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نعمان  یقاض التیتأو یمبان
  در بوته نقد یفقه اتیآ از

*نژاد یغمیفروغ ض
  

  **يجودو ریام           __________________________________________________________  
***يدهقان منگاباد یبمانعل

  

  چکیده
 ياعتقـاد  دگاهیـ دگویـاي   ی،فقهـ  اتیـ از آ ونحی بن ی نعمانقاض التیتأو

ــتاو ــه  س ــامالًک ــأث ک ــت ت ــوزه ریتح ــاي آم ــماع ه ــب اس ــرار دا یلیمکت  رد؛ق
 ،»تیـ وال« هیـ بـر هفـت پا   ،عنـوان دعـائم  ذیل را  نیاحکام دوي اساس  نیبرهم

 کیـ و هر دانـد  یاستوار م »حج«و  »جهاد«، »زکات«، »روزه«، »نماز«، »طهارت«
امامـان   ایـ  امبرانیـ از پ یکـ یبه  دانسته،از قرآن مربوط  اي هیدعائم را به آ نیاز ا

 که صـرفاً است قائل شده  یاحکام، بواطن نیهر جزء از ا يو براکند  میمنتسب 
تطـابق   ریـ نظ یبه مبـان  ی،و احکام فقه اتیآ لیدر تأو يند. وا نماد معرفت امام

اعتقـاد   اتیـ و روا مان،یمثَل و ممثول، معرفت، اقرار و ا يظاهر و باطن، همانند
 ي اواغلـب آرا  ،اًیـ ثان یسـت؛ بنـد ن  به آنها پـاي  شیخو يدر آرا ،اوالً ولی رد،دا

 اسـاس   بـر  ،شـوند  یمـ  ینماد و اشـاره منتهـ   ای یباطن ي وظاهر يمعنا انیکه به ب
 لیـ و دل نـه یرغـم لـزوم قر   بـه  ،ثالثـاً  ؛لیـ نـه تأو  ،رندیتفسـ  ر،یاز تفسـ  لیتأو نیتبا

ارائـه   اي کننـده  قـانع  لیـ دل يو ،يظـاهر  يعدول از معنا يبرا یمناسب و منطق
 تأویـل  در وي اعتقـادي  دیـدگاه  دخالـت گرفـت   جـه یتـوان نت  یده است. مکرن

 و احکام آن وضع اصلی هدف از شدن دور و برأي تفسیر باعث شرعی احکام
  .است گردیده آنها انجام تضعیف

 ،يبــه رأ ریتفســ ی نعمــان،ظــاهر، بــاطن، قاضــ ل،یــتأو واژگــان کلیــدي:
      .ولو ممث مثل ه،یلیاسماع

                                                      
  ).fzeighaminejad@yahoo.com( انیمدرس دانشگاه فرهنگ و زدیدانشگاه  یقیتطب ریتفس ي* دانشجو دکتر

  ).amirjoudavi@yazd.ac.ir( مسئول سندهینو /زدیدانشگاه  اری** دانش
 ).badehghan@yazd.ac.ir( زدیدانشگاه  اری*** دانش
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  مقدمه
 بـاطن  و ظـاهر  د، مسـئله شوآنچه سبب شده وجوه گوناگونی براي آیات قرآن بیان 

: نـد نادمـی   گونـه  دورا  قـرآن  احکـام  و الفاظ است. اندیشـمندان علـوم قرآنـی معـارف    
 اصـول  و عـرب  ادبیـات  قواعـد  مبنـاي  بـر  قـرآن  کریمه آیات که احکامی و معارف .1

 داللت که معارفی. 2 گویند؛ می قرآن ظاهر هاآن به و دارند داللت آنها بر محاوره عقالیی
(بابـایی،   نـد ا موسـوم  قـرآن  بـاطن  معـارف  به و نیست آشکار همگان براي آنها بر آیات
  ).20، ص2، ج1381
 آن بـر  فـریقین  روایـات  و نیست اختالفی گونه هیچ قرآن براي باطن وجود اصل در
/ 101ــ 95، صص89ج ،1403/ مجلسی، 47ـ44، صص1، ج1415دارند (بحرانی،  داللت

 گفتـه  تأویـل  قرآن، باطنی معانی به دانشمندان تعابیر ). البته در8، ص1، ج1415آلوسی، 
 بـاب  در شیعه )، ولی باتوجه به اینکه اصولیون215ـ205، ص1، ج1376شود (شاکر،  می

 شـرعی  خاص معانی در کلمات کاربرد معناي به شرعی حقیقت« معتقدند: شرعی احکام
، عـدول از معنـاي   )178، ص1، ج1422هاشمی، ( »است ...و ةصال حج، همچون صوم،
  .دارد تأمل و بررسی عبارتی تأویل آنها جاي و به فقهی احکام و ظاهري آیات

 حکایـات،  بلکـه  دارد، مجـازي  معنـاي  آشکارا که آیاتی تنها نه دیدگاه اسماعیلیان در
 آن از کریم قرآن در که شیئی یا شخص، عمل عبادات و هر احکام، اخالقی، دستورهاي

 همـه  آسمانی، کتب دیگر به را نظر این آنان دارد. باطنی و رمزي است، معنایی شده یاد
 سـبب  همـین امـر   .دادند می تعمیم نیز طبیعت هاي پدیده حتی و دینی احکام و ها نوشته
ازآنجاکه آیـات فقهـی بیـانگر     .شریعت شده است خالف هاي گرایش و اعتقادات ظهور

معناي ظاهري بـه معـانی    اإلجرا هستند، تأویل آنها از دستورات شرعی براي مکلف الزم
دیگر باید بر مبناي دالیل و قراین معتبر و منطقی باشد، وگرنه در زمره تأویل یـا تفسـیر   

و احکـام  گیرند. در مقاله حاضر، مبانی تأویالت قاضی نعمـان از آیـات    می به رأي قرار
  فقهی تحلیل شده است.
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  قاضی نعمان مذهبی و علمی، سیاسی . جایگاه1
 بـا  همـدوره  عـالم  و ، فقیهحیون تمیمی مغربی احمدابن بن منصور بن محمد بن قاضی نعمان

 اقـوال  ازمیـان  اسـت، ولـی   بوده که سال تولد وي نامشـخص  1فاطمی اسماعیلی خلفاي
متولـد  ) تونس امـروزي ( قیروان در قمري 290 تا 283 هاي گفت در سال توان متعدد می

 .)25، ص4، ج1990زرکلی، (یافت  وفات قمري 363سال  الثانی جمادي پایان در شد و
کـرد   خـدمت ) معـز  و مهدي، قـائم، منصـور  ( خود عصر هم فاطمی خلیفه چهار به وي

  .)41، ص8همان، ج(
 تـرین  مهـم  کـه  ضوع فقهمو را در اإلسالم دعائم تألیفات مهمی دارد؛ ازجمله کتاب او
 دربـاره  نخسـت  رشـته تحریـر درآورد. جلـد    بـه  مجلد دو در بود، فاطمیون درسی منبع

همچون خوراك، لبـاس، وصـایا،    امور دنیوي معامالت یعنی درباره دوم و جلد عبادات
 را فقهـی  قـرآن، احکـام   آیـات  از اسـتفاده  بـا  نگـارش اسـت. وي   طالق و ارث، نکاح

 و پیـامبر  از روایـاتی  ذکر کوشید با الدعائم تأویل نام به دیگري اثر در و کرد استخراج
  کند. تبیین خود فکري دیدگاه بر حسب را احکام باطنی معانی اطهار ائمه

 جهـت  بـه  را شـیعی، وي  مؤلفـان  برخـی  نظـر اسـت.   اخـتالف  وي مذهب درمورد
 خـدمت  در تقیه حسب وي اند: گفته و اند دانسته امامیه مذهب سلک در فکري مشابهت

مقدمـه  گرویـد. (  امامیـه  مـذهب  بـه  بود، مذهب مالکی اینکه از پس بوده و اسماعیلیان
 اسـت  معتقـد  ) مجلسی نیز به نقل از ابن خلکان 415، ص 5ج  رات،یالمجالس و المسا

 .)38، ص1، ج1403مجلسـى،  (مدعاسـت   ایـن  بـر  خـوبی  شـاهد  اإلسـالم  دعائم کتاب
ــین ــال درع ــانی ح ــون کس ــن همچ ــوب اب ــماعیلی را او شهرآش ــی اس ــی معرف ــد  م کنن

 آن اسـت  قاضی نعمان مذهب درباره قول مشهورترین .)161، ص1380شهرآشوب،  ابن(
                                                      

 سـال  در او وفـات  از پـس  .دشـ  لیتشـک  يالمهد داهللایعب يرهبر به ق297سال  در ونیفاطم حکومت .1
 بـه  و داشـت  ادامـه  یفـاطم  هیلیاسـماع  امامت سلسله بیترت نیهم به و شد حاکم القائم بأمراهللا ،ق322

 امـا  ،شـد  دهیـ برچ یکل به یعثمان انیوبیاوسیله  به ق567 سال در یول ،شد اي تبدیل گسترده حکومت
 که تفکـر  برآورد سر مجدداً محالتی آقاخانوسیله  به ق1255 سال در رانیا از این گروه در هینزار فرقه

ـ اهمچـون   ییکشورها دراکنون  داشت. این فرقه هم یلیاسماع یاسیس کسـتان،  یران، افغانسـتان، تاج ی
  ).93، ص1377، ی/ ربان567و  165ص، ص1363س، یبرناردلو( دارد تیفعال پاکستان و هندوستان
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 مـذهب  سـپس بـه   )،415، ص5، ج1978قاضـی نعمـان،   (بـود   مـالکی  ابتدا در وي که
 از ایشان بودن اسماعیلی به قول . درهرصورت)206، ص1964غالب، (گروید  اسماعیلی

  مؤید آنند. وي هاي کتاب همه و است برخوردار بیشتري شهرت

  . روش قاضی نعمان در تأویل2
 مفـاهیم  بـر  کلی طور توان به در تأویل را می قاضی نعمانروش اسماعیلیان و ازجمله 

دانـد؛   رغم این مسئله باطن را بـر ظـاهر مقـدم مـی     مبتنی دانست، ولی به »باطن و ظاهر«
داند، نه ظاهرشان؛ بنـابراین بـه    می ت احکام فقهی را باطن آنهادلیل اصل ضرور همین به

استناد  قرآن آیاتی از خویش آنها را به عقاید تأیید براي تأویل آنها پرداخته است و حتی
 نظام یکدیگرند، مطابق قرین او ازنظر که را »قرآن« چهار حرف واژه ناصرخسرو دهد. می

اسـت   دانسـته  معطـوف  نفـس  و ناطق، اساس، جد مقوالتی همچون به اسماعیلی فکري
  ).85، ص1382(قبادیانی،ناصرخسرو، 

 عنـوان  به خود امامان واز نامند می »صامت قرآنِ« را قرآن نص فاطمی اسماعیلیان
). ازنظر آنان رسـیدن  27ـ25، ص1، ج1960نعمان،  کنند (قاضی می یاد »ناطق قرآن«

 معصـوم  امـام  تعلـیم  وسـیله  تأویـل فقـط بـه   دیـن، از راه   باطن در مکتوم حقایق به
گوناگونی  هاي همچنین معتقدند رده. شود می وي انجام منتخب معلمانِ و اسماعیلی

 میـان  ...و ناطق، باب، حجـت، داعـی، مـأذون    عناوین با مذهبی مبلغان و معلمان از
(همان)؛ هستند  ـ  شود می خوانده مستجیب که  ـ فرقه به وارد تازه فرد و امام شخص

پردازنـد   می باطنی حقایق تعلیم تعبیري هفت امام ناطق که هریک وصی دارند، به به
  ).152ـ151، ص2، ج1384(صابري، 

 نگرشـی  تفسـیر، از  در خـاص  گیري جهت با قرآن ظاهر به صوفیان نیز در عین باور
معـانی   از معانی ظـاهري الفـاظ بـه    تربیتی و  واعظانه غالب و با وجه برخوردارند باطنی

). 56، ص1، ج1390انـد (معرفـت،    عبارتی بـه تأویـل پرداختـه    کنند و به دیگر عدول می
 معین، اشخاص بر دینی مفاهیم برخی تطبیق در ویژه گرایی به گروهی نیز با غلو در باطن

سـبب   )،261، ص1، ج1381اسالمی،  مذاهب (گروه علی حضرت بر کعبه تطبیق مثالً
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  ردیدند.رواج تأویالت افراطی گ
 نگـاه  تأویـل  و بـاطن  بـه  که گرایان افراطی این باطن دیدگاه رغم شاید بتوان گفت به

 خطا دچار نیز مواردي در پردازند و گرفتن ظاهر، به باطن می دارند و با نادیده حداکثري
 اَسـبغَ « و) 120انعـام:  ( »و باطنَـه  اإلثمِ ظاهرَ وذروا« آیات به استناد با نعمان قاضیشوند،  می

 هـردو  بـاطن  و ظـاهر  بـه  که بایـد  کند می تصریح) 20لقمان: ( »و باطنَۀً ظاهرَةً نعمه علَیکُم
 نیسـت  مجـزي  دو آن از یکـی  به عمل و کرد اقامه هم با را باطن و ظاهر و بود بند پاي

 تبیـین  نـص  کنـار  در را تأویل به اعتقاد ). درواقع وي36، ص1، ج1960(قاضی نعمان، 
 او. بمانـد  امان در اسماعیلیان دیگر هاي خطا از کوشد می اعتدال، خط ترسیم با و کند می

اسـت؛   تحقـق  قابـل  روایـات،  و قـرآن  آیـات  از گیري بهره با که داند می  علمی را تأویل
 تعریـف  زمینـه  همـان  در روایـات  و قرآن از آیاتی فقهی را با منظور نخست حکم بدین

 امامان و پیامبر به محبت معرفت و ایمان، با ارتباط در را کوشد آن می سپس و کند می
ر.ك: غالـب،  (دانـد   را افراطی نمـی  او اکثر تأویالت ،مصطفی غالب .کند تأویل فاطمی
، نـاقض احکـام فقهـی و خـالف     قاضـی نعمـان  معنا که تأویالت  ؛ بدین)206، ص1964

آنها با استناد به روایاتی، بر جنبه بندي به ظاهر و انجام  شریعت نیست، بلکه در کنار پاي
  شود، تأکید کرده است. می معرفتی باطن احکام شرعی که به معرفت امام منتهی

  . دالیل اسماعیلیان در تأویل3
  از اندیشمندان اسماعیلی معتقد است: ابواسحاق

 و کتـاب  باشـد.  آن بـاطن  بـه  آن قـوام  و پایـداري  اینکـه  مگر نیست، ظاهري هیچ
هـم   شریعت و باشد، کتاب روح، خوار بی که جسد و همچنان است دین ظاهر شریعت،

خـدا،   نـزد  آنهـا  بـاطنی  معـانی  دانسـتن  بـدون  و تأویل دین، بدون براي جسدي مانند
  ).56ـ52، ص1933است (دفتري،  ارج بی و مقدار بی

 اسـماعیلیه  باورهاي از دفاع در اسماعیلیه دانشمندان از دیگر یکی محمد ولید بن علی«
 سـازگار  عقـل  حکـم  و عقلی براهین با قرآن آیات و پیامبر سخنان از برخی: گوید می

 عقـل  با که گردد حمل معانی بر ناسازگار روایات و آیات باید موارد گونه این در. نیست
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(بهرامی به نقـل از ولیـد،   » نامیم. می تأویل را عقل با همخوان معانی این. باشد همخوان
 روایـات  ) و7عمـران:   (آل قـرآن کـریم   از اسماعیلیان بـه دالیلـی  ) 204ـ203، ص1381
، 1، ج1960ر.ك: قاضـی نعمـان،   . (کننـد  مـی  کننده بر ظهـر و بطـن قـرآن اسـتناد     داللت

  است. استوار باطنیه کلی اصول مبناي بر آنان فکري اساس نظام )؛ براین31ـ29ص
دینی  متون در ضابطه بی صورت اسماعیلی که به گرایان البته برخی تأویالت باطن

، 1406اسـالمی،   مذاهب اند (گروه قلمداد شده افراطی ذیل دالیل به ،ارائه شده است
  ).252، ص1ج

  . عدم اعتقاد به حجیت ظواهر قرآن3ـ1
 نفـی  مسـتلزم  را آیات باطن به رسیدن خود، افراطی گرایی باطن سایه اسماعیلیان در

 روي قـرآن  معارف و احکام ظاهر از کلی طور به رویکرد این با کنند و می تلقی آن ظاهر
 حق در فقط را قرآن کنند و بیان می تلقی وحیانی حقایق رهزن را ظواهر اند. اینان برتافته

 (دفتـري، انـد   دانسته قرآنی صحیح ظواهر از بیگانه و خاص معنایی به هم تأویل، آن اهل
 را قـرآن  آیـات  آنهـا برخـی  ). ازنظـر  16ـ10،ص1381،؛ نشریه هفت آسمان»وگو گفت«

و  منـه  اَمنَۀً النُّعاس یغَشّیکُم اذ« آیه ذیل کرمانی. کرد حمل ظاهرش بر توان نمی عنوان هیچ به
 و یثَبِّـت  قُلوبِکُم علی و لیربِطَ الشَّیطـانِ رِجزَ عنکُم و یذهب بِه لیطَهِّرَکُم ماء السماء منَ علَیکُم ینَزِّلُ

  :نویسد ، می)11انفال: » (االَقدام هبِ
 و گمراهی ،جهل ،نفاق ،شبهه ،شک ،کفر همان شیطان رجز و پلیدي که نیست شکی
 کـه  نیسـت  عاقالنـه  و هاسـت  انسـان  نفوس و اوهام و دل آن، جاي و آنهاست نظایر
 از اسـتفاده  در مـؤمن  و کافر و بارد فرومی آسمان از که ظاهري آب با امور این مانند

، 1416نیسـت (کرمـانی،    آب تأویـل  جـز  اي چاره بنابراین شوند؛ اند، زایل یکسان آن
  ).54، ص1ج

را ) 16جـن:  ( »غَدقــا  مـاء  الَسقَینــاهم  الطَّریقَـۀِ  علَـی  استَقــاموا  اَلَّـوِ  و« شریفه آیه همچنین
برابرنـد   فاسـق  و آب، مؤمن با شدن سیراب کرد؛ زیرا در حمل اش ظاهري معناي بر توان نمی

 از پـس  امـام  و پیـامبر  ،»الطَّریقَـۀ « از بنـابراین مقصـود   ندارد؛ استقامت، اختصاص اهل به و
  ).40ـ39، ص1، ج1960قاضی نعمان، ( است فراوان علم ،»غَدقـا ماء« از هدف و ایشان
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 تعمیم تأویل به همه امور دینی .3ـ2

 »الحـقُّ  اَنَّه لَهم یتَبینَ حتّی أنفُسهِم فی و االَفاقِ فی ءایـتنا سنُریهِم« باتوجه به آیه قاضی نعمان
قاضی آنند  ممثول انفسی و آفاقی آیات که داند میهایی  مثَل قرآن را ، الفاظ)53فصلت: (

که منـتج بـه    مثَل و ممثول اساس نظریه ) ولی رخی اسماعیلیان بر8،ص1،ج1960نعمان،
 را گردد، تأویل می تشریعی و دینی امور به آن تعمیم و تکوینی امور داشتن باطن و ظاهر

  ).56، ص1382اند (قبادیانی،ناصرخسرو،  داده تعمیم دینی امور همه به
 لَعلَّکُـم  زوجینِ خَلَقنا شَیء کُلِّ و من« براي تبیین این اعتقاد اسماعیلی به آیه قاضی نعمان

 و شـود  می تنزیل الفاظ همه شامل »شیء«کند که چون  استناد می )49ذاریات: ( »تَذَکَّرون
را  ظـاهري  ندارد، هر زوج و است جز خدا که یگانه است، به زوجیت به چیزي هر قوام
نعمـان،   اسـت (قاضـی   آن قـرین  و زوج داند که می باطنی بر مشتمل درآید، حس به که

  ).32ـ28، ص1، ج1960
 ظـاهر  بـه  بنـدي  پـاي  اساس برتري مقام تأویل بـر تنزیـل، لـزوم     درواقع اگر بر

 کسانی که براي آنها رعایت و شرع نفی گردد احکام به عمل خصوص به و شریعت
توان گفت چنـین تـأویالتی از    نباشد، می الزم دارند، معرفت باطنی حقایق و امام به

گیرد. لذا اینکه تأویلگر بر اسـاس چـه مبنـا و دیـدگاهی بـه      گري نشأت می افراطی
  رد. تأویل پرداخته اهمیت دا

  مبانی تأویالت قاضی نعمان .4
نعمان مطابق عقاید اسماعیلیه به مبانی زیر در تأویـل اعتقـاد داشـته امـا اینکـه      قاضی

تأویالت او از آیات فقهی تا چه حد با این مبـانی مطابقـت دارنـد و اساسـا ایـن مبـانی       
  چگونه ارزیابی می شوند، بحثی است که در ادامه به آن پرداخته شده است.   

  تطابق ظاهر و باطن .4ـ1
 مبتنـی  »باطن و ظاهر« بر مفاهیم ،»تأویل و تنزیل« در کنار اسماعیلیه باطنی نظام

 آسـمان  بـه  الفـاظ،  رهگذر از مفسر نیستند و معتقدند ظاهر منکر است. اسماعیلیان
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گروه (کند  می سیر تدوین عالم در آن وراي به طبیعت، کرده، از سفر حقایق و معانی
 شـعائر  و احکـام  بـاطن  و ظـاهر  آنان ازنظر .)355ـ253، ص1406اسالمی، مذاهب 
 قاضـی ( دارنـد  را خـود  خـاص  مقـام  یکدیگرند، ولی هریک ملزوم و الزم مذهبی،
 هـاي  گـروه  نیـز کـه از   الصـفا  مهم اخوان مبانی از . یکی)53، ص1، ج1963نعمان، 

 اساس دو بعد جهان  بر است. ایشان معتقدند باطن و ظاهر بر تکیه گرا هستند، باطن
 و مغـز  منزلـه  بـه ) بـاطنی ( درونی بعد و پوسته مثابه به) ظاهري( بیرونی ـ بعد مادي
 نیز شریعت حدود و دین تعالیم و احکام ـ  )328، ص1، ج1957الصفا،  اخوان(لباب 

 آدمـی  جـوارح  و اعضا با که مناسکی و یعنی اعمال ظاهري . جنبه1: دارند دو جنبه
 تشـکیل  را قلبـی  و درونـی  باورهاي که ناپیدا و مخفی باطنی . جنبه2 است؛ مرتبط

آنهاسـت   هـردو  بـه  دین ، اما قوام)486، ص3همان، ج( اند اصالت داراي دهد و می
  .)209، ص2همان، ج(

دیـن، در   باطن و ظاهر میان تعادل حفظ رغم ادعاي آنها مبنی بر ضرورت درواقع به
فاطمی، تطابقی میان ظاهر و باطن دیـده   دوره اسماعیلی برجسته متفکران و آراي داعیان

شـود کـه در بسـیاري از تـأویالت،      نیز دیده مـی  قاضی نعماندر بررسی آراي . شود نمی
تنها تعادل و تطابقی میان ظاهر و بـاطن رعایـت نشـده اسـت، بلکـه کوشـیده اسـت         نه
ارائه کند تـا ضـمن   هدف تحقق معرفت امام، براي اجزاي احکام شرعی، معناي باطنی  به

  برقراري رابطه میان مأموم و امام، مسیر اطاعت مکلف هموار گردد.

  همانندي مثَل و ممثول .4ـ2
پردازنـد.   شرح و توضـیح حقـایق مـی    مثَل و ممثول، به اسماعیلیان با تکیه بر نظریه

 آنهـا  ذیـل  هایی حکمت که داند می هایی مثَل را حرام و حالل هاي فرمان همه ناصرخسرو
، 1356قبادیـانی، ناصرخسـرو،   (گیرنـد   دلیـل  ممثـول  بـر  امثال از مردم تا است پوشیده

 شود، نمـاد  محرِم آنها از یکی در باید حاجی هک را چهارگانه هاي میقات حتی .)178ص
  .)231ـ230همان، ص(اند  همراه امام با همواره هک داند می حجت چهار

 »اَنَّـه الحـقُّ   لَهم یتَبینَ حتّی أنفُسهِم و فی االَفاقِ فی ءایـتنا سنُریهِم«نیز بنا به آیه  قاضی نعمان
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آننـد   ممثـول  انفسـی  و آفـاقی  آیـات  کـه  داند هایی می مثَل قرآن را )، الفاظ53(فصلت: 
 و دین، ظـاهر  مناسک و احکام« گیرد: گونه نتیجه می ) و این8، ص1960(قاضی نعمان، 

 نـزد  و پنهـان  بنـده خـدا   بـراي  آن حقیقت که دارند باطنی لکن شوند، می محسوب مثَل
  .)12، ص1، ج1967همو، ( »است آشکار پروردگار

ـ ب هک اند انفسی حقایقی و آفاقی توان گفت اوالً، آیات در نقد این مبنا می  علـم،  انگری
، »همیسـنر «جملـه   باتوجـه بـه   و انـد  جهان نیا اصلى نندهیآفر انیپا بى قدرت و متکح

ـ آ از دىیجد ارائه و تازه شفک هرزمان مکـارم،  ( پیوسـت  خواهـد  وقـوع  بـه  الهـى  اتی
ثانیاً، گرچه بـراي تفهـیم اذهـان عـوام، برخـی عبـارات قرآنـی         ؛)330، ص20تا]، ج [بی

کار رفته است، ولـی اینکـه تمـامی الفـاظ قـرآن را       صورت کنایه، تمثیل، تشبیه و... به به
ایم؛ ثالثاً، اگر احکـام دیـن،    ت آنها را انکار کردهصرفاً نماد و تمثیل بدانیم، درواقع حقیق

زنـد یـا حتـی     زعم کفایت ایمان از انجامشان سر بـازمی  امثال ظاهري باشند، مکلف یا به
کند، به  اگر آنها را انجام دهد، چون بنا به دیدگاه، سلیقه و برداشت خود به آنها عمل می

  شد. اَشکال گوناگون انجام خواهند

  ایماناقرار و  .4ـ3
 علَـیکُم  اَسـبغَ « و )120(انعام:  »و باطنَه ظاهرَ اإلثمِ وذروا«با استناد به آیات قاضی نعمـان  

همعرَةً ننَۀً ظاهاسـالم و بـاطن آنهـا را     دیـن را  مناسک و ظاهر احکام ،)20لقمان: ( »و باط
 هیچ داوندخ که استدالل این و با )12، ص1، ج1967نعمان،  قاضی(دانسته است  ایمان
قـرار   پذیرد، ایمان را شرط الزم و کافی براي احکـام و دعـائم   نمی ایمان بدون را عملی

 تمسـک  با داند. وي می تسلیم و قلبی را اقرار، معرفت، عقد، رضا ایمان دهد و الزمه می
 ، بـراي »اسـت  قلبی اعتقاد و اعضا به عمل و لسان در ایمان، اقرار« :علـی امام  سخن به
  داند: می واجب را ایمان از آن، سهمی کارکرد حسب بدن اعضاي از عضو هر

 اعـراض  و واجبات گوش، شنیدن منهیات؛ بر از فروبستن و اوامر بر بر چشم، نگاه
 ترك و اوامر دستان، انجام منهیات؛ بر سکوت و طاعات زبان، گفتن منهیات؛ بر از

 )وقـوف (محرمـات   از ایسـتادن  و) سـعی (واجبات  سوي به پاها، رفتن منهیات؛ بر
  .)14همان، ص(
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 ظاهري یعنـی آنچـه بـا    گناه شود آیه نخست، به می با دقت در تفسیر آیات مشخص
شـود، اشـاره دارد     انجام میتصم و تین قلب، با آنچه باطنی و گناه بدن، اعضاى ظاهري

 ظـاهرى، حـواس   هـاى  نعمـت  از ). در آیـه دوم، مقصـود  421، ص5تا]، ج (مکارم، [بی
 و گواراسـت  و بیـ ط ت، رزقیـ عاف و بدن، سالمتى یعنی گوش، چشم، اعضاىظاهرى 

عقـل اسـت    و اراده شعور، همانند حس از بیغا هاى نعمت باطنى، هاى نعمت از هدف
هاي ظـاهري   )؛ بنابراین موضوع آیات، گناهان و نعمت343، ص16 ، ج1393(طباطبایی، 

احکام دیـن، ظـاهري بـه نـام اسـالم و      دلیل ارتباطی ندارد براي  همین و باطنی است؛ به
  باطنی به نام ایمان استنباط شود.

ازسویی ایمان، شرط الزم براي انجام دستورات الهی است، ولی کافی نیست. اسـالم  
معنا که اگر کسی ایمان بیاورد، تسلیم و مطیع خواهـد   و ایمان در سایه یکدیگرند؛ بدین

اطاعت از دسـتورات الهـی اسـت کـه نشـانه      شد؛ بنابراین عمل به احکام دین (ظواهر)، 
باشد. اشتراط ایمان براي اعمال مکلف، منطقی است؛ زیـرا تـا    می ایمان و اعتقاد قلبی او

اساس تفکیـک ایمـان    ایمان و معرفتی نباشد، اطاعت و تسلیمی هم نخواهد بود؛ برهمین
همراه با تکیـه   بسا این تفکیک عنوان باطن از ظاهر مناسک دین، غیرمنطقی است و چه به

بر باطن، سبب شود مکلف در امر احکام دین فقط ایمان را کافی بداند و انجـام احکـام   
  ظاهري اسالم را ضروري نداند.

  معرفت .4ـ4
بر آن تکیه دارد، معرفت امام یعنی والیت است کـه   نعمان قاضیاز مبانی دیگري که 

بـا آن مـرتبط   اي  گونه ی را بهکوشد اجزاي احکام شرع در تأویل احکام و آیات فقهی می
  وي معتقد است: سازد.

معرفـت،   و اولین پذیرد می بندگانش از را واجبات به معرفت، عمل از بعد تنها خداوند
 بـه  اقـرار  و خداونـد  یعنـی شـناخت   شود؛ می دعوت سویش به که است کسی شناخت
 سـومین  و کنـد  مـی  ابـالغ  را آن کـه  رسـول  معرفت، شناخت دومین. اوست ربوبیت

 هـر  در آنهـا  از اطاعـت  که بعدالرسل ائمه شناخت سپس و وصی معرفت، شناخت
  .)52، ص1، ج1963نعمان،  قاضی(است  شده واجب اهلش براي زمانی و عصر
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 آن بـه  بنده که چیزي کمترین: «فرماید که می علـی باره به سخن امام  وي دراین
 بـه  و بشناسـد  زمـین  را در حجـتش  و پیامبرش و خدا که این است باشد، می مؤمن

از  حدیثی به استناد کند. همچنین با ، اشاره می)18همان، ص( »نماید او اقرار اطاعت
 اقرار ایمان، هم مرتبه اما لفظی، اقرار فقط اسالم مرتبه« کند: بیان می علـی  حضرت

. )16، ص1، ج1967همو، ( »گذارد می قلب در خدا را معرفت و است معرفت هم و
 و امـام  بـه  است؛ بنابراین اعتقـاد و اقـرار   شده تأویل امام به باطن در قلب ازنظر او
  .)13همان، ص(است  الزم شناختش

اهللا  نخسـتین شـناخت را معرفـت    قاضـی نعمـان  رغـم اینکـه    شود اوالً، به مالحظه می
داند، مقصد تأویالت وي در ارتباط بـا حجـت و امـام و نـاطق اسـت؛ ثانیـاً، انجـام         می

دستورات و احکام شرعی، مرحله عملی است که طریقی خاص و معین دارد و پـس از  
هـدف   ، انجـام احکـام را بـه   قاضـی توان بنـا بـه آراي    گردد؛ پس نمی معرفت حاصل می

 ولـی  و ائمـه  وسیله پیامبران، به شریعت احکام انجام تأویل کرد؛ ثالثاً، حصول معرفت
 انـد، قابـل   تأویالتی که به اقرار و اطاعت از امام و ولی زمان تأویـل شـده   چنین با زمان،
اند کـه بـا ایـن تـأویالت،      یافته نیست؛ چراکه آنان خود اولیایی بامعرفت و تربیت توجیه

  معرفت اولوااألمر براي آنان سودي ندارد. هدف انجام احکام فقهی به

  روایات .4ـ5
برخی تأویالت خود را از آیات فقهی برمبناي روایاتی گفته است که  قاضی نعمان

اوالً، سند آنها را ذکر نکرده است؛ ثانیاٌ، تأویالت وي گاهی ناشی از آن بوده که وي 
توان گفت وي روایـت را   اي که می گونه برداشت نادرستی از روایت داشته است؛ به

درحالی اسـت کـه    قاضی نعمانوسیله  است. مبنا قراردادن روایات به نیز تأویل کرده
آنهـا را   روایـات  توان آیات، نمی فهم صحابه در اختالف دلیل به اسماعیلیان معتقدند

گونـه روایـات اسـتناد     داد، ولـی در بسـیاري از آرا بـه ایـن     مالك تفسیر آیات قرار
بـاطن قـرآن را    تأویـل و  بـه  رغم اینکه اسماعیلیان دستیابی دیگر به ازسوياند.  کرده

 ولی محـور  دانند، ایشان می فرزندان و طالب ابی بن علیاو  وصی و پیامبر مختص
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 و حـدود  و مراتـب  سلسـله  دیگـر  و ناطقان، اساسـان، حجـج، دعـات    آنها تأویالت
  )؛307ـ306، ص1406اسالمی،  مذاهب گروه(است  دینی درجات

در مطابقـت   فقهـی  نعمان از آیـات  قاضی بررسی تأویالت .5
  این مبانی  با

 بـدون  را عملـی  هـیچ  خداونـد  که استدالل این با را اإلسالم دعائم کتاب نعمان قاضی
 اساس بر و اسماعیلیان عقیده به بنا کند. سپس می آغاز ایمان از بحث با پذیرد، نمی ایمان

، »زکات«، »ةصال«، »طهارت«، »والیت« پایه هفت بر را اسالم دعائم ،باقر امام از روایتی
 احکـام  همـه  در و) 2، ص1، ج1967دانـد (همـو،    مـی  استوار »جهاد«و » حج«، »صوم«

 آنهـا  ائمه اطهـار  احادیث و روایات پیامبر استناد به با کوشد می دعائم این به مربوط
  کند. تأویل را

که سند آن را ذکر نکـرده اسـت،    »نیت و عمل و اإلیمان، قول إنّ« وي بر اساس روایت
. )12همـان، ص (دانسته است  مشروط ایمان و معرفت بر را ازسوي خداوند عمل قبول

 اعضـا  بـه  عمـل  و زبـان  بـه  ، اقـرار )نیت( قلبی البته در احادیث مشابه نیز ایمان، اعتقاد
  .)227البالغه، ح نهج(معرفی شده است 

مراحل ایمـان اسـت    تثبیت هاي و مانند آن بیانگر نشانهگفتنی است اوالً، این روایت 
آید عملی بـدون   و بهترین گواه براي ایمان راستین هر فرد، عمل اوست. گاهی پیش می

سـبب   شـود کـه بـاوجود فقـدان حسـن فـاعلی، بـه        معرفت، ایمـان و نیـت انجـام مـی    
داراي حسن هاي فراوان، ارشمند و مورد قبول است و برعکس، برخی اعمال  سودمندي

سبب حسن فاعلی، داراي ارزش کامل  توان آنها را به اند و نمی فاعلی و فاقد حسن فعلی
دانست. ثانیاً، قاضی این استدالل را براي اثبـات فسـاد مرجئـه گفتـه اسـت؛ زیـرا آنهـا        

اسـاس   شـود و بـرهمین   محسـوب نمـی   بـاوجود ایمـان، گنـاه    خالفی عمل هر معتقدند
کـه بایـد گفـت     واهرند و اصل آنها ایمان است، نه عمل، درحـالی معتقدند احکام دین ظ

سـبب اعمـال    صرف ایمان و معرفت، مجزي از عمل نیست؛ زیرا نظام جزا و پاداش بـه 
شـکل   هاست، نه نیات درونی آنها. ایمان واقعی اثر خـود را در عمـل بـه    اختیاري انسان
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دلیل معرفـت و یقـین، مرتکـب     به اي که مؤمن واقعی گونه گذارد؛ به نیکو و پسندیده می
شود؛ بنابراین اگر فقط داشتن ایمان کافی باشـد، مؤمنـان نبایـد بـراي      خالف و گناه نمی

تواند ادعـا   انجام کارهاي مؤمنانه و خداپسندانه به خود سختی دهند و هر مجرمی نیز می
دم تأییـد  سبب ارتکاب جرم، مجازات شود. قطعاً ضمن عـ  کند چون ایمان دارد، نباید به

وسیله عقل، ازنظر شرع نیز عادالنه نیست؛ بنـابراین هرچنـد معرفـت و ایمـان      این امر به
توان شرط قبـولی اعمـال را    نمیشود،  اند و آثارشان در عمل نمایان می الزمه انجام عمل

  فقط حسن فاعلی یعنی ایمان و معرفت دانست.
، »صـوم «، »ةصال«، »طهارت«، »والیت«دیگر باطن احکام فقط در هفت حوزه  ازسوي

هـیچ دلیـل منطقـی بـا      بی قاضی نعمانشود و اینکه  نمی خالصه» جهاد«و » حج«، »ةزکا«
، نـوح حضرت  به را ، طهارتآدمرا به حضرت  استناد به آیاتی از قرآن کریم، والیت

، موسـی حضـرت   را ، زکـات عیسیحضرت  به را ، روزهابراهیمحضرت  را به نماز
دهـد (قاضـی نعمـان،     نسبت مـی  هفتم امام به را »جهاد«و  محمد حضرتبه  حج را
ها اوالً، تناسبی با آیات ندارند؛ ثانیـاً، تـأثیري    )، باید گفت این نسبت10، ص1، ج1967

  در تأویالت وي نیز نداشته است.
 کند و احکام در تأویالت خود نخست والیت را به نیت مؤمن تأویل می قاضی نعمان

الُ  «: داند و با استناد به سخن پیـامبر  می آن استوار پایه بر را اسالم ـا األعمـنّمـات  ایبِالن« ،
  کند: گونه بیان می این

 والیـت  کـه  خدا اولیاي با است؛ پس کسانی که نیت انسان، اعمال قبولی در مؤثر عامل
نیـت،   زیرا نیست؛ پذیرفته آنان از عملی هیچ نکنند، شده، دوستی فرض مؤمنان بر آنها

قاضـی نعمـان،   ( اسـت  امـام  مثَـل  تأویل در قلب و بوده والیت بر فرض و قلبی اعتقاد
  .)12، ، ص1، ج1967

رسد علت تأویل والیت به نیت مـؤمن ازسـوي او، تأویـل قلـب بـه امـام        می نظر به
عنوان جایگاه ایمان بوده است؛ یعنی ازنظر ایشان اعتقاد بـه والیـت، واجـب نخسـت      به

  مؤمن است.اعمال 
، بیان برتـري نیـت بـر عمـل بـوده      »بِالنیات انّما األعمالُ«از  باید گفت منظور پیامبر

بـه انجـام   اي  بسا کار نیکی براي ریا انجام شود یا برعکس، نیـت خیرخواهانـه   است؛ چه
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توان آن را فقط بـه والیـت    عمل بد منجر شود؛ پس مفهوم این حدیث، عام است و نمی
براین دلیل نقلی براي اینکه شرط قبولی اعمـال، والیـت امـام باشـد،      افزون مختص کرد.

 منْ  والنَّصارى والصابِئُونَ هادوا والَّذینَ آمنُوا إِنَّ الَّذینَ«ارائه نداده است. ازسویی باتوجه به آیه 
)، خداونـد  69(مائـده:  » یحزَنُـونَ  هم و ال معلَیهِ فَالخَوف صالحاً عملَ و والْیومِ الْآخرِ بِاللَّه آمنَ

شرط ایمان را براي آسایش مـؤمن در همـه ادیـان یهـود، مسـیح و... قـرار داده اسـت؛        
  توان آن را فقط به والیت امام معنا کرد. بنابراین نمی

کنـد. پـس    داند و قلب را بـه امـام تأویـل مـی     تر اینکه او نیت را اعتقاد قلبی می مهم
لبی یعنی اقرار و معرفت نسبت بـه امـام. درحالیکـه معرفـت خداونـد بـاالترین       اعتقاد ق
باشد، والیتی که خداوند بـا قـدرت و   ها می هاست و والیت او رأس همه والیت معرفت

  علم بیکرانش بر همه امور عالم دارد. 
 و نجاســات از پـاکی  آب بـراي  را بــا ظـاهري  طهــارت بـدنهاي  مثَـل نعمـان   قاضـی 

 ایـن  که داند می خطا و گناه از علم نفسانی با ارواح جسمانی همان طهارت هاي آلودگی
قاضـی نعمـان،   ( آنهاسـت.  والیـت  بـه  اعتقـاد  همـراه  و شود می اخذ خدا اولیاي از علم

باره باید اشاره کرد بسیاري احادیث مقصـود از آب را ـ مـثالً     ) دراین46، ص1، ج1967
  ).509، ص5، ج1415(بحرانی، اند  ـ علم دانسته )16(جن: » غَدقا ماء لَأَسقَیناهم«در آیه 

 نمـاز  را سـبب تطهیـر و مقـدم بـر     نماز، وضو اقامه براي طهارت لزوم تبیین وي در
 مدینَـۀ  اَنَـا «نبـوي   حدیث و) 189بقره: ( »أَبوابِها منْ الْبیوت وأْتُوا«آیه  به استناد با داند و می

 را وضـو  و پیامبر به را نماز )،126، ص3جق،1411،يشابوریحاکم ن »(بابها علی و العلمِ
  .)47، ص1، ج1967قاضی نعمان، (است  کرده تأویل علیحضرت  به

گفتنی است هم آیه قرآن و هم حدیث نبوي اشاره دارند بـه اینکـه بـراي آگـاهی از     
را مسیر کسـب علـم    توان ائمه اطهار می ترتیب هرچیزي باید از راه آن وارد شد؛ بدین

المقدمـه بـا    و آگاهی از امور گوناگون دانست. اگرچه وضو و نمـاز بسـان مقدمـه و ذي   
اند و وضو طهارت جسـم   هاي جداگانه اند، ولی دو امر واجب با معنویت یکدیگر مرتبط

و نماز طهارت روح است. ضـمن اینکـه صـفاي بـاطن بـراي هـردو ضـرورت دارد و        
  یابی به دیگري دانست.توان یکی را راه دست نمی
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 امسـحوا  و الْمرافـقِ  إِلَى أَیدیکم و وجوهکم فَاغْسلُوا الصالةِ إِلَى قُمتُم إِذا«آیه  وي باتوجه به
کمبِرُؤُس و لَکمجین إِلَى أَربچشم، دو دو( موضع هفت صورت، شستن )، در6(مائده: » الْکع 

(آدم،  ناطق هفت به راها آن و برد می نام را آدمی بدن از) دهان و بینی هاي گوش، سوراخ
نعمـان،   ی(قاضـ  کند می ) تأویلو امام هفتم محمد و نوح، ابراهیم، موسی، عیسی

  :گوید می او )64،ص1، ج1967
دین   از اطاعـت  و ناطقـان  ایـن  اقـرار  بـر  مثـالی  صورت شستن امـام  مثَـل  آنهاسـت. یـ 

آنهاسـت   از اطاعـت  و و حجـت  امـام  بـه  هـا، اقـرار   دست شستن از و مراد اند وحجت
  .)65همان، ص(

 از پیـروي  و محمـدي  شـریعت  صـاحب  بـه  اقـرار  بـاطن  سر را در مسح از مقصود
 حجـت  و امـام  نیـز مثَـل   را »رِجلـین « .)59داند (همـان، ص  ایشان میسنّت  و شریعت

 مسـح  شوند؛ بنابراین می جا جابه مراتبش و دین حدود در و اند شان زمان عالم که داند می
 باید گفـت اینهـا صـرفاً    .)60همان، ص( داند می حجت و امام به اقرار حکم را در دو پا
اند که جنبه شخصی و ذوقی دارند و هیچ تطـابق و تناسـبی بـا لفـظ      هایی تمثیل و تشبیه

  اند. و امام هفتم ندارند؛ ضمن اینکه موهن مقام پیامبران
سجود را حد امـام   و را حد حجت رکوع را حد داعی، همچنین خشوع در نماز وي

همـان،  ( اوسـت  والیـت  بـه  اقرار و امامت به ایشان و اعتقاد از اطاعت همان داند که می
با تمامی ارکانش، حکمی الهی است که انجـام آن نشـانه    ةکه اقامه صال درحالی ،)34ص

هموست و سجده و رکـوع   باشد و قطعاً هدف از داعی نیز اطاعت از دستور خداوند می
  دادن تواضع در تکریم و تعظیم براي اطاعت از اوست. براي نشان

، بدون توجه به )144بقره: ( »الْمسجِدالْحرامِ شَطْرَ وجهک فَولِّ«آیه  تأویل در قاضی نعمان
سوي مسـجدالحرام) (طباطبـایی،    شأن نزول آیه (تغییر قبله مسلمانان از مسجداألقصی به

 وصـی  همـان  یعنـی  حجـت  مثَـل  بـاطن،  در قبله مثَل: «گوید )، می490، ص1، ج1393
 حضـرت  را قبلـه  از مقصـود  وي ).215ص،1، ج1967نعمـان،   یقاضـ ( »است پیامبر
قاضی نعمان،همان)؛ بنـابراین  ( کنند توجه سویش کند به می امر مردم به داند و می علـی 

قاضـی  ( اوست به دادن گوش و اطاعت براي امام سوي به سمت قبله، روکردن به روکردن
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  .)310نعمان،همان، ص
 را گانـه  پنج نمازهاي از مقصود )،238(بقره: » علَى الصلَوات حافظُوا«تأویل آیه  وي در

ر.ك: () دانسـته اسـت   نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمـد ( اولوالعزم پیامبران دعوت
 روز ازآنجاکـه در  را عصر و ظهر نماز دیگر درجاي .)150، ص1، ج1967نعمان،  قاضی
 انجـام  شـب  باتوجه به اینکه در را عشاء و مغرب نماز و ظاهري شوند، دعوت می انجام

  ).157داند (همان، ص می باطنی دعوت ،شوند می
گفتنی است اوالً، این آیه به مراقبت در اداي نمازهـاي یومیـه اشـاره دارد (طبرسـی،     

) که قرینه نماز وسطی بـر آن تأکیـد دارد؛ بنـابراین تأویـل آنهـا بـه       54، ص3تا]، ج [بی
دربـاب نمـاز، بـاطن همـه      قاضی نعمانپیامبران وجهی ندارد؛ ثانیاً، بنا به نخستین سخن 

، 1، ج1967نعمـان،   یقاضـ  تباطی به اوقات نمـاز نـدارد.(  نمازها دعوت حق است و ار
) اگر مقصود وي از تقسیم دعوت حق بـه ظـاهري و بـاطنی، عمـل بـا اعضـاي       33ص

تـوان برخـی    ظاهري بدن و تقویت ایمان قلبی باشد، در همه نمازها هست؛ بنابراین نمی
  نمازها را دعوت ظاهري و برخی را دعوت باطنی دانست.

فی الْأَرضِ  إِذا ضَرَبتُم و«بیان علت تقصیر نمازهاي چهار رکعتی در آیه در  نعمان قاضی
لَیکمع فَلَیس ناحرُوا أَنْ جالة تَقْصنَ الصکند: بیان می )101نساء: ( »م  

 اسـت  أثناعشري حجج دوازده براي مثالی عشاء و و عصر ظهر نمازهاي دوازده رکعت
 بوده، اما حجج أثناعشري شناخت در تقصیر معناي به سفر در نمازها این کردن کوتاه که

 آنهـا  به اقرار بوده که اولوالعزم پیامبر پنج براي مثالی مغرب، و صبح نماز رکعات تعداد
  .)330، ص1، ج1967قاضی نعمان، ( شوند تقصیر و نباید است واجب

ازلحاظ عددي، مجموع دوازده رکعـت نمازهـاي    قاضی نعمانرسد هرچند  نظر می به
کنـد،   بودن امامـان را تأییـد مـی    داند؛ یعنی اثناعشري چهار رکعتی را مثال دوازده امام می

اعتقاد اسماعیلی فقط به هفت امام اعتقـاد دارد، تقصـیر نمازهـاي چهـار      ولی چون بنا به
امـان پـس از امـام هفـتم     شـناخت و اقـرار بـه ام    دادن جلوه اهمیت هدف بی رکعتی را به

  است. دانسته واجب
مـبطالت روزه،   از وي درباب روزه معتقد است چون روز مثَل ظاهر است، امسـاك 

همـان،  (است  ظاهر اهل از شریعت باطنی اسرار علم داري و باطن آن، کتمان ظاهر روزه
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 تأویـل  و حکمت علم ریختن بیرون عنوان مبطل روزه به کردن را به او قی ).116، ص2ج
  .)127همان، ص(کرده است 

 قابـل  ظـاهر  اهـل  بـراي  که علومی است مقصود از کتمان علوم باطنی، آشکارنکردن
 کلی را بیان کند. او خواسته است اصلی تشبیه، ارائه با قاضی نعمـان  نیست و ظاهراً درك

یسـتند و اگـر   ن عرضـه  قابـل  ظـاهر  اهـل  و عـوام  به که است قائل رمضان براي بواطنی
منظـور   ریختن علم و حکمت تأویل کرده، بدین عنوان مبطل روزه به بیرون کردن را به قی

بوده است که با این عمل، علوم باطنی که براي اهل ظاهر سودي ندارد، آشکار خواهنـد  
کند، بایـد   داري محدود می رو که این امر را به ماه رمضان یعنی ایام روزه شد، ولی ازاین

  فقط ماه رمضان. ل، کتمان علوم باطنی از عوام ضرورت دارد، نهگفت در همه احوا
 عیـب،  هـر  ، باطن زکات را پـاکی از )43بقره: (» الزَّکاةَ آتُوا«بر اساس آیه  قاضی نعمان

در کنـار نمـاز و روزه، آن را از    علیداند و بنا به حدیثی از حضرت  می آلودگی و گناه
 مـنْ  أَنْفقُـوا  آمنُـوا  الَّـذینَ  أَیها یا«وي در آیه  .)62همان، ص( کند می عابد معرفی هاي نشانه
ما طَیبات تُمبکس ا ومنا مأَخْرَج نَ لَکمضِ معالوه بر اینکه انفاق طیبـات را  )267بقره: ( »الْأَر ،

کنـد و   شوند نیز اشاره می می خارج زمین داند، به وجوب زکات نباتاتی که از واجب می
 وهـا   میـوه . روینـد  مـی  الهی اولیاي علم از که اند انمؤمن همان نباتات، از رادم«گوید:  می
همـان،  (» شـود  مـی  کسـب  آنهـا  از حکـم  و علـم  که اند داعیان و نقیبان همان نیزها  دانه
همـان،  ( کنـد  استناد می »بذلَه العلمِ زکاةُ: «پیامبر حدیث او براي این تأویل، به .)107ص
 گیـرد، درواقـع   مـی  قـرار  دیگـران  دراختیـار  ازسوي صاحبانش علم چون ؛ یعنی)67ص

  .گردد می پاك و شود می داده زکاتش
، پرداخـت آن را  »زکات«معناي لغوي  باتوجه به نعمان قاضیرسد اینکه  نظر می به

دهـد، قابـل توجیـه اسـت.      هـا تعمـیم مـی    هـا و پسـتی   شدن از همه آلودگی به پاك
درحقیقت ایتاء زکات، نوعی بخشش مال است که باعث پاکی و طهـارت مـابقی آن   

در آیه مذکور نیز پرداخـت زکـات واجـب یـا صـدقه      » انفقوا«گردد و مقصود از  می
توان پرداخت زکـات   )؛ بنابراین می155، ص3تا]، ج شده است (طبرسی، [بیدانسته 

فردي دانست که با پاکی درون از هرگونه پستی و پلیـدي کـه مـانع    هاي  را از نشانه
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  کند. شود، به این عمل اقدام می این کار می
علـم   رویند، به مؤمنانِ صاحب می نباتاتی را که از زمین قاضی نعمانباره که  اما دراین

 داعیـان  و نقیبـان  ، ثمره بذل علم راکند و باتوجه به حدیث پیامبر و حکمت تأویل می
شـود، همـین امـر،     داند که چون علم از مؤمن صاحب آن به فراگیرنده بذل مـی  می علم

از علم که زکاتش را  شود، باید گفت اوالً، مقصود پیامبر پرداخت زکاتش محسوب می
کند، علم حقیقی است، نه آنچه در تأویل علم محسـوب شـود؛ ثانیـاً،     بذل آن معرفی می

کـه در مـؤمن    دانـد، درحـالی   مـی  وي پرداخت زکات را سبب پاکی از آلودگی پردازنده
  صاحب علم، آلودگی و پستی وجود ندارد که با بذل علم پاك گردد.

عمران:  آل( »سبِیال إِلَیه استَطاع منِ الْبیت حج النَّاسِ علَى للَّه و«نعمان باتوجه به آیه  قاضی
 امـام  سـوي  بـه  رفـتن  را کعبـه  خانه سوي به ظاهر امر و رفتن حج را انجام مناسک ،)97

 شـدن  و نیـز محـرم   )153، ص2، ج1967نعمـان،   قاضـی (دانـد   و شناخت او مـی  زمان
  ).177همان، ص(است  کرده تأویل زمان(عج) امام با میثاق و عهد بستن را به گذار حج

نشان می دهـد فریضـه واجـب    » هللا علی الناس«درنقد این مطلب باید گفت عبارت 
حج باید براي اطاعت از دستور خدا انجام شود. درحالیکه قاضی نعمان بـاطن آن را بـه   

اسـت. اگرچـه شـاید    داند، مرتبط دانسته  ترین رکن دعائم می مسئله والیت که آن را مهم
 ازجملـه  حـج  برخی روایات به چنین معنایی اشاره کرده باشند، ولـی ازآنجاکـه اعمـال   

سازد و همه امور حتی والیت درجهت  می مهیا را خدا با مستقیم ارتباط که است اعمالی
یابند، بهترین تعبیر براي انجام مناسک حج، برقراري ارتباط با خـدا در همـه    آن معنا می

مناسک حج را نمـاد تسـلیم و اطاعـت و مکـه را      قاضی نعمانن است، ولی اگر مراحل آ
تنها عهد و پیمان با امـام زمـان(عج)    جایگاه متعالی براي حضور در محضر حق بداند، نه

توانـد جـزء    مـی  در بطن این تسلیم و اطاعت نهفته است، بلکه بسیاري از امور دیگر نیز
  مصادیق این تسلیم و اطاعت باشد.

ر.ك: مکـارم،  ( آمـده اسـت   تفاسـیر  در کـه  گونـه  را همـان  استطاعت از مقصود وي
 و شـراب  طعـام،  را کـه همـان  » زاد« دانـد، ولـی   می راحله و زاد ،)609، ص2 تا]، ج [بی

  گوید: کند و می می تأویل حکمت و علم به باطن است، در مایحتاج
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علم  نیز به روحانی است، حیات وابسته شراب و طعام به جسمانی حیات که طور همان
 حمـل  را بنـدگان  وزن کـه  مرکبـی  هرنـوع  از اعـم  راحلـه  باشد و می و حکمت وابسته

 تحمـل  دنیـا  و دیـن  ازنظـر  را بنـدگان  ثقـل  که اسبابی هستند و اولیا باطن و در کند می
  .)154، ص2، ج1967نعمان،  قاضی(کنند  می

سـو حـج را درجهـت شـناخت امـام و       ازیـک  حیون ابندر نقد این مطلب باید گفت 
دانـد.   مندي از علـم اولیـا بـراي انجـام حـج مـی       دیگر هدف از استطاعت را بهره ازسوي

دیگـر آن را مقدمـه الزم بـراي حصـول      سو معرفت امام را هدف و ازسوي درواقع ازیک
  داند. این فریضه می

 نُوحـاً  بِـه  وصـى  ما الدینِ نَم لَکم شَرَع«وي درباب مواقیت احرام، با اشاره به آیه 
 از ، منظـور )13شـوري:  ( » عیسـى  و  موسى و إِبراهیم بِه وصینا ما و إِلَیک أَوحینا والَّذي

ابـراهیم،   نـوح،  گانه پنج هاي (شریعت دینی شرایع حدود ،باطن در را احرام مواقیت
کند  بیان می هیکه این آ درحالی، )169همان، ص( داند می )محمد عیسی و موسی،

ـ با هک واحدى الهى نید از عبارت است وحى محتواى  بـدان  بشـر  ابنـاي  تمـامى  دی
رنـد  یبگ خـود  سـعادت  سـوى  بـه  راه و خـود  زندگى روش وسنّت  را آن بگروند و

). درحقیقت شریعت همـه پیـامبران یکـی اسـت و     36، ص18، ج1393(طباطبایی، 
 قاضـی نعمـان  توان بنا به تفکیک شرایع، مواقیت احرام را به آنهـا تأویـل کـرد.     نمی

 کـه  انـد  بـاطنی  و حـدود  گانـه  پـنج  احرام، نمازهاي مواقیت«گوید:  دیگر می درجاي
» کننـد  می هدایت آنها را با مردم) خلفنبی، وصی، امام، حجت و مست(الهی  اولیاي

شدن  گانه، محل محرِم . روشن است مواقیت پنج)171، ص2، ج1967نعمان،  قاضی(
منظور رعایـت محرمـات بـراي     ها به بستن در یکی از این میقات حاجی بوده، احرام

  گانه واجب است. که اقامه همه نمازهاي پنج ورود به حج الزم است، درحالی
 نیز را طواف ،کند می تأویل زمان ولی به را الحرام اهللا ، بیتحیون ابن ازآنجاکههمچنین 

 هفت به طواف، اقرار بار هفت از مراد«گوید:  کرده، می تأویل زمان(عج) امام به اتصال به
روشنی اعتقاد او به هفت امام اسماعیلی  ) که به228همان، ص(» است امام هفت و ناطق

  شود. میدر این تأویل دیده 
کـردن و   قربـانی  ،مروه و میان صفا در بیان باطن بقیه مناسک حج همچون سعی وي
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اسـت. او   دانسـته  معرفت حدود از هایی آنها را نیز حدي کردن ناخن، با ذکر تمثیل کوتاه
 مفیـد  بـه  اعلی مفید از یابد را اتصال می خاتمه مروه به آغاز و صفا از ظاهر در که سعی
 خـدا،  طاعـت  بـه  آورد را می زبان بر محرم که لبیکی چهار ،)239ـ238همان، ص( ادنی

 در نتیجه فساد و انجام عمل قربانی را )194(همان، ص زمان و حجت حق امام پیامبر و
شـده اسـت    امـر  آن بر آنچه از تعدي یا زمان امام به رسیدن براي واجب حدود از یکی

  داند. می )193(همان، ص
اوالً، کـوه صـفا و مـروه نسـبت بـه یکـدیگر برتـري ندارنـد،         در نقد آن باید گفت 

مّ   کیلَبّ«که یکی را مفید اعلی و دیگري را مفید ادنی بدانیم؛ ثانیاً، عبارت اي  گونه به الّلهـ
ّیلَب،ک ّیلَبیال شَر کک ّلَب بیـانگر اجابـت فرمـان    228، ص18جـواهرالکالم، ج  (.»کیلَک(

 قاضـی نعمـان  راي انجام مناسک عبادي حج است که احتمـاالً  شدن ب واسطه محرم الهی به
انـد، آنهـا را نمـاد     ها در مسیر اطاعت و فرمانبرداري از حق دلیل اینکه همه این اطاعت به

اطاعت از خدا، پیامبر و امام زمان و حجت حق دانسته است؛ ثالثاً، قربانی که خداوند از 
 ردنکـ  شکشـ یمعنـاي پ  )، بـه 196(بقـره:  » الْهدي منَ رَاستَیس فَما«کند:  یاد می» هدي«آن به 

 اسـت  محل آن ای سک آن به یافتن تقرب منظور محلى به به ای سىک به ها نعمت از زىیچ
)؛ 112، ص2، ج1393شده است (طباطبـایی،   گرفته تحفه معناى به هیهد از لمهک اصل و

که آن را تاوان خطا و فساد براي رسـیدن بـه امـام زمـان      قاضی نعمانبنابراین این تعبیر 
داند، از دو جهت قابل نقد است: نخست، انجام قربانی براي همـه حاجیـان ازجملـه     می

شوند نیـز واجـب اسـت؛ دوم، تـاوان را پـس از       نمی که مرتکب فساد و ائمه پیامبر
  پیشکش است.عنوان هدیه و  به» هدي«که  پردازند، درحالی می ارتکاب فساد

 بـر ) 216بقـره:  ( »الْقتـال  علَیکم کتب«جهاد در راه خدا را که در آیه  قاضی نعمان
کرده  کند، تأویل می نافرمانی را خدا که نفسی با مبارزه واجب شده است، به مؤمنان
 و خفافاً انْفرُوا«آیه  براین باتوجه به . افزون)291، ص2، ج1967نعمان،  قاضی(است 

نْفُسکم و بِأَموالکم جاهدوا و ثقاالً استناد حـدیثی از امـام    و به )41توبه: ( »اهللا سبِیلِ فی أَ
 و قلـب  و زبان و دست با دین از اوج قله اسالم، دفاع«فرماید:  که می جعفر صادق

جهاد در راه  باطنی وجوه از ، یکی)296ص ، 2، ج1967نعمان،  ی(قاض» است نفقه
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رسـد،   بـه مسـتفید مـی    خدا اولیاي علم از آنچه به را آن دانسته، اموال انفاق را خدا
  .)302کرده است (همان، ص تأویل

دهد مقصود از قتـال و   باید اشاره کرد که سیاق آیات نشان می قاضیدر نقد این نظر 
جهاد در این آیات، جهاد دفاعی دربرابر دشمن خارجی بوده که بر مردان واجـب شـده   

، 9، ج1393شـود (طباطبـایی،    انجـام دهنـد، از دیگـران سـاقط مـی     اي  اگر عدهاست و 
عنوان جهـاد اکبـر    که جهاد با نفس به )، درحالی101، ص11تا]، ج / طبرسی، [بی380ص

شـکی  اسـت،   »انفـاق «براي همه ضرورت دارد. در این امر کـه یکـی از وجـوه جهـاد،     
است که با آنچـه در تـوان داریـد، از     نیست؛ زیرا دستور خداوند بر این امر تعلق گرفته

معناي رسـیدن   وجه باطنی آن را به قاضی نعمانهایتان به جنگ بروید، ولی  ها و مال جان
  داند. علم اولیا به مستفید می

گفتنی است اوالً، مقصود از جهاد، دفاع دربرابر دشمن است کـه جنبـه مقابلـه دارد.    
ی بذل است، متناسب نیست؛ ثانیاً، همه مجاهدان این معنا با انفاق علم به مستفید که نوع

جزء اولیا نیستند که علم آنها نصیب مستفید گـردد؛ ثالثـاً، دشـمنانی کـه جهـاد بـا آنـان        
واجب شده است، طالب علم نیستند که مستفید محسوب شوند و به سهمی از علم اولیا 

تـر اینکـه    تا با جهاد. مهممند گردند. این تعبیر با زکات علم، سازگاري بیشتري دارد  بهره
هدف جهاد با دشمن، دفاع و حفظ کیان، ناموس و شرف یک ملت است کـه بـا انفـاق    

  شود. علم حاصل نمی

  در نقد مبانی تأویالت قاضی نعمان   نقش قرائن. 6
در تأویالت خود از آیات و احکام فقهی بر آنهـا   نعمان قاضیبراي ارزیابی مبانی که 

تکیه داشته، باید ضابطه مشخصی را در نظر گرفت و بر اساس آن به نقد پرداخت. همه 
دانیم ظاهر قرآن حجیت دارد و تأویل در این پژوهش یعنی معانی پنهانی که با ظاهر می

لی نباید با معانی ظـاهري   لفظ مغایرت داشته باشند. نتیجه گرفته می شود که معانی تأوی
تنافی داشته باشند. زیرا در صورت تنـافی و تضـاد، ارزش یکدسـته از معـانی از دسـت      

رود که چنین چیزي خالف بالغت قرآن است. لـذا بایـد مـالك و معیـاري در نظـر      می
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گرفت که مؤید ظاهر و باطن، هردو باشـد. بنظـر مـی رسـد توجـه بـه قـرائن موجـود         
  توان بر اساس آن درباره تأویل کالم الهی نظر داد.  است که میاي مهمترین ضابطه

قراین در معنابخشی الفاظ و عبارات، نقش مهمی دارند. توجـه بـه آنهـا بـراي فهـم      
از آنهـا غفلـت ورزیـده، بـدون رعایـت       قاضیمقصود کالم الزم و ضروري است، ولی 

 میـان  طباطبایی که عالمه لیتناسب لفظ و معنا به تأویل احکام فقهی پرداخته است، درحا
، 1393قائل است (طباطبـایی،   مطابقی داللت و طولی رابطه آیه، باطنی و ظاهري معناي

 چشـم، دو  دو( موضـع  سـوره مائـده، هفـت    6در آیه  قاضیمثال  )؛ براي65ـ64، ص3ج
 (آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسـی  ناطق هفت به را) دهان و بینی هاي گوش، سوراخ

و ) 64، ص1، ج1967نعمـان،   قاضـی ( کـرده اسـت   تأویـل  )و امام هفـتم  محمد و
و حجـت و   امام و ناطقان اقرار بر ها و مسح سر و پاها را مثالی و دست صورت شستن

المرافـق   إلـی «گونه تأویـل شـود، قیـد     که اگر آیه بدین داند، درحالی نیز اطاعت از آنها می
نه باید تأویل شود؟ مگر نـه ایـن اسـت کـه     براي چیست و چگو» الکعبین ـ إلی برؤسکم ـ

ها و مسح سر و پاها را در وضـو بـراي    شستن دستها حد  خداوند با این قیدها و قرینه
  ).286، ص4 تا]، ج کند (مکارم، [بی تطهیر که مقدمه نماز است، مشخص می

 تأویـل  ازطریـق  بـاطنی  معناي به رهیافتن اگر«دارد:  باره بیان می دراین معرفت اهللا آیت
(معرفـت،   »نمایـد  نمـی  پـذیرفتنی  نگـردد،  اسـتوار  قرآنی و عقالیی قاعده هیچ اساس بر

وجود قراین را براي تأیید آن اضـافه کـرده اسـت (ر.ك:     ذهبی). 28ـ24، ص1، ج1426
  ).358، ص2، ج1396ذهبی، 

الموهبـه و علـم لـدنی و     در برخی روایات، از قراین معنوي به برخـورداري از علـم  
 رضـا عنوان شرط ارائه تأویل صحیح اشاره شده است. امـام   ري رسوخ در علم بهتعبی به

، 313، ص1تا]، ج (عروسی حویزي، [بی »علم بغیرِ القرآن هذا فى تکلّموا ناساً انّ: «فرماید می
 قـرار  شیخـو  سخن استشهاد را )7عمران:  (آل »إالّاهللا تأویله یعلم ما و« هیآ سپس و )19ح

 نیعـ « داشـتن  بـه  را دانـش تأویـل   از مندى بهره على امام دیگري، تیروا در. دهد می
ـ تعب ت)یـ معنو از سرشـار  روحـى  و زالل (چشمه »هیصاف ، 571همـان، ص (کنـد   مـی  ری

ـ تأو از دانـش  دیبا نشود، رأى به لیتأو دچار گر لیتأو هکآن براى ؛ بنابراین)662ح  در لی
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 م به تأویل بپردازد.کمح اتیآ با مند باشد و هماهنگ بهره علم رسوخحد  
گفتـه   بـه مبـانی پـیش    ويرغم اینکـه   بررسی تأویالت قاضی نعمان نشان می دهد به

بند نیست و در بیان معـانی بـاطنی    اعتقاد دارد، در اظهارنظرهاي خود به رعایت آنها پاي
مثابـه امثـال بیـان     شود. تأویالتی نیز که به ازسوي او تناسبی میان ظاهر و باطن دیده نمی

سـو مبنـا و اسـاس تـأویالت خـود را       اي با ممثول ندارند. وي ازیک کند، هیچ رابطه یم
هـدف معرفـت امـام     دیگر اجزاي آن احکام را بـه  دهد و ازسوي ایمان و معرفت قرار می

  دارد. کند که از وجود تناقض میان مبنا و هدف حکایت باره تأویل می دراین
ـ ب يآرائش را بـا توجـه بـه الفـاظ ظـاهر      یبرخ ـ نمـوده و آنهـا را تأو   انی ـ نام لی   دهی

 يبـا معنـا   ریو تفس یباطن يبا معنا لیاغلب تأو ر،یاز تفس لیتأو نیتبا لیبه دل کهیدرحال
  باشد. یمربوط م يظاهر
وارد است اینکه وي ضمن غفلت  قاضی نعمانترین نقدي که بر مبانی تأویالت  مهم 

عنوان یک مبنـا نقـش مهمـی در     از توجه به قراین نقلی و عقلی معتبر و مورد اعتنا که به
تفسیر و تأویل آیات فقهی دارند، مبانی خود را به دیدگاه عقیـدتی (اسـماعیلی) مـرتبط    

سر باید پردازد. روشن است مف اساس به تأویل و تفسیر آیات فقهی می کند و برهمین می
بر مبناي قراین موجود براي اجتهاد خود و عدول از معنـاي ظـاهري، بـه معنـاي دیگـر      

  گیرد. می رأي صورت استدالل کند، وگرنه تفسیر به
  کند: گونه معنا می را این رأي به تفسیر کاشانی فیض

 عقیده براي تا دهد تطبیق نفس هواي مطابق خاصی عقیده و رأي بر را اي اگر مفسر آیه
شـود (کاشـانی،    می رأي شمرده کند، تفسیر به استدالل آن صحت بر و بیاورد دلیل خود

  ).23ـ22، ص1ج
امیـر   باشـد.  رأي بـه  غیرمعصـوم، تفسـیر   تأویل شود که می روایات استنباط از برخی

  بود، فرمود: قرآن در تناقض وجود مدعی که کسی به خطاب علی مؤمنان
 و البشـر  بکـالم  یشبه تنزیل رب فإنّه العلماء؛ عن تفقهه حتّیبرأیک،  القرآن تفسر أن إیاك

 فهـم  تا بپرهیز خود رأي اساس بر قرآن تفسیر : ازالبشر کالم الیشبه تأویله و اهللا کالم هو
 بشـر  کـالم  ظـاهرش مشـابه   کـه  اي آیه بسا چه زیرا دریابی؛ دانشمندان از را آن درست

  ).36، باب264، ص1357(صدوق،  ندارد بشر کالم به شباهتی آن تأویل است، ولی
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  فرمود: »رأي به تأویل« درباره جهم بن علی به نیز خطاب رضا امام
ـ  ـ اهللا کتاب التتأول  إِالَّاهللاُ َتأوِیلَـه  یعلَـم  ما:قال قد ـ عزّوجلّ ـ اهللا برأیک، فإِنَّ عزّوجلّ 

 زیـرا  نکـن؛  تأویـل  خودت رأي اساس بر را عزّوجل خداي الْعلْمِ: کتاب فی والرَّاسخُونَ
عـاملی،  ( داننـد  نمی علم در راسخان و خدا جز را آن تأویل: است گفته عزّوجل خداي

  .)31، ح187، ص27ج
  باشد. رأي به تفسیر نادرست، مصداق یک تأویل است ممکن درحقیقت گاهی

نداشـته  عرفان که البته خـود بـدان اعترافـی     و حتی اگر گفته شود او بر مبناي شهود
کنـد، گفتـه    مسـتند مـی   است، تأکید دارد و شهودات خود را با روایاتی از معصـومان 

جهت اینکه قابل انتقال به غیر نیست، معموالً جنبه شخصی دارد و  شود اوالً، شهود به می
هـاي   براي دیگران حجیت ندارد؛ ثانیاً، وي در استناد بـه روایـات نیـز گرفتـار برداشـت     

اسـت. در ثـانی    که روایت را نیز تأویـل کـرده  اي  گونه شده است؛ به نادرستی از روایت
بعضا وي با استناد به احادیـث گونـاگون، تـأویالت متفـاوتی در موضـوع واحـد ارائـه        

  .نیستند دلیل عدم ثبات رویه، قابل اعتنا و اعتبار اند که به کرده
رائـه نکـرده،   براي آراء خـویش قرینـه و دلیـل مناسـبی ا     بطور خالصه قاضی نعمان

قرینه نقلی همچون آیه قرآن یا حدیث اشاره کرده اسـت، ارتبـاط    درمواردي نیز که به 
شود. بلکه  منطقی میان تأویلی که ذکر کرده و حدیثی که بدان استناد نموده، یافت نمی

رأي شـمرده   فقط همسو با عقاید اسماعیلی اظهـارنظر نمـوده کـه مصـداق تفسـیر بـه      
ال هــیچ قرینــه و دلیــل مناســبی مبنــی بــر ارتبــاط منطقــی در شــوند. بعنــوان مثــ مــی

توان یافت. درحالیکـه وي والیـت را بـه    نمی کردن دعائم به پیامبران و ائمه منسوب
حضرت آدم، طهارت را به حضرت نـوح، نمـاز را بـه حضـرت ابراهیم،زکـات را بـه       

بـه  حضرت موسی، روزه را به حضرت عیسی، حج را به حضرت محمـد و جهـاد را   
  منتسب نموده است. امام هفتم

توان گفت آراء او از جهت اینکه با تعریـف تأویـل در ایـن پـژوهش همخـوانی      می
بر این بـوده کـه بـا کمـک      شوند وگرنه درواقع تالش ويدارند، آراء تأویلی شمرده می

هـدف   رمز، اشاره، نماد، تمثیل و تشبیه، به توضیح معنـاي ظـاهري یـا بـاطنی الفـاظ بـه      
ت امام بپردازد. ازسوي دیگـر چـون تفسـیر از تأویـل جداسـت و تأویـل کامـل و        معرف
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  ماند.   رأي ـ می حقیقی نزد معصوم(ع) است، آراء او بیشتر به تفسیر ـ آن هم تفسیر به
تفسـیر  «، »تفسـیر بـاطنی  «، »تفسـیر ظـاهري  «توان به  را می بنابراین اظهار نظرهاي او

  بندي کرد. این طبقات در ذیل شرح داده شده: قهطب» رأي تفسیر به«و » اشاري و رمزي
مثـال   بـراي  پـردازد؛  شرح و توضیح مـی  به لفظ ظاهر با متناسب الف) در مواردي که

 الفـاظ، مقصـود از جهـاد را مبـارزه     ظـاهري  معنـاي  بـا  متناسب زکات، و جهاد درباب
ی و مجاز لفـظ  دیگر به معانی کنای داند، یا درجاي می (مال) زکات را طهارت و نفس) (با

داند؛ درواقع به تفسیر ظـاهري   فروتنی و تواضع می کند؛ مثالً سجده را کنایه از اشاره می
  پرداخته است؛ زیرا ظاهر الفاظ از این معانی مذکور حکایت دارند (تفسیر ظاهري).

جهـت   بـه  آنهـا  توان توجیهی بـراي  کن که می ب) گاهی بواطنی براي احکام بیان می
شان از عوام یافت و گاهی در روایات نیز به این بـواطن اشـاره شـده اسـت؛      بودن مکتوم
سوي امام زمان، طواف خانه کعبه را به عهد و  سوي کعبه را به رفتن به مثال رفتن به براي
 کـردن  حکمت و قـی  و علم به حج فریضه براي را راحله و زاد بستن با امام زمان، پیمان
  است (تفسیر باطنی). کرده حکمت تأویل و علم ریختن ونبیر به را دار روزه

صورت رمز میان مأموم و امام بیان شده است؛  صرفاً به قاضی تأویالت ج) برخی
 سـوي  به رفتن مأموم براي اي اشاره و رمز وسیله حاجی را مثالً انجام مناسک حج به

صـورت و  نـاطق و شسـتن    هفـت  بـه  اقـرار  براي رمزي را طواف زمان، هفت امام
ها و نیز مسح پاها را رمزي بـراي اطاعـت و اقـرار مـأموم بـه امـام و حجـت         دست

  داند (تفسیر رمزي و اشاري). می
 باتوجـه بـه   کند کـه  مصادیقی براي احکام و آیات فقهی بیان می موارد، برخی د) در

 را مصـداق کعبـه، نمازهـاي    علـی  مثال حضرت یست؛ براين صحیح آیه سیاق و قراین
 دوازده امـام  را مصـداق  رکعتـی  چهـار  اولـوالعزم، نمازهـاي   پیامبران را مصداق انهگ پنج

گانه دانسته اسـت کـه نشـانگر تحمیـل      پنج شرایع مصداق را احرام اثناعشري و مواقیت
  رأي). باشد (تفسیر به دیدگاه اعتقادي اسماعیلی وي می

کنـد   ترین مفهوم بر معنایی وراي ظاهر لفـظ داللـت مـی    البته ازآنجاکه نماد، در کلی
) و مترادف رمز در زبان عربی و سمبل در زبان اروپایی اسـت  1381، ص1376(انوشه، 
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توان گفت قاضی نعمـان در همـه انـواع آراي خـویش      )، می5، ص1367(پورنامداریان، 
کند، ولی چون همـه ایـن نمادهـا و رمزهـا در      فاده میاي از رمز، نماد و مثَل است گونه به

رأي  نوعی تفسیر به هدف تحقق والیت یعنی معرفت امام بوده است، به مسیر والیت و به
  شوند. محسوب می

  نتیجه
همانندي «، »تطابق ظاهر و باطن«در تأویل و تفسیر آیات فقهی به مبانی  نعمان قاضی

، اعتقـاد داشـته، بـراي هریـک     »روایـات «و » معرفـت «، »اقرار و ایمـان «، »مثَل و ممثول
بیشتر تأویالت  است. مفهومی درنظر داشته است، ولی در تأویالتش آنها را لحاظ نکرده

 جنبه رعایت صرفاً با بواطن مبناي بر او ندارد. تکیه تناسب و تطابق آیات ظاهر ایشان با
 بـر  مثَل تطبیق روش ویلی باآراي تأ ارائه است. در اسماعیلی اعتقادات درجهت معرفتی
پردازد که فقـط نمـاد معرفـت امـام و ارتبـاط امـام و        می اشاراتی و رموز ارائه به ممثول
اند. مبنا قراردادن ایمان که مجزي از عمل باشد، با اصـل مطابقـت ظـاهر و بـاطن      مأموم

امـام   رغم برتربودن مقام معرفت ربوبیت، تأویالت وي در مسیر معرفـت  منافات دارد. به
آیات فقهی بـه همـه گونـه     از خود تأویالت اعتباربخشی و سندیت براي است. او بوده

انـد، ولـی    که هرچند گفته شده است روایات، مفسر قـرآن  کند، درحالی استناد می روایتی
باید توجه داشت که کالم الهی اصل و روایات، فرع آنند؛ بنابراین مفسر نباید بـا غفلـت   

سـراغ روایـات و تأویـل و تفسـیر آیـات قـرآن،        دیدگاه شخصی خود بهاز این مسئله با 
 بـراي  مکلـف  شـرعی  تکالیف بیانگر األحکام خصوص آیات فقهی برود؛ چراکه آیات به

 رد تکلیـف شـود،   سـبب  کـه  اساس هر مبنـایی  دیگر بر معانی به اند و تأویل آنها انجام
 سو سـبب تضـعیف   که ازیکرأي است  خداوند و نوعی تفسیر به دستور و شرع مخالف

 کـه  کسانی شرع براي احکام به عمل دیگر شود و ازسوي می شریعت احکام به بندي پاي
گونه تأویالت بـراي   درواقع این .یابد دارند، ضرورت نمی معرفت باطنی حقایق و امام به

  هدف معرفت امام، معنا و مفهوم ندارند. به ائمه
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