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  روایات باطنیتعامل با عاملی اصفهانی و 

  االسرار همشکاو  االنوار همرآ مقدمۀکتاب  با رویکرد به
      

  *مجید معارف
  **سادات مروجیاللیال 

  
   :چکیده

و بـیش   اند و تفسیر باطنی کم اهتمام داشته قرآناز دیرباز محقّقان شیعه و سنّی به بررسی باطن 
در طول تاریخ تفسیر . و البته تحوالتی نیز پذیرفته است ،ن حفظ کردهحیات خود را در میان مسلمانا

 بیت  با استفاده از روایات اهل ،امامیه، روش برخی مفسران چنین بوده که در کنار تفسیر ظاهري
ات را در خود داشته روایا کتابی که به طور خاص تمام این ، امداشته باشنداي به بطن آیه نیز  اشاره

 االنوار ةمرآمۀ تفسیر مقدنظران غیر شیعه کتاب  ، برخی صاحباین با وجود. شود فت مییاباشد، کمتر 
 »تفسـیر بـاطنیِ  «به عنوان را ) 12 قرن(عاملی اصفهانیشریف تألیف ابوالحسن  ،االسرار ةمشکا و

گـري محـض بـه     و دلیلی براي انتساب بـاطنی ، انگاشته شیعیان و مرجع مهم آنان توسطنگاشته شده 
شـود   وق پرداخته مـی ف ۀ، به بررسی شبهمؤلفکتاب و  معرفیضمن  ،این مقالهدر . اند شیعه قلمداد کرده

که اثـر بـه   ضمن آن است؛ داشته توجه قرآنبه هر دو بعد ظاهر و باطن  ،آن مؤلفشود که  می مشخص و
از آیات است و هرگز معرّف تفسیر کـاملی از   اي پارهباطنِ  ةصرفاً مشتمل بر روایاتی در حوز ،دست آمده

این کتاب در میان عالمان شـیعی چنـدان شـناخته شـده نیسـت و      . رویکرد باطنی نیست ۀبر پای آنقر
بـه عنـوان    االسـرار  ةمشـکا و  االنوار ةمرآانتساب  ۀضمناً شبه. باشدآنان بوده تواند مرجع تفسیري  نمی

  .ندارد یوجه علمی مناسب ،تفسیر البرهان  مقدمۀ
  

   :ها کلیدواژه
  .البرهانتفسیر  ،قرآن کریمتفسیر باطنی  ،االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآامامیه، ایات باطنی، رو

                                         
 maaref@ut.ac.ir/ استاد دانشگاه تهران *

 moraveji58@gmail.com/ دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوردکتري دانشجوي  **

  یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه
 1391 پاییز و زمستان م،هشت شمارة م،چهار سال
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  لهئطرح مس 

 ،است و محقّقان شیعه و سنّی  از دیرباز در مباحث قرآنی مطرح بوده قرآن کریمباطن 
اصل وجود بطن یا بطونی . اند به بررسی و واکاوي زوایاي مختلف این امر اهتمام داشته

تر کسی آن را زیر سؤال برده یا مورد تردیـد و  از متّفقات فریقین است و کم قرآنبراي 
ن و بیش حیات خود را در میـان مسـلمانا   اطنی کماگرچه تفسیر ب. انکار قرار داده است

گیـري پذیرفتـه    هاي چشـم  و ضعف و نیز حدود و محتوا، تفاوت شدتحفظ کرده، در 
اند که بـه   داشتهنوظهور هاي کالمی و مذهبی  ترین تأثیر را فرقهبیش ،در این زمینه. است

گشایی را اختیار  و بازیابی عقاید خود در آن، غالباً بطن قرآنمنظور شاهد گرفتن از متن 
این گذاري  نام حتیپیدایش و اي دیگر بود، زیرا  گونه این جریان در امامیه به البته .کردند

همـواره از حضـور و    ،گردد و پـس از آن نیـز   برمی گروه، به زمان حیات رسول اهللا
هـاي کالمـی و    عالوه بر آن، انگیزه. تنظارت پیشوایان معصوم خود برخوردار بوده اس

  . ی امامیه داشته استگرای را در بطن ترین نقشکماگر نگوییم هیچ نقش، اي،  فرقهاهداف 
روش برخی مفسران امامی چنین بوده که در کنار تفسیر ظاهري، با استفاده از اساساً 

تفسـیري غیـر از    ۀاي نیز به بطن آیه داشته، به ارائ اشاره بیت  روایات رسیده از اهل
در قالب (مقدمهدر  به طور پراکنده 1باطنی این آثار، روایاتتر ، اما در بیشظاهر بپردازند

یا صحابی معصوم  خاصی که بطن آن مورد نظر ۀذیل آی(و گاه در متن) قرآنهاي  ویژگی
طور ویژه جامع این منقوالت باشـد،  کتابی که به ،از این رو ؛قرار دارند) گر بوده پرسش

بر این امر،  و تأکید امامان قرآنبه حجت دانستن ظاهر  توجهبا  البتهکمتر وجود دارد؛ 
  . پذیر است امامیه، توجیه توسط قرآنعدم نگارش چنان کتاب صرفاً باطنی براي تفسیر 

سازد؛  هایی مواجه می ما را با پرسش ،این، نگاهی اجمالی به یکی از کتب امامیهوجود با 
، تـألیف ابوالحسـن شـریف عـاملی     االسـرار  ةمشـکا و  االنـوار  ةمـرآ تفسیر  مقدمۀکتاب نام 

، مؤلـف از یـک سـو هـدف و روش    در این اثر، . است هجري 12اصفهانی، از عالمان قرن 
چنین تفسیري هیچ گاه بـه   هرچنداعالم شده،  قرآنگردآوري تمام روایات مربوط به بطون 

 مؤلـف  ۀمصرّانعملکرد در کنار ، انگیزهبیان این  .است آن موجود مقدمۀو تنها،  دست نیامده
نظران  ، برخی صاحبو اثبات امامت و بحث والیت با امامان قرآنارتباط دادن بطون در 

آن را  بدین ترتیـب کـه   ،است این کتاب سوق داده ةخاصی دربار يآرا ۀغیر شیعه را به ارائ
 کتـاب مـذکور را   ، وانـد  دهکـر  معرفیدوازده امامی  ۀیعش توسطنگاشته شده  »تفسیر باطنی«
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قـرار  گري محض با اهداف کالمی و اثبات عقاید مذهبی به شـیعه   دلیلی براي انتساب باطنی
کتـاب در میـان   ایـن  از جانـب سـوم،   . اند کردهداده و این عقیده را دیدگاه تمام آنان قلمداد 

  . برانگیزي داردالؤجایگاه س ،چندان شناخته شده نیست و در مجموع ،عالمان شیعی
فوق و شناسایی کتاب از منظر تفسیر باطنی امامیه و نیز  ۀبه بررسی نظری ،در این مقاله

   .خواهیم پرداخت ،با روایات مربوط به این حوزه مؤلفتعامل  ةنحو
  

  مقدمه
طاهر بن شیخ عبدالحمید بن موسى بن على بـن   محمدکتاب، ابوالحسن بن شیخ  مؤلف

یـا   1138 /اصـفهان . ق 1070(روىمعتوق بن عبدالحمید فتونى نبـاطى عـاملى اصـفهانى غـ    
 .سـت نیـه نیسـت و نـام اصـلی او    ک ،نویسان، ابوالحسـن  سیره ۀبه گفت. است) ق نجف1140

علمی بنامی در نجـف و در اصـل    ةخاندان فتونی، خانواد )211ص ،1369 مدرس تبریزي،(
 بـه مناسـبت سـیادت مـادرش    » شـریف «شهرت عاملی به لقب . اهل جبل عامل لبنان بودند

عاملی اصفهانی جد مادرىِ  )جاهمان(.است) آبادى داماد مجلسى صالح خاتونمحمدخواهر (
 تهرانـى، .(اسـت  الکـالم جـواهر  صـاحب  ) ق1266ـ1200(حسن نجفىمحمدشیخ باقر پدر 

 )443 و 442ق، ص1406صـــدر،   /51، ص1ق، ج1357قمـــى،   /264، ص20ق، ج1403
 ،29ج تـا، بـی  نجفـی، (.کند به این نسبت در برخی آثارش اشاره و افتخار می جواهرصاحب 

  )324و  313ص
. ق1295(ین طبع مستقلّ کتاباولدر  )385ص ،3ج تا،بی: ك.ر(به گزارش محدث نوري

ـ  مؤلفو چند چاپ بعد، نام ) تهران شـیخ  «ً در اثـر عـدم اطـالع ناشـر،      ه اشـتباه و صـرفا  ب
فردي به  ،شناسی اما در بررسی ما در منابع سیره و کتاب ،ذکر شده بود» طیف کازرونىعبدالل

قلمداد کرده و » اى جدید و سرقتى لطیف پدیده«نشده بود و نورى این امر را  معرفیاین نام 
یقـول  «عبارات  ،ان کرده و احتمال داده است که مسئول دوم طبعآن را به تفصیل بیماجراي 

به عنوان نام خـود   به عبداللطیف مؤلف ة، را اشار»...العبد الضعیف الرّاجی لطف ربه اللطیف
میـان دو کلمـه و نیـز تصـریح      ۀبه فاصـل  توجهاما به نظر ما، با  )جاهمان(!تصور کرده است

   .همان عبارات، این توجیه چندان پذیرفتنی نیست ۀدر ادام» ابوالحسن شریف«به  مؤلف
آبـادى،   صالح خـاتون محمدباقر مجلسى، امیرمحمدعاملی از محضر دانشمندانی چون 

و اجازه دریافـت کـرده   آموخته علم اهللا جزائرى، فیض کاشانی و حرّ عاملى  سید نعمت
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 1391پاییز و زمستان م، چهارم، شماره هشت، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   10
 ،ترین آنان، فرزندش مال ابوطالب فتونی از مهم چنین شاگردانی پرورش داده کههم. است 

  2.قابل ذکرند) صالح افتونیمعروف به (الدین مهدي بن بهاءمحمدپسر عمویش 

  
    ارتباط کتاب با تفسیر البرهان. 1

که گزارش ارتباط آن با  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآبعد از یک نوبت چاپ مستقل 
در توضیحات محدث نوري ) ق1107م (هاشم بحرانی داثر سی البرهان فی تفسیر القرآن

 چاپ شده البرهان ةدورهاي بعدي همراه با  ، این کتاب در چاپ)جاهمان(ذکر شده است
آمـده  )  مقدمـه جلد و به نـام   ةشمار غالباً بدون (آن اولکه به صورت مجلّد قبل از جلد 

ت در این وضعی. ستـ چنین اق1419نیزـ در سال ) تاکنون(ی در آخرین چاپحت. است
و البد به  تفسیر البرهان مقدمۀ، االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآنمایاند که  بدو نظر چنین می

و هـی  «: ها این موضوع ذکـر شـده اسـت    که در برخی چاپ چنان، آن است مؤلفقلم 
 )قم ،چاپ اسماعیلیان :ك.رنمونه  رايب(»...علی تفسیر البرهان للمحدث البحرینی مقدمۀکال

    :دهد به نکاتی چند، صورت دیگري به موضوع می توجهکه حال آن
که الحاق  توان از جمالت محدث نوري نتیجه گرفت، این است آنچه می کهنخست آن

پیشنهاد یـک ناشـر و بـراي    ، صرفاً تفسیر البرهانبه  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ مقدمۀ
چه رسد به  ،دانشمندي چون نوري ۀتوصیدانسته، بوده است و نه  چه ناقص میتکمیل آن

که اجماالً  نهایت چیزي. اینکه عاملی اصفهانی خود، این ارتباط را اراده یا بیان کرده باشد
دو کتاب،  توان احتمال داد، این است که محدث این پیشنهاد را پسندیده و شاید میان می

العـی  وي اط توسـط شـنهاد  پی ا ما از این رابطه و سبب پـذیرشِ اي دیده است، ام رابطه
  .نداریم

تصـریح  ) ابوالحسـن الشـریف  (به نـام خـود   مؤلفدر سرآغاز کتاب،  از سوي دیگر
 ،شناسی معتبر نیـز  و در غالب منابع سیره و کتاب )6ص ق،1419 عاملی اصفهانی،(کرده

از  ؛، تذکّر داده شده استالبرهان مقدمۀبه  آن انتساب کتاب به او و اشتباه بودن شهرت
که ظاهراً کسی  طور هیچ وجهی ندارد، همان ،به بحرانی االنوار ةمرآاین رو نسبت دادن 

، دورهعایی نیز نداشته است و صرفاً چاپ دو کتاب به دنبال یکدیگر و در یک چنین اد
عاملی غیر از ذکر نام خود در جایگاه  ،از سوي دیگر. ممکن است این شبهه را ایجاد کند

، همـان (...)هو سـمیتُ (گذاري کرده است یز نامدر دست تألیف را ن تفسیريِ، کتاب مؤلف
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ب به این امـر اشـاره   داشت، در همان نام کتا در نظر می البرهانو اگر ارتباطی با  )7ص
  !عن تفسیر البرهان االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ کرد، مثالً می

کتابی از شخص  مقدمۀباید در نظر داشت که در چه صورت، فردي نوشتن  چنینهم
گیرد؟ نهایت امر آن است که مطلبی به عنوان تقریظ و تعریـف و   دیگري را به عهده می

عـالوه آنکـه   بـه  . شـود  چنـدان طـوالنی نمـی    البتهش بنویسد، که مؤلفستایش کتاب یا 
وفات بحرانی در . یا در حکم استاد اوست مؤلفنویس غالباً در جایگاهی باالتر از  تقریظ
بـه دوران زنـدگی دو    توجـه با . ق بوده است1140و وفات عاملی حدود  ق1107سال 
علمی میان ایشان منتفی نیست، اما در میان نام مشایخ و شاگردان هر  ۀ، احتمال رابطمؤلف

ر هـیچ  که عاملی اصفهانی دمطلب آخر این. ون موجود نیستکدام، گزارشی بدین مضم
  . توان ارتباطی را از سخن او نتیجه گرفت ندارد و نمی البرهاناي به تفسیر  کجا اشاره

خود دارد و او به مطالبی  مؤلفاي مستقل به قلم  مقدمه ،البرهانتفسیر  کهنکتۀ دیگر آن
بنـابراین  ؛نیز پرداختـه اسـت   االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآموضوعات مطرح در  مشابه، 

سبب و بدون  در ابتداي آن، نوعی تکرار بی االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآوجود یا الحاق 
  .حاصل خواهد بود

قصد نگارش تفسیر کاملی را داشته  عاملی اصفهانیتوجه به این امر نیز الزم است که 
 ؛و در سرآغاز نیز این نکته را یادآور شده، ولی امکان یـا فرصـت تکمیـل نیافتـه اسـت     

، گنجاندن آن در ابتداي تفسیر خود بـوده اسـت نـه    مقدمهاش از نوشتن  بنابراین انگیزه
  .الحاق آن به تفسیري دیگر

بحرانـی صـرفاً   . ، متفـاوت اسـت  کتابنوع روایات این دو  دیگر آن است که مسئلۀ
 قرآنروایات باطنی و تأویالت را نیاورده و موارد بسیاري را به روایات مرتبط با ظواهر 

وي  توسـط اختصاص داده است، و این با هدف عاملی اصـفهانی و روش اعـالم شـده    
است، در  گردآورى شده  ، مطلق روایات ذیل آیاتالبرهان به تعبیر دیگر در ؛منافات دارد

نظـر   قرآنبه طور اختصاصی به جمع روایات مربوط به باطن  عاملی اصفهانیکه   حالی
در اطالق و تقیید، تناسب  این تفاوت. هاست نیز صرفاً در این زمینه کتاب ماتدارد و مقد

  .سازد دار می را خدشه دو اثر
تعامل دو نویسنده  ةبا وجود روایی بودن هر دو کتاب، سبک نگارش و نحوچنین هم

 عملکرد وي در برخی مواردـ ۀهایی دارد، بنا به اعالم عاملی و با مالحظ با روایات تفاوت
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 ةبه شیو االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآتوان نتیجه گرفت که  می ـمه خواهیم گفتکه در ادا 

آیاتى که روایتی مربوط به تأویل و باطن  ةزیرا عاملی دربار ،است» روایى اجتهادى«تفسیر 
حـال  . قدام به اجتهاد کرده است، با استفاده از روایات عام و مطلق ابه دست نیاورده آن
تدوین شده اسـت و   )83بابایی، ش  :ك.ر(»روایى محض«به روش  البرهانکه تفسیر آن

  . شود در آن دیده نمی مؤلفهیچ اجتهاد و اظهار نظر خاصی از 
، روایات ذیل آیات را قرآن، بر اساس ترتیب کنونی البرهانعالوه بر این، بحرانی در 

که اینک موجود است، غیر  ياالسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآکه   در حالی. گرد آورده است
  .بر حسب الفبا اختصاص یافته است قرآناز مقدمات و مباحث نظري، به معناي الفاظ 

 فـرات تفسیر از تفاسیر روایی متقدم مانند  گردآوري روایات اهل بیت ،البرهان 
، تفسیر قمی علی بن ابراهیمتفسیر بن عباس ماهیار،  محمدتفسیر عیاشی، تفسیر ، کوفی

تـوان آن را   و غیره است و به اعتقاد برخـی محقّقـان، نمـی    منسوب به امام عسکري
 ۀبه گفت االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآاما اصل  )45ص، 1378ایازي، : ك.ر(.نامید» تفسیر«

به ذکر اکثر روایات منابع  توجهباشد و با  قرآني از آیات ، مقرّر بوده که تفسیرآن مؤلف
) البرهانمانند (ها رسد در بخش تفسیر به تکرار عین آن ، به نظر نمیمقدمهپیشین در این 

  .هاست فاقد آن البرهانپرداخت و احتماالً روایات دیگري مورد نظر او بوده است که  می
  

   بررسی کتاب از منظر تفسیر بودن. 3
، الزم است بدانیم که آیا این اثر، یک کتـاب  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآدر بررسی 

اي روایی؟ و در صورتی که  مجموعه حتیعلوم قرآنی یا  ةبارتألیفی درتفسیري است، یا 
جا نخست به شواهدي ؟ در ایناست قرآنتفسیر بوده، مشتمل بر چه میزان از آیات و سور 

آن بوده است، اشاره  لیفکتابی که عاملی اصفهانی در صدد تأاصل حاکی از تفسیر بودن 
  : کنیم می

لیف کتاب تفسیر مستقلی بـر  نویسد قصدش تأ می» سرآغاز«ملی در عا کهنخست آن 
روایات خاص و به نحوي که از رموز کالم خدا پرده بـردارد و   البتهروایات است،  ۀپای

و  )6ص ق،1419 عاملی اصفهانی،(تر و بهتر باشد دسترسی به آن براي خواهندگان آسان
 .»االسرار ةمشکاو  االنوار ةرآمو سمیتُه «: دکن گذاري می ده داده شده را نامتفسیر وعسپس 

   )7ص، انهم(
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 مقدمـۀ متن موجـود را   شاهد دوم در این زمینه، سخن او در پایان سرآغاز است که
پردازیم که ذکر  سودمند می مقدمۀپیش از آغاز کتاب، به بیان سه «: کند می معرفیتفسیر 

   )جاهمان(».ناپذیر است ها اجتناب آن
بـراي   دهـد؛  تفسیر سوره ارجاع میتر را به  در بعضی موارد توضیح کاملکه سوم این

 ،بقره ةدر سور«: نویسد بقره می ةبه مناسبت ورود آن در سور» ادم« ةذیل توضیح واژ ،مثال
  )134ص، انهم :ك.ر(».هیم آورداخبار و روایاتی راجع به این موضوع خوا

مقدمات  ۀآخرین جمالت متن موجود یعنی پس از خاتم در شاهد دیگر این است که
این آخرین مطلب مورد نظـر مـا در مقـدمات تفسـیرمان     «: خوانیم اش، چنین می گانه سه

 ».داصل تفسیر را شروع خـواهیم کـر   ،الهی خواهد بود، و بعد از این به خواست و مدد
   )573ص، انهم(

مقدمات و  ةبه تفسیر خود و نیز به کار بردن مکرّر دو واژ مؤلفگونه تصریحات این
در کنار و مقابل یکدیگر، ما را در نوشتن تفسیري غیر از این متن و ) و اصل تفسیر(تفسیر

  .رساند کم، عزم عاملی بر این نگارش به یقین می یا دست
. اند ، این کتاب را تفسیر دانستهالذریعهنوري و صاحب محدث  بعد این است که نکتۀ
ضبط کرده  فى تفسیر القرآن االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآنام کتاب را به صورت  ،الذریعه

   )265و  264، ص20ج ق،1403 تهرانی،شیخ آقا بزرگ (.است
اي به خط استادش محـدث نـوري،    نویسد که در نسخه چنین میهم الذریعهصاحب 

: شـده اسـت  » تفسـیر سـور  «عاملی اصفهانی بعد از پایان مطالب تحت نام خاتمه، وارد 
هذا آخر ما أردنا إیراده فی مقدمات تفسیرنا، و شرع : قال فی آخره... فی فصلین ۀخاتم«

قرأها  روى أن النّبی: من قوله ۀالفاتح ةسور اولبعد هذا فی أصل التفسیر ثم شرع من 
  )265ص ،20ج ،انهم(».ةالبقر ةیوم الغدیر، إلى أواسط سور

داند و  دوم را تأویالت عام می  مقدمۀشده، چاپ ۀنسخ معرفیشناس مذکور در  کتاب
و همراه با آیـه  » خود کتاب«خصوص هر آیه را در مشود که عاملی، تأویالت  یادآور می

   )جاهمان(.کند ذکر می
را  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآشواهدي وجود دارد که تفسیر بودن  ،ا از سوي دیگرام

به قلم عاملی اصـفهانی بـه    قرآن کریمنخست آنکه چنین تفسیري از . کند دار می خدشه
نیز اذعان دارد که بعد از مقدمات تفسیر، جـز مقـدار    شیخ آقا بزرگ. دست نیامده است
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و بر حسب تتبع خود او، حداکثر  )264، ص20ج، همان(اندکی از آن حاصل نشده است 

تهرانـی   محمـد میـرزا   ۀیکی در کتابخان ـموجود ۀمیزان تفسیري که از گزارش دو نسخ
، کـه  )در نجف(الغطاء عالمه شیخ على کاشف ۀعسکري در سامراء و دیگري در کتابخان

هاي  آید، در مجموع شامل سوره به دست می ـهر دو نسخه را دیده است الذریعهصاحب 
 ةبر اساس مشاهد )جاهمان(.است) چهارم ۀتا آی(عمران، نساء ، آل)تا اواسط(فاتحه، بقره

توان اقدام عملیِ عاملی اصفهانی به شروع تفسیر  می )265، ص20ج ،همان: ك.ر(آقابزرگ
را مسلّم  ـاالسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآو شاید به عنوان جلد دوم کتاب  ـبعد از مقدمات

جاست که متن موجود به طبع رسیده، باز تنها قسمتی از همـان اثـر   این  دانست، اما نکته
 ة، چرا که در آن، از تفسیر ناتمام مورد اشاراست ـیا به دست رسیده ـناتمام نوشته شده

یسـت و  خبري ن ـنساء رسیده باشد ةیا اوایل سوربقره  ةکه تا اواسط سور ـآقابزرگ نیز
چه بـه علـوم   آن ةدربار«را  مقدمهمجلّد  الذریعهکه صاحب ضمن این. تنها مقدمات است

  )جاهمان(.داند نظیر می کرده، آن را بی معرفی» تعلّق دارد قرآن
در (آیت اهللا مرعشی نجفی ۀدر پایگاه اینترنتی کتابخان مؤلفجوي نام واز جست البته

اي دیگر بـه   ، نسخهاالسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآهاي موجود به نام  ، عالوه بر نسخه)قم
تفسـیر القـرآن   به دست آمد که تحـت عنـوان   ) 3609 ةبه شمار(تألیف ابوالحسن فتونی

در توضـیح   االسـرار  ةمشـکا و  االنـوار  ةمـرآ در مورد ارتباط این نسخه با . است الکریم
بر روي  ، بنا بر آنچه)3609 ۀنسخ(این تفسیر«: خوانیم کتابخانه چنین میاین  نگار فهرست

، معـروف بـه   مؤلـف  االنوار ةمرآ در تفسیرآن نوشته شده، برابر است با آنچه  اولبرگ 
باشد، و  صافات می ةآمده است، و مشتمل بر مقدمات و تفسیر قرآن تا سور االنوار ةمشکا

این مطلـب   )3609، کد 10ـ9ص ،10ج تا،بی حسینی،(».از آغاز و انجام آن افتاده است
مگر اینکه این . شود دیده نمی الذریعههاي  ات، در گزارشصاف ةیعنی وجود تفسیر تا سور

 االسـرار  ةمشکاو  االنوار ةمرآبخش تفسیري  ةنسخه، همان متن مفقود و به دست نیامد
اما خبر یـا  مذکور وجود دارد،  ۀباشد که عاملی اصفهانی نگاشته بود و اینک در کتابخان

  . الع آقابزرگ و استادش محدث نوري نرسیده استاي از آن به اط نسخه
رود که این تفسیر  گمان می«مذکور، احتمال داده شده که  ۀچنین در توضیح کتابخانهم

در ابتداي امر نوشته، سپس به تفصیل آن پرداخته، و آن تفسیر تفصیلی ناتمـام   مؤلفرا 
موجود در دست  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآبر اساس این نظر،  )جاهمان(».مانده است
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تفسیر اجمالی و موجز است و پس از اتمام آن، باز عاملی قلم به تفصیل و تکمیل ما، یک 
به نظر  اما. صافات رسیده و متوقّف شده است ةکار تفسیر به سوررانده، و در این تفصیل 

کنونی بر  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ اوالًرسد این احتمال قابل پذیرش نیست، زیرا  می
؛ ، مقدمات تفسیري استمؤلفسبک و سیاق تفسیر سور و آیات نیست، بلکه به تصریح 

در تفسیر را داشت، » نویسینهچندگا«دیگر قصد  چه او مانند برخی از مفسران ثانیاً چنان
که چنین مطلبی در   کرد، در حالی اشاره می مقدمهبه این تصمیم و روش خود در همین 

  . بینیم سخن او نمی
ر تفسیر شـده را از  اي قسمت سو ه کسی و با چه انگیزهنیست که چ مشخص، باري

. ـ منتشر شد یا خیرولو ناتمام ـتفسیريگاه بخش ت جدا کرد، و آیا بعد از آن، هیچمقدما
ت اینکه اما علمسلّم است، نخستین بار میرزاحسین نوري به استنساخ مقدمات اقدام کرد، 

  .رونوشتی از بخش تفسیري برنداشت، نامعلوم استوي 
، االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآکتاب گرفت که توان  را مینتیجه این از توضیحات فوق 

  .تفسیر است مقدمۀتفسیر نیست، بلکه  موجود کتاب اماتفسیر بوده است، 
 هـاي  اي که هنوز جاي تأمل دارد، حجم زیاد متن کنونی است که چه در چاپ نکته البته 

، آن را )صـفحه  592(و چه در قطع وزیري اخیر) صفحه 362یا  239(نخست به قطع رحلی
طلبـد و هنگـام چـاپ نیـز چنـین شـده        اندازد و یک مجلّد مستقل را می می مقدمه ةاز قوار
در پاسخ به این ابهام، باید به ساختار و محتواي درونی مقدمات و مقـاالت و فصـول   . است

 ةواژ 1200سـوم، بـه بیـان تـأویالت      مقدمـۀ دوم از  ۀدر مقال مؤلفزیرا  ،کنیم توجهداخلی 
 پرداختـه اسـت کـه بـا جـدا     ) صفحه در وزیـري  436صفحه در رحلی و  278حدود (قرآن

بـه عبـارت    معمول تفاسیر خواهد رسید؛ مقدمۀ ةمانده به انداز کردن این قسمت، حجم باقی
بوده و واژگان در حکـم کلیـد    مقدمهنامه،  قبل از این واژه اولدیگر، به نظر ما همان قسمت 

کـه شـاید اگـر تمـام تفسـیر       بخشـی . ورود به اصل تفسیر، در این متن قرار داده شده است
    .شد رسید، به پایان آخرین جلد انتقال داده می یافت و به چاپ می نگارش می

  
   االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآبندي  ساختار و فصل. 3

ل باطنی، شـناخت سـاختار و محتـواي فصـو     سی کتاب از منظر تفسیر ظاهري یادر برر
» فصـل  ـمقاله ـمقدمه« شکل، ساختاري به دهی این اثر در شکل مؤلف. کتاب ضروري است
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ذیـل  مطالب مربوط به یـک موضـوع را بـا نظـم و تقسـیم       ،را انتخاب کرده و بدین ترتیب 

  .استقرار داده دو عنوان سرآغاز و خاتمه مباحثی نیز با . عناوین چیده است
  )7ـ5ص (سرآغاز .1ـ3

اثـر خـود آورده    ةگانـه، توضـیحاتی دربـار    مقدمات سهعاملی در ابتداي کتاب و قبل از 
اهم موضوعات این بخـش از ایـن قـرار    . ایم بر آن نهاده» سرآغاز«است که در این مقاله، نام 

به امامـت و شـأن    قرآندر روایات؛ ارتباط بطون  قرآن کریموجود بطن یا بطون براي : است
تـألیف کتـاب در    ةت و ایجـاد انگیـز  ؛ تسامح بزرگان تفسیر در ذکر این روایـا اهل بیت

وي؛ روش کار بر مبناي ایجاز و اختصار، حذف اسانید، نپرداختن به ظـاهر مگـر در مـوارد    
لزوم، اجتهاد در موارد بدون تأویل در نصوص روایی، ذکر قرائـت اهـل بیـت در هـر آیـه؛      

 ةمشـکا و  االنـوار  ةمرآگذاري آن تفسیر به  قصد خود بر نگارش تفسیر بعد از مقدمات، و نام
  .و استمداد از او با تقدیم کتاب به ساحت آن امام ؛ توسل به امیرالمؤمنیناالسرار
  

  )61ـ8ص(اول مقدمۀ .2ـ3
 ،در امور مرتبط با دعوت به والیت و امامت قرآنتوضیح حقیقت ورود بطن «با عنوان 

 مقدمـه ایـن  » .دعوت به توحید و نبوت وارد شده است ةدربار قرآنطور که ظاهر  همان
بر اساس اخبار در  اول مقدمۀدربیان موارد مربوط به  اول ۀمقال: خود شامل سه مقاله است

طور که بر اساس روایات تنزیل  کند همان دوم بیان می ۀمقال. پنج فصل سامان یافته است
والیت  ةنیز به کنایه دربار قرآنبر توحید و نبوت اشتمال صریح دارد، باطن و تأویل  قرآن

در  قرآنسوم به ورود بطن  ۀمقال. استاین مقاله نیز مشتمل بر پنج فصل . و امامت است
مسایل والیت و امامت بر اساس اخباري دالّ بر شباهت راه و روش و اعمال این امت با 

  .فصول داخلی قرار نداده است ،براي این مقاله مؤلف .ردامم گذشته اختصاص دا
  

  )87ـ62ص(دوم مقدمۀ .3ـ3
له سـرّ  ئکـه همـین مسـ   ، و اینقرآنبیان تغییر ایجاد شده در «تحت عنوان  مقدمهاین 

و وجوب اطاعت از امامان معصوم در  بیت  ارشاد به امامت و والیت و فضایل اهل
با مجاز و رمـوز و   قرآنبه حسب باطن و تأویل، و اشاره به آن در ظاهر و تنزیل  قرآن

  .؛ بدون تقسیم به مقاله در چهار فصل شکل گرفته است»استتعریض 
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  )553ـ88ص(سوم مقدمۀ .4ـ3
هاي رسیده، یا قابل دریافت از بعضی روایات  بیان برخی از تأویل« مقدمهعنوان این 

» ها به دست نیامده است کلمات قرآنی و آیاتی که نص خاصى در تأویل آن ةامامان دربار
در بیان برخی تأویالت خاص که به خاطر اهمیت و « اول ۀمقال: استو شامل دو مقاله 

ها از قبیل مجازهاى عقلى و مجاز در  فوایدشان، الزم است جداگانه ذکر شود و بیشتر آن
توان بعضى را با تکلّف و زحمت، از نوع مجاز  اسناد و کنایه و تعریض است، گرچه مى

ـ  میکه خود در هفت فصل و یک تذییل دیده » لغوى به شمار آورد در «دوم  ۀشود؛ مقال
با نصـوص و   هاى عامى است که در غیر مورد خود نیز جریان دارند و بیان سایر تأویل

 مقدمـۀ گیرند به نحوي که در عنوان  مربوط به خود بیش از یک موضع را در بر می ۀادلّ
ترین حجم کتاب را به خـود اختصـاص داده   صفحه بیش 436این مقاله با » گذشتسوم 
  . است
  

  )573ـ553ص(خاتمه .5ـ3
بیان بخشی از روایات در  ،اولفصل : ه استچیدکتاب را در دو فصل  ۀخاتم ،عاملی

تأویل   کثرت: است ، و فصل دوم شامل هشت فایده بدین شرحقرآنتأویل حروف مقطّعه 
؛ )عالوه بر آنچه قبالً گفته(در تفسیر مؤلفبراى یک کلمه و توجیه این اختالف، روش  

که به ترتیب به پیشوایان جور و امامان حق مربوط  قرآنهاى  ها و حالل مراد از باطن حرام
در تفسیر مبنی بر عدم ذکر ظواهر و انحصار در بیان تأویالت؛ مبناى  مؤلفاست؛ روش 

 به نقل ؤلفمدر تفسیر بر مجاز معنایی یا اسنادي و دیگر وجوه استعارات؛ اکتفاي  مؤلف
چه یث از منابع؛ مستند بودن تمام آنمورد نیاز از حدیث و بیان کیفیت اخذ احاد )قسمت(

؛ احادیث رسیده در اثبات رجعت و ضروري مذهب در تفسیر آورده به روایات امامان
  .استاو تفسیر  مقدمۀاین فایده آخرین مطلب . بودن آن

  
  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآجایگاه ظواهر قرآن مجید در . 4

و تبیین ارتباط آن با امامـت و   قرآنگفته شد این کتاب با هدف جمع روایات باطن 
بررسـی   ،از ایـن رو  )6ص ق،1419 عـاملی اصـفهانی،  : ك.ر(.والیت تألیف شده اسـت 

 مؤلفما را در داوري نسبت به عقیده و روش ) موجود مقدمۀ(در آن قرآنجایگاه ظواهر 
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از . رسـاند  گري پرداخته، یاري می به باطنی و مانند باطنیان اسماعیلی و غیرهاکه آیا و این 

  :دکرتوان موارد زیر را به عنوان عملکرد وي در این باره بیان  بررسی کتاب می
  قرائن ترك ظاهر در کتاب .1ـ4

گري و انکار ظـواهر   باطنی ۀدرنگ ما را با شبه شود که بی مطالبی دیده می ،در کتاب
  :ند ازابرخی از این شواهد عبارت. سازد رو میهدر مورد عاملی روب قرآن

  به ظاهر قرآن توجهتصریح به عدم  .1ـ1ـ4
از پرداختن به تمام امور مربوط به ظواهر آیات چشم پوشیدم «: نویسد در سرآغاز می

توان  ه نمیدر ارزیابی این سخن باید گفت ک اما )7ص، انهم(».و متعرّض آن نخواهم شد
را ترك ظاهر و یا  قرآنباطنی دانست که بهاي پرداختن به بطون  به صرف آن عاملی را

 ةده، انگیـز کـر زیرا او دلیل این تصمیم را از قبل تبیین  ،انکار حجیت آن قرار داده است
ت در خاتمه نیز عل )6ص، انهم(.دکن ن در تفاسیر عنوان میخود را جبران جاي خالی باط

   )566ص، انهم(.کند می معرفیدیگر این ترك را پرهیز از تطویل 
  ول از ظاهر قرآن بر مبناي روایاتعد .2ـ1ـ4

پرداختـه و مبنـا و دلیـل آن را از روایـات      رویگردانیعاملی در مواردي به ذکر این 
 ۀمقال ـسوم مقدمۀدر  ،نمونه براي  ؛بیند استخراج کرده است و استبعادي در این مسیر نمی

مراد خداوند در بسیاري  :اینکه  ها پرداخته است، از جمله به بیان روایاتی در این زمینه اول
یا  بعضی افراد قابل صدق مانند ائمه ویژهبههاي قرآنیِ به ظاهر عام،  از الفاظ و خطاب
؛ مخاطب خداوند در باطن و تأویل، در بسیاري )89ص، انهم(شان بوده پیروان و دشمنان

؛ خداوند )جاهمان(امت پیامبر بوده )به حسب ظاهر(موارد خطاب یا وصف امم گذشته از
شود، اراده  چه در ظاهر فهمیده میو تأویل مخاطبی را متفاوت از آن گاهی بر اساس باطن

 )90ص ،انهم(.نازل ساخته است» هایاك اعنی و اسمعی یا جار«را بر روال  قرآنکرده و 
 .به نظر او، گاه مرجع ضمیر صریحاً ذکر نشده بلکه باطن و تأویل مقصـود بـوده اسـت   

حمل عبارات ماضی بر مواردي مربوط به آینده  ،مورد دیگر عدم استبعاد )92ص، همان(
  )94ص، همان(.کند بسیاري از تأویالت چنین اقتضا می ،طور که به نظر او است، همان

وي به دنبال . روش او در تأویل توجه کنیممبنا و ت به در ارزیابی این موارد الزم اس
بـا رسـول    قـرآن دادن مفاهیم پیوند تبیین وجه ارتباط روایات با آیات و از طرف دیگر 

از این رو بعید نیست که به این روایات اعتماد داشته و به عنوان  ؛است اسالم و امامان
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در برخی از موارد فوق که با عناوین کلّی و در قالـب   البته. تأویل آیات ذکر کرده است
ــرار داد ــدك آن هیــک فصــل ق ــات معــدودي آورده و تعــداد ان ــن  ، روای هــا او را از ای

گفتنی است همین عناوین کلّـی، اعتـراض   . آمیز بازنداشته است هاي تعمیم گذاري عنوان
تمام ) او عاملی و کتاببه نام   بدون اشاره(نظران غیر شیعی را برانگیخته و برخی صاحب

 ،2ج ق،1396 ذهبی، :ك.ر(.گري صرف متّهم ساخته است را به باطنی شیعیان اثنی عشري
   )31ـ30ص

  
  عاملی به ظاهر قرآن توجهقرائن  .2ـ4

 توجهوجود دارد که حاکی از  مؤلفهایی در روش و عملکرد  نشانه ،از سوي دیگر
  :ند ازان عبارتیبرخی از این قرا. در کنار بطون آن است قرآن کریموي به ظواهر  ةویژ

  ایمان توأم به ظاهر و باطن قرآن وجوب .1ـ2ـ4
گرچه به بـاطن آن   ؛را انکار کند، کفر ورزیده است قرآنکسی که ظاهر  ،به تعبیر او

اسماعیلیه، که معتقد به سـقوط  برخی خطابیه و  از میاناقرار داشته باشد مانند باطنیانی 
در خاتمـه   )21ص، انهم(.داند له را نیز کفر میئوي طرف دیگر این مس. ندات هستعباد

معتقدان بـه   داند که وي را از کسی را مجاز نمینیز ضمن لعن باطنیان و برائت از آنان، 
   )566ص، انهم(.گري محض بشمارد باطنی

  مبنا بودن ظاهر قرآن. 2ـ2ـ4
ل اصـلی اعتقـادي اذعـان دارد و بـه انکـار آن      ئدر مسـا  قرآنبه نقش ظاهر  ،عاملی

امامـت و   ةدربار قرآنرا با این عنوان سامان داده که باطن  اول مقدمۀاو . نپرداخته است
   )8ص، انهم(.تآن در مورد توحید و رسالت و نبو والیت است و ظاهر

  بیان معانی ظاهري. 3ـ2ـ4
گـاه بـه   و ده امـل بـو  ، عهدبر تصمیم خود در سرآغاز وارد کر به استثنایی که مؤلف

دوم قبل از ذکـر تأویـل    ۀمقال سوم مقدمۀاز جمله در . پرداخته است معناي ظاهري نیز 
  .کند برخی لغات به معناي لغوي و نکاتی مربوط به ظواهر اشاره می

   لزوم تناسب ظهر و بطن قرآن. 4ـ2ـ4
را به گردآوري روایاتی اختصاص ) فصل سوم ـاول ۀمقال(اول مقدمۀبخشی از  ،عاملی

جا به کلیات به شود که در این یادآور میاو . داده که بر تناسب ظواهر و بواطن داللت دارند
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هاي دیگر از جمله در  پردازد، و وجوه مورد اشاره را در بخش دست آمده از این اخبار می 

   )15ص، انهم(.سوم خواهد آورد مقدمۀ
  روش فهم ظواهر. 5ـ2ـ4

نیـاز   بی از ارشاد اهل بیت رسول خدا قرآناو معتقد است در فهم و درك ظاهر 
  )28و  26ص، انهم().چه رسد به باطن(نیستیم
  

  ها آن اعتبارسنجی و االنوار ةمرآدارك روایی م. 5
ها  عاملی اصفهانی به آثار متقدمان و گاه معاصران خود، مراجعه و به نقل روایت از آن

اسـت کـه    اولترین مرجع مدون وي در این زمینه، مربوط به قـرن   قدیم. پرداخته است
بعد از آن به سراغ کتب . کتاب سلیم بن قیس هاللى کوفی را مورد استفاده قرار داده است

از سـوي   .رود مـی ) برقی، صـفّار (و حدیث) عیاشی، قمی(تفسیر موجود از قرن سوم در
 االنواربحار ترین اتّکاي عاملی به کتاب  دیگر و در میان متأخّران و معاصران خود، بیش

با وجود نزدیـک   البته ؛کند استادش عالمه مجلسی است و همواره از او با تکریم یاد می
، هیچ اشاره یا ارجاعی به این قلیننورالثو  البرهانتألیف تفاسیر به زمان  مؤلفبودن عصر 

شود، هرچند تأثیر زمان اتمام و نشر یافتن آن آثار در  دیده نمی االنوار ةمرآدو تفسیر در 
  .علمی را نیز باید در نظر گرفت ۀسطح جامع

چه تر آننویسد که بیش می ،ششم ةفاید ـفصل دوم ـمنابع خود در خاتمه ةعاملی دربار
وي دلیل این حذف را چنین بیان . کردیم، از تفسیر قمی و بدون ذکر اسناد تا امام بودنقل 
بهترین دلیل بر مأثور بودن آن تأویالت است، ولـو تصـریح    ،کند که نقل این بزرگان می

  )567ص ق،1419 عاملی اصفهانی، :ك.ر(.نکرده باشند
 :ك.ر(شـود  محسـوب مـی   که خـود وي از راویـان موثّـق شـیعه    تفسیر قمی، با آن ةدربار
کنـد، انتسـاب تمـام ایـن      و کلینی از او روایت می )680، ش260، ص1جق، 1407نجاشی، 

 ،این تفسیر که به صورت کنـونى در آمـده  «تفسیر به او مورد تردید است و بسیاري معتقدند 
مـذهب و روایـات   و تفسیر ابوالجارود زیـدى قمی اى است از تفسیر على بن ابراهیم  آمیخته
، 2ج، ق1418معرفـت،  (».ارزش سـندى نـدارد   ،لذا انتساب آن به على بـن ابـراهیم   ،دیگران

  )326ص
  هرچند کمتر از  ـکه عاملی اصفهانی چنین تفسیر منسوب به امام حسن عسکريهم
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پردازد، در واقع مشتمل بر روایاتی است که در انتسـاب آن بـه    به نقل از آن می ـتفسیر قمی
و  اسـت  آن را امـال کـرده   گفته شـده امـام عسـکرى    ، زیراجاي تأمل است معصوم

. انـد  ار آن را نوشـته بن سـی  محمدبن زیاد و ابوالحسن على بن  محمدابویعقوب یوسف بن 
آبادى اسـت؛ کـه هـر    ر استربن قاسم خطیب معروف به مفس محمدراوى آن دو، ابوالحسن 

  )478ص ،1ج، همان :ك.ر(.نداسه مجهول الحال
نیز در این تفسیر  البتهاست که  االنوارة مرآاز دیگر منابع  تفسیر فرات بن ابراهیم کوفى

  .و ارزیابی صحت و سقم آن را مشکل ساخته استحذف شده روایات اسانید 
روایات را بـا   ،خودعیاشى . عیاشی نیز روایاتی را نقل کرده استمعتبر او از تفسیر 

و نقد و بررسى آن  رها کردبدون جرح و تعدیل  اما ،اعتبار آوردسند و در کمال دقت و 
و با ایـن  از روى غفلت  ،برخى البته .سند ذکر شده همراه روایت واگذاشت ةعهده را ب

لف باشد، سندهاى آن ؤدر این دیار کسى را نیافتیم که داراى سماع و اجازه از معذر که 
   .اند امام اکتفا کرده ین راوى حدیث ازاولرا حذف کرده و تنها به 

شیخ  التبیاناز دیگر سو، عاملی اصفهانی به برخی تفاسیر معتبر و جامع شیعی مانند 
. شود ، اشاره یا ارجاعی بدان دیده نمیاالنوار ةمرآو در  نظري نداشته) ق 460م (طوسی

آن، این احتراز عاملی اصفهانی تـا   مؤلفو روش اجتهادي  تبیانهاي  به ویژگی توجهبا 
  .شود حدي توجیه می

ان کتب اصلی حدیث شیعه چون صدوق و کلینی و مفید مؤلفدر منابع روایی نیز از 
  . است به سایر آثار آنان نیز مراجعه داشتهده و کرنقل 

روش عاملی اصفهانی در استناد روایت به منابع، باید گفت وي اغلب به ذکر  ةدربار
بوده است، تنها بـه نـام    مشخصنام کتاب اکتفا کرده و در مواردي که کتاب معروف یا 

شماره و نـام  یا و جلد و صفحه،  ةاشاره کرده و اطّالعات دیگري از جمله شمار مؤلف
اي مرسوم  رسد که تا آن زمان هنوز چنین شیوه یبه نظر م البته. نداده استفصل و باب 

در ذکر نام علی بن ابراهیم قمی  توضیح داده است که مثالًاو خود در مواردي . نشده بود
مواردي نیز به صورت مبهم وجود داشت که  )567ص، انهم(.به اختصار عمل کرده است

از منابع  آن با استفاده ةو نویسند و زمان تألیف ات کتابمشخصق به تکمیل موف )هنوز(ما
کتاب و  فضائل علی، النصوصهاي  ، کتابنمونه ایم؛ براي شناختیِ در دسترس نشده کتاب

  .ندقابل ذکر ابن االنباري
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بخشـی از ایـن   . عاملی اصفهانی در این کتاب از منابع اهل سنّت نیز بهره برده است 
نقـل   را، و امري بدیهی است، زیرا موضوع آن بوده دوم فصل دوم مقدمۀدر  ،ارجاعات

 قراراند،  که علماي غیر شیعه در کتب خود ذکر کرده قرآن مجیدروایات تغییر و تحریف 
این . بهره برده است آنان آثار در غیر این فصل نیز از البته )73ـ67ص، ق1419(.داده است

استفاده شامل کتب صحاح و جوامع روایی دیگر و چند تفسیر اهل تسنّن است که در نوع 
 ،در میان این آثار، راجع به تفسیر ثعلبـی  البته ؛شود خود و در میان آنان معتبر شمرده می

تر که بیش )227ص ،1ق، ج1396ذهبی،  :ك.ر(نظران سنّی انتقادهایی دارند برخی صاحب
او از  ، زیـرا اسـت و آیات مرتبط با آنان  ثعلبی با اهل بیت ۀبه دلیل برخورد منصفان

که مـورد پسـند عامـه نبـوده،      آوردن روایات خاصه و احادیثى در فضائل اهل بیت
  )345ص ،2ج، ق1418معرفت،  :ك.ر(.خوددارى نکرده است

  
  االنوار ةبررسی وضعیت عمومی روایات کتاب مرآ .6

آوري اخبار مربوط بـه  جمع«گارش تفسیر خود اعالم کرده، براي ن مؤلفروشی که 
ها و الحاق نصوص هر  مضامین آن ۀ، و تبیین خالصو ارتباط با اهل بیت قرآنبطون 

حال با  )6ص ق،1419 عاملی اصفهانی،(.بوده است» آیه به آن و تنظیم در کتابی مستقلّ
به دست نیامده، ناگزیر به بررسی عملکـرد او در   االنوار ةمرآکه گفتیم تفسیر به آن توجه

توان گفت که روش تفسیري عاملی  پردازیم و تنها به صورت احتمال می می مقدمههمین 
تغییر یا اصالح، به هر حال ممکن است او در مسیر نگارش به . اصفهانی چنان بوده است

 مقدمـۀ و  مؤلـف بـر اسـاس بیـان    . اقدام کرده باشد ،تکمیل نکاتی که از پیش گفته بود
به مواردي که به اجتهاد  توجهبا  اماارزیابی کرد،  »روایی«توان روش عاملی را  موجود، می

و تعمیم تأویالت موجود در روایات براي آیات بدون نصوص تأویلی پرداخته است، باید 
 . روش او را ترکیبی از روایی و اجتهادي به شمار آوریم

، در صـدد  قرآن کـریم عاملی اصفهانی براي به دست آوردن تأویل و بطن  گفته شد
در مواردي به اجتهادي  البتهو (است استناد به روایات و احادیث رسیده از معصومان

و عالوه بر روایات، به منابع دیگري چون ادعیه و زیارات نیز ) اعالم شده دست زده است
کند کـه هـر    کتاب خود تصریح می ۀهفتم خاتم ةدر فاید ،وي به این مطلب. اشاره دارد

 تأویل آورده است، خالی از مستندي به دست آمده از امامان ةچه در این کتاب دربارآن
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ویژه جاهایی که داللت آن پنهان و نیازمند اشاره به مستند به و در بسیاري مواردـ نیست
ها  واژه ۀبه اشاره به ترجم شود که گاه ور مییادآ البته ؛به این امر اهتمام داشته است ـبوده

اکتفا کرده است، و دلیل این اقدام خود را ظهور حال و ضیق مجال یا به خـاطر اینکـه   
کتاب  ةکند و به خوانند الزم نیاید و کالم در اثر آن از سلیس بودن نیفتد، عنوان می ،تکرار

   )567ص، همان(.دگمان دیگري برَ دهد در داوري عملکرد او،  اجازه نمی
توانـد راهنمـاي خـوبی در تبیـین      بررسی روایات کتاب از جهت سندي و داللی می

جا از دو منظـر سـندي و متنـی بـه ایـن ارزیـابی       در این. در منابع امامی باشد جایگاه آن
  .پردازیم می
  بررسی سندي .1ـ6

کتاب فاقـد  از مباحث عنوان قبل روشن شد که بیشتر قریب به تمام روایات در این 
در سرآغاز  مؤلف ،در این باره. اند سند بوده، صرفاً به نام منبع یا مؤلف آن ارجاع داده شده

تصریح کرده است که طریق ایجاز و اختصار را در پیش خواهد گرفت و در نتیجه از ذکر 
کتاب، دالیلی را براي  ۀاو در فصل دوم خاتم )7ص، همان(.کند اسانید نیز صرف نظر می

یکـدیگر؛   ۀتأییـد روایـات بـه وسـیل     عدم گنجایش کتاب؛: این کار خود برشمرده است
به جهت نوع ورود روایت؛ اشتمال متون بسیاري  تقویت صدور روایت از امام معصوم

اشاره دارد؛ تواتر معنوي این روایات بر   هایی که به حق بودن آن از این روایات بر قرینه
گذارد و  ها نمی و والیت آنان که جایی براي شک در صحت آن به امامان قرآنل تأوی

گرداند، هرچند که به نحو مرسل یا باالتر از آن، با سندي ضعیف  پذیرش آن را واجب می
آنچـه از  رسیده یا در کتابی ضعیف نقل شده باشند؛ اخبار دال بر عدم جواز رد و انکارِ 

تسلیم به آن، و برگرداندن دانش آن به خود این معصومان  است و لزومرسیده  امامان
گویی را عالوه  این گزیده البته )563و  562ص ،همان(.در صورت عدم فهم این روایات

توان به استفاده از  می ،مثال رايب ؛بینیم ها نیز می ان آنمؤلفذکر نام منابع و  ةبر اسناد، دربار
و نیز عیاشی، قمـی،   ،...و بحار، قاموس، بصائر، عیون، عللاي چون  اسامی مختصر شده

  .ها اشاره کرد صفّار، و غیر آن
ذکر سند یا  ۀعملکرد عاملی اصفهانی در نقل روایات باطنی در کتاب موجود از جنب

با تالش بر حفظ ترتیب بر اسـاس  (توانیم در قالب تقسیم آن به نه قسم حذف آن را می
  :ارزیابی کنیم) بیش و کم بودن موارد هر نوع
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که او از یک راوي ) و یا هر دو نام(آن مؤلفاشاره به نام منبع مورد استفاده یا  .1ـ1ـ6 

ترین ت؛ بر اساس تحقیق ما این قسم بیشاس  روایت، نقل کرده ةقبل از امام، از امام گویند
روي العیاشی و غیره عن جابر قال «: نمونه رايب ؛موارد را به خود اختصاص داده است

  )112 و 95، 38ص :ك.ر ؛ نیز8صهمان، (». ...سألت ابا جعفر
او بـا   .کنـد  ها نقـل مـی   تکیه بر اسناد صاحب تفاسیر یا منابع روایی که خود از آن .2ـ1ـ6

کـم   امام یا راوي قبل از امام تا امام، در صدد اثبات یـا دسـت  » )...یا عن(بإسناده إلی«عبارت 
 ؛منبع است، هرچند خود به ذکر سـند نپرداختـه اسـت    القاي مسند بودن اصل روایت در آن

همان منبعی است که اصـل روایـت را آورده    ةمیزان صحت روایت نیز به انداز ،بدین ترتیب
انی کـه اهتمـام بـر صـحت     مؤلفـ چه از کتـب معتبـر و   چنان. کردو بر اساس آن باید داوري 

در غیـر   ،توان حدیث را پـذیرفت  اند، نقل کرده باشد، می روایات منقول در کتاب خود داشته
روي علی بن ابراهیم بإسـناده  « :نمونه رايب ؛روایت نیز محکوم به ضعف است ،این صورت

 )383 و 125، 102، 57، 11هاي دیگر ص ؛ نمونه62صهمان، (». ...قال إلی أبی عبداهللا
 ـسوم مقدمۀاین روش را بیشتر در ؛ مؤلفنام منبع یا  ۀنقل از امام تنها به واسط .3ـ1ـ6

فی تفسـیر  « :مثال رايب ؛دوم که به تأویل کلمات اختصاص داده، به کار برده است ۀمقال
و کذا  ؛ و فی معانی األخبار و غیره عن علیٍِّ)11صهمان، (...العیاشی عن الصادق

  )173 و 13هاي دیگر ص ؛ نمونه64صهمان، (». ...أنّ فی إرشاد المفید عن الباقر
به این ؛ آن مؤلفاکتفا به نام معصوم یا آخرین راوي، بدون ذکر منبع روایت یا  .4ـ1ـ6

و فـی  «: نمونه رايب ؛گردد روایت منتفی می ةامکان هرگونه ارزیابی سندي دربار ،ترتیب
در مورد راوي نیز  )514 و 420؛ موارد دیگر ص319همان، ص(». ...روایات عن النّبی

، 124صتر هـاي بیشـ   ؛ نمونه295ص(»ابی بصیر عن الصادق روایۀو فی «توان به  می
  . اشاره کرد )521 و 488، 318

تأویل  ياتکا اي به گذرد و تنها اشاره اي کامالً مبهم و مجمل می گاهی به گونه .5ـ1ـ6
و فـی الحـدیث   « کند، نظیر اراتی کلّی استفاده میاو در این موارد از عب. به روایات دارد

 »...فی بعض األخبار«؛ )259ص :ك.ر(»...یظهر من بعض األخبار«؛ )515ص :ك.ر(»...أنّه
بـدیهی اسـت    )323ص :ك.ر(». ...قد ورد تأویلها فی أکثر الموارد بـ «؛ )527ص :ك.ر(

وایت را از صحت دور ، رچنین عبارات کلّی و بدون ذکر نام کتاب یا راوي یا معصوم
توانیم به مواردي اشاره کنیم که عاملی اصـفهانی بـه    چنین در این زمینه میهم. سازد می
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که بـه نحـوي    منابع مأثور مشابه روایات استناد دارد، از جمله به زیارات معصومین
او در این موارد غالباً به . بوده است به اهل بیت قرآناي از  حاکی از تأویل کلمه یا آیه

توان در بخش  هاي آن را می تر نمونهکتفا کرده است و بیشا» الزّیاراتفی بعض «عبارت 
 ۀذیل کلم 209ص :ك.رنمونه  براي(.سراغ گرفت) دوم ۀمقال ـسوم مقدمۀ(تأویل الفبایی

 552ص؛ »األلباب«ذیل  469ص؛ »الشّجر«ذیل  319ص؛ »الرّحم«ذیل  269ص؛ »الحافظ«
  )»الید« ة ذیل واژ

عباراتی کلّی و بدون توضیح و استدالل رجالی، به در موارد اندك و خاصی با  .6ـ1ـ6
در ایـن زمینـه از الفـاظ    . کند سند روایت اقدام می ةیک ارزیابی مثبت و گاه منفی دربار

ــحیح«، )94 و 39، 26، 9ص :ك.ر(»صــحیح« ــات«، )111ص :ك.ر( »کالص ، )27ص(»ثق
 و 52، 49، 38ص(»...مرفوعاً، رفعه إلی«و در مواردي از  )37ص(»متواتر«، )36ص(»معتبر«

  .برد بهره می )530
از . کند بیان می با وصف ارزش و اعتبار کتاب منبع روایت را ةگاه داوري دربار .7ـ1ـ6

ویژه اندازد، به نقل روایت از منبعی نامعتبر، لزوماً خود آن روایت را از صحت نمی ،نظر او
ریاض نمونه پس از ذکر خبري طوالنی از کتاب  رايب ؛آن یافت شود ن دیگري بریاگر قرا
داند، بـه دلیـل وجـود     از نظر اعتبار در حد باالیی نمیآن را فضل اهللا فارسی که  الجنان

  )51ص :ك.ر(.پذیرد می ،کنند روایات معتبر که مضامین آن را تأیید می
اي است که گاه تأویـل را بـر    اندازهاعتماد عاملی اصفهانی به برخی از مفسران به  .8ـ1ـ6

تر مـوارد  این رفتـار در بیشـ  . دهد به دست می اساس قول آنان و بدون استناد به معصوم
عـاملی  (تمـاد را در جـاي دیگـر ذکـر کـرده     به تفسیر علی بن ابراهیم قمی که دلیـل ایـن اع  

ــوط اســت )567ص ق،1419 اصــفهانی، ــ...و 533، 355، 319ص :ك.ر(.مرب ــر  ۀ؛ نمون دیگ
نیز مواردي را از مفسران تـابعی یـا اصـحاب ائمـه      )تفسیر مقاتل بن سلیمان ةدربار 295ص

مجاهـد؛   ةدربار 514ص :ك.رنمونه براي (.گیرد نقل و به عنوان تأویل یا بطن آیه در نظر می
  )شعبی 143صجابر بن یزید جعفی؛  102ص

  اقدام  منبع تا خود امام مؤلفدر مواردي بسیار اندك به ذکر سند روایت از  .9ـ1ـ 6
 و فی تفسیر القمی عن أبیه عن النضر عن حمید عن أبی عبداهللا«: مثال رايب ؛کرده است
در مواردي هم سند کاملی را صورت نداده و با عباراتی چون  البته )59ص(». ...قال
توان  گونه موارد میدر این )63ص :ك.ر(.به اختصار دست زده است» بعض اصحابه«عن 
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ارزیابی آن به نتایجی دست یافت که در صورت محتـواي   ةبا بررسی رجال سند، دربار 

  .پذیرش نگریست ةمقبول، حدیث را به دید
  

  ارزیابی متنی .2ـ6
نگاه باطنی بر کتاب، در نخستین گام باید این ارزیابی را به موارد بیان  ۀبه غلب توجهبا 

 محتواي روایات مربوط به این حوزه. اختصاص دهیم قرآنشده به عنوان تأویل و بطون 
برخی از موارد آن ممکـن  . دکرارزیابی  در عرضه بر مبانی اعتقادي استوار امامیه را باید

، که تفکّـر یـا روش اخبـاري دارنـد     گروهی از امامیهاي باشد که از منظر  گونهاست به 
گرا کامالً قابـل  ، ولی از سوي اصولیان و مفسران اجتهاددرست و خوشایند به نظر رسد

 قرابتگري  که با اخباري مؤلفنظر گرفتن عصر حیات  ویژه با دراین مطلب به .نقد باشد
   .یابد ت میداشته، اهمی

و  قرآنکه گاه در شأن  ی به عنوان بطن آیات مطرح شدهمطالب ،منابع رواییدر برخی 
تا حد  االنوار ةمرآکتاب  ،از این جنبه. مورد اشاره در آن روایت نیست نیز اهل بیت

کـه بـه   ) 26: هبقـر (»ما فوقها«و » بعوضۀ«کلمات  ةاز جمله دربار. زیادي منزّه مانده است
، )158ص ،1ج ق،1416 بحرانـی، (انـد  تأویـل شـده   و رسول خدا ترتیب به علی

اي به وجود چنین تأویلی، معارض داشتن آن را نیز متـذکّر   عاملی اصفهانی تنها با اشاره
 عاملی اصفهانی، :ك.ر(.پردازد کم نپذیرفتن آن می شده است و از این طریق، به رد یا دست

  )164ص ق،1419
د، کـر توان با عرضه بر اصول امامیه اعتبارسنجی  اي از مواردي که می به عنوان نمونه

ن بپذیرند، ااین موضوع را ممکن است برخی اخباری. قابل ذکر است قرآنتحریف بحث 
اب را دوم کت ۀکه مقال ـمؤلف. باشد مقاومت بسیاري دیگر می مورد انکار و در حالی که

از شیعه و اهل به طور جداگانه روایاتی را  ـاختصاص دادهمبحث ن در چهار فصل بدی
، انهمـ  :ك.ر(اسـت  قرآنکند و در صدد اثبات تحریفی از نوع نقصان در  سنّت نقل می

منافـات   که بدیهی است با اعتقادات راستین شیعیان و تعالیم معصومان )73ـ62ص
و  قـرآن بـاب تغییـر   به ذکر اقوال علماي شـیعی در   ،وي در فصل آخر این بخش. دارد

، انهمـ  :ك.ر(.شـمرد  ییـر را باطـل و ناکـافی مـی    رداخته و استدالل منکران تغعدم آن پ
   )87ـ83ص
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قابل اشاره و به آن  مؤلفو رویکرد  قرآنتحریف  ۀمطلبی که به طور خاص در زمین
آورده و بـه  خود است که عاملی اصفهانی در کتاب » حدیث زندیق«اشکال است، محلّ 

بلکـه آن را   ،لی تحلیل و انتقادي ارائه نـداده نکات و مطالب آن پرداخته، و شرح برخی
فصل  ـدوم مقدمۀ، 83ـ73ص، انهم :ك.ر(.صحیح و صادر شده از منبع علم دانسته است

که در کتاب احتجاج ابومنصور طبرسی آمده و عاملی نیز  ـدر حالی که این مطلب )سوم
 ،نظران نبوده، بلکه از دید بعضی از صاحب »روایت«در واقع  ـنقل کرده استمنبع از آن 

تناقض وجـود   قرآنپنداشت در  هاي مفصلی است در پاسخ یک زندیق که می استدالل«
دهد و شاید همه یا  نسبت می گو را به امیرالمؤمنینوآن گفت )طبرسی مذکور(دارد و

هایی  بیشتر آن فرضی بوده تا موارد استدالل و جدال احسن نشان داده شود، هر چند پاره
با این  ـگو راوهمین دلیل، این گفتبه . از روایات هم در البالي آن گنجانده شده است

 ».تنقل نکرده اس )احتجاجصاحب (کسی جز او ـول و تفصیل و ناهماهنگی و آشفتگیط
  )199ص، 1379معرفت، (

  
  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآتفسیر  بودن باطنی ۀبررسی شبه .7

و  االنـوار  ةمـرآ  ةدربار ـنظران غیر شیعی ویژه در بیان صاحبـ بهشبهه یا انتقادي که
در . اسـت » نماد تفسیر باطنی شیعه دانستن این کتاب«مطرح شده است،  االسرار ةمشکا

  . هایی به آن خواهیم پرداخت هاي ایجاد شبهه و پاسخ این بخش به نظریات، زمینه
  نظران صاحب آرايبیان  .1ـ7

هاي اینترنتی و  هاي اخیر با گسترش شبکه در آغاز مناسب است اشاره کنیم که در سال
هاي  استفاده از آن به لحاظ هدف و مخاطب، در بسیاري موارد با ایجاد پایگاهفراگیر شدن 

، از این وسیله یا امکان در جهت مقاصد دینی یا مذهبی  متن کتب ۀکالمی و ارائـ اعتقادي
مجهول آن کازرونی  مؤلفو  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآدر مورد . شود برداري می بهره

جدید به  توجه ةدهند توان به دست آورد که نشان هاي غیر شیعی می»موقع«نیز مطالبی از 
  شـیعه   معرفـی مکرّر همراه با انتخاب و تقطیـع محتـواي ایـن اثـر، بـراي       ةآن و استفاد

پیش از آن نیز نویسندگانی از اهل سنّت در آثار خود بـه  . هاي خود است مطابق دیدگاه
توان از دو دانشـمند   از جمله می ؛اند نگریسته تردید با دیدة االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ

  :معاصر نام برد
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  )ق1367وفات (عبدالعظیم زرقانى محمد .1ـ1ـ7 

در بخش مربوط به تفسیر شـیعه، آن را   مناهل العرفان فی علوم القرآنوي در کتاب 
گاه با هدف  شمارد، آن یکی از اقسام تفسیر به رأي مذموم و در جهت اهداف کالمی برمی

با (االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآبه کتاب » تنها«معرفی تفسیر شیعه، در کمتر از یک صفحه 
ـ   ،تفسیراین «: نویسد کند و می اشاره می) مؤلفاشتباه در ذکر نام  ل تأویالتی مشـابه تأوی

تفاسیري ارائه داده مانند دین،  "ارض" ةبراي واژ مؤلفمثال،  باطنیه را در بر دارد؛ براي
 .هاي گذشته و موارد دیگر ، شیعیان، قلوبی که جایگاه دانش است، اخبار امتامامان

معنـایش بـر    لفظی را کـه ) االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ مؤلف(بینی وي بدین ترتیب می
کند، و تنهـا چیـزي کـه او را     کسی پوشیده نیست، بدون دلیل بر معانی غریبی حمل می

اش اسـت و ایـن    مـذهبی وار شدن بر مرکب هوا و تعصـب کور بدین سو سوق داده، س
   )77ص ،2ج، انهم(».یان استئاي در حد باطنیان و بها تردید گمراهی بی
  )م 1977ـ1915(حسین ذهبیمحمد .2ـ1ـ7

 االسـرار  ةمشـکا و  االنـوار  ةمرآ معرفیت انتخاب و ، علالتفسیر و المفسروناو در کتاب 
ش بـه طـور خـاص قلمـداد کـرده،      مؤلفعقاید امامیه به طور عام و  معرفیت آن در را قابلی
مطـابق   قـرآن آن را براي آگاه شدن از تأثیر اعتقادات مفسر بـر تفسـیر و تنـزّل دادن     ۀمطالع

تـرین  را مهـم  االسـرار  ةمشکاو  االنوار ةمرآ ،ذهبی. شمرد ناپذیر میامیال شیعی خود اجتناب
 )46، ص2ج، همـان (و مرجع مهم تفسیري امامیـه  )43، ص2ج ق،1396 ذهبی،(تفسیر شیعه

  نویسـد کـه بـا وجـود دسـت نیـافتن        مـی  خل مقدرقلمداد کرده است و خود از باب دفع د
عاملی، به عوض و جایگزین بزرگـی از آن در دارالکتـب المصـریه دسـت     » تفسیر«به اصل 

را بــراي ذهبــی رونمــایی کــرده  مجیــد قــرآناو در فهــم  يو آرا مؤلــفیافتــه کــه روش 
 يبر اسـاس اخبـار رسـیده از علمـا     قرآنبه بیان معانی  مؤلف«به اعتقاد او  )جاهمان(.است

نهایـت اینکـه بـه    . بند استـ پایچه به صراحت و چه با استنتاج از اخبار عام ـاهل بیت
 ».تساب آن به ایشـان نیـز جـاي تأمـل دارد    نصحت این احادیث اعتمادي نیست و درستی ا

  )49، ص2ج، انهم(
  به عنوان تفسیر باطنی االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ معرفیهاي  زمینه .2ـ7

ترین زمینه را خود کتاب فراهم کرده است، زیـرا بـا   باره، بیشرسد در این  به نظر می
عاملی، برخی مطالب و نوع عملکرد او نسبت به  توجهوجود دانش باال و تألیفات قابل 
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مطالبی  مؤلف. در این کتاب، قابل نقد و گاه نیازمند اصالح است قرآنروایات و بطون 
ویژه اگر به کند، را به ذهن متبادر می گري صرف ین نگاه، باطنیاولبیان کرده است که در 

از جمله عـاملی در  . با نوعی تقطیع و جدانگري به مطالب کتاب به سراغ آن رفته باشیم
ترین امور، وجود ظاهر و  ترین و روشن یکی از بدیهی«: نویسد همان صفحات آغازین می

وایات مستفیض به ، بلکه از راست قرآن کریمباطن و تفسیر و تأویل براي هریک از آیات 
   )6ص، انهم(».هفتاد است) یا(آید که تعداد بطون هر آیه هفت و دست می

پـردازي از جمـالت او بعیـد     عالوه بر آن، امکان برداشت اغراض کالمی براي بطن
او . امامت و اثبـات آن پیونـد زده اسـت    ۀلرا با مسئ قرآنباطن  ،نیست، زیرا به تصریح

کند که بطون و تأویل آیات و  رسد، بیان می احادیث بسیار که تا حد تواتر می«: نویسد می
است؛ همه یا اکثر آیات فضایل و  ها در شأن ائمه تنزیل و تفسیر آنبلکه بسیاري از 

یا اکثـر آیـات تـوبیخ و    یاي آنان است؛ همه اولانعام و مدح و اکرام در حقّ اهل بیت و 
بـراي   قـرآن  ۀبلکه همـ  ،استتشنیع و تهدید و تفظیع در مورد مخالفان و دشمنان آنان 

آنان و بیان علوم و احکام و امر به ) شأن(و معلوم داشتنِ راهنمایی به سوي اهل بیت
 امت و والیت قرار داده است،را در دعوت به ام قرآناطاعت آنان نازل شده؛ خداوند بطن 

با این بیانات  )جا همان(».گونه که ظاهرش را در دعوت به توحید و نبوت و رسالتهمان
دسـت کشـیده و    قرآنله ظنین شویم که عاملی، از ظاهر ئشاید ما نیز به این مس ،صریح

 ـشان شان و یا دشمنان خودشان یا دوستانـ  را به اهل بیت رسول خدا قرآندلیل تمام  بی
اتّفاقاً عاملی از عملکرد سایر مفسران نیز انتقاد دارد که چرا اکثر علماي ما . کند تأویل می

اند و جز اندکی موارد، از نقل  سکوت کرده و ارتباط آن به اهل بیت قرآنبطن  ةدربار
  )جاهمان(.اند ها مسامحه کرده آن

هـا را در   نخواهـد شـد و آن   قـرآن کند که متعرّض ظواهر آیات  از سوي دیگر تأکید می
از بیان تمام موارد مـرتبط  «: دادخواهد باال به عنوان مکمل مطالب بطنی قرار  حاشیه و دست

 ،هـاي روایـت   و ویژگـی  که اشاره به ظواهر خاصبا ظواهر آیات پرهیز کردم، مگر مواردي 
  اقتضاي مقام و ها حتمی باشد، که در آن صورت نیز به  الزم بوده و تصریح به بعضی از آن

  )7ص، انهم(».مناسب روند و روش خود رفتار خواهم کرد
به اصول کلّی  توجهکتاب، بدون  ۀگان عنوان و متن مقدمات سه ۀدر مجموع با مالحظ

  پردازي امامیه و نیز بدون آگاهی از اسرار و کارکردهاي باطن در نگاه امامان حاکم بر بطن
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  .شود تر می گري به آن سنگین باطنی ۀنگاه بدبینان معصوم 

  
  نقد و بررسی صحت این انتساب .3ـ7

در پاسخ به ، ه شدتفسیري و باطنی بودن کتاب گفت ةتر دربار با مرور مطالبی که پیش
  :به چند نکته ضروري است توجه ،انتقادات فوق

  یا یک مکتب ،یک کتاب .1ـ3ـ7
در این کتاب و ارتباط دادن بطـون بـه   به نظر ما با وجود غالب بودن رویکرد باطنی 

صرف ذکـر  . دنی براي تفسیر امامیه قلمداد کرتوان آن را کتابی باط امامت و امامان، نمی
ش نیست، چه رسد از مؤلفاز سوي  حتیمطالبی در یک کتاب، دلیل صحیح دانستن آن 

ه ضمن ارزش امامی. کیشان او که چه بسا به کتاب وي التفات چندانی هم ندارند سوي هم
احادیث اذعان  ۀهاي راه یافته در مجموع نهادن و بهره بردن از روایات در تفسیر، به آسیب

لـذا در مواجهـه بـا     ،و آگاهی دارد و همواره درصدد شناسایی و پاالیش آن بوده اسـت 
روایات باطنی موجود در منابع تفسیري یا روایی امامیه دقّت کافی نیاز است تا یـک یـا   

 ،به بیان دیگر. ث، عامل بدنامی و نسبت دادن اعتقادات نادرست به ایشان نگرددچند حدی
 ةذکر شده، با عقیـد  ــ امامیه یا غیر آنباید میان روایتی که در یکی از منابع یک مذهب

ال یا فردي خاص و یا به تناسب ؤگاه روایتی در پاسخ س. تمام پیروان آن تفاوت قائل شد
ال یا شـرایط زمـانی و   ؤبه متن س توجهوم صادر شده که بدون موضوعی از لسان معص

آمیز را بـه عنـوان    شویم، حال اگر این مطالب ابهام مکانی بیان آن، با ابهاماتی مواجه می
کنیم، جانب تحقیق و دقت را رعایت  معرفیاعتقاد و عمل پیشوایان و پیروان این مکتب 

  .مکتب فکري شیعه نیست ةلذا این یک کتاب است و نمایند ایم، نکرده
  نگري لزوم جامع .2ـ3ـ7

و مذهب او، باید سایر مطالـب    براي داوري نسبت به کتاب و کشف اعتقاد نویسنده
وي را نیز در نظر گرفت، نه با تقطیع و بزرگ کردن چند نکته که مورد اتّفاق تمام عالمان 

را باید دید،  مؤلفسایر آثار  حتی. هایی دارند آن مذهب هم نیست و به آن نقدها یا تکمله
 گردد در اثر بعدي خود از نظر سابق برمی امانویسد،  چه بسا شخصی در کتابی مطلبی می

ی را در تفسـیر، بـا   چنـین بایـد روش عـاملی اصـفهان    هم. کند و این رجوع را اعالم می
ان د، شاید ادعا یا نظري داشته است، اما خود بـد کرتاب مقایسه کمات سخنانش در مقد
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تحقّق این تحقیق بـه دلیـل موجـود     البته. ملتزم نبوده و به نحو دیگري رفتار کرده باشد
  .عملی نیست االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ» تفسیر«نبودن 

  تفاسیر امامی ۀمجموع .3ـ3ـ7
بـوده   قـرآن نگارش کتاب احساس کمبود و خأل موجود در تفسیر  ةانگیز ،عاملی ۀبه گفت

انتقاد او از سکوت و تسامح سایر مفسران در نقل روایات بطنی و ارتباط آن بـه اهـل   . است
پـردازان   بطن دهد که روش باطنی در تفسیر امامیه غالب نبوده است و آنان نشان می بیت

تفسـیر بـاطنی شـیعیان     ۀاند تا چه رسد که این کتاب بتواند نماد و نمون قوي و مصرّي نبوده
کتـب تفسـیر و    ۀرا بایـد در مجموعـ   االسـرار  ةمشکاو  االنوار ةمرآ ،از این رو ؛اد شودقلمد

 ۀاگر این کتـاب را بـه تنهـایی در نظـر بگیـریم، نتیجـ      . علوم قرآنی امامیه دید و بررسی کرد
جانبـه دیـدن کتـاب و عـدم      یک. گري امامیه خواهد بود بدیهی آن اعتقاد پیدا کردن به باطنی

) آیـد  مـی ش بـه صـراحت بر  مـؤلف که از سخن (به بعد تکمیلی آن نسبت به سایر کتب توجه
  .اوست ۀوي بر اساس یک جمل ةمانند تقطیعِ سخنان یک شخص و داوري دربار

  االسرار ةمشکاو  االنوار ةی عالمان شیعی به مرآتوجه کم .4ـ3ـ7
آن بـه طبـع    اي که از مقدمهدر حد  حتی(االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآرسد که  به نظر می

زیـرا از یـک سـو، بـا آن کـه       تمام به آن، جایگاه متفاوتی دارد،ت و اهاز لحاظ اهمی) رسیده
و   القـدر سـتوده   آن را به عنوان فردي دانشمند و جلیـل  مؤلفپردازان و عالمان شیعی،  سیره

 االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآاند، نسبت به کتاب  سایر کتبش را با اوصاف و تفصیل برشمرده
  :توان به عوامل زیر مربوط دانست ی را میتوجه این کم. اند برانگیزي داشتهوي برخورد ابهام

  نقصان کتاب. 1ـ4ـ3ـ7
ناقص بودن یا مفقود شدن بخش تفسیري  ةبه توضیحات صفحات قبل دربار توجهبا  
  .قابل تصور و تحقّق نیست، مرجع بودن اثري چنین ناتمام االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ
  جامع و مانع نبودن. 2ـ4ـ3ـ 7

بجا و مفید از کتاب مرجع باید دو ویژگی جـامع و مـانع بـودن در آن     ةبراي استفاد
 بدین معنا که استفاده از آن، مخاطب را از مراجعه به سایر کتبِ نظیـر . لحاظ شده باشد

ارتباط با قصد خواننده نیز در آن ر الزم و بینیاز سازد و اطّالعات غی بی) قبل یا بعد از آن(
. کنونی وجود ندارد االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآهیچ یک از این دو معیار در  اما. نباشد

، و است قرآن کریمزیرا روایات خاصی در آن گنجانده شده که مربوط به تنها یک بعد از 
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پرداخته، در حدي نیست که نیاز تفسیري مراجعه کننده را برآورده ظواهري هم که بدان  

تفسیر  ةزیرا بسیاري از مطالب مطرح شده در آن از حوز ،از دیگر سو، مانع نیست. سازد
  .جو داردوخارج است و بهره بردن از مباحث تفسیري آن، نیاز به جست

  بعد باطنی ۀغلب .3ـ4ـ3ـ7
، عملکرد قرآنتوأم به ظاهر و باطن  توجهبر  اهل بیت ۀبه تأکید و توصی توجهبا 

بنابراین براي  ؛اختصاص نیافته است قرآنویژه در تفسیر به طور محض به باطن علما به
ترین تأکیـدش بـر بـواطن    کم بیش نوشته شده یا دست قرآنبطون  ةکتابی که صرفاً دربار

قابل ذکر است کـه  . تظار داشترا از سوي بزرگان شیعی ان مهمیتوان اقبال  است، نمی
امري صحیح و پذیرفته و مبتنـی بـر    با اهل بیت قرآن کریمیات آاصل ارتباط بطون 

محدود کـردن   ،چیزي که هست. و نیز اصول اعتقادي استوار امامیه است معتبرروایات 
اثبات امامت در باطن  ۀادلّمنحصر دانستن و از طرف دیگر  ،این پیشوایان به قرآنباطن 
، از افراط و تفریط دادن به روایات توجهز سوي عالمان امامی رد شده و با اهمواره  ،قرآن

در منابع روایی قابل این ارتباط،  ۀدر زمینروایات استواري که  ۀاز جمل. اند بر حذر داشته
  :دکر توجهتوان به موارد زیر  یابی است می دست

 »و ما تُغْنی الْآیـات و النُّـذُر عـنْ قَـومٍ ال یؤْمنُـونَ     « ۀدر پاسخ سؤالی راجع به آی امام صادق
 )207، ص1ج ،1365 کلینــی،(».الْآیــات هــم الْأَئمــۀُ و النُّــذُر هـم الْأَنْبِیــاء «: فرمــود )101: یــونس(

) 43: نحـل (»الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُم ال تَعلَمـونَ فَسئَلُوا أَهلَ « ۀمفهوم آی ةدربار چنین از حضرت رضاهم
  )211، ص1ج، انهم(.دندکر معرفیاهل ذکر  را) اهل بیت(پرسش شد و ایشان خود

ارتباط  در روایات با امامان و مفردات قرآنی نیزیات، برخی مفاهیم آعالوه بر مفاد 
لَم تَرَ إِلَى الَّذینَ بـدلُوا نعمـت اللَّـه    أَ « ۀمفهوم نعمت در آیاز  تعبیر امام علی اند، مانند یافته
و أَنْ « ۀطریقه در آی ةدربار و روایت امام باقر )217، ص1ج، انهم()28: ابراهیم(»...کُفْراً

  )220، ص1ج، انهم :ك.ر(.)16: جن(»لَوِ استَقاموا علَى الطَّرِیقَۀِ لَأَسقَیناهم ماء غَدقاً
  قابل مراجعه هاي دانش. 4ـ4ـ3ـ7

 اینرسد  به نظر می! توانست مرجع کدام دانش باشد؟ می االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ
 قـرآن ، زیرا براي فقیهان در صدور فتوا و جـواب اسـتفتاء، ظـاهر    ی نداردپاسخپرسش 

. د یک مرجـع روایـی مناسـب نیسـت    لذا این کتاب از جهت فقهی در ح حجیت دارد،
 رایج این ةدربرداشتن مباحث مرتبط با علم کالم، از استدالالتی به شیوچنین با وجود هم
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علم برخوردار نیست و اغلب به ذکر روایات اکتفا کرده است، و سیره و آثار متکلّمان به 
تنها مطلبی . ی نداردتوجهبه لحاظ تاریخی و اجتماعی نیز سخن قابل . دیگري است ۀگون

است و بدیهی  قرآنکه شاید صورت کتابی مرجعی به آن ببخشد، معجم الفبایی واژگان 
بعد باطنی و تأویلی  ۀبا در نظر گرفتن مجدد غلب اما ؛کلمه تعداد کمی نیست 1200است 

براي لغات موجود در آن نیز از رقم بسـیار کمـی     در این کتاب، درصد احتمال مراجعه
از هاي مذکور  خاصی براي هیچ یک از گروه ةمورد استفاد ،از این رو ؛شود ردار میبرخو

  .یافتتوان  نمی االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآکتاب 
  زمانی از منابع رواییتأخّر  .5ـ4ـ3ـ7

به منابع روایی و تفاسیر متقدم ارجاع و استناد داده؛ منابعی که اغلب به طـور   مؤلف
کامل در دسترس است و مکرّر به چاپ رسیده است و نویسـندگان زیـادي نسـبت بـه     

که تر آن مهم. اند آثار اقدام کرده سندي آن ـتحقیق، تصحیح، تحشیه، انتخاب، و نقد متنی
لـذا بـا    ،یابنـد  تري مـی  ارزش افزون ،تر باشند نزدیکهرچه به عصر معصومان   این کتب

و  االنـوار  ةمـرآ وجود این منابع، نیازي به کتاب متأخّر و به اصطالح دست دومی چون 
    .نیست االسرار ةمشکا

نه در درون مقدمات این کتاب، دلیلـى بـر   «در مجموع به اعتقاد برخی نویسندگان، 
اى از رجوع شیعه به این کتاب به عنوان  نشانه مرجع بودن آن وجود دارد و نه در خارج

مات و مطالب آن اسـتناد  هاى تفسیر به آن مقد نه در کتاب شود، مرجع تفسیرى دیده مى
شده و نه در محافل و دروس تفسیر، ذکر این کتاب و استناد به مطالب آن شایع و رایج 

 ةتفسـیر و شـیو   آن باشـد کـه ایـن    ۀاست، و حتى چه بسا چاپ نشدن این تفسیر نشان
  )102ـ101ص ،1386بابایی، (».تفسیرى آن مورد اعتناى شیعه نبوده است

  
  گیرينتیجه

  :توان به نکات زیر دست یافت هاي این پژوهش می بندي یافته از جمع
 در کنار تفسیر(اي به بطن آیه مفسران امامیه با استفاده از روایات، اشارهاز ي بسیار .1

، باشـد  قـرآن تمام روایات باطنی حاوي  ،کتابی که به طور خاص اما ،اند داشته) ظاهري
  .دشو  یافت میکمتر 
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را تفسیر باطنیِ  االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآنظران غیر شیعه، کتاب  برخی صاحب .2 

اثر به حالی که  در ،اند کرده معرفیگري محض به شیعه  شیعیان و دلیلی بر انتساب باطنی
ي از آیات است و هرگز معرّف ا پارهباطنِ  ةصرفاً مشتمل بر روایاتی در حوز ،دست آمده

  .رویکرد باطنی نیست ۀبر پای قرآنتفسیر کاملی از 
توان نتیجه گرفت که  می االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآ ةها دربار از شواهد و گزارش .3

تفسیري است که براي  مقدمۀبلکه  ،کتاب موجود تفسیر نیست امااصل آن تفسیر بوده، 
بحرانـی   البرهـان تفسـیر  تألیف ف قصد نگارش آن را داشته است، و ارتباطی نیز با ؤلم

  . ندارد
همچون نقصان کتاب، جامع و مانع نبودن،  ،گفته شددر مقاله بر اساس دالیلی که  .4
تفسیر یا غیـر آن   ۀتواند مرجع مهم شیعیان در زمین بعد باطنی، کتاب مذکور نمی ۀو غلب
  . باشد
کتب تفسیر و علوم قرآنی  ۀرا باید در مجموع االسرار ةمشکاو  االنوار ةمرآکتاب  .5

اعتقاد پیدا کردن  ،بدیهی نگاه استقاللی بدان ۀنتیج ،امامیه بررسی کرد، در غیر این صورت
  .گري محض توسط امامیه خواهد بود به باطنی

ارزیـابی  » روایـی «توان روش عاملی را  موجود، می مقدمۀو  مؤلفبر اساس بیان  .6
به مواردي که به اجتهاد و تعمیم تأویالت موجود در روایات براي آیات  توجهبا  اماکرد، 

بدون نصوص تأویلی پرداخته است، باید روش او را ترکیبی از روایی و اجتهادي به شمار 
  .آوریم
ذکر شده  یا منقطع االسنادمرسل ورت و به ص غیر مسندغالباً  روایات کتاب مذکور .7

در . و مصداق حدیث ضـعیف اسـت   در نتیجه از اعتبار کافی برخوردار نیستاست که 
توانـد مصـداق    موارد اندکی نیز به صورت مسند نقل شده است و درصد کمی از آن می

که بـا مبـانی    شود در ارزیابی متنی روایات، مواردي دیده می .حدیث صحیح تلقّی شود
  .تقادي امامیه در تنافی استاع

  
  
  

  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 ...عاملی اصفهانی و تعامل با روایات باطنی با رویکرد به   35

  :هانوشتپی
قرآن شود، روایات مربوط به ویژگی دوبعدي  منظور از آنچه در این نوشتار به روایات باطنی یاد می. 1

 از جنبۀ ظاهر و باطن داشتن، و روایات کاشف از بطن آیات قرآنی است که از معصومان مجید
 .صادر شده است

و  226، 208، 199، 182، 149، ص1ق، ج1403تهرانی، : ك.اطالع از برخی مشایخ وي ر براي. 2
 :ك.ر مـورد شـاگردان او،   و در /51، ص1، جق1357قمى،  /443و  442، صق1406صدر،  /249

 .52، ص1ق، ج1357قمى،  /13، ص11ج؛ 256 و 137 ،135 ،30، ص1ج ق،1403 تهرانی،
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