تأویل دردیوان قائمیات

نوشته :رضا حسنی

 ۵مارچ ۲۰۱۹

مقدمه:
ممه

اسممعالیهیگ وهی مم اع اممیسیاد هممعتق نممگ مسعزقاممق جسممق اع اممما ،ضستممه مما
فهعاق اراق ایشاد اما ،مم جااقااسمعالیهیگ زمایه اهتعمگ ر مهاد ی ا ا یم ی
اسعالیل
ااهعتق ی اد ا جهای مه اما هی مستمای جماطت
راه رسیقد جگ جاطن را اع طهیه تأییل م
ائل جو اقا ر این تحزیه یک اع اثار وهاابهای یراد العو را مور جهرس هار خموا ی
ا یجهرس خوا ی نه ایا ر یواد ائعیا تاییل جگ نار رفعمگ اسمومیمافهم میکتمی نمگ
تأییل ر ااسار ائعیا جمگ نمار رفعم گ اسمو ااع اد ضما نمگ ر ضهماد مسا مه مهمألگ تأییمل ر
معممود مزممق جممگ اممکه ضممقی متممهک اممقه اسممو ییک م اع امماخگ ممای ازممق ا ج م جمما لتممواد ازممق
ار تمما تأییممل مممق ابممه هممن محعممو ناتم امماله ی
همواعیممه م تأییممل وهاسممو رممهیر
اویهتقه اسعالیه ازاری یراد العو را جشتاسی ا ر مور تأییل ر یواد ائعیا تانتود
یواد ائعیا جگ ور موضز جمگ ایمن مورمو
جگ ضز رمزقمگ تحهیه
پژی ش اخعصا
په اخعگ اقه ااجما ،اشمقه اسموا ییکم اع مشمکرت ر ایمن تحزیمه ابمو تحزیمه مهمعزل ر ایمن
عمیتگ جو یمتماج ا مه تحزمیز یمواد ائعیما مم جاامق نمگ جمگ تماعو ااعشمار یافعمگ اسمو ی
عچتمین ریرممگ العهممهی نمگ نعمماج اسممو اع عماد یراد نممگ نعممه امایاا جممگ اممتاخو مبمماا
العزمما ی اسممعالیهیگ ر اد یراد اعو اتاییممل جممگ مستممای جممگ ایه جهوه ااممقد ممه مورممو ی
متهم اسممو ی ریافممو مسمماا ضقیممق یفه م ی ر جهعممه ادااع ااجممای نممگ یممواد ائعیمما متب م
ممان ر
ارعاممعتقی جممهای ضعا لممو اسممعالیه اع ممهد تممع اسممو نممگ جممگ لیممل اممهای سیاسم
یراد معممود جممگ طممور اال م راع الممو ی ر پممه ه ای اع ایهمما ،جممگ ضمما مااممقها یواد ائعیمما اع
االهی ال جزرگ یراد العو م توااق را گشمای جهمیاری اع اجهامما تماریم یمتما ی
ی رموع اهتعگ ر ااسار یی جاامق نمگ جهمیا ری اع ا موه العزما ی یاکما تاریمه تماریم اد
یراد را ریان ساع ا
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ضایگمماه تاییممل ر
یره ی
اسعالیه
تاییممل په اخعممگ م م
اسعتا ه نه ه اسو
جگ سگ سواه ا ه

سمممهی ه ی هممن محعممو ناتممم اع الیمماد ی اویهمممتقواد
یمممواد ائعیمما
ارای جاالتهین مهتبگ اسوا ر ایمن اثمه وهاابهما جمگ متهمو ،ی یهمع
العو
اممو جگ وواممگ ای نممگ اویهممتقه جممهای جیمماد متمما ی العزمما ی خمموی اع اد
ی این اشاد تقه ی تق الیگ اامسار مم جاامق ا جتماجهاین ر ایمن تحزیمه
پاسخ ا ه خوا ق اق:

: 1تاییل یهوم
 : 2یواد ائعیا اثه گ نه ی مهجوط جگ گ یره ای اسوم
: 3االه گ متا یع را ر یواد ائعیا مور تاییل هار ا ه اسوم
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 . 1تأویل چیست؟
مفهوم تأویل وریشه ی آن
تأییمل ر فه تمم مسمین جممگ مستم جاعوه اایقد تتهمیه نه د جیماد نه د اممهک یجیماد نهعمگ یمما
نر ،جگ طوری نگ ایه اع اا ه اد جااقا
یاژه تأییممل اع ریشممگ "ایه" ر جممات تتسیممل اسممو ا ر تأییممل مزصممو وویتممقه مهععممه اع مستممای
یرته اااره ار ااا ه خهمهی ر عا العهمافه تأییمل را ایمن ووامگ تسهیم
اا ه جگ مستای
مه یمزی را جمگ اد یمزی نمگ ا ی ه اد جمو ه
م نتق:تأییل یزی ایهو مگه جاع جمه د مستم
1
اسو ا

تأویل در قرآن :
ااشممعتقاد لهممو ،هاام ی پژی شممگهاد ایممن مموعه اع وااممعگ
تتهممیه
تحهیه م اع تأییممل جممو ه ااممق جس م تأییممل را معممها
تسهی نه ه
ایا لقه ای اد را ا ل ی زیزو ی نتگ ایا
ار اع ضعهگ تأییل:فههت لزه جاطت نرم
ای ووااووا
نه جهای تأییل ارائگ نتی :

تمما مماه ر پم ارائممگ تسهیم ی
لممقه ای تأییممل را خممر امما ه
ااق ا ر ایای اسر ،تأییل وعه
جتور نه م تواد ی نمارجه

 تأییل ر جهاجه تتزیل .
 تاییل اوا ه ی ع خر لزل اسو ییا تأییل اوا ه تتهیه
تأییمل ر مزاجمل تتزیل :تتزیمل مستمای اما هی نممر ،ی م اسمو یتاییمل مستمای ممایرای مستممای
اا هی اسو یجگ مستای جاطن توضگ ار تأییل جماطت جمگ اما ه نمر ،معکم ایهمو یاع اما ه
یاجهعگ ااقا
ایا ی التاا جگ مستای جاطن اد م رسی ا ی اا ه یجاطن جگ
اع ایا مست اا هی رسو اعم جاامق یمم جایهمو تاییمل ااجما ،امو مم ر
 ر جس
ر ایگ ی اد الاین یبایسواه ااا یاژه یمق جمگ مستم اما هی اعم جاامق ییما ر سموره ی
طگ ایگ  ۲۱نمگ خقایامق مم فهمایمق ا  ،وتماه نمه اهمبو جمگ پهیر ومار ی وعمهاه امق ایمن
وعهاه اق جایق تاییمل ومه ا ی ر معشماجها مستمای ایما فهلم را جمگ ایما ا مه رجم
ایا ی ا ا ی نگ جا لزمل ااسماعوار اسمو جایمق ایمن مموار را جمگ
ا د اسوا ییا جس
عمواد جااق این مسماا سماعوار
وواگ ای متهک یارائگ نه نگ جا لزل ی مباا لزه
ی عهو جا لزمل را تأییمل مم اامی اجمگ لتمواد م ماه اومه جهشمو یاسعمو مای اد را جمه
مستای اا ه ر ابه جگیهی افها جگ عین ایا ه جهعگ ی ت وضه جگ اخه اع نتتمق
پس جایق جهشو ی اسعو ای اد را تأییل نتی ا

1
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اسماعیلیه وت أ ویل
ی ک اع مه تمهین مهمائه نمگ اسمعالیهیگ جمگ اد توضمگ ییمژه ای اامعگ اامق مبحم تأییمل مهاد
ااشممعتقاد ی
جممو ه اسممو ییکمم اع امما ،ممای یگممه اسممعالیهیگ جاطتیممگ ممم جااممقا جتممور نهمم
لزیمقه همعتق یایما ی ا کما ،امهل را رممز یم مل
ر تأییل عهو ی
معتکهاد اسعالیه
ااهممعتق ی پایممگ مما ی مبمماا تأییهیشمماد اع ا مموه محکع م جهخممور ار اسمموااع متبممه ومماه
مم
ار لغوی ی ا تر ا " ر ااقیشگ ی ایسگ ی العزما ا
ااشعتقاد اسعالیه تأییل ی مست
ایس از مستوی ی مایرائ ی جهیار مه اما ،ی توریح ی تتهیه مستای جاطت نمر ،متمزه
اامی ااقیشمگ ی
نگ جگ یسیهگ ی پیامبه ایر ه اقه اسو تأییمل خواامقه مم امو ا " تااکمگ مم
تأییل جه لزیقه ی ایسگ جگ یضو ی جسق اا ه ی جاطن ر عگ ی نع یتسمالی اسمعاا تأنیمق
اسممممعالیهیگ پیممممقا
ممممم ومممماار اجاطن وهایمممم اممممیس نامممممل تممممهین اممممکل خمممموی را ر ممممما
نه ا مزصو اع تأییل جاطت نگ اسعالیهیگ جگ طور عگ ضاابگ اع اد جههه م ضهعتق این جو
نگ اع ریی جاطن تاد په ه جه ااعگ او نمگ زیزمو مستموی یا سم اد اامکار ومه ا مزصمو
ی ق تأییل اد طور نگ ر اواعگ ای اسمعالیه لتمواد مم او رسمیقد جمگ فهم " اجعمقائ "
نعممات مزممق اسممو جمما وممار اع مستممای امما هی ی لتبم معناالبع م گ اممگ ایتکممگ مستممای نهم هائممو
اا هی محقی او یا ایتکگ العبارش نامر ات وه جهکگ اذلاد مم امو نمگ مستمای اهمای
ر پم
ی تعامی و مستای ه معت فز جا جمگ نمارجه د تأییمل اجمل ر اسمو اتتک ه اسم عالیه
اد اسمو نممگ مستمای یممن ی ی م را تماد جپهیرااتممق نمگ ر لممین بمموه ااچمگ محهممو یامما ه
اسمو ر ریشمگ ما ایمز رسمو نتمق تما راه جمگ ااچمگ پتهماد یما جماطن اسمو جیاجمق ی اد را ااممکار
هاد ارای تأییل هعتق یجهای ه اممهی
عگ ی ایا
ساع  2اع ابهواه ااشعتقاد اسعالیه
اع ضعهگ هاد اا ه ی جاطت ائل هعتق یجمگ عمین لهمو جمگ ااهما جاطتیمگ مم وویتمق یجمه ایمن
لزیممقه هممعتق نممگ جمماطن ممهاد ارای جتمموا اسممو اا ممه خهممهی ر وشممای ی ر ممای لعممل جممگ
3
اامق ا خواضمگ اصمیه ر ریرمگ العهمهی مم وویمق:
اهیسو را پی اهط رسیقد جمگ تأییمل مم
" لبارا تتزیه اع نود مشاجهو اسو یجگ ن مه خماو یجمه طبیسمو یع یمسماا تمأییه
اع نود مبایتو اسو یجمگ ی مق خماو جمه طبیسمو جهشمو ی مه نمگ اع ای نمود مشماجهو جمگ
نود مبایتو اهسق یاع لبارا تتزیهم طهم مسماا تماییه اکتمق یجمگ اد اهسمق اع ا مل یع
جااقی ه نگ اع نمود مشماجهو جمگ نمود مبایتمو طهم مسماا تمأییه نتمق یجمگ اد جهسمقاع ا مل
جهشو اسو " جیشعه ااشعتقاد ی جزرواد اسعالیهیگ اع تأییل ر اثار خوی اسعتا ه نه ه اامق
اع ضعهمممگ اا مممه خهمممهی عیمممق المممقین نهماا مممام اسعممماد اجمممو مممات راعی اجمممو یسزممموت
ر نتار اتصاه جگ ر تعو ای اما،
سجهعاا یاااا تاییل اسعالیه جگ اسعتا ه اع لزل ااهاا
عماد ی اما ،اتاس تانیق ار یست لزل قایو یافعگ یا لزه نگ اع اور ی قایو اما ،جهمهه
متق اقه جااقا
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 . 2دیوان قائمیات از چه کسی ومربوط به چه دوره ای است؟
حسن محمود کاتب:
اغل  -الزات  -ما  -اامها
یچ وواگ اتاخع اهبو جگ ای ر نع ا ج ی تانهه ما یمقه
اع یی ضز ر محافل اسعالیه
ر نعات عجقه العواریخ ناااا صائقی اع این االه ذنه اقه اسو ی عچتمین
اع او فز
ر نعات ضام العموار جمم اسمعالیهیاد رامیق المقین ف مل ز اع تماریخ ریمیس همن مرک
متش م ا عبمما نممه ه اسممو ای ر تممانهه تممو ا هممی ا عممق راعی ایممز ااممساری اع یی ازممل اممقه
سممقه ی تممع جممهی اسممو ا ر مزقمممگ مصممحح یممواد
اسمموایی اع سممهایتقواد اسممعالیه ممما
4
ائعیا این طور مسهف اقه اسو :
مرک القیلمگ
مود سمی قالقلا
" هن محعو ناتم مهزم جمگ ضمره المقین نمگ وماه جما اامهمای
هن رک هن مرک متشم ییما همن
یالقین متش ضهاد مبق الت ه یالتب هن محعو
رک جیهضتقی اع ای یا م او " ا یی جگ امغل نعاجمو ی متشم ومهی ر سمعگاه اا مهالقین
محعش ااعغاه ااعگ اسوا اع جهرس سمن صایق یواد جمه مم ایمق نمگ سمهایتقه ی اد ممه ی
ااشعتق ا یب توااا ی مهه جه عگ ی فتود ی تای ا ج ی لهیر جو ه اسو اپمعگ نمر،
امممسه م مممعود یمحعممموی صمممایق مممم رسمممااق نمممگ یی سمممهامق امممالهاد یراد خممموی جمممو ه
ر مزقمگ ی یواد ای را ر ی اا ه خههی یامزاری ههمعاا جمگ
اسوا " اسعا اتیس نقنت
اعار م ایر ی ایرا یک اع اعایتقواد اسه ایعگ ی ای ه هد تع جگ هات م ایر ی مم
ر ضایگاه خو ش جهیار یاالسو ما اع طهیه ایمن یمواد جما
یواد ائعیا
افزایق ارعش ا ج
مجعولگ شعگیهی اع مته ا تهنیبا ی ام اه ااتا م اوی نگ ج سماجزگ اسمو یما ر مقی
اسو نگ م توااق اوا ق اا ر لغا ی ا تر ات را یافو تا فه تم اامگ ا را تک عیمل نمه
ی یچ فه تم اویه اعاد ج ایاع ایهو " ا
کتاب ها:
اما ،ار نمگ جمگ تماعو نشم ی ماا امقه اسموا ایمن یمواد ارای
یواد ااسار یی ائعیا
ر لصممه تاخممو یتمماع مغمموالد ی ر ایعممگ ی ممهد تممع سممهی ه اممقه ر
ارعش ا جم ی تمماریم
مزتس اع تاریخ اسر ،ی اسعالیهیگ نگ جهعوعهین ا ثمگ مما ب تماریخ اسمعالیهیگ یستم لیمق
اامو ارعش مای ایمن یا سمگ جمو ه
یامو اتتا افعا ه ی جیشمعه اامسار اتشمین اماله ر پما
تمو ضهمق جمو ه اسمو نمگ تتهما ی ضهمق اع اد جما ماامقه اسمو یجمگ یممواد
اسموا یواد ائعیما
اضععال سیاس م یممما ب
نبیممه ائعیمما مشممهور جممو ه اسمموا این اثممه ر اد اکمما تمماریم
ارعاعتقی جگ ش م خمور ا ر ایمن یمواد  ۱۵۱تسمگ ی صمیقه مشمععل جمه  ۴۱۷۴جیمو اع
هممن ی  ۶تمما  ۱صممیقه ارای
ی  ۵۲صممیقه ارای تمهم
ایممن تسممقا  ۷۵صممیقه جممقید تمه م
ائع اسواسهایتقه ی تعا ،ااسار این یواد همن محعمو ناتم ایهمو جهکمگ مجعولمگ
تمه
ای اع ااسار اسهای یراد العو اسو نگ ر یه مجعولگ وه ایری امقه اسموا ایمن یمواد
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ر ساه  ۱۹۹۰ر تههاد توس مهنز پژی ش میهاث مکعوت ی جا کاری موسهگ متالسما
اسممعالیه لتممق د نممگ مصصممح اد سممیق ضممره هممیت جقخشمماا یجمما مزقمممگ مبهمموط محعممق ررمما
یره ی العممو را
اممتیس نممقنت متعشممه اممقه اسوا صممایق یممواد تمما ممقی اممیوه ی تسهیعمما
ریان یااارات م نتق نگ تور متهو ،این تسهیعا را جهای ضعالو اجل فه اعایق ا صایق
یره ی العمو را ریامن مم سماع ر جهخم اع اامسار
ریاج اضععال ضامسگ ی اسعالیه
جه ا ت تأنیمق امقه نمگ امکل ویمهی ا ت یاخمر ااهماا را مسمین مم سماع یا ت را اع اهم
جهته اعه ه اسواجهخ اع صائق اعایااگه اد اسو نگ االه یا االهاد ائعیا یایتمگ ایم
ااعگ اامق ی ر جهخم اع صمائق
جهای جاال جه د ری یگ یریاد رع ،یپیکار فقائیاد اسعالیه
اا ،فقائیاد را ذنه میکتق نگ گواگ ر مبمارعا خمو موف م ه امقه اامق ی انعماد العمو پاسمخ
ا ه ا اق ا او اسعساره ای االه جهمیار طبیسم ی
عیروویاد را جگ یسیهگ ی عین فقائیاد م
یر اع تکه اسو ا ر یه اگاه نه اسه ای یواد ارعش ا ج ی تهی اجل مر بمگ ای
ار ی ارای ا عیو خاو ی ییژه ای اسو :
 لو
 ارعش
 ای ار
ارای
هن
هیت

یامو
تارخ ی عهگ تاتار
ای فقائیاد ر یواد االه ایمز جمگ پتمق یاامقرع ی مهمائل اخر م په اخعمگ یی
رسالگ ای مت ور جمگ اما ،تمو جمات اسمو نمگ جمگ اهم جمگ لیمل تشماجگ اسمع ای جما
نعه سمیق ضمره
باک جگ تو جات سی قاا مشهور وه یقه اسو ی جگ تاعو توس
جقخشاا جگ ااگهیه متعشه اقه اسوا

یی عچتممین ارای یممه نعممات تمماریخ جممو ه نممگ سهاواممو اد اممامسهو ،اسممو ی فزم
ف ل ز ر نعات ضام العمواریخ تمق متحگ اع تماریخ اسمعالیهیگ را نمگ توسم
نات اواعگ اقه جو را ایر ه اسوا

راممیق الممقین
همن محعمو

دانشمندان هم عصر
اا هالقین محعش کعهاد ههعاد نه اسو نمگ خواضمگ اصمیه اخمر اا مهی را جمهای یی
اواعگ ی جگ ا عها ،یی اد را اخر اا هی اا ،اها ه اسوا
یاع یگممه ااشممعتقاا نممگ هممن محعممو اع یی جهممهه جممه ه ی جمما یی یممار ی عکممار ر ممر
ههعاد ی العو جمو ه اسمو خواضمگ اصمیه المقین طوسم جمو ه اسمواخواضگ ممق سم سماه ر
ر اسعالیهیگ جگ سه جه ه اسو یجیشعه اثار خوی را ر عاد عماد تألی نه ه اسوا ااچگ
را نگ خواضگ ر جات لزایق اسعالیهیگ جگ ا ه وت عگ هن محعو اد را جگ اب ایر ه اسوا
هن جگ ضع ایری متشآ یامال خواضگ رجماره ی
جگ تگا ،ا امو ر العو یمیعود ژ
مبممماا العزممما ی اسمممعالیهیگ په اخعمممگ ی مجعولمممگ ای نمممگ خواضمممگ اد را ریرمممگ ی تهمممهی یممما
تصورا اامیقه اع ابه خواضگ واراایقه ی جمگ ام مای یی متعشمه نمه ه اسمو یسمع از یمه
ممور ای ر مجممالس ر یجح م جال م اممقه جممو نممگ هممن
هممن جمما خواضممگ ی
ی راع مممق
سمیه یسمهو اااع یااجما ،توال یتبمه ا ی ا ععماال
ر ریرگ ی تههی
اکا مور جح جح
اسمعالیه را  -نمگ جمگ ممهیر عمماد اع جمین
پاره ای یگه اع رسمائل خواضمگ ر جماره ی مما
رفعممگ ااممق – جممگ ابم رایر ا یی ر یممواد اع تممق امماله ی اویهممتقه ی وعتمما ،امما ،مم جممه نممگ
لبارتتق اع لعیق ال اع الیاد اسعالیهیگ  -رییس اضل اع جزرواد لو اسمعالیهیگ ی ضعماه
االهی نگ صائق اغزی م سهی ه ی ر اسهی اع یی اا ،جه ه اسوا
رضا حسنی
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تولد و وفات  -محل تولد
همممن جمممگ ا ععممماه عیممما ر مممزیین ییممما ممموال اد عا ه امممقه ی ر لت تممم واد ضمممواا جمممگ مممما
اسعالیهیگ وهییم قه ییما جمگ تسبیمه خمو ش مائع امقه اسمواتولق ای ر ایاخمه ایعمگ ی ایه مهد
یاممو جمگ یسمیهگ ی همن لهم
اش جهی ریی ا ه جااق عیها تگا ،اااره جگ اجرغ لو
ا ر خقایاق له ذنهه الهر،
ذنهه الهر ،یفا  ۱۱۶۶ / ۵۶۱ :م وویق" 5ی این عگ جشار
جقیقی "ا اع ااجا نگ فسل یقد ر این لبار جگ یغگ ی ضع ذنه اقه م تواد تمین مق
ع نممگ اویهممتقه ر ایتجمما اسممعتا ش جممگ اگهامم لمما ،اسممو ی ا ععمماال ر اد عممماد ر سممتین
نو ن جو ه اسو ای ر صیقه ی اعاره ی  ۱۵نگ جگ تصهیح اسعا مقر رروی م جایمق ر
سمماه  ۵۷۱ / ، ۱۱۹۱ریی ا ه جااممق یجممگ ا ععمماه عیمما امماله م م جایهممو ر اد عممماد جیهممو
ر سو اقاری ا
سالگ جو ه جااقا اع ساه یفا االه اطرل

5

رضا حسنی
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 - 3شاعر چه مفاهیمی را مورد تاویل قرار داده است؟
بهشت:
ااممق جهشممو را اممتاخو یجتممقو اممما ،ییمما
یی جهشممو ی ضهممت را جممگ مستممای امما هی اد اع م
ااممق ر صممیقه اممعاره ی  ۷۰اع
ااممق ی ضهممت را لممق ،اممتاخو اممما ،ی ضهممل م م
ااممای م م
اجیا  ۲۹۶۴تا  ۲۹۶۱این وواگ میتهمایق:
ه نگ ایرا جتقه جااق رسعگ جااق اع سزه
یااکگ ای را متکه ایق نافه اسو ی ا ل اار
ضهق نن ر ار ایا تا جگ سو ایق تو را
ر این ارالزهار
جا
ضتو الته ی
جشتاخعن
ود یامو وشو اا ه جایق
جهشو ی یعخو ااجا اع ریی العبار
له ُ ااای جهشو ی ضه لُ اا اا سزه
اق جهش ُ
تو جااق راعار
و شو ی یع

درباب در ب های دوزخ:
یی رعن جه اعه د ر ت ای یع جگ توریح ه نقا ،اع رت ا م په اع ی م وویمق
ر ااهماد
یمواا
یواا م ایق ی ر اخه اعیجگ میگیه نگ متا
اع ه ه ری گ او
ااهاد ا عچود موش ی ووستتق ی خه یااا هعتقا
اثه ار یجس
ر مه  ،اثه
یوااا
هو اع ااوا
ااقر تار
ش جگشا تا جبیت ااد جگ
اد
اد نگ ع اسو عچو موش یاد هیصو خو
ه نگ اا ه م خور ود ایه یوهگ ااجکار
معرفت امام:
مسهفو ی اتاخو اما ،را لین جهشو ضای اا
مسهفو لین جهشو ضای اا امقه اسو ا

م

ااقا

ود اگار ۲۲۱۱
ود محبو یار ای اق نار وه
ع ا
ود اما ،ی و جشتاخع رسع
یچ یگه ه رااقیشگ مقار
وه اقاری

رضا حسنی
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۹۴۰ - ۹۹۹

یگه صیقه ی  ۷اجیا
ی ر اجیات
ااقا
را متیق اع
اعاع ی ریعه ی هاد ی اه ی ین ج تو
هو مهعوفا
تق
متیق ایهو اوه
تو را ا تاخو اقااتق ی ج اتا تو ایهو
اگ ر ایا
ر اخه
امیق خیه اگ

ع

رلایو ا کا ،اهیسو جمقید امتاخو امما،

قیاس تنزیل با تأویل:
ر مزایهگ تتزیل ی تأییل تتزیل را جمگ اموره عاری تشمبیگ مم
اسوا
یا اا ه تتزیل جا تأییل ر لال
و اوراج سو نتقر تحو ای ماء مسین جااق
ور
نگ تتزیه جو
اهیسو ود یک ما
یامو ود یک خات نگ تأییه اگین جااق

نتمق نمگ ر لعمه اد ات ریاد

۱۹۷۷ - ۱۹۷۱

امام:
یی اما ،را رنن ا ه لال هع ی عگ نماره ی لمال همع ی تعما ،ضهماد را جمگ یضمو ای
ااق یمیگویق نگ اما ،ارای ییضگ اسو یه یضگ خهز ییه یضگ امهیا
جهپا م
جگ اکل ی ورت مااتق خهه اع جهه اد امق
نگ تا این لال خهز یضو ی یافو مهعوفا
هو ای
یوهاگ اع ره مست ی لین راسع
ع ه ور نگ لزل ما تا اد نتق جاال
۲۰۹ - ۲۰۲
اد ائ نه نگ ضهاد را جگ زیزو
فیض ابه ای سب نود ی مکاد اسو
۷۱۲
عو ایه عو اخه نگ ج ای ایه ی اخه
اعااق نل ی ضزی ه ی لال یه اتس جهضا
یگه ع نهعگ ی اما ،را جا ز یک مم
ی ر ضای
سه ایق ی یر یامو میشو التاا جگ نتار م ریاقا

رضا حسنی
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یامو ود فهی نوجتق ر لال
جه نو
اکوه اور ااها اهورش ر عمین جااق
اما ،ی ائ ی ز نااقر لتظ م ووی
ر انواد اهیسو ه سگ را اا ،ایتچتین جااق
هیک ااجا
یلیکن ر یامو وهسگ ووی
جگ ک راسع این یه عاد اد یه عین جااق

دنیا و عقبی:
جااق ی ایا ر مزاجل اخه

یی م وویق نگ ایا عمین ی اسعاد اع
مه جالغ اسوا
تو وه پهس نگ ایا یهو ی ااگگ ر ضوات تو
نه وویق عمین ی اسعاد اسو اد مکن جایر
یضو ای یلزب عراه جیت ی اا
و طتل یمه جالغ اد یایه این جات راجتگه
رائیتگ
یضو طتل اد جااق نگ ود ور
جبیتق ااق اد نو هو لکس ا م پیکه
تو تا ر الع جاا نگ ر یی جاع اشتاس
ی ق اعنات یله اعضهل یخیهاعاه
نعاه اعاز
تو وه ر الع جا ا نگ ااقر یی جگ ش ه
ا ر اع مصقر
جبیت نل اایا را نعا
ر لال لزب مزی ذریه ی اله
توی
یوه خو عچتاد جاا اشهعگ ساه ی ماه ایقر

عچود طتمل ر مزاجمل

قبله:
ای اما ،را بهگ ی مومتاد ی ارجات لزل م
ائ الب نگ اع راه ررا یر عع
ا ل ایعاد را جهشو ضای اد ایر ه ااق
بهگ ی ارجات لزل اع نبهیای ااس یضاد
ر سوی محهات رأی ااس یضاد ایر ه ااق

رضا حسنی
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نتیجه :
" اوممه یممواد ائعیمما را اع یممق متمما ی ی مصممتهحا رایممص ر معممود ا ت مموفیگ مممور ابممه
مای یگمه امسه لهفماا را
هار ی م جیتی نگ واه یه اسه یواد ائعیا تعما ،ییژوم
اراسو یجایق مهعی جین اسه لهفاا ی اسعالیه ائل اوی اسه لهفماا مهد اشم ی تمع
جه محور پیه هنو م نتق ی مماطبماا ا محات خاازماه اامق ی ر ضهمو مق ارجمات خاازماه
نگ ع مق ی المهام اع معما ایاسمو سممن مم وویمق ی"پیمه" مه نهم اسمو نمگ اع سمو پیمه
یگهی"خه گ" وهفعگ جااق یجگ عین لیمل مم تمواد ر یمه امهه ی ر یمه عمماد جمگ تمقین
یرعیق یجیسو نه ام امحور اسه اسعالیه "امما "،اسمو ی امما ،نهم اسمو نمگ
پیه ارا
ر مه همگ
ر تعا ،ریی عمین یه اته جیشعه ایهو یاع متبمه مماطبماد ایمز امسه اسمعالیه
6
ی امهو "ضعالو" پیهی لو اسعالیه را ر ابه ار ا "
ایا ی په یز اع هوواگ ا قا ،سیاس اسو ماه ااکمگ امسه اسمعالیه
ر اسه لهفاا ته
ایا فها م خوااق ا
رعن لو جگ اما ،ی و ضعالو را جگ اسعتا ه اع موا
ر نتار م هم امهیسو ی طهیزمو ی " یاممو" مما
م ه اهیسو ی طهیزو ی زیزو تصو
تاد جمگ م از یمه مم امو نمگ وماه ممهعی لهعم میماد اد یضمو
لو العو
اسعالیه
ریمن
اقار ا ر یر یامو تأییل جاالتهین ه گ خو را م پیعایق یاوه فهاخ میقاد تأییل
امایق امکماد لهرمگ نمه د ااقیشمگ ی اهمور لمو
یره جگ این ق اع وهعهش اهسیقه جو
اممهی محماه جمو ا وهای جمگ تأییمل نمگ اع ااماع لممو
یاممو اع ابمه تماریم ی اضععمال
محور ا ه اموعش جمو ریمن لحبمگ ی تماریم جمگ ازتمگ ی ایج خمو رسمیقا یجا
اسعالیه
په پای یامو این اکعگ را جگ اسعالیهیاد ووش ع نه اق نگ اما ،محور یضو عگ یز اسو
ا ر این تحزیه تسقا نع اع اجیا نگ تاییل متما ی العزما ی اسمعالیهیگ را اماله جیماد نمه ه
ی اام
عمگ ی اجیما نماری جمزرگ ی خمارج اع تمصم
جو جمگ اد په اخعمگ امق نمگ جهرسم
ااق اگاراقه م جااق ی اد ااهلل اا پژی اا این مه را ااجا ،خوا تق ا ا
چکیده :ایا ر یواد ائعیا تأییل جکار رفعگ اسوم
تمقاا اع تمماریخ
جما توضمگ جمگ ایتکمگ یمواد ائعیما جمگ تماعو ااعشمار یافعمگ اسمو یمما اطمر
نه د تاییل ر یواد ائعیا اسو ا یک
یلزایق اسعالیهیگ ی العو اقاری ا لاا ق مشم
اع مه تهین مهمایه نمگ اسمعالیهیگ جمگ اد توضمگ ییمژه ای اامعگ اامق مبحم تاییمل مهاد جمو ه
اسوا یواد ائعیا نگ جیشعه ااسار اد سهی ه ی ه ن محعو نات اع سهایتقواد اسعالیه
سمقه ی تممع مهجموط جمگ ریعوممار ازاریماد العمو اسممو ایی ر یمواد خموی اع تأییممل
مما
جههه ضهعگ ی جهیاری اع متا ی العزا ی اسعالیهیگ را مور تأییل مهار ا ه اسمو یجما توضمگ
جگ ایتکگ جیشعه متاج ی نع اسعالیهیگ عماد العو اع جمین رفعمگ اسمو لماا جهرسم تأییمل ر
ائعیا رعن ریان اقد لزایق اسمعالیهیگ ر اد یراد مما را جما اجسما یگمهی اع جایر مای
مهمعزه تمانتود ااجما ،اشمقه
اسعالیهیگ ااتا م ساع ی ر عمیتگ ی تاییل ر ائعیما پمژی
6
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یما ر این تح زیه جه اای جا اسعتا ه اع ریش تو یت یمتاج نعاجمااگ ای جگ جهرسم تأییمل
اعمتاه یع را نگ االه مور تأییل مهار ا ه جهرسم
جپه اعی ی جس
ر یواد ائعیا
خوا ی نه ا
کلید واژه :تأویل،قائمیات،اسماعیلیه ،حسن محمود کاتب
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منابع و مآخذ:
 1ا اسق پور ررا فصهتامگ تمصص خقااامگ ساه ایه امعاره ایه پماییز  91ختبمگ البیماد
جگ ریایو تو جات سیقاا یتاثیه اد جه اما ،اتاس اسعالیهیگ ا
 2ا ججتور ی سیق محعق ناا ایهه العسار
العسار جزرگ اسرم  1367ا

جزرگ اسرم

ضهق ایه تهمهاد مهنمز ایمهه

 3ا جهرسمممممم تاییممممممل ر ااممممممسار اا ممممممه خهممممممهی  -سممممممامااگ مممممممقیهیو اشممممممهیا
ا تهاد مزالگ  3یره  8اعاره  - 3پیاپ پاییز  95ا
 4ا ضویت

لتامهه تاریخ ضهااگشای ضویت

یواد ائعیمما
 5ا هممن محعممو ناتمم
جقخشممماا مزقمگ محعمممق ررممما امممتیس
موسهگ متالسا اسعالیه  1391ا
6ا

هن محعو نات

تصحیح محعق زییت

ااشممممممگاه

تههاد اگاه  1391ا

تصممحیح یمزقمممگ ی ااگهیهمم سممیق ضممره هممیت
نمممقنت تههاد مهنمممز پژی شممم میمممهاث مکعممموت

تو جات سیقاا وه ایراقه ایواا

جعبئ

 1352ا

تصمحیح یپیبشمگتعار سمیق ضمره
 7ا خواضگ اصیه القین طوس ریرمگ ی تههی تصو را
همممممیت جقخشممممماا مزقمگ همممممماد لتمممممقیلو تههاد م ی هاث مکعوت موسهمممممگ متالسممممما
اسعالیه  1393ا
8ا

مقا له

انبه لغو اامگ الکعهیایک

تأییل ا

 9ا فعهی فه ا تاریخ یلزایق اسعالیهیگ تهضعگ ی فهیقید جقره ای تههاد ا 1375
رامممممی ق المممممقین ف مممممل ز ضمممممام العواریخ تممممماریخ اسمممممعالیهیاد تههاد میهاث
 11ا
مکعوت  1387ا
 11ا

راعی امین ا عق تانهه تو ا هی ضوا فارل تههاد  1341ا

ری اا ررا هاد یتأییل اع یقواه اا
 12ا
مسار مشهق ا 1381
 13ا

طباطبای

رضا حسنی

محعق

ه خههی فصل اامگ ااشکقه الهیا

هین تتهیه العیزاد موسوی محعق جا ه معهض

13

ا 1378
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ی

فه مماا محعممق فاری
 14ا
اا ایه ا 1381

تمماریخ اسممعالیهیاد ههممعاد ااجعن اثممار یمتمماخه فه تگ م

فه محعو مجهگ یغعا  -صیقه ی تماریم
 15ا
تا  ۱۱۵ر جاره هن محعو نات ا
ناااا اجوالزاس عجقه العواریخ
 16ا
ی تحزیزا فه تگ  1366ا

اا

امعاره  ۱۱سماه ۱۹۹۱
پژیه محعق تز

متحا

۱۱۹

تههاد موسهگ متالسما

اممااج لبی تمماریخ فههممتگ اسممرم ضهممق یه سممیق هممین اصممه الیورمن تهضعممگ
 17ا
کعو اا سو 1389 ،ا
عیه ابه ضعس اع معهضعین تههاد موسهگ ااعشارا
اا مممممممممممه خههی عا العهافه تصمممممممممممحیح یتحزیمممممممممممه سمممممممممممی ق محع ممممممممممم ق لعممممممممممما ی
 18ا
ائهی تههاد مهنز پژی ش میهاث مکعوت ی موسهگ متالسا اسعالیه  1393ا
 19ا

اا

ه خههی یضگ ین تههاد اساطیه  1384ا

یقواه اا ه خههی ر جات تأییمل پایگماه تمصصم
محعقی محعق له
 21ا
اور  -اور مگز مجهگ:ایهاد اتاخو تاجهعاد  1377اعاره ی  9ا
یا ز محعممممق ضسته اتیععمممم
 21ا
 - 1391اعاره  9ا

رضا حسنی

جمممماع یافعممممگ اع ا جیمممما

14

اسممممعالیه

مجمر

مجهگ پاژ جهممممار
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