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 چکیده

صلی  حقیقت تأویل، طباطبائی عالّمه نظر از شکیل  را قرآن ا   با ام که حصولی  معارف و ددهمی ت
 در متعالی ایهحقیقت از شببده نازل ایمرتبه، آوریممی دسببتبه  الفاظ شبببک  طریق از خود عقل
ست  برتر عالم ست  تأویل دارای قرآن آیات تمام، از این رو .ا ست  ایآیه هیچ و ا شت  تأویل که نی  هندا

اسببت و   همان مصببداو و حقیقت خار ی قرآندر عرف  تأویل ،ره()طباطبائی عالّمهنظر  از. باشببد
فاهیم   به   قرآنم خار ی بر   هم  مه ، به تعبیر دیگر  دد.گرمیآن مصبببداو و حقیقت    طباطبائی   عالّ
 یو .رفته اسببت کار به معنا این در فقط و اسببت عینی امر به ناظر قرآن در تأویل واژة که معتقدند
 آن به مستند، حکمت و موعظه و حُکم از، یقرآن حقایق و مفاهیم  هم که اندفرموده تصریح و تأکید
  هدف این مقاله بحث و بررسببی و تبیین نظریّ. گنجدنمی الفاظ قالب در که اسببت متعالی حقیقت
 .طباطبائی پیرامون این مباحث است عالّمه

 .)ه(طباطبائی عالّمه، تنزیل، تفسیر، تأویل، قرآن :واژگان کلیدی
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 مقدّمه

مورد منبع فکری و عقیدتی مسبببلمانان  هان در طول تاریخ همیشبببه  ترینمهمعنوان به قرآن

ع به تفسیر و شرح   ل بعد از هجرت شرو اوّ ةعلمای اسالم از همان سد  . و هست  مسلمانان بوده  تو ّه

آیات و مفاهیم   تأویلبحث از همواره، ، در میان مباحث تفسبببیری. کردند آسبببمانیآیات این کتاب 

سّر  تو ّهمورد ی قرآن ست  ان بودهمف سّر نوع نگاه . ا سیر و  مف ی  هاهلیل به نحتبد، قرآن تأویلان به تف

و مذاهب گوناگون و یا برای کمک به عقاید  میی کالهاهتفسببیری ملتلش شببد که در پیدایل نحل 

نابراین، . ی ملتلش مذهبی به کار گرفته شبببد     ها هنحل  از مباحث مبنایی در علوم      تأویل  بحث از   ب

م  علو مام تگونه نگرش به این مقوله تأثیر مسبببتقیم و بنیادین در        که هر  اسبببتمیملتلش اسبببال

سال  شت میا سالم    ءافکار و آرا اهمیّتبه  تو ّهبا . خواهد گذا سّر و ا ضر     مف صر حا   عالّمه ،شناس ع

سایر متفکّرا   و  طباطبائی شان بر  سالمی تأثیر افکار ای شان در مورد        ،ن ا ست که دیدگاه ای سته ا شای

باعث آشببکار    روشببن شببدن این بحث و نتیج مورد بررسببی قرار گیرد قرآندر عرف  تأویلحقیقت 

 .دشومیمیدر علوم ملتلش اسال عالّمهن افکار پسینی شد

 شناسیـ مفهوم1

 آید.میخور تعریش به قراری است که در پی مفاهیم در ترینمهمبرخی از 

 تأویل (1ـ1

، منظورابنر.ک؛ ) اسبببتی ر وع اکه به معن    ند دانمی «وَلَأَ»را از ریشببب   تأویل   اهل لغت  هم   

 «بازگرداندن چیزی به اصبببل و هدف آن» اند؛ مانند   گفته  نیمعچند  به  آن را . (33: 11ج و.،140۶

:  8 ج .،و1414، الفراهیدی) «تفسببیر و تبیین یک سببلن » ،(99: 1ج، .و141۶، اصببفهانی راغب)

نای   و (3۶9 هان  »مع ظاهری  پن :  ید گومی منظورابن. (312: 5ج ،13۶2، الطریحی) «قرآنو غیر 

لفظ از معنای اصببلی به معنایی اسببت که نیازمند دلیل اسببت که اگر این   نقل ظاهر تأویلمراد از »

 .(34 :13ج و.،140۶، منظورابن. )«دشومیمعنای ظاهر حفظ  ،نباشد دلیل

ا  ب هرچند ،مراد اسببت ،ددگرمیحقیقت آن چیز که کالم بدان باز، تأویلدر »: یدگومیتیمیه ابن

 ،تیمیهابن) «است  سنّت در کتاب و  تأویلشده از لفظ   و این همان معنای اراده ظاهرش موافق باشد 

تفسیر کالم   ب 1 :دارد ادو معن« تأویل» از دیدگاه علمای متقدّم یدگومیوی  نیز .(3۶ :3ج، .و142۶

«  تأویل»و  «تفسببیر» ،به نظر این گروه کهچه ملالش  ،چه موافق ظاهرش باشببد، ی آناو بیان معن
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  لبیط پس اگر کالم .حقیقت کالم است تأویل: یندگومی متقدّم بعضی از علمای ب 2 .مترادف هستند

حقیقت خبر  آن تأویل، آن امتثال مطلوب اسببت و اگر  مله خبری باشببد  تأویل، نهی( باشببد، امر)

ست  سنّت  در کتاب خداوند و  تأویل»: یدگومیاویه شارح طحّ . (25بببب2۶: 1388، تیمیهابنر.ک؛ ) ا

  شدابمیه بِ تأویل خبر عین ملبرٌپس  .ددگرمیه کالم بدان بازمان حقیقتی است کص( ه) او رسول

  عالّمهبه نظر . (232 .:و1391، هاویطحّ) «اسببت امر نفس کاری اسببت که بدان امر شببده  تأویلو 

یان حقیقتی را  ، قرآندر عرف  تأویل   ،طباطبائی   ند که امری از امور و معنایی از معانی از      گومیب ی

 :3ج، .و1417، طباطبائیر.ک؛ ) آن حقیقت تکیه دارند به و ...و یا قصببب  قبیل احکام و یا معارف 

 .(4۶ب49

 تفسیر (1ـ2

  معنای روشن کردن به، در لغت« تفاسیر» مع آن ، «فسر» ةاز مادّ ، مصدر باب تفعیل،«تفسیر»

برخی نیز  .(244 :تا، بیفرام بسببتان  ر.ک؛ أ) و توضببیح دادن مطلب و کشببش نمودن آمده اسببت   

سیر »: اندگفته ست         ، تف شکل ا صود از لفظ م شش نمودن مراد و مق شن کردن و ک  ،منظورابن) «رو

 مله تعریش زرقانی در  از، شده است ارایه، های گوناگونی از علم تفسیرتعریش. (55 :5ج ، .و 1414

آن  زا قرآنقدر توان بشرى از احوال   است که در آن به میعل، تفسیر »: که گفته است  مناهل العرفان

 (.471 :1جم.، 2001زرقانی، )« شودبحث م ،  هت که بر مراد خداوند متعال داللت دارد

 تأویلفرق تفسیر و  (1ـ3

  یهاهدیدگا، قرآن تأویلی در معنای قرآن علوم نظرانو صببباحب انمفسبببّر بین اختالف دلیل به

معنا   یک را به تأویلرخی تفسببیر و ب .اسببت ابراز شببده تأویلتفسببیر و  بین نسبببت ةگوناگونی دربار

ر.ک؛  ) (و. 224 متوفّی) بن سببالّم ابوعبید قاسببم چونهم تقدّمم از ادیبان که قول این .انددانسببته

سی ر.ک؛ ) (28۶ متوفّی) مبرَّد اسو ابوالعبّ (192 :4ج، 13۶3، سیوطی    نقل (80 :1ج، 1372، طبر

 .(4 :1ج و.،1404 ، وزیابنر.ک؛ ) است مطرح تقدّمم انمفسّرمشهور  دیدگاه عنوانبه، شده

  اتآی و توضیح  ی برای شرح اصطالحی مکّ  عنوان به سوم  از اواخر قرن تأویل ةواژ رسد میبه نظر 

 به اشاره  هرچند، است  شده  آن تفسیر  انشین   ةبعد واژ قرن و حدود یک است  رفتهکار می به قرآن

فاوت  ثار م  تأویل  تفسبببیر و  بین ت م  در آ ر.ک؛  ) (و.150 متوفّی) بن سبببلیمان  مقاتل   انی چونتقدّ

( 192 :4ج، 13۶3، سیوطیر.ک؛ ) (و.333 متوفّی) و ماتریدی (25ببب27 :1ج، م.1989، سلیمانبنا
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  اهل تتأویال) قرآن آیات و توضببیح شببرح ةثر خود دربارا نامگذاریماتریدی در  .خوردمی چشببم به
  فاظبیشتر در ال تفسیر ،یاصفهان نظر راغب به .(ر.ک؛ همان) است  کرده استفاده  تأویل ة( از واژهالسنّ 

د معموالً در مور تأویل اینکه ضمن، است شده استعمال بیشتر در معانی و  مالت تأویلو  و مفردات

سمانی  کتب سیر در مورد کتب کار می به آ صفهانی،  )کاربرد دارد دیگر نیز رود و تف ،  و.1405راغب ا

 .(47 :1ج

معنا   نبدی ؛اندرا اساساً مغایر با تفسیر دانسته     تأویل نظرانبسیاری از صاحب   پسین ی هاهدر دور

 را کوششی در  هت   تأویلو  ،و عبارات هاهمعانی واژ شامل  قرآنلفظی  مباحث تفسیر را ناظر به  که

 رآنق معانی درونی آیات معنایی یا کوشببشببی برای دسببتیابی به   ند احتمالیکی از دو یا چ تر یح

فسیرِ معنای   را ت تأویلو  ضعیِ لفظ واز معنای  بحث لتغلبی تفسیر را متکفّ  مثالً ابوطالب ؛انددانسته 

ی برخ( 192 :4ج، 13۶3، سیوطی ر.ک؛ ) آن تبر صحّ  و شهادت  قطع بدون. است  دانسته  درونی آن

ان  بی  ،«ی اسبببتظنّ تأویل  داللت تفسبببیر قطعی و داللت   »که   تعبیراین ان همین نظر را با  تأخّر م

 .(58 :1ج، و.1392، د اهلسیّر.ک؛ ) اندکرده

سی ، در این میان ست  آلو سیر و   فرو ةدربار شده  ارایه ءاز آرا یک هیچ که معتقد ا ر  د تأویلتف

صحیح قرآن امروزی علوم عرف ست  ی  ست   معانی ربّ بیان، تأویل زیرا امروزه ؛نی سی ا از  که انی و قد

 و الفاظ معانی ظاهری عبارات و تفسببیر چیزی  ز بیان گیردمی ای  عارفان در قلوب اشبباره طریق

ست  سی ) نی ست   داده تأویل ةدربار ای متفاوتنظریّه تیمیهابن.  (5 :1، جو.1415، ر.ک؛ آلو و مراد ا

ست  لفظمیعل صورت  در برابر تفسیر که  د،دانمی خار ی الفاظ حقیقت، واژه این را از قرآن ک؛  )ر. ا

ساس . (444 :7ج  و 103: 2، جو.1408، تیمیهابن صفهانی    راغب نظر را از دیدگاه این ظاهراً وی ا ا

 (.411 :9ج م.،19۶9 ،هسالمیّالمعارف اإلةدائرر.ک؛ ) است گرفته

 یلتنز (1ـ4

و در   کریم قرآناسبببت ناظر بر نزول  اصبببطالحی ،«نزل» تنزیل مصبببدر باب تفعیل از مصبببدر

یز ن آسببمانیبرای این کتاب میتنزیل همچنین نا. کریم قرآنناظر بر نزول تدریجی  تأخّری مهاهدور

و   قرآنو به معنای همان صورت خود   است  شده برده می کاربه تأویلاین واژه بیشتر در مقابل  . است 

 رآنقعنوان نام به قرآنشناسی نام آثاری که واژة تنزیل و یا   مقایسه و گونه . شد بامیآیات نازل شده  

 :د کهدهمینشان  ءنظر از موارد استثنا با صرف، به کار رفته هاآندر  کریم
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 5ة سد که از اواخر  دشو میبیشتر در عناوین آن دسته از آثار دیده    قرآنعنوان نام تنزیل به الًاوّ

ر بن بح محمّد نزیل از  لمحکم التّ أویل تّ  امع ال ر.ک؛  برای نمونه ) اند به بعد پدید آمده      مریقهجری 

در عناوین   آسببمانیعنوان فراگیرترین نام برای این کتاب به قرآنآنکه حال، (.و 322ت. ، اصببفهانی

واژة تنزیل  ثانیاً. (41 :37ج، و.1411، ندیمابن ر.ک؛ ،برای نمونه) دشو میترین آثار نیز دیده تقدّمم

ست که برای نمونه    اتّفاودر قریب به ناوینی  به ع توانمیموارد در عناوین آثار تفسیری به کار رفته ا

سرار ال انوار التّنظیر  ضاوی  أویلتّنزیل و ا شاب  أویلتّحقائق ال، بغوی نزیلمعالم التّ، بی  نزیله التّفی مت

باب ل، نسببفی أویلتّنزیل و حقائق المدارک التّ، زملشببری نزیلاف عن حقائق التّالکشببّ، د رضببیسببیّ
  .ی اشاره کرد سیوط  نزیلکلیل فی استنباط التّ األو  تفسیر خازن معروف به  نزیلفی معانی التّ أویلتّال

بیشتر در عناوین آن دسته از آثار تداول دارد ، عنوان تفاسیر نیز به کار رفتهبا اینکه در  قرآنا واژة امّ

شنایی چون   توانمیکه چنان ،گیرندی قرار میقرآنحیط  علوم که در  ضائل عناوین آ  عجازا، قرآنال ف

و   قرآنال مقطوع، قرآنال ا زاءو یا   قرآنال اقسبببام، قرآنال خواصّ، قرآنامثال ال ، قرآنعلوم ال، قرآنال
 .را مثال زد هااینو  ز  قرآنال عدد آیّ، موصوله

کنندة این معناسبببت که    تداعی ، ویژه در نامگذاری تفاسبببیر   به ، نقرآعنوان نام  کاربرد تنزیل به   

 «کالم»نظر  بیل و پیل از آنکه از، اهلل در دسبببترس ماسبببتو کالم قرآنعنوان  مجموع  آنچه به

دارد و به همین  اهمیّت، اسببت «خداوند»از آن نظر که از  انب ، اسببتو اهتمام  تو ّه بودنل مورد

سایر   ،دلیل سّر  پس. ست هاکالممتمایز از  سیر   مف شد تا با گذر ا می قرآننیز در مقام فهم و تف ز کو

 «تأویل» را او« تنزیل» و نزدیک شود واسط  الفاظ و عبارات هرچه بیشتر به مراد و مقصود خداوند    

  تهغلبه یاف قرآنتفاسببیر واژة تنزیل بر  نامگذاریکه چرا در  دشببومی مشببلّ  ،بدین ترتیب. نماید

 .برقرار کرده است «تأویل» ای با واژةنشینی بر ستهبط  همو چنین را است

 قرآندر  تأویلموارد کاربرد  ـ2

ست     کریم قرآنهفده بار در  تأویل  کلم شده ا ستعمال    و پنج بار قرآندوازده بار در مورد غیر . ا

سّر  اتّفاو طور یقین و به بار به دو) سه بار به مف شهور( در م   ان و  ه ب قرآنورد حسب ظاهر و به نظر م

ست و از آن دوازده مورد  ضمیری که به رؤیا     ، کار رفته ا ضافه به احالم و رؤیا و یا  چهار بار در حال ا

نه رؤیا  عَبه معنای تعبیر خواب و محکیٌ، انمفسببّر اتّفاو طور یقین و بهکه به به کار رفته، ددگرمیبر

نکه از تبع اختالف در ای که به (3۶ /یوسببش) اسببت« حادیثاأل» اسببت و سببه بار در حال اضببافه به

ست   تأویلدر معنای ، مقصود باشد   یچه معنای« حادیثاأل» ،  اوسی   ولی به قرین، نیز اختالف شده ا

بار هم در حال اضببافه به  تر اسببت و یکنه رؤیا با ظاهر آیه سببازگارعَیٌمعنای تعبیر خواب و محک
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نیز  تأویلدر معنای ، الف در مر ع آن ضببمیرتبع اخت که به (47 همان/) اسببتضببمیر به کار رفته 

،  دیدندرؤیا و آنچه آن دو زندانی در خواب می، مر ع ضببمیر، اگر در این مورد .اختالف شببده اسببت

شد که آن دو زندانی در بامیهمان طعا، باشد و مقصود از طعام« طَعامٌ تُرزقانِه» طعام در ةباشد یا واژ

به معنای تعبیر خواب اسببت و کسببانی که ضببمیر را به طعام      لتأویدر اینجا نیز ، دیدندمیخواب 

ا را در اینج تأویل ،شد که برای زندانیان آورده میاند سته دانمیو طعام را نیز همان طعا اندبرگردانده

مآل طعام و       قت و  یّت  به حقی یّت و  ماه نا کرده   کیف ند و سبببایر احوال آن مع بائی  ر.ک؛ ) ا باط ، ط

 .(172 :11ج ،.و1417

ضر    دو تأویل  کلم، شده  وه بر موارد یادعال ضرت خ ع( انجام داد و  ) بار در مورد کارهایی که ح

سی      ضرت مو سرار و اهداف آن برای ح ست  به کار رفته ،ع( پنهان بود)ا که در  (82و  78 /کهشال) ا

، ر وع به خدا و رسببول» بار در مورد و یک به معنای حکمت و اسببرار آن کارها اسببت، این دو مورد

ست  رفتهبه کار « آمده برای اطاعت از حکم و داوری آنان در تنازعی که پیل  و یک (59 ء/سا نّال) ا

ستقیم » باببار در  شده    « ایفای کیل و توزین با ترازوی م ستعمال  ست ا که هرچند  (35 /سراء إلا) ا

سّر  هایتعبیر ست  ان در بیان معنای آنمف  ،مراد از آنولی این دیدگاه که ، در این دو مورد ملتلش ا

با ظاهر آیه ، نامید« عاقبت»آن را  توانمیو  دشببومی مترتّبنتیجه و ثمری اسببت که بر آن کارها 

ست    ست  قرآنهمه مربوط به غیر ، شده  دوازده مورد یاد. سازگارتر ا صه   ی زیرو در چهار معنا ا خال

 :دشومی

آن  د از رؤیا بهتوانمیکسی ن ولی هر ، کندی که رؤیا از آن حکایت میتالش( تعبیر خواب و حقیق

 .پی ببرد

ولی برای ، نظر بود ع( نهفته و مورد) و اسبببراری که در کارهای حضبببرت خضبببرها ب( حکمت

 .ع( معلوم و آشکار نبود) ی برای فردی مانند حضرت موسیحتّ یا دیگران

ازعات و  مانند ر وع به خدا و رسببول در تن) ای که بر کارهای اختیاری انسببانج( ثمره و نتیجه

 ،و به تعبیر دیگر  دشبببومی مترتّب اطاعت از حکم آنان و ایفای کیل و توزین با ترازوی مسبببتقیم(        

 .که برای همه معلوم نیست دیگری از کارهای اختیاری انسان ةعاقبت و فر ام کار یا چهر

 .ستکه برای افراد عادی نامعلوم ا و سایر احوال آن کیفیّت، ماهیّتد( حقیقت و مآل طعام و 

مّ  فاو طور قطع و به  به  بار  دو، به کار رفته اسبببت     قرآن که در باب   یا پنج موردا  انمفسبببّر اتّ

سه بار به 7 /عمرانآل) سب ظهور ( و  شهور  ح   شد. بامی( 39 /یونسو ) (53 /عرافألا) و بنا بر نظر م

صوص در بین   تأویلگرچه در معنای  سّر در این خ ساس   ولی، ان تا حدّی اختالف و ود داردمف بر ا
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صل قراین   در آیات مربوطه و مالحظ دقّتتحقیقی که با  صل و روایات مربوط به این آیات    متّ و منف

 در لسان آیات کریمه و روایات مربوط به آن  قرآن تأویل ،(4۶بببب49 :تابی، بابایی ر.ک؛) انجام گرفته

 :در معانی ذیل به کار رفته است

  ،ب( معنا و معارف باطنی آیات کریمه .از آیات متشابهالش( معنای حقیقی و منظور واقعی برخی 

در مورد  کریم قرآنج( مصداو خار ی و تجسّم عینیِ وعد و وعیدهای  .اعمّ از آیات محکم و متشابه

که از دید عرف و افراد عادی   د( مصببادیق برخی از آیات کریمه .های آنآخرت و سببایر پیشببگویی 

 .پنهان است

سب    تو ّهشایان   ست که ن ست   ا شتراک لفظی نی شتراک  ، بلکهت این معانی با یکدیگر ا معنوی  ا

ست  ست که لفظ  ؛ ا شده     برای تک تأویلیعنی چنین نی ضع  تک این معانی به نحو تعیین یا تعیّن و

در ، حسببب قرینهبه تأویل، اسببت که در هر یک از آن موارد از مصببادیق عامّ هاآن  هم ، بلکهباشببد

ستعمال     صادیق ا صداقی از آن م ست از    م شیئی »: شده و آن معنای عام عبارت ا از  اعمّ) چیزی که 

سلن( به آن باز    ست که ابن ، و این معنا «ددگرمیسلن و غیر    تأویلفارس در مورد همان معنایی ا

سببوم معانی    در دسببت و «ددگرمیکالم و آنچه کالم به آن باز عاقبت» اسببت؛ یعنی کالم ذکر کرده

  نیاست؛ یع  بیان کرده تأویلاست که راغب برای   فی معنای مصدری و نیز معنای وص  لغوی ذکر شد 

  ذکراوّل معانی لغوی   و در دست «به غایتی که از آن مراد است  ،کار علم و ، اعمّ ازشیء بازگرداندن »

 .گذشتآن 

وارد حسب م به همچنین این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که مصادیق این معنا ممکن است  

گر  ی باشد که مصداو دی  خصوصیّت  دارای ، تعلّقم خصوصیّت  تبع ها بهبعضی از آن . کند استعمال فرو 

ه دلیلی  کآنمگر  ،بعضی از مصادیق را به مصداو دیگر نسبت داد  خصوصیّت  پس نباید . فاقد آن است 

رؤیا و کارهای   تأویلچون  گفت توانمین عنوان مثالبه ؛در دسبببت باشبببد تأویل ةغیر از کاربرد واژ

ضرت  ضر  ح ست ) خ سنخ     قرآن تأویلپس ، ع( از حقایق خار ی ا ست و از  نیز از حقایق خار ی ا

از سببنخ ، از قبیل رؤیا و کار غیرکالم تأویلزیرا روشببن اسببت که   ؛مفاهیم و مدالیل الفاظ نیسببت

  ،کالم هم از مفاهیم نباشببد تأویلکه  دشببومیولی این امر مو ب ن ،مفاهیم و مدالیل الفاظ نیسببت

ست  ممکن چون ست همچنان ،ا نیز  غیرکالم تأویلکالم و  تأویلبین ، که بین کالم و غیرکالم فرو ا

ی  ول ،آنها نیز حقیقت خار ی باشد  تأویل، چون و ود خار ی ندارند، چه بسا رؤیا و کار  و فرو باشد 

آن از  تأویل، معنا و مفهوم اسبببت ةکالم چون دارای و ود لفظی یا کتبی اسبببت و غرز از آن افاد

شد سن  ین ا کالم به لحاظ مفادّ تأویلآنچه در متن آمده ناظر به امکان تفاوت ) خ مفاهیم و مدالیل با
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شمندی به دلیل خاصّ دیگری     ست و این امر منافات با آن ندارد که دان صر   قرآن تأویلواژه ا را منح

ند       بدا خار ی  قت  که   آن. به حقی نه  مه گو یات به مجموعه   تو ّه با   طباطبائی   عالّ به چنین   ای از آ

 .(44ب49: تابی،بابایی ر.ک؛) است لئقادیدگاهی 

سببوم از   و از دسببت تأویلشببده از معانی وصببفی  که معانی یادبه این تو ّهذکر اسببت با شببایان 

 قرآندر  تأویل ةگفت که واژ توانمی، ذکر شببده تأویلهای لغت برای معناهایی اسببت که در کتاب

 هانآاست و همه  ا به معنای وصفی است و ویژگی مشترک کریم به معنای مصدری استعمال نشده 

 در تمام این موارد .و نامعلوم بودن آن برای همگان اسببت خفا و پوشببیدگی ةآمیلتگی به یک نحو

کار و عاقبت و فر ام      ، کار و هدفِ مقصبببود از آن  ، کالم و معنای پنهان آن  ، نه آن عَخواب و محکیٌ)

کالم و مصادیق فوو عرفی آن( دو شیء مربوط به هم و ود   ، آنخبر از آینده و مصداو خار ی  ، آن

ست و دیگری برای افراد عادی    هاآندارد که یکی از  سوس و معلوم ا شیده و پنهان   مح   و شد بامیپو

،  حکایت  یکی از چهار نوع رابط، بیان اسببت و بین آن شببیء محسببوس و آن شببیء پنهان  نیازمند

 .ولی این رابطه بر همگان آشکار نیست ،انطباو و ترتّب و ود دارد، داللت

 تأویل دربارة طباطبائی همعالّدیدگاه  ـ3

 قرار را مورد مناقشبببه  آن از  وانب  برخی، تیمیه ابن  نظریّ  کردن با مطرح )ره( طباطبائی   عالّمه 

و   اءنشببم که عینی اسببت حقیقتی، تأویل بر اینکه، مبنی اندتهپذیرفرا  نظریّه اصببل ولی، اسببت داده

 حقیقت لکهب، نیست و معانی الفاظ از قبیل و چیزی است قرار گرفته یقرآن  عالی تعالیم تماممستند 

ار گفت و گرفته است  را در پیل تیمیهابن  دا از راه راهی زمینه در این عالّمه .است  و خار ی عینی

  معان    نس از تأویل  » :داردمی بیان  چنین تأویل  سبببیر در تف و ه  چهارمین  عنوان به  را تیمیه ابن

 حکم  کالم اگر حال  .دارد اعتماد  آن بر گوینده  الفاظ  که  اسبببت عین  امرى ، بلکه نیسبببت الفاظ 

  و حکم انشبباى باعث که اسببت مصببلحت  از عبارت آن تأویل، باشببد نه  یا امر مثالً، باشببد انشببای 

شریع  شد  خبر کالم اگر و...  شده  آن ت شته  حوادث از خبر و با  حوادث آن خود آن تأویل، بدهد گذ

 از یا و شببودم  درک ظاهرى حواسّ با که اسببت امورى به را ع یا...  اسببت گذشببته زمان در واقعه

 خارج در که اسببت حوادث  همان نیز آیات اینگونه تأویل که گرددم  درک عقل با که اسببت امورى

ست  آینده و غیب  امور به  عرا یا و...  شود م  واقع یا شده  واقع  حواسّ با و دنیا در را امور آن که ا

 هب مربوط امور نظیر ؛شناخت  تواننم  هم عقل با را آن حقیقت  حتّ یا کرد درک تواننم  دنیای 

  عمل ىهاهنام پلل و حساب و سؤال و اموات شدن زنده تکیفیّ و آن وقوع تاریخ یعن  ؛قیامت روز

ست  امورى به عرا  یا و آن امثال و  خارج عقول ادراک حدّ از و تس ا نبوده زمان سنخ  از هرگز که ا
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  ،طباطبائی) «اسببت هخار یّ حقایق خود آن تأویل که تعال  خداى افعال و صببفات مانند ؛شببدبامی

هرچند صاحب این و ه » :گوید چنین، آمدهبر آن در صدد مناقش عالّمه  سپس. (45 :3ج، و.1417

او هرچند  .خطا رفته اسببتبه ول  در قسببمت دیگر آن ، سببلنانل راه صببحیح  رفتهدر بعضبب  از 

هم از  لتأویو  دارد تأویل قرآنتمام   ، بلکهاختصاص  به آیات متشابه ندارد    تأویلدرست گفته که  

ست  سنخ  ست ، مدلول لفظ  نی  ظریّهنلیکن در این  ،گیردکه مبناى کالم قرار م  بلکه امر خار   ا

سته   خطا رفته  ضمون کالم دان صادیق و تک حتّ، که هر امر خار   را مرتبط به م تک اخبارى را   م

 .(48 :همان) «است شمرده تأویلمصداو  ،دهدکه از حوادث گذشته و آینده خبر م 

شرح  را  تأویل حقیقت عالّمهسرانجام   سیر   حقّ»: ددهمیاینگونه  ست  تأویلمطلب در تف  این ا

یل   یمیکه بگو  نات      حقیق تأو یا که ب چه      ت  اسبببت واقع   چه مواعظ آن و  کام آن،  چه اح قرآن  

چه محکم آن و  ، هست  قرآن چنین حقیقت  در باطن تمام  آیات  .ن است هایل مستند بدا حکمت

،  رسدنیست که از الفاظ به ذهن م   هایموهیم که این حقیقت از قبیل مفیو نیز بگو چه متشابه آن 

اگر  و الفاظ قرار گیرد  لندى مقام ممکن نیسببت در چار دیوارى شبببکامور عین  اسببت که از ب بلکه

با کودک   چون که  » در حقیقت از باب   ،آوردهخداى تعال  آنها را در قالب الفاظ و آیات کالم خود در       

ست  «سر و کارت فتاد  شر را ب     و  ا ست ذهن ب سته ا شه ه خوا اى از آن حقایق نزدیک اى و روزنهگو

صد       لثَمَ  او به منزلکالم ، در حقیقت. سازد  شنونده به مق ست که براى نزدیک کردن ذهن  هایی ا

  فرموده قرآنکه خود نهمچنا ،تا مطلب بر حسببب فهم شببنونده روشببن گردد شببودگوینده زده م 

 کِتَابِالْ أُمِّ فِی هُوَإِنَّ * تَعْقِلُونَ لَّعَلَّکُمْ عَرَبِیًّا قُرْآنًا جَعَلْنَاهُ إِنَّا * الْمُبِینِ وَالْکِتَابِحم * ﴿: اسببت

 خور فهم بشببردر ،الکتاب نزد ما مقام  بلند و فرزانه داشببتمّرا که در اُ قرآنما  :حَکِیمٌ لَعَلِیٌّ لَدَیْنَا

 قرآنو در آیات دیگر ( 1ببب4)الزّخرف/  ﴾آوردیمدن  نموده، آن به زبان عربی درکردیم و کتاب  خوان

دیگر نیز  در  ای .(48 :3و.، ج1417، طباطبائی) «ا هست   در این معنهایتو اشار  هاتصریح  کریم

 مفهوم آن اینکه چه، دارد داللت آن بر آیه که نیسببت مفهوم  قرآن آیات تأویل از مراد» :اندفرموده

  ات خار   امر هر نه البتّه ،است خار   امور قبیل از تأویل ، بلکهآن ملالش چه و باشد  ظاهر مطابق

 نسبت که ملصوص  خار   امر ، بلکهاست آیه آن تأویل هم آیه یک خار   ومصدا که شود متوهّ

سبت  کالم به آن سبت  و لثَمَ به لممثّ ن شد  ظاهر به باطن ن ضع  .(4۶همان: ) «با   هم دیگری در مو

ست  خذىأم معناى به قرآن تأویل» :اندآورده .  (21 :همان) «شود م  گرفته آنجا از قرآن معارف که ا

،  و ود دارد در اذهان  زیرا آنچه ؛ ذهن  دا از عالم   اسبببت حقیقتی دارای عالّمه  از دیدگاه   ،تأویل  لذا  

  اقعیو زیرا خود از حقایق؛ قرار گیرند چیزی اءند منشببتوانمین و مفاهیم نیسببتند بیل یهایموهمف

 .نیستند بیل از حقایق یهایانتزاع، همین رو و از اندگرفته نشأت
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 و آنچه ظهر اسببت اءمنشبب و بطن ددهمی را تشببکیل آن بطن، قرآن تأویل چون ،دیگر فاز طر

  ،ددهمی را تشببکیل آن حقیقت، قرآن تأویلو  لذا بطن، اسببت نهفته از حقایق پرتوی، دکنمینمود 

 همه این» که د انسان در کالب همانند روح ،اندگرفته نشأت  از آن، و عبارات ظواهر الفاظ که طوریبه

 .«دوَبُ از وی هاهآواز

  هآنجا ک که صببورت یندب اسببت قید احترازی هر یک، مذکور عبارت سببه اینکه تو ّه قابل نکت 

ست  گفته ست  این به حقیقت» :و گفته« دکنمی اوهام نفی واقعیّت»: ا ها از تن نرود تا گمان خاطر ا

 ز قبیلا، نرود کند و گمان تذهنیّ تا نفی خواسته ،«عینیّت»با لفظ نیز  و« ست ا صرف  امور اعتباری

  ر کالمد که ب  نیست مصداقی عینیّت، عینیّتمقصود از  البتّه است. ذهن آن  ایگاهکه  است مفاهیم

ست    بودن هنالذّخارج صرفاً  بلکه ببببب آمده تیمیهابن صود ا سیر آی   ،مق ساء  ةسور  59 لذا در تف   ن

  ردگیم  منشأ  آن از بحث مورد حکم که است  واقع  مصلحت  معناى به اینجا در تأویل و»: یدگومی

 .(428 :4ج، همان) «شودم  عمل بر مترتّب و آنگاه

 کهچرا ،اسبببت نظریّهدو  بین رواف  نشبببان یک عبارت این که دشبببومی مالحظه تأمّلو  دقّتبا 

 نآ بودن هنالذّخارج ، عینیّت از  عالّمه مراد  ولی، بوده مصبببداقی عینیّت ، عینیّت از  تیمیه ابنمنظور 

، یعین مقصببود از حقیقت. دارد عینی حقیقت که اسببت یواقعیّت، عالّمه از دیدگاه تأویل پس .اسببت

 که تاسبب حقیقتی لکه، بباشببد بوده و مفاهیم معانی تا از قبیل نیسببت امر ذهنی یک که اسببت این

ش    ست   قرار گرفته قرآن و مواعظ آداب، تکالیش، احکام تمام اءسرمن  از آن قرآن و حکمت و تعالیما

 :ذیل را بیان کرده است   مل سه، مذکور مطلب در توضیح عالّمه. است گرفته نشأت

 .(21: 3ج، همانر.ک؛ ) است گردیده قرآن معارف سرمنشاء که است حقیقتی قرآن تأویل ب1

 .(21 :همانر.ک؛ ) است شده آورده که است با مثالی مورد مثال مانند رابط ، کالم با آن رابطه ب2

  :همانر.ک؛ ) و ود دارد و کالبد( ( و ظاهر )نقلیالشببّ)حقیق ُ باطن میان که ایرابطه همان ببببب3

4۶). 

 :دشومی آورده ترتیب عکس ایتبا رع فراز سه این شرح اینک

شیء را  ابتو ث نمودار و ود حقیقی که است اصطالحی و ود ظاهری در مقابل و ود باطنی ب1

  و ود دیگری، و کتبی غیر از و ود لفظی قرآن برای عالّمه. رسببباندمی و زائل و ود ظاهر در مقابل

ست  لئقا سته وا نبدا قرآن واقعی حقیقت که ا ست  ب ست  و ود همانند روح این. ا   همان. در کالبد ا

ست  شب  که ا ست  گردیده ص( نازل)قدر یکجا بر پیغمبر اکرم در  ضیح  عالّمه. ا در  مطلب این در تو

ضَانَ  شَهْرُ ﴿ آی  ذیل  حقیقتی دارای قرآن»: فرمایدمی (185 /بقرهال) ﴾الْقُرْآنُ فِیهِ أُنزِلَ الَّذِیَ رَمَ



 11 زاده و عبداهلل  عفریصالح حسن/)ره(از منظر عالّمه طباطبائی قرآنحقیقت تأویل در 

  کِتَابٌ﴿اسبببت:  و تفصبببیل از تجزیه که[ عاری ]حقیقتی .یمکنمی درک ما  ز آنچه، دیگر اسبببت

صِّلَتْ  صّلت/  ﴾یَعْلَمُونَ لِّقَوْمٍ عَرَبِیًّا قُرْآنًا آیَاتُهُ فُ صیل  در مقابل در اینجا «اِحکام» .(3)ف ست  تف . ا

صل  قرآن صیلی ، بوده کامل وحدتی دارای در ا شاهده  آندر  که تفا   شده  آن عارز بعداً، دشو می م

ست  سورة . ا سورة  52 آی  اعراف در  شاره  این نیز به 39 آی  یونس و  و  شدن  سوره  که شده  امر ا

ست  عارضی  امری، دشو می مشاهده  که صورت  بدین آن تدریجی و نزول قرآن شدن  هیآآیه   کتاب. ا

و از  محفوظ در  ایگاهی بلندپایه حقیقت و آن ،و ا زاء تفاصببیل از این دا  اسببت حقیقتی دارای

  ﴾مَّحْفُوظٍ لَوْحٍ فِی * مَّجِیدٌ قُرْآنٌ هُوَ بَلْ﴿: قرآن فرمایل و به دور اسبببتهب ناپاکان دسبببترسبببی
  همان و این (78 ب 79 /واقعهال) ﴾الْمُطَهَّرُونَ إِلَّا یَمَسُّهُ لَّا*  مَّکْنُونٍ کِتَابٍ فِی﴿ ؛(21ب 22 /بروجال)

  نَّاإِ * الْمُبِینِ وَالْکِتَابِ*  حم﴿: است  شده  پوشانده  بر آن« تعربیّ» لباس که، است  «مبین کتاب»

 .(1ب4 /فرخزّال) ﴾حَکِیمٌ لَعَلِیٌّ لَدَیْنَا الْکِتَابِ أُمِّ فِی وَإِنَّهُ * تَعْقِلُونَ لَّعَلَّکُمْ عَرَبِیًّا قُرْآنًا جَعَلْنَاهُ

 دا  است  چیزی، آن مشهود در اندام  و تفصیل  و تجزیه تعربیّ لباس به قرآن شدن  آراسته  پس

: فرمایدمی زمینه در این عالّمه .استقرار دارد همچنان بلند خود در  ایگاه که قرآن و اَصل از حقیقت

آن  و اسببت کرده خواندن  کتاب را آن ،هداشببت بندگانل به که عنایت  خاطر به تعال  خداى لیکن»

 درک ،نداشت دسترس  بدان و بود الکتابامّ در تاکنون که را آنچه بشر تا درآورده تعربیّ لباس بهرا 

  پس .کند رد خدا به را علم آن ،بفهمد تواندنم  هم باز و است  الکتابامّ در هم باز که را آنچه و کند

ست  صل  همان  ،کتاب مبین که در آیه ه ست که آ  قرآنا ست شکار  عربی ا شدن  و ا  ،قبل از نازل 

 خوانده الکتابامّ آن را زخرف ةکه در سببور ن، همامکنون از اغیار ؛ت  در کتاب مکنون داشببتهموقعیّ

 حکم است و  قرآنپس کتاب مبینی که اصل   است.  نامیده آن را لوح محفوظبروج  ةو در سور است  

صیل   آن ست،  خالی از تف ست   چیزیا ست و همانا این    ا شده ا   به منزل قرآنماوراء آنچه که نازل 

است و خال  از تفصیل و تدرج    قرآنپس کتاب مبین که اصل  »: سپس گوید  .«لباس است برای آن 

ست  ست غیر این  ، ا ست براى آن امر     به منزل قرآناین و  ،شده نازل قرآنامرى ا س  ا و همین  لبا

و   نامیمکه ما آن را حقیقت کتاب م است  کتاب مبین ةشدرىشده و بش نازل قرآنمعنا یعن  اینکه 

س     به منزل ست لبا صاحب لباس  ا شد براى حقیقت و نیز به منزل  براى اندام  شد    مثل  و مثال با با

 .(14ب1۶ :2ج، همان) «براى غرز صاحب کالم

، تهظاهر آراس و این بلندپایه حقیقت آن میان تفاوت شدن روشن برای به مَثَل لنسبت ممثّ ببب2

ست  کافی صلی   که بلندی و هدف در کالم شده  آورده مَثَل میان را که تفاوتی ا س  کالم مقصود ا ، تا

شد     قرآن» :اندفرموده زمینه در این. کنید مالحظه شرى  شده و ب ست   کتاب مبین ةنازل   که ما آنا
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یقت براى حق استو مثال  اى اندام صاحب لباسبر استلباس    و به منزل نامیمرا حقیقت کتاب م 

،  دشببومی آورده در کالم که مَثَل .(1۶ :همان) «براى غرز صبباحب کالم اسببتل ثَمَ  و نیز به منزل

را بهتر آشببکار  مطلب مثالآوردن  :الَالمَقَ حُیُوضببِ الُالمِثَ» زیرا؛ اسببتمقصببود  شببدن روشببن برای

؛  ددگرمی بهتر روشن  مطلب، تر باشد دقیق مثال چههر، است  اذهان به بتقری برای مثال. «سازد می

شنونده  صویری  زیرا  سه  آوردخود می در ذهن از مثال که با ت   متکلّم و مطلب آن میان که ایو مقای

صود وی  زودتر به، ددهمی انجام ست  سبب  همین به. بردمی پی مق  هب شیوه  ناز ای کریم قرآن که ا

ستفاده  خوبی ست  کرده ا شد چه  کوچک چه، آوردن از مثال، مطالب تقریب و برای ا  دریغ، بزرگ با

  ﴾هَافَوْقَ فَمَا بَعُوضَة ً مَّا مَثَالً یَضْرِبَ  أَن یَسْتَحْیِی  الَ اللَّهَ إِنَّ﴿: فرمایدمی قرآنخود . است  نورزیده
ضْرِبُهَا  ثَالُالْأَمْ وَتِلْکَ﴿ (؛2۶ /بقرهال) شر ال) ﴾یَتَفَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ نَ ضْرِبُ ﴿ ( و21/ ح  اللّهُ وَیَ

 .(25 /ابراهیم) ﴾یَتَذَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ األَمْثَالَ

 بر مورد گرچه، دارد داللت بر آن ب  بالمطابقه ب  مَثَل لفظ آنچه»: فرمایدمی عالّمه زمینه در این

 را روشبببن مورد مثال و وضبببع زیرا حال؛ دارد از آن حکایتی، حال در عین ولی، ندارد انطباو مثال

  بیانگر  یک  هیچ، یقرآن و بیانات   امر و نهی. قرآن آیات  تمام در ، تأویل  امر  اسبببت همچنین. دکن می

ستند  حقیقت آن کامل شه  یقتحق آن گرچه، نی ست  لوه هابیان و کنار این از گو   ییو خودنما گر ا

  تأویلپس نسبت »: افزاینددیگر می در  ای ایشان. (52بببب 53 :3ج، و.1417طباطبائی، ) «دکنمی

صورت آن    ، شده  تأویلبه آنچه  ست به  سبت معنا سیل  ن صورت ظاهر    آکه به و   :همان) «دشو مین 

25). 

ست  حقیقتی همان تأویل ببببب3 شمه    از آن قرآن معارف تمام که ا ست  گرفته سرچ در   عالّمه. ا

 قرآن این که یابدمیناچار در، نماید تدبّر قرآن در آیات هر کس»: یدگومیامر  این و توضببیح تبیین

 که اسبببت فراتر از آن که حقیقتی ؛دارد تکیه حقیقت ص( بر آن)پیغمبراکرمبر  تدریجی شبببدةنازل

  را لمس آن ب  و چرکین نفسانی یهاهخواست هب ب  آلوده هاییا دست کند را درک نآ عامیانه اذهان

ــُّهُ﴿ :نمایند را مقصبببود  آنچه و هم  یکجا بر پیغمبر فرود آمد حقیقت آن .﴾المُطَّهَروُنالَّاِ ال یَمَس

 .(1۶ :2ج، همان) «و آموختا به ب القدرلیلة ب شب در آن،  ملگی، بود قرآن یینها و مطلب ییغا

 به گرچه، رودشببمار نمی به آیه مدلول که اسببت آن خار ی حقیقت، هر آیه تأویل ،به هر حال

 و وضع حال گرچه، ندارد مطابقی داللت بر مورد مثال مثال که همانگونه. دارد حکایت از آن ایگونه

 مو ب که اسبت  خار ی حقیقت آن، تأویل»: فرمایدمی مهعالّ به همین رو،. سبازد را آشبکار می  آن

 زیچی حقیقت آن .بازگو گردد اییا حادثه ،شبببود معرفتی یا بیان ،ددگرمیحک تا تشبببریع گردیده 



 13 زاده و عبداهلل  عفریصالح حسن/)ره(از منظر عالّمه طباطبائی قرآنحقیقت تأویل در 

  و نشببأت از آن قرآن هایاز بیان هر یک  ز آنکه، کند داللت بر آن صببریحاً قرآن بیان که نیسببت

  «نمایدمی اشبباره و بدان دارد حکایت از آن ایگونه به که اسببت از آن و نیز اثری اسببت ظهور یافته

 .(53 :3ج، همان)

 دستور از نهاد طبیعت ینا، ددهمی «اِسقِنی» دستور که کسی»: فرمایدمی مطلباین  در توضیح

 ایجاب که است  کمال( همان طلب تطبیع) خار ی حقیقت و این است  کمال طالب که استه او برخ

  ای د تا بهکنمی ایجاب که اسببت آن و هم بکوشببد خویل اءو ود و بق بر حفظ د تا انسببانکنمی

سب  غذایو  نماید کتدار ،رفته تحلیل از بدن آنچه ضا  منا ست را  شدن  سیراب و  کند را تقا  درخوا

 .همان() «نمایدصادر  آشامیدنی دننمو دستور فراهم، در نتیجه. دارد

 این که اسببت انسببانی کمال طلب طبیعتِ به، آب نمودن دسببتور فراهم و بازگشببتِ تأویل پس

شارت  واقعیّت دارد و بدان حکایت حقیقت از آن دستور  ،  کهش سورة  82  در تفسیر آی او . نمایدمی ا

 یقت حق از است عبارت قرآن عرف در تأویل»: فرمایدمی« صَبراً عَلَیهِ عتَسطِ ا لَممَ یلٌأوِتَ کَذلِ»یعنی 

ست  آن نمتضمّ  چیزى هر که ست  آن به برگشتل  و آن بر مبتن  و ودش و ا  خواب تأویل مانند؛ ا

ست  «آن تعبیر» معناى به که ست  «آن مالک» همان که حکم تأویل و ا  زا عبارت که فعل تأویل و ا

صلحت » ست  «آن واقع  علّت» واقعه تأویل و، «آن حقیق  غایت و م ست  همچنین و ا   اى هر در ا

 (.37۶ :13 ج، همان) «شود استعمال که دیگرى

ضیح  شاید بهترین  شان    درک برای تو صود ای شد  عبارت همین« تأویل» از مق هر   تأویل»که  با

ساس  مایه، چیزی ست  آن و ا سته برخ از آن که چیز ا را  آن و هدف پایهو  دکنمی شت بازگ و بدان ا

شکیل  ست  تعبیر آن همان یارؤ تأویل برای مثال. ددهمی ت  اماحک) حُکم تأویل. دشو می انجام که ا

  تابع شببرعی زیرا احکام؛ اسببت حکم آن تشببریع و مقتضببی کمال و وضببعی( همان تکلیفی، شببرعی

و   وضعی  چه. است  گردیده احکام آن تشریع  مو ب هامالک همان کهند اَواقعی هایو مالک مصالح 

؛ است آن و غایت مصلحت هم ،(دشو مییا  شده  انجام که و کاری هر عمل) فعل تأویل و تکلیفی چه

صلحت   داعیّ مگر آنکه، ددهمین انجام کاری زیرا عاقل شته  م شد و   دا   لتأوی. کند را دنبال هدفیبا

 داشببته دسببت آن و ود آمدن در به دارد که و سببببی علّتپدید شببود( نیز  که ایهر حادثه) واقعه

 و ودی در چارچوب ب  هر چیزی تأویل پس. است حادثه آن تأویل ةآورندو ود به علّت همان. است

همان،  ) «ددهمی را تشکیل آن اصلی و غایت و ودی هدف که چیز است آن  و پای مایه همان ب  آن

 شمارد.به همین معنا برمی قرآندر تمام آیات را  تأویل عالّمه .(49: 3ج

 در آیات عالّمهقول  تطبیقـ 4
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  لِّقَوْمٍ وَرَحْمَة  هُدًى عِلْمٍ عَلَى فَصَّلْنَاهُ بِکِتَابٍ جِئْنَاهُم وَلَقَدْ﴿: 52ببب53 آی  اعراف سورةببب 1

 سُلُرُ جَاءتْ قَدْ قَبْلُ مِن نَسُوهُ الَّذِینَ یَقُولُ تَأْوِیلُهُ یَأْتِی یَوْمَ تَأْوِیلَهُ إِالَّ یَنظُرُونَ هَلْ*  یُؤْمِنُونَ

 .﴾..بِالْحَقِّ رَبِّنَا

سیر این  عالّمه زیرا ؛ ددگرمیبر کتاب تمام به «هیلَأوِتَ یأتِیَ ومَیَ»ضمیر در  »: یدگومی تاآی در تف

ص « تأویل» ست  حقیقتی همان قرآن طالحدر ا یا  شد یا خَبَری بامیحُک خواه، کرده تکیه بر آن که ا

نه همان ، هر چیز دیگر باطن   که  گو ثال  ظاهر بر  ثَّل  و مِ  الَّإِ ونرُظُنُیَ لهَ » و معنی دارد تکیه  بر مُمَ

 است ودهب قرار گرفته قرآن و انگیزة همای را که  ز حقیقتی، کشندمی انتظار چه که است آن« هیلَأوِتَ

 .(137 :8 ج، همان) «بینندرا می آن عیانه خود ب با چشم و اکنون

 .﴾صَبْرًا عَّلَیْهِ تَسْتَطِع لَمْ مَا بِتَأْوِیلِ سَأُنَبِّئُکَ﴿: 78 آی  کهش ةسورب 2

 نغیر از آ است  دیگری صورت ، آیه در این تأویلمقصود از  »: فرمایدمی آیه در تفسیر این  عالّمه

  در آی «سبببفینه خرو» از موسبببی. بود کرده دریافت شبببده انجام از کارهای موسبببی که صبببورت

شینان    شدن  غرو. (71 /،کهشال) ﴾إِمْرًا شَیْئًا  جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَهَا لِتُغْرِقَ أَخَرَقْتَهَا﴿   و نکوهیده سرن

  أَمَّا﴿: او گفت داد و به را نشببان دیگر آن صببورت او هنمایار ولی ،بود کرده دریافت کار را آن بودن

سَاکِینَ  فَکَانَتْ السََِّّينَةَةُ  کُلَّ یَأْخُذُ مَّلِکٌ وَرَاءَهُم وَکَانَ أَعِیبَهَا أَنْ فَأَرَدتُّ الْبَحْرِ فِی یَعْمَلُونَ لِمَ

تا   سازم  را معیوب آن خواستم  .کار بودند در دریا مشغول  هبود ک بینوایانی مال کشتی  :غَصْبًا  سَينَةَة ً

شاه  شتی  بود آنان دنبال به که ستمکاری  پاد صبانه  سالم  و هر ک از ، داددر اختیار خود قرار می را غا

سبت  بود که خدمتی سپ .﴾نظر کند صرف  آن صد زیان و  دادم انجام آنان به ن سانی ق  سی مو. نبود ر

شتن  بارةدر سًا  أَقَتَلْتَ﴿: بود که کرده دریافت چنین طفل ک   شَیْئًا  ئْتَجِ لَّقَدْ نَفْسٍ بِغَیْرِ زَکِیَّةً نَفْ

  فَکَانَ الْغُلَامُ وَأَمَّا﴿: داد و گفت ارایه وی دیگر را به صورت موسی راهنمای اامّ ،(74 /کهشال) ﴾نُّکْرًا

ــِینَ  مُؤْمِنَیْنِ أَبَوَاهُ نَا   * وَکُفْرًا طُغْیَانًا   یُرْهِقَهُمَا  أَن افَخَش   ةاً زَکًَ مِّنْهُ  خَیْرًا رَبُّهُمَا  یُبْدِلَهُمَا   أَن فَأَرَدْ

آورد و   سببتوه را به پدر و مادر خویل داشببت امکان در بزرگی بود که مو ودی طفل :رُحْماً وَأَقْرَبَ

.  (80)همان/ ﴾عطا فرماید آنان تر از او را بههربانتا خداوند بهتر و م خواسبببتیم. بکشببباند  تباهی  به 

  ﴾جْرًاأَ عَلَیْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ﴿: کرد کهمی تصوّر دیوار چنین بر پا داشتن دربارة موسی همچنین
 مزدی، دیوار برپا داشبببتن  بهتر بود برای، قریه  اهل  نکردن ییپذیرا  در مقابل  یعنی؛ . (77 همان/ )

 کار را بیان   آن حقیقی و ه ، موسبببی ا راهنمای امّ  د!مانَ  می سبببفیهانه   کاری به   گرنه کنی! و یافت  در
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  وَکَانَ هُمَالَّ کَنزٌ تَحْتَهُ وَکَانَ الْمَدنيةَةِ فِی یَتِیمَیْنِ لِغُلَامَیْنِ فَکَانَ الْجِدَارُ وَأَمَّا﴿: او گفت و به داشت

شُدَّهُمَا  یَبْلُغَا أَنْ رَبُّکَ فَأَرَادَ صَالِحًا  أَبُوهُمَا سْتَخْرِجَا  أَ در زیر دیوار  ...:رَّبِّکَ مِّن رَحْمَة  کَنزَهُمَا وَیَ

 نجگ تا آن  اسبببتوخ پروردگارت ، داشبببتند  پدر نیکوکاری  . بود دو یتیم از آنِ بود که  نهفته  گنجی

  پس»: یدگومی در پایان عالّمه .(82 ان/)هم «شود آورده بیرون دو یتیم آن بماند و بر دست محفوظ

 خویل اصلی  و عنوان واقعی صورت  به هر چیزی بازگشت ، است  آیات در این تأویلمقصود از   آنچه

 .(23 ـ24 :3ج و.،1417طباطبائی، ) «عالج و فَصد به، تأدیب به ضَرب مانند بازگشت ؛است

 از خود شببروع شببده انجام کارهای تو یه در مقام موسببی اسببتاد و راهنمای آنکه تو ّه  الب

 :  مثال ؛ براینمودمی خدا منتهی و به کردمی

 کُلَّ یَأْخُذُ مَّلِکٌ وَرَاءَهُم وَکَانَ أَعِیبَهَا أَنْ أَرَدتُّفَ﴿: یدگومی سفینه  غرو دربارة نلست  بببب1

 .﴾باشد در امان ز گزند طاغوتا، زدهرا آسیب تا آن خواستم :غَصْباً سَينَةَة 
شِینَا ﴿: یدگومی غالم قتل دربارة سپس  بببب 2   رَبُّهُمَا یُبْدِلَهُمَا أَن فَأَرَدْنَا * ...یُرْهِقَهُمَا أَن فَخَ

شتیم  آن بیم ...:مِّنْهُ خَیْرًا ستیم ...گردد بر پدر و مادر چیره که دا  نانآ به بهتر از او را تا خداوند خوا

 .﴾فرماید عطا
 .است رانده سلن  مع با عنوان بلکه، نگفته تنها از خود سلن

ست  کرده خدا گزارش از صرفاً ، در پایان بببب3   فَأَرَادَ﴿: یدگومی  دار چنین دربارة مثالبرای  ؛ا

شُدَّهُمَا  یَبْلُغَا أَنْ رَبُّکَ سْتَخْرِجَا  أَ  به هاآن که تو خواسببت خدای پس :رَّبِّکَ مِّن رَحْمَة  کَنزَهُمَا وَیَ

شد و بلوغ  حدّ سند و گنج  ر ستلراج  بر ست  رحمتی هم این .نمایند خود را ا   .﴾...تو خدای از  انب ا
 .﴾...أَمْرِی عَنْ هُعلّتفَ وَمَا...﴿: یدگومید و کنمی تولیّئمس نفی از خود ،ترتیب بدین

 گیرینتیجه

  قالب در کریم قرآن در که معارفی و مطالب که است آن تأویل مورد رد (ره) عالّمه  نظریّ حاصل

شه  ،شده  بیان الفاظ ست   تعلّقم دیگرمیعال به که دارد حقیقتی در ری  آن  فتیالتنزّ قرآن الفاظ وا

ست  حقیقت ست  ممثل با مثال رابط  ،حقیقت آن با اشرابطه و ا   هاتمثیل در که گونههمان یعنی ؛ا

  هم کریم قرآن الفاظ کار .نیست  اشاره  از بیل نظر مورد مقصود  با ما سلن   رابط هاالمثلضرب  یا و
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 از .کنند تسهیل  و نزدیک ما برای ،دارد قرار الفاظ ورای در که را یتأویل حقایق آن فهم که است  آن

  اب ما که حصببولی معارف و ددهمی تشببکیل را قرآن اصببلی حقیقت تأویل ،عالّمه نظر طبق که آنجا

  المع در متعالی هاییحقیقت از شدهنازل ایمرتبه ،آوریممی دسته ب الفاظ شبک  طریق از خود لعق

 که نیسببت ایآیه هیچ و اسببت تأویل دارای قرآن آیات تمام که بگیریم نتیجه باید پس ،اسببت برتر

شته  تأویل شد  ندا صلی آیات   با ست که   تأویلهمان  قرآنو حقیقت ا   و درخار ی دا عینیّتآیات ا

 .است  را شامل  قرآن تمام ، بلکهنیست  متشابه  آیات ملصوص  تأویل. ددگرمیبه آن بر قرآنمفاهیم 

امور  لاز قبی ، بلکهباشببد بوده و عبارات الفاظ تا مدلول ذهنی( نیسببت معانی) مفاهیم از قبیل تأویل

 .دارد عینیّت که است خار ی

 و مآخذ منابع

 .کریم قرآن

. تحقیق عل  عبدالبارى روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم و.(. 1415، سیّد محمود. ) آلوس  

 عطیّه. چاپ اوّل. بیروت: دارالکتب العلمیّه.

 .حمن عمیرهچاپ عبدالرّ :بیروت .الکبیر فسیرالتّ و.(.1408) ، احمدبن عبدالحلیم..تیمیهابن

 .بیروت .فسیرالتّ لمالمسیر فی ع زاد و.(.1404. )، عبدالرّحمن وزیابن

 .اتهچاپ عبداللّه محمود شحّقاهره:  .تفسیر مقاتل م.(.1989) .مقاتل سلیمان،بنا

 .دار صادربیروت:  .العربلسان و.(.1414. )بن مکرم محمّد، منظورابن

 .بیروت .الفهرست و.(.1411. )، ابوالفرج محمّدندیمابن

 .44ب49  ص .۶ . شعرفتم «.قرآن تأویل» (.تابیاکبر. )ابایی، علیب

 .عبالشّ قاهره: دار(. 19۶9) .هسالمیّالمعارف اإلًدائر

 الفاتحه و مطالع فاسیر مع تفسیرالتّجامع ةممقدّ و.(.1405. )محمّد بنحسین راغب اصفهانی،  

 .حسن فرحات چاپ احمدکویت:  .البقره

  . تحقیق عدنان داوودی.قرآن مفردات الفاظو.(. 141۶بببببببببببببببببببببببببببببببببب . )                                       

 ه.امیّالشّ بیروت: الدار

 .سالمیالمدار اإل دار . بیروت:مناهل العرفان م.(.2001عبدالعظیم. ) محمّدزرقانی، 

ضل ابر  محمّدچاپ  .قرآنتقان فی علوم الاإل(. 13۶3) .حمنعبدالرّسیوطی،   چاپ قم:  .اهیمابوالف

 .افست
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دفتر انتشارات اسالمی،     قم: .قرآنالمیزان فی تفسیر ال . و.(1417) .حسین محمّدسیّد  ، طباطبائی

 .سینمدرّ   امع

سن. )      ضل بن ح س ، ف سیر ال  (.1372طبر    واد بالغ .محمّد . تحقیققرآنمجمع البیان فى تف

 .خسرو: انتشارات ناصر تهران چاپ سوم.

 .میالمکتب اإلسال :بیروت .العقَدًًالطحةاوية و.(.1391. )أحمد  عفربیأ، هاویطحّ

کتابفروشببی   ید احمد الحسببینی. تهران:السببّ . تحقیقالبحرینمجمع(. 13۶2ین. )طریحی، فلرالدّ

 .مرتضوی

یل  ال یدی، خل تاب العین   و.(.1414بن أحمد. )  فراه یب ک ه  . تحقیقترت و ابراهیم میدی الملزوم

 .قم: انتشارات اسوه السامرائی.
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