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وو كووه اسوو  مشوويل  طالحاتاصوو از ت ویوو   نظوور اخووتال  آنمعناشناسوو   در رانمفس 

 آ  سوور  7ة آیو در واژ  ایو  کواربرد بوهبوه طوور عمود  آنها  اتاختالف ةریش .دارند

 كنوار در «ت ویو » واژ  ،آیوه ایو  در كه اس  ای  هم آن دلی  .گرددم  باز 2عمران

 ارتبواط  در فسورانم از بسویار  و اسو  آمد  «متشابه» و «محيم» چون گانیواژ

 انود.پرداخته آن تعریوف بوه ،انودداد  ارائوه متشوابه و محيم از كه تعریف  با تن اتنگ

وو دیوودگا ، خصووو  ایوو  در نووو یها دیوودگا جملووه از  مووهعال  ، معاصوور بوو ر  رمفس 

 دیوودگا بوورآنیم  تحقیوو  ایو  در اسوو . متفوواوتهوا  دیوودگا دی وور بوا کووه اسوو  طباطبوایی

موضووو   در پیشوونهادی ال وووی ةارائوو بووا پایووان در، د کوور یووانب را طباطبووایی مووهعال  

 کنیم. مطرح را خود دیدگا  ،تفسیر و ت وی  قلمرو

 .متشابه و محکم، طباطباییت وی  در دیدگا  عالمه ، تفسیرها: کليدواژه

 ــــــــــ
 اقلید. واحد اسالمی آزاا اانشگاه استاایار .1

2.  ْنق   آيَق یه َو الَّذه تَاَب مه يَن فهقأَْنَََّل َعلَْيَ  اْلكه قا الَّقذه تََشقابهَهات  فَََمَّ تَقابه َوأ َخقر  م  ْحَكَمقات  ه قنَّ أ  و اْلكه  یات  م 

ي يله ه َوَما يَْعلَق   تََْوه ْن   اْبتهغَاَء اْلفهتْنَةه َواْبتهغَاَء تََْوه َّبهع وَن َما تََشابَ َ مه ْ  ََّْي   فَيَت وَن   للا  لَق   إهالَّ ق ل وبههه قخ  اسه َوالرَّ
لْ  یفه  ْنده َربه نَا َوَما يَذَّكَّر  إهال أ ول و األْلبَابه اْلعه ْن عه  . ه يَُ ول وَن آَمنَّا به ه ك ل  مه
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 مقدمه

 عصتر ار تفستیر رونتق اربزرگی  سهم رباربایی، عالّمه بزر مفسّر  شکبی
 کته استت آن ازتر آشتنا ما مرا  برای المیزان قدرگران رتفسی است. ااشته حاضر
 ،تفستیر ایتن مهتم ویوگتی گتوییم. سخن آن وجاهت از وجیزه این ار بخواهیم

 و نظیترکتم، ختوا نود ار حق به که استقرآن  بهقرآن  تفسیرروش  کارگیریهب
 ارک بترای آیات پراازش و چین  ار تنها ایشان روش است. شیعه مباهات ةمای
 کنتار ار نیتز را مشتترک و مشابههای موضود بلکه شوا؛نمی خالصه واگه عنایم
 و آرا از آکنتدهمایته، گران تفسیر این است.کراه  استخراج را آیه پیا  و چیده هم

 از ا.کتر اشتاره تأویل ةواگ معناشناسی به توانمی جمله از که است بدیع نظریات
 و صحابه رانمفسّ انمز از تأویل و تشابهم، محکم یمعنا ار هااختالف، م ع    نظر

 آنها از بیانی کمتر ؛است معتقد او .اارا ااامه حاضر زمان تا که شده شرود تابعین
 باعتث کتهرا  ایعمتده سبب وی 1باشد. نزایک ایشان تعریف به که شوامی پیدا

 ااندمی اشتباهی و مبحث خلط، شده واگه سه این معنای بیان ار نارمفسّ اختالف
 2.است اااه رخ تأویل و متشابه و محکم مورا ار بحث بین آنان سوی از که

 یک به یک و 1کراه اشاره مختلف ایدگاه 16 به ،متشابه و محکم بیان ار وی
 شتریفه ةآیت راهر آنچه که اارامی ارهار پایان ار و اااه قرار یااقن مورا را آنها
 .است گذشته اقوال تما  مخالف اارا؛ االلت آن بر (1: عمران )آل

 ،آیاتی هستتند کته ار االلتت بتر متدلول ختوا ،آیات محکم ؛معتقد است م ع   
افراا منحرف به منظور گمتراه کتران مترا  و  ار حالی که ؛دنگونه قصوری ندارهیچ
 ،پتس متشتابهات .کننتدانبال می ،أخذ کراه به تأویل قرآن، آیات متشابه را یابیاست

 ــــــــــ
 .11 ، 1ج، القرآن المیزان فی تفسیر، محمدحسین سید، رباربایی .1
 .12 ، 1ج، همان .2
 .همان .1
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روشتن  شتنوندهمصداق و متدلول واقعیشتان بترای ، ابتداییآیاتی هستند که ار نظر 
ار عتین بته عبتارت ایگتر،  1.دنشتومصاایق ایگر اشتباه می یعنی با معانی و ؛نیست

 نتد؛د، از نظر مقصد و معنا مورا شتبهه و ترایدناینکه بر مدلول لفظی خوا االلت اار
مأنوس نزا  هریقرا با چنان نیست که این تراید از لحاظ لفظ آن پی  آمده باشد ت اما
 ،شتده ارمتاند از قبیل ارجاد عا  به ختا  و برگراانتدن مطلتق بته مقیّت زبان اهل

از نظر سازگار نبوان با معنای  بلکه تراید و تشابهی است که ؛گراا برررفترایدش 
 2.پدید آمده است ،گونه شک و تراید نیستکه مورا هیچ یمحکم هآی

 بته کته زمتانی تتا مانتدمی باقی چنانهم متشابه آیات ار تشابه ،م ع    نظر از
 هآی ار مثال عنوان به .شوا روشنآنها  واقعی معانی و دنشو اااه ارجاد محکمات

 َّی  وتَ اْسق  ه رْ عَ الْ  یلَ عَ  نم  حْ الر قترار عترش ربت خداونتد کته شده حتصری (5/)ره 
 حقیقتی معنتای و شوامی حاصل تراید، وندهنش برای امر ابتدای ار .است گرفته
قثْ مه كَ  سَ يْ لَق هآی مانند به وقتی اما ؛نیست روشن آن  مراجعته (11/شتوری) یءَشق  ه له
 کته جستمانی استتقرار ماننتد عترش بر خداوند استقرار که شوامی معلو  ؛شوا
 1استت. ملتک بتر احارته و تسلط مراا بلکه ؛نبواه ،باشد مکان بر تکیه و اعتماا
آنهتا  مفسّر و روشنگر بتوان همان، محکمات وانب الکتاب  ّاُ از، مقصوا بنابراین
 آیتات تمتا  کته ااشت توجه باید اما ؛4ستآنها تشابه رفع و متشابهات به نسبت
 مخصتو  تأویتل ،رو ایتن از و 5نتداتأویل اارای متشابه و محکم از اعم قرآنی
 تأویتل بته رستیدن آیا که شویم مبحث این وارا باشد الز  تا نیست متشابه آیات
 ؟نه یا است ممکن بهاتمتشا

 ــــــــــ
 .21 ، همان .1
 .41و41 ، همان .2
 .21 ، همان .1
 .41 ، همان .4
 .همان .5
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 تأویل و طباطبایی عالمه

 تأویتل بته راجتع لیمفصتّ  بحث، عمران آل سوره 1 هیآ ذیل رباربایی مق ع   
 کرا: خالصه زیر بندهای ار توانمی را ایشان نظر ا.اار
 مرجعتی شابهتم تأویلِ ،ینابنابر ؛شده گرفته رجود معنی به «أول» از تأویل .1
 معارف که است مأخذی همقرآن  تأویلکه چنان ؛کندمی بازگشت آن به که است
  1است. گرفته سرچشمه آنجا ازقرآن 
 یختارج نتییع امتور از بلکه ؛2نیست لفظی مدالیل و مفاهیم سنخ از تأویل .2
 و گیرانمی قرار الفاظ شبکه ار ،بواه باالتر عمومی افها  افق از که حقیقتی ؛است

 شترب اذهتان بته حتدوای تتا کته است کشانده الفاظ قید ار را نآ متعال خداوند
 اارند را مثال حکمِ، متعالی حقیقتِ آن به نسبتقرآن  الفاظ ،ینابنابر .شوا نزایک

  1کنند. نزایک شنونده ذهن به را مطلب تا شده وراهآ که
 احکا  از اعم قرآنی بیانات مستند و گاهتکیه که است واقعی حقیقتِ، تأویل .1
 باشد.می بخ  متحک آیات و مواعظ و

 نته ؛استت ایگری خارجی امر لآم و مرجع که است خارجی امری ،تأویل .4
 تأویتل اینکته بته ختدا کتاب یاتآ توصیف ،بنابراین .خداوند کال  لآم و مرجع
 ،انشائیات ار که است آیات قمتعلَّ توصیف بلکه ؛نیست آیات خوا توصیفِ ؛اارا
 ،مثتال عنتوان به 4است. خارجی امور نهما ،یاتراخبا ار و نانامسلم عمل نهما
 بته مستتند کته است خارجی یامر، عذاب، اهدمی خبر عذاب ازای آیه ار وقتی
 بته امتر کتریمقرآن  ار اگر یا و باشدمی تأویل  آن که است ایگری خارجی امر
 ــــــــــ
 .21 ، مانه .1
 تبتاین را تفستیر و تأویتل بتین منطقتی رابطتة ایشتان که شوامی استفااه چنین مهعالّ بیانات این از .2

 ار عالمه نیست. الفاظ مدالیل و مفاهیم نود از تفسیر خالف بر تأویل است؛ معتقد که چرا، ااندمی
 آنهاستت. مضتمون و مقصتوا کشتف وقترآن  آیتات معتانی بیتان تفسیر: نویسدمی تفسیر تعریف

 .(4 ، 1 ج، )رباربایی
 .41 ، 1جرباربایی،  .1
 .25 ، همان .4
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 حقیقتت بته مستتند کته است خارجی یامر، است امر قمتعلَّ که نماز آمده؛ نماز
 1است. نماز أویلت، عینی حقیقت آن که است ایگر خارجی
 بته اما ؛اارا بازگشت آن به تأویل صاحب که است مرجعی، تأویل چند هر .5
 مثالً ؛است خاصی معنای به بازگشت این بلکه ؛شوانمی گفته تأویل بازگشتی هر

 او تأویتل رئتیس ؛کنتدمی مراجعه سیرئ به اااری امور ار اااره یک کارمند وقتی
آنهتا  تأویتلِ، یتک عتداِ ،اارنتد بازگشتت یتک بته که اعداا سلسله نیز و نیست

 .شوانمی محسوب
 بتا و 2کندمی استناا رضخ و موسی ااستان به مطلب بر استدالل ارعالّمه  .6
 گونتههمتان: نویسدمی ؛1اارند اشاره رضخ و موسی ااستان به که آیاتی به اشاره
 و صتورت به کاری هر برگشتِ ،تأویل از منظور ،شوامی استفااه آیات این از که

 زان و گراامیبر تأایب به کواک زان که گونههمان ؛است خوی  واقعی عنوان
 «آمتد زیتد» جمله ار ولی ؛کندبازگشت می معالجه غرض به گرفتن خون و ر 
 ار که آیاتی مورا ار یو 4است. خارج ار دزی آمدن ،آن تأویلِ که گفت تواننمی

 حتوااثی ار تأویتلة کلمت: گویتدمی یا(ؤر )تأویل آمده فیوس حضرت ااستان
 یتاؤر صاحب آنچه و شوامی منجر حواا  آن به یاؤر سرانجا  که شده استعمال

 آن میتان کته نسبتی پس ؛است  حواا آن از مثالی و صورت ،بیندمی خواب ار
 معنا که صورتی یعنی ،معناست و صورت میان نسبت ،است حواا  آن با یاهاؤر

 ــــــــــ
 حکایتت آن از معتانی و الفتاظ که ااندمی خارجی حقیقت را تأویل تیمیه ابن که است حال ار این .1

 آفتتاب رلتود همتان آن تأویل، او نظر از «الشمس رَلَعَت»: شوا گفته هرگاه، مثال عنوان به اارند.
التأویل فی مَختلف المذاهب ، هاای محمد، معرفتبنگرید به:  است. یافته تحقق خارج ار که است

 .11و 18،  و اآلرار
 .25 ، 1ج، رباربایی .2
1.  َعْ  لَق ْ  مقا بهتََْويقله  َسقَ نَب هئ  َ  بَْينهق َ  وَ  یبَْين فهرا    هذا قال قا (18/)کهتف َصقْبراً  َعلَْيق ه  تَْسقتَطه  السَّقفينَة   أَمَّ

ذ   َمله    َوراَءه  ْ  كانَ  وَ  أَعيبَها أَنْ  فََََرْدت   اْلبَْحره  یفه  يَْعَمل ونَ  لهَمساكينَ  تْ فَكانَ  ً  َسقفينَة   ك قلَّ  يََْخ   َغْصقبا
 .(11/کهف)
 .25 ، 1ج، فی تفسیر القرآن المیزان، محمدحسین سید، رباربایی .4
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 1.است لثمم با مثال میان نسبت ،ایگر عبارت به و کندمی جلوه صورت آن هب
 را آن، یرشت کته استت حقیقتی همان ،قرآن عرف ار تأویل: اینکه ایگر و .1
 همتان کته یتاؤر تأویتل مانند ؛است مبتنی آن بر و گراامی باز بدان و اارا اربر

 همتان کته فعل یلتأو و است حکم مالک همان که حکم تأویل و است تعبیرش
 تأویتل و استت یافتته تحقق آن خارر به فعل که است حقیقی تغای و مصلحت

، بنابراین 2است. شده واقعه وقود سبب که است آن یواقع علت همان، واقعه یک
 عینتی حقتایق یا حقیقت به مستند یاهاؤر و احکا ، افعال، اقوال از اعم چیزی هر

 .ستا ایگری چیزهر و یاؤر و محک، فعل، قول أمنش ،حقیقت آن که است
*** 

 آیتات از استته سته به ،خوا نظر بر استدالل ار مق ع    که شد روشن اینجا تا
 آیتات .2 .اارا قیامتت ارقترآن  تأویتل بته اشاره که آیاتی .1: استکراه  ناااست

 حضترت ااستتان بته مربو  آیات . 1خضر و موسی حضرت ااستان به مربو 
 1 و آیه 15 ار بار 11که  آنقر ار واگه این استعمال رامواة اربار سپس .یوسف
 ایگتری معنتای ار، معنتا این ار جز را تأویل قرآن کریم»: نویسدمی آمده، سوره
 1.«استکار نبراه به

 عالمه دیدگاه بر چند تأمالتی

 کته متوارای تمتا  ار ایشتان ؛گذشت م ع    ایدگاه بیان ارکه  گونههمان .1
 بته توجه ماااند؛ گرفته لیهإ لُوَّؤَیُ ما معنای به را آن ؛بوا کار رفتهبهقرآن  ار تأویل
 رؤیتا( و فعتل، )کتال  متوارا ةهمت ار لیتهإ لُوَّؤَیُت ما که است ضروری نکته این
، لغتت ار یتلوتأ چنتد هتر اینکته مطلتب توضیح نیست. نواختیک و سانیک

 ــــــــــ
 .26 ، همان .1
 .141 ، 11ج، همان .2
 .11 ، 1ج، همان .1
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 متفتاوت ،مختلتفهتای هحوز ار امعن این ایقامص اما ؛است اصل به بازگرااندن
 ،کتال  تأویتل امتا ؛استت آن اصتلی علتت بته آن بازگرااندن، فعل تأویلِ .است

 تأویل همچنین و آن اصلی علت به نه ،است آن اصلی معنای به کال  بازگرااندن
 کته شتوامتی ختم آن به رؤیا که ستا اینتیجه به، آن بازگرااندن معنای به یاؤر

 یاست.ؤر تفسیر و تعبیر همان
 مختلتفهتای هحوز ار نیتز الیته لُوَّؤَیُت ما تأویل؛ مصاایق اختالف با بنابراین
ای جداگانته معنتای کتدا  هتر ،رؤیتا و فعل و کال  مورا ار وشوند می متفاوت

 کته بتواه نکته این به توجه عد  شاید اانست. نود یک از راآنها  نباید و یابندمی
 أفعتال ار تأویل از که معنایی ایشان ست.ا دانستهن معنا جنس از را تأویل، مق ع   

 معنتا جتنس از نیتز را کال  تأویل واند اااه سرایت کال  حوزه به ،اندکراهتصوّر 
 کته م ع    استدالل روش ند.امتفاوت هم با حوزه او این که حالی اراند؛ ندانسته

 و موسی انااست به مربو  آیاتِ به عمران آل سوره 1ة آی ار تأویل معنایِ بیان ار
: نویسدمی ایشان است. مطلب این مؤید ؛کنندمی استناا یوسف ااستان و خضر
ت ار آیتات و از اقّت رجتوعی هر نه ،است خاصی رجود اینجا ار رجود از مراا

 1.فهمیداین رجود را  ةتوان نحومی مربو  به موسی و خضر
 پیتروی بترای انگیزه او ،قرآن خوانیم؛می عمران آل 1 هآی ار که گونههمان .2
قترآن  تأویتل ایگتری و انگیزی فتنه یکی است؛ کراه ذکر متشابهات از زیغ اهل
 مطترب ستئوال یک اینجا ار .(2ایگر قول )بنابر متشابه تأویل یا (مهعالّ نظر بنابر)

، قترآن تأویتل از منظتور ؛استت معتقتدعالّمه  که گونههمان اگر اینکه آن و است
 متدلول و معتانی ستنخ از و استت خارج عاای بشر رساست از که باشد حقیقتی
 انگیتزه به زیغ لاه چگونه ؛شوانمی شامل هم را متشابهات توجیه و نیست الفاظ
 ،انگیتزیفتنتهة انگیتز با ،ایگر عبارت به روند؟می متشابهات سراغ بهقرآن  تأویل

 ــــــــــ
 .25  ،همان .1
 .211  ، علو  قرآنی، هاای محمد، معرفتبنگرید به:  .2
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 ستراغ هبقرآن  تأویل ةانگیز با اما ؛است معلو  و صمشخّ ،رفتن متشابهات سراغ
 فرموا.می بیان را آنعالّمه  باید که اارانیاز  توضیح به رفتن متشابهات

 استت؛ قرآنتی بیانات مستند که خارجی حقایق به استرسی کهاین فرض بر 1
 اارا؟ای فایده چه حقایق این به علمِ اینکه آن و است مطرب سؤالی باشد؛ ممکن
 شوا؟می اانسته خداوند واقعی وامقص، حقایق این اانستن با که است این جز آیا

 
 آن با تفسیر ةالگوی پیشنهاای ار تبیین تأویل و رابط

 پيشنهادی الگوی تبيين

قترآن  ار واگه ایتن 1استت. آن نموان روشن و چیزی بیان ،لغت ار تفسیر. 1
ئْنَقاَ  بهقَوال يََْت ونَقَ  بهَمثَقل  إهال  : استتبه کار رفته  ،خوا لغوی معنای ار کریم اْلَح ه   جه

يًرا  .(11/)فرقان َوأَْحَسَن تَْفسه
 از برااریپراه خواه است؛ کال  از برااریپراه گونه هر، اصطالب ار تفسیر. 2
 و راهری معانی از برااریپراه خواه و باشد راهری معنای به رسیدن برای الفاظ
عترف  ار کته استت تعریفتی، تفستیر از تعریتف این گویا کال . بطن به رسیدن

 ــــــــــ
 .818 ، هغللامعجم مقاییس ، فارس ابن .1
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 : است نمواه تصریح آن به اصفهانی راغب که گونههمان بواه؛ رایج انشمندانا

 یکتون أن متن أعم، المراا بیان و القرآن معانی کشف فی عرف العلمار التفسیر
 1غیره. و الظاهر المعنی بحسب و غیره و المشکل اللفظ بحسب
 بتواه رایج بارن تفسیر و راهر تفسیر همچون اصطالحاتی، نزول عصر ار. 1
 تفستیر نتوعی هتم آیتات بتارنی معانی کشف اینکه بر است تأییدی، خوا این و

 : بنگرید را زیر روایت شوا.می محسوب

 ابتراهیم بته خطتاب که خداوند سخن ةاربار صااق اما  از سهل بن صالح
 هتر ستر بتر ستپس .کن قطعه قطعه ،خوا نزا راآنها  و بگیر پرنده چهار»: فرموا
 ابتراهیم: فرمتوا کته نمتواه روایتت .(261/)بقره «بده قرار را آن از جزئى کوهى
 جتدا را سرهایشان و برید سر راآنها  و گرفت را کالغ و راوس و جغد و هدهد
 هتا استخوان و هاگوشت و پرها و ااا قرار هاون ار راآنها  ها بدن سپس .کرا
 قترار کوه اه سر رب راآنها  و کرا قسمت اه راآنها  سپس .ارآمیخت هم بهرا آنها 
 انگشتتان  میان راآنها  منقارها  سپس، گذاشت اانه و آب خوا نزا آنگاه و ااا

 آن از برختى بتهآنهتا  از برختى پتس، بیایید خداوند اذن به: گفت پسس، گرفت
 قتبالً کته صتورت همتان به هابدن و کراند پرواز هااستخوان و پرها و هاگوشت
 ،استت آن بتر منقتار و ستر که خوا گران به و دآم بدنى هر و شد استوار ،بواند
 خوراند آب آن از و آمدند پس، کرا رها راآنها  منقارها  ابراهیم و گراید ملحق

 را تتو ختدا ،کترا  زنتده را ما ،خدا پیامبرا   :گفتند سپس، چیدند اانه آن از و
فستیر و ایتن استت ت میرانتدمى و کندمى زنده خدا بلکه: گفت ابراهیم .کند زنده

 اهتل کتهرا  کستانى از نفتر چهتاراین است که  ،تفسیر بارن آناما  راهر آن آیه.
 ستپس، بگتذار امانت به آنان نزا را خوا علم وکن  انتخاب، هستند سخن لتحمّ
 هرگتاه و بفرستت زمتین ارتراف بته مترا  بترهای خوا حجت عنوان به راآنها 

 ــــــــــ
 .اصفهانی راغب تفسیر از نقل به ؛146 ، 2 ج، فی علو  القرآن االتقان، الدین جالل، سیوری .1
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 نزا شتاب با خدا اذن به؛ بخوان خداوند بزر  نا  با را آنان، آیند تو نزا خواستی
 1آیند. تو

 یتا معنتا بته را راوی، آیته تفستیر از راوی پرس  ار ائمه هم موارای ار. 4
 اند: اااه ارجاد کال  بارنی مصداق

 نخست ۀنمون
 شتما از شتیعه، گترا  قربانت: کرا  عرض باقر اما  هب: گوید ثمالی ابوحمزة

قي النَّبَقِه  َعنه  يَتَساَءل ونَ  َع َّ : دنپرسمی را آیه این تفسیر  متن بتا اختیتار: فرموا  اْلعَظه
ولتى : فرمتوا سپس، گویمنمی ،خواهمن اگر و یمگومیآنها  هب خواهمب اگر، است

 آیته ایتن: فرمتوا يَتَسقاَءل ونَ  َعق َّ : کرا  عرض .گویممی تو برا  رامن تفسیرش 
 را ختدا: فرمتوامتی حضرت آن، است - علیه اللَّه صلوات - امیرالمؤمنینة اربار

 2نیست. من از تربزر  خبر  و من از تربزر  ا آیه

   دوم ۀنمون
 َسقلََكك  ْ  مقاتفسیر این آیه را پرسید :  ااریس بن عبد اللَّه گوید: از اما  صااق

نَ  نَ    لَ ْ  قال وا * َسَُرَ  یفه  َصل هينَ ـاْلق مه ست که: پیرو  نکترایم ا فرموا: مقصوا این 1م 
 َوالسَّقابهُ ونَ : ایشتان فرمتواه استت ةز امامانى که ختدا  تبتارک و تعتالى اربتارا

ب ونَ ـالْ  أ ولئه َ  * السَّابهُ ونَ  َُرَّ بینى که مرا  اسبى را که ار مگر نمى( 11و11ه/)واقع م 
ار آنجا که  ،مقصوا است ا،ى نامند؟ همین معنمصلِّ ؛مسابقه پشت سر سابق است

نَ     نَ  لَ ْ : فرمایدمی َصل هينَ ـالْ  مه  4.یعنى پیرو پیشروان نبوایم، م 

 ــــــــــ
 .265و264 ، 1ج، الخصال، بابویه بن علی بن محمد، صدوق .1
 .211 ، 1ج، الکافی، قوبیع بن محمد، کلینی .2
 .(41و42: رثّ)مد م.نبوای نمازگزاران از: گویند ؟ارآورا ]سَقَر[ آت  ار را شما چیز چه .1
 .411 ، 1ج، الکافی، یعقوب بن محمد، کلینی .4
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 بته استت. شده اااه نسبت بارن تفسیر ار کتابی ائمه اصحاب از . به برخی5
 رأیتت لته کتابتاً: گویدمی کثیر بن حسان بن علی مورا ار ااووا ابن، مثال عنوان
 1ال یتعلق من اإلسال  بسبب. تفسیر البارنسماه 
 متتکلم جتدی مراا و واقعی مقصوا به کال  ابتدایی ضمونم ارجاد، تأویل .6
 شتوا محسوب تأویل تواندنمی الفاظ معانی از برااریپراه، توصیف این با است.
 نیتز اینجا ار که چرا است؛ تأویل نیز کال  بارنی معنای به یابیاست، ررفی از و

 تتوانمی اتروای لسان ار را بسیاریهای هنمون است. گرفته صورت ارجاد نوعی
 : بنگرید است. شده ارااه متکلم مراا همان، کال  تأویل از کهاید 

 نخست ۀنمون
 بتر کشتتی کته هنگامی، بوا کشتی سوار نوب وقتی که شده نقل باقر اما  از
 یعنی آن تأویل، «اَتقِن رَهمان: »گفت و گرفت فرا ترس را او، نشست جوای کوه
 2«.اَحسِن ربِّ یا»

 دوم ۀنمون

 کنتت متن»: فرمتوا پیامبر آنکه از بعد، غدیر روز ار: گوید یمان بن ةفحوری
 ایتن تأویتل ختدا! رسولای : کرا عرض پیامبر به مرای، «مواله علیٌّ فهذا مواله
 1.«أمیره علیٌّ فهذا نبیّه کنت من»: فرموا حضرت چیست؟ سخن
، ختوا تفستیر بتر را تأویتل نتا  ربتری جملته از  متقتد رانمفسّ از برخی .1
انتد؛ بواه خداوند مراا به یابیاست پی ارآنها  که معناست این به این و 4اندنهااه

 ــــــــــ
 .481 ، رجال، الحلی ااووا ابن .1
 .111 ، 11ج، بحار االنوار، باقر محمد، مجلسی .2
 .114 ، 11ج، همان .1
 الطبتری جعفتر أبو جریر بن محمد، القرآن( آی تأویل عن البیان )جامع القرآن تأویل فی البیان معجا .4

طبه، لالرسا ةؤسسم، شاکر محمد أحمد: المحقق، ق(111 – 224)  .ق1421، األولى عةال
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 است. شدهمی محسوب نیز تفسیر نوعی بهآنها  کار هرچند

ار پایان نویسنده مقاله از هرگونه انتقاا و یا نکته اصالحی اربارة این مقاله  ●
 کند.استقبال می

 نتيجه

 واگگتان معنتای تبیتین خواه است؛ خداوند کال  از ریبرااپراه هرگونه تفسیر
 به رسیدن و راهر از عبور خواه باشد؛ آیات راهری مراا به رسیدن جهت مشکل
 متراا توانتدمتی که است آیات مراا به یافتن است تأویل اما آیات. بارنی معنای
 و تاس تفسیر نوعی، تأویل، ایگر عبارتی به شوا. شامل را آیات بارنی و راهری

 .است خا  و عا  رابطه، تأویل و تفسیر رابطه، رو این از
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