظر خود قرار می

کند و از تعریفی که بطن قرآن را به حقایق مخصوص انبیاء تعریف می اما آن

های بطن قرآن، غیر قابل دسترسی بودن برای غیر انبیاء، و یا معصومان را در نظر ویژگی

گیرد به طوری که هر آنچه که با اصول عقالیی محاوره و دستورات زبان عربی و از می

های التزامی بدست آید را داخل در ی دالیلجمله استعاره، کنایه، تشبیهات و کلیه

کند را نمی سزد که به تمام أدله مذکور تمسک ورزد و دلیل آن را ظاهر قرآن می

 بایست در جای دیگر همچون روایات و یا غیر آن جستجو کرد.می

و براساس دیدگاه مختار که بطن قرآن را همان مدالیل فراتر از معنای ظاهری معرفی 

دبر وتفکر اولین گام در حرکت به سوی مدالیل فرا ظاهری است وآیات تدبر کند، تمی

ه آیات چنانکتواند دال بر وجود این بعد قرآنی که باطن آن است، باشد همو تفکر می
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توان دال بر آن بعدی از قرآن دانست که این علوم را اشتمال قرآن بر انواع علوم را می

یم گناهان ظاهری و باطنی نیز مستند به روایاتی در خود جای داده است و آیات تحر

 کردند.بود که صراحتًا آنها را دال بر بعد باطنی قرآن معرفی می

 روایات -2

 اشاره

دار تبیین پس از مالحظه آیات مربوط به باطن، نوبت پرداختن به روایاتی است که عهده

وایی فریقین روایاتی باشند. در این خصوص، در مصادر راین بعد از قرآن کریم می

 هایی وجود دارند که به وضوح بر این بعد تأکید ورزیده و ویژگی

 ۱66، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 اند.از آن را هم بیان نموده

ند در باشدار تبیین آیات نازل شده برای مردم میاز آنجایی که پیامبراکرم )ص( عهده

رح و ، دانشمندان فریقین را به شاین رابطه نیز بیاناتی از ناحیه حضرت صورت گرفته

توضیح وادار کرده است، همان گونه که توجه به بعد باطنی قرآن در میان صحابه به 

توان یافت. در میان شود و روایتی از آنان را در نزد فریقین میپیامبر نیز دیده می

پیدای اروایات شیعه، ایمه اهل بیت )علیهم السالم( متکفل هدایت افکار به سمت بعد ن

اس ی حساند وروایات قابل توجهی که در شرح و ویژگیها و حدود این جنبهقرآن بوده

و در عین حال مهم قرآن وجود دارد، حاصل عدم غفلت از معارف عمیق آیات الهی 

 در میراث روایی آنهاست.

رفته رار گهای مختلفی قالبته از آنجا که بعد باطنی قرآن مورد سوء استفاده افراد و گروه

نماید. لذا ما در خصوص هر است، توجه به بحث سندی این روایات نیز ضروری می

 روایتی، بحث سندی آن را متذکر خواهیم شد.
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توان به دو دسته دارای داللت صریح و مجموعه روایات مطرح در این زمینه را می

 دارای داللت ضمنی تقسیم بندی نمود.

 الف( روایات با داللت صریح

 اشاره

بعضی از روایات این مقوله، در صدد اثبات ویا تذکر وجود این بعد برای قرآن کریم  

و کنند که در هر دهایی از بطن قرآن نیز اشاره میهستند و یا عالوه بر آن، به ویژگی

 شود. این روایات، سبب تمایز آنها از دیگر روایات می«بطن قرآن»صورت، یاد کرد از 

 توان یافت:می را در مصادر فریقین،

 

 روایات شیعه

روایاتی که در مصادر شیعی وجود دارند، قابل توجه بوده و از نظر سندی، مشتمل بر 

 باشند و از نظر داللی، پرده ازروایات معتبر همچون روایات غیر معتبر می

 ۱6۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ار در جهت دهی افک های مختلف بطن قرآن کریم برداشته و نقشی مهم راابعاد ویژگی

کنند که ابتدا به ذکر روایات تر مدالیل ماورایی آیات ایفا میو شناخت هر چه دقیق

 معتبر و سپس به روایات با سندهای ضعیف و یا مرسل اشاره خواهیم کرد:

عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل عن منصور بن یونس عن ابن أذینه عن . »۱

ابا جعفر )ع( عن هذه الروایه: ما مِن القرآن آیهٌ إال ولها ظهرٌ  فضیل بن یسار قال سألت

وبطن؛ قال ظهره تنزیله وبطنه تأویله، منه ما قد مضی ومنه ما لم یکن، یجری کما تجری 

ء منه؛ یکون علی األموات کما یکون علی األحیاء الشمس والقمر کل ما جاء تأویلُ شی
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 «۱»ال اهلل وَالرَّاسِخُونَ فِی العِلم نحن نعلمه ... قال اهلل: وَمَا یَعلَمُ تَأویلَهُ إ

 ای از قرآن نیستگوید از امام باقر )ع( در مورد این روایت که آیهفضیل بن یسار می

مگر اینکه دارای ظاهر و باطنی است پرسیدم، حضرت فرمود: ظاهر آن تنزیل آن و 

ته ن هنوز تحقق نیافباطنش تأویل آن است. بعضی از آن گذشته است و بعضی از آ

است. )قرآن( همچون جریان خورشید وماه، جاری است هرگاه تأویل چیزی از آن فرا 

شود(. بر زندگان همچون مردگان جاری است. خداوند فرموده: تأویل رسد )واقع می

 دانند؛ و ما آنهاییم.قرآن را جز خدا راسخان در علم نمی

کند. و نی برای قرآن، ویژگی آن را نیز بیان میاین روایت عالوه بر تایید وجود بعد باط

در این زمینه از بهترین روایاتی است که از جهت سندی وداللی مورد توجه قرار گرفته 

 است.

اند. محمد بن حسین، در سند این روایت، صحیح است و همه رجال سند، توثیق شده

 این روایت محمد بن حسین بن ابی الخطاب است و شاهد آن 

 ۱60، ص: ۲تخصصی، جکتب 

« ۱»مورد دیگر از او روایت کرده است.  63روایتش از محمد بن اسماعیل است که در 

و منظور از منصور بن « 3»محمد بن اسماعیل، همان محمد بن اسماعیل بن بزیع است 

 «3»باشد. می« ۲»و ابن اذینه همان عمر بن اذینه « 2»یونس، منصور بن یونس برزج است 

شود که صدور روایت ظهر وبطن برای قرآن کریم در آن وایت استفاده میاز این ر

ی صدور آن و اصل وجود جنبه رو امام باقر )ع( دربارهزمان، قطعی بوده است، از این

ین پردازد. بنابراین داللت اباطنی برای قرآن، او را تایید کرده، به شرح این روایات می

 رای قرآن آشکار است.روایت صحیح السند بر وجود باطن ب

گوید نزد امام صادق )ع( آمدم و گفتم: من به فدای شما، معنای . عبد اهلل بن سنان می3

کوتاه کردن شارب و ناخنها و »چیست؟ حضرت فرمودند: « 6»آیه ثُمَّ لیَقضُوا تَفَثَهُم 

 نظایر این دو است. به حضرت گفتم: من به فدای شما، همانا ذرَیح محاربی از جانب
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اید: ِلیقضُوا تَفَثهُم لقاء امام است ووَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ آن شما به من گفت که شما فرموده

 مناسکی است که اشاره کردید. حضرت فرمودند:

ذریح « ۹»صدَق ذریح وصَدقتُ، إنّ للقرآن ظاهراً و باطنًا ومن یَحتمل ما یَحتمل ذُریح 

اهری و باطنی دارد وچه کسی تحمل راست گفته است ومن همینطور، همانا قرآن ظ

 آنچه ذریح حمل کرده است را دارد.

 ۱6۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

او از  و« عبداهلل بن جعفر الحمیری»سند این روایت مشتمل بر پدر شیخ صدوق، او از 

سنان است، که همگی آن مورد عبداهلل بن»از « عمیرمحمد بن ابی»از « ایوب بن نوح»

باشند. عبداهلل بن سنان را نجاشی ن اصحاب ایمه )علیهم السالم( میتوثیق و از بزرگا

من الفقهاء »و شیخ مفید « ۱« »ءکوفی، ثقه، من اصحابنا، جلیل ال یطعن علیه فی شی»

نیز او « کشی»کند و معرفی می« 3...« »األعالم والرؤساء الماخوذ منهم الحالل والحرام و 

ی او ابی عمیر نیز ثقه بوده، شیخ طوسی دربارهمحمد بن « 2»را توثیق کرده است. 

 «کان مِن أوثق الناس عند الخاصه والعامه وأنسکهم نسکاً وأورعُهم وأعبَدُهم»گوید: می

ایوب بن نوح عالوه بر نص بر توثیق، عظیم المنزله در نزد أبی الحسن و أبی محمد « ۲»

 «3»باشد. )ص( می

 «6»یی بوده وصحت آن مورد اتفاق است. بنابراین، سند این روایت، صحیح اعال

و با این وجود، در سندی که در فروع کافی برای این روایت ذکر شده و عبارت از: 

عبد اهلل بن »و « زیاد القندی»، «علی بن سلیمان»، «سهل بن زیاد»، «عده مِن أصحابنا»

دید و که وثاقتش مورد تر« سهل بن زیاد»است، وجود « ذریح المحاربی»از « سنان

 سازد.، ضرری به اعتبار این روایت وارد نمی«۹»اختالف واقع شده 

. عن سعد عن البرقی عن محمد بن خالد األشعری عن ابراهیم بن محمد األشعری عن 2

 ثعلبه بن میمون عن أبی خالد القمّاط عن حمران بن أعین عن أبی 

  ۱۹8، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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 جعفر )ع( قال:

ظهر قرآن همان « ۱»نزل فیهم وبطنُه الذین عمِلوا ِبمِثل أعمالهم  ظهرُ القرآن الذین

افرادی هستند که قرآن درباره آنان نازل شده وبطن قرآن آنانند که به شیوه آنها رفتار 

 کنند.می

یان هایی آن را نیز باین روایت عالوه بر تایید وجود باطن برای قرآن، یکی از ویژگی

 کند.می

جال اند. سید بحرالعلوم در رعتبر است و بیشتر رجال آن توثیق شدهسند این روایت، م

گوید که او از اکابر مشایخ شیعه است که شکی در آنان خود در مورد حمران می

 «3»رود. نیست و یکی از حامالن قرآن به شمار می

 و ثعلبه بن میمون را« 2»و ابوخالد القماط را نجاشی، کوفی و ثقه معرفی کرده است. 

ثقه، خیر، فاضل، مقدم، معلوم فی العلماء والفقهاء األجله مِن هذه »کشی در رجالش 

و ابراهیم بن محمد االشعری نیز مورد توثیق نجاشی قرار « ۲»کند. معرفی می« العصابه

شیخ طایفه امامیه و فقیه و « 6»و سعد که همان سعد بن عبداهلل است. « 3»گرفته است. 

و برقی نیز احمد بن ابی عبداهلل یا احمد بن محمد بن خالد « ۹»باشد وجه آن وثقه می

اما او مشهور به « 0»برقی است که نجاشی او را همچون شیخ طوسی توثیق کرده است 

 روایت از ضعفاء است و در این میان محمد بن خالد

 ۱۹۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ما در تنقیح المقال به قرینه ا« ۱»کند. االشعری را نجاشی، قریب االمر و قمی معرفی می

داود، مورد اعتماد این دو ذکر نام وی در قسم اول خالصه الرجال، حلی و رجال ابن

و در نهایت « 3»نقل شده است « الوجیزه»چنانکه ممدوح بودن او در معرفی شده، و هم

و لذا در مجموع این روایت، دارای رجال معتبر بوده « 2»کند معرفی می« حسن»او را 

 توان بر آن اعتماد کرد.می

ء فی تفسیر القرآن فأجابنی ثم سألتُه ثانیه . عن جابر قال: سألُت ابا جعفر عن شی۲
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فأجابنی بجوابٍ آخر فقلت: جُعلتُ فداک کنتَ أجبتَ فی هذه المسأله بجوابٍ غیر هذا 

هر، یا جابر! ظ قبلَ الیوم؟ فقال لی: یا جابر! إن للقرآن بطناً وللبطن بطن وله ظهر وللظهر

ء ء أبعد مِن عقول الرجال مِن تفسیر القرآن، إن اآلیه لتکون أولها فی شیولیس شی

 «۲»ء وهو کالم متصل متصرِّف علی وجوه وآخرها فی شی

ای را جویا شدم، امام )ع( گوید: از امام باقر )ع( تفسیر آیهجابر بن یزید جعفی می

سیر همان آیه سؤال کردم امام پاسخی دیگر داد. پاسخی داد. در فرصتی دیگر درباره تف

تر در پاسخ به همین سؤال جواب دیگری غیر از این دادید، به امام عرض کردم پیش

امام )ع( فرمود: ای جابر! قرآن بطنی دارد و بطن آن بطنی، و ظهری دارد و ظهر آن نیز 

قرآن دور نیست. اول آیه ظهری دارد. ای جابر! هیچ چیز به اندازه عقل مردمان از تفسیر 

ه ای است کدرباره چیزی است و آخر آن درباره چیزی دیگر و آن سخن به هم پیوسته

 به چند وجه قابل معناست.

 ۱۹3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»در تفسیر عیاشی، جابر روایتی شبیه به همین روایت، از امام صادق )ع( دارد. 

« یلمحمد بن الفض»و او از « علی بن الحکم»سند این روایت در محاسن برقی مشتمل بر 

 است.« جابر بن یزید جعفی»و او از « بشر الوابشی»و او از 

محمد بن الفضیل « 3»در سند این روایت بشر الوابشی مورد توثیق واقع نشده است. 

اما وی در « 2»مورد تضعیف شیخ طوسی قرار گرفته وجزو غالیان شمرده شده است. 

ارات آمده است و شیخ مفید او را از فقهاء ورؤسای اعالم که حالل و اسناد کامل الزی

شود، قرار داده است که طعنی در آنان وارد حرام و فتوی و احکام از آنان اخذ می

مرحوم خویی پس از بیان « ۲»نیست وکسی نمی تواند آنانرا سرزنش و مذمت کند. 

ان بر توشود و نمیاو ثابت نمیرسد که وثاقت تعارض این دو رأی، به این نتیجه می

 «3»روایت او اعتماد کرد. 

و شخصیت جابر بن یزید جعفی نیز مورد اختالف در روایات و انظار اعالم واقع شده 
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است هر چند مرحوم خویی در نهایت، او را توثیق کرده و روایات ذم را از باب تقیه 

 «6»شمرده است. 

 ف محمد بن فضیل و عدم توثیق بشر وابشی ازدر نهایت سند این روایت به خاطر تضعی

 قوت الزم برخوردار نیست.

 بیت )علیهم. امام باقر )ع( در یکی از احادیث مشکل، رسیدن اعمال خیر دشمنان أهل3

 السالم( ونواصب به مؤمن و رسیدن اعمال ناپسند وگناهان شیعیان و محبّین ا

 ۱۹2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

به دشمنان و نواصب را باطن آیه کریمه مَعَاذَ اللّهِ أَن نأخُذَ إِلَّا  هل بیت )علیهم السالم(

 افزاید:تفسیر کرده و می« ۱»ا إِذاً لَّظَالِمُونَ  -مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا ِعندَهُ ِإنَّ

 «3»یا ابراهیم! إنّ لِلقرآن ظاهراً و باطناً ومحکماً ومتشابهاً وناسخاً ومنسوخاً ... 

 مانا قرآن ظاهری و باطنی و محکم و متشابهی و ناسخ و منسوخی دارد ...ای ابراهیم! ه

سند این روایت مشتمل بر سعد بن عبداهلل و محمد بن احمد و احمد بن محمد السیاری 

و محمد بن عبداهلل مهران الکوفی و حنان بن سدیر و أبواسحاق اللیثی است که از میان 

، فاسد المذهب و الحدیث و مشهور به آن آنان، محمد بن عبداهلل بن مهران کذاب

 کند.که این روایت را از اعتبار ساقط می« 2»وغالی معرفی شده است 

. عن جابر عن ابی جعفر )ع( أنه قال: ما یستطیع أحدٌ أن یَدعی أنّ عنده جمیعَ القرآن 6

 «۲»کلّه ظاهرَه و باطنَه غیر األوصیاء 

ظاهر و باطن آن را نزد خود دارد جز اوصیاء  کسی قادر نیست ادعا کند که تمام قرآن،

 )جانشینان پیامبر )ص((.

 سند این روایت در کافی عبارت است از:

 محمد بن الحسین عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن عمار بن 

 ۱۹۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

جعفر )ع( که در مورد محمد بن سنان الزهری مروان عن المنخل عن جابر عن ابی
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کشی « 3»و المنخل بن جمیل مورد تضعیف نجاشی، « ۱»ظرات متفاوتی مطرح است ن

فی مذهبه غلو »گوید: واقع شده است. ابن غضایری در مورد او می« ۲»غضایری ، ابن«2»

غالت احادیث زیادی به او بسته »گوید اما ابن داود می« 3« »... ال یحکم علیه بالوثاقه

 شود.ین روایت ضعیف ارزیابی میدر هر حال، سند ا«. 6« »اند

گوید که مردی نزد امام باقر )ع( در مکه آمد . در محاسن برقی، ابولبید بحرانی می۹

هایی به او دادند که از جمله آنها، وسؤاالتی از حضرت پرسید حضرت نیز پاسخ

تفسیرحروف مقطعه المص است. وقتی آن شخص از نزد حضرت بیرون رفت، امام باقر 

ه حضرت خواهی؟ ابولبید بفرماید: آیا تفسیر این حرفها را در باطن میابولبید می )ع( به

 فرماید:کند که آیا برای قرآن بطن و ظهری است؟ حضرت میعرض می

 «۹»نعم ان لکتاب اهلل ظاهرًا و باطناً ومعانیًا وناسخاً ومنسوخاً ومحکماً ومتشابهاً و ... 

باطنی است و معناهایی و ناسخ و منسوخ و محکم  آری برای کتاب خدا )قرآن( ظاهر و

 باشد.و متشابهی و ... می

ن عبد خثیمه ب»، «ابواسماعیل السراج»، «محمد بن اسماعیل بن بزیع»در سند این روایت، 

 اند که به ترتیب قرار گرفته« ابولبید البحرانی»و « الرحمن الجعفی

 ۱۹3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

وجزو رجال کامل الزیارات بودن « ۱»اسماعیل بن بزیع  علیرغم توثیق محمد بن

و عدم « 2»، به علت مهمل بودن خثیمه بن عبدالرحمن جعفی «3»ابواسماعیل سراج 

 نماید.سند این روایت دارای مشکل می« ۲»نصی بر توثیق أبولبید 

ی اه. از امیر مؤمنان علی )ع( نقل شده که روزی پیامبر اکرم )ص( در میان مردم خطب0

اند. حضرت یکی از آن خصایص را هایی از قرآن را بیان نمودهخوانده و در آن ویژگی

 اند:باطن قرآن کریم برشمرده

... وله ظهرٌ وبطن، فظاهره حُکم اهلل و باطنه علمُ اهلل تعالی فظاهره وثیق و باطنه عمیق له 

 «3. »تخومٌ وعلی تخومه تخوم التُحصی عجایبُه وال َتبلی غرایبُه ..
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برای قرآن ظاهری است و باطنی، ظاهرش حکم خداوند است و باطنش علم الهی 

هایی دارد و برای آن است، ظاهرش مستحکم و باطنش ژرف و عمیق است. ریشه

 هایش به شماره در نیاید وعجایبش کهنه نگردد.هایی دیگر، شگفتیریشه

ی اختالف در بعضی از این خطبه در منابع مهم روایی شیعه همچون کافی با اندک

 «6»واژگان نقل شده است. 

 علی بن ا»سندی که برای روایت در اصول کافی آمده است مشتمل بر 

 ۱۹6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

زیاد است که در آن اسماعیل بن ابی« سکونی»و « نوفلی»و « ابراهیم»و پدرش « براهیم

و نجاشی در مورد « 3»است  نصی بر توثیق او وارد نشده« ۱»سکونی، عامی مذهب بوده 

گوید: وی در آخر عمر دچار غلو شده است ولی ما نصی که حسین بن یزید نوفلی می

وابراهیم بن هاشم نیز نصی در ذم یا تعدیل او نیامده « 2»ایم دال بر آن باشد از او ندیده

اهیم، و فقط علی بن ابر« ۲»گوید: ارجح قبول قول اوست. ی او میو عالمه حلی درباره

 بنابراین این روایت سنداً مجهول است.« 3»باشد. القدر میثقه و جلیل

 . از پیامبر اکرم )ص( روایت شده که حضرت فرمودند:۷

 «6»ان للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطن إلی سبعه أبطن 

 برای قرآن ظاهری و باطنی است و برای باطن آن، باطنی دیگر تا هفت بطن است.

فیض کاشانی در تفسیر صافی خود آورده است ولی در مصادر روایی  این روایت را

اشد. وی این گانه داشته بفریقین چنین نصّی یافت نشده است که تصریح به بطون هفت

وفی روایه »روایت را به صورت مرسل وبدون اسناد به پیغمبر یا امام از صحابه و با تعبیر 

این دارد که از طرق اهل سنت این روایت نقل کرده و سیاق کالم او ظهور در « أخری

 کند.را نقل می

 شایان ذکر است که این روایت، تنها روایتی است که تعداد بطون قرآن را تا

 ۱۹۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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 هفت بطن بیان کرده است.

شود که از رسول خدا )ص( شنیده ای به معاویه، متذکر می. امام علی )ع( در نامه۱8

 :است که فرمود

ای از قرآن، آیه« ۱»لیس من القرآن آیهُ إال وَلها ظهرٌ وبطنٌ وما مِن حرف إال وَ لَه تأویل 

 نیست مگر اینکه ظهر و بطنی دارد و هیچ حرفی نیست مگر اینکه دارای تأویلی است.

 این روایت نیز به صورت مرسل نقل شده است.

تالف علماء در فتوا دادن نقل ای در مورد سرزنش اخ. از امیر مؤمنان )ع( در خطبه۱۱

 شده که حضرت فرمودند:

... إن القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق التَفنی عجایبُه وال تَنقضِی غرایبُه وال تُکشَف 

های آن پایان قرآن ظاهرش زیبا و باطنش عمیق است، شگفتی« 3»الظلماتُ إال به 

 ود.رها جز با قرآن از بین نمیشود و تاریکیپذیرد و اسرار نهفته آن تمام نمینمی

 گوید:ابن ابی الحدید در شرح این خطبه می

سزاوار نیست تمام آنچه در قرآن آمده بر ظاهرش حمل شود، چه بسا ظاهری که مراد 

 «2»نباشد بلکه مراد از آن، چیزی دیگر که باطن است باشد. 

ده است اما این روایت گرچه بدون سند و بصورت مرسل در مصادر روایی نقل ش

 «۲»شهرت آن در بین مصادر روایی شیعه و سنی قابل توجه است. 

  ۱۹0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

. از امیر مؤمنان علی )ع( نقل شده که حضرت در جواب شبهات قرآنی زندیقی، به ۱3

 او فرمودند:

تٌ وفرعُها ب... وجَعلَ أهل الکتاب المقیمینَ به والعالمینَ بظاهره وباطنه من شجرهٍ أصلُها ثا

)خداوند( اهل قرآن را که با آن استوارند و به ظاهر و باطنش « ... ۱»فی السّماء ... 

 اش در آسمان است ...آگاهند، از درختی قرار داده که ریشه آن استوار و ثابت و شاخه

 پردازند که قسمی از آیات عامه فهم استگانه آیات قرآن میبندی سهو سپس به تقسیم
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فهمند و دیگر را کسانی با صفای ذهن و احساس لطیف ناشی از شرح صدر میو بعضی 

ین هایی برای افهمند و در ذکر نمونهبعضی دیگر را فقط خدا و رسول و اوصیایش می

 فرمایند:کنند و میمی« 3»ی احزاب ، سوره36ی اقسام، اشاره به آیه

این « 2.« »..لَیهِ والباطن قولُه وَسَلّمُوا َتسلِیماً لهذه اآلیه ظاهرُ وباطنُ فالظاهر قولُه صَلُّوا عَ»

 روایت بدون سند و مرسل است.

 . از امیر مؤمنان )ع( روایت شده که حضرت فرمودند:۱2

ما مِن آیه إال ولها أربعهُ معانٍ: ظاهرٌ وباطنٌ وحد  ومطلعٌ فالظاهُر التالوه والباطنُ الفهم و 

ای در هیچ آیه« ۲»المطلعُ هو مراد اهلل من العبد بها الحدّ هو أحکام الحالل والحرام و

قرآن نیست مگر اینکه چهار معنا دارد: ظاهر و باطن و حد و مطلع؛ ظاهر قرآن همان 

تالوت است و باطن آن فهم، حد آن احکام حالل و حرام و مطلع همان چیزی است 

 خواهد.اش میکه خداوند از بنده

 ۱۹۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 روایت بدون سند و مرسل است.این 

. فی تفسیر النعمانی باسناده إلی اسماعیل بن جابر قال: سمعت اباعبداهلل )ع( جعفر بن ۱۲

 محمد الصادق یقول:

إن اهلل تبارک وتعالی بَعث محمّداً فخَتم به األنبیاء فال نبیَّ بعدَه وأنزَل علیه کتاباً فخَتم به 

رَحِمکم اهلل: أنه مَن لم یعرف مِن کتاب اهلل عزّوجلّ  الکتب فال کتابَ بعده ... واعلموا

الناسخَ من المنسوخ والخاصّ مِن العامّ ... والظاهرَ والباطنَ و ... المحمولَ علی ما قبله 

 «۱»وعلی ما بعده فلیس بعالمٍ بالقرآن وال هو مِن أهله. 

داوند تبارک و گوید: همانا خگوید: شنیدم، امام صادق )ع( میاسماعیل بن جابر می

تعالی حضرت محمد )ص( را مبعوث کرد و با او سلسله انبیاء را تمام کرد پس پیامبری 

سیدند، های آسمان نیز به پایان ربعد از او نیست و بر او کتابی نازل کرد، که با آن کتاب

 همانا کسی که از کتاب -رحمت خدا بر شما باد -پس از آن کتابی نیست ... وبدانید
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ای که بر ما ناسخ را از منسوخ وخاص را از عام و ... ظاهر و باطن و ... آیه خداوند

شود را نتواند تشخیص دهد او به قرآن آگاه نیست و از قبلش یا بر ما بعد خود حمل می

 شود.اهل قرآن شمرده نمی

سند این روایت چنین است: حدثنا احمد بن محمد بن سعید بن عقده قال: حدثنا جعفر 

مد بن یوسف بن یعقوب الجعفی، عن اسماعیل بن مهران عن الحسن بن علی بن بن اح

« 3»د باشابی حمزه عن أبیه عن اسماعیل بن جابر. که در آن اسماعیل بن جابر، ثقه می

، اما فرزندش حسن بن علی بن ابی حمزه «2»طور وعلی بن ابی حمزه الثمالی نیز همین

 ن مهران اقوال و در شخصیت اسماعیل ب« ۲»مهمل است 

 ۱08، ص: ۲کتب تخصصی، ج

گوید، اما ابن غضایری می« ۱»اند متناقض است؛ نجاشی و شیخ طوسی او را توثیق کرده

و کشی در « 3»لیس حدیثه بالنقی، یضطرب تاره ویصلح أخری ویروی عن الضغاء 

ی ه وکند که بگوید: متهم به غلو شده است و از محمد بن مسعود نقل میمورد او می

مرحوم خویی در جمع بین « 2»باشد. اند ولی خود تقی وثقه وخیر و فاضل میدروغ بسته

جعفر بن احمد بن « ۲»داند، این اقوال رای به وثاقت وی داده و شک در آن را روا نمی

چنانکه احمد بن محمد بن سعید مورد هم« 3»یوسف نیز مورد توثیق نجاشی واقع شده، 

 «6»ی و کتاب الغیبه واقع شده است. توثیق او و شیخ طوس

بنابراین، در مجموع، مهمل بودن حسن بن علی بن ابی حمزه، سند این روایت را دارای 

 سازد.ابهام می

ی ، سوره۱8۷ی . از امام کاظم )ع( روایت شده که حضرت صادق )ع( در شرح آیه۱3

 مایده فرمودند:

قرآن سراسر وعید و دور کردن است و باطنش  «۹»القرآنُ کلُّه تَقریعٌ و باطُنه تَقریبٌ 

 نزدیک نمودن.

این روایت وجود باطن قرآن را مفروغ عنه گرفته، اقدام به شرح وبیان ویژگی آن 
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 نماید، لذا داللت این روایت بر اصل وجود باطن برای قرآن کریم صریح است.می

 ۱0۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

أبوعمرو )أبوعمر( »، «عبدالرحمن المقریاحمد بن محمد بن »در سند این روایت، 

 محمد بن»، «أبوبکر محمد بن الحسن الموصلی»، «محمد بن جعفر المقری الجرجانی

أبوزید عیاش )عباس( بن یزید بن الحسن )الحسین( بن علی الکحال »و « عاصم الطریفی

که در آن اند به ترتیب قرار گرفته« أبویزید بن الحسن )الحسین(»و « مولی زید بن علی

چنانکه عیاش بن یزید بن الحسن در هم« ۱»أبویزید بن الحسن )الحسین( مهمل است. 

معاجم رجالی یافت نشده است و اگر نام او عباس بوده است توثیق او وارد شده است. 

 «محمد بن عاصم طریفی جزو رجال کامل الزیارات است.« 3»

بن جعفر مقری نیز مهمل و بدون  و ابوبکر محمد بن الحسن موصلی و ابوعمر و محمد

بنابراین سند « ۲»باشند. احمد بن محمد مقری نیز توثیقی ندارد. نام در معاجم رجالی می

 باشد.این روایت دارای اعتبار نمی

. عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن ابی وهب، عن محمد بن منصور ۱6

جل إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّی الفَوَاِحشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَ قال: سألت عبدًا صالحاً )ع( عن قول اهلل عزو

ان القرآن له ظهر وبطن فجمیع ما حرّم فی الکتاب هو الظاهر والباطن من »مَا بَطَنَ فقال: 

ذلک أیمه الجور و جمیع ما أّحل فی الکتاب هو الظاهر والباطن من ذلک أیمه الحق. 

«3» 

همانا پروردگارم فقط »ی اظم )ع( در مورد آیهگوید: از امام کمحمد بن منصور می

 سوال کردم،»گناهان را چه آشکار آن و چه پنهانش را حرام کرده است 

 ۱03، ص: ۲کتب تخصصی، ج

حضرت فرمودند: همانا برای قرآن ظاهر و باطنی است پس تمام آنچه در قرآن حرام 

تمام آنچه که در قرآن  اند وشده است ظاهر آن است و باطن آن پیشوایان ظلم و ستم

 حالل شده ظاهر آنند و باطن آن پیشوایان و ایمه راستین هستند.
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« ۱»باشد در سند این روایت، احمد بن محمد بن عیسی اشعری، امامی وثقه می

ولی از أبووهب « 3»چنانکه حسین بن سعید اهوازی امامی، ثقه و جلیل است. هم

ست و محمد بن منصور نیز بین چند نفر اطالعاتی در معاجم رجالی در دسترس نی

 مشترک است.

لذا « ۲»و واقفی مذهب « 2»وی اگر محمد بن منصور بن یونس بزرج باشد موثق است 

این روایت به خاطر مجهول بودن ابووهب و مشترک بودن محمد بن منصور، سنداً 

 دارای ضعف است.

 . از امام صادق )ع( روایت شده که حضرت فرمودند:۱۹

القرآنُ بحالٍل وحَرام وفَرایض َوأحکامٍ وِقصص وأخبار وناسخٍ ومنسوخ و محکمٍ  نَزلَ

قرآن با خود حالل حرام و « 3»ومتشابه وعِبَر وأمثال وظاهرٍ وباطن وخاصٍّ وعامّ. 

واجبات و احکام شرع و داستانها و اخبار و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و عبرتها و 

 ص و عام همراه کرده است.مثلها و ظاهر و باطن وخا

این روایت از حضرت فقط در تاریخ یعقوبی که از مصادر اهل سنت است، آمده و 

 باشد.بدون سند و مرسل می

 ۱02، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 روایات اهل سنت

توان روایاتی را یافت که صراحتاً از بطن در مصادر أهل سنت نیز همچون شیعه، می

 اند:قرآن سخن گفته

. حدثنا احمد بن یحیی الحلوانی، قال: نا الفیض بن وثیق الثقفی، قال: نا جریر بن ۱

عبدالحمید، عن مغیره بن مقسم الضبی، عن واصل بن حیان، عن عبداهلل بن ابی الهذیل، 

 عن أبی األحوَص، عن عبداهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل )ص(:

 «۱»رف منها ظهرٌ وبطن ... أُنزِل القرآن علی سبعهِ أحرفٍ لکلّ ح
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 قرآن بر هفت حرف نازل شده است، برای هر حرفی ظهر و بطنی است.

 دارد.« لکل آیه»، «لکل حرف»در المعجم الکبیر، طبرانی به جای عبارت 

 و طریق ابن حبان در صحیح خود تا أبی األحوص متفاوت است:

الرملی، قال: حدثنا اسماعیل اخبرنا عمر بن محمد الهمدانی قال: حدثنا اسحاق بن سُوَید »

، عن محمد بن عجالن، عن أبی «3»بن ابی أویس قال: حدثنی أخی، عن سلیمان بن بالل 

 «2...« »اسحاق الهمدانی عن أبی األحوص 

 در مسند أبو یعلی عبارت حدیث چنین است:

 «۲»... وان القرآن أنزل علی سبعه أحرف، لکل آیه منها ظهر وبطن ولکل حد مطلع 

 گوید که رجال سند المعجم االوسطمی در مورد سند این روایت میهیث

 ۱0۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

طبرانی، ثقه هستند و اگر ابواسحاق در این روایت، أبواسحاق السبیعی باشد رجال بزّار 

 «۱»در المسند الکبیر نیز ثقه هستند. 

 کند:وی روایت دیگری را نیز از ابن مسعود نقل می

 «3« »رآن لیس منه حرف إلّا له حد ولکل حد مطلعإن هذا الق»

 کند:سیوطی در الجامع الصغیر چنین عبارتی را از ابن مسعود نقل می

أُنزل القرآن علی سبعهِ أحرف لکلّ حرفٍ منها ظهرٌ وبطن ولکل حرفٍ حد  ولکل حدٍّ »

 «2« »مُطَّلَع

 «۲»آورد. یر خود میی تفساین روایت را با این الفاظ، ابن جریر طبری در مقدمه

از آنجا که این روایت در صحیح ابن حبان نقل شده است، از نظر سند، این روایت قابل 

باشد. چرا که وی در مقدمه کتابش گفته است که در این اعتماد در نزد اهل سنت می

کتاب جز به حدیثی که در هر راوی آن پنج صفت زیر جمع شده باشد احتجاج 

. عقل )ادراک و فهم( آن چرا که 2. شهرت در صدق حدیث؛ 3؛ . عدالت۱کند: نمی

 . خالی بودن خبر او از تدلیس.3. علم به معانی اخبار داشته باشد؛ ۲کند؛ نقل می
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 . در مصادر اهل سنت، روایتی دیگر از ابن مسعود نقل شده است:3

علیَّ بنَ أبی طالب إن القُرآن أنزِل علی سَبعه أحرف ما منها حرٌف إال له ظهرٌ وبطن وإنّ 

 «3»عنده علُم الظاهرِ والباطن 

 ۱03، ص: ۲کتب تخصصی، ج

همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده است. حرفی از آن نیست مگر اینکه ظهری و بطنی 

 طالب دارای علم ظاهر و باطن قرآن است.دارد وهمانا علی بن ابی

و در مقدمه تفسیر « ۱»اند کرده این روایت را مصادر روایی شیعه نیز از ابن مسعود نقل

مرآه االنوار، در دو روایت مستقل، با الفاظی نزدیک به هم یکی را از ابن مسعود و 

 «3»کند. دیگری را به نقل از حلیه االولیاء واحیاء علوم الدین از ابن عباس نقل می

ت ن روایشود ولی غزالی در دفاع از ایاین روایت موقوف است و به ابن مسعود ختم می

یعنی قول او را در خصوص این « 2« »ابن مسعود از علماء تفسیر است»گوید که می

 داند.ویژگی بطن قرآن کریم معتبر می

 آورد:أبو نعیم اصفهانی در حلیه االولیاء، سند این روایت را این گونه می

ن احدثنا )یزید( نذیر بن جناح أبو القاسم القاضی حدثنا اسحاق بن محمد بن مرو

)مردان( حدثنا أبی حدثنا عباس بن عبیداهلل )عبداهلل( حدثنا غالب بن عثمان الهمدانی أبو 

 «۲»مالک، عن عبیده، عن شقیق عن عبد اهلل بن مسعود. 

دیث توان به حکه در آن اسحاق بن محمد بن مروان الکوفی القطان کسی است که نمی

 «3»او احتجاج کرد و توثیق ندارد. 

ول خدا کند که رساز حسن بصری نقل می« فضایل القرآن»قاسم بن سلّام در . أبو عبید 2

 )ص( فرمود:

 ۱06، ص: ۲کتب تخصصی، ج

خداوند « ۱»ما أنزل اهلل عزوجل آیه إال لها ظهرٌ وبطن وکلّ حرف حدّ وکل حد مطلع 

ای را نازل نکرده است مگر اینکه برای آن ظاهری و باطنی است و هر عزوجل هیچ آیه
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 فی حدی و هر حدی مطلعی دارد.حر

کند. زمخشری پس از ذکر این حدیث، چند قول را در شرح ظهر و بطن قرآن نقل می

«3» 

در یک سند حجاج از مبارک بن فضاله از « 2»باشد. سند این حدیث به دو گونه می

کند که در آن حجاج )حجاج بن محمد المصّیصی، أبو محمد حسن بصری نقل می

اما مبارک بن فضاله )أبو فضاله البصری( صدوق و مسلم « ۲»و ضابط است. األعور( ثقه 

و دار قطنی « فیه ضعفٌ»و جزو عباد معرفی شده است ولی در مورد او گفته شده 

و در سند دیگر، حجاج عن حماد، عن علی بن زید، « 3»گوید: کثیر الخطاء یعتبر به. می

علی بن زید فردی « 6»ن حماد بن سلمه، شود که علیرغم ثقه بودعن الحسن مشاهده می

 «۹»کنند. ضعیف است که به حدیث او احتجاج نمی

سول کند که ر. فریابی از سفیان و او از یونس بن عبید و او از حسن بصری نقل می۲

 خدا )ص( فرمود:

 ۱0۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ای ظاهر و باطنی ی هر آیهبرا« ۱»لکلِّ آیهٍ ظهرٌ وبطن ولکلِّ حرفٍ حد  ولکلِّ حدٍّ مطلع 

 است و برای هر حرفی حدی و برای هر حد، مطلعی است.

از اهل سنت، ابن تیمیه این حدیث را نقل کرده و سند آن را مرسل یا موقوف معرفی 

دهد. ذهبی اولین دلیل روایی اثبات باطن برای قرآن را این روایت قرار می« 3»کند. می

«2» 

فر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الترکی، ثقه وحجت در این روایت فریابی، جع

یونس بن عبید « ۲»کند. باشد وخطیب بغدادی او را از دانشمندان بزرگ معرفی میمی

چنانکه سفیان هم« 3»سعد توثیق کرده است بن دینار العبدی )أبو عبید البصری( را ابن

یبه وابن یبه وعثمان بن ابی شبن حسین بن الحسین )أبو الحسن الواسطی( را یعقوب بن ش

 «6»اند. سعد توثیق نموده
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صری ی حسن بباشند. فقط دربارهبنابراین، در سند این روایت تمام راویان آن ثقه می

شود که پس از دورانی انحراف به اصالح انتقادها و اتهاماتی وجود دارد ولی گفته می

ه؛ برخی از محققان اتهامات روی آورده است و از کردارهای گذشته خود پشیمان شد

 «۹»اند. مطرح شده علیه وی را ساختگی دانسته و به آن پاسخ داده

کند که به رسول خدا )ص( گفته شد: ما از . محمد بن نصر از عمیر بن هانی نقل می3

 کنیم که در هنگام تالوت قرآن شما، چیزی در درون خود احساس می

 ۱00، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 یابیم، حضرت فرمودند:از قرآن در نمیخلوتِ خود 

أجل؛ أنا أقرأه لِبطنٍ و أنتم تقرؤونَه لِظهرٍ. قالوا یا رسول اهلل مَا البطن؟ قال أقَرأ أتدبّرُه 

بلی؛ من قرآن را برای بطنش « ۱»وأعمَلُ بما فیه وتقرَؤونَه أنتُم هکذا وأشار بیده فأمرّها 

د. گفتند: ای رسول خدا! بطن چیست؟ خوانیخوانم و شما از روی ظاهر آن میمی

اندیشم و به آنچه در آن است خوانم و در آن میحضرت فرمودند: من قرآن را می

خوانید و حضرت به دست خود اشاره کنم ولی شما این گونه قرآن را میعمل می

 خوانید(.کردند و آن را عبور دادند )یعنی گذرا می

ک بین دو نفر است: محمد بن نصر الفراء در سند این روایت محمد بن نصر مشتر

وعمیر بن هانئ العنسی، أبو « 3»باشند ومحمد بن نصر المروزی الفقیه که هر دو ثقه می

بنابراین روایت فوق از نظر سند، قوی بوده از « 2»الولید الدمشقی نیز توثیق شده است. 

 امری مسلم در فرهنگحیث داللت، بر امری موافق با آیات تدبر در قرآن سازگار و به 

 کند.قرآنی، اشاره می

 کند:حاتم از ضحاک و او از ابن عباس نقل می. ابن أبی6

إن القرآن ذو شجونٍ وفنون وظهورٍ وبطون، ال تَنقضی عجایبه وال تُبلَغ غایتُه ... أخبارٌ 

 هوأمثال وحاللٌ وحرام وناسخٌ ومنسوخ ومحکمٌ ومتشابه وظهرٌ وبطن فظهره التالوه وبطن

 «۲»التأویل فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء 
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 هایش پایانهایی است، شگفتیها وظهرها وبطنها وروشهمانا قرآن دارای پیچیدگی

پذیرد و غایتش پیموده نشود ... خبرها ومَثَلها وحالل و حرام و ناسخ و منسوخ و نمی

 محکم و متشابه و ظاهر و باطنی است. ظاهر قرآن 

 ۱0۷، ص: ۲خصصی، جکتب ت

تالوت است و باطنش تأویل، پس با آن، همنشین علماء ودانشمندان شوید وکم خردان 

 را از آن دور نمایید.

ذهبی در مورد شیوع التفات به بطن قرآن در زمان صحابه، به این روایت ابن عباس 

قرآن  ی رواج و درستی بحث باطنکند و صدور این روایت را از او، نشانهاشاره می

 «۱»نماید. معرفی می

در سند این روایت: ضحاک مشترک بین چند راوی است اما تنها ضحاکی که از ابن 

است که ابن معین و ابن قانع و « الضحاک بن مزاحم الهاللی»عباس روایت کرده: 

 «3»اند ولی او هیچگاه ابن عباس را ندیده است. عجلی او را توثیق کرده

که از « 2»الرحمن بن أبی حاتم، محمد بن إدریس الرازی است إبن أبی حاتم نیز عبد

دانسته و مسلمه بن قاسم او را رجال شیعه بوده وحضرت علی )ع( را بر عثمان مقدم می

 «۲»کند. ثقه، جلیل، عظیم الذکر و امامی از ایمه خراسان معرفی می

 .شودل میدر مجموع سند این روایت به خاطر فاصله بین ضحاک و ابن عباس مرس

 . عبد الرحمن بن عوف روایت مرفوعی دارد که چنین است:۹

 «3»القرآنُ تحتَ العَرشِ له ظهرٌ وبطن یُحاجُّ العِباد 

قرآن در زیر عرش قرار دارد و برای آن ظهر و بطنی است و حجت را بندگان تمام 

 کند.می

ر قرآن را نقل عالمه مناوی؛ پس از ذکر این روایت، اقوال مختلف در شرح بطن وظه

 ۱۷8، ص: ۲کند. کتب تخصصی، جمی

ذهبی پس از ذکر روایتی از حسن بصری )لکل آیه ظهر وبطن ولکل حرف حد ولکل 
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 افزاید:کند و میحد مطلع(، به این روایت اشاره می

 «۱»ففی هذین الحدیثین تصریح بأن القرآن له ظهر وبطن 

 رای ظهر و بطنی است.کنند بر اینکه قرآن دااین دو حدیث تصریح می

عبد الرحمن بن عوف القرشی الزهری هر چند نصی بر توثیق ندارد، اما از حیث مناقب، 

 «3»مشهور بوده است. 

. حدثنا المهلب عن ابن مناس عن ابن مسرور، عن یونس بن عبداالعلی، عن ابن وهب 0

 انبأ مسلمه بن علی، عن هشام، عن الحسن أن رسول اهلل )ص( قال:

 «2« »ما منه آیهٌ إال وله ظهرٌ وبطن، وما فیه حرفٌ إلّا وله حد  ولکلِّ حدّ مطلع»... 

ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، متروک »در سند این روایت، مسلمه بن علی الخُشَنی 

 «۲»معرفی شده است. « ولیس بثقه

ن مناس نیز با مهمل بودن اب« 6»و هشام )بن حسّان( « 3»و ثقه بودن یونس بن عبداالعلی 

 شود.اثر میو ابن مسرور بی

. «مرسالت ال تقوم بها حجه أصلًا»گوید: ابن حزم در مورد این روایت و روایت بعد می

«۹» 

 ۱۷۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

. حدثنا المهلب عن ابن مناس عن ابن مسرور عن یونس بن عبد االعلی عن ابن وهب ۷

 قال رسول اهلل )ص(:أخبرنی جریر بن حازم عن سلیمان االعمش قال: 

قرآن بر هفت حرف « ۱»أُعطِیتُ القرآنَ علی سبعهِ أحرف، لکلّ حرفٍ منها ظهرٌ وبطن 

 به من داده شد، برای هر حرفی از آن ظاهر و باطنی است.

و سلیمان بن مهران « 2»و جریر بن حازم « 3»در سند این روایت، یونس بن عبد االعلی 

اما مهلب و ابن مناس و ابن مسرور مهمل بوده و ابن ، ثقه هستند «۲»االسدی األعمش 

 «3»وهب بن منبه هم مشهور نیست و توثیقی ندارد. 
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 بندیجمع

شود این روایات، صراحتاً از وجود باطنی برای قرآن همان گونه که مالحظه می

کنند و داللت آنان بر مقصود آشکار است و از این جهت با استفاده از حکایت می

توان به عتبر و مجموعه روایات مرسل در کنار روایات به ظاهر ضعیف میروایات م

 برد.خوبی صحت وجود این بعد برای قرآن از دیدگاه روایات پی

 ب( روایات با داللت ضمنی

 اشاره

در کنار روایات پیش گفته، روایات دیگری نیز وجود دارند که به صورت غیر صریح 

 توان در چند دسته،گونه روایات را میاند. اینید کردهبه باطن قرآن اشاره و آن را تای

بندی نمود. بعضی با ذکر تفسیری باطنی برای آیه وتصریح به باطنی بودن آن، تقسیم

اند و بعضی از روایات به معارفی از حروف وجود این بعد را برای قرآن مسلم انگاشته

 مقطعه ویا عباراتی از آیات همچون بسمله، و ...

 ۱۷3، ص: ۲تخصصی، جکتب 

ای از روایات اند که قرار دادن آنها در حیطه ظهر آیه غیر ممکن است. و دستهپرداخته

در صدد بیان گستره وسیع معارف قرآنی وژرفای آن بوده، وجود معارفی فراتر از 

توان دلیلی کنند. مجموعه این روایات را میمعارف ومدالیل ظهر آیات را تبیین می

جود بطن قرآن گرفته و از آنها برای اثبات این بعد قرآن بهره برد. بیان محکم بر و

 کنیم.های روایی فوق را ذیلًا ارایه میتفصیلی دسته

 

 روایات باطنی و مفسر آیات قرآن
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عالوه بر روایاتی که صراحتاً خبر از ظهر وبطن قرآن، اعم از اثبات اصل و اساس آن و 

ایات دیگری وجود دارد که به تفسیر باطنی آیات قرآن یا ذکر ویژگیها و خصایص رو

یه کنند که این تفسیر، از نوع تفسیر باطنی آپردازند در مواردی نیز صراحتاً بیان میمی

های روایی به طور است، این روایت که تعداد آنها هم کم نیست را در بحث نمونه

کنیم و فقط به دو نمونه از میمفصل خواهیم آورد. لذا در اینجا از ذکر آنها خودداری 

آن که در یکی به باطنی بودن آن تفسیر اشاره شده ودیگری بدون تصریح به آن است، 

 کنیم.اشاره می

 آمده است:« ۱»در بصایر الدرجات در روایت صحیح السندی 

عبداهلل البرقی عن الحسن به عثمان عن محمد بن الفضیل عن ابی عن عبداهلل عامر بن ابی

 قال: حمزه

سألت أبا جعفر )ع( عن قول اهلل تبارک و تعالی: وَمَن یَکْفُرْ بِاإلیمان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ 

قال: تفسیرُها فی بطن القرآن مَن یَکفُر بوالیه کتب « 3»فی اآلخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

 ۱۷2، ص: ۲تخصصی، ج

 «۱« »علیٍّ، وعلی  هو اإلیمان.

هر کس به ایمان کفر ورزد عملش »ید: از امام باقر )ع( در مورد آیه گوأبو حمزه می

پرسیدم. حضرت فرمود: تفسیر « شود و در آخرت از ضرردیدگان خواهد بودنأبود می

هر کس به والیت حضرت علی )ع( کفر بورزد، )چنان خواهد »این آیه در بطن قرآن 

 ست.باشد و علی )ع( همان ایمان مذکور در آیه ابود( می

در روایت فوق به باطنی این تفسیر تصریح شده است و به وضوح بر اصل وجود بطن 

 کند.برای قرآن وآیات آن داللت می

 گوید:و در روایت دیگری، عبد اهلل بن سنان می

نُ سناءُ الباُء بهاءُ اهلل والسی»فقال )ع(: « بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحِیم»سألتُ عن أبی عبد اهلل عن 

ء ]و[ الرحمنُ لجمیع واهلل إلهُ کلِّ شی -وَروی بعضهم ملک اهلل -هلل والمیمُ مجدُ اهللا
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 «3»العالَم والرحیمُ بالمؤمنین خاصّه 

د: حرف فرماینپرسد. حضرت میعبد اهلل بن سنان از امام صادق )ع( از تفسیر بسمله می

ف میم، مجد وعزت باء بهاء و جمال الهی وحرف سین، سناء و علو مقام الهی و حر

به معنای « اهلل»واژه  -«ملک الهی است»بعضی روایت کرده اند که  -الهی است

مخصوص « رحیم»رحمت برای جمیع عالم و « رحمن»پروردگار هر چیزی است و 

 مؤمنین است.

 «اعتبار سند این روایت نیز بعید نیست و در آن سعد بن عبد اهلل أو

از « 6»از جدش حسن بن راشد « 3»سم بن یحیی از قا« ۲»احمد بن محمد بن عیسی 

 عبداهلل بن 

 ۱۷۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 باشند.کند که همگی موثق میروایت می« ۱»سنان 

این نوع از روایات، بدون اشاره به باطن تفسیر ارایه شده، به بیان امری برای آیه 

به طوری که با قطع  پردازد که با ظاهر و مدلول ظاهری آیه، ارتباط روشنی نداردمی

رد. نمی بنظر از صدور روایتی در این خصوص، ذهن هیچگاه به این نوع از تفسیر پی

تواند به تفسیر ظاهری آیه مرتبط باشد و بر امری فراتر از مدلول ظاهری این تفسیر، نمی

کند و این همان معنای باطنی است که پس از مسلم شدن اصل وجود باطن داللت می

 نقل شده است.« 3»ن، توسط اهل بیت )علیهم السالم( و دیگران برای قرآ

 روایات سطح بندی معارف قرآنی

بعضی از روایات فریقین، در صدد تقسیم آیات قرآن از حیث گستره معارف مندرج در 

باشند. بر اساس این روایات، بعضی از آیات همه فهم و عمومی هر قسم از آن می

برخی  شود وحجت بر بندگان وکاربردهایی نظیر آن واقع میهستند و در راستای اتمام 

دیگر از آیات را فقط دانشمندان و روشن ضمیران، یارای رسیدن به معارف فرا ظاهری 
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توانند دریابند. این است و قسم سوم از آیات را پیامبر اکرم )ص( و جانشینان او می

ظاهر و مدالیل ظاهری آیات دسته از روایات، یقیناً مستلزم وجود امری فراتر از 

 شود.باشند، همان که از آن به باطن قرآن تعبیر میمی

 ذیلًا به بعضی از این روایات اشاره سریعی خواهیم داشت:

 ۱۷3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 از امام سجاد )ع( روایت شده که حضرت فرمودند:

ارهُ هِ و اللَطایِِف وَالحقَایق؛ فالعبکتابُ اهلل عزّوجلّ علی أربعهِ أشیَاء: علَی العبَارِه واإلشار

)قرآن( کتاب الهی، بر « ۱»للعَوامِّ واإلشارهُ للخواصّ واللطایفُ لألولیاِء والحقایقُ لألنبیاء. 

چهار قسم است: عبارت و اشاره و لطایف و حقایق عبارت آن برای عموم مردم و افراد 

کات لطیف و دقیق آن برای معمولی است و اشارات قرآنی برای افراد خاصی است و ن

 یابند.اولیاء الهی است و حقایق قرآن را انبیاء در می

 از امیر المؤمنین )ع( روایت شده:

... ثم إن اهلل جَلّ ذِکرُه قسَّم کالمَه ثالثهَ أقسام فجعل قِسماً منه یعرفه العالمُ والجاهل 

یزُه ممَّن شرَحَ اهللُ صدرَه لإلسالم وقِسماً الیعرفه إلّا مَن صفا ذهنُه ولُطف حسُّه َوصحَّ تمی

همانا خداوند کالم خود را به « ... 3»وقِسماً الیَعرفه إلّا اهلل وامناؤه الراسخون فی العلم ... 

ای قرار داد که عالم و جاهل آن را بفهمند و سه قسم تقسیم نمود: قسمی از آن را بگونه

ی و احساس لطیف و قدرت فهمد جز کسی که دارای صفای ذهنقسم دیگر را نمی

تمییز صحیح )حق از باطل( از آن دسته که خداوند به آنان شرح صدر برای پذیرش 

های او که رسوخ در علم اسالم عنایت کرده است، باشد و دسته سوم را جز خدا و امین

 کنند.دارند درک نمی

بودن کتب  ، اما به دلیل مسلم و وجدانی«2»این روایات، گرچه سند معتبری ندارند 

 ۱۷6، ص: ۲تخصصی، ج

محمد صادقی « ۱»اند. فیض کاشانی در تفسیر صافی، محتوای آن، مورد توجه واقع شده
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اند و آن را نقل کرده« ۲»و دیگران « 2»، عالمه طباطبایی در المیزان «3»در تفسیر الفرقان 

ست. نی اند. تفاوت سطح معنایی آیات بر هیچ متأملی پوشیدهبه شرح آن پرداخته

براساس روایات، بعضی از آیات قرآن، نظیر سوره توحید و اوایل سوره حدید برای 

مالصدرا آیاتی همچون « 3»متعمقین وژرف اندیشان امت آخر الزمان نازل شده است. 

مِمَّا تُنبِتُ  و یا سُبَْحانَ الَّذِی خَلَقَ األَزْوَاجَ کُلَّهَا« 6»وَمَا رَمَیْتَ إذْ رََمیْتَ وَلِکنّ اهللَ رَمَی 

 «۹»األَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ َوِممَّا ال یَعْلَمُونَ 

 داند و ازو حروف مقطعه اوایل سور را دارای عمق بیشتری نسبت به سایر آیات می

 ۱۷۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»نظر ایشان مراتب معنارسانی آیات تشکیکی و ذو درجات است. 

 گوید:کند که ابن عباس میجریر نقل میابن در مصادر أهل سنت نیز آلوسی از

أنزِل القرآن علی أربعه أحرف، حالل وحرام ال یُعذَّر أحدٌ بجهالتِه وتفسیرٌ تفسّره العرب 

وتفسیرٌ تفسّره العلماء ومتشابَهٌ ال یعلمه إال اهلل ومَن ادعَی عِلمَه سِوی اهلل تعالی فهو کاذب 

«3» 

اول حالل و حرام که هیچ کس در شناختن آنها  قرآن بر چهار حرف نازل شده است:

توانند آن را تبیین کنند، سوم آیاتی که معذور نیست دوم آیاتی که عرب زبانان می

کنند و چهارم متشابهی که جز خداوند به آن آگاه نیست، و هر علماء آن را تفسیر می

 «2»کس جز او ادعای دانش آن را بنماید دروغگو است. 

ای از قرآن نیست مگر اینکه گویند: آیهاهل سنت، نقل شده که: میاز بعضی کتب 

ها( و لطایف و دقایق )نکات هفت معنا دارد: ظاهر و باطن و اشارات و أمارات )نشانه

ظریف و دقیق( وحقایقی، که ظاهر آن برای عوام و باطن برای خواص و اشارات 

طایف برای صدیقین و باشد و أمارات برای اولیاء و لمخصوص خواص خواص می

 «۲»دقایق برای محبین و حقایق مخصوص انبیاء است. 

تواند دریابد که بعضی از آیات دارای با این همه، هر متاملی در آیات قرآن کریم، می
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توان نظایر آن را یافت و باشند که در آیات دیگر نمیای از معانی میجمع گسترده

 ات قرار دارند.بعضی از آنها خارج از مدلول ظاهری آی

 بندی معارف قرآنی و گنجاندن قسمتی از آن در خارج ازبنابراین سطح

 ۱۷0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

مندان از آنها در گروههای خاصی همچون محدوده ظاهر الفاظ و انحصار بهره

 دانشمندان یا اولیاء یا انبیاء و ایمه، مستلزم فرض ذو بطون بودن آیات قرآن کریم است.

 ت حاکی از گستره وسیع معارف قرآنی روایا

در مصادر روایی فریقین، روایاتی وجود دارند که داللت بر وجود حجم زیادی از علوم 

و معارف در قرآن دارند. بدیهی است این همه، نمی تواند مربوط به ظاهر قرآن کریم 

ود. بعضی شباشد و به بُعد باطنی و فرا لفظی و فرا ظاهری آیات کریمه قرآن مربوط می

 شویم.از این روایات را ذیلًا متذکر می

عن الباقر )ع(: إنّ اهلل لم یَدَع شیئاً تحتاجُ إلیه األمهُ إلی یَوم القیامَه إال أنزلَه فی کتابِه وبّینهُ 

از امام باقر )ع( روایت شده که « ۱»لرسُوله وجَعل لکلٍّ حدًا وجعلَ علیه دلیلًا یدلُّ علیه 

شود را رها نکرده، جز یزی را که امت تا روز قیامت به آن محتاج میهمانا خداوند چ»

اینکه در کتابش نازل کرده است وبرای رسولش تبیین وبرای هر چیزی اندازه و 

 ای قرار داده و بر آن دلیلی که دال بر آن باشد قرار داده است.محدوده

شود نچه که واقع میروایتی دیگر گویای آن است که در قرآن، خبر آسمان وزمین و آ

« 2»و « 3« »ءتِْبیَاناً لِّکُلِّ شی»وواقع خواهد شد وجود دارد چرا که خداوند فرموده است: 

فرمایند: اگر کسی بیاید و از و امام صادق )ع( در روایتی عالوه بر همین مضمون، می

 و در جای دیگر« ۲»کنید. آن همه به شما خبر دهد تعجب می

 ۱۷۷: ، ص۲کتب تخصصی، ج

کنند که در قرآن هر چه که بندگان به آن محتاج حضرت به خداوند سوگند یاد می

تواند بهانه عدم ذکر امری را در باشند ذکر شده است به طوریکه کسی در قیامت نمی
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این گستردگی شامل حتی اختالف بین دو فرد در امور « ۱»قرآن، عذر خود قرار دهد. 

د کننکه چیزی نیست که دو نفر در آن اختالف می شود. در روایت آمدهدنیوی می

 «3»مگر اینکه اصلی برای آن در قرآن وجود دارد. 

ودر مصادر اهل سنت، أبو عبید قاسم بن سلّام هروی، با اسنادش از مسروق بن أجدع 

 کند که گفته است:نقل می

 «2»قصر عنه. ء إلّا وعِلمُه فی القرآن ولکن عِلمنا ما نسأل أصحاب محمد )ص( عن شی

گردیم جز اینکه علم آن در قرآن بود سوالی از صحابه پیامبر )ص( در مورد چیزی نمی

 رسید.ولی دانش ما به آن نمی

 و از ابن مسعود روایت شده است:

 «.۲»إذا أردتم العلم فأثیروا القرآن فإن فیه علَم األولین واآلخرین 

چرا که در آن علم اولین و آخرین اگر جویای علم هستید قرآن را زیر و رو کنید 

 وجود دارد.

ذهبی، با استناد به این روایت، تاریخچه بحث ظهر و بطن قرآن را در زمان صحابه 

 «3»کند. معرفی می

مرحوم طبرسی در مجمع البیان پس از ذکر روایت علوی، ظهر و بطن قرآن، این روایت 

 «6»کند. را در همان راستا ذکر می

 388، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 آورد که علی بن ابی طالب )ع( گفته است:و ابن عطیه در تفسیر خود می

 «۱»ء إال وعِلمُه فی القرآن ولکن رأی الرجل یعجز عنه ما مِن شی

شود ولی فکر افراد از آن ناتوان چیزی نیست مگر اینکه دانش آن در قرآن یافت می

 است.

رت اند که حضیرالمؤمنین )ع( نقل کردهاز همین قبیل، روایتی است که فریقین از ام

 فرمود:
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توانستم( خواستم )میاگر می« 3»لَو ِشئتُ ألوقرتُ سبعِین بَعیراً فی تَفسیر فاتِحهِ الکتاب 

 کردم.هفتاد شتر را از تفسیر سوره حمد بار می

 گوید:ابن تیمیه در مورد این روایت می

یکن فیه دالله علی الباطنِ المخالِف للظاهر  فهذا إن صحَّ عمَّن نُقلَ عنه کعلی وغیرِه لم

 «2»بل یکون هذا مِن الباطِن الصحیحِ الموافق للظاهرِ الصحیح 

این روایت اگر از منقول عنه که علی وغیر اوست، صحیح نقل شده باشد، داللتی بر 

باطن مخالف با ظاهر قرآن ندارد بلکه دال بر باطنی است که صحیح بوده موافق با ظاهر 

 باشد.تاب میک

وی هر چند پس از آن، بدون بررسی سندی آن وبیان نظری دقیق، به خاطر استبعاد 

چنین تفسیری، اشاره به امری کلی که بر امام علی )ع( واهل بیت او خصوصاً امام 

 «۲»کند. صادق دروغ زیادی بسته شده است می

 38۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ودن این جمع از تفسیر برای سوره حمد دارد و به اما کالم او داللت صریح بر باطنی ب

رسد که این روایت هیچ داللتی بر موافق بودن یا مخالف بودن این تفسیر باطنی نظر می

 کند.با ظاهر قرآن ندارد وفقط اشاره به حقانیت تفسیر باطنی برای قرآن می

ت ای، شصیهبر همین اساس است که از بعضی دانشمندان نقل شده است که برای هر آ

و این در « ۱»ماند بیش از این است، هزار فهم وجود دارد وآنچه از فهم آن باقی می

سنت از امیرالمؤمنین )ع( همچون مصادر کنار آن روایتی است که در صحاح أهل

شیعی نقل شده که از حضرت سئوال شد آیا غیر از قرآن، چیز دیگری در اختیار دارید، 

به خدایی که دانه را شکافت وخالیق را آفرید غیر از  حضرت فرمودند که سوگند

ای که بخواهد قرآن چیزی در اختیار ندارم جز فهمی که از قرآن خداوند به هر بنده

امثال این روایت، همگی داللت بر ژرفای ناپیدای قرآن دارند که هر « 3»کند. عطا می

این عمق گهربار قرآن و تواند به آن و فهم قرآن ابزاری برای رسیدن به کسی نمی
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کنکاش در اعماق معارف گسترده آیات الهی است. غزالی برای تثبیت بطن و بطون 

و فیض « 2»جوید قرآن، به این فرمایش امیرالمؤمنین )ع( و قول دانشمندان تمسک می

کاشانی پس از نقل روایت حماد بن عثمان از امام صادق )ع( که دلیل اختالف روایات 

در ذیل آن « ۲»کند، یه معصومین را نزول قرآن بر هفت حرف معرفی میصادر از ناح

 ان هذا نص فی البطون »گوید: می

 383، ص: ۲کتب تخصصی، ج

یعنی روایت حماد و جواز فتوی دادن به هفت گونه متفاوت برای « ۱« »والتأویالت

 .معصومین، صراحت بر وجود بطون و تأویلهای گوناگون برای قرآن کریم دارد

کند که حضرت باقر )ع( اشاره میو در جای دیگر به روایت أبوالجارود از امام

فرمودند: اگر برای شما حدیثی نقل کردم از من بخواهید که از کجای قرآن کریم، آن 

 «3»حدیث بدست آمده است. 

ت توان، از این دسبنابراین، برای حکم به وجود یا نفی باطن برای قرآن کریم نمی

گفتنی است هر چند که بعضی از روایات فوق سند « 2»پوشی کرد. چشمروایات 

روشنی ندارند و بعضی از اقوال همچون اشتمال هر آیه بر شصت هزار فهم وچند صد 

علم و ... جای تأمل و بررسی دارد، اما مجموع روایات فوق وروایات دیگری که در 

در کنار « ۲»کنیم، ا خوداری میهمین راستا بوده و برای پرهیز از تطویل از ذکر آنه

د تواند به عنوان دلیلی و یا الاقل شاهاقوال بزرگان از اعالم فریقین که ذکر گردید، می

 و مؤیدی برای اثبات بعد باطنی قرآن، پذیرفته گردد.

 جمع بندی

ی روایات شیعه واهل سنت دال بر وجود باطن برای قرآن، ما را به نتایج مطالعه مجموعه

 رساند:میزیر 

 . فراوانی وکثرت ادله خصوصاً روایات، آنهم در شیعه و اهل سنت با۱
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 382، ص: ۲کتب تخصصی، ج

عباراتی نزدیک به هم و مضامینی مشابه، هر گونه تردیدی در زمینه اعتبار آنها را به 

سازد. همین فراوانی سبب شده است که برخی از اندیشمندان، روایات کلی منتفی می

 بدانند.« 3»و برخی مستفیض « ۱»را متواتر  این باب

سند روایات باطن قرآن گرچه در مواردی به علت ارسال یا موقوف بودن دچار مشکل 

« ۲»کنند. اما ضعف سندی روایت هیچگاه داللت بر کذب بودن آن نمی« 2»است 

 یموافقت مضمون این روایت با دسته ای دیگری از روایات که عملًا اقدام به تفسیر

 38۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

اند وعدم مخالفت قرآن با مضمون روایات باطن، از نوع باطن برای آیات قرآن نموده

شود، جایی ودر منابع فریقین یافت می« ۱»در کنار وجود روایاتی که صحیح السند بوده 

 گذارد.را برای تشکیک در این امر مهم و خطیر باقی نمی

د به وجود بعدی باطنی برای آیات قرآن از زبان پیامبر اکرم . با وجود گستردگی اعتقا3

)ص( واهل بیت ایشان )علیهم السالم( و صحابه، حتی یک روایت در انکار ورد این 

 توان به منزله تقریر وامضاءشود واین مسئله را میایده، در مصادر فریقین مشاهده نمی

ن در حالی است که اگر عده ای از این سیره مستمر در تعامل با قرآن کریم دانست، ای

غالت وجاعالن حدیث ومنحرفین فکری وعقیدتی، خواسته اند از این مقوله سوء 

هایی را از ناحیه اهل بیت )علیهم السالم( در استفاده نمایند، ایستادگی و مقاومت

 «3»توان مشاهده کرد. روایات شیعه، می

از منحرفین وغالت ورجال ضعیف بر  . گرچه، در مواردی، تفاسیر باطنی را تعدادی2

اما در سلسله سند تمام روایات بطن قرآن، اثری از اسماعیلیه و « 2»اند، عهده داشته

 باطنیه پیدا نشده است.

. با مالحظه مجموعه روایات بحث باطن قرآن، بعضی از آنها تنها بر اشتمال قرآن بر ۲

 ای از آن وآیه اند و برخی از اشتمال هرتأکید کرده« ظهر وبطن»
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 383، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 اند.از قرآن سخن گفته« ۱« »حرفی»برخی دیگر، از ظهر و بطن هر 

ایه هایی را نیز از آن ارای از روایات، با مسلم گرفتن بعد باطنی قرآن، تعریفو دسته

بیت  لای از روایات هم به تبیین جایگاه و نقش و رابطه بطن قرآن با اهاند و دستهداده

 اند.عصمت و طهارت )علیهم السالم( اقدام نموده

. در روایات شیعه، بطن قرآن، عمیق و برای هر بطنی، بطنی دیگر و در یک مورد به 3

صورت مرسل تا هفت بطن ذکر گردیده است و توانایی تحمل بطن قرآن فقط برای 

م رای ادعای علچنانکه، آگاهی از بطن قرآن، ببعضی از اشخاص میسر معرفی شده هم

به قرآن ضروری دانسته شده است. ودر روایات أهل سنت، فقط بر نزول قرآن بر هفت 

 حرف واشتمال هر حرفی از آن بر ظهر وبطن تأکید شده است.

 «اشتمال هر حرفی از آن بر بطن و ظهر»و « نزول قرآن بر هفت حرف». تقارن بین 6

ر روایات شیعه، چنین ارتباطی فقط در روایات اهل سنت مطرح شده است، اما د

شود، جز در یک مورد که امیرالمؤمنین )ع( هر حرفی را دارای تأویل مشاهده نمی

کند. روایات شیعه ظهر و بطن قرآن را در کنار دیگر ویژگیهای آن همچون معرفی می

 محکم ومتشابه داشتن وناسخ ومنسوخ داشتن و ... مطرح کرده است.

عضی از روایات، با بیان تفسیری باطنی، برای بعضی از آیات . در مصادر فریقین، ب۹

قرآن همچون حروف مقطعه وحروف بسمله، عملًا بر وجود این بعد قرآنی تأکید 

که  اندبندی کردهاند. وبعضی دیگر معارف قرآن را در سطوح مختلفی دستهکرده

ارف تردگی معحاکی از ژرفای متفاوت دریای قرآن کریم است و روایات دیگر از گس

آن تا حد اشتمال بر انواع علوم ومعارف سخن گفته بودند. مجموعه این روایات را 

توان به عنوان دلیلی محکم بر اثبات بعد باطنی قرآن کریم پذیرا بود. کتب می

 386، ص: ۲تخصصی، ج
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 عقل -3

 اشاره

بود، عقل  رفتیخداوند متعال با نزول قرآن کریم که مشتمل بر آیات متفاوتی از نظر مع

بشر را به کنکاش در آن دعوت نمود. زمانی که آیات تفکر وتدبر در قرآن نازل شد و 

از اعراض کنندگان از تأویل در بیانات الهی سرزنش شد، عقل بشر به این فکر فرو 

رفت که این قرآن مگر دارای چه معارفی است که در خود پنهان کرده است که کلید 

 یات است.آ« ۱»آن قرایت بطنی 

ر، از طرفی دیگ« ءلیس کمثله شی»بیان مادی گونه صفات الهی از طرفی ونزول آیه 

کیفیت سیاق عبارات و جمالت در خالل قرآن کریم وبسیاری از موارد دیگر سبب 

و یکی از « 3»شود ای برای بیرون کشاندن دفاین عقول معرفی میشده بود قرآن وسیله

 «.2»موزش حکمت در کنار کتاب باشد رسالتهای پیامبر اکرم )ص( آ

اظ توان در زنجیرهای الفعقل بشریت بر این حکم کرد که یک کتاب آسمانی را نمی

زمینی، به اسارت کشاند و وزانت خود را در آن دید که عالوه بر تایید بعد باطنی و فرا 

 یسته تر ازهای یاری انسان در بهره برداری هرچه شاظاهری آن، اقدام به کنکاش در راه

کتاب پروردگار بنماید تا این مخاطب توانای کالم الهی در قرآنی که مظهر تجلی الهی 

است مجدانه بکوشد و از نعمتهای این خوان گسترده در طول زمان تا قیامت، غافل 

 صورت، خسران حکم قطعی وجدان و عقل او خواهد بود.نگردد که در غیر این

 ی است که در خالل نزول قرآن، فکر پرداختن این نگرش آن چنان واضح و قطع

 38۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

به تأویل توسط دوستان و دشمنان قرآن رواج یافت و دستور الهی بر منع و سرزنش 

 «۱»نمود. تأویل آیات متشابه، از ناحیه افراد مریض القلب واکنشی در خور می

، ه باطن قرآن را تبیین کنیماگر بخواهیم حکم عقل بر جواز بلکه لزوم پرداختن ب
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 توانیم آن را در موارد ذیل مرتب نماییم:می

 

 

 

 الف( باطن قرآن، الزمه جاودانگی آن است

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاوید آخرین پیامبر الهی است. لزوم 

ای رطلبد که قرآن کریم برای تمام آنها تا قیامت داهدایت دایم بشریت توسط وحی می

های مختلف و شرایط گوناگون، در پیام وبرنامه باشد ولی این برنامه متناسب با زمان

ده شقالب همان الفاظی قرار داده شده که برای زمان اول نزول قرآن، از آنها استفاده می

است. در این میان گرچه قواعدی کلی برای بشریت، راهگشای گویایی است اما اکتفا 

ه معانی کمرنگ نمودن نقش هدایت بخشی سایر آیات قرآنی، پس به این قواعد عام ب

خوانی ندارد. از کریم هماز عصر نزول است و این با معجزه جاویدی همچون قرآن

توان از مرگ آیات قرآن در طول زمانی جلوگیری کرد که اینرو در صورتی می

 انند آن بیان شدهای تاریخی و مقضایای شخصیه مندرج در آنها را که در قالب حادثه

است به حکمی کلی و دستور العلمی فعلی تبدیل نمود و فرآیندی که متکفل این مهم 

است تنقیح مناط اصولی یا سبر و تقسیم منطقی است که رهیافت ما به بطن قرآن کریم 

 «3»باشد. می

این نحوه تعامل با قرآن، همزمان با عصر نزول و پس از منقضی شدن زمان نزول آیه، 

 سیره مستمر همه متشرعین و نیز منحرفان از شرع و مخالفان با آن بوده 

 380، ص: ۲کتب تخصصی، ج

است و این جز از حکم عمومی عقل بشری به عدم جواز حصر این کتاب آسمانی در 

 چارچوب زمان ناشی نیست.
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توان گفت عقل بشری حتی در مورد قوانین اساسی کشورها نیز همین فراتر از آن می

گذرد ولی در مسیر حکم را اجرا کرد. دهها سال از عمر قانون اساسی یک کشور می

شود و همگی محدود کردن آن را بر زمان، قوانین آن بر موضوعات مختلف منطبق می

دانند. قرآن نیز که در آن آیین الهی برای هدایت بشر تا خالف حکمت تشریع آن می

ت و حوادث مختلفی، در هر زمان، منطبق شود و ابد آمده است، باید بتواند بر موضوعا

 مردم را هدایت کند.

بنابراین، اصل موضوع تطبیق، یک امر عقالیی است وکسی نمی تواند منکر این 

موضوع شود؛ مگر آن که قرآن را کتابی بداند که مخصوص زمان خاص بوده و در 

 «۱»زمانهای دیگر نقش هدایتگری ندارد. 

صوص قسمی از بطون قرآنی است که دربردارنده نوعی هدایت اما این دلیل عقلی مخ

به سوی حق و کمال باشد در این قسم، روایات زیادی در مصادر روایی شیعه، سعی بر 

تطبیق آیات مختلف بر ایمه اهل بیت )علیهم السالم( ونشانه دادن به شیعیان و دشمنان 

ینیان یاتی که به نقل امور پیشبرای یافتن حق ومنهاج اصیل دارند و نیز کلیه قصص و آ

 گردند.ای مستحکم میاقدام کرده است، دارای پشتوانه

ن توان با ایو قسمی دیگر از بطون قرآن همچون اسرار و لطایف و اشارات آیات را نمی

دلیل عقلی حمایت کرد. استناد عقلی این اشارات ولطایف قرآنی که بعضاً مرتبط با 

انی از جنس علم و معرفت قرآنی است، امری دیگر است هدایت نبوده و پاداشی نور

 کنیم:که آن را ذیلًا بیان می

 38۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ب( کالم یک ذات ال یتناهی، ال یتناهی است

ای از ذات اقدس الهی است و دارای ارتباط قرآن کریم به وصف اینکه مخلوق ویژه

چشمه جوشانی است که عجایبش  باشد،دایم و انتساب حقیقی به حضرت احدیت می
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فنا ناپذیر وشگفتیهایش کهنه ناشدنی است. اگر که ارتباط با قرآن، ارتباط با خداوند 

متعال بوده، انس با آن، چیزی غیر از انس با حضرت حق نیست دّق الباب الفاظ ظاهری 

هره ب آیات، گشاینده معارفی طاهر وگرانبها وبه تعبیر روایات اشارات ولطایفی است که

 گردد.اولیاء الهی می

از همین « ۱»آنچه که در روایات مبنی بر عدم شباهت قرآن با سایر کالم بشر آمده، 

 باب و ارشاد به همین حکم عقلی است.

در همین راستا، روایتی از امام صادق )ع( در کافی نقل شده که حضرت در پاسخ به 

فرماید: این می« 3...« »اهلل به أن یوصل والذین یصلون ما أمر »عمر بن یزید پیرامون آیه 

آیه در مورد رحم آل محمد )ص( نازل شده است ولی در مورد خویشان تو نیز جاری 

فال تکوننَّ ممَّن یقُول »کنند که ای کلی اشاره میشود و در ادامه حضرت به قاعدهمی

کنند که حکم می از کسانی نباش که در مورد یک چیز« 2« »ء واِحدء إنّه فی شَیللشی

 شود.فقط مربوط به یک امر خاصی می

گوید: چنانچه مقصود از قرآن، در افراد فیض کاشانی پس از ذکر این روایت، می

خاص ومواضعی مخصوص منحصر شود، در این صورت قلیل الفایده وکم بهره 

 تشود که قرآن از آن مبرا است که آن دریایی پایان ناپذیر است که ظاهرش شگفمی

 3۱8، ص: ۲کتب تخصصی، ج«. ۲»باشد انگیز و باطنش عمیق می

توان به تمایز بزرگی میان متن قرآن و متنهای انسانی دست با توجه به این نکته می

های یافت. متون، اشعار و سخنان برخی از فرهیختگان شاید در بستر زمان برداشت

ن و علمی حاکم بر صاحبان آ های زمانی، مکانیگوناگونی را برتابد، لیکن محدودیت

ها را مقصود و مورد اراده آنان بدانیم، دهد که همه آن برداشتمتون، هرگز اجازه نمی

اما درباره قرآن، تمام اشارات و لطایف ودقایق وحقایق استخراج شده از آیات را 

توان با احزار شرایط صحت آن، به خداوند متعال نسبت داد، زیرا منبع وپدید می

پایان و محیط بر همه حوادث ی قرآن )خدا( فوق زمان و مکان، صاحب علم بیندهآور
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هستی است، از این رو کالم او، فراتر از زمان و مکان خاص و ناظر به همه آنها 

 باشد.می

چنانچه قرآن کریم به مقتضای هدایت عامه خود، دچار تنزل در حیطه الفاظ و ظاهر 

تنزل و سطحی شدن معارف قرآنی وجود ندارد. معارف مادی شده است اما دلیلی برای 

عالیه قرآن در همان حد اعالی خود باقی است و لطف الهی بر این تعلق گرفته که 

آیات ظاهری والفاظ قرآن حبل اتصال به بلندای اشارات ودقایقی باشد که در بعضی از 

 «۱»تعابیر، بطن قرآن نامیده شده است. 

یت و تناسب کالم صادر از خداوند متعال، مساوق حکم او به بنابراین حکم عقل به سنخ

 وجود باطنی فراتر از ظاهر برای قرآن کریم است.

تعابیری که در کتابهای علوم قرآنی نقل شده، زاییده التفات به همین مسئله است. 

 کند که:قمری( نقل می 302زرکشی از سهل بن عبد اهلل تستری )متوفای 

حرف مِن القرآن ألَف فهم، لم یَبلُغ نهایهَ ما أودعَه اهللُ فی آیه مِن لو أعطی العبد بکل 

کتابه، ألنه کالم اهلل وکالمُه صفتُه وکما أنه لیس لِلّه نهایه فکذلک النهایهَ لفهم کالمِه 

«3» 

 اگر به انسان هزار فهم در إزای هر حرفی از قرآن داده شود، به 

 3۱۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

داوند در یک آیه از کتابش به ودیعه گذاشته نمی رسد؛ زیرا قرآن کالم نهایت آنچه خ

نهایت است فهم کالم او گونه که خداوند بیخداست و کالم خدا صفت اوست و همان

 نیز نهایتی ندارد.

 کند:زرکشی در جای دیگر، این گونه تعبیر می

بقدر جبلِ قاف،  وذکر بعضهم أن أحرف القرآن فی اللوح المحفوظ، کلُّ حرفٍ منها

اند که حروف برخی گفته« ۱»وأنّ تحت کلِّ حرف معانٍ الیحیط بها إلّا اهلُل عزّوجل 

قرآن در لوح محفوظ، هر حرفی از آن به اندازه کوه قاف است و تحت هر حرفی از 
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 ای از معانی است که کسی جز خدا بر آنها احاطه ندارد.قرآن مجموعه

و پس از او در آثار صدر المتألهین « 3»بوحامد غزالی شبیه همین مضامین در آثار ا

 گرای فریقین مطرح شده است.، از دانشمندان عقل«2»شیرازی 

تن شود در کنار نگاه ماین نگاه که از آن به نگاه الهی محور به قرآن کریم تعبیر می

هایی اعجازگونه عبارات قرآنی جستجو محور که دلیل ژرفای آن را در ویژگی

 سازد.زمینه بطن کاوی در قرآن را هموار می« ۲»ند، کمی

 ج( اثبات حقانیت و هماهنگی قرآن در گرو باطن آن است

ی مذکور برای باطن قرآن و رد آنها، از قول باطنیه قاضی عبدالجبار در بیان ادله

 نویسد:می

اگر باطنیه بگویند: در ظاهر قرآن اختالف شده است پس باید باطنی برای آن باشد؛ 

شود تواند در یک چیز اختالفی وجود داشته باشد، در پاسخ گفته مینمی« حق»چرا که 

 تواند حق که: در باطن نیز اختالف شده است، پس این هم نمی

 3۱3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

کنند مردم در چیزی، آن را از حقانیت خارج نمی باشد، عالوه بر آن، اختالف

همانگونه که در همه علوم و معارف وضع بر همین منوال است و فقط در صورتی 

ء است که حقانیت آن از طریق اتفاق ثابت شده باشد، اما اختالف مضر به حقانیت شی

« ۱«. »زندنمی ای به آناگر از راهی غیر از اتفاق علماء اثبات شده است، اختالف لطمه

بنابراین قول، ظاهر را داللتی بر باطن نیست چرا که با این »افزاید: و در جای دیگر می

کند که مثل خود دارای تناقض است حال پر از تناقض و اختالف، بر باطنی داللت می

 «3»شود. و لذا از حقانیت ساقط می

ر ذهن خود پرورانده است، رسد این استدالل فرضی که قاضی عبد الجبار دبه نظر می

اما اگر بیان صحیح این استدالل را به « 2»قابل خدشه بوده و رد وی بر آن منطقی باشد. 
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 شود؛ و آن اینکه بگوییم:ای دیگر مطرح کنیم، این اشکال وارد نمیگونه

و از « ۲»در قرآن ظواهری از آیات وجود دارند که در تعارض با ظواهر آیات دیگرند 

 ،«3»در قرآن کریم به تصریح خود آن، اختالفی وجود ندارد آنجا که 

 3۱2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

این عدم اختالف را باید در امری ورای ظهر آیات جستجو کرد، همان بطونی که با 

تدبر و تفکر، سبب حل تعارض ظاهری و بدوی بین آیات شده، کلید ارجاع هر 

دهد. این نوع از بطون زمانی که در می متشابهی را به دامان آیه محکمه خود، بدست

 گردد.نامبردار می« تأویل»شود، به متشابهات قرآن مطرح می

 «۱»اینکه مراد از آیه فَیَوَمئٍذ الیُسأَلُ عَن ذَنبِهِ إنسٌ َوالجان  

عدم سوال در یک موقف خاص از مواقف چند هزار سال قیامت باشد و تعارض آن با 

 «3»إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ آیه شریفه وَقِفُوهُمْ 

که به موقف دیگری از مواقف قیامت مربوط است، برطرف گردد، در اثر تدبر و تفکر 

چنانکه عدم نسیان و فراموشی شود. همدر امری فراتر از مدلول ظاهری آن حاصل می

 «2»مطلق الهی در آیه وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیّاً 

 «۲»اللّهَ فَنَسِیَهُْم با التفات به باطن آیه نَُسواْ 

 شود.که عبارت از محروم شدن از خیر الهی است، از تعارض خارج می

یچ ای است که به هنویسد، که بعضی از آیات به گونهدر همین راستا قاضی نعمان می

شان کرد، مانند آیه وََألَّوِ اسْتَقَامُوا عََلی توان آنها را حمل بر معانی ظاهریوجه نمی

پیامبر و امام بعد اوست و مراد « الطَّرِیقَهِ»( مراد از ۱6یقَهِ ألَسْقَیْنَاهُم مَّاءً َغدَقاً )الجن، الطَّرِ

علم فراوان است. این معنا چیزی است که عامه و اهل ظاهر نیز گریزی از « مَّاء غَدَقاً»از 

رده است آن ندارد، زیرا اگر مراد از ماء آب باشد آن را به فاجر و فاسق نیز روزی ک

 «3»اند ندارد. واختصاص به گروهی که استقامت ورزیده

 شود که وی عدم صحت تمسک به ظاهر بعضی از آیات را دلیلی مالحظه می
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 3۱۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

بر وجود باطن برای آنها قرار داده است. در این خصوص دانشمندان همه فرق اسالمی 

الهی و عدم جواز تمسک به ظواهر آنها بر لزوم تأویل آیاتی همچون آیات صفات 

 «۱»اتفاق نظر دارند. 

ه به توان اثبات نمود کبودن آن را در صورتی می« من عند اهلل»بنابراین حقانیت قرآن و 

دو بعد ظاهری و باطنی آن توجه شود و ظهر آن از بطنش جدا نگردد و این چیزی 

 رسد.ظر میاست که برای اثبات بعد باطنی ایات قرآن کافی به ن

شاید برای اشاره به همین نکته باشد که در روایتی منسوب به امیرمؤمنان )ع( در پاسخی 

به شبهاتی که یک زندیق وملحد به قرآن در خصوص وجود تناقضات در آن مطرح 

 شود وحضرتکند، پس از اشاره به همین نوع از حلها، به ظهر وبطن آیات اشاره میمی

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَایِکَتَهُ یُصَلُّوَن عَلَی النَّبِیِّ یَا آیها الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ  احزاب 36در مورد آیه 

وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً باطن عبارت صَلُّوا عَلَیْهِ را فراز دیگر آن یعنی وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً معرفی 

 «3»کند. می

 د( دالیلی دیگر

 اشاره

کریم، دالیل دیگری نیز مطرح شده است که به علت نیاز به  برای اثبات بطن قرآن

بحث مبنایی در مورد آن و اثبات جداگانه مقدمات آن ادله، از ذکر مستقل آنها 

 خودداری کرده، مروری سریع بر آن خواهیم داشت:

 3۱3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 

 برای آن است تطابق قرآن با دو بعد ظاهری و باطنی عالم و انسان مستلزم باطنی
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شود این گونه فهمیده می« ۱»از عبارات متصوفه و باطنیه به تبع بعضی از فالسفه و عرفاء 

عد باشند. اشتمال عالم بر دو بُکه ایشان قایل به تطابق سه گانه انسان و عالم و قرآن می

و وضوح دو جنبه ظاهری و باطنی در انسان که صورت و سیرت « شهادت»و « غیب»

کند، مرشد به آنند که قرآن یعنی کتاب تدوین، همچون ها را حکایت می( انسان)سرایر

 کتاب تکوین دارای دو بعد ظاهری و باطنی است.

 گوید:ناصر خسرو می

اگر چیزهای باطنی نبودی، هیچ کس را به یکدیگر فضل نبودی از بهر آنکه چیزهای 

ید: رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ گوظاهر مرخلق را به یک مرتبه است و خدای تعالی همی

( پس این آیات دلیل همی کنند بر اثبات چیزهای پنهان وچون 23دَرَجَاتٍ )زخرف، 

 «3«. »درجات به فرمان خدای متعال ثابت است، پس عالم باطن ثابت است

 گوید:قاضی نعمان در اشاره به همین ایده می

ت، ظاهرش آن است که به حس در آید و هر محسوسی ناچار دارای ظاهر و باطن اس»

باطنش آن است که علم بدان تعلق گیرد ولذا ظاهری که به حس در آید، مشتمل بر 

 «2»باطنی است که زوج و قرین آن است. 

بر این اساس، همه چیز، حتی سنت پیامبر )ص( و در یک کلمه اسالم دارای ظاهر و 

 وبرهان برای اثبات باطنی برای  واصولًا نیازی به اقامه دلیل« ۲»باطن است. 

 3۱6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

توان برای هر چیزی باطنی انگاشت اما قرآن، ممتازترین ماند، زیرا نمیقرآن باقی نمی

 مخلوق الهی، را بدون آن و ناقص قلمداد کرد.

رسد، علیرغم صحت اشتمال عالم بر غیب وشهود ونیز انسان بر ظاهر و باطن، به نظر می

بات تالزم آن با باطن قرآن مشکل بنماید. اینکه انسان دارای بعدی باطنی است اث

واموری همچون علم، حسد، بخل، حیاء، خشیت، صدق، اخالص و ... در همین مقوله 

اما قرآن کریم، در موارد متعددی الفاظ ظاهری ومدالیل « ۱»جای دارند روشن است 
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رنامه ریزی کرده است. این ادعا در ظاهر آشکار آیات خود، برای این ابعاد انسانی ب

ای برای بعد باطنی انسان و یا عالم نباشد، بدون دلیل است و غیر آیات قرآنی، برنامه

شود که اثبات تالزم باطن برای کتاب تدوین با بعد باطنی قابل قبول، لذا روشن می

اطن قرآن به بکتاب تکوین خالی از غموض نیست. عالوه بر اینکه انحصار دسترسی به 

صوفی عارف و سالک و اصل، مخالف با عمومیت هدایت قرآن برای کافه بشریت 

رآن های باطنی قاست وچه بسا، یک سالک در ابتدای راه خود محتاج به دریافت برنامه

 باشد و این از حکمت خداوند حکیم به دور است.است که از آن محروم می

 کری متصوفه و باطنیه، راهنمای تابناکی برایلذا این دلیل علیرغم شیوع در مکتب ف

 رسیدن به باطن قرآن شمرده نمی شود.

 خروج قرآن از حالت معما گونگی به وسیله بطون آن

جود اند که قایل شدن به وابن عربی معتقد است بر خالف آنچه که بعضی تصور کرده

 باطنی برای قرآن، به معنی رمزی گرفتن آن و تصوری معما گونه از

 3۱۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ز شود که اپرداختن به باطن و حقیقت تابناک قرآن، سبب می« ۱»ظاهر قرآن است، 

حالت معما گونه ورمزی خارج گردد و ابهامات الفاظ آن روشن گردد. وی برای این 

کند که شعر جایگاه اجمال ورموز و پیچیدگی وتوریه است وخداوند مطلب، اشاره می

مبراکرم )ص( معما و رموز و چیزی که حضرتش از فهم آن قاصر باشد متعال به پیا

نیاموخت و شعر را سزاوار و الیق قرآن ندانست. بنابراین تنها راه تسهیل فهم قرآن، 

مندی از منابع سرشار معارف پنهان و استخدام آنها در حل پرداختن به باطن و بهره

 «3»متشابهات قرآنی است. 

ابن عربی با عبارت فوق، قصد داشته که کل قرآن را معما گونه رسد که به نظر نمی

مطرح کند یا منکر اشتمال ظواهر آیات، حتی بدون التفات به بطون آنها، بر معارف 
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یل شود آن است که وی این دلگسترده الهی باشد. آنچه از عبارت ابن عربی استفاده می

وف مقطعه و ... مطرح کرده را در خصوص بعضی از آیات قرآن نظیر متشابهات وحر

است که ظواهر آنها بدون التفات به تأویل وبطونشان، قابل فهم همگان نیست و انکار 

 شود.بعد باطنی قرآن، سبب ناتوانی از درک این گونه از آیات می

بر این اساس، این دلیل از سوی ابن عربی، در خصوص متشابهات قرآن وامثال حروف 

 بول باشد.تواند قابل قمقطعه می

 ترتب آفات متعدد بر انکار بطن قرآن

 نویسد:برای استدالل به باطن قرآن می -رضوان اهلل تعالی علیه -امام خمینی

... چه آنکه بر صورت توقف کردن و در عالم ظاهر معتکف شدن و به مغز باطن تجاوز 

 ها وها وسنگ اساسی انکار نبوتنکردن، مرگ است و هالکت واصل و ریشه جهالت

 والیتهاست، زیرا نخستین کسی که در مرتبه ظاهریست و

 3۱0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

چشمش از خط باطن کور شد، شیطان لعین بود، چون ظاهر آدم )ع( را دید و امر برای 

 «۱»او مشتبه شد. 

رسد بیانات فوق، پیش از آنکه درصدد اقامه دلیل برای اثبات باطن قرآن به نظر می

ر ضروریت و اهمیت آن است و بعد از فراغ و مسلم انگاشتن جنبه باطنی باشد، بیانگ

 قرآن، بیان گردیده است.

شود که عقل، ضرورت وجود باطنی برای قرآن در هر حال، از آنچه گذشت روشن می

کند که در آن حیات و طراوت قرآن نهفته شده است. بر همین اساس سید را اثبات می

گوید که تأویل قرآن عقلًا و نقلًا رورت تأویل قرآن میحیدر آملی در اشاره به ض

 «3»واجب است. 

نکته پایانی در این خصوص، آن است که بعضی از محققین برآنند که داشتن باطن 
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یم که توانیم بگویبرای قرآن، از نظر عقلی، فقط در حد امکان است، یعنی ما اینطور می

ه بر امتناع باطن داشتن قرآن نداریم؛ یعنی اینکاز نظر ثبوتی و از نظر امکان، هیچ دلیلی 

شود، معنای دیگری را نیز از یک کالم، عالوه بر معنایی که از ظاهر لفظ فهمیده می

توانیم اثبات گوینده اراده کرده باشد امتناع و استحاله عقلی ندارد. البته از نظر عقلی نمی

ن قرآن، فقط در حد امکان است. کنیم که حتماً آن کالم باطن دارد؛ بلکه باطن داشت

«2» 

رسد این گفته، در مورد کالمها و کتب عادی درست باشد ودر مورد قرآن به نظر می

کریم که کالم الهی است و معجزه جاوید نبوی تا روز قیامت است، صادق نباشد چرا 

که راز عدم شباهت کالم خداوند به کالم بشر و تفاوت آن دو همچون تفاوت خود 

 سبحان و بندگانش، در ژرفای آن نهفته است که بیان  خدای

 3۱۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

توان به این بناء عقالء تمسک کرد آن در اوایل همین مبحث گذاشت. عالوه بر آن، می

خن ای سکه افراد حکیم در برخورد با مخاطبینی که فهم مختلفی دارند، به گونه

ه کی باشد به عبارت دیگر از عباراتی استفادگوی تمام سطوح ادراگویند که پاسخمی

کنند که ذو مراتب باشد و در مورد قرآن کریم که الفاظ آن محدود و معارف آن می

گسترده و فراتر از فهم یک قشر خاص و در خور تمام سطوح ادراکی است، همین 

 نمسئله جاری است وبنابراین نکته و ادله عقلی پیش گفته، عقل در مورد بطن داشت

 کند.قرآن کریم، حکم به ضرورت و لزوم می

 جمع بندی

 :کند در چند قالب ارایه گردیدای که عقل برای اثبات بطن قرآن کریم، اقامه می. ادله۱

الف( ارتباط مستحکم بین جاودانگی قرآن و بطون آیات آن که بیشتر در مورد آیاتی 

 گردد.که مشتمل بر قواعد و دستورات هدایتی هستند جاری می
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ب( ارتباط بین قرآن کریم به عنوان کالم الهی با خداوند متعال و لزوم سنخیت بین این 

دو که بیشتر آن بطونی را که مشتمل بر دقایق و اشارات و لطایف معرفتی هستند 

 کند.پشتیبانی می

ج( ارتباط بین حقانیت و رفع تناقض و تعارض بدوی و ظاهری آیات با بطون آنها که 

 گردد.ورد هم در خصوص بعضی از آیات قرآن مطرح میاین م

تواند، دلیل مستحکم عقلی را بر ضرورت وجود باطنی برای مجموعه این سه دلیل می

 قرآن، تشکیل دهد.

. در کنار ادله فوق، بر اساس مبانی تصوف وعرفان و باطنیه دلیل دیگری برای بطن 3

ن کتاب تدوین بر دو بعد ظهر و بطن قرآن مطرح شد و آن لزوم اشتمال قرآن به عنوا

همچون عالم تکوین و نیز انسان است که تالزم بین سه جزء این دلیل، خالی از ابهام 

 نیست.

 338، ص: ۲کتب تخصصی، ج

. خروج قرآن از حالت معما گونگی و به وسیله بطون آن، دلیل دیگری بود که توسط 2

قرآن نظیر متشابهات و حروف  ابن عربی مطرح گردید و در خصوص قسمی از آیات

 مقطعه دارای کارایی و قابل قبول معرفی شد.

. دلیل آخر که از عبارت امام خمینی برداشت گردید، بیشتر گویای ضرورت و ۲

اهمیت بطن قرآن بود تا اینکه بخواهد به عنوان دلیل عقلی مستقل، برای اقناع مخالفین 

 این بعد تلقی گردد.

 ریقیناتفاق دانشمندان ف -4

 اشاره

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

یکی دیگر از دالیل صحت پرداختن به باطن قرآن، اجماعی است که همه مسلمانان، 

اند. با تتبعی که در همه آثار و اقوال أعم از شیعه وسنی بر مسئله باطن قرآن داشته

ایم، و دانشمندان در این خصوص صورت گرفته به مخالفی با اصل آن برخورد نکرده

اطن نمایی بگرفته است مربوط انکار حجیت ظواهر و بزرگ اگر انتقادهایی صورت

قرآن وقرار دادن آن در برابر ظاهر آن است. اما اینکه بین ظاهر و باطن قرآن جمع شود 

از پشتوانه فراگیر اتفاق همه علماء دین و متخصصان علوم قرآن و مفسران برخوردار 

 است.

طن قرآن، به اعتقاد بعضی از صوفیه از میان اهل سنت، ابن تیمیه در بحث ظاهر و با

ومتکلمین به افضلیت حضرت علی )ع( در علم ظاهر و باطن قرآن انتقاد کرده 

 کند ومی افزاید:ومحققین وایمه صوفیه را بر خالف آن معرفی می

وقد اتفق أهل السنه والجماعه علی أن أبا بکر أعلم األمه بالباطن والظاهر، وحکَی 

 «۱»ُر واحد اإلجماعَ علی ذلک غی

ای اهل سنت وجماعت بر اعلمیت ابو بکر به باطن وظاهر قرآن متفق هستند و عده

 اند.اجماع بر آن را حکایت کرده

 33۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

تیمیه، نشانگر مشروعیت پرداختن به باطن قرآن کریم وصحت اثبات آن این عبارت ابن

ودینی از زمان صحابه بوده به طوریکه  های تاریخیبرای قرآن است واینکه دارای ریشه

به عبارت « ۱»بر پیشتازی ابوبکر در باطن قرآن همچون ظاهر آن اجماع شده است. 

دیگر، اجماع بر اعلمیت خلیفه اول به باطن، نشانه اجماع بر جواز پرداختن به آن، بعد از 

 اثبات اصل وجود آن در قرآن است.

یم آن چنان در تاریخ مسلمانان آشکار است اجماعی بودن وجود بطن برای قرآن کر

اند. در اند به آن پی برده و اشاره کردهکه خاور شناسانی که به تاریخ مسلمانان پرداخته

پس از اشاره به اعتقاد متوکل عباسی به وجود باطنی « مغز متفکر جهان شیعه»کتاب 
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 برای قرآن، آمده است:

ی غیر از معانی ظاهری( که به روایتی از قرن این نظریه )اشتمال قرآن بر معانی دیگر»

های پس از آن در کشورهای دوم هجری پدید آمد، در قرن سوم و چهارم و سده

اسالمی وسعت و قوت گرفت و علمای اسالم یقین پیدا کردند که قرآن عالوه بر معانی 

ات یاند عقیده داشتن به اینکه آظاهری دارای معانی باطنی است، بعضی تصور کرده

باشد، یک عقیده شیعی است؛ در صورتی که تمام فرقه های قرآن دارای معانی می

باشند و معتقدند که چون قرآن کالم الهی است به طور اسالمی، دارای این عقیده می

 «3«. »حتم در ماورای معانی ظاهری، دارای معانی دیگر است

ان جه رسیده که دانشمندجولد تسیهر نیز از دیگران مستشرقان است که به این نتی

 «2»دانند. مسلمان، پرداختن به باطن قرآن را مردود نمی

 333، ص: ۲کتب تخصصی، ج

رشد، وجود ظهر و بطنی برای قرآن و شرع را دیدگاه بسیاری از مسلمانان صدر اول ابن

 «۱»داند. می

ن قرآن اطذهبی، پس از اشاره به باطن قرآن در نزد شیعه، در جواب کسی که بگوید: ب

ه را اند پس چرا شیعدر روایت نبوی تصریح شده و جمهور مفسرین به آن اعتراف کرده

آن باطنی که در مورد اشاره پیامبر بوده »گوید: دهد؟ میفقط مورد مالمت قرار می

ه که تابد نه آنچاند تأویلی است که لفظ قرآن آن را بر میوجمهور به آن اعتراف کرده

 «3«. »د استشیعه به آن معتق

این عبارت ذهبی نیز اذعان به اعتراف جمهور مسلمانان به اصل بحث قرآن است، همان 

 که این کتاب برای تنقیح و تبیین شرایط و ضوابط صحیح آن تدوین گردیده است.

البته مراد ما از این اجماع، اجماع مصطلح فقهی نیست، چرا که با وجود روایات نبوی 

بیت )علیهم السالم( در بین مصادر شیعی خاصتاً، چنین اجماعی در فریقین و از اهل 

مدرکی خواهد بود اما قصد بر آن است که عدم اختالف مسلمانان را به عنوان مؤیدی 
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 قوی برای باطن قرآن بیان نماییم.

در اینجا مناسب است فهرستی از نام کسانی که به باطن قرآن کریم اشاره کرده، چه از 

ت آن و چه از طریق شرح آن ونقل اقوال مطرح درباره آن و یا بیان طریق ذکر روایا

 های جانبی آن، به نحوی این بعد را برای قرآن تایید نموده اند را ذکر کنیم:ویژگی

 دانشمندان شیعه

 ؛288( در المحاسن، کتاب العلل، ص -ه 3۹۲احمد بن محمد برقی )م  -

ت، باب النوادر فی أبواب الوالیه، باب هفتم ( در بصایر الدرجا-ه 3۷8صفار قمی )م  -

 و دهم؛

، ص ۱( در تفسیر عیاشی، ج -ه 238النضر محمد بن مسعود بن عیاش سمرقندی )م  -

 ؛۲۷و  ۱۱

 332، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 -۲۷۹و  2۹۲و  223و  330، ص ۱( در کافی، ج -ه 230محمد بن یعقوب کلینی )م  -

 و ...؛ ۱8، ص 0ج  -3۷۷، ص 3ح 

 ؛۲8و  2۷و  30( در دعایم اإلسالم ص -ه 262قاضی نعمان مغربی )م  -

 ؛۱28( در الغیبه، ص -ه 208محمد بن ابراهیم نعمانی )م  -

و نیز در  33۷و  2۲8و  2( در معانی األخبار، ص -ه 20۱محمد بن علی صدوق )م  -

 کتاب الحج؛ ،۲03، ص 3علل الشرایع، باب نوادر العلل و نیز در من الیحضره الفقیه، ح 

و نهج البالغه، خطبه  333و  3۱( در المجازات النبویه، ص -ه ۲86شریف رضی )م  -

 ؛۱0

 ؛3۷( در التذکره بأصول الفقه، ص -ه ۲۱2شیخ مفید )م  -

 ( در رساله محکم و متشابه؛-ه ۲26شریف مرتضی )م  -

 ؛۱0۹( در کنز الفواید، ص -ه ۲۲۷محمد بن علی، أبو الفتح کراجکی )م  -
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 ؛22( در مجمع البیان، مقدمه تفسیر، ص -ه 3۲0فضل بن حسن طبرسی )م  -

 ؛3۷۹و ص  2۷8، ص ۱( در اإلحتجاج، ج -ه 368احمد بن علی طبرسی )م  -

 ؛33( در النوادر، ص -ه 3۹۱فضل اهلل راوندی )م  -

محمد بن محمد سبزواری در جامع األخبار )معارج الیقین فی أصول الدین(، )قرن  -

 ؛۱۱۹و  ۱۱6ص  هفتم(،

و  3۷2و  382، ص ۱( در تفسیر المحیط األعظم، ج -ه ۹0۹سید حیدر آملی )زنده در  -

 ؛۹3و  ۱3و در نص النصوص، ص  6۱8و  328و  ۱8۲جامع األسرار، ص 

 ؛۱83( در عوالی اللئالی، ج، ص -ه 008ابن أبی جمهور إحسایی )م  -

 ؛02ر الدرجات، ص حسن بن سلیمان حلی )قرن هشتم(، در مختصر بصای -

 ؛200( در منیه المرید، ص -ه ۷63زین الدین بن علی )شهید ثانی(، )م  -

شریف الدین علی حسینی استرآبادی )نیمه دوم قرن دهم( در تأویل اآلیات الظاهره  -

 و ...؛ ۱۹۹...، ص 

، ص ۲ج  -۱80، ص ۹( در تفسیر القرآن الکریم، ج -ه ۱838صدر الدین شیرازی )م  -

 ؛۲00نیز مفاتیح الغیب، ص  و ۱6۱

و ح  2۲0، ص 6( در شرح أصول کافی، ج -ه ۱80۱مولی محمد صالح مازندرانی )م  -

 ؛۱۷۱، ص ۱۱

 ، مقدمه اول و۱( در تفسیر صافی، ج -ه ۱8۷۱مولی محمد حسن فیض کاشانی )م  -

 33۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ؛3۲چهارم و پنجم و نیز در األصول األصیله، ص 

الفصول  -۱۷6، ص 3۹( در وسایل الشیعه، ج -ه ۱۱8۲حسن حر عاملی )م  محمد بن -

 ؛6۲8، ص ۱المهمه، ج 

و  ۱33و  ۱3۲و  38و  ۲۷، ص ۱( در تفسیر البرهان، ج -ه ۱۱8۹سید هاشم بحرانی )م  -

 ...؛
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. 02، ص 0۷ج  -۱2۹، ص ۹۲( در بحاراألنوار، ج -ه ۱۱۱۱محمد باقر مجلسی )م  -

 ؛۷۲

 ؛۱۹2و  ۹۹، ص 3( در نور البراهین، ج -ه ۱۱۱3جزایری )م سید نعمت اهلل  -

 ؛2۷، ص ۲و ج  ۲۲۷، ص 3( در تفسیر نور الثقلین، ج -ه ۱۱۱3ابن جمعه حویزی )م  -

 ؛6( در مقدمه مرآه األنوار، ص -ه ۱۱3۷أبو الحسن عاملی )م  -

 ؛۱۹۱و  ۱۹8( در بدایع االفکار، ص -ه ۱2۱3میرزای رشتی )م  -

، ص ۱( در بحر الفواید فی شرح الفراید، ج -ه ۱2۱۷حسن آشتیانی )م میرزا محمد  -

 ؛۷3

 ؛32۱، ص ۱۹( در مستدرک الوسایل، ج -ه ۱238میرزا حسین نوری طبرسی )م  -

، مقدمه 36و  33، ص ۱( در کفایه األصول، ج -ه ۱23۷آخوند خراسانی )م  -

 دوازدهم؛

 ؛68، ص ۱( در نهایه، ج -ه ۱23۲علی ایروانی )م  -

 ؛3۱۹و  3۱6، ص ۱( در حواشی المشکینی، ج -ه ۱230أبو الحسن مشکینی )م  -

 ؛۱۱0و  ۱۱۹ص  -3و  ۱( در نهایه األفکار، ج -ه ۱26۱ضیاء الدین عراقی )م  -

 ؛۱6۱ ۱63، ص ۱( در نهایه الدرایه، ح -ه ۱26۱محقق اصفهانی )م  -

 ؛26، ص ۱ج  ( در تهذیب األصول،-ه 3۹۹2عبد األعلی سبزواری )زنده در  -

وحاشیه علی کفایه  36( در نهایه األصول، ص -ه ۱208بروجردی طباطبایی )م  -

 ؛۱۱8، ص ۱االصول، ج 

 ؛۷3و  ۷۲، ص ۱( در حقایق األصول، ج -ه ۱2۷8سید محسن الحکیم )م  -

 ؛۱۲3، ص ۲( در تفسیر القرآن الکریم، ج -ه ۱2۷۹سید مصطفی خمینی )م  -

، ذیل سوره آل عمران 2( در تفسیر المیزان، ج -ه ۱۲83محمد حسین طباطبایی )م  -

 ؛30و نیز قرآن در اسالم، ص  ۹آیه 

و .. و تهذیب االصول، ص  ۱83( در شرح دعای سحر، ص -ه ۱۲۱3امام خمینی )م  -
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 ؛60

 ؛3۲۱و  3۲8، ص ۱( در محاضرات، ج -ه ۱۲۱2أبو القاسم خویی )م  -

، ص ۱هم( در تفسیر نفحات الرحمن، ج محمد بن عبد الرحمن نهاوندی )قرن چهارد -

 ؛2۱و  30

 وبسیاری از معاصرین ....

 333، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 دانشمندان اهل سنت

، مقدمه تفسیر باب فی اللغه 3۲، ص ۱( در جامع البیان، ج -ه 3۱8ابن جریر طبری )م  - 

 ؛۹3التی نزل بها القرآن وص 

 ؛۷0و  ۷۹القرآن، ص  ( در فضایل-ه 33۲قاسم بن سلّام هروی )م  -

و  ۱3۹و  02و  2( در تفسیر القرآن العظیم، ص -ه 302سهل بن عبد اهلل تستری )م  -

 و ...؛ ۱۷۱

 ؛۲2، ص 3( در تاریخ یعقوبی، ج -ه 3۷3یعقوبی )م  -

 ؛2۷3، ص ۲( در المسند، ج -ه 28۹أبو یعلی موصلی )م  -

 ؛۱۱۷، ص ۲( در مشکل اآلثار، ج -ه 23۱طحاوی )م  -

والمعجم  ۱86، ص ۱8( در المعجم الکبیر، ج -ه 268لیمان بن احمد طبرانی )م س -

 ؛336، ص ۱األوسط، ج 

 ؛33( در اللمع فی تاریخ التصوف اإلسالمی، ص -ه 2۹0أبو نصر سراج طوسی )م  -

 ؛33( در البصایر والذخایر، ص -ه 2۹0أبو حیان توحیدی )م  -

 ؛3۱۱و  63، ص ۱االولیاء، ج ( در حلیه -ه ۲23أبو نعیم اصفهانی )م  -

 ؛300و  30۹، ص 2( در اإلحکام فی أصول األحکام، ج -ه ۲36ابن حزم اندلسی )م  -

 ، باب چهارم؛30۷، ص ۱( در إحیاء علوم الدین، ج -ه 383أبوحامد غزالی )م  -
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 ؛۱63، ص 3( در فردوس االخبار )مسند الفردوس(، ج -ه 38۷دیلمی )م  -

و  23، ص ۱( در تفسیر بغوی )معالم التنزیل(، ج -ه 3۱6)م  محمد بن مسعود بغوی -

، ۱، باب الخصومه فی القرآن؛ مصابیح السنه، ج ۱08، ص ۱و نیز در شرح السنه، ج  26

 ؛330و  ۲۱ص 

( در غرایب التفسیر وعجایب التأویل، -ه 323محمود بن حمزه کرمانی )زنده در  -

 ؛00مقدمه کتاب، ص 

و نیز در  233، ص 3( در الفایق فی غریب الحدیث، ج -ه 320جاراهلل زمخشری )م  -

 ؛33۹، ص 3ربیع األبرار، ج 

 ؛۲88، ص ۲3و ج  ۱8۱، ص 6۲( در تاریخ مدینه دمشق، ج -ه 3۹۱ابن عساکر )م  -

 ؛۱3۱، ص 2( در النهایه فی غریب الحدیث واالثر، ج -ه 686ابن اثیر )م  -

و الفتوحات  ۱3، ص ۱ر القرآن الکریم، ج ( در تفسی-ه 620الدین بن عربی )م محی -

 ؛۱0۲و  33۱و  3۱، ص ۱المکیه، ج 

 336، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ؛23، ص ۹( در شرح نهج البالغه، ج -ه 633الحدید )م ابن ابی -

، ص ۱( در تفسیر نسفی )مدارک التنزیل و ...(، ج -ه ۹۱8عبداهلل بن احمد نسفی )م  -

 ؛66۷

( در تفسیر غرایب القرآن ورغایب الفرقان، -ه ۹30بوری )م حسن بن محمد قمی نیشا -

 ، مقدمه سوم؛36و  32، ص ۱ج 

و نیز در مجموع  ۲۷، ۲8، 2۷، ص 3( در التفسیر الکبیر، ج -ه ۹30تیمیه )م ابن -

 ، جزء سیزدهم؛۱8۷، ص 0الفتاوی، ج 

 ؛۱۲6، ص ۱حبان، ج ( در االحسان بترتیب صحیح ابن-ه ۹2۷بلبان )م ابن -

 ، مسأله هشتم؛2( در الموافقات، ج -ه ۹۷8أبو اسحاق شاطبی )م  -

 ؛۱3۲و  ۱32، ص 3( در البرهان فی علوم القرآن، ج -ه ۹۷۲بدرالدین زرکشی )م  -
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و نیز در  ۱33و  ۱33، ص ۹( در مجمع الزواید ومنبع الفواید، ج -ه 08۹هیثمی )م  -

 ؛30۱، ص 2مجمع البحرین فی زواید المعجمین، ج 

، ۱03و  326، ص 3( در االتقان فی علوم القرآن، ج -ه ۷۱۱جالل الدین سیوطی )م  -

، ص ۱و الجامع الصغیر، ج  08، ص 3، و ج ۹، ص ۱و نیز در الدرالمنثور، ج  ۹۹نوع 

 و ...؛ 6۷3، ص ۱الجوامع، ج و جمع ۱62

 ؛30۲، ص ۱8و ...، ج  633و  338، ص ۱( در کنزالعمال، ج -ه ۷۹3متقی هندی )م  -

 ؛22( در فصل المقال، ص -ه ۱۱36ابن رشد اندلسی )م  -

، ۱۷، ص ۱( در البحر المحیط فی تفسیر القرآن المجید، ج -ه ۱33۲ابن عجیبه )م  -

 مقدمه تفسیر؛

 ؛63، ص 3و ح  23۲، ص ۱المعانی، ج ( در تفسیر روح-ه ۱3۹8آلوسی )م  -

 ؛۱2، ص ۱ج  ( در بیان السعاده،-ه ۱63۹سلطان محمد گنابادی )م  -

، 2و ج  38، ص 3( در شرح جامع الصغیر، ج -ه ۱22۱محمد عبدالرؤوف مناوی )م  -

 ؛۱63و  ۹۱و  68ص 

 ؛6۹ -3۱، ص ۱( در محاسن التأویل، ج -ه ۱223قاسمی )م  -

 و بسیاری از معاصرین.

 33۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ی برای و شهود قلبالبته ابن عربی براساس مسلک عرفانی خود که در مواردی از کشف 

در خصوص ظهر و بطن قرآن « ۱»کند. اثبات صحت و سقم احادیث استفاده می

 گوید:می

وقدأ جمع أصحابنا أهل الکشف علی صحه خبرٍ عن النبی )ص( أنه قال فی آی القرآن: 

 «3« »أنه ما من آیه إال و لها ظاهر وباطن وحد ومطلع»

از پیامبر )ص( که در مورد آیات  اصحاب ما از اهل کشف و شهود بر صحت خبری

، «ای نیست مگر آنکه ظاهر و باطن و حد و مطلعی داردهمانا آیه»اند قرآن فرموده
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 اند.اجماع کرده

در پایان، تذکر این نکته ضروری است که ما در اصل ثبوت باطن برای قرآن ممکن 

ورد ناد کنیم ولی در ماست به اتفاق دانشمندان، بعد از ادله قرآنی و روایات و عقل، است

توان به چنین چیزی تمسک کرد، آن گونه که بعضی اجماع تفسیر باطنی هر آیه، نمی

« 2»اند، را در کنار نص یا ظاهر قرآن و روایات نبوی، در صحت معنا باطنی شرط کرده

چرا که معنا باطنی، آن است که از دید غیر علماء و اولیاء یا معصومین )علیهم السالم( 

فی است و فرض اجماع است بر تفسیر باطنی آیات خاصی، خالف فرض و خلف مخ

 است.

 بندیجمع

 اشاره

اهتمام حجم عظیمی از دانشمندان فریقین به این بعد از قرآن در طول قرون متمادی 

گویای قبول آن توسط ایشان بوده، حتی در صورت نرسیدن روایتی صحیح السند در 

توانست دلیلی موجه را برای پرداختن به بطن قرآن کریم تشکیل این خصوص، می

 دهد.

 330، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ی بطن قرآن کریملهجمع بندی اد

از مجموع آیات و روایات و ادله عقلی و تایید دانشمندان فریقین، اثبات اصل وجود  -

 بطن برای قرآن، حتمی و محرز است.

ی روایات فریقین استوار بود که در میان آنها عمده ادله بحث باطن قرآن بر پایه -

 شود.روایات صحیح السند و معتبر یافت می

های متفاوتی وجود دارد، که بعضی از ادله، به دیدگاه بطن قرآن دیدگاهدر مورد  -
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 ای اختصاص دارد.ویژه

اند به توکند. میآن دیدگاه مختار که بطن قرآن را به مدالیل فرا ظاهری تعریف می -

کنند آیات تدبر و تفکر و آیات تأویل و نیز روایاتی که همین معنا را برای بطن بیان می

داند. و یا آن را وسیله را از جنس اسرار و لطایف و اشارات و دقایق قرآنی میو یا آن 

ا کند، استناد کند چرا که این دیدگاه قابل جمع بعبرت گرفتن و وعظ انسانها معرفی می

های چنانکه دلیلکردند. همهایی بود که بطن را به امور فوق تعریف میهمه دیدگاه

ل ی آن بوده، پرطرفدارترین نگرش به بطن قرآن را تشکیعقلی نیز پشتوانه محکمی برا

 داد.می

است  نیاز از هرگونه دلیلی، بی«الفاظ آن»در برابر « مطلق معانی قرآن»تعریف بطن به  -

و یا تعریف آن به فهم یا علم )الهی( و مانند اینها، محتاج به اقامه برهان نیست 

 یافت.توان گونه که مخالفی هم برای آن نمیهمان

م تواند اثبات کند، نظیر آیات فهبعضی از ادله بطن، آن را برای قرآن و غیر قرآن، می -

وتدبر در قرآن و روایات مربوط به آن، اما بعضی دیگر فقط بطن قرآنی را ثابت 

توان به عمده روایات از جمله روایات مورد استناد دیدگاه کرد که از جمله آنها میمی

ون تعریف کننده آن به سرّ و حقایق ودقایق قرآن و سه دلیل عقلی شناختی همچمعرفت

که با جاودانگی قرآن و متکلم حکیم و سرمدی بودن آن پیوند خورده بود، اشاره کرد. 

این ادله مخصوص بطن قرآن، آن را نه تنها یک خصیصه بلکه یک اختصاص برای 

ه برای قرآن است، ب قرآن معرفی کرده، در سیاق بیان یک فضیلت منحصر به فرد

 توان این ویژگی رابیت )علیهم السالم( میکه در اکثر روایات منسوب به اهلطوری

 برای بطن قرآن به وضوح مشاهده کرد.

 33۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 فصل چهارم: جایگاه بطن قرآن در تفسیر
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 مقدمه

ن در گاه و نقش آی بطن قرآن و تثبیت اصل آن، در این فصل به جایپس از بیان ادله

پردازیم و از این میان، به علت اهمیت روشهای تفسیری، از این زاویه به تفسیر قرآن می

مقوله بطن نگریسته و جایگاه آن را در روشهای تفسیری مثل روش تفسیر بالمأثور 

)روش تفسیر قرآن به قرآن و قرآن به روایات( و روش تفسیری عقلی )اجتهادی( و 

بیت )علیهم السالم( و میزان نیز جایگاه آن را در روش تفسیری اهل اشاری )رمزی( و

 اهتمام آنان به این مقوله را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 . جایگاه بطن قرآن در روشهای تفسیری1

 اشاره

ای و مهم مقوله باطن و بطون قرآن است که پرداختن به آن این بحث از مباحث پایه

ی فهم و کشف بطون آیات، که دارای اقسام صحیح و سقیم سبب تفکیک بین روشها

باشند، گردیده، از خلط بین بطون بدست آمده از رهگذار تایید شرعی و غیر آن می

 نماید.جلوگیری می

شود، نظران مشاهده میاختالف نظر بین صاحب« روش تفسیری»از آنجا که در تعریف 

 روش»کنیم: مقصود از طالح را بیان میبه عنوان مقدمه، تعریف مورد نظر از این اص

استفاده از ابزار یا منبع خاص در تفسیر قرآن است که معانی و مقصود آیه را « تفسیری

دهد. به عبارت دیگر، چگونگی کشف و روشن ساخته و نتایج مشخصی را بدست می

 استخراج معانی و مقاصد آیات قرآن روش تفسیری قرآن است.

 323، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شود اما در گرچه در بیان اقسام روشهای تفسیری نیز کم و بیش اختالفهایی مشاهده می

این مقال به جایگاه بطن در روشهای مورد اتفاقی همچون روش تفسیر قرآن به قرآن و 
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روش تفسیر روایی و روش تفسیر عقلی )و اجتهادی( و روش تفسیر اشاری )رمزی( 

وشهای دیگر همچون روش تفسیر به رأی و روش علمی اکتفاء کرده، از پرداختن به ر

 نماییم.خودداری می

 

 

 الف( جایگاه بطن در روش تفسیری قرآن به قرآن

ترین مصدر و منبع در این روش تفسیری که خود آیات قرآن به عنوان اولین و مهم

تواند تر میتر و مطمئنگیرند بطن قرآن، آسانبرای تفسیر یک آیه مدنظر قرار می

 بعضی از آیات آن بر بعضی دیگر شهادت»استخراج گردد. قرآن کریم به حکم اینکه 

در مواردی راهنمای « 3« »سر قسمتهای دیگر آنستقسمتی از آن، مف»و یا « ۱« »دهندمی

ما برای جواز عبور از ظاهر و بلکه لزوم رسیدن به معنایی باطنی برای آیه بوده و در 

ن ورزد. و ایموارد دیگر به بیان مدالیل اشاری و التزامی و بطون آیات خود مبادرت می

ه برای نشان دادن های نهفته خود کدو نقش را قرآن نه فقط برای کشف گنجینه

راههای درست برای اکتشاف این گوهرهای قرآنی به دیگران انجام داده، جنبه الگویی 

 برای این مقوله دارد.

به عنوان نمونه قرآن کریم در موارد متعددی اقدام به ذکر اسماء و صفات حُسنای الهی 

وهم نماید که مپرداخته، برای خداوند متعال، اثبات سمع، بصیر، ید و سایر اموری می

، ص: ۲گردد ولی کتب تخصصی، جتشابه وجودی خداوند با بعضی از مخلوقاتش می

322 

صورت « ۱»ءٌ بیان یک قاعده کلی در یک آیه قرآن که با عبارت لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ

گیرد رهنمودی از سوی آن بر خطا بودن تمسک به ظاهر این آیات صفات و لزوم می

پرداختن به باطن آنهاست. وجود همین آیه، سبب شده است که  عبور از ظواهر و
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مسلمانان بر وجوب پرداختن به باطن این دسته آیات و دست کشیدن از ظواهر آنها 

 «3»اتفاق نظر داشته باشند. 

( سوره نساء مشاهده نمود که در ۱۹۱توان در آیه )نمونه دیگر این نقش قرآن، را می

کند و این دریچه را بر مفسر اطالق می« کلمه اهلل»ن آن بر حضرت عیسی )ع( عنوا

های وسیع معنای کلمه از نظر قرآن و کاردبرهای گوناگون آن گشاید که در افقمی

ردد اند نایل گتعمق نماید و به بطون جدید از آیات دیگر که این واژه را استعمال کرده

تلقی « کلمات»شود که ت میدر همین راستاست که در مصادر روایی شیعه، روایاتی یاف

شده توسط حضرت آدم که سبب پذیرش توبه او گردید را بر اشخاص همچون 

بیت طاهرین او )علیهم السالم( تطبیق نموده، باطن این آیه را پیامبراکرم )ص( و اهل

 «2»امری فرا رفته از کلمات معهود در اذهان، معرفی می نماید. 

 «۲»ن به آیه شریفه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمنُواْ آمِنُوْا ... توابرای یاد از نمونه دیگر، می

اشاره کرد که یک مسلمان را به وجود درجات و مراتب مختلف برای ایمان و یا لزوم 

انتقال از مرحله نازله ایمان صوری و ظاهری به ایمان قلبی و واقعی و یا اموری دیگر 

ه ای که یکی از دعاهای حضرت ابراهیم کند. از همین دست است آن آیراهنمایی می

)ع( را پس از فوز به درجه نبوت و بنای خانه خداوند متعال در روی زمین را کتب 

 32۲، ص: ۲تخصصی، ج

این تعابیر جرقه ای است که « ۱»توفیق مسلمان شدن و تسلیم گردیدن بیان کرده است. 

ت برای کشف ماهیت ذو برای رسیدن به روشنای انوار نهفته در آیات و محرکی اس

 مراتب ایمان و اسالم و بسیاری دیگر از مصطلحات و الفاظ قرآنی.

هایی دیگر از این دست که در قرآن بسیار یافت میشود، های فوق و نمونهبا ذکر نمونه

گردد. جایگاه روش تفسیر قرآن به قرآن در کشف و استخراج بطون آیات، آشکار می

ترین معانی باطنی محتمل برای ترین و دقیقش، مطمئنبطون بدست آمده از این رو

 آیات می باشد.
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عالمه طباطبایی که تفسیر خود را با استفاده از این روش نگاشته است، برای بیان بطون 

 «3»مختلف آیه شریفه وَاعُْبدُواْ اللّهَ وَلَا تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئاً 

 «2»خَذَ ِإلَهَهُ هَوَاهُ به آیات دیگری همچون أَفََرأَیْتَ مَنِ اتَّ

 «۲»و نیز َألَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُْم یَا بَنِی آدَمَ أَن ال تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ 

اشاره می کند ونهی از شرک در عبادت را تا نهی از پرستش هوای نفس و نیز نهی از 

ر س شود، تعمیق می بخشد و تمام صورتهایعبادت شیطان که با پیروی از او محقق می

سپردگی به غیر خدا اعم از بتهای سنگی و چوبی و شیطان و خود پرستی و حتی غفلت 

 «3»نماید. از حضرت حق را مندرج در تحت نهی آیه اول معرفی می

 ب( جایگاه بطن در روش تفسیری روایی

در این روش، که روایات به عنوان مصدر اولیه و اصلی تفسیر آیات قرآن در نظر گرفته 

 د، رسیدن به باطن آیات در کنار تفسیر ظاهری، ممکن شونمی

 323، ص: ۲کتب تخصصی، ج

باشد، از دیدگاه کسانی که رسیدن به باطن و توان فهم و شناخت آن و جواز انتساب می

( بیت ایشان )عبطن محتمل به آیه مد نظر را مخصوص پیامبر )ص( و یا حضرت و اهل

و مهم را در کشف بطون آیات و در نتیجه رسیدن  دانند روایات مأثور نقشی حیاتیمی

و  نمایدبه معارف عمیق قرآن و جری آن در شرایط زمانی و مکانی گوناگون، ایفا می

بیند روایات دارای نقشی راهنما و از دیگر دیدگاه که این امر را منحصر به معصوم نمی

دن به اهری داشته، راه رسیراهبر در راستای تبیین ویژگیها و تمایزات معانی باطنی از ظ

های عقل را خاطر نشان قواعد کلی و استخراج بطون از ظواهر آیات و آفتها و آسیب

 نماید.می

این امر بخصوص در میراث روایی شیعه که به طور وسیع به تثبیت اصل وجود بطن 

های آن و تعاریف این حوزه معرفتی قرآن پرداخته است برای قرآن و بیان ویژگی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

شود. دهها روایت شیعی عالوه بر موارد فوق، اقدام به ذکر بطون قسمی از ار میآشک

ت ای بسوی رسیدن به ماهیکریم نموده، با تصریح به باطن بودن آن، دریچهآیات قرآن

اند که ما مجموعه این روایات را در فصول مختلفی حقیقی بطن قرآن را گشوده

 ایم.یی آن ذکر کردههای رواهمچون ادله روایی بطن و نمونه

 ج( جایگاه بطن در روش تفسیر عقلی )و اجتهادی(

در این روش، نیز وی فکر استدالل و برهانی به کمک آیات قرآن و روایات آمده و با 

بندی و مقایسه نصوص و تعالیم مندرج در کتاب و سنت، اقدام به جمع بندی، دسته

 نماید.کشف بطون آیات می

بطن قرآن را به تدبر و تفکر و فهم تعریف کرده بود، بیان نمودیم.  قبلًا روایاتی را که

این احادیث، گویای توان رسیدن به بطن قرآن از طریق اعمال روش تفسیری « ۱»

 اجتهادی و یا عقلی در فهم آیات است و نیز خواهیم گفت که بسیاری 

 326، ص: ۲کتب تخصصی، ج

نند کرسیدن به باطن آیات پیشنهاد می از دانشمندان فریقین، همین شیوه را برای

چنانکه بعضی دیگر راه تزکیه نفس و صفای قلبی و کشف و شهود عرفانی را برای هم

 «۱»بینند. آن ضروری می

و در خصوص راههای رسیدن به بطن قرآن، روش تنقیح مناط و یا تقسیم برای 

وش تفسیری آیات استخراج قواعد و احکام الهی گسترده از آیات، متکی به این ر

 قرآن است.

آن روایتی که امام سجاد )و نیز امام حسین )ع(( معارف و تعالیم قرآن را به چهار دسته 

و یا آن روایتی که در منابع « 3»کند عبارات، اشارات، لطایف و حقایق تقسیم می

ه کعباس نقل شده، مبنی بر تقسیم چهارگانه آموزها و تفاسیر به قسمی سنت از ابناهل

گویای امکان « 2»همگان از آن آگاهند و تفسیری که علماء به آن می پردازند و ... 
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رسیدن به بطن قرآن از طریق اشارات آیات برای علماء و خواص است. لذا این روش 

باشد، هر چند این، بدان معنا تفسیری دارای جایگاه مهمی در حوزه بطن آیات می

ن توان به تمام بطبه کمک عقل و استدالل، می نیست که با استفاده از این روش و

 آیات و بطن تمام آیات دست یافت.

 د( جایگاه بطن در روش تفسیر اشاری

 اشاره

بطن قرآن، بیشترین اهمیت را در همین روش دارا می باشد، همچنانکه پایه و اساس 

پرداختن به این روش تفسیری را بحث بطن و بطون قرآن که فراتر از ظواهر آنند 

 دهد.تشکیل می

سیر تف»و « اشاره»پیش از پرداختن به این مبحث، به عنوان مقدمه، مقصود خویش را از 

 م:کنیبیان می« اشاری

 32۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

در لغت به معانی عالمت و نشانه دادن به عنوان انتخاب چیزی )از قبیل قول یا « اشاره» -

و در اصطالح، داللت لفظ بر چیزی است که از کالم فهمیده « ۱»عمل یا نظر( است 

شود بدون اینکه لفظ برای آن وضع شده شود و از لوازم معنای مقصود شمرده میمی

و این داللت گاهی بصورت آشکار بوده و گاهی مخفی و پنهان است به « 3»اشد ب

 «2»طوریکه پی بردن به آن نیازمند تأمل و تفکر است. 

آن است که آیات قرآن بر اساس اشارات مخفی که در خود « تفسیر اشاری»مقصود از 

ات ترکیبدارد، تفسیر شده و این امر منجر به کشف معانی جدیدی برای مفردات و 

کلمات قرآن، غیر از مدالیل ظاهری آنها شود و به عبارت دیگر بر اساس عبور از 

 «۲»ظواهر قرآن و اخذ به باطن استوار باشد. 
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ای در این نوع تفسیر، بر اساس وجود باطنی برای آیات، مطلبی از آیه برداشت و نکته

 مدالیل التزامی آن بهشود که در ظاهر الفاظ بدان تصریح نشده است و جزو روشن می

 «3»آیند. حساب می

های متعددی همچون تفسیر اشاری نظری گونه که این روش تفسیری دارای گونههمان

و اشاری فیضی یا شهودی و نیز تفسیر اشاری باطنی محض و تفسیر اشاری باطنی 

گردد که به هر کدام صحیح است، بطن در آن، دارای ویژگیهای مخصوص به خود می

 گانه خواهیم پرداخت:جدا

 

 

 روش تفسیر اشاری نظری

ه از شود، با استفاددر این روش که در بین طبقه عرفا و فالسفه و صوفیه مشاهده می

 مبانی و تعالیم عرفان نظری یا تصوف نظری، آیات قرآن تفسیر شده و

 320، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شود که حد اکثر ری پرداخته میدر این راه از حدود ظواهر آیات تجاوز نموده به امو

داللت الفاظ قرآنی بر آنها، در حد اشاراتی غیر آشکار بوده و در حوزه تأویالت باطنی 

 گیرد.آیات قرار می

یابی این ای عقلی و یا نقلی برای تأویل و بطندر این شیوه تفسیری غالباً دلیلی و یا قرینه

اء عرفان نظری و فلسفه الهی و تصوف اکتف شود و به همان مبانی،چنینی آیات ارایه نمی

شود. به عنوان نمونه از صوفیه حکایت شده که در تفسیر آیه شریفه وَاذْکُرِ اْسمَ می

 «۱»رَبِّکَ 

واذکر اسم ربک الذی هو أنت أی إعرف نفسک واذکرها والتنسها فینساک »گوید: می

ریه وحدت وجود است که مورد تفسیر یاد خداوند به یاد خود بر اساس نظ« 3...« »اهلل 
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 قبول غالب صوفیه و عرفا است.

 «ابوحامد غزالی در مورد تفسیر عبارت فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ

هر کس خواستار ادراک وحدانیت حقیقی است بر او واجب است که »گوید: که می

در این شیوه « ۲»فکر کردن به دو زندگی دنیوی و اخروی را از خود دور سازد 

تعابیر از حدود داللت لفظی قرآن خارج است و در حقیقت تفسیر قرآن  تفسیری،

نیست بلکه بیان دیدگاهها و مبانی تصوف و عرفان نظری در ذیل آیات قرآن است. این 

امر چنانچه به حد تحمیل مبانی و نظریات بر قرآن برسد، تفسیر به رأی بوده و انتساب 

 اشد.بقطعی آنها به قرآن و خداوند، جایز نمی

ولی اگر این مطالب، بدون عنوان تفسیری برای آن، مطرح گردد، از حوزه تفسیر قرآن 

نی گردد. امام خمیخارج و در نتیجه احتمال دخول آن در تفسیر به رای محرم منتفی می

های عرفانی از آیات را، نه از مقوله تفسیر، بلکه اشارات و لوازمی از آیات برداشت

 تفکر و تدبر در آیات بدست آمده  دانند که ازالهی می

 32۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

اما عالمه طباطبایی و « ۱»داند. و نپرداختن به اینها را سبب مهجور ماندن قرآن کریم می

استاد معرفت بر این گونه بطن یابی از آیات خرده گرفته اند. عالمه طباطبایی در مقدمه 

 نویسد:وفی میتفسیر المیزان با اشاره به روش تفسیر ص

اما اهل تصوف به خاطر مشغول بودن به سیر باطنی در خلقت و توجه آنان به آیات 

انفسی و التفات کمتر به عالم ظاهر و آیات آفاقی، فقط به تأویل قرآن پرداختند و 

تنزیل )و ظاهر قرآن( را کنار گذاشتند و این مطالب موجب جرأت مردم بر تأویل قرآن 

ری و استدالل از هر چیزی برای هر چیزی شد. تا آنکه در نهایت و تألیف سخنان شع

کار به تفسیر بر اساس حساب جمل و برگشت دادن کلمات به زبر و بینات و حروف 

 «3»نورانی و ظلمانی و غیر آن شد. 

 نویسد:استاد معرفت نیز در مورد تفسیر عرفانی )رمزی و اشاری( می
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اسیری هست که بر اساس تأویل ظواهر )آیات( و در اینجا برای اهل عرفان باطنی تف

أخذ به باطن تعابیر )قرآن( بدون توجه به داللتهای ظاهری آنها، پایه گذاری شده است 

باشد و از اطراف و جوانب کالم و بر داللت رمز و اشاره بر اساس اصطالح خودشان می

هایی را واهر تعابیر، باطنکنند نه از صریح الفاظ و داللت کالم. آنان برای ظاستفاده می

کنند و در این راه به ذوق اند و آنها را بر قرآن کریم حمل میفرض کرده

 «2»کنند که ما ورای فهم معمولی مردم است. ای استناد میویژهعرفانی

البته عالمه طباطبایی و استاد معرفت، پرداختن به بطن قرآن کریم را در چارچوب 

یمه )علیهم السالم( جایز و توجه به بطون آیات را در کنار احادیث نبوی و تعالیم ا

 «۲»دانند. ظواهر و متناسب با آن، امری پسندیده می

 3۲8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

بطن بدست آمده در این روش تفسیری، چنانچه بر اساس مبانی مقبول و مطابق با تعالیم 

یط و نیز دارای شرا شرع مقدس و تایید شده بوسیله نصوص دینی، کشف شده باشد

صحت بطن مقبول )که در آینده به آن خواهیم پرداخت( از جمله دارای ربطی داللی با 

ظهر آیه باشد مورد قبول واقع خواهد شد. در غیر این صورت بخاطر عدم استناد به 

تواند به عنوان بطن همان آیه، پذیرفته گردد هر چند مشتمل معصوم )علیهم السالم( نمی

باطنی  توان بعضی از اشاراتی صحیح و قابل قبول در حوزه شرع باشد، البته میبر مطلب

یه را پذیرفته و ظهر آ« ء یذکرء بالشیالشی»و « تداعی معانی»این روش را از باب پدیده 

بردن به این معنای نهفته به حساب آورد، اما قرار دادن آن به عنوان تفسیر سر منشأ پی

 «۱»ه دلیل عقلی یا نقلی کافی آن است. آن آیه مشخص، محتاج ب

 روش تفسیر اشاری شهودی )فیضی(

در روش تفسیر اشاری شهودی یا فیضی که در شاخه صوفیانه از آن به تصوف فیضی 

شود، مفسر با استفاده از شهود باطنی خویش و تجلیاتی که بر قلب او نیز یاد می
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نکشف برای او، گاهی همراه با پردازد که این باطن مشود، به تفسیر قرآن میمی

 اشد.بانکشاف صله و ربط آن با مدلول ظاهری آیه است و گاهی فاقد این ضابطه می

این شیوه تفسیری، مورد تکریم بعضی از مفسران واقع گردیده است. مال صدرا در 

 گوید:تفسیر خود می

فکر  شغول ذکر وچه بسیار معانی دقیقی از اسرار قرآنی که بر قلبی که خود را تنها م

کند؛ اما کتب تفسیر از آن معانی خالی است و حتی مفسران ساخته است، خطور می

 اند و هرگاه چنین معارفی بر دل هوشمند از آن اطالعی نیافته

 3۲۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

مراقب، آشکار گردد و او آنها را بر مفسران عرضه کند، آنان آن معنا را خواهند 

های پاک واز لطایف خداوندی های دلد دانست که این معانی از یافتهپسندید و خواهن

 «۱»های عالی متوجه شده است. بر صاحبان همت

و شاطبی، از دانشمندان اهل سنت، پس از کالمش پیرامون ظاهر و باطن قرآن، به بیان 

 هشروط اعتبارات قرآنی وارده بر قلوب پرداخته وپس از تقسیم آن به منشأ و خاستگا

 گوید:قرآنی و یا وجودی در مورد نوع خاستگاه قرآنی آن می

... بدون هیچ اشکالی آن )شهود والهامات قلبی( در فهم باطن قرآن معتبر است، چرا که 

فهم قرآن فقط بر قلوب، مطابق با آنچه که قرآن برای آن نازل شده است، وارد 

حوال آن، سزاوار والیق هر گردد و آن هدایت تامی است که به حساب تکالیف و امی

شود؛ و در این صورت پیمودن چنین راهی، حرکت در صراط یک از مکلفین می

 «3»مستقیم است. 

که  گویدوی پس از بیان شروط فوق، در مورد مطالبی که فاقد آن شروط باشند، می

الب اند که آن مطکسانی که اینگونه اعتبارات قرآن از آنان نقل شده، تصریح نکرده

مقصود از خطابات آیات به خلق باشند و نسبت به مراد بودن آن، سکوت کرده اند و 

اگر احیاناً در مواردی به مراد بودن آن تصریح شده است مربوط به کسانی است که 
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 «2»باشند. هنوز به مقصد نرسیده و مشغول طی طریق می

نام برد  توان از تفتازانیگونه از تفسیر اشاری از نوع صوفی آن میاز دیگر طرفداران این

 نویسد:که می

اند که نصوص قرآن بر ظواهر آن باقی است اما در آن، اما آنچه که برخی محققان گفته

ت شود که ممکن اساشارات مخفی به امور دقیقی است که برای اهل سلوک کشف می

 این اشارات را با ظاهر آیات که مقصود است جمع کرد، این 

 3۲3ص:  ،۲کتب تخصصی، ج

 «۱»مطلب از کمال ایمان و محض عرفان است. 

 «3»کند. آلوسی در تفسیر خود این دیدگاه را نقل و تقریر می

این دیدگاه مورد پسند صاحبنظران دیگری همچون شیخ تاج الدین بن عطاء اهلل 

اسکندری )در کتاب لطایف المنن خود( و استاد حسن عباس زکی )در مقدمه تفسیر 

ع شده و استاد معرفت نیز با آنان همراه شده و بین تأویالت اهل دل و عرفا قشیری( واق

الت شود و بین تأویکه علیرغم پرداختن به ظاهر از معارف دقیق باطنی آیه، غافل نمی

 «2»داند. باطنیه فرق گذاشته و اولی را تأیید و دومی را مردود می

ح المعانی، از غزالی در کتابش عالمه مناوی در فیض القدیر و آلوسی در تفسیر رو

کند که گفته است علم دو قسم است: علم مکاشفه وعلم نقل می« احیاء علوم الدین»

معامله؛ علم مکاشفه که همان علم باطن است غایت و نهایت همه علوم است و آن علم 

 «۲»صدیقین و مقربین است. 

 استاد مطهری در مورد معارف غنی المیزان، گفته است:

زان همه اش با فکر نوشته نشده است. من معتقدم که بسیاری از این مطالب الهامات المی

 «3»غیبی است. 

زرکشی در البرهان پس از اصرار بر وجود معانی عمیق و مخفی باطنی برای قرآن و 

اینکه در فهم بعضی از آیات، تفسیر ظاهری کافی نیست، به عنوان نمونه به آیه وَمَا 
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( ونیز آیه قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ الّلهُ بِأَیْدِیکُمْ )توبه، ۱۹مَیْتَ وَلَکِنَّ اللّهَ رَمَی )انفال، رَمَیْتَ إِذْ رَ 

گوید که برای فهم حقیقت این آیه، از دریای کند در ذیل آیه أخیر می( اشاره می۱۲

 شود. پس گریزی علوم مکاشفات یاری خواسته می

 3۲2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

اینکه وجه ارتباط افعال با قدرت و نیز وجه ارتباط قدرت با قدرت الهی دانسته  نیست از

شود تا اینکه آن حقیقت منکشف و روشن گردد و از این جهت است که بندگان در 

گردند بعد از اینکه همگی در فهم تفسیر ظاهری با یکدیگر فهم و درک متمایز می

 «۱»مشترکند. 

لی گردد، برخالف قسم قبذیب مشروع قلبی حاصل میبطنی که از طریق تزکیه و ته

)اشاری نظری(، بر قواعد و تئوریهای فکری مترتب نیست بلکه اموری است که غالباً 

اشد بلطایف و اشارات و مشتمل بر استخراج معانی و مفاهیم جدیدی از آیات قرآن می

به عبارات و  و شاید بتوان در تقسیم چهارگانه معانی توسط قرآن امام سجاد )ع(

آن را به لطایفی مربوط دانست که بهره اولیاء الهی « 3»اشارات و لطایف و حقایق، 

 گردد.می

رسد این بطون برای آیات، چنانچه به خودی خود مشتمل بر امری صحیح و به نظر می

قابل قبول از نظر شرع و عقل باشد و در مقدمات آن قصور و تقصیری رخ نداده باشد، 

ند تواند ارزشمظر از ارتباط آن با قرآن و تناسبش با ظاهر آیه مورد نظر، میبا قطع ن

باشد اما مقوله تفسیری بودن آن و اسناد آن به آیه و مراد الهی بودنش، نیازمند حفظ 

تناسب آن با ظهر آیه و ارایه رابطه داللی جدیدی بین بطن و ظهر قدیم آیه است، در 

در مواردی دارای مصادر ومصادیقی شیطانی  غیر این صورت از آنجا که شهود

گردد وتشخیص مرز آن با مصادیق الهی قابل تعیین دقیق وکنترل شده نیست، نمی می

 «2»کند. تواند برای دیگران حجت باشد ودر حد یک احتمال اعتبار پیدا می

 ابن عربی، از پیشگامان همین روش تفسیری، در خالل تقسیم مراتب علوم 
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 3۲۲، ص: ۲ج کتب تخصصی،

 در مورد قسم اخیر می گوید:« علم العقل، علم األحوال و علم األسرار»به 

افکند ولی و اما شخص عاقل وکسی که در پی صالح خویشتن است آن را دور نمی

گوید که آن ممکن است صادق ویا کذب باشد و برای هر عاقلی در برخورد با می

شود، همین رفتار سزاوار است و برای یه میعلمی این چنینی که توسط غیر معصوم ارا

شنونده نه تصدیق و نه تکذیب آن، الزامی ندارد بلکه توقف می کند و در مواردی که 

داند یا نسبت به آن ساکت است و رکنی از محال عقلی نیست بلکه عقل آن را جایز می

س نیست. پ سازد، تصدیق دارای ضررارکان شریعت و اصلی از اصول آن را نابود نمی

اگر امری جایز در نگاه عقل آورد که شارع نسبت به آن ساکت بود، سزاوار نیست که 

آن را رد نمایی و ما مخیّر در قبول آنیم؛ چنانچه حال مخبر، اقتضای عدالت داشته باشد 

چنانکه شهادت او را در اموال و جانها پذیراییم و اگر عدالتش از او می پذیریم هم

پذیریم نگریم که اگر دارای وجهی حقیقی باشد مینباشد در مفاد خبر میبرایمان ثابت 

کنیم و در مورد قایل آن چیزی و إال آن را در باب ممکنات و جایزات رها می

گوییم چرا که آن شهادتی است که نوشته شده و مورد باز خواست آن واقع می نمی

 «.3»و « ۱»تُهُمْ وَیُسْأَلُونَ فرماید: سَتُکْتَبُ شَهَادَ گردیم. خداوند متعال می

در هر حال، در حالت عدم حجیت این شهود عرفانی، فرقی نیست بین اینکه مفسر 

تفسیر اشاری شهودی ادعا کند که تنها تفسیر آیات همان مطلب شهودی است یا تفسیر 

 ظاهری را هم بپذیرد.

 روش تفسیری باطنی محض

یات عرفانی و صوفیانه و نه بر اساس شهود و در این روش، آیات قرآن نه بر اساس نظر

 ادراکات و الهامات قلبی حاصل از تهذیب و تزکیه نفس که در

 3۲3، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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نتیجه عدم مباالت به حرمت قرآن و به منظور کشیدن زمام آیات به دنبال عقاید و 

دی برای های هوس آلوده اشخاص، تفسیر به رأی شده، قرآن به عنوان مؤیخواسته

گیرد و از آنجا که ظاهر قرآن چنین افکار و آرای این و آن مورد سوء استفاده قرار می

 شود.تابد، از باطن مزعوم آیات آن، برای این هدف، استفاده میبارگران را کمتر بر می

ای از تفاسیری همچون لطایف در این روش، تفسیر فرقه باطنیه وحجم گسترده

سیر ابو عبد الرحمن سلمی )حقایق تفسیر( و بخشی از میراث االشارات قشیری و تف

 روایی تفسیری فریقین به خصوص شیعه، گنجانده می شود.

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:از ویژگیهای این روش تفسیری می

 عدم تناسب معنای باطن بیان شده با ظاهر آیه. -

روشن مالکهای اصلی و  ارجاع یک آیه به اشخاص پس از عصر نزول بدون وجود -

 روشن آیه در آنان.

 ای و تعصبات مذهبی.همسویی با عقاید و آرای فرقه -

 وجود افرادی دروغگو وغالی و ضعیف و یا ارسال در سلسله سند موارد روایی آن. -

 توان به عنوان نمونه این روش تفسیری یاد کرد:از موارد زیر می

شخصی بنام عبد اهلل بن محمد، مؤسس دولت  کند کهشاطبی در الموافقات نقل می -

رفت گفاطمیون در مغرب و مصر، از دو مشاور خود که از قبیله کتامه بودند، کمک می

د گفت که خداونزد و به آنان میصدا می« الفتح»ودیگری را به « نصراهلل»و یکی را 

خَیرَ  ی کُنتُمرده است و آیهشما را در قرآن در سوره نصر إذاجَاءَ نَصُر اهلِل وَ الفَتحِ یاد ک

کرد. قرایت می« کتامه خیر أمه أخرجت للناس»را به صورت « ۱»أمَّهٍ أُخرِجَت للنَّاِس 

«3» 

  3۲6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 گوید:از ابن عربی حکایت شده که در تفسیر آیات مربوط به کعبه و بیت و حج می -

ی مشاهده مواصله الهیه است و شهر با بیت قلب است و مقام ابراهیم، مقام روح و مصل
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امنیت، سینه انسانی است و طواف اشاره به رسیدن به مقام قلب و بیت معمور، قلب عالم 

 «۱»است و حجر أسود، روح است. 

ه باشند مقصود از نماز و زکات و روزبر اساس مبانی فرقه باطنیه که همان اسماعیلیه می

الحرام، یک شخص معین )یعنی پیشوای باطنیه(  و حج و عمره و مسجد الحرام و مشعر

و به همین ترتیب « 3»است و شناخت این امور، عبارت از شناخت آن شخص است 

ها باشد مورد تأویل واقع شده و از ظاهر آن تمام آیاتی که یادی از این فرایض و واژه

 شود.دست کشیده می

غیر قابل قبول و از مصادیق  شوددر این روش بطونی که از غیر معصوم )ع( صادر می

 «2»شود. بارز تفسیر به رأی بوده و در مواردی به شرک نیز منتهی می

 روش تفسیر باطنی صحیح

توان روش دیگری را برای بهره مندی از بطون عالوه بر روشهای سه گانه فوق، می

وش، ر آیات قرآن اتخاذ کرد که آفات و آسیبهای روشهای قبل را نداشته باشد. دراین

های گوناگون برای تأیید و اطمینان از صحت بطون به نظر رسیده، استفاده از شیوه

شود حتی االمکان از خوان گسترده روایات نبوی و روایات شود و سعی میمی

معصومین )علیهم السالم( بهره برده، در صورتی که نکته ای به ذهن آید که فراتر از 

مضمون آن تأیید گردد و یا از نیروی عقل برهانی  ظاهر آیه است، با روایات دیگری،

ود شود و در صورت نببرای اثبات جواز و امکان و صحت آن تفسیر کمک گرفته می

 ادله قانع کننده برای اثبات صله آن با ظاهر آیه، از انتساب آن به عنوان 

 3۲۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 گردد.شده، به عنوان احتمال مطرح میتفسیر آیه، به خداوند متعال و مراد الهی اجتناب 

های مختلف، در مواردی منجر، به اخذ قواعدی کلی برای جریان در موارد این شیوه

مشابه با مورد نزول آیه وگاهی منجر به تطبیق یک آیه بر مصادیق جدید وگاهی منتهی 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 آید.گردد که از آیات بدست میبه بیان اشارات و لطایفی می

توان به روایتی اشاره کرد که آیه شریفه .. مَن قََتلَ وش باطنی صحیح، میاز موارد این ر

 انَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَاٍد ِفی األَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَ

 «۱»النَّاسَ جَمِیعاً 

از گمراهی به هدایت تأویل کرده،  را به دعوت به حق و بیرون آوردن آن نفس

پسندیده بودن احیاء ظاهری جسم مادی و ناپسند بودن قتل آن را به هر گونه نجات از 

 گمراهی معنوی و فکری و اضالل آن تأویل کرده است.

نمونه متعددی دیگری از آداب معاشرت است که از داستان همراهی و مذاکرات 

دستورات هر متعلمی را در رابطه با « 3»، حضرت موسی با خضر )ص( استفاده شده

 استادش در خود گنجانده است.

 «2»و یا در آیه ارْسِلْهُ مَعَنَا َغداً یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ َلحَافِظُونَ 

آید که با الغای خصوصیت از زمان، مکان و افراد قصه این قاعده کلی بدست می

کنند و دان ما را به بهانه بازی و غذا از ما جدا میشیادان و مخالفان راه هدایت، فرزن

 شود.گیری از آن داستان قرآنی میقابل پندآموزی و عبرت

توان جریان قرآن را همچون جریان ماه با استفاده از الغای خصوصیت و اخذ قواعد می

و خورشید درک کرده و به راز جاودانگی آن در زمانها و مکانهای مختلف پی برد. در 

این روش نیز برای استخراج بطون مطمئن و صحیح باید ضوابطی را رعایت کرد که در 

 3۲0، ص: ۲جای خود به آن خواهیم پرداخت. کتب تخصصی، ج

 جمع بندی

ای . بطن قرآن کریم در بیشتر روشهای تفسیری، کاربرد داشته، در هر روشی، به شیوه۱

 خاص به باطن قرآن پرداخته می شود.

ن دو روش تفسیری نقلی، در روش تفسیری قرآن به قرآن، به بطونی پرداخته . از میا3
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شود که در ظواهر آیات دیگر به آن اشاره شده است و در روش تفسیری روایی، می

یر پردازند که از حیطه تفسگیرند که به بیان مطالبی میروایاتی مورد توجه قرار می

ر و غیر آشکار آیات و قواعد کلی نهفته در ظاهری خارج بوده، به مدالیل التزامی آشکا

 اند.آیات و بعضی از فروع احکام دین اشاره کرده

. در روش تفسیر اجتهادی یا عقلی، آن بطونی بدست می آیند که از طریق تدبر و 2

توان با استدالل عقل برهانی و نظری، آن را مستند نمود. این تفکر، قابل حصول بوده می

ریف تع« تدبر»و « فهم»ورد اشاره روایاتی دانست که بطن قرآن را به توان مروش را می

 اند.کرده

. براساس روش تفسیر اشاری، قرآن کریم دارای اشاراتی به بطون خود بوده، در ۲

های اشاری نظری و شهودی و باطنی محض و باطنی صحیح، این بطون از گونه

 خصایص مختلفی برخوردارند.

ی باطنی محض، تأویالت دور از لفظ، سبب عدم مقبولیت آن . در روش تفسیر اشار3

بطون شده، بعضی از تفاسیر فریقین همچون باطنیه و تفسیر قشیری و ... به این نوع از 

 اند.بطون قرآن پرداخته

بطن  شودهای تفسیر اشاری، از آنجا که از ناحیه غیر معصوم صادر می. در سایر گونه6

ند وجود شرایط صحت که از مهمترین آن ربط بین بطن و آیات برای مقبولیت نیازم

 ظهر آن آیه است، می باشد.

 بیت. جایگاه بطن در روش تفسیری پیامبر )ص( و اهل2

 اشاره

 همان گونه که گذشت، پایه گذار تفکر و دیدگاه ژرف نگرانه به قرآن کریم،

 3۲۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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در مصادر فریقین از حضرتش مبنی بر وجود خود پیامبر اکرم )ص( بوده و روایاتی 

بطنی برای قرآن نقل شده است. همین نگرش توسط جانشینان به حق ایشان، برای 

گیری شد و آنان عالوه بر تأیید و تثبیت بعد باطنی قرآن، اقدام به ذکر بعضی قرآن، پی

در های آن، چه از طریق بیان صریح آنها و چه گنجاندن آن از خصایص و ویژگی

 نمونه های روایی تفسیری نمودند.

 توان در قالب عناوین ذیل مطرح نمود:جایگاه بطن قرآن در نزد معصومین، را می

 

 

 الف( علم پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت ایشان به بطن قرآن

حضرت ختمی مرتبت )ص( بر اساس آیات متعددی عالوه بر مأموریت ایصال قرآن و 

 وظیفه تبیین آن را نیز عهده دار بوده است:پیام الهی به بندگان، 

وَمَا أَنَزلْنَا عَلَیَْک اْلکِتَابَ إِلَّا لِتَُبیِّنَ  -« ۱»وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لُِتبَیِّنَ لِلنَّاِس مَا نُزِّلَ إَِلیْهِمْ  -

ینَ رَسُولًا مِّنُْهمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی األُمِّیِّ -« 3»لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُواْ ِفیهِ 

ایشان عالوه بر علم به تنزیل، به تأویل آن و « 2»وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ 

بطون نهفته در معانی ظاهری آن آگاه بودند و بر همین اساس بسیاری از احکام فرعی و 

در قرآن آمده بود و در یک کلمه، سنت شریف خویش  دستوراتی که فقط کلیات آن

را از قرآن استخراج نموده، با آمیختن مطلقات به مقیدات آن وعمومات به 

 های آن و ظاهر بامخصص

 338، ص: ۲کتب تخصصی، ج

برداری از معارف گسترده قرآنی را به باطن و منسوخ با ناسخ آن و .. راههای بهره

 وزش دادند.مسلمین و اتباع قرآن آم

روایاتی که آگاهان به تمام تأویل، قرآن را پیامبر )ص( واهل بیت ایشان )ص( معرفی 
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 کنند، کم نیستند:می

کند که برید بن معاویه از امام باقر )ع( در ذیل آیه هفتم سوره آل عمران، نقل می

یل وحضرت فرمودند: پیامبر )ص( افضل راسخان در علم بوده، خداوند همه تنزیل و تأ

آن چه را که بر او نازل کرده است به او یاد داده و امکان ندارد چیزی بر ایشان نازل 

 «دانند.شود ولی او را از تأویلش آگاه نساخته باشد و اوصیاء پس از او، همه آن را می

«۱» 

سماعه بن مهران از امام صادق )ع( روایت کرده که حضرت فرمودند: خداوند به 

ام و تأویل قرآن را آموخت و پیامبر )ص( نیز آن را به علی )ع( یاد پیامبرش حالل و حر

 «3« »داد

باقر )ع( توسط حمران بن اعین و نیز از ابوالصّبّاح و از امام این روایت و نظیر آن از امام

 «2»صادق )ع( با دو طریق دیگر نیز روایت شده است. 

د در علم به ظاهر و باطن و بعد از پیامبر اکرم )ص(، حضرت علی )ع( جامع ترین فر

تأویل قرآن است و فضل و دانش و برجستگی او در این خصوص بر کسی پوشیده 

 نیست.

ه گوندر احتجاج طبرسی، از جمله احتجاجات پیامبر اکرم )ص( در روز غدیر خم این

 آمده است:

 علی )ع( تفسیر کتاب خداست و دعوت کننده بسوی آن، آگاه باشید که 

 33۱، ص: ۲جکتب تخصصی، 

همانا حالل و حرام بیش از آن است که در یک جا آن را بشمارم و شما را از آن آگاه 

نمایم و تا اینکه به حالل دستور داده و از حرام آنها نهی کنم، ولی مأمور شدم از شما 

بیعت و پیمان بگیرم که آنچه را از ناحیه خداوند عز وجل در مورد علی امیر المؤمنین و 

بعد از او آورده بپذیرید. ای مردم! در قرآن تدبر کنید و آیاتش را بفهمید و در ایمه 

محکمات آن نه متشابهاتش، نظر بیافکنید پس به خدا سوگند نواهی آن را کسی برای 
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سازد جز کسی که من دست او را خواهم کند و تفسیر آن را آشکار نمیشما بیان نمی

 .]مراد حضرت علی )ع( است « ۱»گرفت 

ای که بر پیامبر )ص( نازل امیر مؤمنان )ع(، چگونگی آموزش تأویل و تفسیر هر آیه

گشت را در طول همراهی دایم و طوالنی خویش با حضرت، دانسته و خلوت کردن می

با پیامبر )ص( و خارج کردن زنان حضرت از نزدش و شروع به پرسش توسط خود و 

از اتمام سؤاالت حضرت، یادآور شده است.  آغاز آموزش و انتقال تعالیم قرآن را پس

«3» 

از انس بن مالک روایت شده که پیامبر )ص( فرمودند: ای علی! تو تأویل قرآن را در 

دهی، حضرت علی )ع( فرمودند: چگونه و بر چه دانند به آنها یاد میآنچه که نمی

 اساس رسالتت را بعد از تو ابالغ نمایم؟

را از آنچه از تأویل قرآن بر ایشان مشکل شده است با پیامبر )ص( فرمودند: مردم 

 «2»خبرخواهی نمود. 

در مصادر روایی اهل سنت، در خصوص علم امیرالمؤمنین ) )ع(( و ژرفای قرآن، 

 شود.روایاتی مشاهده می

 333، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 از ابن مسعود روایت شده که گفته است:

حرفی از آن نیست مگر اینکه دارای ظهر و  همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده است،

 «۱»داند. بطنی است و همانا علی بن ابی طالب علم ظاهر و باطن را می

 «3»و شبیه به آن از ابن عباس نیز نقل شده است. 

 گوید:و در فضایل العکبری، شعبی می

 «2»کسی، پس از پیامبر خدا، آگاه تر از علی بن ابی طالب به کتاب خدا نیست. 

 عالمه مناوی از حرالی نقل می کند که گفته است:

اولین و آخرین می دانند که فهم کتاب خدا منحصر در علم علی )ع( است و کسی که 
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به آن جهالت ورزد از دری که از پس آن خداوند حجابها را از قلوب مرتفع می سازد، 

 «۲»دور گشته و گمراه شده است. 

ه آن چیزی است ک« العیبه»نویسد که می« عِلمی علی  عیبهُ»وی در ذیل حدیث نبوی 

کند و از ابن درید نقل می شخص اشیاء نفیس و گرانبهای خود را در آن نگهداری می

کند که این تعبیر از پیامبر )ص( برای اولین بار به منظور اختصاص علی )ع( به اموری 

یت مدح علی )ع( باطنی که کسی بر آن، جز او، آگاه نیست، استعمال شده و این غا

در این زمینه « الملل و النحل»(، صاحب کتاب -ه 3۲0شهرستانی )م « 3»است. 

 گوید:می

ولقد کانت الصحابه متفقین علی أن علم القرآن مخصوص بأهل البیت )علیهم السالم( 

 ء سوی إذ کان یسألون علی بن ابی طالب هل خُصِّصتم أهلَ البیت دوننا بشی

 332 ، ص:۲کتب تخصصی، ج

القرآن؟ وکان یقول: ال وَالذی فَلقَ الحَبَّه وَبَرأ النَّسِمهَ إال بما فی قِرابِ َسیفی هذا. فاستثناء 

القرآن بالتخصیص دلیل علی إجماعهم بأن القرآن وعلمه، تنزیله وتأویله، مخصوص 

 «۱»بهم. 

چرا  تصحابه متفق بودند بر اینکه علم قرآن مخصوص به اهل بیت )علیهم السالم( اس

پرسیدند آیا به چیزی غیر از قرآن دسترسی دارید که که از علی بن ابی طالب می

گفت: سوگند به کسی که دانه را مخصوص شماست و ما نداریم؟ و حضرت می

شکافت و جانداران را آفرید چیزی جز آنچه که در غالف شمشیرم دارم وجود ندارد. 

 اع صحابه بر آن است که قرآن و علم تنزیلاین استثناء بر اختصاص قرآن، دلیل بر اجم

 و تأویل آن مخصوص آنان است.

و بقیه عترت پیامبر اکرم )ص( نیز به همین ترتیب وارث علم ظاهر و باطن قرآن 

 اند.گشته

خداوند متعال، عنصر طهارت قلب را که بدون آن، دسترسی به بسیاری از حقایق قرآنی 
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و افزون بر آن علم تأویل و باطن قرآن « 2»شته است ، به آنان ارزانی دا«3»ممکن نیست 

شود که اند. امام علی )ع( در سخنی یادآور میرا سینه به سینه به یکدیگر منتقل نموده

د: باشاولین چیزی که به فرزندش، امام حسن )ع(، آموخته است قرآن و تأویل آن می

چنان دیدم که نخست تو را  ]پسر عزیزم،« ۲« »أن ابتدیک بتعلیم کتاب اهلل وتأویله»

 کتاب خدا و دانش تأویل آن را بیاموزم.

 خداوند تنزیل و تأویل را به »ابوالصباح کنانی گوید: امام باقر )ع( فرمود: 

 33۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»پیامبر )ص( آموخت و ایشان به علی )ع( و او نیز به ما تعلیم داده است. 

اند. امام باقر و ابوبصیر از امام صادق )ع( نیز نقل کردهاین حدیث را محمد بن مسلم از 

«3» 

م اند که همه دانش آنها حاصل تعلیایمه اطهار )علیهم السالم( بر این نکته تأکید داشته

 اند:پیامبر )ص( و علی )ع( بوده و هیچ گاه به رای خود سخن نگفته

ای هیچ ذرهانشمندان را بیبیت، دما اهل»محمد بن خالء گوید: امام رضا )ع( فرمود: 

« 2»کنیم . ایم ]و همه را از آنها نقل میکم و کاست از پدران و بزرگانمان به ارث برده

چنانچه به رأی خود سخن »یزید أحول گوید: امام صادق )ع( فرمود: و داود بن ابی

های گوییم، همه، آثار و گنجینهگوییم، از هالک شوندگان خواهیم بود. آنچه می

 «۲« »اند.خدا )ص( اندوختهدانشی است که پدران ما، یک به یک، از رسول

که هارون بن « جفر»بر این اساس در خصوص دیدگاه ابن خلدون در مورد کتاب 

سعید، بزرگ زیدیه، از امام صادق )ع( روایت کرده است و در آن دانش تفسیر قرآن و 

بیت به طور عموم و بعضی از اشخاص معانی باطنی قرآن کریم و نیز آنچه که برای اهل 

آنان بطور خاص ذکر گردیده است باید گفت، حتی در صورت صحت انتساب این 

کتاب به حضرت، از سنخ مکاشفات و شهودات اولیای الهی نیست که برای همگی 

تا اینکه نوبت به ابن « 3»رود آنان ممکن است رخ دهد و احتمال خطا نیز در آن می
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 ا مقایسه این کتاب با تفسیرقتیبه برسد و ب

 333، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»ها، دچار تعجب گردد. متداول بین رافضی

بیت عصمت و طهارت، همواره بر وراثت علوم خود از آباء طاهرین خویش تأیید اهل

اند و انتساب مکاشفات و شهودات نه چندان دقیق عرفانی به آنان به هیچ وجه کرده

 سد.رصحیح به نظر نمی

زمانی که از ابوحنیفه نقل شد که مدعی است که جعفر بن محمد )ص( علمی ندارد و 

وی از او آگاهتر است چرا که با مردانی مالقات کرده و از دهان آنان اموری را شنیده 

یعنی کتابی است، امام صادق )ع( خندید و « صحفی»است در حالیکه جعفر بن محمد، 

 گفت:

فقَد صَدقَ، قرأتُ صُحفَ آبایی إبراهیمَ وموسی « أنا رجل صحفی»له لعَنه اهللُ أمّا فی قو

خدا او را لعنت کند، اما قول او که من مردی صحفی هستم راست گفته است، من « 3»

 ام.صحف پدرانم ابراهیم )ع( و موسی )ع( را خوانده

اسماعیل بن جابر از امام صادق )ع( روایت کرده که حضرت علت عدم درک کنه 

قت تفسیر قرآن جز توسط پیامبر و اوصیاء او )علیهم السالم( را، عدم تشابه کالم حقی

 «2»کند. خداوند متعال با سایر کالم مخلوقات او بیان می

گوید: همراه با امام کاظم )ع( در مکه بودم که شخصی به حضرت یعقوب بن جعفر می

ت. ه حال شنیده نشده اسکنید که تا بای تفسیر میعرض کرد: شما قرآن را به گونه

حضرت فرمودند: قرآن قبل از اینکه بر مردم نازل شود، بر ما نازل شد و قبل از آنکه در 

دانیم بین مردم تفسیر شود بر ما تفسیر آن بیان شد. پس ماییم که حالل و حرام آن را می

چه  و از ناسخ و منسوخ آن آگاهیم و در چه شبی، کدام آیه نازل شده است و در شأن

 «۲»باشیم. کسی بوده است. پس ما حکماء الهی در روی زمینش می

در کافی از امام باقر )ع( روایت شده که حضرت  336، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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تواند ادعا کند که جمیع قرآن ظاهر و باطن آن نزد اوست جز هیچ کس نمی»فرمودند: 

 «۱«. »اوصیاء ]پیامبر )ص([،

بیتی هستیم که همواره ه که حضرت فرمودند: ما اهلاز امام صادق )ع( روایت شد

و  داندکند که کتابش را از اول تا آخر آن میخداوند در بین ما، کسی را مبعوث می

همانا در نزد ما از حالل و حرام خداوند مقداری است که باید آن را کتمان نماییم، 

 «3»توانیم احدی را از آن آگاه سازیم. نمی

طهارت )علیهم السالم( بر این مدعای خویش، به آیاتی چند از  بیت عصمت واهل

 اند از جمله:قرآن کریم استناد ورزیده

« 2»هُوَ الَّذِیَ أَنَزلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ ... مَا یَعْلَمُ تأویلهُ إِلَّا اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ ...  -

شود که در آن رسوخ در علم به روایات متعددی در مصادر روایی شیعه یافت می

 «۲»باشد. بیت )علیهم السالم( تبیین شده و پیامبر اکرم )ص( افضل آنان میاهل

 « 3»... بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ  -

 33۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

از این آیه شما هستید؟ حضرت می  پرسد که آیا مرادبرید بن معاویه از امام باقر )ع( می

 «۱»فرمایند: چه کسی غیر از ما می تواند باشد؟ 

این حدیث از ابو بصیر و حمران نیز روایت شده است و محمد بن فضیل نیز از امام رضا 

 «3»اند. )ع( و دیگران نقل کرده

از امام باقر و صادق )ص( روایت « 2.. »ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ ِعبَادِنَا . -

 شده است که این آیه مخصوص ماست و مراد از آن، ما هستیم.

در « ۲»وَلَوْ رَدُّوُه إِلَی الرَّسُوِل وَإِلَی أُْولِی األَمِْر مِنُْهمْ َلعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِْنهُمْ  -

یمه )علیهم السالم( که توان استنباط از قرآن روایاتی مقصود از اولواألمر، امیرمؤمنان و ا

باشند، دانند و بر این اساس حجت خدا بر خلق میرا داشته و حالل و حرام الهی را می

 «3»معرفی شده است. 
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در « 6»مُونَ وَمَا أَرْسَْلنَا َقبْلَکَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِی إَِلیْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنُتمْ لَا تَعْلَ -

ترین مصادیق عالمان هستند، تطبیق روایات، اهل ذکر بر ایمه )علیهم السالم( که روشن

بیت )علیهم السالم( در کتب شده است و آنان به این آیه در مورد لزوم رجوع به اهل

 330، ص: ۲تخصصی، ج

اند. د کردهامسایل علمی یا به تعبیر بهتر مرجعیت علمی اهل بیت )علیهم السالم( استن

«۱» 

بیت عصمت و طهارت پس از پیامبراکرم )ص( مدعی علم به بنابر آنچه گذشت، اهل

جمیع تأویالت و بطون قرآن بوده و این ادعای خود را به آیات قرآن نیز استناد داده، 

اند و البته مقام علمی آنان در زمینه قرآن و غیر امکان آن را در غیر خود مردود شمرده

 یچ پژوهنده تاریخ پوشیده نیست.آن بر ه

 ب( ویژگیهای حاکم بر میراث روایی اهل بیت

 اشاره

بیت )علیهم السالم( به باطن قرآن، نوبت به پس از بررسی علم پیامبراکرم )ص( و اهل

رسد که ببینیم تا چه میزان روایت موجود در دسترس ما، از آنچه که آن این مبحث می

توان این تأویالت دانیم حکایت دارد. آیا میقرآن میرا بطون و تأویالت حقیقی 

 روایی را به اهل بیت )علیهم السالم( و دیدگاه آنان نسبت داد؟

های حاکم بر روایات فعلی خود را مورد برای پاسخ به این پرسش الزم است ویژگی

 د از:نبررسی قرار دهیم تا بتوانیم پس از آن به جواب مطلوب برسیم؛ این ویژگیها عبارت

 

 وجود مشکالت سندی و امکان حل آن
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وجود فاصله زیاد میان عصر حدیث و ایمه )علیهم السالم( و زمان ما، سبب شده بسیاری 

از روایات فریقین، دچار افتادگی در سلسله اسناد شده، بررسی رجالی آنها مشکل شود 

بیت و عالوه بر آن، عدم تنقیح بعضی از مفاهیم همچون غلو و نیز جایگاه و فضایل اهل

و مقام ملکوتی آنان درنزد خداوند متعال، موجب رمی بعضی  )علیهم السالم( در قرآن

از راویان به غلو وجعل حدیث و انحراف در عقیده و مذهب و ... شود و مجموعه این 

 ای عوامل، در کنار جعل و وضع حدیث توسط عده

 33۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

حاظ ی فریقین از لمغرض و بعضاً جاهل، این نتیجه را در پی داشته است که میراث روای

دار شده و در خصوص شیعه، در مورد امور مربوط به امامت که بیشتر سندی، مسئله

بطون آیات را به سوی خود متوجه کرده است، ابهاماتی رخ دهد. گفتنی است هر چند 

« ۱»ضعف سندی یا ارسال یک روایت به معانی جعلی بودن و عدم صدور آن نیست، 

تواند در کنار عوامل دیگر، سبب تشکیک در صحت که میاما یکی از عواملی است 

 روایت را فراهم کند.

اند، این ابهام را از طریق اعتضاد و پشتیبانی روایات از البته محدثین شیعه، سعی کرده

یکدیگر، مرتفع کرده با استفاده از کثرت روایات موجود در مصادر روایی، تا حد جزم 

باطنی پیش روند، از جمله اقدامات آنان،  -تفسیری هایبه صدور بسیاری از مجموعه

بندی اشاره کرد که ابوالحسن عاملی در مقدمه آوری و دستهتوان به آن جمعمی

های قرآنی، انجام داده است. وی، در ذیل تفسیرش برای روایات باطنیِ تفسیر واژه

مترداف  هایواژهاشاره به تفسیر باطنی یک واژه در فرهنگ روایات شیعه، به بعضی از 

کند و در پایان با لحاظ مجموعه روایات مربوط به این چند آن و روایاتش اشاره می

رسد. به عنوان نمونه می توان از واژه، به جزم وقطع نسبی در خصوص بطون آیات می

به اهل بیت )علیهم السالم( یاد کرد که وجود مجموعه ای از « مسجد»تأویل باطنی واژه 

( وخُذُواْ زِینَتَکُمْ 3۷ذیل آیات وَأَقِیمُوْا وُجُوهَکُمْ عِندَ ُکلِّ مَسْجٍِد )اعراف، روایات در 
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( ووَقَدْ ۱0( ووَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا )جن، 2۱عِندَ کُلِّ َمسْجِدٍ )اعراف، 

( و وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ َیسْجُدَانِ )رحمن، ۲2)قلم،  کَانُوا یُدْعَوْنَ إِلَی السُُّجودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

( را برای حصول 36( و وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ )حج، 3۱۷( و وَتَقَلُّبَکَ فِی السَّاِجدِینَ )شعراء، 6

 و حتی از آن « 3»داند قطع به صدور چنین تأویلی برای آیات فوق، کافی می

 368، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»کند. را به مخالفین و دشمنان آنان استفاده می« مسجد ضرار»کان تأویل جواز و ام

 تناسب دقیق و عمیق بطن با ظهر و سیاق آیه

یکی دیگر از ویژگیهای بطون مذکور در روایات منسوب به اهل بیت، سخت یافت 

بودن ربط داللی واضح بین بطن و ظاهر آیه است. به عنوان نمونه، به تفسیر حروف 

طعه اوایل بعضی از سور به علی )ع( و پیامبر اکرم )ص( و تفسیر شمس و سماء و نار مق

ها و شب و دو چشم انسان و لسان و دولب او بر اهل بیت )علیهم السالم( در کنار ده

همین امر سبب اختالف نظر در بین بعضی از « 3»نمونه دیگر می توان اشاره کرد. 

را سبب وهن روایت و تأویل مذکور در آن  محققین شده است: بعضی این ویژگی

دانسته، سبب فقد شرط الزم برای قبول روایات اهل بیت که همانا تطابق آن با قرآن 

را سبب باز شدن دانند وگذر کردن از این ویژگی وعدم اهتمام به آنوآیات است، می

اند ردهکورود عقایدی غلو آمیز و نادرست در حوزه تفسیر و روایات تفسیری معرفی 

و بعضی دیگر، با تأکید بر وجود این ویژگی در بطون مذکور در فرهنگ اهل بیت، « 2»

آن را اساس و پیش فرض تأویالت اهل بیت دانسته، وجه تمایز آنان را از غیرشان آن 

ران توانند به معانی و بطونی دست یابند که دیگگفته اند که اهل بیت )علیهم السالم( می

ن به آن نیست و بطون متناسب با ظاهر وسیاق را در حیطه معانی ظاهری را یارای رسید

و تفسیر و لوازم ظاهری کالم گنجانده اند، نه آن تأویالتی که در خور فهم عمیق انبیاء 

 «۲»و اوصیاء از کلمات آسمانی قرآن است. 
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 رسد گرچه در ابتدا ارتباط بین بطن وظهر آیه در روایات باطنی به نظر می

 36۱، ص: ۲تخصصی، ج کتب

کند اما با دقت در مجموعه بیت )علیهم السالم( مشکل به ذهن خطور میاهل

توان گفت که بطون بیان شده، دارای ربطی عمیق و دقیق هستند که روایاتشان، می

معمولًا با استفاده از تجرید آیه و واژهای آن از خصوصیات غیر دخیل و در مواردی با 

برداری از تشبیهی که در آیه صورت گرفته و یا بیان از آیه، و یا پرده ای کلیاخذ قاعده

اند که این مطلب را در بحث نمونه های معنایی کنایی از آیه و امثال آن استخراج شده

روایی بطن قرآن بصورت مبسوط، شرح خواهیم داد و در صورت نیافتن ربطی منطقی 

 با آیات دیگر قرآن و تعالیم قطعی دین و دقیق، مخالفت یک بطن بیان شده در روایت

سازد ولی در صورت عدم احراز آن، به مبین اسالم، اعراض از آن را قطعی و حتمی می

صرف نیافتن ربطی داللی بین تأویل مذکور و ظاهر آیه، حکم کردن به جعلی 

وساختگی بودن و وهن آن، مشکل بوده، در مواردی ممکن است سبب اعراض از 

د که در واقع از ساحت پاک اهل بیت )علیهم السالم( صادر گردیده است، کلماتی باش

لذا بهتر است که در این موارد، سکوت نموده و علم آن را به اهل آن واگذار نماییم. 

البته شرایط یک تأویل و بطن صحیح و مقبول را در آینده، به صورت مبسوط ذکر 

 خواهیم کرد.

 رجوع مفاد غالب بطون به اهل بیت

بیت شود، حکایت از فضایل اهلبیشتر بطونی که در مصادر روایی شیعه مشاهده می

این امر « ۱»)علیهم السالم( و پرداختن به شؤون آنان و دوستان و دشمنان ایشان دارد 

مبین اهمیت این مبحث در حوزه اعتقادات شیعی می باشد که یکی از ارکان آن را 

 دهد.م( تشکیل میمعرفت ایمه معصومین )علیهم السال

البته در کنار آن، بعضی از بطون به پرده برداری از دیگر مسایل همچون اشاره به لطایف 
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 و اشارات معارف قرآنی و استخراج احکام شرعی و ... اختصاص 

 363، ص: ۲کتب تخصصی، ج

عاد باند و به این ترتیب راه را برای کاوش در ژرفای تمام آیات قرآنی و در تمام ایافته

معرفتی آن باز گذاشته اند، اما این امور با عنوان بطن قرآن اشتهار کمتر داشته، روایات 

فضایل به علت اشتمال بر مطالبی مهم ومخالفت با عقاید عده ای، نمود بیشتری داشته و 

 کنیم.مورد هجمه وانتقاد نیز واقع شده است که بزودی به آن اشاره می

موجود در روایات، در پاسخ به سئوال مطرح شده در اول با توجه به این سه ویژگی 

 همین بحث باید گفت:

با وجود کثرت روایات و شواهد تاریخی و آثار بجا مانده از اهل بیت، شکی در اصل 

ی از ماند، اما طبق تصریح بعضعلم جامع و خطاناپذیر آنان به کنه و بطن قرآن باقی نمی

بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( افتراء بسته و اند که بر اهلروایات کسانی بوده

و نیز بعضی دیگر از عقاید غلو آمیز و افراطی برخوردار « ۱»اند دادهاقوالی را نسبت می

بوده، در قالب ذکر مناقب و فضایل اهل بیت )علیهم السالم( به تأویل و بطن یابی آیات 

خبری، معنایی نادرست از جهل و بیچنانکه عده ای از روی هم« 3»اند کردهاقدام می

بیانات آنان را تصور کرده با نقل به معنای نابجای روایات، روشنای آن را دچار 

توان بیانگر بر این اساس، بطون موجود در مصادر روایی را نمی« 2»کدورت مینمودند. 

ام چنانکه آینه تمدرست وکامل بطون قرآنی اهل بیت )علیهم السالم( تلقی کرد. هم

نمای فکر شیعی را نیز نمی توان مصادر روایی مشتمل بر این امور نظیر تفسیر قمی، 

 362، ص: ۲تفسیر منسوب به امام عسکری )ع( و یا کتب تخصصی، ج

 تفسیر فرات کوفی قلمداد نمود.

از نظر شیعه، کاوش سندی روایات و نیز بررسی محتوایی و داللی آن از حیث مطابقت 

آیات و روایات دینی مقطوع الصدور و قطعی الدالله، برای پذیرش آن به با سایر تعالیم 

بیت )علیهم السالم( ضروری است. در عین حال این به عنوان بطن ارایه شده توسط اهل
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معنای تجّری بر رفض این میراث نبوده، تاحد ممکن؛ این روایات را با دیده قبول )و نه 

وضوع بودن آن، علمش را به اهلش واگذار صحت( نگریسته، در صورت عدم جزم به م

 کنیم.می

 ج( موضع اهل بیت )علیهم السالم( در برابر دیدگاههای مربوط به بطن قرآن

 در خصوص بطن قرآن کریم، سه دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه ظاهر گرایانه: که بر اساس آن بطن و ژرفای قرآن اساساً انکار شده، هدف  -۱

پندارد که نیازی به امری فراتر از عالیم ظاهری آن برآورده شده میاز نزول قرآن را با ت

( -ه ۲۱3توان به قاضی عبد الجبار معتزلی )م باشد. از طرفداران این دیدگاه میآن نمی

 «۱»اشاره نمود. 

دیدگاه باطن گرایانه: که همواره سعی بر عبور از ظاهر و رسیدن به امری ورای  -3

تمام معارف و بلکه معارف صحیح و اصیل آن را در بطن  ظاهر آیات قرآن داشته،

داند که جنبه مقدمی بر لُبّ قرآن ای میجوید و ظواهر آیات را به منزله پوستهقرآن می

داشته و در برابر مغز وبطن قرآن، فاقد رنگ و بهاء در خور است. این دیدگاه را 

تجو ی از دیدگاههای عرفانی جستوان در فرقه باطنیه یا اسماعیلیه و متصوفه و بعضمی

 نمود.

دیدگاه معقول و جامع بین ظهر و بطن قرآن: که عالوه بر معتبر شناختن ظواهر  -2

 آیات و حجیت قطعی آن، از معارف باطنی و تعالیم دقیق وحقایق 

 36۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

و از آن واشارات لطیف آن غفلت نورزیده، خود را به ظواهر الفاظ محدود نمی سازد 

ن جوید. ایبه عنوان راهنما و دلیلی برای رسیدن به بطن صحیح آیات قرآن بهره می

توان به بسیاری از دانشمندان فریقین نسبت داده، پرطرفدارترین نگرش در نظرگاه را می

 «۱»بین جامعه مسلمانان معرفی نمود. 
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ه چنانکلسالم( همتوان گفت که اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم ابا این مقدمه، می

ی گذاری بعد باطندیدگاه ظاهری را در مورد قرآن مردود شمرده و اصولًا تثبیت و پایه

اند، از نگرش باطنی صرف به آیات واعراض از ظواهر آن نیز قرآن را بر عهده داشته

 کند:اند. هیثم تمیمی از امام صادق )ع( چنین نقل میرویگردان بوده

: یا هَیثم التَمیمی إّن قَوماً آمَنوا بالظَاهر وَکفروا بالباطن فلَم یَنفعهُم قال ابو عبد اهلل )ع(

ءٌ وجَاء قومٌ مِن بعدهم فآمَنوا بالباطن وکفُروا بالظاهر فلَم یَنفَعهم ذِلک شیئًا وَال شی

ای هیثم تمیمی! گروهی به ظاهر آیات و شریعت « 3»إیمَان بظاهرٍ وَال باطن إال بظاهر. 

اند پس این هیچ نفعی به حال آنان ندارد و اند، ولی به باطن کفر ورزیدهدهایمان آور

اند که به باطن ایمان آورده، اما نسبت به ظاهر کفر گروهی پس از آنان ظهور کرده

اند این نیز هیچ سودی برای آنان نخواهد داشت. ایمان به ظاهر و باطن قرآن ورزیده

 ل بر طبق ظاهر.یابد مگر با اعتبار و عمتحقق نمی

گرایی را با استفاده از مجموعه گرایانه بین ظهرگرایی و بطنپذیرش دیدگاه جامع

روایات معرف بطن قرآن و مبین ویژگیهای آن که در اوایل این نوشتار بیان گردید و 

 پردازد و در اواخر به آننیز روایاتی که عملًا اقدام به بیان باطنی بعضی از آیات می

 هیم کرد و نیز با استفاده از روایاتی که ذیلًا به آن اشاره اشاره خوا

 363، ص: ۲کتب تخصصی، ج

اران باطنی و طرفدکرده و موضع اهل بیت )علیهم السالم( را نسبت به دیدگاه افراطی

 توان اثبات نمود.کند، میآن مشخص می

ر شدم. امام گوید: سخنان ابوالخطاب را نزد امام صادق )ع( یادآوحبیب خثعمی می

ای از سخنان او را برای من نقل کن. گفتم: درباره آیه وَِإذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ فرمود: نمونه

 «۱»اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاْلآخِرَهِ وَِإذَا ُذکِرَ الَّذِینَ مِن دُونِهِ ِإذَا ُهمْ یَسْتَبْشِرُونَ 

ذکر خداوند به تنهایی، امیرمؤمنان علی )ع( است ومنظور از غیر گوید که منظور از می

هر « من قال هذا فهو مشرک»خدا، فالنی و فالنی است. امام صادق )ع( سه بار فرمود: 
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ه ؛ بلک«جویممن از آن برایت می»کس این را بگوید مشرک است و سه بار، فرمود 

ی افزاید درباره این آیه از خداوند در این آیه خودش را قصد نموده است. خثعمی م

 «3»سوره حم ]غافر[ ذَلِکُم ِبأَنَّهُ إِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ 

گوید: مقصود از این آیه، علی )ع( نظر ابو خطاب را برای امام بازگو کردم که او می

 هر کس این« مَن قالَ هذا فَهو مُشرک أنا إلی اهللِ منه َبرئ»است. حضرت سه بار فرمود: 

جویم، بلکه مقصود آیه خود را بگوید مشرک است، من به سوی خدا از او برایت می

 «2»خداوند است. 

ای آن را کند از اینکه افراد در برخورد با هر آیهدر روایتی امام صادق )ع( نهی می

تأویل کرده و بگویند این آیه فالنی و فالنی است و سپس به ابعاد دیگر قرآن همچون 

الل وحرام الهی و اخبار پیشینیان و حکم آیندگان و اخبار پسینیان، اشاره می فرمایند. ح

 366، ص: ۲کتب تخصصی، ج« ۲»

اند که از تأویل هر کالمی، به سود خود، لذت ای وجود داشتهدر زمان حضرت، عده

الت ها و تمایبرده، از این طریق هر دستوری را به امری دل پسند و همراستا با ایده

نمودند. حضرت به فیض بن مختار در مورد این دسته از اطرافیان خویش تبدیل می

 فرمایند:خویش می

 «۱»إنی أحَدثُ أحدَهم فَال یخرُج مِن عندی حتّی َیتأوَّله علی غیرِتأویله 

کنم؛ آنگاه از نزدم نرفته آن را بر خالف مراد و من حدیثی را به یکی از آنان بازگو می

 کند.ت، تأویل میتأویل درس

توان اکنون در صحت وجود این گروه در آن زمان و گستردگی کار آنان را می

 الی مصادر روایی فریقین جستجو نمود.البه

 اند که مرادای روایت کردهدر روایتی آمده است که به امام صادق )ع( گفته شد: عده

راد خاصی هستند. آن سوره مایده اف ۷8از خمر و میسر و أزالم و أنصاب در آیه 

 حضرت در جواب فرمودند:
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 «3»مَا کان اهللُ عزّوجلَّ لِیخاطَب خلقَه بمَا ال یَعلمُون 

 دهد.فهمند مورد خطاب قرار نمیخدای متعال بندگانش را به چیزی که نمی

م بیت )علیهاند که از درک درست و کامل بیانات اهلدر این میان، کسانی نیز بوده

اند به امام باقر )ع( عرض شد که بعضی از دوستداران بوده و یا مقصر شدهالسالم( قاصر 

یعنی پشه مذکور در قرآن حضرت علی )ع( است و ما فوق « بعوضه»پندارند که شما می

اینان چیزی »باشد. حضرت فرمودند: آن که همان مگس است پیامبرخدا )ص( می

خدا )ص( و علی )ع( د. روزی رسولاناند که آن را بر وجه درستش قرار ندادهشنیده

هر چه  «ما شاء اهلل وشاء محمد»گوید: نشسته بودند که پیامبر )ص( که شنید کسی می

 خدا بخواهد و هر چه محمد )ص(

 36۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

هر چه خدا بخواهد و « ما شاء اهلل وشاء علی»گوید: شود. و دیگری میبخواهد همان می

شود. پیامبر اکرم )ص( فرمودند: محمد و علی را در ه کند همان میهر چه علی )ع( اراد

ما شاء اهلل ثم ما شاء محمّد ثم ما شاء »کنار خداوند عزوجل قرار ندهید ولی بگویید: 

علی؛ همانا مشیت الهی، آن مشیتی است که قاهر و غالب بوده با چیزی دیگر مساوی و 

در دین خدا و در قدرتش، جز مانند  خدا )ص(همانند و نزدیک نیست و محمد رسول

کند، نیست و علی در دین خدا و در قدرتش مگسی که در این ممالک وسیع پرواز می

ای در همه این ممالک، با این وجود فضل خداوند متعال بر نیست جز مانند یک پشه

محمد و علی )ص( آن چنان فضلی است که فضل جمیع خالیق از اول دهر تا آخر، به 

 اند پسرسد و این بود آنچه که پیامبر )ص( در مورد ذباب و بعوضه گفتهمیآن ن

 «۱»کالمشان در آیه انَّ اللَّهَ لَا یَسْتَحْیِی أَن یَضْرِبَ مََثلًا مَّا بَعُوضَهً فَمَا فَوْقَهَا 

 «3«. »شودداخل نمی

رمات ل محاز آنجا که در میان باطن گرایان کسانی بوده اند که دستورات الهی از قبی

اند، مناسب است به پاسخ کردهومحلالت را نیز تأویل و به امری دیگر تبدیل می
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 بیت نسبت به اینمشروح و دقیق امام صادق )ع( به نامه مفضل در خصوص موضع اهل

ای بنماییم. حضرت در پاسخ به سئوال مفضل در مورد گونه افراد و تأویالتشان اشاره

ست، ا« شناخت»د به این فرمایش حضرت که اصل دین، عملکرد گروهی که با استنا

اقدام به تأویل نماز، روزه، زکات، حج، عمره، مسجد الحرام و بیت الحرام، مشعر و 

اند و منکر نهی الهی از محرماتی شهرالحرام نموده، آنها را بر اشخاص حمل کرده

دران و دختران همچون شراب، قمار، ربا، خون، مردار، و گوشت خوک و ازدواج با ما

 اند:اند، مکتوب فرمودهو سایر محارم شده

 360، ص: ۲کتب تخصصی، ج

نامه تو به دستم رسید، آن را خواندم و در جریان آنچه نوشته بودی قرار گرفتم ... از من 

ای آیا حالل است یا حرام؟ ... آگاه باش! درباره سخنان و رفتار این گروه سؤال کرده

ین دیدگاهها و رفتارهایی باشند، در نظر من مشرک به خدای کسانی که دارای چن

تبارک و تعالی هستند، شرکی آشکار که هیچ شک در آن نیست. این سخنان از 

اند اما به فهم آن از ناحیه اهلش نایل گروهی است که الفاظ آن را از اهل آن شنیده

به همین  اند،آگاهی نیافتهاند و به حدود آن نگشته و خودشان نیز قادر به فهم آن نبوده

سبب با قیاس به رای و بر طبق فهم ناقص خود به تحریف آنها پرداخته و آنها را از سر 

کذب و افتراء و عصیان از چارچوب آنچه خداوند و رسولش امر فرموده خارج 

اند. همین برای آگاهی بر جهالت و نادانی آنان کافی است. اگر آنان آنچه را از کرده

شنیده بودند بر همان حدودی که برای آنها مشخص شده است، قرار می دادند و اهلش 

آمد، لیکن آنان آن سخنان را تحریف کردند هیچ مشکلی پیش نمیبر طبق آن عمل می

کردند، از حدود آن تجاوز نمودند و تکذیب کردند و فرمان و طاعت خدا را سبک 

وزه، رمضان، .... و همه فرایض، همان ام که نماز، زکات، رشمردند ... اگر من گفته

یرا ام؛ زپیامبری است که این دستورات را از ناحیه خداوند آورده است، راست گفته

آیند. اگر شناخت آن پیامبر و ایمان همه این امور تنها از راه شناخت پیامبر به دست می
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....  شداخته نمیبه او و تسلیم در برابر دستورات او نبود، هیچ کدام از این امور شن

بنابراین اگر کسی بگوید که این فرایض همان شخص )پیامبر( است و معنای سخن 

خود را بداند )یعنی بر طبق دستورات او عمل کند( درست گفته و اما اگر کسی تنها 

شناخت آن شخص را بدون اطاعت کافی بداند، این صحیح نیست .... پس اصل نخست 

دوم اطاعت آنان است. هرکس به شناخت برسد به اطاعت شناخت سفیران الهی و اصل 

شمارد. ممکن نیست باطن چیزی حرام ولی رسد و ظاهر و باطن حرام را حرام میمی

ظاهر آن حالل باشد؛ ظاهر به سبب باطن و باطن به سبب ظاهر تحریم شده است ... 

 «معرفت»اند این امور تنها کسانی که گمان کرده

 36۷: ، ص۲کتب تخصصی، ج

است و هرگاه معرفت بدانها حاصل شد نیازی به طاعت و عبادت نیست، دروغ گفته و 

 اند. چنین افرادی نه شناختی دارند و نه طاعتی.شرک ورزیده

حقیقت آن سخن اینست که ابتدا شناخت پیدا کن و سپس هر چه خواستی از کارهای 

 «۱»نیست ... نیک انجام بده، زیرا کار نیک بدون معرفت مقبول الهی 

م بیت )علیهتوان موضع اهلآید که از جمله، مینکات بسیاری از این نامه بدست می

السالم( را در قبال تأویلهای بدون دلیل و ناروا مشخص کرد. آنان در عین التزام به 

 روی و پرهیز ازاند و راه درست را میانهظواهر آیات و شریعت، از بطن آن غفلت نکرده

فریط در این خصوص دانسته، به هر کس اجازه تأویل آیات قرآن و پرداختن افراط و ت

بیت )علیهم السالم( دریافت نمود اند. نه تنها بطون قرآن را باید از اهلبه بطون را نداده

که فهم دقیق و درست آن را نیز باید با توجه به سایر کلماتشان جویا شد و آنانند که 

الت نبوی و پیامهای قرآنی بوده و این مهم بر دوش کسی دار تبیین و تکمیل رسعهده

 غیر از آنان گذاشته نشده است.

 جمع بندی
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و  بیتتوان به نتایج زیر در مورد روش تفسیری أهلبا توجه به آنچه گذشت، می

 جایگاه بطن قرآن در آن دست یافت:

آن و ه بطن قردار تثبیت اصل مسئلبیت پیامبر )ص( پس از خودِ حضرت، عهده. اهل۱

 اند.تبیین ویژگیها و ابعاد معرفتی باطن قرآن بوده

. آنان، قول بدون علم در مورد ظاهر و باطن قرآن را محکوم کرده، علم خود را نیز 3

در اثر طهارت قلبی از طریق توارث سینه به سینه از پدران خود، بدست آورده، دیگران 

در مورد باطن قرآن و تطبیق آیات بر این و آن زنی را به علت نداشتن این علم، از گمانه

 اند.نهی نموده

 3۹8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شود که نتوان بدون . رهیافت روایات جعلی در میان روایات ناب اهل بیت، سبب می2

مقایسه همه روایات و تمحیص و غربال کردن آنها، اقدام به استخراج فرهنگ تفسیری 

 ده، نظریاتی را به آنان نسبت داد.آنان در خصوص باطن قرآن کر

سه  توان در. با بررسی روایات تفسیری باطنی، ویژگیهای اغلب این روایات را می۲

محور ضعف سندی، عدم تناسب با ظهر وسیاق آیه، رجوع مفاد غالب آنها به اهل بیت 

 )علیهم السالم( خالصه کرد.

 ابق بطون مذکور در میراث روایی. با وجود ویژگیهای فوق، راه پی بردن به میزان تط3

بیت، بررسی سندی و سپس محتوایی شیعه با بطون حقیقی صادر شده از ناحیه اهل

روایات است که در صورت وجود شرایط صحت و مقبولیت، پذیرفته شده و در 

صورت احراز جعلی بودن آن، مردود شمرده، در غیر این دو صورت، در مورد آن 

 نماییم.به اهلش واگذار میسکوت کرده، علم آن را 

بیت )ص( در برابر سه دیدگاه مربوط به بطن قرآن یعنی دیدگاه ظاهرگرایانه و . اهل6

گرایانه بین ظهر و بطن قرآن، نگرش سوم را پذیرفته، ضمن اقرار به گرایانه و جامعباطن
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 اند.بعد ظاهری قرآن، به بیان باطنی آیات نیز اقدام کرده

 3۹۱ص:  ،۲کتب تخصصی، ج

 فصل پنجم: دیدگاه های فریقین در مورد بطن قرآن

 مقدمه

پردازیم که درخصوص بطن قرآن، چه در زمینه هایی میدر این فصل به بیان دیدگاه

اثبات اصل و اساس آن و چه در خصوص بعضی از ویژگیها و تعاریف آن، مطرح شده 

چه محدثان و چه از بین  است و از آنجا که بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران،

مفسرین، به ذکر روایات ظهر و بطن و یا حداکثر بیان چند قول واحتمال مطرح در 

ر ذکر کنیم که عالوه باند، در اینجا فقط از دانشمندانی یاد میشرح روایت، اکتفا نموده

ای را در نگرش به باطن قرآن کریم اختیار کرده و روایت و شرح آن، دیدگاه ویژه

 اند.ساس آن بعضی از ویژگیهای بطن مورد نظر خود را تبیین کردهبرا

قابل ذکر است که در مواردی که در طول نوشتار حاضر، به بعضی از جزییات مربوط 

ا ای سریع به آن اکتفایم، در اینجا فقط به ذکر اجمالی و اشارهبه دیدگاهی پرداخته

سایر آرای مشابه، مطرح خواهیم کرده، بررسی اساسی را در همان قسمت و در کنار 

 کرد.

های دانشمندان موافق با اصل باطن قرآن از میان شیعه و ابتدا به بیان و بررسی دیدگاه

سنت را که با های دانشمندانی از اهلپردازیم و بعد از آن دیدگاهسنت میسپس اهل

س از آن نماییم و پاند، مطرح میاصل و یا برخی از ویژگیهای آن مخالفت کرده

بطن  هایای از جنبهانتقادات مطرح شده توسط آنان و غیرشان را که به نوعی به جنبه

 شود، اشاره کرده و آن را بررسی خواهیم کرد.قرآن مرتبط می

 3۹۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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 . موافقان1

 اشاره

رد که وتوان از موافقان بعد باطنی قرآن به حساب آدانشمندان بسیاری از فریقین را می

بعضی با ذکر و نقل اصل روایات این باب و بعضی با افزودن شرحی بر آن و یا نقل 

فرع های متاقوال و احتماالت مطرح شده در شرح آن، و بعضی دیگر با اشاره به ویژگی

بر نگرش مورد پسند خویش، اهتمام خود به این بعد از معارف قرآنی و تایید آن را 

نکه در این میان بعضی، عالوه بر آن، خود به این حوزه قرآنی چناابراز نموده اند، هم

ا اند که از بین آنان، بعضی بگام نهاده، بعضی از بطون آیات را استخراج و بیان کرده

نگرشی مفهوم شناختی وبرخی دیگر با نگرش عرفانی و معرفت شناختی به این عمل، 

 بررسی این نظرگاهها خواهیم پرداخت.اند که در هر حال به ارایه اجمالی و اقدام نموده

 الف( شیعه

 اشاره

از میان شیعیان، دانشمندانی را که عالوه بر اصل بطن قرآن، به بیان دیدگاه خاص خود 

 اند، انتخاب کرده و در ذیل به آنهاپرداخته و جزییات مترتب برآن را نیز متعرض شده

 کنیم:اشاره می
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 (-ه 787سید حیدر آملی )م 

این عارف نامدار شیعه، عالوه بر تأکید بر اهمیت بطن و بطون قرآن، فراگیری آن را تا 

رسیدن به بطون هفتگانه برای همگان واجب دانسته، برای پرهیز از ایجاد خلل در امر 

کند واجب و استحقاق عذاب، آگاهی از آن را برای هر فردی الزم وفرض معرفی می

و در شرح روایت اشتمال قرآن بر بطن و بطون تا هفت بطن و نیز روایتی که از ظهر « ۱»

 گویدو بطن وحد ومطلع خبر داده است، می

 3۹3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

کنند که برای قرآن ظواهری است که تفسیر شان، و که این دو خبر بر این داللت می

ن نه نهایت مراتب هفتگانه برسد وای بطونی است که تأویلشان واجب بوده تا اینکه به

 «۱»ای و بلکه هر حرفی از آن جاری است. تنها برای قرآن که برای هر آیه

 کند که عبارتند از اینکه:وی هفت احتمال را در مقصود از ظهر و بطن قرآن مطرح می

 . مراد از بطون سبعه، قراءات هفتگانه است نه غیر آن واین دیدگاه اهل ظاهر و اهل۱

 شریعت است.

آید. )لغت، نحو، صرف، معانی، ای است که از قرآن بدست می. مراد، علوم هفتگانه3

 بیان و اصول و فروع(.

. مراد از روایت آن است که قرآن قابلیت آن را دارد که هفت معنا یا هفت علم از آن 2
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 استخراج شود.

سب اجمالی دارای هفت . مراد آن است که قرآن براساس تطابق با عالم و انسان، بح۲

 معنا است ولی به حسب تفصیل دارای معانی غیر متناهی است.

ای از کلمات قرآن هفت معناست که براساس استعداد هر . اینکه برای هر کلمه3

 ای از طوایف هفتگانه بشری منظم شده است.طایفه

ت ای اسهفتگانه گانه مذکور در قول دوم، علوم الهیه. مراد از آن، عالوه بر علوم هفت6

علم ذات »و « علم توحید و تجرید و فناء و بقاء»که برای اهلش آشکار است و آن 

، و «علم وحی و الهام و کشف»، و «علم نبوت و رسالت و والیت»و « وصفات و افعال

علم »و « علم اخالق و سیاست و تهذیب و تأدیب»، و «علم مبدأ و معاد و حشر و نشر»

 است.« ق بین این دوآفاق و أنفس وتطبی

. مراد از آن طوایف هفتگانه مذکور در قرآن است که عبارتند از: مسلمین، مؤمنین، ۹

 «3»موقنین وذوی العقول، أولی األلباب، أولی النُهی و راسخین در علم. 

 3۹6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

صیل، و در البالی این دیدگاهها، احتمال چهارم که بین معانی قرآن در إجمال و تف

 شمرد.دانسته و آن را بعید نمی« قریب به حق»تفاوتی قایل بود را 

و پس از اندکی، علت حصر معانی قرآن در هفت معنا را انحصار طوایف خلق و مراتب 

کند و برای آن به بعضی از روایات و آیات عالم در هفت مرتبه و طایفه معرفی می

 «۱»کند. استشهاد می

علیرغم حصر توان دسترسی به تأویل به راسخان در علم، آنها  چنانکه در جای دیگرهم

 داند که از طهارترا شامل انبیاء و ایمه )علیهم السالم( و اولیاء و نیز علمای حقیقی می

 «3»شوند. ذاتی برخوردار بوده و ارباب توحید خوانده می

 بررسی
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طابق ی همچون لزوم تهای سید حیدر آملی، مبتنی بر نظریاتی فلسفی و عرفاندیدگاه

دقیق و شامل و استثناءناپذیر سه عنصر عالم و انسان و قرآن است که بررسی صحت و 

ای از احتماالت بر مبنای این دیدگاه مطرح شده سقم آن خارج از این مقال بوده، پاره

چنانکه احتماالت دیگری همچون طوایف هفتگانه قرآنی مانند: مسلمین، است. هم

و علوم هفتگانه الهی، قبل از بحث و بررسی، نیاز به اثبات دارد، ضمن  مؤمنین و ...

اینکه حصر علوم مستفاد از قرآن به همان هفت علم ظاهری وعمدتًا ادبی را نپذیرفته، 

آثار انواع دیگری از علوم، از جمله علوم ابدان و علوم طبیعی و تکوینی را نیز می توان 

 در قرآن جستجو نمود.

بول نهایت قرآن بر همگان، غیر قابل قرسد ایجاب تعلم بطون هفتگانه و یا بیبه نظر می

بوده، تکلیف بندگان به چیزی فراتر از عمل به احکام شرعی قرآن و سنت و معتقدات 

 اساسی و اصولی مندرج در آن دو، بدون دلیل بوده و از لسان 

 3۹۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ود که بعضی از بطون قرآنی معارفی است که شاینگونه استفاده می« ۱»روایات 

مخصوص طوایف خاصی همچون دانشمندان و نیز اولیاء الهی و در مواردی مخصوص 

انبیاء و اوصیاء )علیهم السالم( بوده، سزاوار نیست عموم به آن معارف دست یابند، 

 بنابراین چنین حکمی کلی برای همگان، غیر قابل قبول است.

 (-ه 1101)م صدر الدین شیرازی 

هایی از غزالی را در مورد بطون قرآن پسندیده ی بزرگ شیعه، که دیدگاهفیلسوف متأله

است، از عبارات وی در مورد وجود اصل و فرع و مبدأ و منتهای تمام علوم در قرآن با 

استفاده از روایت ابن مسعود که طالب علم اولین و آخرین را به زیر و رو کردن قرآن 

کند، الهام گرفته و روایاتی از جمله روایت ظهر و بطن قرآن تا هفت مرتبه سفارش می

رسد دهد و به این نتیجه میاز آن را شاهد عدم صحت اکتفا به تفاسیر ظاهری قرار می
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 «3»که علوم مندرج در قرآن نهایتی ندارد. 

َلکِنَّ اللّهَ رَمَی وی در جای دیگر، بعضی از آیات همچون آیه وَمَا رََمیْتَ إِذْ َرمَیْتَ وَ

سوره یس و حروف مقطعه اوایل سور را از عمق بیشتری  26( و نیز آیه ۱۹)انفال، 

نسبت به سایر آیات برخوردار می داند که تفسیر ظاهری از بیان اسرار و رموز معانی آن 

 «2»قاصر است. 

 در مفاتیح الغیب، نگرش قرآنی خود را این گونه آورده است:

ان حجاب بر خلق نازل شده است تا اینکه عقول ضعیفه توان درک آن را قرآن با هزار

 داشته باشند و اگر باء بسمله با همان عظمت عرشی خود بر فرش نازل شود،

 3۹0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

سازد و بر این معنا آیه شریفه لَوْ أَنَزلْنَا هَذَا اْلقُرْآنَ عَلَی جَبٍَل آن را نابود و مضمحل می

( داللت دارد ... پس قرآن هر چند 3۱أَیْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَهِ اللَّهِ ... )حشر، لَّرَ

 «۱»دارای حقیقت واحدی است اما دارای مراتب زیادی در نزول است ... 

 نویسد:و نیز می

قرآن همچون انسان به سر و علن تقسیم شده است که برای هر کدام ظهر و بطن است و 

ای هر بطن آن بطن دیگری است تا حدی که خداوند متعال به آن آگاه است ... و بر

مراتب بطون هفتگانه قرآن همانند مراتب باطن انسان یعنی نفس و قلب و عقل و روح و 

سر و خفی اخفی است ولی ظاهر علن آن همان مصحف محسوس و ملموس است و 

کند ... این دو مرتبه از قرآن یباطن علن آن چیزی است که حس باطنی آن را درک م

کند ولی باطن و سر آن دو مرتبه اخروی هستند که است که هر انسانی آن را درک می

 «.3»برای هر کدام درجاتی است ... 

ابطه آنان ضهای گسترده و بیمالصدرا، در کتاب دیگری، در برخورد با صوفیه، تأویل

 شمرد و درر آیه، غیر معتبر و محرم میرا بدون اقامه دلیل برای دست کشیدن از ظاه

نویسد که واجب است الفاظ خصوص لزوم حمل الفاظ قرآن بر معانی حقیقی آن می
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قرآن بر معانی حقیقی خود حمل شوند بدون اینکه مورد تأویل قرار گیرند و بیشتر 

 دانشمندان برآنند که ظواهر معانی قرآن و حدیث حق و صدقند، هر چند دارای مفاهیم

چنانکه در کالم پیامبر )ص( آمده و معانی دیگری غیر از مدلول ظاهری باشند، آن

است که همانا برای قرآن ظهر و بطنی و حد و مطلعی است و چگونه ظواهر قرآن حق 

و صدق نباشد در حالیکه اگر آیات و اخبار بر ظواهر و مفهوم اولی خود حمل نشوند 

 نداشته بلکه موجب تحیر و ضاللت آنان ای نزول ظواهرش بر تمام خلق فایده

 3۹۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»گشت و این با رحمت الهی منافات دارد. می

 نویسد:و در مورد راههای فهم بطون قرآن می

بدان که اختالف صور موجودات و اختالف صفات و أحواالت آنها، آیات بزرگی 

آیاتش و فراگیری اسماء و صفات برای شناخت بطون قرآن و انوار جمالش و پرتوهای 

 «3»الهی می باشد. 

چنانکه یکی از آداب کسانی که به علم قرآن می پردازند را تطهیر قلب از خبایث هم

کند و به آیه شریفه لَّا یَمَسُّهُ ِإلَّا الْمُطَهَّرُونَ های عقاید فاسد بیان میمعاصی و پلیدی

نویسد: همان گونه که مس ظاهر و بطن میاستناد کرده و پس از اشاره به روایت ظهر 

جلد مصحف و ورق آن جز برای متطهر جایز نیست، باطن معنای آن نیز جز از کسی 

که پاک از هر گونه رجس و پلیدی است و از نور توبه بهره مند شده، محجوب 

ر رسد مگباشد ... پس هر قلبی صالحیت نیل به معانی قرآن را ندارد و به آن نمیمی

چنانکه در تفسیر خود، قلب مشغول به هم« 2« »که با قلب سلیم نزد خداوند آید. کسی

 داند که در هیچ کتابذکر و فکر را قادر به دریافت معانی دقیقی از اسرار قرآنی می

توان نمونه آن را یافت و چنانچه بر مفسران عرضه شود مورد پسند آنان تفسیری نمی

 «۲»واقع خواهد شد. 
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 بررسی

ر الدین شیرازی گرچه همچون سایر فالسفه و عرفا، به تطابق دو بعد ظاهر و باطن صد

معتقد است و بطون هفتگانه قرآن را براساس بطون هفتگانه « قرآن»و « عالم»و « انسان»

 گیرد ولی از جهت تحریم و منع دست انسان و به ازای آن، در نظر می

 308، ص: ۲کتب تخصصی، ج

واجد شرایط علمی و عملی، همچون بعضی از متصوفه، از پرداختن یازیدن افراد غیر 

رسد عالوه بر راههای عملی و خود سرانه به تأویل و بطون باوی موافقیم و به نظر می

بیت )علیهم السالم( و تدبّر در آیات نیز مجاهدتهای عبادی، با استفاده از روایات اهل

ر چند در سطوح مختلفی از لطافت و دقت توان به اسرار و رموز دیگری از قرآن، همی

تر و از بعضی از آفات مکاشفات نادرست و غیر معتبر نیز دست یافت که چه بسا مطمئن

اشارات »و یا « علم»و « فهم»در امان بوده، با آن روایاتی که بطن قرآن را از مقوله 

 کنند، همراستا باشد.معرفی می« عالمانه

 (-ه 1111مال محسن فیض کاشانی )م 

ات ای به روایمحدث و مفسر بزرگ شیعه، در مقدمه تفسیر خود به صورت گسترده

ظهر و بطن قرآن در مصادر روایی شیعه اشاره کرده و در کنار آن بعضی از روایات 

آورد که از جمله آنها روایت اشتمال قرآن بر هفت بطن بصورت اهل سنت را نیز می

به وضوح برداشت می « 3»و هشتم « ۱»ه چهارم صریح است و از سیاق کالمش در مقدم

 «2»کند. شود که وی آن را از مصادر اهل سنت نقل می

گوید که هر معنایی دارای دو بعد حقیقی یا مرحوم فیض در شرح مجموعه روایات می

روح و صورت یا قالب است و گاهی صورتها و قالبهای متعددی برای یک حقیقت 

فقط برای حقایق و روح معانی خود وضع شده اند مثل، لفظ شوند و الفاظ استعمال می
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ها در الواح وضع شده است و در آن ویژگیهای چوبی قلم که برای وسیله درج عکس

چنانکه همین کالم در مورد یا آهنی یا حتی جسمانی بودن آن لحاظ نشده است، هم

قادیر باشد وضع جاری بوده، میزان بر هر چیزی که وسیله سنجش م« میزان»و « لوح»

 شده است، خواه جسمانی و دارای دو کفه و

 30۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

خواه روحانی و برای سنجش اعمال و یا هر چیز دیگری باشد و سپس راهیابی به ارواح 

 «۱»کند. معانی را سبب گشوده شدن ابواب ملکوت معرفی می

 روایات اشتمال قرآن بر بطون ووی روایات منع از تفسیر به رأی را در ظاهر متناقض با 

 بیند و در مقام جمعترغیب به کنکاش در غرایب و عجایب و بطون و تخوم آیات می

نویسد که کسی که بپندارد معنایی برای قرآن وجود بین این دو دسته از روایات می

ندارد جز آنچه که تفسیر ظاهری آن ترجمه کند، چنین کسی از سطح فکری خود خبر 

وی با آوردن مستنداتی نظیر آیات تدبر و تبیان بودن قرآن « 3»خطا کرده است، داده و 

و روایات ذو وجوه بودن و حمال بودن قرآن و روایت علوی امکان فهم قرآن برای 

بعضی از بندگان، امکان استفاده از غرایب و استنباط عجایب قرآن را برای کسی که در 

رسول )ص( و اهل بیت )علیهم السالم( و أخذ اثر خلوص طاعت و انقیاد برای خدا و 

علومشان به درجه رسوخ در علم رسیده و دو چشم قلبش گشوده شده و با روح یقین 

مرتبط گشته است، از رحمت خدا بعید ندانسته، در تأویل و توجیه روایات تفسیر به 

نواع چنین آورد که وجه اولش را تحمیل آراء بر قرآن بیان کرده و از ارأی دو وجه می

داند که احیاناً برای غرضی صحیح، دلیلی از قرآن برخوردی با قرآن را تأویالتی می

داند که مراد آیه آن نیست نظیر تفسیر آیه آورده می شود در حالیکه شخص مستدل می

إذهَب إلی ِفرعَونَ إنَّه َطغی به قلب و طغیان آن که این شیوه تفسیری ممنوع بوده و 

باطنیه در جهت فریب مردم و دعوت به سوی مذهب باطلشان معرفی مورد استفاده 

 «2»کند. می
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فیض کاشانی در مقدمه هشتم تفسیرش، با ذکر روایات مشهور عامه در مورد نزول 

 امر و»قرآن بر هفت حرف که در بعضی روایات تبیین آن به وجوه هفتگانه 

 303، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ته است، در کنار روایات اشتمال قرآن بر بطون هفتگانه صورت گرف...« نهی و ترغیب و 

و ..« .إنّ القرآنَ أنُزلَ علی سبعه أحرفٍ لکلِّ آیهٍ منها ظهرٌ وبطنٌ »و از جمله روایت نبوی 

نیز بعضی دیگر از روایات در شیعه که فتوی به هفت گونه را برای امام جایز معرفی 

 گوید:کند، در جمع همه این روایات میمی

باشد و بر هفت ای هفت بطن میقرآن دارای هفت قسم از آیات است و برای هر آیه

 «۱»لغت نازل شده است. 

وی که معتقد است راسخون در علم به غیر از پیامبر )ص( و اهل بیت، شاگردان تابع و 

شود، تنها اولو االلباب را بر درک روح و حقیقت مند از تعالیمشان را نیز شامل میبهره

داند و روایات دعای پیامبر )ص( برای متفقه شدن ابن سر معانی قرآن توانمند میو 

ولی استیفاء و وصول به « 3»عباس و فراگیری علم تأویل را مؤید این مطلب قرار داده، 

 «2»داند. واالترین معانی قرآن را خارج از طمع و توان بشر می

عضی از ر عدم اکتفا به تفسیر آیه در بو در تفسیر األصفی، فهم أسرار قرآن را مبتنی ب

آحاد و افرادش و تعمیم آن در تمام موارد قابل صدق دانسته، عدم التفات به جریان 

داند که این دریای خشک آیات را سبب تقلیل فایده و کم بهره گشتن قرآن می

 «۲»ناشدنی، از آن بیزار است. 

 بررسی

آید اما نقل روایت نبوی سبعه أبطن  مرحوم فیض، گرچه محدث ناموری به حساب می 

را که ظاهراً از مصادر اهل سنت صورت گرفته است را باید با دیده تردید نگریست، 

 چرا که عالوه بر انفراد وی به این حدیث، در جستجوهای
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 302، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ده رمتعدد و پیشرفته نرم افزاری، چنین حدیثی که در آن صراحتًا از هفت بطن یاد ک

و در آثار تمام محدثان و صاحبنظران اهل سنت، معاصرین و « ۱»باشد، یافت نشده است 

به  رود که با توجهپیشینیان و پس از مرحوم فیض اثری از آن وجود ندارد و احتمال می

نقل زیاد و معتبر نزول قرآن به هفت حرف در منابع اهل سنت و شباهت آن با نزول 

به معنایی بوده است که فیض از مجموعه این روایات برداشت  قرآن بر ظهر و بطن، نقل

 کرده است.

و در دیدگاه فیض کاشانی، وضع الفاظ برای روح معانی، بحثی مبنایی است، ولی توجه 

وی به لزوم تعمیم معنایی و پرهیز از جمود در مصادیق اولیه یک معنا، مورد تقدیر 

چه بیشتر از آیات و به تعبیر روایات، جری  بوده، راهکار مناسبی برای بهره برداری هر

 آید.قرآن، در طول زمان و مکانهای مختلف به حساب می

 (-ه 1121ابو الحسن عاملی اصفهانی )م 

صاحب تفسیر مرآه األنوار ومشکوه األسرار که جز مقدمه آن، به دست ما نرسیده است، 

علیهم السالم( و دعوت به مقدمه اول را به حقیقتِ ورود بطن قرآن در حق اهل بیت )

سوی والیت و امامت اختصاص داده و در آن به روایاتی اشاره می کند که برای قرآن، 

بطون و تأویالتی فرض کرده که بوسیله آن جریان قرآن و تعالیم آن در طول زمان و 

برهرامتی ممکن می گردد. همچنانکه به وجوه تناسب ظهور و بطون و نیز وجوب ایمان 

دو بعد ظاهر و باطن و تنزیل و تأویل در کنار هم، مانند: ایمان به محکم و متشابه به هر 

کند و پس از آن روایاتی را می آورد که علم تأویل قرآن و بلکه علم کل اشاره می

 «3»کنند. قرآن را در نزد اهل بیت )علیهم السالم( معرفی می

 نویسد:وی در طلیعه کتابش می

 رین و مشهورترین امور، اشتمال هر آیه از کالم اهلل از واضحترین، آشکارت
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 30۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

مجید و هر فقره از آن بر ظهر و بطن و تفسیر و تأویل است بلکه برای هر کدام از آنها، 

آید، هفت و هفتاد بطن است و احادیث آن چنانکه از روایات مستفیضه بدست می

ی اللت دارند که بطون و تأویالت قرآن و بلکه بسیاربسیاری، نزدیک به تواتر، بر این د

از تنزیل و تفسیر آن در فضل و شأن اهل بیت )علیهم السالم( و اظهار جاللت آنان 

است ... و تحقیق حقیقی آن است که تمام قرآن فقط برای ارشاد به سوی آنان و 

ان نازل شی از مخالفتشان و بیان علوم و احکام برای آنان و امر به اطاعتشان و نهمعرفی

شده است و خداوند عز وجل همه بطن قرآن را در دعوت به سوی امامت و والیت 

قرار داده است همان گونه که بیشتر ظهر قرآن به دعوت به توحید و نبوت و رسالت 

 «۱»اختصاص یافته است. 

امان وی حکمت از درج امور والیی اهل بیت )ع( را در باطن قرآن و نه ظهر آن، در 

و « 3»ماندن معارف این چنینی آن از دسترس تحریف و تأویل و نقصان دانسته 

استخراج سایر بطونی که روایتی در مورد آن وجود ندارد را با استفاده از سایر روایات 

و برای آن راهکارهایی را « 2»شمرد باطنی اهل بیت )علیهم السالم( ممکن و مجاز می

آید، به عنوان مثال، به امکان تغییر خطاب آیات بر بدست میکند که از روایات بیان می

حسب بطون آنها به اشخاصی که در ظاهر آیه مذکور نیستند، یا ارجاع ضمیر به کسانی 

که در ظهر آیه یادی از آنها نرفته است و یا امکان تعبیر از حوادث حتمی آینده با زمان 

ت )علیهم السالم( در جایی که افعال ماضی و نیز اراده دخالت پیامبر )ص( و اهل بی

الهی در قرآن بصورت جمع به خداوند متعال نسبت داده شده، در قالب فصولی 

کند و آنها را به عنوان راهنمایی برای تفسیر باطنی سایر آیات قرآن جداگانه اشاره می

 بیت )علیهم السالم( در نظردر حق اهل

 303، ص: ۲کتب تخصصی، ج

در جای دیگر، بر احتمالی بودن چنین تفاسیر غیر معصومانه و قطعی و « ۱»گیرد می
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 «3»ورزد. نبودن آن تأکید می

ابوالحسن عاملی، تکرار تاریخ و سنن الهی پیش آمده در امتهای قبل را در امت پیامبر 

)ص( سبب تأویل ظهور آیاتشان به والیت امیر مؤمنان )ع( و تطبیق بر انکار و دشمنی با 

و پس از بیان قطعی بودن نزول « 2»داند و عواقب موالیان و مخالفان آن میآن حضرت 

 گوید:بطن قرآن در والیت اهل بیت )علیهم السالم( می

اگر کسی این مسئله را انکار کند و از کسانی باشد که بر ورود اخبار از ناحیه اهل بیت 

ه )تشیع( از فرقه محق)علیهم السالم( باگستردگی زیادش مطلع باشد، این چنین شخصی 

 «۲»خارج شده و خدا و رسول )ص( و ایمه )علیهم السالم( از او بیزارند. 

و از آنجا که تفسیر خود را به ذکر روایات باطنی اختصاص داده است، برای جدا 

مهری و غفلت تفاسیر به ای را بینمودن راه خود از باطنیه، علت انتخاب چنین شیوه

 افزاید:)علیهم السالم( معرفی کرده و می روایات باطنی اهل بیت

ار نیست کند، سزاوبرای کسی که اکتفاء ما را به تأویل و بیان باطنی آیات مشاهده می

که شروع به انکار عمل ما و طعن بر ما نماید به این بهانه که ممکن است این عمل ما به 

نیه و گونه که مذهب باطگونه تفاسیر برای آیات باشد آنخاطر اعتقادمان به حصر این

 «3»اند. امثالشان که خدای ایشان را لعنت کند به آن سو رفته

 بررسی

ترین دیدگاه ابوالحسن عاملی یعنی نزول تمام بطن قرآن در حق رسد اساسیبه نظر می

 بیت )علیهم السالم( قابل قبول نبوده، با روایات باطنی دیگری که از اموری اهل

 306: ، ص۲کتب تخصصی، ج

کنند و بعضی از آنها را در بیت )علیهم السالم( حکایت میدیگر غیر از شؤون اهل

 توان به روایتها خواهیم آورد، در تعارض است، به عنوان نمونه میفصل بررسی نمونه

به استجابت ، 23معتبر تأویل احیاء در آیه وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَْحیَا النَّاسَ جَمِیعاً ... مایده، 
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به ندای حق و همچنین نجات از غرق شدن اشاره کرد، لذا تأکید روایات بر این مطلب، 

به دلیل اهمیت و االی آن در تمام شؤون اعتقادی و عملی بوده و به معنای عدم التفات 

اهل بیت )علیهم السالم( به سایر ابعاد حیات بخش قرآنی در حوزه باطن نیست چرا که 

بر اکرم )ص( و جانشینان به حق او، تبیان قرآن را در تمام ابعاد زندگی معتقدیم پیام

دنیوی و اخروی و از جمله جزییات تمام احکام شرعی غیر مذکور، در ظهر قرآن را، از 

باطن آن استخراج کرده اند و چگونه چنین نباشد در حالیکه روایات زیادی حکایت از 

توان در قرآن یعنی بعد اولین و آخرین را میاین دارد که علومی گسترده و متنوع از 

 باطنیش جستجو نمود.

بایست به ارسال و ضعف سندی بسیاری از روایات باطنی توجه داشت، هر و ضمناً می

چند که در این تفسیر، با جمع آوری همراستا و متشابه المضمون، تا حد زیادی جبران 

الی آیات قرآن صورت گرفته، و از تفرد بعضی از روایات و پراکندگی آنها در البه 

 باشد.این جهت، این کار بی نظیر او، شایان تقدیر می

 امام خمینی )معاصر(

مرحوم امام خمینی که دارای نگرشی عرفانی به بطن قرآن کریم و معارف آن است، بر 

و علیرغم تفسیر « ۱»باشد آن است که قرآن عالوه بر یک بطن، تا هفتاد بطن نیز دارا می

عرفانی و باطنی بعضی از آیات، بعضی دیگر نظیر حروف مقطعه اوایل سور را رموزی 

داند که فقط پیامبر اکرم )ص( و هر کس که از ایشان یاد گرفته، از آن مطلع است. می

«3» 

 30۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ایشان با باز دانستن راه فهم بطون قرآن برای غیر معصومین، راه کشف آنها را شهود 

تر نماید، بطوریکه هر کس مقدسقلبی و سلوک معنوی تا رسیدن به حقایق معرفی می

تر از حدثهای معنوی و اخالقی باشد و به فضایل علمی و عملی آراسته باشد، از و منزه
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 «۱»مند و نصیبش از حقایق آن بیشتر خواهد بود. تجلی بیشتر قرآن بهره

ه همه مراتب را حفظ کند و حق هر در نظر امام خمینی عارف کامل کسی است ک

صاحب حقی را ادا کند و دارای هر دو چشم و هر دو مقام و هر دو نشئه باشد، ظاهر و 

باطن کتاب را قرایت کند و در صورت و معنایش و تفسیر و تأویلش تدبر نماید که 

ظاهر بدون باطن و صورت بدون معنی مانند پیکری است بدون روح و دنیایی است 

آخرت، همانگونه که باطن را به جز از رهگذر ظاهر نمی توان بدست آورد زیرا بدون 

دنیا کشتزار آخرت است پس کسی که فقط ظاهر را بگیرد و در همانجا بایستد تقصیر 

کرده و خود را معطل نموده است و آیات و روایات بسیاری نیز بر رد وی است همانها 

ی ای الهی و کلماتش را نیکو شمرده و بر آن کسکه تدبر در آیات اهلل و تفکر در کتابه

که از تدبر و تفکر روی بگرداند و در قشر و ظاهر آیات و روایات متوقف گردد، 

اعتراض دارند و کسی که فقط راه باطن را پیش گیرد بدون آنکه به ظاهر نگاه کند 

ی که خودش از صراط مستقیم گمراه و دیگران را نیز گمراه خواهد نمود و اما کس

ظاهر را برای وصول به حقایق بگیرد و نگاهش همچون نگاه به آیینه برای دیدن جمال 

محبوب باشد اوست که راه مستقیم را پیموده و قرآن را آن چنان که شاید، تالوت 

 «3»نموده و از آنان که از ذکر رب اعراض کرده اند نخواهد بود. 

 ویسد:نایشان در معرفی ظاهر مورد طعن و ناپسند می

 ... ظاهری که مورد طعن است ظاهری است که از باطن جدا گشته و

 300، ص: ۲کتب تخصصی، ج

صورت جدا از معنا باشد که آن نه کتاب است و نه قرآن؛ و اما صورتی که با معنا 

مربوط باشد و علنی که با سرّ پیوند گردد، خدا و رسول و اولیایش فرموده اند که باید 

د و چگونه این چنین نباشد و حال آنکه علم ظواهر کتاب و سنت از از آن پیروی نمو

المنزلت است و آن اساس اعمال ظاهری و القدر و رفیععلومی است که بسیار جلیل

های الهی و نوامیس شرعی و شرایع الهی است و همان حکمت عملی است که تکلیف
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است و اگر اعمال ظاهری  راهی مستقیم به اسرار ربوبی و انوار غیبی و تجلیات الهی

د. شورسد و هیچ مجاهدی به مقصدش و اصل نمینباشد هیچ سالکی به کمالش نمی

«۱» 

و در کتاب « 3»و در جای دیگر ترک ظاهر را از جمله تلبیسات شیاطین جن و انس 

دیگری راه تحصیل طریقت و حقیقت را از طریق شریعت بیان کرده و بر آن است که 

ضی از عوام صوفیه قصد رسیدن به باطن را از راهی جز ظاهر در کسی که همچون بع

 «2»سر دارد او از بینه و راهنمایی پروردگار بهره مند نیست. 

 بررسی

مرحوم امام خمینی بیشتر براساس مبانی فلسفی و عرفانی به مقوله بطن نگریسته و بر 

همین اساس به هفتاد بطن معتقد گردیده است، هر چند اثری از آن در روایات این باب 

رود مراد ایشان از هفتاد بطن، ال یتناهی و کثرت معانی توان یافت ولی، احتمال مینمی

در قرآن باشد که در اینصورت با آن دسته از روایاتی که  و معارف باطنی و نهفته

نهایت دانسته و علوم اولین و آخرین را در آن جمع معارف قرآن و کلمات الهی را بی

داند و ... قابل توجیه باشد و از جهت اینکه آیات تدبر و تفکر در قرآن را در کنار می

 طهارت قلبی و سلوک عرفانی به مقوله 

 30۷، ص: ۲ج کتب تخصصی،

 ورزند، به نکات مهمیبطن منعطف نموده و بر جمع بین ظاهر و باطن قرآن تأکید می

تواند اشاره کرده و تا حد زیادی از راهیابی القایات شیطانی و مشاهدات غیر معتبر می

 جلوگیری نماید.

 عالمه طباطبائی )معاصر(
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ریع و اسالم، قبل از پرداختن سفیلسوف متأله و مفسر گرانقدر شیعه، در کتاب قرآن در 

گذرا به روایت نبوی، ظهر و بطن قرآن تا هفت بطن، وجود این بعد قرآنی را قطعی و 

راز آن را در سطوح مختلف درک مخاطبین قرآن دانسته است و بطون را بهره 

و بدین ترتیب وجود الیه های « ۱»ادراکات و عقول عمیق و دقیق معرفی می کند 

 داند و نتیجه دیگر إعمالات در پس ظواهر آن را امری اجتناب ناپذیر میباطنی برای آی

داند که بیانات قرآن مجید های متفاوت را این میاین روش برای پاسخگویی به فهم

هام گیرند یعنی نسبت به معارف الهیه که از سطح افنسبت به بطون، جنبه َمَثل به خود می

د َمثَلهایی هستند که برای نزدیک کردن معارف باشنعادی بسی بلندتر و باالتر می

که  ۲2و عنکبوت، آیه  0۷اند و برای آن به سوره اسراء، آیه نامبرده به افهام زده شده

 «3»نماید. داند، استشهاد میتعقل مَثَلهای قرآنی را فقط برای عالمان ممکن می

ت معرفتی قرآن به صورهای و در تفسیر المیزان، با اشاره به ضرورت عقلی وجود الیه

ای روایات ظهر و بطن، دیگر نیازی به بررسی مخفی در ورای ظواهر، با بیان حاشیه

 «2»کند. سندی آن احساس نمی

ایشان مراتب مختلف معنایی قرآن را بر حسب مراتب و درجات قرب و بعد از خداوند 

ن داند و با بیاشود، قابل شناخت میمتعال که موجب تفاوت در سطوح علم و عمل می

 اصناف مذکور در قرآن همچون مخلصین و موقنین و منیبین و

 3۷8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»بیند. مند میعالمین و ... هر صنفی را از نوع خاصی از معارف باطنی قرآن بهره

ه تأویل کند کعالمه طباطبایی در بیان معانی مذکور برای تأویل، به دیدگاهی اشاره می

عنایی از معانی آیه، که فقط خداوند و راسخون در علم از آن آگاهند، تعریف را به م

کرده است و رجوع آن را به وجود معانی متعددی برای متشابه که بعضی در پس بعضی 

داند ای دیگر دور از دسترس افکار عموم است، میدیگر بوده و برخی قابل فهم و پاره

لزوم ترتب طولی آنها را برای پرهیز از محذورات و در بیان ارتباط این معانی با هم، 
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استعمال لفظ در بیش از یک معنا متذکر می شود، اما این ترتب طولی به دو شکل بیان 

شده است: اول آنکه این معانی لوازم مدلول ظاهری لفظ باشند بطوریکه برای لفظ، 

و به همین ترتیب، اش، الزمی دیگر یک معنای مطابقی و برای آن، الزم و برای الزمه

معانی طولی باشد، دوم آنکه این معانی متعدد به نحو ترتب باطن بر ظاهرش، قرار گرفته 

باشند یعنی اراده معانی متعدد ورای لفظ عین اراده معنای ظاهری لفظ باشد، برای مثال 

در زبان عربی، در عین طلب سقایت، طلب سیراب شدن و طلب رفع « اسقنی»تعبیر 

ی و طلب کمال وجودی را می رساند که عین همان طلب سقایت است. حاجت وجود

«3» 

شود که وی دیدگاه دوم را پذیرفته و از صریح عبارت عالمه در جای دیگر استفاده می

 «2»است. 

ند، کتعریف می« معانی باطنی آیات»مرحوم عالمه، در رد این دیدگاه که تأویل را به 

 نویسد:می

رای معانی مترتب بر یکدیگر است، معانی که بعضی ما فوق هر چند آیات قرآن دا»

ار تواند آن را انکبعضی دیگر بوده و بجز کسی که از نعمت تدبر محروم است نمی

 و مخصوصاً آن که از -کند، ولیکن باید دانست که همه آن معانی

 3۷۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ی زی که هست مراتب مختلفمعانی الفاظ قرآنند؛ چی -لوازم معنای تحت اللفظی است

شود که همه مردم، همه آن که در فهم و هوش و کم هوشی شنوندگان است باعث می

معانی را نفهمند و این با تأویلی که خداوند آن را برای غیر خود، غیر قابل شناخت 

ی گکند سازگاری ندارد، چرا که ظاهر وَمَا یَعْلَمُ تأویلَهُ إلّا اهلل گویای وابستمعرفی می

علمی فهم تأویل قرآن به تقوی و طهارت نفس است در حالی که درک لوازم باطنی 

معنای لفظ دایر مدار کندی و تیزی ذهن است و به تقوی و پاکی درونی انسان مربوط 

 «۱»شود. نمی
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ایشان در بحث روایی خود، پس از ذکر روایات ظهر و بطن قرآن، با بیان انطباق معنایی 

منان اسالم، بر جهاد با نفس و نیز آیات منافقین بر فاسقین از اهل آیات جهاد با دش

ایمان و نیز آیات گناهکاران بر اهل مراقبت و ذکر و سلوک در کوتاهی نسبت به یاد 

 گیرد که اولًا برایهایی از جری معانی قرآن را ذکر کرده و از آن نتیجه میالهی، نمونه

اهل آن و مخاطبینش می باشد و ثانیاً ظهر و بطن قرآن مراتبی از معانی بر حسب مراتب 

 «3»دو امر نسبی بوده و هر ظهری نسبت به بطن خود، ظهر است. 

 بررسی

توجه عقلی عالمه به ضرورت وجود بطن برای آیات قرآن و معرفی آن به عنوان 

گنجینه معارف دقیق و واالی قرآنی، در کنار عنایت به روایات این باب، قابل تحسین 

توان گفت کنند، میده اما نظر به اینکه عالمه، تأویل را به حقایق متعالیه تعریف میبو

ای هستند که در آن بطن آیات، دو مقوله جداگانه« بطن قرآن»و « تأویل»در نظر ایشان، 

ای در ورای الفاظ که لفظ همزمان به صورت مطابقی بر ای است به معانی نهفتهاشاره

 ند و در اینصورت،کهمه آنها داللت می

 3۷3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

از جهت ناسازگاری با روایاتی که ظهر را به تنزیل و بطن را به تأویل معرفی کرده و یا 

ی برند قابل تأمل و بررساین دو واژه را به صورت مترادف، به جای یکدیگر به کار می

 است.

 آیت اهلل معرفت

استاد معرفت که توجه شایانی به مقوله بطن قرآن کریم داشته است از میان چهار معنای 

م عام مفهو»و « مآل و عاقبت امر»و « تعبیر رؤیا»و « تأویل متشابه»تأویل که عبارت از 

یه آ« بطن»و « معنای ثانوی کالم»باشد، معنای چهارم را همان می« انتزاعی از فحوای آیه
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 «۱»داند. به این معنا را برای تمام قرآن قابل تصور میدانسته، تأویل 

در نظر ایشان بطن عبارت از کلیه لوازم غیر بّین کالم است و تفسیر ظاهری، بیان مدلول 

این چنین بطنی از آیات که تعبیر دیگری « 3»ظاهری و لوازم بیّن آن را بر عهده دارد. 

است، از طریق الغاء « وص الموردالعبره بعموم اللفظ، ال بخص»از قاعده اصولی 

ی ی کلخصوصیات از عناصر غیر دخیل در هدف و پیام اصلی آیه بدست آمده، قاعده

 «2»گیرد. حاصل از این فرایند، خود آیه را نیز به عنوان بارزترین مصداق در بر می

استاد معرفت بر این باورست که هر باطنی که از غیر این راه منطقی بدست آید، 

 «۲»ک از مصداق بارز و برجسته تفسیر به رأی خواهد بود. بالش

ته، را به همین معنا دانس« ظهره تنزیله و بطنه تأویله»ایشان تأویل مورد اشاره در روایت 

بدین ترتیب راه جری قرآن در طول زمان و بر اشخاص و گروههای مختلف را همین 

از قرآن، آیاتی از آن، با نماید بطوریکه بدون أخذ چنین قواعدی روش معرفی می

 مرگ قوم و أهل آن، خواهند مرد و رسالت پویای خود را

 3۷2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»در هدایت بخشی به دیگر اقوام و اشخاص از دست خواهند داد. 

ایشان برای تضمین صحت طی چنین فرایندی در تأویل آیات، رعایت مناسبت نزدیک 

نبودن مدلول باطنی از مدلول ظاهری آیه و نیز دقت در بین ظهر و بطن کالم و بیگانه 

را به « تنقیح مناط»و « سبرو تقسیم»الغای خصوصیت براساس معیارها وضوابط قانون 

عنوان دو معیار رسیدن به قاعده کلی نهفته در بطن آیه، ضروری دانسته و عالمت آن را 

 «3»نماید. فی میدرج مدلول ظاهری آیه در تحت این قاعده استخراج شده معر

( که برای غنایم جنگی مقداری را به خداوند و ۲۱و برای نمونه، از آیه خمس )انفال، 

دهد، شمول خمس را در هر منفعت، اعم از جنگ و رسول و ذوی القربی اختصاص می

 اْ نماید، هم چنانکه آیه شریفه أَنفِقُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ وَلَا تُلْقُوغیر جنگ، استخراج می

( را برای لزوم، پرداخت هر گونه مالیاتی به حکومت ۱۷3بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ )بقره، 
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اسالمی در راستای سر بلندی دین و تحکیم و تثبیت کلمه اهلل بر روی زمین مناسب 

 «2»بیند. می

و  ماستاد معرفت با استفاده از مقوله بطن قرآن و با طرح اینکه ظاهر قرآن، با مفهو

مدالیلی واضح، برای افکار بسیط و عادی عموم بوده و در عین حال، مدالیل باطنی 

آیات که با تدبر و تفکر قابل دسترسی است، جوابگوی نیاز افکار متعمق و تشنه معارف 

باشد، مسئله نزول قرآن به زبان عرب قوم پیامبر و توجه خطاب آن به همه اقوام و می

 «۲»بل حل می داند. انسانها تا قیامت را قا

 نویسد:ایشان در مورد تفسیر عرفانی )رمزی و اشاری( می

 در اینجا برای اهل عرفان تفاسیری هست که براساس تأویل ظواهر آیات و

 3۷۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ست گذاری شده اأخذ به باطن تعابیر )قرآن( بدون توجه به داللتهای ظاهری آنها، پایه

شاره بر اساس اصطالح خودشان می باشد و از اطراف و جوانب و بر داللت رمز و ا

کالم استفاده می کنند نه از صریح الفاظ و داللت کالم. آنان برای ظواهر تعابیر، 

باطنهایی را فرض کرده و آنها را بر قرآن کریم حمل می کنند و در این راه بر ذوق 

 «۱« »مردم است. کنند که ماورای فهم معمولیای استناد میعرفانی ویژه

مردن و ش« تفسیر آیات»و این چنین تأویالت باطنی را تنها از راه خارج کردن از دایره 

 که بر ذهن و قلب اهل عرفان« ءء یذکر بالشیالشی»آنها از مقوله پدیده تداعی معانی و 

 «3»داند. کند؛ قابل قبول میو صوفیه و ... خطور می

 بررسی

ای منطقی و علمی در فهم بطن و کیفیت استخراج بطون، شیوه استاد معرفت، با اتخاذ

روشی مطمئن را انتخاب نموده، همچنانکه حیات قرآن را در جری آیات به این شیوه 

دقیق دانسته، در کنار آن به ضوابط و معیارهای استفاده صحیح از این قاعده، التفات 
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رسیدن به بطن قرآن را فقط در همین شایانی نموده اند. اما به نظر می رسد نمی توان راه 

شیوه منحصر دانسته و بطون بدست آمده از غیر این طریق را، تفسیر به رای خواند، چرا 

که با بررسی نمونه های روایی بطن قرآن و در بیان راهیابی به بطن آیات، خواهیم دید 

نایه و ه و کای دیگری همچون تشبیکه بعضی از بطون قرآن، با روشهای ادبی و محاوره

یا تجرید آیه از خصوصیات و بیان مصادیقی برای معنای تجرید شده، بدون اخذ قاعده 

ای کلی و ... استخراج شده که پذیرش آنها به عنوان بطون آیات، بدون هر گونه مانعی 

 «.2»نماید علمی، ممکن و آسان می

 3۷3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ب( اهل سنت

 اشاره

ان متعدد اهل سنت، به ذکر آراء و اندیشه های کسانی که دارای ایده و از میان دانشمند

ای مطرح در زمینه بطن قرآن بوده و به بعضی از جوانب و ویژگیهای فرعی این مقوله 

 نماییم:اند، ذیلًا اشاره میپرداخته
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 (-ه 283سهل بن عبداهلل تستری )م 

یت نبوی ظهر و بطن قرآن را این چنین شرح سهل تستری، در مقدمه تفسیر خود، روا

 دهد:می

ای در قرآن نیست مگر اینکه دارای چهار معنا است: ظاهر و باطن و حد و مطلع که آیه

ظاهر تالوت آن است و باطنش فهم آن و حد، احکام حالل و حرام و مطلع، اشراف 

س علم ظاهر قلب بر مراد از آن است که از ناحیه خداوند عز وجل صورت گیرد، پ

 «۱»علم عمومی است و فهم باطن و مراد از آن، علم خاص است. 

 گوید:تستری در جای دیگر، در اهمیت علم باطنی قرآن می

خداوند متعال هیچ ولیی را از امت پیامبر )ص( به والیت نرساند مگر آنکه علم قرآن، 

 «3»ظاهری یا باطنی آن را به او یاد داده است. 

ؤالی درباره مراد از باطن قرآن می افزاید که باطن فهم آن است و همانا و در پاسخ به س

و علیرغم تأکید بر تهذیب و تزکیه نفس و جهاد با آن و « 2»فهم قرآن مراد الهی است 

اخالص و اجتهاد در عبادت الهی، از روش کشف و شهود برای تفسیر خود استفاده 

هایی را برای اصالح نفس انسان و یامکند از فحوای آیات، پکند بلکه سعی مینمی

 تثبیت توحید و هدایت و تذکر او به سوی توجه به خداوند متعال استخراج کند.

 3۷6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

وی در تفسیرش، در مواردی، در کنار تفسیر باطنی آیه به تفسیر ظاهری نیز اشاره 
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خْلُقُ مَا لَا تَعْلَُمونَ به تفسیر وَیَ 0کند، به عنوان نمونه وی در ذیل سوره نحل، آیه می

 کند وظاهری آیه و مراد از این مخلوقات الهی براساس روایتی از ابن عباس اشاره می

باطن آن را، تعلیم الهی ادب در موارد قصور عقل از ادراک آثار صنع و فنون علم 

ی تفسیر ظاهرچنانکه در موارد زیادی، در طول تفسیرش، به بیان هم« ۱»داند، الهی، می

 کند.آیه اکتفا کرده از تأویل آن خودداری می

 بررسی

در دیدگاه سهل تستری، علیرغم پسندیده بودن تعریف وی از بطن در راستای روایت  

توان تمام بطون و دریای معارف و اشارات قرآنی را در صرف مطرح در این زمینه، نمی

بسا معارفی که پس از فهم مراد الهی  فهم مراد الهی از ظواهر آیات خالصه نمود و چه

و با تعمق و تدبر بیشتر در آیات مختلف و اسرار الفاظ قرآن، بتوان به استخراج اشارات 

و لطایف و قواعدی پرداخت، که شایسته معجزه جاوید و الهی همچون قرآن کریم 

 باشد.

 ه( 010ابو حامد غزالی )م 

رداختن به باطن قرآن در میان اهل سنت دانشمند بزرگ اهل سنت، که از پرچمداران پ

آید، اکتفا به تفسیر ظاهری را نادرست دانسته و معتقد است که معانی به حساب می

و با اشاره به روایاتی همچون « 3»توان در تفاسیر ظاهری آن خالصه کرد قرآن را نمی

یز ده است و نروایت امیر مؤمنان )ع( که از اعطاء فهم قرآن به بعضی از بندگان خبر دا

روایت ظهر و بطن قرآن و روایت حاکی از توانایی تفسیر سوره حمد به اندازه حمل 

 افزاید که تکرارهفتاد شتر توسط حضرت علی )ع(، می

 3۷۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

بسمله تا بیست بار توسط پیامبر اکرم )ص( جز برای تدبر در باطن معانی آن نبوده است 
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یامبر )ص( برای ترجمه و تفسیر ظاهری آن نیازی به چنین و گرنه شخصی همچون پ

سیر توان با تفمسعود را نمیچنانکه علم اولین و آخرین مورد نظر ابنتکراری ندارد، هم

وم رسد که علظاهری آن بدست آورد و از این روایات و روایاتی دیگر به این نتیجه می

 «۱»مندرج در قرآن نهایتی ندارد. 

لزومی برای بررسی سندی روایت ظهر و بطن احساس نکرده، صحت  و پس از این،

داند، اما در کنار آن بر استفاده از روایات و داللت این روایت را غیر قابل انکار می

 «3»زد. ورمنقوالت در تفسیر آیات برای پرهیز از وقوع در تفسیر به رأی تأکید می

ت آن را نیازمند صرف یک عمر غزالی که کشف اسرار بعضی از آیات و بلکه کلما

بیند بر آن است که راسخون در علم به اندازه جوشش علم و صفای قلب و کامل می

تدبرشان، توانایی کشف بعضی از آنها را داشته و استیفاء و دریافت تمام معارف را 

 «2»داند. خارج از توان مخلوقات می

 گوید:اهتمام به آنها، می وی در لزوم پذیرش روایات و آرای منقول در تفسیر و

... و دانسته شود که سستی در رعایت تفسیر ظاهری آیه، قبل از هر چیز، جایز نیست و 

قبل از اطمینان از ظاهر آیه، طمعی در وصول به باطن آن نباید وجود داشته باشد و هر 

، هکس فهم اسرار قرآن را ادعا نماید در حالیکه تفسیر ظاهری را به خوبی فرانگرفت

همانند کسی است که رسیدن به اندرون خانه را قبل از عبور از درب آن ادعا کرده 

است، یا همانند کسی است که بدون فراگیری زبان ترکی، ادعای فهم مدالیل کالم 

ترکها را داشته باشد، چرا که تفسیر ظاهری به منزله تعلیم زبانی است که برای فهم 

 «۲»گریزی از آن نیست ... 

 3۷0، ص: ۲خصصی، جکتب ت

 وید:گغزالی، همچنین عملکرد باطنیه را در تأویل آیات قرآن مورد انتقاد قرار داده، می

و گاهی باطنیه تأویل آیات را در مقاصد فاسد همچون فریب مردم و دعوت آنان به 

برند پس قرآن را بر اساس رأی و مذهبشان بر اموری سوی مذهب باطل خود، بکار می
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 «۱»باشد. دانند که آن معانی مورد نظر آیات نمیند که به یقین میحمل می کن

و در جای دیگر تصریح می کند که نه باطنی است تا ظاهر را مردود شمارد و نه 

کند، از معنا ظاهری تا اسرار باطن را طرد کند بلکه او بین ظاهر و باطن را جمع می

غزالی « 3»ماند. لمات هم غافل نمیکند و از اسرار پنهان در وراء کمحسوس شروع می

تفسیر باطنی آیات را در مقابل تفسیر ظاهری و در تعارض با آن نمی بیند و بلکه آن را 

تعمیق کننده معنا و مدلول ظاهری آیه و سبب ازدیاد اثر تعلیمی آیه می شمرد و در 

( به کنار زدن ۱3 خود، بعد از شرح آیه َفاخلَع نَعلَیکَ ... )طه،« مشکوه األنوار»رساله 

 نویسد:تفکر در دو دنیا می

گمان نکن که این نمونه تفسیری و روش مثل یابی، به معنای اجازه و رخصت من به 

دفع ظواهر آیه و ابطال آن است تا اینکه بگوییم که همراه موسی اصلًا پاپوشی نبوده 

ابطال  چرا که -حاشا هلل -است و چنین خطابی را حضرت موسی )ع( نشنیده است

ظواهر، دیدگاه باطنیه است که با تک چشم به یکی از دو عالم نگریسته اند و در موازنه 

چنانکه ابطال اسرار آیات روش حشویه است اند، همبین این دو عالم دچار جهل شده

کند حشوی و ظاهری است و کسی که فقط به پس کسی که فقط به ظاهر التفات می

 و کسی باطن می پردازد باطنی است 

 3۷۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

که بین آندو جمع کند کامل است ... بلکه می گویم که موسی )ع( از امر به خلع نعلین 

کنار گذاشتن دو دنیا را فهمید و باکندن پا پوش خود امر ظاهری را امتثال نموده و 

 «۱« »باکندن دو عالم از خود، امر باطنی را اطاعت کرد.

ه جمع بین ظاهر و باطن را در مورد حدیث نبوی عدم دخول چنانکه همین مسئلهم

 «3»شود. مالیکه در خانه ای که تصویر سگ در آن باشد متذکر می

 بررسی
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 (-ه 838محی الدین ابو بکر بن عربی )م 

ابن عربی که به تشابه و تطابق مثلث انسان و هستی و قرآن در دو بعد ظهر و بطن معتقد 

مقوله بطن داشته و با استفاده از روایت ظهر و بطن قرآن که در است، نگرشی عرفانی به 

آن از وجود حد و مطلعی نیز برای هر آیه سخن رفته است، این را به اشیاء هستی نیز 

 «2»آید. تعمیم داده و در صدد شرح و بیان مراد از بطون اشیاء و حد و مطلعشان بر می

 عضی از اشارات عرفانی خودوی که قایل به تفاوت تأویل و تطبیق است، ب

 288، ص: ۲کتب تخصصی، ج

داند، به عنوان نمونه در مورد داستان فیل و سپاه حبشه را از جنس تطبیق و نه تأویل می

 گوید:می

هی ال تقبل التأویل کأحوال القیامه وأمثالها وأما التطبیق فاعلم أن أبرهه النفس الحبشیه 

 «۱»بیت اهلل بالحقیقه واالستیالء علیها ...  لما قصد تخریب کعبه القلب الذی هو

این )داستان( همچون احوال قیامت و مانند آن، قابل تأویل نیستند ولی تطبیقشان به این 

است که بدانی زمانی که ابرهه نفس قصد تخریب کعبه دل را که در حقیقت خانه 

 خواست بر آن مسلط شود ...خداست )خانه حقیقی خداست( و می

( نیز آن را غیر قابل تأویل دانسته ولی آن را بر قوای ۲۱ی خمس )انفال، ورد آیهو در م

 «3»کند روحانی انسان تطبیق می

و ما بعد، از سوره  20اما وی در جریان داستان حضرت نوح و کشتی او، در ذیل آیه 

ده شهود، پس از ذکر تفسیر آن و لزوم ایمان به این جریان تاریخی همان گونه که واقع 

 گوید:و در تفاسیر ظاهری بیان گردیده است، می

و أما تأویل آن محتمل است که طوفان، همان بحر هیولی )ماده( باشد که فرد مادیگرا 

 «2»شود ... در آن غرق می

مال گردد ولی احتو این چیزی است که سبب مبهم شدن مراد وی از تأویل و تطبیق می
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جا، آن معنای حقیقی مختفی در ورای کلمات باشد می رود مقصود وی از تأویل در این

رغم عدم داللت روشن لفظ بر آن، مورد اراده حقیقی و اصلی الهی قرار  -که عل

گرفته و در کنار آن و به تبع آن، مدلول ظاهری آیه نیز مورد نظر بوده است بطوریکه 

ین مدلول مطابقی ادر داستان سوره فیل، نمی توان گفت مراد الهی به امری ورای معنا و 

داستان تعلق گرفته است بلکه غرض ذکر خود همین جریان و تأمل در آن است 

 چنانکه مراد از اخبار قیامت، تنبه به معنای هم

 28۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

دیگری غیر از معاد و احواالت آن نیست و لذا این گونه آیات قابل تأویل نیستند یعنی 

اب مثال و نمود بوده، حقیقت در غیر آن نهفته است، اما نمی توان گفت ظاهر آن ازب

قابل تطبیق است یعنی می توان برای مدلول ظاهری آن، نمونه های مشابهی یافت که در 

 باشد.آن مالکها و خصایص اصلی و مؤثر این داستان، جاری می

ر کرمورد اشاره م« عبرت»ابن عربی از طرفی، بر اهل ظاهر خرده گرفته و مقصود از 

گوید که آنانکه بر ظاهر جمود داند و میقرآن را عبور از ظاهر به باطن آیه می

ورزند، از صورت ظاهر هرگز عبور ننموده و عبرت گرفتن را تنها به تعجب نمودن می

و از طرفی دیگر به شدت بر باطنیه و کسانی که ظواهر احکام « ۱»اند. منحصر دانسته

و چون « 3»تازد دت و شریعت را از خود ساقط دانسته، میشرعی را نادیده گرفته و عبا

داند که بعضی ظرفیت تحمل معانی باطنی و عمیق مورد پسند وی را نداشته، او را به می

ا پیش دهد پیشهای گوناگونی از جمله باطنیه بودن متهم خواهند کرد، ترجیح میتهمت

 راه عرفا را از باطنیه جدا نموده و بنویسد:

ا در تعبیر بین اشاره و تحقیق فرق گذاشتیم تا کسانی که مآخذ و منابع اهل اهلل را و همان

نمی دانند، خیال نکنند که آنان ظواهر را به کناری زده و آنان را به باطنیه منسوب 

نمایند چرا که این از آنان بعید است بلکه آنان قایل به طرفین )ظاهر و باطن( هستند ... و 

ده بین دو طرف ظاهر و باطن است که در سنت و معرفت کامل شده این فرد جمع کنن
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 «2»است. 

وی راه کشف و شهود و مجاهدت و اخالص عبادی در راه خدا را تنها راه رسیدن به 

داند ولی برای کسی که باطن قرآن دانسته و قرآن را مملو از علوم اولین و آخرین می

 «۲»چشم بصیرت او باز شده است نه غیر او. 

 283، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 بررسی

ول مبانی برد، اعربی، از دو مبنا در تقسیر و فهم باطنی آیات بهره میرسد ابنبه نظر می

تصوف و عرفان نظری که در آن از مصطلحاتی همچون هیولی )ماده( و ... استفاده 

ر بشود و در انتساب این مصطلحات به آیات قرآنی، نوعی تکلف و تحمیل آراء می

قرآن مشهود است و دوم از راه شهود و سلوکی بهره می جوید که حجیتی بر دیگران 

نداشته، متحمل صحت و سقم است که بررسی آن را در قسمت حجیت خواهیم داشت 

و از این دو جهت، در صحت تفاسیر باطنی وی و میزان ارتباطش با الفاظ و مدلول 

 ظاهری آن، ابهاماتی وجود دارد.

ث التفات به معانی باطنی آیات و تفکیک بین اشاره و تحقیق و از نوع اشاری اما از حی

دانستن تفسیر خود، و نیز جمع بین ظواهر و بطون آیات، با بسیاری از مفسرانی که راه 

 اند مشترک است.صواب را در تفسیر باطنی آیات در پیش گرفته

 (-ه 711ابو اسحاق شاطبی )م 

ان اهل سنت، بیشترین عنایت را به مقوله بطن قرآن داشته شاطبی که از میان دانشمند

، با را به این بحث اختصاص داده« الموافقات فی أصول الشریعه»است، قسمتی از کتاب 

مسلم گرفتن وجود این بعد قرآنی مراد از بطن را، فهم مراد الهی از آیات معرفی کرده 

دهد و هر گونه تفسیری غیر از می و آن را در راستای آیات تدبر و تفکر در قرآن قرار
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آن از روایات ظهر و بطن را اثبات امری زاید بر چیزی که صحابه و ما بعد آنان بر آن 

داند که نیاز به دلیل قطعی برای اثبات دارد چرا که آن تفسیر از روایت را، اند، میبوده

 «۱»داند که باید قطعی باشد. منجر به حکم در تفسیر کتاب الهی می

 282، ص: ۲کتب تخصصی، ج

آورد که در آنها هایی از آیات را میوی برای این تفسیر از روایت بطن قرآن، نمونه

 و می افزاید:« ۱»فهمی عمیق ورای مدلول ظاهری آن ارایه شده 

بدان که اگر خداوند تفقه و علم را از گروهی نفی کرده است بخاطر توقف آنان در 

ای اثبات هی از آن است و چنانکه تفقه و علم را برای عدهظواهر و عدم فهم مراد ال

 «3»کرده بخاطر فهم مراد خداوند از خطابش یعنی همان باطن آن بوده است. 

شاطبی در مورد جواز پرداختن به بطن قرآن بر آن است که بدون دلیلی از قرآن و یا 

و « 2»ن آیات پرداخت توان از ظاهر دست کشیده و به باطسنت یا اجماع مسلمانان، نمی

شخیص ای را برای تبا مبتنی دانستن فهم باطنی آیات بر ظواهر آن، در یک کلمه قاعده

کند و آن اینکه اقتضای تحقق مخاطب به وصف مراد بودن آن باطن از آیه، بیان می

وان آن را تعبودیت و اقرار به ربوبیت الهی را داشته باشد، بدین ترتیب است که می

تر، دو و به صورت جزیی« ۲»رای آیه دانست که قرآن برای آن نازل شده است باطنی ب

ر کند: اول آنکه بر مقتضای ظاهشرط را برای صحت باطن استخراج شده از آیه بیان می

و در راستای مقاصد و فهم عربی باشد و دوم آنکه شاهدی از نصوص یا ظواهر دیگر، 

 «3»برای آن اقامه شود. 

از جمله  شود کهاین دو شرط را در مثالهایی از تفاسیر باطنیه یادآور میوی عدم تطبیق 

( است که به وراثت امام از علم پیامبر ۱6آنها، تفسیر آیه وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوَُد )نمل، 

هم چنانکه بعضی از تفاسیر حروف مقطعه و تفسیر باطنی « 6»)ص( تأویل شده است. 

ی ابل تصحیح و بعضی دیگر را از جنس تفاسیر باطنیه معرفسهل بن عبداهلل تستری را ق

 «۹»کند. می
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 28۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

د داند که سر منشأ آن از خوو ضمناً مقبولیت بعضی از الهامات قلبی را به این شرط می

قرآن باشد نه اینکه از غیر قرآن نشأت گرفته و قرآن تابع آن گردد، تا اینکه نسبت این 

 «۱»به آیه، نوعی تحمیل نظریات بر قرآن محسوب نگردد.  هاالهام

 بررسی

شود که وی روایت بطن قرآن و در گرچه ابتدایاً از کالم شاطبی این مطلب توهم می

پذیرد اما اختصاص قسمتی از کتابش به این مقوله و بیان نتیجه این بعد قرآنی را نمی

 اینکه وی، مسئله بطن قرآن را فراترشروط و بعضی از آثار و فواید آن صریح است در 

از یک روایت مرسل دانسته و مستند به دلیل عقلی و یا دیگر روایات می داند بطوری 

که حتی در صورت نپذیرفتن روایات این باب، انکار ژرفای قرآن را نمی توان به وی 

 نسبت داد.

ی ون آن معنارسد چنانچه مراد شاطبی از شرط دوم صحت بطن، تأیید مضمبه نظر می

باطنی به وسیله روایات و آیات دیگر باشد قابل قبول است ولی اگر مرادش این بوده 

که معنای باطنی حتماً باید در ظواهر یا نصوص روایات نبوی و آیات قرآن وجود داشته 

باشد، این در واقع ارجاع باطن به ظاهر بوده، مستلزم انکار معارفی است که در غیر 

سوره  ۱6چنانکه مشابه دانستن تفسیر آیه اند. همسنت نبوی پنهان شدهظواهر آیات و 

دانیم نمل به وراثت علم امام از پیامبر )ص( با تفاسیر غیر مقبول باطنیه را صحیح نمی

ای جز امکان وراثت چرا که تجرید خصوصیت از شخص وارث و موروث عنه، نتیجه

لوم حضرت در پی ندارد و این مطلب با امام از پیامبر )ص( در همه امور، از جمله ع

ظاهر الفاظ آیه بیگانه نبوده، شواهدی فراوان از سنت نبوی بر آن وجود دارد و همچنین 

دیدگاه شاطبی در مورد لزوم اقامه دلیل برای پرداختن به باطن آیات را در قسمت 
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 ضوابط و معیارها، بررسی خواهیم کرد.

 283، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 (-ه 714بدرالدین زرکشی )م 

زرکشی در البرهان، در فصلی جداگانه به دریای عمیق و فهم دقیق کتاب الهی اشاره 

کند که به فهم آن جز کسی که در علوم متبحر گشته است و در ظاهر و نهان تقوای می

و بر اینکه در قرآن علم اولین و آخرین، « ۱»شود الهی را رعایت کرده است نایل نمی

وجود است، تأکید کرده است و برآنست که چیزی در قرآن نیست مگر اینکه قابل م

 «3»کند. استخراج است و خود به بعضی از علوم اعداد و علم جمل اشاره می

توان از چهار قولی که از دیدگاه وی در مورد معنا ظهر و بطن و حد و مطلع را می

ا رین نقل می کند بدست آورد، آنجحسن بصری و ابو عبید و ابن مسعود و بعضی متأخ

که قول ابو عبید که ظاهر قرآن را خبر از هالکت پیشینیان و باطنش را عبرت و وعظ از 

هر چند وی پس از اندی، ظاهر « 2»آنها دانسته است را أقرب أقوال معرفی می کند. 

طالع از قرآن را تالوت و باطن آن را فهم آن و حد را احکام حالل و حرام و مطلع را ا

اما از مصادیق فهم مراد الهی از آیات قصص امتهای « ۲»داند وعده و وعیدهای الهی می

قبل، عبرت و وعظ گرفتن بوده، تعارض و تنافی بین این دو دیدگاه در مقوله بطن 

 نیست.

ی علوم مندرج در قرآن، گویای زرکشی، دو روایت ابن مسعود و ابو الدرداء را درباره

داند که در ورای ظاهر بوده و با تفسیر ظاهری قابل ز معارف قرآنی میبُعدی دیگر ا

چنانکه پس از آن به بعضی از عبارات ابوحامد غزالی یابی نیستند. همتوجیه و دست

کند که تفسیر ظاهر را قبل از ورود به معانی باطنی، ضروری شمرده و اشاره می

 لغوی  افزاید که احاطه تفسیر ظاهر که همان معنایمی

 286، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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ذْ کند و برای آن به آیه وَمَا رَمَیْتَ إِ الفاظ است برای فهم حقایق معانی قرآن کفایت نمی

( اشاره ۱۲( و قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَیْدِیکُمْ )توبه، ۱۹رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللّهَ َرمَی )انفال، 

سبب تفاوت و تمایز خلق در معرفت تفسیر ظاهری  کند که فهم حقیقت این آیاتمی

 نویسد:بندی انواع آیات قرآن میو به صراحت، در تقسیم« ۱»گردد. نیز می

عبارات قرآن برای عموم مردم است و آن بهره سمع انسان است و اشارات قرآن برای 

خصوص مردم است که بهره عقل است و لطایف قرآنی برای اولیاء الهی است که 

بارت از مشاهده آنهاست و حقایق مخصوص انبیاء است که همان تسلیم شدن ع

 باشد.می

زرکشی در مورد تفسیر صوفیه از قرآن بر آن است که اینها جزو تفسیر شمرده 

شوند بلکه معانی هستند که در هنگام تالوت قرآن، به اذهان و قلوبشان خطور نمی

 است.« النظیر یُذکر بالنظیر»کند و از باب می

 بررسی

 رسد، هر چند شایسته بود کهتمام مطالب و دیدگاههای زرکشی قابل قبول به نظر می

پس از ذکر امکان استخراج علوم اعداد و علم جمل و سایر علوم از بطن قرآن، به لزوم 

شد تا توهم باز کردن پرهیز از تفسیر به رأی و أقوال بدون دلیل در قرآن، اشاره می

 تأویالتی از آیات، از کالم ایشان، پیش نیاید. مجال این چنین

 (-ه 111جالل الدین سیوطی )م 

سیوطی از صاحب نظران بنام اهل سنت در حوزه علوم قرآنی و سایر علوم، در کتاب 

االتقان خود، پس از بیان شروط و علومی که دانستن آن برای مفسر ضروری است، به 

 ف قرآن الزم است،علم موهبت که برای استخراج دریای معار

 28۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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اشاره کرده و بعد از آن، انواع علوم مندرج در قرآن را براساس روایت ابن عباس یاد 

شود که قسمتی از آن مخصوص دانشمندان و قسمی دیگر مخصوص پیامبر آور می

 «۱»)ص( است. 

طن ر را برای معنای بسیوطی، با اشاره به روایت نبوی ظهر و بطن قرآن، شش احتمال زی

 کند:ذکر می

. اینکه اگر باطن آیات را جستجو کنی و آن را با ظاهرش مقایسه نمایی، به آن معانی ۱

 یابی.دست می

اند و قوم دیگری به آن عمل خواهند ای نیست مگر اینکه قومی به آن عمل کرده. آیه3

 کرد.

 . ظاهر آیه، لفظ آن و باطنش تأویل آن است.2

 باشد.قرآن، ظاهر و باطنش وعظ و عبرت آموزی می. قصص ۲

شود و باطنش اسراری است . ظاهر آیه، آن معانی است که برای اهل علم، ظاهر می3

 یابند.که اهل حقیقت به آن دست می

. ظاهر، تالوت و باطنش فهم است و حد احکام حالل و حرام و مطلع اشراف بر وعده 6

 و وعید الهی است.

و برای رأی ششم، روایتی « 3»داند ها، رای چهارم را نزدیکتر به صواب میو از میان آن

آورد که در آن ظهر، تالوت و بطن به تأویل معرفی از ابن عباس را به عنوان تأیید می

هم چنانکه، وی بعضی از روایات و اقوال دانشمندان در مورد کثرت « 2»شده است. 

کم نمودن ظاهر قبل از باطن را متذکر شده و علوم موجود در قرآن و لزوم اتقان و مح

ن آورد که در آمی« لطایف المنن»در پایان جمالتی از شیخ تاج الدین بن عطاء اهلل در 

 از تفاسیر غریبه اهل دل و ارباب حقایق که علیرغم اقرار

 280، ص: ۲کتب تخصصی، ج

از  ن به فهم بعضیو اعتراف به ظواهر قرآن بخاطر گشوده شدن دلهاشان بر معارف قرآ
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 «۱»شوند، دفاع شده است. امور از ناحیه خداوند نایل می

وی در مورد کالم صوفیه، در تفسیر آیات، قول ابن صالح را در مورد کفرِ تفسیر 

انگاری، مطالب ابو عبد الرحمن سلمی و نسفی در عقایدش و تفتازانی را در شرح آن 

( تفاسیر غریبی که محمود بن حمزه ۹۷در قسمت بعدی کتابش )نوع « 3»آورد. می

ذکر کرده است، غیر قابل اعتماد دانسته و البته یاد آور « العجایب والغرایب»کرمانی در 

شود که وی آن را برای پرهیز و تحذیر از انجام چنین تفاسیری آورده است که از می

رِ م مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَجمله آنها، تفسیر بعضی از حروف مقطعه و نیز آیه الَّذِی جَعَلَ لَکُ

را « ناراً»( است که الشجر االخضر را به ابراهیم )ع( و 08نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنُْه تُوقِدُونَ )یس، 

 کند تا این مفاد بدست آید که باکه همان حضرت محمد )ص( است تفسیر می« نور»به 

نور وجودش اقتباس می نماییم.  ایجاد پیامبر از حضرت ابراهیم )ع(، ما دین خود را از

«2» 

 بررسی

رسد، سیوطی آنجا که وجود بطن را برای قرآن بر اساس روایت نبوی و با به نظر می

تکیه بر ادله روایی که معارف قرآن را در سطوح مختلفی دسته بندی می کنند، در کنار 

را در مورد  نبویکند که برداشت باطنیه از روایت اقوال صحابه، مسلم گرفته و سعی می

ارایه تفاسیری دور از ظاهر لفظ تخطئه کند، به خوبی پیش آمده، در مورد اختیار 

اختصاصی رأی چهارم در تعریف بطن، دچار کاستی شده، چرا که نص روایت ظهر و 

بطن، برای تمام آیات قرآن، باطنی معرفی می کند، در حالیکه قصص و سرگذشت 

 را به خودأقوام گذشته، قسمتی از قرآن 

 28۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

اختصاص داده است و از این جهت باطن آیات دیگر قرآن، بر اساس دیدگاه سیوطی، 

رود با ذکر مؤیداتی برای رأی ششم که بطن را ماند. هر چند احتمال میمبهم می
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داند؛ سعی کرده است که این خلل را جبران کرده و باب عبارت از فهم قرآن می

 طن را برای تمام آیات قرآن از طریق فهم ظواهر آنها باز بگذارد.شناخت ب

 (-ه 1271آلوسی بغدادی )م 

ای که آن را به تفسیر به رای و حکم کالم صاحب تفسیر روح المعانی، در ضمن مقدمه

صوفیه در قرآن اختصاص داده است، با تأیید وجود بعدی باطنی ورای ظواهر آیات، به 

کند تا اثبات این بعدی قرآنی را مسلم جلوه دهد، از جمله ک میبعضی از روایات تمس

این روایات، روایت ضحاک از ابن عباس است که قرآن را ذو شجون و فنون و ظهور 

یت ابن کند و نیز رواو بطون دانسته و ظهر آن را تالوت و بطنش را به تأویل تفسیر می

رجاع داده و روایتی دیگر را از مسعود که جویای علم اولین و آخرین را به قرآن ا

و سپس از میان اقوال دانشمندان در شرح ظهر و بطن، قول « ۱»آورد حسن بصری می

کند که طبق آن ظاهر آیه معانی آشکار و بارزی برای اهل علم و ابن النقیب را ذکر می

به  زسازد و نیباطن آن اسراری است که خداوند متعال، ارباب حقایق را بر آن آگاه می

کند که مطابق آن، ظهر شامل هر آنچه که تعریف دیگری از شخصی مجهول اشاره می

شود و یا در راستای به واسطه الفاظ و ترکیبات آن از جهت وضع و مدلول ذکر می

شوند، گردیده و بطن آن روح الفاظ یعنی کالمی را که استنباط احکام شرعیه واقع می

شود، هم چنانکه قول سوم رود، شامل میفراتر می بواسطه روح قدسی از درک ابزاری

 «3»دهد. مذکور در این تفسیر، ظهر را به تفسیر و بطن را به تأویل شرح می

 2۱8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 گوید:وی پس از اقامه ادله صریح و بعضاً ضمنی، می

ان را مای از ایای از عقل بلکه کوچکترین ذرهترین بهرهسزاوار نیست کسی که کم

ه بخواهد ای کدارد، منکر اشتمال قرآن بر بواطنی شود که مبدأ فیاض، بر بواطن هر بنده

ءٍ و مَّا دانستم که چنین شخصی با دو آیه وَتَفْصِیلًا لِّکُلِّ شَیْکند و ای کاش میافاضه می
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تمل بر ا مشکند و چگونه دیوان متنبی و ابیاتش رءٍ چه میفَرَّطْنَا فِی الکِتَابِ مِن َشیْ

داند و قرآن پیامبر )ص( و آیاتش که کالم پروردگار عالم است را از معانی بسیاری می

 «۱»بیند. آن خالی می

آلوسی، در صدد تصحیح کالم صوفیه در ذیل آیات قرآنی برآمده و بر آن است که 

کالمشان از باب اشارات به دقایق و نکات ظریفی است که بر ارباب سلوک منکشف 

و قابل تطبیق بر ظواهر مورد اراده الهی می باشد که از کمال ایمان و محض عرفان  شده

و همچنین در بیان فرق روش آنان با باطنیه، اعتقاد صوفیه به ظواهر « 3»گیرد. نشأت می

و مراد بودن آن را وجه تمایز شان شمرده و در جای دیگری از همین تفسیر به طور 

عت و حقیقت و طریقت و عدم تنافی و لزوم جمع بین مبسوطی به هماهنگی بین شری

 «2»آنها پرداخته است. 

 بررسی

رسد توجه وافر آلوسی به ادله مثبت باطن قرآن کریم و ذکر ادله صریح و به نظر می

یز تذکر باشند و نای که جز با تصور بعد ثانوی کالم یعنی بطن آن، قابل فهم نمیادله

ات و خارج نمودن آن از دایره تفسیر قرآن، دو گام مثبت اشاری بودن بطون عرفانی آی

وی بوده، انحصار فهم و راه رسیدن به بطون در سلوک و تصوف عرفانی، خالی از وجه 

 نماید. همچنانکه گزینش تعاریفی از بطن که می

 2۱۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

رش توجه ونگ جنبه عرفانی داشته و بعضاً از نوعی غموض نیز برخوردار است، گویای

 عرفانی و متصوفانه وی به مقوله بطن قرآن است.

 دکتر محمد حسین ذهبی )معاصر(
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دکتر ذهبی، عالوه بر اشاره به روایات صریح در مورد بطن قرآن، آیات تدبر و تفکر 

سوره محمد را برای داللت بر  3۲سوره نساء و آیه  03و  ۹0در قرآن از جمله آیه 

داند که از فی می داند و این آیات را خطاب به کسانی میوجود ظهر و بطن قرآن کا

اند ولی مراد الهی و مقصود از خطاب که فهم ظواهر عبارات قرآنی، بی بهره نبوده

 «۱»شوند. همان باطن آیات است را متوجه نمی

 گوید:وی در مورد وسعت معانی باطنی قرآن می

فهماند که برای ر صریح( به ما می... مجموعه این ادله )آیات و روایات صریح و غی

قرآن کریم ظهر و بطنی است؛ ظهر آن برای هر آشنا با زبان عربی، قابل فهم و بطن آن 

فهمند ولی معانی باطنی قرآن در حدی که درک را اصحاب موهبت و ارباب بصایر می

صور ت پذیرد بلکه آن امری فوق گمان ما و بزرگتر ازرسد پایان نمیقاصر ما به آن می

 «3»ماست. 

بد یامسعود، که علم اولین و آخرین را در قرآن موجود میو برای این امر به روایت ابن

( ۱۱۱ء )یوسف، ( و ... تَفصِیلَ کُلِّ شَی20ٍء )انعام، و آیات مَا فَرَّْطنَا فِی الِکتَابِ مِن شَیْ

 «2»ورزد. استناد می

تفسیر اشاری را دارای اصل و اساسی  وی، با استفاده از روایات ظهر و بطن قرآن،

 و صحابه پیامبر )ص( را داناترین به معانی ظاهری و باطنی « ۲»شرعی دانسته 

 2۱3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شود قرآن، معرفی کرده، لزوم تطابق معانی باطنی را با فهم صحابه از آیات یادآور می

ط ابن عباس، از نوع معانی و فهم رسیدن اجل پیامبر )ص( را از سوره نصر توس« ۱»

 «3»توان به آن رسید. داند که از طریق اشاره میباطنی می

البته وی در بررسی دیدگاههای شیعه، به تعدد بطون تا هفت وهفتاد بطن انتقاد کرده و 

هم چنانکه بطن « 2»آن را از خصایص نگرش شیعه امامیه به مقوله بطن دانسته است. 
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داند که بین مدلول ظاهری و باطنی صله روشنی وجود ن بطنی میمورد اشاره پیامبر را آ

 «۲»داشته باشد. 

 بررسی

ی بطن قرآن از آیات و روایات و رسد علیرغم التفات شایسته ذهبی به ادلهبه نظر می

جایگاه بطون در روش تفسیر اشاری، مبنای لزوم تطابق بطون با فهم صحابه را از وی 

قسمت ضوابط ومعیارها مورد بررسی قرار خواهیم داد. هم پذیریم و آن را در نمی

چنانکه اگر منظور وی از انکار بطون هفتگانه وهفتادگانه، انکار وجود چنین مضمونی 

اما این امر، از سویی « 3»تواند مورد قبول باشد به صورت صریح در روایات است، می

ر شیعه، بر تعدد بطون ی ضمنی متعدد، خصوصاً در مصادبه معنای عدم وجود ادله

نیست و از سوی دیگر قول به هفتاد بطن در بین کلمات اعالم فریقین مطرح شده است 

هم چنانکه مرحوم فیض کاشانی روایت بطون سبعه را « 6»و اختصاصی به شیعه ندارد، 

 2۱2، ص: ۲ظاهراً از مصادر روایی کتب تخصصی، ج

ز هفت و هفتاد بطن، عدد حقیقی نیست اهل سنت نقل کرده است و از سوی سوم مراد ا

بلکه تعبیری کنایی و همراستای روایت وجود علم اولین وآخرین از ابن مسعود و 

 «۱»اشتمال قرآن بر فنون و بطون و شجون از ابن عباس است. 

 . مخالفان2

 اشاره

ن ن قرآهایی از باطسنت، به نگرشاز میان دانشمندان فریقین، بعضی از صاحبنظران اهل

شود، اشکال کرده و بعضاً مخالفت ایشان، با اساس باطن قرآن از کالمشان برداشت می

که به علت برجسته بودن انتقادات و ایرادهایشان، نام آنان را در زمره مخالفان بطن 

ایم، هر چند در حقیقت آنان نه مخالف با بطن و ژرفای قرآن، که قرآن قرار داده
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ن باطنیه با این مقوله، بوده، اصل و اساس این بعد قرآنی مخالف با برخورد بعضی همچو

اند. و علیرغم این که شبیه به همین ایرادها بر باطنیه توسط دانشمندان را انکار ننموده

شیعه اثنا عشری مطرح گشته است اما به علت برجسته نبودن آن، نتوانستیم آنها را در 

ه توان یافت که با دیدگاه باطنیه را نمیزمره مخالفین قرار دهیم، چرا که کسی از شیع

مخالف نبوده و قایل به اصالت بطون قرآن و ظاهری و صوری و حجت نبودن ظواهر 

های مخالفان، فقط به آیات و انکار شریعت محمد )ص( باشد. بنابراین در دیدگاه

ی اکنیم که توهم مخالفتشان با اساس باطن قرآن رفته و یا انتقادهکسانی اشاره می

 اند.های باطنی داشتهای از برخی برداشتگسترده

 

 

 (-ه 410قاضی عبد الجبار معتزلی )م 

اب المغنی فی أبو»عبد الجبار اسد آبادی، از دانشمندان بنام مکتب اعتزال، در مجموعه 

، جزیی را به اعجاز قرآن اختصاص داده و در فصلی به ابطال اشتمال «التوحید والعدل

 پردازد وقرآن بر باطنی غیر ظاهر آن، بر اساس دیدگاه باطنیه، می

 2۱۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ده از أدله عقلی، بدون اشاره به روایت نبوی ظهر و بطن قرآن، سعی می طی آن با استفا

 «۱»کند وجود باطنی که ظاهر را بر آن داللتی نیست، منکر شود. 

وی با تخطئه داللت اختالف ظاهری آیات بر وجود باطنی هماهنگ در ورای آنها رفع 

 ی به بعد باطنی آناین اختالفات را با ارجاع به محکمات قرآن ممکن دانسته و نیاز

و در ضمن کالمش، به دلیل فرضی دیگر از باطنیه اشاره « 3»داند ها متصور نمیآیه

کند که بر اساس آن باطن قرآن، سبب امتحان و ابتالء مردم و ظهور تفاضل و تمایز می

شود و در آن ادای چنین نقشی را توسط بین علمای حقیقی به قرآن و غیرشان می
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کن دانسته، با وجود آن نیازی به فرض بطون برای آیات قرآن احساس ظواهر آیات مم

 «2»کند. نمی

قاضی عبد الجبار، ضرورت اقامه قرینه در صورت اراده معنایی غیر ظاهری در کالم را 

گوید که اگر خداوند قصد به اشتباه انداختن و می« ۲»شود برای حکیم یادآور می

داد وآن اینکه از پندارند انجام نمیباطنیه می بندگان را داشت، کاری جز آنچه که

تنزیل قرآن، تأویلی باطنی را اراده کند که لغت و زبان شهادت نمی دهند و بدین 

( و تِبیَاناً 20ءٍ )انعام، کند که چگونه آیات مَا فَرَّطْنَا فِی الکِتَابِ مِن َشیترتیب سؤال می

( و امر به تدبر در قرآن، با دیدگاه باطنیه سازگاری 0۷ء وَهُدیً وَرَحمَهً )نحل، لِکُلِّ شَی

و اندکی بعد می افزاید اگر از ظاهر قرآن، باطنی اراده شود که با تعقل و « 3»دارد. 

تفکر در ظاهر بدست نیاید در این صورت فرقی بین نزولش به زبان عربی و زبان رومی 

 نیست و عالوه بر آن داللت ظاهر آیه، بر این 

 2۱3، ص: ۲ی، جکتب تخصص

هم « ۱»باطن مذکور اولی تر از داللتش بر باطنی دیگر متفاوت با باطن آن نیست. 

چنانکه پیش از آن آورده بود که اگر ظاهر بر باطن داللت لغوی داشته باشد آن دیگر 

باطن نیست و ظاهر است و چنانچه داللتی بر آن نداشته باشد، این به معنای عبث بودن 

 «3»ت. ظاهر قرآن اس

وی انگیزه باطنیه را از قول به ظاهر و باطن قرآن، مکر وفریب عموم مردم معرفی کرده 

 گوید:و می

گویند: قرآن دارای ظاهر و باطنی وتنزیل و تأویلی است و روایاتی وارد شده باطنیه می

و پس از او به سایر حجج  -رضی اهلل عنه -که تنزیل به پیامبر و تأویل آن به علی

ض شده است و شناخت آنان ضروری است تا اینکه شناخت مراد الهی ممکن تفوی

اند، آنان با باطن نمودن شود. و آن را راهی برای قدح و ضربه به اسالم و دین قرار داده

معارف قابل شناخت قرآن و سنت و ظاهری و صوری پنداشتن آن دو و قرار دادن 
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الهی، اما غیر موجود، بدست نمی آید، مرجع را در باطن آن دو که جز از ناحیه حجت 

ا اند و لذاند و در آن بزرگترین طعن ممکن را وارد نمودهباب معرفت اسالم را بسته

ضرر آنان بزرگ است چرا که آنها در ورای اسالم مخفی شده و اظهار انقیاد برای آن 

والشان بر اقکنند و اگر این شیوه را بر انسانهای ضعیف اعمال نمایند، ضرر مترتب می

بیش از ضرر ملحدین و سایر اعداء دین است که ظاهر شان برای طرد و تنفر از آنان 

 «2»کافی است. 

وی انتقادات دیگری، در خصوص حجت مورد نظر باطنیه و نقش او در بطون قرآن 

 کنیم.مطرح کرده که در قسمت دوم همین فصل به آن اشاره می

 2۱6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 بررسی

رسد قاضی عبد الجبار بدون التفات به روایات متعدد از ناحیه پیامبر )ص( و ه نظر میب

صحابه که بعضی معتبر بوده و بصورت صریح و بعضی با داللت ضمنی بر بعد باطنی 

اند، قرآن تأیید کرده و دانشمندان بسیاری آن را نقل و دالالت آن را تأیید نموده

 ه باطنیه برای بطن قرآن قایلند.درصدد انتقاد از خصایصی است ک

این اشکال قاضی عبدالجبار که فرض بطون اشتباه انداختن و تلبیس بر عموم را مستلزم 

است، همچون اشکال بر لزوم عدم فرق بین نزول قرآن، به زبان عربی و دیگر زبانها و 

م دنیز لزوم عبث بودن ظواهر قرآنی، همگی بر اساس دیدگاه باطنیه که قایل به ع

ارتباط بین ظهور و بطون آیات و نیز عدم حجیت ظواهر قرآنی است، قابل تصور بوده 

و ما در قسمت معیارها وضوابط، به لزوم رعایت چنین ارتباط و تناسبی خواهیم 

پرداخت و در قسمت دالیل وجود بطن قرآن اشاره خواهیم کرد که در ضمن قبول 

ظاهری آیاتی همچون آیه مّا فَرَّطْنَا فِی  داللت ظاهری آیات، تنها راه پذیرش تفسیر

( و ... که حکایت از وجود علوم و معارفی گسترده در قرآن 20ءٍ )انعام، الکِتَابِ مِن شَی
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کریم دارد، پذیرش بطونی برای آیات ورای ظواهر آن است که گنجینه معارف عمیق 

 آید.و گسترده قرآن به حساب می

آیات به آیات دیگر امری حق و مسلم است اما در  و هر چند ارجاع ظهور بعضی از

ای از متشابهات به کدام آیه از محکمات باید برگردانده شود و نیز با اینکه چه آیه

مطرح شدن احتمال و وجوه متعدد برای ارجاع متشابهات به محکمات در اثر دخالت 

 ات، دانشمندان ازآیات و روایات و قراینی دیگر در تعیین مفاد نهایی مجموعه این آی

افرادی آگاهتر از خود که به حقیقت قرآن و مراد جدی و نهایی الهی و نهفته در ورای 

شوند؛ همان چیزی که سبب نیاز نمیظواهر قرآن، به نحو قطع و صحیح مطلعند، بی

 شود.تمایز وتفاضل این عالمان و حامالن معصوم و حقیقی قرآن از غیرشان می

 2۱۹ ، ص:۲کتب تخصصی، ج

با قاضی عبد الجبار در مورد لزوم تناسب بطن با ظهر آیه و ضرورت اقامه قرینه در 

صورت عدم اراده ظواهر آیات، موافقیم اما محذوری هم در آن نمی بینیم که در 

مواردی خداوند متعال بطونی را اراده نماید که ظاهر را بر آن داللتی غیربین و غیر 

ن را بر عهده پیامبر )ص( و جانشینان او گذارده و ابزار آشکار باشد و وظیفه تبیین آ

شناخت قراین را به گونه ای خاص در اختیار آنان قرار دهد تا فقط آنان مأمور تبلیغ از 

ناحیه خداوند متعال گردند، هم چنانکه با وجود روایات مأثور از آنان و رسیدن 

 حضور آشکار آنان و غیبت حجتیاقوالشان به دیگران، رسالت آنها انجام گرفته و عدم 

 شود.از میان آنان، خللی در این امر وارد نمی

بنابراین اغلب ایرادات قاضی عبد الجبار منصرف به اصل وجود بطن قرآن نبوده، متوجه 

های باطنیه در این خصوص است که بعضی بجا و قابل قبول و بعضی بعضی از دیدگاه

 است، صحیح به نظر نمی رسد. که با مبانی شیعه اثنا عشریه مشترک

 (-ه 728 -881أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه حرانی )
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ابن تیمیه در پاسخ سئوالی در مورد صحت روایت ظهر و بطن قرآن از پیامبر )ص(، 

 گوید:می

حدیث مذکور )للقرآن باطن وللباطن باطن إلی سبعه أبطن( را هیچ کس از اهل علم 

شود ولی از حسن بصری بصورت حدیثی یافت نمی روایت نکرده و در هیچ کتاب

 «۱»إنّ لِکلِّ آیهٍ ظهراً وبطناً وحَداً ومطلعاً ... »موقوف یا مرسل روایت شده که 

دو احتمال را برای آن « علم ظاهر و علم باطن»و در شرح مراد از باطن در عبارات رایج 

ه ه باطن است نظیر علم بذکر می کند، اول آنکه مراد علم به اموری باشد که متعلق ب

اعمال قلوب و علم به غیبیات که آن را تأیید کرده و آیات و روایاتی را در مورد وجود 

آورد و دوم شود، میچنین علومی که به جوانح و قلب و معنویات انسان مربوط می

 آنکه مراد علمی باشد که از اکثر مردم یا از بعضی 

 2۱0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

فهمش دور و مخفی باشد که خود بر دو نوع است، علمی باطنی که مخالف از آنان، 

علم ظاهری است و علمی که مخالفتی ندارد که نوع اول آن را باطل دانسته، اعتقاد به 

د و کنچنین علمی را کار یک فرد خاطی یا ملحد و زندیق و یا جاهل گمراه معرفی می

 «۱»باشد. رای دو احتمال صحت و خطا مینوع دوم که با ظاهر مخالفتی ندارد نیز دا

وی سپس به ادعای باطنیه و قرامطه از اسماعیلیه و نصیریه و نیز فالسفه و متصوفه و 

پردازد و پس از اشاره متکلمین در مورد وجود باطنی برای اسالم مخالف با ظاهرش می

ی از تأویالت و بعضشود هایی از تفاسیر باطنیه که در مصادر شیعی نیز یافت میبه نمونه

 گوید:ابن عربی، در جمع بندی می

این باب بر دو نوع است: یکی آنکه معنای مذکور به خودی خود اساساً باطل باشد و 

شود نیز باطل خواهد بود، دوم آنکه آن معنا، صحیح و حق دلیلی که برای آن اقامه می

ست و این همان است است اما برداشت و استدالل به آن از قرآن و حدیث نادرست ا

شود آن معنا نامیده می شود ... و این مورد اخیر )اشارات( یا ادعا می« اشارات»که به 
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صحیح با الفاظ خاصش مورد اراده الهی واقع شده، که آن افتراء به خداوند است نظیر 

شود ا می( همان نفس است ... و یا ادع6۹آنکه کسی بگوید مراد از تَذْبَحُواْ بَقَرَهً )بقره، 

که آن معنای اشاری از باب اعتبار و قیاس است نه از باب داللت لفظ که خود محتمل 

صحت و سقم است و به عنوان نمونه استفاده عدم امکان دسترسی به معانی قرآن جز 

( ... همچون برداشت عدم ۹۷برای قلوب طاهر از آیه ال یَمَسُّهُ إِلّا الْمُطَهَّرُونَ )واقعه، 

ًا ال تدخل المالیکه بیت»یکه در قلبی که کبر و حسد در آن است، از روایت دخول مال

 «3»از نمونه های صحیح چنین اعتبارات و اشاراتی است. « فیها کلب وال جنب

 2۱۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 نویسد:سُلمی می« حقایق التفسیر»وی سپس در ارزشگذاری کتاب 

ونه ای غیر از تفسیر رسیده از صحابه و و روشن شد که هر کس قرآن و حدیث را به گ

تابعین تفسیر و تأویل نماید، به خدا إفترا بسته، آیات و کالم الهی را تحریف نموده و 

 «۱»فتح بابی برای زندقه و إلحاد شمرده شده و بطالنش ضروری دین اسالم است. 

ن، نظیر آچنانکه پس از این، به تقییم و بررسی بعضی از مستندات روایی بطن قرهم

تفسیر فاتحه الکتاب، توسط امیرمؤمنان )ع( به اندازه بار چندین شتر، پرداخته و در 

فصلی جداگانه، به مسئله اختصاص دادن پیامبر )ص( بعضی از صحابه را به بعضی از 

علوم، و شواهد این مطلب اشاره و عدم تبعیض پیامبر )ص( در بیان علم دین به 

ه و روایاتش را برای داللت بر علم صحابه به اموری اصحابش را قول صواب دانست

 «3»کند. باطنی مخالف با ظاهر قاصر معرفی می

 بررسی

رغم تأیید فهم قرآن در سطوح  -شود که وی علاز ظاهر عبارات ابن تیمیه استفاده می

رای شود را بمختلف، تنها معانی مستفاد از ظاهر لفظ که به نوعی مدلول آن شمرده می

ر داند و غیر از آن را حتی اگر مشتمل باسناد و انتساب به آیات قرآن شایسته می صحت
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مطالبی حق باشد، در حکم اشاراتی می داند که نمی توان آنها را مورد اراده الهی 

معرفی کرده و به آیات قرآن نسبت داد و تا اینجا با وی موافقیم، اما آنجایی که وی 

 خواهد که دارای اشاره صریح بهون را فقط در روایاتی میادله اشتمال قرآن کریم بر بط

رسد وی از بعضی دیگر از روایات اهل سنت و بعضاً با سندی آن باشند، به نظر می

معتبر در کنار سایر روایاتی که به داللت تضمنی بر اشتمال قرآن بر بطون تأکید 

 کنند و نیز تأیید معظم علمای می

سنت، غفلت کرده و همین مسئله تشکیک وی در اهل 238، ص: ۲کتب تخصصی، ج

بطون عمیق آیات را موجب شده است و یک کاسه کردن باطنیه و فالسفه و متصوفه و 

متکلمین و نیز شیعه اثنا عشریه و حکم کلی و یکجا در مورد آنان را، برخوردی 

کرم )ص( مبر ادانیم هم چنانکه این دیدگاه او که فهم صحابه پیامحققانه و بایسته نمی

را مالک و محور فهم متأخرین از قرآن دانسته، هر گونه فهمی غیر مطابق با منقوالت 

آنان، غیر معتبر باشد، را نپذیرفته. صحیح آن است که راه فهم قرآن برای همگان باز 

بوده و مانعی در آن نیست که بعضی به فهمی از آیات دست یابند که پیشینیان و از 

اند که ما در قسمت مربوط به ضوابط و معیارها به این مطلب آن نرسیده جمله صحابه به

بینیم در این که پیامبر اکرم )ص( بیان بعضی از خواهیم پرداخت، هم چنانکه مانعی نمی

ای که مخل به ادای رسالت و تبلیغ دین نباشد، به بعضی از صحابه که اموری را به گونه

ک هستند، اختصاص داده و وظیفه تبیین آن را به دارای درجه باالتری از فهم و در

 عهده آنان قرار داده باشد که تفصیل آن را در بررسی آراء عبد الجبار معتزلی آوردیم.

 انتقادات مخالفان

 اشاره
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بعضی از صاحبنظران فریقین، با قطع نظر از اشکال سندی بر روایات و قبول یا عدم قبول 

ه آن در فصل مربوط به دالیل وجود بطن قرآن های روایی بحث باطن که بریشه

پرداختیم، اشکاالتی بر جنبه ها و نگرشهای مطرح در این بعد از قرآن، بیان کرده اند 

توان در چهار دسته، خالصه کرد. بعضی مربوط به نگرش خاص که مجموع آنها را می

مکتب  اتباعاند، بوده وبعضی دیگر به نگرش خاص فرقه باطنیه که همان اسماعیلیه

بیت، شیعه اثنا عشریه، مرتبط است؛ هم چنانکه ایراد مهمی که به بحث عقلی مقوله اهل

است  «امتناع استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا»بطن وارد شده، ارتباط آن با قاعده 

ر از ای دیگاند و در نهایت پارهکه اصولیین شیعه بصورت مبسوطی به آن پرداخته

 توان دریانتقادات را م

 23۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 قسم چهارمی جای داد.

 پردازیم.اکنون به بررسی این انتقادات چهارگانه می

 

 انتقاد به دیدگاه باطنیه -ألف

 اشاره

حث را های روایی این بقاضی عبد الجبار معتزلی که مخالف بعد باطنی قرآن بوده، پایه

 د:گویداند، خطاب به باطنیه میمخدوش می

کنید واجب است آیا ظاهر را بر آن داللتی هست یا خیر؟ اگر این باطن که تصور می

گویند اند و اگر بکند قرآن را عبث و بیهوده قرار دادهبگویند: ظاهر، بر آن داللتی نمی

هر به توانند از ظاشود آیا اهل لغت و زبان میکند به آنان گفته میکه بر آن داللت می

اند چرا که اگر پاسخ مثبت باشد ایشان باطن را به امری ظاهر برگردانده آن دست یابند؟
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توانند به آن باطن دست یابند و اگر پاسخ منفی دهند نقض قول قبلی تمام زبان دانان می

 «.۱»آنان مبنی بر داللت ظاهر بر آن باطن است 

 گوید:و در مورد حجت مورد نظر باطنیه می

ع( است باید علم به باطن را از طریق ظاهر آن یا از ناحیه حجت ]که مراد همان امام )

پیامبر )ص( یا با وحی و الهام دریافت نماید و اگر از طریق ظاهر کتاب آن را بفهمد، از 

توانند به آن شناخت پیدا کنند و چنانچه از طریق پیامبر به آن همان طریق، علماء نیز می

یغ را نسبت به همگان انجام داده، الزم است رسیده است، بدلیل آنکه پیامبر امر تبل

همگان به آن آگاه باشند و اگر این تبلیغ را مخصوص حجت قرار دهند گویا بعثت 

اند و بطالن آن معلوم است و اگر امام پیامبر برای مردم و تبیین عمومی را انکار کرده

سول و پیامبر قرار فهمد در حقیقت او را رآن علم به باطن را از طریق الهام و وحی می

اند چرا که از طرفی او تر از حضرت محمد )ص( قرار دادهداده و او را بزرگ مرتبه

حجت باطن را فهمیده است و پیامبر از آن آگاه نبوده و از طرفی دیگر باطن است که 

 در دین مورد اعتماد

 233، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱« »است نه ظاهر.

مندی از باطن قرآن در میان اهل سنت به شمار هرهابوحامد غزالی که پرچمدار ب

 گوید:رود، در رد بر اعتقادات باطنیه میمی

اگر الفاظ بدون استناد به نقلی از صاحب شرع و بدون ضرورت عقلی، از ظاهر آن 

برگردانده شود، این امر اقتضاء زایل شدن اعتماد و ثقه به الفاظ قرآنی را داشته، منفعت 

 کند قابلشود چرا که آنچه به ذهن خطور میتعال و رسولش ساقط میکالم خداوند م

اعتماد نیست و آنچه باطن است از قواعد منضبطی برخوردار نیست بلکه خطورات 

توان آن را بر وجوه متعددی حمل نمود. از همین طریق ذهنی گاهاً متعارض شده، می

تأویل ظواهر قرآنی و حمل  است که باطنیه اقدام به نابودی جمیع شریعت کرده، راه
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 «3»آنها بر آراء خود را برگزیدند. 

احتمالًا ذهبی اشکال خود را به قرینه شباهت در عبارات از همین کالم غزالی گرفته 

 «2»باشد. 

الحدید معتزلی نیز همچون غزالی، جواز منصرف کردن الفاظ از ظواهر آن، أبیابن

ن باشد، را سبب عدم وثوق به کالم خداوند بدون دلیلی قاطع که مانع از تمسک به آ

 «۲»داند. عزّوجلّ و رسولش )ص( می

سنت، معتقد است حمل کالم بر ظاهری که موضوع له آن حزم، از اصولیین اهلابن

است واجبی است که تعدی از آن جز با نصی شرعی یا اجماع، جایز نیست چرا که 

خته، شرایع و معقوالت را نابود کرده فردی که مرتکب آن شود تمام حقایق را تباه سا

ز گوید پیامبر خدا )ص( جاست. وی در جایی دیگر، با اشاره به روایتی از عایشه که می

 داد از تأویل آیاتی که جبرییل تأویل آنها را به او خبر می

 232، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 گوید:کرد، میخودداری می

ن نمی برد، کسی که بر خالف آن عمل کند، اگر پیامبر جز با وحی دست به تأویل قرآ

با خداوند متعال و رسولش مخالفت نموده و این در حالی است که خداوند سخن بستن 

به او از روی جهل را حرام کرده است، و چون ما به ظاهر قرآن علم داریم، ترک آن و 

داوند خ پرداختن به تأویلی که ظهور دیگری آن را تأیید نکند حرام و فسق و معصیت

 «۱»متعال است که از آن بیم داده و انذار کرده است. 

 بررسی

شود که این عبارات خطاب به با رجوع به سیاق عبارات قاضی عبد الجبار، روشن می

و  دانندباطنیه و در رد آنان نگاشته شده است. آنان ظواهر قرآن را از حجیت ساقط می

توان به نند، باطنی که جز از طریق امام نمیکحقیقت را در باطن قرآن کریم خالصه می
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نماید آن دست یافت. بر این مبنا اشکالی که قاضی عبدالجبار وارد کرده است بجا می

اما تمام دانشمندان اسالمی که قایل به باطن قرآن هستند با این عقاید باطنیه هم داستان 

حت نیست. در شروط ص نیستند، اعتقاد به باطن قرآن مستلزم انکار حجیت ظواهر آن

باطن بدست آمده از ظواهر، بیان خواهیم کرد که از شروط صحت، تناسب با ظاهر 

قرآن و عدم مخالفت آن با نص یا ظهور آیات قرآنی و سنت نبوی است. و بر اساس 

ارد ای نداعتقاد امامیه گرچه در زمان غیبت، امت از خورشید فروزان امام مستقیماً بهره

ای درخشان راهنمای پویندگان ایی ایمه )علیهم السالم( همچون ستارهاما میراث رو

باشند و این نه تنها سبب سدّ معرفت نبوده، عمق معارف الهی مندرج در بطون قرآن می

ترین و رساترین راههای کشف حقایق و دقایق و اشارات و لطایفی که یکی از مطمئن

)ص( متجلی نموده است. لذا حد وسط  است که خداوند متعال در معجزه جاوید پیامبر

 دلیل قاضی عبد الجبار از جهت حجت بودن ظواهر و امکان دسترسی به معارف 

 23۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 باشد.و بیانات امام و حجت خداوند مخدوش می

در خصوص نقش امام در رابطه با بطون قرآن، دیدگاه قاضی عبد الجبار قابل اشکال 

اطنیه در اینجا با عقیده شیعه اثنا عشریه مشترک است. شیعه اثنا عشریه است. این عقیده ب

کند، معتقد است، امام و جانشین پیامبر )ص( که از که بین ظاهر و باطن قرآن جمع می

ای همچون عصمت برخوردار است، جمله علومی را که خصایص و امتیازات ویژه

لم به بطون عمیق قرآن را، به شکل اند و از جمله عصحابه توان تحمل آن را نداشته

جامع و گسترده، از طریق وراثت و سینه به سینه از پیامبر اکرم )ص( دریافت نموده و 

ز خود در هایی ابالغ کرده تا پس اپیامبر که رسالت تبیین قرآن را داشته به چنین واسطه

عماق آن به طول زمان، دریاهای معارف قرآن را بتدریج شکافته و گوهرهایی را از ا

بشریت تقدیم نمایند، بدون آنکه خللی در ادای رسالت نبوی حضرت پیش آید. بلکه 

این القاء تدریجی معارف، سبب به ثمر نشستن و پذیرش و درک صحیح آن گشته و از 
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 آید.ها در میان جامعه مسلمانان جلوگیری به عمل میبروز بعضی از فتنه

ه باطن قرآن ممکن است کمرنگ شدن نقش ظواهر رسد افراط در پرداختن ببه نظر می

قرآنی در هدایت الهی قرآن را در پی داشته باشد ولی عدم اطمینان به الفاظ و ظواهر 

آن، نتیجه عدم حجیت آن است که بعضی همچون اخباریها و باطنیه به آن ملتزم 

ریم، آن کباشند و اال در صورت جمع بین ظاهر و باطن قرآن، کشف معانی باطنی قرمی

ای را نخواهد داشت بلکه کاشف اعجاز لفظی و معنایی قرآن کریم بوده، چنین ثمره

 گشاید.ای میحد انتفاع بشریت از قرآن کریم را در افقهای تازه

کالم غزالی آنجا که منبع دست یابی به باطن قرآن، شهود و یا خواطر ذهنی باشد بجا به 

ادن ضوابط و قواعدی برگرفته از شرع مقدس، راه توان با قرار درسد، اما مینظر می

 تعارض را بر آن بست.

 کالم ابن حزم، در وجوب تمسک به ظاهر قرآن کریم متقن بوده، با وی 

 233، ص: ۲کتب تخصصی، ج

موافقیم. واضح است که حمل کالم الهی بر معانی باطنی و انکار حجیت ظواهر، 

ب معانی باطنی بدون استناد به روایتی و یا شود و انتساموجب فساد شریعت و دین می

تواند در حکم افتراء به خداوند متعال شمرده شود، اما پس از التفات ای از قرآن، میآیه

بیت )علیهم السالم( و صحابه و به روایات متعدد مصادر فریقین از بیامبر )ص( و اهل

عد ی که از ضوابط و قواجواز و بلکه لزوم توجه به بعد عمیق آیات پرداختن به باطن

و پرهیز از انتساب قطعی آن به آیات « احتمالی بودن آن»شرعی بدست می آید با ذکر 

قرآنی بدون محذور به نظر می رسد و عدم جواز دست کشیدن ازظواهر قرآنی را جز با 

 نص شرعی یا اجماع را در قسمت مربوط به معیارها و ضوابط بررسی خواهیم کرد.

 دیدگاه شیعه ب( انتقاد به

 اشاره
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د، سعی باشنبیت عصمت )علیهم السالم( میشیعه اثنا عشری که میراث دار تعالیم اهل

اند، هر چند در این اند پویندگان همان راهی باشند که پیشوایانشان ارایه کردهنموده

هایی شده است که ضرورت میان میراث روایی آنان دچار تحریفها و جعل و وضع

بال نمودن احادیث صادر شده از ناحیه معصومین از غیر آن را سبب شده، و تمییز و غر

در نتیجه همین آمیختگی سره و ناسره، بین دانشمندان این مکتب بر حق، اختالف نظر 

بیت )علیهم السالم( در خصوص بطن قرآن و ایجاد شده، تنقیح دقیق مناطهای اهل

های غیر مسئوالنه و غیر معصومانه تأویل آن را مشکل نموده است. از دیگر پیامد

جاعلین حدیث و تفسیر وتأویل کنندگان به رأی آیات قرآن، مشوش شدن چهره 

بیت )علیهم السالم( است که سبب هجمه و انتقاد بعضی به تابناک معارف شیعه و اهل

این مکتب فکری گشته است. این ایرادت گرچه مستقیماً به شیعیان وارد شده است اما 

 باشد.بیت )علیهم السالم( نیز میقع متضمن نوعی انتقاد بر مسلک فکری اهلدر وا

 اند که شیعه آن بعضی ضمن اقرار به جمع شیعه بین ظاهر و باطن قرآن گفته

 236، ص: ۲کتب تخصصی، ج

میل کند و برای تکرا برای فریب مردم و مقبول جلوه دادن بطون غیر صحیح مطرح می

را پیشنهاد کرده است که در برابر معارف باطنی قرآن که از  این فرایند سوء، این

بیت )علیهم السالم( رسیده، باید تسلیم شد و ایمان به ظاهر قرآن بدون تسلیم در اهل

برابر باطن آن، به منزله کفر به کل قرآن است و فرقی با ایمان به باطن و انکار ظاهر و یا 

وسیله اسباب تعطیل عقول مردم و منع از آزاد کفر به ظهر و بطن قرآن ندارد، تابدین 

اندیشی در نصوص قرآن کریم را هموار نموده باشد و در نتیجه هرچه بخواهد بتواند به 

فکر و عقیده اتباع خود تزریق نماید و نتیجه این القایات، بازی و تالعب آنان با نصوص 

 «۱» باشد.قرآن مطابق با هواهای نفسانی و عقاید مذهبی خود، می

 گوید:دکتر محمد حسین ذهبی در مورد اصل اعتقاد به ظهر و بطن قرآن می

امامیه اثنا عشریه می گویند که قرآن دارای ظاهر و باطن است و این حقیقتی است که 
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آن را تأیید می کنیم و پس از رسیدن احادیث صحیحی که این مبانی تفسیری را تأیید 

ود شای نداریم ولی امامیه در این حد متوقف نمیرضهکند، با آنها در این مسأله معامی

بلکه به این که قرآن دارای هفت و هفتاد بطن است نیز قایل می شوند و به این اندازه 

اند که خداوند متعال ظاهر قران را در دعوت به توحید و اکتفاء نکرده و ادعا کرده

والیت و متعلقات این دو  نبوت و رسالت قرار داد و باطنش را در دعوت به امامت و

 «3»قرار داده است. 

و در ادامه عملکرد شیعه را به عملکرد مسیحیت قرون وسطی تشبیه کرده و وجوب 

یت بایمان به باطن قرآن را در کنار ظاهر آن و تسلیم در برابر هر باطنی از ناحیه اهل

 «2»کند. معرفی میهای این دو )علیهم السالم( علیرغم عدم فهم معانی آن را همانندی

 گوینده این اتهامات در پاسخ به سؤالی که ممکن است از او شود مبنی بر ا

 23۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ینکه با وجود اشاره پیامبراکرم )ص( به وجود باطن و بطن برای آیات قرآن و اعتراف 

ه آن نویسد کنمایی؟؛ میجمیع مفسران به آن، چرا این ایراد را تنها به شیعیان وارد می

باطنی که در حدیث به آن اشاره شده و مورد اتفاق مفسرین است آن است که الفاظ 

تواند از مدلوالت آن به حساب آید در حالیکه باطنی که تابد و میقرآنی آن را بر می

گوید که شیعه از و دیگری می« ۱»شیعه دنبال آن است از این ویژگی بر خوردار نیست 

و بیان باطنی آیات، آن را به کتاب حزبی خود تبدیل کرده است.  طریق تأویل قرآن

«3» 

 بررسی

در پاسخ به این انتقادات و یا به تعبیر بهتر اتهامات به مسلک فکری و عقیدتی شیعه اثنا 

عشری باید گفت: این مسئله که جمع بین ظهر و بطن آیات قرآن و لزوم ایمان به هر دو 

تفسیری شیعه بوده مطلب درستی است و به این مسئله در بعد آن، از مسلمات فرهنگ 
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اما اینکه بدون « 2»اند، اشاره شده است، بیشتر تفاسیری که به باطن قرآن کریم پرداخته

ست ای اهیچ دلیلی، علت این جمع را به فریب مردم ارجاع دهیم، برخورد غیر منصفانه

بیت )علیهم السالم( اهل که صورت گرفت است. شیعه اثنا عشری بر اساس روایات

موظف است، ظهر قرآن را مد نظر داشته، به تالوت تنزیل آن و به احکام ظاهری قرآن 

و اسالم ملتزم باشد و عالوه بر آن، برای کسب معارف عمیق قرآنی، از باطن آن 

اغماض ننماید و مهجوریت قرآن را در عدم التفات به دو بعد ظهر و بطن قرآن در کنار 

 بیت )علیهم السالم( وداند و این را نه برای عوامفریبی که در پیرو تعالیم اهلهم، می

 شمرد.برای خواص و دانشمندان و غیر آنان، ضروری می

 230، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 و در خصوص تسلیم شدن در برابر معارف باطنی قرآن، تذکر نکات زیر به جاست:

ف قرآنی و غیر قرآنی، امر حقی در تعالیم دین اولًا: تسلیم شدن در برابر بعضی از معار

« ۱»آسمانی اسالم شمرده شده و یکی از مصادیق ایمان مسلمان به غیب می باشد. 

اموری همچون بهشت و دوزخ و احواالت آن و در یک کلمه معاد و بسیاری از مسایل 

مانه به عقیدتی از حیطه علم بشری دورند اما چاره آن امکان پرداخت محققانه و عال

مسایل زیر بنایی و اساس دین اسالم است که برای هر کس با قطع نظر از تعالیم قرآن و 

اس باشد و پس از پذیرش اسای متقدم بر آن، با استفاده از ادله عقلی ممکن میدر مرتبه

شود و آن توسط عقل، دیگر در فروعات و مسایل روبنایی به تعالیم نقلی اعتماد می

در همه این مسایل میسور نیست. همین کالم در مورد معارف قرآنی کاوش و چرایی 

جاری است. از ابن عباس نقل شده که معارف قرآن چهار قسم است که قسمی از آن 

و در مورد این دسته از « 3»یعنی از اختصاصات علم الهی می باشد « مما استاثر اهلل به»

تفاق نظر دارند که باید علم این امور علوم و از جمله آن ماهیت صفات الهی، مسلمانان ا

در « اهلل»و بعضی بنابر وقف بر واژه جالله « 2»را به خداوند و عالمان آن واگذار کرد 

آیه وَمَا یَعلَمُ تَأویلَهُ إال اهللُ، از صفات راسخون در علم، تسلیم در برابر متشابهات را ذکر 
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فی العِلمِ یَقُولُونَ کل  مِن عِنِد رَبِّنَا استفاده اند که از ادامه آیه یعنی وَالرَّاسِخُونَ کرده

 23۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج« 3»و « ۲»اند. کرده

های دینی، به معنای اغفال مسلمانان از آزاد این چنین برخوردی با بعضی از گزاره

اندیشی و تفکر عاقالنه در نصوص دینی اسالم نیست تا بر شیعیان همان ایراد وارد 

که تفکر آزاد عقلی و استعمال عقل برهانی و نظری، دارای حوزه مشخصی گردد، بل

است که بر اساس نظر شیعه، کارایی خود را در کشف همه بطون قرآن از دست 

تواند بر قسمی از بطون آیات که از راههایی همچون تنقیح مناط و یا دهد و فقط میمی

بوده، بر آن دسته از بطونی که  آید کارآمد و ارزشمندسبر و تقسیم و ... بدست می

برای عقل تسلطی نیست « ۱»باشد، مخصوص اولیاء الهی و اوصیاء پیامبراکرم )ص( می

ها و مبانی این امور، فروع اینها با نوعی تسلیم همراه و در صورت پذیرش عقالنی پایه

خواهد بود، هر چند برای عقل، چند و چون آن آشکار نبوده، حکمی در خصوص آن 

داشته باشد. و البته باید توجه داشت که در صورت حکم عقل به عدم صحت و عدم ن

ثابه معنا بوده و قطع عقلی به ممقبولیت یک بطن قرآنی، تسلیم شدن در برابر آن بی

 رسول درونی، حجت خواهد بود.

 ثانیاً: تسلیم مطرح شده در این زمینه، به معنای صحت و پذیرش بی چون و

 228، ص: ۲کتب تخصصی، ج

چرای آن نیست بلکه به معنای قرار دادن آن در ظرف امکان است و به این معنا است 

ی معصومین که همان گونه که احتمال صدق و صدور این معانی باطنی از ناحیه

رود، احتمال خالف آن نیز وجود داشته امکان تحقیق و تفحص از شرایط حاکم بر می

در زمینه داللت آن وجود دارد. تسلیم شدن در برابر  روایت چه در زمینه سند آن و چه

 روایات به معنای عدم جواز تحقیق از صحت آنها نیست.

ثالثاً: این تسلیم شدن به معنای پنداشته شده، در فرهنگ شیعه توصیه نشده است. آنچه 

که وجود دارد عدم تجری بر رفض و رد روایات و سعی بر استفاده از روایات تا 
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 «۱»ه امکان آن باشد، است. آنجایی ک

و این امر خصوصاً با ابهامات موجود در تنقیح دقیق قواعد و شرایط قبول روایات از 

جمله علم رجال و اقوال متقدمین و انواع دیدگاهها در زمینه شروط قبول داللی یک 

کند که به صرف اقامه یک دلیل ظنی مبنی بر ضعف یک روایت روایت، معنا پیدا می

 ، نمی توان آن را بر دیوار زد و از آن روی برگرداند.باطنی

بنابراین چند نکته، تسلیم مذکور در فرهنگ شیعه، به معنای بستن دریچه کتب 

 22۱، ص: ۲تخصصی، ج

تعقل منطقی و تفکر آزاد منشانه در نصوص قرآنی و دینی نبوده، شیعه خود به تبع 

کتب عقلی و عقیدتی ادیان آسمانی رهنمودهای پیشوایان خود بنیانگذار قویترین م

 باشد.می

رسد دکتر ذهبی، علیرغم توجه به ادله بطن قرآن در میان روایات و حتی به نظر می

آیات آن، از روایت ابن مسعود که نزول قرآن را بر هفت حرف و هر حرف را مشتمل 

ه فتاد و ارادغفلت کرده با احتمال کنایی بودن عدد هفت و ه« ۱»داند، بر ظهر و بطن می

توانست برای دیدگاه قایل به هفت و هفتاد بطن برای قرآن، بطون ژرف قرآن، می

 «3»محملی از صحت بیابد. 

وی بدون التفات به مبانی نگرش شیعه در مقوله امامت و نقش آن در تفسیر قرآن، 

یت ابیند، حال آنکه تشیع برای هددالیل فکری شیعه را در مقوله باطن قرآن خالصه می

مردم به سوی مذهب خود و بیان مقبولیت و مشروعیت معتقداتش، کمتر از بطن آیات 

بهره برده، مستندات محکمی همچون آیات والیت اهل بیت )علیهم السالم( و روایت 

متواتر ثقلین و غدیر و دیگر احادیث معتبر و نیز بسیاری از ادله عقلی وشواهد تاریخی 

دهد، بدون اینکه در میان آنها، امر غیر قابل یت ارایه میرا به محکمه عقل و فطرت بشر

فهم و درک و غیر ملموس مشاهده شود؛ اما مقوله بطن قرآن از جمله مسایل روبنایی 

است که در مراحل بعدی پذیرش اصول شیعه، مطرح شده، مبتنی بر قبول مقدماتی در 
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میزان علم و حجیت اقوال  هایی همچونزمینه امامت اهل بیت )علیهم السالم( و ویژگی

و عصمت آنان و مبانی روایت شناختی و ... است که بدون التفات به این مبانی، 

 شناخت صحیح و علمی و محققانه تفکر شیعی ممکن نمی باشد.

شود که در کتب و در خصوص اتهام شیعه به تالعب با نصوص قرآن، گفته می

 223، ص: ۲تخصصی، ج

 بطونی که برای آیات ذکر شده و احیاناً به مسایل عقیدتی شیعی منابع معرفتی شیعه تمام

مرتبط بوده است، از ناحیه معصومین، نقل شده، و یا به آنان منتسب است و هیچ بیان 

باشند بیت پیامبر )ص( میباطنی از آیات، از غیر معصومین )علیهم السالم( که همان اهل

ه ت که بعضی از این تفاسیر باطنی بپذیرفتنی نیست. مشکلی که وجود دارد آن اس

دروغ به آنان منتسب شده و وارد مصادر روایی گشته است اما اینکه باطنی برای قرآن 

ذکر شود و دارای ربطی داللی با ظاهر آیه نباشد به هیچ عنوان از غیر معصوم قابل قبول 

یدن ست یا زنیست و این، شدت تحفظ و اهتمام شیعه به احترام به قرآن و پرهیز از د

دهد. به عالوه اینکه در تفاسیر معتبر غیر معصومین به ساحت مقدس قرآن را نشان می

توان یافت که تفسیری باطنی از ناحیه شخص مفسر صورت گرفته شیعه موردی را نمی

باشد و به نام باطن قرآن بیان شده باشد. هر چه هست ذکر روایاتی است که در میراث 

بیت )علیهم السالم( به دست آمده است که در کنار گار علوم اهلشیعی، به عنوان یاد

آن مفسرین و محدثین به شرح و توضیح این روایات پرداخته، گاهی آن را پذیرفته و 

گاهی رد کرده و در مواردی نیز نسبت به آن سکوت کرده و علم آن را به اهلش 

 اند.واگذار نموده

بر اکرم )ص( منحصر به آن بطنی باشد که دارای و آنجا که بطن مذکور در بیانات پیام

تناسب با ظهر کالم و آنهم تناسبی درخور فهم و هضم امثال ذهبی باشد، ادعای بدون 

دلیل است که هیچ برهان و سلطانی در روایات نبوی و در روایات شیعه برای آن یافت 

 ی از آیات داللتبیت )علیهم السالم( بر بیان آن بطونشود و روایات متعدد اهلنمی
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سزد که به آن دست یابند. اگر بنا بود که تمام بطون قرآن دارد که جز آنان را نمی

دارای ربطی داللی بوده و با استفاده از قواعد و قوانین ادبی و منطقی و عقلی بتوان به 

 آن رسید انحصار بعضی از بطون به معصومین )در

 222، ص: ۲کتب تخصصی، ج

معنی بوده، راه برای بی« ۱»پیامبر اکرم فقط )در فرهنگ اهل سنت( فرهنگ شیعه( یا 

کشف تمام بطون قرآن برای همه دانشمندان هموار بود؛ در حالیکه چنین امری مقبول 

نیست و لذا الزامی بر ارتباط داللی بین بطن و ظهر قرآن به طور مطلق وجود ندارد. بله، 

رآن، به بطون آن دست یابد و معارفی را به در صورتیکه غیر معصوم بخواهد از آیات ق

آیات نسبت دهد ضروری است که برای صحت آن بطن استخراج شده خود، این 

ارتباط بین ظهر و بطن را به عنوان بیّنه ارایه نماید. اما برای معصومین، پس از اطمینان از 

ذکور در بنابراین بطون م« 3»رسد. صحت صدور آن، چنین الزامی درست به نظر نمی

شود و روایات در صورت داشتن ربط داللی درست و منطقی، مورد پذیرش واقع می

در غیر اینصورت، تحقیق و تفحص از صحت سند آن ضروری است و چنانچه صدور 

شود هر چند دارای ربط آن از ناحیه معصوم، روشن گردد آن بطن مورد قبول واقع می

 رش نباشد.داللی روشنی برای ما، بین آن بطن و ظه

و در پاسخ به مستشرق گولد تسیهر باید گفت که مصادر تفسیری شیعه منحصر به تفسیر 

ع شود. دانشمندان بزرگ شیعه با استفاده از این منابقمی و عیاشی و یا تفسیر البرهان نمی

و منابع دیگری که متقن و دقیق بوده، دارای چارچوب فکری و قواعد و قوانین عقیدتی 

د که در پرتو آن به تفسیر آیات مختلف قرآن و در ابعاد گوناگون آن خاصی هستن

پردازند. تفاسیر معتبر شیعه که از بزرگان و دانشمندان همچون مرحوم طبرسی و می

شیخ طوسی و ... به جا مانده است مملو از معارف دقیق در زمینه های متعدد دینی، 

... است که فراتر از امور مذکور در  اجتماعی، تربیتی، اخالقی و اقتصادی و سیاسی و

چند کتاب روایی نه چندان معتبری همچون تفسیر قمی و تفسیر منسوب به امام حسن 
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 عسکری )ع(

 22۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

و اختصاص این کتب به امر امامت و فضایل اهل بیت )علیهم السالم( « ۱»باشد و .... می

ت، نهایت چیزی که این مسئله بر آن داللت به معنی جمود شیعه در همین مطالب نیس

اشد بدارد اهمیت این شاخه از عقیده یعنی امر امامت و جانشینی بعد از پیامبر )ص( می

 که محتوای بسیاری از روایات را به خود اختصاص داده است.

بنابراین شیعه، قرآن را کتاب حزبی خود قرار نداده بلکه آن را دارای پیامهای عمیق و 

ی داند و این چیزبخشی برای تمام بشریت در طی زمانهای مختلف تا قیامت میشفا

 گردد.است که با مطالعه تفاسیر دانشمندان شیعی روشن و مبرهن می

بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( سعی کرده است آری! شیعه با تمسک به اهل

و  همراستا با آن بیان کرده تمام معارف قرآن و غیر قرآنی خود را در پرتو تعالیم آنان و

ی و بیت، حاضر به پیروبپذیرد و بر آن است که کسانی که علیرغم ادعای محبت أهل

زنیهای ای نیست جزاینکه از نزد خود به گمانهتبعیت از تعالیم آنان نیستند را چاره

تفسیری آیات پرداخته، در مواردی که در اثر بازی با نصوص قرآن، دچار تفسیر به 

تا بتوان آن را پذیرفته و به آن « 3»شوند آن را تفسیر به رأی ممدوح بنامند ی میرأ

 ملتزم شد، و این چیزی است برای شیعه غیر قابل قبول بوده و از آن بیزار است.

 ارتباط با محذور استعمال یک لفظ در بیش از یک معنی -ج

اشکال مهمی که به بحث باطن قرآن شده است، به آن قاعده اصولی که استعمال لفظ 

داند، مرتبط است. در خصوص صحت و عدم صحت در بیشتر از یک معنی را روا نمی

 223، ص: ۲این قاعده بین دانشمندان فریقین اختالف شده است کتب تخصصی، ج

عنی یا بیشتر را در یک قالب لفظی ای لفظ را قالب معنی دانسته، جا دادن دو معده

اند و یا به تعبیری دیگر هر لفظی را فانی در معنای خود معرفی محال عقلی دانسته
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ای لفظ را عالمتی برای معنی دانسته، مانعی برای داللت لفظ اند و در مقابل، عدهکرده

 «.۱»دانند بر بیش از یک معنی متصور نمی

که معتقد به جواز استعمال لفظ در بیش از « 2»دیگران  و« 3»کسانی مانند امام خمینی 

یک معنی هستند، دچار مشکلی نیستند زیرا خداوند متعال در یک استعمال هم اراده 

و از جمله میرزای نایینی « ۲»ظاهر و هم اراده بطون کرده است اما مشهور از اصولیین 

 اند.ر مشکل گردیدهکه قایل به امتناع می باشند، دچا« 6»و صاحب کفایه « 3»

اند به این اشکال پاسخ مناسبی داده باشند، در صدد اخراج بسیاری از کسانی که خواسته

اند بوده «باب استعمال لفظ در بیش از یک معنی»تخصصی مقوله بطن و بطون قرآن از 

به این ترتیب که با تالش برای ارایه تعریفات و نظریات محتمل در مورد بطن و بیان « ۹»

مکانیسم داللت ظواهر آیات بر بطون، خود را از محذور تخصیص و استثناء آیات 

 قرآن از حکم عقلی استحاله استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی رهایی بخشند.

 دانسته « ۷« »تضمین»، مقوله بطون را از باب «0»در همین راستا، بعضی از اصولیین 

 226، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 رد کرده است.« 3« »استخدام»م درج آن را در مقوله توه« ۱»و دیگری 

در بیش  استعمال لفظ»تالشهای صورت گرفته برای توجیه ارتباط بطون قرآن با قاعده 

در قالب احتماالتی است که توسط اصولیین مطرح شده و ذیلًا آن را « از یک معنی

 کنیم:مرور می

مراد از بطون قرآن، لوازم مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرده که ممکن است  -۱

این لوازم « 2»معنای مستعمل فیه باشد، هر چند درک ما از فهم این مالزمه قاصر باشد 

تواند توانند در عرض معنایی باشد که لفظ در آن استعمال شده است، همچنانکه میمی

در طول آن باشد و یا اینکه هم در طول و هم در عرض آن لوازمی داشته باشد که به 

این احتمال که در تعاریف نیز به آن پرداخته شد، «. ۲»عنوان بطن مطرح گردیده است 

از شاگردان « 6»و مورد تأیید میرزا ابو الحسن مشکینی « 3»دارای طرفداران زیادی است 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

واقع شده است. « 0»و الهدایه « ۹»مرحوم آخوند و نیز مرحوم خویی در المحاضرات 

«۷» 

 22۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

اما از بیان مرحوم آخوند بدست می آید که وی، فقط آن لوازم مخفی و غیر بیّن را که 

حتی با تدبر و تفکر نیز قابل حصول نیست در محدوده بطون داخل کرده است و تنها 

راه آن، راهنمایی معصومین )علیهم السالم( و عنایت آنان در بیان آن لوازم است، هم 

و از جهت اینکه بطنی « ۱»خویی به آن تصرِیح شده است چنانکه در محاضرات مرحوم 

این چنینی که قابل درک و حصول دیگران نباشد، نمی تواند برای قرآن یک خصیصه 

هر چند به « 3»باعظمت تلقی شود؛ مورد انتقاد بعضی دیگر از اصولیین واقع شده است. 

 بطون قرآن، خواص ازرسد با التفات به این نکته که مخاطبان قسم مهمی از نظر می

باشند و نه عموم مردم، این ایراد دانشمندان و اولیاء الهی و معصومین )علیهم السالم( می

مطرح نگردد اما در هر حال، این پیشنهاد با اندکی تغییر و توسعه در آن لوازمی که با 

، هتواند توجیهی مهم در این راستا شمرده شدتدبر و تفکر نیز قابل حصول باشد، می

صاحب کفایه، احتمال دیگری نیز مطرح کرده است و آن  -3مورد قبول واقع شود. 

اینکه مراد از بطون و اراده چند معنا از یک لفظ، اراده آنها به صورت مستقل در حین 

به این ترتیب که لفظ بصورت قالبی « 2»استعمال آن لفظ در تنها معنای خود باشد. 

به این احتمال، از چند « ۲»سایر معانی باطنی باشد.  برای معنای خود و عالمتی برای

( و مرحوم خویی -ه ۱23۲جهت اشکال شده است. عده ای همچون مرحوم ایروانی )م 

و  تواند به عنوان مدحآن را به دلیل اینکه عظمتی را برای قرآن ثابت نمی کند و نمی

 خصیصه مثبتی برای آن شمرده گردد،

 220، ص: ۲کتب تخصصی، ج

و مرحوم خویی می افزاید که تصور چنین بطونی نه تنها برای « ۱»یر قابل قبول دانسته غ

الفاظ قرآن و تمام الفاظ موضوعه که حتی برای الفاظ مهمله که هیچ معنی و مفهومی 
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و بر این اساس، از این جهت که این چنین بطونی، نمی «. 3»ندارد نیز ممکن است 

به شمار آمده بلکه از آن بیگانه و بدون ربط به الفاظ آن توانند بطون قرآن و معانی آن 

نهایت آنکه گفته شود که این معانی در حال « 2»می باشند مورد انتقاد واقع شده است. 

به نظر « ۲»باشد. انشاء آیات قرآن اراده شده است که اینهم مخالف با ظاهر روایات می

ای که برای حروف معانی نهفتهرسد، در مورد بعضی از بطون، همچون بطون و می

توان ربطی بین مدلول ظاهری این مقطعه یا بسمله و ... در روایات ذکر شده است، نمی

حروف و معانی باطنی آنها پیدا کرد و از این جهت ارتباط این الفاظ با بطون آنها، برای 

در  گفت: توانما در حکم ارتباط الفاظ مهمل با معانی فرضی آنهاست و از این رو می

بعضی از بطون، معانی ذکر شده بصورت مستقل از الفاظ ظاهری آنها اراده شده است، 

گونه ربطی بین این بطون و الفاظ قرآن وجود نداشته اما این بدان معنی نیست که هیچ

باشد، بلکه برای داللت و ربط بین این دو، قراینی نصب شده است که اهل آن 

ببرند و کشف این ارتباط برای دیگران میسر نیست. پی توانند به آن)معصومین( می

تواند مستند به اقسام دیگری از بطون آیات باشد که با مضافاً بر اینکه عظمت قرآن، می

تدبر و تفکر قابل حصول بوده، از آن به اشارات و لطایف تعبیر شده است ولی اینکه 

، ها با ظواهر آیات روشن نباشدبعضی از آیات دارای معانی باطنی باشند که ارتباط آن

 شکوه  توانداین نه تنها منافاتی با عظمت قرآن از حیث اشتمال بر بطون ندارد، که می

 22۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ای دور از حتی متفکرین و متأملین و در اختیار خود را در داشتن معانی ویژه

د، این اساس، به نظر می رسبرگزیدگان الهی خود )انبیاء و معصومین( متجلی سازد. بر 

این احتمال صاحب کفایه در مورد بعضی از بطون آیات صحیح و به جا باشد، هر چند 

 در مورد بعضی دیگر از انواع بطون، جاری نگردد.

شاید بتوان دیدگاه آیت اهلل مکارم شیرازی را در همین مورد گنجاند، آنجا که پس از 

چند معنای مستقل از یک لفظ و رد امکان انتزاع  ذکر مثالی چند از عرف مبنی بر اراده
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گیرد که بطون معانی مستقلی هستند که در کنار معنای جامع بین آنها، این نتیجه را می

اند و علم آن در نزد أهل آن است و این ایمه معنای ظاهری از کالم اراده شده

ا انی مستقل ربردن به این معمعصومین راسخ در علمند که قرینه منصوب برای پی

 «۱»شناسند. می

از مرحوم آخوند، نقل شده که در درس خود، به غیر از متن کفایه األصول، به دو  -2

احتمال دیگر در این رابطه اشاره کرده است. یکی آن است که الفاظ قرآن برای 

حقیقت معانی خود وضع شده اند اما استعمال آنها در مفهوم واحد کلی است که چه 

« 3»آن مفهوم مصادیق زیادی باشد مثل لفظ میزان در آیه وال تُْخسِرُوا الْمِیَزانَ  بسا برای

باشد همانگونه که گفته شده امیر مؤمنان که دارای مصادیق زیاد مادی و نیز معنوی می

 «2»)ع( میزان سنجش اعمال است. 

 «۲»همین احتمال توسط آقا ضیاء عراقی نیز مطرح گردیده است. 

رسد این توجیه، در خصوص آن دسته از بطن آیات قابل صدق است که به نظر می

 و «هدی»صالحیت مصداق بودن برای آن مفهوم کلی را داشته باشد نظیر تطبیق 

 2۲8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

و احتمال دوم ایشان در « ۱»بر امیرمؤمنان )ع( و امثال آن « صراط مستقیم»و « عدل»

آن با  تر است تا بیان راهی برای حل ارتباطبطن شبیه درس، بیشتر به بیان تعریفی از

مقوله استعمال در بیش از یک معنی و آن اینست که شاید مراد از بطون، بیان دقت و 

گانه است. لذا اما این دیدگاه را ظرافت معانی کالم الهی و خفاء آن در حجابهای هفت

 «.3»در ضمن تعاریف بطن قرار داده، به بررسی آن پرداختیم 

برای پاسخ به ارتباط بطون با قاعده استعمال یک لفظ در بیش از یک معنی، این  -۲

احتمال نیز مطرح شده است که در معانی باطنی قرآن، مفهوم یکی از معانی و نه 

 مصداق آن به نحو استغراق و شمول اخذ شده باشد.

نی مطرح کرده این احتمال را ابوالحسن مشکینی، از شاگردان مرحوم آخوند خراسا
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احتمال دیگر از میرزا ابو الحسن مشکینی، عبارت است از اینکه از هر  -3« 2»است. 

لفظی، آن معنایی اراده شده باشد که به خودی خود قابل انطباق بر هفت یا هفتاد مورد 

 «۲»باشد و آن به نحو استغراق مورد اراده الهی واقع شده است. 

اند و آن اینکه در الفاظ قرآن، معنایی که استعمال هایشان احتمال دیگری نیز داد -6

شده، مشکک بوده، دارای هفت یا هفتاد مرتبه باشد. بر این اساس بطون قرآن دیگر، از 

باب استعمال در بیش از یک معنی نخواهد بود، بلکه یک معنی بوده، اما آن دارای 

 «3»مراتب است. 

ی یک مثال ذکر نکرده است که صحت و اما ایشان برای این پیشنهاد جدید خود، حت

 جریان آن در قرآن مورد بررسی قرار گیرد.

 2۲۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

احتمال دیگر ایشان، آن است که الفاظ قرآن، در هفت یا هفتاد بار نازل شده باشد و  -۹

و اثبات این ایده، حتی اگر بر « ۱»در هر بار، یک معنی از آن الفاظ اراده شده است. 

 رسد.مشکل بنظر می« 3»سنت باشد، نای نزول چند باره قرآن در منابع اهلمب

قبل از ایشان، مرحوم محمد حسین اصفهانی، احتماالت دیگری نیز بیان کرده است.  -0

ایشان در یک احتمال می گوید که شاید مراد، استعمال الفاظ قرآن در همان معنا و 

نی، از باب اشاره و تنبیه باشد آنگونه که در مدلول ظاهری باشد و داللتش بر بقیه معا

 «2»شود. مطرح می« کنایه»

ای از بطون که اشارات و لطایف قرآنی است، قابل قبول این توجیه در خصوص دسته

 است.

ایشان، راه حل دیگر را از طریق پرداختن به واژه قرآن در روایات بطون قرآن،  -۷

الفاظ ترکیب شده و مؤلفه آن باشد نه استعمال  گوید شاید مراد از قرآن،پیموده و می

آن الفاظ، و در اینصورت جایز است که از این الفاظ ترکیب شده چیزی اراده شود که 

 «۲»صالحیت داللت بر بیش از یک معنی را دارد. 
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افزاید که بر اساس این احتمال، مقوله بطن قرآن از این قاعده، به طور ایشان می

 «3. »شودتخصصی خارج می

شمرد آن است که ممکن است در احتمال دیگر ایشان که خود آن را بعید می -۱8

 الفاظ قرآن، استعماالت متعددی بر حسب تعداد بطون رخ داده باشد و

 2۲3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

در روایات وجود ندارد که داللت کند بر اینکه همه آن معانی باطنی، با یک استعمال 

 «۱»اند. همورد اراده واقع شد

رسد هر چند دلیلی بر استعمال واحد در روایات چیزی وجود نداشته باشد، اما به نظر می

ادعای ربط آن به استعماالت متعدد نیز به دلیلی نیاز دارد که در روایات بطن قرآن به 

 آن اشاره نشده است.

 هپیشنهادی که قبل از همه، محقق قمی در این خصوص مطرح کرده اینست ک -۱۱

قاعده عدم جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنی، به ظواهر اصطالحات اهل زبان و 

محاورات آنان خصوصاً در مفردات الفاظ، مربوط است و این مسئله فقط به حوزه 

کند و نه تأویالت آن، چرا که آن از دایره اصطالحات و تنزیالت قرآن ارتباط پیدا می

ادات قرآنی نسبت به تأویالت آن مطرح می شود محاوراتشان خارج است و تعدد مر

 «3»که این قاعده را در حیطه آن راهی نیست. 

ولی به نظر « 2»نماید این احتمال، به علت عدم بسط آن، برای شارح آن، مبهم می

رسد، تأویالت الفاظ وقتی بخواهد به تنزیالت و الفاظ خود مرتبط شود، به دلیل نیاز می

ن آن تأویالت توسط متکلم، به بیان توجیه کیفیت آن ارتباط نیازمند به اثبات مراد بود

 است.

و در بدایع االفکار مطرح شده است که امکان دارد بطون قرآن به وضعهای قدیمی  -۱3

الفاظ قرآن مربوط باشد، در حالیکه معانی ظاهری آن به وضعهایی لغوی استناد دارد که 

وی در توضیح این اوضاع قدیمی « ۲»اند. مدهاز وضعهای قدیمی، نقل شده و بدست آ
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الفاظ، آن را معهود بین خداوند متعال و بین ایمهو مالیکه قبل از خلقت بشر و خلق 

 های متداول بین آنان، بیان لغات و زبان

 2۲2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

کند که باز هم در اینصورت به تعدد استعمال آن الفاظ در معانی متعددش نیاز می

افتد که التزام به آن، به حسب مراتب وجودی قرآن و منازل آن از عرش تا فرش، از می

 «۱»التزام به تعدد استعمال در یک زمان )نزول قرآن بر پیامبر )ص(( آسانتر است. 

الی بحوث خود، به این اشکال پاسخ دهند. در اند در البهمفسرین نیز سعی کرده -۱2

اللت آیات قرآن بر معانی باطنی و داللت الفاظ بر معانی تفسیر نفحات الرحمن ارتباط د

خود انکار شده است. به این بیان که در قرآن کریم، جمالتی وجود دارند که مرکب از 

های مختلفی هستند و عالوه بر آن، ضمیمه شدن هر آیه به آیات دیگر، مفردات و واژه

یک ظاهر، معانی جدیدی  دهند که برایهای جدیدی از معنا را تشکیل میمجموعه

یچ شود که هکند و به منزله ظاهری برای آن ظهر و یا باطنی برای آن بطن میایجاد می

ربطی به بحث کیفیت داللت لفظ بر معانی مطابقی خود و جواز یا امتناع استعمال آن در 

 «3»بیش از یک معنی ندارد. 

اند هرا به اینگونه بیان کردبرخی دیگر، خروج تخصصی مقوله بطن قرآن از این قاعده 

ای نازل شده است که قابلیت استنباط یک یا چندین معنی را در که أصولًا قرآن به گونه

آن واحد دارد و به تعبیر دیگر، امکان استیحاء و الهام متفاوت از یک عبارت آن وجود 

 «2»دارد، بدون آنکه ربطی به آن قاعده اصولی پیدا کند. 

تسنیم نیز عالوه بر امکان انتزاع معنای جامع که ظهور عرفی نیز  و صاحب تفسیر -۱۲

داشته باشد، به این نکته اشاره کرده که مراحل طولی، مصادیق یک معنایند نه معانی 

حل سوم، بر فرض قبولی استحاله استعمال یک لفظ در متعدد یک لفظ و به عنوان راه

 نویسد:بیش از یک معنی می

بر اثر محدودیت لفظ است یا مضبوط بودن ظرفیت مستمع و مخاطب امتناع متوهم، یا »
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 و یا محدودیت علم و اراده متکلم، و قسمت مهم آنچه در آن مبحث،

 2۲۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

گردد، نه بر فرض تمامیت آن، مطرح شده به محدودیت علم و اراده متکلم بر می

ه هیچ محدودیتی از جهت علم مخاطب. پس اگر متکلم و مرید خداوند سبحان بود ک

یا اراده ندارد، محذوری در اراده کردن چند مطلب از یک آیه و چند معنا از یک لفظ 

وجود ندارد؛ چنانکه اگر محدودیت مزبور به لحاظ مخاطب آن باشد، مخاطب اصیل 

قرآن، انسان کامل یعنی حضرت رسول اکرم )ص( است که ظرفیت وجودی آن 

نی متعدد محذوری ندارد؛ یعنی اگر مخالفان دیگر صالحیت حضرت برای ادراک معا

تلقی چند معنا را از نظر لفظ واحد ندارند حضرت رسول اکرم )ص( چنین صالحیتی را 

 «۱« »داراست.

 بررسی

رسد، در صورت قبول قاعده امتناع استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی، به نظر می

قبول باشند. در این میان احتمال ششم که بسیاری از پاسخها، در جای خود قابل 

مشکک بودن معنای مستعمل فیه الفاظ قرآن را مطرح کرده و احتمال هفتم که سخن از 

نزول هفت یا هفتاد باره قرآن کریم آورده است و نیز احتمال دهم که ادعای استعمال 

ازدهم متعدد هر لفظی را بر حسب تعدد بطون آن مطرح کرده بود همچون احتمال دو

که استناد بطون را به وضعهای قدیمی معهود بین خداوند و مالیکه و ایمه )علیهم 

توان پذیرفت ولی بقیه دانست، را نمیالسالم( را بیش از خلق بشر و لغاتشان می

توان مورد پذیرش قرار داد که گفته شود؛ بعضی از آن احتماالت را، بدین ترتیب، می

که به لوازم معنای ظاهری لفظ پرداخته بود، در مورد  احتماالت همچون احتمال اول

باشند و می توان آنها را به عنوان لوازم آیات الهی تلقی کرد، بطونی که از این نوع می

صادق دانسته، با آن از محذور تخصیص قاعده، خارج شد و احتمال سوم که به 
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بود، همچون احتمال استعمال یک مفهوم واحد کلی دارای مصادیق متعدد اشاره کرده 

 چهارم که مفهوم یکی از معانی 

 2۲3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

به نحو استغراق را مطرح کرده بود، ناظر به آن قسمی از بطون بدانیم که به مصادیق آیه 

« هدی»و « مانای»، «عدل»، «صراط مستقیم»بعنوان بطن پرداخته است، نظیر تفسیر باطنی 

بعضی دیگر از احتماالت مطرح، همچون احتمال دوم که به  به امیر مؤمنان )ع( و ... و

اراده مستقل چند معنا همزمان با استعمال لفظ در مدلول ظاهری خود اشاره کرده بود و 

نیز احتمال هشتم که داللت آیات بر بطونشان را از باب اشاره و تنبیه دانسته بود، 

الفاظ ترکیبی آن معرفی کرده بود همچون احتمال نهم که مراد از قرآن دارای بطون را، 

به این  شود،ناظر به آن قسمی از بطون بدانیم که از آنها به اشارات و حقایق تعبیر می

توان با این احتماالت در مورد این قسم از بطون قرآنی، پاسخ اشکال لفظ در ترتیب می

 .یرفتبیش از یک معنا را به صورت خروج تخصصی، آن بطون را از این قاعده، پذ

بنابراین، در صورت قبول امتناع استعمال لفظ در بیش از معنا، اصولیین با مطرح کردن 

اند که بطون آیات را بصورت اساسی و تخصصی از این مقوله احتماالت فوق خواسته

خارج نماید، که بعضی غیر قابل قبول و بعضی دارای ابهام و قسمی از آنها، با داللتی 

مر را عهده دار شده اند. در کنار آنان، مفسرین نیز با جاری نشدن روشن، به خوبی این ا

آن قاعده در مورد قرآن که متکلم و مخاطب اصیل آن از قابلیتهای فراتر از یک بشر 

عادی و محدود برخوردارند، ویا امکان استناد طولی بطون به مدالیل ظاهری آن و یا 

ات و الفاظ قرآن و ترکیب و ارجاع استناد اشارات و لطایف قرآنی به نوع چینش آی

 اند.آیات به یکدیگر، از این اشکال پاسخ داده

تواند مانعی برای ذو بطون پس این قاعده حتی در صورت پذیرش صحت آن، نمی

بودن قرآن تلقی شود. و به این ترتیب ادله اثبات بطن برای قرآن بدون هیچ معارضی، پا 
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 ماند.برجا باقی می

 2۲6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 انتقادی دیگر -د

 اشاره

ایرادی که این بار از ناحیه یکی از اندیشه ورزان شیعی، مطرح شده است آن است که 

خداوند متعال مردم را به یک تکلیف، مکلف ساخته، بدون اینکه فرقی بین این گروه و 

آن دیگری قرار دهد و نه بین این فرد و آن فرد، بلکه همگی را با همین قرآن کریم 

بر همگان واجب نموده است و محال است که آنان را مخاطب ساخته و عمل به آن را 

فهمند و نه راهی به آن دارند چگونه چنین چیزی به اموری امر کند که نه آن را می

 «.۱»ممکن است در حالی که او قرآن کریم را عربی مبین نامیده است 

 بررسی

هی است د. بدیرساین اشکال بر باطن قرآن کریم و اعتقاد به آن، مستحکم به نظر نمی

که جنبه عمومی خطاب و هدایت قرآن کریم مربوط به بعد ظاهری و آشکار قرآن 

است و بعد باطنی قرآن و معارف دقیق و عمیق آن امری فراتر از ایجاب تکالیف عامی 

است که در ظاهر قرآن و در لسان روایات تبیین گردیده است. واضح است که این بعد 

یان پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت )علیهم السالم( هیچگاه مخفی کتاب آسمانی بدون ب

تواند مصدر تشریع واقع شده، تکالیفی را بر مخاطبان قرآن بدون بیانی قطعی، نمی

تحمیل نماید، عبارات قرآن برای همگان است و همان است که عربی مبین بوده حجت 

و دقایق و لطایف و را بر همه تمام کرده و مصدر تشریع دین مبین اسالم می باشد 

اشارات قرآنی، معارفی هستند که بعد از التزام به اوامر و نواهی تبیین شده؛ در شرع 

شود. لذا این اند، میمقدس، نصیب افرادی خاص که در انس با قرآن مجاهدت کرده
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اشکال از خلط بین ظاهر و باطن قرآن و تداخل حوزه این دو ناشی شده است. این غیر 

است که این بیان، با روایاتی که دال بر شناخت انحصاری مخاطبان حقیقی از تعارضی 

 قرآن که همان ایمه 

 2۲۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

روشن است که این روایات به بُعد ظاهری و «. ۱»باشند دارد بیت )علیهم السالم( میاهل

 عمومیشود چرا که بر خالف وجدان و دریافت آشکار و قابل فهم قرآن، مربوط نمی

مخاطبان قرآن است و ناظر به آن بخشی از معارف قرآنی است که از حوزه عموم 

خارج می باشد. در بخش مهمی از بُعد باطنی قرآن، مخاطبان عموم مردم نیستند بلکه 

این پیامبر اکرم و اهل بیت او )علیهم السالم( هستند که مخاطب بوده و توان شناخت 

ه باشند. بنابراین التفات به حوزز دسترسی به آن عاجز میدقیق آن را دارند و دیگران ا

مختلف دو بعد ظاهر و باطن قرآن و خصایص هر کدام از آن دو، مانع بروز این اشکال 

 گردد.می

 جمع بندی

با بررسی آرای صاحبنظران فریقین و دیدگاههایشان، در مباحث متنوع مطرح در 

 حصول است: پیرامون بطن قرآن کریم، نتایج زیر قابل

. دانشمندان فریقین، موافقان و مخالفان، در مورد اصل وجود بعد باطنی ورای ظواهر ۱

 آیات و ژرفای آیات قرآنی، اتفاق نظر دارند.

. بعضی دانشمندان، به ذکر روایات صریح دالّ بر بطن، إکتفا کرده و بعضی دیگر با 3

مله روایات حاکی از علوم و نگرش جامع گسترده، به همه ادله قابل استفاده، از ج

 اند.معارف قرآن و ژرفای بعضی از سور و آیات آن، إلتفات نموده

. بعضی همچون سید حیدر آملی، صدر الدین شیرازی امام خمینی از شیعه و غزالی، 2

ابن عربی و آلوسی از اهل سنت، با مشربی عرفانی و یا فلسفی به بطن قرآن نگریسته و 
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ای خاصی از تعریف بطن و راه رسیدن به آن یعنی سیر و سلوک در نتیجه به ویژگیه

 اند.معنوی و شهود حقایق پنهان در ورای ظواهر آیات معتقد شده

 2۲0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 رغم اشاره به -. بعضی دیگر همچون فیض کاشانی، سهل تستری و زرکشی عل۲

ترجیح داده اند که به  حقایق معرفت شناختی آیات، غیر از مفاهیم داللی ورای آن،

 باشند.بطونی از آیات بپردازند که با تدبر و تفکر قابل حصول می

های مطرح شده توسط بعضی از دانشمندان اهل سنت، بر برداشت . عمده مخالفت3

توان آنان خاص باطنیه از مقوله بطن قرآن متمرکز گشته، با بررسی دقیق عباراتشان، نمی

زوم تدبر و تعمق به منظور کشف مراد الهی از آیات آن قلمداد را منکر ژرفای قرآن و ل

 نمود.

. مجموعه انتقاداتی که بر بحث باطن قرآن کریم وارد شده به چهار دسته تقسیم 6

 شوند:می

 الف( انتقاداتی که به فرقه اسماعیلیه )باطنیه( ونگرش آنان شده که عبارتست از:

 یل ظاهری آیات و سد باب معرفت اسالم.از بین رفتن اعتماد به الفاظ و مدال -

زایل شدن منفعت کالم الهی وبیانات پیامبر )ص( و از بین رفتن اعتماد به نصوص کتاب 

 و سنت.

 بی ضابطه بودن باطن قرآن.

 مخالفت با خداوند و پیامبر )ص( در استعمال تأویالتی بدون اذن آنان.

حجیت ظواهر و نیز از طریق  و باسخ آن در عدم صحت مبنای اسماعیلیه در انکار

هایی از معارف اسالمی و لزوم جمع بین ظاهر و باطن اشتمال بطون قرآن بر برگنجینه

مند نمودن بطون آیات و اذن قرآن و بهره مندی از منافع هر دو بعد آن و امکان ضابطه

بیت )علیهم السالم( و صحابه به پرداختن به بطون عمیق و ژرف پیامبر )ص( و اهل

 آیات در روایات منتهی به آنان در مصادر فریقین داده شد.
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 ی اثنا عشریه به بعد باطنی آیات شده و عبارت است از:ب( انتقاداتی که به نگرش شیعه

 ی شیعه در فریب مخاطبین با این مقوله.انگیزه -

 2۲۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 د اندیشی.لزوم تسلیم در برابر اموری غیر قابل فهم و منع از آزا -

 تبدیل شدن قرآن به کتاب حزبی شیعه. -

و پاسخ این انتقادات را با بدون دلیل بودن مورد اول ومقبول و مسلم بودن لزوم تسلیم 

در برابر تأویالت و بطون فراتر از حکم عقل در فرهنگ اسالم و قرآن در نزد فریقین و 

یز رد تأویالت و پرهتوضیح درست معنای تسلیم شدن یعنی عدم تسریع در رفض و 

شیعه از تأویالت خودسرانه و اعتقاد به حصر فهم، قسم مهمی از بطون به معصومین و 

 اهل بیت )علیهم السالم( بیان نمودیم.

ج( تنافی این بعد قرآنی و اعتقاد به مراد بودن مدلول ظاهری و مدالیل باطنی با قاعده 

ین شیعه دیگری بود بیشتر از ناحیه اصولی امتناع استعمال لفظ در بیش از یک معنا، انتقاد

مطرح و مورد بررسی قرار گرفته بود و در نهایت بعد از پذیرش فرضی صحت این 

قاعده، صحت خروج تخصصی بطون قرآن از آن وامکان استناد طولی بطون به ظهر آیه 

ان ووارجاع این بعد قرآنی به نوع چینش الفاظ و ترکیبات مفردات و آیات قرآن، به عن

 راهکارهای پاسخ به این انتقاد و خروج از این محذور بیان گردید.

د( استلزام تفاوت در خطاب وتکلیف بین عموم مخاطبین انتقاد دیگری بود که بر 

اعتقاد به بطون مختلف آیات که بعضی در اختیار گروهی خاص است، مترتب 

و باطن و عدم التفات به گردد حال آنکه این مورد در اثر خلط بین دو حوزه ظاهر می

 تواند بدون بیان معصوم جنبهویژگیهای معرفتی و اشاری لطیف بطن قرآن که نمی

 رسد.تشریع به خود بگیرد، به ذهن می

 23۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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 فصل ششم: راهیابی به بطن قرآن

 مقدمه

دودیت محبا توجه به وجود بعضی از روایات در تفسیر باطنی، بعضی از آیات و نیز 

آیات تبیین شده و ندرت روایات معتبر به دلیل مشکالت سندی موجود، این سئواالت 

شود که آیا می توان در مواردی که نقل معتبری در کشف مدلول باطنی آیه مطرح می

صورت نگرفته، دست به استخراج بطن آیه زد یا اینکه این امر از موارد انحصاری پیامبر 

ن )علیهم السالم( بوده و دیگران جواز دخول در این حیطه اکرم )ص( و یا معصومی

تفسیری را ندارند و نیز در صورت امکان استخراج بطون، چه راهکارهایی برای آن 

توصیه و ذکر شده است؟ و در برخورد با روایات باطنی و یا تفاسیر اجتهادی باطنی چه 

د توانده چه میمعیارهایی را باید در نظر گرفت و شرط صحت یک بطن کشف ش

ای است؟ این مسایل نیاز به باشد؟ و در نهایت میزان حجیت این بطون تا چه اندازه

 دار آنبررسی دقیق و مطالعه آرای دانشمندان و صاحبنظران دارد که این فصل عهده

 باشد.می

 امکان یا عدم امکان راهیابی به بطن قرآن

 اشاره

ای جنبه ظاهری آیات آن، نوبت به طرح بحثی پس از اثبات بُعد باطنی قرآن کریم ور

رسد که در آن از امکان دستیابی به باطن قرآن و یا عدم امکان آن و دوری مبنایی می

 رود.ای خاص سخن میبُعد باطنی قرآن از دسترسی عموم بشر جز عده

 23۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

است  بع روایات گوناگونیدر این زمینه دیدگاههای به ظاهر مختلفی بیان شده که به ت

باشد و لذا برای بررسی دقیق آراء و اقوال این مقوله، که در این خصوص مطرح می
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الزم است ابتدایاً داللت روایات به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا پس از آن، 

 تنقیح اقوال ناظر به آنها، دقیق تر صورت پذیرد.

 

 الف( روایات

سنت، کمتر به ه روایی وجود بطن قرآن مالحظه شد روایات اهلهمان گونه که در ادل

مسایل پیرامونی بطن قرآن کریم پرداخته و بیشتر در اثبات اصل آن کارایی دارد، اما در 

رداخته های پیرامونی آن پروایات شیعه در کنار تثبیت اصل بطن قرآن به ابعاد و جنبه

خورد که راهگشای ما در چشم میشده است و در این میان، روایات متعددی به 

 باشد، لذا، عمده بررسیخصوص بحث از امکان یا عدم امکان راهیابی به بطن قرآن می

یابد، هر چند متعرض بعضی از ما به روایات موجود در مصادر شیعه اختصاص می

 روایات اهل سنت نیز خواهیم شد.

ه در کته اشاره کنیم و آن اینکاما قبل از پرداختن به این روایات، مناسب است به یک ن

فهم « ۱»شود، یک مکتب تفسیری که از آن به مکتب تفسیری روایی محض یاد می

مطلق تفسیر قرآن، منحصر در روایات بوده حتی تفسیر ظاهری قرآن برای غیر پیامبر 

سنت( و پیامبر و جانشینان معصوم او )در میان شیعه( ممنوع )ص( و صحابه )در میان اهل

این نگرش، به طور واضح، بر عدم امکان دسترسی به باطن قرآن و « 3»شود. ده میشمر

کند. این مکتب، که در معنایی پنهان در ورای ظواهر آیات، توسط غیر آنها داللت می

 میان اخباریان شیعه و اهل حدیث از

 233، ص: ۲کتب تخصصی، ج

یده خود، به روایات زیادی برای اثبات این ا« ۱»اهل سنت، طرفداران زیادی دارد، 

نها را تعداد آ« الفواید الطوسیه»بطوریکه شیخ حر عاملی در کتاب « 3»استناد کرده است 

که عمده آنها به نقش اهل بیت « 2»بیش از دویست و بیست حدیث ذکر کرده است 
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عصمت و طهارت )علیهم السالم( در مورد قرآن کریم و تبیین آن اشاره دارد که از بین 

د را در کنها، قسمی که بر عدم امکان راهیابی غیر معصومین به باطن قرآن داللت میآن

 «۲»کنیم: چند دسته بیان می

ارتباط « 3»دسته اول: روایاتی که با آیه ... وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی اْلعِلْمِ ... 

و امامان معصوم )علیهم السالم( راسخان در  دارد و مبین آن است که رسول خدا )ص(

 «6»علم و عالم به تأویل قرآن و معلم آن هستند. 

دسته دوم: روایاتی است که الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلَْم در آیه شریفه بَلْ هَُو آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی 

وم )علیهم السالم( تطبیق را به همه یا بعضی از امامان معص« ۹»صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِْلمَ 

 «0»دهد. یا اختصاص می

 دسته سوم: روایاتی است که مصداق آیه ثُمَّ َأوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اْصطَفَیْنَا

 236، ص: ۲کتب تخصصی، ج

را به امامان معصوم )علیهم السالم( منحصر کرده و داللت دارد که تنها « ۱»مِنْ عِبَادِنَا 

بندگان برگزیده خدا هستند که خداوند  -و نه غیر آنان -مبر )ص(عترت معصوم پیا

 «3»قرآن با همه معارفش را به آنان عطا کرده است. 

دسته چهارم: روایاتی است که داللت دارد بر اینکه در آیه قُلْ کَفَی بِاللّهِ شَهِیداً بَْینِی 

مَنْ عِندَهُ عِلُْم الْکِتَابِ خصوص امام علی  منظور از« 2»وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِنَدهُ عِلُْم اْلکِتَابِ 

)ع( و سایر امامان معصوم )علیهم السالم( است که همه علم کتاب در نزد آنان است. 

«۲» 

دسته پنجم: روایت مرسل طبرسی است که در تفسیر آیه وَلَوْ َردُّوهُ إِلَی الرَّسُوِل وَإِلَی 

از امام باقر )ع( نقل کرده که فرموده « 3»ذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُْم أُوْلِی اأَلمْرِ ِمنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّ 

در این آیه امامان معصوم « اولی األمر»یعنی منظور از « 6« »هم األیمه المعصومین»است: 

 )علیهم السالم( است.

دسته ششم: روایاتی است که داللت دارد خدای متعال، امام علی )ع( را اختیار کرده و 
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ر و وزیر پیامبر و خلیفه خود بر بندگانش قرار داده تا کتابش )قرآن( را برای آنان براد

تبیین کند. رسول خدا )ص( تنزیل و تأویل قرآن را به امام علی )ع( و آن حضرت به 

امام پس از خود و همچنین هر امامی به امام بعد از خود تعلیم داده است. از جمله 

تفسیر قرآن و احکام آنست، آنان مفسران قرآنند و همه  دانشهایی که به آنان عطا شد،

 وجوه تفسیر را می دانند و در تفسیر تکیه گاه 

 23۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»مردمند. اگر کسی از غیر آنان طلب کند، هالک شده است. 

دسته هفتم: روایاتی است که شناخت قرآن و تفسیر آن را به پیامبر )ص( و ایمه )علیهم 

 ترین اینم( که مخاطب مستقیم قرآن می باشند، اختصاص داده است. روشنالسال

روایات، روایت زید شحام است که در آن امام باقر به قتاده، پس از اثبات عجز او از 

 فرماید:ای از قرآن، میتفسیر صحیح آیه

ای قتاده! قرآن  یعنی وای بر تو« 3« »وَیحَک یا قُتاده، إنمَا َیعرِفُ القرآنَ مَن خُوِطب به»

 را فقط کسی که مخاطب ]مستقیم قرآن است می شناسد )می فهمد(.

در این دسته از روایات، حدیثی است از امام باقر )ع( که در آن پس از ذکر تأویل و 

ی هایمعنای بطنی برای برخی از آیات، آمده است که خداوند در قرآن برای مردم مَثَل

مبرش را مخاطب قرار داده است و ما ]مقصود[ از آن مثلها زده است و در آن مَثَلها، پیا

و نیز روایتی که تفسیر قرآن را بیش از هر « 2»داند. دانیم و غیر ما کسی آن را نمیرا می

 «۲»داند. چیز دیگر از عقول بشر دور می

شود که در این روایات، اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( بخاطر مالحظه می

های خاص خود از جمله وراثت علوم قرآن از پیامبر اکرم )ص( و مطهر بودن و ویژگی

وصایت و ... عالم به قرآن کریم و تمام شؤون آن که شامل تفسیر ظاهری و باطنی 

اند و بر این اساس از تمام کسانی که این خصایص را در خود شود، معرفی شدهمی

د توجه داشت که در این روایات، منظور نداشته باشند این علم نفی شده است. اما بای
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تواند باشد. چرا که در نفی هر گونه علمی به بطن قرآن، آن هم در تمام اقسامش نمی

 بعضی از اقسام بطون قرآنی، تدبر و تفکر در آیات به 

 230، ص: ۲کتب تخصصی، ج

س آن اتواند کشف کند و براستنهایی راهگشا بوده، بعضی از بطون آیات قرآنی را می

کند که عملکردی شبیه رفتار افراد مورد روایتی که بطن قرآن را کسانی معرفی می

به  تواند منحصراند، یافتن چنین بطونی برای این گونه آیات، نمینزول آیه داشته

معصومین )علیهم السالم( باشد، هم چنانکه تعریف روایی بطن به وعظ و عبرت از 

کند که به سادگی برای هر متأملی در قرآن قابل حصول پیشینیان، اشاره به بطونی می

بینیم بعضی از مفسران شیعه، عملًا به ذکر اشارات و لطایفی از آیات قرآن است و می

رد گیاند که به علت خفاء ابتدایی در ظاهر آیه، در حوزه بطن آن قرار میاقدام کرده

ه نیز تعریف کنیم، پی بردن به و اگر بطن را به لوازم و مالزمات مدلول ظاهری آی« ۱»

که باشد، همچنانقسمی از لوازم آیات برای غیر معصومین )علیهم السالم( نیز ممکن می

با استفاده از بعضی قواعد ادبی و منطقی همچون سبر و تقسیم و یا تنقیح مناط، آن 

رار باشند، در دسترس متخصصین فن قبطونی که مشتمل بر قواعد کلی آیات قرآن می

 می گیرد.

بنابراین باید گفت: روایات بیان کننده حصر فهم بطون قرآن و تأویالت آن، در 

د باشمواردی ناظر به آن دسته از بطونی است که از ادراک و توان فهم عموم خارج می

همچون بطون حروف مقطعه و بعضی دیگر از آیات قرآن و در مواردی ناظر به توانایی 

ی معصومین از بطون قرآن است بطوریکه برای آنان استناد فهم دقیق و غیر قابل خطا

آن بطون به خداوند و آیات قرآن به صورت قطعی، ممکن است، اما برای غیر آنان، 

علیرغم کشف بطون احتمالی آیات، استناد آن و قطعیت و حجیتش ممکن نیست. و یا 

ان برای جانشین این روایات ناظر به فهم بطون تمام آیات قرآن است که چنین چیزی

 پیامبر اکرم )ص( که علم خود را از طریق وراثت از حضرتش اخذ
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 23۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

کرده اند، مقدور می باشد و غیر آنان ممکن است به فهم بعضی از بطون نه چندان 

توان ادعای فهم تمام بطون قرآن را به طور کامل و عمیق آیات نایل شود اما نمی

توان این روایات را در صدد بیان مفاد این روایت بدین ترتیب، میصحیح بنماید و 

 فرماید:دانست که می

 ما یَستطیُع أحدٌ أن یَدِعی أنّ عِندهُ جمیعَ القرآن کلَّه، ظاهرَه وباطنَه، غیر األوصیاء

تواند ادعا کند که همه قرآن، ظاهر و باطن هیچ کس جز اوصیاء )جانشینان پیامبر( نمی

 د اوست.آن، در نز

شاهد ما بر این جمع و توجیه مجموعه روایات فوق، روایاتی است که بعضی از آن در 

 سنت ذکر شده است.مصادر روایی شیعه و بعضی در مصادر روایی اهل

 از امام علی )ع( روایت شده که فرمود:

عرفه إلّا ماً ال یَإن اهلل قسَّم کالمه ثالثهَ أقسام فجَعل ِقسماً منه یَعرفه العالمُ والجاهل وقِس

مَن صَفا ذهنُه ولَُطف حسُّه وصحَّ تمییُزه ممَّن شرَح اهللُ صدرَه لإلسالم وقِسماً ال یعلمُه إلّا 

 «3»والراِسخون فی العلم ... « ۱»اهللُ والمالیکه 

همانا خداوند کالمش را سه قسم کرده است: قسمی از آن را عالم و جاهل می شناسند 

ی از آن را جز کسی که ذهنش باصفا و حسش لطیف و تشخیصش فهمند( و قسم)و می

 فهمد وشان را برای اسالم گشوده است، نمیصحیح است، از کسانی که خدا سینه

 دانند.قسمتی ]از آن را جز خدا و فرشتگان و راسخان در علم نمی

ولی داللت آن بر این که غیر « 2»این روایت گرچه بصورت مرسل نقل شده است 

 توانند بخشی از معارف قرآن را با صفای ذهن ومین )علیهم السالم( نیز میمعصو

 268، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 انشراح صدر برای تسلیم شدن در برابر خدا، کشف کنند، آشکار است.

روایت شده که « ۱»از امام صادق )ع( و نیز امام حسین )ع( نظیر، امام سجاد )ع( 
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 فرمودند:

عَلی أربعهِ أشیاء: علی العِبَارِه وَاإلشارهِ والَلطایِف وَالحقایقِ فالعبارهُ کتابُ اهللِ عزّوجلّ 

 «3»للعَوام وَاإلشارهُ للخواصِ واللطایفُ لألولیاِء والحقایقُ لألنبیاءِ 

کتاب خداوند عزوجل )قرآن( بر چهار قسم است: عبارت، و اشاره، و نکات لطیف و 

عوام مردم است و اشاره آن برای خواص دقیق و حقایق )قرآنی(، که عبارت برای 

و حقایق آن « ۲»و نکات لطیف )و ظریف آن( برای اولیاء الهی « 2»)دانشمندان( 

 مخصوص انبیاء است.

ولی داللت آن بر این که بخشی از معانی و « 3»این روایت هر چند سند معتبری ندارد 

مند، آشکار است و آن را توانند بفهمعارف قرآن را غیر معصومین )علیهم السالم( می

 توان مؤید توجیه مذکور برای روایات گذشته به شمار آورد.می

 در مصادر روایی اهل سنت، از ابن عباس به صورت مرفوع روایت شده که:

انزل القرآن علی أربعه وجوه: وجهٌ حاللٌ وحرام ال یَسَعُ أحدٌ جَهالتَه ووجهٌ یعرفه العربُ، 

لعالِموُن ووجهٌ ال یَعلمُ تأویلُه إال اهلل و مَن انتحَل فیه عِلماً فقد کَذبَ. ووجهٌ تأویلٌه یعلَمُه ا

«6» 

 26۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

کند و جهل به قرآن بر چهار وجه نازل شده است، وجهی که حالل و حرام را بیان می

شناسند و وجه سوم تأویل آن برای کسی جایز نیست و وجهی که فقط عرب آن را می

یابند و وجه آخر که تأویلی از آن است کسی جز ست که فقط علماء آن را در میآن ا

 خداوند از آن آگاهی ندارد و هر کس ادعای علمی از آن را بنماید دروغ گفته است.

سیوطی در اإلتقان، عالوه بر تصریح به ضعف سند این روایت و مرفوع بودن آن، الفاظ 

 «۱»رده است. آوری کمختلف نقل این روایت را جمع

ی که توان آیاتعالوه بر مؤیدات روایی فوق بر این توجیه روایات هفتگانه مذکور، می

و آیاتی که قرآن را « 3»به تدبر در قرآن ترغیب و از تدبر نکردن در آن نکوهش کرده 
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ای که و آیه« 2»بیان و هدایت برای مردم و آسان برای پند گرفتن، معرفی کرده 

، شواهد دیگری «۲»ن را به زبان عربی نازل کردیم تا آن را درک کنید فرماید: قرآمی

 برای صحت معنای مزبور در نظر گرفت.

خالصه آنکه در روایات شیعه، عدم امکان راهیابی به بطن قرآن فقط در مورد قسم 

خاصی از بطون قرآنی که فراتر از درک و فهم عموم است، مطرح شده و در مورد 

و لوازم و عبرتهای آیات قرآن، جاری نگشته که بعضی از روایات و اشارات و لطایف 

ای خاص از غیر معصومین )علیهم السالم( به این حتی آیات قرآن بر امکان رسیدن عده

 اقسام از بطن قرآن تأکید دارند.

 263، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ب( دیدگاه اندیشمندان فریقین

 اهل سنت

از میان اندیشمندان اهل سنت، ابو حامد غزالی، پس از بیان اینکه کشف اسرار بعضی از 

آیات قرآن محتاج به صرف یک عمر کامل است و حتی بیشتر از آن، یک کلمه از 

 گوید:قرآن را نمی توان این چنین شکافت، می

ها قلب آن از اسرار آن فقط برای راسخین در علم، و به اندازه جوشش علمشان و صفای

شود، و کثرت انگیزه و دواعی برای تدبر و طلب )علوم و معارف قرآنی(، مکتشف می

و برای هر کسی حدی در ترقی به سوی درجه باالتر از خود هست. اما استیفاء و 

دریافت تمام معارف قرآن، طمعی در آن نیست و اگر دریا جوهر و درختان قلمهایی 

هایت بوده، دریاها تمام می شوند قبل از آنکه کلمات شوند اسرار کلمات خداوند بی ن

 «۱»خداوند عز وجل به پایان برسد. 

شود که وی قرآن را مشتمل بر تمام کلمات الهی از این عبارت غزالی، استفاده می
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دانسته و استیفای آن را بدون استثناء کسی حتی پیامبر اکرم )ص(، غیر ممکن می داند. 

اینجا خلطی بین کلمات الهی و کلمات قرآن کریم صورت  رسد، دراما به نظر می

حد و حصر کلمات الهی، براساس نص آیه گرفته است. از این جهت که گستردگی بی

سوره لقمان، گرچه مورد اتفاق است، اما در تفسیر مراد  3۹و آیه  ۹، سوره کهف ۱8۷

لمه از کلمات و قرآن کریم به عنوان یک ک« 3»در آیه اختالف شده، « کلمات»از 

الهی، و مخلوق ویژه ای از حضرت حق، دارای آیات و عبارات محدودی است که 

کتابت آنها تمام شده و دارای معارفی مشخص و بطونی گسترده و عمیق اما منضبط 

 باشد.است که استیفاء و استقصاء شناخت و فهم آن برای پیامبر اکرم )ص( ممکن می

 262، ص: ۲کتب تخصصی، ج

دهد و در یکی از موارد آنها عقاید مذهب سلف را شرح می« إلجام العوام»ر همو د

 گوید:می

باید به عاجز بودن از شناخت کنه و حقیقت مقصود اصلی الفاظ اعتراف کرد و سئوال 

 «۱»و بحث به خاطر بدعت بودن باید ترک شود ... 

کرده و مشی برطبق  ، که هم به تفسیر ظاهری توجه«3»ابن العربی محمد بن عبد اهلل 

 پردازد، معتقد استهای باطنی آیات میکند و هم به تأویلاحکام ظاهری را توصیه می

که تأویلهای باطنی برای گروه ویژه که سزاوار این مرتبه هستند اختصاص دارد ولی 

و « 2»توده جمعیت باید به ظاهر قرآن و احکام اسالم ملتزم باشند و دست به تأویل نزنند 

 گوید:خصوص حروف مقطعه میدر 

علم الحروف المقطعه فی اوایل السوَر، وقد قیدت فیها أزید مِن عشرین « ۲»ومن الباطن 

قولًا ولم یخلق اهلل أحداً یحکم علیها بعلم وال یدعی فی المراد منها فهمًا، بلهَ رسول اهلل 

 «3»)ص( 

ر آن بیش از بیست قول هاست و داز باطن )قرآن( علم به حروف مقطعه در اوایل سوره

را نوشتم و خداوند کسی را که در مورد آنها از روی علم و قطع سخن گفته باشد و 
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 مدعی فهم مراد از این حروف باشد، هنوز نیافریده است جز رسول خدا )ص(.

 26۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

خدا )ص( فهمیده ( اختصاص علم به باطن به رسول-ه ۲36از عبارات ابن حزم )م 

شود. وی پس از تشکیک در روایات باطن به اینکه مستند این روایات مرسل می

 نویسد:باشد، میمی

ا ای ظهر و بطنی است، لکن بگویند که برای هر آیه... اگر همان گونه باشد که آنها می

ظن و گمان و با گفته هر کسی، راهی به سوی علم به بطن آیات قرآن، نداریم ولی با 

)ص( که خداوند به او دستور تبیین آنچه برایشان نازل شده است، را داده،  بیان پیامبر

توان به آن علم پیدا کرد. پس اگر بیانی از پیامبر )ص( به ما رسید که آیه از ظاهر می

کنیم؛ اما اگر بیانی از آن به معنایی باطنی برگردانده شده است، از آن اطاعت می

در مورد باطن آنچه  -ینصورت هیچ کس در تأویلحضرت برای ما ارایه ندهند، در ا

از دیگری سزاوارتر نیست. و از باطل محال آن است  -کندکه آن آیه با خود حمل می

ای باطنی باشد که پیامبر )ص( آن را تبیین نکرده است چرا که در که برای آیه

به این  واینصورت آنگونه که به او دستور داده شده است قرآن را تبلیغ نکرده است 

 «۱»شود. هیچ مسلمانی ملتزم نمی

ما تأویل وعده و وعیدهایی که در »گوید: تیمیه است که میو این در مقابل دیدگاه ابن

دانیم که این تأویل در چه زمانی واقع شده دانیم هرچند نمیقرآن ذکر شده را می

 «3« »است.

 :گویدزرکشی نیز در البرهان، در مورد فهم کالم الهی می

... إن فهمَ کالم اهلل تعالی ال غایهَ له کما ال نهایه للمتکلم به فأما اإلستقصاء فال مطمع فیه 

 «2»للبشر 

 همانا فهم کالم خداوند متعال )قرآن( دارا نهایتی نیست همان گونه که متکلم 

 263، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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هم آن، بشر را در آن آوری تمام فآن )یعنی خداوند متعال( بی نهایت است و اما جمع

 طمعی نیست.

 از زمخشری نقل شده که در مورد تفسیر قرآن گفته است:

آنانکه فطرت پاکشان با مشاهدات کشفیه تأیید و یاری شده است آنان در این مسلک 

 «۱»شوند. های تفسیر قرآن(، الگو و رهبرند و از دخول در آن منع نمی)راه

 ، تقسیم کرده است:وی سپس تفسیر قرآن را به سه قسمت

 یاد می« ما استأثر اهللُ بِه»اول: علمی که مخصوص خداوند است و اصطالحاً از آن به »

 شود و در آن کسی حق تکلم ندارد.

دوم: علمی که خداوند متعال به پیامبر خود از اسرار کتابش داده است و مخصوص به 

حق کالم ندارد و  اوست که درآن کسی جز او و کسی که از جانب او مأذون است

ها )حروف مقطعه( از این قسم است هم چنانکه آن را از قسم گفته شده که اوایل سوره

 اند.اول نیز شمرده

سوم: علومی است که خداوند متعال به پیامبرش از آنچه که در کتابش از معانی جلی و 

ن ده است و ایخفی جاگذاری نموده است یاد داده و به او دستور تعلیم آنها را صادر کر

 شود:به دو قسم تقسیم می

الف( قسمی از آن کالم در آن جایز نیست جز از طریق شنیدن از او )روایات( مانند 

اسباب نزول و ناسخ و منسوخ و قراءات و لغات و قصص أمتها و أخبار آنچه که واقع 

 خواهد شد.

ه خود بر دو قسم ب( قسمی از آن از طریق نظر و استنباط از الفاظ قابل اخذ است ک

است: قسمی از آن در جوازش اختالف شده و آن تأویل آیات متشابه است و قسمی 

 که مورد اتفاق است و آن استنباط احکام اصلی و فرعی و اعراب 

 266، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 باشد و نیز فنون بالغت و انواع مواعظ واست که بنایش بر قوانین و أقیسه می« ۱»آیات 
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إشارات که کسی که أهلیت استنباط آن را از آیات دارد از آن منع نمی شود  حکمتها و

 «3« »و غیر از موارد فوق تفسیر به رأی است که از آن نهی کرده است

حاجی خلیفه در کشف الظنون شبیه همین تقسیم بندی با عباراتی نزدیک به هم از 

 کبری زاده، متوفایصاحب مفتاح السعاده )مولی محمد بن مصطفی معروف به طاش 

 «2»( نقل کرده است. -ه ۷60

به وجود برخی آیات که « ۲»قابل ذکر است که ابن تیمیه همچون ابو اسحاق شیرازی 

و محی الدین شیخ زاده در حاشیه « 3»علم آنها منحصر به خداوند باشد تاخته است. 

وص آن مخصخود بر تفسیر بیضاوی، تأویل بعضی از قرآن را به جز مواردی که علم 

 «6»خداوند است برای بعضی از مردم جایز شمرده است. 

یکی دیگر از دانشمندان اهل سنت، بر آن است که مانعی از علم پیامبر « ۹»سبکی، 

)ص( به جمیع تأویل قرآن با تعلیم خداوند سبحان، وجود ندارد هم چنانکه اهل علم از 

 قرآن، منع این امت، از سعی و کوشش در شناخت قسمی از تأویل 

 26۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

گوید که اهل حق و در مورد معرفت و شناخت جمیع تأویل قرآن می« ۱»شوند نمی

کنند بلکه علمش را به خداوند واگذار می نمایند و متشابه آن را به چنین ادعایی نمی

 «3»محکماتش ارجاع می دهند. 

 آید:ست میبا مالحظه أقوال دانشمندان اهل سنت، دو نکته بد

اول اینکه آنان، نوعی تفصیل بین آیات قرآن را در خصوص امکان یا عدم امکان 

راهیابی به بطن آنها مد نظر داشته اند، هر چند غزالی و ابن عربی و سبکی به صورت 

مطلق از توانایی رسیدن راسخین در علم به اندازه توان فکری و صفای قلبی سخن 

ات قرآن و بعضی ازمتشابهات را )با ذکر اختالفی بودن آن( اند اما زمخشری، اشارگفته

شود و ابن تیمیه، وعده و وعیدهای قرآن که در مواردی با مشاهدات کشفیه حاصل می

را نمونه هایی از این بطون قابل دسترس نام برده اند. هم چنانکه برخی از آنان نظیر ابن 
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ی خاص، از وجود اموری در قرآن الدین شیخ زاده، بدون اشاره به موردحزم و محی

اند و زمخشری، برای ذکر نمونه باشد، خبر دادهکه مخصوص خداوند یا رسولش می

 شود.این قبیل بطون، حروف مقطعه را یاد آور می

دوم اینکه با وجود ذکر بعضی از بطون در قرآن که برای غیر خداوند یا پیامبراکرم 

ن، هایی از آطلق و چه با ذکر موارد و نمونه)ص(، قابل شناخت نیستند، چه بصورت م

توان گفت، نظر دانشمندان مذکور اهل سنت بر عدم توان استقصاء و شناخت جمیع می

اند و بطون آیات، اتفاقی است و ابوحامد غزالی و زرکشی صراحتاً به آن اشاره کرده

در  فاوت کهاین همان چیزی که تصریح آن را در روایات شیعه بیان کردیم با این ت

روایات شیعه، آگاهی و استیفای بطون تمام آیات، برای معصومین، ممکن معرفی شده 

 و« فال مطمع فیه للبشر»اما از عبارت 

 260، ص: ۲کتب تخصصی، ج

استناد آن به عدم تمامی کلمات الهی، عدم استیفاء حتی برای پیامبر اکرم )ص( در نظر 

 شود.این دو استفاده می

 شیعه

ز میان دانشمندان شیعی، مالصدرا از آن دسته مفسرانی است که رسیدن به معانی و ا

ُهمْ شمرد. وی در تفسیر آیه قَاتِلُوباطنی را برای هر فرد پاک طینت ومتدبری ممکن می

 چنین آورده است:« ۱»یُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَیْدِیکُمْ 

 ند علومی است که فراتر از علومیابی به حقیقت در امثال چنین آیاتی نیازمدست»... 

 «3...« »معامالت است و علوم عربی و تفسیر الفاظ پاسخگوی آن نیست 

و در ادامه همان عبارت ابوحامد غزالی در احیاء علوم الدین را که اندکی پیش 

ذکر کرده است که در آن برای عالمان راسخ در علم بهره ای از معارف « 2»آوردیم، 

ات در نظر گرفته شده و استیفای آن از دسترس طمع بشریت قرآن، بر حسب درج
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از نظر وی، مراد از راسخان در علم، تنها ایمه )علیهم السالم( « ۲»خارج گردیده است. 

نیستند زیرا که قرآن همواره، بر دلهای تالوت کنندگان نازل می شود و به حسب 

البته ایشان، معرفت « 3»حاالت مختلف قلب، ظهور قرآن و نزول آن نیز متفاوت است 

و نیز فهم غرایب « 6»داند حروف مقطعه را اولین عالمت رهایی از حجاب اهل دنیا می

کتب « ۹»داند. قرآن را جز برای کسی که در مدرسه آل یس تعلیم دیده باشد میسر نمی

 26۷، ص: ۲تخصصی، ج

 منقطع گشته و مطابق رأی سید حیدر آملی، از عرفای نامدار شیعه، گرچه وحی الهی

باب رسالت مسدود گردیده است و مردم از رسوالنی الهی و اظهار دعوت آنها مستغنی 

اند ... اما باب الهام بسته نخواهد شد خداوند باب الهام را به جهت رحمت برای شده

آنها گشوده است و اموری را برای آنها مهیا گردانیده و مراتبی را برای آنها مرتب 

سته شود که خداوند به بندگان خود لطف دارد و هر کس را که بخواهد، ساخته تا دان

بطور کلی راسخان در علم که تأویل »از نظر وی «. ۱« »بخشدبدون حساب روزی می

خاص آنان است عبارتند از: انبیاء و پیامبران، ایمه )علیهم السالم( و در مرتبه پس از آنها 

د شونشوند و ارباب توحید خوانده میسوب میعلماء که در حقیقت از وارثان آنها مح

آیند، و هیچ کس دیگری در زمره این گروه در جزء راسخین در علم به شمار می

نخواهد آمد چرا که قرار گرفتن تحت پوشش استواران در علم، مشروط به طهارت 

 «.3« »ذاتی است و این شرط جز برای اهل توحید محقق نخواهد شد

ی، در مورد امکان راهیابی غیر معصوم اما شاگرد و تابع او مالمحسن فیض کاشان

 نویسد:می

... فالصواب أن یقال َمن أخلص اإلنقیاد هلل ولرسوله )ص( وألهل البیت )علیهم السالم( 

 وأخذ علمه وتتبَّع آثارهم و اطَّلع علی جملهٍ من أسرارهم بحیث حَصل له الرسوخ فی 

 2۹8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

الطمأنینه فی المعرفه و انفتح عینا قلبه وهجَم به العلم علی حقایق األمور ... فله أن العلم و 
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یستفید من القرآن بعَض غرایبه ویستنبَط منه نبذًا مِن عجایبه لیس ذلک من کرم اهلل 

تعالی بغریب والمن جوده بعجیب فلیست السعاده وقفًا علی قومٍ دون آخرین وقد عدوا 

عه من أصحابهم المتصفین بهذه الصفات من أنفسهم کما قالوا )علیهم السالم( جما

سلمان منا أهل البیت )علیهم السالم( فمَن هذه صفته ال یبعد دخوله فی الراسخین فی 

 «۱»العلم ... 

درست آن است که گفته شود هر کس خالصانه برای خدا و رسولش )ص( و اهل بیت 

خود را از آنان بگیرد و از آثارشان تبعیت او )علیهم السالم( فرمانبرداری کند و علم 

ای که رسوخ در علم و اطمینان کند و بر مجموعه ای از اسرارشان اطالع یابد به گونه

در معرفت برای او حاصل شود و دو چشم قلب او بازگردد و علم با حقایق امور خود به 

را استفاده کند و ور شود ... برای اوست که از قرآن بعضی از غرایب آن سوی او حمله

های آن را استنباط کند. این از کرم خداوند متعال، امر بعضی از عجایب و شگفتی

گردد. پس آید و از جود و بخشش او عجیب شمرده نمیشگفتی به حساب نمی

بیت )علیهم السالم( جماعتی از اصحاب سعادت وقف یک گروه خاص نیست و اهل

اند: اند از خود شمرده همان گونه که فرمودهخود را که به این صفات متصف بوده

بیت )علیهم السالم( است پس هر کس که این صفتش باشد دخول او سلمان از ما اهل

 در گروه راسخین در علم بعید نیست ....

 پردازد که برای مطالعهوی در جای جای تفسیر خود، به بیان باطنی از آیات قرآن می

 نیاز از هرگونه تطویلی است.روشن و بیکننده تفسیر صافی، این امر، 

خمینی براساس مشربی عرفانی، راه کشف باطن را شهود قلبی و سلوک مرحوم امام

 و خویشتن به تفسیر اشاری « 3»داند. معنوی در میسر رسیدن به حقایق می

 2۹۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

همه آیات قرآن تعمیم  اما این امر را به« ۱»و عرفانی سوره توحید اقدام نموده است، 

 گوید:دهد. وی مینمی
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تواند بفهمد و برای همه کس هم نیامده است، علوم قرآن و حدیث را همه کس نمی

بلکه بعضی از آنها رمز است میان گوینده و یک دسته خاصی ... در قرآن از این گونه 

 معنای دانسترمزهاست که حتی به حسب روایات جبراییل هم که قرآن را آورد نمی

تند توانسآن را، فقط پیامبر اسالم و هر کس او را تعلیم کرده، کشف این رمزها را می

 «3»هاست. بنمایند، مانند همان حروفی که در اول سوره

ایشان در مورد بطون هفتادگانه قرآن بر آن است که آنچه در روایات مبنی بر هفتاد 

چیده و غامض است که بر محتوا و های پیبطن داشتن قرآن، مطرح شده است از کالم

. گرددلب آن جز کسی که در امواج علم و دریاهای معارف فرو رفته است، واقف نمی

«2» 

 گوید:عالمه طباطبایی در المیزان در ضمن نقد افکار باطنیه و اسماعیلیه می

لی إ إن القول بأن تحت ظواهر الشریعه حقایق هی باطنها حق  والقول بأن لإلنسان طریقاً

نیلها حق  ولکنّ الطریق إنما هو استعمال الظواهر الدینیه علی ما ینبغی ِمن اإلستعمال ال 

 «۲»غیر ... 

همانا قایل شدن به اینکه تحت ظواهر شریعت حقایقی است که باطن آن است حق 

د نیز حق یابی به آن بیابتواند راهی به سوی دستباشد و قایل شدن به اینکه انسان میمی

ست ولی آن راه فقط استعمال و به کار بستن ظواهر دینی )احکام شریعت( بر وجهی ا

 که سزاوار است می باشد نه غیر آن.

 وی پس از جدا دانستن تأویل از بطن و تأکید بر وجود معانی مترتب بر

 2۹3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 گوید:یکدیگر در ورای آیات قرآنی می

تفاوت ذهنها از نظر تقوی و طهارت نفس نیست بلکه به  در معارف بلند و مسایل دقیق،»

کنند، اگر چه تقوی و طهارت نفس در لحاظ خوش فهمی و کج فهمی تفاوت پیدا می

 «۱« »فهم معارف پاک الهی کمک یارند اما نه به گونه علیت.
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دانند و بر این باورند که آیات ایشان، معانی باطنی را مدلول مطابقی معانی ظاهری می

قرآن غیر از معانی ظاهری، دارای معانی طولی هستند که با تأمل و تدبر به دست 

بیت )علیهم السالم( به عنوان تفسیر آیند و آنچه هم که در روایات صحیح از اهلمی

 «3»باشد. باطن قرآن رسیده است، از همین قبیل می

ظاهری  ی کتابشاگرد مبرز ایشان، صاحب تفسیر تسنیم، با ادعای وجود کتابی ورا

یابی به معارف ماورای قرآن و شرایط آن کریم در خصوص امکان دستقرآن

 نویسد:می

داند: چنان که می فرماید، خدای سبحان برای فهم قرآن، قلب پاک و طاهر را الزم می»

رآن عربی مبین، یک این ق« 2»إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ فی کِتابٍ مَکنُونٍ ال یَمَسُّهُ إِلَّا اْلمُطَهَّرُونَ 

ریشه و اصل دارد به نام کتاب مکنون که این قرآن در آن کتاب مکنون و مرتبط با آن 

توان با طهارت ظاهری از قرآن استفاده کرد ولی است. معانی اولیه الفاظ قرآن را می

درک معارف بلند کتاب مکنون امکان پذیر نیست مگر با طهارت باطنی و قلبی. اگر 

شود و با ظاهر قرآن در تماس باشد، بدون طهارت و غسل یا وضو نمی کسی بخواهد

تواند آیات آن را ببوسد اما ارتباط با محتوای عمیق قرآن و با جان و باطن حتی نمی

قرآن، نیاز به قلبی سلیم و جانی با طهارت دارد. انسان باید رذایل اخالقی و نیز جمود و 

رجس و موجب آلودگی روح هستند از خود انحراف فکری و اعتقادی را که همگی 

 دور کند و دل و جان 

 2۹2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱« »خویش را صیقل دهد تا آیینه قرآن گردد و معارف بلندش در آن نقش بندد.

 گوید:ای خاص میایشان در مورد علم جامع به ظاهر و باطن قرآن و انحصار آن به عده

شود که و صحیح، این نکته به طور مسلم روشن میاز مجموع آیات و روایات زیاد »

یت بعلم جامع به قرآن، ظاهر یا باطن، تأویل یا تنزیلش، در اختصاص و انحصار اهل

عصمت و طهارت است و برای فهم باطن قرآن و معارف بلند و اسرار آن باید به محضر 
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را از  عترت آن پاکان رفت. بخشی از روایات متواتر، نصوص ثقلین است که قرآن و

داند و به همین جهت گفته شده که تمسک به قرآن یکدیگر غیر قابل انفکاک می

بدون أهل بیت عصمت و نیز تمسک به اهل بیت بدون قرآن، عملی ناقص و انحرافی 

 «.3« »است

اند، به قابل ذکر است که اصولیین شیعه که در خصوص باطن قرآن بیاناتی داشته

 بیت )علیهمایات، غالباً فهم بطون قرآن را در انحصار اهلصورت گذرا و به تبع رو

اند و به تفصیالتی در بین انواع آیات و تفکیک بین آیاتی که با السالم( معرفی کرده

توان به بعضی از معارف آنها دست یافت و بین حروف مقطعه و نظایر آنها که تدبر می

همچنان « 2»اند. درصدد آن نبوده از دسترس فکر بشری دورند، اشاره و نظر نداشته و

که برخی از محققین بر این اساس که باطن قرآن خارج از اصول عقالیی محاوره و 

 و« ۲»اند قواعد ادبی است به همین نتیجه رسیده

 2۹۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ند کدیگری در مقابل، تدبر در قرآن را تنها راه حل کاشف از بطون قرآن معرفی می

گردد. س آن هر کس بیشتر در آیات قرآن تدبر ورزد به علم بیشتری نایل میکه بر اسا

و یکی دیگر از پژوهندگان معاصر، بین معانی پنهان و بطنی مرتبط با هدایت عموم « ۱»

بشر و غیر آن تفصیل قایل شده، دسته اول را نه تنها قابل دسترس همگان که ضروری و 

 «3»یاء دانسته است. دسته دوم را منحصر به اولیاء و اوص

 شود:با مالحظه اقوال دانشمندان شیعی، نکاتی روشن می

اول آنکه با وجود روایات صریح شیعه که بصورت مطلق، دستیابی به بطون قرآنی را 

کردند، دانشمندان شیعه مخصوص ایمه عصمت و طهارت )علیهم السالم( معرفی می

بندی  داخته اند، اما همان گونه که در جمعکمتر به بیان تفاصیل نسبت به انواع بطون پر

روایات همین مبحث گذشت، این روایات ناظر به قسمی از بطون است و روایات 

دیگری که بطن را به فهم و عبرت گرفتن و ... تعریف کرده و معارف آیات را در چند 
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طون بدسته عبارات، إشارات و لطایف و حقایق تقسیم کرده اند، مبین اقسامی دیگر از 

است که برای دانشمندان و متفکران در قرآن، قابل حصول است. اما کثرت روایات 

فوق، سبب شده است که اکثر اصولیین و دانشمندان شیعی، یا متعرض این بخش از 

مقوله بطن قرآن نشوند و یا در صورت تعرض، حکم کلی به عدم امکان راهیابی به بطن 

 را مورد اشاره خود قرار دهند.توسط غیر معصومین )علیهم السالم( 

دوم آنکه بعضی از دانشمندان شیعه همچون سید حیدر آملی، مرحوم فیض کاشانی، 

خمینیو عالمه طباطبایی به صورت مطلق از توانایی دست یابی غیرمعصومین حضرت امام

کنند و بعضاً این ایده را از طریق تعمیم رسوخ در علم به به بطون قرآن دفاع می

 مند از تعالیم بیت )علیهم السالم( و بهرهان تابع مکتب اهلشاگرد

 2۹3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

اند و برخی همچون مالصدرا، حروف مقطعه را برای یک متدبر پاک آنان، انجام داده

 ای از بطون قابل حصول معرفی کرده اند.طینت بعنوان نمونه

ن ادعای فهم جمیع بطون، توسط سوم آنکه، با وجود روایات صریح مبنی بر عدم توا

توان گفت در بین دانشمندان شیعه، مخالفتی با این مسئله مشاهده غیر معصومین، می

 اند.نشده، بعضی مثل مالصدرا و آیت اهلل جوادی آملی صراحتاً آن را ذکر کرده

 جمع بندی

ا ن یورزان فریقین در خصوص امکابا مالحظه مجموعه روایات شیعی و اقوال اندیشه

 آید:عدم امکان راهیابی به بطن قرآن، نکاتی چند بدست می

الف( در روایات شیعه، در کنار پرداختن به اصل تثبیت بُعد باطنی قرآن، به بعضی از 

های آن، همچون امکان یا عدم امکان فهم بطون قرآن برای معصومین و غیر ویژگی

شود و از این مسئله پیدا نمی آنان اشاره شده است، اما در روایات اهل سنت، اثری

روایات بطون آنان، فقط بر اصل مسئله تأکید کرده، از ارتباط آن با احرف سبعه و نه 
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 بیشتر سخن گفته است.

ب( در روایات شیعه، اخبار و احادیث فراوانی، بر انحصاری بودن راهیابی معصومین، 

ده است اما با توجه به بیت ایشان، به بطون و ژرفای قرآن، تأکید شپیامبر و اهل

نیز  و« لوازم»های متفاوتی که در مورد بطن قرآن کریم همچون تعریف آن به دیدگاه

و « همف»مطرح است که بعضی نیز همچون تعریف به « مدالیل فرا ظاهری معنای آیات»

کسانی که دارای عملکردی مشابه عملکرد افراد مورد »و نیز « عبرت گرفتن»و « وعظ»

، دارای ریشه روایی نیز می باشند، در کنار آن روایاتی که در مصادر «هستندنزول آیه 

فریقین، سطوح معارف قرآنی را در سه قسم و یا چهار دسته عبارات و اشارات و 

کنند، باید گفت: روایات منحصر کننده فهم بطون، لطایف و حقایق قرآنی تقسیم می

 ناظر به بطون بسیار ژرف آیات 

 2۹6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

چنانکه باشد که فراتر از توان درک متدبران و متأمالن غیر معصوم است، هممی

توانند تواند ناظر به فهم قطعی بطون توسط معصومین باشد، در حالیکه دیگران، میمی

فقط بصورت احتمالی به بعضی از بطون آیات دسترسی یابند و یا اینکه به توان فهم 

به طور کامل، بدون هر گونه احتمال خطایی ناظر باشد که در بطون تمام آیات قرآن 

تواند مانع فهم احتمالی بعضی از بطون برای بعضی از آیات قرآن توسط هر حال نمی

 بعضی از دانشمندان مأنوس با قرآن و دارای شرایط استنباط و الهام از آن، به شمار آید.

ه علت عدم اشاره روایات آنها به این سنت بج( در میان اقوال دانشمندان فریقین، اهل

زاویه بطن قرآن، به اقسام بطون قرآنی توجه کرده و برای بعضی از آنها همچون بطن 

حروف مقطعه و یا بعضی از متشابهات، به عدم امکان دسترسی همگان اشاره نموده و 

 بعضی دیگر را همچون اشارات و مشاهدات کشفیه آیات قرآن، در دسترس متأملین و

اند. و اندیشمندان شیعه نیز با وجود روایات متدبرین و انسانهای پاک نهاد معرفی کرده

گویا و فراوان در مصادرشان، از پرداختن جداگانه به این مقوله خودداری کرده، اما از 
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کالم بعضی از مفسران و صاحبنظران آنان، تفصیل بین اقسام بطون قرآنی مشاهده 

توان اقوال دانشمندان فریقین را به دیدگاه تفصیلی بین انواع شود بر این اساس میمی

بطون، جمع بندی نموده، امکان دسترسی به بطونی همچون عبرتها و وعظها، و اشارات 

 و لطایف و لوازم آیات و مدالیل فرا ظاهری آیات قرآن و ... را به آنان نسبت داد.

ان فریقین، عدم توان استقصاء و د( نقطه مشترک بین تمام روایات و أقوال اندیشمند

استیفای بطون تمام آیات قرآن توسط عموم است. و از عبارات بعضی از دانشمندان 

ه شد، در حالیکاهل سنت، عدم استثنای بشری حتی پیامبر اکرم )ص( استفاده می

هم بیت او )علیروایات شیعه و به تبع آن شیعیان، معتقد به استثناء پیامبر اکرم )ص( و اهل

السالم( از این مسئله هستند و تنها آنانند که توان ادعای اطالع از تمام بطون آیات قرآن 

 اعم از حروف مقطعه و متشابهات و مجمالت و ... آن را دارند.

 2۹۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 چگونگی راهیابی به بطن قرآن کریم

 اشاره

قرآن به پیامبر )ص( و های انحصار و عدم انحصار فهم بطون پس از بررسی صورت

بیت ایشان و غیر آنان و بیان اینکه بطون قرآن از نظر ویژگی و اقسام، متفاوتند، اهل

بعضی با تفکر و تدبر قابل تحصیلند و بعضی نیاز به تحصیل مقدمات علمی و برهانی 

نند کای دیگر را اولیاء الهی از راه کشف و شهود دریافت میتری دارند و دستهعمیق

چنانکه بعضی نیز مخصوص پیامبر اکرم )ص( و اوصیاء ایشان )علیهم السالم( است،  هم

 رسد که کشف و استخراج آن ممکن است.نوبت به بررسی راه رسیدن به بطونی می

های قابل ذکر است که براساس تقسیم دیدگاههای موجود در بطن قرآن به دیدگاه

ا شود. در تفسیر معنه آنها متفاوت مییابی بمعناشناسانه و وجودشناسانه، راه دست
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شناختی بطن، الزمه دستیابی به آن، طی روش علمی است که از طریق فهم عمیق و 

شود چرا که باطن، براساس این نگرش، ماهیت معنایی دارد. رسوخ در علم ممکن می

اما در تفسیر وجود شناسانه، سلوک إلی اهلل و طهارت قلب، روشهای عملی هستند که 

 «۱»سازند. نسان را به حقیقت و دریافت بعضی از بطون قرآن رهنمون میا

در روایات و نظریات بعضی از دانشمندان فریقین، می توان چند روش را برای استخراج 

 بطون آیات قرآن مشاهده نمود که بصورت مستقل به آنها خواهیم پرداخت:

 یای کلالف( روش تجرید آیه به منظور استخراج قاعده

در این روش، ابتدا پس از شناخت هدف آیه عناصر دخیل و غیر دخیل در هدف اصلی 

آیه شناسایی شده و تمام عناصر غیر دخیل و بی تأثیر در مفاد اصلی آن، کنار گذاشته 

 مانده در آن، یک حکم کلی شوند و از آیه و عناصر باقیمی

 2۹0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ین قاعده کلی صالحیت آن را دارد که بر تمام موارد حال ا« ۱»شود. استخراج می

جزیی دیگری غیر از سبب یا شأن نزول آیه جاری شده، به منزله بطن قرآن، سبب 

این « 3»طراوت و حیات آیات الهی در طول زمانها و مکانها و شرایط مختلف گردد. 

« ناطتنقیح م»به  و در اصول فقه از آن« سبر و تقسیم»قاعده که در علم منطق از آن به 

مبتنی بر این پیش فرض است که معارف و احکام جزیی قرآن از یک « 2»شود، یاد می

اند و نوعاً احکام و معارف جزیی به شخص دسته معارف و احکام کلی سر چشمه گرفته

و منطقه و تاریخی خاص تعلق دارد اما معارف و احکام کلی ورای آن، عام و 

توان از رهگذر الغای خصوصیات ی است، بر این اساس میای و فراتاریخفرامنطقه

ای و تاریخی معارف و احکام جزیی، به معارف و احکام کلی ورای شخصی و منطقه

 «۲»آنها دست یافت. 

در این روش، چنانچه علت و مناط اصلی آیه، در متن آن مذکور باشد در اصطالح به 
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شود. الق میاط« قیاس مستنبط العله»ه آن و در غیر اینصورت، ب« قیاس مستبطن العله»آن 

«3» 

از دانشمندان شیعه، عالمه طباطبایی، بحث از ظاهر و باطن قرآن را با این مثال شروع 

ظاهر کالم در مورد نهی از « 6»کند که در آیه وَاعُْبدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُواْ بِهِ شَیْئًا می

 شود که این نهی به م میپرستش معمولی بتهاست ولی با تأمل معلو

 2۹۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

علت خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست و بت بودن خصوصیتی ندارد لذا این 

شود. با تحلیلی دیگر، در این طاعت و خضوع میان خصوصیت از آیه تجرید و الغاء می

رابر فس در بخود و غیر فرق نیست و چنانکه از غیر نباید اطاعت کرد از خواستهای ن

کند: خدای متعال نباید اطاعت و پیروی نمود همانگونه که خدای متعال اشاره می

و با تحلیل دقیق تری، التفات به غیر خداوند و غفلت از « ۱»أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ َهوَاهُ 

او در این آیه گنجانده شده است. ایشان ظهور یک معنای وسیعی در ورای معنای 

ظاهری آیه و به همین ترتیب چندین معنای دیگر ورای هم، را توضیحی برای حدیث 

 «3»داند. می« إن للقرآن ظهرًا وَ بطناً و لبطنه بطنٌ إلی سبعه أبطن»نبوی 

استاد معرفت، در بیان راه رسیدن به بطن آیه، به همین روش سبر و تقسیم منطقی اشاره 

اشاره « 2». فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُْم لَا تَعْلَمُونَ کرده و برای نمونه به آیه شریفه ..

کند که در شأن مشرکین جاهل به اصول نبوت و رسالت نازل شده است ولی می

موضوع اصلی در آیه، جهل است و مشرک بودن خصوصیتی در آیه ندارد هم چنانکه 

ه خاطر علم آنان به مجهوالت امر به رجوع به اهل کتاب و سئوال از آنان در آیه، ب

مشرکین بود. و اگر این خصوصیات غیر دخیل از آیه، تجرید شوند، این قاعده کلی 

ای که به آن علم ندارد، به علماء و بر جاهل است که در هر مسأله»آید که بدست می

و این همان رسالت عمومی آیه است که به جهانیان خطاب « آگاهان به آن رجوع نماید

 «۲»است. شده 
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ایشان در ادامه، هر بیانی که به عنوان بطن آیه مطرح شده است و از این راه کتب 

 208، ص: ۲تخصصی، ج

در  شمرد و بر لزوم دقتمنطقی پیروی نکرده باشد را بالشک، جزو تفسیر به رأی می

و در « ۱»ورزد. شناخت خصایص دخیل و غیر دخیل در هدف اصلی آیه، اصرار می

در همین خصوص، به نقش ایمه )علیهم السالم( در بیان راه کشف بطن و  جای دیگر،

 نویسد:تفسیر آیات اشاره کرده و می

ای را اساساً ایمه )علیهم السالم( در تفسیر قرآن کریم، نقش کلیدی دارند و اگر آیه»

تفسیر کردند، درصدد آموزش روش تفسیر بودند و مواردی را به عنوان نمونه تفسیر 

د. زیرا امامان معصوم )علیهم السالم( نیامدند از اول تا آخر قرآن را تفسیر کنند کردن

بلکه با تفسیر بعضی آیات، روش تفسیر را آموزش داده اند و اینکه به اخباریها نسبت 

یک  فهمیم اینای را که معصوم تفسیر نکرده باشد نمیگویند هر آیهدهند که میمی

به تمام آیات قرآن، تفسیر مأثور از معصومین )علیهم  دروغ محض است زیرا ما نسبت

ها؛ السالم( نداریم بلکه نسبت به برخی از آیات، آنهم نسبت به بعضی کلمات و یا جمله

اند و چون نقش کلیدی داشتند و درصدد وغالباً آیه را به صورت کامل تفسیر نکرده

 .«3« »انداند تمام آیات را تفسیر نکردهبیان روش بوده

و صاحب تفسیر الفرقان با اشاره به آیه پنجم سوره جمعه در مورد سرزنش حمل نکردن 

شایسته و درست تورات و معارف آن، به تعمیم آیه در مورد قرآن کریم و لزوم التفات 

به معارف غنی آن، پرداخته، به علت عدم وجود خصوصیتی در تورات، قرآن را اولی و 

توان تا افزاید که به همین ترتیب مینماید و میمعرفی می سزاوارتر به این دستور قرآن

 های بیشتری اقدام نموده، مفاهیمبطن چندم یک آیه پیش رفت و به الغای خصوصیت

 20۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج«. 2»عامتری را استخراج نمود 

 ب( روش تجرید آیه به منظور یافتن مصادیق آن
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، عبارتی از آیه، از سیاق آن جدا شده و در این روش، گرچه، همانند روش قبل

ه شوند، اما، این فرایند، برای رسیدن بخصوصیات غیر اساسی در آیه، نادیده گرفته می

د. در باشیک قاعده کلی نیست بلکه برای بیان مصداقی جدید برای مدلول آیه می

د نی خوواقع، در این روش، این آیه است که حکم یک قاعده کلی را برای مدلول باط

کند و بطن بدست آمده، در حکم، جزیی از آن و یکی از مصادیق متعدد آن به ایفا می

 رود.شمار می

نند کیاد می« جری و تطبیق»ای است که اصطالحًا از آن به این روش که مشابه شیوه

بطوری « 3»حجم زیادی از روایات تفسیری شیعه را به خود اختصاص داده است. « ۱»

اصولیین برای رفع تعارض بطون قرآن با قاعده امتناع استعمال یک لفظ در که بعضی از 

بیش از یک معنا، به این احتمال که ممکن است در روایات مصادیق آشکار و پنهان 

 «2»اند. آیه، به عنوان بطن مطرح شده باشد، اشاره کرده

 ه از خاللوجود تطبیقاتی این چنین بر مصادیقی جدید، این ثمره علمی را دارد ک

برد، هم توان به عدم خصوصیت بعضی از عناصر در هدف آیه پیروایات آن، می

چنانکه در مواردی سبب مشخص شدن هدف اصلی آیه و پیام نهایی و مقصود اساسی 

گردد، و نیز در مواردی دیگر، ممکن است با نوعی عبور از مدلول ظاهری و آن می

 باشد. کشف از معنایی باطنی برای آیه همراه

. اندای از دانشمندان فریقین، در ارتباط با باطن قرآن، به این روش اشاره کردهعده

 به بعضی از« ظاهر القرآن وباطنه»ابواسحاق شاطبی در بابی با عنوان 

 203، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ن الناظر أ»گوید، کند که با این روش قابل توجیه می باشند. وی میهایی اشاره مینمونه

د یأخذ مِن معنی اآلیه معنیً مِن باب اعتبار، فَیجریه فیما لم تَنزل فیه، ألنه یُجامعُه معه ق

یعنی خواننده )قرآن( گاهی از مدلول آیه، معنایی را از باب « ۱« »فی القصد أو یُقاربه
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پندآموزی اخذ کرده و آن را در موردی که آیه برای آنان نازل نشده است جاری 

 باشند.این مورد با نزول آیه در هدف مشترک یا نزدیک به هم می سازد، چرا کهمی

نفس أمّاره، »و فهم « 3»وی برای نمونه، به تفسیر سهل تستری از آیه َفال تَجعَلُوا هللِ أندَاداً 

و همانند آن است که « ند»گوید که حقیقت کند و میاز این آیه اشاره می« و نهی از آن

د بوده و با آن در تناقض است و نفس اماره هم همین شأن با شریک دیگر خود در تضا

هایش و غفلت از حقوق را دارد چرا که صاحب خود را به مراعات حالش و بهره

و همانند است که توسط اصنام و بتها تمثل « ند»خالقش وادار می کند و این همان عمل 

ه می ق عمر بن خطاب اشاروی در ادامه تأیید و توجیه تفسیر سهل، به تطبی« 2»یافت. می

گوید: کند که بر اساس روایتی، به کسانی که از مؤمنان دچار دنیازدگی شده بودند می

و خود او از این آیه « ۲»کند؟ أَذهَبتُم َطیّباتِکُم فِی حَیَاتِکُم الدُّنیَا این آیه با شما چه می

تمل ه سیاق آن، که مشگرفت. در حالیکه این در مورد کفار نازل شده و به قرینپند می

 بر وَیَومَ یُعرَضُ الذِینَ کَفَرُوا عَلی النَّارِ أذهَبتُم ....

 202، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 شود.است خطابی است که در قیامت به آنان می

این روایت داللت بر جری بر مصداقی غیر از مصداق اصلی آیه توسط خلیفه دوم 

شود که در اینجا از مالحظه می« ۱»کند. کند و شاطبی این عمل او را تقریر میمی

پوشی شده، همچنانکه از مفاد زمانی خطاب یعنی در قیامت و قبل چشم« الذِینَ کَفرُوا»

از ورد به جهنم و نیز استکبار وفسق در زمین، الغاء خصوصیت گشته، باقی مانده آیه و 

بات، به عنوان هدف عناصر اصلی آن یعنی مذموم بودن بهره مندی از همه مباحات و طی

 اصلی آیه، بر مؤمنین در زندگی دینوی تطبیق شده است.

ابن تیمیه، پس از آنکه علم حذیفه به اسراری که دیگر صحابه از آن مطلع نبودند و 

توان شناخت بهشتیان و منافقین را از باب علم به باطنی که موافق باظاهر آن و تحقق 

 گوید:بخش آن است، معرفی می کند، می
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نامیده می شود وآن اینست که شارع حکم را « تحقیق مناط»و نظیر آن چیزی است که 

به وصفی معلق و وابسته کرده است و ما ثبوت آن وصف را در حق شخصی معین 

دانیم مانند امر او به قبول شهادت دو عادل بدون تعیین فالن و فالن، پس اگر بدانیم می

کور در آیه می شناسیم ... و این از تأویل کسی عادل است، او را موصوف عدل مذ

 «3»قرآن است .... 

صاحب تفسیر مجد البیان، پس از بیان اینکه حد دارای معنای نزدیک به تنزیل و ظهر 

قرآن، و مطلع دارای معنای نزدیک به تأویل و بطن قرآن است در شرح این عبارت به 

بر آن است که از خصوصیات غیر  پردازد وقانون تجرید و تعمیم معنای ظاهری آیه می

توان صرفنظر کرده و ارکان اصلی آیه را بر دیگر مصادیق دخیل در حقایق آیات، می

 «2»کند. تعمیم نمود و این را همان تأویل و مطلع و باطن آن معرفی می

 20۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

جستجو کرد. « انمیز»یابی را در کالم مالصدرا، می توان در واژه نمونه این روش بطن

وی توسعه آن را در هر نوع از ابزارهای سنجش هر چند فاقد دو کفه متداول در 

و پس از او فیض کاشانی، با تجرید « ۱»ترازوی عرفی عصر نزول، ممکن دانسته است 

ای که سبب در زمان نزول آیات قرآن و صدق آن بر هر وسیله« قلم»خصوصیات از 

یابی را اجرا کرده و شامل آن قلمی که این روش بطن نقش صورت بر ألواح می شود،

 «3»باشد، نموده است. ترین فرد آن نیز میعلوم را در الواح قلوب می نگارد و شایسته

به امیر مؤمنان )ع( و نیز تکذیب آیات الهی به تکذیب و انکار « هدی»و « ایمان»تأویل 

ها حضرت علی )ع( به عنوان یک باشند که در آناوصیاء دو نمونه روایی این روش می

نمونه بر جسته ایمان و هدایت یافته ترین شخص امت پیامبر )ص( است بطوریکه وجود 

گونه که حضرتش به عنوان دانست، همان« هدایت»و « ایمان»و اعمال و رفتار او را عین 

بزرگترین و گویاترین نشانه برای خداوند متعال و دین و دستوراتش، یکی از 

بوده، تکذیب او، تکذیب آیات الهی و ظلم به او، ظلم و ستم « آیات الهی»های مصداق
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 باشد.به آیات الهی می

تواند ما را به بطن آیات برساند یابی میاما در خصوص اینکه این روش از راههای بطن

وایی های رتوان بطن شمرد، باید گفت که نمونهیا اینکه مصادیق جدید آیات را نمی

 ها، جز ذکر یکتوان به دو قسم، تقسیم کرد: بعضی از نمونهاین روش را می موجود در

باشد مصداق برای آیه، کارآیی دیگری نداشته، در بردارنده معرفتی باطنی از آیه نمی

همچون تأویل قسط به امیر مؤمنان )ع( که می توان به خاطر مجرد ذکر مصداق، آن را 

ید ها، تجرظاهر مرتبط دانست. اما در بعضی از نمونهاز دایره بطن آیه خارج شمرده، به 

 آیه همراه بانوعی مدلول باطنی و در

 203، ص: ۲کتب تخصصی، ج

بردارنده تفسیری مخفی از آیه است نظیر رکوع در آیه وَإِذَا ِقیلَ لَهُمُ ارْکَعُوا لَا یَرْکَعُونَ 

إلغای خصوصیت شده، به  که در آن از رکوع« 3»به پذیرش والیت امیرمؤمنان )ع( « ۱»

ی دارداللت باطنی آیه بر مراد بودن عدم تسلیم در برابر دستورات سخت و مؤونه

همچون رکوع و سرخم نمودن، اشاره شده است و یا تفسیر کلمات الهی به امیرمؤمنان 

اشاره شده و « کلمه»که در آن به مراد بودن امر وسیعی فراتر از مدلول ظاهری « 2»)ع( 

باران نازل شده در جنگ مسلمین با کفار برای تطهیر آنان و زدودن اضطراب و یا آب 

محکم شدن دلهای مؤمنان که بر حضرت تطبیق گردیده و بیان شده که به وسیله او 

رد. گیتطهیر قلوب از شرک و استحکام دلهای بهره مند از زالل معارف وی صورت می

ول ظاهری آیه بیان نگردیده، بلکه عالوه در موارد فوق، تنها یک مصداق برای مدل« ۲»

شود. بنابراین در بر آن، نوعی عبور از مدلول ظاهری و رسیدن به لوازم آن مشاهده می

توان در جرگه بطن رسد دسته اول را نمیپاسخ به سئوال مطرح شده به نظر می

به شمار  توان از جمله آناصطالحی آیات قرار داد اما قسم دوم از ذکر مصادیق را می

 «.3»آورد 

گفتنی است که همه آیات قرآن، دارای مصادیق متعدد و قابل جری بر تمام موارد 
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بیت مشابه نیستند، بعضی از آیات همچون مواردی از آیات نازل شده در حق اهل

و ... دارای « ۹»و آیه والیت « 6»عصمت و طهارت )علیهم السالم( مثل آیه مباهله 

 206، ص: ۲مصادیق کتب تخصصی، ج

باشند و یا آیه األَعْرَابُ أَشَدُّ کُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَُر أَلَّا یَعْلَمُواْ حُدُودَ انحصاری و محدود می

یا آیه انَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ « ۱»مَا أَنَزلَ اللّهُ عَلَی رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِیٌم حَکِیم 

اند. در این آیات، بعضی از قراین عقلی و نقلی از این نمونه« 3»َلمْ تُنذِرْهُمْ لَا یُْؤمِنُون  أَمْ

توانند راهگشای ما در تشخیص جواز یا عدم جواز تطبیق بر مصادیق جدید باشد و می

در صورت نیافتن دلیل بر انحصار مصادیق آن، اصل اولیه تعمیم تمام آیات قرآن و 

طول زمان و بر تمام مصادیق است، هم چنانکه أدله جری و تطبیق پویایی آن در 

 «.2»اقتضای همین امر را دارد 

 ج( روش شهودی

در کنار این دو راه، از منظر وجود شناسانه باطن قرآن، که آن را از مقوله وجودی و 

 رداند که گاهی از آن به دیدگاه معنا گرایان )دحقایق هستی متجلی در آیات قرآن می

برابر دیدگاه متن گرایان( که راهنمایی و کارایی متن را در دستیابی به معانی بطون 

انگارد و بر این باور است که بار معنایی قرآن در معنای ادبی متن خالصه ناچیز می

راه دیگر برای دست یابی به بطن، نه روش علمی و « ۲»شود، گردد، نیز تعبیر مینمی

 اضه الهی و با سیر واکتسابی، که از طریق اف

 20۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 باشد.سلوک و تهذیب نفس از حجابهای مادی و ظاهری می

 نویسد:آلوسی، در روح المعانی، پس از استدالل به وجود بطن در قرآن می

ای از عقل و ایمان داشته باشد، شایسته نیست وجود بنابراین کسی که اندک سرمایه

کند؛ بطونی که مبدأ فیاض آنها را بر دلهای کسانی از بندگان بطن در قرآن را انکار 
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کند ... پس انصاف اینست که تسلیم عرفا شویم، آنان که با خود که بخواهد افاضه می

 اند ...گفتارهایشان، مرکز دایره شریعت محمدی

 و إذا لم تر الهالل فسلِّم ألناس رأوه باألبصار

 «۱«. »اند بپذیر(که آن را با چشم دیده)اگر هالل را ندیدی، پس از کسانی 

 گوید:در این زمینه، مالصدرا می

و أمّا روح القرآن ولبُّه وسرّه فال یدرکه إال أولوا األلباب والینالونه بالعلوم المکتسبه مِن 

 «3»التعلم و التفکر، بل بالعلوم اللدنّیّه. 

ابند و آنان آن را از طریق علوم یو اما روح و مغز و سر قرآن را جز أولو األلباب در نمی

آورند بلکه با علومی لدنی به آن نایل اکتسابی و از راه تعلم و تفکر بدست نمی

 شوند.می

طن توان به بحضرت امام خمینی معتقد است بدون کشف و شهود و سیر و سلوک نمی

 قرآن دست یافت. ایشان گفته است:

به اعتباری هفت بطن هست و به توجیه  بدان همانطور که از برای کتاب تدوینی الهی

دیگر هفتاد بطن که جز خدا و راسخان در علم کسی را از آن بطون آگاهی نیست و 

کند مگر کسانی که از حدثهای معنوی و اخالقی پست و بد، آن معانی را مس نمی

 پاک و پاکیزه بوده و با فضایل علمی و عملی آراسته باشند و

  200، ص: ۲کتب تخصصی، ج

تر است، تجلی قرآن بر او بیشتر وحظ و تر و مقدسهر کس به هر مقدار که منزه

تر خواهد بود، همانکونه کتب تکوینی آفاقی و انفسی نصیبش از حقایق قرآن فراوان

 «۱»الهی است .... 

آیت اهلل جوادی آملی نیز تمام بطون و تأویلهای قرآن را مشهود پیامبر اکرم )ص( 

الکتاب را با ترقی و صعود انسان به مقام لدی الهی میسر رک بطون و امو د« 3»دانسته 

چرا که در صورت نزول معارف باطنی، آن معارف در زمره ظاهر قرآن « 2»داند می
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 «.۲»گیرند و این مخالف متعالی بودن آن معارف حقیقی قرآن است قرار می

ربی یی مفسر با دقایق زبان عشود که در این گرایش، به جای تأکید بر آشنامالحظه می

و دیگر علوم رسمی، سیر و سلوک و کشف و شهود، معیار و تراز درک اصیل به شمار 

آید و دستیابی به تأویل و بطون قرآنی از طریق تحصیل علوم اکتسابی کم ارزش می

بوده و نقش مهم را در این زمینه الهام و علم لدنی یا علم الموهبه بر عهده دارد، زیرا 

معارف عمیق قرآنی از سنخ مدلول لفظی نیست تا بتوان از طریق آگاهی و خبرگی در 

دانشها و فنون زبان و داللتهای کالمی به آنها دست یافت، بلکه ماهیت باطن قرآن، 

ماهیتی فرا لفظی است که انسان برای راهیابی به آن نیازمند شایستگی و صالحیت است 

مقامات معرفتی و سلوک روحانی و انس قلبی با قرآن  و اولیاء الهی، بر حسب مراتب و

 به اقتضای حال خویش قادرند به این قسم از بطون و معارف قرآن کریم دست یابند.

رسد، گرچه این روش، در آن قسمی از بطون که در روایت از آن به لطایف به نظر می

 ثبات،تعبیر شده و مخصوص اولیاء الهی است کاربرد دارد اما در مقام ا

 20۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «نماید.فعلیت و حجیت یافتن آن مشکل می

ممکن است بعضی از معارف قرآن و مدالیل فرالفظی آیات برای عده ای که راه 

اند آشکار شود، اما در صورت نداشتن شرایط اخالص در عبودیت را در پیش گرفته

ا ظاهر آیه، فقط برای قبول بطون و معیارهای صحت آن، از جمله حفظ تناسب ب

توان در نظر گرفت. خودش حجت باشد و الزامی برای قبول آن توسط دیگران نمی

توان به عنوان یک روش عمومی برای بنابراین، روش کشف و شهود قلبی، را نمی

 راهیابی به بطن قرآن معرفی نمود.

 معیارها و ضوابط بطن قرآن کریم

 اشاره
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ن، منوط به رعایت ضوابط و قواعدی است که فهم همان گونه که فهم ظواهر قرآ

سازد، راهیابی به معارف ژرف و پنهان آیات قرآن نیز صحیح را از سقیم آن متمایز می

 در گرو رعایت قواعدی مخصوص به آن است.

ای عرفانی هبا توجه به استفاده بعضی ازجریانات فکری و مذهبی همچون بعضی از نحله

یلیه و باطنیه از مقوله بطن قرآن و خلط بین تفاسیر ظاهری و متصوفه و فرقه اسماع

صحیح و تفاسیر باطنی آمیخته با حق و باطل در میراث تفسیری فریقین همچون تفسیر 

قشیری و ابن عربی و سهل تستری و تفسیر قمی و فرات کوفی و عیاشی و ... وضع 

رخوردار ای بوق العادهضوابط وشرایط برای تعیین تأویالت و بطون مقبول از اهمیت ف

 است.

شوند از طرفی میراث روایی و تفسیری فریقین از این شرایط و ضوابط، سبب می

مهری و هجران به در آمده و از طرف دیگر، از ورود تأویالت ناروا به حوزه فکری بی

های توان به این طریق به تمحیص غربال دیدگاهدین جلوگیری شود، هم چنانکه می

وارد غیر هایشان از ممندی از ایدهان تفسیر از فریقین پرداخته، در عین بهرهبطنی بزرگ

 مقبول آن، پرهیز نمود.

 2۷8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

از سوی فریقین، ضوابط متعددی برای بطن مقبول آیات قرآن، وضع شده است که آنها 

 را ذکر کرده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 

 ب بین ظهر و بطن آیهالف( وجود رابطه و تناس

ای که بیشتر از همه، به آن پرداخته شده، آن است که باطنی که برای یک آیه ضابطه

شود نباید صله و ارتباط خود را از ظاهر آن به طور کلی منقطع سازد. چرا که مطرح می

 باشد. بلکهدر غیر اینصورت آن معانی باطنی، بطن آن ظهر و ژرفای آن سطح نمی

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ای به آن در ظاهر نشده است اما اینکه آن، ی پنهان و مخفی است که اشارهصرف معنا

ای خاص باشد مستلزم حفظ ارتباط با همان ظاهری است باطنی برای مدلول ظاهری آیه

که در پس آن کشف شده است. طبق این ضابطه، معانی آشکار هر آیه از قرآن کریم 

تبار معارف پنهانی که از همان آیه همواره شاخص معتبری به شمار آمده و عیار اع

 خورد.گردد، با آن شاخص محک میاستخراج می

از پیشتازانی که اقدام به تدوین ضوابطی برای باطن صحیح کرد، به شاطبی، اصولی 

 توان اشاره کرد.هجری، می ۹۷8متوفای 

وی پس از تعریف بطن به مراد الهی از خطابات قرآنی، دو شرط را برای صحت بطن 

تواند واقع شود، بیان نمود، اولین آن، اینست که استخراج شده و اینکه مراد الهی می

ظاهر اقتضای باطن مورد نظر را داشته باشد و قواعد مقرر در زبان عرب، آن را برتابد و 

وی مأخذ این « ۱»در راستای مقاصد و اهداف استعمالی آن ظاهر در زبان عربی باشد. 

 افزاید:کند و مین قرآن معرفی میشرط را عربی بودن زبا

تواند به فهم زبان عربی اگر فهمی از آیه بر اساس مقتضای کالم عرب نباشد، نمی

متصف شود ودیگر آنکه این فهم، به قرآن نسبت داده خواهد شد درحالیکه در الفاظ و 

رد، امعانی آن، چیزی که دال بر این فهم باشد وجود ندارد و چیزی که این ویژگی را د

 نسبت آن 

 2۷۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

باشد چرا که نسبت این فهم به قرآن أولی و سزاوارتر از به قرآن اساسًا درست نمی

نسبت مفهومی دیگر ضد آن، به قرآن نیست و هیچ مرجحی برای یکی از این دو مفهوم 

ست و امتضاد وجود ندارد و اثبات یکی از این دو، زورگویی و بستن آشکار به قرآن 

در اینصورت قایل آن، بار گناه کسی که در مورد قرآن به غیر علم سخن گفته باشد را 

 «۱»کشد. به دوش می

ز سوره یعنی حروف مقطعه ا« تفسیر فواتح السور»شاطبی پس از آن، فصلی را به عنوان 
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 که ألف آن« الم»های قرآن گشوده است و در آن تفسیر مقبول از ابن عباس در مورد 

هذا »گوید: دهد و می و الم جبرییل و میم محمد )ص( است را مورد انتقاد قرار میاهلل

عمال این شیوه تصرف و است« النمط مِن التصّرف لم یثبت فی کالم العرب هکذا مطلقاً

اه کند که همردر کالم عرب زبانان وجود ندارد. البته ایشان به موارد مشابهی اشاره می

ون قرینه به هیچ وجه عرب استعمالی آن چنانی از حروف ندارد. با قرینه باشد ولی بد

«3» 

سوره نساء لزوم نقل امری دال بر  26البته شاطبی در اشکال به تفسیر سهل تستری از آیه 

که اگر این مطلب بخاطر آشنایی آنان با « 2»شود آن از صحابه یا تابعین را یادآور می

، باشد اما اگر مراد از آنی از شرط فوق نمیعربی اصیل عصر نزول باشد، شرط مستقل

بخاطر ویژگیهایی غیر از زبان آنان باشد به آن در شرط چهارم همین مبحث، خواهیم 

 پرداخت.

 «۲»کند. بر این قید بدر الدین زرکشی نیز تأکید می

ابن تیمیه در پاسخ به سئوالی در مورد وجود باطن برای قرآن علم باطن را به دو قسم 

به باطن و درون انسان و علم مخفی و پنهان از عموم تقسیم کرده و در مورد قسم علم 

 گوید:دوم می

 2۷3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

این علم باطن بر دو نوع است: یکی از آنها مخالف علم ظاهر است و دومی مخالفتی 

 د وآنندارد. اما نوع اول، باطل است و هر کس ادعای علمی باطنی یا علم به باطن نمای

با علم ظاهر مخالف باشد او در اشتباه است. وی یا محلد و زندیق است یا نادان و گمراه 

«۱.» 

صاحب مفتاح السعاده، پس از اشاره به ورود بطن قرآن در احادیث، به دلیل اینکه بر 

باطن قرآن کسی آگاه نیست مگر اینکه از ناحیه خداوند متعال فهمی و علمی به او داده 

و چهار  گیردتصمیم به وضع ضوابطی برای باطن استخراج شده از قرآن می شد باشد،

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 کند که اولین آنها عبارت است از:ضابطه مطرح می

 «3»أن ال یرفع ظاهر المعانی المنفهمه عن األلفاظ بالقوانین العربیه 

)ضابطه صحت( آن است که معانی ظاهری فهمیده شده از الفاظ را که با قوانین ادب 

 بدست آمده است از بین نبرد. عربی

 «2»ند. کصدیق حسن خان در تفسیر فتح البیان، این مطلب را از وی نقل و تأیید می

ماء است، به اقوال عل« شریعت»، «حقیقت»آلوسی در تفسیر خود در بیان اینکه اصل 

فیض  کل»کند که گفته است: متعددی اشاره کرده و از جمله از ابوسعید خراز نقل می

یعنی هر فیض باطنی که ظاهری با آن مخالفت کرده باشد « طن یخالفه ظاهر فهو باطلبا

باطل است و از این طریق، درصدد تثبیت موافقت و هماهنگی بطونی که از راه کشف 

 «۲»آید. آیند با ظاهر کتاب و سنت بر میو شهود عرفانی بدست می

 در تفسیر التحریر والتنویر در این خصوص آمده است:

 وشرطه أن ال یَخرج عّما تَصلُح له األلفاظ العربیه والیبعد عن الظاهر إال بدلیلٍ 

 2۷2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

والیکون تکلفاً بیّناً وال خروجاً عن المعنی األصلی حتی ال یکون ذلک کتفاسیر الباطنیه 

«۱.» 

ن را آ شرط )صحت معنای باطنی( آن است که از آنچه که لفظ عربی قابلیت صدق بر

دارد فراتر نرود و از ظاهر لفظ جز بخاطر دلیلی، فاصله نگیرد و استخراج آن معنا باطنی 

تکلف آشکاری در بر نداشته باشد و از معنا اصلی آیه خارج نشود تا اینکه به تفاسیر 

 باطنیه همانند نشود.

رط اول، شکند که زرقانی در مناهل العرفان، پنج شرط برای قبول تفسیر اشاری ذکر می

 «3»همین مورد است. 

 «2»اند. هم چنانکه استاد العک و ذهبی به همین ترتیب عمل کرده

بیت از میان دانشمندان شیعه ابو الحسن عاملی که تفسیر خود را به روایات باطنی اهل
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بیت )علیهم السالم( زحمات شایانی را اختصاص داده و در توجیه و شرح روایات اهل

در مقدمه تفسیرش پس از اشاره به اینکه اکثر و بیشتر تأویالت باطنی متقبل شده است 

دی گوید که استبعاروایات از قبیل استعاره و کنایه و مجازات لغوی و عقلی است می

در این نیست که خداوند متعال در کنار اراده معنایی که ظاهر لفظ بر آن داللت 

اس مجاز و همراه با داللت قراین باشد و کند، معنای دیگری را اراده نماید که بر اسمی

کند وجوه تناسبی همه روایات با ظاهر آیه بنوعی متناسب باشد. وی سپس سعی می

 «۲»بیت )علیهم السالم( را به نحوی بیان و بسط نماید. باطنی اهل

 ایم برگوید که، دلیلی نیافتهعالمه طباطبایی، ابتدا ظاهر را مقدم داشته، در مورد آن می

های آن، قصد اینکه از کلمات قرآن کریم چیزی جز معانی درک شده از الفاظ و جمله

 اما در همین حال به وجود باطنی ورای ظاهر قرآن اذعان کرده،« 3»شود. می

 2۷۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

دهد، آن است که ظواهر آیات، کاشف از معانی باطنی شرطی را که برای آن قرار می

 گوید:باره میوی در این« ۱»اهر عنوان باطن و طریق آن است. باشند چرا که ظ

بعید است باطن صحیحی وجود داشته باشد و ظاهرش با باطنش موافق نباشد، بعید است 

که ظاهر یا باطن صحیحی وجود داشته باشد و برهان صحیح آن را مردود شمرده و با 

آن را  ه واقعیت از آنچه شارعآن در تناقض باشد، بعید است که چیز دیگری نزدیکتر ب

وضع کرده است وجود داشته و شارع مقدس از آن غافل باشد یا در مورد آن سهل 

 «3»انگاری بنماید یا به وجهی از وجوه از آن روی گردان باشد. 

ایشان در جای دیگر، بر این اساس که مجموعه معانی که از یک لفظ همراه با قراین 

ر دهد و این امر بخصوص دی آید، ظاهر آیه را تشکیل میمتصله و منفصله آن بدست م

کالمی که متکلم آن تصریح کرده است به اینکه کالمش همه به هم متصل بوده و بر 

گوید می« 2»شود، دهند و از این راه اختالف در کالمش منتفی مییکدیگر شهادت می

ه باشد و آیاتی که ای نیست که چیزی خالف ظاهرش از آن اراده شدکه در قرآن آیه
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موهم این امر هستند، از آنها همان معانی اراده شده است که آیات دیگر که محکم اند 

 «.۲»اند به آنها اعطاء کرده

استاد معرفت، با ذکر این مقدمه که تأویل، داللت باطنی کالم است و از اینرو آن را از 

ه همانگونه نکته تأکید کرده است ک جمله داللتهای التزامی غیر بیّن الفاظ دانسته، بر این

که داللت ظاهری الفاظ که موضوع علم تفسیر است محتاج ضابطه است، داللت باطنی 

آنگاه دو « 3»باشند. الفاظ که موضوع علم تأویل است نیز نیازمند ضابطه و معیار می

 کنند که اولین آن چنین است:معیار برای تأویل بیان می

 2۷3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

رعایه المناسبه القریبه بین ظهر اللکالم و بطنه أی بین الدالله الظاهریه و هذه الدالله 

)شرط اول( « ۱»الباطنیه للکالم، فال تکون أجنبیه، المناسبهَ بینها و بین اللفظ أبداً ... 

رعایت مناسبت نزدیک بین ظاهر کالم و باطن آن یعنی داللت ظاهری و باطنی کالم 

ه داللت باطنی از ظاهری بیگانه و بدون هیچ تناسبی بین داللت باطنی و است بطوریک

 لفظ نباشد.

کنند که برای ابزار سنجش کاال که دارای دو اشاره می« میزان»ایشان برای مثال، به واژه 

کفه است وضع شده است و مقصود از آن در آیه شریفه وَأَقیمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ 

باشد اما اگر همین واژه را از قراین وضعی برهنه همین وسیله می« 3»اَن وَالتُخسِرُوا المِیز

که با آن  چیزی»ساخته و از ویژگیهای ساخته ذهنی )نظیر کفه داشتن( پیراسته سازیم 

آید و به این ترتیب شامل هر بدست می« شود، چه مادی باشد و چه معنویسنجش می

گردد و به این ابزار زندگی استعمال میشود که در جمیع شؤون مقیاس و معیاری می

ایشان در جای دیگر، اولین شرط صحت تأویل را روش « 2»شود. مادی منحصر نمی

و اشاره روایت را « ۲»شود داند که منجر به حفظ رابطه بطن و ظاهر میسبر و تقسیم می

انسان  علمی که»سوره ملک و به  28در آیه شریفه « ماء»که به ازای « علم نافع»به 

ی عبس، از همین قبیل سوره 3۲ی شریفه در آیه« طعام»به ازای « دریافت می کند
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 «3»داند. می

اما در این میان، بعضی با اشاره به بطونی از آیات که در بعضی ازروایات مطرح شده و 

ایجاد ربط بین آن و مدلول ظاهریش مشکل بوده و در مواردی بر خالف آن نیز 

 جود این شرط را بین مدلول ظاهری و معانی باشد، لزوم ومی

 2۷6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «.۱»اند باطنی نپذیرفته و آن را بر خالف فرض باطنی بودن آن تلقی کرده

 رسد، در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت:به نظر می

ه است ک اول اینکه در بعضی از آیات متشابه، مراد از مدلول ظاهری، آن معنا و مفهومی

آید. همان گونه که پس از ارجاعشان به محکمات و آیات مفسر دیگر، بدست می

 «3»کند. عالمه طباطبایی به آن اشاره می

دوم آنکه در روایات موجود؛ با قطعیت جعل و وضع بعضی از معانی باطنی در بین 

 روایات صحیح، چنانچه به صدور مضمون روایتی از معصوم )علیهم السالم( قطع

حاصل شد یعنی مشتمل بر تمام شروط قبول یک روایت از جمله عدم مخالفت با قرآن 

و تعالیم اسالمی و ... بود، احراز چنین شرطی، لزومی ندارد چرا که ممکن است فهم 

آن مدلول مخفی و باطنی، بر اساس قراینی باشد که غیر معصومین از شناخت آنها 

یز در تمام بطونی که توسط اعالم و دانشمندان اما در غیر اینصورت و ن« 2»عاجزند؛ 

فریقین مطرح شده است، لزوم احراز این شرط، ضروری است و یکی از بهترین 

 معیارهای تمییز باطن صحیح از سقیم و ناروای آیات قرآن می باشد.

 ب( عدم مخالفت بطن با کتاب و سنت و قواعد شرعی

عالوه بر آنکه اعتبار معانی باطنی هر آیه در گرو تناسب و عدم تنافی با ظاهر آیه است، 

الزم است این ضابطه نیز بطور دقیق لحاظ گردد که همان معنای بدست آمده از ژرفای 

آیه، با روح حاکم بر قرآن یعنی هدایت به سوی خدا یا ایمان، اخالق حسنه و رفتار 
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پیامهای آشکار و پنهان در آیات دیگر نیز هماهنگی و مشروع و همچنین مجموعه 

 سازگاری داشته باشد. مجموعه آیات قرآن،

 2۷۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

دهند که عالوه بر جریان یافتن از مبدأ واحد، ای را تشکیل میساختمان به هم پیوسته

ر لندی را بمقصد واحدی را دنبال و با داللتهای آشکار و نهان خود، حقایق و معارف ب

کنند. روح حاکم بر مجموعه تعالیم قرآن و سنت، بر عموم مخاطبان وحی عرضه می

توان از آن به عنوان معیار روشنی در محک معارف هیچ کس پوشیده نیست و لذا می

 پنهانی و مخفی قرآن بهره برد.

 صدیق حسن خان، این ضابطه را به عنوان شرط دوم صاحب مفتاح السعاده برای بطن

هم چنانکه شرط چهارم « ۱»آورد، می« وأن ال یخالف القواعد الشرعیه»قرآن با عبارت 

والیناقض النصوص الواقعه »وی، تعبیر دیگری از دومین آنهاست. شرط چهارم وی 

رسد با شرط دومش تفاوتی نداشته باشد. چرا که قواعد که به نظر می« 3»است « فیها

ن نبوده، بلکه احکام و معارفی کلی است که از شرعی چیزی جدا از نصوص آیات قرآ

 بندی نصوص کتاب و سنت بدست آمده است.جمع

 شاطبی آورده است:

کل ما کان من المعانی التی تقتضی تحقیق المخاطب بوصف العبودیه واإلقرار هلل 

 ...«بالربوبیه فذلک هو الباطن المراد و المقصود الذی أنزل القرآن ألجله 

ی که اقتضای متحقق شدن مخاطب به عبودیت و اقرار او به ربوبیت الهی یعنی هر معنای

 را دارد آن باطنی است که مراد بوده و هدفی است که قرآن برای آن نازل شده است.

کند. و زرقانی شرط چهارم قبول تفسیر اشاری را عدم تعارض با شرع و عقل معرفی می

«۲» 

هین، کمال را در جمع بین عرفان و برهان و از میان اندیشه ورزان شیعی، صدر المتأل

 داند و با اطمینان به هماهنگی و یقین به عدم اختالف،قرآن و وحی می
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 2۷0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

کند و در مقام سنجش شهود درونی، اصالت را از برای همه آنها را همراستا بیان می

دارد؛ برهان را محسوب میقرآن دانسته و آن دو را در محور وحی، غیر قابل انفکاک 

همتای عرفان دانسته و آن دو را امری ضروری شمرده و عرضه آن دو بر قرآن را امری 

ای که قوانین آن مطابق کتاب و سنت نباشد نفرین داند وی بر فلسفهواجب و الزم می

 گوید:و می« ۱»فرستد می

ینده صادر قطعی از گو هر چیزی که محال و ممتنع نباشد، کتاب الهی و سنت نبوی که»

تواند همانند برهان عقلی ریاضی، آن را ثابت معصوم و منزه از مغالطه و دروغ است می

 «.3« »نماید

تأکید عالمه طباطبایی بر اعتبار و جامعیت روش تفسیری قرآن به قرآن نیز به نوعی 

ی از ی بخشآید که مالک در رسیدن به معارف واقعتأکید بر این قاعده مهم به شمار می

و عبارت ایشان در « 2»قرآن، لحاظ همه آیات و معارف قرآن به گونه ای فراگیر است 

مرحوم عالمه در بعضی از « ۲»اشتراط موافقت با ظاهر کتاب و ظاهر شریعت گذشت. 

ای از روایات و یا موارد روایی بطون آیات به تأیید بعضی از بطون توسط مجموعه

نوان نمونه، ایشان پس از ذکر روایت تأَویل وَ عَالمَاتٍ وَ کند، به عآیات اشاره می

بِالنَّجمِ ُهم یَهتَدُونَ به رسول خدا )ص( و ایمه )علیهم السالم( به روایتی دیگر از پیامبر 

اند که خداوند ستارگان را امان برای کند که در آن حضرت فرموده)ص( اشاره می

زمین قرار داده است و آن را سبب عدم استبعاد  آسمانیان و اهل بیت مرا امانی برای اهل

 «3»شمرد. چنین تأویل از آیه می

 امام خمینی از آنجا که راه رسیدن به باطن قرآن را کشف و شهود و

 2۷۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

برای تمییز القایات رحمانی از « ۱»داند، رهسپاری خالصانه در راه تحقق توحید می

 گوید:جوید. ایشان میمدد میشیطانی، از قرآن کریم 
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وظیفه سالک إلی اهلل آن است که خود را بر قرآن شریف عرضه نماید و همان گونه که 

اش بر کتاب خداست وهر آنچه با معیار در تشخیص صحت حدیث از عدم آن، عرضه

آن مخالف باشد باطل و زخرف است ... سزاوار است که سالک جمیع معارف و احوال 

باطن و ظاهرش را بر کتاب خدا عرضه کرده و تطبیق نماید تا اینکه به  قلب و اعمال

 «3»حقیقت قرآن متحقق شده، قرآن صورت باطنی او گردد. 

 در تفسیر تسنیم آمده است:

مطالب قرآن مفسر یکدیگر است، از جهت باطن نیز همه معارف قرآنی در همه مراحل »

ها و ست و هرگز اختالفی بین باطنباطنی آن همسوی یکدیگر بوده، مفسر یکدیگر ا

مراحل درونی قرآن وجود ندارد؛ زیرا مراحل درونی آن مانند مظاهر بیرونی آن کالم 

یافت حتماً با هم مختلف بود، بنابراین سراسر خداست و اگر از نزد غیر خدا تنزل می

وهم  مطالب قرآن از همه جهت هماهنگ است؛ یعنی هم ظاهرها با هم، هم باطنها با هم

 «.2« »پیوند ظاهر با باطن برتر از خود، همچنان محفوظ است

با استفاده از این ضابطه می توان به بطالن این تفسیر باطنی ابن عربی از آیهإِنَّ الَّذِینَ 

عِهِمْ بِهمْ وَعَلَی سَمْکَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیْهِْم أَأَنَذرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ُتنذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ خََتمَ اللّهُ عَلَی قُلُو

 «۲»وَعَلَی أَبْصَارِهِمْ غَِشاوَهٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ 

پی برد، آنجا که علت و حکمت عدم تأثیر إنذار پیامبر )ص( در این افراد را، عدم فهم 

 هیچ کالمی 

 ۲88، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ساند، ترا مخلوقات الهی میکند و پیامبر آنها را برا جز از ناحیه خداوند متعال بیان می

در حالیکه آنان به غیر خدا إلتفات ندارند و غیر خدا را نمی شناسند و بر این اساس 

 «۱»کند. کافران را به موحدان محض فراتر از قدرت تشخیص پیامبر تفسیر می

ن بایست نص یا ظاهر دیگری از قرآالبته شاطبی شرط دیگری ارایه داده و آن اینکه می

ولی به نظر می رسد چنانچه « 3»بر معنای باطنی بدست آمده از آیه داللت کند،  و سنت
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ای دیگر یا مدلول روایتی دیگر است قصد شاطبی وجود مدلول باطنی آیه در ظهر آیه

در اینصورت، این به معنای برگرداندن بطن به ظهر آیه است و دیگر برای رسیدن به 

یر نیست، مستقیمًا از ظهر همان آیه استفاده کردن مسمعارف قرآن نیاز به طوالنی

کنیم و این در حکم انکار معارف باطنی است که در ظهر قرآن یافت نمی شود و می

اگر مراد او این باشد که مفاد بطنی آیه، می بایست مورد تأیید آیه و یا روایتی دیگر 

 ود.شنمی کند و نیازی به ذکر جداگانه آن احساسباشد به همین شرط برگشت می

ای هماهنگ و همسان است که بنابراین روح حاکم بر مجموعه پیامهای قرآن به گونه

دارد. معارف بر آمده از ظاهر و باطن هرگونه تعارض و ناسازگاری را از میان بر می

قرآن، مراتب و مدارج حقیقت واحدی هستند که امکان هر گونه ناهماهنگی میان آن 

 .مراتب به کلی منتفی است

 ج( مراعات دقت در الغاء خصوصیت از آیه

« 2»باشد، می -حفظه اهلل -این ضابطه که دومین از شروط ذکر شده توسط استاد معرفت

ناظر به آن قسم از بطونی است که در اثر تجرید آیه از خصوصیات غیر دخیل در معنا و 

 هدف اصلی آیه و تعمیم خصوصیات باقی مانده و مؤثر در پیام 

 ۲8۱، ص: ۲خصصی، جکتب ت

 «۱»آید. اساسی و اصیل آیه، بدست می

ایشان برای توضیح این شرط، به آیه شریفه قَاَل رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَیَّ فََلنْ أَکُونَ ظَهِیراً 

( اشاره کرده، حکم ظاهری آیه که مفاد آن تعهد موسی )ع( ۱۹)قصص، « 3»لِّلْمُجْرِمِینَ 

ی کلی ان جسمانی در جهت خدمت به ستمکاران است به قاعدهنسبت به بکار نبستن تو

منعِ بکارگیری هر توانی در جهت خدمت به ستم پیشگان، به مدد الغای خصوصیات 

، تبدیل «ناطتنقیح م»یا « سبر و تقسیم»پوشیده بر کالم، براساس قاعده منطقی و اصولی 

 «2»شده است. 
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ده، سبب می شود که فرازی از آیه که عدم دقت و رعایت نکردن شروط دقیق این قاع

ه ای تبدیل شود کباشد بر کنار شده و آیه به قاعدهدر معنا و مراد اصلی آیه دخیل می

در راستای مراد الهی از ظاهر آن قرار نگیرد و در نتیجه باطنی استخراج شود که با ظاهر 

 ه باشد.آیه تناسب نداشته هدف و مقصدی غیر از ظاهر آن را به دنبال داشت

عای تواند ادممکن است گفته شود که این ضابطه، امری کلی است که هر کسی می

شان کنیم که از ایرعایت آن را بنماید، لذا در شرح و بیان این شرط به مطلبی اشاره می

و آن اینست که عالمت رعایت دقت در تنقیح مناط و شناخت درست « ۲»نقل شده 

رار گرفتن مدلول ظاهری آیه، به عنوان بارزترین عناصر اصلی و غیر اصلی آیه، ق

مصداق، در ذیل آن قاعده کلی است. در غیر اینصورت، چنانچه خود آیه نتواند بعنوان 

شود که در مراحل این قاعده، مصداقی برای آن قاعده کلی شمرده شود، معلوم می

ورت بی صدقت الزم رعایت نگشته و شناخت هدف اصلی و عناصر اساسی آیه، به خو

 نگرفته است.

 ۲83، ص: ۲کتب تخصصی، ج

باشد، رعایت این ای کلی برای ظهر آیه میبنابراین در مواردی که بطن آیه، قاعده

مار یابی آیه به شضابطه، مناسب بوده، معیار روشنی در تشخیص صحت و سقم بطن

 آید.می

 د( شروطی دیگر

 اشاره

الی کلمات بعضی از صاحبنظران مشاهده در کنار ضوابط فوق، امور دیگری در البه

توان آن را به عنوان شرط مطرح کرده ولی به دلیل غیر قابل قبول و یا شود که میمی

شاذ بودن و یا نداشتن کارایی الزم در تمییز بطون صحیح و سقیم، از ذکر جداگانه آنها 
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 کنیم.خودداری کرده، به اشاره گذرا به آنها اکتفا می

درصدد توجیه تفسیر سهل بن عبد اهلل تستری از آیه إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ شاطبی وقتی 

آید که در آن باطن بیت را قلب پیامبر )ص( معرفی ( بر می۷6لِلنَّاسِ ... )آل عمران، 

 گوید:کند؛ میمی

اگر این عذر را برای سهل بیاوریم که این بیان را به عنوان تفسیر قرآن نگفته است در 

 «۱»شود. صورت اشکال بر آن وارد نمیاین

شود که در صورتی که امر باطنی برداشت شده از آیه، به از این بیان شاطبی استفاده می

عنوان تفسیر آیه مطرح نشود، مانعی از قبول آن نیست. آنچه که کار را دچار مشکل 

ز بسیاری اتوان سازد انتساب آن به آیه و به عنوان تفسیر آن است. در واقع میمی

اشارات و لطایفی که در تفاسیری همچون بیانات غزالی در مشکوه األنوار و تفسیر ابن 

عربی و لطایف اإلشارات قشیری و یا مقدمه تفسیر مرآه األنوار و تفسیر تسنیم ذکر شده 

است بر همین قصد حمل کرده، درصدد بیان و کشف معارف از آیات قرآن، بدون 

 وان تفسیر آیه،نسبت دادن آنها به عن

 ۲82، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ء یذکر الشی»و « پدیده تداعی معانی»استاد معرفت از این مطلب، به « ۱»اند. بوده

گوید که کالم صوفیه در قرآن سیوطی در این خصوص می« 3»یاد می کند. « ءبالشی

ت داده بتفسیر آن نیست و تفسیری که به ابو عبد الرحمن سُلمی )حقایق التفسیر( نس

شده است؛ اگر معتقد بوده که آن تفسیر آیات است به تحقیق کافر شده است و نقل 

 «2»کند که این تفسیر از باب تنظیر است. می

رسد، علیرغم لزوم رعایت این شرط، از آنجا که مربوط به اصل و کلیات به نظر می

ه خاص، ر باطنی آیباشد، نمی تواند در مورد محک و تمییز تفسیپرداختن به باطن می

کارگر باشد، چه بسا با وجود اعتقاد به آن، عمًلا به فهمی از بطن آیه اشاره شود که 

توان به عنوان ضابطه و معیار برای دارای شرایط صحت نیست. لذا چنین شرطی را نمی
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 محل بحث انتخاب نمود.

سران و ای از مفدیگر شرطی که قبل از پرداختن به باطن آیات، نیاز به آن، توسط عده

صاحبنظران، احساس شده است، لزوم تمسک به ظاهر و اقامه دلیل و برهان برای چرایی 

دست برداشتن از ظاهر آیه است، طبری در تفسیر خود این شرط را بارها در مواجهه با 

 گوید:وی می« ۲»روایات مختلف متذکر شده است. 

خاصٍ ممّا عمّه الظاهر بغیر برهان من لیس ألحد أن یجعل خبراً جاء الکتاب بعمومه فی 

 حجه خبر أو عقل و ال نعلم خبراً جاء بوجوبٍ ظاهر ... إلی باطنٍ خاص 

 ۲8۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»وال مِن العقل علیه دلیل فیجب إحاله ظاهره إلی باطنه 

کسی حق ندارد که چیزی که قرآن آن را عام قرار داده است، بدون دلیلی همچون 

شود و روایتی یا عقل، در خاصی منحصر کند که ظاهر آیه شامل آن هم می روایت

شناسیم که گویای وجوب نقل ظاهر ... به باطن خاصی باشد و دلیل عقلی هم نمی

 نداریم تا اینکه احاله ظاهر به باطنش واجب گردد.

اشاره  نیز به این شرط« 3»الحدید و ابن ابی« ۲»و ابن تیمیه « 2»شاطبی « 3»شافعی، 

 شود و کسیاند. اینان برآنند که احکام قرآن عربی بوده و بر ظاهرش حمل میکرده

حق ندارد که از ظاهر آیه دست کشیده، آن را به باطنش حمل نماید و عامش را 

تخصیص بزند مگر اینکه داللتی از قرآن بر آن یافت شود و إال سنت رسول خدا )ص( 

ه بعد، در صورت فقدان دلیلی از قرآن و سنت بر باید بر آن داللت کند و در مرحل

دلیل « 6»دست کشیدن از ظاهر، اجماع عموم دانشمندان اسالم مؤید و دلیل آن باشد. 

شافعی بر این امر اینست که در صورت جواز احاله معانی ظاهری بر باطن آن، بدون 

شخصی  سطدلیل، بیشتر احادیث متحمل معانی زیادی شده که پذیرفتن یک معنا تو

دارای رجحان بر پذیرش معنا دیگر توسط شخص دوم نخواهد شد، در حالیکه حق 

 «۹»یکی است و آن در ظاهر آن معانی نهفته است. 
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 جالب توجه است که مالصدرا نیز به جمع فوق پیوسته، در مقام رد بر

 ۲83، ص: ۲کتب تخصصی، ج

رط و تبعات رعایت نکردن این ش صوفیه و انتقاد از حرمت تأویالت باطنی آنان، به آثار

اساسی همچون مخدوش شدن اعتبار الفاظ قرآن و ... اشاره می کند و آن را وجه 

حرمت دست یازیدن به این گونه تأویالت بدون اقامه هر گونه دلیلی مبنی بر دست 

رسد این ضابطه، فقط در مواردی است به نظر می« کند.کشیدن از ظاهر آیه معرفی می

از پرداختن به باطن، انکار و رد معنای ظاهری آن و براساس آن دیدگاه باشد که غرض 

در غیر « 3»کند. که تأویل )بطن( را برگرداندن لفظ از معنای ظاهری آن تعریف می

اینصورت، اگر مفسری بخواهد عالوه بر تفسیر ظاهری مدلول آشکار آیه، معارفی 

های جدیدی را به عنوان بطن آیه هد مصداقعمیق تر را از قرآن استخراج نماید یا بخوا

بیان کند، با وجود مسلم انگاشتن اصل وجود بطن برای قرآن و تشویق آیاتش به تدبر و 

فت شود و چه بسا بتوان گتفکر در معانی آن، نیازی به اقامه دلیلی دیگر احساس نمی

اقامه دلیل دارد که جمود بر ظاهر و انکار معارفی در پس مدلول ظاهری آیات نیاز به 

چرا که دارای توالی فاسدی همچون سطحی شدن معارف قرآن و موت بعضی از آیات 

آن و استنکار انبوهی از تفاسیری که در صدد کشف معانی فراتر از مدلول ظاهری 

 «۲»باشد. می« 2»اند، روشن و آشکار آیات بوده

یل ر آن نبوده، نیازی به اقامه دلبنابراین پرداختن به باطن آیه، به معنای انکار و رد ظاه

د تواند کارایی مورشود و لذا چنین معیاری، نمیبرای دست کشیدن از آن احساس نمی

 نظر را داشته باشد.

تداول مفاد بین در بطن صحابه و تابعین شرط دیگری است که از البالی کلمات بعضی 

 از صاحبنظران اهل سنت مشاهده می شود. شاطبی هر چند در

 ۲86، ص: ۲ب تخصصی، جکت

مقام بیان شروط، چیزی در این خصوص به صراحت نیاورده است اما ظاهراً این شرط 
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را با شرط اول خود یعنی لزوم تطابق با قواعد زبان عربی و هماهنگی با مقاصد و اهداف 

استعمالی واژگان آن زبان در نظر داشته است. وی در انتقاد به تفسیر سهل تستری از آیه 

سوره نساء ورّد تبیین وَ الجَارِ ذِی القُربی وَ الجَارِ الجُنُِب وَ الصَّاِحبِ بِالجَنبِ وَ ابنِ  26

قلب، نفس طبیعی، عقل اقتدا کننده به عمل شرع و جوارح »السَّبیلِ به اموری همچون 

گوید: این چنین فهمی از عرب، چه مسلمان و چه کافر آن، معهود و ، می«مطیع خداوند

وی در « ۱»نیست و دلیل بر آن عدم نقل چنین برداشتی از صحابه و تابعین است.  آشنا

آنان به » کند کهادامه، لزوم تأیید برداشت باطنی توسط اقوال آنان را این گونه بیان می

تر اتفاق بزرگان سزاوار ترند به فهم ظاهر و باطن قرآن و پیشینیان این امت هدایت یافته

بیان شاطبی « 3« »اهند بود و آنان به شریعت داناتر از گذشتگان نیستنداز پسینیان آن نخو

از این مطالب، گویای این است که لزوم تأیید فهم قرآن به وسیله اقوال صحابه و تابعین 

فراتر از عرب بودن آنان و آشنایی با قواعد اصیل عصر نزول مستند است. وی شبیه 

ج علوم طبیعی و منطقی و علم حروف و نظایر همین کالم را در تفسیر علمی و استخرا

 «2»گوید. آن از قرآن می

 گوید:ابن تیمیه در این خصوص می

وقد تبیّنَ ... أنّ من فسر القرآن أو الحدیث وتأوّله علی غیر التفسیر المعروف من 

 «۲»الصحابه والتابعین فهو مفتر علی اهلل ملحٌد فی آیات اهلل محّرف للکلِم عن مواضعه ... 

و روشن شد ... که کسی که قرآن و حدیث را بر غیر تفسیر شناخته شده از صحابه و 

 تابعین تفسیر و تأویل نمود، او به خداوند افتراء بسته و در آیات کژاندیشی 

 ۲8۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 روا داشته و کلمات الهی را از جایگاه خود تحریف و جا بجا نموده است.

 «۱»الحسن اشعری نیز نسبت داده شده است. همین نظرگاه به ابو

این دیدگاه، اساساً بر این پایه استوار است که پیامبراکرم )ص( اسراری را پیش کسی به 

ودیعه نگذاشته بلکه همه را به صحابه منتقل کرده است )هر چند بعضی در درک و فهم 
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رای آن وعده لعن آن برتر از دیگران بوده اند چرا که کتمان حق در قرآن مذموم و ب

 ی بقره چنین است:، سوره۱3۷ی آمده است؛ آیه

وَلئِکَ أُإِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مَا أَنَزْلنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَی ِمن بَعْدِ مَا بَیَّنَّاُه لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ 

 یَلعَنُهُمُ اللّهُ وَیَلْعَنُهُمُ الالعِنُونَ.

که دلیلهای روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم، بعد از آنکه در حقیقت کسانی 

آن را در کتاب برای مردم بیان نمودیم، پنهان می کنند آنان را خدا از رحمت خود دور 

شان می سازد و لعن کنندگان ]نیز[ آنهارا لعنت می کنند( و الزمه ادای تبلیغ رسالت 

 «3»باشد. عدم کتمان حق می

د، اشتراط جداگانه این شرط، غیر از در راستای قواعد ادب عربی بودن، رسبه نظر می

و به تعبیر « 2»دارای وجه نباشد چرا که عالوه بر بساطت فهم صحابه پیامبر اکرم )ص( 

، اقوالی که از صحابه در خصوص تفسیر قرآن رسیده «۲»بودن آنان « أمّی»قرآن کریم 

و حصر فهم و درک بشریت در میزان « 6»ست و معتبر از آن نادرتر ا« 3»است ناچیز 

 ۲80، ص: ۲تعقل یک دسته از آنان، قابل قبول نیست و این غیر کتب تخصصی، ج

از آن بحثی مبنایی است که در خصوص حجیت اقوال صحابه و تابعین در زمینه های 

ل ابیان معانی واژگان و بُعد ادبی قرآن و اسباب نزول آیات و نقل اقو»مختلفی همچون 

ل استعمال اجتهاد خویش در بیان تفسیر و تأوی»و یا « پیامبراکرم )ص( توسط ثقات آنان

 «۱»باشد. مطرح می« آیات بدون استناد به فرمایشات حضرت

 گوید:آلوسی در تفسیر روح المعانی به این منطق اشکال کرده، می

با  کند که ممکن است خداوند متعال به بعضی از بندگان خاص خود فهمی را عنایت

آن از قرآن و سنت چیزی بفهمد که هیچ کس از مفسرین و فقهاء مجتهد در دین به آن 

واقف نشده باشد و چه بسیار اموری که یکی برای بعد از خود دست نخورده گذاشته 

است و حتی اگر اجتهاد و استنباط خلفای چهارگانه را مثلًا از آیات و احادیث، با 

دارند، بپذیریم، چه مانعی بر پذیرش آنچه از معانی کتاب مخالفتی که با یکدیگر 
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خداوند متعال و سنت پیامبرش )ص( بر روی غیر آنان گشوده شده است، وجود دارد، 

هر چند مخالف با نظریات بعضی از این ایمه چهار گانه باشد مادامی که با اجماع 

 «.3« »صریح امت معصوم، مخالفتی نداشته باشد

کاشانی بر این مبنا، اشکاالتی چهار گانه دارد که برای اختصار از ذکر چنانکه فیض هم

 «2»آن خود داری می کنیم. 

 بنابراین وضع چنین معیاری، منطقی نبوده وقابل قبول نیست.

مطرح شده اینست که در کنار بیان « ۲»و شرط دیگری که توسط بعضی از معاصرین 

ظر فقط همین مورد اراده شده و ظهر آیه و مدلول باطنی، ادعا نشود که از آیه مورد ن

 مدلول آن در مورد توجه نبوده و انکار شود.

 این قید که به منظور جداسازی تفاسیر باطنی از تفاسیر باطنیه ذکر گردیده 

 ۲8۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

رسد، شرطی است، گرچه در جای خود صحیح و مورد پذیرش است اما به نظر می

تواند به عنوان یک س نگرش به مساله بطن قرآن باشد و نمیکلی، در خصوص اسا

 گردد، چرا کههای باطنی صحیح از سقیم مطرح میضابطه و معیار در تمییز مدلول

ممکن است از سویی در میان تأویالت باطنیه، موردی یافت شود که به علت رعایت 

ر در تفاسیر باطنی غیضوابط و انطباق معیارها، مورد قبول واقع شود و از سوی دیگر 

شان، ممکن است به مواردی اشاره شده باشد که صحیح نبوده و منطبق بر ضوابط 

ای قبل از پرداختن به جزییات نباشد. لذا، این مسئله به عنوان شرط اساسی در مرحله

 توان آن را در ردیف معیارها و ضوابط قرار داد.آیات، مطرح شده، نمی

ه بر کند کن، شرطی را از صاحب مفتاح السعاده نقل میالظنوخلیفه در کشفحاجی

اما در این زمینه، « ۱»بایست با اعجاز آن منافات نداشته باشد. اساس آن، بطن قرآن می

تواند بر هم زننده اعجاز قرآن کریم بوده توضیحی داده نشده که یک بطن، چگونه می

تن های متفاوتی است پرداخها و گونهباشد، لذا با توجه به اینکه اعجاز قرآن دارای جنبه
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به احتماالت مطرح در مقام، منجر به تطویل خواهد شد. اما به صورت مختصر، چنانچه 

مراد وی، اعجاز بارز قرآن یعنی اعجاز ادبی و بالغی آن باشد، باید آن را در زمره 

ح یضابطه اولی قرار داد که بطن را در راستای قواعد فهم عربی آیات قرآن، تصح

 کرد.می

و بر اساس آن دیدگاه که بطن قرآن را از مقوله اسرار و رموز دانسته و راه رسیدن به 

کند، برخی به شروطی همچون آن را، کشف و شهود و سلوک الی اهلل معرفی می

« ویشتنفنای خ»و « متأثر گردیدن متناسب با خطاب آیه»و « حضور قلب»، «تطهیر قلب»

شاطبی نیز در این راستا، برای اعتبارات قرآنی وارد شده در قلوب و « 3»اند. اشاره کرده

 گذارد که عبارت بعضی از ملتزمین به شرع، شرطی می

 ۲۱8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

است از اینکه اصل و جوشش آن از ناحیه قرآن باشد نه اینکه از ناحیه موجودات جزیی 

با این توضیح « ۱»ی خطور نماید. یا کلی، شروع شده و معرفت قرآن به تبع آن، بر قلب

که در صورت اول، معرفتی خالص و محض از ذات قرآن بدست می آید که غیر از 

 تحمیل عقاید بر قرآن و استنطاق قرآن بر اساس آراء و افکار شخصی است.

رسد برای این نگرش به باطن قرآن نیز وجود معیارهایی ضروری باشد تا به نظر می

شیطانی بر قلوب، مانعی ایجاد گردد، و در این خصوص، آدابی برای اینکه از القایات 

این طریقه حصول بطون قرآن نیز در جای خود ذکر شده است که طالب آن را به مظان 

این امورارجاع می دهیم. اما در هرحال، بهترین معیارها که شامل این دیدگاه هم 

 آن پرداخته شد.همان مواردی است که در این نوشتار به « 3»شود، می

 جمع بندی

مجموعه ضوابطی که رعایت آنها در مقبولیت بطن برای آیات قرآن، ضروری است، 

ود وج»برخی عام بوده و برخی مخصوص روش و نگرش خاصی در مسئله بطون است. 
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از ضوابط عامی است که رعایت آن همواره دارای « رابطه و تناسب بین ظهر و بطن آیه

تأیید و اشاره مفسران و صاحبنظران زیادی قرار گرفته است، اما  اهمیت است و مورد

این ضابطه در مورد روایاتی که قطع به صدور آنها از معصومین حاصل می شود، استثناء 

پذیر است چرا که ممکن است بر اساس قراینی باشد که مخصوص فهم مخاطبان 

 حقیقی و معصوم قرآن است.

موعه کتاب و سنت و قواعد و قوانین شرع مقدس عدم مخالفت بطن با تعالیم مج»

از دیگر ضوابط عام بطون قرآنی است و آن بر اساس اتحاد بین بطون قرآن و « اسالم

 ظهورات آن است که مجموعاً تشکیل دهنده کتاب هدایت الهی 

 ۲۱۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 د.دازنپراست به طوریکه در یک راستا و در طول یکدیگر به پرتو افشانی می

ضابطه مهمی است که در کشف بطون از طریق « مراعات دقت در الغاء خصوصیت»

تنقیح مناط برای رسیدن به یک قاعده کلی، کاربرد دارد و آن بوسیله آزمایش قاعده 

عمومی، از طریق صحت درج آیه در تحت عموم قاعده، به عنوان بارزترین مصداق، 

 گیرد.صورت می

، «عدم ذکر بطن احتمالی به عنوان تفسیر آیه»این زمینه،  دیگر شروط مطرح شده در

 تداول مفاد بطن»، «لزوم تمسک به ظاهر و اقامه دلیل برای دست کشیدن از ظاهر آیه»

ادعا نکردن اراده انحصاری بطن و اقرار به ظهر »و « در بین کلمات صحابه و تابعین

جز است که ب« دات قلبی از قرآننشأت گرفتن وار»، «عدم منافات با اعجاز قرآن»، «آیه

مورد اول، مورد مناقشه قرار گرفت و مورد اولی نیز خارج از موارد بطن آیات و در 

تواند گیرد و از این نظر نمیمرحله مقدماتی و پیش فرضهای پرداختن به بطن قرار می

 معیاری برای محک زدن به شمار آید.

 حجّیت بطن قرآن کریم
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به آن  های رسیدناهیابی به بطن قرآن توسط غیر معصومین و راهپس از بررسی امکان ر

یر رسیم که آیا تفاسو نیز معیارهای قبول بطن استخراج شده از آیات، به این مهم می

باطنی موجود در روایات و غیر روایات و منسوب به مفسران و صاحبنظران مختلف، 

قرآن کریم نسبت داد و در صورت حجت و معتبر می باشند و می توان آنها را به آیه و 

 داشتن ثمرات عملی آیا الزام آوراست یا خیر؟

پاسخ به این مسأله را باید با توجه به انواع و اقسام مختلف بطون، به صورت مستقل 

 بررسی نمود:

شود، چنانچه معنا و مفهومی در مورد آن دسته از بطونی که در مصادر روایی یافت می

ه معصوم منتهی شده و به او نسبت داده باشد، با بررسی شرایط باطنی از ظهر آیه، ب

 صحت و اعتبار روایت از جمله بررسی سندی و داللی و حصول 

 ۲۱3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

قطع به صدور، از باب حجیت مطلق قول معصوم، حجت خواهد بود، هر چند ربط آن 

 انی باطنی و ظهور آیه، از توانبطن به ظهر آیه برای ما روشن نباشد و مالزمه بین آن مع

درک غیر معصوم خارج باشد. و البته این در صورتی است که مفاد مدلول باطنی، 

مخالفتی با ظهور آیات دیگر قرآن کریم و احادیث معتبره سنت نبوی نداشته باشد. و 

س توان بر اساشود، میأما بطونی را که توسط غیر معصوم از آیات قرآن استخراج می

 شهای مختلف به مسئله بطون قرآن کریم، به موارد زیر تقسیم نمود:نگر

کند، در آن نگرشی که بطن قرآن را، تفکر و فهم مراد الهی و تأمل در آیات معرفی می

فهمی معتبر است که بر اساس قواعد تفهیم و تفهم زبان عربی و در چارچوب اصول 

 بایست با قواعد زبان شناختیمیعقالیی محاوره باشد، به عبارت دیگر، چنین فهمی 

های ادبی آن قابل توجیه باشد و در صورتی که فهمی از عبارات آیه ارایه عربی و آرایه

شود که با جری اهل لغت همخوانی روشنی نداشته و یا ناهمخوان باشد به همان اندازه، 

 شود.از اعتبار آن کاسته می
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داند، آن دسته از ل و لوازم کالم میو در آن نگرشی که بطن قرآن را از جنس مدالی

تواند مورد اراده واقع شده باشد که با روش علمی و درچارچوب لوازم کالم الهی، می

 اصول عقالیی محاوره و رعایت ضوابط و قواعد دقیق تنقیح مناط و ... استنباط گردد.

و در صورتیکه روش عملی برای کشف بطون مورد نظر باشد، نتیجه یک شهود و 

کشف تا آنجایی معتبر است که بر اساس قواعد تفهیم و تفهم زبان قرآن قابل توجیه 

باشد و در صورتی که فهمی از عبارات آیه ارایه شود که با جری اهل لغت همخوانی 

 شود.روشنی نداشته و یا ناهمخوان باشد به همان اندازه، از اعتبار آن کاسته می

داند، آن دسته از جنس مدالیل و لوازم کالم میو در آن نگرشی که بطن قرآن را از 

تواند مورد اراده واقع شده باشد که با روش علمی و درچارچوب لوازم کالم الهی، می

 اصول عقالیی محاوره و رعایت ضوابط و قواعد دقیق تنقیح مناط و ... استنباط گردد.

 ک شهود وو در صورتیکه روش عملی برای کشف بطون مورد نظر باشد، نتیجه ی

کشف تا آنجایی معتبر است که بر اساس قواعد تفهیم و تفهم زبان قرآن قابل توجیه 

باشد و فراتر از آن، مدلولی دیگر قابل پذیرش نیست چرا که در صورت مفروض، 

ربطی قابل فهم بین مدلول باطنی ادعا شده و ظهر آیه، وجود ندارد و از سوی دیگر، راه 

ز آن راهی است که توسط شارع مقدس برای عموم حجت رسیدن به آن، نیز غیر ا

 معرفی شده است، لذا پذیرش این مکاشفات و

 ۲۱2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

شهودها، حتی اگر توسط کسی مطرح شود که شک در صداقت او نداشته باشیم، فقط 

 برای خود او، ممکن خواهد بود ولی الزام دیگران به آن با توجه به روشن نبودن طریقه

وصول به آن و احتمال خطا در مکاشفات و سختی تمییز شهود رحمانی از القایات 

توان آن را به ماند که نمیشیطانی، وجهی ندارد و در حد یک احتمال و حدس باقی می

 آیات قرآن اسناد داده، بر اساس آن عقیده یا عملی را مترتب نمود.

ه بسا در برخی موارد، عارف، خیاالت اند چمشاهیر عرفان خود بر این نکته تاکید کرده

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

وإلقایات شیطانی را کشف و شهود بپندارد. قیصری در مقدمه خود بر شرح فصوص 

و صاین الدین علی بن محمد الترکه در کتاب « ۱»الحکم به این نکته اشاره کرده است 

 «.3»تمهید القواعد بر آن تاکید کرده است 

 گوید:شهود است، در این باره میمالصدرا که خود از سالکان طریق کشف و

 شود وباطن دارای ضبط خاصی نیست و بلکه متبادرات ذهنی در آن متعارض می»

 «2« »توان آنها را بر وجوه متعددی حمل نمود.می

 نویسد:و ابن عربی نیز پیرامون همین روش می

 ای دریافت کند در حق آن شخص، همان معنای آیههر کس که معنایی را از آیه

مقصود است. هرگاه اهل دانش، تأویلی در قرآن صورت دهند که آن تأویل از داللت 

لفظی آیات قابل استفاده باشد نباید او را تخطئه کرد، ولی پایبندی به آن تأویل و عمل 

 «۲»بدان جز در حق همان تأویل کننده و مقلدان وی واجب نیست ... 

 ۲۱۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

« 3»نیشابوری، « ۱»مطالبی را که برخی از مفسران همچون میبدی، بنابر آنچه گذشت، 

کنند، و ... به عنوان رموز و اشارات و اسرار و تأویل درباره آیات ذکر می« 2»آلوسی 

در صورتی که از چارچوب داللت عقالیی الفاظ بر معانی بیرون بوده، با هیچ یک از 

 «۲»ی نیست. های الفاظ منطبق نباشد، پذیرفتناقسام داللت

البته به عنوان یکی از معانی احتمالی که چه بسا در آینده برای آن شاهدی از قرآن و یا 

توان اشارات عرفانی و غیر عرفانی را نیز مطرح کرد ولی باید به روایات یافت، شود، می

 ۲۱3، ص: ۲کتب تخصصی، ج« 3»این نکته تصریح شود. 

 ن قرآنفصل هفتم: بررسی نمونه های روایی بط

 مقدمه
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های متفاوت در خصوص ماهیت بطن قرآن و حدود و گستره آن، از با وجود دیدگاه

قط ای که فساده ترین معانی نهفته در ورای مدلول ظاهری آیه تا معانی مرموز و پیچیده

پیامبراکرم )ص( و معصومین از آن آگاهند، در روایات فریقین نیز بر اساس آن 

توان یافت، و این مطلب خصوصًا در روایات شیعه، اوانی را میهای فرنگرشها، نمونه

روشن بوده، بطوریکه تفاسیری همچون تفسیر البرهان ومقدمه تفسیر مرآه األنوار و 

آوری روایاتی از این دست اختصاص یافته است. از میان مشکوه األسرار به ذکر وجمع

هایی است که در متن نمونهمجموعه روایات، آنچه در این کتاب انتخاب شده است، 

روایات به باطنی بودن آن تصریح شده و بیشتر بر اساس انطباق بطون با راههای 

استخراج بطن که قبلًا بیان کردیم و نیز تطابق آنها با معیارها و ضوابط پیش گفته بطن 

مقبول است، هر چند در کنار آنها به بعضی از روایات که بطون اختصاصی معصومین را 

های مختلف ارتباط ظهر و بطن آیه کند )همچون حروف مقطعه( و یا مبین گونهان میبی

 است نیز اشاره خواهیم کرد.

ای که دارای اسلوب متفاوتی برای توان در قالب چهار دستهمجموعه این روایات را می

وت اها، ارتباط بین بطن و ظهر آیه، متفباشند، قرار داد که در این دستهیافتن بطن می

 خواهد بود:

 ۲۱0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 دسته اول: تجرید و اخذ قواعد کلی

 اشاره

 

توانند اند که نمیای از روایات، در ظهر و بطن آیه، دو مصداقی بیان شدهدر دسته

مستقیماً با یکدیگر مرتبط باشند، بلکه رابط آنها، یک قاعده کلی است که با تجرید آیه 
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ه و بطن آیه در حکم یک مصداق برای این قاعده کلی، در از خصوصیاتش بدست آمد

باشد، شاخصه این دسته، لزوم کنار مصداق اول آن که مدلول ظاهری آیه است، می

ای عمومی است که نقش حلقه واسطه را در اتصال دو مصداق ظهر و بطن فرض قاعده

 کند.ایفا می

 به امیر مؤمنان )ع(« آب باران»تأویل 

صادق )ع( در مورد تفسیر باطنی آیه وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُم مِّن السََّماء مَاء لِّیُطَهِّرَکُم  جابر از امام

 «۱»بِهِ وَیُذْهِبَ عَنکُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ وَِلیَرْبِطَ عَلَی قُلُوِبکُمْ وَیُثَبِّتَ بِهِ األَقْدَامَ 

 فرمایند:کند. حضرت میسؤال می

( و آب علی )ع( است و خداوند علی )ع( را از رسول آسمان در باطن رسول خدا )ص»

خدا )ص( قرار داد و این فرمایش خداست که فرمود: َماء لِّیُطَهِّرَکُم بِهِ پس آن علی )ع( 

ند و اما کاست که خداوند بوسیله او قلب هر کس که والیت او را داشته باشد پاک می

هرکس که والیت علی را داشته باشد  فرمایش خداوند: وَیُذهِب عَنکُم رِجزَ الشَّیطانِ 

گردد و )عبارات( وَلِیَرْبَِط عَلَی قُلُوبِکُمْ رجز و پلیدی از او رفته و قلب او تقویت می

وَیُثَبِّتَ بِهِ األَقْدَامَ علی )ع( را مدّ نظر دارد. هر کس که والیت امام علی )ع( را داشته 

 باشد خداوند بوسیله حضرت دل او را

 ۲۱۷، ص: ۲ج کتب تخصصی،

 «۱»گردد. محکم می نماید، پس در راه والیتش محکم می

باشد و اما روایت مشابه دیگری در تفسیر ماء به این روایت دارای سند نبوده، مرسل می

 تواند به آن اعتبار ببخشد.که می« 3»امام، یا علم یا والیت او، وجود دارند 

ول هر آن چیزی که سبب پاکی گردد در روایت فوق از سیاق آیه صرف نظر شده، نز

اعم از پاکی جسمی و معنوی به عنوان مالک اصلی آیه گرفته شده و حضرت به عنوان 

یک مصداق بارز از عوامل طهارت و وارستگی درونی انسان معرفی گردیده است. 
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بنابراین در روایت، ابتدا تعمیم معنایی صورت گرفته و یک قاعده کلی اخذ شده است 

ز آن برای اسباب و وسایل تطهیر و دوری شیطان و استقرار دلها و ... یک و پس ا

 مصداق معنوی بارز یعنی امیر مؤمنان ذکر شده است.

 به پذیرش والیت امیر مؤمنان )ع(« رکوع»تأویل 

گوید: از امام باقر )ع( در مورد آیه وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ ارْکَعُوا ال یَرْکَعُونَ أبو حمزه ثمالی می

پرسیدم. حضرت فرمودند: تفسیر این آیه در باطن قرآن اینست که اگر به ناصبیها و « 2»

تکذیب کنندگان گفته شود: علی را به والیت بپذیرید، قبول نخواهند کرد چرا که 

 «۲»در علم الهی پیش از این بر ایشان حتمی شده است.  شقاوت

در سند این روایت، حسن بن علی الوشاء و محمد بن الفضیل و أبو حمزه ثمالی قرار 

اند که حسن بن علی الوشاء )ابن بنت إلیاس( از بزرگان شیعه اصحاب امام رضا گرفته

، ۲کتب تخصصی، ج و محمد بن الفضیل مورد تضعیف شیخ« 3»باشد )ع( و ثقه می

 ۲38ص: 

اما وی در اسناد کامل الزیارات آمده « ۱»طوسی قرار گرفته و جزو غالیان شمرده است 

است و شیخ مفید او را از فقهاء و رؤساء اعالم که طعنی در آنان نیست، دانسته است 

 رسد که وثاقتو مرحوم خویی، پس از بیان تعارض این دو رأی، به این نتیجه می« 3»

بنابراین سند این روایت معتبر « 2»توان به روایت او اعتماد کرد. و ثابت نشده و نمیا

کنندگان دعوت پیامبر )ص( است که مورد نیست. این آیه در ظاهر، درباره تکذیب

باشد که پیامبراکرم )ص( به آنان فرمود: نماز بخوانید، آنها نزول آن قبیله ثقیف می

شویم و این برای ما عجیب است، پیامبر )ص( ی خم نمیگفتند ما هرگز در برابر کس

 «۲»فرمودند: دینی که در آن رکوع و سجود نباشد ارزشی ندارد. 

عالمه مجلسی، رکوع را مجازاً به معنای خضوع و انقیاد در روایت گرفته و نیز احتمال 

ق داده که به علت اینکه شرط صحت رکوع والیت است کنایتاً به رکوع، والیت اطال
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 «3»داند. شده است ولی معنای اول را دارای ظهور قویتری می

رسد در روایت فوق، رکوع بعنوان یک عالمت و نشانه خضوع در برابر اوامر به نظر می

الهی در نظر گرفته شده و از شکل ظاهری نمازگزار در حالت رکوع الغاء خصوصیت 

یک عالمت برای کافران معرفی  به عنوان« عدم خضوع و تسلیم در برابر خداوند»شده، 

باشد که شده است که یکی از آن اوامر و دستورات الهی، والیت حضرت )ع( می

ای سنگین است لذا ابتدا توسعه معنایی که عبارت از ذکر عالمتی پذیرش آن برای عده

برای تکذیب کنندگان پیامبر )ص( است، صورت گرفته و پس از آن یک مصداق که 

ترین ترین دستور و واضحرش والیت امیر المؤمنین )ع( است بعنوان مهمهمانا عدم پذی

 شاخصه ذکر گردیده است.

 ۲3۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 به غسل در هنگام لقاء امام« همراهی زینت در دخول به مسجد»تفسیر 

کند که حضرت در األحکام، عالء بن سیابه از امام صادق )ع( روایت میدر تهذیب

 «۱»ا بَنِی آدَمَ ُخذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَْسجِدٍ مورد آیه ی

 «3« »باشد.آن غسل است که هنگام لقاء هر امامی می»فرمایند: می

در سند این روایت محمد بن الحسن بن محمد بن یحیی و محمد بن احمد بن یحیی و 

ابه ن سیشخصی مجهول )رجل( و الزبیر بن عقبه و فضال بن موسی النهدی و عالء ب

شود که عالوه بر مجهول بودن نام یک روای، محمد بن احمد بن یحیی مشاهده می

کرده و به روایات مرسل علیرغم ثقه بودن در حدیث، از اشخاص ضعیف روایت می

« 2»کرده است اعتماد می کرده است و ابایی نداشته که از چه کسی روایت را أخذ می

می گوید: وی جلیل القدر است و در بعضی  و شیخ طوسی در الفهرست درباره او

نیز همچون فضال بن « 3»و زبیر بن عقبه « ۲»شود. روایاتش غلو و تخلیط مشاهده می

ر باشد و مدحش دتوثیق ندارد و عالء بن سیابه نیز دارای وثاقت نمی« 6»موسی النهدی 
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 بنابراین سند این روایت ضعیف است.« ۹»رجال ثابت نیست. 

بعنوان « های مقدسآمادگی برای حضور در جاها و جایگاه»اللت، بر و از حیث د

مالک اصلی حکم و قاعده کلی آیه اشاره رفته که از جمله آنها، مزین گردیدن به 

، ۲طهارت جسمانی بوسیله غسل به هنگام تشرف در محضر امام )ع( کتب تخصصی، ج

 ۲33ص: 

ی در نظر گرفته شده و مصداقی برای ای کلباشد. و از این جهت، برای آیه، قاعدهمی

 آن ذکر گردیده است.

 به توانایی بر نصب امام« توانایی خداوند در انفاق»تفسیر 

در رجال کشی، أبوصالح خلف بن حماد کشی از حسن بن طلحه از بکر بن صالح 

گوید: مردم در مورد این آیه چه کند که گفت: شنیدم امام رضا )ع( میروایت می

؟ گفتم: فدای شما گردم کدام آیه؟ فرمود: وََقالَتِ الْیَهُوُد یَدُ اللّهِ مَغْلُولَهٌ غُلَّتْ گویندمی

 «۱»أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوْا َبلْ یَدَاهُ َمبْسُوطَتَانِ یُنِفقُ کَیْفَ یَشَاءُ 

یم که گوگفتم: مردم در آن دچار اختالف شده اند. امام رضا )ع( فرمود: ولی من می

این آیه در مورد مذهب واقفیه نازل شده است که گفتند: امامی بعد از موسی بن جعفر 

بر آنان رد زد، دست در باطن قرآن « بل یداه مبسوطتان»)ع( نیست. پس خدا با عبارت 

 «3»همان امام است. 

در سند این روایت أبو صالح خلف بن حماد کشی، از مشایخ کلینی است و روایات 

و حسن به طلحه « 2»را از او نقل کرده اما نصی دال بر توثیق او وجود ندارد.  بسیاری

مهمل است و نامی از او در تراجم وجود ندارد و بکر بن صالح الرازی را نجاشی 

عنی )ی« ضعیف جداً، کثیر التفرد بالغرایب»غضایری از او به و ابن« ۲»تضعیف کرده 

را خودش به تنهایی بسیار روایت کرده است(  بسیار ضعیف و امور غیر مشهور و عجیب

 باشد. و ازلذا این روایت، سنداً ضعیف می« 3»کند یاد می

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ۲32، ص: ۲کتب تخصصی، ج

حیث داللت، بسط ید الهی، بدون توجه به سیاق آیه، بعنوان امری کلی در نظر گرفته 

نصب هر امامی که شده که از جمله نتایج و آثار آن، سعه اختیارات و اراده الهی بر 

باشد. همچنانکه امام بعنوان وسیله اجرای احکام و مشیتهای خداوند بر روی بخواهد می

زمین به منزله دست توانای وی عمل کرده، از قبیل رمی و تیراندازی خداوند بوسیله 

 دهد.باشد که در یک راستا و با یک انگیزه و هدف رخ میرمی پیامبر )ص( می

، از انفاق، الغاء خصوصیت شده و بسط ید الهی و سعه قدرت او بعنوان بنابراین در آیه

ای کلی استخراج شده و بعنوان یکی از مصادیق آن، نصب امام هفتم توسط قاعده

 خداوند متعال مطرح شده است.

 به پیشوایان حق و باطل« محلالت و محرمات قرآن»تفسیر 

محمد بن الحسن )الحسین( از حسین در کافی و بصایر الدرجات، احمد بن محمد، عن 

بن سعید از أبووهب از محمد بن منصور روایت کرده که از امام کاظم )ع( در مورد 

 «۱»آیه قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الَْفوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا َومَا بَطَنَ ... 

 تمام آنچه کند، حضرت می فرمایند: همانا قرآن دارای ظهر و بطن است، پسسوال می

که در کتاب الهی تحریم شده است ظاهر آن است و باطن آن پیشوایان ظلم و جورند و 

 «.3« »باشندتمام محلالت قرآن، ظاهر آنند و باطن آن پیشوایان و ایمه حق می

در سند این روایت، در کافی، احمد بن محمد از حسین بن سعید روایت کرده و محمد 

آن ساقط شده است. در هر حال، در سند آن، أبووهب و  بن الحسن )الحسین( از سند

 ۲3۲، ص: ۲نام وی در معاجم رجالی یافت نشده است و محمد بن کتب تخصصی، ج

باشد، لذا این روایت دارای ضعف بوده، بررسی تفصیلی سند آن منصور نیز مشترک می

 ایم.را در فصل ادله بطن قرآن، قسمت ادله روایی بیان کرده

ث داللت، از فواحش و گناهان شرعی، الغاء خصوصیت شده و برای قاعده و از حی
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طلب که ، به این م«کراهت و ناپسند بودن، کلیه پلیدیها و پستیها در نزد خداوند»کلی 

ایمه باطل و پیشوایان ظلم و جور و یا فرمانبرداری و اطاعت از آنان، از مصادیق آنند 

ز اخذ قاعده کلی و سپس ذکر مصداقی پوشیده و اشاره شده است، لذا در این روایت نی

 مخفی برای کلیه مکروهات در نزد خداوند متعال، راهی برای یافتن بطن آن بوده است.

 به والیت امیر مؤمنان و غیر او« ایمان و کفر»تأویل 

لَا  جابر از امام باقر )ع( روایت کرده که از حضرت در مورد آیه یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ

 -وْلَأُتَتَّخِذُواْ آبَاءکُمْ وَإِخْوَاَنکُمْ أَوْلِیَاء إنِ اسْتََحبُّواْ اْلکُفْرَ عَلَی اإلِیمَانِ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فَ

 «۱»یِکَ هُمُ الظَّالِمُوَن 

سئوال کردم، حضرت فرمود: کفر در آیه، در باطن، والیت اولی و دومی است و آن 

 «.3...« »عَلَی اإلِیمَانِ والیت علی بن ابی طالب )ع( است کفر است و در عبارت

این روایت مرسل است ولی تفسیر ایمان به والیت علی بن ابی طالب )ع( در روایات 

متعددی مطرح شده است که در ذیل آیه وَمَن یَکْفُرْ بِاإلِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ به آنها و 

 توضیحشان اشاره خواهیم کرد.

 مه طباطبایی در المیزان، در ذیل این روایت، آن را از باطن قرآن و مبنی عال

 ۲33، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»بر تحلیل معنای ایمان به مراتب کمال آن دانسته است. 

رسد در آیه، از خصوصیت آباء و إخوان، اغماض شده و این قاعده کلی که به نظر می

مرند، شرمانی را بر ایمان و اطاعت مقدم میتولی و دوستی با کسانی که کفر و ناف»

، استخراج شده است که بعنوان مصداقی برای این نافرمانی، به والیت «نوعی ظلم است

و اطاعت بعضی از اشخاص که بر اساس دستور الهی یا بدون اذن او محقق شده اشاره 

 گردیده است.
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 ای خاصنان )ع( و عدهبه امیر مؤم« رودهای بهشتی و آبهای تغییر ناپذیر»تأویل 

از امام باقر )ع( پیرامون آیه مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِی وُعَِد الْمُتَّقُونَ فِیهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَیْرِ آسِنٍ 

 «3»وَأَنْهَارٌ مِن لَّبٍَن لَّْم یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّهٍ لِّلشَّارِبِینَ 

، أنهار رجالی هستند و عبارتمَّاء غَیِْر آِسنٍ آن علی )ع( «فیها أنهار»در  روایت شده که

است در باطن و عبارت وأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ امام است، و اما أَْنهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّهٍ 

 «2. »برندلِّلشَّارِبِینَ پس آن علم امام است که شیعیانشان از آن لذت می

در سند این روایت، مرحوم کلینی، به صورت مرفوع از ابن ابی عمیر از حماد بن عیسی 

از محمد حلبی از امام صادق )ع( و ایشان از امام باقر )ع( این فقره از روایت بلند را نقل 

 و« ۲»کرده است. که در آن علیرغم توثیق حماد بن عیسی 

 ۲36، ص: ۲کتب تخصصی، ج

، به علت مرفوع بودن و افتادگی در سند، «۱»د بن علی بن ابی شعبه( محمد حلبی )محم

در آیات قرآن بر « أنهار»و « ماء معین»، «ماء»باشد اما در روایات متعددی، مرسل می

ایمه تأویل شده است که شرح قسمتی از آن را در ذیل آیه وَأَلَِّو اسْتَقَاُموا عَلَی الطَّرِیقَهِ 

 کنیم.( بزودی بیان می۱۲اء غَدَقاً )جن، لَأَسْقَیْنَاهُم مَّ

در این روایت، از مَثَل و نمادین بودن بهشت موعود استفاده شده و حقیقت آن به وجود 

ایمه )علیهم السالم( در آن برگردانده شده است و این امر از طریق الغای خصوصیت از 

وری گوارا و ام»مادی بودن آب وجوی آن و طعم مادی آن در آب و شراب، و بیان 

های کلی بهشت متقین، انجام شده که برای ، به عنوان ویژگی«جان بخش و باطراوت

د و در باشآن، به مصداقی اشاره شده است که بهشت حقیقی متقین از آن برخوردار می

آن بهشت، بوسیله امام خود و أنس با او از وجودش و علمش سیراب شده و جان 

 گیرند.می

 به امیر مؤمنان )ع( و استقامت بر والیت او« ذکر و استقامت بر راه»تفسیر 
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گوید از امام باقر )ع( در مورد تفسیر آیه وَأَلَّوِ اْستَقَامُوا عَلَی الطَّرِیقَهِ ألَسْقَیْنَاهُم جابر می

د نورزیدحضرت فرمودند: یعنی اگر آنان بر والیت علی )ع( استقامت می« 3»مَّاء غَدَقاً 

وَ مَن »و در ادامه حدیث، « 2»... آنان را از آب گوارای فرات سیراب می کردیم 

ذکر رب به امام علی )ع( و والیت او تفسیر شده که ذکر « ۲...« »یُعرِض عَن ذِکرِ رَبِّه 

 و وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ « 3»باشد در بطن قرآن حضرت علی )ع( می

 ۲3۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»لِلَّهِ 

 «3»تفسیر گردیده است. « األوصیاء هلل»یز به ن

در آیه را بر حضرت « طریقه»این روایت مرسل است اما در کافی، روایت دیگری، 

تطبیق کرده است و در سند این روایت احمد بن مهران از عبدالعظیم بن عبد اهلل الحسنی 

باقر )ع(  از موسی بن محمد العجلی از یونس بن یعقوب، از شخص مجهولی از امام

که در آن احمد بن مهران مورد تضعیف ابن الغضایری واقع شده « 2»روایت کرده است 

و موسی بن محمد العجلی مهمل بوده، توثیقی در مورد او صادر نشده است و « ۲»است 

که سند اول « 3»همین معنا با دو سند دیگر روایت شده است « تأویل اآلیات الظاهره»در 

محمد بن عباس از احمد بن هوذه الباهلی از ابراهیم بن اسحاق از آن عبارت است از 

عبد اهلل بن حماد از سماعه از امام صادق )ع( و سند دوم آن مشتمل بر احمد بن قاسم از 

احمد بن محمد از محمد بن خالد از محمد بن علی از محمد بن مسلم از برید عجلی 

هلی همان احمد بن النصر النصیر است است که در سند روایت اول، احمد بن هوذه البا

و ابراهیم بن اسحاق که همان « ۹»شود که توثیق ندارد و مجهول شمرده می« 6»

ند. ارا نجاشی، شیخ طوسی و ابن غضایری تضعیف کرده« 0»األحمری النهاوندی است 

، ۲کتب تخصصی، ج« ۱8»و در سند دوم این روایت، محمد بن علی مشترک است. « ۷»

 ۲30ص: 

در تفسیر البرهان، روایات دیگری نقل شده که در آن آب گوارا در آیه شریفه به علم 
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و فیض کاشانی عالوه بر ایمان، رزق را هم تفسیری برای « ۱»و ایمان تفسیر شده است 

بنابراین در قسمت اول روایت با توجه به کنایی بودن استعمال آب « 3»داند. آن می

اصیل مورد نظر آیه اشاره شده است و برای راه راست، یک گوارا، به بعضی از معانی 

مصداق مهم، یعنی والیت امیرمؤمنان )ع(، ذکر گردیده است. در قسمت دوم روایت، 

ذکر حضرت بعنوان تفسیر باطنی برای ذکر رب مطرح شده که توضیح آن را در دسته 

آن از ذکر رب الغاء ، سوره فرقان خواهیم آورد و در 33دوم در ذیل تفسیر باطنی آیه 

های الهی مورد نظر قرار گرفته و سپس خصوصیت شده، اعراض از تمام آیات و نشانه

برای آن، به مصداقی بارز یعنی والیت حضرت اشاره شده است که اعراض از آن در 

حکم اعراض از خداوند متعال و آیات و دستوراتش بوده، منتهی به عذاب دردناک 

خر روایت که اوصیاء پیامبر )ص( به عنوان تفسیر باطنی گردد. و در قسمت آمی

را به آنان تفسیر « بیوت»یا « مسجد الحرام»ذکر شده، همانند روایاتی که « مساجد»

ا باشند یممکن است بخاطر اینکه آنان بیوت و مساجد معنوی خداوند می« 2»کند، می

« ۲»اشد ویلی صورت گرفته بباشند، چنین تأبه اعتبار اینکه آنان أهل مسجد حقیقی می

هر »رسد ابتدا از مساجد الغاء خصوصیت شده، و قاعده کلی که در هر حال، به نظر می

اخذ  «آنچه که متعلق به خداوند است، نباید برای غیر او شراکتی در نظر گرفته شود

شده است و سپس بر ایمه )علیهم السالم( و والیتشان که امری الهی است تطبیق شده 

 که امامی دیگر نباید بدون دستور الهی در کنار آنان در نظر گرفته شود. است

 ۲3۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 به حضرت فاطمه )س(« شب مبارک»به امیر مؤمنان )ع( و « کتاب مبین»تفسیر 

در کافی نقل شده که مردی نصرانی خدمت امام کاظم )ع( رسیده و از تفسیر آیات 

إِنَّا أَنزَلْنَاُه فِی لَیْلَهٍ مُّبَارَکَهٍ إِنَّا کُنَّا مُنذِرِینَ فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ أَمٍْر حَکِیمٍ  حم وَالْکِتَابِ الُْمبِینِ

«۱» 
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محمد )ص( است و نام حضرت« حم»فرمایند: پرسد. حضرت میدر باطن قرآن می

ِبینِ الْمُ ایشان در کتاب نازل شده و بر هود )ع( با حروف ناقص آمده است. و اما الْکِتَابِ

امیر المؤمنین )ع( است و اما لَیلَه فاطمه )ص( است و فِیهَا یُفْرَقُ کُلُّ َأْمرٍ حَکِیمٍ این را 

شود، مردی حکیم گوید که خیر بسیاری از آن )حضرت فاطمه )س(( خارج میمی

پس از مرد حکیم دیگر، نصرانی گفت: اول و آخر این مردان را برای من توصیف کن. 

رمودند: همانا اوصاف مشابه است ولی وصف آنچه از نسل سومین شخص از حضرت ف

کنم و آن در کتابهایی که بر شما نازل شده این گروه خارج می شود را بازگو می

 «3...« »است، موجود است، اگر آن را تغییر نداده و تحریف نکنید و 

میعاً عن محمد بن احمد بن مهران و علی بن ابراهیم ج»سند این روایت چنین است: 

علی عن الحسن بن راشد عن یعقوب بن جعفر بن ابراهیم قال: کنت عند أبی الحسن 

و « ۲« »محمد بن علی»و « 2»که در آن احمد بن مهران ضعیف است ....« موسی )ع( 

 مشترک است و یعقوب بن جعفر بن ابراهیم الجعفری،« 3»حسن بن راشد 

 ۲28، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 بنابراین سند این روایت نیز از قوت خالی است.« ۱»ر توثیق ندارد. نیز نصی ب

بر نام شریف پیامبر )ص( در « حم»و از حیث داللت، باید گفت که توجیه داللت 

به امیر المؤمنین )ع( با وجود روایات « کتاب مبین»روایت آمده است و علت تأویل 

« ناتآیات بی»و « دگان علم الکتابدارن»و « أهل کتاب»و « قرآن»و « کتاب»فراوانی که 

روشن است، چرا که « 3»کنند، و ... را به حضرت و سایر ایمه )علیهم السالم( تأویل می

آنان وارثان قرآن و عالمان به آن و عِدل آنند و آنهایند که مبیّن و روشن کننده کتاب 

ی ، عالمه مجلسباشند و اما در مورد تأویل لیله مبارک به حضرت فاطمهیعنی قرآن می

های آن و اشاره به باطنی بودن پس از ذکر چندین روایت در مورد لیله القدر و ویژگی

تفسیر لیله القدر به حضرت فاطمه )ص( وجوهی را برای این تفسیر از آیه ذکر کرده 

که از جمله ستر و عفاف حضرت است یا آن ظلمات و جوری است که « 2»است 
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نور وجود فرزندان حکیم معصومش )علیهم السالم(  حضرت را فرا گرفت و در آن

شود که در تفسیر باطنی آیات گیرد. مالحظه مینازل شده و از حضرتش نشأت می

فوق، از دارای ورق و کاغذ بودن کتاب الغاء خصوصیت شده، شامل هر گونه دارنده 

 از خصوصیات مادی آن اغماض« میزان»علمی شده است )همان گونه که در مورد 

یهای نیز ویژگ« لیله»شده( و سپس برای آن به یک مصداق بشری اشاره شده است و از 

مادی و آسمانی آن چشم پوشی شده، بر هر وجود مستور و عفیف و یا ظلم کشیده اما 

مبارک اطالق شده که حضرت فاطمه )ص( بعنوان مصداق انحصاری آن معرفی شده 

 یٍم به مصداق بشری حکیم اشاره گردیده است.است، هم چنانکه درمورد کُلُّ َأمْرٍ حَکِ

 ۲2۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

بنابراین در تمام موارد بجز مورد أخیر نوعی الغاء خصوصیت از عبارت آیات و ذکر 

شود و در فقره اخیر روایت فقط به یک مصداق برای معانی توسعه یافته مشاهده می

 یک مصداق برای امر حکیم اشاره شده است.

 دوم: تجرید و ذکر مصداق دسته

 اشاره

های بطن، آیه در حکم مصداقی برای ظهر آن بوده و همراه با در این دسته از نمونه

باشد. به عبارت دیگر با الغاء خصوصیت از بعضی تجرید آیه از خصوصیاتش می

آید که بطن مذکور در حکم مصداقی برای آن عناصر ظهر آیه، مفهومی بدست می

ین دسته با دسته اول اینست که در دسته اول بدون اخذ قاعده کلی، است تفاوت ا

ارتباط دو معنای جزیی و مصداقی در ظهر و بطن آیه ممکن نبود اما در این دسته، 

تجرید آیه از خصوصیاتش، برای درج بطن در ذیل مفهوم بدست آمده از ظهر آیه، 

 کنیم:هایی از آن اشاره میکافی است. اینک به نمونه
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 به لقاء امام« از بین بردن آالیشها»تفسیر 

گوید که خدمت امام صادق )ع( رسیدم و گفتم: من به فدای شما عبد اهلل بن سنان می

 «۱»)تفسیر( فرمایش الهی ُثمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ َولْیُوُفوا نُذُورَهُمْ 

. گفت: به حضرت چیست؟ فرمودند: کوتاه کردن شارب و ناخنها و امثال آن است

عرض کردم من به فدای شما، همانا ذریح محاربی از شما حدیثی گفت مبنی بر اینکه 

ایثُمَّ لْیَقْضُوا تََفثَهُمْ لقاء امام ... وَلْیُوفُوا نُذُورَهُمْ آن مناسک )کوتاه کردن شما گفته

آن رشارب و ناخنها( است. حضرت فرمودند: راست گفته و راست گفتم، همانا برای ق

 کند آنچه را که ذریح ظاهری و باطنی است و چه کسی تحمل می

 ۲23، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 «۱»تحمل کرده است. 

بصورت مرسل ذکر نموده « من ال یحضره الفقیه»این روایت را شیخ صدوق گرچه در 

و در معانی األخبار که سند آن مشتمل بر شیخ صدوق از پدرش از محمد بن یحیی 

هل بن زیاد اآلدمی از علی بن سلیمان از زیاد القندی از عبد اهلل بن سنان العطار از س

« 3»است و در آن وثاقت سهل بن زیاد اآلدمی، مورد تردید و اختالف واقع شده است، 

ن ایوب ب»، از «عبد اهلل بن جعفر الحمیری»اما در سندی دیگری، پدر شیخ صدوق، از 

روایت کرده است که همگی مورد « اهلل بن سنان عبد»از « محمد بن أبی عمیر»از « نوح

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

توثیق و از بزرگان اصحاب ایمه )علیهم السالم( می باشند و لذا سند روایت صحیح بوده 

 «2»باشد. و معتبر می

در روایت با استفاده از قضاء تفث یعنی زدودن آالیشها و تجرید خصوصیت از مادی 

دن آالیشهای روحی التفات شده و برای بودن پلیدیها به مصداق معنوی آن یعنی زدو

ین ای در از بتواند کارایی فوق العادهآن یک سبب مهم و اساسی یعنی لقاء امام که می

 «.۲»بردن پلیدیهای روحی داشته باشد، اشاره شده است 

 به امیر مؤمنان )ع(« ایمان»تأویل 

در بصایر الدرجات، أبو حمزه ثمالی از امام باقر )ع( در مورد آیات متعددی جویای 

شود، از جمله آنها، آیه مَن یَکْفُرْ بِاإلِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَُهوَ فِی اآلخِرَِه مِنَ تفسیر می

 «3»الْخَاسِرِینَ 

 ۲22، ص: ۲ج علی کتب تخصصی،»است که حضرت فرمودند: ایمان در بطن قرآن، 

است پس هر کس به والیتش کافر شود و انکار کند، عمل او حبط « بن أبی طالب )ع(

 «۱»گردد. و نابود می

افزاید: در مورد آیه وَیَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا ال یَنفَعُهُمْ وَلَا یَضُرُّهُمْ وَکَانَ الْکَافُِر وی می

 «3»عَلَی رَبِّهِ ظَهِیراً 

دم امام باقر )ع( فرمود: تفسیر این آیه در بطن قرآن، علی )ع( است، حضرت سئوال کر

علی )ع( رب آن کافر در والیت است و رب همان خالقی است که قابل وصف نیست. 

«2» 

سند این روایت، در بصایر الدرجات، مشتمل بر عبداهلل بن عامر و محمد أبو عبداهلل 

یل و أبوحمزه است. عبداهلل بن عامر بن البرقی، حسین بن عثمان و محمد بن الفض

ای که همه وثقات هستند، و حسین بن عثمان نیز مشترک بین عده« ۲»عمران، ثقه است 

که در صورت « 6»و اختالف اقوال در مورد محمد بن فضیل قبلًا بیان شد، « 3»باشد می
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به  ت بعیدترجیح وثاقت وی، سند این روایت صحیح بوده، و در هر حال، اعتبار روای

 رسد.نظر نمی

به « ایمان»و از حیث داللت به نظر می رسد در مورد آیه پنجم سوره مایده که لفظ 

ای باشد که شامل تسلیم در برابر تمام صورت مطلق آمده است؛ دارای معنای گسترده

ین ترترین و اساسیشود که دستور به والیت امیر مؤمنان )ع( مهمدستورات الهی می

 و لذا در صورت تفسیر ایمان به حضرت، یکی آنهاست 

 ۲2۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

، کفر به دستورات پیامبر )ص( در مورد حضرت علی )ع( «کفر به ایمان»از مصادیق 

است و اشتمال آیه بر چنین بطنی با توجه به آیه دوم سوره حجرات که رفع صدا را بر 

سبب حبط اعمال معرفی می کند و صدای پیامبر و فریاد کشیدن در مقابل حضرت را 

نیز آیه نهم سوره محمد )ص( که یکی از عوامل حبط اعمال را کراهت داشتن از آنچه 

رسد و در فرماید، بیان کرده است، بعید نبوده و بلکه قریب به نظر میخداوند نازل می

آیه  ازتوان آیه نهم سوره محمد )ص( را مؤید و شاهد قرآنی این تفسیر باطنی واقع می

 به شمار آورد.

بَرَزَ »عالمه طباطبایی تسمیه حضرت به ایمان را بخاطر فرمایش روز خندق پیامبر )ص( 

 «۱»داند. بال مانع می« اإلیمَانُ کلُّه الی الشِّرک کلِّه

رب، علی االطالق و غیر مقید »و در مورد فقره دوم روایت، فیض کاشانی می گوید که 

نامد است و قرآن گاهی انسان را رب می -جل ذکره -خالقبه والیت، همانا خداوند 

آیه اذْکُرْنِی عِندَ رَبِّکَ )که یوسف به هم زندانی خود گفته بود که مرا نزد ارباب و 

و در این « 3»پادشاه خود یاد کن( و هر مالکی بر چیزی، رب آن چیز نامیده می شود. 

بر ایمه )علیهم السالم( روایات زیادی و حتی لفظ جالله « إله»، «رب»زمینه یعنی تأویل 

توان برای آنها محملی از صحت تصور نمود؛ شود که میدر مصادر شیعه یافت می

و بصورت « 2»بدون اینکه غلو یا امری غیر مقبول و مخالف باقرآن و سنت پیش آید 
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و آیه  و نیز گسستن رابطه بین بطن« عبادت غیرخدا»مختصر، با توجه به مراتب مختلف 

توان دشمنان رویگردان از حضرت علی )ع( را مورد اشاره بطنی آیه به سیاق آن، می

 شمار آورد.

 ۲23، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 به هدایت« احیاء»تأویل 

از امیرالمؤمنین )ع( روایت شده است که حضرت در ضمن یک خطبه بعد از استشهاد 

 سْرَایِیلَ أَنَُّه مَن قََتلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِیبه آیه مِنْ أَجْلِ ذَلَِک کَتَبْنَا عَلَی َبنِی إِ

 «۱»األَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَْحیَاهَا َفکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاَس جَمِیعاً 

 ،ولإلحیاء فی هذا الموضوع تأویل فی الباطن لیس کظاهره، وهو مَن هَداها»فرمودند: 

ألن الهدایه هی حیاه األبد، ومَن سمّاه اهللُ حیّاً لم یمُت أبداً، إنما ینقله ِمن دار محنه الی 

در این آیه تأویلی در باطن است که مانند « احیاء»یعنی برای ...« دار راحه ومنحه 

می باشد و کسی که خداوند او را « کسی که آن را هدایت کند»ظاهرش نیست و آن 

ده باشد تا ابد نخواهد مرد و فقط او را از دار سختی به دار راحتی و حی وزنده نامی

 «3»نعمت منتقل خواهد کرد. 

روایات زیادی در همین مضمون که احیاء را به خروج از ضاللت به سوی هدایت و 

کند، در مهمترین مصادر روایی شیعه همچون کافی و من ال تأویل اعظم آن معرفی می

 کند.که ارسال سندی این روایت را جبران می« 2»است. یحضره الفقیه موجود 

در روایات فوق، احیاء و مرگ معنوی و روحی انسان بعنوان یک مصداق از احیاء و 

باشد، به عبارت دیگر این روایات، شود، میمرگ عام که شامل جان و روح او نیز می

، ۲، جدن کتب تخصصیاحیاء و قتل فیزیکی جسم انسان را تعمیم داده و از جسمانی بو

 ۲26ص: 

آن الغاء خصوصیت گردیده، برای هر نوع احیایی و قتلی اعم از جسمانی و معنوی و به 
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مصداقی از آن یعنی احیاء معنوی نفس اشاره نموده است. بنابراین آیه و ظاهر آن با 

تجرید خصوصیات، حکم یک قاعده کلی را برای بطن آن و بطن بعنوان یک مصداق 

 باشد.ه رها شده از عناصر غیر دخیل میبرای آی

 به تکذیب و انکار اوصیاء« تکذیب آیات الهی»تأویل 

 اشاره

در تفسیر قمی، جعفر بن احمد از عبد الکریم از محمد بن علی از محمد بن الفضیل از 

 أبوحمزه روایت می کند که أبو حمزه گفت: از امام باقر )ع( در مورد آیه وَالَّذِینَ کَذَّبُواْ

 «۱»بِآیَاتِنَا ُصم  وَبُکْمٌ فِی الظُّلُمَاتِ مَن یَشَإِ اللّهُ یُضْلِْلهُ وَمَن یَشَأْ یَجْعَلْهُ عَلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

سوال کردم، حضرت فرمود: این آیه در مورد کسانی که اوصیاء خود را تکذیب 

د فرموده، در ظلمات کردند نازل شده است، آنان کران و اللند و همان گونه که خداون

به سر می برند، هر کس از فرزندان ابلیس باشد اوصیاء را تصدیق نمی کند و ابداً به 

هایند که خداوند گمراهشان کرده است و هر کس از فرزندان آورد و همانآنها نمی

ام گوید: و شنیدم امباشد. أبو حمزه میآدم به اوصیاء ایمان آورد بر صراط مستقیم می

تمام  «کذبوا باألوصیاء کلهم»در بطن قرآن یعنی « کذبوا بآیتنا کلها»فرمود: میباقر 

 «3...« »اوصیاء را تکذیب کردند 

در سند این روایت، جعفر بن احمد از اصحاب امام هادی )ع( است ولی توثیق ندارد 

 چنانکه و عبد الکریم بن عبد الرحیم مهمل است و توثیق ندارد، هم« 2»

 ۲2۹، ص: ۲ج کتب تخصصی،

بنابراین سنداً ضعیف به « ۱»محمد بن فضیل، دارای آراء متفاوتی است که قبلًا بیان شد. 

رسد اما در مصادر شیعی روایاتی که ایمه )علیهم السالم( را به آیه و آیات الهی نظر می

که از این نظر، جابر ضعف سندی این روایت « 3»باشند کنند در حد تواتر میمعرفی می
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ست و از حیث داللت، اوصیاء الهی و ایمه )ع( بعنوان مصداق بارز و برجسته آیات ا

خداوند در روی زمین در نظر گرفته شده، ویژگی تکذیب کنندگان آنان، ناشنوایی و 

 گنگی در برابر امور حق معرفی گردیده است.

شامل  شده و الغاء« آیات الهی»بنابراین در این روایت نیز، ابتدا هر گونه خصوصیت از 

هر امری گردیده است که به نحوی دال بر خداوند متعال و راه او و تعالیم او باشد و 

صراط  هایسپس به اوصیاء پیامبر )ص( که بزرگترین آیات الهی و راهنمایان و نشانه

 مستقیمند، به عنوان مصداقی برای آیه اشاره شده است.

 به آل محمد )ص(« رسول»تأویل 

م باقر )ع( در مورد آیه وَلِکُلِّ ُأمَّهٍ رَُّسولٌ فَإَِذا جَاء رَسُولُهُمْ ُقضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ جابر از اما

 «2»وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ 

نقل کرده که، حضرت فرمود: تفسیر این آیه در باطن آن است که برای هر قرنی از 

قرن که او فرستاده و  ای از آل محمد )ص( است که در آن)عمر( این ملت فرستاده

شود و آنانند که اولیاء و رسول الهی هستند. و رسول خداوند برای آنان است ظاهر می

فرماید: معنایش آن است که رسل به قسط و عدل حکم کرده در مورد فقره دوم آیه می

 «۲»کنند. و به کسی ظلم نمی

 ۲20، ص: ۲کتب تخصصی، ج

از حیث داللت، از پیامبر بودن فرستادگان، الغاء  این روایت مرسل و بدون سند است. و

ای از جانب خدا، هر چند با واسطه پیامبری باشد، تعمیم خصوصیت شده بر هر فرستاده

داده شده است و از آنجا که اوصیاء پیامبر اکرم )ص( به عنوان هادیان و مبشران و 

بر مردم شده، منذرین پس از او و تداوم بخشان رسالت حضرت، سبب اتمام حجت 

زمینه حکم عدل الهی را در بین آنان فراهم می کنند، در روایت، موارد اشاره بطنی آیه 

معرفی شده اند. عالمه مجلسی در شرح این روایت، رسول را به معانی لغوی آن و یا به 
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 «۱»این معنا که امام به منزله نبی و تمام کننده حجت است، گرفته است. 

طن این آیه از طریق الغاء خصوصیت از پیامبر بودن رسوالن الهی، توان گفت: بلذا می

ن کند که از جمله بارزتریگیری میای که نقش آنان را پیو تعمیم آن بر هر فرستاده

 باشند استخراج شده است.آنها، اوصیاء و جانشینان پیامبر خاتم )ص(، می

 به امیر مؤمنان )ع(« هدایت»تأویل 

در مورد تفسیر آیه .... فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُم مِّنِّی هُدًی فَمَن تَبِعَ هُدَایَ  از جابر نقل شده که

 «3»فَلَاخَوْفٌ عَلَیِْهمْ وَلَا هُمْ َیحْزَنُونَ 

)یعنی هدایت( « هُدی»در باطن قرآن سئوال کرده است. حضرت فرموده اند: تفسیر 

که از هدایت من تبعیت علی )ع( است که خداوند در مورد او گفته است که کسانی 

 «2»شوند. نمایند نه ترسی به خود راه دهند و نه دچار حزن و اندوه می

این روایت، سنداً مرسل است ولی روایت زیادی در راستای تفسیر و تطبیق کتب 

 ۲2۷، ص: ۲تخصصی، ج

 «۱»هدایت و هادی بر حضرت وجود دارد. 

ق آن که در مورد هبوط حضرت آدم و در این روایت با گسستن ارتباط بین آیه و سیا

باشد و الغاء خصوصیت از آن، به این قاعده کلی مذکور در ظهر آیه )ع( به زمین می

اشاره شده است که هر کس از هدایت الهی، پس از آمدنش از سوی خدا، تبعیت نماید 

گردند و در نهایت برای هدایت و هدایتگران )در صورت دچار ترس و اندوه نمی

ل مصدر بجای فاعل همچون عدل بجای عادل( به نمونه بارز و برجسته آن یعنی استعما

امیر مؤمنان )ع( اشاره شده است. بنابراین در این روایت نیز الغاء وتجرید خصوصیت 

 صورت گرفته و سپس به مصداقی برای آن اشاره شده است.

 یت امیرمؤمنان )ع(به انکار وال« اسرائیلانکار و کفر امور نازل شده بر بنی»تأویل 
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گوید از امام باقر )ع( از این آیه ... فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَُفواْ کَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّه عَلَی جابر می

 «3»الْکَافِرِینَ 

سئوال کردم، حضرت فرمودند: تفسیر این آیه در باطن آن است که وقتی آنچه در 

نازل شد به آن کافر شدند. پس خداوند در مورد  دانستند بر ایشانمورد علی )ع( می

آنان گفت فَلَعْنَهُ اللَّه عََلی الْکَافِرِینَ یعنی لعنت و نفرین خدا بر کافرین باد. امام باقر )ع( 

 «2...« »امیه است که کافران در باطن قرآنند در مورد آن گفت: منظور بنی

 ۲۲8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ز حیث داللت، از اهل کتاب که مورد نزول آیه می باشند این روایت مرسل است و ا

الغاء خصوصیت شده کفر و انکار آنچه که انسان به حقانیت الهی آن آگاه است، 

بعنوان مالک اصلی لعن الهی و دوری از رحمت ربوبی معرفی شده که از جمله آنها، 

ه ه و دلهاشان بوالیت حضرت و نزول آیاتی در شأن ایشان است که از حقانیت آن آگا

آن یقین داشت، اما انکار آن امور، سبب صدق و شمول آیه بر آنان گردیده است. 

بنابراین در این نمونه بطنی نیز، ابتدا تجرید و الغاء خصوصیات غیر دخیل صورت گرفته 

 و سپس برای مفهوم باقیمانده به یک مصداق اشاره شده است.

 م پیامبران به نپذیرفتن والیت امیر مؤمنان )ع(تأویل استکبار ورزیدن در برابر تعالی

جابر از امام باقر )ع( روایت کرده است که حضرت در مورد آیه شریفه ... أَفَکُلَّمَا 

 فرمودند:« ۱»جَاءکُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهَْوی أَنفُسُکُمُ اسْتَکْبَرُْتمْ فََفرِیقاً کَذَّبْتُمْ وَفَرِیقاً تَقْتُلُونَ 

ل موسی والرسل من بعده وعیسی صلوات اهلل علیه، ضرب ألمه محمد )ص( ذلک مَثَ»

مَثلًا فقال اهلل لهم فإن جاءکم محمّدٌ بما التهوی أنفسکم استکبرتم بموااله علی ففریقاً 

 «3« »مِن آل محمد کَذّبتم وفریقاً تَقتُلون، فذلک تفسیرها فی الباطن.

بعد از او و حضرت عیسی )ع(، که برای آن آیه مَثلی است از حضرت موسی و پیامبران 

 اگر حضرت»امت محمد )ص( زده است. پس خداوند به امت پیامبر )ص( گفته است: 
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محمد )ص( برای شما چیزی بیاورد که مطابق هوای نفس شما نیست )و آن والیت 

  ۲۲۱، ص: ۲طالب است( تکبر ورزیده و از مواالت کتب تخصصی، جعلی بن أبی

زنید و گروهی از آل محمد )ص( را تکذیب کرده و گروهی دیگر حضرت سرباز می

 کشید این تفسیر آیه در باطن است.از آنان را می

این روایت بصورت مرسل نقل شده است، اما از حیث داللت از بنی اسراییل بعنوان 

مخاطبان آیه، الغاء خصوصیت شده، به سنت و مَثَلی جاری تبدیل شده است که طبق 

از امت پیامبران، در اثر عدم تطابق دستورات الهی با امیال و هواهای  آن، بعضی

نند که به عنوان کنفسشان، به گردنکشی پرداخته و به تکذیب یا قتل پیامبران اقدام می

مصداقی برای این سنت عام الهی، به دستورات پیامبر )ص( مبنی بر امامت عده ای 

اء قتل قرار گرفتند. بنابراین ابتدا از آیه الغخاص اشاره شده است که مورد تکذیب و یا 

 خصوصیت شده و سپس مصداقی بر آن ذکر گردیده است.

 به پذیرفتن جانشینی وصی او« تسلیم به پیامبر )ص(»تفسیر 

امیر المؤمنین )ع( در پاسخی طوالنی به شبهات زندیقی که ادعای تعارض و تهافت 

ز اشاره به وجود باطن و ظاهری برای قرآن، نمود پس ابعضی از آیات را با یکدیگر می

 فرمایند:به نمونه زیر اشاره می

ا وفرمایش خدا انَّ اللَّهَ َوَملَایِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَِّبیِّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا َصلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُ»

 «۱»تَسْلِیماً 

ه عبارت صَلُّوا عَلَیْهِ است یعنی بر او درود برای این آیه ظاهرو باطنی است، ظاهر این آی

ی خود باشد یعنی در برابر کسی که او را وصبفرستید و باطن این آیه وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا می

قرار داده و او را پس از خود در بین شما به خالفت منصوب کرده و او را بر شما برتری 

 «3...« »ت، تسلیم شوید و فضیلت داده و آن عهدی که برای او گرفته اس

 ۲۲3، ص: ۲کتب تخصصی، ج
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این روایت فاقد سند و مرسل است و در ذیل آیه روایت دیگری وجود دارد که مورد 

سیر تف« تسلیم در برابر او )پیامبر )ص(( در هر چیزی که آورده است»اخیر آیه را به 

گیرد و ز در بر مینموده که در اینصورت تسلیم در برابر وصایت حضرت علی )ع( را نی

سند آن مشتمل بر احمد بن محمد خالد برقی از پدرش محمد بن خالد برقی از سعدان 

همچون پدرش « ۱»باشد که احمد بن محمد بن خالد بن مسلم العامری از ابی بصیر می

ده کرثقه بوده اما از ضعفاء زیاد روایت نقل کرده و بر سندهای مرسل اعتماد می« 3»

 «۲»و سعدان نصی بر توثیق ندارد. « 2»داند. الحدیث میاو را ضعیف است و نجاشی

در روایت فوق، و روایاتی دیگری که سِلم و سالم و تسلیم را بر ایمه )علیهم السالم( 

تسلیم در برابر والیت و وصایت امیر المؤمنین )ع( بعنوان یکی از « 3»کند تطبیق می

آن معرفی گردیده است، به عبارت دیگر  ترین مصداقدستورات پیامبر )ص( و مهم

گونه مفهومی است که با تجرید هر« لزوم تسلیم در برابر پیامبر و در جمیع دستوراتش»

خصوصیت از دستورات پیامبر بدست آمده و در روایت، به یک مصداق آن، یعنی 

 والیت امیر مؤمنان اشاره شده است.

 دسته سوم: مصداق مدلول ظاهری

 اشاره

ی از روایات، به بطونی اشاره شده است که در حکم یک مصداق برای همان در بعض

های اول و دوم، در اینست که به تجرید و باشند و تفاوت آن با دستهمدلول ظهر آیه می

 الغاء خصوصیت از آیه، نیازی نیست و همان مدلول 

 ۲۲2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ست، هر چند این مصداق به علت ظاهری برای داللت بر مصداق باطنی خود کافی ا

گردد و نامأنوس بودن با ذهن بدون یادآوری آن، در پس ظهر آیه مخفی و مبطون می
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های روایی این دسته را ذیلًا گیرد که نمونهبه این اعتبار در حیطه بطن آیه قرار می

 آوریم.می

 به امیر مؤمنان )ع(« قسط و عدل»تأویل 

هَ ِإلَّا هُوَ وَالْمَلَایِکَهُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ  -ورد آیه شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ َلا إِلَجابر از امام باقر )ع( در م

 «۱»قَآیِمَاً بِالْقِسْطِ َلا إِلَهَ ِإلَّا ُهوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ 

فرمایند: همانا اولوالعلم انبیاء و اوصیاء هستند و کند، حضرت پس از بیانی میسئوال می

کنند و قسط همان عدل است در ظاهر، و عدل در باطن ه قسط را به پا میآنانند ک

 «3»امیرالمؤمنین )ع( است. 

این روایت مرسل است. اما با همین مضمون روایات زیادی وجود دارد که میزان را به 

عدل تفسیر کرده و عدل را بر امام )ع( تطبیق نموده، نهی از طغیان در میزان را به نهی از 

 «2»نماید. و مخالفت امام تفسیر می معصیت

ن گوید که تفسیر میزان به عدل، برای آشیخ طوسی در التبیان، در شرح این روایات می

است که معادله و مقایسه بین اشیاء، همان موازنه آنهاست و طغیان همان افراط در 

 «۲»شکستن حدود عدالت است. 

ین روایت در تبیین و تفسیر آیه، واضح هر چند جایگاه شاهد کالم ما یعنی فقره آخر ا

 بر حضرت، آشکار است،« قسط و عدل»نیست اما صدق عنوان کلی 

 ۲۲۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

چرا که وی مظهر عدالت بوده، اعمال و کردار حضرت بمنزله میزان سنجش حق و 

باشد بطوریکه هر چه اعمال دیگران به حضرت نزدیکتر و باطل و عدل و جور می

ان یک گردد. بنابراین حضرت بعنوتر باشد بهره آن از حقانیت و عدالت بیشتر میهشبی

 باشد که در روایت به آن اشاره شده است.مصداق بشری برای عدل و مفهوم آن می
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 دسته چهارم: نمونه های دیگر

 اشاره

در این دسته، نمونه هایی را قرار داده ایم که جا دادن آنها در دسته های قبل ممکن 

نبوده است. این دسته از روایات یا اسلوبی ظاهری را در پیش گرفته و اموری همچون 

ر بعضی از اند یا به تفسیتشبیه و یا بیان صرف یک تفسیر برای آیه را در نظر داشته

ی قرآن می پردازند و از این نظر به اختصاصات معصومین حروف مقطعه اوایل سوره ها

 )علیهم السالم( اشاره داشته است.

اقدام به ذکر این موارد، فقط به این علت است که در متن روایت به باطنی بودن آنها 

تصریح شده است، و إّلا درج بعضی از اقسام آن همچون مبین مدلول تفسیری آیه در 

 رسد.نظر میمقوله بطن قرآن مشکل ب

 

 

 

 های( آنتشبیه پیامبر )ص( و علی )ع( به آسمان و زینت )راه

در تفسیر فرات کوفی، از أبو حمزه ثمالی نقل شده که تفسیر آیه وَالسَّمَاء ذَاتِ الُْحبُکِ 

 اهللرا از امام باقر )ع( پرسیده است. حضرت فرمودند: آسمان در بطن قرآن رسول« ۱»

 «3»نی راهها( امیرالمؤمنین )ع( و او ذات پیامبر )ص( است. )ص( است و حبک )یع

 ۲۲3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

این روایت مرسل و فاقد سند است و روایت مشابهی با آن با سندی مرسل نیز وجود 

که در آن جعفر بن محمد الفزاری به صورت معنعن از امام باقر )ع( روایت « ۱»دارد، 

بوده و نسبت جعل حدیث، فساد در مذهب و کرده است و وی در حدیث ضعیف 
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روایت و کذاب و کسی که عیوب تمام ضعفاء را در خود جمع کرده است، به او داده 

اما از حیث داللت، در روایتهای دیگری نیز در تأویل وَالسَّمَاء ذَاتِ « 3»شده است. 

ویل شده هم السالم( تأها به ایمه )علیالْبُرُوجِ، سماء به پیامبراکرم )ص( بروج یعنی ستاره

و تناسب آن شاید به خاطر علو و ارتفاع معنوی مقام پیامبر )ص( است که ایمه « 2»است 

)علیهم السالم( و یا امیر المؤمنین بطور خاص، راه رسیدن به آن مقام عالی نبوی 

به معنای زینت مقام عالی « حبک»باشند و یا در صورت زینت گرفتن معنای می

 «۲»پیامبرند. 

 بنابراین در ظاهر آیه تشبیهی از معنای باطنی آن صورت گرفته است.

 تشبیه ستمکاران به زنجیرهای آتشین

در تفسیر قمی از امام صادق )ع( روایت شده که حضرت آیه خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِیمَ 

 «3» صَلُّوهُ ُثمَّ ِفی سِلْسِلَهٍ ذَرُْعهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُکُوهُ

را این گونه تفسیر نمودند که معنای سلسله دارای هفتاد ذراع در باطن، ستمکاران هفتاد 

 «6»باشند .... گانه می

 ۲۲6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

سند این روایت در تفسیر قمی عبارتست از جعفر بن محمد بن احمد، از عبد الکریم بن 

 «۱»رد. عبد الرحیم که عبد الکریم مهمل است و توثیقی ندا

نیز ذکر شده که سند آن مشتمل بر احمد بن محمد و « 3»و روایت مشابه با آن در کافی 

ی باشد که علی بن الحکم بن الزبیر دارای نصعلی بن الحکم و الحسین بن ابی العالء می

و در شخصیت حسین بن أبی العالء اختالف شده ولی مرحوم خویی « 2»بر توثیق نیست 

توان به سند این روایات اعتماد لذا در مجموع نمی« ۲»داند. ت او میقول صحیح را وثاق

نمود. اما از حیث داللت می توان گفت که در جهنم از آنجا که خود جهنمیان، به منزله 

آنان در کنار یکدیگر، زنجیرهای انسانی آتشینی را تشکیل « 3»کنند، هیزم آن عمل می
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این گیرند. بنابرر جرگه این ستمکاران قرار میدهند که افراد مشمول آیات فوق، دمی

 اند.در اینجا نیز ستمکاران به زنجیرهایی درکنار یکدیگر تشبیه شده

 «کهیعص»تأویل حروف مقطعه 

در معانی األخبار، شیخ صدوق از محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی و از عبد العزیز 

فر بن محمد بن عماره از پدرش نقل بن یحیی الجلودی و او از محمد بن زکریا، از جع

کند که نزد امام صادق )ع( حاضر بودم که مردی بر او وارد شد و از آیه کهیعص می

کافی است برای شیعیان ما و حرف « کاف»از او پرسید. حضرت فرمودند: حرف « 6»

دانا به أهل « عین»ولی آنهاست و حرف « یاء»هادی است برای آنها، حرف « هاء»

 صادق است برای « صاد»است. و اطاعت م

 ۲۲۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

هایش، تا اینکه آنان را به منزلتی که به آنها در بطن قرآن وعده داده است آنها وعده

 «۱»برساند. 

محمد بن عماره دارای نصی « 3»در سند این روایت علیرغم توثیق عبد العزیز جلودی، 

مار نیز مهمل است و چنین عنوانی در کتب و جعفر بن محمد بن ع« 2»بر توثیق نیست 

 رجالی وجود ندارد لذا نمی توان به این روایت اعتماد نمود.

شایان ذکر است که در تفسیر البرهان و صافی روایت دیگری نقل شده که همین 

کربالء هالک عترت، یزید، عطش امام حسین )ع( و صبر او، تفسیر »حروف را به 

 «۲« »کند.می

رسد در تفاسیر باطنی حروف مقطعه، تناسب بین حروف اول بطن مذکور با به نظر می

حروف مقطعه مذکور در قرآن رعایت شده است و در این چنین عباراتی از قرآن، 

محتمل است همین اندازه تناسب کافی باشد هم چنانکه در مورد رمزها و اختصار اسم 

شود، مضافًا بر اینکه در این گونه اشخاص و سازمانها و .... به همین مقدار اکتفاء می
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تأویلها چیزی که مخالفت با قرآن داشته باشد ذکر نشده تا سبب طرح و رفض آن 

باشد. بنابراین در مورد این تفاسیر باطنی از حروف مقطعه، توقف و واگذاری علم آن 

توان داشت، همچنانکه اقوال ترین بر خوردی است که میبه أهلش شایسته

ن در این خصوص، در حد احتماالتی است که دلیل و شاهدی برای آن غیرمعصومی

 یافت نشده و حجیتی ندارد.

 ۲۲0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 به فرزند فرزند« سبعاً من المثانی»تأویل 

« ۱»از امام صادق )ع( در تفسیر آیه وَلَقَدْ آَتیْنَاکَ سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیَم 

شده که حضرت فرمودند: ظاهر این آیه، سوره حمد است و باطن آن، فرزند  روایت

 «3»است و هفتمین آن قایم )ع( است. 

یونس بن عبد الرحمن وجود دارد که در مورد « 2»در این روایت عالوه بر ارسال، 

کان الرضا )ع( »گوید که شخصیت وی اختالف شدیدی است. نجاشی درباره او می

اما روایاتی دال « ۲»و وجهی در میان اصحاب متقدم شیعه بود. « لعلم والفتیایشیر الیه فی ا

و شیخ طوسی در مورد وی « 3»بر لعن امام رضا )ع( در مورد وی نیز وجود دارد 

 «6»باشد. گوید که قمیون وی را طعن نمودند اما او در نزد من ثقه میمی

( لمثانی را به اهل بیت )علیهم السالمعالمه مجلسی پس از بیان چند روایت که سبعاً من ا

تفسیر میکند و برای شرح تفسیر سبعاً مِن المثانی به معصومین چهارده گانه احتماالت و 

از جمله اینکه اسماء معصومین، هفت نام است و یا به « ۹»وجهی را بیان کرده است. 

ر از سایر م( بیشتاعتبار اینکه انتشار اکثر علوم از هفت تن از معصومین )علیهم السال

، ص: ۲اتفاق افتاده است. هم چنانکه مرحوم مجلسی، احتمال صدور کتب تخصصی، ج

۲۲۷ 

 «۱»داند. بعضی از روایات تأویلی سَبْعاً مِّنَ الْمَثَانِی را از واقفیه مردود و بعید نمی
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و « سبعاً من المثانی»در هر حال به نظر می رسد با توجه به روشن نبودن تفسیر ظاهری 

احتمال معانی مختلف در مورد این دو واژه و ترکیبشان، ایجاد ارتباط بین آن و تفسیر 

باطنیش مشکل باشد و همچون حروف مقطعه، علم به حقیقت معنای آن و مدلول 

 باطنیش به أهل آن یعنی پیامبر اکرم )ص( و ایمه )علیهم السالم( اختصاص داشته باشد.

 «یتُم مِّن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًاوَمَا أُوتِ»بیان تفسیری آیه 

 «3»جابر از امام باقر )ع( در مورد آیه وَمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا 

فرمایند: تفسیر این آیه در باطن آن است که علم به کسی کند حضرت میسئوال می

ودند: وما داده نشده است جز به مردم کمی، سپس حضرت آیه را چنین تالوت فرم

 «2»أُوتیتم مِن العلم إال قلیلًا منکم. 

از جابر روایت کرده است و وی جداً ضعیف معرفی « عمرو بن شمر»در این روایت 

و « ۲»شده که در کتب جابر جعفی احادیثی که افزوده شده است به او نسبت داده شده، 

 «3»اند. نجاشی و ابن الغضایری نیز او را تضعیف کرده

فوق، گویا تفسیر ظاهری و مدلول مطابقی آن مسلم انگاشته شده و بر بهره  در روایت

اندک بشر از علم )در مورد روح و غیر آن( صحه گذاشته، عالوه بر آن، برداشتی دیگر 

باشند که جزو دقایقی انسانها می« قلیلًا»از آیه، مطرح شده است که در آن موصوف 

 توان گفتشود و از آن مواردی است که میمیاست که در حوزه باطن، از آیه فهمیده 

، ۲باطن آنها جنبه تفسیری داشته، و در فهم ظاهر آیه نیز مؤثر است. کتب تخصصی، ج

 ۲38ص: 

 ع(بر امیر مؤمنان )« کلمه»بیان تفسیری فعلیت نیافتن اراده الهی در موردی خاص و صدق 

 یدُ اللّهُ أَن یُحِقَّ الحَقَّ ِبکَلِمَاتِهِ وَیَقْطَعَگوید: از امام باقر )ع( در تفسیر آیه وَیُرِجابر می

 «۱»دَابِرَ الْکَافِرِینَ 
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سئوال کردم، حضرت فرمودند: تفسیر این آیه در باطن آن است که خداوند فقط اراده 

کرده است چرا که آن چیزی است که خداوند اراده کرده ولی آن را به فعلیت نرسانده 

سازد حق آل محمد )ص( را و بِکَلِمَاتِهِ کلمات یعنی متحقق می است و اما یُحِقَّ الَحقَّ

خداوند در باطن علی )ع( است. او کلمه اهلل در باطن است و وَیَقْطَعَ َدابِرَ الْکَافِرِینَ 

باشند که خداوند نسل آنان را قطع خواهد کرد و َأن یُحِقَّ الحَّق یعنی امیه میکافرین بنی

سازد و وَیُبْطَِل الْبَاطَِل نیز بوسیله ین قیام قایم )عج( متحقق میحق آل محمد )ص( را ح

کند و آن فرمایش خداست که امیه را ابطال مییابد که باطل بنیحضرت تحقق می

 «تا اینکه حق را تثبیت کند و باطل را نابود نماید هر چند مجرمان ناپسند دارند.»فرموده 

 «2»و « 3»

باشد. و از حیث داللت بر قیام حضرت حجت )عج(، سل میاین روایت فاقد سند و مر

به عنوان مصداق برجسته و کاملِ محقق کردن این آیه، تطبیق گردیده که از جمله آن 

حقوقی که بوسیله حضرت تثبیت و احیا می شود حق پایمال شده خود و اجداد 

رای ذکر ه بطاهرینش می باشد. لذا در این روایت، توسعه معنایی صورت نگرفته بلک

 ترین آنها یعنی حق آل محمد )ص(مصادیق حق، به مهم

 ۲3۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

اشاره شده است هم چنانکه به تفسیری دقیق از ظاهر آیه اشاره شده است که در مثل 

این مورد، تأویل اراده حق، تحقق نیافته و در آینده که مقارن با ظهور و قیام حضرت 

اده الهی فعلیت خواهد یافت و به اعتبار خفای این مطلب در مهدی )عج( است، این ار

و  هاامری فراتر از واژه« کلمات الهی»آیه، به عنوان بطن آن بیان شده است و اینکه 

ای تفسیری عبارات قرآنی و غیر قرآنی و بر بعضی افراد نیز قابل صدق است، نیز نکته

 است که در این روایت بیان گردیده است.

 انیسخن پای
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این کتاب که به تحلیل مفهومی بطن قرآن در نزد فریقین، شیعه و اهل سنت، اختصاص 

دارد با روش تبیینی و تحلیلی، نظریات گوناگون مربوط به اصل و اساس وجود این بعد 

آوری و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته های پیرامونی آن، جمعقرآنی و نیز جنبه

 وان در سطور ذیل بیان نمود:تاست که خالصه آن را می

. در ابتدا اهمیت پرداختن به باطن قرآن را در اینکه بطون عمیق وگسترده قرآن کریم ۱

های اعجاز آن است و شناخت بطون آن در فهم هرچه بهتر ظواهر آیات مؤثر از نشانه

نحرافی های اگیری برخی از فرقهبوده است و همچنین ارتباط بعضی از شبهات و شکل

 همچون خوارج و باطنیه با این مقوله روشن کردیم.

. پس از آن امکان رفع تعارض روایات با یکدیگر و با آیات قرآن و جمع بین اقوال 3

تفسیری و توجیه معانی ظاهری ناسازگار برخی از آیات و فهم بعضی از روایات موهم 

قواعد کلی تحریف و همچنین روشن شدن حکمت نزول بعضی از آیات و امکان اخذ 

 قابل تطبیق بر اعصار جدید را بعنوان فواید و آثار توجه به باطن قرآن بر شمردیم.

. چرایی وجود چنین گویشی در فرهنگ قرآن را در تفاوت سطح درک مخاطبین 2

مندی تمام سطوح فکری از عموم مردم تا دانشمندان و های آسمانی و لزوم بهرهپیام

 ال خود، از دریای ژرف قرآن، و نیزمتفکران، هر کس به فراخور ح

 ۲33، ص: ۲کتب تخصصی، ج

رجوع به مبین و مفسر حقیقی قرآن و پرهیز از شناخت و تفسیر خودسرانه قرآن کریم 

 بیان نمودیم.

. روشن شد که شروع التفات به این بعد قرآن با روایات پیامبر اکرم )ص( در این ۲

شان )علیهم السالم( و صحابه حضرت، این خصوص آغاز شد و امام علی )ع( و اهل بیت

حرکت را ادامه داده و قرن دوّم و سوّم شاهد انتشار بعضی از تفاسیر باطنی در بین 

جامعه اسالمی هستیم. هم چنانکه در قرون بعدی ابو القاسم قشیری و عرفای نامداری 

الدین  رشید همچون سهل بن عبد اهلل تستری و ابو حامد غزالی و محی الدین بن عربی و
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هایی خاص از بطون قرآن در افکار تفسیری فریقین وارد میبدی و سید حیدر آملی گونه

 نمودند.

. در فصل اول که بیشترین ارتباط را با موضوع رساله دارا بود، تعاریف متفاوت 3

مذکور در کتب دانشمندان فریقین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بعضی از 

مصادیق عام »و « علم الهی»و « فهم»، «تأویل»یف بطن قرآن به تعاریف، همچون تعر

ریشه در روایات « اسرار آیات»و « اشارات ولطایف قرآنی»و « عبرت گرفتن»و « آیات

 داشته، بعضی از صاحبنظران را تابع خود نموده است.

 شناسی بطن را در چند قسم خالصه کردیم:های مطرح شده در مفهوم. عمده تحلیل6

کرد بطون آیات مختلف را در خود جمع های جامع نگر، که سعی می( تحلیلالف

ی مراتب گسترده معنای»و « مدالیل فراتر از معنای ظاهری»کند، همچون تعریف بطن به 

 و ....« تأویل قرآن»و « الفاظ

« مقطعه معنای حروف»ب( تحلیل بطن با توجه به بعضی از مصادیق آن نظیر تعریف به 

 و ....« وعظ از قصص پیشینیان عبرت و»و 

هایی که از بعد عرفانی و معرفت شناختی به مقوله بطن قرآن نگریسته و آن را ج( تحلیل

 لطایف و اشارات و»و « اسرار آیات»و « روح و حقیقت الفاظ»

 ۲32، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 اند.تعریف کرده« حقایق قرآنی

رتباط آن با خداوند متعال و یا ارتباط انسان با هایی که بطن قرآن را از زاویه اد( دیدگاه

و « مراد خداوند از خطاب»و « علم الهی»این بعد آیات، مورد توجه قرار داده، آن را به 

 اند.تعریف کرده« فهم صحیح آن»، «عمل کردن به قرآن»

دالیل م»ترین نظریه در تحلیل مفهومی بطن را، تعریف آن به ترین و صحیح. جامع۹

دانسته، چگونگی جمع آن با بیشتر دیدگاهها را بر اساس « ر از معنای ظاهریفرات

 اختالف انواع آیات از حیث ژرفا و ماهیت بطون بیان نمودیم.
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ی اثبات بطن قرآن کریم پرداخته، به آیات و روایات و عقل و . در فصل دوم به ادله0

برده از این بعد خود نامی ن اتفاق دانشمندان فریقین استناد کردیم. قرآن هرچند صریحاً

است، اما آیات دعوت کننده به تدبر وتفکر و نیز آیات دال بر اشتمال قرآن کریم بر 

تبیین وتفصیل هر چیزی و ... را در داللت بر ژرفای قرآن قاصر ندانستیم. هم چنانکه 

سنت، با داللت صریح و هفده روایت در مصادر شیعه و نه روایت در مصادر اهل

مل بر سندهای معتبر وغیر آن در کنار روایاتی که عملًا تفسیری باطنی از آیات ارایه مشت

کنند بعنوان گویاترین و داده و نیز معارف قرآن را در سطوح مختلف تعریف می

 ترین دلیل مشروعیت تکلم از بطون قرآن مطرح و بررسی نمودیم.محکم

ی مطرح شده، عبارتند از اینکه جاودانگ ای عقلی که برای اثبات بعد باطنی قرآن. ادله۷

قرآن در گرو این بعد آن است؛ و تناسب کالم و متکلم، مقتضی ال یتناهی بودن کالم 

منتهای الهی است؛ هم چنانکه اثبات هماهنگی بین همه قرآن و ارتفاع تعارض ذات بی

 گردد.آیات آن با فرض مدالیل باطنی ورای مدلول ظاهری آنها ممکن می

ن همچون ای از فریقیهای برجستهدر نهایت تأیید بُعد باطنی قرآن توسط شخصیت .۱8

مرحوم کلینی، شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی، مرحوم طبرسی و ... در شیعه و 

 ابن جریر طبری، ابو حامد غزالی، جار اهلل زمخشری، ابن 

 ۲3۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

و ... در میان اهل سنت در کنار بیش از چهل  اثیر، شاطبی، ابن تیمیه، سیوطی، آلوسی

دانشمند شیعی و سی دانشمند از اهل سنت، اعم از محدثین و مفسرین و فقهاء و ... را 

 بعنوان دلیلی برای مشروعیت وصحت پرداختن به بعد باطنی قرآن اشاره کردیم.

است. در  ل. با بکارگیری روشهای تفسیری مختلف، بطون متناسبی با آنها قابل حصو۱۱

 آید که با ظواهر آیات دیگر در ارتباطروش تفسیری قرآن به قرآن بطونی بدست می

ت از رسیم که در روایانزدیک بوده و در روش تفسیری اجتهادی یا عقلی به بطونی می

تعبیر شده است و بر اساس روش « علم»و « وعظ و عبرت گرفتن»و « فهم»آنها به 
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 شوند.یق آیات استخراج میتفسیری اشاری، لطایف و دقا

. در روش تفسیر اشاری از نوع شهودی )فیضی( و اشاری باطنی محض، غالباً به ۱3

خوریم که استناد آنها به آیات به عنوان بطونشان مشکل است و تأویالتی از آیات بر می

به طور کلی برای قبول آنها وجود شرایط صحت و تطابق با معیارها و ضوابط بطن 

 روری است.مقبول ض

بیت پیامبر )ص( نقش مهمی در هدایت افکار جامعه اسالمی به سوی باطن . اهل۱2

اند. آنان که علم به ظاهر و باطن قرآن را از طریق توارث از پدران بزرگوار قرآن داشته

اند، با پرهیز از دو دیدگاه ظاهرگرایانه و باطن گرایانه، عالوه بر خود به دست آورده

زنی و ید بر بعد ظاهری آیات، از بطون قرآن غافل نشده، دیگران را از گمانهتایید و تاک

 اند.تطبیق آیات بر افراد مختلف به بهانه بطن قرآن، نهی نموده

بیت، توجه به رهیافت اخبار جعلی در میان . در برخورد با روایات باطنی اهل۱۲

ضروری است و بدون آن مجموعه روایات خصوصاً در بعد باطنی آیات و تفسیر قرآن 

 نماید.بیت )علیهم السالم( در مقوله بطن قرآن کریم، مشکل میاستخراج دیدگاه اهل

 ۲33، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ها در دیدگاههای خود نسبت ها و تفاوت. دانشمندان فریقین علیرغم وجود مخالفت۱3

هر آیات با به مسایل پیرامونی بطن قرآن، در مورد اصل وجود بعدی ماورای ظوا

 یکدیگر متحدند.

غیر از  ای به مقوله بطن داشته، به. بعضی از دانشمندان فریقین نگرش جامع و گسترده۱6

تواند بیانگر ابعاد این مقوله قرآن باشد. التفات ای که میروایات، به آیات و سایر ادله

، ین شیرازیها همچون دیدگاه سید حیدر آملی، صدر الداند و بعضی از دیدگاهداشته

امام خمینی از شیعه و غزالی و ابن عربی و آلوسی از اهل سنت با مشربی عرفانی و 

فلسفی، سیر و سلوک و کشف و شهود را به عنوان راهکار وصول به حقیقت بطون 

 اند.قرآن، معرفی نموده
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های مطرح شده در مقوله بطن قرآن کریم، نه با اصل آن که ناظر به . عمده مخالفت۱۹

 های دو فرقه شیعه یعنی اسماعیلیه و شیعه اثنا عشریه )امامیه( بوده است.گرشن

. بر اساس دیدگاه اسماعیلیه )باطنیه( که ظواهر قرآن را انکار کرده وهمه چیز را در ۱0

کند، اشکاالتی همچون از بین رفتن اعتماد به الفاظ قرآن و بطون آیات جستجو می

 شود.د میزایل شدن منافع کالم الهی وار

. اشکاالتی که به نگرش خاص شیعه امامیه به مقوله بطن شده است ناشی از عدم ۱۷

شناخت درست فکر اتباع مکتب اهل بیت )علیهم السالم( و غفلت از مبانی خاص آنان 

در مقوله امامت و نقش معصومانه آن در بعد معرفتی قرآن است. تبدیل شدن قرآن به 

لیم در برابر اموری باطنی، هرچند غیر قابل فهم، دو کتاب حزبی شیعه و لزوم تس

اشکالی است که اولی در اثر التفات صرف به روایات باطنی و غفلت از سایر روایات 

بیت )علیهم السالم( و تفاسیر بزرگان شیعه همچون تفسیر مجمع البیان و تفسیری اهل

اه بطون تی شیعه وجایگالتبیان صورت گرفته و دومی در اثر عدم توجه به مبانی معرف

قرآن در امور روبنایی و نه زیر بنایی تشیع و عدم تحلیل دقیق از معنای تسلیم گشتن، 

 رخ داده است.

 ۲36، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ور سبب بروز اشکالی در تص« امتناع استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا». قاعده 38

در بین اصولیین شیعه شده که  مدالیل باطنی در کنار مدلول ظاهری برای یک لفظ

پاسخش در صورت صحت اصل آن قاعده، بر اساس بیان احتماالتی جهت خروج 

تخصصی قرآن به علت صدور آن از ناحیه خداوند متعال وارتباطش با چینش مفردات 

 های قرآن کریم داده شد.های تعالیم آیهگوناگون آیات و مقایسه جمالت و ترکیب

توان مستلزم تفاوت در خطاب و تکلیف بین عموم مخاطبین را نمی . بعد باطنی قرآن3۱

وتبعیض در تکالیف دانست چرا که بطون قرآن در صورتی که توسط معصومین 

عی تواند مصدر تشریع و تکلیف و احکام شر)علیهم السالم( تبیین نگردیده باشد، نمی
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ه اشارات ر روایات از آن بکند که دقرار گرفته و بیشتر به معارف و تعالیم بازگشت می

 و لطایف قرآنی تعبیر شده است.

. در خصوص مسایل جنبی مقوله بطن قرآن، نظیر امکان بطن شناسی یا راهها و 33

ضوابط آن و ... روایات اهل سنت، ساکت بوده اما روایات شیعه بصورت گسترده به 

از  م( و بیان بعضیبیت )علیهم السالحصر فهم اقسام ژرف و عمیق بطون آیات به اهل

 اند.یابی اشاره کردهراههای بطن

توان کنند را می. روایاتی که امکان شناخت بطون قرآن را در معصومین منحصر می32

ناظر به آن بطون دانست که بسیار ژرف و فراتر از توان درک متدبّران و متأمالن بوده، 

( در اختیار خواص عبارات و اشارات قرآنی را که در روایت امیرمؤمنان )ع

 گردد.)دانشمندان( و اولیای الهی معرفی گردیده را شامل نمی

. عدم توان استقصاء واستیفای بطون آیات قرآن، نقطه مشترک روایات فریقین و 3۲

اقوال دانشمندان آنان است؛ هرچند در بعضی از عبارات اهل سنت، عدم استثناء حتی 

ی در روایات شیعه بر امکان آن برای اوصیاء شود، ولپیامبر اکرم )ص( استفاده می

 )علیهم السالم( و به طریق اولی پیامبر اکرم )ص( تصریح شده است.

 ۲3۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

های مختلف در تحلیل مفهومی بطن قرآن، دو راه علمی و یک . با توجه به دیدگاه33

دانشمندان فریقین  توان برای استخراج بطون قرآن، در بین کلماتراه عملی را می

ر ای کلی از عناصردیابی نمود. تجرید آیه از خصوصیات غیر دخیل و استخراج قاعده

باقی مانده و مؤثر در پیام اصلی آیه در کنار روش تجرید آیه برای یافتن مصادیقی از 

یابی به حقایق مفهوم بدست آمده دو روش علمی و روش کشف شهود برای دست

ی است که توسط بعضی از اعالم فریقین که دیدگاهی بطون قرآنی روش عمل

 وجودشناسانه در خصوص بطن قرآن دارند، مطرح شده است.

رغم فراهم آوردن امکان بهره مندی  -. وضع معیارها و ضوابط برای بطون قرآن، عل36
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از بطون ذکر شده توسط غیر معصومین، از راهیابی هرج و مرج و سوء استفاده از این 

و  «حفظ رابطه و تناسب بین ظهر و بطن آیه»کند که مهمترین آنها لوگیری میمقوله، ج

مراعات دقت در الغای صوصیت از »و « عدم مخالفت با کتاب و سنت و قواعد شرعی»

 است.« عناصر آیات قرآن

. های مختلف بطون قرآنی از حیث حجیت با یکدیگر متفاوتند؛ آن بطون که توسط 3۹

شوند، در صورتی که شرایط عام قبول روایات و از ارایه می معصومین و در روایات

جمله عدم مخالفت با ظهور کتاب و سنت معتبر را دارا باشند، از باب حجیت مطلق 

کالمشان حجت بوده، عدم شناخت رابطه بین ظهر و بطن برای رفض این روایات کافی 

طن ی ربط بین ظهر و بنیست و امکان وجود قراینی فراتر از سطح درک غیر معصوم برا

 آیه وجود دارد.

ت که کند فهمی معتبر اسو در نگرشی که بطون را به تفکر و فهم مراد الهی معرفی می

بر اساس قواعد تفهیم وتفهم رایج در زبان عربی و در چارچوب اصول عقالیی محاوره 

 یصورت گیرد و در روش عملی کشف بطون، اعتبار و حجیت تا مرز تطابق و همخوان

با همین قواعد زبان عربی بوده و فراتر از آن را، شارع مقدّس برای دیگران الزام آور 

 داند.نمی

 ۲30، ص: ۲کتب تخصصی، ج

های روایی تفسیر باطن، موارد متعددی از ذکر مصادیق برای مفهوم . در بین نمونه30

یه بسات آکلی بدست آمده از تجرید آیات و نیز مصادیقی برای معنای رهیده از مال

شود، که در کنار بعضی از تشبیهات و تأویل حروف مقطعه و بیان تفسیری مشاهده می

 باشد.یابی در فرهنگ روایی شیعه میآیات دیگر، گویای تنوع روشهای بطن

بررسی »رسد تحقیق و پژوهش در خصوص موضوعاتی همچون در پایان به نظر می

ز بررسی ارتباط تأویل و بطن ا»، «یقینتطبیقی روایات جری و تطبیق در مصادر فر

بررسی سندی روایات بطن و تأویل قرآن در مصادر »، «دیدگاه اندیشمندان فریقین
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و  «بررسی عملکرد أبوالحسن عاملی در مقدمه تفسیر مرآه األنوار»و « روایی شیعه

 بررسی»و  «بررسی روایات تفسیری غالیان و متهمین به غلو در مصادر تفسیری شیعه»

قین و همت محق« شناختی قرآن کریمارتباط بطن، تأویل و هرمنوتیک در حوزه معرفت

دانش پژوهان را برای برداشتن گامهای تفسیری مفید و مؤثر در حوزه علوم قرآنی و 

 طلبد.تفسیر می

 بارالها!

 ماییم و قرآن، پیامبر )ص(

 وعترت )علیهم السالم( و انتظار رؤیت تأویل تمامی 

 روز که تأویل کالمت فرا رسد، این سعی آیاتت آن 

 ی خود وناچیز را نور سرافرازی در پیشگاه کریمانه

 پیامبر اکرم )ص( و اولیاء طاهرینت )علیهم السالم( قرار ده.

 آمین 

 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَالمٌ عَلَی ِعبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَفَی 

 ۲3۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 فهرست منابع

ی، محمد باقر المرتضی الموحد؛ جامع األخبار واآلثار عن النبی واالیمه . األبطح۱

 ق. ۱۲۱۱األطهار، قم، مؤسسه اإلمام المهدی )عج(، 

 ۱2۹0، دار احیاء الکتب العربیه، ۱. ابن أبی الحدید، عبد الحمید؛ شرح نهج البالغه، ط 3

 م. ۱۷3۷ق/ 

یروت، شیبه فی األحادیث واآلثار، ب. ابن أبی شیبه، عبد اهلل بن محمد؛ مصنف ابن أبی 2

 ق. ۱۲8۷، ۱دار الفکر، ط 

، بیروت، محمد ۱. ابن األثیر، مبارک بن محمد؛ النهایه فی غریب الحدیث واألثر، ط ۲
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 م. ۱۷۷۹ق/  ۱۲۱0علی بیضون، 

، بیروت، دار ۱. ابن الجوزی، عبد الرحمن بن علی؛ زاد المسیر فی علم التفسیر، ط 3

 م. ۱۷0۹/ -ه ۱۲8۹الفکر، 

 ۱۷۷8، بیروت، دارالغرب اإلسالمی، 3العربی، محمد بن عبداهلل؛ قانون التأویل، ط . ابن6

 م.

ق/  ۱۲33. ابن الغضایری، أحمد بن الحسین؛ الرجال البن الغضایری، قم، دار الحدیث، ۹

 ش. ۱208

 ط. ابن بلبان الفارسی، عالء الدین علی )محمد بن حبان بن احمد(؛ صحیح ابن حبان، 0

 م. ۱۷۷2ق/  ۱۲۱۲، بیروت، دار الرساله، ۱

 ۲68، ص: ۲کتب تخصصی، ج

. ابن تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم؛ األکلیل فی المتشابه و التأویل، إسکندریه، دار ۷

 اإلیمان، بی تا.

 ق. ۱۲80. التفسیر الکبیر، بیروت؛ دار الکتب، ۱8

 م. ۱۷۷۹ق/  ۱۲۱0، مؤسسه الرساله، ۱.. مقدمه فی أصول التفسیر، ط  ۱۱

 م. ۱۷۷۷ق/  ۱۲38، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱. منهاج السنه النبویه، ط ۱3

 م. 3888ق/  ۱۲3۱، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱. مجموع الفتاوی، ط ۱2

. ابن جزی، محمد بن احمد؛ کتاب التسهیل لعلوم التنزیل )تفسیر ابن جزی(، بیروت، ۱۲

 دار الکتاب العربی، بی تا.

 م. ۱۷۷3ق/  ۱۲۱3، بیروت، دار المکتبه العلمیه، 3حجر؛ تقریب التهذیب، ط . ابن۱3

 م. ۱۷۹۱ق/  ۱2۷8، مؤسسه األعلمی للمطبوعات، 3. لسان المیزان، ط ۱6

 م. ۱۷0۲ق/  ۱۲8۲، بیروت، دار الفکر، ۱. تهذیب التهذیب؛ ط ۱۹

به محمد علی صبیح، . ابن حزم؛ الفصل فی الملل و األهواء و النحل، قاهره، مکت۱0

 ق. ۱2۹۲

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 . اإلحکام فی أصول األحکام، قاهره، زکریا علی یوسف، بی تا.۱۷

ق/  ۱۲۱2. ابن حسن، ابراهیم، قضیه التأویل فی القرآن الکریم، بیروت، دار قتیبه، 38

 م. ۱۷۷2

 . ابن حنبل، احمد بن محمد؛ المسند، بیروت، دار صادر، بی تا.3۱

 ۱2۷3ن بن علی؛ رجال ابن داود، نجف، المطبعه الحیدریه، . ابن داود الحلی، الحس33

 م. ۱۷۹3ق/ 

. ابن رشد األندلسی؛ أبو الولید محمد بن احمد؛ فصل المقال فیما بین الحکمه و 32

 ، قاهره، دار المعارف، بی تا.2الشریعه من اإلتصال، ط 

 ۲6۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

؛ مناقب آل أبی طالب، نجف، المطبعه . ابن شهر آشوب المازندرانی، محمد بن علی3۲

 م. ۱۷36ق/  ۱2۹6الحیدریه، 

، بیروت، مؤسسه التاریخ ۱. ابن عاشور، محمد الطاهر؛ تفسیر التحریر و التنویر، ط 33

 م. 3888ق/  ۱۲38العربی، 

، بیروت، ۱. ابن عجیبه، أحمد بن محمد؛ البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید، ط 36

 م. 3883ق/  ۱۲32یه، دار الکتب العلم

، بیروت، دار الکتب ۱. ابن عربی؛ أبو بکر محمد بن علی؛ الفتوحات المکیه، ط 3۹

 م. ۱۷۷۷ق/  ۱۲38العلمیه، 

 م. 388۱ق/  ۱۲33، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱. تفسیر ابن عربی، ط 30

قادر بدران، ال. ابن عساکر، علی بن الحسن؛ تهذیب تاریخ دمشق الکبیر، تهذیب عبد 3۷

 ق. ۱۲8۹، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 2ط 

، بیروت، دار ۱. ابن عطیه، عبد الحق؛ المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ط 28

 ق. ۱۲۱2الکتب العلمیه، 

. ابن فارس، أبوالحسین أحمد؛ معجم مقاییس اللغه، قم، مکتب اإلعالم اإلسالمی، 2۱
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 ق. ۱۲8۲

 ۱۲۱۲م الجوزیه، محمد بن ابی بکر؛ بدایع التفسیر، دمادم، دار ابن الجوزی، . ابن القی23

 ق.

ق/  ۱۲۱3. ابن کثیر، أبو الفداء اسماعیل؛ تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار المعرفه، 22

 م. ۱۷۷3

، 3. أبو حیان األندلسی، محمد بن یوسف؛ التفسیر الکبیر المسمی البحر المحیط، ط 2۲

 ق. ۱۷۷8ق/  ۱۲۱۱یاء التراث العربی، بیروت، دار إح

 ۱۲80. أبو حیان التوحیدی، علی بن محمد؛ البصایر و الذخایر، بیروت، دار صادر، 23

 م. ۱۷00ق/ 

 ۲63، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 . أبو زهره، محمد؛ المعجزه الکبری القرآن، قاهره، دار الفکر العربی، بی تا.26

مسند أبی یعلی الموصلی، بیروت، دار الکتب . أبو یعلی الموصلی، احمد بن علی؛ 2۹

 م. ۱۷۷0ق/  ۱۲۱0العلمیه، 

. اإلحسایی، محمد بن علی )ابن أبی جمهور(؛ عوالی اللئالی العزیزیه فی األحادیث 20

 م. ۱۷02ق/  ۱۲82، قم، مطبعه سید الشهداء، ۱النبویه، ط 

 ۱۷۷0ر الحدیث، ، دا۱. األحمدی المیانجی، علی بن حسینعلی؛ مکاتیب الرسول، ط 2۷

 م.

 م. 388۱ق/  ۱۲33. األزهری، محمد بن احمد؛ تهذیب اللغه، بیروت، دارالمعرفه، ۲8

. اإلسترآبادی، شرف الدین علی الحسینی؛ تأویل اآلیات الظاهره فی فضایل العتره ۲۱

 ق. ۱۲8۹الطاهره، قم، مدرسه اإلمام المهدی )عج(، 

ین فی شرح معالم الدین، قم، مؤسسه آل . اإلصفهانی، محمد تقی؛ هدایه المسترشد۲3

 البیت، بی تا.

. اإلصفهانی، محمد حسین؛ الفصول الغرویه فی األصول الفقهیه، دار احیاء العلوم ۲2
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 ق. ۱۲8۲اإلسالمیه، 

 ش. ۱266ق/  ۱۲80. مجد البیان فی تفسیر القرآن، مؤسسه البعثه، ۲۲

سیر القرآن العظیم والسبع . اآللوسی، شهاب الدین محمود؛ روح المعانی فی تف۲3

 م. ۱۷03ق/  ۱۲83، بیروت دار احیاء التراث العربی، ۲المثانی، ط 

، بیروت، مؤسسه االعلمی ۱. اإلمام الصادق، جعفر بن محمد )ع(؛ مصباح الشریعه، ط ۲6

 م. ۱۷08ق/  ۱۲88للمطبوعات، 

افیه و زاره الثق. آملی، حیدر بن علی؛ تفسیر المحیط االعظم و البحر الخضم طهران، و۲۹

 ش. ۱208ق/  ۱۲33اإلرشاد اإلسالمی، 

 ۲62، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ش. ۱20۱. جامع األسرار و منبع األنوار، تهران، رسانش، ۲0

 م. ۱۷۷6ق/  ۱۲۱۱. األمین، حسن؛ أعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۲۷

، منظمه اإلعالم اإلسالمی، . األوسی، علی؛ الطباطبایی ومنهجه فی تفسیر المیزان38

 م. ۱۷03ق/  ۱۲83

 ش. ۱2۹8. اإلیروانی، علی؛ النهایه فی شرح الکفایه، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، 3۱

. بابایی، علی اکبر؛ مکاتب تفسیری، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت، 33

 ش. ۱20۱

وت، مؤسسه األعلمی ، بیر۱. البحرانی، هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ط 32

 م. ۱۷۷۷ق/  ۱۲۱۷للمطبوعات، 

، قم، مؤسسه المعارف اإلسالمیه ۱. حلیه األبرار فی أحوال محمد وآله األطهار، ط 3۲

 ق. ۱۲۱۱

. البحرانی، یوسف بن احمد؛ الحدایق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه 33

 النشر اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسین، بی تا.

 ۱۷0۱ق/  ۱۲8۱. البخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری، بیروت، دار الفکر، 36
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 م.

 . البرقی، احمد بن محمد بن خالد؛ المحاسن، قم، دار الکتب اإلسالمیه، بی تا.3۹

 ق. ۱۲۱3. البروجردی، حسین؛ الحاشیه علی کفایه األصول، قم، انصاریان، 30

الخازن المسمی لباب التأویل فی معانی التنزیل، . البغدادی، علی بن محمد؛ تفسیر 3۷

 ق. ۱۲۱3بیروت، دار الکتب العلمیه، 

، بیروت، ۱. البغوی، حسین بن مسعود الفراء؛ تفسیر البغوی المسمی معالم التنزیل، ط 68

 م. 388۲ق/  ۱۲3۲دار الکتب العلمیه، 

 م. ۱۷۷0/ -ه ۱۲۱۷. شرح السنه، بیروت، دار الفکر، 6۱

 ۲6۲، ص: ۲جکتب تخصصی، 

 ش. ۱2۹۷. بلخاری، حسن؛ بطن متن، تهران، حسن افرا، 63

 ش. ۱2۹۲. بکایی، محمد حسن؛ کتابنامه بزرگ قرآن کریم، تهران، نشر قبله، 62

 ق. ۱۲82. الترمذی، عیسی بن محمد؛ سنن الترمذی، بیروت، دار الفکر، 6۲

 ۱۲32لمیه، ، دار الکتب الع. التستری، سهل بن عبد اهلل؛ تفسیر القرآن العظیم، بیروت63

 م. 3883ق/ 

ق/  ۱۲۱2، بیروت، دار إقرأ، 3. تسیهر، اجنتس جولد؛ مذاهب التفسیر اإلسالمی، ط 66

 م. ۱۷۷3

 . التفتازانی، مسعود بن عمر؛ شرح العقاید النسفیه، زاهدان، المکتبه اإلسالمیه، بی تا.6۹

: أبو وف تفسیر الثعلبی، تحقیق. الثعلبی، أبو اسحاق احمد؛ الکشف و البیان المعر60

 م. 3883ق/  ۱۲۱3، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱محمد بن عاشور، ط 

ق/  ۱۲۱۱. الجرجانی، عبد القاهر علی بن محمد؛ التعریفات، بیروت، دار الکتاب، 6۷

 م. ۱۷۷۱

سسه النشر ، قم، مؤ۱. الجزایری، نعمه اهلل؛ نور البراهین فی أخبار الساده الطاهرین، ط ۹8

 ق. ۱۲۱۹اإلسالمی التابعه لجماعه المدرسین، 
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. جماعه من العلماء؛ التوفیق الربانی فی الرد علی ابن تیمیه الحرانی، بی جا، بی نا، بی ۹۱

 تا.

. الجنابذی، سلطان محمد؛ بیان السعاده فی مقامات العباده، تهران، انتشارات حقیقت، ۹3

 ش. ۱20۱

 ش. ۱20۱تسنیم تفسیر قرآن کریم، قم، مرکز نشر اسراء، . جوادی آملی، عبداهلل؛ ۹2

 ش. ۱2۹0. تفسیر موضوعی قرآن کریم )قرآن در قرآن(، قم، مرکز نشر اسراء، ۹۲

ق/  ۱۲8۹، بیروت، دار العلم للمالیین، ۲. الجوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح، ط ۹3

 م. ۱۷0۹

 ۲63، ص: ۲کتب تخصصی، ج

عبد اهلل؛ کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون، . حاجی خلیفه، مصطفی بن ۹6

 بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.

. الحاکم النیشابوری، أبوعبداهلل؛ المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دار المعرفه، ۹۹

 ق. ۱۲86

 ۱208. حامد أبو زید، نصر؛ معنای متن، ترجمه مرتضی کریمی نیا، تهران، طرح نو، ۹0

 ش.

 م. 3883ذا تکلم ابن عربی، قاهره، الهیئه المصریه العامه للکتاب، . هک۹۷

، قم، 3. الحر العاملی، محمد بن الحسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، ط 08

 ش. ۱2۹3ق/  ۱۲۱۲مؤسسه آل البیت )علیهم السالم( الحیاء التراث، 

رف اسالمی امام رضا )ع(، ، قم، مؤسسه معا۱. الفصول المهمه فی أصول االیمه، ط 0۱

 ش. ۱2۹6ق/  ۱۲۱0

 ش. ۱20۱ق/  ۱۲32. الفواید الطوسیه، قم، المطبعه العلمیه، 03

. حسن خان، صدیق؛ فتح البیان فی مقاصد القرآن الکریم، بیروت، دار الکتب 02

 م. ۱۷۷۷ق/  ۱۲38العلمیه، 
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ورات المطبعه ، النجف، منش۱. الحلی، حسن بن سلیمان؛ مختصر بصایر الدرجات، ط 0۲

 م. ۱۷38ق/  ۱2۹8الحیدریه، 

، نشر الفقاهه، ۱. الحلی، حسن بن یوسف؛ خالصه األقوال فی معرفه الرجال، ط 03

 ق. ۱۲۱۹

ق/  ۱۲۱3، قم، اسماعیلیان، ۲. الحویزی، عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نور الثقلین، ط 06

 ش. ۱2۹8

، 3لحسینی الروحانی، ط . الحکیم، عبد الصاحب؛ منتقی األصول، تقریر محمد ا0۹

 ق. ۱۲۱6الهادی، 

 ۲66، ص: ۲کتب تخصصی، ج

ق/  ۱۲۱۲، مؤسسه المنار، ۱. الحکیم، محمد سعید؛ المحکم فی أصول الفقه، ط 00

 م. ۱۷۷۲

. الخراسانی، محمد کاظم؛ کفایه األصول، مؤسسه آل البیت )علیهم السالم( إلحیاء 0۷

 التراث، بی تا.

، بیروت، دار ۱مد بن علی؛ تاریخ بغداد أو مدینه السالم، ط . الخطیب البغدادی، اح۷8

 م. ۱۷۷۹ق/  ۱۲۱۹الکتب العلمیه، 

. الخویی، أبو القاسم؛ الهدایه فی األصول، تقریر حسن صافی، مؤسسه صاحب األمر ۷۱

 ق. ۱۲۱۹)ع(، 

 ق. ۱۲۱۷. دراسات فی علم األصول، قم، مؤسسه دایره المعارف الفقه اإلسالمی، ۷3

، قم، مؤسسه ۱اضرات فی أصول الفقه، تقریر الشیخ محمد اسحاق الفیاض، ط . مح۷2

 ق. ۱۲۱۷النشر اإلسالمی 

 م. ۱۷۷3ق/  ۱۲۱2، بی نا، 3. معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواه، ط ۷۲

 م. ۱۷۹3ق/  ۱2۷3، بیروت، دار الزهراء، ۲. البیان فی تفسیر القرآن، ط ۷3

ق/  ۱۲33طبقات المفسرین، بیروت، دار الکتب العلمیه، . الداوودی، محمد بن علی؛ ۷6
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 م. 3883

. الدیلمی، الحسن بن ابی الحسن؛ اعالم الدین فی صفات المؤمنین، قم، مؤسسه آل ۷۹

 البیت )علیهم السالم( الحیاء التراث، بی تا.

، بیروت، دار الکتاب ۱. الدیلمی، شیرویه بن شهردار؛ کتاب فردوس األخبار، ط ۷0

 م. ۱۷0۹ق/  ۱۲8۹ی، العرب

، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 3. الذهبی، محمد حسین؛ التفسیر والمفسرون، ط ۷۷

 م. ۱۷۹6ق/  ۱2۷6

 ۲6۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

. الراغب اإلصفهانی، حسین محمد؛ معجم مفردات الفاظ القرآن، تهران، المکتبه ۱88

 المرتضویه، بی تا.

 ق. ۱۲83ع تفسیر الفاتحه ومطالع البقره، کویت، دارالدعوه، . مقدمه جامع التفاسیر م۱8۱

 ش. ۱2۹۹، قم، دار الحدیث، ۱. الراوندی، فضل اهلل بن علی الحسینی؛ النوادر، ط ۱83

. الراوندی، قلب الدین سعید بن هبه اهلل؛ الخرایج و الجرایح، قم، مؤسسه اإلمام ۱82

 المهدی )عج(، بی تا.

ناسی تفسیر قرآن، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و . رجبی، محمود؛ روش ش۱8۲

 ش. ۱2۹۷انتشارات سمت، 

. رستمی، علی اکبر؛ آسیب شناسی و روش شناسی تفسیر معصومان، نشر کتاب ۱83

 ش. ۱208مبین، 

 ق. ۱2۱2. الرشتی، حبیب اهلل؛ بدایع األفکار، قم، مؤسسه آل البیت، ۱86

، بیروت، دار ۱لمشهور تفسیر المنار، ط . رضا محمد رشید؛ تفسیر القرآن الحکیم ا۱8۹

 م. ۱۷۷۷ق/  ۱۲38الکتب العلمیه، 

. رضایی اصفهانی، محمد علی؛ روشها و گرایشهای تفسیری قرآن، قم، مرکز ۱80

 ش. ۱203جهانی علوم اسالمی، 
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 . الرضی، الشریف؛ المجازات النبویه، قم، مکتبه بصیری، بی تا.۱8۷

 ش. ۱2۹3، دار الحدیث، ۱الحکمه، ط  . الری الرشهری، محمد؛ میزان۱۱8

، 2. الزبیدی، محمد بن محمد؛ إتحاف الساده المتقین بشرح إحیاء علوم الدین، ط ۱۱۱

 م. 3883ق/  ۱۲33بیروت، دار الکتب العلمیه، 

. الزبیدی، محمد مرتضی؛ تاج العروس من شرح القاموس المسمی من جواهر ۱۱3

 ه، بی تا.القاموس، بیروت، منشورات مکتبه الحیا

 ۲60، ص: ۲کتب تخصصی، ج

. الزرقانی، محمد عبد العظیم؛ مناهل العرفان فی علوم القرآن، بیروت، دار الکتب ۱۱2

 م. ۱۷۷6ق/  ۱۲۱6العلمیه، 

، بیروت، دار ۱. الزرکشی، محمد بن عبد اهلل بن بهادر؛ البرهان فی علوم القرآن، ط ۱۱۲

 م. ۱۷3۹/ -ه ۱2۹6احیاء الکتب العربیه، 

. الزمخشری، جار اهلل محمود بن عمر؛ الفایق فی غریب الحدیث، بیروت، دار ۱۱3

 ق. ۱۲۱۹الکتب العلمیه، 

 . الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل، بیروت، دار المعرفه بی تا.۱۱6

 . السبحانی، جعفر؛ اإلیمان والکفر فی الکتاب و السنه، بی جا، بی نا، بی تا.۱۱۹

 ش. ۱268ق/  ۱۲8۱انتشارات توحید، . منشور جاوید قرآن، ۱۱0

 ۱۲۱۹، مؤسسه المنار، 2. السبزواری، عبد األعلی الموسوی؛ تهذیب األصول، ط ۱۱۷

 م. ۱۷۷6ق/ 

. السبزواری، محمد بن محمد؛ جامع األخبار )معارج الیقین فی أصول الدین(، قم، ۱38

 ق. ۱۲۱۲مؤسسه آل البیت )علیهم السالم( الحیاء التراث، 

کی، عبد الوهاب بن علی بن عبد الکافی؛ طبقات الشافعیه الکبری، بیروت، دار . السب۱3۱

 م. ۱۷۷۷ق/  ۱۲38الکتب العلمیه، 

 . السیف الصقیل فی الرد علی ابن زفیل، مصر، مکتبه زهران، بی تا.۱33
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 ۱۲۱8، بیروت، دار الفکر، ۱. السجستانی، سلیمان بن األشعث؛ سنن أبی داود، ط ۱32

 م. ۱۷۷8ق/ 

، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱. السیوطی، عبد الرحمن؛ اإلتقان فی علوم القرآن، ط ۱3۲

 م. ۱۷۷8ق/  ۱۲8۹

 ق. ۱۲8۱، بیروت، دار الفکر، ۱. الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر، ط ۱33

 ق. ۱263، بیروت، دار المعرفه، ۱. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، ط ۱36

 ۲6۷، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 . اللئالی المصنوعه فی األحادیث الموضوعه، دار المعرفه، بیروت، بی تا.۱3۹

 ، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی تا.۱. لباب النقول فی أسباب النزول، ط ۱30

. الشاطبی، أبو سحاق؛ الموافقات فی أصول الشریعه، بیروت، المکتبه العصریه، ۱3۷

 م. 3882ق/  ۱۲32

 محمد بن ادریس؛ اختالف الحدیث، بی جا، بی نا، بی تا. . الشافعی،۱28

. شاکر، محمد کاظم؛ روشهای تأویل قرآن، مرکز انتشارات دفتر تبلغیات ۱2۱

 ش. ۱2۹6اإلسالمی، 

 ش. ۱20۱. قرآن در آینه پژوهش، تهران، نشر هستی نما، ۱23

 ش. ۱203 . مبانی و روشهای تفسیری، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی،۱22

. الشرتونی، سعید الخوری؛ اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، تهران، دار ۱2۲

 ق. ۱۲۱6ش/  ۱2۹۲األسوه، 

ق/  ۱۲38. الشهرستانی، محمد بن عبد الکریم؛ الملل والنحل، بیروت، دار الفکر، ۱23

 م. ۱۷۷3

لم یه و الدرایه من ع. الشوکانی، محمد بن علی؛ فتح القدیر الجامع بین فنّی الروا۱26

 التفسیر، بی جا، عالم الکتب، بی تا.

. الشیرازی، صدر الدین محمد؛ تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دار التعارف ۱2۹
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 م. ۱۷۷0ق/  ۱۲۱۷، 3للمطبوعات، ط 

. الحکمه المتعالیه فی األسفار العقلیه األربعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱20

 م. 3883ق/  ۱۲32

 م. ۱۷۷۷ق/  ۱۲۱۷، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، ۱. مفاتیح الغیب، ط ۱2۷

 ق. ۱2۲8. کسراألصنام الجاهلیه، تهران، دانشگاه تهران، ۱۲8

، قم، انتشارات فرهنگ اسالمی، 3. الصادقی، محمد؛ الفرقان فی تفسیر القرآن، ط ۱۲۱

 ق. ۱۲80

 ۲۹8، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ۱۷۹۹، بیروت، دار العلم للمالیین، 3فی علوم القرآن، ط . صالح، صبحی؛ مباحث ۱۲3

 م.

. الصدر، محمد باقر؛ بحوث فی علم األصول، قم، مؤسسه دایره المعارف الفقه ۱۲2

 ق. ۱۲۱۹اإلسالمیه، 

. الصدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ التوحید؛ قم، منشورات جماعه المدرسین فی ۱۲۲

 ق. ۱20۹الحوزه العلمیه، 

 ال، قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، بی تا.. الخص۱۲3

 ش. ۱2۱6. معانی األخبار، قم، انتشارات اسالمی، ۱۲6

، قم، منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، بی 3. من الیحضره الفقیه، ط ۱۲۹

 تا.

ت، دار و. الصغیر، محمد حسین علی؛ المبادئ العامه لتفسیر القرآن الکریم، بیر۱۲0

 م. 3888ق/  ۱۲38المؤرخ العربی، 

. الصفار، محمد بن الحسن؛ بصایر الدرجات الکبری فی فضایل آل محمد، طهران، ۱۲۷

 ق. ۱۲8۲ش/  ۱263منشورات األعلمی، 

 ش. ۱26۱. طباطبایی، محمد حسین؛ قرآن در اسالم، قم، دفتر انتشارات اسالمی، ۱38
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نشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، بی . المیزان فی تفسیر القرآن، قم، م۱3۱

 تا.

 ق. ۱۲۱6، قم، دار األسوه، 3. الطبرسی، احمد بن علی بن أبی طالب؛ اإلحتجاج، ط ۱33

، بیروت، مؤسسه ۱. الطبرسی، الفضل بن الحسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ط ۱32

 ق. ۱۲۱3األعلمی للمطبوعات، 

جامع البیان عن تأویل آی القرآن، بیروت، دار الفکر،  . الطبری، محمد بن جریر؛۱3۲

 م. ۱۷۷3/ -ه ۱۲۱3

 ۲۹۱، ص: ۲کتب تخصصی، ج

. الطحاوی، أبو جعفر احمد بن محمد؛ مشکل اآلثار، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱33

 م. ۱۷۷3ق/  ۱۲۱3

، میه، بی جا، مکتب نشر الثقافه اإلسال3. الطریحی، فخر الدین؛ مجمع البحرین، ط ۱36

 ق. ۱۲80

 ۱۲86. الطعیمه، صابر؛ العقاید الباطنیه وحکم اإلسالم فیها، بیروت، المکتبه الثقافیه، ۱3۹

 م. ۱۷06ق/ 

. الطوسی، أبو جعفر محمد بن حسن؛ اختیار معرفه الرجال )رجال الکشی(، قم، ۱30

 ق. ۱۲8۲مؤسسه آل البیت، 

 . األمالی، قم، مکتبه الداوری، بی تا.۱3۷

 ق. ۱۲8۷، قم، مکتب اإلعالم اإلسالمی، ۱بیان فی تفسیر القرآن، ط . الت۱68

 ق. ۱2۷8. تهذیب األحکام فی شرح المقنعه، دار الکتب اإلسالمیه، ۱6۱

 ق. ۱۲۱3. رجال الطوسی، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی، ۱63

 ق. ۱۲۱۹. الفهرست، قم، نشر الفقاهه، ۱62

، بیروت، ۱آه األنوار ومشکوه األسرار، ط . العاملی، أبو الحسن؛ مقدمه تفسیر مر۱6۲

 م. ۱۷۷۷ق/  ۱۲۱۷مؤسسه األعلمی للمطبوعات، 
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، قم، جماعه ۱. العاملی، جعفر مرتضی؛ حقایق هامه حول القرآن الکریم، ط ۱63

 ق. ۱۲۱8المدرسین، 

. العاملی، زین الدین بن علی )الشهید الثانی(؛ منیه المرید فی آداب المفید ۱66

 ش. ۱260ق/  ۱۲8۷، قم، مکتب اإلعالم اإلسالمی، ۱ والمستفید، ط

نا، بی . عبد الباقی، محمد فؤاد؛ المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الکریم، بی جا، بی۱6۹

 تا.

 ۲۹3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

. عبد الغفار، أحمد؛ النص القرآنی بین التفسیر والتأویل، القاهره، دار المعرفه ۱60

 م. ۱۷۷6الجامعیه، 

. العراقی، ضیاء الدین، نهایه األفکار، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه ۱6۷

 ق. ۱۲83المدرسین، 

، دمشق، دار النفایس، 2. العک، خالد عبد الرحمن؛ أصول التفسیر وقواعده، ط ۱۹8

 م. ۱۷۷۲ق/  ۱۲۱۲

گ ن. عمید زنجانی، عباسعلی؛ مبانی و روشهای تفسیر قرآن، تهران، وزارت فره۱۹۱

 ش. ۱2۹2وارشاد اسالمی، 

 . العیاشی، محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشی، طهران، المکتبه العلمیه اإلسالمیه، بی تا.۱۹3

. الغزالی، أبو حامد محمد بن محمد؛ إحیاء علوم الدین، بیروت، دار إحیاء التراث ۱۹2

 العربی، بی تا.

، بیروت، 2می بمفاتیح الغیب، ط . الفخر الرازی، محمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر المس۱۹۲

 م. ۱۷03ق/  ۱۲83دار الفکر، 

 . الفتنی، محمد طاهر بن علی الهندی؛ تذکره الموضوعات، بی جا، بی نا، بی تا.۱۹3

 ق. ۱۲۱۲. الفراهیدی، الخلیل بن احمد؛ ترتیب کتاب العین، قم، انتشارات اسوه، ۱۹6

لرشد، ط ل القرآن، الریاض، مکتبه ا. الفریابی، أبو بکر جعفر بن محمد؛ کتاب فضای۱۹۹
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 م. 3888ق/  ۱۲3۱، 3

. الفیروز آبادی، محمد بن یعقوب؛ القاموس المحیط، بی جا، مؤسسه دار الهجره، ۱۹0

 ق  ۱۲8۷، 3ط 

. الفیض الکاشانی، محمد حسن؛ األصفی فی تفسیر القرآن، قم، مکتب اإلعالم ۱۹۷

 ش  ۱2۹6اإلسالمی، 

 ۲۹2، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ش. ۱26۱. المحجه البیضاء فی تهذیب اإلحیاء، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی، ۱08

 ق. ۱2۷8. محمد حسن؛ األصول األصیله، طهران، سازمان چاپ دانشگاه، ۱0۱

ش/  ۱2۹۷، 2. محمد حسن؛ الصافی فی تفسیر القرآن، طهران، مکتبه الصدر، ط ۱03

 ق. ۱۲۱0

ی تفاسیر عرفانی، تهران، مؤسسه ثمین . قاسم پور، حسن؛ پژوهشی در جریان شناس۱02

 ش. ۱20۱نوین تهران، 

. القاسمی، محمد جمال الدین؛ تفسیر القاسمی المسمی محاسن التأویل، بیروت، ۱0۲

 م. ۱۷۷۹ق/  ۱۲۱0دار الکتب العلمیه، 

. قاضی عبد الجبار، أبوالحسن األسد آبادی؛ المغنی فی أبواب التوحید و العدل، بی ۱03

 ی تا.جا، بی نا، ب

. القاضی المغربی، نعمان بن محمد؛ دعایم اإلسالم وذکر الحالل والحرام والقضایا ۱06

 م. ۱۷62ق/  ۱202واألحکام، قاهره، دار المعارف، 

 ش. ۱2۹6، تهران، دار الکتب اإلسالمیه، ۹. قرشی، علی اکبر؛ قاموس قرآن، ط ۱0۹

کام القرآن، بیروت، دار احیاء . القرطبی، أبو عبد اهلل محمد بن احمد؛ الجامع ألح۱00

 م. ۱۷03ه/  ۱۲83، 3التراث العربی، ط 

 ق. ۱۲8۲، قم، مؤسسه دار الکتب، 2. القمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی، ط ۱0۷

 . کحاله، عمر رضا؛ معجم المؤلفین، بیروت، مکتبه المثنی، بی تا.۱۷8
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، قم، مکتبه المصطفی، 3. الکراجکی، أبوالفتح محمد بن علی؛ کنز الفواید، ط ۱۷۱

 ق. ۱۲۱8

. کالنتری، ابراهیم؛ قرآن و چگونگی پاسخگویی به نیازهای زمان، قم، دفتر نشر ۱۷3

 ش. ۱203معارف، 

 ۱200، قم، دار الکتب اإلسالمیه، 2. الکلینی، محمد بن یعقوب؛ األصول الکافی، ط ۱۷2

 ق.

 ۲۹۲، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ش. ۱26۲نتشارات فجر، . کمالی، علی؛ شناخت قرآن، ا۱۷۲

، طهران، وزاره الثقافه و ۱. الکوفی، فرات بن إبراهیم؛ تفسیر الفرات الکوفی، ط ۱۷3

 ق. ۱۲۱8اإلرشاد اإلسالمی، 

 ش. ۱208. مؤدب؛ رضا؛ روشهای تفسیر قرآن، قم، انتشارات اشراق )دانشگاه قم(، ۱۷6

 ۱2۹0تبلیغات اسالمی،  . نزول قرآن و رؤیای هفت حرف، قم، مرکز انتشارات دفتر۱۷۹

 ش.

 .۱6 -۹، ص 36. مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ مجله معرفت، شماره ۱۷0

 .6۹ -6۲، ص ۱۲. مؤسسه معارف اسالمی امام رضا )ع(؛ مجله بینات، شماره ۱۷۷

 . المازندرانی، صالح؛ شرح أصول الکافی، بی جا، بی تا.388

 ح المقال فی احوال الرجال، بی جا، بی نا، بی تا.. المامقانی، عبد اهلل بن محمد؛ تنقی38۱

بیت )علیهم السالم( الحیاء ، قم، مؤسسه آل۱. مقباس الهدایه فی علم الدرایه، ط 383

 ق. ۱۲۱۱التراث، 

. المتقی الهندی، عالء الدین علی بن حسام؛ کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال، 382

 م. ۱۷0۷ق  ۱۲8۷بیروت، مؤسسه الرساله، 

 ش. ۱2۹3. مجتهد شبستری، محمد؛ هرمونتیک کتاب و سنت، تهران، طرح نو، 38۲

، 3. المجلسی، محمد باقر؛ بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األیمه األطهار، ط 383
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 م. ۱۷02ق  ۱۲2بیروت، مؤسسه الوفاء، 

یه، ، طهران، دار الکتب اإلسالم۲. مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ط 386

 ش. ۱2۹۷

 ۲۹3، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ش. ۱203. محمدی آرانی، فاطمه؛ تأویل قرآن کریم، قم، دار الهدی، 38۹

 ۱۲۱3. مدرسی، محمد تقی؛ بحوث فی القرآن الحکیم، بیروت، دار البیان العربی، 380

 ق.

الم ، مکتب اإلع۱. مرکز الثقافه والمعارف القرآنیه؛ علوم القرآن عند المفسرین، ط 38۷

 ش. ۱2۹۲ق  ۱۲۱6اإلسالمی، 

. مرکز مطالعات اسالمی استراستنبورگ؛ مغز متفکر جهان شیعه، ترجمه و اقتباس: 3۱8

 ذبیح اهلل منصوری.

. مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه؛ باطن و تأویل قرآن، قم، مرکز 3۱۱

 ش. ۱20۱مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه، 

، بیروت، 2لحجاج یوسف؛ تهذیب الکمال فی أسماء الرجال؛ ط . المزی، أبو ا3۱3

 ق. ۱۲80مؤسسه الرساله، 

 ق. ۱۲۱2. المشکینی، أبو الحسن؛ الحواشی علی کفایه األصول، انتشارات لقمان، 3۱2

. المصطفی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر 3۱۲

 ش. ۱268کتاب، 

 ش. ۱263رتضی؛ اسالم و مقتضیات زمان، تهران، صدرا، . مطهری، م3۱3

 ش. ۱20۱. آشنایی با قرآن، تهران، صدرا، 3۱6

 ش. ۱266. خاتمیت، تهران، صدرا، 3۱۹

 ش. ۱26۷. ختم نبوت، تهران، صدرا، 3۱0

 ش. ۱266. مقاالت فلسفی، تهران، حکمت، 3۱۷
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فتر تبلیغات اسالمی، ، مرکز انتشارات د۲. المظفر، محمد رضا؛ اصول الفقه، ط 338

 ش. ۱2۹8

 ۲۹6، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 388۲ق/  ۱۲33. معرفت، محمد هادی؛ التفسیر األثری الجامع، قم، مؤسسه التمهید، 33۱

 م.

. التفسیر والمفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد، الجامعه الرضویه للعلوم اإلسالمیه، 333

 ق. ۱۲۱0

مؤسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه  ، قم،۱. التمهید فی علوم القرآن، ط 332

 ق. ۱۲۱۱/ ۱۲۱3المدرسین 

. علوم قرآنی، تقریر محمد جواد اسکندر لو، قم، سازمان حوزه ها و مدارس علمیه 33۲

 ش. ۱2۹۷خارج از کشور، 

. مغنیه، محمد جواد؛ نظرات فی التصوف و الکرامات، بیروت، منشورات المکتبه 333

 األهلیه، بی تا.

، قم، انتشارات نسل 2ارم شیرازی، ناصر؛ أنوار األصول، تقریر احمد قدسی، ط . مک336

 ق. ۱۲38جوان، 

 ش. ۱20۱، تهران، دار الکتب اإلسالمیه، 3۱. تفسیر نمونه، چ 33۹

 . المکی، محمد بن عطیه )أبوطالب(؛ علم القلوب، مکتبه القاهره، بی تا.330

ختصاص، قم، منشورات جماعه المدرسین . المفید، محمد بن النعمان العکبری؛ اإل33۷

 فی الحوزه العلمیه، بی تا.

 م. ۱۷۷2 -ق ۱۲۱۲، بیروت، دار الکتب، 3. التذکره بأصول الفقه، ط 328

. المناوی، محمد عبد الرؤوف؛ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من احادیث البشیر 32۱

 م. ۱۷۷۲ق/  ۱۲۱3، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱النذیر، ط 

 ش. ۱262ق/  ۱۲83. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، قم، أدب الحوزه، 323
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 ۱266. الموسوی الخمینی، روح اهلل؛ آداب الصلوه، مشهد، آستان قدس رضوی، 322

 ق.

 ۲۹۹، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ش. ۱2۹3، ۱. تفسیر سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 32۲

 ق. ۱203ذیب األصول، تقریر جعفر السبحانی، قم، اسماعیلیان، . ته323

 ش. ۱288. پرواز در ملکوت، قم، دار الکتب، 326

 ۱2۹۲ق/  ۱۲۱6. شرح دعای سحر، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 32۹

 ش.

، مؤسسه تنظیم و نشر آثار ۱. الموسوی الخمینی، مصطفی؛ تفسیر القرآن الکریم، ط 320

 ش. ۱2۹6ق/  ۱۲۱0اإلمام الخمینی، 

، قم، مؤسسه نشر و تنظیم آثار اإلمام الخمینی، ۱. ثالث رسایل العواید و الفواید، ط 32۷

 ق. ۱۲۱0

. الموسوی التبریزی، موسی بن جعفر؛ أوثق الوسایل فی شرح الرسایل، قم، 3۲8

 ش. ۱26۷انتشارات کتبی نجفی، 

، تهران، مؤسسه انتشارات 3و عده األبرار، چ  . المیبدی، أبوالفضل؛ کشف األسرار3۲۱

 ش. ۱2۹۱امیر کبیر، 

. النایینی، محمد حسین؛ أجود التقریرات، تقریر أبوالقاسم خویی، قم، انتشارات 3۲3

 ش. ۱260مصطفوی، 

 ق. ۱۲۱۹. فواید األصول، دفتر انتشارات اسالمی، 3۲2

 ش. ۱2۲0رات طهوری، ، تهران، انتشا3. ناصر خسرو، أبو معین؛ وجه دین، چ 3۲۲

. نجار زادگان، فتح اهلل؛ تفسیر تطبیقی، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی، 3۲3

 ش. ۱202

. النجاشی، أبو العباس احمد بن علی؛ فهرست اسماء مصنفی الشیعه )رجال 3۲6
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 ق. ۱۲۱6، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی، 3النجاشی(، ط 

 ۲۹0، ص: ۲کتب تخصصی، ج

 ۱۲83، قم، دار الشبستری للمطبوعات، ۱من الرواه؛ األصول السته عشر، ط  . نخبه3۲۹

 ش. ۱262ق/ 

 م. ۱۷82ق/  ۱2۲0. النسایی، احمد بن شعیب؛ السنن الکبری، بیروت، دار الفکر، 3۲0

. النسفی، عبداهلل بن احمد؛ تفسیر النسفی المسمی مدارک التنزیل وحقایق التأویل، 3۲۷

 م. ۱۷۷3ق/  ۱۲۱3العملیه،  ، بیروت، دار الکتب۱ط 

. أبونعیم اإلصفهانی، احمد بن عبداهلل؛ حلیه األولیاء وطبقات األصفیاء، بیروت، دار 338

 م. ۱۷۷6ق/  ۱۲۱6الفکر، 

. النمازی، علی؛ مستدرک سفینه البحار، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی التابعه لجماعه 33۱

 ق. ۱۲۱۷المدرسین، 

، قم، مؤسسه آل البیت ۱الوسایل ومستنبط المسایل، ط . النوری، حسین؛ مستدرک 333

 م. ۱۷0۹ق/  ۱۲80الحیاء التراث، 
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