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Abstract 
This article examines the effect of interpretability of the Holy Quran on the 
understanding of religious knowledge and its origin. In this regard, by 
analytical method and referring to verses and hadiths, he has examined the 
characteristics of the Holy Quran in terms of interpretability. The results of 
this research reveal two main origins for the interpretability of the Holy 
Qur'an, i.e. methodological ambiguity and having different semantic 
dimensions. The first origin includes special methods such as limiting the 
expression of generalities and the firm and similar method and similar 
methods through which the Holy Quran spoke to the people due to specific 
purposes. This has caused the fields of interpretation to be provided, selfish 
or ignorant people are exposed to misunderstandings. From this point of 
view, the necessary warning has been given in the religious texts, the correct 
way of interpretation has been stated. The second origin is the different 
semantic dimensions of the Holy Quran, which include two types of width 
and length. This provides the basis for correct understandings of latitude and 
longitude. Parallel understandings are either the result of different 
approaches to the Holy Qur'an, which have created different mystical, social, 
literary, etc. interpretations, or they are formed through adaptation and 
adaptation to new concepts and examples. But longitudinal understandings 
are formed in two dimensions of external and internal meanings. According 
to traditions, the level of apparent meanings has different dimensions, which 
starts from the understanding of phrases and continues to the understanding 
of interpretation and allusion, which those who know about the way of 
interpretation and its secrets, can infer them. The levels of inner meanings 
that cannot be extracted from the appearance of the word are endless and are 
revealed to the saints and divine prophets through mystical interpretation and 
science. 
Keywords: Holy Quran, Interpretability, Religious Knowledge, Islamic 
Education.. 
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 و لوازم معرفتی آن قرآن کریمخاستگاه تفسیرپذیری 

 رانی، ادانشگاه اصفهان، اصفهان دین، ةفلسف  استادیار محمدعلی رستمیان

 چکیده
است   در ایتن    بر فهم معرفت  دینتی و منءتان آن پردا  ته     قرآن کریمتفسیرپذیری  ریتأثاین مقاله به بررسی 

از نظر تفستیرپذیری را بررستی    قرآن کریمی ها یژگیورابطه، با روش تحلیلی و مراجعه به آیات و روایات، 

، یعنتی ابهتار رونتمن  و    قترآن کتریم  اس   ن ایج این تحقیق از دو  اس گاه اصلی بترای تفستیرپذیری    کرده

ی  اصتی ملتا اک فتا بته بیتان کلیتات و       هتا  روش   اس گاه اول، دارد یبرمعنایی پرده دان ن ابعاد مخ لف م

به سبب اه اف  اص، از طریق آن با  قرآن کریمی مءابه را در بر دارد که ها روشمحکم و م ءابه و  روش

ناآگاه  یا ورز غرضی تفسیر به رأی فراهم ن ه، افراد ها نهیزماس   این امر موجب ن ه که  مردر سخن گف ه

ی نادرست  قترار گیرنت   از ایتن نظتر، هءت ار  زر در       ها فهم، در معرض قرآن کریمبه روش درس  تفسیر 

است  کته    قرآن کریماس    اس گاه دور، ابعاد مخ لف معنایی  م ون دینی داده، راه درس ِ تفسیر بیان ن ه

عترض و طتولی فتراهم     ست  هتم  ی درهتا  فهتم عرض و طولی اس   این امر زمینته را بترای    ناما دو نوع هم

است  کته تفستیرهای مخ لتف      قترآن کتریم  عرض یا حاصا رویکردهتای مخ لتف بته     ی همها فهم  کن  یم

اس ، یا از طریق جری و تطبیق بتر مفتاهیم و مصتادیق ج یت       عرفانی، اج ماعی، ادبی و غیره را پ ی  آورده

  بر طبق روایتات، مراتتب   ردیگ یماطنی نکا ی طولی در دو بُع  معانی ظاهری و بها فهم  اما ردیگ یمنکا 

کته   ابت  ی یمت معانی ظاهری ابعاد مخ لفی دارد که از فهم عبارات نتروع و تتا فهتم تفستیری و انتاری ادامته       

ها را اس نباط کنن   مراتتب معتانی بتاطنی کته از ظتاهر لفت         آن توانن  یمآگاهان به نیوة تفسیر و رموز آن، 

عرفانی و علم لت نی مکءتوف    ایتأوارد و برای اولیاناهلل و انبیای الهی از طریق ، نهای ی ن نود ینماس خراج 

  نود یم
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 مقدمه. 1

یکی از مسائا ج ی ی که در دوران ج ی ، در ان یءة غربی مطرح و به ان یءة اسالمی هم 

در م ون استالمی بته صتورت     قبالًاز م ون دینی اس   الب ه این مسأله  ها فهمراه یاف ه، کلرت 

آن را به صتورت یتم مستألة  تاص در      توان ینمبود، اما   پراکن ه و غیرمس قیم مطرح ن ه

این م ون یاف   بر ی روننفکران اسالمی تح  تأثیر ان یءة غربی، بتا نگترش هرمنتوتیکی    

ان  و این مستأله را در ان یءتة استالمی وارد     دا  هپر قرآن کریم مخصوصاًبه م ون اسالمی، 

ی هتا  فهتم  است ،  سعی کرده قبض و بسط تئوریم نریع   دک ر سروش در ک اب ان  کرده

ی دیگتر  هتا  بحت، مخ لف از این م ون را امری طبیعی جلوه ده   ایءان در این بحت،، ملتا   

را تأثیر  ها فهمی کلرت اس  و عاما اصل دینی را برگزی ه پیرامون معرف  دینی، روش برون

  ایتن نگترش هتم موجتب ان قادهتای فراوانتی در       دان  یمی بءری بر معرف  دینی ها معرف 

( و هتم موجتب غفلت  از    091تت 031: 0731یتی معرف تی .ر  ال  رینتانی،    گرا ینسبرواج 

 اس   دینی ن ه از منظر درون ها فهمکلرت 

و مقتا ت،   قترآن کتالر، علتور   ی تفستیر،  هتا  ک تاب بر ی مباح، این مقاله، در بر تی  

تفسیر به رأی به عنوان یتم مستألة مهتم تفستیری و      ملالًاس ال  مطرح، تحلیا و بررسی ن ه

و مقتا ت، مطترح گردیت ه، حت ود آن تبیتین و راهکارهتای        ها ک ابکالمی در بسیاری از 

هر و (  همچنین، دربارة ظتا 071ت011: 0717اس  .ر  : اسع ی،  دوری از آن نیز ارائه ن ه

امتا در   ( 61تت 79: 0791اس  .ر  ال ننارزادگان و دیگران،  نیز این گونه قرآن کریمباطن 

ی بته مستأله وجتود نت ارد  در ایتن مقالته، بتا رویکترد         نتنا    معرفت  هیچ کت ار، رویکترد   

ال بته  میا پردا  ه قرآن کریمی گوناگون از ها فهممنءان  دینی، به ی با نگاه برونننا   معرف 

، از بر تی  قترآن کتریم  عبارت دیگر، هرچن  این مقاله در بحت، از  است گاه تفستیرپذیری    

هتا م فتاوت است       ، امتا از نظتر رویکترد و روش بتا آن    کنت   یمت ی منابع با  اس فاده ها داده

ی پی ا نء  که مسألة حاضتر را از منظتر متذکور مطترح کترده      ا مقالههمچنین، هیچ ک اب یا 

ی هتا  ایتحل، قرآن کریماین، در این مقاله، از روایات پیرامون معارف طولی بان   افزون بر 

اس  که در منابع دیگر وجود ن ارد  در این زمینه، بحت، را در دو بخت     ج ی ی ارائه ن ه
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ی مهم قرآنی در بیان حقایق اس  ها روش: الف( ابهار رونمن  که یکی از میکن یمی ریگیپ

ی مخ لفتی را از  هتا  بردانت  ابعتاد معتارف دینتی کته       ب( کن یمو اه اف  اصی را دنبال 

  نود یم  در هر مورد، لوازر معرف ی نیز بررسی نود یمموجب  قرآن کریم

 . ابهام روشمند و لوازم معرفتی آن2

، «ابهار رونتمن  »اس   « ابهار رونمن »، قرآن کریمی مهم تفسیرپذیری ها  اس گاهیکی از 

کته   میت ا بترده در ارائة تعالیم دینی به کار  قرآن کریماصطالح ج ی ی اس  که برای روش 

(  ایتن ابهتار   4: 0، ج 0719نتهر آنتوب،    .ر  ال ابتن  نتود  یمت موجب نوعی ابهتار معنتایی   

تت بالغتی بته آیتات      حتوی معنایی با ابهار یا ایهار معنایی نحوی و بالغی تفتاوت دارد  ابهتار ن  

که ممکن است  تیییترات معنتایی جزئتی در یتم       کن  یماز نظر ادبی ربط پی ا  قرآن کریم

  نتود  یمت و دین مربتوط   قرآن کریمآیه ایناد کن   اما ابهار رونمن ، ابهار به ناکلة تعالیم 

عتار و  ابهار رونمن ، ناما مواردی ملا اک فا به کلیات، محکم و م ءابه، ناست  و منستو ،   

  اص و غیره اس  

 قرآن کریم. ابعاد ابهام روشمند در 1ـ2

در پاست  بته    .ع(امار صادق ، اک فا به کلیات اس  کریم قرآنیکی از ابعاد ابهار رونمن  در 

( سؤال کرده بود، فرمودن  که این آیه دربتارة  69.در آیة النسان/ « اولی ا مر»ابوبصیر که از 

اس   سپس در پاس  به این نبهة اهتا ستن  کته     نازل ن ه .ع(امار علی، امار حسن و حسین

در  قرآن کتریم که   یگو یماس ، به ابوبصیر  نیام ه قرآن کریمصراح  در  ها به چرا نار آن

بسیاری از مسائا ملتا نمتاز، زکتات و از جملته امامت ، از روش بیتان کلیتات و واگتذاری         

(ال به تعبیر دیگر، 111: 0، ج 0717ال کلینی، .ر   کن  یماس فاده  .ص(جزئیات به پیامبر اکرر

در بیتان معتارف دیتن، روش ترکیبتی است  کته بخءتی از آن بته پیتامبر           قرآن کریم روش

، روش(  الب ه در این 14و  44اس  .ر  ال النحا/  به عنوان مفسر دین واگذار ن ه .ص(اکرر

.ر  ال  قترآن کتریم  ( و جتاودانگی  10ی فراوانی، ملا ام حان مسلمانان .النستان/  ها حکم  

 اس   ( نهف ه1: ج 0719حسینی طهرانی، 
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ی هتا  روش، روش محکتم و م ءتابه و   قرآن کتریم یکی دیگر از موارد ابهار رونمن  در 

عتة  در تبیین عل  پ ی  آم ن ا ت الف در مستائا دینتی در جام    .ع(مءابه آن اس   امار علی

عبارت است    ها روش(  این 101/   البالغه نهجاس  .ر  ال  پردا  ه ها روشاسالمی به این 

از: مطلق و مقی ، منما و مبین، ناس  و منسو ، و محکم و م ءابه  اصتا مءت ر  در ایتن    

کنن ة موضوع  ود نیست  و   تنهایی بیان به قرآن کریمآن اس  که هریم از آیات  ها روش

است   ایتن وابست گی موجتب نتوعی ابهتار از نظتر مفهتور یتا مصت اق            س هبه آیات دیگر واب

است ، اگتر کستی مطلتق یتا       بیتان فرمتوده   .ع(  در این صورت، آن گونه که امار علینود یم

است  و یکتی از    منما را ننی ه، اما مقی  و مبین را نه، دی گاهی انحرافی از دین پی ا کرده

ی مطلق و مقی ، و منما و مبین از جملته  ها روشه علا ا  الف در دین نیز همین اس   الب 

کارگیری آن در م ون دینتی   به س  که در علم اصول دربارةها زبانی رایج در تمار ها روش

اس   از این نظر، در عرف، عقالً چنین  ی زیادی ارائه ن هها بح،، قرآن کریم مخصوصاًو 

اموری رایج اس  و عما به مطلق را ب ون جس نو از قیود و هتر آنچته کته موجتب رونتن      

در عرف عقتالً   توان یم  اما دربارة ناس  و منسو ، هرچن  دانن  ینمن ن مطلب نود، جایز 

 قرآن کریمنود، اما این اصطالح  اص مءابه آن را یاف  که قانونی جایگزین قانون دیگر 

، دربتتارة ناستت  و منستتو  بتته نتتکا مفصتتا بحتت، قتترآنو روایتتات استت   در ک تتب علتتور 

است  .ر  ال طتاهری نستب،     اس  و چگونگی نسب  آن به   اون  نیز تبیتین نت ه   گردی ه

امتر را مءت به ستا  ه،     توانت   یمت ،  یت فرما یمت  .ع((  این روش، همان گونه که امار علی0711

موجب ابهار نودال زیرا ممکن اس  نخصی فقط حکم منستو  را نتنی ه بانت  و از حکتم     

روش در جه  ابهتار رونتمن     نیتر مهمناس  اطالع ن ان ه بان   اما روش محکم و م ءابه 

دارد  هرچنتت   قتترآن کتتریم، حکایتت  از وجتتود آیتتات م ءتتابه در 3عمتتران/  استت   آیتتة آل

 71: 7ق ، ج  0790ءابه وجتود دارد .ر  ال طباطبتائی،   ی مخ لفی دربارة آیات م ها  گاهید

(، اما رونن اس  که آیات م ءابه موجب ابهار معنایی نت ه، بترای   0719و ناکر و همکار، 

(  الب ته در ایننتا یتم    04: 0716رفع این ابهار نیازمن  آیات محکم است  .ر  ال معرفت ،   

ی هتا  آمتوزه ءابه بترای بیتان   از روش محکم و م  قرآن کریمسؤال مهم مطرح اس  که چرا 
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و مراتتب   قترآن کتریم  اس ؟ عالمته طباطبتائی حکمت  آن را مخاطبتان      دین اس فاده کرده

( که در بح، آینت ه  61: 7ق ، ج  0790.ر  ال طباطبائی،  دان  یم قرآن کریمطولی معانی 

  میپرداز یمبه آن 

 قرآن کریم. لوازم معرفتی کاربرد ابهام روشمند در 2ـ2

، لوازر معرف تی  قرآن کریممسائا دربارة کاربرد ابهار رونمن  در  نیتر مهمنم یکی از  بی

، چته  قترآن کتریم  آن اس   مقصود از لوازر معرف ی این اس  که ان خاب چنتین رونتی در   

و بته تبتع آن،    قترآن کتریم    ا ت الف در تفستیر   گتذارد  یمت تأثیری بر فهم آن و دین اسالر 

ار مهم معرف ی ایتن روش است   یتم دیت گاه افراطتی دربتارة       ا  الف در دین، یکی از آث

ا  الف در دین این اس  که همة آرای مخالف، بلکه م ناقض، درس  اس ال زیترا همته را   

 اس خراج کرد: قرآن کریماز  توان یم
بر ا  الف د ل  دارد  پس نظریة ا  یار صتحی  است  و منءتان قرآنتی      قرآنهمانا »

  نیهمنیز  ها ناردارد و نظریة جبر نیز صحی  اس  و منءان قرآنی دارد    و نظریات پیرامون 

اس  و هر کس بگوی   اس   پس هر کس بگوی  زناکنن ه مؤمن اس ، درس  گف ه گونه

 اس  و هر کتس    فاسق اس ، درس  گف هاس  و هر کس بگوی کافر اس ، درس  گف ه

است  و هتر کتس بگویت       بگوی  نه مؤمن اس  و نه کافر، بلکه منافق اس ، درست  گف ته  

اس  و هر کس بگویت  کتافر و مءتر  است ،      کافر اس  و مءر  نیس ، درس  گف ه

ق :  0411.الت ینوری،  « کنت   یمت از همة این معانی حکایت    قرآناس ال زیرا  درس  گف ه

77 ) 

رچن  این یم دی گاه افراطتی و غیرعقالنتی است  کته عقتا از پتذیرش آن تحانتی        ه

، ابهتار رونتمن     گاهیت دی این ریگ نکادارد، اما نکی نیس  که یکی از منءأهای مهم در 

که افرادی کته بته ایتن     نود یماس ال به عبارت دیگر، ابهار رونمن  موجب  قرآن کریمدر 

در صورتی که غرض هم ن ان ه بانن ، به تفستیر بته   روش و جزئیات آن آگاه نیس ن ، ح ی 

مقصود از تفسیر به رأی در روایات،  اصو ًرأی مب ال نون   عالمه طباطبائی مع ق  اس  که 

اس ال زیرا بر ی روایات حکای  دارد کته اگتر    قرآن کریمکاربرد روش نادرس  در فهم 

هرچنت  کته ن ینته درست      را به رأی  ودش تفسیر کن ،  طاکار است ،   قرآن کریمکسی 
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را اک فا  قرآن کریم(  ایءان روش ان باه در فهم 31: 7ق ، ج  0790بان  .ر  ال طباطبائی، 

 ( 31.ر  ال همان:   ندان یمبه روش عرفی در فهم م ن با توجه به لیات و قواع  عرفی 

را ا  الف معرف تی صتحابه بیتان     قرآن کریمروایات نیز یکی از لوازر ابهار رونمن  در 

پ ی  آم ن ا  الف در جامعة اسالمی را بته نحتوة بر تورد صتحابه بتا       .ع(  امار علین ک یم

 .ص(ها از پیتامبر اکترر     ایءان با تبیین انواع مطالبی که آندان  یمابهار رونمن  قرآنی مرتبط 

و منسو ، عار و  اص،  ، آن را مخلوطی از حق و باطا، راس  و دروغ، ناس ان  کردهنقا 

منتافق  : » نت دان یمت کنن گان احادی، نبتوی را چهتار دست ه     ان  و نقا و محکم و م ءابه دانس ه

بته پیتامبر    عمت اً نفتر اول،  «  دقیتق کامتا  »و « دقیتق، امتا نتاق    »، «دق  م وهّم بی»، «درغگو

است ،   ان کرده الف واقع بی سهواًدروغ نبس ه، اما  عم اًدروغ بس ه، دومی هرچن   .ص(اکرر

یکی از ناس  و منستو  را یتاد گرف ته، یتا امتر را       صرفاًسومی هرچن   الف واقع نگف ه، اما 

ننی ه و نهی بع ی را نءنی ه، یا برعکس  اما به هر حال، هر سه دست ه بته نحتوی بته  تالف      

حقیق  را بیان کن ال کسی کته دچتار    توان  یم  در این میان، فقط یم نفر ان  ن هحق مب ال 

فرامونی نء ه، اطالعات جامعی نسب  به حقتایق دینتی دانت ه بانت  و او کستی جتز  تود        

یی هتا  دروغ(  بنتابراین، هرچنت  بخءتی از ا  الفتات بته      101/   البالغته  نهتج نیس  . .ع(امار

ی به ابهتار رونتمن    توجه یب، اما بخءی نیز به ان  دادهنسب  .ص( که به پیامبر اکرر گردد یمبر

  گردد یمباز قرآن کریم

اناره  قرآن کریم، به یکی دیگر از لوازر معرف ی ابهار رونمن  در .ع(این سخن امار علی

به مفسر اس   بر طبق آیات و روایات، اولین مفسر،  تود   قرآن کریمدارد و آن، نیازمن ی 

در جریتان  .ع( سر باقی اس   امار علیاس   بع  از ایءان نیز همواره نیاز به مف .ص(پیامبر اکرر

کنت  کته    ، این حقیقت  را گونتزد متی   ها انسانحکمی  و برای تبیین ان خاب حکم از سوی 

و  016/   البالغته  نهجهمواره بای  انسانی در کنار ک اب بان  که پرده از معانی آن برگیرد .

از همت یگر تأکیت    هتا   (  همچنین، ایءان بر همراهی ک اب و ع ترت، و جت ا نءت ن آن   061

(  این امر اق ضا دارد که همواره و یا ح تی در  0797اس  .ر  ال نانظری و طباطبائی،  کرده
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حضتور دانت ه    قترآن کتریم  ، بای  مفسران واج  نرایط در کنتار  .ع(زمان غیب  امار معصور

 بان  

 و لوازم معرفتی آن قرآن کریم. چندبُعدی بودن 3

، ابعاد گوناگون معنتایی آن است  کته نتاما     قرآن کریمی تفسیرپذیری ها  اس گاهیکی از 

مقصتتود از ابعتتاد عرضتتی، معتتارف م نتتوعی، ملتتا    نتتود یمتتعتترض و طتتولی  دو نتتوع هتتم

ی، ا الق، احکار و غیره اس  که هریم بته حتوزة معرف تی  تاص     نناس جهان  انناسی، 

است   در   قرآن کتریم تعلق دارد  مقصود از ابعاد طولی، سطوح مخ لف در یکی از معارف 

داری ایمان یتا   انناستی    داری معارف دینی، ملا مرتبه م ون اسالمی، به طرق م ع د مرتبه

کته ستخن او را حفت  کترده، بته        واهت   یمت از مردر  .ص(اس ال ملالً پیامبر اکرر مطرح ن ه

ستخن را   توانن  ینم، یا فقیه نیس ن  و ننون  یمدیگران برسانن ال زیرا کسانی که آن سخن را 

(  ایتن حت ی،   417.ر  ال همتان:   ترن  هیفقها  در  کنن ، یا کسانی وجود دارن  که از آن

های م فتاوتی در   برای افراد مخ لف، پیار توان  یمحکای  از آن دارد که ح ی یم ح ی، 

و لتوازر   قترآن کتریم  بر دان ه بان   در این رابطه، به بح، پیرامتون ابعتاد عرضتی و طتولی     

  میپرداز یمک ار معرف ی هر 

 و لوازم معرفتی آن قرآن کریم عرض هم. ابعاد 1ـ3

  گتردد  یمبه معتارف م نتوع آن بتاز    قرآن کریمعرض از  ی همها فهمبیان ن ،  قبالًکه  چنان

رف ته،   قترآن کتریم  این تنوع موجب ن ه که هر مفسری بتا عالیتق و نگترش  تاص ستراغ      

 صترفاً ، دی گاه هریتم از مفستران را   .ره(اس   امار  مینی تفسیرهای گوناگون نکا گرف ه

است   هتر    دان  که با توجه به نگرش و بین  آن مفسر نکا گرف ه می قرآن کریممنظری از 

که از حقیقت    اس  ن وانس های از حقیق  دارد، اما تاکنون هیچ کس  دی گاهی هرچن  بهره

عربتی دربتارة تفتاوت فهتم کتالر       (  ابتن 97: 0710.ر  ال  مینتی،   برداردرده پ قرآن کریم

نیتز سترای     .ع(توان آن را به کالر انبیتا و ائمته     اون  م عال و کالر بءر سخنی دارد که می

داد  او مع ق  اس  که کالر بءر، هرچن  اح ما ت مخ لفتی دانت ه بانت  و گوینت ه نیتز بته       
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مراد گوین ه بان   از این  توان  یمیکی از این معانی  صرفاًاما وجوه مخ لف آن آگاه بان ، 

نظر، فهم سخن هر کس، فهم مراد اوس   اما   اون  چون به همة امتور آگتاه است ، تمتار     

اس   بنابراین، اگر کالمت  اح متا ت مخ لفتی     ت کالم  را اراده کردهم لو اح ما ت 

هتا را اراده کترده، متراد     بیترون نترود، همتة آن   دان ه بان ، به نرط اینکته از د لت  زبتانی    

  اون  در حق هر نخ  نیز همان اس  که آن را فهمی ه اس   ایتن امتر دربتارة انتارات     

اها تأویا نیز درس  اس  که هر کس انارت  اص  ود را دارد  اما کستانی هست ن  کته    

انت  و   کمت  رستی ه  ها کسانی هس ن  که بته ح  توانن  به تمار وجوه سخن آگاه نون   این می

ها صادق اس  که اگر کسی به حکمت  برست ، بته  یتر کلیتر       دربارة آن قرآن کریمسخن 

عربتی مؤیت ات قرآنتی و روایتی نیتز       (  این سخن ابتن 16: 4تا، ج  عربی، بی اس  .ابن رسی ه

دارد  فیض کانانی با اس ناد به روایات گوناگون، ضتمن ردّ دیت گاه کستانی کته از فهتم و      

را بته معنتای دس رستی بته جوامتع علتور        قترآن کتریم  ، فهتم  کنن  یممنع  آن کریمقرتفسیر 

(  ایتن  71: 0ق ، ج  0406جامع همة علور است  .فتیض کانتانی،     قرآن کریمال زیرا دان  یم

ستویه از    یم توان  یمابعاد مخ لفی دارد که فهم هریم  قرآن کریم ده  یممؤی ات نءان 

ای، معنتای سیاستی است فاده کترد و      علم را به سوی انسان بگءتای   پتس اگتر کستی از آیته     

دیگری معنای عرفانی و سومی معنای اج ماعی و چهارمی معنای ادبی، از آننا که همة ایتن  

از نظر معانی،  قرآن کریماس ، همه مقصود او هس ن   بنابراین،  معانی را   اون  اراده کرده

عرض دارد که مقصود و مراد   اون  نیز هس   هریم از این ابعتاد در   ی موازی و همابعاد

، حقیق ی م کلر است  و  قرآن کریمنون   حقیق   جای  ود بخءی از حقیق  محسوب می

 نود  می قرآن کریموجوه مخ لف دارد که همین وجوه مخ لف موجب تفسیرپذیری 

صور نود که ان ساب هر ای ه و ستخنی بته   با توجه به سخن قبا، ممکن اس  این گونه ت

ی نیس   اما بای  به این نک ه توجته کترد   رأجایز اس  و این چیزی جز تفسیر به  قرآن کریم

 جایز نیس   قرآن کریمکه نسب  هر امری به 

ی هتا  د لت  تنهتا نبایت  بتا     ، نهقرآن کریمهمان طور که بیان ن ، اس ناد یم موضوع به 

بانت ، وگرنته    قترآن کتریم  ن ، بلکه در چهارچوب مفهومی و رونتی  لفظی تنافی ن ان ه با
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  همچنین، نبای  با اصول مستلمم عقلتی تعتارض دانت ه بانت ال      نود یمی محسوب رأتفسیر به 

را  قرآن کریم دو دی گاه م عارض جبر و تفویض که اناعره و مع زله نواه ی ازآیات ملالً

زیرا عالوه بر تعارض عقلتی، راه حتا معقتول     الگنن  ینم، در این طرح کنن  یمبر آن اقامه 

 به یکی از این دو د ل  دارد، وجود دارد ظاهراً برای آیاتی که « امرٌ بین األمرین»

 و لوازم معرفتی آن قرآن کریم. ابعاد طولی 2ـ3

فتراهم   قترآن کتریم  که اناره ن ، یکی از اموری که زمینة تفستیرهای گونتاگون را از    چنان

را  قترآن کتریم  ی از ا هیت آ، هتر  .ع(طولی معارف آن اس   روای ی از امار علتی  ، ابعادکن  یم

معتان: ظتاهر و بتاطن و حت ّ و مطلتعال       ربعةٍ أَا ه ت و لَ إ م آیة  ٍن ما مِ: »دان  یمدارای چهار معنا 

 نَلع هو مراد اللمته مِت  حکار الحالل والحرار، و المطمأ، والباطن الفهم، والح ّ هو التّالوةفالظماهر 

  0(70: 0ق ، ج  0406.فیض کانانی،  «العب  بها

است  و ظتاهر را بته     این روای  برای بیان دو مرتبة اول، از ظاهر و بتاطن است فاده نمتوده   

اس   با توجه به اینکه این روای  به اقسار معنا پردا  ته،   تالوت و باطن را به فهم تعبیر کرده

است     هتم را بته معنتای بتاطنی تطبیتق کترده      عالمه طباطبائی تالوت را بر معنای ظتاهری و ف 

و بیء ر آیات   یگو یمتم آیات سخن  همچنین، ایءان با توجه به اینکه روای  دربارة تم

را معتارف  « حت  »در مورد احکار نرعی نیس ، با یم نگرش عار به احکار حالل و حترار،  

.ر  ال  دانت   یمت در مرتبة اب  ایی و م وستط، و مطلتع را ستط  م عتالی معتارف       قرآن کریم

این تفسیر حکایت  از ایتن دارد کته ظتاهر و بتاطن در ایتن        ( 37: 7ج ق ،  0790طباطبائی، 

  میکن یمدربارة آن بح،  بع اًروای  به معنای لیوی اس  و نه اصطالحی که 

را در چهتار   قرآن کریممعارف  .ع(روای  دیگری از امار علی، امار حسین و امار صادق

 :کن  یمسط  مطرح 
لِلْع تو ار    فَالْعِبَارَةُو اللَّطَائِفِ و الْح قَتائِق؛ال   الْإِشَارَةِو  الْعِبَارَةِأَنْیان : ع لَی  أَرْبَعَ ِ یک َابُ اللَّهِ ع لَ»

و  017: 91ق ، ج  0417.منلستی،  « لِلْخَو اص  و اللَّطَائِفُ لِلْأَوْلِیانِ و  الْح قَائِقُ لِلْأَنْب؛یانِ الْإِشَارَةُو 

  1(70ق :  0406یض کانانی، ف
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است :   یم آیه، در چهار مرتبه قترار گرف ته   صرفاًو نه  قرآن کریمدر این روای ، معانی 

یی کته صتالحی  فهتم هریتم از ایتن      ها گروهعبارت، انارت، لطائف و حقایق  همچنین، 

ن چهتار    بترای فهتم ایت   انت   ن همعانی را دارن ، به ترتیب عوار،  واص، اولیان  انبیان معرفی 

کمم گرف  که با تفصیا بیء ری به تبیتین   .ع(از روای  دیگری از امار علی توان یمدس ه، 

 اس : پردا  ه قرآن کریممراتب طولی معانی 
ی عْر؛فُهُ إ؛لَّتا م تنْ ص تفَا ِْهْنُتهُ و  لَطُتف        فَن ع اَ قِسْماً مِنْهُ ی عْر؛فُهُ الْع الِمُ و الْن اهِاُ و  قِسْماً  َ»    

اؤُهُ حِسُّتهُ و  ص تت َ تَمْی؛یتتزُهُ مِمَتتنْ نَتترَح  اللَّتتهُ ص تت ْر هُ لِلْق؛سْتتلَار؛ و  قِسْتتماً لَتتا ی عْر؛فُتتهُ إ؛لَّتتا اللَّتتهُ و  أُم نَتت 

  7(19: 46ق ، ج  0417.منلسی،    « و الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْم؛

اس   دس ة اول، معنایی اس  که عتالم و   را سه دس ه کرده قرآن کریمنی این روای  معا

م فتاوت   قترآن کتریم  فهتم عتالم و جاهتا از     نتاً یق  با توجه به اینکته ی فهمن  یمجاها آن را 

این قسم را همان معانی ظاهری دانس  که در روای  قبا به دو دست ه تقستیم    توان یماس ، 

از تتالوت و   صترفاً تفستیر نت ه بتود  از ایتن نظتر، جاهتا       و ظاهر به تالوت و باطن به فهتم  

ی ببترد   تتر  قیعمبا تفسیر آیه بهرة  توان  یمو عالم  برد یمح اکلر فهم معنای لفظی آیه بهره 

دس ة دور معانی، مخصوص کسانی اس  که صاحب ْهن پا ، احستا  لطیتف و قت رت    

معادل همتان انتارت در روایت  بتا  دانست  کته        توان یمتءخی  با  هس ن   این دس ه را 

معتادل همتان معتارف مرتبتة اب ت ایی و م وستط        اح متا ً مخصوص  واص اس   این دس ه 

اس   با توجه به ملالی که در  ود روایت    تعبیر ن ه« ح »اس  که در روای  اول، از آن با 

النظتر بیتان    دقیتق معارفی اس  کته بته صتورت انتاری بترای اهتا فتن و         ها نیامطرح ن ه، 

اینگونه انارات  توانن  یمارتباط دارن ، با بصیرت  ود،  .ع(اس ال کسانی که با اها بی  ن ه

 ساَلَمم  َََمالی آ ی یَاسنالی    بته آیتة   .ص( را بفهمن   ایءان دربتارة ستالر بتر آل پیتامبر اکترر     

کته    کنت  یمت که فقتط کستی ایتن را در      کن  یمو تأکی   کن  یم( اناره 071.الصافات/ 

است  و در ایتن آیته، بتر آل او      نامیت ه « یس»را  .ص(ب ان    اون  در سورة یس، پیامبر اکرر

اس   امتا دربتارة معتانی کته در ایتن روایت  بته   اونت  م عتال، اولیتای او و            سالر فرس اده

گف  اینها معتانی بستیار بلنت ی است  کته از       توان یماس ،  راسخان در علم ا  صاص یاف ه

در روایت  قبتا و   « حقتائق »و « لطتائف »به آن دس  یافت  و بتا    توان ینملف  طریق د ل  
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معتانی  « لطتائف »در روای  اول قابا تطبیق اس   در این زمینه، نای  ب وان گف  که « مطلع»

بته آن  « تأویتا عرفتانی  »از طریتق ستیر و ستلو  و     توانن  یمو معارفی اس  که عارفان هم 

از طریق وحی الهی و علم لت نی، در   صرفاًمعارفی اس  که « حقائق»دس رسی پی ا کنن ، اما 

 رست   یم(  بنابراین، به نظر 711: 1، ج 0739.ر  ال معرف ،  ردیگ یما  یار انبیا و ائمه قرار 

 قترآن کتریم  بنت ی طتولی معتارف     که به دست ه  ن هس   مء ر که این روایات در این زمینه 

  الب ه هر ک ار از یم جه ، به این مراتب نظر دارن   با توجته بته اینکته مراتتب     پردازن  یم

با بح، ظاهر و باطن و نیز تأویا مرتبط اس ، در ادامه، بته تبیتین    قرآن کریمطولی معارف 

  میپرداز یماین دو بح، 

 . ظاهر و باطن1ـ2ـ3

یتتوی استت  و نتته در بحتت، قبتتا انتتاره نتت  کتته ظتتاهر و بتتاطن در روایتت  اول بتته معنتتای ل 

اطتالق   قترآن کتریم  اصتطالحی  معنتای اصتطالحی ظتاهر و بتاطن بته دو مرتبته از معتارف         

فهمیت  و   تتوان  یمو ت بر در عبارات و با مراجعه به آیات دیگر  تأمای که با ا مرتبه: نود یم

دربتارة دو تفستیری کته    .ع( ی که از عبارات و الفاظ قابا اس خراج نیس   امار صتادق ا مرتبه

ی ا ذ نارب، چیت ن  عنی از ایءان نقا ن ه، 19در آیة الحج/  ْثُمَّ لنیَقْضُوا تمفمثمهُمبرای آیة 

کته هتر    نت  نک یمت انت  و تأکیت     نا ن و زیارت امار، یکی را ظاهر و دیگری را باطن دانست ه 

در « ظتاهر »(  امتا  649: 4، ج 0717کسی تحما ننی ن معنای باطنی را ن ارد .ر  ال کلینی، 

  در نتود  یمت به آنچه مخفتی است ، اطتالق    « باطن»معنای لیوی، به هر آنچه آنکار اس  و 

نتود،   یمت این کاربرد، معنای اس عمالی الفاظ که بالفاصله بع  از کاربرد لف  به ْهتن تبتادر   

گفت    تتوان  یمت ظاهر اس  و معنایی که نیاز به تأما و بررسی دارد، باطن اس   از این نظر، 

برای ظتاهر    یفرما یمکه  .ع(که ظاهر و باطن به معنای لیوی مراتب دارد  روای ی از امار باقر

(، 96: 19ق ، ج  0417بتاطنی وجتود دارد .ر  ال منلستی،     هم ظاهری، و برای بتاطن هتم  

به همین معنا اناره دارد  الب ه معنای لیوی ظاهر و باطن به صورتی عار اس  که ناما  ظاهراً
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، معانی باطنی در معنتای  نود یممءخ   بع اًو همان طور که  نود یماصطالحی نیز  معنای

 اصطالحی هم مراتب نامح ودی دارد 

مراتبتی دارد  در ایتن    قترآن کتریم  از بح، قبا مءخ  ن  که معنتای ظتاهری آیتات    

کته دو عامتا    رست   یمت   بته نظتر   میپترداز  یمت بح،، به عواما تأثیرگذار در فهم این مراتب 

اناره ن ، عالمته   قبالًنخ  فهمن ه و زمان در این مراتب تأثیرگذار اس   همان گونه که 

بته مراتتب فهتم مخاطبتان پیونت        قترآن کتریم  طباطبائی حکم  وجود آیتات م ءتابه را در   

، ایتن حقیقت  را   کنت   یمت از ملتال است فاده    قرآن کتریم اس   ایءان در تبیین اینکه چرا  زده

بتا محسوستات ارتبتاط     صترفاً که معلومات ْهنی مخ لتف است  و گروهتی     کن  یمگونزد 

هس ن   این افتراد نیتز از نظتر راه ورود     مأنو دارن  و گروهی عالوه بر آن، با معقو ت نیز 

به معقو ت و میزان در  آن م فاوت هس ن   از این لحاظ، هتر کتس بتا توجته بته توانتایی       

  نتود  یمت دارد و به مرتبة  اصی از آن نائتا   رآن کریمق ود، فهم  اصی از معارف   یْهن

که در کنار حق، تصور باطلی هم نکا گیرد کته   نود یمی افراد موجب ها  یمح ودالب ه 

 نتود  یمت به مرور و با توجه به تنوع تعبیرهای قرآنی در بیان معارف زائتا، و حتق مست حکم    

انسان به   اونت ، موجتب مراتتب     (  الب ه مراتب قرب11: 7ق ، ج  0790.ر  ال طباطبائی، 

نود و مراتتب فهتم    علم و عما ن ه، موجب فهم  اص برای هر کس در مرتبة  ودش می

 ( 11.ر  ال همان:  ردیگ یمنیز نکا 

  ایتن  کن  یمعالمه طباطبائی یم نوع دیگر از مراتب طولی را در معنای ظاهری مطرح 

بر مصتادیق   قرآن کریممراتب بر اسا  جری و تطبیق اس   اصا این تفسیر به تطبیق آیات 

  امتا عالمته طباطبتائی دربتارة جتری و تطبیتق       نتود  یمت ی مخ لف مربتوط  ها زمانج ی  در 

ن بر مؤمنا یَا أمیُّهَا الَّذنی م آمَنُوای ج ی  ملا انطباق ها یابی مص اقکه این امر به   یفرما یم

نودال ملتا انطبتاق جهتاد در     ی را نیز ناما میتر فیلطا  صاص ن ارد و موارد  م أ رزمان 

راه   ا بر جهاد با نفس، انطباق منافقین بر فاسقین از مؤمنین، و انطباق مُذنبین بر اها مراقبته  

 ( 31که قصوراتی در این راه دارن  .ر  ال همان: 



 1401بهار و تابستان  | 44شمارة  | سیزدهم سال | ریسراج مُن یعلم ةفصلنامدو | 121

را  قترآن کتریم  فهم   واه  ینمبن ی معرف   رونن اس  که عالمه طباطبائی با این رتبه

را بته   قترآن کتریم  در همة مراتب به میزان هوش و ْهن انخاص پیون  بزن   ایءان معتارف  

ی انتخاص  هتا  یژگت یواس  و مراتتب معقتول را بته     دو بُع  محسو  و معقول تقسیم کرده

که بُع  محسو  امتری همگتانی و عمتومی است       نود یماس   از ایننا مءخ   پیون  زده

قترآن  نتود  الب ته هرچنت  مراتتب معقتول       که با رعای  نرایط، هر کسی به فهم آن نائا می

، به نرایط  اص وجودی نیازمن  اس ، اما باز هم امری فردی و نخصی نیس  و هتر  کریم

عبارت دیگر، بح، به فهم آن نائا نودال به  توان  یمکسی که در آن نرایط وجودی بان ، 

در فهتم انستان    ها فرض عالمه طباطبائی در این زمینه با آنچه هرمنوتیم فلسفی در تأثیر پی 

، تفتاوت دارد  در ایتن ستخن عالمته     دانت   یمت و فهم هر فرد را  تاص آن فترد    کن  یمبیان 

، بتا آمتادگی بترای    قرآن کریمطباطبائی، آمادگی وجودی برای فهم مراتب معقول؛ معارف 

م مراتب محسو  آن تفاوتی ن اردال زیرا هر دو نیازمن  نرایط  تاص بترای فهتم است       فه

تفاوت در این اس  که افراد زیادی نرایط فهم مراتب محسو  را دارن ، اما هتر چته    صرفاً

 نود، افراد کم ری صالحی  دارن   تر قیعممراتب 

قترآن  ی ظتاهری  گذر زمان یکی دیگر از عواملی اس  که در فهتم مراتتب طتولی معتان    

 تتوان  یمت ی ایتن مراتتب طتولی را از دو بعت      ریگ نکاگذر زمان بر  ریتأثمؤثر اس    کریم

آن  ریتتأث کته   ها انساناس   اول از جه  تکاما علمی  به هم پیوس ه کامالًی کرد که ریگ یپ

در گس رش و عمق یتاف ن معتارف دیتن رونتن است   است اد نتهی  مطهتری یکتی از علتا           

تتر نت ه، در ن ینته،     ها در طول زمان عمیتق  دان  که فهم انسان الر را این می اتمی  دین اس

مطهتری،  دیگر نیازی به بعل  پیامبر دیگری وجتود نت ارد .ر  ال    قرآن کریمبع  از آم ن 

هایی اها تعمق در  هس  که در آ رالزممان انسان .ع((  روای ی از امار سناد036: 7، ج 0734

های قبتا   تر از زمان را عمیق قرآن کریمکه معنای بعضی از آیات  نون  یممعارف دین پی ا 

(  تعبیر آ ر الزمان، حکای  از رن  و گس رش 90، ص 0.کلینی، همان، ج  کنن  یمدر  

معرف  دینی در طول زمتان دارد، بته صتورتی کته در آ رالزمتان ایتن گست رش بته حت ی          

آگتاه نتون   دور از جهت      رآن کریمقتوانن  به حقایق عمیق  که مردر آن زمان می رس  یم



 121 | محمدعلی رستمیان و لوازم معرفتی آن؛ قرآن کریمخاستگاه تفسیرپذیری 

متؤثر است ال متلاًل پیءترف  علتور تنربتی در زمتان         قرآن کریمپیءرف  علومی که در فهم 

ی قبتا رونتن   ها زماناس  که در  را آنکار کرده قرآن کریمحاضر ابعادی از اعناز علمی 

 ( 0711اس  .ر  ال رضایی،  و آنکار نبوده

قرآن مرز دقیقی بین ظاهر و باطن  توان ینم اصو ًکه  نود یمی قبا مءخ  ها بح،از 
کته از د لت  لفظتی  تارج      میرست  یمت کءی ، اما در سیر از ظاهر به باطن، به مراتبتی   کریم

که جز با علم ل نی یتا ستلو  عرفتانی قابتا در  نیست   ایتن        پردازد یمن ه، به حقایقی 

  گنن  یموجودننا  ی  ایتأواس  که ْیا عنوان  قرآن کریممراتب، مراتب عمیق 

 وجودشناختی لیتأو. 2ـ2ـ3

هتا   مطترح و ایتن  « حقائق»و « لطائف»، مصادیقی با عنوان قرآن کریمروایات قبا برای باطن 

هم قابتا در  نیست  و بته اولیتا و      نانهیب میبار تأمارا چنین توصیف کرده بود که ح ی با 

انبیا ا  صاص دارد  در آننا به این نک ه اناره کردیم کته ایتن متوارد از طریتق علتم عتادی       

قابا ننا   نیست  و از طریتق علتم لت نی و یتا ستیر و ستلو  عرفتانی در دست ر  قترار           

  در انت   کترده متواردی از ایتن امتور را بترای متا بیتان        .ع(و ائمته  .ص(  اما پیامبر اکررردیگ یم

را  .ع(بته زیتارت امتار    یَقضُالوا تمفمالثمهُم وَ لیُوفُالوا ُُالذُومَ ُم    لْوَآیتة   ایتأوی گذن ه، ها بح،

 .ع(بته امتار   قرآن کریمی بسیاری از این موارد وجود دارد که آیات ها نمونهمءاه ه کردیم  

ق (  از این نظر مهم یم اصا اس  کته   0470ادی، اس  .ر  ال حسینی اس رآب ن ه ایتأو

، از هتا  ی توب حقیقت  تمتار    .ع(  امار صتادق زن  یمپیون   .ع(را به ائمه قرآن کریمهمة آیات 

آیتات  »اهلل و در یتم کتالر،    جمله نماز، روزه، حج، زکات، ماه حترار، کعبته، قبلته و وجته    

، ملا نراب، قمتار، انصتاب، از ر،   ها یب و در مقابا، حقیق  تمار  دان  یم .ع(را ائمه« بیات

را « فحءا و منکترات »، ج؛ب ، طاغوت، مردار،  ون و گون   و  و در یم کالر ها  بُ

(  این اصا حکای  از 11: 11ق ، ج  0417.ر  ال منلسی،  ده  یمها نسب   به دنمنان آن

ا منءان وجودی که ت کن  یم، مراتب وجودی ائمه را بازنمود قرآن کریم ایتأوآن دارد که 

ها به همة حقایق عتالم از   رو، آن   ازایناب ی یمهاس ، اس مرار  همة عالم که نور وجودی آن
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در « متس »آگاه هس ن   الب ه عالمه طباطبائی با توجه به واژة  قرآن کریمی لیتأوطریق حقایق 

یی در هتا   یمح ودها هم  که ممکن اس  آن کن  یم، این اح مال را مطرح 39آیة الواقعه/ 

 ( 66: 7ق ، ج  0790دان ه بانن  .ر  ال طباطبائی،  ایتأوجه  علم به 

هتا   آن  انت   پردا  ته وجتودی   ایت تأوعرفای مسلمان نیز همگار با این روایات، بته بحت،   

( و به ایتن  66: 0717.ر  ال لوری،  ان  سخن از برابری ک اب ت وینی و ک اب تکوینی گف ه

اس   الب ه مءخ  اس  که فهتم   ن ه گر جلوه قرآن کریممعناس  که تمار حقایق عالم در 

، بلکته عتارف بتا توجته بته مرتبتة       نتود  ینمت این حقایق از طریق عادی برای عارف آنتکار  

هتای   ن  اما تأویا همواره بته حستب حتا ت و زمتا    نود یموجودی  ود به این حقائق نائا 

نود و هرگتاه او بته مقتار بتا تری      ننون ه در مراتب سلو  و ا  الف مراتب  م فاوت می

برس ، راه فهم ج ی ی بر او باز ن ه، به واسطة آن به معنای لطیفتی کته بترای  مهیتا نت ه،      

 ایتت تتی مالصتت را کتته روش تأو(  ح1: 0ق ، ج  0411عربتتی،  یابتت  .ر  ال ابتتن آگتتاهی متتی

روش  تود را   ،گرف ه در پی  قرآن کریمرا برای نیا به اصول کلی ی   ی  اصننا معرف 

گتاهی   کته  ال زیترا مع قت  است    دانت   یقرین توفیتق نمت  ، ب ون تهذیب نفس و سیر و سلو 

: 0711.ر  ال مالصت را،   نیازمن  وزی ن رحم  الهتی است    ،ننا   حقیق  معنای عقلی

جودی اس ال زیرا تتا کستی بته ظتاهر و     و ایتأوساز  (  الب ه علم به تنزیا، مق مه و زمینه111

حقایق و استرار و رمتوز آن را بیابت      توان  ینمآگاهی ن ان ه بان ،  قرآن کریماحکار اولیة 

عار عارفان برای نیا بته حقتایق قرآنتی     یها   یکی از روش(66: 1ق ، ج  0790.الزرکءی، 

را منوط به نیا بته مراتتب   هرچن  فهم حقیقی  ها آناس    بوده قرآن کریمنس با ظواهر نیز اُ

ستاز نیتا بته     نتس بتا ظتواهر زمینته    ان  که اُ ان ، اما از این غافا نبوده دانس ه وا ی وجودی می

(  بنابراین، هرچه نخصی مهارت بیءت ری در مراتتب   61: 0717.ر  ال لوری،  حقایق اس 

 کن   تر عما می تر و عمیق هم دقیق قرآن کریمتفسیر دان ه بان ، در تأویا 
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 یریگ جهینت

اس   مفسران  یکی از مسائا مهم در طول تاری  ان یءة اسالر بوده قرآن کریمتفسیرپذیری 

  هرچنت  عوامتا   انت   کترده ی مخ لتف، تفستیرهای گونتاگونی ارائته     ها  یگراو  ها روشبا 

که اسا  و بنیان این امر  رس  یمی این تفسیرها د یا بوده، اما به نظر ریگ نکامخ لفی در 

م نی بوده، یعنی م ن تفسیرپذیر اس   در تحقیتق حاضتر بته ایتن عامتا پتردا  یم  در        درون

: ابهار گردد یمبه دو امر باز قرآن کریمتحلیا این عاما مءخ  ن  که منءان تفسیرپذیری 

در مواردی از ابهار رونمن  است فاده   قرآن کریم  قرآن کریمرونمن  و ابعاد دان ن معارف 

را بته صتورتی بیتان کترده کته       قترآن ه این معناس  که نارع تعتالیم  اس   این روش ب کرده

است   ابهتار    را فتراهم کترده   قترآن کتریم  دارای ابهار بوده، همتین امتر زمینتة تفستیرپذیری     

رونمن  گاهی به مق ضای قواع  عقالیی عرفی، ملا مطلق و مقی  و منمتا و مبتین محقتق    

، موجتب  قترآن کتریم  ه جتامع بته معتارف    اس   ع ر توجه به این قواع  و ن ان ن نگتا  ن ه

  اما در مواردی، ملتا  نود یمتفسیر به رأی ن ه که یکی از آثار معرف ی نامطلوب محسوب 

از همه، محکم و م ءابه روش  اص نتارع در ارائتة معتارف دیتن      تر مهمناس  و منسو  و 

ناآگتاهی از   اس   آگاهی از ناس  و منسو  دربارة ت وین احکار دین مهم اس ال زیترا  بوده

ناس  موجب ن ه که بر ی به حکم نادرست ی اع قتاد پیت ا کترده، آن را تترویج کننت   امتا        

 از اف تادن در دار تأویتا   قترآن کتریم  روش محکم و م ءتابه از ایتن نظتر است  کته       اهمی 

ی هتا  فرقته و  هتا   گاهیت دتوجه بته ایتن امتر مهتم باعت، پیت ای         م ءابهات برحذر دان ه، بی

ی م ناقض بته  ها  گاهید   این کار تا جایی پی  رف ه که بر ی نسب  دادن اس انحرافی ن ه

بترای همتة نتواه ی از آن یافت   دربتارة       توان یمکه  ان  دانس هرو روا  این را از قرآن کریم

، دیت گاه عالمته طباطبتائی را بررستی کتردیم  ایتن       قترآن کتریم  عل  وجود م ءتابهات در  

اس   ارائتة ایتن معتارف     پیون  زده قرآن کریمد مخ لف دی گاه حکم  م ءابهات را با ابعا

را برحستب عقتا، در  و رتبتة     قترآن کتریم  در قالب م ءابهات زمینة رسی ن به ابعاد نهان 

ال به عبارت دیگتر، م ءتابهات زمینتة تفستیرپذیری را در مراتتب      کن  یموجودی افراد فراهم 

کته اب ت ا    نتود  یم  الب ه این امر در صورتی محقق دساز یمفراهم  قرآن کریمطولی معارف 
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م ءتتابهات بتته محکمتتات بتتازگردد و جایگتتاه و چهتتارچوب  تتود را پیتت ا کنتت  و در ستتایة  

محکمات، راه تأویا درس  آن فراهم نود  در این صورت، تعتالی فکتری و نیتا بته ابعتاد      

ات وارد نون  و ن وانن  در وادی م ءابه صرفاً  اما کسانی که کن  یموا ی معارف را فراهم 

  نون  یمچهارچوب درس  را پی ا کنن ، دچار انحراف فکری 

این اس  که معارف آن همواره در حال گس رش  قرآن کریمیکی از آثار تفسیرپذیری 

 عترض  هتم است   معتارف    و طولی نکا گرف ه عرض هماس   این معارف در دو دس ة  بوده

ی، نناستت جهتتانمعتتارفی، ملتتا   انناستتی،  استت  و در موضتتوعات گونتتاگون پ یتت  آمتت ه

نتنا  ی،   ی، ا الق و عرفتان، احکتار دینتی و ح تی مستائا روان     نناس آ رتی، نناس انسان

 قترآن کتریم  است   امتا معتارف طتولی بته ابعتاد عمیتق         ی و ادبی نتکا گرف ته  ننا   جامعه

تأویتا وجودنتنا  ی کته عرفتا آن را       تأویا م ءابهات با این ابعتاد ارتبتاط دارد    پردازد یم

بترای   قرآن کتریم سیر داده، حقایق باطنی  قرآن، سالم را به سرمنءان نزول کنن  یممطرح 

، اصطالحی اس  که در روایات برای طیتف  قرآن کریم  ظاهر و باطن نود یمکءف  ها آن

و بتاطن در     با توجه به تعبیراتی کته متورد ظتاهر   رود یمبه کار  قرآن کریمگس ردة معارف 

از ظاهرترین بُع ، یعنتی الفتاظ و    قرآن کریمگف  که معارف  توان یمروایات وجود دارد، 

قرآن   بُع  اول با تفسیر اب ی یمنود و در دو بُع  عرضی و طولی گس رش  عبارات نروع می
ارتباط دارد و بُع  دور با تأویا و پیون  ایتن دو بتا همت یگر طیتف وستیع و گست رده،        کریم

  ده  یمرا نکا  قرآن کریمنهای  معارف  که بیبل

 ها پیوست

ظتاهر،  »ی نیس ، مگر اینکته چهتار معنتا دارد: ظتاهر، بتاطن، حت  و مطلتعال        ا هیآ( هیچ 0

مطلع،  واس    ا از بن ه بته  »و « ح ، احکار حالل و حرار»، «باطن، فهم آن»، «تالوت آن

 اس  « واسطه آن

عبارت، اناره، لطائف و حقتایق  پتس عبتارت بترای     ( ک اب   ا بر چهار گونه اس : 1

 عمور اس ، اناره برای  واص اس ، لطائف برای اولیا و حقایق برای انبیا 
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ای را چنان قترار داد کته    ، گونهابن ی یمرا چنان قرار داد که دانا و نادان در یا گونه    ( 7

ال یعنتی همتان   ابنت  ی یدرمت تنها دارن گان ْهن پالوده و احسا  لطیتف و تءتخی  درست     

دیگر را چنان قرار  یا گونهاس ، و  را برای اسالر گءوده ة آنانکسانی که   اون   ود سین

 ،کتته ستتالر و درود  تت ا بتتر ایءتتان بتتاد ،داد کتته تنهتتا  تت ا و امنتتای او و راستتخون در علتتم

 .یابن  درمی

 تعارض منافع
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