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چکیده

ملضول مشوق در نی  7تلره ن تم ا خالب اشبا تخن در ملرد راتخا
در تلم اتو  .ظاه نملزه ها ر ایی یکای از ن دارد ک مصویاق راتخا در تلم،
ویها معصلمدن  هاشیی ک نشا می دهی نظ ه خی از دانشمییا اتالمی مبیی
ه تووع مصوویابی راتووخا در تلم چییا دبدق نباشووی .همچیدن تلم ه وا یل
ملضوول دیگ اتو ک از ظلاه نملزه ها دییی نلتی وعارض ظاه ه می نیی.
ه تیلا مثا در یالی ک ظاه خالب اشبا ملیی این نظ ات ک راتخا در تلم
از وأ یل نفاهی نیارنی ،اما ب ائیی جلد دارد ک ها این دییفاه در وعارض اتوو  .در
این نلشوقار ها وکسد ص دح نی ن رد نظ ات مخالف نای ننها ،نظ میات ارائ
می شولد هیین هدا ک اف چ یسو نی مذکلر خالب اشوبا راتوخا ُ ،مش ف ه
تلم وا یل ندسووقیی اما خیا نی ه معصوولمدن  این تلم را افاضوو ک ده اتوو .
چگلنگی این ملضل در ماال ف ار ملرد و لدل ب ار ف فق ات .
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ق آن ک یم در دو مورد از راسخان در علم سخن به میان آورده است .یکی سوره آ عم ان ،آیه  1است که
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شاب َه ِم ْ ه ْاب ِتغا َ ال ِفت َ ِة َو ْاب ِتغا َ ته ِو ِیل ِه َو ما َی ْرلم ته ِویله ِإل الله َو ال ْ ِاسخون ِفي
ِفي قل ِوب ِهم زیغ فیت ِبر
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ْ َْ
ْ ْ َ َ َْ
باب» .او کسی است که کتاب را ب تو ناز ک د؛
ال ِرل ِم یقولون آم ا ِب ِه کل ِمن ِع ِد ر ب ا و ما یذک ِإل أولوا اْلل ِ
ب خی از آن ،آیات محکم هست د و ب خی دیگ متشابه می باش د .کسانی که انح او درونی دارند ،از آیاتی
که متشابه هست د پی وی می ک د که با تهویل آنها فت ه گ ی ک د .تهویل آن جز خدا نمی داند و راسخان
در علم می گوی د به آن ایمان داریم ،همه از جانب پ وردگار ماست و جز صاحبان خ د متذک نمی شوند.
با توجه به ب داشت ها و تفسی های مختلف از آیه ،عده ای مرتقدند که راسخان در علم از تهویل آگاهی
دارند و در مقابل گ وهی ادعا دارند که راسخان در علم مح وم از تهویل هست د .نقطه ثقل دیدگاه ها در
َ َْ َ ْ ْ
ارزیابی موضوع آگاهی راسخان به تاویل به «واو» در آیه  1سوره آ عم ان «ما َی ْرلم ته ِویله ِإل الله َو
ْ ْ
َ
َ
ال ْ ِاسخون ِفي ال ِرل ِم َیقولون َآم ْ ا ِب ِه کل ِم ْن ِع ْ ِد َر ِّب ا» ب می گ دد که از نوع «واو» عطف باشد یا استی او.
اکث یت آن را عطف دانسته و گفته اند که راسخان در علم هم از تهویل آگاه د؛ (مغ یه ،2414 ،ج  ،1ص
( ،)24مر فت ،2524 ،ج  ،5ص ( ،)51مکارم ،2514 ،ج  ،1ص ( ،)442درویش ،2423 ،ج  ،2ص
( ،)432موسوی سبزواری ،2409 ،ج  ،3ص ( ،)42ابوالمکارم حس ی ،2522 ،ص  .)40و روایاتی هم
وجود دارد که به ظاه مؤید این نت هست د( .بح انی ،2424 ،ج  ،2ص ( ،)391ع وسی حویزی،2423 ،
ج  ،2ص  .)523اما در مقابل کسانی «واو» در ای جا را مستهنفه می دان د و مرتقدند که فقط خدا از تهویل
آگاهی دارد و راسخان در علم به آن ایمان دارند و در مقابل آن تسلیم هست د( .ابیاری ،2403 ،ج  ،9ص
( ،)102میبدی ،2512 ،ج  ،1ص ( ،)12طباطبایی ،2421 ،ج  ،5ص ( ،)11بلخی ،2415 ،ج  ،2ص
.)144
اما نکته ای که ذهن ب خی از محققان را می گزد ف ازی در خطبه اشبا نهج البالغه است که در
توصیف راسخان در علم آمده که ظاه آن موید دیدگاه دوم است .خطبه  92نهج البالغه پاسخ به ف دی
است که از امی الموم ین  تقاضا ک ده بود که خدا را به نحوی ب ایش توصیف ک د که گویی او را آشکارا
می بی د تا حب و مر فت او به خدا زیاد گ دد .امام  غضب ک دند و برد از جمع شدن م دم ب ای نماز
خطبه ای ای اد ک دند و در ضمن آن راسخان در علم را کسانی مر فی ک دند که خدا ایشان را از وارد شدن
به دروازه های بسته شده غیب با اق ار به آنچه از تفسی غیب نمی دان د ،غ ی ک ده است و خدا این اعت او
آنها به ناتوانی از رسیدن و أخذ به آنچه به آن علم ندارند را مد ک ده و دوری آنها از ژرو نگ ی در آنچه که
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در اغلب کتب لغت "ر س خ" به مر ای ثبوت در جای خود (ثبت فی موضره) آمده است (راغب،2421 ،
ص  ،531ز بیدی ،2424 ،ج  ،4ص  ،112ف اهیدی ،2409 ،ج ،4ص  .)294تفاوتی که ف و اللغه بین
«علم» و «رسوخ» قالل شده ،این است که رسوخ ،علم به چیزی به واسطه دللل و ب هان های قطری می
باشد (عسک ی ،2400 ،ص  .)13نویس ده کتاب گ انس التحقیق بیان ک ده که اصل این واژه ،ثبوت و
اس تق ار تام از جهتی است که در محل نفوذ داشته باشد (مصطفوی ،2542 ،ج  ،4ص  .)229البته توجه
به این نکته ض وری است که نفوذ در محل یر ی ثبات و اسق ار در مکان خود نه ای که این نفوذ الزاما
مختص به علم باشد .عالمه در در المیزان به این نکته اشاره می ک د که با توجه به ای که در آیه «زیغ» در
مقابل «رسوخ» ق ار گ فته است و «زیغ» یر ی انح او پس «رسوخ» یر ی ثبات و راستی (طباطبایی،
 ،2421ج  ،5ص  .)54که این است تاج مفهومی مرقو و مقبو به نت می رسد.
در نهایت می توان چ ین گفت که «رسوخ» را ثبات چیزی در جایش مر ا ک ده اند البته با قید کما ،
یر ی ثبات در بالت ین درجه آن .ب اب این به بیان عالمه مصطفوی راسخان در علم کسانی هست د که با
علم شهودی و یا علم اکتسابی و دللل ف اوان هم اه با عمل و تهذیب نفس به بالت ین م حله ایمان و
یقین رسیده اند و روشن است که در این جایگاه شک و شبهه ای ب آنها وارد نمی شود (مصطفوی،2542 ،
َ َ
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بحث در ک ه آن را مکلف نیست د را رسوخ نامیده است(2نهج البالغه صبحی صالح  ،ص  ،213خطبه .)92
با نگاهی سطحی در مورد این آیه و این خطبه تقابلی بین آنها به چشم می خورد و آن ای که حسب آیه
مذکور ویژگی راسخان دانستن و علم به تهویل است و از سوی دیگ ظاه خطبه اشبا  ،ب اعت او و اق ار
راسخان به ندانستن و ت ک ترمیق از تفسی عالم غیب دللت می ک د.
در این نوشتار ابتدا مباحثی ب ای فهم صحیح آیه آمده است از جمله مفهوم رسوخ در علم و ای که
راسخان در علم چه کسانی هست د و چه ویژگی دارند ،تهویل چیست وآیا راسخان به تهویل علم دارند یا نه.
سپس راه حل هایی که ب ای رفع این ترارض اراله شده ،آمده و به ب رسی و نقد آنها پ داخته می شود و در
نهایت با توجه به تبیین صحیح آیه نت ی نهایی در مورد وجه جمع آیه و روایت اراله می شود .همچ ین
ممکن است گفته شود که موضوع آیه با این روایت یکی نیست که ترارض ب ق ار باشد و ه کدام راجع
موضوعی سخن گفته اند؛ آیه راجع به دانستن علم تاویل راسخان می باشد و خطبه ناظ به غیب و ذات و
صفات خدای ترالی و عدم ورود و ترمق در آن است که در پاسخ می توان گفت که تهویل شامل غیب و
صفات خدای ترالی هم می شود و به همین دلیل نمی توان این سخن را پذی فت.
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ج  ،4ص  .) 229ذک این نکته لزم است که این گ وه با علمشان به م حله رسوخ رسیده اند ولی این مستلزم
آن نیست که در این مقام علم به تهویل داشته باش د .به دیگ سخن قلم و مصداقی «رسوخ» الزاما شامل
«تاویل» نمی شود.
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برد از ای که مفهوم و مر ای لغوی راسخان مرلوم شد ،قلم و مصداقی (دام ه کیستی) این گ وه و
ویژگی های آنها مورد ب رسی ق ار می گی د.
از م ت عالمه طباطبایی جوه ه مر ایی در راسخان و رسوخ در علم ،شدت ثبات است و ای که در آیه،
راسخان در علم در مقابل کسانی که در د آنها انح او است ،ق ار گ فته اند و ای که آنها می گوی د که به
آن ایمان آوردیم و همه آن از جانب پ وردگار ماست ،آنها را می ش اساند که ایشان به خدا و به آیات او که
در آنها شک و ت دید نیست ،علم دارند و آنچه از محکمات ب ای آنها علم حاصل می شود ،ثابت و پایدار
است و آنها به آن ایمان می آورند و از آن پی وی می ک د و به آن عمل می ک د و ه گامی که به آیه
متشابهی ب خورد ک د ،به دلیل ای که نزد آنها علم راسخ است ،تشابه آن موجب اضط اب د آنها نمی
شود بلکه به آن ایمان می آورند ولی در عمل به آن توقف می ک د .ایشان بیان می ک د که این آیه در مقام
بیان شئون راسخان است که در شبهه توقف می ک د و ایمان دارند و تسلیم می شوند و ممکن است آیات
دیگ دللت ک د ب ای که آنها به حقیقت ق آن و تهویل آن علم دارند( .طباطبایی ،2421 ،ج  ،5صص 12و
 )19این سخن عالمه با این روایت امام صاد  تهیید می شود که می ف ماید« :إن الق آن زاج و آم ،
یهم بالج ة و یزج عن ال ار ،و فیه محکم و متشابه :فهما المحکم فیؤمن به و یرمل به و یرتب به ،و أما
المتشابه فیؤمن به و ل یرمل به( »...بح انی ،2424 ،ج  ،2ص  .)392که دللت ب لزوم توقف و عدم
عمل در ه گامه مواجه شدن با آیات متشابه دارد.
ب خی از دانشم دان مان د آیت الله مکارم ب این باورند که م اد از راسخان ،کسانی هست د که در علم
و دانش ،ثابت قدم و صاحبنت ند .مفهوم این کلمه یك مفهوم وسیع است که همه دانشم دان و متفک ان
را در ب می گی د ،ولی در میان آنها اف اد ممتازی هست د که درخش دگی خاصی دارند و طبرا در درجه او ،
در میان مصادیق این کلمه ق ار گ فتهاند و ه گامی که این تربی ذک میشود قبل از همه نت ها متوجه
آنان میشود .در روایات مترددی" راسخون فی الرلم" به پیامب گ امی اسالم  و المه هدی  تفسی
شده است زی ا آیات و کلمات ق آن مفاهیم وسیری دارد که در میان مصادیق آن اف اد نمونه و فو الرادهای
دیده میشود که گاهی در تفسی آنها ت ها از آنان نام میب ند .تفسی " راسخون فی الرلم" به پیامب  و
المه هدی  م افاتی با وسرت مفهوم این تربی ندارد ،لذا از ابن عباس نقل شده که میگفت :من هم
از راسخان در علم هستم .م تها ه کس به اندازه وسرت دانشش از اس ار و تاویل آیات ق آن ،آگاه میگ دد،
و آنان که علمشان از علم بیپایان پ وردگار س چشمه میگی د طبرا به همه اس ار و تاویل ق آن آش ا هست د
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در حالی که دیگ ان ت ها قسمتی از این اس ار را میدان د( .مکارم شی ازی ،2514 ،ج  ،1صص  459و
.)440
در تفاسی روایی مان د الب هان راسخان در علم چ ین مر فی شده اند:
امام صاد  در مورد سخن خدا «تاویل آن را جز خدا و راسخان در علم نمی دان د» می ف ماید:

توجه به این حدیث نشان می دهد که حساب مرصومین از م دم جداست و مرصومین  تهویل
را می دان د ولی م دم نمی دان د و ندانسته ایمان می آورند و امکان دارد ارجاع علم آن به اهل بیت ناظ
به این باشد که آنها دارای علم صحیح تهویل می باش د و م دم ب ای فهم آن باید به آنها م اجره ک د.
ب خی دیگ از روایات هم بیانگ آن است که رسو خدا  و اوصیای ایشان  ،تهویل را می دان د
و دیگ راسخان ،از موهبت تهویل مح وم د ولی عام و خاص و ناسخ و م سوخ و محکم و متشابه را می
دان د .1در نهج البالغه در ف ازی از خطبه  244آمده است :کجای د کسانی غی از ما که به دروغ و تردی
به حق ما گمان دارند راسخان در علم هست د( 1.ش یف رضی ،2424 ،ص )100
ْ ْ
 .1عن أبي عبد الله  في قول الله تعالی ... :ما َی ْع َل ُم َت ْأو َیل ُه إ ََّّل َّالل ُه َو َّالراس ُخ َ
ون ِفي ال ِعل ِم« :أمیر المؤمنین و األئمة .»
ِ
ِ ِ

 .2عن أبي عبد الله  قال« :نحن الراسخون في العلم ،و نحن نعلم تأویله».

 .3سلیم بن قیس الهاللي :عن أمیر المؤمنین  - في حدیث له مع معاویة -قال  ....:و إني سمعت رسول الله (صلی الله
علیه و آله) یقول :لیس من القرآن آیة إَّل و لها ظهر و بطن ،و َّل منه حرف إَّل و له حد ،و لکل حد مطلع علی ظهر القرآن و بطنه و
ُ ٌّ
سائر األمة أن یقولواَ :آم َّنا ِب ِه کل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّبنا و أن یسلموا
تأویله ،و ما یعلم تأویله إَّل الله و الراسخون في العلم ،و أمر الله عز و جل
ُ َْ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ول َو ِإلی أ ِولي األ ْم ِر ِم ْن ُه ْم ل َع ِل َم ُه ال ِذ َین َی ْستن ِبطونه ِمن ُه ْم و یطلبونه».
لنا ،و أن یردوا علمه إلینا ،و قال الله عز و جلَ :و ل ْو َر ُّد ُوه ِإلی َّالر ُس
ِ
ْ
َّ
ْ ْ
َّ
َ
َ
 .4عن برید بن معاویة ،قال :قلت ألبي جعفر :قول اللهَ :و ما َی ْعل ُم َتأویل ُه إَّل الل ُه َو َّالراس ُخ َ
ون ِفي ال ِعل ِم؟ قال« :یعني تأویل القرآن
ِ
ِ ِ
ْ ْ
کله إ ََّّل َّالل ُه َو َّالراس ُخ َ
ون ِفي ال ِعل ِم فرسول الله أفضل الراسخین ،قد علمه الله جمیع ما أنزل علیه من التنزیل و التأویل ،و ما کان الله
ِ
ِ
منزَّل علیه شیئا لم یعلمه تأویله ،و أوصیاؤه من بعده یعلمونه کله ،فقال الذین َّل یعلمون :ما نقول إذا لم نعلم تأویله؟ فأجابهم الله
ُ ٌّ
َی ُق ُول َ
ون َآم َّنا ِب ِه کل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّبنا و القرآن له خاص و عام ،و ناسخ و منسوخ ،و محکم و متشابه ،فالراسخون في العلم یعلمونه».
(همان ،ص )955
ْ ْ ُ ََ َ ً َ َ ْ ً َ َ
َ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ َّ ُ
َ
َ
ْ
" .5أین ال ِذین زعموا أنهم الر ِاسخون ِفي ال ِعل ِم دوننا ک ِذبا و بغیا علینا"...
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که م تور امی الموم ین  و المه  می باشد( 2.بح انی ،2424 ،ج  ،2ص )391
امام صاد  :ما راسخان در علم هستیم و ما تهویل را می دانیم(2.همان)
امام علی  می ف ماید که از رسو خدا  ش یدم که ف مود :هیچ آیه ای از ق آن نیست مگ
ای که ب ای آن ظاه و باطن باشد و هیچ ح فی از آن نیست مگ ای که ب ای آن حدی باشد و ب ای ه
حدی مطلری ب ظاه ق آن و باطن آن و تهویل آن است و تهویل آن را جز خدا و راسخان در علم نمی داند
و خداوند عزوجل به م دم ام ک ده که بگوی د :به آن ایمان آورده ایم ،همه آن از نزد پ وردگار ماست و ب ای
ما تسلیم باش د و علم آن را به ما ب گ دان د زی ا خداوند ف موده« :و اگ آن را به پیامب  و صاحبان ام
از خودشان ب می گ داندند ،کسانی که از آنها قدرت است باط دارند ،آن را می دانست د» و آن را از آنها طلب
ک د( .1همان ،ص )392
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همان طور که در روایات مالحته گ دید مصدا راسخان در علم ،مرصومین  مر فی شده اند و
حتی ب خالو سخن آیت الله مکارم که این تربی را دارای وسرت می داند ،نوعی حص از این ع وان ب
مرصومین از روایات ب می آید (مخصوصا با توجه به خب سلیم بن قیس و خطبه  244نهج البالغه).
افزون ب این کالم عالمه طباطبایی در مورد شئون راسخان در این روایات تهیید می شود که راسخان فقط
تسلیم هست د در حالی که علم به تهویل ندارند .مطلب دیگ ای که در غالب این روایات ،راسخان را کسانی
مر فی ک ده اند که علم به تهویل دارند .ب رسی چیستی تهویل م اسب به نت می رسد.

07

تاملی در مفهوم تاویل:

در آیه  1سوره آ عم ان سخن از تهویل و علم به آن آمده است که بیان شد دو مر ای متفاوت علم
راسخان و عدم علم آنها به تهویل از آن ب داشت شده است .باید دید که مر ای تهویل و م تور از آن در آیه
چیست ،چه مفهومی دارد ،آیا مفهومی مشکک است که ه کس به میزان فهم خود از آن اطالع پیدا ک د
و یا مفهومی وال است که فهم ه کس به آن ن سد و اف اد خاص به آن دست سی داشته باش د .برد از آن
باید دید که آیا آنچه در خطبه اشبا آمده ،مصدا تهویل هست یا نه؟ بدین م تور مرانی مختلف تهویل
آمده و نقد و جمع ب دی می شوند.
با ب رسی کتب لغت استفاده می شود که تهویل بازگشت به مکان حقیقی یا اصلی و س انجام یک چیز
است( .مصطفوی ،2450 ،ج  ،2ص ( ،)290راغب اصفهانی ،2421 ،ج  ،2ص ( ،)99ابن فارس،2404 ،
ج  ،2ص ( ،)241ابن م تور ،2424 ،ج  ،22ص .)251
نویس ده التحقیق تهویل را چیزی دانسته که متقدم ق ار داده می شود که دیگ ی ب آن مت تب شود؛
چه مادی باشد و چه مر وی .تفاوت تفسی و تهویل در آن است که تفسی در مورد مدلو لفظ و آنچه ظاه
اقتضا دارد ،بحث می ک د اما تهویل تریین م جع لفظ و م اد و مقصود است و گاهی این م اد از م دم عادی
پوشیده است و ظاه ب آن دللت ندارد و در ای جا به اطالع از مقصود نیاز است( .مصطفوی ،2542 ،ج
 ،2ص )292
شیخ طوسی تهویل را به مر ای تفسی می داند« :التهویل :التفسی و أصله الم جع ،و المصی من قولهم:
آ أم ه إلی کذا یؤو أول :إذا صار إلیه» تهویل به مر ای تفسی است و اصل آن م جع می باشد .وقتی
گفته می شود که ام آن به فالن بازگشت یر ی ه گامی که مصی ش به آن باشد و به سوی آن ب گ دد.
(طوسی ،ج  ،1ص  .) 599این دیدگاه دو اشکا دارد؛ یکی ای که اگ این دو واژه م ادو هم باش د در آیه
داریم که تهویل متشابهات را فقط خدا (یا فقط خدا و راسخان در علم) می داند در حالی که تمام آیات ق آن
دارای تفسی هست د و از آن ط و تفسی متشابهات را همه مفس ان نمی دان د .دوم آن است که در ق آن
آیاتی هست که اگ به مر ای ظاه ی آنها تفسی شود ،جسمانیت خدا لزم می آید .مان د آیه 20سوره فتح:
«ید الله فو ایدیهم»( .حسین علوی مه )2525،

07

اما تبیی ی که عالمه طباطبایی از تهویل می ک د به این ش است؛ تهویل از "أو " است و به مر ای
بازگشت است و تاویل متشابه م جری است که به آن ب می گ دد و تهویل ق آن آن مهخذی است که مرارو
ق آن از آن گ فته می شود .ب اب این تهویل چیزی خارجی است که خب صحیح ب آن مطابق باشد ،در
ای صورت این تر یف مختص به آیات راجع به صفات خدا و برض افرا او و حوادث قیامت خواهد داشت
و آیات تش یع احکام که از باب انشا هست د مطابقی در خارج ندارند .و مشخص است که تاویل برضی
احکام اخالقی هم اه آنها است و تهویل قصص انبیا و امت های پیشین در گذشته بوده است و نه ای که
تهویل آنها تا قیامت به تهخی بیفتد .در حالی که ظاه آیه اشاره به تهویل کل کتاب دارد نه قسمی از آیات.
برضی گفته اند که تهویل ام عی ی خارجی است که کالم ب آن تکیه دارد و در مورد اخبار آن چیزی
است که در خارج واقع می شود مان د قصص انبیا که واقع شده و یا آیات صفات خدا و اسما او و وعده
هایش و آنچه در قیامت آشکار می شود ،واقع خواهد شد و در مورد انشالیات مان د احکام تهویلش آن
مصالحی است که در خارج محقق می شود .مان د مصلحت "ایفا کیل" که نتیجه تحقق آن استقامت ام
اجتماع انسانی است .با ید گفت که اول ظاه آیه این است که تهویل ام ی خارجی و اث عی ی آن ب فرل
خارجی "ایفا کیل" است ،می باشد نه ب ام تش یری ای که آیه متضمن آن است .پس تهویل ام خارجی
م جع است و بازگشت ام خارجی دیگ  .توصیف آیات ق آن که دارای تهویل هست د از جهت حکایت آنها
از مرانی خارجی هست د مان د خب ها یا ترلق آنها به افرا یا امور خارجی مان د انشالیات که ب ای آن تهویل
است .پس وصف م بوط به حا مترلق شی است نه به حا خود شی  .ثانیا ،تهویل م جری است که شی
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از سوی دیگ عالمه مر فت شش مر ا ب ای تهویل آورده است که بدین ق ار است :بازگ داندن م تور
به جایگاه اصلی وجه صحیح آن (توجیه المتشابه)  ،بطن ق آن ،تربی خواب ،عاقبت ام  ،مصدا خارجی،
وجود عی ی .ایشان ب ای  4مر ای او شاهد ق آنی می آورد و با توجه به ای که مورد پ جم شاهدی ندارد،
آن را نمی پذی د و دلیل های آمده ب ای مر ی ششم را به نقد می کشد( .التمهید ،ج  ،5صص )53-19
البته در مورد مر ا ک دن تهویل به بطن ق آن نقدهایی وارد است؛ از جمله ای که روایات بطن ت ها م بوط
به تهویل آیات متشابه است نه تمام آیات ق آن .دیگ آنکه در مقابل روایاتی که تهویل را بطن ق آن می دان د،
روایاتی وجود دارد که باطن ق آن را مصدا آیات و اشخاص خارجی بیان ک ده اند .نقد بردی این است که
لزمه این دیدگاه وجود اختالو بین آیات است .زی ا رو آوردن به باطن ،نشان می دهد آیاتی در ق آن وجود
دارد که باید خالو مر ای ظاه ی آن اراده شده باشد .در نتیجه باعث مرارضه آنها با محکمات ق آن
خواهد بود و این خود موجب فت ه در دین خواهد شد و ب گشت این سخن به این است که در بین آیات ق آن
اختالو وجود دارد که ب ط و نمی شود ،مگ آن که از ظاه برضی از آنها چشم پوشید و آنها را ب خالو
ظاه شان ب مر ایی حمل ک د که فهم ّ
عامه م دم از درک آن عاجز است( .علوی مه )2525 ،
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به آن ب می گ دد و رجوع می ک د اما رجوعی خاص نه ه رجوعی؛ کارم دی که به رلیس م اجره میک د
که تهویل نیست .دلیل ب این آیات داستان موسی و خض  است .حض ت موسی  از افرا خض
 صوری غی از صور اصلی افرا تصور ک د و همین موجب اعت اض او شد .و خض  در پاسخ تهویل
افرالش را ب ای او روشن ک د .در ای جا تهویل از باب رجوع شی به صورت آن است مثل رجوع زدن که ب ای
تهدیب است و نه ه رجوعی که بگوییم تهویل جمله "جا زید" آمدن زید در خارج باشد.
در سوره یوسف و در مورد تربی خواب هم تهویل همین است .صورتی که ف د در خواب می بی د و تهویل
آن به مر ی واقری آن صورت ها ب می گ دد .تهویل در آیات م بوط به قیامت هم مشاهده وقوع حوادثی
است که ق آن و انبیا از آن خب داده اند .البته مشاهده غی حسی و این غی از رجوع اخبار به امور مستقبل
است که تحقق مضامی شان در آی ده است( .طباطبایی ،2421 ،ج  ،5صص .)49 – 44
برآمد:

به نت می رسد که تر یف عالمه طباطبایی از تهویل نسبت به بقیه صحیح ت باشد زی ا هم شامل
مر ای لغوی تهویل است که به مر ای بازگشت می باشد و هم موارد استرما تهویل در ق آن را پوشش داده
است و هم با سخن عالمه مصطفوی سازگار است و هم سه مورد (بطن که مورد چهارم مورد تهیید آیت الله
مر فت بود مورد نقد ق ار گ فت) آمده توسط آیت الله مر فت را شامل می شود.
در ضمن ایشان مر ایی اراله ک ده است که تهویل از یک مر ای عادی و قابل دست س به مر ای درست
و درخور شهن ق آن و عتمت ف ست ده آن ارتقا پیدا می ک د .توضیح بیشت ای که که مثال یک ف د عادی
که راسخ در علم نیست ولی میداند که تاویل آیه متشابه «ال حمن علی الر ش استوی» این است که قدرت
خدا مستولی است .وقتی او این را می داند ،پس این ،آن تاویلی نیست که مدنت آیه است که هیچ کس
جز خدا و یا هم اه راسخان در علم از آن مطلع نیست .شاید بتوان با روایت داشتن سبرین بطن ب ای ق آن
این را توجی ه ک د که ف د عادی یک بطن آن را می داند ولی راسخان تمام هفتاد بطن را ولی به نت می
رسد که م شور آیه همان است که عالمه می گوید؛ یر ی حقیقت ق آن را راسخان می دان د.
حا که مر ای تهویل مشخص شد باید دید که چه ارتباطی با خطبه اشبا دارد ،آیا همخوان هست د یا
دو م فهوم متفاوت از هم می باش د .در ط بحث بیان شد که آنچه در این خطبه آمده در پاسخ به ف دی
است که درخواست توصیف در حد مشاهده خدا را داشت .در ق آن هم آیات متشابهی وجود دارد که اگ به
ظاه آنها بس ده شود ،جسمانیت و رویت خداوند لزم می آید .پس حتما این آیات باید تهویل شوند .این
نوعی اشت اک بین این آیه و خطبه است .از ط فی در بحث گست ه مصداقی راسخان آمد که در روایات
اشاره شده بود که راسخان کسانی هست د که در مقابل متشابهات ایمان می آورند و تسلیم آن هست د ولی
در عمل به آن توقف می ک د ،در این خطبه هم آمده که راسخان از ژرو نگ ی در آنچه که بحث در ک ه
آن را مکلف نیست د (نباید به آن عمل ک د) ،دوری می ک د.
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با توجه به موضوع مورد بحث لزم به ذک است که در این مقاله نیازی به ب رسی ای که علم داشتن یا
عدم علم راسخان به تهویل کل ق آن باشد یا فقط تهویل متشابهات ،نیست زی ا اگ م تور علم فقط به تهویل
متشابهات هم باشد صفات خدای ترالی در حیطه آیات متشابه جای می گی د .با تذک این نکته که در
روایت ب ید بن مراویه از امام صاد  آمد که راسخان تهویل کل ق آن را می دان د.
در ط بحث آمد که آگاهی یا عدم آگاهی راسخان از تهویل ب می گ دد به ای که در آیه  1سوره آ
ْ ْ
َ َْ َ ْ ْ
َ
َ
عم ان در جمله «ما َی ْرلم ته ِویله ِإل الله َو ال ْ ِاسخون ِفي ال ِرل ِم َیقولون َآم ْ ا ِب ِه کل ِم ْن ِع ْ ِد َر ِّب ا» « ،واو»
عطف باشد یا استی او .عده ای آن را عطف دانسته و گفته اند که راسخان در علم هم از تهویل آگاه د و
در مقابل کسانی «واو» در ای جا را مستهنفه می دان د و مرتقدند که فقط خدا از تهویل آگاهی دارد و راسخان
در علم به آن ایمان دارند و در مقابل آن تسلیم هست د.
از میان آرا دو ط و به ب رسی دیدگاه عالمه طباطبایی در المیزان و آیت الله مکارم در تفسی نمونه به
دلیل ای که مسئله را به طور کامل توضیح داده اند ،می پ دازیم.
عالمه در ذیل آیه می آورد که «واو» در ای جا استی افیه است و دلیل ب این مدعا این است که اگ
راسخان علم به تهویل داشت د ،قاعدتا رسو خدا  از آنها است و در ای صورت به م تور تش یف و ترتیم
ایشان در آیه باید اشاره می شد مان د آیات دیگ که ه گاه بخواهد جمری را اراده ک د که رسو الله 
ْ َ َ
هم جز آنها باشد ،ایشان را جدا ذک می ک د .از جمله آیات  123سوره بق ه « َآم َن ال ْ سو ِبما أن ِز ِإل ْی ِه ِم ْن
َْ َ ْ
َ ْ ْ
ْ ْ
َ
َر ِّب ِه َو المؤ ِم ون» و  14سوره توبه « ث ْم أن َز الله َس ِکی َ ته َعلی َرس ِول ِه َو َعلی المؤ ِم ِ ین» و  . ...البته علم به
تهویل از این آیه قابل اثبات نیست ولی این ت افی ندارد با ای که کسانی در این استث ا وارد باش د و با ق ی ه
های دیگ این اثبات شود مان د آیات دا ب انحصار علم غیب به خدا که در آیه  11سوره جن کسانی در
َ َ ْ
َْ َ ْ
َ
عالم الغ ْی ِب فال یت ِه َعلی غ ْی ِب ِه أ َحدا ِإل َم ِن ْارتضی ِم ْن َرسو »( .طباطبایی،
این استث ا وارد هست دِ « :
 ،2421ج  ،5صص  11و )12
آیت الله مکارم مرتقد است که «واو» در ای جا عطف است و بیان می ک د که اول بسیار برید به نت
میرسد که در ق آن آیاتی باشد که اس ار آن را جز خدا نداند .مگ این آیات ب ای ت بیت و هدایت م دم ناز
نشده است چگونه ممکن است حتی پیامب ی که ق آن ب او ناز شده از مر ی و تاویل آن بیخب باشد؟!
این درست به آن میماند که شخصی کتابی ب ویسد که مفهوم برضی از جملههای آن را جز خودش
هیچکس نداند! ثانیا همانطور که م حوم" طب سی" در" مجمع البیان" میگوید :هیچگاه در میان
دانشم دان اسالم و مفس ان ق آن دیده نشده است که از بحث در باره تفسی آیهای خودداری ک د و بگوی د
این آیه از آیاتی است که جز خدا مر ی نهایی آن را نمیداند ،بلکه دالما ب ای کشف اس ار و مرانی ق آن
همگی تالش و کوشش داشتهاند( .نقدی که در ای جا وارد است این است که ایشان در ای جا مر ای تهویل
و تفسی را با هم خلط ک ده است) .ثالثا اگ م تور این باشد که راسخون در علم در ب اب آنچه نمیدان د،
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تسلیم هست د م اسب ت این بود که گفته شود :راسخون در ایمان چ ین هست د ،زی ا راسخ در علم بودن
مت اسب ب ا دانستن تاویل ق آن است نه با ندانستن و تسلیم بودن( .اشکا ب این سخن ای که می توان
گفت :آنها علم دارند که نمی توان به تهویل پی ب د و به همین دلیل علم داشتن به ای که ای ها از جانب
خداست و فقط او می داند ،ایمان می آورند .در آیه  12سوره فاط آمده است« :انما یخشی الله من عباده
الرلما » با توجه به این آیه ه چه علم بیشت شود ،خضوع و تسلیم بیشت می شود؛ راسخان در علم در
مقابل آنچه نمی دان د ،تسلیم هست د ) .رابرا روایات ف اوانی که در تفسی آیه نقل شده همگی تایید میک د
ْ
که راسخون در علم ،تاویل آیات ق آن را میدان د ،ب ا ب این باید عطف ب کلمه "الله" باشد( .مکارم شی ازی،
 ،2514ج  ،1صص  440و )442
ب ه کدام از این دو دیدگاه نقدهایی وارد است و دلیلی ب ت جیح یکی از آنها نداریم .اما باید گفت که
از دونت چ ین ب می آید که حتی اگ از این آیه علم راسخان به تهویل ب نیاید اما دلیلی ب نفی مطلق علم
آنها به تهویل نیست .و دلیل ب این مدعا هم روایاتی است که مرصومین  را عالم به تهویل مر فی می
ک د که ش آن گذشت.
بررسی دیدگاه های مختلف در حل این تعارض

شده است که

حا باید دید که چگونه باید این ترارض را ب ط و ک د .چ د راه حل در این مورد مط
به آنها می پ دازیم؛
 -2م ی توان گفت که راسخان در علم دو مر ا دارد؛ مر ای عام که شامل همه اف اد میشود و دیگ ی
مر ای خاص که به اهل بیت اختصاص دارد .م تور از راسخان در آیه  241سوره نسا  ،مفهومی
عام است که شامل علمای ب ی اس الیل هم می شود .م تور امی الموم ین  هم در خطبه اشبا
همین مر ای عام است .و مر ای خاص راسخان در علم را فقط مرصومین  شامل می شوند .و
تفاوت این دو مفهوم این است که راسخان خاص علم به تهویل دارند ولی راسخان در مر ای عام از
تهویل آگاهی ندارند( .افس دی و دیگ ان )2594 ،خداوند در سوره نسا  ،آیه  241می ف مایدِ « :لک ِن
ْ ْ
ْ َ
َ َ ْ
َ ْ َ
ْ َ َ َ
ْ ْ َ ْ َ
َ
الصالة َو
ال ْ ِاسخون ِفي ال ِرل ِم ِم ْ ه ْم َو المؤ ِم ون یؤ ِم ون ِبما أن ِز ِإل ْیك َو ما أن ِز ِم ْن ق ْب ِلك َو المقیمین
َ
َ َ ْ
ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ
ون ب ْالله َو ْال َی ْ
تیه ْم أ ْج ا َعتیما» .اتفاقا این توصیف از
ؤ
س
ك
ولئ
أ
ْخ
ْل
ا
م
و
المؤتون الزکاة و المؤ ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
راسخان در این آیه به فهم و علم آنها از خدا و آنچه از ط و او ناز شده اشاره دارد و با عدم علم آنها
ت افی دارد .دیگ ای که مورد آیه ارتباطی به راسخان توصیف شده در خطبه اشبا ندارد؛ راسخان در
خطبه اشبا کسانی هست د که وارد به حیطۀ غیب نمی شوند و به آنچه به آن علم نداشته ،اعت او
دارند .پس راسخان در این آیه و خطبه اشبا دو مفهوم متفاوت هست د و به این دلیل نمی توان این
توجیه عام و خاص بودن را ب ای آن پذی فت.

01

 -1نت دیگ این است که دو بار مر ایی ب ای رسوخ در نت گ فته شود؛ در بار مر ایی ایجابی راسخان در
حد اعالی علم هست د و در بار سلبی راسخان از حد و ح یم علمی تجاوز نمی ک د و به غیب وارد
نمی شود .در این دیدگاه با توجه به ذوم اتب بودن ق آن ،در آیه  1سوره آ عم ان ه دو وجه عطف و
استی او بودن «واو» پذی فته می شود .وجه عطف بودن آن ناظ به دانش راسخان در علم به ظاه و
باطن آیات متشابه است و وجه استی او بودن آن ناظ به جهات سلبی و حوزه های مم وعی صفات
خداوند است که از ورود به آنها نهی شده است .در نهایت هم گفته شده که مصدا کسانی که ه گز

ای که مصدا بالت ین م تبه کسانی که هم در حد اعالی علم هست د و از ح یم علمی تجاوز نمی ک د را
ب مرصومان  تطبیق دهیم درست نیست و این مقام دانش دان و عالمان است .زی ا می دانیم که شهن
مرصومان فقط علم نیست و آنها به موارد دیگ ی از جمله وحی هم دست سی دارند.ذو م اتب بودن ق آن
مستلزم دو مر ای متضاد نیست که بگوییم در م تبه ای یک مر ی ب ای آیه متصور است و در م تبه دیگ
مر ای مخالف آن.در ضمن ظاه و باطن آیات متشابه شامل صفات خداوند هم می شود و در این جا
ترارض پیش می آید که اگ به آیات متشابه علم دارند پس چ ا به صفات خداوند علم ندارند؟
 -5ق آن دارای ظاه و باطن و تهویل و ت زیل است .مطابق ظاه آیه «واو» استی او است و راسخان در
این صورت دانشم دان اهل کتاب هست د و مطابق باطن آیه «واو» عطف است و در این حالت راسخان
ب مرصومین  اطال می شود( .طیب حسی ی)2529 ،
شاید بتوان این نت را پذی فت اما حص ظاه آیه ب دانشم دان اهل کتاب بی دلیل است .در ضمن نقد
وارده ب دیدگاه قبلی در ای جا نیز وارد است.
 -4سه راه ب ای حل این ترارض وجود دارد؛ یکی ای که گفته شود راسخان حتی مرصومان  ذاتا از
مرانی متشابهات آ گاهی ندارند و آنچه می دان د به واسطه فیض الهی است .دوم ،متشابهات دارای
م اتب است و راسخان ت ها م اتبی از آن را می دان د .سوم ای که «واو» در آیه حتما استی افیه است و
راسخان در ای جا گ وهی غی از اهل بیت هست د و اهل بیت  به دلیل تقیه خود را راسخ در
علم (م تور راسخانی که از تهویل اطالع ندارند) مر فی ک ده اند( .رستمی زاده و دیگ ان)2590 ،
ای که گفته شود همه راسخان ذاتا از مرانی متشابهات و یا حتی تهویل باخب نیست د ،صحیح است اما ای که
همه راسخان مشمو فیض الهی و دانستن غیب شده اند ،قابل م اقشه است زی ا در روایات این علم به
مرصومان  م حص شده است.
در مورد ای که متشابهات را دارای م اتب بدانیم باید گفت که آنچه از روایات به ما رسیده این است که بطن
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از ح یم علمی تجاوز نمی ک د و هم در حد اعالی دانش هست د ،ت ها ب پیشوایان مرصوم  قابل
تطبیق است( .اسردی)2522 ،
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ق آن م اتب دارد و در مر اش اسی آمده که تهویل متشابه لزوما همان بطن نیست.
با توجه به سیا روا یات در این زمی ه و با توجه به این این احادیث فقط از یک مرصوم نقل نشده ،تقیه ای

06

دیده نمی شود و شکی نیست که اهل بیت راسخان در علم هست د.
 -3حکم باید با موضوع م اسب باشد و اتخاذ ع وان راسخان در علم م اسب با دانستن تهویل است نه
ندانستن آن .پس «واو» در ای جا عاطفه است .و این بخش از خطبه به ط یق قطری به دست ما ن سیده
است و نمی تواند در مقابل دیگ روایات اطمی ان بخش باشد( .تحقیقی پی امون راسخان در علم و
آگاهی از تهویل)2545 ،
ای که حکم با موضوع م تاسب باشد سخن صحیحی است اما باید گفت که اتفاقا علم راسخان آنها را از
وارد شدن به آنچه نمی دان د نهی می ک د .نقدی که ب کالم آیت الله مکارم بود در ای جا هم وارد است .در
ضمن ابتدا باید دید که بتوان روایت را درست مر ا ک د و م تور آن را فهمید و اگ نشد آن را ت ک ک د نه
ای که از ابتدا حکم به ضرف آن داده شود .از ط فی این بخش خطبه در تمام نسخه ها آمده است و اعتبار
2
کلی نهج البالغه با دلیل ف اوان ثابت شده است.
با توجه به تبیین صحیح آیه نت ی نهایی در مورد وجه جمع آیه و روایت اراله می شود.
نظر صحیح:

با ب رسی های انجام شده بدست آمد که راسخان در علم کسانی هست د که در علم خود در کما ثبات
هست د و شهن آنها این است که در مقابل آیات متشابه ایمان می آورند ولی در مقابل آنها توقف می ک د.
ایشان با توجه به روایات تهویل را نمی دان د .از این جهت همسویی آیه  4سوره آ عم ان و خطبه اشبا
مشخص می شود زی ا در خطبه هم به توقف راسخان در مقابل دروازه های بسته غیب اشاره شده است.
از ط فی در روایات بیان شده که راسخانی که تهویل را می دان د ،فقط مرصومین  هست د .2با توجه
به ای که راسخان در علم با علمشان از تهویل مطلع نیست د می توان نتیجه گ فت که مرصومین  نه با
علم بلکه به ط یق دیگ ی مثال وحی و یا فضل خداوند به تهویل علم پیدا ک ده اند.
در تبیین مر ای تهویل هم بدست آمد که نت عالمه طباطبایی مب ی ب ای که تهویل ق آن ،حقیقت آن
است ،صحیح ت از بقیه مرانی به نت می رسد .ب اب این می توان گفت که ت ها مرصومین هست د که از
َ
َ
حقیقت ق آن مطلع می باش د .ای که در آیات و روایات مختلف از جمله آیه  25سوره نسا « َو ل ْو َر ُّدوه ِإلی
 .1ن.ک .فصل اول کتاِ سبک زندگی در آموزه های نهج البالغه ،صص .03 – 22
 . 2عالوه بر روایات تعدادی از مفسران این مطل ِ را ذکر کرده اند که راسخان آ گاه از تأویل فقط معصومین  هستند .از جمله می
ت وان به این افراد اشاره کرد :در تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة بیان شده که راسخان در علم کسانی هستند که به مقام مشیت
رسیده اند و از مقام امکان باَّلتر رفته اند و آنها معصومین  هستند نه غیر آنها .زیرا غیر از ایشان از جمله انبیاء و اولیاء باَّلتر از
مقام امکان نرفته اند و تأویل کامل را نمی دانند( .گنابادی ،8031 ،ج  ،8ص  ،)201و (تفسیر جامع ،ج  ،8ص .)031
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َ
ْ َْ ْ ْ ََ َ ْ َ َ
ذین َی ْست ْ ِبطونه ِم ْ ه ْم» (و اگ آن را به پیامب  و صاحبان ام
ال ْ سو ِ َو ِإلی أ ِولي اْلم ِ ِم هم لر ِلمه ال
از خودشان ب می گ داندند ،کسانی که از آنها قدرت است باط دارند ،آن را می دانست د) م دم را به مرصومین
 ارجاع داده است ،دلیل ب این است که م دم باید علم تهویل را از مرصومین  طلب ک د همانطور
که در روایت سلیم بن قیس آمده است.
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می توان گفت که راه حل م اسب ب ای رفع ترارض ظاه ی در مورد ثبوت و یا رد علم تهویل ب ای
راسخان در آیه  1سوره آ عم ان و خطبه اشبا این است که گفته شود «واو» در آیه استی او است و
راسخان در علم از تهویل مطلع نیست د و خطبه هم به همین اشاره می ک د .با نگاهی عمیق همسویی آیه
و خطبه روشن می شود؛ شهن راسخان با توجه آیه این است که ایشان در ب خورد با متشابهات توقف می
ک د و در خطبه هم شهن آنها این است که در آنچه به آن مکلف نشده اند ،ورود و ترمق نمی ک د .در این
حالت سخن عالمه با ف مایش امام علی  سازگار است که راسخان نمی دان د و فقط ایمان می آورند.
با ب رسی مر ای لغوی رسوخ مشخص شد که این واژه به مر ای ثبات و استواری است و نفوذ جز
مرانی آن نیست که مستلزم این مر ا باشد که راسخان در غیب وارد می شوند یا نفوذ می ک د .وارد نشدن
در غیب و آنچه نمی دان د رسوخ و ثبوت آنها در علم را می رساند .آنها به واسطه علم خود می دان د که اگ
وارد این حیطه شوند غ می شوند .اگ جاهل بودند که وارد می شدند و سپس گم اه می گشت د و طبق
آیه موجبات فت ه ف اهم می شد.
راسخان به دلیل ثبات در علم و عدم تزلز در آن به حیطۀ غیب وارد نمی شوند و به جهل خود در این
زمی ه اعت او دارند .به عبارتی ب طبق آیه و خطبه اصل ب ندانستن راسخان و اعت او ب این ندانستن
است .اما با توجه به روایات که دیدیم راسخان در علم آگاه به تهویل به مرصومان  م حص شده است؛
می توان گفت که مرصومان راسخ در علم هست د و وارد به این حیطه هم نمی شوند ولی خدا نه از ط یق
علم بلکه به واسطه وحی و فیض آنها را تهویل آگاه ساخته است .دلیل ب این مدعا روایاتی است که راسخان
در علم را به مرصومان م حص ک ده است .دیگ راسخان هم اگ علم به تهویل دارند یا ادعایی است طبق
کالم مولی علی  که می ف ماید" :أین الذین زعموا أنهم راسخون فی الرلم من دون ا" (ع وسی حویزی،
 ،2423ج  ،2ص  .)523و یا با توجه به روایاتی که م دم را به مرصومان  ارجاع می دادند ،آن را از اهل
بیت گ فته اند.
مطلب دیگ ب ای تهیید این مدعا ای که با توجه به مر ایی که ب ای تهویل اراله شد ،دور از عقل است که
علمای ب ی اس الیل یا اف اد دیگ غی مرصوم را عالم به حقیقت ق آن بدانیم.
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منابع:
ق آن ک یم
کتب:
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بررسی تحلیلی -مصداقی راسخان در علم و تعارضات فراروی

 -2ابن فارس ،احمد ، 2404 ،معجم مقایيس اللغة ،قم :مکتب اْلعالم السالمی.
 -1ابن م تور ،محمد بن مک م ، 2424 ،لسان الع ب ،بی وت :دار صادر.
 -5ابومکارم حس ی ،محمود بن محمد2522 ،ش ،دقائق التأویل و حقائق التنزیل ،ته ان :نش
می اث مکتوب.
 -4ابیاری ،اب اهیم ، 2403 ،الموسوعة الق آنية ،بی جا :موسسه سجل الر ب.
 -1بح انی ،سید هاشم ، 2121 ،الب هان فی تفسي الق آن ،ته ان :ب یاد برثت.
 -1بلخی ،مقاتل بن سلیمان ، 2121 ،تفسي مقاتل بن سليمان ،بی وت :دار إحیا الت اث الر بی.
- 1درویش ،محیی الدین ،2121 ،اع اب الق آن و بيانه ،سوریه :دارالرشاد.
 -3پوررستمی ،حامد2131 ،ش ،سبک زندگی در آموزه های نهج البالغه ،قم  :نش مرارو.
 -9راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ، 2421 ،مف دات ألفاظ الق آن ،بی وت :دارالقلم.
 -21ش یف رضی ،محمد بن حسین ، 2121 ،نهج البالغة ،تصحیح ؛صالح صبحی ،قم :هج ت.
 -22طباطبایی ،سید محمد حسین ، 2121 ،الميزان فی تفسي الق آن ،قم :دفت انتشارات اسالمی
جامرهی مدرسین حوزه علمیه قم.
 -21طوسی ،محمد بن حسن ،بی تا ،التبيان فی تفسي الق آن ،بی وت :دار احیا الت اث الر بی.
 -21ع وسی حویزی ،عبدعلی بن جمره ، 2121 ،تفسي نورالثقلين ،قم :انتشارات اسماعیلیان.
 -24عسک ی ،حسن بن عبدالله ، 2400 ،الف وق فی اللغة ،بی وت :دار الفا الجدیدة.
 -23ف اهیدی ،خلیل بن احمد ، 2409 ،کتاب العين ،قم :نش هج ت.
 -24گ ابادی ،سررلطان محمد ، 2402 ،تفسرري بيان السررعادة فی مقامات العبادة ،بی وت :موسررسرره
اْلعلمی للمطبوعات.
 -21م تضی زبیدی ،محمد بن محمد ، 2424 ،تاج الع وس ،بی وت :دارالفک .
 -22مصرطفوی ،حسن ، 2450 ،التحقيق فی کلمات الق آن الک یم ،بی وت :دار الکتب الرلمیة ،قم:
م کز نش آثار عالمه مصطفوي.
 -23مر فت ،محمدهادی2131 ،ش ،التمهيد فی علوم الق آن ،قم :موسسه ف ه گی انتشاراتی
التمهید.
 -21مغ یه ،محمدجواد ، 2121 ،تفسي الکاشف ،ته ان :دارالکتب اْلسالمیه.
 -12مکارم ،شی ازی ناص 2111 ،ش ،تفسي نمونه ،ته ان ،دارالکتب السالمیة.
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 -22موسوی سبزواری ،سیدعبدالعلی ، 2113 ،مواهب ال حمن فی تفسي الق آن ،بی وت :موسسه
اهل بیت .
 -15میبدی ،رشیدالدین ، 2512 ،کشف األس ار و عدة األب ار ،ته ان :انتشارات امی کبی .
مقاالت:

پژوهشهای نهج البلاغه،زمستان  ،1397شماره 59

 -14اسردی ،محمد2522 ،ش ،مر اش اسی راسخان در علم با تهکید ب کارب د روایی ،فصلنامه علوم
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حدیث ،شماره  ،11صص .40 – 42
 -13افس دی  ،حسین  ،فضلی نژاد ،م ضیه 2131 ،ش ،ب رسی مصادیق راسخان در علم در نگاه
مفس ان ،حس ا (فصلنامه تخصصی تفسي  ،علوم ق آن و حدیث) سا ششم ،شماره  ،22صص -22
.54
 -14تحقیقی پی امون راسخان در علم و آگاهی از تهویل 2111،ش ،درسهایی از مکتب اسالم ،سا
 ،14شماره  ،1صص .23-4
 -11رستمی زاده ،رضا ،خزایی ،مجید 2131 ،ش .متشابه و محکم و راسخان در علم از دیدگاه امام علی
 .فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی ق آنی فدک ،دوره  ،2شماره  ،1صص .22-15
 -12طیب حسی ی ،سیدمحمود 2133 ،ش ،ت زیل و تهویل در مر ای راسخان در علم (تحلیلی از دو
روایت مترارض از امام علی در باب راسخان در علم و دانش آنان به تهویل متشابهات) ،فصلنامه
علوم حدیث ،سا پانزدهم ،شماره سوم ،شماره  ،31صص .51 – 11
 -19علوی مه  ،حسین 2131 ،ش ،رهیافتی به تهویل (مقایسه دیدگاه آیت الله مر فت و عالمه
طباطبایی) ،بينات ،سا  ،22شماره  ،44صص .92 – 21
کتابخانه ای ت نتی مدرسه فقاهت.

ن م افزارهای موسسه ی تحقیقاتی نور؛ (قاموس ال ور ،جامع التفاسی  ،جامع الحادیث)
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