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چکیده 

یکــی از آموزه هــای اهــل  بیــتb در بیــان معــارف قــرآن کریــم، گشــودن دریچــه ای نــو و هماهنــگ 
ــود، دارای  ــتفاده می ش ــا اس ــر آن ه ــه از ظاه ــر آنچ ــزون ب ــرآن اف ــات ق ــت. آی ــل اس ــام تأوی ــه ن ــان ب ــا زم ب
تأویل انــد و بهتریــن راه دســت یافتن بــه تأویــل  قــرآن از طریــق اهــل  بیــتb اســت، زیــرا طبــق حدیــث 
bبه عنــوان همتــای قــرآن به شــمار می رونــد. در بســیاری از روایــات اهــل  بیــت gثقلیــن، اهــل  بیــت
بــه تأویــل آیــات قــرآن پرداختــه  شــده، امــا در تفاســیر روایــی، روایــات تأویلــی از روایــات تفســیری تفکیــک 
نشــده اســت؛ بنابرایــن جداســازی روایــات تأویلــی از روایــات تفســیری و تعییــن نــوع تأویل آن هــا اهمیت و 
ضــرورت می یابــد. ایــن پژوهــش در پــی یافتــن پاســخ ایــن ســؤال اســت کــه در روایــات تأویلــی ســورۀ انعــام 
چــه نــوع تأویالتــی دربــارۀ امیــر مؤمنــانg شــده اســت؟ در ایــن زمینــه، بــر اســاس معنــای اصطالحــی 
تأویــل قــرآن در آیــات و روایــات، روایــات تأویلــی مرتبــط بــا امــام  علــیg از بیــن روایــات تفســیری ســورۀ 
انعــام اســتخراج و بــه روش توصیفی تحلیلــی مشــخص شــد کــه چهــار نــوع تأویــل در این روایــات دربــارۀ آن 
حضــرت وجــود دارد کــه عبــارت  اســت از: معنــای باطنــی آیــه، مصــداق باطنــی آیــه، مصــداق اطــالق یــا 

عمــوم آیــه و تحقــق مفــاد آیــه.

کلیدواژه ها: تأویل قرآن، روایت تأویلی، علیg، سورۀ انعام.
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مقدمه

ــان  ــی زم ــتر طوالن ــدگاری آن در بس ــوز مان ــن رم ــی از مهم تری ــرآن، یک ــر ق ــای نهایت ناپذی    ژرف
اســت. ایــن  ویژگــی ســبب می شــود مجموعــه ای به ظاهــر محــدود از ظرفیتــی نامحــدود برخــوردار 
شــود و آنچــه به ظاهــر ثابــت می نمایــد، از پویایــی درونــی و همیشــگی برخــوردار باشــد. ظرفیــت 
نامحــدود قــرآن در صورتــی کــه بــه  فعلیــت برســد و متناســب بــا نیازهــای زمــان تفســیر گــردد، بــا 
زندگــی و نیازهــای مؤمنــان ارتبــاط برقــرار می کنــد و بــه  حاجــات آنــان در عرصه هــای گوناگــون 
پاســخی شایســته می دهــد. برخــورداری قــرآن از تأویــل، بــه  ایــن معناســت کــه ایــن کالم الهــی 
عــالوه بــر آنچــه بــا ظاهــرش عرضــه می کنــد، مفاهیــم و معــارف دیگــری را نیــز در خــود دارد کــه از 
طریــق روایــات اهــل  بیــتb به عنــوان بهتریــن راه، می تــوان آن هــا را اســتخراج کــرد؛ زیــرا طبــق 

حدیــث ثقلیــن، اهــل   بیــتb، ِعــدل قــرآن به شــمار می رونــد.

   ســؤال اصلــی ایــن  مقالــه آن اســت کــه در روایــات تأویلــی ســورۀ انعــام چــه  نــوع تأویالتــی دربارۀ 
امیــر مؤمنــانg شــده اســت؟ از آنجــا که بیــن روایات تأویلــی ســورۀ انعــام، روایاتی وجــود دارد که 
بــه تأویــل آیــات بــر امــام  علــیg پرداخته انــد، در ایــن پژوهــش برآنیــم تــا آن روایــات را اســتخراج 

و دســته بندی و بــر اســاس آن، انــواع تأویــل آیــات ســورۀ انعــام بــر امــام  علــیg را کشــف کنیــم. 

   1. پیشینۀ پژوهش

ــرآن«  ــل ق ــای تأوی ــاب »روش ه ــه از کت ــه ک ــورت گرفت ــی ص ــرآن پژوهش های ــل ق ــارۀ تأوی    درب
ــل قــرآن در  ــل قــرآن« نوشــتۀ بابایــی)1372(، »تأوی محمدکاظــم شــاکر)1376( و مقــاالت »تأوی
ــتۀ  ــات« نوش ــل در روای ــی تأوی ــد آگاه)1375(، »معناشناس ــتۀ حمی ــتb« نوش ــل  بی ــر اه منظ
محمــد فرجــاد)1383(، »معناشناســی تأویــل قــرآن در منظــر اهــل  بیــتb« نوشــتۀ ســیدحیدر 
علوی نــژاد)1۳۸8(، »بررســی مفهــوم قرآنــی تأویــل و مقایســه آن بــا دیدگاه هــای برخــی 
قرآن پژوهــان معاصــر« نوشــتۀ شــهاب الدین ذوفقــاری)1۳9۳(، »تأویــل از نــگاه تحقیــق« نوشــتۀ 
علــی نصیــری)1۳77( و »تأویــل« نوشــته محمدکاظــم شــاکر)1388( بــه عنــوان مهم تریــن آثــاری 
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ــام بــرد، امــا در هیچ یــک از تحقیقــات  کــه پیشــینۀ ایــن تحقیــق بــه شــمار می رونــد، می تــوان ن
یادشــده بــه اســتخراج و دســته بندی روایــات تأویلــی ســورۀ انعــام دربــارۀ امیــر مؤمنــانg اهتمام 
ــی  ــات و بررس ــات و روای ــرآن در آی ــل ق ــت تأوی ــاالت »ماهی ــن مق ــت. همچنی ــده اس ــده نش ورزی
ــارۀ  ــران درب ــورۀ آل  عم ــی س ــات تأویل ــواع روای ــاس آن«)1۳9۸(، »ان ــر اس ــهور ب ــای مش دیدگاه ه
 ،)1400(»gانــواع روایــات تأویلــی ســورۀ نســاء دربارۀ امــام علــی« ،)1۳99( »gحضــرت علــی
»انــواع روایــات تأویلــی ســورۀ هــود دربــارۀ امــام علــیg«)1400(، »گونه شناســی روایــات تأویلی 
ــی  ــاری کرمان ــادی قه ــتۀ محمده ــنg«)1400(،  نوش ــام امیرالمؤمنی ــارۀ ام ــه درب ــورۀ توب س
به عنــوان پیشــینۀ ایــن پژوهــش محســوب می شــود کــه تنهــا نقطــۀ اشــتراک آن هــا بــا ایــن مقالــه، 

تعریــف ماهیــت تأویــل قــرآن و تعییــن انــواع آن اســت.

   2. تأویل در لغت

ــف. مرجــع و  ــارت  اســت از: ال ــل مطــرح  شــده کــه عب ــرای تأوی ــا ب    در کتــب لغــت چهــار معن
ــارس، 1410،  ــری، ج1۵: 4۵۸؛ ابن ف ــدی، 1414ق، ج1:1۲0؛ ازه ــر)ر.ک: فراهی ــت ام عاقب
ج1: 1۵۸؛ جوهــری، 14۲۸ق، ج۲: 1۲۲۶؛ ابن منظــور، 140۸ق، ج1:۲۶4؛ راغــب اصفهانــی، 
1404ق: ۳1( ب. سیاســت و تدبیــر کــردن)ر.ک: ازهــری: ج1۵: 4۵۸( ج. تفســیرکردن)ر.ک: 
ــه  ــظ ب ــر لف ــای ظاه ــدن معن ــری، ج1۵: 4۵۸( د. برگردان ــدی، 1414ق،ج1: 1۲0؛ ازه فراهی
ــه   ــوارد ب ــر م ــل در اکث ــده، تأوی ــت یادش ــب لغ ــر، 1۳۶7: ج: ۸0( در کت ــای غیرظاهر)ابن اثی  معن
معنــای وصفی)مرجــع و عاقبــت امــر(  و گاهــی بــه  معنــای مصدری)رجــوع و ارجــاع  دادن( بــه کار 
ــا  ــن  معن ــتری دارد، ای ــیوع بیش ــی ش ــای وصف ــل به معن ــتعمال تأوی ــه اس ــا ک ــت؛ از آنج ــه اس رفت
به عنــوان معنــای یکــم مطــرح شــد. همچنیــن معانــی یکــم، ســوم و چهــارم دربــارۀ »تأویــل کالم« 

کاربــرد دارد، امــا معنــای دوم بــه »تأویــل کالم« ارتباطــی نــدارد. 

   نکتــۀ دیگــر آنکــه معانــی دوم، ســوم و چهــارم را می تــوان بــه  معنــای یکــم برگردانــد. توضیــح 
آن کــه دربــارۀ معنــای دوم می تــوان گفــت کســی کــه تدبیــر و سیاســت می کنــد پشــت قضایــا و 
ــارۀ  ــرد. درب ــر اســاس نتیجــه و ســرانجام آن هــا پیــش می ب ــا را ب ــد و قضای عاقبــت امــور را می بین
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معنــای ســوم یعنــی تفســیر کــردن، خلیل بن احمــد آن را بــه  تفســیر ســخنی کــه معانــی مختلفــی 
دارد و فهــم معنــای صحیــح آن نیازمنــد بیــان و توضیــح دیگــری اســت، تعریــف کرده اســت)ر.ک: 
فراهیــدی، 1414ق، ج1: 1۲0( بــه  دیگــر ســخن، تأویلگــر بــا مالحظــه وجوه متعدد معانــی، وجه 
درســت را کــه همــان معنــای ظاهــری نهایــی اســت انتخــاب می کنــد و بــه  لفــظ نســبت می دهــد؛ 
بنابرایــن تأویــل بــه  معنــای ســوم بــه  نــوع خاصــی از تفســیر اطــالق می گــردد، چنان کــه برخــی 
لغویــان گفته انــد: »تأویــل عبــارت اســت از تفســیر و بیــان عاقبــت و ســرانجام یــک امر«)جوهــری، 
14۲۸ق، ج۲: ص1۲۲۶( تأویــل بــه  معنــای چهــارم نیــز ممکــن اســت بــه  معنــای یکــم برگــردد بــا 
ایــن بیــان کــه معنــای غیرظاهــر کالم همــان معنــای باطنــی، عمیــق و غایــت معانــی کالم اســت.

   بــه  نظــر می رســد برخــی بررســی های لغــوی متأخــر و معاصــر کــه بــا تکیــه بــر نظــر ابن فــارس، 
تأویــل را از اضــداد شــمرده و آن را هــم بــه  معنــای ابتــدای امــر و هــم بــه  معنــای انتهای امر دانســته 
اســت)ر.ک: فیروزآبــادی، ج1: 79؛ شــاکر، 1۳۸۲: 19( قابــل مالحظــه باشــد، زیــرا ابن فــارس در 
هیئــت فعلــی مــادۀ »أول« کــه تأویــل، ناظــر بــه  آن اســت، از معنــای ابتــدای امــر، ســخنی بــه  میان 
نیــاورده اســت، بلکــه وی بــرای مــادۀ »أول« دو اصــل و ریشــۀ معنایــی متفــاوت معرفــی می کنــد 
کــه اصــل یکــم بــه  معنــای ابتــدای امــر اســت کــه در واژۀ »أّول« مشــاهده می شــود و اصــل دوم 
ــه در واژه  ــه  معنــای انتهــای امــر اســت کــه آن را در صورت هــای متعــددی از ایــن مــاده از جمل ب
»تأویــل« مــورد توجــه قــرار داده اســت)ر.ک: ابن فــارس، 1410ق، ج1: 1۵۸( از ایــن رو ضرورتــی 
ــزه  ــای انگی ــه  معن ــل کالم ب ــت وجو و تأوی ــل کالم جس ــاب تأوی ــر را در ب ــدای ام ــای ابت ــدارد معن ن
و قصــد اولیــه گوینــده دانســته شــود)ر.ک: اســعدی، 1۳90: 1۵۳( نتیجــه آنکــه معنــای اصلــی 
تأویــل، عاقبــت و ســرانجام یــک امــر اســت و »تأویــل کالم« همــان مقصــود اصلــی و نهایــی کالم 

خواهــد بــود.

   3. تأویل  قرآن در اصطالح آیات و روایات

      ماهیــت تأویــل  قــرآن در  آیــات و روایــات تعریــف نشــده اســت؛ پــس بهتریــن راه بــرای 
ــی و  ــای قرآن ــاس کاربرده ــر اس ــا ب ــت ت ــات اس ــات و روای ــه  آی ــوع ب ــرآن رج ــل  ق ــی تأوی معناشناس

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام
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روایــی ایــن  اصطــالح، ماهیــت تأویــل  قــرآن کشــف  و تعریفــی جامــع بــرای آن ارائــه شــود. نگارنــده 
در مقالــه ای دیگــر، کاربردهــای تأویــل  قــرآن در آیــات و روایــات را بررســی و ماهیــت تأویــل  قــرآن 
را مشــخص کــرده اســت)ر.ک: قهــاری کرمانــی، 1۳9۸: 7۲-۸4( لفــظ تأویــل در ضمــن  هفــت  
ســورۀ قــرآن 17  بــار اســتعمال شــده  اســت) ر.ک: آل عمــران، 7؛ نســاء، ۵9؛ اعــراف، ۵۳؛ یونــس،  
۳9؛ یوســف، ۶، ۲1، ۳۶، ۳7، 44، 4۵، 100، 101؛  اســراء، ۳۵؛ کهــف، 7۸ و ۸۲( از 17 مــورد 
یادشــده، پنــج مــورد آن دربــارۀ قــرآن بــه کار رفتــه  اســت کــه دو بــار)ر.ک: آل عمــران، 7(، بــه  نظــر 
بیشــتر مفّســران بــه   معنــای »مقصــود از آیات متشــابه« و ســه  بــار)ر.ک: اعــراف، ۵۳؛ یونــس، ۳9 ( 
بــه  حســب ظاهــر و بــه   نظــر مشــهور بــه  معنــای »تحقــق عینــی وعــد و وعیدهــای قــرآن در آخــرت«  
اســت)ر.ک: طبرســی، 1۳7۲، ج4: ۶۵7 و ج۵: 1۶7؛ مکارم شــیرازی، 1۳71، ج۶: 19۶ و ج۸: 
۲9۵( در روایــات، کلمــه تأویــل دربــارۀ قــرآن در هشــت  معنــا اســتعمال شــده کــه عبــارت اســت از: 
معنــای ظاهــری آیــه، مصــداق ظاهــری آیــه، معنــای باطنــی آیــه، مصــداق باطنــی آیــه، مصــداق 
آیــه در گــذر زمان)جــری و تطبیــق(، مصــداق عمــوم یــا اطــالق آیــه، تحقــق مفــاد آیــه و معنــای 
آیــۀ متشــابه)قهاری کرمانــی، 1۳9۸: 71-7۲(؛ بنابرایــن »تأویــل  قــرآن« در لســان آیــات و روایــات 
ــاص  ــام و خ ــای ع ــت گانه را در دو معن ــی هش ــن معان ــوان ای ــه می ت ــت. البت ــت معناس دارای هش
بــرای تأویــل  قــرآن خالصــه کــرد. »تأویــل قــرآن« بــه  معنــای عــام، همــۀ معانــی هشــت گانه را در بــر 
گرفتــه اســت، امــا »تأویل قــرآن« بــه  معنــای خــاص فقــط شــامل معنــای ســوم تــا هشــتم اســت. 
دلیــل ایــن  تقســیم آن  اســت کــه بــا مــرور آیــات و روایاتــی کــه در آن هــا کلمــۀ تأویــل دربــارۀ قــرآن 
ــه  معنــای  ــات، ناظــر ب ــات و اکثــر روای اســتعمال شــده  اســت، مشــاهده می شــود کــه تمامــی آی
تأویــل  قــرآن بــه  معنای ســوم تــا هشــتم اســت)همان: ۸4(. نکتۀ دیگــر آن کــه دو معنــای اول تأویل 
 قــرآن یعنــی معنــا و مصــداق ظاهــری آیــه در حــوزۀ تفســیر قــرآن قــرار می گیــرد، امــا طبــق آنچــه 
در بررســی معنــای لغــوی تأویــل گذشــت کــه لغت شناســان یکــی از معانــی تأویــل را تفســیرکردن 
دانســته اند، تأویــل  قــرآن بــه  معنــای عــام شــامل تفســیر نیــز می شــود؛ از ایــن رو در روایــات، بــه 
 ایــن دو معنــا نیــز اطــالق تأویــل  شــده  اســت؛ بنابرایــن تأویــل  قــرآن بــه  معنــای عــام، اعم از تفســیر 
اســت و نســبت آن بــا تفســیر، عمــوم و خصــوص مطلــق اســت، ولــی تأویــل  قــرآن به  معنــای خاص 
نســبتش بــا تفســیر، تبایــن اســت)همان: ۸4( مــراد از تأویــل  قــرآن در این  مقالــه، تأویل بــه  معنای 
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خــاص اســت؛ بنابرایــن مــا درصــدد بیــان روایــات  تأویلــی مرتبــط بــا امیــر مؤمنــانg در ســورۀ 
انعــام هســتیم کــه مشــتمل بــر یکــی از معانــی ســوم تــا هشــتم باشــد.

g4. انواع روایات تأویلی سورۀ انعام دربارۀ امیر مؤمنان   

   همان طــور کــه گفتیــم در بیــن روایــات تأویلــی ســورۀ انعــام، روایاتــی وجــود دارد کــه آیــات ایــن  
ســوره را بــر امیــر مؤمنــانg تأویــل کرده انــد. ایــن  تأویــالت بــه  انــواع مختلفــی تقســیم می شــود 

کــه آن هــا را ذکــر می کنیــم. 

   4-1. معنای باطنی آیه

ــی،  ــری از معان ــای  ظاه ــر معن ــالوه  ب ــرآن ع ــات ق ــه آی ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــات فراوان از روای
مقاصــد و معــارف عمیــق باطنــی برخــوردار اســت کـــه همــگان را یــارای فهــم  آن  نیســت  و علــم آن 
ویــژۀ »راســخان در علــم« اســت. اصــل وجــود  باطــن  بــرای قــرآن، مــورد اتفــاق خاصــه و عامه اســت 
و روایــات فراوانــی کــه بــه تواتــر معنــوی رســیده بــر آن داللــت دارد)ر.ک: شــاکر، 1۳7۶: 91-۸7( 
در برخــی  روایــات  ضمــن  پذیرفتــه  شــدن اینکــه قــرآن کریــم دارای بطــن و بطون)معانــی باطنــی( 
اســت، بطــن آن »تأویــل« نامیــده شــده  اســت. فضیل بن یســار از امــام باقــرg ســؤال می کنــد 
کــه مقصــود از ظهــر و بطــن قــرآن چیســت؟ حضــرت می فرمایــد: »ظهــر قــرآن، تنزیــل آن و بطــن 
قــرآن، تأویــل آن می باشــد؛ بخشــی از تأویــل قــرآن محقــق شــده و بخــش دیگــر آن هنــوز محقــق 
نشــده اســت؛ قــرآن ماننــد خورشــید و مــاه جریــان دارد«)عیاشــی، 1۳۸0، ج 1: 11( در روایــات 
 gتأویلــی ســورۀ انعــام دو روایــت مشــاهده شــد کــه معنــای باطنــی آیــه را مرتبــط بــا امــام علــی

دانســته  کــه بــه نقــل آن هــا می پردازیــم. 

ــا ُمْشــِرِکیَن«)انعام، ۲۳( روایت شــده که حضرت  نــا ما ُکنَّ 1. از امــام باقــرg دربــارۀ  آیــۀ »َو اللــِه َربِّ
g: منظــور آنــان والیــت علــیg اســت«)کلینی، 14۲9ق، ج1۵:  فرمــود: »َیْعُنــوَن ِبَواَلَیــِة َعِلــیٍّ
۶۵1( واژۀ »ُمْشــِرِکیَن« در آیــۀ مــورد بحــث، ظهــور در منکــر یگانگــی خداونــد دارد، ولــی در روایــت 
فــوق، بــه منکــر والیــت امــام علــیg تأویــل شــده اســت؛ پــس تأویــل در ایــن روایــت از نــوع بیــان 
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معنــای باطنــی آیــه به شــمار مــی رود.

ــَرُع  ْس
َ
ــَو أ ــُم َو ُه ــُه اْلُحْک ال َل

َ
ــُم اْلَحــقِّ أ ــِه َمْوالُه ــی الل وا ِإَل ــمَّ ُردُّ ــۀ »ُث ــارۀ آی 2. از امــام علــیg درب

ــی َو  ــی اْخِتَصاصــًا ِل ــاَرَک َو َتَعاَل ــُه َتَب ــَزَل اللَّ ْن
َ
اْلحاِســبیَن«)انعام، ۶۲( روایــت شــده کــه فرمــود: »أ

وا ِإَلــی  ــِه   َمَنَحِنیــِه َو ُهــَو َقْوُلــُه َتَعاَلــی ُثــمَّ ُردُّ مــًا َنَحَلِنیــِه َو ِإْعَظامــًا َو َتْفِصیــاًل ِمــْن َرُســوِل اللَّ َتَکرُّ
ْســَرُع اْلحاِســِبیَن؛ خــدای تبارک وتعالــی ]آیــه ای[ بــه مــن 

َ
ال َلــُه اْلُحْکــُم َو ُهــَو أ

َ
اللــِه َمْوالُهــُم اْلَحــقِّ أ

اختصــاص داد کــه مــن و بزرگــی مــرا و فضیلتــی را کــه رســول خدا   بــه مــن داد، گرامــی داشــت 
ْســَرُع 

َ
اَل َلــُه الُحْکــُم َو ُهــَو أ

َ
وْا ِإَلــی اللــِه َمْوالَُهــُم الَحــقِّ أ و آن آیــه، ایــن ســخن خداونــد اســت: ُثــمَّ ُردُّ

الَحاِســِبیَن«)کلینی، 14۲9ق، ج1۵: ۸0( دربــارۀ ایــن فرمایــش امیرالمؤمنیــنg احتماالتــی 
وجــود دارد:

ــردم  ــوالی م ــود را م ــز خ ــر   نی ــن پیامب ــردم، همچنی ــوالی م ــود را م ــال خ ــدای متع ــف. خ ال
معرفــی کــرده اســت؛ ســپس خــدا و رســول   بــرای تکریــم امــام علــیg، فقــط ایشــان را بیــن 

امــت اســالم مــوالی مــردم معرفــی کردنــد.

ــه  ــا بازگشــت ب ب. بازگشــت امــت بــه ســوی امیرالمؤمنیــنg پــس از رحلــت پیامبــر   گوی
ســوی خداســت.

ــه ایشــان  ــرا بازگشــت مــردم ب ج. مــراد از واژۀ »مــوال« در ایــن آیــه، امیرالمؤمنیــنg اســت، زی
هماننــد بازگشــت بــه خداســت)ر.ک: فیض کاشــانی، 140۶ق، ج۲۶: ۳4( بنــا بر همــۀ احتماالت 
فــوق، تأویــل در ایــن روایــت از نــوع بیــان معنــای باطنــی آیــه اســت، زیــرا واژۀ »مــوال« در آیــۀ مــورد 

بحــث، ظهــور در هیچ یــک از ایــن احتمــاالت نــدارد.

4-2. مصداق باطنی آیه

   مــراد از مصــداق باطنــی آیــات، امــور خارجــی و واقعیــات عینــی به لحــاظ معنــای باطنــی آیــات 
اســت. در روایــات تأویلــی ســورۀ انعــام مــواردی از ایــن مصادیــق باطنــی وجــود دارد کــه بــر امــام 

علــیg تأویــل شــده اســت کــه آن هــا را ذکــر می کنیــم:

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام 
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ْلنــا  َة َفــِإْن َیْکُفــْر ِبهــا هــُؤالِء َفَقــْد َوکَّ ُبــوَّ ذیــَن آَتْیناُهــُم اْلِکتــاَب َو اْلُحْکــَم َو النُّ ولِئــَك الَّ
ُ
در ذیــل آیــۀ »أ

ِبهــا َقْومــًا َلْیُســوا ِبهــا ِبکاِفریَن)انعــام، ۸9(، دو روایــت تأویلــی در زمینــۀ مصــداق باطنــی آیــه دربارۀ 
امیــر مؤمنــانg مشــاهده شــد کــه آن هــا را ذکــر می کنیــم:

1. در تفســیر منســوب بــه علی بن ابراهیــم قمــی دربــارۀ آیــۀ ۸9 ســورۀ انعــام چنیــن روایــت شــده 
 gِمیِراْلُمْؤِمِنیــَن

َ
ــْه أ ــُروا َبْیَع ْنَک

َ
ــَن أ ِذی ــُه َو ُقَرْیشــًا َو الَّ ْصَحاَب

َ
ــْر ِبهــا هــُؤالِء َیْعِنی أ ــِإْن َیْکُف اســت: »َف

ِمیِراْلُمْؤِمِنیــَنg؛ و اگــر ایــن گــروه یعنی 
َ
ْلنــا ِبهــا َقْومــًا َلْیُســوا ِبهــا ِبکاِفریــَن َیْعِنــی ِشــیَعَه أ َفَقــْد َوکَّ

اصحــاب پیامبــر   و قریــش و کســانی کــه بیعــت بــا امیرالمؤمنیــنg را نپذیرفتنــد، نســبت بــه 
 gآن کفــر ورزنــد، کســان دیگــری کــه نســبت بــه آن کفــر نورزنــد، یعنــی شــیعیان امیرالمؤمنیــن
ــۀ  ــُؤالِء« در آی ــا ه ــْر ِبه ــِإْن َیْکُف ــارت »َف ــازیم«)قمی، 1۳۶۳، ج1: ۲09( عب ــان آن می س را نگاهب
مــورد بحــث، ظهــور در منکــران کتــاب و حکــم و نبــوت دارد، امــا در ایــن روایــت بــر منکــران امامــت 
امیرالمؤمنیــنg تأویــل شــده اســت؛ همچنیــن عبــارت »َقْومــًا َلْیُســوا ِبهــا ِبکاِفریــَن« ظهــور در 
مؤمنــان بــه کتــاب و حکــم و نبــوت دارد، ولــی در ایــن حدیــث بــر شــیعیان امیرالمؤمنیــنg کــه 
منکــر امامــت ایشــان نیســتند، تأویــل شــده اســت؛ پــس هــر دو  تأویــل، از نــوع بیــان مصــداق 

باطنــی آیــه به شــمار مــی رود.

2. محّمدبن حمــران گویــد: نــزد امــام صــادقg بــودم کــه مــردی نــزد ایشــان آمــد و خطــاب بــه 
ــا از عیســی بن زیدبن علی تعّجــب نمی کنــی کــه فقــط در ظاهــر امــر، والیــت  حضــرت گفــت: آی
علــیg را  پذیرفتــه اســت و مــا نمی دانیــم، شــاید او 70 خــدا بــه غیــر از خداونــد را می پرســتد! 
ْلنــا ِبهــا َقْومــًا َلْیُســوا ِبهــا  ــُه َفــِإْن َیْکُفــْر ِبهــا هــُؤالِء َفَقــْد َوکَّ ْصَنــُع َقــاَل اللَّ

َ
حضــرت فرمــود: »َو َمــا أ

ــِه: مــن چــه کار کنــم؟ خداونــد عّزوجــّل فرمــوده  ــُت َنْعِقُلَهــا َو اللَّ ــا َفُقْل ــِدِه ِإَلْیَن  ِبَی
َ
ــأ ْوَم

َ
ِبکاِفِریــَن َو أ

ْیُســوْا ِبَهــا ِبَکاِفِریــَن و بــا دست شــان بــه مــا  ــا ِبَهــا َقْوًمــا لَّ ْلَن ــْر ِبَهــا َهــُؤالء َفَقــْد َوکَّ ــِإن َیْکُف اســت: َف
اشــاره کردنــد. مــن گفتــم: به خــدا ســوگند! مــا آن را به خوبــی درک کــرده و می فهمیم«)عیاشــی، 
ــۀ ۸9 ســورۀ انعــام ظهــور در منکــران  ــْر ِبهــا هــُؤالِء« در آی ــِإْن َیْکُف ــارت »َف 1۳۸0، ج1: ۳۶7( عب
کتــاب و حکــم و نبــوت دارد، امــا در ایــن روایــت بــر منکــر امامــت امیرالمؤمنیــنg تأویــل شــده 
اســت؛ همچنیــن عبــارت »َقْومــًا َلْیُســوا ِبهــا ِبکاِفریــَن« ظهــور در مؤمنــان به کتــاب و حکــم و نبوت 
ــر شــیعیان امیرالمؤمنیــنg در زمــان امــام صــادقg کــه منکــر  دارد، ولــی در ایــن حدیــث ب

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام
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امامــت امیرالمؤمنیــنg نبودنــد، تأویــل شــده اســت؛ پــس هــر دو تأویــل از نــوع بیــان مصــداق 
ــه به شــمار مــی رود. باطنــی آی

ــنِّ  ــِس َو اْلِج ْن ــیاطیَن اْلِ ا َش ــُدوًّ ــیٍّ َع ــُکلِّ َنِب ــا ِل ــَك َجَعْلن ــۀ »َو َکذِل ــارۀ آی ــدا   درب ــول  خ از رس
اَل 

َ
ُیوحــی َبْعُضُهــْم ِإلــی َبْعــٍض ُزْخــُرَف اْلَقــْوِل ُغُرورًا«)انعــام، 11۲( چنیــن روایــت شــده اســت: »أ

ِذیــَن ُیوِحــی َبْعُضُهــْم ِإلــی  ــَیاِطیِن الَّ ــَقاِق اْلَعــاُدوَن َو ِإْخــَواُن الشَّ ْهــُل الشِّ
َ
g ُهــْم أ ْعــَداَء َعِلــیٍّ

َ
ِإنَّ أ

َبْعــٍض ُزْخــُرَف اْلَقــْوِل ُغــُرورًا؛ بدانیــد کــه دشــمنان علــیg همــان اهــل شــقاق و نفــاق هســتند، 
آنــان دشــمن و مخالــف و از حــّد گذشــتگان اند، آنــان بــرادران شــیطان اند، آن هــا به طــور ســّری 
ــی،  ــا می کنند«)طبرس ــر الق ــه یکدیگ ــردم[ ب ــال م ــرای اغف ــاس ]ب ــب و بی اس ــخنان ظاهرفری س
ْنِس« ظهور در شــیاطین انســی  ا َشــیاطیَن اْلِ 140۳ق، ج1: ۶۲( عبــارت »َجَعْلنــا ِلــُکلِّ َنِبــیٍّ َعــُدوًّ
ــل شــده  ــر دشــمنان امــام علــیg تأوی ــت ب ــن روای ــی در ای ــا هســتند، ول دارد کــه دشــمن انبی
ــه به شــمار مــی رود. از امــام  ــان مصــداق باطنــی آی ــوع بی ــت از ن ــن روای ــل در ای اســت؛ پــس تأوی
اِس«)انعــام،  ْحَیْینــاُه َو َجَعْلنــا َلــُه ُنــورًا َیْمِشــی ِبــِه ِفــی النَّ

َ
َو َمــْن کاَن َمْیتــًا َفأ

َ
باقــرg دربــارۀ آیــۀ »أ

ْمــَر َو َجَعْلنــا َلُه 
َ
َن َیْعِنــی َهــَذا اأْل

ْ
ــأ ــِذی اَلَیْعــِرُف َهــَذا الشَّ ــُت الَّ 1۲۲( روایــت شــده کــه فرمــود: »اْلَمیِّ

ــٍبg؛ مّیــت، کســی اســت کــه ایــن مقــام ]امامــت[  ِبی َطاِل
َ
ــی َعِلِی ْبَن أ ــِه َیْعِن ــمُّ ِب َت

ْ
ــورًا ِإَمامــًا َیأ ُن

ــوًرا« امامــی اســت کــه بــه  ــُه ُن ــا َل را نمی شناســد، یعنــی ایــن امــر ]امامــت[ را. منظــور از »َو َجَعْلَن
ــْن  ــارت »َم ــی بن ابی طالبg«)عیاشــی، 1۳۸0ق، ج1: ۳7۶( عب او اقتــدا می کنــد، یعنــی عل
کاَن َمْیتــًا« بــه کســی کــه کافــر اســت تفســیر شــده)ر.ک: طباطبایــی، 1۳90، ج7: ۳۳۶(، ولــی 
در ایــن روایــت بــه کســی کــه منکــر امامــت اســت تأویــل شــده اســت؛ پــس ایــن تأویــل از نــوع بیان 
مصــداق باطنــی آیــه به شــمار مــی رود. همچنیــن واژۀ »ُنــورًا« بــه ایمــان تفســیر شــده اســت)ر.ک: 
ــه امــام علــیg تأویــل شــده کــه ایــن تأویــل نیــز از نــوع  همــان: ۳۳7(،  امــا در ایــن حدیــث ب

مصــداق باطنــی آیــه اســت.

ُســُه َعــِن اْلَقْوِم 
ْ
ُکــْم ُذو َرْحَمــٍة واِســَعٍة َو ال ُیــَردُّ َبأ ُبــوَك َفُقــْل َربُّ از امــام علــیg دربــارۀ آیــۀ »َفــِإْن َکذَّ

ُه َعِن  ِذی اَلَیــُردُّ ِه الَّ ُس اللَّ
ْ
ْرَواِح َو َبــأ

َ
َنا َقاِبــُض اأْل

َ
اْلُمْجِرمیَن«)انعــام، 147( روایــت شــده کــه فرمــود: »أ

اْلَقــْوِم اْلُمْجِرِمیــن؛ منــم گیرنــدۀ جان هــا و مجــازات خــدا کــه آن را از مجرمــان برنمی گرداند«)ابــن 
ُســُه« در آیــۀ مــورد بحــث، ظهــور در عــذاب الهــی بــر مجرمــان 

ْ
بابویــه، 140۳ق: ۵۸( عبــارت »َبأ
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دارد)ر.ک: طباطبایــی، 1۳90، ج7: ۳۶۶(، ولــی در ایــن حدیــث بــه امــام علــیg تأویــل شــده 
اســت؛ پــس تأویــل در ایــن روایــت از نــوع بیــان مصــداق باطنــی آیــه به شــمار مــی رود.

ــُة اْلباِلَغُة«)انعــام، 149( روایــت شــده کــه فرمــود:  از امــام علــیg دربــارۀ آیــۀ »ُقــْل َفِللــِه اْلُحجَّ
ــترآبادی،  ــل هستم«)اس ــۀ کام ــا و کلم ــل رس ــن دلی ــُه؛ م ــُه اْلَباِقَی ــُه َو اْلَکِلَم ــُه اْلَباِلَغ ــا اْلُحجَّ َن

َ
»أ

ــُة اْلباِلَغــُة« در آیــۀ مــورد بحــث، بــه معنــای دالیــل صحیح و روشــن  1409ق: 494( عبــارت »اْلُحجَّ
در زمینــه توحیــد و یگانگــی خداونــد اســت کــه از طریــق عقــل و وحــی بــرای مــردم بیــان شــده، به 
طوری کــه هیچ گونــه عــذری بــرای هیچ کــس باقــی نمانــده اســت)مکارم شــیرازی، 1۳71، ج۶: 
۲4(، ولــی در حدیــث فــوق بــه امــام علــیg تأویــل شــده اســت؛ پس تأویــل در ایــن روایــت از نوع 

بیــان مصــداق باطنــی آیــه به شــمار مــی رود.

ــانًا«)انعام، 1۵1(  ــِن ِإْحس ــۀ »ِباْلواِلَدْی ــارۀ آی ــی درب ــم قم ــه علی بن ابراهی ــوب ب ــیر منس در تفس
ِمیُراْلُمْؤِمِنیــَنg؛ منظــور از والدیــن، 

َ
ــِه   َو أ چنیــن روایــت شــده اســت:  »اْلَواِلــَداِن َرُســوُل اللَّ

رســول خدا   و امیــر مؤمنــان علــیg اســت«)قمی، 1۳۶۳، ج1: ۲19(.  واژۀ »اْلواِلَدْیــِن« در 
آیــۀ مــورد بحــث، ظهــور در پــدر و مــادر َنَســبی دارد، ولــی در ایــن حدیــث بــه رســول  خــدا   و 
امیــر مؤمنــانg تأویــل شــده اســت؛ پــس تأویــل در ایــن روایــت از نــوع بیــان مصــداق باطنــی آیه 
ِبُعوُه«)انعــام، 1۵۳( چهــار روایــت  نَّ َهــَذا ِصَراِطــی ُمْســَتِقیًما َفاتَّ

َ
به شــمار مــی رود. در ذیــل آیــۀ »َو أ

تأویلــی در زمینــۀ مصــداق باطنــی آیــۀ دربــارۀ امیــر مؤمنــانg مشــاهده شــد کــه ذکــر می کنیم:

 gــِه َعِلٌی 1. از امــام صــادقg دربــارۀ آیــۀ 1۵۳ انعــام پرســیده شــد. حضــرت فرمود: »ُهــَو َو اللَّ
ــَراُط؛ به خدا ســوگند، میزان  و صــراط، علیg اســت«)صفار، 1404ق: 79(. اْلِمیــَزاُن َو الصِّ

نَّ هــذا صراطــی 
َ
2. رســول خدا   بــه جانــب علــیg اشــاره نمــود و ایــن آیــه را خوانــد: »َو أ

ُقــوَن؛  ُکــْم َتتَّ اُکــْم ِبــِه َلَعلَّ َق ِبُکــْم َعــْن َســبیِلِه ذِلُکــْم َوصَّ ــُبَل َفَتَفــرَّ ِبُعــوا السُّ ِبُعــوُه َو ال َتتَّ ُمْســَتقیمًا َفاتَّ
مــردی عــرض کــرد؛ ای رســول خدا   مگــر منظــور از آیــه ایــن نیســت کــه خــدا ایــن راه ]اســالم[ 
ــا َقْوُلــَک َفْضُل  مَّ

َ
را بــر تمــام راه هــا برتــری داده اســت؟ پیامبــر   فرمــود: »َهــَذا َجَفــاُؤَک َیــا ُفــاَلُن أ

ــی ُمْقِباًل  ــی ُقْلــُت ِلَربِّ ــِه هــذا صراطــی ُمْســَتِقیمًا َفِإنِّ ــا َقــْوُل اللَّ مَّ
َ
ْســاَلِم َعَلــی َمــا ِســَواُه َفَکَذِلــَک َو أ اْلِ

ُه اَل  نَّ
َ
ــی َجَعْلــُت َعِلّیــًاg ِبَمْنِزَلــِه َهــاُروَنg ِمــْن ُموَســیg ِإالَّ أ ُهــمَّ ِإنِّ وَلــی اللَّ

ُ
َعــْن َغــْزَوِه َتُبــوَک اأْل

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام
)محمد هادی قهاری کرمانی(
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َک  ْنِجــْز َوْعــِدی َو اْذُکــْر َعِلّیًاg َکَمــا َذَکــْرَت َهــاُروَنg َفِإنَّ
َ
ْق َکاَلِمــی َو أ َه َلــُه ِمــْن َبْعــِدی َفَصــدِّ ُنُبــوَّ

g ُمْســَتِقیٌم َو ُهَو  ْنــَزَل َتْصِدیــَق َقْوِلــی َهَذا صــراُط َعِلــیٍّ
َ
 آَیــًه َفأ

َ
َقــْد َذَکــْرَت اْســَمُه ِفــی اْلُقــْرآِن َفَقــَرأ

ــُه َو َمــْن َســبَّ  ُه اللَّ ِنی َیُســبُّ ــُه َمــْن َیُســبُّ َهــَذا َجاِلــٌس ِعْنــِدی َفاْقَبُلــوا َنِصیَحَتــُه َو اْســَمُعوا َقْوَلــُه َفِإنَّ
ِنی؛ ایــن ســتمی اســت کــه تــو دربــارۀ علــیg روا مــی داری؛ اّمــا آنچــه گفتــی  َعِلّیــًاg َفَقــْد َســبَّ
کــه خداونــد اســالم را بــر ســایر ادیــان برتــری داده صحیــح اســت؛ اّمــا ایــن آیــه موقعی نــزول یافت 
کــه مــن از جنــگ اّولــی تبــوک بازمی گشــتم. عــرض کــردم: »پــروردگارا مــن علــیg را همچــون 
هــارون بــرادر موســیg در میــان اّمــت خــود بــه جانشــینی گذاشــتم جــز اینکــه پیامبــری بعــد از 
مــن نیســت خداونــد تصدیــق گفتــار مــرا نمــود و وعــدۀ مرا اجــرا کــرد. نــام علــیg را در قــرآن برد 
چنانچــه نــام هــارون بــرده شــد تــو خــود نیــز در قــرآن خوانــده ای«. آن گاه پیامبــر اکــرم   آیــه ای 
را از قــرآن خوانــد کــه هــارون نــام بــرده شــده بــود فرمــود؛ »خداونــد ســخن مــرا بــا ایــن آیــه »هــذا 
ِصــراٌط َعَلــیَّ ُمْســَتِقیٌم« تصدیــق کــرد؛ ایــن راه مــن اســت کــه مســتقیم اســت. آن راه همیــن علی
g اســت کــه نشســته اســت. نصیحتــش را بشــنوید و گــوش کنیــد هــر کــه مــرا دشــنام دهــد خدا 
را دشــنام داده و هــر کــه علــیg را دشــنام دهــد بــه مــن دشــنام داده اســت«)کوفی، 1410ق: 

 . )1۳7

ــاکَّ ِفیــَک  نَّ الشَّ
َ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیــَنg أ

َ
ْشــَهُد َیــا أ

َ
3. از امــام هــادیg روایــت شــده کــه فرمــود: »أ

ــِذی اْرَتَضــاُه َلَنــا َربُّ  یــِن اْلَقِویــِم الَّ نَّ اْلَعــاِدَل ِبــَک َغْیــَرَک َعاِنــٌد َعــِن الدِّ
َ
ِمیــِن َو أ

َ
ُســوِل اأْل َمــا آَمــَن ِبالرَّ

نَّ هــذا 
َ
ِحیــِم َو أ ــَک اْلَمْعِنــیُّ ِبَقــْوِل اْلَعِزیــِز الرَّ نَّ

َ
ْشــَهُد أ

َ
ــْوَم اْلَغِدیــِر َو أ ــُه ِبَواَلَیِتــَک َی ْکَمَل

َ
اْلَعاَلِمیــَن َو أ

 gَق ِبُکــْم َعــْن َســِبیِلِه؛ ای امیــر مؤمنــان ــُبَل َفَتَفــرَّ ِبُعــوا السُّ ِبُعــوُه َو ال َتتَّ صراطــی ُمْســَتِقیمًا َفاتَّ
ــر داننــدۀ  ــه رســول امیــن ایمــان نیــاورده اســت و براب ــو ب گواهــی می دهــم کــه شــک کنندۀ در ت
دیگــران بــا تــو بــا دیــن اســتواری کــه پــروردگار جهانیــان برایمــان پســندید و بــا والیــت تــو در روز 
غدیــر کاملــش کــرد، منحــرف اســت. و گواهــی می دهــم کــه تــو مقصــود ایــن کالم خداونــد عزیــز 
َق ِبُکْم َعْن َســِبیِلِه«  ــُبَل َفَتَفــرَّ ِبُعوا السُّ ِبُعــوُه َو ال َتتَّ نَّ هــذا صراطــی ُمْســَتِقیمًا َفاتَّ

َ
رحیــم هســتی »َو أ

)ابن مشــهدی، 1419ق: ۲۶۶(.

ــٍبg َو  ِبی َطاِل
َ
ــۀ 1۵۳ انعــام روایــت شــده کــه فرمــود: »َعِلیُّ ْبُن أ ــارۀ آی 4. از امــام باقــرg درب

ــُبَل: علّی بن ابی طالــب َباُهــْم َســَلَک السُّ
َ
ــِه َفَمــْن أ ــُهb ِمــْن ُوْلــِد َفاِطَمــَة ُهــْم صــراُط اللَّ ِئمَّ

َ
اأْل

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام 
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g و ائّمــهb از فرزنــدان فاطمــه اســت کــه راه خــدا هســتند؛ هــر کــه از آن هــا روی برگردانــد 
ــۀ 1۵۳  ــی« در آی ــارت »صراط ــت«)کوفی، 1410ق: 1۳7(، عب ــده اس ــا ش ــایر راه ه ــل در س داخ
انعــام بــه دیــن خــدا تفســیر شــده)ر.ک: طباطبایــی، 1۳90، ج7: ۳77(، ولــی در چهــار روایــت 
اخیــر، بــه امیرالمؤمنیــنg تأویــل شــده اســت؛ پــس تأویــل در ایــن روایــات از نــوع بیــان مصداق 
ذیــَن  باطنــی آیــه به شــمار مــی رود. در تفســیر منســوب بــه علی بن ابراهیــم قمــی دربــارۀ آیــۀ »ِإنَّ الَّ
ُئُهــْم ِبمــا کاُنــوا  ْمُرُهــْم ِإَلــی اللــِه ُثــمَّ ُیَنبِّ

َ
مــا أ ُقــوا دیَنُهــْم َو کاُنــوا ِشــَیعًا َلْســَت ِمْنُهــْم فــی َشــْی ٍء ِإنَّ َفرَّ

ــًا؛  ْحَزاب
َ
ــاُروا أ ــَنg َو َص ِمیَراْلُمْؤِمِنی

َ
ــوا أ ــت: »َفاَرُق ــده اس ــت ش ــن روای ــام،1۵9( چنی َیْفَعُلوَن«)انع

یعنــی کســانی کــه از امیرالمؤمنیــنg جدا شــدند و دســته هایی تشــکیل دادند«)قمــی، 1۳۶۳، 
ُقــوا دیَنُهــْم« ظهــور در کســانی دارد کــه در دیــن خــود تفرقــه ایجــاد  ذیــَن َفرَّ ج1: ۲۲۲( عبــارت »الَّ
کردنــد، امــا در ایــن روایــت بــه کســانی کــه از امیرالمؤمنیــنg جــدا شــدند، تأویــل شــده اســت؛ 

پــس تأویــل در ایــن روایــت از نــوع بیــان مصــداق باطنــی آیــه به شــمار مــی رود.

4-3. مصداق اطالق یا عموم آیه

ــر  ــق آمــده اســت کــه ب ــا مطل ــی به صــورت عــام ی ــا عبارات ــرآن، واژه هــا ی ــات ق در بســیاری از آی
مصادیــق متعــددی تطبیــق می کننــد. در روایــات تفســیری متعــددی ذیــل ایــن گونــه آیــات، بــه 
بیــان مصــداق عمــوم یــا اطــالق آیــه پرداختــه شــده اســت. در برخــی از ایــن روایــات ضمــن بیــان 
ایــن نــوع از مصادیــق آیــات، تصریــح شــده اســت کــه ایــن مصادیــق در زمــرۀ تأویــل آیــه بــه شــمار 
می آیــد. درضمــن گاهــی اوقــات از برخــی مصادیــق عمــوم یــا اطــالق آیــه، بــا عنــوان مصــداق اتــّم 
و اکمــل نــام بــرده شــده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه مصــداق عمــوم یــا اطــالق آیــه بــا مصــداق 
ــل  ــز قاب ــوم نی ــرای غیرمعص ــه ب ــالق آی ــا اط ــوم ی ــداق عم ــرا مص ــت، زی ــاوت اس ــه متف ــی آی باطن
فهــم اســت، امــا تشــخیص مصــداق باطنــی آیــه فقــط در اختیــار معصــوم اســت و اگــر بــر فــرض، 

غیرمعصــوم چنیــن مصادیقــی را بیــان کنــد، فاقــد حجّیــت اســت.

در روایــات تأویلــی ســورۀ انعــام نیــز از ایــن گونــه تأویــل دربــارۀ امــام علــیg وجــود دارد کــه بــه 
نقــل آن هــا می پردازیــم.

ْنِذَرُکْم ِبــِه َو َمــْن َبَلَغ«)انعــام، 19(، روایت 
ُ
وِحــَی ِإَلیَّ هــَذا اْلُقــْرآُن أِل

ُ
از امــام باقــرg دربــارۀ  آیــۀ »َو أ

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام
)محمد هادی قهاری کرمانی(
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ــْن َبَلــَغ: علــیg از جملــه َمــْن َبَلــَغ اســت.]یعنی از  g ِممَّ شــده کــه حضــرت فرمــود: »عِلــیٌّ
کســانی اســت کــه بــه مقــام امامــت رســیده اســت.[« )عیاشــی، 1۳۸0، ج1: ۳۵۶( عبــارت »َمــْن 
َبَلــَغ« عــام اســت و بــه همــۀ کســانی کــه تــا قیامــت، پیــام قــرآن بــه آن هــا می رســد، تفســیر شــده 
اســت)ر.ک: طباطبایــی، 1۳90، ج7: ۳9(، ولــی در روایــت فــوق، بــه امــام علــیg تأویــل شــده 
اســت؛ بنابرایــن تأویــل ذکــر شــده در ایــن روایــت از نــوع بیــان مصــداق اتــّم عمــوم آیــه به شــمار 

مــی رود.  

ــْن  ــوا ُیْخُفــوَن ِم ــْم ماکاُن ــدا َلُه ــْل َب در تفســیر منســوب بــه علی بن ابراهیــم قمــی دربــارۀ آیــۀ » َب
ُهــْم َلکاِذُبوَن«)انعــام، ۲۸( چنیــن روایــت شــده اســت: »َبْل  وا َلعــاُدوا ِلمــا ُنُهــوا َعْنــُه َو ِإنَّ َقْبــُل َو َلــْو ُردُّ
وا َلعــاُدوا ِلمــا ُنُهــوا  ِمیِرالُمؤِمِنیــَنg َو َلــْو ُردُّ

َ
َبــدا َلُهــْم ماکاُنــوا ُیْخُفــوَن ِمــْن َقْبــُل َقــاَل ِمــْن َعــَداَوِه أ

 gُهــْم َلکاِذُبــوَن: بلکــه آنچــه ]اعتقــادات، اعمــال و نیــات[ از دشــمنی بــا امیرالمؤمنیــن َعْنــُه َو ِإنَّ
کــه قبــاًل پنهــان می کردنــد، در برابــر آن هــا آشــکار شــده اســت؛ و اگــر بازگردنــد، بــه آنچــه از آن 
ــارت  ــی، 1۳۶۳، ج1: 19۶( عب ــا دروغگویان اند«)قم ــد؛ و آن ه ــاز می گردن ــد ب ــده بودن ــی  ش نه
ــادات،  ــه از اعتق ــه آنچ ــت و ب ــق اس ــام، مطل ــورۀ انع ــۀ ۲۸ س ــُل« در آی ــْن َقْب ــوَن ِم ــوا ُیْخُف »ماکاُن
اعمــال و نیــات کــه در دشــمنی بــا دیــن خــدا پنهــان می کردنــد، تفســیر شــده اســت)ر.ک: مکارم 
شــیرازی، 1۳71، ج۵: ۲00(، ولــی در روایــت فــوق بــه آنچــه از اعتقــادات، اعمــال و نیــات کــه در 
دشــمنی بــا امیرالمؤمنیــنg پنهــان می کردنــد تأویــل شــده اســت؛ پــس تأویــل در ایــن روایــت از 

نــوع بیــان مصــداق اتــّم اطــالق آیــه به شــمار مــی رود.

ــِه  ــمَّ ِإَلْی ــُه ُث ــُم الل ــی َیْبَعُثُه ــَمُعوَن َو اْلَمْوت ــَن َیْس ِذی ــَتِجیُب الَّ ــا َیْس م ــۀ ِإنَّ ــارۀ آی ــاس درب از ابن عب
ــِمَع«  ــْن َس ُل َم وَّ

َ
ــُه أ نَّ

َ
g أِل ــیٍّ ــی َعِل ــْت ِف ُیْرَجُعوَن)انعــام، ۳۶(، چنیــن روایــت شــده اســت: »َنَزَل

 ]   نــازل شــده، زیــرا او اّولیــن کســی اســت کــه ]بــرای پذیرفتــن دعــوت پیامبــر gدربــارۀ علــی
ِذیــَن َیْســَمُعوَن« مطلــق اســت  گــوش شــنوا داشت«)ابن شهرآشــوب، 1۳79، ج۲: 9(.عبــارت »الَّ
و بــه معنــای همــۀ کســانی اســت کــه گــوش شــنوا دارنــد و دعــوت پیامبــر   را می پذیرنــد، امــا 
در ایــن روایــت بــه امــام علــیg بــه عنــوان اولین کســی کــه دعــوت پیامبــر   را پذیرفــت، تأویل 
شــده اســت؛ پــس ایــن روایــت بــه بیــان مصــداق اتــّم اطــالق آیــه پرداختــه اســت. از امــام باقــر
ــا َتَرُکــوا َواَلَیــًه  ــُروا ِبِه«)انعــام، 44( روایــت شــده کــه فرمــود: »َلمَّ ــا َنُســوا مــا ُذکِّ g دربــارۀ آیــۀ »َفَلمَّ

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام 
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ِمــُروا ِبَهــا؛ هنگامی کــه والیــت علــیg را رهــا کردنــد درحالی کــه بــه آن فرمــان 
ُ
g َو َقــْد أ َعِلــیٍّ

ــُروا ِبــِه« مطلــق تذکــرات الهــی را شــامل  داده شــده بودند«)صفــار، 1404ق: 7۸(، عبــارت »مــا ُذکِّ
می شــود، ولــی در ایــن روایــت بــه والیــت امــام علــیg تأویــل شــده اســت؛ پــس تأویــل در ایــن 

روایــت از نــوع بیــان مصــداق اتــّم اطــالق آیــه به شــمار مــی رود. 

ُکْم َعلی  ِذیــَن ُیْؤِمُنــوَن ِبآیاِتنــا َفُقْل َســالٌم َعَلْیُکْم َکَتــَب َربُّ از ابن عّبــاس دربــارۀ آیــۀ »َو ِإذا جــاَءَک الَّ
 gِبی َطاِلــٍب

َ
ْحَمَة«)انعــام، ۵4(، چنیــن روایــت شــده اســت: »َنَزَلــِت الَْیــًه ِفــی َعِلِی ْبِن أ َنْفِســِه الرَّ

َو َحْمــَزَه َو َجْعَفــٍر َو َزْیــٍد: ایــن آیــه دربــارۀ علــی g، حمــزه، جعفــر و زید نازل شــده اســت«)کوفی، 
1410ق: 1۳4( ظاهــرًا ایــن روایــت، شــأن نــزول آیــه را بیــان می کنــد کــه در ایــن صــورت، روایــت 
تأویلــی نیســت، امــا از جهــت دیگــر، بــه بیــان مصــداق اتــّم اطــالق آیــه پرداختــه اســت کــه در ایــن 
ِذیــَن ُیْؤِمُنــوَن ِبآیاِتنــا« مطلــق اســت و  صــورت، روایــت تأویلــی اســت. بــه دیگــر ســخن، عبــارت »الَّ
بــه معنــای همــه کســانی اســت کــه بــه آیــات قــرآن ایمــان دارنــد، امــا در ایــن روایــت بــه امــام علــی

ِذیــَن َءاَمُنــوا َو َلــْم َیْلِبُســوْا ِإیَماَنُهــم  g، حمــزه، جعفــر و زیــد تأویــل شــده اســت. در ذیــل آیــۀ »الَّ
ْهَتُدون«)انعــام: ۸۲( چهــار روایــت تأویلــی در زمینــه  مصــداق اتّم  ْمــُن َوُهــم مُّ

َ
ْوَلئــَک َلُهــُم األ

ُ
ِبُظْلــٍم أ

اطــالق آیــه دربــاره امیرمؤمنــانg مشــاهده شــد کــه آن هــا را ذکــر می کنیــم:

ــِه ِفی  1. از امــام صــادقg دربــارۀ آیــۀ ۸۲ ســورۀ انعــام ســؤال شــد؛ حضــرت فرمــود: »َهــِذِه َو اللَّ
ــًه َمــا َلَبــَس ِإیَماَنــُه ِبِشــْرٍک َو اَل ُظْلــٍم َو اَل َکــِذٍب َو اَل َســِرَقٍه َو اَل ِخَیاَنــٍه؛  ِبی َطاِلــٍبg َخاصَّ

َ
َعِلیِّ بِن أ

به خــدا ســوگند! ایــن آیــه اختصــاص بــه علّی بن ابی طالــبg دارد؛ زیــرا او هرگــز ایمــان خــود را 
بــه شــرک، ظلــم و دروغ، دزدی و خیانــت آلــوده نســاخت«)کوفی، 1410ق: 1۳4( .

 :g 2. از امــام باقــرg دربــارۀ آیــۀ ۸۲ ســورۀ انعــام روایــت شــده کــه فرمــود: »َنَزَلــْت ِفــی َعِلــیٍّ
ایــن آیــه دربــارۀ حضــرت علــیg نــازل شــده است«)ابن شهرآشــوب، 1۳79ق، ج۳: ۵۸(. 
ــْم َیْلِبُســوا إیماَنُهــْم ِبُظْلــٍم« مطلــق اســت، ولــی در دو روایــت فــوق، بــه  ذیــَن آَمُنــوا َو َل عبــارت »الَّ
امیرالمؤمنیــنg تأویــل شــده اســت؛ پــس تأویــل در ایــن روایــات از نوع بیــان مصداق اتــّم اطالق 

ــی رود. ــمار م ــه به ش آی

3. از امــام باقــرg دربــارۀ آیــۀ ۸۲ ســورۀ انعــام خطــاب بــه ابان بن تغلــب چنیــن روایــت شــده 

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام
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ِمیِرالُمؤِمِنیَن 
َ
ــِه َو َنْحُن َنُقــوُل َهِذِه الَْیــُة َنَزَلــْت ِفــی أ ــْرُک ِباللَّ ْنُتــْم َتُقوُلــوَن ُهــَو الشِّ

َ
َبــاُن! أ

َ
اســت: »َیــا أ

َت  ــِه َطْرَفــَه َعْیــٍن َقــطُّ َو َلــْم َیْعُبــُدوا الــالَّ ُهــْم َلــْم ُیْشــِرُکوا ِباللَّ نَّ
َ
ْهــِل َبْیِتــِه أِل

َ
ِبی َطاِلــٍبg َو أ

َ
َعِلیِّ بِن أ

ــْت ِفیــِه؛ ای  ــُة َنَزَل َقــُه َفَهــِذِه الَی ُل َمــْن صدَّ وَّ
َ
   َو ُهــَو أ ِبــیِّ ــی َمــَع النَّ ُل َمــْن صلَّ وَّ

َ
ی َو ُهــَو أ َو اْلُعــزَّ

ــم  ــا می گویی ــی م ــت، ول ــه خداس ــرک ب ــه[ ش ــن آی ــم در ای ــور از ظل ــد ]منظ ــما می گویی ــان! ش اب
ایــن آیــه دربــارۀ امیرالمؤمنیــن علّی بن ابی طالــبg و اهل بیتــش نــازل شــده، زیــرا آن هــا یــک 
چشــم به هم زدن بــه خــدا مشــرک نشــدند و هرگــز الت و عــزی را نپرســتیدند و او اّول کســی بــود 
ــه  ــن آی ــق نمــود. ای ــر   را تصدی ــود کــه پیامب ــد و او اّول کســی ب ــر   نمــاز خوان ــا پیامب کــه ب
ذیــَن آَمُنــوا َو َلــْم َیْلِبُســوا  دربــارۀ آن جنــاب نــازل شــده اســت«)کوفی، 1410ق: 1۳4( عبــارت »الَّ
إیماَنُهــْم ِبُظْلــٍم« مطلــق اســت، ولــی در روایــت فــوق، بــه امیرالمؤمنیــنg و اهــل  بیتــش تأویــل 
شــده اســت؛ لــذا تأویــل در ایــن روایــت از نــوع بیــان مصــداق اتــّم اطــالق آیــه به شــمار مــی رود.

ــًاg َو  ــاِس ِإنَّ َعِلّی ــَر النَّ ــود: »َمَعاِش ــر فرم ــه در روز غدی ــده ک ــت ش ــول خدا   روای 4. از رس
ِذیــَن  ْوِلَیاَءُهــُم الَّ

َ
اَل ِإنَّ أ

َ
ــر... أ ْکَب

َ
ــُل اأْل ْق ــَو الثِّ ــْرآُن ُه ــُر َو اْلُق ْصَغ

َ
ــُل اأْل ْق ــِدی ُهــُم الثِّ ــْن ُوْل ِبیــَن ِم یِّ الطَّ

ْمــُن َو ُهــْم 
َ
ولِئــَک َلُهــُم اأْل

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َو َلــْم َیْلِبُســوا ِإیماَنُهــْم ِبُظْلــٍم أ َوَجــلَّ َفَقــاَل الَّ ــُه َعزَّ َوَصَفُهــُم اللَّ

ُمْهَتــُدوَن: ای مــردم! علــیg و پــاکان از فرزندانــم، »ثقــل اصغــر« هســتند و قــرآن، »ثقــل اکبــر« 
اســت...  دوســتان آن هــا کســانی هســتند کــه خــدای عّزوجــّل آن هــا را توصیــف کــرد و فرمــود: 
ْمــُن َو ُهــْم ُمْهَتُدوَن«)طبرســی، 140۳ق، 

َ
ولِئَک َلُهــُم اأْل

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َو َلــْم َیْلِبُســوا ِإیماَنُهــْم ِبُظْلــٍم أ الَّ

ذیــَن آَمُنــوا َو َلــْم َیْلِبُســوا إیماَنُهــْم ِبُظْلــٍم« مطلــق اســت، ولــی در روایــت فوق،  ج1: ۶۳( عبــارت »الَّ
بــه دوســتان امیرالمؤمنیــنg و اهــل  بیتــش تأویــل شــده اســت؛ پس تأویــل در ایــن روایــت از نوع 

بیــان مصــداق اطــالق آیــه به شــمار مــی رود.

ِتــَی َبْعــُض 
ْ
ْو َیأ

َ
ــَك أ ِتــَی َربُّ

ْ
ْو َیأ

َ
ِتَیُهــُم اْلَمالِئَکــُة أ

ْ
ْن َتأ

َ
از امــام صــادقg دربــارۀ آیــۀ »َهــْل َیْنُظــُروَن ِإالَّ أ

ْو َکَســَبْت 
َ
ــَك الَیْنَفــُع َنْفســًا إیماُنهــا َلــْم َتُکــْن آَمَنــْت ِمــْن َقْبــُل أ تــی َبْعــُض آیــاِت َربِّ

ْ
ــَك َیــْوَم َیأ آیــاِت َربِّ

فــی إیماِنهــا َخْیرًا«)انعــام، 1۵۸( روایــت شــده کــه فرمــود: »الَیْنَفــُع َنْفســًا ِإیماُنهــا َلــْم َتُکــْن آَمَنــْت 
 bْوِصَیاِء

َ
ْنِبَیــاِءb َو اأْل

َ
ْقــَراُر ِباأْل ْو َکَســَبْت ِفــی ِإیماِنهــا َخْیــرًا َقــاَل اْلِ

َ
ِمــْن َقْبــُل َیْعِنــی ِفــی اْلِمیَثــاِق أ

ــا در  ــًه؛ ایمــان  آوردن کســی کــه قبــاًل در روز میثــاق ایمــان نیــاورده، ی ِمیِراْلُمْؤِمِنیــَنg َخاصَّ
َ
َو أ

ــام  ــانg انج ــژه امیرمؤمن ــه وی ــاb و ب ــاb و اوصی ــه انبی ــرار ب ــی اق ــی یعن ــل نیک ــش عم ایمان

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام 
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ــۀ  ــرًا« در آی نــداده، ســودی بــه حالــش نخواهــد داشــت«)کلینی، 14۲9ق، ج۲: 404( واژۀ »َخْی
مــورد بحــث، بــه مطلــق عمــل صالــح تفســیر شــده اســت)ر.ک: مــکارم شــیرازی، 1۳71، ج۶: 
47(، ولــی در ایــن حدیــث بــه اقــرار بــه انبیــاb و اوصیــاb و به ویــژه امیرمؤمنــانg تأویل شــده 

اســت؛ پــس تأویــل در ایــن روایــت از نــوع بیــان مصــداق اتــّم اطــالق آیــه به شــمار مــی رود.

َئِة َفــال ُیْجزی  ــیِّ ْمثاِلهــا َو َمــْن جاَء ِبالسَّ
َ
از امــام باقــرg دربــارۀ آیــۀ: َمــْن جــاَء ِبالحســنِة َفَلُه َعْشــُر أ

َئُة َعَداَوُتُه  ــیِّ ــُه َو السَّ g َو ُحبُّ ِإالَّ ِمْثَلها)انعــام، 1۶0( روایــت شــده کــه فرمــود: »اْلَحَســَنُة َواَلَیــُه َعِلــیٍّ
َو ُبْغُضــُه؛ مــراد از حســنه، والیــت علــیg و محبــت اوســت؛ و منظور از ســیئه، دشــمنی و بغض با 
َئُة« مطلق انــد و ظهــور  ــیِّ اوست«)ابن شهرآشــوب، 1۳79، ج۳: 101( واژه هــای »اْلَحَســَنًة« و »السَّ
در هرگونــه نیکــی و بــدی دارنــد، ولــی در روایــت فــوق به دوســتی و والیــت امام علیg و دشــمنی 
بــا او بــه عنــوان مصــداق اتــّم اعمــال نیــک، تأویــل شــده اســت؛ لــذا تأویــل در ایــن روایــات از نــوع 

بیــان مصــداق اتــّم اطــالق آیــه به شــمار مــی رود.

4-4. تحقق مفاد آیه 

   در برخــی آیــات و روایــات مصــداق خارجــی و تجســم عینــی وعده هــا و پیش گویی هــای 
قرآن کریــم تأویــل آن آیــات نامیــده شــده  اســت)ر.ک: قهــاری کرمانــی، 1۳9۸: ۸0-۸۲( بــه دیگر 
ســخن، در برخــی آیــات، وعــد و وعیدهایــی داده شــده اســت کــه در زمــان نــزول آیــه، مصــداق 
بالفعــل نداشــته و آن وعده هــا در آینــده محقــق خواهنــد شــد. بــه مصادیــق ایــن خبرهــای غیبــی 
ــات  ــت. در روای ــده اس ــرآن ش ــل ق ــالق تأوی ــد، اط ــق  می یابن ــده تحق ــه در آین ــا  ک و پیش گویی ه
 gتأویلــی ســورۀ انعــام یــک روایــت مشــاهده شــد کــه تحقــق مفــاد آیــه را مرتبــط بــا امیرمؤمنــان

دانســته  اســت کــه بــه نقــل آن می پردازیــم.

ِتــَی َبْعــُض 
ْ
ْو َیأ

َ
ــَك أ ِتــَی َربُّ

ْ
ْو َیأ

َ
ِتَیُهــُم اْلَمالِئَکــُة أ

ْ
ْن َتأ

َ
از امــام علــیg دربــارۀ آیــۀ »َهــْل َیْنُظــُروَن ِإالَّ أ

ْو َکَســَبْت 
َ
ــَك الَیْنَفــُع َنْفســًا إیماُنهــا َلــْم َتُکــْن آَمَنــْت ِمــْن َقْبــُل أ تــی َبْعــُض آیــاِت َربِّ

ْ
ــَك َیــْوَم َیأ آیــاِت َربِّ

ــِد  ــْن ِعْن ْرِض ِم
َ
ــَن اأْل ــٍة ِم ــُروُج َداّب فــی إیماِنهــا َخْیرًا«)انعــام، 1۵۸( روایــت شــده کــه فرمــود: »ُخ

َفــا َمَعَهــا َخاَتــُم ُســَلْیَماَنg َو َعَصــا موســیg َتَضــُع اْلَخاَتــَم َعَلــی َوْجــِه ُکلِّ ُمْؤِمــٍن َفُیْطَبــُع  الصَّ
ــی ِإنَّ اْلُمْؤِمَن  ِفیــِه َهــَذا ُمْؤِمــٌن َحّقــًا َو َتَضُعــُه َعَلــی َوْجــِه ُکلِّ َکاِفــٍر َفُیْکَتــُب ِفیــِه َهــَذا َکاِفــٌر َحّقــًا َحتَّ

گونه شناسی روایات تأویلی مرتبط با امیرمؤمنانg در سورۀ انعام
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ــی اْلَیــْوَم ِمْثُلــَک  نِّ
َ
َلُیَنــاِدی اْلَوْیــُل َلــَک َیــا َکاِفــُر َو ِإنَّ اْلَکاِفــَر ُیَنــاِدی ُطوَبــی َلــَک َیــا ُمْؤِمــُن َوِدْدُت أ

ــوِع  ــَد ُطُل َوَجــلَّ َبْع ــِه َعزَّ ــِإْذِن اللَّ ــِن ِب ــَن اْلَخاِفَقْی ــْن َبْی َســَها َفَیَراَهــا َم
ْ
ــُة َرأ اّب ــُع الدَّ ــمَّ َتْرَف ــْوزًا ُث ــوَز َف ُف

َ
َفأ

ْوَبــُة َفــاَل َتْوَبــٌه ُتْقَبــُل َو اَل َعَمــٌل ُیْرَفــُع َو ال َیْنَفــُع َنْفســًا  ــْمِس ِمــْن َمْغِرِبَهــا َفِعْنــَد َذِلــَک ُتْرَفــُع التَّ الشَّ
ــة االرض، از ســمت  ــرًا« آمــدن داّب ْو َکَســَبْت ِفــی ِإیماِنهــا َخْی

َ
ــُل أ ــْن َقْب ــْت ِم ــْم َتُکــْن آَمَن ِإیماُنهــا َل

کــوه صفــا اســت، انگشــتر ســلیمانg و عصــای موســیg بــا اوســت. آن انگشــتر را بــر روی هــر 
مؤمنــی کــه می گــذارد، درجــای آن نوشــته می شــود: »ایــن مؤمــن حقیقــی اســت« و بــر روی هــر 
کافــری بگــذارد نوشــته می شــود »ایــن کافــر حقیقــی اســت« تــا جایــی کــه مؤمــن صــدا می زنــد: 
»ای کافــر! وای بــر تــو«. و کافــر صــدا می زنــد: »ای مؤمــن! خــوش بــه حالــت! دوســت داشــتم مــن 
هــم امــروز مثــل تــو بــودم و بــه چنیــن ســعادتی برســم«. ســپس »داّبــة االرض« ســر خــود را بلنــد 
می کنــد و مردمــی کــه در بیــن مشــرق و مغرب هســتند، بعــد از طلوع خورشــید از جانــب مغرب به 
اذن خــدا او را می بیننــد در آن وقــت دیگــر توبــه برداشــته می شــود. نــه توبــه ای قبــول و نــه عملــی 
بــه  ســوی خــدا بــاال مــی رود؛ ایمــان کســی کــه پیــش از آن ایمــان نیــاورده یــا بــه هنــگام ایمــان 
کار نیکــی انجــام نــداده اســت، بــرای او ســودی نخواهــد داشــت«)ابن بابویــه، 1۳9۵، ج۲: ۵۲7( 
ــَک« بــه نشــانه های رســتاخیز تفســیر شــده اســت)ر.ک: مکارم شــیرازی،  عبــارت »َبْعــُض آیــاِت َربِّ
ــت  ــان رجع ــات، هم ــق روای ــه طب ــهً االرض« ک ــدن »داّب ــه آم ــوق ب ــت ف 1۳71، ج۶: 4۶( و در روای
امــام علــیg در آســتانه قیامــت اســت)ر.ک: قمــی، 1۳۶۳، ج۲: 1۳0( تأویــل شــده اســت؛ لــذا 

تأویــل در ایــن روایــت از نــوع تحقــق مفــاد آیــه به شــمار مــی رود.

نتیجه گیری

   از مجمــوع ۲۶ روایــت تأویلــی ســورۀ انعــام مرتبــط بــا امیــر مؤمنــانg  نتیجــه می گیریــم در 
ــارت  اســت  ــوع آن وجــود دارد کــه عب ــل  قــرآن، چهــار ن ــات، از مجمــوع شــش گونۀ تأوی ــن روای ای
از: معنــای باطنــی آیــه)۲ روایــت(، مصــداق باطنــی آیــه)1۲ روایــت(، مصــداق اطــالق یــا عمــوم 
آیــه)11 روایــت(  و تحقــق مفــاد آیــه)1 روایــت(. همچنیــن در روایــات یادشــده، دو  نــوع دیگــر تأویل 

قــرآن یعنــی مصــداق آیــه در گــذر زمان)جــری و تطبیــق( و معنــای آیــه متشــابه مشــاهده نشــد.
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