آثار فقهی نظریة «تأویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی
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چکیده :گرايشات فسیایرم عدداتا فات اتاا ياتام ااهیادض هاض ااوات ا ا ا ا
انتيشضهتم تکم عتنض ه اه ا راش فسییرم هرفار ار هیادر عاتا گتي اته را ا را
پیتا عیکنت؛ آن نض کض اعرا ه راش فسییر قارآا هاض قارآا ا های ه هاتم فاواي ی ا
عقتصتم هت اقبت هیشدرم ع اگض هیدنت.
هض نظر ن ترنته هنتستيی عقتصت اص ی هتر استسیفرين نکدض گهت فسییر ا فوايا
صحیح است .اهم االي کم اقبتلی فستسیر راايی عتم ف گض هض عقتصت قارآا اسات.
ار تلی کض اين اعر ع را فوکیت اعتم رمینی است؛ اعت اينکض فت کجت عایفا اا هات ايان
رايکرا هض فواي پراارت ا آيت عیف اا ار گهت اسدنبتط فقهی نیز است هض فوايا
ا اعرم است کض عح فوع عحققتا عایهتهات .هاض نظار سایره عم ای اعاتمرمینای
عی ف انت عبنتم طرح چنین عطتلبی هتهت .ار اين فحقیق ه اهتم ار رص ص اعکاتا
فوايال فقهی ا اگدهتا عقتصتم ارائض عیه ا.
کلیدواژهها :قرآا فسییر فواي اعتم رمینی عقتصت هريدت.

مقدمه
مفسران اسالمی ،تاکنون روش های متعددی را در تفسیر آیات قرآن انتخاب کرده و به آنهاا ملا
نلودهاند ،اما به نظر میرسد از بین آنها ،دو روش روایی و اجتهادی ،متداولتر بوده است .ابتدا این
دو شیوه تفسیری معروف را معرفی نلوده ،سپس به تبیین دالی کم اقبالی آنها و اقبال تفسیر قارآن
به قرآن و شیوه مقاصدی امام خلینی که متضلن گونهای تأوی است ،پرداخته میشود.
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تاریخ نشان داده دانشلندان هر روزگاری ،چون از دریچه معارف و دستاوردهای مللیخویش
به قرآن مینگریستند ،یافتههای تازهای که متناسب با افقهای مللیو فرهنگی بوده است ،به دسات
میآورند ،از هلین رو و بنا به شرایط مصر نزول شاید بتوان گفت« :ملكن نیست آنچه –فهلیکه-
برای مردم سدههای نخست حاص شده ،مردمیکه با نزول وحی هم روزگاار باودهاناد ،زباانش را
درك میکردند ،با وحی به سر میبردهاند و هلنشین پیامبر بودهاند ،بعینه برای مردم بعدی حاصا
شود .بنابراین به نظر میرسد این سخن که «تفسیر یك برهه از تااریخ نلایتواناد باه تلاام مصارها
تعلیم یابد و حجت باشد» (طالقانی1389ج  :1پیشگفتار) سخن درخوری است.
مشاهده اغلب تفاسیر رایج ،نشان میدهد روحیة اخباری و رویكرد حدیثی در آنهاا غلباه دارد.
این غلبه به معنی تسلط تفسیر یك مصر برای تلاامیامصاار اسات؛ زیارا فهام و درك یاك دورة
تاریخی منطبق با مسائ هلان دوره را بر تلام ادوار تحلیا مایکناد« .قارآن کاه از جهات ساند و
داللت از حدیث برتر است ،چگونه می تواند فهم هدایتی آن مستند به احادیث باشاد» (طالقاانی1389
ج : 1پیشگفتار).

به نظر میرسد هرچه تكلیا

سانگینتار و مناافیتار باا حقاو مسالله باشاد ،خبار مثبات آن

ضعی تر تلقی می شود .مسئله قت مرتد ،سنگسار کردن و چیزهایی از این قبی را انصافاً نلیتاوان
با ادلة حجیت خبر واحد تحكیم کرد .اگر مهمترین دلی حجیت خبار واحاد سایرة مقالسات ،باه
اقتضای هلان سیرة مقال ،در صورت تعارض با حقو مسلله ،حجیتشان مح تأما اسات .از بااب
نلونه تخصیص ملوم و صریح قرآن در آنچه متعلق به ارث زوجه است به مادهای از اخباار آحااد
متعارض و متخال

که اسانید آنها هم ضعی

است بلكه در مقاب صریح قرآن است ،موجب ظان

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

و شك هم نلی گردد .اگر ارث زوجین مخصصه باود ،بایاد در خاود آیاه تخصایص مایخاورد و
تخصیص پس از نزول ،تأخیر بیان و برخالف حكلت باری تعالی است ،پس آیا هیچ مااقلی قباول
می کند حكم حرمان زوجه از غیرمنقول را ،خداوند تأخیرکند تا بیش از صد سال بگذرد؟ (موساوی

غاروی  )422 -423 :1377از این نلونه ها بسیارند و الجرم ساااالت مهلای بارای محققاان قابا طار
خواهد بود.
ساال اصلی این است که چرا سلطة حدیث بر تفسیر و فقه ،فهم مصری را تحت سایطره خاود
قرار داده است؟ هلچنین چرا در نقطه مقاب برخی ،دیگران به تأویالت مقلی و حتی مرفانی دست
زده ،و الیه های متن را درنوردیدند و تقیادی باه ظاواهر آن نداشاتند؟ معنای ایان افارای و تفاریط
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آیات در حوزه مسائ فقهی پرداخته و اینكه آرای امام خلینی تا چه حاد در ایان خصاوؤ ماا ر

مقاله

چیست؟ بدین منظور ابتدا دو شیوه معلول تفسیری را بررسی مینلااییم و ساپس باه امكاان تأویا
است.

 )1تفسیر روایی
این روش تفسیری ،در مالم اسالم سابقه طوالنی دارد .دورههای متلادی و امصار متعدد را پوشاش
داده است .در واقع تفسیر قرآن در این شیوه ،بدون بهکارگیری حدیث جایز نیست .طبعاً به تبعیات
استفاده از حدیث ،بازار جع و وضع هم مشااهده مایشاود .مهامتارین دلیا وضاع در ایان گوناه
تفاسیر ،وجود تفاسیر روایی متناقض ،ذی

یك آیه است (حلبی .)34 :1369

در بین شیعه می توان از تفاسیر مهم روایی نظیر تفسیرصافی ،نور الثقلین و برهان نام برد و از اه
سنت ،می توان به تفسیر سیوطی اشاره کرد« .اگر حشویه در میان اه سانت فاجعاه آفارین بودناد،
اخباریون متأخر نیز در میان شیعه اینگونه شدند و آیات قرآن را که به هایچ وجاه باطا در آن راه
ندارد (فصلت )41-42:حجت ندانسته و حتی احتلال تحری

در آن را پذیرفتند» (معرفت . )116 :1379

تفاسیر نعلانی ،فرات کوفی ،قلی ،میاشی ،ابو حلزه لالی ،از تفاسیر صدر تا پایان قارن دهام،
کامالً روایی هستند .برخی از تفاسیر روایی این دوره مث تفسیر میاشی باه طاور آشاكار باه اخباار
آحاد ضعی

استناد کردهاند .برخی نیز مث تفسیر قلی با مسئله مصالت انبیاا بار اسااا روایاتشاان

تناسب نسبی بین شیوة روایی و مقالنی برقرار میکنناد .فضاای تفاسایر دورة صادر تاا قارن دهام،
اخباری است بهجز دو تفسیر نام برده؛ یعنی مجم

الببیان و تبیان .از قارن یاازدهم باه بعاد ،باا آمادن

تفاسیر صافی و نورلبثقلین و برهان سابك تفسایری ،بیشاتر باه سالت شایوه اخبااری مایا مایشاود
(استادی.)1-70 :1377

1

 .1ا قرا يت اهم هض هدت فستسیر عالصترا ا المیزان ا فضتم هض هت راايی فتص ض عیگیرنت ا ار عین اهدمتم هض اربتر
آ تا هض عق ا عرفتا هم نظر اارنت .فص ر عی ه ا کض هر اا ا فسییر قرآا اندظتر اريتفت پتسخ هتم عدنتسب
فضتم ذهنی ا عصرم ر ا را ااهدضانت .اين اا هض هر عدنتم عیدنبطی ا عدن راوی نشته فالش اارنت فت ذهن
ر اننتگتا را اقنت نمتينت ت ار اين راه ا ار ع ارا عدنتقض نمت يکی هت هی ه فواي عرفتنی ا ظ اهر عدن عیگذرا

(س)

ا اي رم هت هی ة عقالنیت عرفی اگرچض هض تيث هم ف گض اارنت.
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سازگاری ندارند .آنچه از تفاسیر این دوره قاب تأم

است ،تفاسیر تبیان و مجمع

الببیعانا اسات کاه
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 )1-1نقد و بررسی
چنانچه تفسیر بر اساا خبر واحد ،با چندین دلی مقلی معارض شود ،آیا باید به آن اخبار متعبدانه
ملتزم بود؟
در نقد حجّیت خبر واحد یكی از فقیهان میگوید«:حقیقات ایان اسات کاه شایخ طوسای هام
میداند ادلة حجیت خبر واحد ،ظنی است و چون خبر واحد ظنی را نلیتوان حجت دانسات ،لاذا
ادمای قطع بر حجیت آن دارد .از مهمترین ادلة حجیت خبر واحد ،آیه نبأ است که از تعلی آن به
دست میآید باید ملم وقطع به خبر داشت تا در ملا باه آن پشایلانی باه باار نیایاد .لاذا صااحب
لببیان گوید :آیه نبأ ظهور در حرمت مل به خبر واحد ظنی دارد .مضااف بار اینكاه آیاه نباأ

مجم

خود ظاهر است و با ظاهر ،که ظنی است نلی توان حجیت یك دلی ظنی را ا بات کارد .از ساوی
دیگر دست های خیانت ،جع و تحری  ،مانع حسن ظن به خبر میشود و حداق ظان شخصای را
از ما میگیرد .ظن نومی هم ساختة دست اصولیهاست .خیلی از روات هم در مذهب ما نبودهاناد،
خیلی از روات مجهول الهویه اند ،جلع کثیری از آنان فاسقند و احراز مدالت در مورد هیچیاك از
آنان برای ما ملكن نیست و این غیر از جع است .سلسلة اسناد ولو از زمان کلینی تا امام معصاوم،
کلتر کام است .معلوم نیست این هله غیرمذهب شیعه که نزد ائله رفت و آمد داشاتند و حادیث
میخواندند مث

فطحیان ،طاطاریان ،ناوسیان ،کیسانیان چه هدفی داشتهاند؟ (فیض .)231-240 :1381

اینكه ائله سفارش نلوده اند در تفسیر قرآن به ما رجوع نلایید و از خودتان تفسیر نكنید به چاه
معنا است؟ آیا به این معنا است که به هر گونه خبری استناد شود؟ چه جعلای؟ چاه بای ساند؟ چاه
مخال

مق ؟ چه مخال

صریح قرآن؟ آیا منظور ائله این نبوده اسات کاه تاا ماا حضاور داریام،

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

حدیث ما را بگیرید چون مشافه یكدیگریم؟ آیا آنان بین مشافه و غیرش تفاوتی نگذاشتهاند؟ شاید
بتوان گفت اینكه ائله فرمودند چنانچه در تفسیر قرآن از ما استفاده کنید مصایب هساتید و اگار باه
مق خود مراجعه کنید خطا خواهید کرد ،به این معنی است که در حضور ما ،به ما رجاوع نلاییاد.
خبر ما را از خودم ان بشنوید تا به قطع و یقین و حقیقت تأوی کالم خدا برسید .اما آیا به این معنی
هم هست که اگر محتوای سخن ائله -ملیهمالسالم -را بعد از زمان آنها توسط اخبار آحاد ،استلاع
کردیم ،لزوماً پیام و مقصود آنها را شنیدهایم؟ تلام نكته در این مرحله است.
به نظر میرسد مع یار شناسایی سقیم و صحیح از اخبار آحادی کاه بناسات در تفسایر باه مفسار
کلك کند ،مرضه بر ک قرآن و سازگاری با رو و مقاصد قرآن باشد.
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واسطه یا با واسطه کم ،مل میکنند ،بیانگر آن است که به اخباری که تعداد وسائط در نق آنهاا
زیاد میشوند ،نظیر وضعیت ما با مصر ائله ،به سادگی مل

مقاله

حتی استقرار بنای مقال که مهم ترین دلی حجیت خبر واحد است ،بر اینكه آنان به اخبار بدون
نلیکنند (رك :تقوی اشاتهاردی 1418ج:3

.)175

نلیتوان انكار کرد که فضای زمان رسول(ؤ) به جهت نفوذ و تأ یر فاو العاادة ایشاان ،فضاای
استلاع و تسلیم بود .در دوران پیامبر(ؤ) ،آیات قرآن به منوان سخنان مقدسای کاه بشار را باا خادا
ارتبای میداد دانسته میشد .مامن در این فضا چون و چرای مقلی نلیکرد و فقط به فكار اجابات
بود .در این دوران تفسیر قرآن مث آنچه از ابنمباا نق میشاده در حاد سااال از معاانی ظاواهر
قرار داشت .مبنای نخستین این بود که هر چه در قرآن گفته شده ،غیب اسات و مقا راهای بادان
ندارد (مجتهد شبستری .)110 :1381

اخباری ها به دالیلی تلسك کرده اند تا نق را بر مق مقدم بدارند .آنان آیاة شاریفة « ماا کننااا
مُعَذِّبینَ حَتاى نَبْعَثَ رَسُوالً » (اسراء ،)15:را دلی بیا ر بودن حكم مق قرار دادهاند یا به روایات «مان
تكلم فی القرآن برأیه فاصاب فقد أخطا» (طباطبایی 1370ج )76 :3احتجاج نلودهاند.
هلچنین اخباری ها در مورد مدم امتبار مق به خطاهای مكرر آن استناد میکنند؛ اماا واقعیات
این است که این استناد قاب دفع است؛ زیرا برخی احكام مقلی ،در رتبه بر کتااب و سانت سابقت
دارند و حجیت کتاب و سنت بهوسیلة آنها ا بات می شود مانند دلی نبوت پیامبر اسالم (ؤ) کاه باا
نیاز است که در مقام ایجاد تناسب میان ادلة متعارض ،مق

را به کار گیریم (رنجبار الاوار ملیاا : 1385

 . )163استدالالت مقلی هر چند خطاپذیرند اما به هلان تناسب قابلیت اصال و تطبیاق باا شارایط و
اوضاع و احوال روزگار را نیز دارند.

)2تفسیر اجتهادی
در مقاب تفسیر روایی ،تفسیر اجتهادی ،که خود بر دو نوع است ،قرار دارد .گاهی تفسیر اجتهادی
معادل تفسیر به رأی است که مذموم دانسته شده است و گاهی معادل تفسیر مقلی است کاه ماورد
قبول خردمندان است.

آثار فقهي نظرية «تأويل» با رويكردي بر آراي امام خميني

رجوع به مق نظری ا بات می شود .مضاف بر اینكه در تفسیر و اساتنبای حكام از کتااب و سانت،

(س)
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 )1-2تفسیر به رأی
قدما در این شیوه ،اجتهاد در تفسیر را تسلط بر کالم مرب و اسباب نزول آیات به هلراه تلسك به
اظهار نظر شخصی (رأی) می دانستند آن چنان که ابن مباا و ابن مسعود جایز شلردند (حلبی:1369

 .)36بعدها پیدایش ملوم ،تصوف و فلسفه سبب شد تا هر کسی که تفسیر مینوشت ،کتاب خود را
به هلان فنی که بر طبع او غالب بود ،پرداخت نلاید .حلبی میگوید؛ «غلبه صارف و نحاو ،ملام و
تصوف سبب شد مل لای مذکور مقیده و فن خود را بر قرآن تحلی نلایند و با تفسیر دقیاق سال
صالح از قرآن فاصله بگیرند» (حلبی.)36 :1369

 )1-1-2نقد و بررسی

هر چند این سخن در ظاهر موجه به نظر میرسد ،اما مبتنی بر پیش فرضهایی است .به منوان مثال،
چگونه میتوان ادما کارد تفاسایر پیشاینیان دقیاق اسات؛ زیارا دقات ،ماالك شناساایی و سانجش
میطلبد .آن معیار چیست؟
اغلب تفاسیر قدیم ،از دو شیوة اشاره شاده ،بخصاوؤ روش روایای ،خاارج نیساتند .از ساوی
دیگر ،متهم ساختن صوفی ،فیلسوف و دانشلند -در شیوه تفسیری خود -به آلوده کردن تفسایر باا
تصوف ،مقالنیت و ملم ،از دو جهت با مشكالتی مواجه میشود:
ال ) این گونه موارد اقتضای صوفی ،فیلسوف و دانشلند بودن است؛ به نظار مایرساد چناین
وضعیتی ،نتیجه رویكردهای مختل

به قرآن است و امری طبیعی است چون الجارم فهام بشار ،در

گرو تعلقات اوست.
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ب) دومین اشكال بر سخن حلبی ،مدم معرفی و جایگزین کاردن شایوة تفسایری دقیاق اسات.
بی شك باید روش دقیق مشخصی در ذهن گوینده وجود داشته باشد تا بتواند شایوههاای دیگار را
محكوم به بیدقتی کند .ادما صورت گرفته ،اما دلیلی ارائه نشده است.
این در حالی است که مفسران ،بخصوؤ متأخران ،تحت تأ یر «شرایط ،زمان ،مكان ،زمینههای
تاریخی و حتی فكری خاود» ،قارآن را ماورد تفسایر قارار دادهاناد و انكاار تاأ یر شارایط ماذکور
غیرملكن است.
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باید در روش تفسیری قرآن بر اساا اجتهاد ،بین رأی و مق تفاوت قائ شد؛ زیرا استفاده از نظار

مقاله

 )2-2تفسیر به عقل
شخصی را ،رأی دانستهاند؛ در حالی که به استلداد از قرائن مقلی که مورد قباول هلاة خردمنادان
است ،تلسك به مق گفته می شود .از افتخارات شیعه این است که بین تفسیر باه رأی و تفسایر باه
مق تفاوت میگذارد .یكی را مذموم و دیگری را ملدو میشلارد از ایان رو نفرماودهاناد «مان
فسر القرآن بعقله  ...کذا »...چون مقا از ابزارهاای تفسایر قارآن اسات و تفسایر قارآن البتاه نبایاد
مخال

حكم صریح مق

باشد (رضایی اصفهانی.)95 :1377

اصولیها به قامده ای به نام مالزمه معتقدند که میگوید« :کللا حكم به العق حكم به الشرع و
کللا حكم به الشرع حكم به العق » (مظفر 1383ج .)222:1طبق این قاماده هار چاه را کاه مقا ساالم
بپذیرد شرع هم می پاذیرد .درماین حاال معتقدناد تلاام مصاالح احكاام را هلیشاه مقا تشاخیص
نلیدهد و وجود دارند احكامی که تبیین مصلحت داری آنان با شرع است و این منافااتی باا رابطاه
ملدو مق و شرع در قامده مالزمه ندارد؛ زیرا مالزمه در مورد احكامیاسات کاه مقا مصاالح
آنها را در مییابد.
حسب نظر مشهور در رابطه با آیات االحكام ،1احكام از ظواهر قرآن استنبای میشاود؛ اماا در
غیر آیات االحكام دلیلی وجود ندارد که از کاارآیی مقا سالیم کاساته شاود و تاأویلی صاورت
نگیرد.
اص را بر مدم وجود قرینه گذاشته و به ملوم و اطال آن تلسك نلایند ،اما به حكم هلان مقا
امكان دارد ،در مواجهه با متن دیگری به ملت فاصلة زمانی صادر کنندة آن و شنونده -آنگونه که
متخصصین فلسفة زبان و ذهن بر آن صحه میگذارند -زمینههای فكری ،اجتلامی و فضایی را کاه
در آن صادر کنندة متن ،الفاظ را به اساتخدام خاود درآورده ،بازساازی نلایناد تاا بتوانناد مقاصاد
مال

را در ورای الفاظش بیابند.
به تصور نگارنده تسلیم بی چون و چرا در مقاب هر گونه خبر ،ریشه در تفكری دارد که اصا

آن خارج از فضای شیعه است و آن «تفكر اشعری اسات» .اشاامره فقاط یاك منباع را باه رسالیت
 .1هرچنت هض نظر عیرست هد اا آيت ا کتم را ذي ا کتم عبتام ا غیر عبتام (عدتعال ) هض اا های ة عدساتا فسیایر

(س)

کرا ار اع ر عبتام کض را اارگ نضانت عددبت ه ا ا ارا ع ر غیرعبتام عتق .

آثار فقهي نظرية «تأويل» با رويكردي بر آراي امام خميني

ماقالن با توجه به حكم مق سلیم ملكن است در یك زمان در مواجهاه باا ظااهر یاك ماتن،
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می شناختند و آن نق (خبر) است .درصورتی که درك مفاهیم و مقاصد هر متنی ،به مدد ماواملی
از جلله مق  ،صورت می پذیرد .اساساً امكان ندارد آنچه به معصوم (ع) و باه شاارع مقادا نسابت
داده میشود ،خالف مق باشد.
بسیاری در قرآن رابطة انسان و خدا را بر اساا مبودیت – بردگی -تصور کردهاند ،در حاالی
که این رابطاه ،مبادیات  -بنادگی و پرساتش -اسات (ابوزیاد .)22:1998در قرائات متعبداناه از دیان،
آدمیان از پیش خود منهای امطای الهی ،هیچ حقی ندارند .به قول مولوی:
تو ناگفااته ما میشاانود

ماا نباودیم و تقااضامان نبود

لااط

لذت هستی نلودی نیست را

ماشق خود کرده بودی نیست را

این نظر مولوی -تئوری کرم خدایی -هرچند در مالم مرفان لطی

است ،اما درمالم سیاست و

حكومت خطرناك می نلاید .چون هلیشه کسانی به ناام خداوناد در جامعاه حكومات مایکنناد و
می توانند مدمی شوند که حق ،هلان است که ما به شلا میدهیم و شلا پیشاپیش حقی نداشتهاید تا
مدمی شوید .اشعریان به نظریة مالكیت الهی توس میجستند و میگفتند خداوناد باا ماا هرکااری
کند رواست ،چرا که در ملك خود میکند.
 )2-2-1معتزله (تأویل عقلی)

در نقطه مقاب اشامره ،معتزله قرار دارند .معتزله اصول پنجگانه ای را در جهت تبیین مقاصد اصالی
شریعت طراحی کرده و در تحلی نهایی ،آن مقاصد را به اص «مدالت» باز میگردانند و ظواهر را
با مدالت تأوی مینلایند .این کار به این خاطر است که معیار نهایی در تجاوز از ظاهر ،قصد شارع
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

است.
آنان با تئوری حادث بودن قرآن خواساتهاناد باهوسایله تأویا آن توساط مقا  ،آن را از ماتن
محوری خارج نلایند .کالم خدا از صفات فع خداست ،در نتیجه تا مخلوقی نباشد نیازی به کالم
خالق نخواهد بود .پس کالم خداوند به اقتضای هلین نكته ،باید برای انسان مفید بوده و این فایاده
برای او قاب تشخیص هم باشد .آنان می گفتند چون خدا حكیم و مادل است ،فقط میتواند آنچاه
را که موافق مق

و مدل است خلق و یا به آن امر نلاید (ابوزید.)71:1998

هلان کسی که ادلة سلعی را نصب کرده ،کسی است که ادلة مقلی را نیز در نظر گرفته ،پس
اگر در الفاظ شارع امری خالف مق به نظر رسد ،قاب تأوی است (ابوزیاد  .)71:1998اگار بپاذیریم
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و مال مردم (مقاصد پنجگانه) است ،دیگر نلیتوان با وجود فتاوای اختالفی ،هله را در ماین حاال

مقاله

مدالت کیفری هدف و غایت نظام کیفری اسالم است که متضلن حفظ دین ،جان ،مقا  ،نااموا
منطبق با مدالت تلقی کرد .در اینجا نظریة تأوی دست به کار میشود و هنر خود را نشان میدهد.
این نظریه میگوید «مدالت کیفری از بیرون متن ،تعری

و مالك متیقنی دارد .مثالً میتوان گفت

حداق مدالت کیفری این است که هر رفتار مجرمانه ،کیفر متناسب با خود را در پی داشته باشد تا
بدین طریق دین ،جان ،مق  ،ناموا و مال مردم حفظ شود .حال چنانچه فتاوایی تأمین کننادة ایان
حداق

نباشد ،بایاد صاراحتاً اماالم کارد نلای تواناد بخشای از نظاام کیفاری اساالم باشاد (رضاایی

.)192:1381

نتیجه اینكه اگر در ادله متنی چیزی آمد که ظاهرش خالف مق باشد ،معتزله تأوی را واجب
می شلارند .معیار نهایی آنان در تجاوز از لغت در مبحث تأوی  ،قصد متكلم است .آنان اساا کار
تأویا را قرینااه مقلای قاارار دادهانااد ،حاال اگاار قریناه لفظاای هاام در کاار بااود تلسّاك ماایکننااد
(ابوزید .)136:1999محكم واقعی نزد امتزالیان« ،مدل» است .فر دلی ظااهر و آنچاه نیااز باه تأویا
دارد ،مسألة تأمین مدالت است (ابوزید .)148:1998

 )3تفسیر قرآن به قرآن
قرآن با تواتری که بار کا و جازء آن قاائم شاده اسات بادون شاك و تردیاد وحای منازل اسات
تناقض است .سخن بشر تناقض پذیر است اما کالم حق ،خیر .از هلین رو قرآن مدمی اسات؛ «قنا
لَئِنِ اجْتَلَعَتِ الإِنسُ وَ الجِنُّ مَلى أَن یَأتنوا بِلِث ِ هذَا القنرآنِ ال یَأتنونَ بِلِثلِهِ وَ لَاوْ کاانَ بَعْضناهُمْ لِابَعْض
ظَهیرا» (اسراء)88 :؛ «بگو اگر انسان ها و اجنه جلع شوند تا نظیر این قرآن را بیاورند نلایتوانناد اگار
چه هلدیگر را یاری نلایند» .قرآن رسلاً تحدّی میکند و میگوید« :وَ إِن کننتنمْ فی رَیْب مِلَّاا نَزالناا
مَلى مَبْدِنا فَأتنوا بِسُورَةٍ مِن مِثلِهِ ( »...بقره)23 :؛ «اگر در شك هستید نسبت به آنچه که بار بنادة خاود
نازل کردیم ،پس یك سوره مث آن را بیاورید.»...
هلگان می دانند که جدا از مدمای قرآن بر وحید باودنش ،در ملا هام تااکنون هایچ بشاری
نتوانسته مدل آن را حتی در حد یك سوره بیاورد « .إِناهُ لَكِتابٌ مَزیزٌ ال یَأتیهِ الباطِ ن مِن بَیْنِ یَدَیْاهِ وَ

(س)

ال مِن خَلفِهِ تَنزی ٌ مِن حَكیم حَلید» (فصالت)41 - 42 :؛ «و این کتابی است شكست ناپذیر که باط به

آثار فقهي نظرية «تأويل» با رويكردي بر آراي امام خميني

(معرفات .)44:1379از مهمترین ویژگیهای خاؤ امجاز آمیز قرآن این است که یك مجلومة بدون
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هیچ وجه در آن راه ندارد؛ چرا که از جانب خدای حكیم و سزاوار ستایش نازل شاده اسات» اماام
ملی(ع) میفرمایند« :کتاب الاله ...ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه ملی بعض» (نهج البالغه :خطبه .)133

نتیجه اینكه؛ این مجلومه امجازآمیز بدون تناقض ،خود بهتارین مفسار بارای خویشاتن اسات.
شیوة تفسیری قرآن به قرآن از هلین فكر نشأت میگیرد .روشی که مالمه طباطبایی به کار برد.
)1-3تأمل در نظر صاحب المیزان
حتی قائالن روش تفسیری قرآن به قرآن ،خود گاهی برداشتهای شخصی را بر آیات قرآن تطبیق
کرده اند آنگونه که طباطبایی ذی آیة  34سورة نساء دلی قوام بودن مرد نسبت به زن را زیادت در
تعق تصور کرده است (طباطبایی1370ج .)365:4وی قوّام بون مرد را در تعقا  ،باه تلاام مرصاههاای
اجتلامی هم سرایت داده است در حالی که چنین برداشتی مح تأم است .آیة شاریفه مرباوی باه
نظام خانواده و زندگی زن و شوهر است نه حیات اجتلامی .مبارت «بلا انفقوا من اموالهم» به هزینه
زندگی زن که شوهر آن را می پردازد اشااره دارد کاه ارتبااطی باه زنادگی اجتلاامی نادارد .پاس
نلیتوان نتیجه گرفت که اصوالً مرد در مرصههای مادیریت اجتلاامی ،از زن برتار اسات (صاالحی
نج

آبادی.)72:1383

نویسندگان دو تفسیر لبمیزلن و نمونع اادر جریاان آیاة  143ساورة اماراف و مااجرای بیهوشای
موسی(ع) به هنگام تجلی خداوند میگویند« :آیا بیهوشی موسی به خااطر وحشاتناکی انفجاار کاوه
بود؟ این پذیرفته نیست؛ زیرا کسی که اژدها شدن مصا و بلعیدن مارها و شكافته شدن دریا را دیده
بود چگونه با مشاهده متالشی شدن کوه از ترا بیهوش میشود؟» (پورسی .)352:1382

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

مالمه طباطبایی در ماجرای تجلی خداوناد بار کاوه و موسای(ع) طباق آیاه  143ساوره اماراف
«...فَلَلَّا تَجَلاى رَبُّهُ لِلجَبَ ِ جَعَلَهُ دَکّاً »...می گوید :پس آنگاه که تجلی خدا برکوه تابش کرد،کاوه را
مندك و متالشی ساخت «.....بصیروره الجب دکاً أی مدکوکا متحوال الی ذرات ترابية صغار بطلت
هویته و ذهبت جبلیته و قضی اجله» (طباطبایی1370ج  .)254 :8وی ضلیر جعله را باه کاوه بازگرداناده
است .نقدااین نظر در آرای تأویلی امام خلینی اشاره خواهد شد.

)4تأویل
تأوی از ماده «أول» به معنی بازگشت به اص است .هلچنین به چیزی که لفظ تحل آن را داشاته
باشد اما از ظاهر لفظ برنیاید تأوی

گفته میشود (ابن منظور  1363ج.)32:11
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مقاله

 )4-1تأویالت عرفانی عبدالرزاق کاشانی
مالمبدالرزا کاشانی صاحب کتاب معروف تأويالتالبقرآن است .تأویالت کاشانی کاامالً مرفاانی
است و گاهی به دور از مق ؛ اما تأویالت امام خلینی قرابت بیشتری با مقالنیت دارد.
 )4-1-1ماجرای موسی

به منوان نلونه ،قصص مربوی به زندگانی حضرت موسی (ع) را در نظر بگیریم .حضارت

موسای(ع)

در نظر کاشانی نلاد قلب مارف ،یعنی جایگاه وجدان اوست که در آن ،به تدریج ،تجلای حضاور
الهی شكوفا میگردد .موسی (ع) در درون یك صندوقچه – تلثی جسم مادی انسان -نهااده شاد و
سپس بر روی دریای معارف قرار گرفت ،و در درباار فرماون رشاد کارد ،یعنای تعلیلایدنیاوی را
دریافت کرد -تعدی ،قت یك مصری ،و سپس مفو را تجربه نلود .سر به بیابان گذاشت ،به دور از
هیأتی که مصر نلاد آن است .در آنجا ،در نزد شعیب تربیت معنوی مییابد .این تربیت نهایتاً به وی
آمادگی دریافت وحی الهی را مطا کرد ،یعنای دریافات کالمایکاه نزدیاك بوتاة ساوزان باه وی
خطاب شد.
قرآن نیز میگوید قصص انبیا جهت قوت قلب پیامبر (ؤ) و مامنین (هود 1)120 :بیاان شاده اناد.
بنابراین تلقی داستان موسی (ع) به منوان نلونهای آرمانی از شكوفایی نفس خداجو ،چنادان کاه در
تأويالتالبقرآن بی تردید گرانسنگ ترین ا ر کاشانی است .به جرأت مایتاوان آن را در میادان
تفسیر باطنی قرآن ا ری منحصر به فرد دانست ،چنانكه امام خلینی در تفسیراسعور

اممع ا خاویش از

آن یاد میکند (لوری .)31:1382

)4-2امام خمینی و تأویالت مقاصدی
امام خلینی در ظواهر توق

نلیکنند .در فقه هم فقیاه مقاصادی محساوب مایشاوند .هرچناد باه

صراحت به این مهم اشاره دارند.
« .1اَ کُالًّ نَقُصُّ عَ َیْكَ عِنْ أَنْبتءِ الرُّسُ ِ عت نُثَبِّتُ هِضِ فُؤااَكَ اَ گتءَكَ فی هذِهِ الْحَاقُّ اَ عَ ْعِظَاٌ اَ ذِکْار لِ ْمُاؤْعِنین» «ا عات
همٌ اين کتيت ا اربتر انبیت را هرام ف هیتا عیکنیم فت ق ب ف را هض آا ق م ا اسد ار گراانیم ا ار آا طرياق اق ا

(س)

راه ص اب هر ف راهن ه ا ا اه ايمتا را پنت ا فذکر هتهت».

آثار فقهي نظرية «تأويل» با رويكردي بر آراي امام خميني

نخستین قرائت شگفت به نظر میرسد ،مجیب نیست.
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در آدلبالبصالة میفرمایند:
عظمت هر کالم ا کدتهى يات هاض عظمات عادک م ا کتفاب آا اسات ا يات هاض
عظمت عطتلب ا عقتصت آا است ...عت هتيت عقصا ا ا فنزيا ايان کداتب را
قطع نظر ا گهت عق ى هرهتنى کض ر ا هض عت عقصت را عىفهمتنات ا را ا
کدتب رتا ارذ کنیم (اعتم رمینی.)182 193:1380

امام در اینجا فقط به دو جهت یعنی مق و قرآن اشاره دارند.
صت ب اين کدتب ساکتکى ا هایخ نییات کاض عقصاتش گهات هالغات ا
فصت ت هتهت؛ سیب يض ا ر ی نییت فت عنظ رش گهت نح ا صرف هتهت؛
عید ا ا اهن ر کتا نییت فت ار اطراف فتريخ عتلم هحث کنت؛ اين کداتب
چ ا عصت ع سى ا يت هیضت آا سارار يات امِ عییاى کاض ا یاتء اعا ا
عىکرا نییت ....اين کدتب رتا است ا هاض هان ا الهیاض گا ا عاال اعا
عىکنت .عسیِّر هتيت هن ا الهیض را هض عرام فد یم کنت (اعتم رمینی.)194:1380

در جای دیگر هم فرمودهاند:
هض ط ر ک ى عدنى «فسییر» کداتب آا اسات کاض هارح عقتصات آا کداتب را
هنمتيت؛ ...عسیِّر اقدى «عقصت» ا نزا را همت فهمتنت عسیار اسات ناض «سابب»
نزا هض آا ط ر کض ار فستسیر اارا است (اعتم رمینی.)192-193 :1380

اي ر ا آااب عهماض آا فسکار اسات .ا عقصا ا ا فسکار آا اسات کاض ا
آيت هريسض گیدج

عقصت ا عقص ا کنت .ا چ ا عقصات قارآا چنتن اض

ر ا آا صحیسض ن رانیض فرعتيت هتايت هاض سُابُ ساالعت اسات ا ارارا ا
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

همٌ عرافب ظ مت است هض عتلم ن ر ا هتايت هض طريق عیادقیم اسات هتيات
انیتا هض فسکر ار آيات

هاريسض عرافاب ساالعت را  ...هاض اسات آارا (اعاتم

رمینی.)203:1380

 )4-2-1تأویل جبل

امام خلینی آیه  143سوره امراف را تأوی میکند و میگوید:
آا گتيی هم کض گتهی ذکر عیه ا راگع هاض انبیات« :فَ َمَّات فَجَ َّاى رَهُّاضُ لِ ْجَبَا ِ
گَدَ َضُ اَکًّت اَ رَرَّ عُ سى صَدِقت» .ع سی هدت ا اينکض فحت ره هیات اق فداتلی
ااقع هت ا ا ايان عنات

گذهات آا اقات عار :کارا«:رَبِّ أَرِنای أَنْظُارْ

إِلَیْك»؛ هض عن ر ا را ارائض هته .ارائض هته يدنی عن هت چشامم هبینمات« ...اَ

اصالح اا  + 1394/3/31صسحض آرايی
اصالح س م 1394/4/24

فَإِاِ اسْدَقَرَّ عَکتنَضُ فَیَ ْفَ فَرانی» ...اين گب عحدما اسات کاض هماتا انتنیات

مقاله

لکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَ » اعتة عالقت است؛ نمیهینی« اَ لکِنِ انْظُرْ إِلَاى الْجَبَا ِ
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نسس ع سی ه اه کض هت هقتيت ااهدض است هت همتا فج ی گب را «اك» کرا
هض هم ا ااوت انتنیت را ا ع سی هض عقتم ع

رسیت« :رَارَّ عُ ساى صَادِقت»

(اعتم رمینی . )137-138 :1381

ایشان در ادامه تأوی آیه میگویند:
گب ط ر را هرام عت گسدضانت؛ فج ی هم هض نظر عت عیآيت کض يك ن رم ها اه
است ا ک ه ط ر کض ع سی ايته اي راا هم عایايتنات .اگار نا ر یای
ه ا ر ب همض عیايتنت .گبرئی اعین قرائت عیکرا قرآا را هارام رسا
رتا لکن آنهتيی کض آنجت ه انت عیهنیتنت؟! عت ياك هابحی عایهینایم ا ا
اص غس ت ااريم ا اار يك عین ضام عیهن يم .انبیت عث آا آاعیهیادنت
کض ر اهی ايته چیزم عشتهته کراه لکن هاتن

عقاته اارا ا عارام هام

همض کر هیدنت« ...عت همتا اع رم کض قته فهممتا است عیفهمیم .قرآا همض
چیااز اارا ا کااتم هاارعیٌ ظتهريااض اارا قصااضهااتيی اارا کااض لبااته

را عاات

نمیف انیم هسهمیم ظ اهرش را عیفهمیم .هرام همض هم هیت ياك چیازم
است کض همض ا آا اسدستاه عای کننات؛ لکان آا اسادستاهام کاض هتيات هشا ا
]نمیه ا[ .آا اسدستاه را هر یب« :إنمت يَدْرِفُ القُرآاَ عَنْ رُ طِبَ هِضِ» ر ا
رس

اهلل عیهرا .اي راا عحراعنت (اعتم رمینی .)137-138 :1381

قرآن سطو متعددی دارد .هر چند بر خالف اخباریها ملیرغم اینكه تأویا واقعای قارآن را در
دست پیامبر میداند اما آیات قرآن را برای هلگان قاب درك میشلارد .از این روست که خود به
تأوی دست میزند و فهم جدیدی از «نار» به نلایش میگذارد.
 )4-2-2تأویل (نار)

ایشان ذی آیة  10سوره طه بر خالف مالمه طباطبایی« ،نار» را تأویا مایکناد و مایگویاد« :انای
انست ناراً» « این نار را که او ادراك کرده بود ،بچههایش و زنش اصلًا نلاىدیدناد [گفات] :باروم
آنجا لَعَلّى ءَاتِیكنم مِّنهَا بِقَبَس؛ [شاید] از این نار یك جلوهاى بیاورم» (امام خلینی  .)164:1381در شعر ا

(س)

دعایاسحرافرمودند :قرآن منازل و مراح وظواهر و باطن هایی دارد که پایینتارین مرحلاة آن ،در

آثار فقهي نظرية «تأويل» با رويكردي بر آراي امام خميني

اینكه امام خلینی مخاطب حقیقی قرآن را پیامبر (ؤ) معرفی میکند به معنی آن است کاه فهام
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پوسته الفاظ و گورهای تعینات قرار دارد ...و این آخرین منزل بهرة زندانیان در تاریكی های ماالم
طبیعت است و مراتب دیگر آن ،برای کسانی است که از پلیدیهاا و آلاودگیهاای ماالم طبیعات
پاك شدهاند (امام خلینی.)38 :1423

صراحت گفتار ایشان نشانگر آن است تأوی قرآن ملكن است ،با پاکی و خلوؤ ارتبای دارد
و در انحصار معصوم (ع) نیست.

استاد محلدملی ایازی قرآن شناا می گوید :مرفا آنچه را به مناوان واردات قلبای و الهاماات
مطر می کنند ،درك خود آنان از جهان و انسان و رابطه این دو با خدای متعاال اسات .ماارف باا
درون نگری به فراز و نشیب های نفس میپردازد و با معارف کلی قرآن تطبیق میدهد .گاهی ایان
تطبیق از مفهوم مطابقی آیه برگرفته می شود و گاهی از لوازم و آ ار و صافاتی کاه باه گوناهای باا
مفهوم ارتبای دارد .تستری در تفسیرش آیة «وال تَقرَباا هاذِهِ الشااجَرَةَ» (بقاره )35:را باه «التهاتم بشای
هوغیری» تأوی می کند .اگر گفته شود این چه تأویلی است و چه ارتباطی باا آیاه دارد ،در حاالی
که خداوند می گوید؛ ای آدم و حوا به این درخت نزدیك نشوید ،ناه اینكاه غیار از خادا باه چیاز
دیگری اهتلام نداشته باشید! در پاسخ گفته شده ،اگر تفسیر آیاه ایان باشاد کاه در بهشات شاجرة
ملنومه یعنی حرؤ و دنیاخواهی و این مسئله است که نهی شده ،آن وقت یكی از لاوازم آن ایان
می شود که به غیرخدا اهتلام نداشته باشید؛ بنابراین تأوی از لاوازم کاالم اسات و از داللات کاالم
خارج نیست .هرچند برای صحت آن مدم مغایرت با ظاهر و اتخاذ مقاصد شری است (ایاازی 1386
ج.)547:1

بدین لحاظ تصور میشود تالش برخی فقیهان در تأوی  ،حتی آیات احكام مربوی به قصااؤ
سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

و حد سرقت ،در هلین راستا باشد .اینكه مرفا با تأوی احكام کاری ندارند (ایاازی  1386ج )482:1در
مورد مرفا مطلب درستی است اما حرف آخر نیست .برخی فقیهان ،حتی در مواجهه با آیات احكام
مبادات ،قائ به تحلی و تأوی هستند ،آنگونه که شاطبی در لبمولفقات حكلت مباادات را تعظایم
شارع میداند (شاطبی  1977ج .)399:1پس شاید بتوان حوزة تأویالت را به آیات احكام گسترش داد.
اکنون به چند نلونه اشاره میشود:
 )4-3تأویالت فقهی
دکتر گرجی ،در باب «قطع دست» میگوید:

اصالح اا  + 1394/3/31صسحض آرايی
اصالح س م 1394/4/24

عذاهب عخد ف اسالم رتا ا پیتعبر آا را عیر اهت .هريدت اسالم هت کیی

مقاله

هرام ا هین هاراا ا ام اگار چیازم ا هرياتا اسات عاؤثرفر هتهات طباق
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اهمن نییت ه کض عای ر اهات گتعداض اصاالح ها ا .هناته اينهات را فدظایم ا
هزرگتاهت اسالم عی مین پیغمبر اسالم رتاانت ا اين عایاانام هناتهراين
اگر کیی هت اين ن

رفهات عختلسات کنات ااسادیاش ااسادی گتهالناض

است .رتاانت ا کیی عصبتنی نییت کاض ه يات دماتي ايان آام را هکا
ه کض عیگ يت اگر قته فرهیت است اا را فرهیت کن اسالم عیگ يت کاترم
هکنیت کض گرم ا گنتيت کم ه ا اين پیتم اسالم است (گرگی.)315:1378

نظیر هلین برداشت را آیتاهلل مرمشی شوشتری دارد .وی میگوید« :ماا هلیشاه ساراع معلاول
میرویم نه ملت .می رویم سراع حد و دست را میبریم ولی ساال نلیکنیم چارا دسات را بباریم؟
اگر بفهلیم چرا دزدی زیاد است و برای جلوگیری از آن چارهای بیندیشایم ،ایان مباارزه باا ملات
است و اسالم هم هلین را میخواهد» (مرمشی.)425:1378

مجتهد شبستری میگوید :مللكرد سیاسای پیاامبر باه گوناهای باود کاه واقعیاتهاای سیاسای،
اجتلامی و اقتصادی آن مصر را انسانیتر و حكومت را مادالنهتر میکرد .با اینكه حكومت پیاامبر
فردی بود ،ولی هلواره تكیة وی بر ارتبای با مردم بر اساا مدل بوده است .آیاة قصااؤ را دائلااً
اینطور معنا کردهاند که اگر قصاؤ نكنید ،زندگی انسانی باه هام مایخاورد و خاونهاا محفاوظ
نلیماند.
و می گوید :در آن دوره ،به جای یك نفر قات  ،ده نفر را میکشتند و انتقام مایکشایدند .در واقاع
پیامبر فرمود :انتقام نه ،بلكه یك انسان به جای یك انسان .یعنی خون انسان محترم است و قتا هار
چه کلتر باشد ،بهتر است .یعنی من – پیامبر -طرفدار ریخته شدن خون انسانها نیستم .این یك نفر
را هم که می گویم مجاز هستید قصاؤ کنیاد ،از روی ناچااری اسات چاون شالا ظرفیات ایان را
ندارید که بگویم ببخشید و درگذرید و به هلین جهت است که بعداً میفرمایاد« :و ان تعفاوا خیار

 .1آن نض کض هرعن فییتهت هضايژه اي دتم فح ی فتريخی عیکننت.

(س)

 .2آن نض کض عقتصتمهت نظیر غزالی ا هتطبی فح ی عینمتينت.

آثار فقهي نظرية «تأويل» با رويكردي بر آراي امام خميني

وی فهم صحیح آیه را در «تحلی زمینه تاریخی نزولش» 1با هلراهی «غایات شریعت» 2میداند
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لكم» .پس قصاؤ مایة حیات است ،چون محدودکننادة انتقاام هاا و کشاتارها اسات و اگار روزی
برداشته شود ،خالف نظر قرآن و پیامبر نخواهد بود (مجتهد شبستری.)157:1381

شیخ طوسی روایتی را که میگوید اگر با شخص مجوسی مصافحه کردید ،وضو بگیرید؛ زیرا
موجب نقض وضو میشود ،تأوی کرده و وضو را در معنای شستن دست میگیارد .بادین ترتیاب
برخی از فقیهان در جایی که به نظرشان میان دو خبر تعارض دارد یا روایت معارض با مق اسات،
آن را بر معنای مرجو حل کرده و با تقویت احتلال مرجو  ،خبر را تأوی کردهاند .نظیر تأوی
شیخ طوسی (ایازی  1386ج.)475:1

نتیجه
 برابر تاریخ تفسیر ،دو شیوة تفسیر روایی و مقالنی پرسابقهترین شیوهها بودهاند که با غلباة شایوةتفسیر قرآن به قرآن تحت تأ یر قرار گرفتند.
 امروزه شیوة دیگری مطر شده به نام تأوی آیات قرآنی بار مبناای شاهود کاه هلاان روشتأوی مرفانی است .مرفا ملدتاً در روش خود از ظواهر آیات مبور میکنند.
 شیوه تأوی مرفانی امام خلینی به شیوه ابن مربی و مالمبدالرزا کاشانی نزدیك است .اماممالوه بر دیدگاه های مرفانی به هلان اندازه در فقاهت نیز چیره دست است لذا در ایان مرصاه نیاز
نظیر شاطبی ارائهگر فقه مقاصدی است.
 -بدین قرار انتظار میر ود بتوان در راستای کش

مقاصد شارع در معانی توساعه داده ،تأویا

سال هفدهم /شماره شصت و شش /بهار 1394

نلود اگر چه این مهم توسط برخی فقها و اندیشلندان دیگر صورت گرفته است ،که نلونههای آن
توسط شیخ طوسی ،ابواالسحا شاطبی ،ابوالقاسم گرجای و سایدمحلد حسان مرمشای شوشاتری
ارائه شده است.

منابع


نهج البالغه



اهن عنظ ر عحمت هن عکرم )1363( .لسان العرب ،قم :نشر ااب



اه يت نصر تعت )1998( .االتجاه العقلی فی التفسیر :دراسة فی قضیة المجاز فی القرآن عندالمعتزلة هیرا :
المرکز الثقتفی الدرهی.

ه.

اصالح اا  + 1394/3/31صسحض آرايی
اصالح س م 1394/4/24
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اعتم رمینی سیت راح اهلل )1380(.آداب الصلوة فهراا  :عؤسیٌ فنظیم ا نشر آثتر اعتم رمینی چتپ اهم.



مقاله



اسدتام روت )1377( .آشنایی با تفاسیر قرآن مجید و مفسران قم :عؤسیض ار راه ق.
اااااااااااااااااااا  )1381( .تفسیر سورة حمد فهراا :عؤسیٌ فنظیم ا نشر آثتر اعتم رمینی چتپ هشم.



اااااااااااااااااااا 1423( .ق) شرح دعاءالسحر فهراا :چتپ ا نشر عرا



ايت م عحمتع ی )1386( .تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی فهراا :عؤسیٌ فنظیم ا نشر آثتر

چتپ اام.

اعتم رمینی چتپ اام.



پ رسیف عبتس (فحقیق ا ف خیص) )1382 ( .خالصه تفاسیر المیزان و نمونه نشر هتهت چتپ پنجم.
فق م اهدهترام

یین1418( .ق) تنقیح االصول :تقریرات درس امام خمینی

(ره)

فهراا :عؤسیٌ فنظیم ا

نشر آثتر اعتم رمینی قتس سره چتپ اا .




بی ع ی اصغر )1369( .آشنایی با علوم قرآنی فهراا :نشر استطیر.
روتيی اصسهتنی عحمتع ی )1377( .درآمدی بر تفسیر علمیقرآن ،فهراا :نشر اس ه.
روتيی

ین«)1381( .ثتهت ا عدغیر ار نظتم کیسرم اسالم» پایان نامه دکتری ،فهراا :اانش ته فرهیت

عترس.


رنجبر ال ار ع یت روت « )1385( .نقت ا هررسی الی

عق ی ا ايتگته اربتريتا ا عحتثتا» پایان نامه

دکترای فقه و مبانی حقوق اانش ته آ اا اا ت ع م ا فحقیقت فهراا.


صتلحی نجف آهتام ندمت الا ض )1383( .قضاوت زن در فقه اسالمی فهراا :اعیت فراا.



طتلقتنی سیتعحم ا )1389( .پرتوی از قرآن فهراا :عؤسیض عطتلدت فتريخ عدتصر ايراا.



طبتطبتيی سیت عحمت یین )1370( .المیزان فی تفسیر القرآن فهراا :اارالکدب االسالعیض.



فیض ع یروت )1381( .اجتهاد پویا در مکتب سه فقیه فهراا :پژاهش ته ع م اسالعی.



گرگی اه القتسم )1378( .مصاحبههای علمی پیرامون امام خمینی و حکومت اسالمی قم :عؤسیض فنظیم ا
نشر آثتر اعتم رمینی چتپ اا .



ل رم پیر )1382( .تأویالت القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی فرگمض پتينض آقتيی فهراا :اندشترا
کمت.



عجدهت هبیدرم عحمت )1381( .نقدی بر قرائت رسمیاز دین فهراا :طرح ن .



عرعشی سیتعحمت ین )1378( .امام خمینی و حکومت اسالمی (مصاحبههای علمی) ،فهراا :عؤسیٌ فنظیم
(س)

ا نشر آثتر اعتم رمینی

چتپ اا .



عظسر عحمتروت )1383( .اصول الفقه قم :اندشترا اسمتعی یتا.



عدرفت عحمتهتام )1379( .تحریفناپذیری قرآن فهراا :سمت.



ع س م غرام عحمتگ اا )1377( .فقه استداللی فهراا:اندشترا اقبت .

آثار فقهي نظرية «تأويل» با رويكردي بر آراي امام خميني



هتطبی اهراهیم هن ع سی )1977( .الموافقات فی اصول الشریعه مکتبة التجاریة الکبرم همصر.

(س)

