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 چکیده
 یفقه  اتی آ ان هیرمزگرا لی است که به تأو یفاطم شمندانیق( از جمله اند 363 ی)متوف ونیحابن نعمانیقاض

 ی. وداندیمراتب م یو معرفت را بطن پنهان آن و دارا مانیو ا عت،یاهر شررا ظ یاست. او احکام فقه دهیاهتمام ورز
یانجام م« طهارت، صلوة، صوم، زکاة، حج، جهاد ت،یوال»کرده، آنچه را که مکلف از دعائم  مانیکه از ا یفیبا تعر

ک نیاز حدود د یحد   دهد )ص( و  امبریپ اتیقرآن و روا اتیو عمل، و استفاده از آ مانیبر توأم بودن ا دیدانسته و با تأ
 روشمقال ه ب ا  نی پرداخت ه اس ت. ا یفقه  اتی احکام و آ یرمز لیالسالم( به تأو همیائمه تا امام جعفر صادق )عل

م ورد  یفقه  اتی احک ام و آ لی او را در تأو دگاهی روش و د نعم ان،یقاض یفکر یکشف مبان یبرا یلیتحلیفیتوص
 یعنی شانیرکن اعتقاد نیمهمتر یرا بر مبنا یفقه اتیآ هیلیمتأثر از مذهب اسماع دا  یشد یو افتهیقرار داده و در یبررس

 .باشدینم اراستو یمنطق لیدل هیکرده که بر پا لیتأو «تیوال»
 

 .  نعمانیقاض ل،یباطن، تأو ه،یلیاسماع ،یفقه اتیآ: هاکلیدواژه
 
 

                                                 
 .8/11/1397: رشیپذ خی؛ تار11/6/1397:افتیدر خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

Al-Qadi al-Nu'man Ibn Hayyun (d. 363 AH) is one of the Fatimid theorists who has 

embarked on interpreting the secrets of jurisprudential verses. He argues the rules of 

jurisprudence, as the appearance of Shari'a, and faith and wisdom, as its hidden core, have 

several levels. By defining faith, he posits that the observance of principles such as 

"guardianship, purity, prayer, fasting, zakat, Hajj, jihad" are only part of religious practices. 

Further, by stressing that faith and practice are hand in hand, and using Qur'anic verses and 

the narrations of the Prophet (pbuh) and the Infallibles up to Imam Ja'far Sadegh (pbuh), 

he has embarked on interpreting the secrets of rules and verses of jurisprudence. This article 

adopts a descriptive-analytical method to explore the intellectual foundations of Al-Qadi al-

Nu'man, and discover its method in interpreting the rules and verses of jurisprudence. The 

findings suggest that he, strongly influenced by the Ismaili religion, interprets 

jurisprudential verses based on their main pillar of belief, "Welyat", which is not founded 

upon any rational reasoning. 
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 مقدمه

 متشابه آیات تأویل زیدیه، و امامیه اشاعره، معتزله، جمله از اسالمی متکلمان و مفسران اکثر
 مساائل  با که تعالی راباری ذات افعال و الهی صفات و اسماء اعتقادی همچون مسائل به مربوط

 اضا  و و روشا   آن ظااهری  مفهوم که تأویل آیاتی به امّا دانسته مجاز بوده، تعارض در عقلی
 از برخای  وجاود  ایا   با .اندننموده مبادرت فقهی احکام و فروع به مربوط آیات خصوصاً بوده

 فقهای  عملای  احکام و آیات تأویل به مفسران اکثر رویه برخالف حیوناب  نعمان جمله قاضی

 .اندپرداخته
 القضاایا  و الحرام و ذکرالحالل فی االسالمدعائم» خود، مشهور اثر در حیوناب  نعمانقاضی

 دهدمی نشان که پرداخته مکلف سوی از آنها انجام ضرورت و فقهی احکام بیان به «االحکام و
 تأویال  در را «الدعائمتأویل» دیگر خود کتاب اما نبوده آنها انجام و فقهی احکام لزوم منکر وی
آیاات قارآن   علت ای  امر را باید در اعتقاد او به ذوبطاون باودن هماه     .نگاشته است احکام آن

 جستجو کرد.
 اماام در تأویال   بیاان کارده  ( ع) جعفرصادق امام از نیز با ذکر حدیثی کتابش مقدمه وی در

 و «بگاوییم  سخ  وجه هفت به واحد کلمه درباره توانیممی ما»برای سؤال کننده فرموده:  ایآیه
 زیاادتر  اگار  و هفتااد  بلکاه  و بلای : »داد پاساخ  اماام ! هفات : پرسید تعجب با کنندهسؤال وقتی

 نعماان، نمایاد. )قاضای  تأکیاد مای   تأویل بطوریکه بر زیادتی وجوه. «افزاییممی هم باز بخواهی
امّا اینکه چرا آیات فقهی را بر محور خاصی تأویل نموده و آنها را به حدّی . (27 التأویل،اساس

 از حدود دی  محدود کرده، جای پرسش و نیاز به بررسی دارد.
 

 نعمانقاضی مذهبی و سیاسی ،علمی جایگاه

 و فقیاه ( ق 363 متوفی) مغربی تمیمی حیونب  احمد ب  منصور ب  محمد ب  نعمانقاضی
متعدد  اقوال میان از اما است که تولد وی نامشخص 1فاطمی اسماعیلی خلفای با هم دوره عالم
 پایاان  در ده ومتولد شا ( امروزی تونس) قیروان در ق 290 تا 283 هایسال گفت بی  توانمی

                                                 
 همای   باه  و شد حاکم بامراهللالقائم ق 322 سال در او وفات از بعد گردید تشکیل المهدیعبیداهلل  رهبری به ق 297 در فاطمیون حکومت 1

 بار  کلای  باه  عثمانی ایوبیان توسط ق 567 سال در ولی شد. گسترده حکومتی به تبدیل و داشت ادامه فاطمی اسماعیلیه امامت سلسله ترتیب
 بار  سار  مجادداً  محالتای  آقاخاان  توسط هجری 1255 سال در ودب گردیده تقویت صباح حس  توسط ایران در که نزاریه فرقه امّا شد. چیده
 بلکاه  نادارد،  حضاور  فااطمیون  نام به اسماعیلیه فرقه دنیا، جای هیچ در حاضر حال در است. اسماعیلی فکر سیاسی تفکر که دارای آوردمی

 165 ص برنااردلویس، ) دارد فعالیت پاکستان ستان،هندو تاجیکستان، افغانستان، ایران، مثل مختلف کشورهای در آقاخانیه نام به نزاریه شاخه
 (93 ص و ربّانی، 567 وص



 104 شمارة                                                    ثیعلوم قرآن و حد                                                             96

 چهاار  باه  وی .(25 /4 زرکلی،) یافت وفات( م 974 مارس 27) قمری 363 سال الثانیجمادی
 .(41/ 8همان، ) کرد خدمت خود هم عصر( معز و منصور قائم، مهدی،) فاطمی خلیفه

 منبا   مهمتاری   که موضوع فقه را در «االسالمدعائم » تألیفات مهمی دارد از جمله کتاب او
 دوم و جلاد  عباادات  درباره اول جلد به رشته تحریر درآورده، جلد دو در بوده طمیی فا درسی
نگاشاته   طاالق  و نکااح  ارث، وصاایا،  لباس، خوراک، مانند امور دنیوی یعنی معامالت، درباره

 باه  خاود  دیگر اثر در و کرده استخراج را فقهی احکام قرآن، آیات از استفاده با است. وی شده
 بااطنی  معاانی ( ع) اطهاار  ائمه و( ص) پیامبر از روایاتی ذکر با تالش نموده« دعائمالتأویل» نام

 نماید. تبیی  خود فکری دیدگاه بر حسب را احکام
 جهات  باه  را وی شایعی،  مؤلفاان  برخی نظر وجود دارد. اختالف وی مذهب خصوص در
 اسماعیلیان دمتخ در تقیه حسب وی اند:گفته و دانسته امامیه مذهب سلک در فکری مشابهت
 کاه  اسات  معتقد گرویده. مجلسی امامیه مذهب به بود مذهب مالکی اینکه از بعد است و بوده
 حاال  عای   در .(38 /1 مجلسای،  عالماه ) مدعاست ای  بر خوبی شاهد او االسالم دعائم کتاب

 .(161 شهرآشااوب،اباا ) کنناادماای معرفاای اسااماعیلی را او آشااوب شااهر اباا  ماننااد کسااانی
 نعماان، قاضی)بوده  مالکی ابتدا در وی که آن است نعمانقاضی مذهب درباره قول ی مشهورتر

 اعاالم  غالاب، ) اسات  گرویاده  اساماعیلی  ماذهب  باه  آنگااه  (.415 /5 والمسایرات، المجالس
 است برخوردار بیشتری شهرت از او بودن اسماعیلی به قول صورت هر . در(206 االسماعیلیة،

 باشند.د آن میمؤی او هایکتاب همه و
 

 قرآن فقهی آیات و احکام تأویل در نعمانقاضی روش

 پاذیرد نمی ایمان بدون را عملی هیچ خداوند که استدالل ای  با را دعائم کتاب نعمانقاضی
( ع) بااقر  امام از روایتی اساس بنا به عقیده اسماعیلیان و بر سپس. کندمی آغاز ایمان از بحث با

 داناد مای  اساتوار  جهاد پایه والیت، طهارت، صالة، زکات، صوم، حج، فته بر را اسالم دعائم
 اساتناد  باا  نموده سعی دعائم ای  به مربوط احکام همه در وی .(2 االسالم،دعائم نعمان،قاضی)

قاضی مانند سایر اساماعیلیان   .نماید تأویل را هاآن ،(ع) ائمه احادیث و( ص) پیامبر به روایات
 میاان  1... و ماأذون  داعای،  حجت، باب، عناوی  با مذهبی مبلّغان و معلمان از مختلفی هایرده

                                                 
 (قاائم ) اساماعیل محمادب   و( ص) محماد  عیسای،  موسای،  اباراهیم،  نوح، عبارتند از آدم، نطقاء و است( ص) اکرمرسول ناطق، از مراد. ]1
 و شاریعت  صاحب را ناطق. شده اطالق (ع) علی تحضر ،(ص) اکرم رسول وصی به مطلق بطور اساس( 39 ص ،1 ج ،1967نعمان،قاضی)

یافتاه   والیات  مرتبات  کاه  شاود مای  گفتاه  کسای  باه  اصاطالح  در اماام  (41-40 ص ،1960نعماان، قاضی) .دانندمی تأویل صاحب را اساس
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 تعلایم  باه  کاه  قائال اسات   شاود می خوانده مستجیب که فرقه، به وارد تازه فرد و امام شخص
 باشاند مای  وصای  دارای یاک  هار  کاه  دارند قبول را ناطق امام هفت. پردازندمی باطنی حقایق

 .(151-152/ 2 صابری،)

 دچاار  نیز مواردی در و دارند حداکثری نگاه تأویل و باط  به که اسماعیلیان یدگاهد رغمبه
 اعتدال خط ترسیم با و کندمی تبیی  نصّ کنار در را تأویل به اعتقاد نعمانقاضی شوند،می خطا
 پیاامبر  معجزه و صامت را قرآن ظاهر وی. بماند امان در اسماعیلیان دیگر خطاهای از کوشدمی

 باا  کاه  داناد مای  علمای  را تأویال  او. داناد مای  فاطمی امامان معجزه را باط  و تأویل و( ص)
 باا  فقهای را  ابتادا حکام   منظاور  ای  برای. است تحقق قابل روایات و قرآن آیات از گیریبهره
 باا  ارتبااط  در را آن کارده  سعی سپس و نموده تعریف زمینه همان در روایات و قرآن از آیاتی
 او غالب نیز تاأویالت  مصطفی .نماید تأویل فاطمی امامان و پیامبر به محبت و معرفت و ایمان

 .(206 االسماعیلیة،اعالم غالب،) داندرا افراطی نمی
 

 نعمانقاضی تأویالت مبنای

 آماده ... و مخصوص نشانه باطنی، معنی عالمت، ایما، اشاره، معنی به فارسی زبان در نماد»
 نمااد  آنجاکه از( 5 پورنامداریان،. )«است اروپایی زبان در سمبل و عربی زبان در رمز مرادف و
 تاوان مای ( 1381 انوشاه، ص )نمایاد،  می داللت لفظ ظاهر ورای معنایی بر مفهوم تری کلی در

 .استنموده استفاده نماد و رمز از خود تأویالت در حیوناب  نعمانقاضی گفت
 وذروا» چون آیاتی ظاهر به دو هر به عمل و  باط و ظاهر به ایمان بر تأکید در نعمانقاضی

 کارده  تمساک ( 20/لقماان ) «وباطِنَةً ظاهِرَةً نِعَمَهُ عَلَیکُم اَسبَغَ» و (120/)انعام «وباطِنَه االثمِ ظاهِرَ
 دارای محسوسی امر هر»: نمایدمی را روش  معنا ای  که( 257-256/ 1 اسالمی، )گروه مذاهب

 بادی  . گیارد مای  تعلاق  آن بااط   به و شودمی درک حواس با آن ظاهر که است باطنی و ظاهر
 باا  )هماان( همچنای   . «آنسات  هماراه  و زوج که است باطنی شامل محسوسی ظاهر هر خاطر
 مِا ْ  خَلْقااً  أُمَّهاتِکمْ بُطُونِ فِی یخْلُقُکمْ» آیه و (14)المومنون/« آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُ ثُمَّ» آیه به استناد
 در شاما »: گویاد مای  و داناد مای  باط  برای مثالی را ( دی 6)زمر/ «ثَالثٍ ظُلُماتٍ لْق فِیخَ بَعْدِ

                                                                                                                   
 و حجات  از پاائینتر  مرتبات  نظر از باب. است ناطق به نسبت اساس منصب مانند امام به نسبت حجت منصب( 78 ، ص1356 ناصرخسرو،)

 داعای  خلیفاه  و یافتاه  گفات   ساخ   اجاازه  و شاده  راسخ ایشان طریق در کسیکه مأذون و رسیده دعوت مرتبه به داعی. است داعی باالتراز
 باه  215-205 ص ،1376 شااکر، . )شاود می گفته شود،می وارد آنها طریقت به تازه کسی که یا کامل مؤم  به نیز مستجیب شود،می محسوب

 (39 ، ص1 ج ،1967نعمان،یقاض از نقل



 104 شمارة                                                    ثیعلوم قرآن و حد                                                             98

 تاأویالتش  در را حادود  ای  و« ظاهری خلقت در شدن جابجا مثل شویدمی جابجا دی  حدود
داند که را اشاره به سه تاریکی بط  و رحم و مشیمه می« ظلمات ثالث»وی . است نموده تبیی 

اند و مثَل آنها در باط ، مثَل ستر و کتمان هنگام شب اسات و مثَال شاب،    طه کردهجنی  را احا
 اصال  کاه  امام از حد عبارتند حدود مثَل باط  و قائم به آنست که با حدودی احاطه گشته ای 

 کننادگان  اساتفاده  بارای  کاه  حدی و باشدمی آن به قائم و برگشته امام از که حجت حد است،

 .(5 /1 الدعائم،تأویل نعمان،قاضی) کندمی اقامه دیگر
 شاوند مای  محساوب  مثَل و ظاهر دی ، مناسک و احکام» گوید:می فقهی احکام درباره وی
 احکام، ای  ظاهر .آشکار است پروردگار نزد و پنهان بنده برای آن حقیقت که دارند باطنی لک 
 و دو هار  تصادیق  لاذا  سات نی کامل دیگری بدون یکی اقامه که است ایمان آنها باط  و اسالم
 بیاان ( ع) علی از حضرت نقل به دیگر جای در .(12 /1 همان،) «باشدمی الزم واجبات به عمل
 /1 هماان، ) «اسات  معرفات  هام  و اقرار هم ایمان، مرتبه امّا لفظی اقرار فقط اسالم مرتبه» کرده
ان و معرفات را مبناای   لذا ایما . گذاردمی( باشدمی امام مثَل که)قلب  در خدا را معرفت و( 16

 باه  قلبای( را  ایماان ) معرفات  و ائمه سوی از ظاهری علم به را تأویالت خود قرار داده و اقرار
 بَینااتٌ  آیاتٌ هُوَ» آیه در علم از مراد کرده اشاره و( 16-17 /1 همان،) نموده تأویل حقیقی علم

 أُوتُاوا  الَّاذِی َ  وَ مِانْکمْ  آمَنُوا الَّذِی َ اللَّهُ رْفَ ِی» آیه و (49/عنکبوت)« الْعِلْم أُوتُوا الَّذِی َ صُدُورِ فِی
 کساانی  علماء، از مراد و دی  ائمه و انبیاء علم یا همان حقیقی علم( 11/)مجادله« دَرَجات الْعِلْمَ
 هماان، ) شاود می واق  باط  در ایمان و ظاهر مرتبه در علم. باشداند، میآموخته علم آنان از که
1 /27). 

 مبعاوث  نباشاد،  اطاعات  آن در کاه  شاناختی  برای را پیامبر خداوند»: گویدمی نعمانیقاض
 ما   معرفاة  بعاد  علیهم افترضها آلتی بالفرائض العباد م  العمل جلّ، و عز اهلل یتقبل انما» نکرد
 او. پاذیرد مای  بندگانش از را واجبات به عمل معرفت، از بعد تنها خداوند و« عنده م  بها جاء
 خداوند شناخت آن و شودمی دعوت بسویش که است کسی شناخت معرفت، اولی  اشتهد بیان
 سومی  و کندمی ابالغ را آن که( ص) رسول شناخت معرفت، دومی . اوست ربوبیت به اقرار و

 و عصار  هار  در آنها از اطاعت که الرسل بعد ائمه شناخت سپس و( ع) وصی شناخت معرفت،
 .(52 االسالم،دعائم همو،) «ستا شده واجب اهلش برای زمانی

 ساپس  و آنهاا  آخری  و ائمه و رسول اولی  تصدیق و ایمان معرفت، از او معتقد است بعد

 در بااط   در چاه  و ظااهر  در چاه  کارده  واجاب  بندگان برای طاعات از خداوند آنچه به عمل
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 کننده کامل ظاهر بدون باط  و باط  بدون ظاهری اقامه در عبادات لذا. دارند قرار مبانی ردیف
 درباره. نیست جایز بالعکس و باط  صالة ترک با ظاهری صالة»: گویدمی اساس ای  بر. نیست
 باه  ملازم  را بندگانش خداوند که شعائرشان و محرمات و واجبات همه و حج و صوم و زکات

 کاه  دهکار  نقال ( ع) ابیطالاب  ب علی از روایتی زمینه ای  در. است چنی  نیز کرده، آنها رعایت
 مکتاوب  و معلاوم  ماا  نزد که است محجوبی مکنون علم آن باط  و موجوب عمل قرآن ظاهر»

 باطنش و است عمل ظاهرش شده ذکر دعائم در که کند اعمالیاو تأکید می (53 همان،) .«است

 و رضاا  و عقاد  و معرفات  و اقرار قلبی، ایمان و الزمه( 13/ 1 الدعائم،تأویل همو،) است ایمان
 و او باه  اقارار  گرفات  نتیجاه  توانمی لذا شده تأویل امام به باط  در قلب چون و است تسلیم

 که چیزی کمتری »: کرده بیان( ع) علی قول از دعائم کتاب در( 14 همان،) است الزم شناختش
 باه  و بشناساد  را زمای   در حجاتش  و پیاامبرش  و خدا که ای  است باشدمی مؤم  آن به بنده

 .(18 همان،) «نماید اقرار اطاعت
 باه  عمال  و لسان در اقرار ایمان، که( ع) علی امام سخ  به تمسک با حیوننعمان اب قاضی
 را ایماان  از ساهمی  آن، کارکرد حسب بدن اعضاء از عضو هر برای است، قلبی اعتقاد و احکام
 شانیدن  گاوش  بار  منهیاات،  از بسات   فارو  و اوامار  بار  نگاه برچشم» گوید:می دانسته، واجب

 و اوامار  انجام دستان بر منهیات، سکوت و طاعات گفت  زبان بر منهیات، از اعراض و اجباتو
واجاب   (وقاوف )محرماات   از ایساتادن  و( سعی) واجبات سوی به رفت  پاها بر منهیات، ترک
 .(14 همان،) «است

 حادود  کاه  فقهای  احکاام  رعایات  ضم  ایمان، و معرفت و علم مبنای بر تالش کرده وی
مساتند   را خود تأویالت( ع) ائمه و( ص) پیامبر از روایاتی ذکر نموده و با تأویل را هاآن دینند

 بارای  مسایر  کناد تاا   نارم  فقهی دستورات انجام در را خود هم کیشان دل ایگونه به ساخته و
 .یابد افزایش معشوق به عشق و شود هموار مقصود به رسیدن
 

 حیونابن ماننعقاضی نگاه از فقهی آیات و احکام تأویل

 هماه  است معتقد و داندمی ظاهری شکل را شریعت احکام حیونهمانطور که بیان شد اب 

 گارفت   نادیاده  معناای  باه  امر ای  البته. برداشت پرده آن از باید که دارند باطنی شرعی، احکام
 هر باط  کهاین به توجه با او. دارد تأکید باط  و ظاهر بودن توأم بر وی بلکه نبوده ظاهر احکام

 باه  نسابت  معرفات  و ایماان  اسااس  بار  را عبادات از عملی هر است، پوشیده و پنهان حکمی
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 و علام  میازان  به کس هر و معتقد است نموده تأویل آنها از اطاعت و زمان ولی ائمه، پیامبران،
 حاوزه  هفات  در او. گاردد می بواط  آن احکام نائل حدود از حدّی به خویش معرفت و ایمان

 .دارد زیر شرح به تأویالتی جهاد حجّ، زکاة، صوم، صالة، طهارت، ت،والی
 

 والیت تأویل

 باه  اشاره با والیت، اصل بر شرعی مناسک و احکام همه استواری تبیی  ضم  نعمانقاضی
کارده، حضارت    واجب را خداوند والیتش کسیکه نخستی »: گویدمی( ع) حضرت آدم والیت
البتاه ایا  دلیال    ( 9 /1 همان،. )«کنند سجده را او تا داده دستور همالئک همه به و ع( بوده) آدم

ای برای اثبات والیت حضرت آدم نیست زیرا سجده کردن مالئکه بار حضارت آدم   قان  کننده
بر برتری انسان نسبت به سایر مخلوقات داللت دارد ناه والیات او. خداوناد انساان را بعناوان      

 وَ اللَّاهُ  وَلِایکمُ  إِنَّماا » آیاه  در روی زمی  قرار داده و دراشرف مخلوقات خلیفه و جانشی  خود 
به والیات  ( 55/مائده) «راکعُون هُمْ وَ الزَّکاةَ یؤْتُونَ وَ الصَّالةَ یقِیمُونَ الَّذِی َ آمَنُوا الَّذِی َ وَ رَسُولُهُ

 ی  آیاه بیاان  حیون با توجه به ااند، اشاره گردیده که اب خدا و رسولش و کسانیکه ایمان آورده
 هماو، . )کارد  پیاروی  آناان  از بایاد  لاذا  آموختاه  امارش  ولای  باه  را احکام همه خداوند کرده

 .(14 االسالم،دعائم
 کاه  والیات  پایاه  بار  اسالم احکام است را به نیت مؤم  تأویل نموده و معتقد« والیت» او 
 االَعمَاالُ  اِنّمَاا : »رماوده ف پیامبر که همانگونه داشته ابراز چنی  و گردیده استوار است نیت همان
 والیات  کاه  خادا  اولیااء  با است، پس کسانیکه نیت انسان اعمال قبولی در مؤثر عامل ،«بِالنِیَّات
 و چنای  اساتدالل   نیسات  پذیرفتاه  آنان از عملی هیچ نکنند دوستی شده، فرض مؤمنان بر آنها

هماو،  ) اسات  اماام  مثَال  تأویال  در قلاب  و بوده والیت بر فرض و قلبی اعتقاد نیت، که نموده
 اساتطاعت،  و قاوه  حساب  بار  عضاوی  هار  برای و از آنجا که خداوند (12 /1 الدعائم، تأویل
 گفات   و شانیدن  چشام،  بر نواهی از بست  فرو و اوامر بر نگاه»: نموده واجب ایمان، از سهمی
  ،یادی  بار  محرماات  تارک  و واجب امور انجام زبان، و گوش بر منهیات از اعراض و واجبات

 از حادی  مثَال  را اینها و «رجلی  بر( وقوف) حرام راه از ایستادن و( سعی) واجب راه به رفت 
 اقارار  شده، واجب قلب بر ایمان از آنچه»کرد،  تجاوز آن از نباید که داندمی الهی اولیای حدود

 و نادارد  شاریکی  و نیسات  یگاناه  خدای جز خدایی اینکه به تسلیم و رضا و عقد و معرفت و

 شاناختش  و او به اقرار پس است، امام قلب، باط  چون و خداست رسول و بنده( ص) حمدم
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 رئایس  قلب که همانطور داندمی مردم همه فوق و رئیس را امام دیگر سوی از. «دارد ضرورت
 .(14 /1 همان،) است بدن جوارح و اعضا همه

یان برتری نیت بار عمال باوده    ب« انما االعمال بالنیات»ص( از ) باید گفت اوالً منظور پیامبر

ای به انجام عمل بد منجار  چه بسا کار نیکی برای ریا انجام شود و یا بالعکس نیت خیرخواهانه
توان آنرا در اثبات والیت بکار برد. همچنی  هایچ  شود. پس مفهوم ای  حدیث عام است و نمی

دارد و والیت خداوند رأس دلیل نقلی برای اینکه شرط قبولی اعمال، والیت امام باشد، وجود ن

 النَّصااری  وَ الصَّابِئُونَ وَ هادُوا الَّذِی َ وَ آمَنُوا الَّذِی َ إِنَّ»همه والیتهاست. از طرفی با توجه به آیه 
( 69)مائاده/ « یحْزَنُاونَ  هُامْ  ال وَ عَلَایهِمْ  خَاوْفٌ  فَاال  صاالِحاً  عَمِلَ وَ الْآخِرِ الْیوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَ َ مَ ْ
وند شرط ایمان را برای قبولی اعمال در ادیان یهود و مسی  و... نیز قرار داده و وعاده داده  خدا

در صورت ایمان هیچ ترس و حزنی نداشته باشند. ثانیاً نیت را اعتقاد قلبی دانسته و قلب را باه  
دهد سهم امام شناخت  است ناه  امام تأویل نموده که سهمش اقرار و معرفت است که نشان می

ناخته شدن. از سوی دیگر ابتدا والیت را نیت مؤم  و سپس نیت را اعتقاد قلبی و بعاد از آن  ش
قلب را همان امام دانسته که رئیس و فوق هماه چیاز اسات لاذا شاناختش ضارورت دارد، در       
حالیکه معرفت خداوند باالتری  معرفتهاست و رأس همه والیتها، والیت خداوند باا قادرت و   

 همه امور عالم است.علم بیکرانش بر 
 

 طهارت تأویل

 اسات  پیاامبری  اولای   او»: گویدمی داده نسبت( ع) حضرت نوح به را طهارت نعمانقاضی
ای از قارآن  او آیاه  (9 /1 همان،. )«گردید مأمور گناهان از بندگان تطهیر برای خدا جانب از که

 نَاذِیر   لَکامْ  إِنِّای  قَوْمِ یا قالَ» آیه که بر ای  نسبت داللت کند، ذکر نکرده ای  درحالیست که در
شده از سوی دیگر همه پیامبران برای هادایت   معرفی بعنوان مُنذِر نوح ( حضرت2)نوح/« مُبِی 

 ع(.) اند نه فقط حضرت نوحمردم و دوری از گناه و خطا مأمور بوده
 نی،جساما  هاای آلاودگی  و نجاساات  از پاکی را برای آب با ظاهری ابدان طهارت وی مثَل

 خادا  اولیااء  از علام  ای  که داندمی باط  در علم با خطا و گناه از نفسانی ارواح طهارت همان

 طهاارت  لازوم  تبیای   در و( 46 /1 هماان، ) باشدمی آنها والیت به اعتقاد همراه و شودمی أخذ
 الْبُیاوتَ  تُاوا أْ وَ» آیه به استناد با دانسته و نماز را موجب تطهیر و مقدم بر وضو نماز، اقامه برای
 و( ص) پیاامبر  باه  را نمااز  «بابها عَلِیٌّ وَ العِلمِ مَدینَة اَنَا» نبوی حدیث و( 189/بقره) «أَبْوابِها مِ ْ
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علام   باا  بااطنی  و هم بر تطهیر ظاهری با آب و هم بر تطهیار  نموده تأویل( ع) علی به را وضو
 .(47 /1 همان،)کند می تأکید حقیقی

 امْسَاحُوا  وَ الْمَرافِاقِ  إِلَای  أَیادِیکمْ  وَ وُجُوهَکمْ فَاغْسِلُوا الصَّالةِ إِلَی قُمْتُمْ اإِذ» آیه با توجه به
 دو چشم، دو) موض  هفت صورت، شست  در (6/مائده) ....«و الْکعْبَی  إِلَی أَرْجُلَکمْ وَ بِرُؤُسِکمْ
 ناوح،  آدم،) نااطق  هفت به را هاآن و برده نام را آدمی بدن از( دهان و بینی هایسوراخ گوش،

 نماوده  تأویال ( االئمه و امام هفتم )خاتم( ص) محمد و( السالم علیهم) عیسی موسی، ابراهیم،
 آنهاسات،  از اطاعات  و ناطقاان  ایا   اقرار بر مثالی صورت شست : »گویدمی او( 64 /1 همان،)

. «آنهاسات  از اعات اط و و حجات  امام به اقرار دستها، شست  از و مراد وحجتند امام مثَل یَدَی 
 و است سازگار لغت با که همانطور» نموده بیان و کرده تأویل رئیس به را رأس( 65 /1 همان،)
 محال  سار  چون و است بهتری  و افضل چیز، هر رأس باشد،می متعارف نیز مردم بی  کالم در

 حاواس  برود بی  از اگر لذا است، وابسته بدان زندگی و حواس و باشدمی عقل و مغز سکونت
 مسا   از ماراد  پس گرددمی هالک صاحبش صورت آن در که شودمی فاسد عقل و رفته بی  از
 /1 همان،. )«اوست سنت و شریعت از پیروی و محمدی شریعت صاحب به اقرار باط ، در سر
 ماراتبش  و دی  حدود در و هستند زمانشان عالِم که داندمی حجت و امام مثَل را «رِجلی »( 59

 منتقال  دیگار  جاای  باه  جایی از را آن و کندمی حمل را بدن پاها که همانگونه شوندمی جابجا
 .(60 /1 همان،) داندمی حجت و امام به اقرار حکم را در دوپا مس . کنندمی

نعمان تطهیر ابدان ظاهری با آب را به تطهیر نفوس باطنی با علم تأویال نماوده   اینکه قاضی
 اناد ، علام دانساته  (16/جا  )راد از آب را در برخی آیات قرآن بحثی نیست زیرا احادیث نیز م

و  امّا آنجا که غسل صورت را اقرار بر ناطقان و غسل دستها را اقرار به امام ؛(509/ 5 بحرانی،)
از آنها و مس  سر را اقرار به صاحب شریعت محمدی و مسا  پاهاا را اقارار باه اماام       اطاعت

که هیچ تطابق و تناسبی بی  لفظ و معنا  پرداخته مثَلهایی و یهتشب بیان به داند، صرفاًوحجت می
 داناد مای  اقارار  هماان  را مسا   و اطاعات  همان را وجود ندارد. از سویی در جای دیگر غسل

 دانسته، تناقض دارد. همچنی  برایاش که غسل را اقرار میهای اولی( که با گفته65 /1 همان،)

 است.بکاربرده ارائه ننموده  «رِجلی » ی مانند آنچه که برایدلیل حجت و امام به «یدی » تمثیل
 

 ةصال تأویل

 اولای   و بناا  را کعباه  خانه که کرده اشاره( ع) حضرت ابراهیم به نماز باب در نعمانقاضی
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 بااط ،  در را صالة .(10 /1 همان،) آورد بجا گردید، مسلمانان گاهقبله که کعبه مقابل در را نماز
 دعوت را صالة از بعد صالة انتظار و دعوت اهل جماعت را نمازگزاران عتجما و حق دعوت
 وضاو،  ساهم  چهاار  بار  نمااز » کندمی ابراز وی .(33 /1 همان،) داندمی دعوت حق از بعد امام

 و توباه  و جداشدن با گناهان از پاکی معنای به باط  در وضو که شده خشوع بنا سجود، رکوع،
اماام   حد سجود و حجت حد رکوع داعی و حد خشوع،. است یاله دعوت حدود از حد اولی 
 .(34 /1 هماان، ) «باشاد او می والیت به اقرار و او امامت به او، اعتقاد از اطاعت همان که است

 اولیاائش  و حاق  را دعاوت  باطنی وحدود سجود و رکوع و قعود و را قیام نماز ظاهری حدود
 حجات  از اطاعات  باه  را رکاوع  و اماام  از اطاعت هب نماز در را . سجده(35 /1 همان،) داندمی

 .(244 /1 همان،) است نموده تأویل
نعمان باید گفت همانطور که در باب طهارت مطرح شد، وضو بعنوان درباره ای  نظر قاضی

توان آن را جزو نماز بحساب آورد. از طرفی مقدمه نماز وبه جهت پاکی ضرورت دارد لذا نمی
ی خشاوع در برابار خداوناد در تماام مراحال اسات و چاون ساجده         اولی  حد از دعوت الها 

 توان آن را حدّ امام دانست.خالصتری  خشوع در برابر خداوند و اطاعت از اوست، پس نمی
 فَوَلُّاوا  کنْاتُمْ  ماا  حَیاثُ  وَ الْحَارامِ  الْمَسْاجِدِ  شَاطْرَ  وَجْهَاک  فَاوَلِّ » آیه تأویل در نعمانقاضی
 پیاامبر  وصای  همان یعنی حجت مثَل باط  در قبله مثَل: »گویدمی( 144/رهبق) «شَطْرَه وُجُوهَکمْ

 بساویش  کارده  امار  مردم به و دانسته( ع) علی حضرت را قبله از مراد آیه ای  در. است( ص)
 و اطاعات  برای امام بسوی کردن رو قبله، سمت به کردن رو پس (215 /1 همان،. )کنند توجه
ص( ) وی توجه نکرده که خطاب آیه به پیاامبر  . در واق (310 /1 همان،) اوست به دادن گوش

بوده لذا چگونه باید به وصی خود رو کرده و از او اطاعت نماید. قبله، باه سامت خادا باودن،     
عظمات وکبریاایی خداسات لاذا      برابار  و رکوع مظهر تعظیم در سجده مظهر خشوع و تواض 

 رسد.از امام وجه درستی بنظر نمی تأویل روکردن به سوی قبله، سجده و رکوع به اطاعت
 را پنجگاناه  نمازهاای  از ماراد  (238)بقاره/ « الصَّالَوات  عَلَی حافِظُوا» آیه تأویل در همچنی 

( 150 /1هماان،  )( دانسته. (ص) محمد عیسی، موسی، ابراهیم، نوح،) اولوالعزم پیامبران دعوت
 مغارب  نماز و ظاهری دعوت ند،شومی انجام روز در چون را عصر و ظهر نماز دیگر جایی در

 (.157 /1 داند )همان،می باطنی دعوت شوند،می انجام شب در چون را عشاء و
اعتباری آنهاست. خصوصاً هیچ دلیلی بار اینکاه کادام    ای  دوگانگی آراء خود دلیلی بر بی 

ر نماز به دعوت کدام پیامبر است ارائه نگردیده. از سوی دیگر جادا کاردن نمااز ظهار و عصا     
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بعنوان دعوت ظاهری و نماز مغرب و عشاء بعنوان دعوت باطنی در واق  بیانگر وجاود ناوعی   
دارند و بنا به اولی  ساخ  حیاون    باطنی و ظاهر نمازها همه حالیکه تفاوت بی  نمازهاست در

تاوان برخای از نمازهاا را دعاوت     در باب نماز، باط  همه نمازها دعوت حق اسات لاذا نمای   
 ا دعوت باطنی دانست.ظاهری و برخی ر

 باه  کاه  را مغارب  نماز وی درباره رکعات نمازها، به یک نماد ذوقی اشاره کرده سه رکعت

 آنهاا  باا  بااطنی  دعاوت  که دانسته داعی و حجت و امام مثَل باشد،می آدم حروف تعداد اندازه
 و داناد مای  نقیاب  چهاار  به اشاره را عشاء نماز رکعات تعداد( 157 /1 همان،. )شودمی جاری
 ع() ائماه  استتار حد تری نهان در که حجّتش و( عج) مهدی بر صب  نماز رکعت دو» گوید:می

 قیاام  بااط   و ظااهر  برای و کندمی رف  امت همه از را تاریکی و ظلمت که دارد داللت است،
 .(158 /1 همان،) «است تاریکی و روشنی امتزاج صب  نماز که همانگونه کندمی

قصار   (101/نسااء ) «الصَّالة مِ َ تَقْصُرُوا أَنْ جُناحٌ عَلَیکمْ فَلَیسَ الْأَرْضِ فِی ضَرَبْتُمْ إِذا وَ» آیه
 خواناده  رکعتای  دو بصورت باید رکعتی چهار نمازهای بطوریکه داندنماز مسافر را واجب می

. رداناد گ اعاده باید و نیست پذیرفته او از بخواند سفرکامل در را خویش نماز مسافر اگر و شود
و  ظهار  نمازهاای  رکعت 12»کند: در بیان علت تقصیر نمازهای چهار رکعتی بیان می حیوناب 

 باه  سافر  در نمازهاا  ایا   کردن کوتاه که است عشری اثنی حجج 12 برای مثالی عشاء و عصر
 مثاالی  مغارب  و صاب   نمااز  رکعات تعداد امّا بوده عشری اثنی حجج شناخت در تقصیر معنی
 /1 هماان، ) «شاوند.  تقصایر  و نبایاد  اسات  واجب آنها به اقرار بوده که اولوالعزم برپیام 5 برای
330). 

امام اثنی عشاری اعتقااد نداشاته، هرچناد کاه بطاور        12نعمان به رسد چون قاضیبنظر می
ضمنی آنها را تأیید نموده لذا با بیان کوتاه کردن نمازهای چهار رکعتی که تاأویلش را کوتااهی   

ایا  شاناخت و اقارار باوده      دادن جلوه اهمیتام و اقرار به او دانسته، هدفش بیدر شناخت ام
است. ای  درحالیست که محور همه تأویالتش را شناخت اماام و اقارار باه او و اطاعات از او     

 توان از آن چشم پوشید!!!داند. تناقضی که نمیمی

 ذِکارِ  إِلای  فَاسْاعَوْا  الْجُمُعَاةِ  یوْمِ مِ ْ لِلصَّالةِ ینُودِ إِذا آمَنُوا الَّذِی َ أَیهَا یا» آیه به توجه با وی
 علای  امیرالمؤمنی  زمان از( ع) ائمه و( ص) پیامبر دعوت مثَل را نمازجمعه مثَل( 9/جمعه«)اللَّهِ
 باوده،  مستحب که جمعه روز غسل» :گویدمی وی .(291 /1 همان،) داندمی مهدی زمان تا( ع)

 .(292 /1 همان،) «دهد انجام خیر اعمال و کند پاک گناهان زا را خودش که آنست تأویلش
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باید توجه داشت که خطاب آیه به همه مؤمنان بوده که وقتی نادای نمااز جمعاه سار داده     
 نامیده فقرا حجّ را جمعه و در ادامه نماز« اللَّهِ ذِکرِ إِلی فَاسْعَوْا»شود، بسوی ذکر خدا بشتابید می
 /1 )هماان، «است امام سوی به هجرت مثَل حجّ مثَل و حق دعوت مثَل جمعه نماز مثَل» گفته و

آنها  دعوت که ع( هرچند) ص( و ائمه) (. بنابرای  دعوت و دستور خداوند است نه پیامبر295
نیز در همی  راستاست. وی غسل جمعه را به پاکی از آلودگی گنااه تأویال نماوده در حالیکاه     

 ا غسل جمعه مستحب است لذا ای  تأویل بجا نیست.واجب امّ آلودگی، و گناه پاکی از

 
 صوم تأویل

 باه  توجه با .(100 جرجانی،) است چیزی هر از خودداری و امساک معنی به لغت در صوم
 از خودداری معنای به روزه دارد، اشاره روزه وجوب به که( 183/بقره«)الصِّیام عَلَیکمُ کتِبَ» آیه
نعماان  قاضای  (116-115 /2 همان، نعمان، قاضی. )است آن مبطالت و جماع و شراب و طعام
: گفات  قاومش  باه  عیسای  مادر مریم، زیرا داده نسبت( ع) حضرت عیسی به را روزه حیوناب 
 و امکارده  نذر ایروزه رحمان خدای برای إِنْسِیا. م  الْیوْمَ أُکلِّمَ فَلَ ْ صَوْماً لِلرَّحْم ِ نَذَرْتُ إِنِّی»

 است. سکوت روزه باطنی معنای اینجا در(. 26مریم/ ) «گویمنمی سخ  بشری با روز ای 
که مثَال ظااهر اسات و     داده قرار روز در باشدمی مبطالت از ظاهر روزه را که امساک وی

 ماأذون  بارایش  کاه  آنچاه  از خودداری و ظاهر اهل از شریعت باطنی علم به کتمان باط  آن را
 نااطق  را ساال  از اسات، ماراد   ساال  ماه 12 از یکی رمضان تأویل نموده. بنا بر اینکه ماه است،
 جانشای   کاه ( ع) علای  حضارت  را رمضاان  ماه و( ص) محمدی اسالم شریعت صاحب یعنی
اوست و ایام رمضان را نیز قائمی  امر خدا دانساته اسات )هماان،     از بعد امّت امر ولیّ و وصی
2/ 116-117.) 

باشد پس اسمش پیداست، از اهل ظاهر مخفی می باید گفت اوالً علم باطنی همانطور که از
دیگر لزومی ندارد کتمان شود. ثانیاً اگر قرار به کتمان علم باطنی است، همیشه باید مخفی باشد 

بماناد. ثالثااً مااه رمضاان، ظهاور تقاوا و        مخفای  ماه یک فقط سال چه دلیلی دارد که در طول
رشد همه کماالت اسات لاذا کتماان آنهاا      داری، بروز فضایل اخالقی و تزکیه نفس وخویشت 

باه حضارت    را رمضان ماه ص( و و) هیچ تناسبی سال را به پیامبرمعنا ندارد. از سوی دیگر بی
خاتم االئمه( دانسته و معتقد ) ع( مثَل زده و در جای دیگر ماه رمضان را مثَل هفتمی  امام) علی

 (.121 /2 ان،هم) گردانداست خداوند بوسیله او دینش را ظاهر می
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فطار، آن   با توجه به حرمات روزه ( 117 /2 همان،)داند می( ع) مهدی مثَل را فطر روز مثَل
 هماان، ) نموده تأویل کتمان، مدتی از بعد حق دعوت ظهور یعنی( ع) مهدی حضرت قیام به را

ر آشاکا  دعاوتش  حضارت،  قیام با زیرا باشد مستتر قیام ای  نیست بیان داشته جایز و( 145 /2
 شود.می ظاهر ظهورش، با باط  که دانسته االئمه خاتم قیام مثَل را قربان عید روزه گردد. نیزمی
 همان()

توان نسبتی برای ایا   پذیرد میقیام حضرت مهدی بعد از مدتی غیبت انجام می از آنجا که
ائش تأویل یافت زیرا خداوند اراده نموده که دینش با ظهور آنحضارت آشاکار و دعاوت اولیا    

ندارد و روزه  وجود کتمان باط  برای محکم و استوار گردد. لذا برای روزه فطر و قربان وجهی
 آنها من  گردیده است.

دار را کاه از  روزه کاردن قای  داری،روزه نعمان در احکاام نکته قابل توجه اینست که قاضی
درحالیکه هیچ  (127 /2 همان،)کرده  تأویل وحکمت علم بیرون ریخت  به مبطالت روزه است

برای صاحبش  تناسبی در ای  تمثیل و تشبیه وجود ندارد. علم و حکمت ارزشمند است که هم
ای که اغلب با بادن ساازگاری نداشاته، بیارون     و هم دیگران مفیدند امّا معموالً چیزهای بیهوده

 ای ندارند.شوند و برای هیچکس فایدهریخته می

 الَّاذِی َ  عَلَای  وَ أُخَارَ  أَیاامٍ  مِ ْ فَعِدَّة  سَفَرٍ عَلی أَوْ مَرِیضاً مِنْکمْ کانَ فَمَ ْ»وی با توجه به آیه 
باه کسای    را برای بیان معنای بااطنی ماریض، ماریض   ( 184/بقره) «مِسْکی  طَعامُ فِدْیة  یطِیقُونَهُ
 و گاردد  رفا   مانعه علت تا کندمی کتمان را آن و گشته مبتال دی  در نقصی به کند کهتعبیر می

تاوان ماریض را کسای    سؤال اینجاست چگونه می (132 /2 همان،. )برگردد دی  در سالمتی به
ع( نیز در هنگام بیماری و ) ص( و ائمه) دانست که به نقصی در دی  مبتالست درحالیکه پیامبر

 توان گفت آنها نیز به نقص در دی  مبتال بودند؟!!!گرفتند. آیا میسفر روزه نمی
 

 زکات تأویل

 از که است پیامبری نخستی  او زیرا داندمی( ع) حضرت موسی را زکات مظهر نعماناضیق

 /1 هماان، ) .(18/نازعاات ) «تَزَکای  أَنْ إِلی لَک هَلْ فَقُلْ» کند تزکیه را خود که خواست فرعون
ه توان از ای  آیا مال لذا نمی زکات نه است نفس تزکیه اینجا در «تزکّی» از مراد از آنجا که (10

 معنای زکات مال را که جنبه اقتصادی دارد، استنباط نمود و آن را به حضرت موسی نسبت داد.

 زکاات  پرداخات  باا  کندبیان می است طهارت معنی به وی با توجه به اینکه زکات در لغت
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دانساته   طهاارت  و پااکی  را( 43/بقاره ) «الزَّکاةَ آتُوا» باط  .گرددمی طاهر و حالل آن، بقیه مال،
( 103/توباه )«بِهاا  تُازَکیهِمْ  وَ تُطَهِّارُهُمْ  صَادَقَةً  أَمْاوالِهِمْ  مِ ْ خُذْ» آیه همچنی  در( 62 /2 مان،ه)

 داده دساتور  خدا قسمتی از مال که کردن خارج مجموع در و کرده معنا صدقه دادن زکات را به

 (.61 /2 همان،) است نامیده زکات شود داده مستحق به
 روزه، نمااز،  :اسات  نشاانه  ساه  عاباد  برای»که فرموده: ( ع) ؤمنی امیرالم با ذکر سخ  وی
 حاق  دعاوت  بارای  قیام همان که نواهی و اوامر در مؤم  از اولیاء اطاعت را نماز باط  «زکات

 هار  از پااکی  را زکاات  بااط   و شده درخواست کتمانش که آنچه کتمان را روزه باط  و است
 ص(:) با اشاره باه حادیث پیاامبر    را علم . زکات(64 /2 همان،) داندمی آلودگی و گناه و عیب
داند که باعث تزکیه روح و سالمت جسام  می روزه را بدنها و زکات آن، نشر «بَذلَهُ العِلمِ زَکاةُ»

 .(68 /2 همان،) شودمی
وجاه  با ت تعمیم داده که به زکات نباتات را (267/بقره....«)کسَبْتُم ما طَیباتِ مِ ْ أَنْفِقُوا»او آیه 

 اسات. شاده  شاوند، واجاب  می خارج زمی  و از باردمی آسمان آبی که از آنچه با به آن، زکات
. علام اسات   آب، از و حجات  زمای ،  از و بااط ، نااطق   در آسمان از مراد»گوید: می حیوناب 

 مومنان همان نباتات از مراد شود.می سرازیر حجتش بسوی و کندمی تراوش ناطق از که علمی
 و علام  کاه  داعیانناد  و نقیباان  همان نیز هادانه و هامیوه. رویندمی الهی اولیاء علم از هک هستند
 در صااحبانش  ساوی  از علام  چون اینها همه در( 107 /2 همان،. )«شودمی کسب آنها از حکم
 .گرددمی پاک و شودمی داده زکاتش واق  در گیرد،می قرار دیگران اختیار

خورد زیرا او از یک سو با استناد به آیه قرآن زکات طیبات را میدر اینجا تناقضی به چشم 
داند. در جای دیگار  واجب دانسته و از سوی دیگر پرداخت زکات را باعث پاکی از آلودگی می

رویناد  زکات نباتات را چون با علم نااطق مای   «بَذلَهُ العِلمِ زَکاةُ» ص() با توجه به حدیث پیامبر
 ه مراد پیامبر علم واقعی بوده نه آنچه که در تأویل علم محسوب شود.واجب ندانسته در حالیک

 باا  حیاون ابا   گیرد،می تعلق( گوسفند و گاو و شتر) چهارپایان به که مواشی زکات درباره
 و قاطر و اسب حیوانات( 8/نحل) ...«و زِینَةً وَ لِتَرْکبُوها الْحَمِیرَ وَ الْبِغالَ وَ الْخَیلَ وَ» آیه به توجه
 بیاان  آنهاا  تأویل در و دانسته معاف زکات پرداخت از هستند رکوب یا زینت وسیله که را االغ

هستند که  کنندگانیدعوت حمیر، مثَل و نقباء مانند بغال مثَل و الهی حجج مانند خیل مثَل کرده
 در اینجاا ( 106 /2 هماان، ) نمایناد. رسانده و علم خود را پاک مای  سود مستفید با علم خود به

ای بکار نرفته بلکه حجج الهی، نقباء و داعیان خود برای کمک باه  عالوه بر اینکه تأویل شایسته
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ای کاه از حیاوان   و ای  مسأله با استفاده کنندمستفید برای رساندن آنها به علم حقیقی تالش می
 شود، متفاوت است.نظیر حمل و زینت می

 
 حج تأویل

 یکباار  عمارش  طاول  در مسالمان  هار  که دانسته بیواج عمل را آخری  «حجّ» نعمانقاضی

 (10 /1 هماان، ) نسبت داده است( ص) ختمی مرتبت محمد به حضرت را دهد و آنمی انجام
گذارناد و حتای بعاد از ایا      اوالً هیچ دلیل نقلی برایش ذکر نکرده ثانیاً برخی چند بار حجّ می

 فریضه شاید جهاد یا فریضه دیگری بر آنها واجب شود.
 باه  توجاه  باا  حیون( اب 131/ 1راغب، ) است قصدکردن معنای به لغت در آنجا که حجّ از
 باه  رفات   را حاج  ظاهر( 97/عمران آل)«سَبِیال إِلَیهِ اسْتَطاعَ مَ ِ الْبَیتِ حِجُّ النَّاسِ عَلَی لِلَّهِ وَ» آیه

 اماام  ساوی  باه  فت ر باط  در امّا آن دانسته به احترام و آن مناسک انجام برای کعبه خانه سوی
را  گاذار حج شدن محرم( 153 /2 همان،) بشناسد را او تا امام چه پیامبر باشد چه داندمی زمان
 .(177 /2 همان،)کرده است  تأویل زمانش امام با میثاق و عهد بست  به

حیون در بیان باط  ای  اعمال اهمیات دادن باه مساأله    نعمان اب رسد هدف قاضیبنظر می

 کاه  اسات  اعماالی  جملاه  از حجّ داند. درحالیکه اعماله که آن را مهمتری  رک  میوالیت بود
یابد. لاذا  سازد که همه امور حتی والیت در راستای آن معنا میمی مهیا را خدا با مستقیم ارتباط

 دلیل ندارد که شناخت امام را جایگزی  آن کرد.
اسات،   مایحتااج  و شاراب  و عاام ط هماان « زاد» کاه  راحلاه  و را زاد استطاعت از وی مراد

 اسات  وابساته  آن باه  روحانی حیات که کرده تأویل حکمت و علم به را آن باط  در و داندمی
 مرکبای  ناوع  هار  از اعام  را راحله است. وابسته شراب و طعام به جسمانی حیات که همانطور

 ثقال  کاه  شاده  تأویال  اساباب،  و اولیااء  باه  باط  و در کندمی حمل را بندگان وزن که داندمی
 اماام  شاناخت  طلاب  در کاه  بیابند را کسی اگر پس. کندمی تحمّل دنیا و دی  نظر از را بندگان
 کاه  آنچاه  تاا  گشاایند مای  حکمات  و علم برایش و کنندمی راهنمایی را او مانده، متوقف زمان

 .(154 /2 همان،)است  و راحله زاد همان ای  شود روش  شده دعوت بسویش
داند و از سوی دیگر ب باید گفت او از یکسو حجّ را قصد شناخت امام میدر نقد ای  مطل
 داند که قبل از حجّ باید مهیا گردد که جم  آنها امکان ندارد.آن را راحله می

بیاان داشاته    و داناد می دینی شرای  حدود باط ، در را احرام مواقیت از منظور نعمانقاضی
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 محماد  و الساالم  علایهم  عیسای  و و موسای  ابراهیم و نوح پنجگانه هایشریعت به حدود ای 
 بِاهِ  وَصَّاینا  ماا  وَ إِلَیاک  أَوْحَینا الَّذِی وَ نُوحاً بِهِ وَصَّی ما الدِّی ِ مِ َ لَکمْ شَرَعَ. »دارد اشاره( ص)

 احارام،  مواقیات » گفته: دیگر جای در (169/ 2 همان،( )13/شوری) «عِیسی وَ مُوسی وَ إِبْراهِیمَ

حجات و   اماام،  وصای،  نبای، ) الهای  اولیااء  کاه  بااطنی  حادود  یعنی هستند نجگانهپ نمازهای
چنانکاه   (171 /2 هماان، . )«شوند هدایت آنها با تا دهندمی قرار مردم برای را هاآن( مستخلف

شود درباره تأویل مواقیت احرام نظر واحدی ارائه نداده که خود دلیل بر عدم ثبات مالحظه می

از سوی دیگر مواقیت احرام آغاز رعایت محرمات است که بر محرم حرام  او در تأویل آنست.
 توان آنها را به شرای  یا نمازهای پنجگانه تأویل کرد.گردند پس چگونه میمی

 زماان  اماام  باه  اتصال به نیز را طواف کرده، تأویل زمان ولیّ به را الحراماهلل بیت که آنجا از
 زمانشان امام به حق دعوت اهل تمسّک دارد اهمیت طواف در که آنچه»گوید: نموده می تأویل

 و نااطق  هفت به اقرار طواف، بار هفت از مراد. اوست از حکمت و علم جلب و آن به توجه و
اینگونه تأویالت نیز از اعتقااد او باه هفات اماام سرچشامه       (228/ 2 همان،) .«است امام هفت

 گرفته و بیشتر جنبه شخصی دارد.
 صافا  از ظاهر در که سعیی دانسته. معرفت حدود از را نیز حدّی مروه و صفا بی  سعی وی
 /2 هماان، . )داناد مای  ادنای  مفیاد  به اعلی مفید از اتصال یابد،می خاتمه مروه به و شده شروع
 از کاه  داندمی کسی آن و مفیدان آن رئیس را صفا و مؤمنی  از ایطبقه هر را مروه( 238-239
 و خادا  طاعات  باه  آوردمای  زباان  بار  محرم که لبیکی . چهار(241 /2 همان،) برندمی فایده او

انجام عمال قرباانی    (194 /2 همان،) .تأویل کرده است باط  در حجت و زمان امام و رسولش
 امر آن بر که آنچه از تعدی یا زمان امام به رسیدن برای واجب حدود از یکی در نتیجه فساد را

 بایاد  برساد  شاده،  مقرر برایش که ایمان حدود از حدّی به اینکه رایب مؤم  لذا داند.می شده،
ع( که به باالتری  حدّ ) ص( و ائمه) . باید گفت ای  امر برای پیامبر(193 /2 همان،)کند  قربانی

 از شاک  زوال را نیاز مثَال   قربانی و خاروج خاون از آن   اند، صادق نیست. او ذب ایمان رسیده
لک  از ای  مسأله غفلت نموده که زوال شک از  (190و  264 /2 مان،ه) دانسته مؤمنی  قلبهای

شاود. لاذا تمثیال بجاایی     قلب مؤم  باعث حیات امّا خروج خون از قربانی باعث مماتش مای 

 نیست.
 وگوشات  شاریعت  علام  ظاهر مانند ناخ » گوید:ناخ  می کردن نعمان درباره کوتاهقاضی 
 شریعت ظاهر از مقداری معناست بدان ای ( 180 /2 ان،هم) «.باشدمی شریعت علم باط  مانند
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در حالیکه باید اشااره کارد شاریعت     .شود جدا باید نچسبیده( گوشت) آن باط  به که( ناخ )
هم ظاهرش و هم باطنش برای مستفید، مفید است. علاوم ظااهری باه علاوم بااطنی متصال و       

قطا  قسامت اضاافی نااخ  در واقا       مرتبطند و قوامشان به یکدیگر وابسته است. عالوه برآن 
 دورکردن پلیدی است که با علم سنخیتی ندارد.

 و باطال  اهال  مثَال  را کباری  جماره : کرده تأویل باطل اهل فرَق نیز به را جمرات وی رمی

در  (263 /2 هماان، . )اسات  دانساته  یهاود  مثَل را صغری جمره و نصاری مثَل را وسطی جمره
ود و نصاری از ادیان آسمانی و الهی هستند پس تمثیل آنهاا باه   شویم که یهاینجا نیز متذکر می

 جمره وسطی و صغری نابجاست.
 

 جهاد تأویل

به مبارزه مسلمی  با کفار  دی  حوزه و در جنگیدن و مبارزه و تالش معنی به لغت در جهاد
 باه  را «جهااد » نعماان قاضی (56)جرجانی،  .شودو اجانب بمنظور دعوت به دی  حق گفته می

 دعاوت  بارای ( ص) پیامبر ذریه از امام آخری  بعنوان معتقد است او زیرا نسبت داده هفتم امام
اولای  نقاد وارد    .(10 /1 قاضای نعماان، هماان،   ) نمایدمی تالش و سعی شریعت از اطاعت به

ع( که با فداکاری بارای دفااع از دیا     ) برای  مسأله آنست که نسبت دادن جهاد به امام حسی 
 باشد.تر میدند، مناسبقیام کر

 وَ خِفافااً  انْفِارُوا » آیاه  و( 216/بقره) «الْقِتال عَلَیکمُ کتِبَ» وی جهاد در راه خدا را که در آیه
 باه  واجاب شاده،   مؤمناان  همه بر( 41/توبه) «اللَّه سَبِیلِ فِی أَنْفُسِکمْ وَ بِأَمْوالِکمْ جاهِدُوا وَ ثِقاالً
و باه اساتناد حادیثی از     (291 /2 همان،) نموده تأویل کرده انینافرم را خدا که نفسی با مبارزه

 دانسته است. نفقه و قلب و زبان و دست با دی  از ع( اوج قله اسالم را دفاع) امام جعفرصادق
داند. با توجه باه آیاه   جهاد با دست را در ظاهر و جهاد با نیت را در باط  می (296 /2 همان،)
جهااد در   بااطنی  وجوه از نیز یکی( 111/توبه) «أَمْوالَهُم وَ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِی َ مِ َ اشْتَری اللَّهَ إِنَّ»

 تأویال  رساد، باه مساتفید مای    خدا اولیاء علم از آنچه به را آن و دانسته اموال را انفاق راه خدا

 .(302 /2 )همان، نموده است
د دفااعی دربرابار دشام     در نقد ای  مطلب باید گفت اوالً سیاق آیات نشاان دهناده جهاا   

کاه یکای از وجاوه جهااد در راه     « نفقه»خارجی است نه جهاد با نفس درونی. ثانیاً اگر مراد از 

خدا معرفی گردیده، علم اولیاء خدا باشد، اوالً همه مجاهدان جزو اولیاء نیستند کاه علام آنهاا    
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الاب علام نیساتند کاه     نصیب مستفید گردد. ثانیاً دشمنانی که جهاد با آناان واجاب گردیاده، ط   
نعمان ای  جهاد را مبارزه با نفس تأویل نماوده کاه بخشاش    مستفید محسوب شوند. ثالثاً قاضی

مال یا به تعبیری علم برای آن وجهی ندارد. رابعاً جهاد با اموال یعنی آن را در راه خادا صارف   

علام، نصایب   رود درحالیکه اگر به علام تأویال شاود درواقا  ساهمی از      کنیم که از دست می
 گردد.مستفید می

 وَ اللَّاهِ  عَادُوَّ  بِاهِ  تُرْهِبُاونَ  الْخَیالِ  رِبااطِ  مِا ْ  وَ قُاوَّةٍ  مِا ْ  اسْاتَطَعْتُمْ  مَاا  لَهُمْ أَعِدُّوا وَ» آیه در

 هنگاام  حجات  اعالم به ورزیده تأکید دشم  با جنگ برای قوا تجهیز به که( 60/انفال«)عَدُوَّکمْ
 با آن تا گردیده تأویل نقباء عهد با ارتباط به «خیل رباط»و ( 326 /2همان، ) شده تأویل مناظره
باه  « عادّه »در اینجاا بایاد دقات کارد وقتای       .(301 /2 همان،) بترسانند را دشمنان و کنند قیام

از جمله آنهاا ذکار گردیاده لاذا بایاد      « رباط خیل»و « قوه»تجهیزات جنگی معنا شود و در آیه 
تاوان جازو تجهیازات    درحالیکه اعالم حجت و عهد نقباء را نمای جزو تجهیزات جنگی باشند 

در لغات، اسابان جنگای اسات کاه هایچ       « رباط خیل»جنگی برشمرد. از سوی دیگر منظور از 
 تناسبی با عهد نقباء ندارد.

نتیجه  و بوده حجت مثَل سالح،( 102/نساء«)أَسْلِحَتَهُم لْیأْخُذُوا وَ» آیه از نظر او در همچنی 
جادال باا    (323 /2 هماان، . )آنهاا  بار  احتجااج  برای آمادگی یعنی باطل اهل با که جدالگرفته 

شود. احتجاج در لغت باه معناای   دشم  جنبه دفاعی دارد که جز با تجهیزات جنگی میسّر نمی
گیارد. لاذا   آوردن و قان  نمودن است که معموالً در هنگام مناظره بدون کارزار صورت میدلیل

هام   ح به حجت و احتجاج آوردن برای دشم  در اینجا وجهای نادارد. وقتای   تعبیر قوه و سال
 باه  را مشارکان  قتال ( 36/توباه ) «الْمُشْارِکی َ  قااتِلُوا  وَ» آیاد می میان مشرکان به کشت  از سخ 

امّااا غفلاات کاارده کااه اگاار  ؛(342 /2 همااان،)نمااوده  تأویاال گمراهیشااان در هاااآن رهاااکردن
 .شوندث گمراهی دیگران نیز میگمراه، رها شوند باعمشرکان

 
 نعمان در تأویل آیات فقهینقد دیدگاه قاضی

« والیت، طهارت، صالة، صوم، زکااة، حاج، جهااد   »حوزه  7نعمان باط  احکام را در قاضی

ها را بدون دلیل عقلی یا نقلی به پیامبر و یا امام هفاتم نسابت   بیان کرده و هر یک از ای  حوزه
ایا  نسابتها    شوند ثانیاً کشفنمی ها خالصهای  حوزه در فقط دی  احکام داده در حالیکه اوالً

است. وی در آرائاش کوشایده باا اساتفاده از رماز و نمااد و بیاان        تأثیری در تأویالتش نداشته
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 بعضاً تفسیر ظاهری آیات بپردازد. مصادیق به تفسیر باطنی و
 فاریقی   روایاات  و نیست ختالفیا هیچگونه قرآن برای باط  وجود اصل در کهآن وجود با
 بااط   از مقصاود  دربااره  (؛ اما101–95/ 89؛ مجلسی، 47–44/ 1 )بحرانی، دارند داللت آن بر

 (.20–13/ 2 بابایی،) دارد وجود گوناگونی آراء قرآن
 )شااکر،  دانشامندان  تعاابیر  ( و21–20/ 1 والمفسران، التفسیر معرفت،) تفسیری روایات در

 بار  را بااط   تفسایر  عناوان  برخای . اسات  شده گفته تأویل قرآن باط  انیمع ( به215–205 /1
 مجموعاه  زیر را آن نیز برخی (.959/ 2 همان، )معرفت، اندکرده اطالق عرفانی و صوفی تفسیر
 هاای داللات  ساط   دارد، مراتبای  بااط   (. البته248–247/ 1 )رضایی، انددانسته اشاری تفسیر
 بعضای مراتاب از   ولای  اسات،  پاذیر  فهام  مناسب علمی تالش با مفسران توده برای آن عرفی
 ا   20/ 2 )باباایی،  فهمناد آنها را مای  الهی علوم از مندبهره رازدانان فراترند و عرفی هایداللت
22.) 

 بااط   و ظااهر  و ممثاول  و مثال  نظریاه  آن، کنناده توجیه و اسماعیلیه تأویالت فرضپیش
 از آیااتی  باه  منظاور  بارای ایا   . است تشریعی و دینی امور به آن تعمیم و تکوینی امور داشت 
 و االَفااقِ  فِای  ءایااتِنا  سَنُریهِم» است انفسی و آفاقی آیات بیانگر کریمقرآن: اندکرده استناد قرآن
 و آفااقی  آیات که اندهاییمثل قرآن، الفاظ و (53/فصّلت) «الحَقُّ اَنَّهُ لَهُم یَتَبَیَّ َ حَتّی اَنفُسِهِم فی
 از بسایاری  بودن مَثَل بر که آیاتی و (8/ 1 التأویل،اساس نعمان،قاضی) هستند آن ممثول یانفس
( چاه  31–30/ 1 )هماان، . 39 آیاه /فرقان سوره. 27 آیه/زمر سوره مانند دارند تأکید قرآن آیات
 اند.داده تعمیم دینی امور همه به را تأویل نظریه ای  به توجه با بسا

 و( ص) پیاامبر  قرآن مخاتص  باط  و تأویل به یابیمعتقدند دست یانعلیرغم اینکه اسماعیل
 روایات آیات، فهم در و بدلیل اختالف صحابه آنهاست فرزندان و( ع) ابیطالبب او علی وصی
روایااتی از   «الادعائم تأویال  »داد امّا در آثارشاان نظیار    قرار آیات تفسیر مالک تواننمی را آنها

 سابب  و شاود می آنها ضعف موجب روایات، بودن سندبی اند. ای دهصحابه بدون سند ذکر کر
خاوئی،  ) دانناد نمای  معتبار  را کتاب ای  علما از برخی لذا کرد، استناد آنها به نتوان که گرددمی
 آنهاا،  تاأویالت  محاور  اما کنند،می یاد( السالمعلیهم) بیت اهل امامان از . اسماعیلیان(169 /19

. اسات  دینای  درجاات  و حادود  و مراتاب  سلساله  دیگار  و دعاات  ج،حجا  اساساان،  ناطقان،
( از ساوی دیگار   307–306/ 1 اساالمی،  ماذاهب  ؛ گاروه 9–8/ 1التأویل، اساس نعمان،)قاضی

 ولی اند،گرفته آنها از را تأویالتشان معتقدند و دانندمی تأویل معلم را امام و اساس هرچند آنان
 .اندنکرده ندمست آنان به را خود تأویالت هیچگاه
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 آمیختاه  و ذوقی موارد بیشتر در اسالمی متون شرح در اسماعیلیه تأویل از سوی به تمسّک
 و طاولی  ربط آیه باطنی و ظاهری معنای میان طباطبایی درحالیکه عالمه .است غیرعلمی ادله با

 قارآن  صاد مقا امامیاه،  شیعه نظر (. از65 –64/ 3 )طباطبایی، المیزان، قائل است مطابقی داللت
 الفااظ  ظااهر  ورای در ترعمیق مقاصدی بلکه شوند،نمی خالصه الفاظ ظاهری معانی در صرفاً
 جسام  کاه  است روحی منزله به بلکه کند،نمی باطل را آن ظاهر گاه هیچ قرآن باط  و اندنهفته
و ( 50-44/ 1 اساالم،  در قرآن ؛81–78/ 1 اسالم، در شیعه بخشد )طباطبائی،می حیات را خود
/ 1 والمفسارون،  التفسایر  )معرفات،  دارد را خود خاص ضوابط و شرایط قرآن باط  تفسیر البته
 فقهی آیات از نعمانقاضی تأویالت ( لک  در44–39/ 1 المذاهب، مختلف فی التأویل ؛31–24

 از ساازگاری  و تناساب  نداشاته و هایچ   وجود تأویالت اینگونه و دی  احکام بی  طولی رابطه
دربر  را دی  احکام حیات توانگردد، لذا نمینمی مشاهده آنها ظاهر با الفاظ لغوی معنای لحاظ

 بهاره  خاویش  آراء تأییاد  بارای  قرآنای  آیاات  از اساماعیلیان  اینکاه  وجود حتی با داشته باشد.
 و کارده  تأویل اسماعیلی فکری نظام قالب در را «قرآن» واژه خسرو ناصر مثال، برای گیرند،می
 ( معطاوف 205/ 1 شااکر، ) نفاس  و جاد  اسااس،  نااطق،  مانند مقوالتی به را اژهو ای  حرف 4

 تحات  آرائشاان  اعتباار  و حجیّت لذا است، مفسر نظر و رأی تفاسیرشان مبنای چون امّا دانسته
 .گیردمی قرار الشعاع
 مختلاف  فی )معرفت، التأویل است و تربیتی واعظانه باطنی، نگرش صوفیان در غالب وجه
تربیة المؤمنی  و معرفة »حیون الدعائم اب بهمی  دلیل اسم اصلی کتاب تأویل (56/ 1 المذاهب،

حیون از بیان تأویالتش بر معرفات و تربیات   دهد هدف اب باشد، که نشان میمی« حدود الدی 
 تحقق معرفت تا نموده بیان باطنی احکام، شرعی آداب و مناسک از هریک متمرکز بوده و برای

انجام  اینکه شرعی باید براساس معرفت و شناخت باشد نه احکام صحی  سلماً انجامیابد؛ اما م
فاراهم کناد. از ساوی دیگار انجاام ایا         معرفات  ای تأویل شود که زمینه را برایبه گونه آنها

دستورات و احکام شرعی، مرحله عملی است کاه یاک طریاق خااص و معای  دارد و بعاد از       
حیون، انجام آنها را برای حصاول معرفات   وان بنا به آراء اب تگردد پس نمیمعرفت حاصل می

 تأویل کرد.
 

 گیرینتیجه
فقهای بار روی معرفات و تربیات      آیاات  و در احکام حیوناب  نعمانباطنی قاضی رویکرد

 ائماه،  پیاامبران،  باه  نسابت  معرفت و ایمان اساس بر را عبادات از عمل هر متمرکز بوده است.
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 معرفات  و ایماان  و علم میزان به هرکس و معتقد است نموده تأویل آنها از اطاعت و زمان ولی
را که اطاعات از   فرامی  الهی و احکام انجام لذا. گرددمی نائل احکام حدود از حدّی به خویش

همای    بار  را فقهای  و آیاات  دانساته  زمان و ایمان و اقرار باه او  ولیّ دستور خدا بوده، معرفت
هاست ثانیاً دساتورات  درحالیکه اوالً معرفت خداوند باالتری  معرفت است.نموده  تأویل اساس

شوند که نمااد اقارار و اطاعات از اوسات ناه      الهی بعد از معرفت و ایمان به خداوند انجام می

 ناطقاان، حجاج، نقبااء، اماام و...     اینکه دستورات خدا را به هدف معرفت و اطاعت و اقرار باه 
 انجام دهیم.

 باا  شاریعت  احکام انجام در زمان ولیّ و السالم علیهم ائمه و پیامبران مالاع از سوی دیگر
نیسات. زیارا    توجیه قابل تأویالت که صرفاً برای اقرار و اطاعت از امام و ولی زمان هستند ای 

 معرفت آنان خود اولیائی با معرفت و تربیت یافته هستند. بنابرای  انجام ای  دستورات که مسیر
 گرداند برای آنان سودی ندارد.هموار می مکلَّف رایرا ب تربیت و
 

 منابع
 م. 1960 ثامر، عارف ، بیروت، چاپالتأویلاساس  محمد، ب  نعمان حیون، اب 

محماد   الشابوح، اباراهیم   الحبیاب،  ، تحقیق الفقای و المسایرات المجالس ،________________

 م. 1978تونس،  الیعالوی،

 م. 1972 ا 1967اعظمی، قاهره، چاپ محمدحس  ،الدعائم تأویل ،________________

بیت   اهل عن واالحکام والقضایا والحرام، ذکر الحالل و االسالم دعائم ،________________
 م. 1965 ا 1963 فیضی، قاهره، اصغر علی ب  آصف چاپ ،السّالم افضل علیهم و علیهاللّه  رسول

 دارالثقلای ،  جاللی، حسینی تحقیق ،االطهار ائمة فضائل فی االخبار شرح ،________________

 ق. 1414 اول، بیروت، چاپ

 ق. 1380 الحیدریة، نجف، مطبعة ،العلماءمعالم علی،  محمدب  شهرآشوب، اب 

 .1376 اسالمی، و ارشاد فرهنگ تهران، وزارت ،ادبی فرهنگنامهحس ،  انوشه،

 .1381 سمت، ،، تهرانتفسیری مکاتب ،اکبر علی بابایی،

 ق. 1415 البعثة، ، قم،القرآن تفسیر فی البرهان سلیمان، ب  هاشم بحرانی،

 .1363مولی،  انتشارات آژند، تهران، یعقوب ترجمه ،تاریخ در اسماعیلیان دیگران، و لویس برنارد،

 .1367فرهنگی،  و علمی انتشارات تهران، ،رمزی داستانهای و رمز تقی، پورنامداریان،

 .1391، تهران، نشر فروزانفر، چاپ دوم، التعریفات، محمد ب  علی ،جرجانی



            115                                       یام فقهو احک اتیآ لیدرتأو نعمانیقاض دگاهید           1399 بهار و تابستان

 .1372، قم، نشر الثقافة االسالمیة، الحدیث رجال معجمخوئی، ابوالقاسم، 

 ق. 1404 الکتاب، نشر ،المفرداتمحمد،  ب  اصفهانی، حسی  راغب

 .1377اول،  چاپ جهانی، مرکز ، قم،کالمی مذاهب و فرق علی، ربّانی،

 .1387 المصطفی، جامعة قم، ،قرآن تفسیر منطق ، محمدعلی،رضایی

 م. 1990 نهم، چاپ للمالئی ، ، دارالعلماالعالم، خیرالدی  زرکلی،

 .1376 تبلیغات، دفتر ، قم،قرآن تأویل هایروش کاظم، محمد شاکر،

 .1384 سمت، انتشارات ، تهران،اسالمی فرق تاریخ صابری، حسی ،

 ق. 1393 اعلمی، ، بیروت،لمیزانا حسی ، محمد طباطبائی،

 .1386کتاب، بوستان  قم، شاهی، خسرو ، کوششاسالم در شیعه ،______________

 .1386کتاب،  بوستان قم، شاهی، خسرو کوشش ، بهاسالم در قرآن، ______________

 ق. 1403 سوم، الوفاء، چاپ بیروت، مؤسسة ،بحار االنوار باقر ب  محمد تقی، محمد مجلسی، عالمه

 م. 1964العربیة،  دارالیقظة ، بیروت،االسماعیلیة اعالم مصطفی، غالب،

 تا.بی داراالندلس، ، بیروت،الباطنیه الحرکات، _________

 .1356 اعوانی، غالمرضا چاپ تهران، ،دین وجه خسرو، قبادیانی، ناصر

 ق. 1406 پاکستان، السنة، ترجمان ،اسماعیلیه اسالمی، مذاهب گروه

 .1373 التمهید، ، قم،المفسران و التفسیر محمدهادی، ،معرفت

 .1390المذاهب،  بی  تقریب تهران، ،المذاهب مختلف فی تأویل ،____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	5.fzeighaminejad.pdf (p.1-23)
	Doc11.pdf (p.24)

