
Quarterly Journal of Seraje Monir 
Vol. 11, No.40, Autumn 2020, P 131-163 
ajsm.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/ajsm.2022.58805.1680 

  

   
   

IS
SN

: 2
2

2
8

-6
6

1
6

   
   

   
  e

IS
SN

: 2
4

7
6

-6
0

7
0

   
   

   
   

   
   

 R
ec

ei
ve

d
: 0

7
/0

2
/2

0
2

1
   

   
   

   
   

 A
cc

ep
te

d
: 0

4
/0

1
/2

0
2

2
   

  
  

   
   

  
  

R
ev

ie
w

 P
ap

er
   

 

Types of Interpretive Narrations of Surah Yunus about 

Imam Ali (AS) 

Mohammad Hadi Ghahari 

Kermani

 

Assistant Professor of the Department of 

Islamic Education, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Kerman, Iran. 

Abstract 

One of the teachings of the Ahl al-Bayt (AS) in expressing the 

teachings of the Holy Quran is to open a new window in harmony 

with time called interpretation. The verses of the Qur'an, in addition to 

what is used from their appearance, have interpretations and the best 

way to achieve the interpretation of the Qur'an is through the Ahl al-

Bayt (AS). Because according to the hadith of Saqaleen, the Ahl al-

Bayt (AS) is considered the just of the Qur'an. In many interpretive 

narrations of Ahl al-Bayt (AS), the verses of the Qur'an have been 

interpreted. This research seeks to find the answer to the question that 

what kind of interpretations have been made towards Imam Ali (AS) 

in the interpretive narrations of Surah Yunus? In this regard, 

interpretive narrations related to Imam Ali (AS) were extracted from 

the interpretive narrations of Surah Yunus, and by descriptive-

analytical method, it was determined that there are four types of 

interpretations in these narrations about that Imam (AS), which are: 

esoteric meaning of the verse, the esoteric instance of the verse, the 

instance of the verse over time (Jerry and adaptation) and the atomic 

instance of the verse. Also, the other two types of interpretation of the 

Qur'an, ie the realization of the contents of the verse and the meaning 

of similar verses in the mentioned narrations, were not observed. 

Keywords: Interpretive Narration, Interpretive Narration, Types Of 

Interpretation, Imam Ali (AS), Surah Yunus 
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 )ع(یعل درباره امام ونسیسوره  یلیتأو اتیانواع روا

  

   یکرمان یقهار یمحمدهاد
باهنرکرمان، کرمان،  دیدانشگاه شه ،یگروه معارف اسالم اریاستاد

 .رانیا
 

  

 چکیده
 هماهنگ با زمان به نام نو و یا چهیگشودن در، مین کرآقر بیان معارفدر )ع( تیب اهل یها از آموزه یکی

 اند و بهترین راه أویلتدارای  د،شو ها استفاده می آنچه از ظاهر آنآیات قرآن افزون بر  .تأویل است

عنوان عِدل  به)ع( تیب اهل باشد؛ زیرا طبق حدیث ثقلین، می)ع( تیب قرآن از طریق اهل لییافتن به تأو دست

است. شده  به تأویل آیات قرآن پرداخته)ع( تیب اهلروند. در بسیاری از روایات تفسیری  شمار می قرآن به

این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که در روایات تفسیری سوره یونس چه نوع تأویالتی 

از بین )ع( یعل صورت پذیرفته است؟ در این راستا، روایات تأویلی مرتبط با امام)ع( یعل نسبت به امام

د که چهار نوع تأویل تحلیلی مشخص ش -روایات تفسیری سوره یونس استخراج گردید و با روش توصیفی

معنای باطنی آیه، مصداق باطنی آیه، اند از:  وجود دارد که عبارت)ع( حضرتدر این روایات درباره آن 

مصداق آیه در گذر زمان )جری و تطبیق( و مصداق اتمّ اطالق آیه. همچنین دونوع دیگر تأویل قرآن یعنی 

 ، مشاهده نشد.تحقق مفاد آیه و معنای آیه متشابه در روایات یادشده

 .ونسی، سوره )ع(یعل امام ل،یانواع تأو ،یلیتأو تیروا ،یریتفس تیروا :ها واژهکلید
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 مقدمه 

ز ماندگارى قرآن در بستر طوالنى زمان وترین رم مهم یکی از ،ناپذیر قرآن ژرفاى نهایت

ظاهر محدود از ظرفیتى نامحدود برخوردار  اى به شود مجموعه سبب مى یژگیو نیاست. ا

نماید، از پویایى درونى و همیشگى برخوردار باشد. ظرفیت  ظاهر ثابت مى گردد و آنچه به

برسد و متناسب با نیازهاى زمان تفسیر گردد،  تیبه فعل که یدرصورت ننامحدود قرآ

هاى گوناگون  کند و به حاجات آنان در عرصه ر مىو نیازهاى مؤمنان ارتباط برقرا یبازندگ

 این کالم الهیمعناست که  نی، به الیاز تأو قرآندهد. برخوردارى  پاسخى شایسته مى

دیگرى را نیز در خود دارد که  عارفکند، مفاهیم و م عالوه بر آنچه با ظاهرش عرضه مى

؛ زیرا طبق دنموها را استخراج  آنتوان  مىعنوان بهترین راه،  به)ع( تیب اهلاز طریق روایات 

 روند. شمار می ، عِدل قرآن به)ع(تیب اهلحدیث ثقلین، 

ها را به روایات تفسیری توان آن روایات تفسیری همگی از یک سنخ نیستند، بلکه می

)ع( یعلو روایات تأویلی تقسیم کرد. در بسیاری از روایات تفسیری، آیات قرآن بر امام 

از روایات )ع( رمؤمنانیامتاکنون روایات تأویلی مرتبط با  ازآنجاکهتأویل شده است؛ اما 

نیز مشخص نگردیده است، لذا انجام پژوهش  ها آنتفسیری جداسازی نشده و نوع تأویل 

یابد تا این مهم در سوره یونس به منصه ظهور رسد تا الگویی  حاضر اهمیت و ضرورت می

 ها فراهم گردد. یر سورهبرای این تحقیق در سا

تأویالتی  چه نوعروایات تفسیری سوره یونس در آن است که  مقاله نیاسؤال اصلی 

صورت پذیرفته است؟ در بین روایات تفسیری سوره یونس، روایاتی )ع( یعل در مورد امام

اند، در این پژوهش برآنیم تا آن  پرداخته)ع( یعل وجود دارد که به تأویل آیات بر امام

بندی نموده و بر اساس آن، انواع تأویل آیات سوره یونس بر  وایات را استخراج و دستهر

 را کشف نماییم.)ع( یعل امام

محمدکاظم « های تأویل قرآن روش»توان از کتاب  عنوان پیشینه این تحقیق می به

به انواع  ها آنمحمد مرادی نام برد که در « های تفسیری تأویل در روایت»شاکر و رساله 

)ع( یعلتأویل در روایات پرداخته شده است؛ اما درباره انواع روایات تأویلی مرتبط با امام 
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 پژوهشی یافت نشد.

 تأویل در لغت -9 

مرجع و عاقبت امر؛  -اند از: الف شده که عبارت در کتب لغت چهارمعنا برای تأویل مطرح 

: ۴۱۴۱فارس،  ؛ ابن۱۱۴ ، ص۴۱ ج تا: ؛ ازهری، بی۴۲۱ ، ص۴ : ج۴۱۴۱)ر.ک: فراهیدی، 

؛ راغب ۲۱۱ ، ص۴ ، ج۴۱۱۴منظور،  ؛ ابن۴۲۲۱ ، ص۲ : ج۴۱۲۴؛ جوهری، ۴۱۴ ، ص۴ ج

 ، ص۴۱ تا: ج سیاست و تدبیر کردن؛ )ر.ک: ازهری، بی -( ب۱۴ : ص۴۱۱۱اصفهانی، 

 ، ص۴۱ ج تا ؛ ازهری، بی۴۲۱ ، ص۴ : ج۴۱۴۱تفسیرکردن؛ )ر.ک: فراهیدی،  -( ج۱۱۴

 (۴۱ ، ص۴ : ج۴۱۱۱اثیر،  معنای غیرظاهر؛ )ابن رگرداندن معنای ظاهر لفظ بهب -( د۱۱۴

و  معنای وصفی )مرجع و عاقبت امر( در کتب لغت یادشده، تأویل در اکثر موارد به 

استعمال تأویل  ازآنجاکهکار رفته است؛  دادن( به معنای مصدری )رجوع و ارجاع گاهی به

عنوان معنای یکم مطرح گردید. همچنین  معنا به معنای وصفی شیوع بیشتری دارد، لذا این به

تأویل »کاربرد دارند؛ اما معنای دوم به « تأویل کالم»معانی یکم، سوم و چهارم در مورد 

 ارتباطی ندارد.« کالم

عنای یکم برگرداند. م توان به که معانی دوم، سوم و چهارم را می نکته دیگر آن 

کند پشت  توان گفت کسی که تدبیر و سیاست می که درباره معنای دوم می توضیح آن

برد. در  پیش می ها آنبیند و قضایا را بر اساس نتیجه و سرانجام  قضایا و عاقبت امور را می

ی تفسیر سخنی که معانی مختلف احمد آن را به بن مورد معنای سوم یعنی تفسیرکردن، خلیل

باشد، تعریف کرده است.  دارد و فهم معنای صحیح آن نیازمند بیان و توضیح دیگری می

گر با مالحظه وجوه متعدد  دیگر سخن، تأویل ( به۴۲۱ ، ص۴ : ج۴۱۴۱)ر.ک: فراهیدی، 

لفظ نسبت  معانی، وجه درست را که همان معنای ظاهری نهایی است انتخاب نموده و به

گردد، چنانکه برخی  نوع خاصی از تفسیر اطالق می معنای سوم به دهد؛ بنابراین تأویل به می

)جوهری، « تأویل عبارت از تفسیر و بیان عاقبت و سرانجام یک امر است.»اند:  لغویان گفته

معنای یکم برگردد با این  معنای چهارم نیز ممکن است به ( تأویل به۴۲۲۱ ، ص۲ : ج۴۱۲۴

 نای باطنی، عمیق و غایت معانی کالم است.بیان که معنای غیرظاهر کالم همان مع
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فارس،  نظر ابن بر هیتکهای لغوی متأخر و معاصر که با  رسد برخی بررسی نظر می به 

معنای انتهای امر دانسته  معنای ابتدای امر و هم به تأویل را از اضداد شمرده و آن را هم به

باشد؛  مالحظه قابل( ۴۷ ص: ۴۱۴۲؛ شاکر، ۱۷ ، ص۴ تا: ج است؛ )ر.ک: فیروزآبادی، بی

آن است، از معنای ابتدای امر،  که تأویل، ناظر به« أول»فعلی ماده  ئتیهفارس در  زیرا ابن

دو اصل و ریشه معنایی متفاوت « أول»میان نیاورده است؛ بلکه وی برای ماده  سخنی به

شود؛ و  هده میمشا« أوّل»معنای ابتدای امر است که در واژه  کند که اصل یکم به معرفی می

در  ازجملههای متعددی از این ماده  معنای انتهای امر است که آن را در صورت اصل دوم به

 رو نیازا( ۴۱۴ ، ص۴ : ج۴۱۴۱فارس،  قرار داده است. )ر.ک: ابن موردتوجه« تأویل»واژه 

ضرورتی ندارد معنای ابتدای امر را در باب تأویل کالم جستجو نموده و تأویل کالم 

 (۴۱۱ : ص۴۱۷۱عنای انگیزه و قصد اولیه گوینده دانسته شود. )ر.ک: اسعدی، م به

« تأویل کالم»که معنای اصلی تأویل، عاقبت و سرانجام یک امر است و  نتیجه آن 

 همان مقصود اصلی و نهایی کالم خواهد بود.

 تأویل قرآن در اصطالح آیات و روایات )انواع روایات تأویلی( -۲ 

لذا بهترین راه برای معناشناسی  ؛نشده است تعریف تاو روای اتآی  تأویل قرآن در ماهیت 

تأویل قرآن رجوع به آیات و روایات است تا بر اساس کاربردهای قرآنی و روایی 

، رو نیازا گردد. ارائهشده و تعریفی جامع برای آن  اصطالح، ماهیت تأویل قرآن کشف این

و سپس ماهیت  شده یبند دستهو روایات بررسی و  اتیدرآابتدا کاربردهای تأویل قرآن 

 تأویل قرآن مشخص خواهد است.

ر.ک:  . )است  بار استعمال شـده  سوره از قرآن هفده  هفت  ضمن لفظ تأویل، در 

؛ ۱۱ :اسراء ؛ و ۱۷ :؛ یونس۴۲و  ۱۴ :؛ کـهف۴۱۴ ،۴۱۱ ،۱۱ ،۱۱ ،۱۱ ،۱۱ ،۲۴ ،۱: یوسف

در مورد قرآن  مورد آن پنجاز هفده مورد یادشده،  (۱ :عـمران ؛ آل۱۷  :؛ یونس۱۱ :اعراف

)ر.ک: « مقصود از آیات متشابه»معنای   اتفاق مفسّرین به دو بار بهکه است   کاررفته به

عینی وعد و وعیدهای  تحقق»معنای  نظر مشهور به  حسب ظاهر و به بار به و سه (۱ :عـمران آل

کلمه تأویل در  ،. در روایاتباشد می ( ۱۷ :ونس؛ ی۱۱ :اعراف)ر.ک:  «قرآن در آخرت
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از: معنای ظاهری آیه، مصداق  اند عبارتکه  است  استعمال شده معنا در هشتمورد قرآن 

زمان )جری و  درگذرظاهری آیه، معنای باطنی آیه، مصداق باطنی آیه، مصداق آیه 

 تشابه.تطبیق(، مصداق عموم یا اطالق آیه، تحقق مفاد آیه و معنای آیه م

 کنیم: می  مطرح  مذکور را با شواهدی از آیات و روایات معانیهریک از  اینک 

 معنای ظاهری آیه -۲-9 

ی از برخدر مراد از معنای ظاهری آیه، معنایی است که آیه، ظهور در آن معنا داشته باشد.  

 ،روایت نعمانیبر اساس . است  شده  استعمال» معنای ظاهری آیات» معنی احادیث، تأویل به

( ۱۱)مریم:  «هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا»مراد از   تبیین  در)ع( نیرالمؤمنیاماز قول )ع( صادق امام

شناسی که اسمش اهلل  تأویلش این است که آیا احدی غیر از خدای تعالی می»فرماید:  می

يا » :آیه راجع به)ع( نیرالمؤمنیام( در همین روایت ۴۱۱ ، ص۷۱ : ج۴۱۱۱مجلسی، « )باشد.
الِة فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َو أَيِْديَُكْم إََِل الَْمراِفقِ  ( ۱)مائده: « أَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا إِذا قُْمتُْم إََِل الصَّ

در بیان  باشد؛ یعنی آن در تنزیلش می تأویلاین آیه از آیات محکمی است که »فرماید:  می

 ، ص۷۱ : ج۴۱۱۱مجلسی، « )ظاهر آیـه نیازمند نیستیم.و تنزیل چیزی بیش از  آن، به تأویل

۴۲) 

تا آنجا که نگارنده جستجو  .آیه، تأویل نامیده شده استمعنای ظاهری حدیث  در این

نمود غیر از همین دومورد کاربرد در روایت نعمانی، در روایت دیگری تأویل قرآن به 

 معنا استعمال نشده است. این

 ظاهری آیهمصداق  -۲-۲ 

لحاظ معنای ظاهری آیه در بستر  مراد از مصداق ظاهری آیات، تطبیقات خارجی آیات به 

 کنیم. اشاره می اتیروا نیاباشد. در ادامه به  نزول می

َا يُِريُْد اللَُّه لُِيْذِهَب »خداوند آیه: »شده است که فرمود:  روایت)ع( باقر یک: از امام  اَِّنَّ
( را در کتابش نازل کرد و تأویل ۱۱ )احزاب: «الَْبيِْت َويُطَهَِّركُْم تَطِْهْْيَا  َعنُْكُم الرِّْجَس اَْهَل 

 (۲۱۱ ، ص۴ : ج۴۱۴۱)عیاشی، « آن على، حسن، حسین و فاطمه هستند.
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در بستر  تطهیر  ق عینی مفاد آیهیداحدیث، مص شود، در این ه مالحظه میک چنان 

 .آن شمرده شده است ، تأویل نزول

تأویل »که فرمود:  شده روایت( ۱۴عمران:  مباهله )آلدرباره آیه )ع( کاظم اماماز دو:  

« طالب است. ابی بن على« اَنْفُسَنَا»فاطمه و تأویل « نساءنَا»حسن و حسین و تأویل « اَبْنَاءَنَا»

 (۱۴۱، ص ۲: ج ۴۱۴۱)بحرانی، 

، تأویل در بستر نزول «أنفسنا»و « نانساء»، « أبناءنا»  حدیث نیز مصادیق خارجی در این

جز دوروایت مذکور در روایت  در تتبّعی که نگارنده داشت به .رده شده استمها ش آن

 کار نرفته است. معنای مصداق ظاهری به دیگری تأویل قرآن به

 معنای باطنی آیه -۲-9 

 ظاهری از معانی عمیق  برمعنای  عالوه قرآنشود که آیات  از روایات فراوانی استفاده می 

راسخان در »و علم آن ویژه   باشد نمی  آن  است کـه همگان را یارای فهم ی برخوردارباطن

فراوانی برای قرآن، مورد اتفاق خاصه و عامه است و روایات   باطن  اصل وجود .است« علم

 (۷۴-۴۱ : ص۴۱۱۱)ر.ک: شاکر،  .بر آن داللت دارد معنوی رسیدهتواتر که به 

که قرآن دارای بطون است، بطن آن  شدن این پذیرفته  ضمن  روایات  از  در برخی 

مقصود از ظهر و  کند که می سؤال)ع( باقر از امام یسار بن فضیل. است  شده نامیده« تأویل»

باشد؛  آن می قرآن، تأویل ظهرقرآن، تنزیل آن و بطن»بطن قرآن چیست؟ حضرت فرمود: 

نشده است؛ قرآن مانند  شده و بخش دیگر آن، هنوز محقق قققرآن، مح تأویلبخشی از 

 (۴۴، ص ۴: ج ۴۱۴۱)عیاشی، « خورشید و ماه جریان دارد.

همچنین در برخی روایات تصریح شده است که معنای باطنی آیه، تأویل آیه  

 قُْل » :آیه  تأویل درباره)ع( کاظم از برادرم امام: جعفر گوید بن علیگردد. مثالً  محسوب می
  حضرت آن ؛م( سؤال نمود۱۱: ملک) «أَرأَيْتُْم إِْن أَْصبََح ماُؤكُْم َغْورا  فََمْن يَأْتِيُكْم ِِباٍء َمِعيٍ 

)صدوق، « کنید؟ میو او را مشاهده نکنید، چه  تان را از دست دهیدکه امام آنگاه»فرمود: 

از تأویل آیه سؤال شده و   ، حدیث در ایند، شو یشاهده مم  که چنان( ۱۱۱ ، ص۲ : ج۴۱۷۱

، )ع(ائمهاین است که از دیدگاه  دهنده بیان معنای باطنی آیه پرداخته که نشان به)ع( امام
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نعمت  تیمفاد ظاهری آیه مزبور به اهم. درو میشمار  آیه بهتأویل عنوان  معنای باطنی آیه به

مایه حیات   مام کهآب در حیات مادی اشاره دارد، ولی در معنای باطنی، به نعمت حضور ا

 .معنوی بشر است، اشاره شده است

 مصداق باطنی آیه -۲-0 

لحاظ معنای باطنی آیات  مراد از مصداق باطنی آیات، امور خارجی و واقعیات عینی به 

ا »درباره آیه: )ع( باقر یسار گوید: از امام بن عنوان نمونه، فضیل است. به َو َمْن أَْحياها فََكأََّنَّ
یعنى هرکس شخصی را از »( پرسیدم. حضرت فرمود: ۱۲: مائده) «النَّاَس َجِميعا  أَْحيَا 

که از گمراهى کسى را هدایت کند چه؟  شدن نجات دهد. گفتم: پس آن سوختن یا غرق

شخصی در این روایت، ( ۲۱۲ ، ص۴ : ج۴۱۱۴)برقی، « فرمود: این تأویل اعظم آیه است.

. روشن است  شده مطرح« مَنْ أَحْیاها»تأویل اعظم  عنوان به کند، هدایتکه شخص دیگر را 

معنا،  که این شده حیتصر، مصداق باطنی آیه است و در این روایت شخص نیااست که 

 آیه است. تأویل اعظم

 مصداق آیه در گذر زمان )جری و تطبیق( -۲-1 

ظهر و تنزیل  ،ها بوده نزول که آیات، ناظر به آن  زمان  مصادیق در برخی از احادیث به 

  نظر از مورد نزول، در همه ها که مفاهیم کلی آیات با صرف مشابه آن  مصادیق و به  شده گفته

: فرماید می)ع( باقر شده است. امام باشد، بطن و تأویل گفته بر آن قابل انطباق می  ها زمان

ها  اره آنها( و مواردی است که آیات درب نزول ها )اسباب و شأن ظاهرقرآن همان مصداق»

مانند  [آیند و در آینده می]ها و اشخاصی هستند که  قرآن مصداق شده است و باطن نازل

، ۴ ، ج۴۱۴۱ عیاشی،« )کنند. عمل می [ها نازل شده است که آیات درباره آن]گذشتگان 

گرچه در . کند می  صدق  نیز  اینان شده، نسبت به آنچه درباره آنان نازلیعنی  (۴۴ ص

)ع( باقر ، اما در جای دیگر، امام است  میان نیامده خنی از تأویل قرآن بهحدیث، س این

آن  از تأویل  ، بخشی باشد آن می قرآن، تأویل ظاهرقرآن، تنزیل آن و باطن: »فرماید می

.« ، در حرکت است و ماه  نیافته، قرآن بسان خورشید گذشته است و بخشی هنوز تحقّق
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قرآن »:  فرمودکه شده  روایت)ع( صادق اماماز ین ( همچن۴۴ ، ص۴ : ج۴۱۴۱)عیاشی، 

 که یاست؛ هنگام نشده محققاز آن   یافته و بخشی تأویلی دارد که بخشی از آن تحقّق

: ۴۱۱۱)صفار، .« شناسد می  را  آن  عصر امام آن ،یابد تحقّق مامانآن در زمان یکی از ا تأویل

قرآن  میان شما کسى است که بر تأویلدر »شده است که:  نقل)ص( پیامبر( نیز از ۴۷۱ ص

)عیاشی، « طالب است. ابی بن آن قتال کردم و او على که من بر تنزیل کند چنان قتال می

 (۴۱، ص ۴: ج ۴۱۴۱

فراتر از سبب و شأن نزول شده که  مصادیقی توصیف در این روایات، تأویل قرآن به 

از   و بعضی  داده روی)ع( صادق و امام)ع( باقر تازمان امام ها بعضی از آنباشند و  آیات می

مصداق آیه » مورد  در  لفظ تأویل دیگر سخن، به . خواهند شد  واقع پس از ایشانها  آن

است که در روایات « جری و تطبیق». این همان قاعده است شده  استعمال  «زمان درگذر

و بر  دارد انیجره معنا که قرآن مانند خورشید و ما شده است. بدین اشاره به آنیادشده 

، پویایی و تازگی قرآن  بودن  فرازمانی  نوع احادیث بر نیایابد.  مصادیق جدید تطبیق می

بودن  به تأویل ها آندر اینجا روایتی را که در متن  .کند می  ، تأکید برای هرعصر و نسل

 کنیم. شده است، نقل می مصداق آیه درگذر زمان تصریح

  بََغْت   اقْتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَُهام فَِإنْ   الُْمْؤِمِنيَ   ِمنَ   طائَِفتانِ   َو إِنْ » :آیهدرباره )ع( صادق امام 
: فرماید می (۷)حجرات:   «أَْمرِاللَّهِ   َء إَِل فَقاتِلُوا الَِّتي تَبِْغي َحتَّى تَِفي  اْْلُْخرى  إِْحداُهام َعَل 

)ع( نیرالمؤمنیو آنان اهل این آیه بودند که بر ام یافت تأویل این آیه در حادثه بصره تحقّق»

.« نهند  گردن  امر الهی حضرت الزم بود که بـا آنـان بجنگد تا به شـوریدند، پس بر آن

بر « الْأُخْرى  إِحْداهُما عَلَى  بَغَتْ  فَإِنْ» ، عبارتحدیث در این( ۱۲۷ ، ص۴۱ : ج۴۱۲۷)کلینی، 

و یارانش )ع( یعل بر امام«  أَمْرِ اللَّهِ  ءَ إِلى تِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیفَقاتِلُوا الَّ»اصحاب جمل و عبارت 

شمار  درگذر زمان )جری و تطبیق( بهیکی از مصادیق آیه عنوان  شده است که به تأویل

 .روند می

 مصداق اتمّ اطالق یا عموم آیه -۲-6 

صورت عام یا مطلق آمده است که بر مصادیق  ها یا عباراتی به در بسیاری از آیات واژه 
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شده  گونه از آیات نقل کنند. در روایات تفسیری متعددی که در ذیل این متعددی تطبیق می

شده است. همچنین گاهی اوقات از برخی  مصداق عموم یا اطالق آیه پرداخته انیبه باست 

شده است. در برخی  الق آیه، تحت عنوان مصداق اتمّ و اکمل نام بردهمصادیق عموم یا اط

در  قیمصاد نیاشده است که  از مصادیق آیات، تصریح نوع نیاضمن بیان  اتیروا نیااز 

ما أََمرَاللَُّه  َوالَّذيَن يَِصلُونَ »درباره آیه: )ع( صادق آیند؛ مثالً از امام شمار می به هیآ لیتأوزمره 
رحم  از جمله پیوندهای موردنظر آیه، صله»شده که فرمود:  ( روایت۲۴)رعد:  «يُوَصل به اَن

روشن ( ۲۱۴ ص ۲ ، ج۴۱۴۱)عیاشی، « است و تأویل نهایی و اتمّ آن، پیوند تو با ما است.

از پیوند  تیروا نیادر  بوده و در آیه یادشده، مطلق«  يُوَصل اَن  ما أََمرَاللَُّه به»که عبارت  است

 عنوان تأویل نهایی آن یادشده است. باشد، به که مصداق اتمّ اطالق آیه می)ع( ائمهبا 

 تحقق مفاد آیه -۲-۷ 

 لیتأوعنوان  به  های قرآن گویی ها و پیش هعینی وعد تحققروایات آیات و از  یدر برخ 

 که در  ها گویی غیبی و پیش یخبرها نیمصادیق ا دیگر سخن، به . بهاست شده  دهیها نام آن

 شده است. قرآن لیتأو، اطالق یابند می  تحقق آینده

  ظاهراًو   کاررفته مورد قرآن به  مشهور، در حسب نظر کلمه تأویل به ،در آیات زیر 

 :مراد از آن همان مصداق عـینی وعد و وعیدهای قرآن و اِخبارهای آن از آخرت است

تَأْويلُُه يَُقوُل الَّذيَن نَُسوُه ِمْن قَبُْل قَْدجاَءْت   وَن إاِلَّ تَأْويلَُه يَْوَم يَأيْتَهْل يَنْظُرُ » -الف 
 (۱۱ : اعراف) «رُُسُل َربِّنا ِبالَْحقِّ 

این آیه، همان مصداق خـارجی و تـجسم   قرآن در لیاظهر آن است که مراد از تأو 

ها  بیان داشته و ماهیت آن  آخرت  ینهزم  ن درآعینی خبرها و وعد و وعیدهایی است که قر

 (۱۱۱ ، ص۱ : ج۴۱۱۲. )ر.ک: طبرسی، جهان برای انسان پنهان است نیا در

بُوا ِِبا لَمْ » -ب  َب الَّ  يُحيطُوا ِبِعلِْمِه َو لاَمَّ  بَْل كَذَّ  «ذيَن ِمْن قَبْلِِهمْ يَأْتِِهْم تَأْويلُُه كَذلَِك كَذَّ

 (۱۷)یونس: 

توجه  رسد با به نظر می. گردد یبرم« یحیطوا مالم»به «  تأویله»  ضمیرظاهراً این آیه   در 

تـفسیر به وعد و وعیدها و اخبار همان « یحیطوا مالم»در تفسیر اظهر « تأویله  لمایأتهم»به 
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 (۴۱۱ ، ص۱ : ج۴۱۱۲)ر.ک: طبرسی، قرآن از آخرت، بهشت و جهنم است. 

عنایی است که در آیـه گذشته بیان شد؛ ، معنای تأویل در این آیه نیز همان مجهیدرنت

 اخبارهای غیبی وعد و وعیدهای قرآن و  عینی  یعنی مراد از آن، مصداق خارجی و حقیقت

 مناسب با چنین معنایی است.« تأویل اتیان»زیرا  ؛آن نسبت بـه عـالم آخرت است 

 اتیآن آ لیهای قرآن تأو گویی ها و پیش هعینی وعد تحققنیز  از روایات یدر برخ 

َو   ُهَوالَِّذي أَرَْسَل رَُسولَُه ِبالُْهدى»درباره آیه: )ع( صادق : امامازجمله .است نامیده شده 
يِن كُلِِّه َو لَْو كَرَِه الُْمْْشِكُون الَْحقِّ لِيُظِْهرَُه َعَل  ِدينِ  خدا سوگند!  به»( فرمود: ۱۱)توبه:  «الدِّ

، ۲ : ج۴۱۷۱)صدوق، « ظهور کند.)ع( قائمکه تأویل این آیه محقق نخواهدشد تا زمانی 

 (۱۱۱ ص

دهد و  بر همه ادیان باطل خبر می حق نیدتوبه از چیرگی و غلبه  ۱۱آیه 

 تحقق خواهد یافت.)ع( زمانپیشگویی قرآن هنگام ظهور امام  فرموده که این)ع( صادق امام

  متشابه همعنای آی -۲-۸ 

آیات قرآن اعم از محکم و متشابه بود، اما معنای  به همهگانه گذشته، ناظر  معانی هفت 

ظهور در آیات متشابه آیاتی است کـه هشتم تأویل قرآن به آیات متشابه اختصاص دارد. 

دیگر سخن، تشابه در آیات متشابه، تشابه حق و باطل است  انگیز دارند. به معنای شبهه

: ۴۱۴۴شود. )ر.ک: معرفت،  میگر  گونه جلوه گونه خداوند، باطل ای که سخن حق گونه به

که فراتر  ها آندارند تا معنای اصلی  لیبه تأوهمین دلیل است که آیات متشابه نیاز  ( به۲۱۱

 از معنای ظاهری است، آشکار گردد.

ُهَوالَّذي أَنْزََل َعلَيَْك الِْكتاَب ِمنُْه آياٌت ُمْحَكامٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتاِب َو أَُخُر »آیه در  
 .شده است  تأویل( بر معنای اصلی آیه متشابه، اطالق ۱عمران:  )آل «ُمتَشاِبهاٌت 

همچنین در برخى از روایات نیز معناى اصلی آیه متشابه، تأویل نامیده شده است،  

اِِّنِّ »که فرمود: )ع( ابراهیمقول »شده که فرمود:  نقل)ع( على که از امام تیروا نیا مانند
خداوند و تالش در راه او  به عبادت( آن است که ایشان ۷۷)صافات:  «َذاِهٌب اََِل َرّبِّ 

( ۲۱۱ : ص۴۱۷۴)صدوق، « باشد؟ بینی که تأویلش غیر از تنزیلش می توجه کرد؛ آیا نمی
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است که  انگیز داشته و متشابه  صافات، ظهور در معنای شبهه ۷۷روشن است که آیه 

 ل نموده است.بر معنای اصلی آن اطالق تأوی)ع( رمؤمنانیام

چنین برداشت  نقل شد« تأویل قرآن»از مجموع آیات و روایاتی که در زمینه معنای  

توان  باشد. البته می دارای هشت معنا میلسان آیات و روایات  در «تأویل قرآن»شود که  می

تأویل »ی عام و خاص برای تأویل قرآن خالصه نمود. دو معناگانه را در  این معانی هشت

ی به معنا« تأویل قرآن»گانه را در بر گرفته است؛ اما  ی عام همه معانی هشتبه معنا« قرآن

که با مرور آیات و  آن است میتقس نیاباشد. دلیل  خاص فقط شامل معنای سوم تا هشتم می

معنای تأویل  شود که تمامی آیات و اکثر روایات، ناظر به مشاهده می مطرح شدروایاتی که 

 م تا هشتم است.معنای سو قرآن به

معنای خاص است؛ بنابراین ما درصدد بیان  ، تأویل بهمقاله نیامراد از تأویل قرآن در 

در سوره یونس هستیم که مشتمل بر یکی از معانی )ع( رمؤمنانیامی مرتبط با لیتأو اتیروا

 سوم تا هشتم باشند.

هری آیه در حوزه که دو معنای اول تأویل قرآن یعنی معنا و مصداق ظا نکته دیگر آن 

گیرد؛ اما طبق آنچه در بررسی معنای لغوی تأویل گذشت که  تفسیر قرآن قرار می

معنای عام شامل  شناسان یکی از معانی تأویل را تفسیرکردن دانستند؛ لذا تأویل قرآن به لغت

این بنابرشده است؛   دومعنا نیز اطالق تأویل نیبه ادر روایات،  رو نیازاشود؛  تفسیر نیز می

معنای عام، اعم از تفسیر است و نسبت آن با تفسیر، عموم و خصوص مطلق  تأویل قرآن به

 معنای خاص نسبتش با تفسیر، تباین است. است؛ ولی تأویل قرآن به

 )ع(یعل انواع روایات تأویلی سوره یونس درباره امام -9 

بپردازیم، )ع( یعلکه به نقل و بررسی روایات تأویلی سوره یونس درباره امام  قبل از آن 

 تذکر چند نکته ضروری است:

ترین  از کهن هم آن، ها آنیک: از بین روایاتی که مشابه یکدیگر بودند، فقط یکی از  

 منبع نقل شده است.

، مربوط به تأویل آیه دو: اگر بخشی از روایت، مربوط به تفسیر آیه و بخش دیگر 
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 بوده، روایت تقطیع شده و فقط بخش تأویلی آن نقل شده است.

 سه: به جهت اختصار، سند روایات حذف شده است. 

 ازنظرکه اعتبار سند روایات و کتب روایی متفاوت است، لذا روایات  آنجاچهار: از  

روایات، سطح نیستند. بدیهی است که بررسی قوّت و ضعف  قوّت و ضعف در یک

 طلبد. پژوهش دیگری را می

ای جز اختالف بین مذاهب اسالمی ندارد، پرهیز شده  پنج: از نقل روایاتی که نتیجه 

 است.

طور که گفتیم در بین روایات تفسیری سوره یونس، روایاتی وجود دارد که  همان

تلفی تقسیم اند. این تأویالت به انواع مخ تأویل کرده)ع( یعل سوره را بر امام آیات این

 کنیم. را ذکر می ها آنشوند که در ادامه،  می

 معنای باطنی آیه -9-9 

)ع( یعل در روایات تفسیری سوره یونس روایاتی مشاهده شد که معنای باطنی آیه را بر امام 

 پردازیم. می ها آننقل  تأویل نموده که در ادامه به

 «آَمنُوا أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدٍق ِعنَْد َربِِّهمْ  بَْشِّ الَّذینَ »درباره آیه: )ع( صادق امامیک: از 

والیت  ،]از قدم صدق[ مقصود»(: )عأَِمیرِالُْمْؤِمِنینَ  َواَلیَهُ » فرمود:شده که  ( روایت۲)یونس: 

 (۱۴۷ ، ص۲ : ج۴۱۲۷)کلینی، .« است)ع( نیرالمؤمنیام

 رفته هم یرودر اینکه منظور از قدم صدق چیست؟ در میان مفسران بحث است؛ اما 

که اشاره به آن است  است. نخست این قبول قابلبراى آن  همیکى از سه تفسیر یا هرسه با 

دارد و در حقیقت مؤمنان با ابراز ایمان، مقتضاى فطرت خود را « سابقه فطرى»که ایمان، 

گویند: لفالن  که مى اند؛ زیرا یکى از معانى قدم، سابقه است؛ چنان تصدیق و تأکید کرده

کس در اسالم یا در جنگ و مبارزه، سابقه  قدم فى االسالم او قدم فى الحرب؛ یعنى فالن

هاى آخرت باشد؛ زیرا یکى از معانى قدم،  معاد و نعمت مسئلهکه اشاره به  دارد. دوم این

شود؛ یعنى  که انسان با پاى خود به منزلگاهش وارد مى این تناسب بهمقام و منزلت است، 

تواند  چیز نمى ایمان مقام و منزلت ثابت و مسلّمى در پیشگاه خدا است که هیچ براى افراد با
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که قدم به معنى پیشوا و رهبر است، یعنى براى  آن را تغییر دهد و دگرگون سازد. سوم این

( با ۲۴۱ ، ص۴ : ج۴۱۱۴مؤمنان پیشوا و رهبرى صادق فرستاده شده است. )مکارم شیرازی، 

مطرح شد، معنای ذکرشده در روایت فوق از « قَدَمَ صِدْق»عبارت  عنایت به آنچه در تفسیر

 رود. شمار می معانی باطنی آیه به

لْهُ »ذیل آیه:  شده که معنای  ( سه روایت، نقل۴۱)یونس:  «ائِْت ِبُقرْآٍن َغْیِر هذا أَْو بَدِّ

لْهُ »اند؛ زیرا عبارت  تأویل نموده)ع( یعل باطنی آیه را بر امام در آیه مذکور، ظهور در « بَدِّ

تأویل شده است؛ لذا )ص( امبریپتغییر قرآن دارد؛ اما در این سه روایت بر تغییر جانشین 

های  رود. در ادامه طی شماره شمار می تأویل در این روایات از نوع بیان معنای باطنی آیه به

 پردازیم. دو تا چهار به نقل این روایات می

ْل َعلِیّا  » فرمود:شده که  روایت)ع( صادق امامدو: از  یا قرآن ]گفتند  : )ع(قَالُوا أَْو بَدِّ

 ، ص۲ : ج۴۱۲۷)کلینی، « را ]از جانشینی خود[ تغییر بده.)ع( ییا آنکه عل [دیگری بیاور

۱۴۲) 

لُْه یَْعِنی » فرمود:شده که  روایت)ع( صادق امامسه: از  ائِْت ِبُقرْآٍن َغیِْر هذا أَْو بَدِّ
لَُه ِمْن تِلْقاِء نَْفِسی إِْن أَتَِّبُع إاِلَّ ما )ع( طالب ابی بن لُْمْؤِمِنیَن علیّ أَِمیرَا قُْل ما یَُکوُن لِی أَْن أُبَدِّ

بیاور، یا آن را تغییر  نیرازایقرآنى غ: )ع(طَالٍِب أَِمیرِالُْمْؤِمِنینَ  أَِبی بْنِ  یُوحی إِلَیَّ یَْعِنی ِفی َعلِیِّ 

درخواست تغییر منصب جانشینی او  ،]که مخالفان)ع( طالب ابی بن علیّامیرمؤمنان ؛ یعنی ده

را داشتند[ بگو: براى من روا نیست که از پیش خود آن را تغییر دهم؛ فقط از چیزى که بر 

]انتصاب او )ع( رمؤمنانیطالب ام ابی بن علیّ  یعنی درباره ؛کنم شود، پیروى مى من وحى مى

 (۱۱۷، ص ۴ج : ۴۱۱۱)قمی، .[« است به جانشینی از جانب من نبوده

ِمْن )ص( الله َذلَِک قَْوُل أَْعَداِء اللَِّه لِرسول» فرمود:شده که  روایت)ع( باقر امامچهار: از 
لَُه َمَکانَهُ )ع( َخلِْفِه َو ُهْم یََرْوَن أَنَّ اللََّه اَلیَْسَمُع قَْولَُهْم لَْو أَنَُّه َجَعَل إَِماما  َغْیَر علی فََقاَل اللَُّه  أَْو بَدَّ

لَُه ِمْن تِلْقاِء نَْفِسی یَْعِنی امیراملؤمنین إِْن أَتَِّبُع إاِلَّ )ع( رَّدا  َعلَیِْهْم قَْولَُهْم قُْل ما یَُکوُن لِی أَْن أُبَدِّ
لْهُ )ع( ما یُوحی إِلَیَّ ِمْن َربِّی ِفی علی کالم  این: فََذلَِک قَْولُُه ائِْت ِبُقرْآٍن َغْیِر هذا أَْو بَدِّ

 کاش یگفتند[: ا در مورد جانشین ایشان است که ]می)ص( دشمنان خداوند به رسول خدا
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داد؛  کرد یا دیگری را جای او قرار می معرفی می)ع( یامامی غیر از عل)ص( امبریپ

کند. خدا نیز در ردّ سخنان آنان  دانستند خداوند سخن آنان را قبول نمی که می درحالی

را تغییر دهم؛ فقط از )ع( نیرالمؤمنیروا نیست که از پیش خود ام فرمود: بگو: براى من

ائْتِ  :این همان مراد آیه ؛کنم شود، پیروى مى وحى مى)ع( یچیزى که بر من در مورد عل

 (۴۱۱ص : ۴۱۴۱)کوفی، .« باشد می ،بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ

 (۲۱)یونس:  «یَشاُء إِلی ِِصاٍط ُمْستَِقیمٍ  َو یَْهِدی َمنْ » درباره آیه:)ع( سجاد امامپنج: از 

 مقصود از صراط مستقیم، :)ع(طَالٍِب  أَِبی بْنِ  َعلِیِّ  ةیَْعِنی ِبِه َواَلیَ » فرمود:شده که  روایت

 (۴۱۱ص : ۴۱۴۱)کوفی، .« است)ع( طالب ابی ّبن علی والیت

  َو أَِن اْعبُُدوين»فرماید:  میسوره یس که  ۱۴با عنایت به آیه « صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»عبارت 
 به معنای پرستش و بندگی خداست؛ اما در این حدیث بر والیت« هذا ِِصاٌط ُمْستَقيمٌ 

تأویل شده است؛ لذا تأویل در این روایت از نوع بیان معنای باطنی آیه )ع( طالب ابی ّبن علی

 رود. شمار می به

الُل فَأَنَّی تُْْصَفُونَ فاَمذا » درباره آیه:)ع( یعل امامشش: از  )یونس:  «بَْعَد الَحقِّ إاِلَّ الضَّ

ًُ التَّْقَوی َو َسِبیُل الُْهَدی َو الَْمثَُل اْْلَْعلَی َو » فرمود:شده که  ( روایت۱۲  ً فََنْحُن کَلَِمْه
ًُ الُْوثَْقی َو الَْحقُّ الَِّذی أَقَرَّ اللَُّه ِبهِ   ً ًُ الُْعظَْمی َو الُْعْرَوْه  ً ْه الُل  الُْحجَّ فَامذا بَْعَد الَْحقِّ إاِلَّ الضَّ

دستگیر  ،تقوی، راه هدایت، برترین نمونه و اسوه، حجّت بزرگ  ما کلمه: فَأَنَّی تُْْصَفُونَ 

فاَمذا بَْعَد الَحقِّ إاِلَّ محکم الهی و آن حقّی هستیم که خداوند در مورد آن چنین فرمود: 
الُل فَأَنَّی تُْْصَفُوَن.  (۴۱۴ص : ۴۱۴۱)کوفی، « الضَّ

الُل »در عبارت « الَْحقِّ »واژه  ظهور در خداوند دارد، اما در « فاَمذا بَْعَد الَْحقِّ إاِلَّ الضَّ

از نوع بیان معنای باطنی  تیروا نیاتأویل شده است؛ لذا تأویل در )ع( ائمهاین حدیث بر 

 رود. شمار می آیه به

( چنین ۱۴)یونس:  «أَثُمَّ إَِذا َما َوقََع آَمْنتُْم ِبهِ »قمی درباره آیه:  ابراهیم بن علیهفت: از 

ًِ فَیَُقاُل لَُهْم: آْْلَن »شده است:  روایت  ً قْتُْم ِفی الرَّْجَعْه أَثُمَّ إَِذا َما َوقََع آَمنْتُْم ِبِه: أَْی َصدَّ
که ]عذاب[ واقع شد،  س از آنآیا پ: َو قَْد کُنْتُْم ِبِه تَْستَْعِجلُونَ )ع( تُْؤِمنُوَن یَْعِنی ِبامیراملؤمنین
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ایمان )ع( رمؤمنانیبه ام آیا اکنونشود:  کنید و به آنان گفته می را باور می ، رجعتوقت آن

، ص ۴ج : ۴۱۱۱)قمی، « !کردید عجله مى عذاب که قبالً براى آن حالى ! در؟آورید می

۱۴۲) 

قرآن دارد؛ اما در این خدا یا  ، ظهور در ایمان بهموردبحثآیه  در« آَمنْتُْم ِبهِ »عبارت 

تأویل شده است؛ بنابراین تأویل ذکرشده در )ع( رمؤمنانیامحدیث بر ایمان به رجعت و 

 رود. شمار می این روایت از نوع بیان معنای باطنی آیه به

شده که معنای باطنی  ، نقلتیسه روا (۱۱)یونس:  «َو یَْستَنِْبئُونََک أََحقٌّ ُهوَ »ذیل آیه: 

از زمینه  که یطور بهدر این آیه، « هو»اند؛ زیرا ضمیر  تأویل نموده)ع( یعل امامآیه را بر 

( ۱۱ ، ص۴۱ : ج۴۱۷۱؛ )ر.ک: طباطبائی، گردد یبرمبه قضاء و یا به عذاب  دیآ یبرمکالم 

تأویل شده است؛ لذا تأویل در این روایات از نوع )ع( یعل ولی در این سه روایت، به امام

های هشت تا ده به نقل این  رود. در ادامه طی شماره شمار می یه بهبیان معنای باطنی آ

 پردازیم. روایات می

شده  روایت (۱۱)یونس:  «َو یَْستَنِْبئُونََک أََحقٌّ ُهوَ »درباره آیه: )ع( صادق امامهشت: از 

( )ص(امبریاز تو )پ: ِِبُْعِجِزینَ َما تَُقوُل ِفی َعلِیٍّ قُْل إِی َو َربِّی إِنَُّه لََحقٌّ َو ما أَنْتُْم » فرمود:که 

گویی حق است؟ بگو: آرى، به پروردگارم سوگند،  می)ع( یعل  پرسند آیا آنچه درباره می

 ، ص۲ : ج۴۱۲۷)کلینی، .« توانید ]از مجازات الهى[ فرار کنید قطعاً حق است؛ و شما نمى

۱۱۷) 

 (۱۱)یونس:  «أََحقٌّ ُهَو قُْل إي َو َرّبِّ َو يَْستَنِْبئُونََك » درباره آیه:)ع( باقر امامنه: از 

ُد! أَعلی» فرمود:شده که  روایت َوِصیَُّک قُْل إِی َو َربِّی إِنَُّه لََوِصیِّی: ای )ع( یَْسأَلُونََک یَا ُمَحمَّ
به خدا قسم! او وصیّ  ،آری»وصیّ تو است؟ بگو: )ع( یکنند آیا عل از تو سؤال می محّمد!

 (۱۴، ص ۱ج : ۴۱۱۷، شهرآشوب )ابن.« من است

ُد! أَْهُل »شده است:  قمی چنین روایت ابراهیم بن علیده: از  َو یَْستَنِْبئُونََک یَا ُمَحمَّ
ًَ ِفی علی  ً ای محمّد! اهل مکّه در  أََحقٌّ ُهَو أَْی إَِماٌم قُْل إِی َو َربِّی إِنَُّه لََحقٌّ أَْی إَِماٌم:)ع( َمکَّْه

خدا  به ،آیا او حق است؟ یعنی آیا امام است؟ بگو آری پرسند که از تو می)ع( یمورد عل
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 (۱۴۱، ص ۴ج : ۴۱۱۱)قمی، .« یعنی امام است ؛قسم! که او برحق است

)یونس:  «اللِه َو ِبَرْحَمِتِه فَِبذلَِک فَلْیَْفَرُحوا ُهَو َخیٌْر ِمامَّ یَْجَمُعونَ  قُْل ِبَفْضلِ »ذیل آیه: 

اند که در ادامه  تأویل نموده)ع( یعل نی آیه را بر امامشده که معنای باط سه روایت، نقل (۱۴

 پردازیم. های یازده تا سیزده به نقل این روایات می طی شماره

دٍ » فرمود:شده که  درباره روایت)ع( باقر امامیازده: از  ًِ ُمَحمَّ  ً ْه َو )ص( اْْلِقْرَاُر ِبنُُبوَّ
و )ص( اقرار به نبوّت محمّد ِمامَّ یَْجَمُع َهؤاَُلِء ِفی ُدنْیَاُهْم: ُهَو َخیْرٌ )ع( ااِلئِْتاَمُم ِبأَِمیرِالُْمْؤِمِنینَ 

)عیاشی، .« از همه دارایی اینان در دنیا، بیشتر و بهتر است)ع( نیرالمؤمنیاقتداکردن به ام

 (۴۲۱، ص ۲ج : ۴۱۴۱

ها و هدایتى است  یونس، به معنای آن موعظه و شفای دل ۱۴در آیه « اهلل فَضْلِ»عبارت 

آن رحمتی « رَحْمَتِهِ»و عبارت  ها تفضل کرده واسطه قرآن به عموم انسان خداى تعالى به که

خصوص مؤمنین داده و آنان را به زندگى طیّب رسانیده است؛ )ر.ک:  است که به

بر « رَحْمَتِهِ»و « فَضْلِ اهللِ»( ولی در حدیث فوق، عبارات ۴۲ ، ص۴۱ : ج۴۱۷۱طباطبائی، 

اند؛ لذا تأویل در این  تأویل شده)ع( نیرالمؤمنیو اقتداکردن به ام)ص( داقرار به نبوّت محمّ

 گردد. حدیث از نوع بیان معنای باطنی آیه محسوب می

یَا أَبَاالَْحَسِن! ... َو » فرمود:)ع( یعل شده که به امام روایت)ص( خدا دوازده: از رسول
دا  ِبالَْحقِّ نَِبیّا  َما  آَمَن ِبی َمْن أَنَْکَرَک َو اَل أَقَرَّ ِبی َمْن َجَحَدَک َو اَل آَمَن ِباللَِّه الَِّذی بََعَث ُمَحمَّ

َمْن کََفَر ِبَک َو إِنَّ فَْضلََک لَِمْن فَْضلِی َو إِنَّ فَْضلِی لََک لََفْضُل اللَِّه َو ُهَو قَْوُل َربِّی َعزََّوَجلَّ 
ای اباالحسن! (: ۱۴)یونس:  یَْفَرُحوا ُهَو َخیٌْر ِمامَّ یَْجَمُعونَ قُْل ِبَفْضِل اللِه َو ِبَرْحَمِتِه فَِبذلَِک فَلْ 

کس که منکر تو باشد، به من ایمان  را به حق به پیامبری برانگیخت، آن خدایی که محمّد به

تو  کس که به من اقرار نکرده و آن نیاورده و آنکه با تو مخالفت کند و حقّ تو را نشناسد، به

من ایمان نیاورده است. فضل و دانش تو از من است و  را بپوشاند[، بهکفر ورزد ]و حقّ تو 

قُلْ بِفَضْلِ اهللِ وَ بِرَحْمَتِهِ » :از خداوند است و خداوند این مهم را در آیه بر تو فضل من

 (۱۷۱ : ص۴۱۱۱)صدوق، .« تأیید نموده است «فَبِذَلِکَ فَلْیَفْرَحُواْ هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ

)ع( یعلنسبت به امام )ص( خدا رسولدر حدیث فوق بر فضل « اهلل فضل»ارت عب
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است؛ لذا با عنایت به توضیحی که ذیل حدیث قبل مطرح شد، تأویل در این  تأویل شده 

 گردد. حدیث از نوع بیان معنای باطنی آیه محسوب می

هًُْ نَبِیِّکُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَلَایَهًُْ فَفَضْلُ اللَّهِ نُبُوَّ»شده است:  چنین روایتعبّاس  ابنسیزده: از 

فَبِذلِکَ قَالَ بِالنُّبُوَّهًِْ وَ الْوَلَایَهًِْ فَلْیَفْرَحُوا یَعْنِی الشِّیعَهًَْ هُوَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ )ع( طالب ابی بن علیّ

، نبوت پیامبر فضل خداوند مراد از: دُّنْیَایَعْنِی مُخَالِفِیهِمْ مِنَ الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ فِی دَارِ ال

 خاطر است؛ پس شیعیان باید به)ع( طالب ابی بن شما و مراد از رحمت الهی، والیت علیّ

ها  زیرا که این )والیت و نبوّت(، از تمام آنچه مخالفان آن ؛نبوت و والیت، مسرور گردند

: ۴۱۴۱آملى،  )طبرى.« بهتر است اند، در زندگی دنیا از اهل و مال و فرزند گردآوری کرده

 (۴۱۷ ص

والیت بر « رَحْمَتِهِ»و عبارت )ص( امبرینبوت پبر « فَضْلِ اهللِ»در حدیث فوق، عبارت 

مطرح شد، « یازده»اند؛ لذا با عنایت به توضیحی که ذیل حدیث  تأویل شده)ع( رمؤمنانیام

 گردد. میتأویل در این حدیث از نوع بیان معنای باطنی آیه محسوب 

إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ »قمی درباره آیه:  ابراهیم بن علیچهارده: از 

قَوْلُهُ إِنَّ )ع( نیرالمؤمنیالَّذِینَ جَحَدُوا ام»شده است:  چنین روایت (۱۱)یونس:  «الیُؤْمِنُونَ

ونَ قَالَ عُرِضَتْ عَلَیْهِمُ الْوَلَایَهًُْ وَ فُرِضَ عَلَیْهِمُ الْإِیمَانُ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الیُؤْمِنُ

بر آنان عرضه و  یعنی والیت ،را انکار کردند)ع( رمؤمنانیآنانی که ام: بِهَا فَلَمْ یُؤْمِنُوا بِهَا

، ۴ج : ۴۱۱۱)قمی، .« آن برای آنان واجب شد؛ ولی آنان به والیت ایمان نیاوردند ایمان به

 (۱۴۱ص 

در آیه موردبحث به معنای عذاب الهی است؛ )ر.ک: « کَلِمَتُ رَبِّکَ»عبارت 

تأویل شده )ع( یعل امام( ولی در روایت فوق، به والیت ۴۲۱ ، ص۴۱ : ج۴۱۷۱طباطبائی، 

 رود. شمار می است؛ لذا تأویل در این روایت از نوع بیان معنای باطنی آیه به

 مصداق باطنی آیه -9-۲ 

)ع( یعل روایات تفسیری سوره یونس مواردی از مصادیق باطنی وجود دارد که بر امامدر  

 کنیم: را ذکر می ها آنتأویل شده است که در ادامه، 
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دٍ » فرمود:شده که  روایت)ع( باقر امامیک: از  کَاَم )ص( أََضاَءِت اْْلَرُْض ِبُنوِر ُمَحمَّ
ْمُس فَََضََب اللَُّه َمثََل مُ  دٍ تُِضیُء الشَّ ْمَس َو َمثََل الَْوِصیِّ الَْقَمَر َو ُهَو قَْولُُه َعزََّوَجلَّ )ص( َحمَّ الشَّ
ْمَس ِضیاء  َو الَْقَمَر نُورا : طور که با  شود، همان روشن می)ص( زمین با نور محمّد َجَعَل الشَّ

 را به خورشید و جانشین او را به ماه تشبیه)ص( گردد. خداوند محمّد نور آفتاب روشن می

هُوَ الَّذِی »تعالی است که فرموده است:  و  کرده است و این همان گفتار خداوند تبارک

 (۴۱۲، ۴۱ : ج۴۱۲۷)کلینی، (« ۱)یونس:  «جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا

یونس، ظهور در خورشید و ماه دارند، ولی در  ۱در آیه « الْقَمَرَ»و « الشَّمْسَ»های  واژه

تأویل شده است؛ لذا تأویل در این روایت از نوع )ع( یعل و امام)ص( امبریپاین حدیث به 

 رود. شمار می بیان مصداق باطنی آیه به

 (۱۴)یونس:  «َرُحواقُْل ِبَفْضِل اللِه َو ِبَرْحَمِتِه فَِبذلَِك فَلْيَفْ »درباره آیه: )ع( باقر امامدو: از 

منظور از بِفَضْلِ  :)ع(طَالٍِب  أَِبی بْنُ  َو َرْحَمتُُه َعلِیُّ )ص( فَْضُل اللِه النَِّبیُّ » فرمود:شده که  روایت

 (۴۱۷ص : ۴۱۴۱)کوفی، .« است)ع( رمؤمنانیو مقصود از رَحْمَتُهُ ام)ص( خدا اهلل، رسول

ها و هدایتى است  آن موعظه و شفای دلیونس، به معنای  ۱۴در آیه « اهلل فَضْلِ»عبارت 

آن رحمتی « رَحْمَتِهِ»و عبارت  ها تفضل کرده عموم انسان واسطه قرآن به که خداى تعالى به

خصوص مؤمنین داده و آنان را به زندگى طیّب رسانیده است؛ )ر.ک:  است که به

بر « رَحْمَتِهِ»و « اهلل فَضْلِ»( ولی در این حدیث، عبارات ۴۲ ، ص۴۱ : ج۴۱۷۱طباطبائی، 

اند؛ لذا تأویل در این حدیث از نوع بیان  تطبیق شده)ع( رمؤمنانیو ام)ص( خدا رسول

 گردد. مصداق باطنی آیه محسوب می

 جری و تطبیق(زمان )مصداق آیه در گذر  -9-9 

 «بُیُوتا  َو اْجَعلُوا بُیُوتَُکْم ِقبْلَة  َو أَْوَحیْنا إِلی ُموسی َو أَِخیِه أَْن تَبَوَّءا لَِقْوِمُکام ِِبِْْصَ »ذیل آیه:  

سوره یونس، الغای خصوصیت و  ۴۱شده که در آنها از آیه  روایت، نقل ( دو ۴۱)یونس: 

تطبیق شده است؛ بنابراین تأویل ذکرشده در این روایات )ع( یعل تنقیح مناط شده و بر امام

رود. در ادامه به نقل این  مار میش جری و تطبیق( بهزمان )از نوع بیان مصداق آیه در گذر 

 پردازیم. روایات می
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در مرو در مجلس مأمون حاضر شد. در مجلس او جمعی از )ع( رضا امامیک: 

عترت را بر دیگران فضلی آیا مأمون عرض کرد: ...  دانشمندان عراق و خراسان نیز بودند

ار ساخته فرمود: خدا فضل عترت را بر دیگران در کتاب محکمش آشک حضرتاست؟ 

فرماید: خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان  جا که می است؛ آن

 .و خدا شنوا و داناست ؛فرزندانی بودند، برخی از نسل برخی دیگر پدید آمده ؛برتری داد

)ع( علما گفتند: ما را آگاه کنید که آیا خدا اصطفا را در خود قرآن تفسیر کرده است؟ امام

خداوند تفسیر ظاهری اصطفا را جدای از تفسیر باطنی آن، در دوازده جای قرآن »فرمود: 

النَّاسَ مِنْ مَسْجِدِهِ مَا خأل الْعِتْرَهًَْ )ص( فَإِخْرَاجُهُ» :که ... امّا مورد چهارم این بیان کرده است

تَرَکْتَ عَلِیّاً وَ أَخْرَجْتَنَا )ص( اهلل الَ یَا رسولحَتَّی تَکَلَّمَ النَّاسُ فِی ذَلِکَ وَ تَکَلَّمَ الْعَبَّاسُ فَقَ

مَا أَنَا تَرَکْتُهُ وَ أَخْرَجْتُکُمْ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ تَرَکَهُ وَ أَخْرَجَکُمْ وَ فِی هَذَا )ص( اهلل فَقَالَ رسول

قَالَتِ الْعُلَمَاءُ وَ أَیْنَ هَذَا مِنَ )ع( یمُوسَ مِنْ)ع( أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَهًِْ هارون)ع( یتِبْیَانُ قَوْلِهِ لِعل

أُوجِدُکُمْ فِی ذَلِکَ قُرْآناً أَقْرَأُهُ عَلَیْکُمْ قَالُوا هَاتِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ )ع( الْقُرْآنِ قَالَ أَبُوالْحَسَنِ

مِصْرَ بُیُوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً عَزَّوَجَلَّ وَ أَوْحَیْنا إِلی مُوسی وَ أَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِکُما بِ

مِنْ )ع( یوَ فِیهَا أَیْضاً مَنْزِلَهًُْ عل)ع( یمِنْ مُوسَ)ع( فَفِی هَذِهِ الْآیَهًِْ مَنْزِلَهًُْ هَارُونَ( ۴۱)یونس: 

به امر خداوند همه مردم را از مسجد بیرون کرد جز عترت را؛ )ص( امبریپ: )ص(اللَّهِ رَسُولِ

خدا!  ای رسول»عرض کرد: )ص( غمبریباره به سخن آمدند و عبّاس به پ مردم در این تا

من او را نگذاشتم و شما را بیرون »؟ فرمود: «را گذاشتی و ما را بیرون کردی)ع( یعل

جاست شرح گفتار  ؛ و در این«نکردم، بلکه خدا او را گذاشت و شما را بیرون کرد

علما گفتند: «. علی! تو نسبت به من چون هارون نسبت به موسی هستی یا که)ص( امبریپ

گفتند:  .خوانم از قرآن برای شما آیه آن را می»؟ فرمود: «این تناسب در کجای قرآن است»

وَ أَوْحَیْنا إِلی مُوسی وَ أَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِکُما بِمِصْرَ » :فرمود کالم خدای عزّوجلّ«. بفرما»

)ع( ینسبت به موس)ع( در این آیه، مقام هارون( ۴۱)یونس:  «ِقبْلَةوتاً وَ اجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ بُیُ

« است. بیان شده)ص( خدا نسبت به رسول)ع( یمندرج است و همچنین در آن، مقام عل

 (۲۱۲ ، ص۴ : ج۴۱۱۴)صدوق، 
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فِی أَنْفُسِهِمْ أَنْ  إِنَّ رِجَالًا لَایَجِدُونَ» فرمود:شده که  روایت)ص( خدا دو: از رسول

حَی إِلَی أُسْکِنَ عَلِیّاً فِی الْمَسْجِدِ وَ أُخْرِجَهُمْ وَاللَّهِ مَا أَخْرَجْتُهُمْ وَ أَسْکَنْتُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَوْ

وَ أَقِیمُوا الصَّالةَ ثُمَّ أَمَرَ  وَ أَخِیهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِکُما بِمِصْرَ بُیُوتاً وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً)ع( یموس

وَ ذُرِّیَّتُهُ وَ إِنَّ )ع( أَنْ لَایَسْکُنَ مَسْجِدَهُ وَ لَایَنْکِحَ فِیهِ وَ لَایَدْخُلَهُ جُنُبٌ إِلَّا هارون)ع( یموس

أَحَدٍ أَنْ یَنْکِحَ فِیهِ النِّسَاءَ مِنِّی بِمَنْزِلِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی وَ هُوَ أَخِی دُونَ أَهْلِی وَ لَایَحِلُّ لِ)ع( عَلِیّاً

مردانی که نفسشان راضی نیست از : إِلَّا عَلِیٍّ وَ ذُرِّیَّتِهِ فَمَنْ شَاءَ فَهَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ نَحْوَ الشَّامِ

خدا سوگند!  ام، بدانند به ها را اخراج کرده را در مسجد ساکن نموده و آن)ع( یاینکه من عل

ام؛ بلکه خداوند عزّوجلّ به  را ساکن ننموده)ع( یرا از مسجد بیرون نکرده و علها  من آن

هایی بسازند و  وحی فرمود که برای قومشان در شهر خانه)ع( و برادرش هارون)ع( یموس

امر فرمود که کسی در )ع( یها را قبله قرار داده و نماز بخوانند. سپس به موس این خانه

و )ع( کاح نکرده و جُنُب در آن داخل نشود، مگر هارونمسجدش ساکن نشده، در آن ن

)ع( ینسبت به موس)ع( هارون  نسبت به من به منزله)ع( یفرزندان او؛ و آگاه باشید که عل

بیت من است، برادر من نیز هست. جایز نیست اَحَدی در  است؛ او عالوه بر آنکه از اهل

بدانید هرکس که از این بدش آمده،  ی او. حال و ذریّه)ع( یمسجد من نکاح کند، مگر عل

، ص ۴ج : ۴۱۴۴)اربلى، .« با دست به طرف شام اشاره فرمود)ص( امبریو پ«! به آنجا برود

۱۱۴) 

 مصداق اتمّ اطالق آیه -9-0 

وجود دارد که به )ع( یعل در روایات تفسیری سوره یونس از این گونه تأویل در مورد امام 

 پردازیم. نقل آنها می

رَضُوا بِالحَیاةِ الدُّنْیا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَ الَّذِینَ هُمْ »قمی درباره آیه:  ابراهیم بن علییک: از 

)ع( وَ الْائمه)ع( نیرالمؤمنیاماالیاتُ »شده است:  ( چنین روایت۱)یونس:  «عَنْ آیاتِنا غافِلُونَ

آیات، : مراد از هًٌْ أَکْبَرُ مِنِّیمَا لِلَّهِ آیَ)ع( نیرالمؤمنیوَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُ ام

است که )ع( نیرالمؤمنیهستند و دلیل آن هم این سخن ام)ع( و امامان)ع( نیرالمؤمنیام

 (۱۱۷، ص ۴ج : ۴۱۱۱)قمی، « !تر از من ندارد ای بزرگ پروردگار، آیه»فرمود: 
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یث در آیه مورد بحث، ظهور در مطلق آیات الهی دارد؛ اما در حد« آیاتِنا»عبارت 

تأویل شده است؛ لذا تأویل در این روایت از نوع بیان )ع( ائمهو )ع( یعلفوق بر امام 

 رود. شمار می مصداق اتمّ اطالق آیه به

نَزَلَتْ قَوْلُهُ وَ الیَرْهَقُ » :ندفرمودشده که  روایت)ع( صادق امامو )ع( باقر امامدو: از 

)یونس:  «وَ الیَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ ال ذِلَّةٌ»آیه: : )ع(أَمِیرِالْمُؤْمِنِینَوُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ ال ذِلَّةٌ فِی 

 (۱۴، ص ۲ج : ۴۱۱۷شهرآشوب،  )ابن.« نازل شده است)ع( نیرالمؤمنیدر شأن ام (۲۱

تأویل شده است؛ )ع( نیرالمؤمنیامولی در روایت فوق به ، یونس، مطلق است ۲۱آیه 

 رود. شمار می از نوع بیان مصداق اتمّ اطالق آیه به لذا تأویل در این روایت

أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن الَّیَهِدِّیَ إِالَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ »ذیل آیه: 

ند؛ ا شده که به بیان مصداق اتمّ اطالق آیه پرداخته روایت، نقل هشت (۱۱)یونس:  «تَحْکُمُونَ

در آیه مورد بحث، « مَنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی»و « مَنْ یَهْدِی إِلَی الحَقِّ»زیرا عبارات 

اند؛ لذا تأویل در  و غاصبان حق او تأویل شده)ع( یعل اند، اما در این روایات بر امام مطلق

های سه  طی شمارهرود. در ادامه  شمار می این روایات از نوع بیان مصداق اتمّ اطالق آیه به

 پردازیم. تا ده به نقل این روایات می

أَفَمَن یَهْدِی » :سپس آیه ؛کرد را یادآوری می)ص( امبریاصحاب پ)ع( صادق امامسه: 

را  (۱۱)یونس:  إِلَی الحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن الَّیَهِدِّیَ إِالَّ أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ

خدا به شما خیر و برکت دهد، شخص مورد نظر آیه از ایشان پرسیده شد:  ؛ت نمودتالو

)ع( یبه ما رسیده است که مقصود، عل: )ع(یبَلَغَنَا أَنَّ ذَلِکَ عل»فرمود:  حضرتکیست؟ 

 (۴۲۲، ص ۲ج : ۴۱۴۱)عیاشی، .« است

اللَّهُ إِذَا قُلْتُ، وَ  اسْمَعُوا قَوْلِی یَهْدِکُمُ» فرمود:شده که  روایت)ع( یعل امامچهار: از 

اللَّهُ  أَطِیعُوا أَمْرِی إِذَا أَمَرْتُ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ أَطَعْتُمُونِی لَاتَغْوَوْا، وَ إِنْ عَصَیْتُمُونِی لَاتَرْشُدُوا، قَالَ

یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَعَالَی أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ 

خدا شما را هدایت نماید! کالم مرا بشنوید و چون شما را امر نمایم، امر مرا : تَحْکُمُون

شوید و اگر عصیان  اطاعت کنید؛ که به خدا قسم! اگر امر مرا اطاعت کنید، گمراه نمی
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أفَمَنْ »است: ورزید و با من مخالفت نمایید، رستگار نخواهید شد. خداوند متعال فرموده 

« «یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون

 (۲۱۴ : ص۴۱۱۱طاووس،  )ابن

عبداهلل  بن در دوران خالفت عثمان، بین مسلمانان گفتگویی برقرار بود که طلحهًْپنج: 

کرد که  نقل می)ص( امبریتو در جواب ابوبکر که حدیثی از پ :گفت)ع( یعل امامخطاب به 

 حضرتگویی؟  نبوّت و خالفت را جمع نکرد، چه می)ص( امبریخداوند در خاندان پ

 أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی غَیْرَ النُّبُوّةِ، فَلَوْ کَانَ مَعَ النُّبُوَّهًِْ)ص( اهلل قَوْلُ رسول»فرمود: 

، وَ قَوْلُهُ إِنِّی قَدْ تَرَکْتُ فِیکُمْ أَمْرَیْنِ کِتَابَ اهللِ وَ عِتْرَتِی لَنْ )ص(اهلل غَیْرَهَا لَاسْتَثْنَاهُ رسول

کُمْ، أَفَیَنْبَغِی لَاتَتَقَدَّمُوهُمْ وَ لَاتَخَلَّفُوا عَنْهُمْ، وَ لَاتُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا

، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ )ص(هِیِّالْأُمَّهًِْ إِلَّا أَعْلَمُهُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهًِْ نَبِ أَنْ یَکُونَ الْخَلِیفَهًُْ عَلَی

گواه : دی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَأَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْ

د: جایگاه تو در نزد من همچون منزلت وفرم است که )ص( امبریمن این فرمایش پ

، به جز در نبوّت؛ و چنانچه استثنایی غیر از نبوّت بود، )ع(یاست نزد موس)ع( هارون

گذارم،  ودیعه می فرموده بود؛ و نیز این فرمایش که من در میان شما دو چیز به)ص( امبریپ

دو زنید  ند، پس اگر شما دست تمسّک به آنا بیت من کتاب خدا و عترت خودم که اهل

دارید و از ایشان جا نمانید و نکس را بر آنان مقدّم  دچار ضاللت و گمراهی نگردید، هیچ

ه نیست آیا شایست ؛زیرا ایشان از شما داناترند ،نمایید، چیزی را به ایشان تعلیم ندهیدنتخلّف 

أَفَمَنْ »ی امّت، داناترین ایشان به قرآن و سنّت باشد، همچنان که خداوند فرموده:  که خلیفه

)یونس:  «یَهْدِی إِلَی الحَقِ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون

گوید خالفت و نبوّت در یک خاندان جمع  یتواند حدیثی که م ]با این اوصاف آیا می( ۱۱

 (۱۱۴ص : ۴۱۱۱)هاللی، « !شود، درست باشد[؟ نمی

کُنْتُ فَرِیضَهًًْ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ » فرمود:شده که  روایت)ع( یعل امامشش: از 

إِلَّا بِعَالِمٍ قَائِمٍ  [هَذِهِ الْحُدُودُ]مِثْلَ الْحَجِّ وَ الزَّکَاهًِْ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاهًِْ، فَهَلْ یُقَامُ بِهَذِهِ الْحُدُودِ 

عَ وَ لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدِی یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ وَ هُوَ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَ
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ا أَنْ یُهْدی إِلَی الْحَقِّ قُلِ اهللُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ ال یَهِدِّی إِلَّ

نَا رَحِمَکَ اللَّهُ فَرِیضَهًٌْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ عَلَیْکُمْ، بَلْ أَفْضَلُ الْفَرَائِضِ فَأَ فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ

إِلَیْهِ الْخَلْقُ وَ أَعْلَاهَا، وَ أَجْمَعُهَا لِلْحَقِّ، وَ أَحْکَمُهَا لِدَعَائِمِ الْإِیمَانِ، وَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وَ مَا یَحْتَاجُ 

من همچون حج، زکات، روزه و نماز، : وَ لِفَسَادِهِمْ وَ لِأَمْرِ دُنْیَاهُمْ وَ آخِرَتِهِمْ لِصَلَاحِهِمْ

واجبی از جانب خدای عزّوجلّ و پیامبرش است. آیا این واجبات الهی جز با هدایت عالمی 

گردند؟! خداوند سبحان چنین  سوی حق که سزاوار پیروی است اقامه می هدایتگر به

هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدِی إِلَی الحَقِّ قُلِ اهللُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی  قُلْ»فرموده: 

را  شماخداوند  «الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ ال یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ

ی بر گردن شما هستم. بلکه من برترین و باالترین واجب بیامرزد! من از جانب خدا و رسولش

های ایمان  ها برای ]حفظ[ پایه ترین واجب ها نسبت به حق و محکم ترین آن واجبات و جامع

و شریعت اسالم و حفظ هرآنچه که مردم در صالح، فساد، امر دنیا و آخرتشان به آن 

 (۱۴۱، ص ۲ج : ۴۱۴۲)دیلمى، .« باشم ند، میا محتاج

و )ص( خدا رسولبعد از رحلت » فرمود:شده که  روایت)ع( صادق امامز هفت: ا

رسیدن خالفت به ابوبکر، مردی را آوردند که شرب خمر کرده بود. ابوبکر به او گفت: 

دانی نوشیدن شراب،  تو که می»ابوبکر پرسید: «! آری»؟ مرد گفت: «ای نوشیده شراب آیا»

ام در  من درحالی مسلمان شدم که خانه: »؟! آن مرد گفت«حرام است؛ پس چرا نوشیدی

دانستم  دانستند و اگر می نوشیدند و آن را حالل می های مردمی بود که شراب می کنار خانه

سوی عُمَر کرد و گفت:  ابوبکر رو به«. کردم خوردن آن حرام است، حتماً از آن دوری می

ای است  موضوع پیچیده: »؟ عُمَر گفت«دهی ای اباحفص! راجع به این مرد، چه حکمی می»

ای پسر! »ابوبکر کسی را صدا زد و گفت: «. آید ی آن بر می از عهده)ع( یامّا ابالحسن، عل

نه. برای شنیدن قضاوت، باید به در »عُمَر گفت: «. را به اینجا دعوت کن)ع( یبرو و عل

همراهی  که سلمان فارسی آنان را خوار را درحالی پس آن مرد شراب«. ی قاضی رفت خانه

آوردند و داستان آن مرد را برای او بیان کردند و آن مرد نیز )ع( یی عل کرد، به خانه می

ابْعَثْ مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ »: فرمودبه ابوبکر )ع( یبازگو کرد. عل)ع( یماجرای خود را برای عل
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عَلَیْهِ آیَهًَْ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ تَلَا عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ فَمَنْ کَانَ تَلَا 

فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ )ع( یعَلَیْهِ آیَهًَْ التَّحْرِیمِ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهِ فَفَعَلَ أَبُوبَکْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَ عل

إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُجَدِّدَ تَأْکِیدَ )ع( یلَقَدْ أَرْشَدْتَهُمْ فَقَالَ عل )ع(یلِعل فَخَلَّی سَبِیلَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ

دی فَما لَکُمْ هَذِهِ الْآیَهًِْ فِیَّ وَ فِیهِمْ أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْ

 .های مهاجران و انصار بفرست کسی به محلّ تجمّع و نشستاو را همراه با : کَیْفَ تَحْکُمُونَ

ی تحریم را بر او خوانده باشد، باید بیاید و علیه این مرد شهادت دهد.  پس اگر کسی آیه

ابوبکر همین خواسته و .« ی تحریم بر او خوانده نشده باشد، او گناهی ندارد ولی اگر آیه

مرد، شهادت نداد. پس ابوبکر او را آزاد  را انجام داد و کسی علیه آن)ع( یی عل گفته

من »فرمود: )ع( یعل«. شان کردی راهنمایی»عرض کرد: )ع( یساخت. سلمان فارسی به عل

أَفَمَن یَهْدِی إِلَی الحَقِّ »فقط خواستم مضمون این آیه را در مورد خودم و آنان، تأکید کنم: 

)کلینی، (« ۱۱)یونس:  «أَن یُهْدَی فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَأَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن الَّیَهِدِّیَ إِالَّ 

 (۲۴۱ ، ص۴۱ : ج۴۱۲۷

؟ «عبّاس کجاست بن عبدااهلل دانم با مجوس چه کنم؟ نمی»روزی عمر گفت: هشت: 

چیزی در مورد )ع( یآیا از عل»عمر به او گفت: «. او همین جاست»]در جواب[ گفتند: 

رفته و )ع( یعبّاس نزد عل ابن«. باره سؤال کن ای از او در این ای؟ اگر نشنیده مجوس شنیده

أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ »از ایشان در مورد مجوس سؤال نمود. حضرت فرمود: 

را به او گاه نظر خود  آن (۱۱)یونس:  «أَمَّنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ

 (۱۱۴، ص ۲ج : ۴۱۱۷شهرآشوب،  )ابن.« بیان فرمود

قَال )اهلل تعالی( فِی الَّذِینَ اسْتَوْلَوْا عَلَی تُرَاثِ » فرمود:شده که  روایت)ع( یعل امامنه: از 

أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ ال یَهِدِّی إِلَّا أَنْ  :اهلل بِغَیْرِ حَقٍّ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهِ رسول

فَلَوْ جَازَ لِلْأُمَّهًِْ الِایتِمَامُ بِمَنْ لَا یَعْلَمُ أَوْ بِمَنْ یَجْهَلُ لَمْ یَقُلْ  یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ

خداوند در مورد کسانی  :ال یَسْمَعُ وَ ال یُبْصِرُ وَ ال یُغْنِی عَنْکَ شَیْئا لِأَبِیهِ لِمَ تَعْبُدُ ما)ع( میابراه

أَفَمَنْ یَهْدِی »فرمود:  ،به ناحق بر میراث ایشان تسلّط یافتند)ص( خدا که بعد از رحلت رسول

اگر  (۱۱)یونس:  «یْفَ تَحْکُمُونَإِلَی الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَ
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داند یا کسی که جاهل است جایز بود،  برای امّت اسالمی اقتداکردن به کسی که نمی

بیند و نه  شنود و نه می پرستی که نه می فرمود: چرا چیزی را می نمی به پدرش)ع( میابراه

 (۱۱، ص ۷۱ج : ۴۱۱۱)مجلسی، .« کند هیچ مشکلی را از تو حلّ می

فَقَدْ أَعْجَبَکَ الْحَادِثُ إِلَی أَیِّ سِنَادٍ » فرمود:شده که  روایتزهرا )س( حضرت ده: از 

رَغْماً لِمَعَاطِسِ اسْتَنَدُوا وَ بِأَیِّ عُرْوَهًٍْ تَمَسَّکُوا اسْتَبْدَلُوا الذُّنَابَی وَ اللَّهِ بِالْقَوَادِمِ وَ الْعَجُزَ بِالْکَاهِلِ فَ

مْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً، أَال إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لکِنْ ال یَشْعُرُونَ، أَ فَمَنْ یَهْدِی قَوْمٍ یَحْسَبُونَ أَنَّهُ

اگر از چیزی : إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون

دانستم که  ( تعجّب کن! کاش من می)ع(یعل کنی از سخنان آنان )مخالفان تعجّب می

ای  گاهی اعتماد کردند؟! به چه دستگیره ایشان به چه سندی استناد نمودند؟! به چه تکیه

اند! ستون محکم بین دو  اند و دُم را چسبیده چنگ زدند؟! به خدا قسم! آنان سر را رها کرده

ماغ گروهی که کوشششان در سوخته باد د ؛اند کتف را رها کرده و چیز سست را گرفته

ها همان  آگاه باشید! این ؛کنند پنداشتند کاری نیکو می زندگی دنیا تباه شد و می

أَفَمَنْ یَهْدِی إِلَی الحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ الیَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدی » ؛فهمند ولی نمی ،ندا مفسدان

 (۱۱۱ص : ۴۱۴۱)طوسى، (« ۱۱)یونس:  «فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُون

 (۱۲)یونس:  «أَال إِنَّ أَوْلِیَاءَاهللِ الَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ الَ هُمْ یَحْزَنُونَ» :آیه)ع( یعل امامیازده: 

ای »؟ جواب دادند: «چه کسانی هستند اولیاءاهلل دانید آیا می»را تالوت کرد و سپس پرسید: 

فَمَنْ تَبِعَنَا مِنْ بَعْدِنَا  ؛هُمْ نَحْنُ وَ أَتْبَاعُنَا»فرمود: حضرت  ؟«چه کسانی هستند امیرمؤمنان!

مَا شَأْنُ طُوبَی لَهُمْ أَفْضَلُ )ع( نیرالمؤمنیقَالَ یَا ام ؛طُوبَی لَنَا وَ طُوبَی لَهُمْ أَفْضَلُ مِنْ طُوبَی لَنَا

ا لِأَنَّهُمْ حَمَلُوا مَا لَمْ تَحَمَّلُوا عَلَیْهِ وَ أَطَاقُوا مَا لَمْ مِنْ طُوبَی لَنَا أَلَسْنَا نَحْنُ وَ هُمْ عَلَی أَمْرٍ قَالَ لَ

خوشا به حال ما و خوشا به ؛ پس ندناز ما پیروی ک که آنان، ما هستیم و کسانی: تُطِیقُوا

ی خشنودی و سعادت است.  ند؛ البتّه بیشتر برای آنان مایهناز ما پیروی ک که سعادت آنان

ی خشنودی و  که بیشتر برای آنان مایه امیرمؤمنان! منظور شما از اینپرسید: ای  فردی

ها چیزهایی را تحمّل  سعادت است، چیست؟ مگر ما و آنان هم عقیده نیستیم؟ فرمود: نه! آن

)عیاشی، .« دکردینمایند که شما ن کنند که شما تحمّل نکردید و چنان بردباری می می
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 (۴۲۱، ص: ۲ج : ۴۱۴۱

در اینکه منظور از اولیای خدا در آیه مورد بحث چه کسانى هستند؟ در آیه بعد 

اند و به طور مداوم  کسانى هستند که ایمان آورده ها آنفرماید:  ساخته و مى مطلب را روشن

( ۱۱۱ ، ص۴ : ج۴۱۱۴اند؛ )ر.ک: مکارم شیرازی،  تقوا و پرهیزکارى را پیشه خود ساخته

و شیعیان تأویل شده است؛ لذا تأویل در )ع( ائمه، سایر )ع(یعل امولی در روایت فوق به ام

 رود. شمار می این روایت از نوع بیان مصداق اتمّ اطالق آیه به

لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ مُؤْمِنَهًٌْ أَبَداً حَتَّی » فرمود:شده که  روایت)ع( صادق امامدوازده: از 

قُلْتُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَیْهِمَا الْمُؤْمِنُ أَیَرْجِعُ إِلَی الدُّنْیَا )ع( یوَ عل)ص( اهلل تَرَاهُمَا حَتَّی تَرَی رسول

نِ جَمِیعاً فَقَالَ لَایَمْضِی أَمَامَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهِمَا مَضَی أَمَامَهُ فَقُلْتُ لَهُ یَقُولَانِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَدْخُلَا

عِنْدَ رِجْلَیْهِ فَیُکِبُّ عَلَیْهِ )ع( یعِنْدَ رَأْسِهِ وَ عل )ص(اهلل عَلَی الْمُؤْمِنِ فَیَجْلِسُ رسول

إِنِّی خَیْرٌ لَکَ مِمَّا تَرَکْتَ مِنَ الدُّنْیَا )ص( اهلل فَیَقُولُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَبْشِرْ أَنَا رسول)ص( اهلل رسول

یَقُولُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ أَبْشِرْ أَنَا حَتَّی یُکِبَّ عَلَیْهِ فَ)ع( یفَیَقُومُ عل)ص( اهلل ثُمَّ یَنْهَضُ رسول

الَّذِی کُنْتَ تُحِبُّهُ أَمَا لَأَنْفَعَنَّکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ قُلْتُ )ع( طالب ابی بن علیّ

وْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ هَاهُنَا الَّذِینَ آمَنُوا وَ أَیْنَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَالَ فِی یُونُسَ قَ

لَهُمُ الْبُشْری فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ ال تَبْدِیلَ لِکَلِماتِ اهللِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ  ؛کانُوا یَتَّقُونَ

کند.  میاهده را مش)ع( یو عل)ص( خدا که رسول هیچ انسان مؤمنی نمیرد مگر این: الْعَظِیمُ

؟ «گردد کند باز به دنیا بازمی ها را مشاهده می که مؤمن آن آیا هنگامی»عرض کرد: راوی 

آیا »عرض کرد: «. سوی آخرت راهی ندارد نه در آن هنگام جز حرکت به»فرمود: 

آری! هردو بر مؤمن وارد »؟ فرمود: «گویند با او سخنی هم می)ع( یو عل)ص( امبریپ

نشینند و  کنار پاهای او می)ع( یکنار سر او و عل)ص( خدا رسولشوند و  می

ای ولی خدا! بشارت بر تو که من »فرماید:  خود را بر او افکنده و می)ص( خدا رسول

)ص( خدا آنگاه رسول«. خدایم و از هرآنچه در دنیا باقی گذاشتی برای تو بهترم رسول

ای ولیّ خدا! »فرماید:  ن افکنده و میایستد و سپس خود را بر مؤم می)ع( یبرخاسته و عل

هستم که دوستدار او بودی. بدان امروز به سودِ تو )ع( طالب ابی بن بشارت بر تو که من علیّ
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راوی « .این مطلب در قرآن بیان شده است»فرمود: )ع( صادق گاه امام آن«. خواهم بود

ی  در سوره»فرمود: ؟ «فدایت شوم! این مطلب در کجای قرآن بیان شده است»عرض کرد: 

الَّذِینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْری فِی الحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی »فرماید:  جا که می یونس آن

، ۴ج : ۴۱۱۴)برقی، (« ۱۱-۱۱)یونس:  «الْآخِرَةِ التَبْدِیلَ لِکَلِماتِ اهللِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

 (۴۱۱ص 

ولی ، شود یونس، مطلق است و هرنوع بشارتی را شامل می ۱۱در آیه « رىالْبُشْ»واژه 

تأویل شده است؛ لذا تأویل در این )ع( یعل و امام)ص( امبریپدر روایت فوق به مشاهده 

 رود. شمار می روایت از نوع بیان مصداق اتمّ اطالق آیه به

الْمُؤْمِنَ إِذَا صَارَتْ نَفْسُهُ  إِنَّ الرَّجُلَ» فرمود:شده که  روایت)ع( صادق امامسیزده: از 

نَبِیُّکَ وَ رَأَی )ص( اهلل اهلل یَقُولُ أَبْشِرْ أَنَا رسول عِنْدَ صَدْرِهِ وَقْتَ مَوْتِهِ رَأَی رسول

هَذَا فَیَقُولُ أَنَا الَّذِی کُنْتَ تُحِبُّنِی أَنَا أَنْفَعُکَ فَقُلْتُ یَا مَوْلَایَ مَنْ یَرَی )ع( طالب ابی بن علیّ

نُوا وَ یَرْجِعُ إِلَی الدُّنْیَا قَالَ إِذَا رَأَی هَذَا مَاتَ وَ قَالَ وَ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الَّذِینَ آمَ

الْفَوْزُ  لَهُمُ الْبُشْری فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ ال تَبْدِیلَ لِکَلِماتِ اهللِ ذلِکَ هُوَ ؛کانُوا یَتَّقُونَ

ذَا رَآهَا أَمِنَ مِنَ الْعَظِیمُ قَالَ یُبَشِّرُهُمْ بِمَحَبَّتِهِ إِیَّاهُ وَ بِالْجَنَّهًِْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهًِْ وَ هِیَ بِشَارَهًٌْ إِ

بیند که  را می)ص( خدا رسولی مؤمن حبس شود،  که آخرین نفس، در سینه زمانی: الْخَوْفِ

و «! و پیامبر تو هستم)ص( خدا رت باد بر تو که من رسولبشا»فرماید:  می

داشتی و  من کسی هستم که دوستش می»فرماید:  بیند که می را می)ع( طالب ابی ّبن علی

موالی من! کسی که این صحنه را ببیند »عرض کرد:  راوی.« امروز به سودِ تو خواهم بود

این : »؛ و فرمود«را ببیند خواهد مُردکه این صحنه  هنگامی»؟ فرمود: «گردد به دنیا برمی

الَّذِینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّقُونَ، لَهُمُ الْبُشْری فِی »فرماید:  مطلب در این آیه از قرآن آمده که می

( ۱۱-۱۱)یونس:  «الحَیاةِ الدُّنْیا وَ فِی الْآخِرَةِ ال تَبْدِیلَ لِکَلِماتِ اهللِ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ

داشتن ایشان و به بهشت بشارت  ها را در دنیا و آخرت به دوست فرمود: خداوند آن پسس

: ۴۱۱۱)مجلسی، .« دهد؛ و این بشارتی است که وقتی مؤمن آن را ببیند از ترس، ایمنی یابد

 (۴۴۱، ص ۱۱ج 



 515 |  یکرمان یقهار؛  )ع(یعل درباره امام ونسیسوره  یلیتأو اتیانواع روا

ولی ، شود یونس، مطلق است و هرنوع بشارتی را شامل می ۱۱در آیه « الْبُشْرى»واژه 

تأویل شده است؛ لذا تأویل در )ع( یعل و امام)ص( امبریپ داشتن دوستت فوق به در روای

 رود. شمار می این روایت از نوع بیان مصداق اتمّ اطالق آیه به

 گیری نتیجه

این نتیجه حاصل شد که در )ع( یعل روایت تأویلی سوره یونس درباره امام ۱۴از مجموع  

اند از:  این روایات، از مجموع شش نوع تأویل قرآن، چهارنوع آن وجود دارد که عبارت

 ۲(، مصداق آیه در گذر زمان )تیروا ۲(، مصداق باطنی آیه )تیروا ۴۱معنای باطنی آیه )

گر (. همچنین در روایات یادشده، دونوع دیتیروا ۴۱(، مصداق اتمّ اطالق آیه )تیروا

تأویل قرآن یعنی تحقق مفاد آیه و تأویل آیه متشابه، مشاهده نشد. اهمّ معانی باطنی 

از )ع( یعل، تغییردادن امام )ع(رمؤمنانیاماند از: والیت  در روایات عبارت شده مطرح

. همچنین )ع(یعلو اقتداکردن به امام )ع( رمؤمنانیام، ایمان به )ص(امبریپجانشینی 

 و غاصبان حق او.)ع( رمؤمنانیاماند از:  مصادیق اتمّ اطالق آیات عبارت نیتر مهم

ORCID 
Mohammad Hadi 

Ghahari Kermani  http://orcid.org/0000-0003-0819-5538 

 

 

  

http://orcid.org/
http://orcid.org/0000-0003-0819-5538


 5311پاییز  | 04شماره | یازدهم سال | ریسراج مُن یفصلنامه علم | 511

 منابع
 کریم قرآن
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 اإلسالمیة. ، قم، دار الکتب المحاسن (.ق ۴۱۱۴. )خالد محمدبن برقی، احمدبن
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 تهران، نشر جهان. ،)ع(أخبارالرضا عیون (.ق ۴۱۱۴ ــــــــــــــــــــــــــــ. )
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 . النجفی اهلل المرعشی قم، مکتبة آیة ، بصائرالدرجات (.ق ۴۱۱۱. ) حسن صفار، محمدبن

  .بیروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، المیزان فی تفسیرالقرآن (..ق ۴۱۷۱. )طباطبائی، محمدحسین
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، نجف، المصطفى لشیعةالمرتضى بشارة (.ق ۴۱۴۱. ) القاسم آملى، محمدبن ابی طبرى

 الحیدریة. المکتبة

 ، قم، دارالثقافة.األمالی (.ق ۴۱۴۱. )حسن طوسى، محمدبن

 االسالمیة. ، مکتبة العلمیة ، تهران تفسیرالعیّاشی (.ق ۴۱۴۱مسعود. ) عیاشى، محمدبن

 .، تهران، اسوهالعین ترتیب کتاب (.ق ۴۱۴۱احمد. ) بن فراهیدی، خلیل

به ، بیروت، المکتالعزیز التمییز فی لطائف الکتاب بصائر ذوی (.تا بی. )فیروزآبادی، مجدالدین

 .العلمیه

  . ، قم، دارالکتاب تفسیرالقمی (..۴۱۱۱. ) ابراهیم بن علىقمى، 

 .، قم، دارالحدیثالکافی (.ق ۴۱۲۷. ) یعقوب کلینى، محمدبن

ع وزارةالثقافة ، تهران، مؤسسةالطبالکوفی تفسیر فرات (.ق ۴۱۴۱. ) ابراهیم بن کوفى، فرات

 .واإلرشاداإلسالمی

 العربی،. التراث ، بیروت، دار إحیاءبحاراألنوار، (.ق ۴۱۱۱. )محمدتقى مجلسى، محمدباقربن

  قم: انتشارات تمهید. ،علوم قرآنی (..۴۱۴۴معرفت، محمدهادی. )
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