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:چکیده

امام مناسبی براي شناخت مقاممنبعکریمقرآن. می باشددینارکانازوشیعیاناعتقادياصولازیکیامامت
روایاتدر.پرداخته اندخویشکماالتاثباتاستفاده از آیات قرآن بهبابسیاريموارددر) ع(ائمه اطهاروبوده

غالب فرازهایی از قرآن که بر اساس روایات تأویلی به .است شدهتطبیقایشانمقامات برفراوانى، آیاتتأویلی
اماممنصبکههدایتی.مقام امام اشاره دارد حاوي کلماتی می باشند که با مفهوم هدایت ارتباط مستقیم دارند

قرآن بر .تکوینی استایصالصورتبهمطلوببهایصالوهدایتمعنايبهنبوده ومحضراهنمائیاست
تعبیر )ع(طریقیت امام در سیر و سلوك به سوي معبود تأکید داشته و صراط در اغلب آیات به ائمه و امیرالمؤمنین

سرنوشت.استگشودهخودبندگیبرايخداوندکهاستهمان صراط مستقیمیوالیت،وامامت.شده است 
بدیلبىتأثیرواهمیتنشانگرامامش می باشد کهبدبختی ابدي هرکس در گرو ارتباط با یاخوشبختیوانسان

. باشدمىآخرتجاودانسراىدرانسانسرنوشتوزندگىدرپیشوایان
مقام ، امام ، تأویل ، روایت تأویلی ، حدیث شیعه ، هدایت: کلمات کلیدي
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:چکیده عربی 

"مقام االمام فی الروایات التأویلی الشیعیۀمعرف"إن: الموضوع

واإلمام مقامللتعرفصحیحۀطریقۀالقرآن الکریم.هی واحد من اصول االعتقادیۀ و من اصول الدیناإلمامۀ
آیات کثیرة ینطبق علی مقاماتهم فی .الحاالتمنکثیرفیمقاماتهم إلثباتالقرآنیۀاآلیاتیستخدم) ع(ألئمۀا

و هی هدایۀ بمعنی ایصال الی .تلک اآلیات یحتوي عبارات یرتبط بالهدایۀ.الشیعیالتأویلیالروایات
) ع(القرآن یأکد علی طریقیۀ االمام فی سلوك الی المعبود و کلمۀ صراط یتأول باالئمۀ و امیرالمؤمنین.المطلوب

و اإلمامبالربطعلىیتوقفالشقاءأوبدیۀاألالسعادة. لعبیدهاهللا فتحاالمامۀ و الوالیۀ هی الصراط المستقیم الذي.
.األبدیۀالسعادةو هذا یبین اهمیۀ القادة فی الحیاة الدنیویۀ

المقام ، االمام ، التأویل ، روایۀ التأویلیۀ ، حدیث الشیعۀ ،هدایۀ: الرئیسیۀالکلمات
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:چکیده انگلیسی

Thread: The "official imam of the Shiite interpretive traditions"

Shia Imamate and the pillar of religion is one of the principles . A great way to
recognize the authority of the Holy Quran Imam Imams (AS ) using Quranic
verses to prove in many cases have their dignity . Interpretive traditions , many
of the verses he has implemented . Dominant excerpts from the Quran by Imam
refers to the position containing words are interpretive traditions that have a
direct connection with the conduct . The Imam's guidance officer is not meant
as advice as well as guidance but it is Isal . Quran Imam 's journey toward the
path God has emphasized in many verses of the holy Imam Ali (AS ) is to be
interpreted . Imamate and guardianship , the right path that God has opened
the door to his servants . Everyone eternal happiness or misery depends on the
fate of humans and their Imam is related to the importance and effectiveness
unmatched leaders in the life and destiny of man is the abode of eternal life.

Keywords: official , Imam, interpretation, interpretive narrative, Shia Hadith,
guidance

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



فهرست

1...................... .................................................................................................................................مقدمه 

2...........................................................................................................مفاهیموکلیاتفصل اول

3..........................................................................................................................................کلیات-1
3...................................................................................................................................طرح مسئله- 1-1
3......................................................................................................................انجام تحقیقازهدف - 1-2
4..................................................................................................................................تحقیقسابقه- 1-3
4......................................................................................................................................فرضیه ها- 1-4
5.................................................................................................................................روش تحقیق- 1-5
6.............................................................................................................................................مفاهیم-2
6.............................................................................................................................................مقام- 2-1
7..............................................................................................................................................امام- 2-2
9...........................................................................................................................................تأویل- 2-3
19.............................................................................................................................روایت تأویلی- 2-4
21...............................................................................................................................دیث شیعهح- 2-5

23...........................................................وم مقام شناسی امامت در روایات تأویلی شیعهدفصل 

24..................................................................................................................................................مقدمه-1

24..........................................................تأویلیروایاتدرمخالفانشانبیت واهلبرقرآنتطبیقوجرى-2

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



25...........................................................................................................بیتاهلبرقرآنتطبیقادلّه-2-1

30...................................................................................................................مقبول وصحیحتطبیق-2-2

35...................................................................................................................................باطلتطبیق-2-3

42....................................................................................................................امامت در روایات تأویلی-3
42....................................................................................................هدایت گري قرآن به سوي امام- 3-1
42........................................................................................................................بودن اماماهللا وجه - 3-2
43..................................................................................................................شأن هدایت گري امام- 3-3
49...........................................................................................................چگونگی هدایت گري امام- 3-4
53..................................................................................................................................آیات الهی- 3-5
55..............................................................................................................................نورانیت امام - 3-6
59...............................................................................................................................طریقیت ائمه- 3-7
68.......................................................................................................................نشانه هاي هدایت- 3-8
68.........................................................................................................................قسطاس مستقیم - 3-9
68..............................................................................................................................امت وسطی- 3-10
71.................................................................................................................................کلمات اهللا- 3-11
72................................................................................................................................اهل الذکر - 3-12
72.............................................................................................................................عالمان امت - 3-13
74...........................................................................................................................مؤمنین حقیقی- 3-14
75................................................................................................................................نعمت الهی- 3-15
75........................................................................................................................آب حیات امت - 3-16
76...................................................................................................................اهمیت معرفت امام - 3-17
77....................................................................................................................رابطه امام و مأموم- 3-18
77................................................................................................آثار استقامت بر والیت و امامت- 3-19

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



77...........................................................................................سایر خصوصیات امام از منظر قرآن- 3-20
83......................................................................دشمنی و عداوت با امامت و والیت در روایات تأویلی-4
87....................................................................................................................................مقایسه مفاهیم-5
87..........................................................................................................مقایسه مقام امامت و نبوت- 5-1
89..............................................................................................................والیتومقایسه امامت- 5-2
93........................................................................................................نظام امامت در منظومه آفرینش-6
93........................................................................................................مقام امام در دنیا و آخرت- 6-1
99...........................................................................................امامکماالتچگونگی بهره مندي از - 6-2

105........................................................................................................................هاپیشنهادونتایج-7

105........................................................................................................................................نتایج-7-1

110...............................................................................................................................هاپیشنهاد- 7-2

111...........................................................................................گزارش آماري تعابیر بدست آمده: پیوست

116...............................................................................................................................................منابع 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



١

مقدمه

پیامبراحادیثکریم،قرآن: ازاستمهمترین آنها عبارتکهداردوجودمقام امام راههاي گوناگونیشناختبراي
برقاطعحجتخود،کریمقرآنکههمانگونه... . تشرف  و ،توسل،عملی ایشانوقولیسیره،بیتاهلو

ائمه بود وخواهدنیز) علیهم السالم(ت اهل بیت راه مناسبی براي شناخت مقامامیباشد،خویشبودنخدایی
.پرداخته اندخویشتکماالاثباتاستفاده از آیات قرآن بهبابسیاريموارددر) علیهم السالم(اطهار 

پرداختهآیاتتوضیحبهتفسیري ،روایاتبراتکايبا»حدیثبهتفسیر قرآنروش«باشیعهمفسرانازبسیاري
تفسیردرحویزيهمچوناخباریانازبسیاريوکلینیوصدوقهمچونقدماازسیاريبروشاین.اند

جهتبهکهاستنیز بودهحالوگذشتهدرامامیهمتکلماناستداللروشهايازیکیروش،این.استنورالثقلین
درحسینمیرحامد،...حجۀالخصاموغایۀالمرامدربحرانیهاشمسید.استبودهتوجهموردهموارهآن،اتقان

شوشترينوراهللاسیدقاضیالمراجعات،درالعاملیجبلشرف الدینسیداالطهار،االئمۀامامۀفیاالنوارعبقات
بسیارروشاینازاالدب،والسنۀوالکتابفیالغدیردرامینیعالمهمرحوموالباطل،ازهاقوالحقاحقاقدر

از.استچنیننیز) ع(امیرالمؤمنینفضائلفیالیقینکشفدرحلیعالمهروشهمچنانکه. اندکردهاستفاده
راروشیچنیننیز،بحرانیالقرآنتفسیرفیالبرهانوطبرسی،القرآنعلومفیالبیانمجمعشیعی،تفسیرهاي

.ستاکردهاستفادهبسیارروشاینازالمیزانتفسیردرنیزطباطباییبزرگوارعالمه. داده اندارائه

در زمره احادیث کهاستشدهو مقام ائمه و اهل بیت واردشأن،بسیارياحادیثدر کنار احادیث تفسیري در
پرباري از معارف شیعه را در بر دارند که تا کنون توجه ذخیرهاین گونه روایات.تأویلی طبقه بندي می شوند

است در همین راستا و براي گشودن دریچه تازه اي آنچه در این تحقیق انجام شده.کمتري نسبت به آنها شده است
. به مقام و جایگاه امام و نظام امامت در منظومه آفرینش  می باشد

در پایان از همه کسانیکه در انجام این پژوهش مرا یاري نمودند به خصوص اساتید محترم جناب آقاي دکتر 
باشد که این تالش مورد . دردانی و سپاس را دارم محمدهادي قندهاري و جناب آقاي دکتر مجید معارف نهایت ق

.رضایت اهل بیت عصمت و طهارت قرار گرفته باشد
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فصل اول
کلیات و مفاهیم
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:کلیات-1

طرح مسئله -1-1

هاانساننجاتوسعادتهدایت،وسیله،) ص(گرامىرسولومیراثگرانبهادوگوهروالهىامانتدوعترتوقرآن
. شدخواهندمنتهىمقصدیکوبهکنندمىحرکتمسیریکدروگرفتهنشأتمنبعازیکگرانبهاگوهردواین. هستند
رابیتاهلقرآنطرفىاز. عترتتأییدموردنهواستقرآنتوجهموردنهقرآن،بدونعترتوعترتبدونقرآن

مىالسالمعلیهمبیتاهلوحىحقایقبهانسانهاترینآگاهیگردطرفازوکندمىمعرفىانسانهابرترینوواالترین
بهناتمامونادرستدیگرىبدونهریکبهتمسکویکدیگرندباوهمراهاسالماساسىرکندوعترتوقرآن. باشند
بیان درارىبسیو آیاتکردهیادفضائلواوصافبهترین و لطیف ترینبارابیتاهلقرآن،درخداوند. آیدمىشمار

بیشترپذیرشموردکهاستشدهنازلالسالمعلیهمبیتاهلشأندرآیهصدها. استکردهنازل) ع(مقام و منزلت ائمه
بیانگرموردایندربسیارکتابهاىنگارشوآیاتآنتبیینوتفسیر. استاسالمدیگرهاىفرقهوشیعهمفسران

راستاىدرهمهایناست وائمه نازل شدهمنزلتوشأندرکهاستآیاتىازآکندهقرآن. استحقیقتاهمیت این
.باشدمىبزرگوارانآنجایگاهومقامبهنسبتعمومىافکارنمودنروشن

هدف از انجام تحقیق-1-2
یدي در عالم هستی از زاویه روایات تأویلی بررسی شده و افق جد» امام « در این تحقیق تالش خواهد شد مقام و منزلت 

ینامعدر حقیقت ، یافتن جایگاه حقیقی امام در تکوین و تشریع با استفاده از . گشوده شود) ع(در راستاي معرفت اهل بیت 
قرآن حقیقتی دارد که حجت خدا یعنی امام معصوم به .ات و حقیقت قرآن کریم هدف اصلی این تحقیق می باشدآییباطن

ي وجودي کند، چون ایشان معدن نبوتند و با جنبهساس حقیقت قرآن هدایت میحقیقت و معدن آن مرتبط است و بشر را برا
. رسد که باطن قرآن را درك کننداگر بنا است قرآن به معناي واقعیش به بشر برسد توسط کسانی می. قرآن مرتبطند

نفس االمري در عالم وجود گیرد، تأکید بر این موضوع است که امامت یک حقیقتچه در این تحقیق مورد توجه قرار میآن
و به جهت حقیقت نفس االمري آن است که می تواند زندگی انسان را معنی بخشیده . ي تاریخی صرفاست و نه یک حادثه

بر . محال است انسان بدون ارتباط با امامی که نمایش تمام نماي اسماء الهی است موفق به اُنس با خدا شود.و مدیریت کند
اُنس با شناخت و اُنس با خدا محقق شود، از طریق ترین شکلي الهی، کاملگر بنا است در نظام حکیمانهاساس این قاعده ا
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بفهمیم جایگاه امام در هستی و در نظام تکوین و الزمه آن اینست کهاندکسانی ممکن خواهد بود که نمایش کامل اسماء الهی
و تشریع کجا است؟

:سابقه تحقیق -1-3
همه در راستاى روشن نمودن افکار عمومى نسبت به نیا. است) ع(تیاست که در شأن و منزلت اهل باتىیقرآن آکنده از آ

و روشن نییبراى تبعهیشژهیجهان اسالم از فرقه هاى گوناگون اسالمى بوشورانیاند.آن بزرگواران مى باشدگاهیمقام و جا
درآورده اند که در بعض ریبه رشته تحرارىیقرآن آثار بسفهیشراتینمودن فضائل خاندان عصمت و طهارت با استناد به آ

اما با جستجویی که انجام داده ام  تحقیقی که به طور مشخص به موضوع . پرداخته اندهیصدها آنییموارد به بررسى و تب
موضوعاتی مشابه این برخی از آثاري که پیرامون.پرداخته باشد را نیافتم » مقام شناسی امام در روایات تأویلی شیعه«

، شواهد التنزیل ) مرحوم استرآبادي(ه فی فضایل العتره الطاهره تأویل اآلیات الظاهر:  تحقیق نگاشته شده عبارتند از 
در )ع(بررسی جایگاه اهل بیت ، )شیرازي(، علی فی القرآن ) نقی پور(اهل بیت در قرآن، بررسی شخصیت ) حسکانی(

....و )ارفعکاظمسید(الوالیهیاتآ، ) مجید معارف(قرآن

فرضیه ها-1-4
ظاهر و باطن دو مرتبه از فهم قرآن هستند و تنها راه رسیدن به باطن و حقیقت قرآن )  ع(در روش تفسیري اهل بیت

.است) ع(استفاده از محضر معصوم
قرآن در مقامی دیگر و به زبان عالوه بر تعابیري از قرآن در شأن اهل بیت که در تفسیر ظاهر آیات قابل مشاهده است ،

تأویل و باطن آیات لزوما ارتباط مستقیم و آشکاري با مقام .باطن فضایل اهل بیت و مقام ائمه را بیان فرموده است
و یا والیت و علم ) ع(به اهل بیت ... در بسیاري از الفاظ قرآن همچون ماء ، نور ، طریقه و . تفسیر و ظاهر آیات ندارد

.شاره شده استایشان ا
 از جمعبندي تعابیري که در تأویل آنها به مقام امام اشاره شده ، می توان جایگاه و نقش امام را در نظام هستی ترسیم

.نمود
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روش تحقیق -1-5
در این تحقیق با مبنا قرار گرفتن کتاب . صورت پذیرفته استايکتابخانهاطالعات در این پژوهش به صورتگردآوري
)متوفاي نیمه دوم قرن دهم(اثر سید شرف الدین علی حسینی استرآبادي ه فی فضایل العتره الطاهرهیات الظاهرتأویل اآل

از آنجا که موضوع امامت با . ابتدا کل آیاتی که روایات تأویلی ذیل آنها در موضوع مقام امام می باشد گردآوري شده است
گره خورده است این مباحث ) ع(و شخصیت امیرالمؤمنین")ع(بیتاهل"، ")ص(آل محمد"، "والیت"موضوعاتی همچون 

آیاتی که "باب تعرف االشیاء باضدادها"همچنین از . نیز فیش برداري گردیده و جهت غناي بحث استخراج گردیده است
از میان حدود در نهایت . روایات ذیل آنها درباره عداوت و دشمنی با امام و اهل بیت بود نیز بررسی و فیش برداري شد

. فیش تهیه شده مباحث مشترك در کنار هم قرار گرفته و نتیجه گیري شده است300
تأویل آیات با بیان حضرات ( موضوع شناخت مقام و منزلت امام از زاویه اي جدید . در این تحقیق سعی شده است

در حقیقت شناخت مقام . امام گشوده شودمورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و دریچه اي نو به سوي معرفت ) )ع(معصومین
امام در روایاتی که در شرح باطن آیات قرآن کریم صادر شده مقصود اصلی این پژوهش می باشد که روشی نوین در امام 

.  شناسی است
:مالحظاتی بر روش تحقیق 

و مقدمه "تأویل قرآن"وضوعمی باشد و مدر قالب روایات تأویلی رسالت اصلی این تحقیق "شناخت مقام امام") الف
این موضوع با تأمل بیشتري مورد ابعاد بررسی احادیث تأویلی ، آغاز قبل از لذا.این پژوهش قلمداد می گرددورود به ابزار 

.بررسی قرار گرفته است
مورد ، با مفروض گرفتن صحت روایات مذکور در کتب معتبرموجودهايمحدودیتومنابعگستردگیبهتوجهبا) ب

) ...از لحاظ علم رجال و درایه و(استفاده، متعرّض قوت و ضعف سند روایات نشده و بررسی علم الحدیثی بر روي روایات 
.لکن از درج احادیثی که مضامین آنها با شأن ائمه اطهار سازگاري نداشته است خودداري نموده ام. انجام نشده است
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:مفاهیم-2
مقام- 2-1

:استآمدهزیرمعانیبهلغت،درواز ریشه هاي معتل اجوف»ق و م«ریشهازمقامواژه

:در لسان العرب اینچنین آمده 
موضع ایستادن: مقام 

براحِدلَکَتحتَّىغُدوةَرباحِ،قَدمیمقامهذا
اقامه ، موضع قیام: مقام و مقام 

. )لکمإقامۀال:لکم مقامال(لکم موضعال:م لکمقَامال: تعالىقولهو
1.موضعاً مقاماً یعنیومستقَرّاًحسنتو

:همچنین در مجمع البحرین آمده 
موضع: مقام

سنگی است که جاي پایش در آن )ع(إبراهیممقاموقیامموضع:مقام] 2/125[مصلىإبراهیممقاممناتخذواو
.تادن او نیز بودهاستحک شده و محل ایس

2.ایستادنموضع: مقام 

.لکمإقامۀلکم ،الموضعال:] 33/13[بهالکممقامال

.موضعا:] 25/76[مقاماومستقرا
] 55/46["جنتانربهمقامخافلمنو"مراد از مقام در آیه 

3.موقفی است که بندگان براي حساب روي آن می ایستند

.معناي جایگاه ، منزلت و مرتبه بوده و در این تحقیق به معناي اصطالحی بکار رفته استاین کلمه در اصطالح به 

12/498/العربلسان1
6/141البحرینمجمع2
144- 6/145همان3
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امام -2-2
:استآمدهزیرمعانیبهلغت،درواستمضاعفوالفاءمهموز»ما م«ریشهازامامواژه

گیرد؛قرارتبعیتواقتداموردآنچه) الف

1.استپیرويموردکهاستکسیمعنايبهفعالوزنربالف،کسربهامام:گویدزمینهایندرطریحی

مردم،وپیشرواوکهایندلیلبهنامیدند،امامراامام:گویدامامتسمیهوجهتوضیحدرنیزاالخبارمعانیمؤلف
.2پیرواند

3مقدم؛) ب

4راه؛وطریق) ج

هرشاملواستمطلقواژه،لغويدمفاکهاستشدهگفتهنیستند،همباارتباطبیکهاین معانیخصوصدر
باشدايرهبريوتقدمچنینمستحقاوچهاست؛سرپرستومقتدامقدم،اي،عدهبهنسبتکهشودمیفردي

.5نهیا

أم،«ریشهازدوهراستریشههم) پیشوا(امامبا) مقدموجلو(اَمامکهاستمعتقدالعربلساندرمنظورابن
6.استگرفتنپیشیوکردنصدقمعنايبه»یؤم

در»امام«کهاستآنبرالقرآن،وجوهدرتفلیسی. استرفتهکاربهآنلغويمعانیغالبدرقرآندرامامواژه
:استرفتهکاربهمعنیووجهپنجبرقرآن

، فخرالدین طریحیالبحرینمجمع1
صدوقاالخبار، شیخمعانی2
.25و24ص،12جمنظور،ابنالعرب،لسان3
.»لیتبعیقصدأنّیؤمالنهإمامللطریقیقال«: البحرینمجمع4
معتزلیعبدالجبارخمسه، قاضیاصولشرح5

.12جالعرب،لسان6
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جاعلکإنّی«: استفرموده124آیهبقرهدرسورهمتعالخدايچنانکهاست؛پیشرومعنايبهامامنخستینوجه
.الخیرفیقائدایعنی؛»إماماللمتقینجعلناو«: استفرموده74آیهفرقان،سورهدرنیزو»إماماللناس

أناسکلّندعوایوم«: استفرموده71آیهاسرائیل،بنیسورهدرکهچناناست؛»نامه«معنايبهدوموجه
.الدنیافیعملواالذيبکتابهمیعنی؛»بإمامهم

فیأحصیناهءشیکلّ«: استفرموده12آیهیس،سورهدرکهچناناست؛»محفوظلوح«معنايبهسوموجه
.المحفوظاللوحفییعنی؛»مبینإمام

موسیکتابقبلهمنو«: استفرموده17آیههود،سورهدرکهچناناست»تورات«معنايبهچهارموجه
.التوریۀیعنی؛»إماماموسیکتابقبلهمنو«: فرمود13آیهاحقاف،سورهدروالتوریۀ،یعنی؛»إماما

یعنی؛»مبینلبإمامإنّهماو«: فرمود79آیهفجرسورهدرکهچنانپیداست؛وروشنراهمعنايبهپنجموجه
.1الواضحالطریق

باشد؛تبعیتموردکهاستامريعرب،نزداماممعنايغالبا":نویسدمیاماممعنايمورددرنیزاصفهانیراغب
یاباشدمحقّچهو) نامهآئینمانند(باشدکتابچهواستتبعیتموردوگفتارش،کردارکهباشدانسانچه

2".مبطل

در) وآلهعلیهاهللاصلى(پیامبرازشخصیکجانشینى«معنىبهراامامتدر مورد معناي اصطالحی آن ، بعضى
.3انددانسته»باشدواجبامتهمهبراواطاعتکهبطورىدینحوزهزاپاسدارىوشرعاحکامبرپاداشتن

احکاماجراىدرپیامبرانجانشینانکهامامانى«: گویدمىچنینعصمتبحثدر»المقاالتاوائل«درمفیدشیخ
.4»انبیاءبودنمعصومهمچونهستند،) خطاوگناهاز(معصوممردمندتربیتوشریعتحفظوحدوداقامهو

.29و28صلیسی،تفالقرآن،وجوه1
.24صالقرآن،غریبفیالمفرداتاصفهانی،راغب2
اشعرىاصفهانىالدینشمس،تجریدقدیمشرح3
74صفحهالمقاالت،اوائل4
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برحکومتوریاستازفراترچیزىامامتاستهماهنگاهلبیتمکتبپیرواناعتقادباکهتعریفاینمطابق
بهواستثابتامامانبراى) استآنشبیهآنچهووحىیافتدربجز(انبیاءوظایفتمامبلکهباشد،مىمردم
.هستنیزامامدرباشدمىانبیاءدرکهعصمتشرطدلیلهمین

الْکَریمۀالشُّؤونلجمیعِحائزالهىمنْصبهىشدهتعریفچنینشیعهنزددرامامتالحق،احقاقدرروایناز
واالشئونتمامکهاستخدادادىوالهىمنصبیکامامت«: السامیهالْمرْتَبۀِتلْکیالزِمماوالنُّبوةاالّوالْفَضائل

.1»استآنالزمهآنچهونبوتجزداردبرردرافضایلو

وفضایلهمانوشود،مىتعیین)وآلهعلیهاهللاصلى(پیامبروسیلهبهوخداوندسوىازامامتعریف،اینمطابق
همینبه.نیستدینىحکومتبهمنحصراوکارودارد،) نبوتمقامجز(را) وآلهعلیهاهللاصلى(پیامبرامتیازات

.عملىوظایفودینفروعازیکىنهشود،مىمحسوبدیناصولازجزئىامامتبهقاداعتدلیل

امامتاست،مؤمنانعزتودنیاصالحمسلمین،نظامودینزمامامامت«: فرمود ) ع(الرضاموسىبنعلىامام
اموالوشود،مىاملکجهادوحجوروزهوزکاتونمازامام،بااست،آنبلندشاخهوبارور،اسالماساس

بهاسالمکشورجوانبومرزهاحفظواحکام،وحدوداجراىوگردد،مىفراواننیازمندانبهانفاقوالمالبیت
و) بخشدمىتحققو(شمردمىحرامراخداحراموحالل،راخداحاللامام،.گیردمىصورتاماموسیله
نیکواندرزودانشوسیلهبهپروردگارشراهسوىبهوکند،مىدفاعداخدینازودارد،مىپابرراالهىحدود

»2.کندمىدعوتمحکمورسادلیلو

تأویل-2-3
قراربررسىموردتاریخىترتیببهلغتکتبدرراواژهابتدا این، تأویلعناىبا توجه به اهمیت روشن شدن م

خت و در نهایت نظر شیعه در مورد تأویل قرآن را سپس به بررسی معناي اصطالحی آن خواهیم پردا، مى دهیم
.بیان می نماییم

300صفحه،2جلدشوشتري ،،الحقاحقاق1
200صفحه1جلدالکافی ، کلینی ،2
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معجمترینقدیمىازیکىکهـ“ .ق.هـ370متوفّاى”ازهرىاحمدمحمدبنابومنصوراللغه نوشتهتهذیبدر
طرانیعنى قَ“ اَوالًیؤولالقَطرانآل”کهشدهنقلاصمعىازورجوعیعنى“ اَول”: استآمدهـاستهاى لغوى

که باالترینطورىباشد بهرسیدهمطلوبغلظتبهشرابکهشودمىگفتههنگامى“ الشرابآلَو”. شدبسته
متوفّاى”فارسابن.1کردتأدیبوسیاسترااویعنى“ ایالَۀًیؤولُهآلَ”و. باشدداشتهراکنندگىمستدرجه
ابتدا معناىواژه اَول بهامر کهابتداى. 1: استاصلدواىدار“اَول”: استآوردهاللغهمقاییسدر“ .ق.هـ390

هلْ«آیهواستبابکالم از اینسرانجاموعاقبتمعناىبهکالمامر ، تأویلانتهاى. 2؛ استاصلایناز
کههنگامىدرراخداکتابامِسرانجاست یعنىشدهاستعمالهمین معنادر2»تَأْوِیلُهیأْتىیومتَأْویلَهاالَّینْظُرُونَ

مىوى]. یابندمىیافتهتحققراقرآنوعیدهاىوقیامت وعدهیعنى هنگام[یابندشوند درمىمىبرانگیخته
3.دادارجاعایشانبهراحکمیعنى؛ الَى اَهلهالحکْماَولَ: نویسد

یؤُولُ الَیهماتَفْسیرُالتأویل”و“ برگشت”رجعیعنىآلَ: نویسدمىصحاحدر“ .ق.هـ393متوفاى”جوهرى
ءبن4.“استشئعاقبتوسرانجامتفسیرِتأویل؛ الشَّیمعناىذکرنهایه بعد ازدر“ .ق.هـ606متوفاى”اثیرا
آنبردلیلىکهاست به معنایىاصلىمعناىازلفظظاهرتأویل برگرداندنازمراد: نویسدمى“اَول”براىرجوع

ازعایشهمراداما: نویسدمىادامهدروى.کشیددستلفظظاهريِمعناىازنباشد نبایددلیلآناگراست کهقائم
ـ».وبِحمدك یتَأَولُ الْقُرْآنَالَّلهمسبحانَک: وسجودهرکُوعهفىاَنْ یقُولَیکْثرُ)ع(النَّبیکَانَ«: گفتکهـسخناین
شدهاقتباسواخذ“ بِحمد ربکفَسبح”آیهسجود ازورکوعدر)ع(پیامبرتحمیدوتسبیحاینکهاستآن

5.است

آوردهاثیرابنوفارس ، جوهرىازهرى ، ابنآنچهبیانالعرب ضمنلساندر“ .ق.هـ711متوفّاى”منظورابن
تفسیر ، وتأویل ، معنىهاىواژه: گفتوى. شدتأویل سؤالدربارهىیحیاحمدبنابوالعباساز": نویسداند، مى

بیان آنوداردمختلفمعانىکهاستکالمىوتأویل تفسیرتَأَول: گفتکهاستشدهنقلنیزلیثاز. یکى هستند

437ص1تهذیب اللغه ، ازهري ، ج1
53و52عراف اال2
معجم مقاییس اللغه ، احمد بن فارس3
الصحاح ، جوهري4
النهایۀ فی غریب الحدیث واالثر، ابن اثیر5
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وتدبیرراآن؛ وفَسرَهبرَهد”یعنى“ وتَأَولَهالکالماَولَ”:افزایدمىمنظورابن. "نیستممکندیگرکالمباجز
بادانش تأویلش؛ تَأْوِیلهعلْممعهمیکُنْلَم”: کندمىمعناچنینرا1»تَأْوِیلُهولَما یأْتهِم«آیهوى“ .کردتفسیر
فىاَمرُهمالَیهایؤُولُملَما یأْتهِم”: اندکردهمعناچنینراآیهنیزبعضى: افزایدمىبارهایندراو. “نیستآنان

معنا ایندلیل. “اندنرسیدهاستعقوبتهمانکهتکذیبدرکارشانبه سرانجامهنوز؛ الْعقُوبۀِمنَبِهالتَّکْذیب
2».الظَّالمینَعاقبۀُ کَانَکَیففَانْظُرْقَبلهِممنْالَّذینَکَذَّبکَذَلک«: مى فرمایدکهاستآیههمینادامه

3“.بازگشت استورجوعمحلتأویل؛ والمصیرالمرجعالتأویل”: استگفتهکهکردهنقلابوعبیدهازمنظورابن

مىوى.“کردتفسیرراآنیعنى؛ تَأوِیالًالَیهاَولَه”: نویسدمىالعروستاجدر“ ق.هـ1205متوفاى”زبیدى
وبرخى. “معناستیکبهتفسیروتأویلکهاستآن] قاموسدرزآبادىفیرویعنى[مصنفکالمظاهر”: نویسد
به ذهنتقریبنیزواستآمدهمجملطورقرآن بهدرکهاستقصصازتفصیلىبیان“تفسیر”: اندگفتهدیگر
وستانازل شدهآنهادربارهقرآنازآیاتىکهاستامورىتبییننیزوگویندراقرآنغریبالفاظمعناىکردن

.نداریمآنمدلولبهقطعنیست لذانصکهاستآنمتشابهالفاظمعناىکردنبیان“تأویل”

“.فعلچهوباشدقولاست چهشدهارادهآنازکهاستغایتىبهشىءتأویل برگرداندن”: استگفتهراغب

قسمسهمرجوح کهتملِمحمعناىبرلفظظاهرِحملازاستعبارتتأویل”: استآمده“ الجوامعجمع”در
:است

“ فاسد”است رفتهآنبودنِدلیلگمانکهباشدچیزىمبناىبراگرواست“ صحیح”باشد دلیلروىازاگر
“.تأویلنهواستبازىو“ لعب”نبوده کاردردلیلىشبهیادلیلهیچاگراست و

؛استمحتملآندربارهکهمعنایىبههرشظامعناىآیه ازبرگرداندنازاستتأویل عبارت”: گویدکمالابن
: شودگفتهاگرکه4»منَ الْمیتالْحییخْرِج«باشد مانندموافقسنتوکتاببامحتملمعناىکهجایىدرالبته

39یونس 1
همان2
ابن منظور لسان العرب ، 3
95نعام اال4
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لمعاوکافرازمؤمنآوردنآن بیرونمراد از: شودگفتهاگراست ، تفسیر وتخمازپرندهآوردنآن بیرونازمراد
“.آیدمىشماربهاست ، تأویلجاهلاز

آن نیازمنداثباتکهاستدیگرىجایگاهخویش بهاصلىجایگاهازکالمدادنتأویل انتقال”: گویدجوزىابن
1.شودنمىرهالفظنباشد ظاهردلیلآناگرکهاستدلیلى

:2تاستوجهقابلزیرنکاتشد ، ذکرنقللغتکتبازآنچهبهتوجهبا

مشتقات آنبراىاست گرچهنیامدهدیگرىمعناىبه“مرجع”یا“ رجوع”معناىبهجز“ اَول”واژهکهآن.1
.استشدهذکردیگرىمعناى“تفعیلبابمصدر”تأویلو“ تفعیلبابازفعلىصیغه“ ”اَولَ”مانند

مثال به طور. مصدرىغیرمعناىبهىگاهواندرفتهکاربهمصدرىمعناىبهگاهى“ تأویل”و“ اَول”کهآن.2
تأویلواژهمیان استعمالایندر. اندرفتهکاربهعاقبتومرجعمعناىبهگاهىوارجاعورجوعمعناىبهگاهى

.آنمصدرىمعناىدارد تابیشترىشیوعغیرمصدرىمعناىبه
: د ازعبارتنکهشدهارائهتأویلبراىمعناچهارلغت مجموعاًکتبدرکهآن.3

عاقبتومرجع- 
کردنسیاست- 
تدبیروتفسیر- 
.غیرظاهرمعناىبهلفظظاهرىمعناىازانتقال- 

این.پس از روشن شدن معناي لغوي تأویل شایسته است به معناي اصطالحی آن در قرآن و علوم قرآنی بپردازیم
36وسوره اعراف53وعمرانآلسوره7آیاتدر. استآمدهسوره7وآیه15دربارقرآن هفدهدرواژه

در. استشده“قرآنتأویل”دربارهمفسرانگفتگوىوبحثمنشأکهاسترفتهکاربهقرآنیونس دربارهسوره
، 21، 6آیاتدرتأویلواژه. داردمحورىنقشعمرانآلسورهاز7باره آیهاین
“خوابتعبیر”بهراآنعموماًمفسرانوتاسرفتهکاربهرؤیادربارهیوسفسوره101و36،37،44،45،100

راآنهاتحمل)ع(موسىکهاست)ع(خضرکارهاىتأویلِدربارهکهفسوره82و78آیات. کرده اندمعناوتفسیر

تاج العروس ، زبیدي1
27-23صشاکر،کاظممحمد،کالمیادبیاصولیحوزهسهدرقرآنتأویلروشهاي2

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب


