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Abstract  
Amongst some Islamic and non-Islamic theologians, various issues have been raised 

regarding the issue of interpretation and permission or not. The problem of the 

research is to find the common meaning of the interpretation and to express the 

solution to the doubt about the interpretation through the analysis and description 

method, which uses the content of the interpretation, theology, and the source of the 

Hadith. Therefore, the most important achievement of the research is that according 

to the existing presuppositions in the issue of interpretation and expression of the 

reasons for the deniers explaining the criteria, the difference between the basis of the 

proponents of interpretation) and its defenders (positive verses of interpretation, 

refusing to carry the attributes of God in apparent meanings, hadiths indicating the 

permission of interpretation, refusing some texts from obtaining apparent meanings), 

criticizing them (refuting and resolving) and despite the differences in the 

interpretation of the verses, it can be said that the interpretation of the Qur'an and 

carries the meaning of the verses contrary to their apparent meanings is permissible 

in cases where carrying on the appearance of the word requires opposition to the courts 

of the Qur'an, religion and definite evidence. 
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 به تأویلی نگرش در اسالمی مذاهب تطبیقی بررسی و نقد
  (سلفیه کالم نقد بر تکیه با) وحیانی آیات

  ييد مجتبي جاللس
 رد،شهرک واحد انسانی، علوم و ادبیات دانشکده اسالمی، معارف گروه ،استادیار
 ایران ،شهرکرد شهرکرد، دانشگاه

  

  علي طاهري دهنوي
 یراز،ش شیراز، دانشگاه شیراز، واحد اسالمی، حقوق مبانی و فقه ارشد کارشناس

 ایران
  

 ایرانشهر کرد، ، فرخشهر دانشگاهاسالمی، گروه معارف  ،مربی سيد حسن جاللي
  

 چکیده 
 طر،م مختلفی مباحث آن عدم یا جواز و تأویل یمسأله خصوص در ییرآن و اسالمی متکلمان برخی میان در
 بهاتش به پاسخ در راهکاری بیان و تأویل خصوص در مشترک معنایی یافتن پژوهش مسأله. است شده
 بهره حدیثی و میکال تفسیری، منابع محتوای از راستا این در که است توصیفی و تحلیلی رو، با آن پیرامون
 موجود هایرضف پیش به توجه با که آنست گویای پژوهش دستاورد مهمترین اساس این بر. است شده گرفته
 زا سل  خودداری آیات، ظاهری معنای اخذ به مسلمانان مأموریت)منکران دالیل بیان و تأویل یمسأله در
 و( أویلت طرفداران مبنای تفاوت معیار، تبیین عدم ،(ص)رسول و خدا سوی از بیان عدم لزوم صفات، تأویل
 متناعا تأویل، جواز بر دال احادیث ظاهری، معانی به خدا صفات حمل امتناع تأویل، مثبت آیات)آن مدافعان
 مولش در نظرها اختالف ریم به و آنها( حلی و ناضی)بررسی و ناد با ،(ظاهری معانی اخذ از نصوص برخی
 ادیایمص در آنها، ظاهری معانی برخالف آیات معنای حمل و قرآن تأویل که گفت توانمی آیات، در تأویل
 مکانپذیرا و جایز باشد، قطعی ادله و دین ضروری قرآن، محکمات با مخالفت مستلزم کالم ظاهر بر حمل که
 .است

  .اسالمی مذاهب ن،متکلما قرآن، تأویل، ها:کلیدواژه
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  . مقدمه9
-بوده مناقشهو  از دیر باز مورد توجه مسلمان مسئله جواز تأویل قرآن از دیدگاه اندیشمندان

متکلمان و فایهان مسلمان ضمن پذیر، حجیت ظواهر آیات، قاطعانه  است. ایلب مفسران و
 در ماابل اند وهبر ضرورت تأویل برخی از آیات قرآن، بر اساس محکمات قرآنی تأکید کرد
نی بر شرعی مب ظاهرگرایان با استناد به اصل حجیت ظواهر قرآن و ادعای فادان دلیل و نص

 اند.جواز تأویل، هر گونه تأویلی را نفی کرده
ل جواز تأویل قرآن، ابتدا باید جایگاه تأوی موافاان و مخالفانقبل از بررسی دیدگاه های  

ها بیان دیدگاهسپ  به  قرار دهیم و رت اجمالی مورد اشارهاز منظر قرآن و روایات را به صو
معناى  المى از پذیر،بپردازیم. در قرآن آیاتى وجود دارد که بیشتر دانشمندان اس درباره آن

 و این آیات را بر معناى محتمل دیگری کردهاللفظى این دسته از آیات پرهیز ظاهرى و تحت
آیاتى که در آنها صفاتى چون یضب، استهزا، مکر، . اندکردهحمل  ستکه خالف ظاهر آنها

نور، تعجب، ظاهر و باطن به خداوند نسبت داده شده را بر ییر معنای ظاهری این الفاظ حمل 

« جاء امر ربّک( »22، ۶۴)فجر/  ﴾جاءَ رَبُّكَ﴿اند که مراد از ه طور مثال گفتهاند. بکرده
« قدرت یا احسان الهى»، «ید»ز و مراد ا (1۱:۱7۹،ق۱۹۱۸فخر رازی، ر.ک؛ )است
 فخرر.ک؛ )است« استیال »، «استوا بر عر،»یا مراد از (۱2:۹1ق،۱۹۱۸فخررازی، ر.ک؛ ت)اس

 .(7 -۸: 22ق،۱۹۱۸رازی، 
ند. لکن اایلب مفسران اهل سنت وشیعه ضرورت تأویل برخی از آیات قرآن را پذیرفته 

و بدون توجه به دیدگاه مفسران  نندکوهابیت همه آیات را بر معانی ظاهری آنها حمل می
اهل سنت، شیعه را به جهت اعتااد به جواز تأویل قرآن مورد طعن و انتااد قرار داده و شیعه 

با توجه یه این که قرآن کریم به صراحت از تأویل آیات  کنند.تأویل نادرست میبه را متهم 
ت، اسمعرفی بیان کردهخدای متعال و راسخان در علم  آن را مخصوص سخن گفته است و
توان اصل وجود معانی تأویلی قرآن را انکار کرد و قرآن را فاقد معانی به همین جهت نمی

مردود  کید بر اصل ظاهرگراییأدیدگاه قائلین به تأویل را با ت تأویلی ییر ظاهری دانست و
  دانست.
ا آن ان مسلمان بتفسیر قرآن از یک سو و مواجهه مفسِّران و متکلم اصل ضرورت فهم و 

دسته از آیاتی که معانی ظاهری آنها با محکمات قرآن و روایات تعارض دارد، نظیر آیاتی 
خدا  امثال آنها به و که در آنها صفاتى چون، وجه، دست، نف ، رؤیت، شنیدن، دیدن، استوا
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رخی ب مسئله تأویل بوده است. هپیش زمینه ها و عوامل پرداختن ب ازنسبت داده شده است، 
از فرقه های ظاهر گرا به ظواهر آیات متشابه تمسک جستند و به معنای ظاهری آنها معتاد 

متکلمان به تأویل این دسته از آیات پرداختند و آنها را به معانی  شدند، و بسیاری از مفسران و
 .مناسب با دالیل عالی تأویل کردند

است دهیل آیات قرآن را نفی نکراین حایات که قرآن کریم به طور کلی تأوبا توجه به  
 گوید و همچنین با توجه به برخی اصولبلکه خود از تأویل داشتن برخی از آیات سخن می

 و ضرورت تنزیه رات ربوبی از صفاتحایای و کامل توحید ضروت ایمان به  :قرآنی نظیر
د متشابهات بای در این موارد قرآنی هستیم وآیات ناگزیر از تأویل برخی از  سلبی و جسمانی،

که با دیگر محکمات قرآن از حمل آیات بر معانی ظاهری آنها  را به محکمات ارجاع داد و
سیره  و این رهیافتی است که خود قرآن و سخن و اجتناب کردو سنت مخال  است، 

 کنند. نیز آن را تأیید می)ع(  و اهل بیت)ص( پیامبر

 . پیشینة پژوهش2
 علی محمد« مخالفان و موافاان نگاه از تأویل»ی چون؛ در خصوص موضوع پژوهش آ ار

 رساله هب نگاهی با تأویل به یزالی رویکرد بررسی تأویل؛ و یزالی ابوحامد. »۱1۶۱محمدی،
تأویل  عرصة در ولدسلطان نوگرایانة هایاشارت» .۱1۴۱زارع، مهدی کمپانی« التأویل قانون
 حایات. »۱1۴۴ ابت و همکاران،  هدی ملکم« متادم عرفانی آ ار به توجه با قرآن آیات
است که پژوهش حاضر و... به رشته تحریر در آمده ۱17۸محمدهادی معرفت، « قرآن تأویل

به ریم همپوشانی جزئی در مفاهیم و کلیات، در رویکرد تطبیای کالمی به مذاهب اسالمی 
 است.به ویژه سلفیه در موضوع تأویل، از آ ار تدوین یافته دارای تمایز 

 روش پژوهش .3
گیری از فحوای منابع تفسیری، کالمی و حدیثی، با شیوه تحلیل محتوا پژوهش حاضر با بهره
ها در صدد یافتن معنایی مشترک در خصوص تأویل و تبیین راهکار در و توصی  داده

 گویی به شبهات پیرامون آن است.پاسخ
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 . معاني تأویل4
ان اسالمی اعم از شیعه و سنی مورد تبیین قرار گرفته اصطال، اندیشمند لغت و در تأویل
 است. شده

 اصطالح و تفسیر در لغت.4-9
تفسیر و تأویل در عرف مفسران پیوندى معنایى دارند، از این رو در ماام بحث درباره تأویل، 

سران ر مفلذا قبل از پرداختن به معنای تأویل از نظ، باید به ارتبا  آن با تفسیر نیز توجه داشت
بررسی  و سپ  به تبیین معنای تأویل وکرده اهل سنت ابتدا معنای تفسیر را بررسی  شیعه و

دانشمندان   .پردازیمجواز یا عدم جواز تأویل می دیدگاه های مفسران فریاین در خصوص
 اند:علوم قرآنی و مفسران قرآن تعاری  متفاوتی از این اصطال، ارائه کرده

ز تفسیر علم به معانی قرآن و فنون ایراض آن ا» ن گونه معنا کرده: تفسیر را ای شیخ طوسی
قبیل قرائت، معانی، اعراب و شناخت متشابه و جواب از اشکاالت ملحدان و مخالفان 

علم به نزول آیات و سور قرآن و قصصو »گوید: زرکشی می(. 1 -2: ۱ ،تابیطوسی، )«است.
حکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و خاصو عام و اسباب نزول و ترتیب مکی و مدنی بودن و م

. (۱۸۴: ۹ق، ۱۹2۱؛ سیوطی، ۱۹۶: 2 ق،۱۹۱0 زرکشی،) «مطلق و ماید و مجمل و مفسر
فیت گوید: تفسیر علمی است که در آن از کیابوحیان اندلسی درباره معنای تفسیر چنین می

نی که بر آن در حال نطق به الفاظ قرآن و مدلوالت و احکام آن و مفرد و مرکب آن و معا
طبرسی تفسیر را به معنای . (۱0: ۱ ،ق۱۹20، شود)اندلسیشود بحث میترکیب حمل می

تفسیر را  یئامه طباطباعلّ(. ۱1: ۱، ۱172دانسته است)طبرسی، « کش  مراد از لفظ مشکل»
ی، ئباطباط)« استمتکفل بیان معانی آیات قرآنی و کش  مااصد و مدالیل آنها دانسته

 (.۶0: ۱ ،ق۱1۴0

 شناسان  تأویل از نظر لغت .4-2
به معناى بازگشت و رجوع « أول»از ریشه « تأویل»به نظر برخی از لغت شناسان، واژه 

فارس، ابن؛ 12ا1۸: ۱۱ ق،۱۹۱۹منظور، ابن؛ ۹17: ۱۸م، 200۱األزهری الهروی، ر.ک؛ است)
؛ ر.ک)انددانسته «و فرجامبه معناى یایت « آل» برخی دیگر ریشه آن را   .(۱۸۴: ۱ق، ۱۹01
و برخى نیز آن را مشتق از واژه ( ۱۸2۶: ۹ق، ۱۹0۹؛ جوهری، ۱۸0: ۱ ق،۱۹01فارس، ابن
: ۱ق، ۱۹2۸فیروزآبادی، ر.ک؛ اند)بیان کردهبه معناى بازگرداندن سخن به اوّل آن « اوّل»
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ى است که تى به یایگوید: تأویل بازگرداندن چیزرایب اصفهانى در تعری  تأویل مى. (7۴
: تابیرایب اصفهانی، ر.ک؛ است؛ یایت از نظر علم باشد یا از نظر فعل )از آن قصد شده

ر.ک؛ )است« صار إلیه»به معناى « ءُ إلى کذاآلَ الشی»گوید: که اصل تأویل از طبرى مى(. ۴۴
ی مرفعل یا ا بنابراین تأویل به معنای برگشت دادن کالم یا (2۸۱ -2۸0: 1ق، ۱۹۱2طبری، 

 ق، ۱۹01فارس، ابنر.ک؛ به اصل وهدف یایی آن، یا پیش بینی عاقبت فعل و امری است)
 .(۱۸0ا۱۸2: ۱

 تأویل در اصطالح مفسران .4-3
ر.ک؛ )اندانستهدکالم و کش  مراد حایای متکلم برخی از مفسران تأویل را به معنای تفسیر 

وقتی گفته . لذا (۱۶۹: 1، ق۱۹۱2؛ طبرى، ۱1: ۱ ،۱172طبرسی، ؛ ۱۸7: ۹ ق،۱۹2۱سیوطی، 
؛ فیروز آبادی، 2۸۹: ۱ق، ۱۹۱۹ابن منظور، ر.ک؛ ) «یعنى فَسَّرَه « اوَّلَهُ تأویالً»  شود:می
طبرى به جای (. ۱۸27: ۹ق، ۱۹0۹؛ جوهری، 12: ۱۹ق، ۱۹۱۹؛ زبیدی، ۱27۸: 2 ق،۱۹2۸

، تفسیر آیه مراد وی از تأویل است، واستفاده کرده« تأویل»از عنوان « تفسیر»اصطال، 
.ک؛ راست)آلوسی نیز تأویل را مترادف تفسیر دانسته  (2۸0ق: ۱۹11سبحانی، ر.ک؛ است)
الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل »زمخشرى نیز نام تفسیر خویش  (.۶1: 1 ،۱۹۱۸آلوسی، 

 متکلمان تأویل را به معنای ایلب مفسران و نهاده است.« و عيون األقاويل فی وجوه التأويل
ل از معنای ظاهری لفظ و حمل به معنای مرجو،، بر اساس دلیلی قطعی )قرینه منفصله( عدو
: 1ق، ۱۹07؛ الطوفی، ۶0: ۱ق، ۱۹2۱؛ ابن ا یر، 1۶7: ۱ق، ۱12۹یزالی، ر.ک؛ اند)دانسته
نویسد: مراد از تأویل، بازگرداندن ظاهر لفظ از معناى اصلى به در نهایه مى ابن ا یر. (۸۴۴

 به تأویل: گویدمی سبکی(. ۶0: ۱، ق۱۹2۱ابن ا یر، ر.ک؛ ل بر آن قائم است)معنایى که دلی
 روى از تأویل چنانچه و است مرجو، که محتملی معنای بر آیه ظاهری معنای حمل معناى
 فاسد أویلت باشد، نامعتبر دلیلی اساس بر اگر و است صحیح تأویل آن بود، صحیح دلیلى
: 2و  ۱۶: ۱م، 2000 ،؛ رهبی۴1: ۸ ،۱1۸۸ داورپناه، ؛1۶۱: 2ق، ۱۹2۱سیوطی، ر.ک؛ )است
العطار،  ابن الدین إبراهیم؛ عالء بن ؛ علی۱۱۹۶: 1 ،ق۱۹۱۸ ،صالح بن الرحمن عبد؛ 2۸
 .(۱10ق: ۱۹12
در قرآن آیات محکم و متشابه وجود دارد، در این گونه آیات مفسر باید آیات متشابه  

 ﴾ءٌشَیْكَمِثْلِهِ  سَلَيْ﴿یة آ( را به ۱0)فتح/ ﴾اللّهِ يَدُ﴿: ؛ مثالًتأویل ببردرا به محکمات 
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در واقع مفسّر توجیه معاولى براى آیات متشابه ارائه  و گرداند( بر مى۱۱)شورى/
ای از موارد به معنای بیان مصادیق تأویل در پاره(. 20: ۱ ،ق۱۹۱۶ ،معرفتر.ک؛ )کندمی

یا نتیجه یا  آیات ، حایات معانیخاصی است. تأویل قرآن خارجیمصداق یا تطبیق بر 
از . (۸: ۱، ۱۹۱۸ ،آلوسى؛ ۱۶: ۱م، 2000 ،رهبیر.ک؛ است) خبر یا عمل وقوع خارجی

آید که قرآن کریم عالوه بر معانى ظاهرى، داراى برخى آیات قرآن و روایات به دست مى
در احادیث زیاد به چشم « بطن»کاربرد تأویل به معناى معانى باطنى نیز است. 

در برخى روایات،  (7۶: ۶2، ق۱۹01 ،، مجلسی۱0: ۱، ق ۱1۶0 ،عیاشیر.ک؛ خورد)مى
؛ 2۱۸: ق۱۹0۹صفار قمی، ر.ک؛ است)ظاهرقرآن، به تنزیل، و باطن آن به تأویل معنا شده

  (.۴7: ۶۴ ،ق۱۹01مجلسی، 
با بنابراین (. ۱0: 2، ق۱۹0۹سیوطی، ر.ک؛ در روایت دیگری تأویل به معنای بطن آمده) 

توان ت، مىاسبه کار رفته« ظاهر یایل تنز» آن دسته از روایات که تأویل در برابراستناد به 
امه علّاز دیدگاه . (۸7: ۶، ۱1۶2جمعی از نویسندگان، ر.ک؛ گفت مراد از تأویل باطن است)

تأویل عبارت از حایات عینی و وجودی که مبدأ اصلی همه آیات قرآن است که  طباطبائى
و مدلول  ، از سنخ الفاظ،تأویل قرآن آیات قرآن نسبت به آن حایات متعالی جنبه مثال دارد.

هاى الفاظ و کش  مصادیق خارجى مفاهیم و اخبار نیست، بلکه از امور خارجى و عینى 
، ۹۴، 2۸: 1ق، ۱۹۱7طباطبائی، ر.ک؛ اند)ت گرفتهأاست که احکام و معارف قرآن از آن نش

ه ب آن مستند و نسبتش به آیات قرآن نسبت رو،ه در واقع موضوعات قرآن ب و (۸۹، ۸۹، ۸2
، ایشانبه نظر  (۸۸: 7، ۱17۹؛ موسوی همدانی، ۶2: 1، ق۱۹۱7همان، ر.ک؛ )استجسد 

 و است ی فراتر از حیطه الفاظتان معانی الفاظ نیست، بلکه حایاتأویل از نوع مفهوم و بی
 ای برای درک حاایق وجودی قرارجهت تاریب به رهن، الفاظ را وسیله به خدای سبحان

  .(۹۶ -۹۴: 1، ق ۱۹۱7، یائطباطبر.ک؛ است)داده

  

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
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 نظریات قرآن تأویل به مذاهب نگاه

 تشیع
 

 بر آیه ظاهری معنای حمل - .است آیه تفسیر تأویل، از مراد -
 به - .متشابه آیات براى معقولى توجیه - .مرجوح محتمل معنای
 از قرآن معارف و احکام که عینى و خارجى امور - .«بطن» معناى

 .الفاظ حیطه از فراتر حقیقیتی - .اندگرفته نشأت آن

 تسنن

 و نص. 1شرط؛  چند به تأویل جواز
 بدون و باشد مجمل. 2. نباشد ظاهر
 به حمل بر لفظ قابلیت. 3. باشد قرینه
 کافی دلیل وجود. 4. ظاهر خالف معنای

 سازگاری. 5. ظاهری معنای اراده عدم بر
 .سنت و قرآن هایآموزه با مؤوّل معنای

 فسیرت با معنای مترادف و لغوی معنای همان ظاهرگرایان؛ و سلفیون
 اینان)است خبر یک عینی تحقق و فعل عاقبت معنای به یا و است

 و شمرده متأخران ساخته را مرجوح معنای به تأویل تعریف
 (.نیستند قائل تأویل گونه این برای اعتباری
 ملح و ظاهری معنای از نظر صرف معنای به متأخرین؛ سلفیون

 .است شده تعریف مرجوح معنای بر
 بر بوبر ذات مقام شایسته غیر و تشبیه بر دال آیات حمل معتزله؛
 .تجسیمی غیر معانی
 ترادفم تأویل - .متکلم حقیقی مراد کشف و کالم تفسیر -سایر؛ 
 معنای به حمل و لفظ ظاهری معنای از عدول معنای - .تفسیر

 اهرظ بازگرداندن - (.منفصله ینهقر) قطعی دلیلی اساس بر مرجوح،
 معنای هب -.است قائم آن بر دلیل که معنایى به اصلى معناى از لفظ
 .طنب معنای به -.خاص خارجی مصداق بر تطبیق یا مصادیق بیان

 وهابیت
 و ظاهری معانی از برداشتن دست منظور به کریم قرآن تأویل رد

 .اشظاهری غیر معنای بر حمل

عدول از معنای ظاهری لفظ و حمل تأویل تبیین شد معنای مورد نظر ما از بر اساس آنچه  
رآن، حایات قتأویل است. به عبارتی  به معنای مرجو،، بر اساس دلیلی قطعی )قرینه منفصله(

یاد  «بطن»که در مواردی از آن به  است خبر یا عمل یا نتیجه یا وقوع خارجی آیات معانی
هد آمد او این معنا چنانچه خو فراتر از حیطه الفاظ است فهمی تأویل حایاتشده است، لذا 
معنای به ا ر تأویلاند دارای تفاوت است، زیرا آنها از تأویل ارائه کرده سل با آنچه متادمین 

یا عاقبت فعل و تحاق عینی  (۱۶۱: ۱ ق،۱۹0۶ ،ابن قیمر.ک؛ )لغوی و مترادف با معنای تفسیر
د ادانند)کما اینکه برخی از مفسرین شیعه نیز از تأویل و تفسیر بجای هم یمی یک خبر
 و به معنای صرف نظر از معنای ظاهریایشان  تأویل از نظر متأخریناند(، در حالی که کرده

و  ۸۸: 1 ،ق۱۹2۸ابن تیمیه، ؛ 2۶ق: ۱۹01 ،جرجانیالر.ک؛ حمل بر معنای مرجو، است)
 سلفیون و ظاهرگرایان تعری  تأویل به معنای مرجو، را ساخته متأخرانکه البته  .(1۸: ۸ج

؛ ابن 2۶۶: ۱1، ق۱۹2۸ ،ابن تیمیهر.ک؛ قائل نیستند) آنبرای  یچندان باریو اعتبرشمرده 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%A8%D8%B1
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اما فارق از این اختالف توصیفی و بیانی از تأویل در کالم این  .(۱7۶: ۱ق، ۱۹0۶ قیم،
مذاهب، ناد و ارزیابی اصلی پژوهش ناظر به نظریات و گفتمانی)با قطع نظراز گرایش به 

ی ی ظاهرگرایی در مواردی که شبهه تجسیم و اندیشهنوعی مذهب( است که تأویل را حت
مفر  ایجاد شود، نپذیرفته و با طر، دالیلی در صدد انکار تأویل برآمده باشد. لذا بحث 
اختالفی و در واقع انتاادی ما نسبت به برخی مذاهب نظیر )بعضی از( سلفیه ناظر به مواردی 

 دینی گردد. است که انکار تأویل مستلزم انکار برخی ضروریات

 تأویل صحیح از نظر اهل سنت.4-4
معنای تأویل در نزد سل  همان معنای لغوی و مترادف با معنای تفسیر چنانچه تبیین گشت 

و یا به معنای عاقبت فعل و تحاق عینی یک خبر  (۱۶۱: ۱ ق،۱۹0۶ ،ابن قیمر.ک؛ )است
 و حمل بر معنای مرجو، هریاست. اما تأویل از نظر متأخرین به معنای صرف نظر از معنای ظا

. (1۸: ۸و ج ۸۸: 1 ،ق۱۹2۸ابن تیمیه، ؛ 2۶ق: ۱۹01 ،جرجانیالر.ک؛ تعری  شده است)
سلفیون و ظاهرگرایان تعری  تأویل به معنای مرجو، را ساخته متأخران می شمارند و چندان 

 ن قیم،؛ اب2۶۶: ۱1، ق۱۹2۸ ،ابن تیمیهر.ک؛ اعتباری برای این گونه تأویل قائل نیستند)
 .(۱7۶: ۱ق، ۱۹0۶
بر از آن خآیه نف  وجود خارجیِ که واقعیت وعبارت از را حایات تأویل  ابن تیمیه 
، یا در آینده دباشاعم از اینکه در گذشته اتفاق افتاده و تحاّق خارجی یافته  .دانسته است داده

تأویل وی نظر  از .(۱۴۸: 1، ق۱۹۱۹؛ رشیدرضا، 1۸: ۸، ق۱۹2۸ابن تیمیه، ر.ک؛ تحاق یابد)
قرآن اگر موافق مدلول لفظ و مفهوم ظاهری کلمه باشد این همان تفسیر و بیان مراد متکلم 

و احتمال مرجو، را بر اساس دلیل و شاهدی  برداشتهاگر از احتمال راجح دست اما است 
یر سای با ظاهر آیه دیگر تفاگر آیه، لذا ایمدهیم آیه را تأویل بردهکه وجود دارد ترجیح 

ای دست برداشته و به معنای شود و الزم شود که بر اساس آیات دیگر قرآن از ظاهر آیه
تأویلی  لکن خالف ظاهر حمل شود، چنین تأویلی صحیح است و موافق کتاب و سنت است.

 .(2۱: ۸، ق۱۹2۸ ،ابن تیمیهر.ک؛ که بر اساس کتاب و سنت نباشد، تأویل ناصواب است)
ر.ک؛ ارد)شمقرآن و سنت باشد را تأویل صحیح می موافق نصوص ابن قیم نیز تأویلی که

 . (۱۶7: ۱، ق۱۹0۶ابن قیم، 
 ظاهر نباشد. و نص. ۱؛از نظر علمای اهل سنت تأویل با چند شر  جایز استبه طور کلی  
لفظ قابلیت حمل بر معنای . 1 که مبین ابهام باشد وجود نداشته باشد.ای مجمل باشد و قرینه. 2
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دلیلی کافی که روشن کند مراد متکلم معنای ظاهری نیست در . ۹هر داشته باشد. خالف ظا
های قرآن و سنت سازگار معنای مؤوّل با آموزه. ۸. (۸0: 1ق، ۱۹0۹ اآلمدی،اختیار ما باشد)

از نظر ابن تیمیه و  .(۱۶7: ۱، ق ۱۹0۶؛ ابن قیم، 11۸: ۱ق، ۱۹۱۹خلیفه، حاجیر.ک؛ باشد)
نای ظاهر کالم و حمل بر خالف ظاهر اگر بدون دلیلی از کتاب و سنت ابن قیم عدول از مع

 .(2۱۸، ۱۶7: ۱، ق۱۹0۶ابن قیم، ر.ک؛ باشد، باطل و مردود است)

 تأویل قرآنهای امکان فرضپیش .5
فرض  نوان پیشچند اصل را به ع توانمیتأویل  امکان سنجییا حداقل  برای ا بات ضرورت
 .مورد توجه قرار داد

 شمارقرآن بر معارف عمیق و حقایق بيشمول  .5-9
، ۱01، ۱۸به زبان عربی مبین نازل شده است)نحل/کریم آیات قرآن قرآن طبق تصریح 
 بولق( و بیشتر آیات قرآن قابل فهم برای همگان است، و این مطلب مورد ۱۴۸، 2۸شعراء/ 

سویی دیگر باید  اما از (۴۶ -۴0: ۱، ۱1۴1جوادی آملی، )استایلب اندیشمندان مسلمان 
یات اعتاادى و دارای کلمعرفتی و مشتمل بر معارف عمیق چون قرآن کریم توجه داشت که 
ص( که )تفسیر درست دارد. پیامبر اکرم ، نیاز به وجوه مختل  معنایی استو احکام، تادیم 

ى رخبفسیر به شر، و تنزول آیات، همان آیاز عهده دار ابالغ و تعلیم آیات الهی است، از 
ابن خلدون، مادمه ابن پرداخت)میکلمات و عبارات مبهم و تعیین ناسخ و منسوخ آیات 

 (.۹1۴ -۹1۶خلدون: 
است و معنای ایلب آیات آن برای هدایت همه مردم نازل شدهاین اصل که قربنابراین  

. ستامطلبی است که خود قرآن کریم آشکارا آن را بیان کرده، برای عموم قابل فهم است
آیات ی برخمعنای تأویلی داشتن با ، درک بودن بسیاری از مفاهیم آیات قابل فهم و لکن

اظر نبرخی از آیات  واست معانی باطنی  زیرا آیات قرآن داراى معانى عمیق و .منافاتی ندارد
ست کند که دارای حاایق تأویلى اقرآن کریم تصریح می .ییبی استییر مادی و  به حاایق

وما يعلم تأويله االّ اهلل و الرّاسخون ﴿کنند. و راسخین در علم درک نمیا که آنها را جز خد
 تأویل برساند، تواند ما را به ضرورت. البته این عدم منافات نمی(7آل عمران/ ) ﴾فی العلم

منتها لزوم فهم پیام الهی و پرهیز از ناض حکمت پروردگار در ارسال کتاب این ضرورت را 
توا با در نظر گرفتن شرایط الزم و متان، از قابلیت تأویل پذیری سازد که محایجاب می
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برخوردار باشد. زیرا تأویل امری است که به صراحت مورد اشاره قرآن قرار گرفته و در نص 
توان برخی روایات نیز بدان اشاره گردیده است، لذا در موقعیت و جایگاه متناسب که نمی

 ن پرداخت، قابل اعمال خواهد بود.  معنای ظاهری را مراد دانسته و بدا

 بر آیات محکم و متشابه شمول قرآن .5-2
 کم ومتشابه استقرآن کریم به صراحت بر این که این کتاب دارای دو گونه آیات مح

 رُهُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَ﴿ تصریح کرده است.
آل ) ﴾ويلهِأمُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ ت

ای است که از نظر داللت، روشن است و هرگز در آن، دو احتمال ، آیه«محکم» (7عمران/
ور آن متزلزل است و احتمال چند معنا در مورد ای است که ظهآیه« متشابه»وجود ندارد و 
دلیل روشنی که مبین یک معنا از چند معنای محتمل باشد، در دست  آن وجود دارد و

بِّها رَ إِلى﴿ة شریف ةعنوان مثال در تفسیر آیبه (. ۸۸: 1، ۱17۹موسوی همدانی، ر.ک؛ نباشد)
شورى/ ) ﴾ءٌلَیْ َ کَمِثْلِهِ شَیْ ﴿ را به آیه آن اى متشابه است، بایدکه آیه (21قیامت/) ﴾ناظِرَةٌ

نظر کردن » که معنایم گردد ارجاع داد تا معلو (۱01)انعام/ ﴾ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ﴿ة و آی (۱۱
ر.ک؛ ) در کتاب عیونشیخ صدوق  دیدن حسی و ظاهری به وسیله چشم نیست.« و دیدن خدا
ایت آورده که فرمود: کسى که متشابه را ، از حضرت رضا )ع( رو(2۴0: ۱، ق۱17۶صدوق، 

، ۱17۹موسوی همدانی، )«به محکم قرآن برگرداند، بسوى صرا  مستایم هدایت شده است.
گردد که در مواردی استنبا  معنای صحیح در گرو تأویل آیات . لذا مشاهده می(۱0۸: 1

 است.

 مراتب بودن معارف قرآن کریمذو .5-3
نیاز مرتبه بى. ۱؛ سهولت و صعوبت فهم، سه مرتبه دارند ،فاخ، معارف قرآن از جهت ظهور

فراتر از فهم توده ای که فهم آن . مرتبه2 از تفسیر که درک آن برای همه افراد میسور است.
. مرتبه ویژه پیامبران الهى و راسخان در 1 یابى به آن نیازمند شر، است.دست است ومردم 

؛ قمی، 1۱1: ۱، ق۱۹۱۸حویزی، ردم میسور نیست)علم که دسترسى به آن، برای عموم م
اى از معارف قرآن دوم که بخش عمده ، مرتبهتبااین مر میان . در(12: 1، ۱1۸۶مشهدی، 
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ون متمادى شمار در قرو نگار، و تدوین تفاسیر بى است نیازمند تفسیر و گیردرا در برمى
 است.براى پاسخگویى به همین نیاز بوده

ست به این معنا نیقرآن از نظر معنا دارای مراتب مختلفى است، عیت که اما اصل این واق 
اى ه مرتبهب هر معنایى مخصوص زیرایک لفظ در بیشتر از یک معنا استعمال شده است،  که

با استناد به برخی از آیات (. پیرو این مطلب و ۸۹: 1، ق ۱۹۱7ی، طباطبائاز فهم و درک است)
د که شایستگى فهم بطون آیات در تمام مراتب آن در انحصار توان ا بات کرو روایات مى

ا رحایای آیات  تأویلزیرا خدای متعال، و اهل بیت )ع( معصوم است.  پیامبر خدا )ص(
 (7آل عمران /)﴾وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَما یَعْلَمُ تأویلهُ إِلَّا اللَّهُ﴿است. آنان شمرده  مخصوص

ان، نجار زادگدر علم پیامبر )ص( و اهل بیت معصوم )ع( هستند) نراسخا راستینمصداق  و
؛ ۶۸: ۱، ق۱1۶0عیاشی، ) در مصادر شیعى روایتى با سند صحیح از امام باقر )ع((. ۸2: ۱1۶1

( ۱۸0: 2، ق۱۹0۹سیوطی، )عباس، و در مصادر اهل سنت از ابن (۱۴۸: ۹، ق۱۹0۹صفارقمی، 
طحی میت تأویل را در سکه این خود اه استری  شدهنال شده که بطن قرآن به تأویل آن تع

  دهد.آیات قرآنی مورد تأکید قرار می از مفاهمة

 بطون بودن قرآن ذو .5-4
چیستى باطن قرآن، از طرف دانشمندان اسالمی  قرآن عالوه برظاهر، داراى باطن است. درباره

خی دیگر آن را از نوع حاایق و بر دانندمی برخی باطن را از نوع معانى ؛دو نظر وجود دارد
برخى از مفسران برای ا بات بطون قرآن . (۱۸: ۱177بابایى،ر.ک؛ آورند)به شمار مى وجودى

: ۱، ۱۹۱۸؛ آلوسی، 2۸۹: ۱17۴بابایی و همکاران، ر.ک؛ )اندبه آیاتی از قرآن استدالل کرده
 ﴾ءٍكُلِّ شَیْ﴿اگر تعبیر . (۹۴نحل/)﴾ءٍلِّ شَیْوَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُ﴿آیه  از جمله (۱7

با همان شمول ظاهرى آن اراده شده باشد، روشن است که همه افراد طبق اصول محاوره و 
توانند همه چیز را از ظواهر قرآن استنبا  کنند، بنابراین بخش عظیمى وگو نمىقواعد گفت

مانند این حدیث که . فهمندمى از آن معارف به صورت بطنى خواهد بود و افرادى خاص
و چون این مطلب « من به آنچه در آسمان و زمین است، آگاهم» فرمایند: امام صادق )ع( مى

فرماید: در ام چون خداوند مىفرماید: این را از قرآن دانستهبر شنونده گران آمد، امام مى
ی کننده  ابت یلدل عمده. در واقع (2۸۱: ۱، ق۱۹2۴کلینی، «)قرآن تبیان هر چیزى هست

یات آ همین برخی از نیز است،معانى باطنی  دارای کریم عالوه بر معانى ظاهرى که قرآنآن
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. طبق روایاتی که در منابع اهل سنت و منابع شیعه وجود دارد وجود معانی بطنی اندو روایات
: ۱، ق۱۹0۹صفار، «)بَطْنٌ و لَها ظَهْرٌ وَاالّ  يةٌآلَيْسَ مِنَ الْقرآن » گردد؛برای قرآن  ابت می

ن : قرآندفرمودکند که جابر از امام باقر )ع( نال مىهمچنین . (11۱: ۱7ق، ۱۹0۶؛ نوری، 201
؛ عیّاشى، ۶۸: ۱، ق ۱1۶0عیّاشى، ر.ک؛ بطنى دارد و براى بطن آن نیز بطنى و ظهرى است)

؛ 1۹0:ق۱۹01؛ صدوق، 11: ۱، ق۱۹0۹؛ صفار، ۸۹۴: ۹، ق۱۹2۴؛ کلینی، ۶7: 1۸، ق۱1۶0
 (.20، ۱۴ق: ۱۹۱۸محدّث بحرانى، 

طور  کنند که بهو برخى از صحابه نال مى( ص)اهل سنت نیز روایاتى را از پیامبر خدا  
حزم؛ ؛ ابن1۱۸: 7، ق۱۹0۶هیثمى، ر.ک؛ د)صریح داللت بر وجود بطون براى آیات قرآن دار

 (27۸: ۱، ق۱172حبان، ابنر.ک؛ ح)سند برخى از این احادیث صحی(. 22: ۱، ق۱۹۱2طبرى، 
 کندنال می ابن مسعود از قول پیامبر)ص( .(۱۸2: 7، ق۱۹0۶هیثمی، ر.ک؛ اند)و برخى مو ق

، ابن عساکر)«نزد علىّ بن ابى طالب علم ظاهر و باطن قرآن است»که آن حضرت فرمود: 
  (.۹1: 2ق، ۱17۴؛ ابن شهرآشوب، 2۸، 1ق، ۱۹۱۸
ر.ک؛ )ییزالنظیر:  افرادیاز جمله  شمندان بسیاریمفسران، محد ان و دان ترتیببه هر 

 را وجود بطون براى قرآن (۱۶: ۱ق، ۱۹۱۸آلوسی، ر.ک؛ )آلوسى( 1۸۸: ۱، ۱1۸۱یزالی، 
رهبى . (۸۶: ۱1۶1؛ نجار زادگان، 2۸۹: ۱17۴بابایی وهمکاران، ر.ک؛ اند)امرى مسلّم شمرده

، این حایاتى است که ما نیز آن را گویند: قرآن ظاهرى و باطنى داردنویسد: امامیّه مىمى
 (.2۶: ۱م، 2000رهبی، ر.ک؛ پذیریم چون نزد ما روایات صحیح در این باره وجود دارد)مى

فهمند و باطن آن معانى است ظاهر قرآن همان است که دانشمندان مى گوید:نیشابورى مى
ه خدا سیده، علم آن را بکه بر آنان پوشیده است، ولی در این مورد بنا به دستورى که به ما ر

 .(2۸: ۱ق، ۱۹۱۸نیشابوری، ر.ک؛ گذاریم)مى وا

  به آیات متشابهتأویل عدم اختصاص  .5-5
 به آیات متشابه ندارد، بلکه تمامى قرآن تأویل تأویل اختصاصاز دیدگاه برخی مفسرین 

 و ندآیات محکم نیز قابلیت تأویل دارلذا  (.7۹: 1، ۱17۹موسوی همدانی، ر.ک؛ دارد)
-ه عنوان مثال، قرآن مىاتمّ موضوع است. ب ماصود از تأویل آیات محکم، کش  مصداق

این آیه از آیات محکم است نه متشابه، ولی  (۸)حمد/﴾إِهدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم﴿فرماید: 
ر را  به پیامبص ،در روایاتمثالً اند، احتماالت مختلفى داده« صرا  مستایم»مفسران در تفسیر 
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مسلّماً این نوع تأویل در ماام بیان مصداق اکمل  که است( و جانشینان او تفسیر شده)ص
 ند.ااست، زیرا تنها تمام پیامبران و اولیاى الهى هستند که همواره بر صرا  مستایم بوده

 مخالفان تأویل بررسي دیدگاه موافقان و .6
ویت یا الاقل امکان تأویل را تاتوانند موضع ضرورت هایی که میپ  از تبیین پیش فرض

 تأویل خواهیم پرداخت. های متاابل در حوزهکنند، اینک به بیان و بررسی دیدگاه

 دیدگاه مخالفان تأویل قرآن  .6-9

 ودانسته را مردود  یات قرآنتأویل همه آمذاهب اسالمی اندیشمندان  بسیاری از مفسران و
و در  ضابطه همه معارف دینبه تأویل بیر منجر شود این ام معتادند که اگر باب تأویل باز
( و فرو رفتن در 1۸۱: ۴، ق۱۹۱۶الااسمی، ر.ک؛ سنت) نتیجه تحری  تعالیم قرآن و

 .(2۸7: 2ق، ۱۹۱۸فخر رازی، ر.ک؛ شود)اختالفات نامحدود می

 تأویل  دیدگاه سلفیه در خصوص .6-9-9

 و اردشمانسته و آنان را اهل بدعت میرا مردود دابن تیمیه دیدگاه قائلین به جواز تأویل 
ران و دیگ کدام از صحابه و ائمه اهل سنت و حدیث مانند احمد بن حنبلهیچست که مدعی

که تمام آنچه در قرآن . بدین معنا (2۱۶تا: بیابن تیمیه، ر.ک؛ )اندتأویل را جایز ندانسته
از (. ۸2ق: ۱۹20، المغراویر.ک؛ درباره صفات خداوند آمده را باید بر ظاهر، حمل کرد)

به معنای را ( ۸۹)مائده، « بل یداه مبسوطتان»در آیه: « اهید»معنای کسی نظر ظاهرگرایان اگر 
قوت و قدرت خدا بگیرد، این نوعی تحری  قرآن و دور شدن از مراد حایای خداوند 

الرحمن علی العرش ﴿ از نظر ابن قیم تأویل .(1۸: ۱ق، ج۱۹2۱ن، عثیمیر.ک؛ است)
. (1۶۹ -2۴2: ۱، ق۱۹0۶ابن قیم، ر.ک؛ ( به استیالء و قدرت باطل است)۸)طه/﴾استوی

( به قدرت درست 7۸)ص/ ﴾لما خلقت بيدی﴿ ةدر آی« یدی»همچنین از نظر وی تأویل 
: ۱، ق۱۹0۶ ابن قیم،ر.ک؛ یه دانست)توان تثنیدی تثنیه است و لذا قدرت را نمیزیرا  ،نیست
2۴2). 

https://www.library.tafsir.net/scholar/990
https://www.library.tafsir.net/scholar/990
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 تأویل  ۀدیدگاه وهابیت دربار .6-9-2
 نهاو آ هشتوهابیت تأویل قرآن کریم به این معنا که انسان از معانی ظاهری آیات دست بردا

و معتادند ما حق تأویل آیات قرآن را کنند رد می ،ا، حمل کندرا به معنای ییر ظاهری
. (۸۶۸: 2ق، ۱۹۱۱العز حنفی، ابن ابیر.ک؛ ما اخذ به ظاهر قرآن است)بلکه وظیفه  ،نداریم

های ظاهری آیات قرآن، بدون ارجاع متشابهات به محکمات، جواز تأویل وهابیت با برداشت
  کنند.آیاتی که در آنها صفات ظاهری و جسمانی به خدا نسبت داده شده را انکار می

را صفات به وسیله دالیل عالی صحیح نیست، زینویسد: تأویل معانی آیات شنایطی می 
عبدالعزیز بن باز به . (۱7: ۱ق، ۱1۹۸الشنایطی، ر.ک؛ عال قادر به درک صفات الهی نیست)

دانند و آیات صفات را با همان اهل سنت و جماعت تأویل را جایز نمیگوید: صراحت می
 .(۱0۸: 2 ،ق۱۹2۸ ،بازبنار.ک؛ دهند)معنای ظاهری آنها به خدا نسبت می

توانند خدا را با چشم ظاهری در روز قیامت علمای وهابی عموماً معتادند که بندگان می 
یت خدا با چشم ظاهری ؤو هیچ گونه تأویلی در مورد ر( ۱2: ق۱۹2۱عثیمین، )ر.ک؛ ببینند

تأویل تعابیری مانند گوید: صالح الفوزان می(. 1۸: ۸م، 20۱0باز، بنر.ک؛ انیز جایز نیست)
 و نیست صحیحرسیدن امر خدا، به هیچ وجه  آمدن، نزول، و امثال آنها به معنای اراده و

: ۱ق، ۱۹20 الفوزان،ر.ک؛ اند)تابعین صفات خدا را تأویل نبرده هیچ یک از صحابه و
گوید: تأویل به معنای صرف نظر کردن از معنای میاز دیگر علمای وهابی ابن عثیمن  (۱۱۴

ت، اگر بر اساس دلیلی متان باشد، جایز است. لکن تأویلی که دلیل ایا روای اتظاهری آی
: ۱، ق۱۹2۱عثیمن، ر.ک؛ و قرینه ای برای آن وجود نداشته باشد، بدعت و مذموم است)

 تأویل به معنای تطبیق برمصادیق اهل حدیث و ظاهر گرایان به ویژه وهابیت،از نظر . (۶۶
 ، اماستا اساس آیات دیگر قرآن و روایات جایز و همچنین تأویل به معنای تفسیر قرآن بر

رضا،  رشیدتأویل به معنای حمل معنای آیه بر خالف معنای ظاهری آن مردود است)
 .(۱۸0-۱۸۸: 1، ق۱۹۱۹
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 منکران جواز تأویل یادلهمحورهای  .6-9-3

هد مورد اشاره قرار خوامحور  ۹درسلفیون و وهابیت برای انکار تأویل  برخی ترین دلیلمهم
 گرفت.

از آنجا که و  مور به اخذ معانی ظاهری آیات و روایات هستندأمسلمانان م همه. 6-9-3-9

وان تمیلذا به خوبی مراد خداوند را ، استبیان عربی واضح به زبان کالم خدا و رسولش 
 و در خصوص کالم خداوند نیازی به تأویل نیست. فهمید

 صحابه وتابعین از هرگونهل  صالح یعنی سکنند که ادعا میمنکران تأویل .6-9-3-2

و رو، و سیره صحابه وسل   (7۱: ۱ ،م20۱۸)الفراء، کردندتأویل صفات خودداری می
 .(۱2: ۱، ق۱۹۱۱ تیمیه ابنشته و واجب االتباع است)برای ما حجیت دا

است که خدا و رسول )ص(خالف حق را بیان  آنالزمه دیدگاه مدافعان تأویل  .6-9-3-3

اند، که رسول )ص( مراد خود را به روشنی بیان نکرده که خدا و اشند یا گفته شودکرده ب
 .(۱۸-۱۸: ۸ ،ق۱۹2۸ ،ابن تیمیهاین بهتان عظیمی به خدا و رسول است)

ت تأویل اس گرایان هیچ معیاری برای آن که نشان دهد چه چیزی محتاجتأویل. 6-9-3-4

 أویل،تدیدگاه تجویز کنندگان الزمه  و لذا دهندیبه تأویل ندارد، ارائه نم وچه کالمی احتیاج
مبنای ؛ آن عالوه بر. (210-22۶: ۱ ،ق ۱۹0۶ ،ابن قیم جوزیبدون ضابطه است)تأویل 

 اتخار را بیهتش نفی اصل جهمیه دیدگاه هر کدام از اصحاب تأویل با یکدیگر متفاوت است.
رفته و قدریه اصل اختیار را پذی ،دنکنبا تکیه بر این اصل صفات خداوند را نفی می و کرده

، حکمت خداوند شیعه با اتکا به اصل عدالت و ،نهندقضا و قدر را کنار می تمام نصوص
 از مذاهب کالمی بر اساس یککه هر شودمیلذا مشاهده  برد.را تأویل می بسیاری از نصوص

فسیرهای دایش تکه نتیجه این امر پی کنندمی اصول مورد قبول خود اقدام به تأویل نصوص
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دست بر داشتن از ظواهر آیات و روایات طبق اصول تأویل است. بنابراین متعدد از متون دینی 
 .(212- 210: ۱ ق،۱۹0۶ ،ابن قیم جوزیر.ک؛ گرایان صحیح نیست)

 دیدگاه موافقان تأویل .6-2
ند در اداهل سنت معت متکلمان بزرگ شیعه و تأویل؛ بسیاری از مفسران و منکراندر ماابل 

توان از معنای ظاهری آیات و روایات عدول کرد و بر جایى که دلیل معتبری وجود دارد مى
 کرد. « تأویل»معناى خالف ظاهر حمل و اصطالحاً 

 جواز تأویل از نظر علمای اهل سنت  .6-2-9
متکلمان معتزله آیاتی که دال بر تشبیه هستند و معانی ظاهری آنها شایسته ماام رات ربوبی 

 .(۶2-۶۱م: ۱۴۶1احمد، ر.ک؛ کنند)نیست را بر معانی که مستلزم تجسیم نباشد حمل می
زنند تا وقتی که قانون تأویل را رعایت کسانی را که به تأویل دست می»گوید: یزالی می

توان تأویل را کُفر شمرد و حال بدعت کرد، چگونه می توان آنها را متهم بهکنند، نمیمی
، ییزال)« ی از فرق اسالمی نیست، مگر آنکه به نوعی ناچار از آن استاآنکه هیچ فرقه

 .(۶۸ق: ۱۹۱7
اب گوید: اگر بمی ضابطه همه نصوص دینیبیفخر رازی در مورد جایز نبودن تأویل  

اند و مدیگر چیزی از اصل شریعت باقی نمی تأویل بر روی همه معارف شریعت باز شود،
: ۱۹، ق ۱۹۱7ی، طباطبائر.ک؛ عی شرع را خواهد گرفت)گرایی جای ظواهر قطنوعی باطن

زمانی که با دلیل قطعی  ابت شد که خدای متعال منزه از جهت و جسمانیت است، . اما (۱12
واجب است که برای تعابیری که در قرآن و روایات درباره صفات خدا بیان شده معنای 

اگزیر قطعی عالی تعارضی مشاهده شد، ناگر بین ظواهر ادله نالی با ادله  صحیحی بیابیم، لذا
معنای ظاهری شان حمل از و آنها را بر معنایی ییر  هباید از ظواهر ادله نالی دست برداشت

 (.10۴: تابیفخر رازی، )«کرد
ک پاسخ کسانی که به ظواهر آیات تمس پذیرد و درالدین تفتازانی نیز تأویل را میسعد 
ر بر تنزیه و پاکی خداوند اقامه شده است. بنابراین دو راه بیشتدالیل قطعی  نویسد:اند میکرده

به خداوند واگذار شود، چنانچه شیوه پیشینیان  نکه علم این گونه نصوصآوجود ندارد یا 
است یا با تأویالت صحیح بر معانی مناسب حمل شود تا جلو طعن افراد نادان گرفته بوده

 (.۸۸- ۸1ق: ۱۹07فتازانی، تر.ک؛ شود، چنان که شیوه متأخران است)
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اند که آنچه از صفات خداوند در گوید: تمام علما از پیشوایان مسلمان، متفقنووی می 
قرآن و حدیث وارد شده و ظاهرآن، تشبیه صفت خداوند به خلق است، باید بر این اعتااد 

-۱۸: 1ق، ۱۹07مسلم، ر.ک؛ )حمل شود که مراد خداوند، ظاهر آن آیه یا روایت نیست
زمخشری آیات مربو  به وجه، دست، دیدن خدا و آیات مربو  به یضب و رحمت  (.۴۶

الهی همه را از معانی ظاهری آنها منصرف ساخته و به معانی تأویلی که مستلزم تشبیه و تجسیم 
 ۹۱: 2ق، ۱۹07؛ زمخشری، 107: ۱ق، ۱۹07زمخشری، ر.ک؛ است)نیستند حمل کرده

: حکم اوّلی آن است که هر صفتی را باید بر معنای حایای گویدشهرستانی نیز می. (22۶و
آن حمل کرد، و چنانچه مانع لفظی یا عالی وجود داشت، باید آن را تأویل برد و بر معنای 

 .(۹2: ۱ق، ۱۹۱۸ ،شهرستانیر.ک؛ ا، حمل کرد)مجازی

 منکران جواز تأویل لّةادپاسخ به  .7
ه ب ویل، اینک در دو محور پاسخ ناضی و حلیپ  از تبیین دیدگاه مخالفان و موافاان تأ

 مطر، شده از سوی مخالفین و منکرین تأویل خواهیم پرداخت.  جواب ادلّه

 پاسخ نقضي .7-9

از معنای ظاهری آیه عدول  (22فجر/) « وجاء ربك» آیه: تفسیر در  احمد بن حنبل. ۱-9-9
؛ ر.ک)استدانسته « واب ربّکجاء » را به معنای، «جاء ربک» وآن را تأویل برده  کرده و
 .(1۶۸: ۱0 ،تابیابن کثیر، 

الحجر االسود یمین اهلل فی » فرماید:در معنای این حدیث پیامبر )ص( که می. ۱-9-2
حجراالسود،  خدا بودنیمین است که مراد از آمده(۹۸7: ۱،  تابی حاکم نیشابوری،)« االرض

 .تارّب به خدا است

 نْمِ إِصْبَعَيْنِ بَيْنَ إِلَّا قَلْبٍ مِنْ َام» رسول خدا)ص( که فرمود:ث: حدی در مورد معنای. ۱-9-3
حسی  انگشتان به معنای اصابع خدا، مراد از (222: 1، ق۱172حبان، ابن)« الرَّحْمَنِ أَصَابِعِ
 .(211: ۱ ،تابی، یزالیر.ک؛ نیست)
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داند، در موارد میابن تیمیه نیز برخالف ادعای خود که تأویل را شرک و کفر . ۱-9-۹

كُلُّ شَیْءٍ ﴿ة شریفة . به عنوان مثال درباره معنای آیمتعدد، آیات قرآن را به تأویل برده است
مراد از وجه دین یا اراده خدای متعال یا عبادت  :نویسدمی (۶۶)قصص/﴾هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

: 2 ،ق۱۹2۸ن تیمیه، ابخدا است که از بین نخواهد رفت و برای همیشه باقی خواهد ماند)
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ ﴿ است؛ سوره مائده ۸۹آیه . نمونه دیگر (2۱۶: تابیابن تیمیه، ؛ ۹11

ر وی مراد که به نظ ﴾مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ
نه دست به معنای ظاهری  های خدا جود و عطای الهی استز بودن دستاز بسط و با

 .(۹۱2: ۹ق، ۱۹1۱ابن تیمیه، ر.ک؛ آن)
ای را با توان آیههمه مسلمانان اتفاق نظر دارند که می»گوید: ابن تیمیه به صراحت می 

و بدین وسیله از معنای ظاهری آن آیه منصرف  تفسیر کرد معنای ظاهری آیه دیگر
ابن  پیرو مکتب ابن قیم نیز که از شاگردان برحسته و. (2۱: ۸، ق۱۹2۸ابن تیمیه، ک؛ ر.شد)

نویسد: ما منکر تأویل نیستیم، زیرا خداوند آن را به طور کلی نفی نکرده می، تیمیه است
 و راسخان در علم شمرده است. از نظر ما تأویلی که موافق نصوص ولکن آن را مخصوص

. اما گویا (2۱۴-۱۶7: ۱، ق۱۹0۶ابن قیم، ر.ک؛ مورد تأیید است)سنت قطعی باشد صحیح و 
فسیر همان ت معنای تأویلی که ابن تیمیه و ابن قیم و دیگر علمای اهل سنت در نظر دارند،

روایات است و تأویل بر اساس ادله و براهین عالی و کالمی را قبول یا  نآقرآن با قر
 با دیگر آموزه های مسلم قرآن و عدم تناقضآن را شر  و  (۱۶-۱۴ق: ۱۹۱۶لو،، ندارند)
 (.۱0۴: ۱7، ق۱۹۱۴عادل، ابن)دانندمیسنت 

  پاسخ حلي .7-2

منکرین ی .پاسخ به محورهای ادله۱توان در دو قالب؛ اما پاسخ حلی به منکرین تأویل را می
 تبیین و مورد اشاره قرار داد. دالیل مدافعان تأویل. 2و 
 

 منکرین ی ادلّةپاسخ به محورها.7-2-9

 پاسخ در اما. استشده مطر، محور ۹در تأویل انکار برای وهابیت و سلفیون دلیل ترینمهم
 روایات و آیات ظاهری معانی اخذ به مسلمانان همه بودن مأمور بر مبنی اول محور به
 ینتبی نحوه هک بوده نیز باطنی معانی دارای بلکه نیست الفاظ ظاهر تنها قرآن که گوییممی
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 سل  خودداری ادعای( دوم محور)همچنین است، شده گزارده علم در راسخان عهده بر آنها
 آنکه منض نشده، محرز ما برای که است قطعی دلیل نیازمند وتابعین، صحابه یعنی صالح
 گاهدید الزمه اما. است آن تداول بر شاهدی ایشان معاصر از روایات بسیاری در تأویل وجود
 رادم یا کرده بیان را حق خالف( ص) رسول و خدا که نیست آن( سوم محور)تأویل مدافعان
 نحوه و هداشت تصریح بدان آیات در خداوند که بوده امری تأویل بلکه اند،نساخته روشن را

( ارمچه محور)تأویل همچنین. است داشته بیان مشخص افراد خصوص نیز در را آن کسب
 صورتهب هک وحیانیست کالم مخاطبین نیفتادن شبهه هورط به منظور به و مشخص معیار دارای
 .استشده گرفته قرار اشاره مورد اوصیای بیانات در محرز

 

 تأویل مدافعان دالیل .7-2-9-9
 آیات مثبت تأویل .7-2-9-2

 آیات أویلت و هستند تأویلی معانی دارای قرآن آیات که کندمی بیان صراحت به کریم قرآن
 و لتأوی امکان اصل کریم قرآن بنابراین. دانندمی علم در راسخان و متعال خدای فاط را

: رمودهف و کرده رد را تأویل برای راسخان ییر صالحیت بلکه است،نکرده نفی را آن جواز
 ممکن آنکه تأمل قابل نکته(. 7/ عمران آل)﴾العلم فی والرّاسخون اهللّ  اال تأويله يعلم وما﴿
 معنایی همان مراد بلکه نباشد، ظاهر خالف معنای بر حمل آیه این در تأویل از مراد است

 دارد وجود یزن امکان این البته که کنند،می یاد صحیح تأویل عنوان به آن از سلفیه باشد که
باشد کما اینکه این معنا یکی از وجوه تعریفی آنها برای تأویل  ظاهر خالف معنای مراد که
 میان رأی اداتح نوعی به علیه، متفق صحیح معنای همان پذیرفتن صورت در آنکه ضمن بود،

قاعده  از ارجخ امور تأویل، معنای اصل بر تحفظ ضمن و پذیرفته صورت مخالفین و موافاین
شوند که در واقع مراد لزوم تأویل کالمی است که ظاهر آن بر خالف ضرورت می رد آن

آن مستلزم امر خالف با رات حق  اعتاادی باشد)نظیر کالمی که برداشت ظاهری از دینی و
   مندی(.شود مثل تجسیم یا مکان

 امتناع حمل صفات خدا به معاني ظاهری آنها .7-2-9-3

 و جسیمت به منجر کنیم، حمل شانظاهری معانی بر را آنها اگر که هست تعبیراتی قرآن در
 انانس هیچ ؛«اسْتوی العَرْش یعل الرَّحمنُ» ؛«رَبّك جاءَ» ؛« يَدُاللّه: »مانند شد، خواهند تشبیه
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 توحید نافیم تشبیه و تجسیم زیرا. دهد نسبت خدا به را ظاهری صفات این تواندنمی مسلمانی
 رآن،ق محکمات با هماهنگ معنایی به و کرده تأویل را آیات این معنای باید ناگزیر و است
 آنها اهریظ معانی با را خبریه صفات وهابیت واقع در. کرد حمل عالی قطعی براهین و سنت
 اتهام از را ظاهرخود به گرچه هستند، تجسیم اهل جهت همین به و دهندمی نسبت خداوند به

 اهل اندیشمندان از بسیاری نظر از اما( 2۸۴: ۸ ق،۱۹2۸ تیمیه، ابنر.ک؛ )دانندمی مبرا تجسیم
 ابن ،(۱1۱: اتبی حمیری،ر.ک؛ ) حِمیری همچون معاصر سلفیان از برخی حتی و شیعه سنت،
 ظاهری عانیم بر را صفات زیرا هستند، تجسیم اهل وهابیت ویژه به او فکری پیروان و تیمیه
 . کنندمی رد را صفات تأویل هرگونه شدت به و کنندمی حمل آنها
 سیوطی ،(۶۶: 1ق،۱۹۱۸ آلوسی،ر.ک؛ )آلوسی همچون نیز سنت اهل علمای از بسیاری 
 ،(1۴۸: ۱2 ق،۱۹۱۸ رازی، فخرر.ک؛ ) رازی فخر ،(۱۹-۱1: 1 ق،۱۹2۱ سیوطی،ر.ک؛ )

 دندمعتا و دانسته نادرست را شانظاهری معنای بر خدا جسمانی صفات به ناظر آیات حمل
 صفات این امثال و پا دست، مانند: جوارحی و اعضا آنها در که روایاتی و آیات همه که

 به افعال و صفات گونه این ا بات ازیر. شود برده تأویل باید شده، داده نسبت خدا به ظاهری
 یدتوح الزمه که آن حال. است خداوند برای نیاز و ناص ا بات مستلزم آنها ظاهری معنای
 ینیازمند و جسمانی جوار، و اعضا داشتن و مخلوقات با مشابهت از متعال خداوند تنزیه
 (.۴۶-۱۸: 1 ق،۱۹07 مسلم،ر.ک؛ )است

 یلاحادیث دال بر جواز تأو .7-2-9-4

 ست؛اشده اشاره تأویل جواز به نیز( ع)بیت اهل و پیامبر روایات در کریم قرآن بر عالوه
 نعمت زا بعد خدا: فرمایدمی قرآن تأویل شناخت اهمیت درباره روایتی در( ص) اکرم پیامبر
-ادهند خود بندگان به را آن تأویل شناخت و خدا کتاب به علم از باالتر نعمتی ایمان،

: دفرمو( ع) علی به( ص)اکرم در جایی دیگر پیامبر (.۱۶2: ۴2 ق،۱۹01 مجلسی،ر.ک؛ )است
 این در .جنگیمی قرآن تأویل اساس بر تو و کردم جهاد دین دشمنان با تنزیل اساس بر من

 تنزیل زا مراد که شودمی معلوم بنابراین. استگرفته قرار تنزیل ماابل در تأویل روایت
 (.1۸۱: 2 ق،۱۹۱7 حجر،ابنر.ک؛ )است ظاهر از فراتر امری تأویل ولی ظاهراست،

 ردمم به را قرآن تأویل تو علی ای: »فرمایدمی با امام علی)ع( (ص)اکرم در موردی رسول 
 که شده نال سنت اهل روایی منابع همچنین در (.۱۴۸: ۱ ق،۱۹0۹ قمی، صفار) «آموزیمی
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 تَّأْوِيلَاَل عَلِّمْهُ وَ اَلدِّينِ فِی فَقِّهْهُ اَللَّهُمَّ: »نداکرده دعا گونه این عباس ابن برای( ص) خدا رسول
 طبرانی، ؛۸1۱: ۱۸ ق،۱172 حبان، ابن ؛2۸۸: ۱ ق،۱۹20 حنبل، ابن)«بِالتَّأْوِيلِ عَالِماً فَقِيهاً فَكَانَ
 نیشابوری حاکم ؛27۸: ۴ ق،۱۹0۶ هیثمی، ؛۸1۹: 1 تا،بی نیشابوری، حاکم ؛2۸1: ۱0 ق،۱۹۱۸
 (.  ۸۱7: 1 تا،بی نیشابوری، حاکمر.ک؛ )استدانسته صحیح را دیثح این
 تفسیر آن عانیم از یکی که رفته کار به گوناگونی معانی در تأویل گشت تبیین چنانچه 
 است، دیگر امری یا تفسیر روایات، این در تأویل از منظور که شود ادعا است ممکن و است
ث ما به آنچه گذشت بح توجه با که گوییممی اسخپ در. ظاهر خالف معنای بر لفظ حمل نه

فراتر از معنای مراد از تأویل در این مورد است و صرفاً با هدف تأکید بر لزوم تأویل در 
مواردی است که منجر به انتساب تجسیم یا خالف ضرورت اعتاادی به رات خداوند است 

 یان نمونه از امکان تأویل پذیریو مواردی که در اینگونه احادیث وارد شده صرافاً با هدف ب
 متون دینی است. 

 امتناع اخذ معاني ظاهری بعضي از نصوص .7-2-9-5
به  کنندکید میأبرخی از آیات ت قائلین به جواز تأویل بر ناگزیر بودن تأویل در خصوص

توان ای هستند که در بسیاری از موارد نمیمعارف و حاایق قرآن به گونهبرخی از  طوری که
به  ؛این آیات را باید بر اساس محکمات تأویل برد نها را بر معانی ظاهر شان حمل کرد وآ

وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ ﴿فرماید: قرآن کریم میعنوان نمونه 
؛ و آبى از آسمان برایتان (۱۱/انفال) ﴾ثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَقُلُوبِكُمْ وَ يُ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى

محکم،  هایتان رافرستاد، تا شما را با آن پاک کند؛ و پلیدى شیطان را از شما دور سازد؛ و دل
زیرا پلیدى و رجز  ،توان بر ظاهر، حمل کردرا نمىاین آیه  ها را با آن استوار دارد.و گام

نه ست و عاقالا هاآن اوهام و نفوس انسان یگاههاست و جانظایر آن و شیطان همان کفر، شک
بارد پاک شود. عالوه بر این نیست که مانند این امور با آب ظاهرى که از آسمان فرو مى
به  معنای ظاهر آیه باید مطابقکافر و مؤمن در استفاده از آب نازل از آسمان یکسانند، پ  

: اتبی، محمدبن نعمانر.ک؛ اى جز تأویل آن نیست)چاره ا، لذطهارت هر دو گروه حکم داد
تأویل سخن فرماید: امام على )ع( می. همچنین (۱۸۸: ۶، ۱1۶2؛ جمعی از نویسندگان، 1۴

آن است که  (۴۴ /صافّات) ﴾وَقَالَ إِنِّی ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّی سَيَهْدِينِ﴿ حضرت ابراهیم که گفت
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منظور او از رفتن به سوی خدا  است ودر راه او توجه کردهایشان به عبادت خداوند و تال، 
 .(۹۱۴: ۹، ق۱۹۱۸حویزی، ر.ک؛ رفتن جسمانى نیست)

 گیرینتیجهبحث و 
تی احایات تأویل و معنای آن اختالف نظر در خصوص و ییر آن متکلمان برجسته اسالمی

اهری عدول از معنای ظ تفسیر یا تأویل به معنای جواز هاناطه اشتراک این دیدگاه دارند که
مندی پژوهش . دیدیهاست برخی از نصوص خصوص ظاهر در معنایی ییرر حمل ب آیات و

فارغ از نوع تبیینی که از تأویل صورت پذیرفته، تأکید بر لزوم تأویل در مواردی است که 
الیل دضمن آنکه برداشت ظاهری از کالم منجر به انکار ضروری دین و احکام قطعی شود، 

 سل  .خودداری2اخذ معنای ظاهری آیات،  به مأموریت مسلمانان.۱مشتمل بر؛  ار تأویلانک
معیار،  تبیین .عدم۹رسول)ص(،  و خدا از سوی بیان .الزم آمدن عدم1صفات،  تأویل از
 مثبت .آیات۱مبنای طرفداران تأویل، در تاابل با دالیل مدافعان آن، با استناد به؛  .تفاوت۸

.امتناع ۹تأویل،  جواز بر دال .احادیث1ظاهری،  معانی به خدا صفات حمل .امتناع2تأویل، 
 توان از آن چنینظاهری، منجر به ناد و تحلیلی است که می معانی اخذ نصوص از برخی

 ملح که در مواردی ظاهر آنها، برخالف آیات معنای حمل قرآن و تأویل نتیجه گرفت که
، شرعی شود قطعی قرآن، ضروری دین و ادله اتمحکم با ظاهر کالم منجر به مخالفت بر

  .است پذیرامری ناگزیر و امکان
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 .اهللفضل .یطباطبائیزدى  به تصحیح. مجمع البیان فی تفسیر الارآن .(۱172) .فضل بن حسن ،طبرسى 
 ناصر خسرو. :تهران

-التركی: ت) الطحاوية العقيدة شرح .ق(۱۹۱۱) .لترکیا المحسن عبد بن اهلل عبد ،العز أبی ابن
 .الرساله مؤسسة :بی جا .(األرناؤوط

 الجوزی. دارابن :ریاض .االثر و الحديث غريب فی النهايه .ق( ۱۹2۱) .محمد بن مبارک ،ا یر ابن
 اسالمیه. :تهران .چا  دوم .ن وتمام النعمةکمال الدی .،(۱1۴۸) .علیمحمدبن ،ابن بابویه قمی

أشرف على جمعه  .مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن باز .م(20۱0) .عبد العزیز بن عبد اهلل بن بازا
 نا.بی :جابی .محمد بن سعد الشویعر وطبعه

 :لشيمی شحاتةد امحمالمحاق:  .اإلكليل فی المتشابه والتأويل .(تابی) .ابن تیمیه أحمد بن عبد الحلیم
 .دار اإلیمان

 بن علی محاق: .الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح .(ق۱۹1۱) .________________
 دار :ریاض – عربستان .الحمدان محمد بن العسکر؛ حمدان ابراهیم بن حسن المعی؛ عبدالعزیز

 الفضیلة.

وزارة الشؤون اإلسالمیة والدعوة  .اوىمجموع فت ق(۱۹2۸) .أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة ،بن تیمیةا
 .مجمع الملک فهد لطباعة المصح  الشری  -واإلرشاد السعودیة 

 دارالفضیله. :تهران .الصدفیه .(۱1۴7) .احمد بن عبدالحلیم ،ابن تیمیه

الدکتور محمد  :تحایقال .درء تعارض العال والنال .ق(۱۹۱۱)ابن حبان ________________.
 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. مملكة العربية السعوديةال .رشاد سالم

 .با تحایق محمد بن عبد الرحمن الخمی  .شر، حدیث نزول .(تابی) ._______________
  .تابی :چا  دار العاصمه عربستان

 المعارف. دار :بیروت .صحیح ابن حبان .ق(۱172) .محمد ،حبان ابن

 .الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة .(ق ۱۹۱7) .محمد بن حجر الهیتمی أحمد بن  

عة مؤسسة الرسالة. الطب :لبنان .المحاق: عبد الرحمن بن عبد اهلل الترکی و کامل محمد الخرا 
 .األولى

 مصر .محمد بن اهللمحاق: وصی .عباس .الصحابه فضائل کتاب .(ق۱۹10) محمد بن احمد ،حنبل ابن
 الجوزی. ابن ارد :قاهره –

الطبعة  .المحاق: شعیب األرنؤو  وآخرون .مسند اإلمام أحمد بن حنبل .(ق۱۹20) .أحمد ،بن حنبلا
 .مؤسسة الرسالة. الثانية
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)البن مناقب آل أبی طالب علیهم السالم .ق( ۱17۴) .محمد بن على ،ابن شهر آشوب مازندرانى
 عالمه. :قم .چا  اول .شهرآشوب(
 غرامةعمرو بن  المحاق .قتاریخ دمش .ق(۱۹۱۸) .لااسم علی بن الحسنأبو ا ،ابن عساکر

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .بیروت:العمروی

 .األولى الطبعة .تحایق: د. شهاب الدین أبی عمرو .معجم ماایی  اللغة .ق(۱۹01) احمد ،ابن فارس
  .دار الفکر: بیروت
 چا  دار الهجر. .جابی .تحایق دکتر عبد هلل بن عبد المحسن الترکی .البدایه و النهایه .(تابی) .ابن کثیر
  .دار صادر :بیروت .الطبعة الثالثة .العربلسان .(ق ۱۹۱۹) .محمد بن مکرم .ابن منظور

 منشورات .دار الكتب العلمية :بیروت .اللباب فى علوم الکتاب .(ق۱۹۱۴) .عمر بن على ،عادلابن
  .محمد علی بیضون

 :بیروت .محمد عوض مرعب: المحاق .تهذيب اللغة .(م200۱) .محمد بن أحمد ،ری الهرویاألزه

 .دار إحیاء التراث العربی .األولى الطبعة
 .یلصدقی محمد جم تحایق .التفسیر البحر المحیط فی .(ق۱۹20) .ابو حیان محمد بن یوس  ،اندلسی
 .دار الفکر :وتبیر

تب دارالک :بیروت .چا  اول .رو، المعانى فى تفسیر الارآن العظیم .(ق ۱۹۱۸) .سید محمود ،آلوسى
 العلمیه.

 .(۱)  .سید الجمیلیکترتحایق د .اإلحکام فی أصول األحکام .ق(۱۹0۹) .علی بن محمد ،مدیاآل
 .دار الکتاب العربی :بیروت
 :زیر نظر محمود رجبی قم .شناسى تفسیر قرآنرو، .(۱17۴) .علی اکبر و همکاران .بابایی

ا انی دانشگاه هسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انس .تهران .ی حوزه و دانشگاهپژوهشکده
 .)سمت(

موسسه آموزشی و  .مجله معرفت .مباطن قرآن کری .(۱177)پاییز ._______________
 .۱۸تا  7از  -صفحه 2۸شماره  .پژوهشی امام خمینی 

 مرکز :قم .(سمت) هادانشگاه نیانسا علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان .(۱1۶۱) اکبرعلی ،بابایی
 انسانی. علوم توسعه و تحایق

 .بعثت بنیاد :تهران .اول چا  .الارآن تفسیر فى البرهان .(ق۱۹۱۸) .هاشم سید ،بحرانى

 :مصر – قاهره .ساا .حجازی محاق احمد .شرح العقائد النسفية .(ق ۱۹07) عمر بن مسعود ،تفتازانی

 األزهرية. الكليات مكتبة

http://lib.eshia.ir/41673/1/14/النَّظَرُ
http://lib.eshia.ir/41673/1/14/النَّظَرُ
https://www.noormags.ir/view/fa/publisher/index/175?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/publisher/index/175?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/publisher/index/175?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/815
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ابى  .محاق ابن عاشور .الکش  و البیان المعروف تفسیر الثعلبی .(ق۱۹22) .احمد بن محمد ، علبى
 . دار إحیاء التراث العربی :بیروت .محمد
 .دار الكتب العلمية .بیروت .الطبعه االول .التعریفات .ق(۱۹01) .علی بن محمد ،جرجانی

بوستان  .قم .مرکز فرهنگ و معارف قرآن .دایرة المعارف قرآن کریم .(۱1۶2جمعی از نویسندگان)
 .کتاب قم)انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه قم(

 .انشر اسر :قم .التسنیم .(۱1۴1) .عبداهلل ،یلجوادی آم
 لبنان. :بیروت .دار العلم للمالیین .الصحا، .(۱۹0۹اسماعیل بن حماد) ،جوهری

 دارالفکر. :بیروت .چا  اول .الکتب و الفنون کش  الظنون عن اسامی .(ق۱۹۱۹) .حاجی خلیفه

 .دارالمعرفه :تبیرو .المستدرک علی الصحیحین .(تابی) .حاکم نیشابوری

مرکز پژوهشى  :تهران اول.چا   .دقائق التأویل و حاائق التنزیل .(۱1۶۱) .محمود ،حسنى واعظ
  .میراث مکتوب

 انتشارات :تهران .اول چا  .عشرى ا نا رتفسی .(۱1۸1) .احمد بن حسین ،عبدالعظیمى حسینى شاه
 .میاات

 :بیروت .چا  اول .تاج العروس من جواهر الااموس .ق(۱۹۱۹) .محمد مرتضى ،حسینی زبیدی
 دارالفکر.

 نا.بی :امارات .تصحيح المفاهيم العقدية فی الصفات اإللهية .تا()بی .عیسی بن عبداهلل ،حمیری

  .کتابخانه صدر :تهران .ار العرفان فى تفسیر الارآنانو .(۱1۸۸) .ابوالفضل .داورپناه
 .مكتبة وهبة :لبنان .التفسیر والمفسرون .(م 2000) .محمد حسین ،رهبی

 .صفوان عدنان .داوودى محاق .مفردات ألفاظ الارآن .(تابی) .حسین بن محمد ،رایب اصفهانى
 .دار الشامية :سوریه

 ه.. دار المعرف:بیروت .منارتفسیر ال .(ق۱۹۱۹) .محمد ،ارشید رض 
 .وهمکاران جمال حمدى .تحایق رهبى .البرهان فی علوم .(ق۱۹۱0) .محمد بن بهادر ،زرکشی
 .دار المعرفة :بیروت
 :چا  اول بیروت .الکشّاف عن حاائق یوامض التنزیل .ق(۱۹07) .محمود بن عمر ،زمخشری

 دارالکتاب العربی. 

سه مؤس .قم .چا  پنجم .خسروشاهى سید هادى تنظیم .له قرآنآیات مشک .ق(۱۹11) .جعفر .سبحانی
 امام صادق )علیه السالم(.

ل آ محمد رضا شار، .حاائق التأویل فی متشابه التنزیل .(ق۱۹0۸) .محمد بن حسین ،شری  الرضى
 دار األضواء. :بیروت .کاش  الغطاء
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 .مجمع الفاه :جده .آن بالارآنأضواء البیان فی إیضا، الار .ق(۱1۹۸)محمد األمین  ،الشنایطی

 .فاعور حسن علی مهنا؛ علی محاق امیر .الملل و النحل .(ق۱۹۱۸) عبدالکریم بن محمد ،شهرستانی
  المعرفة. دار :لبنان – بیروت
ة مکتب .دوم چا  :قم . (ص)بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد  .(ق۱۹0۹) .محمد بن حسن ،صفار

 آیة اهلل المرعشی النجفی.
 قائمیه ایرایانه تحایاات مرکز :اصفهان .اسالم در قرآن .(۱1۴0) .حسین سیدمحمد ،یباطبائط

 .اصفهان
 انتشارات دفتر :قم .پنجم چا  .الارآن تفسیر فى المیزان .(ق۱۹۱7) ._______________

 .قم علمیه حوزه مدرسین ىجامعه اسالمى

کتبة م :هااهرال .اق حمدی بن عبد المجید السلفیالمح .المعجم الکبیر .ق(۱۹۱۸) .أبو الااسم ،طبرانی
 ابن تیمیة.

 .دار المعرفة :بیروت .جامع البیان فى تفسیر الارآن .(ق ۱۹۱2) .محمد بن جریر ،طبرى
دار إحیاء  .عاملى احمد حبیب تصحیح .التبیان فی تفسیر الارآن .(تابی) .محمد بن حسن ،طوسى

 .التراث العربی
عبد اهلل بن عبد  تحایق شرح مختصر الروضة. .ق(۱۹07) .دین سلیمان بن عبد الاوینجم ال ،الطوفی 

 ه.مؤسسة الرسال :بیروت .المحسن الترکی

 :قاهره .تحایق سعد بن فواز الصمیل .شر، العایده الواسطیه .(ق۱۹2۱) .محمد بن صالح ،عثیمین
 .دارابن الجوزی

االعتقاد الخالصمن  .(ق۱۹12) .عالء الدین ابن العطار .أبو الحسن؛ علی بن إبراهیم بن داود بن سلمان
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. الطبعة : . المحقق سعد بن هليل الزويهری. قطرالشك واالنتقاد

 .األولى

 مكتبة العلمية :تهران .هاشم .تحایق: رسولى .عیاشى تفسیر .(ق۱1۶0) .مسعود بن محمد ،عیاشی
 .هاالسالمي
 دار صادر.  :بیروت .چا  اول .المستصفی من علم االصول .ق(۱12۹) .مد بن محمدمح ،یزالی

به کوشش  .ترجمه موید الدین محمد خوارزمی .احیاء علوم الدین .(۱1۸۱) ._____________
 .انتشارات علمی و فرهنگی :تهران .حسین خدیو جم

ریاض مصطفی  :دمشق .ندقةاالسالم و الزفیصل التفرقة بین .ق(۱۹۱7) .محمدبن محمد ،یزالی
 .عبداللّه
 العربى. الکتاب دار :لبنان– بیروت .الدین علوم إحیاء .(تابیحامد) ابو ،یزالى
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 داراحیاء التراث العربی. :بیروت .التفسیر الکبیر .ق(۱۹۱۸) .فخر رازی
 :روتبی .ساا .حجازی احمد محاق .اإللهی العلم من العالية المطالب .تا()بی .عمر بن محمد ،رازی فخر

 العربی. الکتاب دار

 نا.بی :جابی .الصفات ألخبار التأویالت إبطال .م(20۱۸) .الحسین بن محمد ،الفراء

اإلرشاد إلى صحیح االعتااد والرد على أهل الشرک  .ق(۱۹20) .صالح بن فوزان بن عبد اهلل ،الفوزان
 .دار ابن الجوزی :قاهره – مصر .واإللحاد

سة التراث فی مؤس تحایق مکتب تحایق .الااموس المحیط .(ق۱۹2۸) .بن یعاوب محمد ،فیروزآبادی
 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. . بيروت. الرسالة

 دارالکتب العلمیه. :بیروت .چا  اول .محاسن التأویل .(ق۱۹۱۶) .محمد جمال الدین ،ااسمىال

 انتشارات ناصر خسرو. :تهران .چا  اول .نالجامع ألحکام الارآ .(۱1۸۹) .محمدبن احمد ،قرطبى

 چا  سازمان :تهران .اول چا  .الغرائب بحر و الدقائق تفسیرکنز .(۱1۸۶) .محمد ،مشهدى قمى
 اسالمى. ارشاد وزارت وانتشارات

  .دار الحدیث :قم .الکافى .(ق۱۹2۴) .محمد بن یعاوب ،کلینی

 ان.دارابن عف :.السعودیه .لی العایده االسالمیهجنایه التأویل الفاسد ع .ق(۱۹۱۶) .محمد احمد ،لو،

دار إحیاء  :بیروت .بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار .(ق۱۹01) .محمدباقر ،مجلسی 
  .یالتراث العرب

 . دارالالمبیروت:  .شر، نوویق( ۱۹07) .صحیح مسلم ،مسلم

وزارت فرهنگ و ارشاد  :تهران .ریمالتحایق فی کلمات الارآن الک .(۱1۸۶) .حسن ،مصطفوی
 .اسالمی

 :مادس مشهد .چا  اول .التفسیر و المفسرون فی  وبه الاشیب .(ق ۱۹۱۶) .محمد هادی ،معرفت
 .اإلسالمية للعلوم الرضوية الجامعة
 .ىالطبعة األول .المفسرون بین التأویل واإل بات فی آیات الصفات .(ق۱۹0۸) .محمد ،المغراوی
 .طيبة دار :ریاض

 انتشارات دفتر :قم .پنجم چا  .المیزان تفسیر ترجمه .(۱17۹) .باقر محمد سید ،همدانى موسوى
 .قم علمیه حوزه مدرسین ىجامعه اسالمى
 اسالمی. علوم جهانی مرکز :قم .تطبیای تفسیر .(۱1۶1) .اهللفتح ،نجارزادگان

 دارالثاافه. :بیروت .لاساس التأوی .(تابی) .نعمان بن محمد)قاضی نعمان المغربى(

 .إلحیاء التراثاالبیت مؤسسة آل :بیروت .مستدرک الوسائل .ق(۱۹0۶) .میرزا حسین .نوری
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 .اول چا  .الفرقان ریائب و الارآن یرائب تفسیر .ق(۱۹۱۸) .محمد بن حسن الدین نظام ،نیشابورى
 العلمیه. الکتب دار :بیروت

 . دارالکتب العلمیه . بیروت:مجمع الزوائد. ق(۱۹0۶بکر. )بن ابیهیثمی، نورالدین علی
1  
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