
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID

 

1 

 

 تاویالت اهل بیت)علیه السالم(در سوره یس          
 

 
                   محمدهادی قهاری کرمانی                       

 استادیار گروه معارف اسالمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان
  ghahari@uk.ac.ir           

  سید محمد مهدی علوی        
واحد یزد اسالمیری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاددانشجوی دکت  

mahdialavi935@gmail.com    

  چکیده
و و ریچه ای نشودن دیکی از آموزه های اهل بیت )علیهم السالم( در بیان معارف قرآن کریم که از روایات به دست می آید گ

بر  ران افزونقآیات  ه نام تاویل است که در پرتوی آن معانی ومصادیق باطنی آیات قرآن استخراج می گرددهماهنگ با زمان ب

یق رآن از طراویل قتآنچه از ظاهر آنان استفاده می شود دارای الیه های باطنی و تاویل است و بهترین راه دست یافتن به 

س یدر سوره  لسالم(سوال است که انواع تاویالت اهل بیت )علیهم ا معصومین می باشد این مقاله در پی یافتن پاسخ به این

حلیلی ت -وصیفیروش ت کدام است؟ در این راستا روایات تاویلی مربوط به سوره ی مذکور از بین روایات تفسیری استخراج و با

لیهم ی از اهل بیت)عوایت تاویلر 18اکه جمع آیه از تاویل برخوردارند 13آیه در این سوره تعداد  83مشخص شد که از مجموع 

وایت از نوع معنای ر 15روایت از نوع روایات مصداق باطنی است و  3روایت  18( در ذیل این آیات آمده است از این السالم

یشان امخالفان  ووستان و د)علیهم السالم(باطنی می باشد . الزم به ذکر است که در این روایات آیات قرآن عمدتا به اهل بیت 

 اویل شده است.ت

 : تاویل،رایت تاویلی،باطن،یسواژگان کلیدی

 

 

 

 

  مقدمه
شود ترین رمز ماندگارى قرآن در بستر طوالنى زمان است. این ویژگى سبب مىناپذیر قرآن اولین و اصلىژرفاى نهایت

اید، از پویایى درونى و همیشگى نمظاهر ثابت مىبرخوردار گردد و آنچه به« نامحدود»از ظرفیتى « محدود»ظاهر اى بهمجموعه

برخوردار باشد. ظرفیت نامحدود قرآن که برآمده از بطون آن است، در صورتى که به فعلیت برسد و متناسب با نیازهاى زمان 

هاى گوناگون پاسخى شایسته کند و به حاجات آنان در عرصهتفسیر گردد، با زندگى و نیازهاى مؤمنان ارتباط برقرار مى

یاد شده است. برخوردارى یك سخن یا متن مکتوب از تأویل « باطن»و « تأویل»در روایات از ژرفاى نامحدود قرآن به  دهد.مى

کند، مفاهیم و مطالب دیگرى را نیز در خود و بطن، به این معناست که آن سخن یا متن عالوه بر آنچه با ظاهرش عرضه مى

ستخراج کرد. یکی از آموزه های اهل بیت )علیهم السالم( در شیوه تفسیر و بیان توان آنها را ادارد که با سازوکارى ویژه مى

است که در پرتو این « تأویل»معانی قرآن کریم که از روایات به دست می آید گشودن دریچه ای نو و هماهنگ با زمان به نام 
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کتب تفسیر روایی، روایات تفسیری از  روش نکته های شایسته از مصادیق جدید و معانی باطنی آیات به دست می آید. در

روایات تأویلی تفکیك نشده است؛ در این پژوهش سعی بر آن است روایات تأویلی اهل بیت )علیهم السالم( درسوره یس 

  استخراج، ترجمه و نوع تأویل آنها مشخص و در اختیار اهل علم و معرفت قرار گیرد.

 :بحث پیشینه
ی رشته ان کریم بهطه با تفسیر روایی و تاویل قرند البرهان، تفسیر القرآن الکریم،و... در رابها و کتب گوناگونی مانپژوهش 

 تحریر در امده است که برای نمونه دو مورد را ذکر میکنیم:

 تفسیر فرات الکوفی:

ن کتاب از کتب . ایاست منتشرشده عربى زبان به شیعى غالبا اخبار و روایات اساس بر قرآن تفسیر موضوع این کتاب در

 تفسیری روایی شیعی است.

 ( پرداخته استلیهم السالمبیت )عوجه اشتراک: این کتاب به بیان روایات تفسیری و تأویلی اهل

ا در ه است؛ امنگردید مذکور روایات تاویلی از روایات تفسیری تفکیك نشده ونوع تاویل آیه نیز مشخص وجه افتراق: در کتاب 

 صورت پذیرفته است. این پژوهش این دوکار

 تفسیر نورالثقلین عروسی حویزی

 اند این کتاب به جمع اوری و بیان روایاتی پرداخته که به نوعی با ایات قران ارتباط داشته

 وجه اشتر اک: این کتاب به بیان روایات تفسیری و تأویلی اهل بیت )علیهم السالم( پرداخته است.

این  ست اما دراردیده ت تفسیری در این کتاب تفکیك نشده است ونوع تاویل نیز مشخص نگوجه افتراق: روایات تاویلی از روایا

 پژوهش این دو امر در رابطه با سوره یس مشخص شده اند.

 

 مفهوم شناسی
 تاویل در لغت:

به « اول»بوده است در کتاب تهذیب اللغه که یکی از قدیمی ترین معجم های لغوی است، آمده است: « اول»تاویل از ماده 

تاویل تفسیر ما یوول الیه »( همچنین جوهری در صحاح می نویسد:آل یعنی رجع)برگشت( و1975معنی رجوع است)ازهری،

ابوالعباس احمد بن »( ابن منظور در لسان العرب می نویسد:از 1956جوهری،«.)الشی، تاویل تفسیر سرانجام و عاقبت شی است

ت :واژه های تاویل، معنی و نفسیر یکی هستند. از لیث نیز نقل شده است که گفت: درباره ی تاویل سوال شد. وی گف  «یحی

اول »تأویل، تفسیر کالمی است که معانی مخالف دارد و بیان آن جز با کالم دیگر ممکن نیست.ابن منظور می افزاید:  و تأوّل

را چنین معنا   « 39تَأْوِیلُهی، یونس  هِم یَأْت لَمََّا وَ»ی  وی آیه« دبّره و فسّره، آن را تدبیر و تفسیر کرد»یعنی « الکالم و تاوّله

او در این باره می افزاید:  بعضی نیز آیه را چنین معنا کرده « لم یکن معهم علم تاویله، دانش تاویلش با آنان نیست.» می کند: 

همان عقوبت است  که تکذیب در کارشان جامسران به هنوز ،»العقوبة من به التَّکذیب فى امرهم الیه یؤول ما یأتهم لمّا» اند:

 عاقبَةُ کانَ کَیفَ فَانْظُرْ قَبلهِم منْ ینَ الََّذ کَذََّبَ کَذلكَ »مىفرماید: که است آیه همین ادامه معنا، این دلیل«. نرسیده اند

 و رجوع محل تأویل یر،المص و المرجع التأویل» : است گفته که کرده نقل عبیده ابو از منظور ابن «39 یونس، الظََّالمینَ،

گرفته شده « اول»همچنین راغب در مفردات پیرامون این واژه می نویسد: تاویل از ریشه (1414منظور، ابن«)است بازگشت

بنابراین تاویل یك شیء، یعنی  (1412است به معنای رجوع و بازگشت دادن چیزی به اصل آن چیز است)راغب اصفهانی،

اصلی خودش؛ و تاویل لفظ متشابه یعنی: توجیه ظاهر ان به طوری که به معنای واقعی و اصیل  برگرداندن ان به مکان و مصدر

خودش باز گردد. تشابه گاه در گفتار )قول( است و گاه در کردار )عمل( تشابه در گفتار، زمانی است که ظاهر تعابیر به گونه ای 

ان در ذهن دیگران ایجاد شبه نمود؛ مانند متشابهات قران کریم  باشد که برای شنونده ایجاد شبه کند و یا بتوان به وسیله ی
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که به علت داشتن همین صفت )شبه انگیزی( گاه مستمسك منحرفان از حق قرار میگیرد و انان به دلخواه و بر اساس هوی و 

ظاهر کرداری مشکوک هوس ایات را در جهت فتنه انگیزی و اهداف پلید خویش تاویل میکنند. تشابه در عمل زمانی است که 

  و حیران کننده باشد.
  تاویل در اصطالح:

 می اشاره معانی آن ی ازبعض به جا این در که. است بوده توجه مورد بسیار قرآنی علوم پژوهشگران و مفسران نظر در تأویل واژه

 نموده بحث باره این رد خود، هاى نوشته در و داشته تأویل درباره ویژه اى نظریه که است کسانى جمله از  «تیمیه  ابن» .شود

 :معناست هس بین مشترک لفظ تأویل،: می گوید «تیمیه ابن» .میشود پرداخته او نظریات از برخى به جا این در. است

 ،»مجاهد و اسعب ابن «چون سلف علماى. بیان و تفسیر .2 .معناست این قرآن، تأویل از خداوند مقصود. خارجى .حقیقت1

  یتا(ب تیمیه، )ابن. است متأخَّران اصطالح که ظاهر خالف معناى .3 .کردهاند استعمال معنا نای به را تأویل

 شریفه آیات از: میفرماید لذا است، مبتنى آن بر و از نظر عالمه طباطبایی،تاویل حقیقتی است که هر شیء بدان باز می گردد

 با آن نسبت که است دیگرى حقیقت میفهمیم، را آن معانى و میخوانیم را آن ما که قرآن این وراى در که میشود استفاده

 قرآن معارف تمام که است خوانده« حکیم کتاب» را آن متعال خداوند همانکه است، مثل با ممثَّل و جسد به روح نسبت قرآن،

طه با واژه فوق همچنین در راب (1417 ) طباطبایی،.نیست آنها معانى و الفاظ سنخ از آن، و است مستند برآن آن مضامین و

آیاتِ  سیاق حقیقی آیه دانسته که در ظاهر لفظ آن نیست و در عین حال با مقصود فیروزآبادی میگوید: تأویل را بیان مراد و

لفظ، به  معنای ظاهری نیز تأویل را فاصله گرفتن از  ابن جوزیهمچنین  (1416فیروزآبادی، ) پیش و پس سازگار است

همچنین آیت اهلل معرفت  (1422)ابن جوزی،  .رو که معنای ظاهری لفظ پذیرفتنی نیست، دانسته از آنقرینه و دلیل استناد

پیرامون ایه فوق میفر ماید: تاویل مفهومی عام است که از آیه برداشت می شود و قابل انطباق بر جریانات مشابه است. 

( با توجه به تعاریف بیان شده منظور از تاویل در 87: ص 1386معرفت،) ات می باشدظهرشامل تنزیل و بطن شامل تاویل آی

 این پژوهش دیدگاه آیت اهلل معرفت است.

 باطن

 :باطن در لغت

فهانی در جای (همچنین راغب اص1404باطن به چیزی گفته می شود که در نهان و بطن زمین پدید می آید.)راغب اصفهانی،

 اُمَّهاتکم بُطُونِ فی اَجِنَّة اَنتُم اذوَ»: فرمایدمی خداوند. است بطون آن جمع که است بدن از عضوی بطن، دیگری میفرماید: اصل

قطه ی رسیدم. بطن ن آن عمق و بطن به یعنی وَقدبَطَنتُه،. «بودید مادرانتان شکم در هایی جنین شما که گاهآن ؛(32 نجم،)

 (1404)همان،به انچه که با حواس درک شود ظاهر و آنچه که  از حواس پوشیده باشد، باطن میگویند مقابل ظهر است و
 باطن در اصالح

ن ن و راسخااندیشمندا قرآن آیت اهلل مکارم شیرازی معتقد است: به چهره های دیگر الفاظ قران که تنها فهم یعنی قرآن باطن

 (1370در می یابند،باطن میگویند.)مکارم شیرازی، در علم و تشنگان حق و پویندگان راه، آن را

هربیان لفظی قران برخاسته از یك معرفت کلی و هر معرفت کلی برامده از یك  »:ایشان میفرماینددیدگاه عالمه طباطبایی

هر معرفت کلی تر است تا برسد به اصل قران که در لوح محفوظ است وهمه معارف قرانی از ان سرچشمه گرفته است.نسبت 

معرفت به معرفت باالتر از نظر داللت نسبت مثل به ممثل است،بنابراین ظاهر قران همان معنایی است که در مرتبه نخست از 

( همچنین عالمه 1374همان،)«مراتب معانی قران قرار دارد و بطون قران تمام معناهایی است که در طول همان معنا واقع است

هری و باطنی است، بدین قرار که هر معنا نسبت به معنای عمیق تر از خود ظاهر و نسبت طباطبایی قایل به نسبیت معانی ظا

 بطن ( همچنین آیت اهلل معرفت در این باره می فرماید: معناى1374به معنای ساده تر از خود باطن محسوب میشود )همان،

 آیات تمامى براى باطنى معناى این و گرفته قرار میشود، تعبیر« قرآن ظهر» به آن از که قرآن برونى و ظاهرى داللت مقابل در
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 آنکه مگر نیست آیه اى قرآن در بطن؛ و ظهر لها و الَّا آیة القرآن فى ما»:میفرماید آله و علیه اللَّه صلَّى اکرم پیامبر. دارد وجود

 تأویله، بطنه و تنزیله ظهره» : فرمود چیست؟ بطن و ظهر از مقصود :پرسیدند الساّلم علیه باقر محمد امام از«. دارد بطن و ظهر

 از نظر قطع با که است آن باطنى داللت قرآن، بطن «.. . . القمر و الشمس تجرى کما یجرى یکن، لم ما منه و مضى، قد ما منه

 مانند پیوسته لذا است، شمول جهان و همه جانبه و مى آید دست به قرآن متن از که است کلى موجود، برداشت هاى قرائن

 دور با قرآن، متن از که است همه جانبه و کلى برداشتهاى همان این) 1381 معرفت، ).است جریان در ماه و آفتاب نجریا

 چنین اگر. می باشد است آن مناسب که مختلف مکان هاى و زمان در تطبیق قابل و مى آید، دست به خصوصى قرائن داشتن

براى  را قرآن تداوم که است شمول جهان و کلى برداشتهاى همین لذا. میگردید ساقط دائمى استفاده قرآن از آینه هر نبود

 (1381 )همان،.است داشته نگاه جاوید و زنده همواره را آن و کرده تضمین همیشه

 انواع تاویالت اهلبیت )علیهم السالم(:

 و جری روایات الف :ردک تقسیم دسته به دو را)السالم علیهم(بیت اهل تأویلی روایات میتوان شد تأویل از که تعریفی به توجه با

 بطن. روایات ب تطبیق؛

ه در شأن آن ر از آن چواردی غیپردازند، یا بر مکنند بلکه یا به ذکر برخی از مصادیق میروایاتی که تمام مراد آیات را بیان نمی

 ان شده کهصداقی بیمها معنا یا نشود؛ اما روایاتی که در آشود روایات جری و تطبیق نامیده مینازل شده تطبیق داده می

 (1382شود. )شاکر، شود روایات بطن نامیده میمفهوم ظاهری و عرفی لفظ، آن را شامل نمی

صداق یا مده، مآتفاوت روایات جری و تطبیق با روایات بطن در آن است که آن چه در روایات جری به عنوان تأویل آیه  

ست ایات آمده ی در رواگیرد؛ اما گاهی مطالبها را در بر میصورت ظاهر و عرفی، آن مصادیقی است که عموم یا اطالق لفظ به

 ها ندارند.که الفاظ قرآن چنین داللت روشنی بر آن

م تقسی« طلقمیق الفاظ روایات بیان کننده مصاد»و « روایات بیان کننده مصادیق الفاظ عام»روایات جری و تطبیق به دو نوع  

 می شوند.

 یات بیان کننده مصادیق الفاظ عامروا-الف 

کُلَّ نفسٍ : »سوره مدثر 39-38بعضی از روایات بیان مصداق یا مصادیقی از یك مفهوم عام هستند. به عنوان مثال در ذیل آیه  

، اصحاب اشیعیان م وما »د: فرمایناز امام محمد باقر )علیه السالم( روایت شده که می« بما کَسَبت رهینةٌ الَّا اصحابَ الیمینِ

 (1409حسینی استرآبادی، «)یمین هستیم.

عام را  این لفظ اضافه به جمع معرفه است که مفید عموم است و روایت، مصادیق اکمل« اصحاب الیمین»در این آیه عبارت 

 کند.مشخص می

 ننده مصادیق الفاظ مطلقروایات بیان ک -ب 

ا وجود هی در آننه قیداند و هیچ گوهت ترکیب و هیأت، مطلق بیان شدهبسیاری از آیات قرآن کریم یا از جهت الفاظ و یا از ج

بدون  -امل استشکه اطالق لفظ یا جمله آن را  –ها بر هر یك از مصادیق ندارد. بدیهی است که حمل این الفاظ و جمله

قر از امام محمد با« مونین ال یعلهل یَستوی الذین یعلمون و الذ»سوره زمر:  9اشکال خواهد بود. به عنوان نمونه در ذیل آیه 

ات هستند. )فر دشمنان ما« الذین ال یعلمون»ما هستیم و « الذین یعلمون»فرمایند: )علیه السالم( روایت شده که می

 د.ن می کن( در این مثال، عبارت آیه مطلق است و روایت، مصادیق اتمّ و اکمل این الفاظ مطلق را بیا1410کوفی،

لسالم( ات )علیهم اهل بی که روایات جری و تطبیق به دو دسته تقسیم شدند؛ بنابراین درمجموع، روایات تاویلیبا توجه به این  

 .اهند گرفترار خوقدر یکی از سه دستة روایات بطنی، روایات تطبیقی بیان مصداق عام و روایات تطبیقی بیان مصداق مطلق 

 تاویالت سوره یس
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ارده از وت تأویلی روایا ارای تأویل هستند به ترتیب مورد بررسی قرار داده، سپس با توجه بهدر ادامه، آیات سوره یس را که د

از  ز سه دستهدام یك اکشود که این روایت در شود و مشخص میاهل بیت )علیهم السالم( به نوع تأویل آیه مورد نظر اشاره می

 روایات تأویلی قرار دارد.

 :۱آیه 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 یس

 تاویل:
 حدیث وجود داردکه به بیان تاویل این ایه پرداخته ان ها را ذکر می کنیم. 3در منابع روایی 

یّها السّامع عناه یا أمآله و  فاسم من أسماء النبیّ صلَّى اللَّه علیه و و امّا یس»از امام صادق )علیه السالم( روایت شده است: 

 (1363قمی، )علی بن ابراهیم« و معنای ان عبارت است: ای شنونده ی وحی.للوحی: واما یس از نام های پیامبر است 

لَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: إِنَّكَ (، وَ الدَّلِیلُ عَوَ آلِهِ لَیْهِیَسَ اسْمُ رَسُولِ اللَّهِ )صَلَّى اللَّهُ عَ»از امام صادق )علیه السالم( روایت شده که فرمود: 

امه ایه است که ت، وگواه این سخن ادرِیقِ الْوَاضِحِ: یاسین نام پیامبر اکرم اسعَلَى الطَّ -الَقَ -مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلى

اهیم )علی بن ابر ح و اشکار.مستقیم یعنی راه واض فرمود: صراط -صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  میفرماید: إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ؛ عَلى

 (1363قمی،

ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:   الدَّلِیلُ عَلَىآلِهِ، وَ یْهِ وَیس اسْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ»ق )علیه السالم( روایت شده که فرمود: از امام صاد

قَالَ: الْقُرْآنُ: یاسین نام پیامبر اکرم است  یمِرَّحِعَزِیزِ التَنْزِیلَ الْ قَالَ: عَلَى طَرِیقٍ وَاضِحٍ« صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلى»

ی، به راه مستقیم هست اده شدگاناز فرست مسلما تو« صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلى»و دلیل این سخن خداوندتعالی: 

 (1363،)علی بن ابراهیم قمی« تو بر راه اشکار که خداوند قران را نازل کرد قرار داری.

زو معانی جای که برای این حروف ذکر شده، از ان جهت که برای حروف مقطعه معنای ظاهری بدست نمی اید، لذا همه معانی

 .روند. به عبارت دیگر تاویل در این روایات از نوع معنای باطنی ایه می باشدباطنی این حروف به شمار می

 

 

 :۷آیه 

 رِهِمْ فَهُمْ ال یُؤْمِنُونأَکْثَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى

 آورندترجمه: وعده خدا در باره بیشترشان تحقق یافته و ایمان نمى

 تأویل: -1-1-1-1

 :کنیم می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منایع در
لَقَدْ »ه است که فرمودند: روایت شد« أَکْثَرِهِمْ لُ عَلىلَقَدْ حَقَّ الْقَوْ»در کتاب اصول کافی از امام صادق )علیه السالم( درباره آیه  

نُونَ قال بإمامة ده فَهُمْ ال یُؤْمِالم من بعهم السقال ممّن ال یقرَّون بوالیة علیّ أمیر المؤمنین و األئمّة علی أَکْثَرِهِمْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى

بیشترشان تحقق  دا دربارهعده ی خو»یقرَّوا کانت عقوبتهم ما ذکر اللَّه:  أمیر المؤمنین و األوصیاء علیهم السالم من بعده فلمّا لم

لمومنین مامت امیرابه ا« ندپس ایمان نمی اور»از کسانی که به والیت امیرالمومنین و ایمه ی پس از ایشان اقرار نکردند « یافته

 (1429کلینی،که خدا ذکر کرده است. ) و جانشینان بعد از او، پس از انجا که اقرار نکردند عقوبتشان ان چیزی است

ه به باطنی آی وع معناینبه والیت امیرالمونین وایمه تاویل شده است، لذا تاویل در این روایت از « الیومنون»در این روایت 

 شمار می رود.

 :۹آیه 
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 بْصِرُونال یُ فَهُمْ وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ 

 اى افکندیم تا نتوانند دید.ترجمه: در برابرشان دیوارى کشیدیم و در پشت سرشان دیوارى. و بر چشمانشان نیز پرده

 تأویل:
 :کنیم می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در

شَیْناهُمْ فَهُمْ هِمْ سَدًّا فَأَغْنْ خَلْفِا وَ مِوَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَدًّ»ر مورد آیه از امام صادق)علیه السالم( روایت شده که د

ی نَارِ جَهَنَّمَ فِذَا فِی الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَةِ هَةِ مِنْ بَعْدِهِ، لْأَئِمَّینَ وَ الَایَةَ أَمِیرِالْمُؤْمِنِعُقُوبَةً مِنْهُ لَهُمْ حِینَ أَنْکَرُوا وَ»فرمود: « الیُبْصِرُونَ

در اتش جهنم  .ودر اخرتده اندمُقْمَحُونَ: این عقوبتی است برای انها در دنیا، چون منکر والیت امیرالمومنین وایمه بعد از او ش

 (1429نی،می باشند . )کلی

ست؛ لذا ل نموده ا( تأویاین روایت ایه را درباره عقوبت منکران والیت حضرت علی)علیه السالم( و ائمه معصومین )علیه السالم

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

 :۱۰آیه

 ال یُؤْمِنُونَوَ سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ 

 آورند.: تفاوتشان نکند، چه آنها را بترسانى و چه نترسانى، ایمان نمىترجمه

 تأویل:
  :کنیم می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در

یٍّ وَ بِاللَّهِ، وَ بِوَلَایَةِ عَلِ مِنُونَنْذِرْهُمْ ال یُؤْمْ لَمْ تُهُمْ أَأَ أَنْذَرْتَیَا مُحَمَّدُ: سَواءٌ عَلَیْهِمْ »از امام صادق)علیه السالم( روایت شده که فرمود: 

السالم(  علی)علیه ه والیتبو براى آنان یکسان است چه بیمشان دهى یا بیمشان ندهى ، به خدا و » مَنْ بَعْدَهُ، : می فرمایند،

 (1429)کلینی،« آورندمان نمىوبه والیت امامانی که پس از او خواهند بود. ای

ن روایت از ویل در ایاین تأاین حدیث به ایمان نیاوردن برخی مسلمانان به والیت امام علی)علیه السالم( تأویل شده است؛ بنابر 

 رود.شمار مینوع بیان معنای باطنی آیه به

 :۱۱آیه 
 رِیمٍکَ أَجْرٍ وَرَةٍ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِ بِالْغَیْبِ الرَّحْمنَإِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَ خَشِیَ

کنى که از این یادآورى الهى پیروى کند و از خداوند رحمان در پنهان بترسد. اى رسول ما، تو تنها کسى را انذار مى ترجمه:

 چنین کسى را به آمرزش و پاداش پر ارزش بشارت ده.

 :تأویل
 :کنیم می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در

هِ السَّلَامُ( وَ خَشِیَ الرَّحْمنَ ؤْمِنِینَ )عَلَیْیرَ الْمُنِی أَمِإِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ یَعْ»از امام صادق )علیه السالم(روایت شده که فرمود: 

عنى امیر المؤمنین یتو کسى را که ذکر  میترسانى یکنى وفِرَةٍ وَ أَجْرٍ کَرِیمٍ: جز این نیست که انذار میَا مُحَمَّدُ بِمَغْ بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُ

اشد از خالص ب و به مزدى که  را پیروى کند و بترسد از بخشنده ی بی منت پس مژده ده اى محمد او را بآمرزش گناهان

 (  1429)کلینی،« بدى.

مصداق  نوع بیان روایت از به امیرالمؤمنین )علیه السالم( تأویل شده است؛ بنابراین تأویل در ایندر این روایت « الذکر»واژه 

 باطنی آیه به شمار می رود.

 :۱۲آیه 
 مٍ مُبِینٍ فِی إِماءٍ أَحْصَیْناهُإِنَّا نَحْنُ نُحْیِ الْمَوْتى وَ نَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ  وَ کُلَّ شَیْ
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[ بر جا مانده از ایشان را ثبت هاىها و بدىاند و ]خوبىکنیم و آنچه را پیش فرستادهدید ما مردگان را زنده مىترترجمه: بى

 ایم.[ برشمردههاست و آن لوح محفوظ استکنیم و همه چیز را در کتابى روشن ]که اصل همه کتابمى

 تأویل:
 :کنیم می ذکر را وآن پرداخته هآی این تاویل به که دارد وجود حدیث 4 روایی منابع در 

اطِلِ وَ وَرِثْتُهُ مِنْ رَسُولِ لْحَقِّ مِنَ الْبَبِینُ لِبِینُ أُأَنَا وَ اللَّهِ الْإِمَامُ الْمُ»در تفسیر قمی از امام علی)علیه السالم( روایت شده که فرمود: 

بن  ه ام.)علیردرث باکنم و ان را از پیامبر به اللَّهِ ص:به خدا سوگندمن همان امام مبین هستم وحق را از باطل مشخص می

 (1363ابراهیم قمی،

باطنی  یان معنایز نوع بادر روایت فوق به حضرت علی )علیه السالم( تأویل شده لذا تأویل در این روایات  "امام مبین "عبارت 

 رود.شمار میآیه به 

بین قال می امام فسمت اباعبداهلل یقرا وکل شیء احصیناه همچنین در اصول کافی از  صالح بن سهل روایت شده که فرمود: 

ن ایه فرمود:ای ویت کرد را قرا« وکل شیء احصیناه فی امام مبین»فی امیرالمومنین؛از امام صادق )علیه السالم( شنیدم که ایه

 (1429درمورد حضرت علی)علیه السالم( نازل شده است.) کلینی،

اطنی بان معنای ز نوع بیابه حضرت علی )علیه السالم( تأویل شده لذا تأویل در این روایات در روایت فوق  "امام مبین "عبارت 

 رودشمار میآیه به

لی اقد اجتمع اهلل وهمچنین سدیر صیرفی در کتاب المناقب به نقل از امام صادق )علیه السالم( میگوید:دخلت علی ابی عبد 

لم ترد ویر خنتنا ی یاسدلکی اعلمواقاویل الناس فوضعت المال بین یدیه فقال ل ماله فاحببت دفعه الیه وکنت حبست منه دینارا

تُ فِداکَ انَّما دقتَ جُعللتُ صبخیانتك ایانا قطیعتنا قلت جعلت فداک وماذاک قال اخذت شیا مِن حَقا لِتَعلَمَ کَیفَ مَذهَبُنا قُ

وَکُلَ شیءِ   قولَ اهللِ تعالیما سَمِعتَانا ذلك ما یحتاجَ الیه نَعلَمُهُ وَعِندَاَرَدتُ اَن اَعلَمَ قولَ اَصحابی فقال لی اما علمتَ اَنَ کلَ 

دَقتَ جُعِلتُ هَبُ بِكَ قُلتُ صَاَینَ یُذیاء فَاحصَیناهُ فی امامِ مبین اعلمَ االنبیاء محفوظُ فی علمنا مجتمعُ عِندنا وعَلمنا مِن عِلمِ االنب

را  دینار دم ،مقداری پول پیش من بود که میخواستم به ایشان بدهم ،یكفِداک.خدمت حضرت صادق)علیه السالم( رسی

ت این خیان ردی ازنگهداشتم تا حرف های مرم را ازمایش کنم ،پول ها را خدمت امام گذاشتم و فرمود:صدیق به ما خیانت ک

کردم  . عرضی چه میکنیمقصد سویی نداشتی , عرض کردم فدایت شوم چطور؛فرمود مقداری از حق مارا نگهداشتی تا ببین

زد ما علم ان ن انیم وراست میگویی من میخواستم سخن دوستانم را ازمایش کنم فرمود مگر نمیدانی ما هرچه که نیاز باشد مید

زد ما نمحفوظ و  علم ما بدان که علم انبیاء در«وکل شیءِ اَحصیناهُ فی امامِ مبین»است مگر نشنیده ای که خداوند میفرماید 

ابن شهر  (دانش ما از دانش انبیاء گرفته شده است,چه فکر میکنی عرض کردم راست میفرمایی ای فدایت شوم.است و 

 (1379اشوب،

شمار نی آیه بهنای باطدر روایت فوق به علم امام تأویل شده لذا تأویل در این روایات از نوع بیان مع "امام مبین "عبارت 

 رودمی

ى رَسُولِ ذِهِ الْآیَةُ عَلَزَلَتْ هَمَّا نَلَ»قر در کتاب معانی االخبار می فرماید: پدرم از جدش روایت فرمود: ابوالجارود به نقل از امام با

هِ هُوَ التَّوْرَاةُ؟ : یَا رَسُولَ اللَّجْلِسِهِمَا وَ قَاال وَ عُمَرُ مِنْ مَبُو بَکْرٍامَ أَقَ« ءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍوَ کُلَّ شَیْ»اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:

 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ ینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ رَسُولُمِیرُ الْمُؤْمِنِأَأَقْبَلَ الَ فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَهُوَ الْإِنْجِیلُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهُوَ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: لَا، قَ

 ءٍیْ کُلِّ شَعِلْمَ ذَا، إِنَّهُ الْإِمَامُ الَّذِی أَحْصَى اللَّهُ فِیهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَىوَ آلِهِ: هُوَ هَ

همان تورات است؟ « امام مبین»هنگامی که این ایه نازل شد ابوبکر وعمر از جای خود برخواستند وگفتند ای رسول خدا 

یل است؟ باز پیامبر فرمود خیر در همان لحظه علی)علیه السالم( وارد پیامبر)صلوات اهلل علیه( فرمود خیر ان دو گفتند ایا انج
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شد و پیامبر فرمود این همان امام مبین است او امامی است که خداوند تبارک و تعالی علم همه ی اشیاء را در او جمع کرده 

 (1403صدوق، (است.

شمار نی آیه بهنای باطدر این روایات از نوع بیان مع در روایت فوق به علم امام تأویل شده لذا تأویل "امام مبین "عبارت 

 رود.می

 :۱۹آیه 
 أَلِیم ا عَذابٌ مِنَّقالُوا إِنَّا تَطَیَّرْنا بِکُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّکُمْ وَ لَیَمَسَّنَّکُمْ

اگر از این سخنان دست برندارید شما را  ایم )و وجود شما شوم است( وترجمه: )آن کافران( گفتند شما را به فال بد گرفته

 سار خواهیم کرد و مجازات دردناکى از ما به شما خواهد.سنگ

 تاویل:
 :نیمک می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در رابطه با ایه فوق در

هیم است. )علی بن ابرا کُم اسامیور از بِوایت شده که فرمودند: بِاَسمایِکم: منظر« انا تَطَیََّرنا بکم»از امام باقر)علیه السالم( درباره 

 (1363قمی،

ای باطنی ز نوع معنادر این روایت به این مطلب تاویل شده که اسامی شما شوم است، لذا تاویل در این روایت  «بکم»عبارت 

 آیه است.

 :۳۷آیه 
 النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونوَ آیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ 

 گیرد.گیریم ناگهان تاریکى آنها را فرا مىاى است براى آنها شب )از عظمت خدا( ما روز را از آن بر مىترجمه: و نشانه

 تاویل:

 :نیمک می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در رابطه با ایه فوق در

 ذِکرُهُ جَعَلَ وَهُوَقَولُهُ عَزََّ  القمرَ الوصیَِّفَضَرَبَ اهللُ مَثَلَ مُحَمدِ الشمسَ وَمَثَلَ»مام باقر )علیه السالم( روایت شده که فرمود: از ا

لیه( را به ع)صلوات اهلل ثل محمدم: خداوند ظلمونمُالشمسَ ضیاءَ وَالقَمَرَ نُورا وَقولُهُ وَ آیةُ لَهُم اللیلُ نَسلَخُ مِنهُ النهارَ فَاِذاهُم 

سلَخُ نَآیةُ لَهُم اللیلُ و آیه: و نُورا خورشید زده و مثل وصی و جانشینش را به ماه که این اشاره به آیه: جَعَلَ الشمسَ ضیاءَ وَالقَمَرَ

 (1429کلینی، («مِنهُ النهارَ فَاِذاهُم مُظلمون دارد.

ع ویل از نوکه این تأ به امام علی)علیه السالم( تأویل شده است« قمر» به پیامبر)صلوات اهلل علیه( و« شمس»در این روایت 

یس  سوره 37ه به آی بیان مصداق باطنی آیه است. از آن جایی که خورشید در روز و ماه در شب می درخشند لذا در این روایت

 نیز استشهاد شده است.

 :۴۰آیه 
 سْبَحُونَیَی فَلَكٍ لٌّ فِرَ وَ لَا اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ کُلَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَها أَنْ تُدْرِکَ الْقَمَ

 گیرد و هرکدام از آنها در مسیر خود شناورند.ترجمه: نه براى خورشید سزاوار است که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشى مى

 تاویل:
 :کنیم می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در

دینِ فَقالوا یا جابربن عبداهلل در کتاب معانی االخبار به نقل از پیامبر)ص( میفرماید:اقتَدُوا بِالشََّمسِ فَاِذا غابَ القَمَرُ فَاقتَدوا بِالفَرقَ

قَمَرُوَفاطِمَةُ الزهرةُ وَالفَرقَدانِ الحَسَنُ رَسول اهلل فَما الشََّمس وَمَالقَمَرُوَما الزَُّهَرَهُ وَما الفَرقَدانِ فَقالَ اَناالشََّمسُ وَعَلیَُّ ال

مند می شود.یکی از حضار پرسید:مقصود شما وَالحُسَین.کسی که به نور ستاره زهره دسترسی نداشته باشد از نور فرقدین بهره
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م؛ علی ماه است از خورشید وماه و ستاره زهره وفرقدان چسیت؟پیامبر اکرم)صلوات اهلل علیه( در پاسخ فرمودند:من خورشید

 (1403صدوق، (فاطمه زهرا همان ستاره زهره است وحسنین فرقدان هستند.

ز نوع این روایت اتأویل در  در این روایت به پیامبر اکرم و امام علی)علیه السالم( تأویل شده لذا« القمر»و « الشمس»واژه های 

 رود.شمار میبیان مصداق باطنی آیه به

 :۴۱آیه 
 مْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُونوَ آیَةٌ لَهُ

اى است )از عظمت پروردگار( که ما فرزندانشان را در کشتیهائى که مملو )از وسائل و بارها ترجمه: و این نیز براى آنها نشانه

 است( حمل کردیم.

 تاویل:
 :کنیم می ذکر را وآن ختهپردا آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در

لبَهایِم. منظور  بَیتا لِتسعینَ از حضرت علی )علیه السالم(  پیرامون ایه فوق روایت شده که فرمود: الفلك المشحون اتخذَ نُوحُ فیه

 ( 1403، مجلسیاز فلك المشحون این است که نوح در کشتی، نود خانه برای چهارپایان در نظر گرفت. )

ه کرده یان اماددر روایت مورد بحث به جایگاه هایی که حضرت نوح در کشتی برای چهارپا« ك المشحونفل»عبارت شریفه ی 

 باشد. می بودند تاویل شده است.لذا تاویل در این روایت از نوع معنای باطنی آیه

 : ۵۲آیه 
 لُون الْمُرْسَقالُوا یا وَیْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ

گویند واى بر ما چه کسى ما را از خوابگاهمان بر انگیخت )آرى( این همان است که خداوند رحمان وعده ترجمه: آن کفَّار مى

 داده و فرستادگان )او( راست گفتند.

 تاویل:
 :کنیم می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در

ز پیروان واسط که ا ای به امام رضا )علیه السالم( نوشت و از ناسازگاری و تعدی مردمکافی اورده شده است: فردی نامه در اصول

ى الصَّبْرِ فِی وْلِیَائِنَا عَلَیثَاقَ أَخَذَ مِإِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ أَ»عثمان بودند شکایت کرد. حضرت به خط مبارک خود چنین مرقوم نمود: 

دَقَ الْمُرْسَلُونَ: صَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ مَنْ بَعَثَنا مِنْ یْلَنا مَوَا: یا لَةِ الْبَاطِلِ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، فَلَوْ قَدْ قَامَ سَیِّدُ الْخَلْقِ لَقَالُودَوْ

که  رت صبر کنروردگابراین تو هم به حکم پخداوند از دوستان خود عهدو پیمان گرفته که در دولت باطل صبر پیشه سازند بنا

مان است که د در ان زمیگیر چون سرور مردم قیام کند پیروان باطل را از قبر بیرون اورده و انتقام دوستان مظلوم ما را از انان

 (1429لینی،ک «)لُونَرْسَلْمُیا وَیْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ ا» انان میگویند

ز  نوع ن روایت ادر ای ولی در این روایت به زنده شدن برخی ظالمان در زمان ظهور امام زمان)عج( تاویل شده است؛ لذا تأویل

 رود.شمار میمعنای باطنی آیه به

 :۵۸آیه 
 ساَلمٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ

 نى است از ناحیه پروردگار مهربان.: براى آنها سالم )و درود الهى( است این سخترجمه

 تاویل:
 :کنیم می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در

گار انب پروردجالم از سالسالم منه تعالى هو األمان: »از علی بن ابراهیم قمی پیرامون ایه مورد بحث چنین روایت شده است: 

 (1363)علی بن ابراهیم قمی،« تعالی همان امان است.
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 ی رود.مشمار  دراین روایت، سالم خداوند به امان تاویل شده است؛ لذا این تأویل از نوع بیان معنای باطنی ایه به

 : ۸۲آیه 

 إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون 

گوید )موجود باش( آن چیز بالفاصله موجود رگاه چیزى را اراده کند به او مىترجمه: همانا فرمان خداوند متعال این است که ه

 شود.مى

 تاویل:
 :کنیم می ذکر را وآن پرداخته آیه این تاویل به که دارد وجود حدیث 1 روایی منابع در

 یا رَبِ عَزََّ وَجَلَ قالَ ی رَبََّهُناجَ فَدر االمالی شیخ صدوق به نقل از امام صادق)علیه السالم( میفرماید: لمّا صَعِدَ موسی اِلی الطورِ

فت عرض ای مناجات به طور ره موسی برگامی کاَرِنی خَزاینك قالَ یاموسی اِنََّما خَزاینی اِذا اَرَدتُ شَیا اَن اَقولَ لَهُ کُن فَیَکون، هن

اشد.) بش و می خواهم گویم باکردپروردگارا خزاین خود را به من بنما، فرمود: ای موسی خزاین من همین است که هرچه 

 (1376صدوق،

 این روایت به خزاین الهی تاویل شده است واز نوع بیان معنای باطنی ایه به شمار می رود. 

 گیرینتیجه
 : است ذیل قرار سوره یس به در تأویلی روایات محتوای تحلیل نتیجه گیری کلی از

اینگونه ی روایات تاویلی بود. آیه دارا 13که از این تعداد گرفت  قرار بررسی مورد آیه 83 مجموعاَ در این سورهبا مطالعه و تتبع 

ت ارد، که ازاین روایاروایت تاویلی از اهل بیت)علیهم السالم( وجود د18 سوره، این آیه از مجموع ایات  13بدست امدکه ذیل

آیات می باشد.  ی باطنیمعنا تاویل از نوع بیانروایت،  15روایت از نوع بیان مصداق باطنی آیات، و همچنین تعداد  3تاویلی، 

وایت از ر 10وریکه د.به طبیشترین روایات تاویلی این پژوهش از امام صادق)علیه السالم(و امام محمد باقر)علیه السالم( میباش

علی )علیه السالم( و  ضرتحروایت از  2روایت از امام محمد باقر)علیه السالم( است. عالوه بر این  4امام صادق)علیه السالم(، 

ه آیه ی ث مربوط باحادی ذکر شده است.بیشترین یك روایت از پیامبر )صلوات اهلل علیه( و یك روایت از امام رضا)علیه السالم(

 کتابهای با قایسهم قابل قرآن ساختار که می آید دست به نکته این باطنی روایات بررسی روایات این سوره می باشد. از 12

 ازآن کدام ره و باشد مفهوم دو دارای زمان یك در است ممکن که معنا این به معناست؛ چند قرآن ساختار .نیست بشری

 سبب شاخصه همین که ستا سطح الیه و چند دارای قرآن .نکند انکار را آن آیه ظاهر و باشد آیه ظاهر با انطباق قابل مفاهیم،

 خوب یت هایشخص برای را مختلفی مصادیق میتوان که ویژگی این .نباشد خودش عصر به منحصر و تاریخی کتابی است شده

 و پویا زمانی و عصر هر در قرآن که است شده سبب برشمرد، قرآنی و عقلی معیارهای براساس زمان و عصر هر در قرآن بد و

آن، اله جاودانگی قرن مسبا توجه به ذو وجوه بودن قرآن در بسیاری از آیات و همچنی .شود تضمین آن جاودانگی و بوده زنده

 روز که تا است یعیوقا و مصادیق موارد، همه بر انطباق قابل میکند، داللت خاص واقعه یا مورد یك بر که قرآن آیات غالب

 بر انطباق قابل ندهست معنای کلی دارای که آیاتی که همانطور هستند، نظر مورد آیه باطن و روح مالک، همان دارای قیامت
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