
 

  

  

  

  

  

   »قضاء تفث« تفسیري آیۀحدیثی  مطالعۀ

  یانگرا عقل با نگاهی به رویکردهاي انتقادي

  

  *محمد اسعدي

  

  چکیده

ظاهري و  داللتهم از جهت ، شود قضاي تفث که در ضمن مناسک حج یاد می ۀحج با عنوان آی 29 ۀآی

پژوهان بـا آراي گونـاگونی همـراه بـوده و از منظـر       در میان مفسران و قرآن، هم داللت باطنی تأویلی

هـاي   گشـایی  بـه مـوازات افـق   ، در این بررسیبررسی است.  شایستۀ، شناختی قرآن تفسیري و زبان

گرایان معتزلی و شیعی به  لي از سوي برخی عقمناقشاتی جد ،ارزشمند روایات تفسیري اهل بیت

تفسیري قابل دفـاع  که این مقاله براي یافتن مطرح شده نیز زبان باطنی تأویلی مورد نظر این روایات 

روایی مربوط به ایـن آیـه را پـی گرفتـه      مطالعۀبررسی لغوي و ، ین انتقاداتپاسخی به ا از آیه و ارائۀ

و ایـن  بررسی شده  »تفث«مفهوم مستند به منابع اصیل لغوي سه دیدگاه مهم در  در این راستا است.

عناي م فارغ از ابهاماتی که دربارۀطبق این بررسی است. ا قابل ارجاع به یکدیگر دانسته شده ه دیدگاه

رفـع   همـان در کـاربرد قرآنـی   متبادر از تعبیـر قضـاي تفـث    معناي ، مطرح است» تفث« اصلی ریشۀ

حج دارد که بـا رفـع   پایانی روشنی با انجام برخی مناسک  ۀمالزمالبته  که هاست ها و ژولیدگی آلودگی

برخـی  امـا   هاي گذشته همراه اسـت.  ها و زدودن زواید ظاهري بدن و برطرف شدن محدودیت آلودگی

به افق دیگري از معنـاي  ، نافزون بر ای، به نقل منابع متقدم و اصیل حدیث شیعی اهل بیتروایات 

رغم  هاند. این روایات ب را تأویل آیه دانسته» لقاء االمام«عنوان معناي تأویلی باطنی اشاره دارند و  آیه به

زبـان   چوب نظریۀهاربیگانه بوده و در چ، هاي افراطی و غیر قابل دفاع باطنی از دیدگاه، برخی مناقشات

در این ، خالف تصور برخی منتقدانضمن آنکه بر. پذیر است تحلیل تأویلی قرآن در مکتب اهل بیت

  ».تفث«به لقاء امام تفسیر شده است نه خود » قضاء تفث«، روایات

  .گرایان عقل، لتأوی، باطن، روایات تفسیري، حج 29 ۀآی، تفث ءقضا :ها واژهکلید

                                                
  masadi@rihu.ac.ir /پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قمدانشیار  *
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  مقدمه .1

وظـایف حاجیـان در    سیاقدر ، کنیم قضاي تفث یاد می که از آن به آیۀحج  29 در آیۀ

ـ بِالْب طَّوفُـوا یلْ و نُـذُورهم  وفُوایلْ و تَفَثَهم قْضُوایلْ ثُم«خوانیم:  اداي مناسک حج چنین می  تی

تاین آیه را دریافـت:  تفث در  مفهوم قضايتوان اهمیت بررسی  می جهت سهاز » .قیاَلْع

، و کـاربرد قرآنـی و روایـی    تفث در لغت عربـی  غرابت مفهومی واژۀاز جهت نخست 

و سـوم از جهـت رویکـرد انتقـادي      گوناگونی روایات تفسیري ذیل آیـه از جهت دوم 

شـیعی در تفسـیر   گرایان معتزلی و برخی اندیشوران نومعتزلی به بخشی از روایات  عقل

   آیه.

این سخن از لغوي مشهور و متقدم ابوعبیده معمـر بـن   ، در ارتباط با جهت نخست

سراغ ندارم که  تفث هیچ شعر عربی دربارۀ«گوید:  ) قابل توجه است که میق209(مثنی

طـور   این سخن هرچند به )274ص، 1 ج، ق1407، جوهري(».بتوان به آن استد�ل نمود

خ�ف ایـن ادعـا   قرار گرفته و شعري از امیإل بن ابی صلت شاهدي بـر  مطلق مورد نقد

توانـد غرابـت    این یک شـاهد نمـی  ، 1)376ص، 5ج، م1938، جاحظ نک:(دانسته شده

) نقل اسـت کـه لغویـان    ق311(همچنین از زجاجعرب نفی کند. زبان کاربرد آن را در 

؛ 190ص، 14 ج، ق1421، ازهـري (اند. را تنها از دانش تفسیر قرآن آموخته» تفث«معناي 

ظاهراً مراد از دانش تفسیر در اینجا دانش نقلـی و  ) 221ص، 23 ج، ق1420، فخر رازي

چه اینکـه در   منبعی براي مفسران بوده؛، روایی تفسیر است که فراتر از تحقیقات لغوي

، 14 ج، ق1421، ازهـري (ها تفسیر تفث به ابـن عبـاس نسـبت یافتـه اسـت.      برخی نقل

جـز در  تفث تنها یک بار در قرآن ذکر شده و در روایـات نیـز    ۀهمچنین واژ) 190ص

  . کاربرد شایعی ندارد، ارتباط با مضمون آیه

در منـابع شـیعی    ویـژه  روایات تفسیري ذیل این آیه بـه ، اما در ارتباط با جهت دوم

بـه برخـی   نـاظر  را  نآ، سیاق ظاهري آیهکه برخی هماهنگ با  ؛ درحالیاستگوناگون 

برخی دیگر با تفسیر قضـاي تفـث بـه دیـدار و     ، اند مناسک شرعی در حج تفسیر کرده

ترسـیم  فراتر از سـیاق ظـاهري   افق دیگري از معناي آیه ، تعهد به مقام امامت و و�یت

نخست از این روایات چندان هم یکدست نیستند و جاي تحلیل و  البته دستۀاند.  نموده

روایات شیعی به زبـان بـاطنی تـأویلی    دوم از  دستۀ اشارۀاز سوي دیگر بررسی دارند. 
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یـان برخـی   قرآن در ذیل این آیه از اهمیت با�یی برخوردار بوده و به مـوازات آن در م 

هاي جدي مواجه شـده   گرایانی چون معتزله با نقدها و مناقشه ویژه عقل مذاهب دیگر به

   دهد. که جهت سوم اهمیت این بررسی را گواهی می است

شـود و جـز در    چندانی از آن دیـده نمـی   پیشینۀ، رغم اهمیت مضاعف این بحث هب

بـراي  حاضـر   مقالـۀ توان آن را سـراغ گرفـت.    نمیمفسران در ذیل آیه  مباحث پراکندۀ

بـه روش   در صـدد اسـت  ، انتقـادات پاسخی به  تفسیري قابل دفاع از آیه و ارائۀ یافتن

وي این مفهوم انجام دهد و سـپس  جویی در معناي لغو نخست جست، تحلیلی توصیفی

در مقایسه با مفهوم لغوي نهایت در و نموده روایات متنوع تفسیري ذیل آیه را گزارش 

تا از این رهگذر  دکنمناسبی از مضمون این روایات ارائه بندي و تحلیل  جمع، و عرفی

زبـان  مند از آیه به دست آید و هم تحلیلـی قابـل دفـاع از     هم تفسیري روشن و قاعده

شـود روایـات    خاطرنشـان مـی   باطنی در دیدگاه شیعی با رویکرد تطبیقی ارائـه گـردد.  

قدمت و اصالت منابع در میراث حدیثی شـیعه و   ري و تأویلی در این مقاله بر پایۀتفسی

 انـد کـه در   بـا مـتن آیـات گـزینش شـده     هـا   آن سازگاري د�لـی  پژوهی و بررسی متن

  هی شایسته دارد. اعتبارسنجی احادیث تفسیري جایگا

 بررسی لغوي .2

تبـع مفسـران مطـرح شـده اسـت.       آرائی میان لغویان و نحویان و بـه ، »تفث«در معناي 

لغویـان بـه    و تکیۀدر نفی کاربرد تفث در ادبیات عرب ابوعبیده و زجاج  سخنتر  پیش

با این حال بررسـی ایـن موضـوع در میـان      .گزارش شددانش تفسیر قرآن در این باره 

اهمیـت دارد. در ایـن   ، تأثیر دانش تفسیر دانسته شوند رغم آنکه تحت هو لغویان ب ادیبان

  زیر قابل مطالعه است: دیدگاه به شرح سهباره 

محمـد  ، ق)203(از ادیبان و نحویان مفسري چون نضر بـن شـمیل   نخست: دیدگاه

ابوالعبـاس  ، ق)286(ابوالعبـاس مبـرد  ، ق)207(ابوزکریا فراء، ق)206(بن مستنیر قطرب

و پلیـدي در   را به هـر ژولیـدگی و غبـارآلودي   » تفث«) و... نقل است که ق291(ثعلب

؛ 190ص، 14 ج، ق1421، : ازهـري نـک (اند کـه بایـد رفـع شـود.     بدن انسان معنا کرده

، ق1405، ؛ قرطبـی 221ص 23 ج، ق1420، فخر رازي ؛126ص، 7 ج، ق1406، طبرسی

معروف بـه   ازدي هللا ابراهیم بن محمد بن عرَفإلابوعبدادر همین راستا از ) 50، ص12 ج
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از اعرابی فصـیحی معنـاي آیـه را پرسـیدم. او      است:چنین نقل شده  ق)323م (هینَفطَو

و مـا    مـا أتْفَثَـک  «گـوییم:   ولی ما خطاب به دیگري می، کنم گفت: من قرآن تفسیر نمی

نَکر222ص، 23 ج، ق1420، فخر رازي(».أد(   

کند و تنها باید به قراین سیاقی  واضح نمیچندان این عبارت البته معناي لغت تفث را 

خ و تفـث را بـه معنـاي وسـ    ، این عبارت تکیه کرد. لغویان و مفسران در پرتو این عبارت

را متناسـب بـا آن بـه    » ...لیقضـوا تفـثهم  «در عبارت  ءقضا آلودگی دانسته و پیرو آن واژۀ

از جمله برخـی مفسـران تصـریح    ) 38صتا،  ، بیزمخشري(اند. شمردهمعناي رفع و ازاله 

أصل التفـث  : «چرکی و قذارت و پلیدي و آلودگی) است(اند که تفث به معناي وسخ کرده

 »أقـذرك!  مـا أوسـخک! و   يتقول العرب للرجل تستقذره: مـا أتفثـک أ  ، اللغإل الوسخ یف

ــى( ــز20، ص7 جق، 1422، ثعلب ــ321، ص13 ج، ش1366، رازي ؛ نی ــري322ـ ، ؛ زمخش

 )50ص، 12 ج، ق1405، طبیقر؛ 153ص، 3 ج ،1385

نویسـد:    مـی  »...تَفَـثَهم  قْضُوایل« در همین راستا و با تطبیق بر آیۀ راغب اصفهانی نیز

: وسخ الظُفـر   التَّفَث  : إذا قطعه و أزاله. و أصلیقضیء  یقال: قضى الشیلوا وسخهم. یزی«

یعنی باید  ؛)165صق، 1412، راغب اصفهانى(»عن البدنزال یر ذلک مما شابه أن یو غ

عنـی  شود چیزي را قضا کرد ی هاي خود را برطرف کنند. وقتی گفته می وسخ و آلودگی

ست که از بدن زایل ا معناي تفث چرك ناخن و امثال آن آن را برید و زایل نمود. ریشۀ

  شود.  می

ضـی در  ق آمده که بـا معنـاي ریشـۀ   زاله و قطع قضا به معناي ا ، واژۀدر این تعریف

لغویان این ماده را به معناي فیصله بخشیدن و پایـان دادن   لغت نیز هماهنگ است؛ زیرا

ق، 1421، ازهـري (انـد.  به فعل یا قول دانسته و آن را به صفات و احوال نیز توسعه داده

سـر و  در واقع قضاي تفث یعنی برطـرف کـردن آلـودگی و ژولیـدگی     ) 169، ص9 ج

  است.  باقی ماندهاحرام که از حال  دست

تفسیر لغوي تفث به آلودگی را در کاربرد روایی این مـاده در مـتن زیـر از حـدیث     

ـ ثاابـن  (».فتفثـت الـدماء مکانـه   «تـوان دیـد:    مدینی نیز می  )191ص ،1جش، 1364، ری

د را آلوسـی از ابـو محمـ   فوق شناسی تفث در دیدگاه  تحلیل متفاوتی از ریشههمچنین 

و قلبت الفاء ثاء ، و هو وسخ األظفار "التّف"التّفث من « چنین نقل کرده است که يبصر
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، تفـث  بر اساس این تحلیل در مـادۀ ) 139ص، 9 جق، 1405، آلوسی(»."مغثور" یکما ف

  حرف ثاء در اصل فاء بوده است.

و  المحـیط برخی دیگر از لغویان و نحویان چون صاحب بن عبـاد در   دوم: دیدگاه

پایـانی  مناسـک  اي از محرمات حال احرام که در  پارهرا به » تفث«، صحاحجوهري در 

» قضاي تفـث «پیرو آن معنا کرده و  ذبح و عطر زدن، تقصیر، حلقیعنی ، قرار دارندحج 

ق، 1421ازهري، (اند. دانستهاین مناسک  حج بارا به معناي انجام دادن و پایان بخشیدن 

؛ 274ص ،1 ج، ق1407، ؛ جـوهري 120ص ،2 ج، ق1408، ؛ ابن منظـور 190، ص14 ج

  ) 50، ص12 ج، ق1405، ؛ قرطبی422، ص9 ج، ق1414، صاحب بن عباد

دةَ: هـو  یقال أبو عب« :است چنین آمدهدر عبارتی که ابن فارس از ابوعبیده نقل کرده 

ابـن  (».إلّا النکـاح حرُم على المحرِمِ یب و کلُّ ما یقص األظافر و أخْذ الشَّارب و شم الط

  )135ص، ش1387، فارس

و اذعان است که لغویـان بـا   یادآوري  د سخن زجاج در اینجا شایستۀرس به نظر می

شناسی لغوي و اسـتعمال   اند نه ریشه دانش تفسیر به معناي این واژه اقدام کرده تکیه به

اسـتعمال در شـعر عربـی     عبیده نیز این لغـت را فاقـد پیشـینۀ   چه اینکه خود ابوعربی. 

ماننـد مفسـران   از همـین رو در عبـارات لغویـان نیـز     ) جـا  همـان نـک:  (شمرده است.

ـ (شـود.  ی دیده میاهنگناهم گی اهنایـن ناهمـ  ) 420ص ،1 ج، ق1429، ک: مصـطفوي ن

دهـد. برخـی بـا     معنایی دو مفهوم قضا و تفث نشان می طور خاص خود را در رابطۀ هب

ـ      قضـاء ، تفسیر تفث به وسخ و آلـودگی  ایـن صـفت    ۀتفـث را بـه معنـاي رفـع و ازال

 کننـدۀ  برطـرف شامل اعمالی کـه  برخی دیگر با تفسیر تفث به برخی مناسک ، اند دانسته

اند.  اتمام اعمال حج تفسیر کردهانجام و قضاي تفث را به معناي ، است وسخ و آلودگی

و  برخوردار بودهلغوي استوارتري  پشتوانۀاز شهرت بیشتر و قول نخست  ،در این میان

، شوند روایات تفسیري در بحث آینده بررسی می شود. در روایات تفسیري نیز تأیید می

برخـی محققـان   ، رغم ادعاي ابوعبیـده  هلحاظ لغوي این نکته شایان ذکر است که ب اما به

إل بن یجاحظ در شعر أم طور خاص هباند؛  ز شعر عربی براي معناي تفث آوردههدي اشا

 نیشاح« نقل کرده است: این شعر رادر وصف حاجیان در دوران جاهلیت أبى الصلت 

ـ قُ لهم یسلّوا لم و/ تفثا نزعوای لم آباطهم ـ  و �ًم ؛376ص، 5ج، م1938، جـاحظ (»ئباناص 
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 )50، ص12ج، ق1405، : قرطبینیز نک

این شعر به سنتی جاهلی اشاره دارد که حاجیان بـراي پیشـگیري از آلـودگی مـوي     

بستند  موي خود را با داروهاي گیاهی آغشته نموده و آن را می، در مدت احرامسرشان 

» تلبیـد «از این رسم به ها نداشته باشند.  حشرات و شپشتا نیاز به شانه کردن و زدودن 

 لـم «تفث به همان رسم تلبید ناظر اسـت و عبـارت    طبق این شعر گویایاد شده است. 

موهاي خود را که بـا داروهـاي گیـاهی آمیختـه و     ها  آن به این معناست که »تفثا نزعوای

  کردند.  از هم جدا و باز نمی، بسته شده بود

لغت  وجوي ریشۀ از منظري متفاوت در جستبرخی محققان معاصر  سوم: دیدگاه

انـد کـه در    دخیل دانسـته اي  هعبري ارجاع داده و آن را واژهاي زبان  به سرچشمه، تفث

به معناي قـبض و امسـاك حضـور     »تافش«و یا  »تافس«زبان اصل یعنی عبري با تلفظ 

ایـن  ) 420ص ،1 جق، 1429، ؛ مصـطفوي 76ص، 20 ج، ق1406، صادقی تهرانی(دارد.

بـا  مناسـک حـج   کـه   نـد ا وجه مناسبت این معنا را با تفث چنین توضـیح داده محققان 

پذیرد.  با تقصیر پایان می، استثناي برخی محرمات بهامساك که همان احرام است آغاز و 

آن اتمـام  بـه معنـاي   قضـاي تفـث   هـاي حـج و    تفث به معناي همـان محـدودیت  لذا 

، 20 جق، 1406، صادقی تهرانـی (از حال احرام و امساك است.درآمدن و  ها محدودیت

  )390ـ389ص، 1 ج، ق1417، مصطفوي ؛76ص

یگـر از محققـان نقـد شـده     از سـوي برخـی د  هرچنـد  یابی عبـري ایـن واژه    ریشه

، شناسـی  ستواري این ریشـه افارغ از میزان اما ) 791ـ790ص، 7ج، ق1417، زاده واعظ(

تر مشـهور در منـابع لغـوي    دیدگاه نخسـت کـه  همان  باتفسیر تفث به قبض و امساك 

در ادبیـات اسـ�می ایـن واژه بـه     طبق رأي مشهور . در واقع قابل جمع استنیز  است

هـاي حـال احـرام بـر حاجیـان عـارض        صفت و حالت خاصی که در پی محـدودیت 

اسـت کـه او�ً   اط�ق شده است. این حالت خاص همان ژولیدگی و آلودگی ، شود می

هایی چون حرمت حلق و تقصیر و استعمال بوي اسـت و ثانیـاً در    ناشی از محدودیت

. مناسبت ایـن معنـا بـا مفهـوم قـبض و      گیرد صورت میذبح قربانی  ی چونپی مناسک

امساك نیز روشن است. در واقع حاجیان در این حال از نظافت خود دست نگه داشـته  

     .کنند و نسبت به اعمالی خودداري می
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، مطـرح شـد  » تفـث « معناي اصلی ریشۀ فارغ از ابهاماتی که دربارۀ، بر آنچه گذشت بنا

مواجـه نیسـت و    جـدي بـا ابهـام   در آیـه  » قضاي تفث« مراد از تعبیرمقصود و معناي 

کـریم نـاظر بـه    تفث در عرف عرب معناي آشنایی داشته که قـرآن   ۀواژگفت توان  می

، قضـاي تفـث نیـز    تعبیـر در کـاربرد قرآنـی   همین معناي آشنا آن را به کار برده است. 

همـین  ، رسـد  نخستی است که به ذهن مـی معناي ها  دگیلیها و ژو رفع آلودگی هرچند

هـا و زدودن   کـه بـا رفـع آلـودگی    دارد حج  انجام برخی مناسکروشنی با  معنا م�زمۀ

  .هاي گذشته همراه است شدن محدودیت و برطرفزواید ظاهري بدن 

  رواییتفسیر بررسی  .3

هم از جهت تفسیر ظـاهري و  دلیل انتساب به آگاهان و رازدانان واقعی قرآن  بهروایات 

بـراي مفسـران قابـل     )باطنی و تـأویلی (فراعرفیو هم از جهت ابعاد  عرفیفهم ادبی و 

 مـورد بحـث نیـز از همـین منظـر شایسـتۀ       روایات تفسـیري ذیـل آیـۀ   . باشند اعتنا می

  :  گیرند قرار میبه شرح زیر دسته دو اند. این روایات در  بررسی

  روایات تفسیر ظاهري. 1ـ3

اسـت. روایـات اهـل     قضاي تفث در ذیل آیۀ این دسته شامل طیفی از روایات فریقین

افزون بر ایـن   گیرند. اما روایات مکتب اهل بیت سنت عموماً در این دسته قرار می

و نخسـت همگـون بـا معنـاي لغـوي       دستۀروایات دوم نیز هستند.  شامل دستۀ، دسته

و وسـخ  خـود  برخـی تفـث را بـه    ارنـد.  لغوي گذشته اشـاره د  وجهظاهري آیه به دو 

 برطـرف کـردن  و برخی به   ي حاجیان در حال احرام معنا کردهها ها و ژولیدگی آلودگی

انـد.   تفسـیر کـرده  بخشی از مناسک پایانی حـج   مثابۀ به هاي حال احرام و آلودگی وسخ

  رسد. متن این روایات نیازمند بازخوانی و بررسی به نظر می البته

به نقل مسند شـیخ صـدوق محـدث جلیـل القـدر قـرن        امام باقر در روایتی از

اول و تفث به پرهیز و امساك از بوي خوش تفسیر شده که مؤید معناي لغـوي  ، چهارم

ـ أَنَّ التَّفَثَ حفُوف الرَّجلِ منَ الطِّ«است:  سوم  ». بیـ بِ فَـإِذَا قَضَـى نُسـکَه حـلَّ لَـه الطِّ     ی

  ) 3034رقم ، 485ص، 2 ج ،ق1413، صدوق(

به روایت دو عـالم متقـدم   خطاب به عبداهللا بن سنان نیز  در روایت امام صادق

در راستاي وجه لغوي دوم قضاي تفـث بـه مناسـکی    ، شیعه شیخ کلینی و شیخ صدوق
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 ؛4 ج، ق1401، کلینـی (چون چیدن سبیل و کوتـاه کـردن نـاخن تصـریح شـده اسـت.      

همچنــین در روایتــی از شــیخ ) 3036رقــم ، 485ص، 2ج ،ق1413، صــدوق؛ 549ص

وجه لغوي دوم تأیید شـده و تفـث بـه خـود مناسـک       صدوق به نقل از امام رضا

 ». م الْأَظْفَارِ و طَرْح الْوسخِ و طَرْح الْإِحرَامِ عنْـه یالتَّفَثُ تَقْل«پایانی حج تفسیر شده است: 

منابع سنی نیز از جمله بـه  این معنا در ) 3035 ۀشمار، 485ص ،2 ج، ق1413، صدوق(

ازهـري،  ؛ 110ـ109ص، 17 ج، ق1420، طبري(ابن عباس و ابن عمر نسبت یافته است.

به مناسک » تفث«رخی مفسران نیز در همین راستا با تعریف ) ب190ص، 14 جق، 1421

را به انجام رساندن و به پایان بردن مناسک حـج بـا اعمـالی چـون     » قضاي تفث«، حج

  ) 311ص، 7 جتا،  ، بیک: طوسین(اند. ل و... دانستهسرتراشیدن و غس

بـا ایـن    از امام صـادق  به نقل شیخ صدوق ی ازروایت همچنین ،در منابع شیعی

، 2ج ،ق1413، صـدوق (». جِلْد الْإِنْسـانِ  یأَنَّ التَّفَثَ هو الْحلْقُ و ما ف«: شود متن دیده می

ست کـه از یـک سـو    ا شود آن دیده میمشکلی که در این متن ) 3033 شمارۀ، 485ص

وسخ و ژولیدگی  کنندۀ از مناسک حج است و در واقع برطرفتفث را به حلق که یکی 

و از سـوي دیگـر خـود    ، تفسیر کرده که همان رأي لغوي دوم اسـت ، باشد حاجیان می

روایت در روشن نیست که  » جِلْد الْإِنْسانِ یو ما ف«ها را معناي آن شمرده است:  آلودگی

ظاهراً ، مقام بیان معناي تفث است یا معناي قضاي تفث؟ بر اساس تفسیر تفث به وسخ

در بخش اول قضاي تفث را معنا کرده و در بخش دوم خـود تفـث را. امـا بـر اسـاس      

  بخش دوم روایت از ابهام جدي برخوردار است. ، تفسیر تفث به مناسک عبادي خاص

هرچنـد   ت با توجه به بررسی لغوي گذشته باید گفـت بندي این دسته از روایا در جمع

روایـات  ، روایات ناظر به تفسیر تفث به وسخ با معناي مشهور لغـوي هماهنـگ اسـت   

بـر  ، مناسک حج که از کثـرت بیشـتري نیـز برخوردارنـد     برخیناظر به تفسیر تفث به 

لسان ایـن   درس باشند. در این باره به نظر می اساس نظر مشهور لغوي نیازمند توجیه می

اللفظی آیه نیست و در واقع ناظر به معناي قضاي تفـث اسـت نـه     روایات تفسیر تحت

  خود تفث.

 روایات تفسیر باطنی تأویلی. 2ـ3

دوم روایات از افقی دیگر به تفسیر قضاي تفث پرداخته و در واقع تـأویلی فراتـر    دستۀ
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این روایات بـه منـابع مکتـب    اند.  از معناي عرفی و عمومی آن را مورد توجه قرار داده

گشایی از  افزون بر افقرسد تحلیل این روایات  به نظر میاختصاص دارد.  اهل بیت

  کند.  نیز کمک می تفسیر ظاهريبه فهم بهتر روایات ، ابعاد عمیق و پنهان زبان قرآن

خطـاب بـه ذریـح محـاربی      متن مشهوري از این روایات به نقل از امام صادق

وي از امام معناي دستور الهی در آیه قضاي تفث را می پرسد و ، یان آناست که در جر

در » .وفُوا نُذُورهم تلْک الْمنَاسکیلقَاء الْإِمامِ و لْ  قْضُوا تَفَثَهمیلْ« :دهند امام چنین پاسخ می

 آنذیل این خبر آمده است که عبداهللا بن سنان از دیگر اصـحاب امـام پـس از شـنیدن     

أَخْذُ الشَّارِبِ و قَص الْأَظْفَارِ « فرماید: می پرسد و امام خدمت امام رفته همان سؤال را می

کذَل ها أَشْبم سپس عبداهللا بن سنان به تفاوت این پاسـخ بـا پاسـخ امـام بـه ذریـح        .»و

لْقُرْآنِ ظَـاهراً و  ح و صدقْت إِنَّ لیصدقَ ذَرِ« دهند: می کند و امام پاسخ می محاربی اشاره

ـ (.»حیـ حتَمـلُ ذَرِ یحتَملُ ما یباطناً و منْ  ، صـدوق ؛ 549ص ؛4 ج، ق1401، کلینـی ک: ن

   )491ص ،3ج، ق1412، زىیحو ؛485ص، 2ج، ق1413

روشنی بر دو وجه ظاهري و باطنی قضاي تفـث در آیـه د�لـت دارد.     این روایت به

در روایتـی  وجه باطنی تأویلی قضاي تفث بر اساس این روایت م�قات با امام اسـت.  

ق، 1401، کلینی(.» تَمام الْحج لقَاء الْإِمامِ: «نیز چنین نقل شده است دیگر از امام باقر

از  نقـل شـده اسـت کـه پـس      یگر از امام باقرهمچنین در روایتی د) 549ص ؛4 ج

 ما أمروا بهذا و مـا  إل اما و اهللایفعال کفعال الجاهل«کنندگان فرمودند:  انبوه طواف مشاهدۀ

نـا  یعرضـوا عل یتهم و یخبرونـا بـو�  یمرّوا بنا فیف  وفُوا نُذُورهمیفَثَهم و لقْضُوا تَیلأمروا الّا 

 ) 392ص ،1 ج، ق1401، کلینی(»نصرتهم.

ر شـمار دیگـر روایـات بـاطنی در     د، قضاي تفث در ذیل آیۀ ذریح محاربیروایت 

این روایـات را   تفسیر در معرض نقد مخالفان قرار گرفته است. طیفی از منتقدانِ حوزۀ

دلیل مبانی خاصی کـه در زبـان    دهند که به گرایانی از اهل سنت و شیعه تشکیل می عقل

بررسـی   ،در بحث آینده تابند. مضمون این روایات را برنمی، قرآن و روش تفسیر دارند

  آید. و تحلیل این آراء می

  به تفسیر باطنی قضاي تفثگرایان  عقل رویکرد انتقادينگاهی به  .4

شـناختی شـیعیان امـامی و بـاطنی را      روایات باطنی بخش قابل توجهی از روایات قرآن
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فکري و تفسـیري ایـن دو فرقـه در    هاي جدي در مبانی  رغم تفاوت هدهد. ب تشکیل می

بـراي   واحـدي را  جبهـۀ ، دو گویا وجه اشـتراك آن ، تعریف و قلمرو زبان باطنی قرآن

ده که به نقدهاي مشترك ایشان دامـن زده  گرایان ترسیم کر معتزله و برخی دیگر از عقل

 در اینجا رویکرد انتقادي دو دسته از مخالفان از میان فـریقین بررسـی و تحلیـل    است.

  شیعی. پژوهشگراندوم برخی  شود: دستۀ نخست برخی مفسران معتزلی و دستۀ می

  رویکرد انتقادي مفسران معتزلیبررسی . 1ـ4

به روایات اشتمال آیات بر ظـاهر  ، پذیري عام قرآن سران معتزله با تأکید بر اصل فهممف

و باطن در رویکرد باطنیه و امامیه انتقادات جدي دارند. قاضی عبدالجبار بـا تأکیـد بـر    

 اي است که در لغت و د�لت عربی شـکل گرفتـه   اینکه زبان قرآن تابع قرارداد و مواضعه

 هـاي  اي از حـوزه  هـر حـوزه  ) 165ــ 160ص، 5ج، 1965ـ1960، ک: قاضی عبدالجبارن(

برد. وي بـا اشـاره بـه دیـدگاه      زیر سؤال می، شناختی را که با این مبنا بیگانه باشد قرآن

باطنیه و امامیه که آیات را داراي ظاهر و باطن شمرده و به تأویلی باطنی فراتر از ظـاهر  

ایـن دیـدگاه را اساسـاً بـا     ، قرآن معتقدند که فهم آن به حجت یا امـام اختصـاص دارد  

زبان قرآن ناسازگار دانسته و با توجه به عدم دسترسـی بـه    عربی بودنحکمت الهی در 

شدن باب فهم و شـناخت قـرآن و عبـث و     آن را باعث مسدود، حجت و امام معصوم

  ) 379ـ363ص، 16ج، همانک: ن(کند. بودن قرآن تلقی می  فایده بی

  ل است:تأم ۀ زبان باطنی قرآن، نکاتی شایستۀتلقی و داوري فوق از نظری دربارۀ

هـاي عربـی قـرآن در مقـام      در تأکید بر د�لت، جدي این دیدگاه : دغدغۀاول نکتۀ

برخی باطنیان که معناي ظاهري را اصو�ً مـراد   مند تفسیر و نقد رویکردهاي غیر ضابطه

ـ ، توجه بوده و از منظر مفسران امامیـه نیـز   در جاي خود شایستۀ، دانند الهی نمی  ۀنظری

باطنیان در این باره قابل نقد است. اما آنچه در دیدگاه معتزله در نفی زبان باطنی مطرح 

هایی غیر قابل فهم بـراي عمـوم    فراتر از این بوده و اشتمال قرآن بر سطوح و �یه ،شده

انکـار  از اساس ، دانان عرب که نیازمند هدایت خاص دینی از سوي پیشوایان باشد زبان

با مبناي زبان وضعی و قراردادي و از سوي دیگر با حکمت الهی در شده و از یک سو 

  تفهیم معانی به مخاطبان در قالب زبان عربی ناسازگار تلقی شده است. 

قاضی عبدالجبار شناخت و تحلیل درست و کـاملی از   رسد در این مدعا به نظر می
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یه و محققـان باطنیـه   روایات اشتمال قرآن بر ظاهر و باطن نداشته و دیدگاه مشهور امام

را در این باره بر اساس رویکرد افراطی جماعتی از ایشان تفسیر کرده است. این تفسیر 

باعث شده است که نگاه وي و برخی دیگر از مفسران معتزلی به روایات تأویلی باطنی 

   )363ص ،16ج، همانک: ن(در منابع روایی شیعه کام�ً منفی و گاه استهزاآمیز باشد.

: زبان باطنی قرآن در میان موافقان آن وجوه و سطوح متنوعی داشـته و از  دوم نکتۀ

گیـرد؛ یـک    نبوده و طیفی از رویکردها را در بـر مـی  تحلیل واحد و یکسانی برخوردار 

که اصو�ً زبان بـاطنی   دهد تشکیل می رویکرد افراطی برخی باطنیان سوي این طیف را

و در سوي دیگـر ایـن    اند را رهزن فهم قرآن دیده را مراد الهی تلقی کرده و زبان ظاهر

که باطن قرآن در برابر ظاهر را بر مطلق فهـم  قرار دارد رویکرد تفریطی مفسرانی  طیف

معانی قرآن در برابر لفظ و تنزیل آن حمل کرده و هر معنایی را در پـس ظـاهر لفـظ و    

رویکردهاي متفاوتی قـرار   ،این دو رویکرد در میانۀ .اند تنزیل آن در شمار باطن دانسته

اي از معـانی   گیرد که بعضاً حتی خود معتزله نیز به آن باور داشـته و سـطح و مرتبـه    می

قابل دفاع در مکتب تفسیري امامیـه و محققـان    ، نظریۀپذیرند. در این میان باطنی را می

 ،نظریـه رسد از نقد معتزله مصـون اسـت. در ایـن     گیرد که به نظر می باطنیه نیز قرار می

پذیر و قابل تحلیـل بـوده و فهـم و     فهم، هاي زبانی و عرفی وب د�لتچهارچقرآن در 

ـ  دلیـل ماهیـت ادبـی زبـان و      ه روایـات نیسـت؛ امـا او�ً بـه    تفسیر ظاهري آن وابسته ب

هـا   آن دلیل خصوصیات معنایی بسیاري از مفاهیم قرآنی و تعلق هاي آن و ثانیاً به قابلیت

ست ا ادعا آن، و حقایق و موجودات متعالی و برتر از حس مادي به ژرفاي عالم وجود

که همان زبان ظاهري در نیت و قصد گوینده از ظرفیت و قابلیتی برخوردار شده است 

وجوه معنـایی  ، در مراتب مختلف، هاي فکري و معنوي مخاطبان که متناسب با ظرفیت

محـدودیت سـطح    دلیـل  بـه عرفی  هاي تابد. چنین ظرفیتی البته در زبان متنوعی را برمی

ع مورد توجه قـرار نگرفتـه و تنـو   ، مفاهیم و معانی مورد نظر گویندگان و واضعان اولیه

 هاي ادبی و صنایعی چون مجاز و استعاره و کنایـه  تنها در حد آرایهها  آن وجوه معنایی

ر میـان  گونه کـه د  شود؛ آن گذاري و رمزگویی دیده میو اشاره و یا چندمعنایی و یا کد

با توجه به ابعـاد معرفتـی   ، ادیبان و شاعران رایج است؛ اما زبان قرآن افزون بر بعد ادبی

تواند از ظرفیت و گنجایشی فراتر برخوردار باشد. چنین قابلیتی البتـه از   وا�ي خود می
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هاي آن در همان زبـان عرفـی نیـز دیـده      هاي زبانی برخاسته و زمینه بستر همان د�لت

هـاي   حکیم لزوماً در قالب زبـان ظـاهري و د�لـت    ۀاصو�ً این نکته که گویندشود.  می

ادبـی متنـوعی بـراي القـاي مسـتقیم و      هـاي زبـانی و    عرفی عام سخن نگوید و قالـب 

بلکـه از  ، در میان گویندگان امري رایج و مقبـول ، هاي خود انتخاب کند مستقیم پیامغیر

اما وجه فارق زبان ادبی قرآن از دیگـر   هاي حسن و جمال ادبی یک سخن است. نشانه

از این جهت است که آیات قـرآن بـا تعـالی معنـایی نسـبت بـه       ، هاي ادبی عرفی زبان

مفاهیم و حقایقی در عوالم مختلف هستی اعـم از عـالم مـادي و عـالم مثـال و عـالم       

مخاطبـان انسـانی در    اي مصـداقی بـه وسـعت همـۀ     مجردات و عقول و نیز با گسـتره 

این چنین ظرفیت و قـابلیتی در زبـان   ط گوناگون همراه شده است. بنابرو شرایدرجات 

هـاي د�لـی    وبچهـارچ بـودن آن و تـابعیتش از قراردادهـاي زبـانی و       قرآن با عربـی 

هاي  بخشی و شکوفاسازي زبان عربی در بستر د�لت تکامل بلکه نشانۀ، ناسازگار نیست

زبان عربـی قـرآن   » مبین بودن«قابل دفاع از اي که شاید وجهی  قرآنی خواهد بود؛ نکته

  ) 1383، ک: اسعدين(باشد.

یعنـی  ، با این توضیح نقد دیگري که در دیـدگاه معتزلـه بـر زبـان بـاطنی گذشـت      

مخالفت آن با حکمت الهی و استلزام سد باب فهم قرآن در غیاب حجـت و امـام نیـز    

هـاي عـام و خـاص     از هدایتتابعی ، شود. در واقع فهم ظاهري و باطنی پاسخ داده می

، فهم باطنی به معناي خاص آن از منظر محققان امامیه و باطنیه، الهی است. در این میان

هاي خاص الهـی   اي از رشد و کمال ایمانی مخاطبان قرآن است که تحت هدایت مرتبه

هاي  شود. اما فهم ظاهري قرآن که بر اساس د�لت و راهنمایی پیشوایان دین حاصل می

در ایـن  ، شـود  الهی حاصـل مـی   هاي عامۀ هاي عمومی آن تحت هدایت انی و آموزهزب

هـاي   ماند؛ گو اینکه در همین سطح فهم ظاهري نیز هدایت نظریه معطل و مسدود نمی

وایات تفسیري در دسـترس اسـت   عام و ارزشمندي از سوي پیشوایان دینی در قالب ر

معیـاري بـراي بررسـی و نقـد و      گشـاي فکـر مفسـران باشـد و یـا      توانـد افـق   که می

  ها و آراي تفسیري قرار گیرد.     شناسی اندیشه آسیب

توانـد بـه معنـاي     بـاور بـه زبـان بـاطنی قـرآن مـی      ، بنا بر آنچه گذشت سوم: نکتۀ

هـاي د�لـی متنـوعی تفسـیر شـود کـه        پذیري این زبان در بستر سطوح و �یـه  توسعه
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معنا به عمق و ژرفـاي فراحسـی    عرفیِصورت طولی و با حرکت از سطح ظاهري و  به

هـاي   حسب مصـادیق مختلـف معنـا در زمـان    یابد و بر با الفاظ قرآن ارتباط می، معانی

شود. بسـیاري از روایـات تـأویلی بـاطنی در تفاسـیر اهـل        گوناگون بر آیات تطبیق می

حیات بـه اضـ�ل و   بارز این روایات در تأویل قتل و  از این قبیل است. نمونۀ بیت

پـذیري تأویـل    گزارش شده که گواه خوبی براي تحلیـل  2مائده 32 هدایت در ذیل آیۀ

ۀ نمون) 618ص، 1 ج، ق1412، حویزي(آن در موارد مشابه است. باطنی و امکان توسعۀ

است که بر اساس  )24: عبس»(طَعامه إِلى اَلْإِنْسانُ فَلْینْظُرِ« دیگر تأویل طعام به علم در آیۀ

هاي الهی یا شیطانی  سان به منبع و مصدر علوم و آگاهیمراقبت و توجه انآن ضرورت 

  گیرد.   خویش مورد تأکید قرار می

تأویل هاي باطنی قرآن گسترده است و روابط معنایی میان  شود دامنۀ خاطرنشان می

گاه چنان پنهان و دیریاب است که در تحلیل نخست صحیح به نظر ها  آن الفاظ و بطون

، کمـک کنـد  هـا   آن تواند به کشف این روابط و تحلیـل درسـت   اما آنچه می ،رسد نمی

نی مبتنی بر قرآن و حدیث است؛ آیۀ قضـاي  آشنایی هرچه بیشتر با ادبیات و فرهنگ دی

قابل توجهی از این قسم است که حتی براي برخی محققـان متـأخر شـیعی     تفث نمونۀ

  رو شده است. هنیز با ابهام و انکار روب

 ن شیعیپژوهشگرارویکرد انتقادي برخی بررسی . 2ـ4

برخی پژوهشگران از موضعی انتقادي روایات تفسیر بـاطنی قضـاي   ، در میان معاصران

هـا   آن دانسـته و و فاقد مناسبت با لفظ و ظاهر آیه تفث را فراتر از ضوابط تأویل باطنی 

  ) 11ص، تا ، بی؛ نکونام181ص، 1376، ک: شاکرن(اند. را مجعول معرفی کرده

  در این باره نکاتی گفتنی است:

هرچند تفسیر لغوي تفث به وسـخ و آلـودگی و قضـاي تفـث بـه معنـاي        اول: نکتۀ

تفث به لقاي امام باطنی خود مبتنی بر تفسیر فوق انتقاد  ،زدودن آن تفسیري مشهور است

قـراین  که این مبنا در روایات تفسیري و دیدگاه مفسران تصـریح نشـده و    درحالی، است

  دهد مراد از روایت مزبور تفسیر قضاي تفث به لقاي امام است نه خود تفث.  می نشان

و قضـاي تفـث بـه    مناسک حج همان در معناي تفث دیدگاه لغوي دوم  دوم: نکتۀ

توان ناظر بـه   طبق این تفسیر روایت تأویلی باطنی مزبور را میست و ها معناي انجام آن
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مصداقی باطنی تأویلی از مناسـک   در واقع، امام و تعهد و�ییلقاي این معنا دانست که 

طبعاً معناي باطنی تأویلی در مبناي مشهور باید با لفـظ و معنـاي   باشد.  حج میظاهري 

مفسران ارجمند شیعه مناسبت ظاهر و باطن این آیه را ظاهري آیه مناسبتی داشته باشد. 

وجـه األشـتراك   «نویسـد:   یض کاشانی میاند؛ از جمله ف با عبارات گوناگون تبیین کرده

ر عن األوساخ الظاهرة و اآلخـر عـن   یر فانّ أحدهما تطهیل هو التطهیر و التأوین التفسیب

زیـرا یکـی بـر     ؛وجه اشتراك تفسیر و تأویل آیه است» تطهیر«مفهوم  :»الجهل و العمى

د�لـت   هاي ظاهري و دیگري بر تطهیر از آلـودگی جهـل و کـوردلی    تطهیر از آلودگی

 )376، ص3 ج، ش1362، فیض کاشانی(دارد.

األخـ�ق   �لإل و مذامضإل الجهل والیو أخبث األرجاس الروحان«نویسد:  مینیز مجلسی 

هـاي روحـی همـان جهالـت و گمراهـی و       پلیـدي دترین ب »:مامإنما تزول بلقاء ا� یو ه

، 24 ج، ق1403، مجلسـی (رود. اخ�قیات نکوهیده است کـه بـا دیـدار امـام از میـان مـی      

  )254ص، 8ج، ق1414، تقیمحمد، ؛ مجلسی287ص، 4ج، 1363، همونیز  ؛360ص

دیـدار  تنهـا  لقـاي امـام در روایـت مزبـور      اینجا شایسته است که درذکر این نکته 

یـت و  ابراز مـودت و و� دیداري براي بلکه  ،نیستها  آن قبورزیارت ظاهري آنان و یا 

�مر مراد است که در دیگر متون اس�می مـ�ك  اعنوان اولوا سرسپردگی به اوامر آنان به

از جمله در حدیثی نبوي به نقل شیخ مفید آمده است:  ؛مقبولیت اعمال تلقی شده است

ـ « إلِ أُولـی  و الَّذي بعثَنی بِالْحقِّ نَبِیاً لَو أَنَّ رجلًا لَقی اللَّه بِعملِ سبعینَ نَبِیاً ثُم لَم یأْت بِولَای

چنین ) 8ح، 115، صق1413، مفید(.»الْأَمرِ منَّا أَهلَ الْبیت ما قَبِلَ اللَّه منْه صرْفاً و لَا عدلًا

، عی دارد. در زمان حضور و ظهور پیشوایانیق متنوعملی طبعاً در شرایط مختلف مصاد

جه قلبی و ملکـوتی  تو، دیدار ظاهري و ابراز و�یت در محضر ایشان و در زمان غیبت

ارتبـاط و دیـدار بـا    و یا ها  آن فه منسوب بهها و مشاهد مشرّ ویژه در زیارتگاه به آنان به

     تواند در شمار این مصادیق باشد. می نمایندگان و نایبان خاص یا عام ایشان

لیقضـوا  « ۀهرچند در متن روایی گذشته ظاهراً لقـاي امـام تأویـل جملـ     سوم: نکتۀ

تفث تصریح نشـده و برداشـت منتقـدان     ارتباط این معنا با واژۀ، بیان شده است» تفثهم

اي متفاوت  گونه بهحتی متنی از روایت ذریح محاربی استواري ندارد. افزون بر این  ۀپای

را به لقاي امام تأویل کرده است نـه   »ولیوفوا نذورهم« ۀاز تأویل مزبور یاد کرده و جمل
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قَالَ: قُلْـت  «خوانیم:  ت به نقل از ذریح محاربی چنین میدر این روای .را »تفثهم لیقضوا«

 ».قَالَ هـو لقَـاء الْإِمـامِ     وفُوا نُذُورهمیقْضُوا تَفَثَهم و لْیثُم لْ  عبد اللَّه ع قَولُه تَعالَى یلأَبِ

   ) 331ص، ق1407، استرآبادي(

است که امام پـس   به نقل شیخ کلینی دیگر از امام صادقمؤید این متن روایتی 

إلِ أَمـا و اللَّـه مـا بِهـذَا     یـ طَواف کَطَواف الْجاهل«کنندگان چنین فرمودند:  از نگاه به طواف

ونَـا مـودتَهم و   عرِّفُینَـا فَ ینْصـرِفُوا إِلَ یطُوفُوا بِهـذه الْأَحجـارِ ثُـم    یأُمرُوا و لَکنَّهم أُمرُوا أَنْ 

این طوافی مانند طواف زمان جاهلیت است. بـه خـدا سـوگند بـه ایـن       »:نَا نُصرَتَهمیعرِضُوا علَی

اند که پیرامون این سنگها طواف کنند سپس به سوي مـا بیاینـد و    اند! بلکه امر شده طواف امر نشده

این متن آمده اسـت   در ادامۀت یاري به ما بدهند... . دوستی خود را نسبت به ما ابراز داشته دس

التَّفَـثُ  « و چنـین افـزود:   » وفُوا نُذُورهمیقْضُوا تَفَثَهم و لْیثُم لْ«که امام آیه را ت�وت فرمود: 

 تفث همان پریشانی و ژولیدگی و نـذر دیـدار امـام اسـت.     :»  الشَّعثُ و النَّذْر لقَاء الْإِمامِ

  )392ص ،1ج، ق1401، کلینی(

 عـالٌ ف«نقل شده اسـت کـه   چنین نیز در همین فضا  در روایتی دیگر از امام باقر

  وفُـوا نُـذُورهم  یقْضُـوا تَفَـثَهم و ل  یلّـا ل إمروا مروا بهذا و ما أُما و اللَّه ما أُأإل یعال الجاهلفکَ

 ) جا همان(».نا نصرتهمیعرضوا علیتهم و یو�خبرونا بِیرّوا بنا فمیف

، در تفسـیر مزبـور   دهـد  گونه که ع�مـه مجلسـی احتمـال مـی     انبر این اساس هم

گرفتـه  ی معنا شده که در عالم میثاق نسبت به و�یت پیشوایان دین اتبه تعهد »همرونذ«

  ) 360ص ،24 ج، ق1403، مجلسی(شده است.

 گیري بندي و نتیجه جمع .5

نخسـت تحلیـل لغـوي و سـپس بررسـی      » قضاء تفـث «ت مفهوم این نوشتار با محوری

گرایان معتزلی  روایات تفسیري را پی گرفت و با نگاهی به برخی انتقادات در میان عقل

و شیعی به نتایجی دست یافت که گواه هماهنگی متون روایی موجود با ظرفیـت زبـان   

توجـه   دهد. در این باره نتایج زیر قابـل  قرآن بوده و نقد منتقدان را قابل پاسخ نشان می

  است:

دیـده  یـان و نحویـان و مفسـران    تنوع آراي لغو دررغم ناهمگونی و خلطی که  بهـ 

ه نظر ب، مطرح شده» تفث« فارغ از ابهاماتی که دربارۀ مفهوم لغوي اصیل واژۀ شود و می
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تـوان   مـی  با ابهام خاصـی مواجـه نیسـت و   » قضاي تفث«رسد برآیند معناي قرآنی  می

رفـع  همـان  » قضاي تفـث «از ظاهري راد وي اذعان کرد که مهماهنگ با نظر مشهور لغ

اداي مناسک پایانی حج است که سبب خروج ها و زدودن زواید ظاهري بدن با  آلودگی

 د. شو از حال احرام می

در ذیل آیه با تأکیـد بـر دو وجـه ظـاهري و بـاطنی یـا        در روایات اهل بیتـ 

از معنـاي بـاطنی و   ، معنـاي ظـاهري گذشـته   افزون بر ، تنزیلی و تأویلی در زبان قرآن

کـه  تفسیر شـده  » لقاء ا�مام«یاد شده و این مفهوم به » قضاي تفث«تأویلی براي مفهوم 

 نوعی پا�یش معنوي و طهارت روحی را به همراه دارد. 

ظرفیت زبان ادبی قرآن براي وجوه باطنی تأویلی افزون بر وجوه ظـاهري تنزیلـی   ـ 

ریشـه در ژرفـاي   ، آمده اسـت  ن و قابل اعتماد مکتب اهل بیتکه در روایات فراوا

مفاهیم قرآنی و قابلیت آن بر تطبیق نسبت به ابعاد مادي و معنوي حیـات انسـانی دارد.   

و قابل دفاع این از ظرفیت زبانی جامع ما را به تحلیلی ، متون روایی ذیل آیه قضاء تفث

  . کند هدایت می زبان تأویلی باطنی قرآن در مکتب اهل بیت آیه در ذیل نظریۀ

  

 ها نوشت پی

 د�لت  ادبی این شعر در بررسی لغوي سخن خواهیم گفت.  . دربارۀ1

 قَتَلَ فَکَأَنَّما اَلْأَرضِ فی فَساد أَو نَفْسٍ بِغَیرِ نَفْساً قَتَلَ منْ أَنَّه إِسرائیلَ بنی على کَتَبنا ذلک أَجلِ منْ. «2

یعاً اَلنّاسمج نْ ویاها میا فَکَأَنَّما أَحأَح یعاً اَلنّاسمج و لَقَد متْهلُنا جاءسر یناتبِالْب یراً إِنَّ ثُمکَث منْهم دعب 

کی ذلضِ فرِفُونَ اَلْأَرسلَم.«  

 ».طَعامه إِلى اَلْإِنْسانُ فَلْینْظُرِ. «3
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