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چکیده
قرآنپژوه فقید ،آیتاهلل معرفت پس از سالها تالش علمی و
خدمت به قرآن کریم ،دیدگا ه ویژهای در مسئله بطن ،برگزیده
است؛ این نوشتار درتالش است اعتبارسنجی روایات بطون
قرآنی را برپایه دیدگاه آیت اهلل معرفت بررسی نماید؛ ازآن جاکه
بخشی از روایات تفسیری به بیان معانی بطنی آیات قرآن
کریم پرداختهاند ،اعتبارسنجی این روایات ضروری مینماید؛
بدیهی است مبانی ّ
مفسر در چیستی و امکان معانی بطنی قرآن
کریم و نوع ارتباط آنها با معانی ظاهری آیات و  ...در شیوه
اعتبارسنجی روایات بطون تاثیرگذار خواهد بود؛ ازهمین رو
ابتدا مسئله بطن از دیدگاه عالمه معرفت ،تبیین و سپس
روایات بیان گر معنای بطنی برپایه دیدگاه ایشان
اعتبارسنجی
ِ
تبیین و نمونههای آن تحلیل میگردد؛ دیدگاه عالمه معرفت
درباره بطن از سوی برخی محققان معاصر نقد و تحلیلشده
است؛ ّاما بازتاب این دیدگاه در اعتبارسنجی روایات بطون کمتر
مورد توجه قرارگرفته است.
کلیدواژه ها :آیت اهلل معرفت ،تأویل ،روایات بطون ،روایات
تفسیری ،اعتبارسنجی روایات ،التفسیراألثری الجامع.
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه قم؛ (.)ma.tajari@yahoo.com
 .2پژوهشگر و مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث ،نویسنده مسئول؛ (.)Darvishi313@chmail.ir
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چیســتی و امــکان معانــی بطنــی قــرآن کریــم و نــوع ارتبــاط آن بــا معنــای ظاهــری آیــات،
همــواره از مباحــث تفســیری چالشبرانگیــز بــوده اســت؛ ازآن جاکــه بخشــی از روایــات بــه
بیــان معانــی بطنــی آیــات قــرآن کریــم پرداختهانــد ،اعتبارســنجی ایــن روایــات ضــروری
مینمایــد .بدیهــی اســت مبانــی ّ
مفســر در تعریــف بطــن ،نــوع رابطــه آن بــا ظاهــر و  ...در
شــیوۀ اعتبارســنجی روایــات بطــون ،تاثیرگــذار خواهــد بــود .قرآنپــژوه فقیــد ،آی ـتاهلل
معرفــت پــس از ســالها تــاش علمــی و خدمــت بــه قــرآن کریــم ،دیــدگا ه ویــژهای در
مســئله بطــن ،برگزیــده اســت؛ ایــن نوشــتار می کوشــد اعتبارســنجی روایــات بطــون را
بــر پایــه دیــدگاه آیــت اهلل معرفــت بررســی نمایــد؛ دیــدگاه عالمــه معرفــت دربــاره بطــن از
ســوی برخــی محققــان معاصــر نقــد و تحلیلشــده اســت1؛ ّامــا نگاشــتههای پیشــین از
منظــر علــوم قرآنــی بــه مســئله بطــن نگریســتهاند و بازتــاب ایــن دیــدگاه در اعتبارســنجی
روایــات بطــون و ابعــاد آن ،کمتــر موردتوجــه قرارگرفتــه اســت؛ ازهمیــن رو ابتــدا مســئله
بطــن از دیــدگاه عالمــه معرفــت تبییــن و در ادامــه ،اعتبارســنجی روایــات بطــون ،بــر پایــه
دیــدگاه عالمــه معرفــت ترســیم و نمونههــای آن تحلیــل میگــردد.
 .1مسأله بطن از دیدگاه آیت اهلل معرفت
آیــت اهلل معرفــت معتقدنــدّ :
مفســران در «تأویــل» دو اصطــاح دارنــد :تأویــل در اصطــاح
نخســت بــه بــاب متشــابهات اختصــاص دارد و بــه معنــای تفســیر متشــابهات اســت
به گون ـهای کــه عقــل و شــر ع آن را بپذیرنــد؛ در اصطــاح دیگــر ،تأویــل بــه معنــای
آشکارســاختن مفهــوم عــام و فراگیــری اســت کــه در پــس پــرده ظاهــر مخفی شــده
2
اســت.
عالمــه معرفــت اصطــاح دوم تأویــل را همــان بطــن می دانــد 3و در چرایــی نام گــذاری
 .1از میــان آثــار نگاشته شــده دراین بــاره می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره نمــود« :بررســی نظریــه ی
بطــون از نــگاه آیــت اهلل معرفــت» ،ابراهیــم كالنتــری ،معرفــت قرآنــی یادنــگار آیــت اهلل محمدهــادی
معرفــت ؟هر؟ ،تهــران :ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی ،چــاپ اول؛ «بطــن
و تأویــل قــرآن» ،علــوی مهــر حســین و دیگــران ،کتــاب نقــد ،ش 1384 ،35ش؛ «طــرح و بررســی بطــن
از دیــدگاه آیــت اهلل معرفــت» ،ســعیده غــروی ،مجلــه بینــات ،ســال هیجدهــم ،ش .71
 .2ر.ک :التفسیر األثری الجامع ،ج ،1ص.30
 .3ایــن دیــدگاه آیــت اهلل معرفــت (یکســانی بطــن و تأویــل) را نبایــد از ذهــن دور نــگاه داشــت؛ وی
بطــن را همــان تأویــل می دانــد و بــه حدیــث «ظهــره تنز یلــه و بطنــه تأو یلــه» نیــز اســتناد می جویــد؛ر.ک:

«تاویــل بــه روایــت معرفــت» ،خردنامــه ،ش  ،32ص20؛ ازایــن رو مــراد از واژه تأویــل و معنــای تأویلــی در
ادامــه نوشــتار همــان بطــن و معنــای بطنــی اســت؛ ایــن نکتــه در گونــهشناســی روایــات قرآنــی و تفســیری و
نیــز اعتبارســنجی آن هــا تاثیرگــذار خواهــد بــود.
 .1ر.ک :التفســیر األثــری الجامــع ،ج ،1ص30؛ «بطــن و تأویــل قــرآن» ،ص ،212کتــاب نقــد ،ش ،35
1384ش.
 .2نحل ،آیه.43
 .3ر.ک :التفسیر األثری الجامع ،ج ،1ص.31
 .4ر.ک« :تاویل به روایت معرفت» ،ص ،21خردنامه ،ش 1388 ،32ش.
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ایــن بخــش از تأویــل بــه بطــن ،پوشــیدگی معنــای عــام به واســطه خصوصیــات تنزیلــی
آیــه را یــادآوری مــیکنــد ،هــر آیــه خصوصیــات تنزیلــی ویــژهای ماننــد خصوصیــات زمانــی،
مکانــی و مناســبتی نــزول آیــه دارد کــه آیــه را دربرگرفتــه اســت؛ حــال معنــای بطنــی تنهــا
درصورتــی رخ نشــان خواهــد داد کــه ایــن خصوصیــات نادیده گرفتــه شــود و بــه اصطــاح
الغــاء خصوصیــت گــردد؛ ازایــن رو معنــای تأویلــی همــواره در پــردهای از خصوصیــات تنزیلــی
پوشــیده و مبطــون اســت و تنهــا کســانی بــه بطــن آیــه راه خواهنــد یافــت کــه اهــل ّ
تعمــق
و دروننگــری باشــند؛ 1در حقیقــت عالمــه معرفــت بطــن را از دو منظــر معنانمــوده اســت:
معنــای تأویلــی آیــه بــرای کســی کــه نــگاه خویــش را تنهــا بــه ویژگیهــای تنزیلی دوختــه
اســت ،بطــن و پوشــیده اســت و بــرای کســی کــه اهــل دروننگــری و ژرفاندیشــی اســت،
َ ْ
راه یابــی بــه درون و بطــن آیــه اســت؛ آیــت اهلل معرفــت دیــدگاه خــود را در آیــه < َو مــا أ ْر َســلنا
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بــه اعتقــاد وی معنــای تنزیلــی آیــه دربــارۀ مشــرکان اســت؛ آنــان تــاش داشــتند بــا طــرح ایــن
پرســش کــه آیــا فرســتاده خــدا میتوانــد از جنــس بشــر باشــد؟ جایــگاه پیامبــر را زیــر ســؤال
ببرنــد؛ بنابــر ایــن معنــای ظاهــری و تنزیلــی آیــه مربــوط بــه مشــرکان و دفــع اشــکال آنــان
اســت؛ ازســوی دیگر آیــه براســاس فحــوای عــام خــود بــه قاعــده «ضــرورت مراجعــه جاهــل
بــه عالــم» دال لــت دارد؛ یعنــی هرکــس آ گاهــی از مســئلهای در معــارف و علــوم نــدارد ،بایــد بــه
3
دانشــمندان آن مســئله مراجعــه نمایــد.
آیــت اهلل معرفــت معتقــد اســت ،ا گــر بــه ظاهــر و تنزیــل آیــات بســنده شــود ،قــرآن کتــاب
تاریــخ خواهــد شــد؛ زیــرا در بســیاری از آیــات قــرآن -ماننــد آیــه بــاال -خطــاب بــه شــخص
وجــود دارد و مخاطبــان آیــات افــراد خاصــی بودهانــد و در صــورت ا کتفــا بــه ظاهــر ،آیــات
تنهــا گــزارش از حادثـهای در گذشــته مــیگردنــد؛ 4عالمــه معرفــت در تحلیــل روایــات بطــن،
یــک نکتــه را برجســته میســازد؛ ا گــر بنــا بــود بطــن قــرآن را عــدۀ خاصــی بداننــد ،پیامبــر
ایــن [مســئله] را به صــورت عمومــی مطــرح نمــیکــرد؛ پــس اینکــه نبــی اســام ،بطــن قــرآن
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را مکــرر در مــأ عــام و بــرای همــه مســلمانان مطــرح کردنــد ،مخاطبــش همــه انســانها
و همــه کســانی هســتند کــه بــه قــرآن عالقهمندنــد؛ 1بــه عقیــده آیـتاهلل معرفــت راهیابــی
بــه بطــن قــرآن بــرای اندیشــمندان جهــان اســام ممکــن اســت؛ در واقــع مســئله بطــن
َْ ُ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ
2
ـوب أقفالا»
تاکیــد بــر دروننگــری و تعمــق و تبییــن آیــه «أ فــا یتدبــرون القــرآن أم عـى قلـ ٍ
اســت 3.نتیجــه آنکــه بطــن در نــگاه آیــت اهلل معرفــت ،ضامــن جاودانگــی قــرآن اســت و
4
ا گــر قــرآن ســطحی بــود مربــوط بــه گذشــته میشــد.
تابه اینجــا روشــن شــد کــه آیــت اهلل معرفــت دســتیابی به بطــن را بــرای غیرمعصومان
نیــز ممکــن میدانــد؛ حــال پرســش اساســی ،رابطــه ظهــر و بطــن یــا راهــکار و ضابطــه
دســتیابی بــه بطــن کــدام اســت؟ آیـتاهلل معرفــت پــس از ســالها اندیشــیدن بــه مســئله
تأویــل و بطــن ،راهــکار ویــژهای بــرای قانونمندســاختن بطــن پیشــنهاددادهاند.
آی ـتاهلل معرفــت رابطــۀ میــان ظهــر و بطــن را از نــوع عــام و خــاص میدانــد؛ وی
معنــای ظاهــری آیــه را خــاص و معنــای باطنــی را عــام دانســته اســت؛ همان گونــه
کــه پیش تــر گذشــت ،عالمــه معرفــت معنــای بطنــی را از راه الغــاء خصوصیــات آیــه
به دســت م ـیآورد؛ ازایــن رو همــواره معنــای تنزیلــی آیــه همــراه بــا خصوصیاتــی اســت
کــه موجــب خاص بــودن آن میگــردد و در مقابــل معنــای تأویلــی و بطنــی عــام اســت؛
آیــت اهلل معرفــت معنــای بطنــی را مدلــول التزامــی آیــه برمیشــمارد؛ هــر چنــد ممکــن
اســت مالزمــه در آن از نــوع ّبیــن نباشــد؛ 5عالمــه معرفــت در الغــاء خصوصیــات آیــه از
برهــان «ســبر و تقســیم» بهــره میگیــرد؛ در ایــن شــیوه تمــام احتمــاالت تأثیرگــذار در
برقــراری رابطــه میــان موضــوع و حکــم ،فهرســت میشــود؛ ســپس بــرای نفــی هــر یــک از
یشــود تــا در پایــان یــک احتمــال باقــی بمانــد؛ احتمــال نهایــی
احتمــاالت دلیــل ارائــه م 
بــه عنــوان دلیــل ثبــوت حکــم بــرای موضوع برگزیــده میشــود 6.در آیــه  44ســوره نحــل
کــه پیش تــر آمــد ،احتمــال ایــن کــه مشــرکان به جهــت آنکــه مشــرک هســتند ،مخاطــب
آیــه باشــند ،پذیرفتــه نیســت؛ بلکــه مخاطــب آیــه را مشــرکان به جهت آنکــه جاهــل
هســتند ،تشــکیل مــیدهــد؛ آی ـتاهلل معرفــت بــرای بیــان نســبت میــان ظهــر و بطــن از
 .1ر.ک :همان ،ص.19
 .2محمد ،آیه.24
 .3ر.ک« :تاویل به روایت معرفت» ،ص ،19خردنامه ،ش 1388 ،32ش.
 .4ر.ک :التفســیر األ ثــری الجامــع ،ج ،1ص32؛ «تاویــل بــه روایــت معرفــت» ،ص ،20خردنامــه ،ش
1388 ،32ش.
 .5ر.ک :التفسیر األثری الجامع ،ج ،1ص.32
 .6ر.ک :همان ،ص.33

تعبیــر صغــری و کبــری بهره گرفتــه اســت؛ بــه عقیــده وی پیــام و رســالتی کــه پــس از الغــای
خصوصیــت از مفهــوم آیــه روشــن می شــود بایــد به گونـه ای باشــد کــه نســبتش بــا ظهــر آیــه،
نســبت صغــری بــه کبــری باشــد؛ در حقیقــت معنــای بطنــی حکــم یــک کبــرای کلــی دارد
کــه مــورد ظهــر یکــی از مصادیــق آن اســت؛ 1درصورتی کــه میــان معنــای ظاهــری و باطنــی
تناســب و نســبت برقــرار نباشــد ،عالمــه معرفــت معنــای به دســت آمده را نادرســت و در زمــره
2
تأویــات باطنیــه و تفســیر بــه رأی میدانــد.
 .2دیدگاه آیتاهلل معرفت در اعتبارسنجی روایات بطون

 .1ر.ک« :تاویل به روایت معرفت» ،ص ،21خردنامه ،ش 1388 ،32ش.
 .2ر.ک :التفسیر األثری الجامع ،ج ،1ص.32
 .3ر.ک :همان ،ص .34
 .4ر.ک :همان ،ص .48
 .5ر.ک :همان.

اعتبارسنجی روایات بطون قرآن بر پایه دیدگاه آیتاهلل معرفت

آی ـتاهلل معرفــت پــس از توضیــح رابطــه ظهــر و بطــن ،قانــون و ضابطــۀ تأویــل صحیــح را
چنیــن برمیشــمارد:
نخســت آنکــه در الغــاء خصوصیــات از برهــان ســبر و تقســیم بهرهمنــد باشــد و گرنــه
تفســیر بــه رأی خواهــد بــود؛
دوم آنکــه در شــناخت خصوصیــات اثرگــذار و پایــدار آیــه و خصوصیــات بیتأثیــر آیــه
ّ
بســیار دقــت شــود؛
ســوم و از همــه مهم تــر آنکــه معنــای بطنــی بــه مثابــه کبــرای کلــی بــرای معنــای ظهــری
3
آیه باشــد.
آیــت اهلل معرفــت تأویــل صحیــح را ّ
تمســک بــه فحــوای عــام آیــه میدانــد؛ ازایــن رو
معتقــد اســت معنــای بطــن درصورتــی پذیرفتنــی اســت کــه بــا ســیاق و زبــان عربــی متناســب
و هماهنــگ باشــد؛ افزون برایــن معنــای تأویلــی و بطنــی را میتــوان بــا شــواهدی از قــرآن،
4
سـ ّـنت و عقــل ســلیم تقویــت و تأییــد نمــود.
عالمــه معرفــت بــرای روشنســاختن نظریــه خــود دربــاره بطــن ،برخــی تأویلهــای
مأثــور را بازگــو و تحلیل کــرده اســت؛ وی در «تفســیر اثــری جامــع» ابتــدا پدیــده وضــع و ّ
دس
5
را یادآوری نمــوده و از وجــود برخــی روایــات جعلــی در میــراث حدیثــی خبــرداده اســت؛
برهمین اســاس آیــت اهلل معرفــت ارائــه راهــکاری را بــرای اعتبارســنجی روایــات بطــون
ضــروری می دانــد؛ ســنجش رابطــۀ میــان معنــای ظاهــری و معنــای باطنــی ،راهــکار
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محتوایــی وی را تشــکیل میدهــد؛ در هــر مــوردی کــه عقــل ،تــوان کشــف و فهــم رابطــۀ
میــان ظهــر و بطــن را داشــته باشــد ،روایـ ِـت بیانگــر معنــای بطنــی پذیرفتــه میشــود؛ در
فرآینــد اعتبارســنجی ،بــرای دســتیابی بــه رابطــه یــا درســتیآزمایــی آن از شــواهد قرآنــی
و حدیثــی نیــز بهره گرفتــه میشــود.
نکتــه قابــل ّ
تأمــل در دیــدگاه آی ـتاهلل معرفــت ایــن اســت کــه وی معنــای تأویلــی
یــا همــان بطــن را از ســنخ معنــای التزامــی کالم و مالزمــۀ از نــوع لــزوم غیــر ّبیــن را نیــز
ممکن دانســته اســت؛ در مواردی کــه مالزمــه داللــت التزامــی از نــوع غیــر ّبیــن اســت،
تصــور الزم و ملــزوم در پدیدآمــدن یقیــن بــه مالزمــه کفایــت نمیکنــد و بایــد اســتدالل و
تبییــن بــه آن نیــز افــزوده شــود؛ باوجــود بهرهگیــری از اســتدالل و قرینــۀ عقلــی خــارج از
چارچــوب لفــظ ،ایــن نــوع از دال لــت التزامــی همچنــان جــزء مدلــول لفظــی کالم به شــمار
مــیآیــد؛ 1گفتنی اســت مدلــول لفظــی بــه مدلــول منطوقــی و مدلــول مفهومــی تقســیم
مــیشــود و مدلــول التزامــی بــا همــۀ انــواع خــود مدلــول مفهومــی را تشــکیل میدهــد؛ 2بــا
ایــن توضیــح روشــن اســت کــه آیـتاهلل معرفــت معنــای بطنــی صحیــح را مدلــول لفظــی
و مفهومــی آیــه میدانــد و در دســتیابی بــه آن از برهــان ســبر و تقســیم-که شــیوهای
عقلــی اســت -بهــره میگیــرد؛ پافشــاری عالمــه معرفــت بــر الغــاء خصوصیــت و پیمــودن
مراحلــی کــه پیش تــر بــه آن اشــاره شــد ،همگــی بــرای تبییــن و مستدل ســاختن لــزوم
غیــر ّبیــن اســت.
 .3تحلیل نمونههای بطن
تحلیــل نمونههایــی کــه عالمــه معرفــت بــرای تأویــل مأثــور آوردهانــد ،نظریــۀ وی را
روش ـنتر خواهــد ســاخت و شــیوه اعتبارســنجی روایــات بطــون را معلــوم می کنــد.
 .3.1تأویل «میزان»
َ َّ َ َ
ـماء َرف َعهــا َو
نخســتین نمونــه بطــن واژه «میــزان» اســت؛ شــیخ طوســی در آیــات <و السـ
َ
َ
ـزان* أ َّال َت ْط َغـ ْـوا ف ْالیــزان* َو أ ُ
قیمــوا ْالـ َـو ْز َن ب ْال ِق ْسـ ِـط َو ال ُ ْت ِسـ ُـروا ْالیـ َ
َو َضـ َـع ْالیـ َ
ـزان> 3تأویــل
ِ
ِ
ِ
 .1ر.ک :همان ،ص  ،32پاورقی.
 .2ر.ک :ارشاد العقول الی مباحث االصول ،ج ،2ص.347
 .3ر.ک :الرحمن ،آیات.9-7

واژه «میــزان» بــه «عــدل» را نقل نمــوده اســت؛ آیــت اهلل معرفــت ایــن تأویــل را بهرهگیــری از
مفهــوم عــام «میــزان» مــیدانــد؛ زیــرا موازنــه همــان معادلــه (برقــراری عــدل) میــان اشــیا و
امــور اســت و محســوس و معقــول را شــامل مــیشــود 1.ســخن عالمــه طباطبایــی بــه عنــوان
تاییــدی بــرای نقــل شــیخ طوســی و تبییــن مفهــوم عـ ّ
ـام به کارگرفتــه شــده اســت .عالمــه
طباطبایــی می نویســد:

املراد باملیزان ّكل ما یوزن أی ّ
یقدر به الیشء ّ
أعم من أن یكون عقیدة أو قوال
َ
َ ْ
ََ ْ َ ْ
تاب َو ْ ِال َ
نات َو أ ْن َز ْلنا َم َع ُه ُم ْال ِك َ
یزان
أو فعال .قال تعاىل :لقد أ ْر َسلنا ُر ُسلنا ِبال َب ِّی ِ
َ ُ َ َّ
مییز به ّ
الن ُاس ب ْال ِق ْس ِط ،2فظاهره مطلق ما ّ
ِلیقوم
احلق من الباطل و الصدق
ِ
من الكذب و العدل من الظلم و الفضیلة من الرذیلة ،عىل ما هو شأن الرسول
ّ 3
فیما یأیت به من عند ربه.

 .1ر.ک :التفسیر األثری الجامع ،ج ،1ص.49
 .2حدید ،آیه.25
 .3ر.ک :المیزان فى تفسیر القرآن ،ج ،19ص.97
 .4ر.ک :التبیان فى تفسیر القرآن ،ج ،9ص.465
 .5ر.ک :البحر المحیط فى التفسیر ،ج ،10ص.56
 .6ر.ک :التفسیر األثری الجامع ،ج ،1ص.50-49

اعتبارسنجی روایات بطون قرآن بر پایه دیدگاه آیتاهلل معرفت

عالمــه طباطبایــی میــزان را هــر چیــزی مــیدانــد کــه معیــار تشــخیص حـ ّـق از باطــل،
صــدق از کــذب ،عــدل از ظلــم و فضیلــت از پســتی اســت؛ دو روایــت نیــز ایــن مفهــوم عــام را
تقویــت می نمایــد؛ در ایــن نمونــه اشــکالی به ذهــن مــیرســد :هرچنــد شــیخ طوســی ،ایــن
ّ
گفتــه را بــا «قیــل» بیــان نمــوده و گوینــده آن را مشــخص نســاختهّ 4،امــا احتمــال آن مـی رود
کــه وی از روایــت بهره بــرده و بــه ایــن معنــا دســت یافتــه باشــد؛ در پاســخ بایــد گفــت :بــا
مراجعــه بــه تفاســیر دیگــر می تــوان بــه گوینــده ایــن معنــا دســت یافــت؛ 5افزون برایــن
به نظرمی رســد آی ـت اهلل معرفــت نیــز کالم شــیخ طوســی را بــرای تبییــن مالزمــه میــان واژه
«میــزان» و «عــدل» یــادآور شــده اند .در واقــع کالم شــیخ طوســی نشــان گر ایــن اســت کــه
پذیــرش معنــای بطنــی برخاســته از ّ
تعبــد محــض نیســت؛ بلکــه می تــوان آن را مســتدل
ســاخت و بــه رابطــۀ میــان ظهــر و بطــن دســت یافــت؛ برجستهســاختن همیــن نکتــه نیــز
نظریــۀ آی ـت اهلل معرفــت را بــه مقبولیــت نزدیک تــر میســازد.
نمونــه دوم نیــز تأویــل «میــزان» بــه «امــام» اســت؛ «میــزان» در برخــی احادیــث تفســیری
بــه «امــام» و در برخــی بــه امیرمومنــان؟ع؟ تفســیر شــده اســت؛عالمه معرفــت ایــن تأویــل را
صحیــح دانســته و شــواهد حدیثــی آن را یــادآور شــده؛ 6می نویســد:
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و من ّمث كان تأو یل املیزان باإلمام أمیر املؤمننی علیه ّ
السالم ،لكونه
معیارا لتمییز ّ
1
احلق عن الباطل.
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ســخن آی ـتاهلل معرفــت در تبییــن ایــن تأویــل ،مشــابه ســخن عالمــه طباطبایــی
اســت کــه پیشــتر آمــد؛ براســاس نظریــۀ آیـتاهلل معرفــت در فرآینــد تأویــل «میــزان» بــه
«عــدل» و «امــام» الغــاء خصوصیــت رخ داده اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه مفهــوم ظاهــری
میزان-تــرازو -نادیــده گرفتــه شــده و مفهــوم عامــی همچــون معیــار تشــخیص حـ ّـق
و باطــل اراده شــده اســت؛ زاویــۀ جدیــدی از نظریــه آی ـتاهلل معرفــت در اینجــا روشــن
مــیشــود؛ در نظریــۀ آیــت اهلل معرفــت گفتــه شــد کــه معنــای بطنــی حکــم یــک کبــرای
کلــی را دارد و ظهــر یکــی از مصادیــق آن اســت؛ 2درحالی کــه در تأویــل «میــزان» چنیــن
رابط ـهای برقــرار نیســت؛ ا گــر واژۀ «میــزان» در آیــه ،همــان تــرازوی متعــارف باشــد،
چگونــه از مصادیــق «عــدل» و «امــام» خواهــد بــود؟! و اگــر واژۀ «میــزان» مطلــق
«مــا یــوزن بــه» معنــا شــود -همان گونــه کــه عالمــه طباطبایــی معنــا نمــود ،-رابطــه
معکــوس برقــرار میشــود و معنــای بطنــی از مصادیــق ظهــر خواهــد بــود!
به نظرمیرســد براســاس نظریــۀ آیــت اهلل معرفــت بایــد گفــت ابتــدا معنــای عــام
«میــزان» به دســت آمــده و ســپس مصادیــق ایــن معنــای عــام بــه عنــوان معنــای بطنــی
بیــان شــده اند؛ بدیــن ترتیــب در نظریــۀ آیــت اهلل معرفــت معنــای بطنــی دوگونــه اســت:
گاهــی معنــای کلــی و عــام همــان معنــای بطنــی اســت؛ نظیــر قاعــدۀ رجــوع جاهــل بــه
عالــم کــه در آیــۀ ســوال گفتــه شــد و گاهــی مصادیــق معنــای کلــی و عــام ،معنــای بطنــی
را تشــکیل مــیدهنــد؛ ّ
توجــه بــه فلســفه و چرایــی بطــن در دیــدگاه آیــت اهلل معرفــت ایــن
نکتــه را آشــکارتر میســازد؛ همان گونــه کــه گذشــت آیــت اهلل معرفــت معتقــد بــود :ا گــر
بــه ظاهــر و تنزیــل آیــات اکتفــا شــود ،قــرآن کتــاب تاریــخ خواهــد شــد؛ 3ازایــن رو آیـت اهلل
معرفــت معانــی بطنــی را ضامــن جاودانگــی قــرآن میدانــد؛ زیــرا مفاهیــم کلــی موجــود
در بطــن همــواره ســاری و جــاری خواهنــد بــود؛ ایشــان در تفســیر اثــری جامــع برخــی
از احادیــث را در تبییــن دیــدگاه خــود یــادآور شــده اســت؛ امــام باقــر؟ع؟ در حدیثــی
می فرماینــد:

و لو ّأن اآلیة إذا نزلت یف قومّ ،مث مات أولئك القوم ،ماتت اآلیة ،ملا

 .1همان ،ص.50
 .2ر.ک« :تاویل به روایت معرفت» ،ص ،21خردنامه ،ش 1388 ،32ش.
 .3ر.ک :همان.

بیق من القرآن یشء و لكن القرآن جیری ّأوله عىل آخره ،ما دامت السماوات
ّ
لكل قوم آیة یتلوهنا ،هم مهنا من خیر أو ّ
شر؛ ا گر این سخن
و األرض .و

ظهره تنز یله ،و بطنه تأو یله ،منه ما مىض و منه ما مل یكن بعد ،جیری كما
ّ
جتری الشمس و القمر .كلما جاء منه یشء وقع؛ ظهر قرآن تنزیل و بطن

آن تأویل است .برخی از تأویل های قرآن گذشته و برخی از آن هنوز
نیامده است؛ قرآن همانند خورشید و ماه در جریان است؛ هرگاه تأویل
3
آن فرارسد ،به وقوع می پیوندد.
همان گونــه کــه پیداســت در حدیــث نبــوی وجــود بطــن بــرای همــۀ آیــات قــرآن بــا
اســلوب حصــر بیــان شــده اســت؛ عالمــه معرفــت ایــن حصــر را حقیقــی نمی دانــد؛ از نظــر وی
4
التــزام بــه ایــن کــه هــر آی ـه ای بطــن داشــته باشــد ،الزم نیســت.
 .3.2تأویل «ماء»

َ
َ َ
ُُ َ ً َ
نمونــه دیگــری از بطــن ،تأویــل واژه «مــاء» در آیــه « ُقـ ْـل أ َرأ ْیـ ُ ْ
ـم ِإ ْن أ ْص َبـ َـح ماؤكـ ْـم غـ ْـو را َفـ ْـن
 .1التفسیر األثری الجامع ،ج ،1ص.70
 .2ر.ک :همان.
 .3تفسیر ّ
العیاشی ،ج ،1ص.11
 .4ر.ک« :بطن و تأویل قرآن» ،ص ،238-237کتاب نقد ،ش 1384 ،35ش.

اعتبارسنجی روایات بطون قرآن بر پایه دیدگاه آیتاهلل معرفت

پذیرفته شود -که آیهاى دربارۀ گروه خاصی نازل شده است و با مردن
آن گروه آیه نیز می میرد ،-هر آینه از قرآن چیزى باقی نمىماندّ ،اما تا
زمانى كه آسمان ها و زمین برقرارند ،قرآن نیز در جریان خواهد بود و هر
گروهی آیهاى دارد که آن را تالوت می کند و آنان از مصادیق خوب یا بد
1
آیه هستند.
براین اســاس جاودانگــی قــرآن بــه دلیــل تطبیــق معنــای کلــی بطنــی بــر مصادیــق
مختلــف در طــول زمــان صــورت می پذیــرد؛ آیــت اهلل معرفــت در فــراز «ملــا بــی مــن القــرآن
یشء» ،توضیح «أی أصبح ال فائدة فیه» را افزوده اســت؛ 2مطابقت بطن با تأویل و فلســفۀ
آن ،به صراحــت در حدیــث دیگــری از امــام باقــر؟ع؟ بازگــو شــده اســت؛ فضیل بن یســار از
امــام باقــر؟ع؟ معنــای حدیــث نبــوی «مــا یف القــرآن آیــة إال و هلــا ظهــر و بطــن ،و مــا فیــه حــرف
إال و لــه حــد و لــكل حــد مطلــع» را بازجــو می شــود؛ حضــرت در پاســخ می فرمایــد:
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ْ ُ

ــاء َمعــن» 1اســت؛ علیبن جعفــر از امــام کاظــم؟ع؟ دربــاره تأویــل ایــن آیــه
َیأتیك ْــم ِب ٍ
پرســش مینمایــد[ ]1و حضــرت در پاســخ میفرمایــد:
إذا فقــدمت إمامكــم فلــم تــروه مفــاذا تصنعــون؛ هــرگاه امــام خویــش را
2
نیابیــد و او را نبینیــد چــه خواهیــد کــرد؟
حضــرت در ایــن روایــت تأویــل فرورفتــن آب در زمیــن (غورالمــاء) را غیبــت امــام
(فقــدان االمــام) دانســته اند؛ در روایتــی از امــام رضــا؟ع؟ نیــز محتوایــی مشــابه نقل شــده
اســت:
َ
ْ ُ
األمئة ،و ّ
ماؤكم :أبوابكم ّ
األمئة أبواب اهّللَ .ف ْن َیأ ِتیك ْم ِب ٍاء َم ِع ٍنی أی
یأتیكم بعلم اإلمام]2[ 3

آیت اهلل معرفت پس از نقل این دو روایت میافزاید:
و قد كانت استعارة املاء املعنی للعلم النافع ،و ال ّ
سیما املستند إىل
ویص ّ
ّ
الوحی ،من ّ
نیب ،أمرا معروفا .فمكا ّأن املاء أصل احلیاة
نیب أو
ّ
املاد ّیة و املوجب إلمكان املعیشة بسالم ،كذلك العلم النافع و علم
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الشر یعة بالذات هو األساس إلمكان احلیاة املعنو ّیة یف سعادة و هناء.
َ َ
ُ ُ
ُ
ین َآم ُنوا ْاس َتج ُیبوا َّ َ َ
یا أ ُّ َیا ّال ِذ َ
ول ِإذا َدعاك ْم ِلا ْی ِییك ْم فهنا
ِ
ل و ِل ّلر ُس ِ
ِ
ّ
قد لوحظ املاء -باعتباره منشأ احلیاة -یف مفهومه العام الشامل للعلم،
لیعم احلیاة ّ
ّ
املاد ّیة و املعنو ّیة معا؛ کاربرد استعارهای «ماء معین» در

«علم نافع» به ویژه در علوم مستند به انبیاء و اوصیاء امری شایع
و متداول است؛ همان گونه که آب اساس حیات مادی و زمینهساز
سالم زیستن است ،علم نافع و علم دین نیز زمینه ساز حیات معنوی
سعادتمندانه و لذتبخش است؛ خداوند میفرماید :اى كسانى كه
ایمان آوردهاید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت كنید هنگامى كه شما
را به سوى چیزى مىخواند كه شما را حیات مىبخشد؛ 4در اینجا
آب -به اعتبار آنکه منشا حیات است -مفهومی عام یافته که علم
را نیز در بر میگیرد؛ ازاین رو دو گونه حیات-حیات مادی و حیات
 .1ملک ،آیه.30
 .2كمال الدین و تمام النعمة ،ج ،2ص.360
 .3تفسیر نور الثقلین ،ج ،5ص.386
 .4انفال ،آیه.24

معنوی -را با هم شامل میگردد.
ســخن آیــت اهلل معرفــت در آیــه بــاال کمــی آشــفته به نظــر میرســد؛ زیــرا در آیــه ســی ســوره
ملــک کلمــه «مــاء» دوبــار بهکاررفتــه اســت و میتــوان گفــت دو تأویــل نیــز دیــده می شــود؛
در حدیــث نخســت معنــای بطنــی «غــور المــاء»« ،فقــدان االمــام» یــا «غیبــه االمــام» اســت و
در حدیــث دوم معنــای بطنــی «مــاء معیــن»« ،علــم االمــام» اســت؛ افزون بــر ایــن کــه تعبیــر
2
«امــام جدیــد»« ،امــام ظاهــر» و «امــام مثلــه» نیــز در تأویــل «مــاء معیــن» نقــل شــده اســت؛
آنچــه در نــگاه نخســت به ذهــن میرســد ایــن اســت کــه بنابــر حدیــث نخســت ،امــام تأویــل
مــاء اســت و غیبــت امــام نیــز تأویــل فرورفتــن و ناپدیدگشــتن آب اســت؛ حــال آنکــه در
حدیــث دوم علــم امــام ،تأویــل مــاء معیــن خوانــده شــده اســت؛ ا گــر از احتمــال ادراج جملــه
«أی یأتیكــم بعلــم اإلمــام» یــا «یعنــی بعلــم اإلمــام» 3در حدیــث دوم چشــمپوشــی شــود ،بایــد
رابطــه دو تأویــل -امــام و علــم امــام -تبییــن شــود؛ بــرای تبییــن ایــن رابطــه الزم اســت بــه
معنــای «مــاء معیــن» نیــز توجــه شــود؛ شــیخ طوســی در معنــای آن مــینویســد:
1

ْ ُ َ
َّ
َ
َ
ََ ْ َْ ُ
الس َم ِاء َو ْال ْ
یك ْم بإ َمام َظ ِاهر َ
یك ْم بأ ْخ َبار َّ
اهَّلل َجل َو
ر
ت
أ
ی
فن یأ ِت
ض َو َحل ِل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِِ ٍ
َ
َع ّز َو َح َر ِام ِه
َْ ُ
یكـ ْـم ب َأ ْخ َبــار َّ
السـ َـم ِاء  »...بــه جنبــه علــم امــام اشــاره دارد؛ در
در ایــن حدیــث صفــت «یأ ِت
ِ
ِ

واقــع غیبــت امــام ،محرومیــت از علــم الهــی را بــه دنبــال دارد و جایــگاه امامــت نیــز به دلیــل
همیــن علــم الهــی اســت؛ بــه بیــان روشـنتر نمیتــوان میــان امــام و علــم او جدایــی افکنــد؛
از ایــن رو تأویــل مــاء معیــن بــه علــم امــام نیــز صحیــح اســت؛ به نظــر میرســد آیــت اهلل
معرفــت بــه دلیــل همیــن نکتــه ،تأویــل اصلــی را علــم امــام دانســته اســت؛ میتــوان گفــت
 .1التفسیر األثری الجامع ،ج ،1ص.52-51
 .2ر.ک :الكافــی ،ج ،1ص340؛ كمــال الدیــن و تمــام النعمــة ،ج ،1ص326؛ تفســیر القمــی ،ج ،2ص
.379
 .3تفسیر القمی ،ج ،2ص.379
 .4التبیان فى تفسیر القرآن ،ج ،10ص.72
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املاء املعنی الذی تراه العیون .و قال قتادة و الضحاك :هو اجلاری؛ ماء معین
به معنای آبی است که چشمان آن را میبینند [و ظاهر است] ،قتاده و
4
ضحاک گفتهاند :ماء معین همان آب جاری است.
معنــای بــاال بــا تعبیــر «امــام ظاهــر» و «امــام جدیــد» ســازگارتر اســت؛ در نتیجــه میتــوان
تأویــل در هــر دو حدیــث را یکســان و معنــای بطنــی مــاء را امــام دانســت؛ از ســوی دیگــر در
حدیثــی از امــام باقــر؟ع؟ چنیــن فرمودهانــد:
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در حدیــث نخســت نیــز خطــاب پرسشــی «فمــاذا تصنعــون» ناظــر بــه علــم امــام اســت؛
یعنــی ا گــر امــام غایــب شــود شــما در امــور دینــی چــهکار خواهیــد کــرد و بــه چــه کســی
مراجعــه میکنیــد؟ اخبــار آســمان و زمیــن و حــال و حــرام را چــه کســی بــه شــما اطــاع
خواهــد داد؟ شــاید همیــن نکتــه ســبب شــده اســت کــه آیــت اهلل معرفــت تنهــا رابطــۀ مــاء
معیــن و علــم نافــع را تبییــن و از تعابیــر حدیثــی دیگــر نیــز صــرفنظــر نمایــد؛ در واقــع آب،
مایــۀ حیــات اســت و حیــاتبخشــی امــام نیــز برخاســته از علــم الهــی اوســت.
شــیوه اســترآبادی در تاییــد و تقویــت معنــای بطنــی نیــز شایســته ّ
توجــه اســت؛ وی
مــینویســد:
َ
ْ ُ
َف ْن َیأ ِتیك ْم ِب ٍاء َم ِع ٍنی یعین بإمام جدید غیره و إمنا كىن به عن املاء عىل
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سبیل املجاز و جاء یف الز یارة اجلامعة یا من هو كاملاء العذب عىل الظماء
ْ َ
و كقوله تعاىل َو َج َع ْلنا ِم َن ال ِاء ُك ّل َ ْ
ش ٍء َح ٍ ّی و األمئة حییی هبم كل یشء
و من أجلهم خلق اهلل كل یشء كما جاء یف الدعاء سبحان من خلق
َّ
َ
َ
الدنیا و اآلخرة و ما َسك َن ِف الل ْی ِل َو ّالن ِار ملحمد و آل حممد صلوات اهلل
1
علهیم أمجعنی یف كل زمان و كل حنی.

شــیوۀ وی مطابقــت کامــل بــا شــرایطی دارد کــه عالمــه معرفــت در اعتبارســنجی
روایــات بطــون الزم میدانــد؛ وی رابطــۀ آب و امــام را تبییــن نمــوده و بــا شــواهد قرآنــی
و حدیثــی تناســب معنــای تأویلــی و تنزیلــی را مســتحکم ســاخته اســت.
 .3.3تأویل «طعام»

نمونــه پایانــی بطــن ،تأویــل «طعــام» بــه «علــم» اســت؛ زیــد شـ ّـحام از امــام باقــر؟ع؟
َ
دربــاره آیــۀ < َف ْل َی ْن ُظــر ْال ْنسـ ُ
عامــه> 2پرســش نمــوده اســت :طعــام انســان چیســت
ـان ِإىل ط ِ
ِ ِ
ْ
ْ ُ َّ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
(کــه بایــد بــه آن بنگــرد)؟ حضــرت در پاســخ فرمودهانــدِ « :علمــه ال ِــذی یأخــذه عم ْ
ــن
ْ ُ
3
َیأ ُخــذه؛ علمــی کــه فــرا مــیگیــرد ،بنگــرد از چــه کســی فــرا میگیــرد؟».
در ایــن حدیــث علــم بــه عنــوان معنــای بطنــی طعــام بیــان شــده اســت؛ آی ـتاهلل
معرفــت در ایــن نمونــه ،تنهــا بــه توضیــح کوتاهــی دربــارۀ تناســب میــان معنــای تنزیلــی
 .1تأویل اآلیات الظاهرة ،ص.684
 .2عبس ،آیه.24
 .3الكافی ،ج ،1آیه .50-49

و تأویلــی بســنده نمــوده اســت؛ بــه عقیــدۀ وی تناســب ایــن دو معنــا آشــکار اســت؛ زیــرا علــم
غــذای روح اســت و در فراگیــری علــم به ویــژه علــوم دینــی بایــد بــه منابــع معتبــر و اصیــل
1
مراجعــه کــرد.
روشــنی تناســب ،نیــازی
به نظــر میرســد آیــت اهلل معرفــت در ایــن تأویــل بــه دلیــل
ِ
بــه شــواهد قرآنــی و حدیثــی احســاس نکــرده اســت؛ گفتنــی اســت برخــی مفســران تناســب
معنــای بطنــی بــا آیــات بعــد را تبییــن نمودهانــد؛ 2شــارحان حدیــث نیــز تناســب معنــای
3
تأویلــی و تنزیلــی را بــه کمــک شــواهد قرآنــی مســتدل ســاختهاند.
نتیجهگیری

یادداشتها:
[ ]1در اینجــا متــن و پاورقــی تفســیر اثــری جامــع (ج ،1ص )51بــه اشــتباه تنظیــم شــده
اســت؛ روایــت متــن از امــام کاظــم؟ع؟ و در کمالالدیــن جلــد ،2ص ،360ح 3آمــده اســت.
روایــت دیگــری از امــام باقــر؟ع؟ در همــان کتــاب ج ،1ص 326-325نقــل شــده اســت کــه
متــن روایــت چنیــن اســت:

َ
َّ ُ ْ َ َ
َ َ
ُُ َ ً
َ
َ
َ
اهَّلل َع ّز َو َجل قل أ َرأ ْي ُ ْت ِإ ْن أ ْص َبح ماؤك ْم غ ْو را
ع ْن أ ِب َج ْعف ٍر؟ع؟ ِف ق ْو ِل ِ
َ
َ
ُ َ ً
ََ َ َ َ َ
ُ ُ
ْ ُ
َْ
ائ َيقول ِإ ْن أ ْص َب َح ِإ َم ُامك ْم غ ِائبا
َف ْن َيأ ِتيك ْم ِب ٍاء َم ِع ٍني فقال ه ِذ ِه ن َزل ْت ِف الق ِ ِ

 .1ر.ک :التفسیر األثری الجامع ،ج ،1ص.52
 .2ر.ک :تفسیر الصافى ،ج ،5ص.287
 .3ر.ک :شــرح أصــول الكافــی (مالصــدرا) ،ج ،2ص256؛ مــرآة العقــول فــی شــرح أخبــار آل الرســول ،ج،1
ص.167
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بررســی و تحلیــل نمونههــای بطــن در تفســیر اثــری جامــع نشــان داد ،آیــت اهلل معرفــت
ـات بیانگــر معنــای بطنــی از راهــکاری محتوایــی بهــره میگیــرد؛
در اعتبارســنجی روایـ ِ
راهــکار وی برپایــۀ کشــف تناســب میــان معنــای تنزیلــی و تأویلی-بطنــی بنانهــاده شــده
اســت؛ ا گــر تناســب پــس از الغــاء خصوصیــات به وســیله برهــان ســبر و تقســیم روشــن شــد
و معنــای بطنــی بــه مثابــه کبــرای کلــی بــرای معنــای ظهــری آیــه گشــت ،میتــوان روایــت
درســتی معنــای بطنــی
بیانگــر معنــای بطنــی را پذیرفــت؛ آی ـتاهلل معرفــت بــرای اثبــات
ِ
از شــواهد قرآنــی ،حدیثــی و عقلــی نیــز کمــک میگیــرد؛ ایــن شــیوه ،در میــان مفســران و
یشــود؛ نپرداختــن عالمــه معرفــت بــه نقــد ســندی در
حدیثپژوهــان پیشــین نیــز دیــده م 
اعتبارســنجی روایــات بطــون بــه معنــای نادیدهگرفتــن نقــد ســندی نیســت؛ بلکــه تنهــا
نشــانگر محوریتبخشــی به نقــد محتوایــی و گــردآوری شــواهد اســت.
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َْ ُ
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ
يك ْم ب َأ ْخ َبار َّ
الس َم ِاء َو
ت
أ
ي
ر
اه
ظ
عنكم ل تدر ون أين هو فن يأ ِتيكم ِب ِإم ٍام
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ َّ َ
َّ َ َ
ْال ْ
اهَّلل َما َج َاء َتأ ِو يل َه ِذ ِه
ر
اهَّلل َجل َو ع ّز َو َح َر ِام ِه ث قال ع َو ِ
ض َو َحل ِل ِ
ِ
ْ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ
َ
الي ِة و ل بد أن ِييء تأ ِو يلها.

[ ]2منبــع حدیــث در تفســیر اثــری جامــع ،تأويــل اآليــات ،ج  ،2ص  708ح  14ثبــت
شــده اســت حــال آنکــه در منبــع یادشــده دو روایــت بدین ترتیــب آمــده اســت:
عىل ما رواه الشيخ املفيد قدس اهلل روحه عن رجاله بإسناده عن معاو ية
البجيل عن عيل بن جعفر عن أخيه موىس؟ع؟ قال قلت له ما تأو يل
َ
ُْ َ َ
ُُ َ ً َ
ْ ُ
هذه اآلية قل أ َرأ ْي ُ ْت ِإ ْن أ ْص َب َح ماؤك ْم غ ْورا َف ْن َيأ ِتيك ْم ِب ٍاء َم ِع ٍني فقال
تأو يله إن فقدمت إمامكم مفن يأتيكم بإمام جديد .و يؤ يده ما رواه حممد
بن العباس رمحه اهلل عن أمحد بن القاسم عن أمحد بن حممد بن يسار

سال هشتم ،شماره اول ،پیاپی ،16بهار و تابستان 1397
36

عن حممد بن خالد عن النضر بن سو يد عن حيىي احلليب عن أيب عبد
َ
ُْ َ َ
ُُ َ ً َ
اهلل؟ع؟ يف قول اهلل عز و جل قل أ َرأ ْی ُ ْت ِإ ْن أ ْص َب َح ماؤك ْم غ ْو را َف ْن
ْ ُ
َیأ ِتیك ْم ِب ٍاء َم ِع ٍنی قال إن غاب إمامكم مفن یأتیكم بإمام جدید.

کتابنامه
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 1قرآن کریم.
 2ارشــاد العقــول الــی مباحــث االصــول ،جعفــر ســبحانی تبریــزی ،تقریــرات محمــد
حســین حــاج عاملــی ،قــم :موسســة امــام صــادق؟ع؟1424 ،ق.
 3البحــر المحیــط فــى التفســیر ،ابــو حیــان محمــد بــن یوســف اندلســى ،تحقیــق:
صدقــی محمــد جمیــل ،بیــروت :دار الفكــر1420 ،ق.
« 4.بررســی نظری ـهی بطــون از نــگاه آیــت اهلل معرفــت» ،ابراهیــم كالنتــری ،چــاپ
شــده در معرفــت قرآنــی یادنــگار آیــت اهلل محمدهــادی معرفــت؟هر؟ ،تهــران:
ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه اســامی ،اول1387 ،ش.
« 5.بطــن و تأویــل قــرآن» ،حســین علویمهــر و دیگــران ،کتــاب نقــد ،شــماره ،35
1384ش.
« 6.تاویــل بــه روایــت معرفــت» ،محمدهــادی معرفــت ،خردنامــه ،شــماره ،32
1388ش.
 7تأویــل اآلیــات الظاهــرة ،ســید شــرف الدیــن علــى حســینى اســترآبادى ،قــم :دفتــر
انتشــارات اســامى جامعــۀ مدرســین حــوزه علمیــه قــم1409 ،ق.
 8التبیــان فــى تفســیر القــرآن ،محمــد بــن حســن طوســى ،تحقیــق :احمــد قصیــر
عاملــى ،بیــروت :دار احیــاء التــراث العربــى ،بیتــا.
 9التفســیر األ ثــری الجامــع ،محمدهــادی معرفــت ،قــم :موسســه التمهیــد،
1387ش.
 1 1تفســیر الصافــى ،مــا محســن فیــض كاشــانى ،تحقیــق :حســین اعلمــى ،تهــران:
انتشــارات الصــدر1415 ،ق.
 1 1تفســیر ّ
العیاشــی ،محمــد بــن مســعود عیاشــى ،مصحــح :هاشــم رســولى محالتــى،
تهــران ،:المطبعة العلمیــة1380 ،ق.
 1 1تفســیر القمــی ،علــى بــن ابراهیــم قمــى ،مصحــحّ :
طیــب موســوى جزائــرى،قــم:
دار الكتــاب1404 ،ق.
 1 1تفســیر نــور الثقلیــن ،عبــد علــى بــن جمعــة العروســى الحویــزى ،هاشــم رســولى
محالتــى،قــم :اســماعیلیان1415 ،ق.
 1 1شرح أصــول الكافــی ،محمــد بــن ابراهیــم صــدر الدیــن شــیرازى (مــا صــدرا)،
مصحــح :محمــد خواجــوى ،تهــران :مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــى،
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1383ش.
« 15.طــرح و بررســی بطــن از دیــدگاه آیــت اهلل معرفــت» ،ســعیده غــروی ،مجلــه
بینــات ،ســال هیجدهــم ،شــماره .71
 1 1الكافــی ،محمــد بــن یعقــوب كلینــى ،مصحــح :علــى اكبــر غفــارى و محمــد
آخونــدى ،تهــران :دار الكتــب اإلســامیة1407 ،ق.
 1 1كمــال الدیــن و تمــام النعمــة ،محمــد بــن علــى ابــن بابویه(شــیخ صــدوق)،
مصحــح :علــى اكبــر غفــارى ،تهــران :اســامیه1395 ،ق.
 1 1مــرآة العقــول فــی شــرح أخبــار آل الرســول ،محمــد باقــر بــن محمــد تقــى
مجلســى ،مصحــح :هاشــم رســولى محالتــى،تهــران :دار الكتــب اإلســامیة،
1404ق.
 1 1المیــزان فــى تفســیر القــرآن ،ســید محمــد حســین طباطبایــى ،قــم :دفتــر
انتشــارات اســامى جامعــۀ مدرســین حــوزه علمیــه قــم1417 ،ق.

سال هشتم ،شماره اول ،پیاپی ،16بهار و تابستان 1397
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