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  چکیده:

 مقدمه«صاحب کتاب  »ابوالحسن شریف عاملی اصفهانی« ،ران شیعی در قرن دوازدهمی از مفسکی

نوشته و خود  قرآناي بر تفسیر  مقدمهاست. وي این اثر را به عنوان  »االسرار اتاالنوار و مشک آتمر

ه تفسیر را به پایان نرسانده است. عاملی در این اثر، اهتمام خود را بر گرد آوري روایات باطنی و البتّ

 یتأویلی به ترتیب الفبا ، معناي قرآنواژه ي  1200و در حجم عمده کتاب، براي حدود  ی قرار دادهتأویل

استوار بر یک سري مبانی علمی و اعتقادي  ،ط اوبر مبناي روایات ارائه داده است. انتخاب روایات توس

روایات،  یت، حجقرآن ظواهر ، حجیتقرآن ناپذیري بوده که می توان به مواردي چون اعتقاد به تحریف

 از لحاظ نظومه آثار شیعی وکتاب مذکور در ماساس اشاره کرد.  بی اجتهاد از مند و پرهیز ضابطه اجتهاد

، براي پر کردن مؤلّفي دارد و بنا به تصریح یا کمتر ط، جایگاه متوسبعد از خود تفاسیراثر گذاري بر 

پژوهان  قرآنات . در عین حال، نظریشده است تألیفخأل موجود در عصر وي نسبت به این روایات 

ت دارد.یبی مبانی عاملی اصفهانی اهماصاحب نظر و اثر هستند، در ارزی تأویلمورد معاصر که در  
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  لهأطرح مس -1

است و محقّقان شیعه و سنّی به   ی مطرح بودهقرآنکریم از دیرباز در مباحث  قرآنو باطن  تأویل

با این رویکرد ی شیع یکی از تفاسیراند.  بررسی و واکاوي زوایاي مختلف این امر عنایت و اهتمام داشته

ه است که البتّ ابوالحسن عاملی اصفهانی اثر »ت االنوار و مشکات االسرارآمر«در قرن دوازدهم هجري، 

  به چاپ رسیده است. ي کتاب مقدمه مورد استفاده نیست و صرفاًبخش تفسیري آن در دسترس و 

انگیزه ي خود از  در بیان هدف و و ی استتأویلتفسیري عاملی در این اثر، آوردن روایات  درویکر

ال مهم این است که ؤ] س 7ص )،1419( کید دارد. [عاملی اصفهانیأکتابش، بر این نکته اصرار و ت تألیف

رف آیا ص کرده است؟ ذکرچه مبانی علمی یا اعتقادي، روایات خود را  بر پایه ي کتاباین عاملی در 

نظر داشته است؟ یا این که بر اساس  را مد دیگرعالمان  هیبه دلیل بی توج یحفظ روایات از فراموش

 ،ال دیگر این که این مبانی تا چه حدؤ، دست به انتخاب و گزینش زده است؟ سیمبانی و پیش فرضهای

ابل قبول و با مبانی فکري امامان معصوم (ع) منطبق است؟ در صورت انطباق و ارزش این مبانی، خود ق

  ی شیعه می گشاید؟قرآنتفسیر یا علوم  حوزه يکتاب چه جایگاه و اندازه اي دارد و چه مشکالتی را از 

هاي گزارش شده در  تأویلمبانی عاملی اصفهانی در انتخاب روایات و نیز  بر در این مقاله با تکیه

  االت فوق می پردازیم.ؤی، به پاسخ سقرآنکتابش ذیل واژگان 

  

  مقدمه -2

ت تحقیق ه به محوریو به ویژه با توج قرآن تأویلقبل از پرداختن به مبانی عاملی اصفهانی درباره ي 

ماتی الزم است.بر کتاب مرآت االنوار وي، برخی توضیحات مقد  

  مرآت االنوار مقدمهعاملی اصفهانی و کتاب  - 2-1
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ي جبران کاستی آثار  مجید و با انگیزه قرآناي از روایات مربوط به باطن  این کتاب به صورت مجموعه

پرداخته است.  قرآنبرخی مفسران پیشین در این باره به نگارش درآمده و از این رو، کمتر به ظاهر 

و همراه دانستن باطن و ظاهر آن، نزد مؤلّف به عنوان یکی از  قرآنهرچند التزام به حجیت ظاهر 

ابوالحسن «نام کامل مؤلّف،  ]20و  15 )، ص1419([عاملی اصفهانی هاي او است. فرض مسلّمات و پیش

بن شیخ محمد طاهر بن شیخ عبدالحمید بن موسى بن على بن معتوق بن عبدالحمید فتونى نباطى عاملى 

و در اصفهان و نجف شد بعدها ساکن نجف اشرف  که ه. ق. اصفهان است 1070متولد »اصفهانى غروى

، )1403( [آقابزرگ تهرانی ه. ق. 1140حدود  سال از محضر علما و دانشمندانی بنام بهره برد. وفات او 

/ 3، )1371( ؛ عقیقی بخشایشی211، )1369( [مدرس تبریزي .ه. ق 1138 و بنا به برخی منابع ]4/262

  ]1933ش  113/ 4اند. [آقابزرگ تهرانی، محلّ دفنش را نجف اشرف نوشتهو  بود ] در نجف اشرف411

]، 1/149ي او عبارتند از: علّامه محمدباقر مجلسى [آقابزرگ تهرانی،  برخی از اساتید و مشایخ اجازه

بن یوسف بحرانی ]، احمد بن محمد 1/199آبادى اصفهانی [همو،  امیرمحمدصالح بن عبدالواسع خاتون

 قمى عباسصفی الدین بن فخرالدین طریحی [ ]435 ي شماره ،443 و 442 ،)1406( صدر سیدحسن[

چنین  او هم .]پیشیناهللا بن عبداهللا موسوي جزائرى [پیشین] شیخ حرّ عاملى [ ] سید نعمت1/52 ،(بی تا)

دي در زمینه هاي فقه وي آثار متعد. است ي روایت داشته  از شاگردان فیض کاشانی بوده و از وي اجازه

افقه المحدثین، اکمل الرّبانیین، الشریف، «میرزاحسین نورى، او را به  کرده است. تألیفو علوم اسالمی 

العالم العامل «؛ سیدحسن صدر، پیشین] و 385/ 3[ر.ك: همو، » العدل، افضل اهل عصره و اطولهم باعاً

شیخ  و وصف کرده» ...جلیل القدر عظیم الشأن افضل اهل عصره فیما اعلمالفاضل الکامل المدقّق العالمۀ 

  ]107، (بی تا) بحرانییوسف کند [ معرّفی می» محقّق، مدقّق، ثقۀ، صالح و عدل«یوسف بحرانی وي را 

اند.  دانسته» تفسیر«، این کتاب را ]265و  20/264[همو،  و آقابزرگ تهرانی] پیشین[میرزاحسین نوري 

ین کریم به قلم عاملی اصفهانی به دست نیامده است. آقابزرگ نیز به ا قرآنکه تفسیر کاملی از حال آن 

بر حسب تتبع خود او، حداکثر میزان تفسیري که از گزارش دو ] و 20/264[همو،  موضوع اذعان دارد

ي  ي میرزا محمد تهرانی عسکري در سامراء و دیگري در کتابخانه یکی در کتابخانه -ي موجود  نسخه
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آید، در  به دست می -الغطاء [در نجف]، که صاحب الذریعۀ هر دو نسخه را دیده عالمه شیخ على کاشف

می باشد [همان].  ي چهارم) می عمران، نساء (تا آیه فاتحه، بقره (تا اواسط)، آل هاي مجموع شامل سوره

  ي تفسیر است. مقدمهنیست، بلکه  موجود، تفسیر اثر، تفسیر بوده است، اما این کتابتوان گفت 

یا تفسیر،  ي یک کتاب مقدمهاندازد. زیرا معموالً  می مقدمهي  آن را از قواره ،البتّه حجم زیاد متن کنونی

نیز طلبد و هنگام چاپ  موجود خود یک مجلّد مستقل را می ي مقدمهرود، ولی  از صد صفحه فراتر نمی

 قرآنواژگان از  3کلمه 1200 حدود ي سوم، به بیان تأویالت مقدمهي دوم از  چنین شده است. در مقاله

کردن این قسمت،  با جدا وصفحه در قطع وزیري) پرداخته  436صفحه در قطع رحلی و  278(حدود 

قبل از  به نظر ما قسمت اولِ ید.ي معمول در تفاسیر خواهد رس مقدمهي یک  مانده به اندازه حجم باقی

شاید  وبوده و واژگان در حکم کلید ورود به اصل تفسیر در این متن قرار داده شده  مقدمه ،نامه این واژه

دهی کتاب،  در شکل مؤلّف شد. یافت، به پایان آخرین جلد انتقال داده می اگر تمام تفسیر نگارش می

را انتخاب کرده و » فایده -فصل«و در بخش خاتمه قالب » فصل -مقاله -مقدمه«ساختاري به ترتیبِ 

   . 4مطالب مربوط به یک موضوع را با نظم و تقسیم در عناوین فوق چیده است

دانسته یا به نحوي  ها را مناسب می که آن -ي تفسیر خود به منابعی  مقدمه تألیفعاملی اصفهانی در   

توان به کتب روایی شیعه (مانند کتاب سلیم بن قیس هاللى کوفى،  مراجعه کرده که می - مورد نیاز بوده

عه (نظیر تفسیر فرات ی، آثار شیخ صدوق)، و از تفاسیر شیالمحاسن برقی، الکافی کلینی، رجال کشّ

مجمع البیان طبرسی)؛ از منابع اعتقادي و کالمی شیعه و همچنین ، تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، کوفی

(مانند فخر رازي و ثعلبی) و منابع روایی آنان (مانند صحاح ستّه، مسند احمد بن  تفاسیر اهل سنّت

  .5حنبل، مستدرك حاکم نیشابوري) اشاره کرد

                                                             
ریشه یا نزدیک به هم نیز  پرداخته است، به عنوان مثال  ي هم دو یا چند واژه البتّه این تعداد مربوط به مداخل است، گاه ذیل یک مدخل به بیان 3
 ]534[ص » الوعی و الواعیۀ«] یا  132[ر.ك. ص »  األول و األولون و األولی«
با روایات باطنی،  کتاب ر.ك. معارف، مجید و مروجی، لیال السادات؛ مقاله: عاملی اصفهانی و تعاملو ساختار  مشخصات مؤلّفجهت اطالع از  4

  .1391، پاییز و زمستان 8حدیث پژوهی، شماره 
ي موجود بدان ارجاع یا  کنیم، صرفاً کتبی است که او در مقدمه مؤلّف بیان می» منابع«چه به عنوان  رسی به اصل تفسیر، آن به دلیل عدم دست ٥

 شناختی دیگر به دست آورده ایم. منابع با استفاده از منابع کتاب  آناستناد داده و از جستجوي صفحه به صفحه در کتاب، و تکمیل مشخّصات 
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نظر نگارنده می تواند کتاب را از حالت نظريِ صرف خارج کند و در دسترس و نکته اي که به 

است، » واژه نامه تأویلی از قرآن کریم«معرض استفاده ي علمی بیشتر قرار دهد، نگاه به آن به عنوان یک 

ی از که شاید تاکنون مورد توجه نبوده و با بررسی نگارنده در مورد پیشینه ي آثار مرتبط، نمونه ي کامل

صی عربی، تألیف کتب لغات تخصمنابع عمومی واژه شناسی  در کنار از دیرباز 6آن به دست نیامده است.

بحث الفاظ و نیز منابع تفسیري و علوم قرآنی اکثر در و قرآنی و روایات مورد اهتمام علما و مؤلّفان بوده 

. اما این معانی در جنبه ي ظاهر تمشهود اسبه عنوان باب ورود به تفسیر هر سوره معانی لغات قرآنی 

مقدمۀ تفسیر مرآت األنوار و مشکات «ا در کتاب تا حد زیادي به عملکرد لغویان نزدیک است. امو الفاظ 

به ماتی، در مقاله ي مستقل و طوالنی به تأویل الفاظ قرآن کریم ی و مقددر کنار مباحث کلّ» األسرار

اقدامی که مشابه آن در ؛ بر اساس روایات رسیده پرداخته استترتیب الفبا (به مانند معاجم لغوي) و 

  ریشه یابی لغوي و بیان اشتقاقات و معناي کلمه در آیه بوده است. اًکمتر کتابی دیده شده و نهایت

  در کتاب مرآت االنوار تأویلجایگاه  - 2-2

دهی است تا تفسیر  تر تأویل و مصداق بیش«پژوهان  قرآني یکی از  هاألنوار به گفت تمحتواي کتاب مرآ

در گردآوري  مؤلّفبا توجه به روش  ]281)، ص1385[محمدحسین برومند ( » سوم و متداولبه معنی مر

ی، ممکن است تصور شود که وي تنها به روایات اتّکا داشته و جز آن قرآنروایات باطنی و بیان تأویالت 

راه و مرجع دیگري براي رسیدن به مقصود خود نپیموده است. این تصور با در نظر گرفتن عصر حیات 

 شود. است، تقویت می زمانکه با تفکّر و گرایش اخباري و روش خاص آنان در برخورد با روایات هم او

ي  دربارهآیا تري الزم است که آیا این گونه بوده است؟ و در این صورت،  بررسی دقیقاز این جهت، 

، سکوت کرده است؟ یا با استفاده از این روایات، به مالکی براي که روایتی در بیان بطن آن نرسیدهآیاتی 

بر خود مقرّر «نویسد:  آید که می آن گونه که از سخن مؤلّف در سرآغاز نیز برمی ؟تأویل دست یافته است

                                                                                                                                                                                         
  

، به راهنمایی سید بابک 1381در سال  تهران شمال واحد اسالمی آزاد دانشگاهنامه خانم مریم جمشیدي در مقطع کارشناسی ارشد  پایان  ٦
به انجام رسیده و » ي وجوه تأویلی الفاظ قرآن کریم از حرف الف تا جیم کتاب مرآة األنوار ترجمه«ي حمید رضا مستفید با عنوان  فرزانه و مشاوره

  کرد غالب بر آن، لغوي است.  روي
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بر وفق اخبار عام  -ام در مورد آیاتی که نص خاصی نیافتم که آن را تفسیر کند، در تفسیر آن آیه  کرده

 ] 7 )، ص1419([عاملی اصفهانی» اجتهاد کنم. - مطلقی که تفسیر آن آیات را بتوان به دست آورد

هاى عامى که در غیر مورد  یر تأویلسا«ي سوم کتاب خود با عنوان  مقدمهدر مقاله ي دوم از  مؤلّف

، »گیرند ي مربوط به خود بیش از یک موضع را در بر می خود نیز جریان دارند و با نصوص و ادلّه

و بلکه کلّ کتاب را به این موضوع اختصاص داده، به ترتیب حروف الفبا به  مقدمهترین حجم این  بیش

ل هر حرف، واژگان را به روش معجمی چیده است. پردازد و ذی ی میقرآنشرح و توضیح واژگان مهم 

ي خود او  کند. البتّه به گفته ها یافته است، اشاره می ي آن وي در شرح کلمات به بطن و تأویلی که درباره

 در برخی موارد به روایتی دست نیافته و با روش خود، به اجتهاد دست زده است.

  جایگاه کتاب در منظومه ي آثار شیعی -3- 2 

ي علمی شیعی، با سکوتی شگفت روبرو  األنوار در جامعه تي کتاب مرآ جایگاه و مرتبه بررسی در

شویم، نه تنها در سخن و نوشتار، بلکه در عمل نیز وضعیت موجود بودن کتاب و چاپ آن در آغاز  می

 ي آن مهمقدی به عنوان و حتّ ث نوري،به توصیه ي محد د هاشم بحرانیدات تفسیر البرهان سیمجلّ

همچنین  .انگیز استپرسش بر د پیش از جلد اول]، مجلّ)1416( [ر.ك. بحرانی کتاب توسط ناشر نخست

و از سوي دیگر عدم تالش عالمان شیعی براي یافتن متن،  ،و عدم گزارش علّت آنتفسیر نقص نگارش 

مورد  ،هایی از آن عبارات و جملهکم نقل یا استناد به  این کتاب بر آثار بعد از خود و دستنداشتن و تأثیر 

، مؤلّفبا وجود ستودن شخص  در منابع تراجم نیز قابل توجه است، چگونگی معرّفی کتاب ابهام است.

در معرّفی معاصر ی برخی نویسندگان حتّ مورد خود کتاب و توصیه اي به مطالعه ي آن ندارند. درمدحی 

ستوده اند، راجع به خود کتاب با او را را برشمرده و  هنویسند، با آن که شخصیت علمی و تألیفات کتاب

و » ترین نگاه تأویلی ـ باطنی به آیات افراطی«ي مثبت و تأیید ننگریسته و از عباراتی نظیر  دیده

ي این نوع عملکرد به  استفاده کرده تا مرتبط دانستن ریشه» ناپذیرفتنی بودن موارد بسیاري از آن«

  ]208  ص ،)1379( راد رفته اند. [ر.ك. مهدويهاي غالیان پیش  اندیشه
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األنوار می توان به ناقص بودن یا مفقود شدن  تتوجهی عالمان شیعی به مرآ در بررسی عوامل کم

ي بعد باطنی در مباحث کتاب، تأخّر زمانی از منابع روایی و مفید یا مرتبط نبودن  بخش تفسیري، غلبه

  علوم اسالمی اشاره کرد.مباحث کتاب براي یک حوزه ي مشخص از 

و  شیعیانر باطنی تفکّ نوع موجب اظهار نظرهایی درباره اثردر میان نویسندگان غیر شیعی نیز این 

عبدالعظیم  ؛2/46، )1976( ذهبیمحمدحسین [نمونه ر.ك. م ساختن آنان به تفسیر حزبی قرآن شده همتّ

، قلمداد کتاب این یک سویه بهنگاه که ناشی از  ]29، )1383( گلدزیهرایگناس  ؛2/77، )1995( زرقانی

  ات مؤلّف آن به جامعه ي علمی شیعی است.و تعمیم نظری ن به عنوان مرجع مهم تفسیري امامیهآکردن 

  

  از دیدگاه عاملی اصفهانی تأویلمبانی  -3

، مبانی کالمیات علمی یک اندیشمند است که می تواند شامل ، پیش فرضها و بدیهیمنظور از مبانی

است که  مؤلّفی تاریخی باشد. در این نوشتار، منظور ما مبانی علمی یا حتّ ،اعتقادي، علمی و روشی

  ت آن به عنوان کتاب الهی، و روایات و اعتبار آنها است.و ماهی قرآنشامل اعتقادات وي نسبت به 

انجام شده را ناروا  تأویلضوابط و معیارهایی قائل اند و بدون رعایت آن،  ،تأویلشناسان براي  قرآن 

مهه به و مذموم و بلکه باطل می دانند. عاملی اصفهانی نیز با توجبدون قاعده و مبنا  ،ي موجود مقد

در انگیزه ي نگارش اثر، هدف مستند به روایات است.  اوت تأویالبسیاري از نزده و  تأویلدست به 

روایات ي مطرح می کند و بنابراین از محدوده  قرآن تأویلرا جمع روایات رسیده درباره بطن و  خود

حال این  !تصریح دارد و اجتهاد وي محرز است تأویلفراتر نخواهد رفت. در عین حال به اجتهاد در 

؟ آیا چگونه است قرآن تأویلعملکرد عاملی اصفهانی و مبانی وي در پرسش در خور بررسی است که 

ی براي یک آیه در روایات، آن را ذکر کرده است؟ براي تأویلبدون ضابطه و به صرف مشاهده ي بیان 

  مواردي که از روایات به دست نمی آید، چه ساز و کار و مبنایی را در نظر داشته است؟

  :ذکر است قابل تأویلی وقرآنعلوم در  مؤلّفموارد زیر به عنوان مبانی از مطالعه ي مرآت األنوار، 
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  قرآنتحریف ناپذیري  - 3-1

ی وارد قرآن، عالمان قرآنو روایات حاکی از وقوع تحریف در جریان جمع  قرآندر مورد تحریف 

بحث شده و نظریبراي ثبت هر  و شاهد گرفتنقرآن ه اي با استناد به روایات جمع ات مختلفی دارند. عد

در این اخبار، اصل آن را  موجود با بیان تناقض و ضعف ، به اسقاط برخی آیات اعتقاد دارند و برخیآیه

 محمدهادي، معرفت،. ك.ر گروه دو آراي از اطالع جهت[ را نبوي می دانند. قرآنال برده و جمع ؤزیر س

 از منابعن آ ذکر نمونه هاينیز با اشاره به این روایات و  عاملی اصفهانی ]القرآن جمع مبحث ،)1390(

مطرح شده در روایات مذکور را به اختالف قرائت بر می گرداند و از حوزه ي ت، اختالفات اهل سنّ

دوم به بیان پاره اي از روایات جمع  ي مقدمهدر فصل دوم  خارج می داند. وي قرآنف پذیري یتحر

و  قرآنبیان بخشی از روایات وارده در جمع «می پردازد. وي عنوان این فصل را چنین آورده:  قرآن

سپس موارد » ییر آن و اختالف در آن، از میان روایاتی که مخالفان در کتب خود نقل کرده اندکاستی و تغ

نان در این موضوع بی شمار آاخبار «ت را آورده و به عنوان نظر خود می گوید: دي از کتب اهل سنّمتعد

ا چنین بر می آید و از آنه ن نیز بسیار است به نحوي که امکان جمع نیز وجود نداردآاست و اختالف در 

) نبوده بلکه ابوبکر و سپس عمر و لی اهللا علیه و آلهی که اکنون در دست ماست، جمع نبی (صقرآنکه 

ب ساخت ن را به اتمام رساند و به ترتیب کنونی، مرتّآبوده اند و عثمان جمع  قرآني جمع عثمان متصد

ت به نقش علی (ع) در اشاره منابع اهل سنّ] وي در ادامه به عدم 70[همو، ..» . و همچنین زید بن ثابت

می  دي از شواهد روایی و تاریخی در این زمینه را یادآوراعتراض کرده و موارد متعد قرآنجریان جمع 

  ]71. [همو،شود

است، و اینکه آیاتی به دلیل  قرآن، موضوع تحریف قرآنجمع روایات نکته ي مهم درباره ي گفته شد 

ساقط گشته است! عاملی با اشاره به این روایات، به توضیح  قرآنعدم وجود دو شاهد رد شده و لذا از 

بن آنها می پردازد و ذیل تعدادي از آنها، تحریف هاي مورد اد عا در روایت را به اختالف قرائت ابی

مراد ما از ذکر این اخبار، «در پایان نتیجه می گیرد که: ] 73کعب و زید بن ثابت بر می گرداند. [همو، 
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است و زیانی ندارد که بعضی از این اخبار را به  قرآندرست شمردن دعوي وقوع بعضی تغییرات در 

  ]73[همو، » کنیم. تأویل[اختالف] قرائت و مانند آن 

  

3-2 - قرآنیت ظواهر حج  

تأکید  قرآنالسالم) به همراهی ظاهر و باطن  بزرگان امامیه با استفاده از روایات معصومان (علیهم

األنوار کتابی است که با انگیزه و  تپیش از این گفتیم مرآاند.  داشته، حجیت ظواهر آن را انکار نکرده

کریم و تبیین ارتباط آن با امامت و والیت اهل بیت رسول  قرآنآوري روایات مربوط به بطن  هدف جمع

األنوار  تبا این وجود مطالبی در مرآ ]6، تألیف شده است. [ر.ك. عاملی اصفهانی، )السالم علیهم(خدا 

در مورد  قرآنگري افراطی و محض، و انکار ظاهر  ي باطنی درنگ، ما را با شبهه شود که بی دیده می

 قرآنتوان به موارد زیر اشاره کرد: تصریح به عدم توجه به ظاهر  زد. از جمله میسا مؤلّف درگیر می

] اخبار حاکی از این که خطابِ خداوند  89]، عدول از ظاهر بر مبناي روایات [همو، 7[عاملی اصفهانی، 

پیامبر به حسب ظاهر، در باطن و تأویل به امت  قرآندر بسیاري از موارد خطاب یا وصف امم گذشته در 

: فصل دوم]  این که خداوند گاهی بر اساس باطن و تأویل  89وآله) بوده است. [همو،  علیه اهللا (صلّی

إیاك أعنی و «بر روال  قرآنشود، اراده کرده، این که  چه در ظاهر فهمیده می مخاطبی را متفاوت از آن

این که گاه مرجع ضمیر صریحاً  : فصل سوم] روایات دال بر 90نازل شده است. [همو،» اسمعی یا جارة

ذکر نشده بلکه به حسب باطن و تأویل مقصود بوده است، مانند ضمایري که در روایات، رجوع آن به 

، قبل از آن ضمیر عبارتالسالم) و مانند آن بیان شده در حالی که در  امر والیت یا امیرالمؤمنین (علیه

احادیث حاکی از عدم استبعاد حمل عبارات ماضی بر   : فصل چهارم] 92ذکر نشده است. [همو،  صریحاً

  : فصل پنجم] 94کند. [همو،  طور که بسیاري از تأویالت چنین اقتضا می مواردي مربوط به آینده، همان

ي وي از این گونه روایات باید به روش و مبناي او در تأویل توجه  در ارزیابی این مطالب و استفاده

با  قرآنتبیین وجه ارتباط روایات با آیات و از طرف دیگر ارتباط دادن مفاهیم کنیم. زیرا وي به دنبال 

السالم) است. از این رو بعید نیست که به این روایات اعتماد داشته و به  رسول اسالم و امامان (علیهم
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او با که  -عنوان تأویل آیات ذکر کرده است. البتّه نباید فراموش کنیم که در بسیاري از موارد فوق 

ها نیز  روایات معدودي آورده است که تعداد اندك آن -عناوین کلّی و در قالب یک فصل قرار داده است

  نداشته است.  آمیز باز هاي تعمیم گذاري او را از این عنوان

اما در کنار شواهد فوق مبنی بر تصریح عاملی اصفهانی به ترك ظاهر، مواردي نیز وجود دارد که اتّهام 

رنگ  ي تفسیر باطنی بودن کتابش را کم از این مؤلّف برداشته، و شبهه -در عمل -ري محض را گ باطنی

[عاملی  قرآنترین این موارد عبارتند از: واجب دانستن ایمان توأم به ظاهر و باطن  سازد. مهم می

(عاملی  هر] بیان روش فهم ظوا15[عاملی اصفهانی،  قرآن] الزم دانستن تناسب ظهر و بطن 21اصفهانی، 

السالم)  باید از ارشاد اهل بیت رسول خدا (علیهم قرآناصفهانی معتقد است به منظور فهم و درك ظاهر 

  ]28و  26نیاز نیستیم، چه رسد به باطن). [عاملی اصفهانی،  مند بود و از آن بی بهره

  

3-3 - یت روایاتحج  

روایات را آورده است و سپس با آنها چه در ساختار فکري عاملی اصفهانی و اینکه بر چه اساسی 

، مؤلّفدرمورد تفکرات خاص . تعاملی داشته است، توجه به رواج تفکر اخباري در آن عصر الزم است

است. با لحاظ  7باید توجه کنیم وي متعلق به قرن دوازدهم و بعد از پیدایش و رواج تفکّر اخباري

ي فکري اخباري را بررسی کرد. آیا  ال اثر پذیري از شیوهمندي کتاب از روایات، ناگزیر باید احتم بهره

عاملی اصفهانی خود از لحاظ تفکّر، پیرو اخباریان بود؟ در این صورت آیا یک اخباري تندرو به شمار 

رو و معتدل بود؟ سؤال دیگر این که آیا در این اثر یا سایر کتبش، بر  رفت یا مانند برخی دیگر، میانه می

 تار نموده است؟مشی اخباري رف

هاي ادبی و کالمی و مانند آن  پس از روي آوردن مفسران در طی قرون هشتم و نهم هجري به گرایش

در تفسیر، بسیاري از مفسران، با این استنباط که تفسیر از منبع اصلی خود یعنی روایات معصومان 

                                                             
گردانند. او نخستین کسی است که با صراحت به انتقاد از  ه. ق.) برمی 1036بادي (ي تفکّر اخباري را به زمان مال محمدامین استر آ تاریخچه ٧

  معصوم  السالم) است که بیت (علیهم  اهل  معتقد بود که تنها مخصوص  قرآن  ي تأویل او درباره .پرداخت فقها و مجتهدان و طعن و مذمت آنان می
  ]162، )1377( . قیصريشمرد. [ر.ك مى  را باطل  خصىافکار و آراي ش  از خطا هستند. وي تأویل بر اساس
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با استفاده  قرآنالسالم) دور گشته، با نوعی افراط به جمع آوري احادیث تفسیري و نگارش تفسیر  (علیهم

از ان ها پرداختند. در نتیجه بیشتر تفاسیر قرون دهم، یازدهم و دوازدهم را باید روایی محض بنامیم. در 

اشاره نمود و در میان شیعیان،  ه. ق.) 911توان به الدر المنثور سیوطی ( میان تفاسیر اهل سنّت می

ه. ق.)  1107ه. ق.)، البرهان سید هاشم بحرانی ( 988تفاسیري چون منهج الصادقین ملّا فتح اهللا کاشانی (

ه. ق.) قابل ذکر است. عاملی اصفهانی در چنین فضایی دست به  1112و نور الثقلین جمعه حویزي (

ه به عنایت خاصاو به روایات تأویلی و باطنی در این کتاب، تا حدودي به  تألیف زده، و شاید با توج

نیز دست زده و » اجتهاد«گري بر این کتاب دامن زده شود. اما او در مواردي به  ي اخباري سنگینی سایه

کریم را با اجتهاد خود از روایات مشابه و گاه نامرتبط استخراج  قرآنتأویل آیات یا عبارات و کلمات 

عبارت دیگر روش مؤلّف در نقل و نقد روایات تا حدي به روش اخباریان که در عصر کرده است. به 

زیست، نزدیک است، هرچند خود، در مواردي، از اتّکا به روایات به اجتهاد شخصی تغییر روش  آنان می

 توان او را مانند استادش عالمه مجلسی از اخباریان معتدل قلمداد کرد که داده است. در نتیجه، می

  ي اسناد روایات نمایان ساخته است و نه اکتفا به روایات. بودنش را در زمینه  اخباري

  

  اجتهاد ضابطه مند - 3-4

برخی موارد به روایتی دست نیافته و با روش خود، به اجتهاد تأویل  درعاملی اصفهانی چنانکه گفتیم، 

  :دست زده است. این اجتهاد به چند گونه خود را نشان می دهد

تعمیم تأویل بیان شده در روایات براي یک کلمه یا عبارت، به مترادف همان کلمه (یا لوازم آن) در . 1

 کریم: قرآن

به عبارت توان تأویل برخی از موارد بدون روایت را به دست آورد.  وي معتقد است با این روش می 

ذیر بوده، بدان کلمه ارجاع داده ي دیگري امکان پ دیگر، مواردي که تأویل آن با استفاده از تأویل کلمه

ترین میزان اجتهاد مؤلّف در  رسد این نوع تعمیم بیش صفحات کتاب چنین به نظر می ياز مطالعه است،
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تأویل را به خود اختصاص داده است. روش ارجاع نیز شبیه ارجاع منابع لغوي در مورد معناي ظاهري 

 واژگان است.

پس از ذکر  -آورده است» تأسیس«که در مدخل  -ي توبه  در سوره» أسس«ي  به عنوان مثال درباره

[عاملی » آوریم، به دست آورد. چه ذیل بنیان می توان تأویل آن را از آن می«نویسد:  معناي لغت، می

ر بناء را به تمسک بر می گردیم، این کلمه و کلمات مشتمل ب» البنیان«و وقتی به کلمه ي ] 124اصفهانی، 

تأویل کرده و با اشاره به مسجد  به والیت و [یا] عداوت اهل بیت که قلب ها بر آن ساخته می شود،

یل ودهد و تأسوره وعده می  خودضرار منافقین در سوره ي توبه، توضیح بیشتر را به تفسیر آیه در 

اجراء هذا «اینجا از عبارت وي در ] 177مساجد را نیز به همین مطلب نزدیک می داند. [نک. ص 

  [همان] استفاده کرده است.» التأویل...

[نک. » ناس«به » أنام«]، 117[نک. ص » المرعی«به » االب« :کلمات زیر تأویل برگرداندن چنین هم

[نک. » الثّیاب«(و السندس) به » اإلستبرق«]، 162[نک. ص » التکبر«و » الطغیان«به » البطر« ،]139همو، 

  و... . ]258[ر.ك. همو، » المعیشۀ«به » الرغد« ،]195[نک. ص » الجحیم«به » جهنم«، ]167همو، 

به صورت شبکه اي از تأویالت ربط داده به نظر ما مطلبی است که در این نوع تعمیم،  جالب ينکته

مورد خود مواجه شدیم، پس از بیان توضیحاتی در با آن » الفیل«ذیل کلمه ي مطرح می کند و  ،شده

توان میاب فیل، می نویسد: با توجه به آنچه در تأویل بیت و مسجد آوردیم، حفیل و اص يکلمه و سوره

در این  اصحاب فیل را به دشمنانی که در تخریب بیت نبوت و تضییع والیت کوشیدند، تأویل کرد و

ن دشمنان یا زدودن شبهات آنان کسانی که با زبان یا شمشیر در زایل کردن ایابابیل را به  يکلمه صورت

این مطلب را تأیید می کند. [نک.  ،آوردیم» طائر«و » حجر«ویل أتالش کردند، تأویل کنیم و آنچه در ت

 ]420ص 

 هاي آن: خانواده به هم ،ي یک کلمه . تعمیم تأویل وارد شده درباره2

تعمیم دادن روایت ذیل یک آیه به آیات دیگري که همان کلمه یا مشتقات آن آمده، ولی روایتی ذیل 

(جمع عمود) با اشاره به روایاتی که رسول اهللا و » دمالع«به عنوان نمونه در مدخل خود آن نرسیده است، 
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به همان ي عمد تأویل کلمه  السالم) را عمودهاي آسمان و زمین معرّفی کرده، وعلیهم اهل بیت او (علیه

 يیا مثال ذیل کلمه ]376داند. [ر.ك. عاملی اصفهانی،  صحیح می -با رعایت تناسب -مطلب را نیز 

- می، »ایام معدودات«در آیه به ائمه (علیهم السالم) به عنوان بطن » ایاماً«پس از بیان تاویل » المعدودة«

نند عدة و عادین و مانند این دو، به ائمه (علیهم السالم) یا آنچه و تأویل این کلمه و امثال آن ما«نویسد: 

  ] 375[نک. همو ص » گردد، صحیح است.میبه ایشان بر 

  :معنا ي عبارتی از یک آیه به سایر موارد کاربرد آن . تعمیم تأویل رسیده درباره3

هاي این مطلب  اند. از نمونه البتّه وي در این باره به طور غیر صریح وجود نوعی مناسبت را الزم می 

ي مشورت با امام اشاره کرد که آن را از قمی  درباره» وأمرهم شوري بینهم«ي  توان به روایت ذیل آیه می

توان این تأویل یا چیزي نزدیک به آن را در سایر موارد مشاوره که مناسبت  گوید می نقل و سپس می

  ] 322، همودارد، سرایت داد. [نک. 

ی و احیاناً در وصف اشخاصی است، به عنوان تأویل قرآنگرفتن روایاتی که حاوي عباراتی  . در نظر4

  : قرآنآن عبارات در 

اي  ي مهم در این مورد، آن است که چه بسا آن روایت به عنوان تأویل صادر نشده و هیچ اشاره نکته

ارتباط تأویلی و بطنی برقرار نموده شود، اما عاملی اصفهانی این گونه اجتهاد کرده و  هم به آن دیده نمی

معرّفی » ن اهللاذُأُ«السالم) را  کند که روایات فراوانی، امامان (علیهم اشاره می» نذُأُ«ي  است. از جمله درباره

] عاملی 139کند. [همو،  نموده است. سپس وجه این تأویل را ذکر نموده به روایت دیگري استشهاد می

ي أذن و اعضاي دیگر گفته  چه را که درباره دهد، که بعضی از آن خود را نشان میاجتهاد » السنّ«در مورد 

  ] 308! [نک. همو، داند ي دندان نیز قابل جریان می است، درباره

، »الفتی هو المؤمن«که بر اساس روایت رسیده با تعبیر است » الفتی«ي دیگر، سخن وي ذیل  نمونه

  ]423توان به مؤمن شیعه تأویل کرد. [نک. همو،  می -موارد مناسب در  -گیرد که کلمه فتی را  نتیجه می

 . تأویل بدون مستند روایی:5
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» الشطط«ذیل کند. به عنوان مثال  در مواردي نیز مؤلّف بدون استناد به روایتی، خود به تأویل اقدام می

نویسد: اکثر موارد  تجاوز از حد و دور شدن از حق، میپس از معنا کردن آن به جور در قول و فعل و 

شطط در مورد قول به باطل است و مخفی نیست که بزرگترین جور در قول و فعل، انکار والیت ائمه 

] همچنین 324(علیهم السالم) و ترك ایشان و اعتقاد به پیشوایی دشمنان آنان است. [نک. همو، ص 

اهل والیت و زایل ساختن دشمنان ائمه غالب بودن خداوند بر تمکین «از اسامی الهی به » القهار«تأویل 

و » التّکلیف«ي  ] نیز درباره433، همو، و البتّه منحصر در این معنا ندانسته است. [نک. »السالم) (علیهم

قبول والیت و مجاهدت در راه آن، این کلمات را قابل تأویل به این  مشتقّات آن به دلیل سنگینی تکلیف

خیر و أدر سوره ي احزاب با بیان معناي ت» المعوقین«در مورد کلمه ي ] 463شمارد. [ر.ك. همو،  معنا می

است که تأویل این کلمه به کسانی که خالفت علی (علیه السالم)  ، می نویسد: روشن]در اصل لغت[منع 

  ]385را به تعویق انداختند، ممکن هست. [نک. ص 

 . تأویل اسامی خاص و علَم:6

به عنوان واژه پرداخته و براي آن نیز تأویلی آورده، هرچند در برخی موارد به وي حتّی به ذکر أعالم 

] که تأویلی براي آن نیاورده و در واقع 135[ص» آدم«] و 118[ص» أیوب«تر است، مانند  شبیه 8جري

را به » نبی«آن را موقف معروف حاجیان معنا کرده و تأویل آن به » عرفات«جري است. همچنین ذیل 

  ]383بدین معنا، ممکن می داند. [نک. ص » مشعر«تأویل دلیل 

  

  پرهیز از اجتهاد بی اساس - 3-5

هایى اختصاص داده که یا به طور خاص،  ي سوم را به توضیح بخشى از تأویل مقدمهمؤلّف، در واقع 

ها نیافته، بر  السالم رسیده و یا مؤلّف، براى آیاتى که نص خاصى در تأویل آن از امامان معصوم علیهم

                                                             
. در مجموع 72و  42/ 1)، 1417چنین المیزان فی تفسیر القرآن ( ، هم50) قرآن در اسالم، 1375درمورد تعریف جري ر.ك. طباطبایی ( 8

پردازند، یا بر مواردى غیر از آنچه  رخى از مصادیق مىکنند، بلکه یا به ذکر ب توان به عنوان تعریف گفت: احادیثى که تمام مراد آیات را بیان نمى می
  ]309)، 1382شود. [شاکر ( نامیده مى» جرى«شود، احادیث  در شأن آن نازل شده تطبیق داده مى
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مقاله را در قالب دو  مقدمهاست. در نتیجه او این  مبناي روایات موجود، اجتهاد کرده و به دست آورده 

ي اول، در بیان تأویالت خاصى که مؤلّف الزم دیده است که به خاطر اهمیت و  سامان داده است: مقاله

ها از قبیل  جا خود یادآور شده است که بیشتر آن ها به طور جداگانه ذکر کند. در این فواید زیاد آن

ها را با زحمت، در  ان برخى از آنتو باشند که مى مجازهاى عقلى و مجاز در اسناد و کنایه و تعریض می

هاى عامى  ي دوم، به تأویل ] سپس در مقاله116 -88مجاز لغوى داخل کرد. [نک. عاملی اصفهانی، 

اند نیز جریان دارند. در این  پردازد که به اعتقاد او، در غیر موردى که در نصوص روایات بیان شده می

را به موارد دیگرى که فاقد روایت بوده و او قابل تعمیم راستا او برخى از موارد بیان شده در روایت 

 نماید.  جا رخ می ] و اجتهاد او در همین553-117دانسته، جریان داده است [ر.ك. عاملی اصفهانی،  مى

گانه و کلید ورود مؤلّف به اصل تفسیر  وي در خاتمه که شاید بتوان تکرار یا مستدرك مقدمات سه

بیان روش خود پرداخته است. او به دو نکته اصرار دارد: مستند بودن به  دانست، در چند مورد به

ي آیات بدون تأویل در  ي نخست درباره فایده -روایات، و احتمالی بودن اجتهادات. مثال در فصل دوم

کنم بر سبیل احتمال است، و چرا  ها و بطونى را که براى آیات ذکر مى نویسد: بیشتر تأویل نصوص می

] از این رو به نظر 564 -563[عاملی اصفهانی، » ه نباشد، با آن که علم کتاب نزد اهل آن است؟این گون

تفسیر به رأى نیست، تفسیر به روایت است؛ زیرا به همان «برخی نویسندگان، روش عاملی اصفهانی 

ن آن معنا شود، صحت آن تأویل و مراد بود میزان که صحت و تمام بودن داللت روایت احتمال داده مى

  ]104 -103/ 2، )1386( [بابایی» شود. از آیات نیز احتمال داده مى

ي مستند بودن بطون مذکور در کتاب به نصوص  با در نظر گرفتن تأکیدهاي مؤلّف و تالش او درباره

ي هفتم فصل دوم خاتمه]، وي همواره در صدد یافتن  : فایده567اصفهانی،   روایی [از جمله نک. عاملی

دادن آن روایات چنین مستندي بوده است و اجتهاد او در این کتاب به معناي تعمیم و تطبیق و جریان 

باشد. از این رو برخی محقّقان با رد ادعاي او در خالی از مستند  باطنی به سایر موارد مشابه یا متناسب می

ي سوم که  مقدمهي دوم از  بسیارى از تأویالت نویسنده در مقاله«ي تأویالت کتاب، معتقدند  نبودن همه
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ح نیست؛ بلکه با استفاده از دیگر تأویالت رسیده، بر غیر پردازد، مستند به نص صری ها مى به تأویل واژه

  ]248، )1376( [فاکر میبدى» منصوص نیز تطبیق کرده است.

به هرحال عاملی اصفهانی خود نیز مدعی حقیقی بودن تمام تأویالت غیر روایی کتابش نیست. 

ى در این قرآنآیات و کلمات چه از تأویالت  آن«نویسد:  ي پنجم فصل دوم خاتمه می که در فایده چنان

ایم، عالوه بر آن که بدون دستیابى به مستند صریح یا مستفاد از مشابه آن و یا اطالق و عموم  کتاب آورده

نص دیگر صورت گرفته است، همگى بر مبناى تجوز در معنا و یا مجاز در اسناد و غیر آن مى باشد، 

ي حقیقت است؛ بلکه به سبک ادعایى و مجاز  ى بر شیوهبنابراین نباید گمان برد که ابراز چنین بینش

 ]566[عاملی اصفهانی، » است.

  

 بر اساس نظریه آیت اهللا معرفت تأویلارزیابی مبانی عاملی اصفهانی در مورد  -4

ی، می توان به قرآنالفاظ  تأویل با توجه به مطالب پیش گفته و بررسی موارد اجتهاد عاملی اصفهانی در

حب نظران دوره ي معاصر دست یافت. از جمله به عنوان امیان ضوابط وي و مالك هاي صمقایسه اي 

 تأویلپرداخته و در صدد ضابطه مند کردن  تأویل يپزوهشگري که در موارد متعدد از آثارش به مقوله

رون می توان از آیت اهللا محمدهادي معرفت سخن گفت. وي در دو کتاب التمهید و التفسیر و النفس ،بوده

به فراخور بحث از محکم ومتشابه در کتاب اول و بحث تفسیر در کتاب دوم به بیان قواعد و مبانی 

  می پردازیم:  تأویلاو تحت عنوان ضابطه و مالك  يهنظریاشاره دارد. در ادامه به  تأویل

د که شرایط و مالك هایی وجود دار -اعم از داللت خفی و جلی  - براي آگاهی از دالالت کالم «

بدون رعایت آنها، معناي دقیق کالم حاصل نخواهد شد و همان طور که تفسیر کالم (رفع ابهام از معانی 

 تأویل) داراي قوانین و مالك هایی است که در علم اصول و منطق بررسی شده است، قرآنظاهري آیات 

بی اعتنایی به آنها شایسته و  ) نیز شرایط و قوانینی دارد کهقرآنکالم (به دست آوردن معانی باطنی آیات 

شود و از قبیل تفسیر به رأي گردد. ...  تأویلپذیرفته نیست و باعث خواهد شد که کالم، بدون معیار 

جزو داللت التزامی غیر بین است، که آن هم به نوبه  -چون از اقسام داللت باطنی کالم است  - تأویل
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تمام اقسام داللت الفاظ مالك هایی دارد (که علم خود از اقسام داللت لفظی است و چون می دانیم 

نیاز به  -که نوعی داللت لفظی، اما غیر بین است  - هم  تأویلمنطق متکفل شرح و توضیح آنهاست)؛ لذا 

صحیح  تأویلمالك مشخصی دارد تا از محدوده ي تفسیر به رأي خارج شود. در زیر مالك ها و شرایط 

باطل و مردود، رعایت  تأویلصحیح و مقبول، در مقابل  تأویلشرط  را متذکر می شویم: الف) نخستین

 -چنان که گذشت  - تأویلمناسبت و ارتباط تنگاتنگ بین معناي ظاهري و باطنی است؛ از این رو چون 

عبارت است از مفهوم عام منتزع از فحواي کالم، ناگزیر در انتزاع این مفهوم عام، باید مناسبت لفظی یا 

  ]1/32 )،1391( [معرفت» ت شود.معنوي رعای

 تأویلدومین شرط « وي پس از ذکر نمونه هایی براي این شرط، به تبیین ضابطه دوم می پردازد:

ه و تجرید آن از قراین خاص تأویلصحیح، رعایت نظم و دقت در کنار گذاشتن خصوصیات کالم مورد 

مقصود از این شرط همان است که در منطق است تا حقیقت و مغز آن در قالب مفهوم عام هویدا گردد. 

از آن به عنوان قانون سبر و تقسیم و در اصول با عنوان تنقیح مناط تعبیر می شود؛ فقها از تنقیح مناط 

اعم  -براي به دست آوردن مالك قطعی و یقینی حکم شرعی استفاده می کنند به طوري که حکم شرعی 

ایر مدار آن باشد؛ آنان محتواي عام منتزع از دلیل را اعتبار می کنند، نه د و اثباتاً نفیاً -از تکلیفی و وضعی 

این عمل در فقه معروف و مشهور است و  ؛فقط عنوان محدود و مخصوص موجود در ظاهر دلیل را

و با کنار » سبر و تقسیم«شریفه، فقط با اجراي قانون ي ی آیهاین مفهوم کلّ خود را دارد. شرایط خاص

آن، مالك حکم عام به دست  يات و قراین موجود در آیه، ممکن است و در نتیجهوصیگذاشتن خص

  ]  1/34، ان[هم.» آید می

 

نتایج تحقیق -5

  بر اساس مقاله حاضر می توان به یافته هاي زیر دست یافت:
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ابوالحسن شریف عاملی ي  مقدمهبه عنوان » مرآت االنوار و مشکات االسرار مقدمه«کتاب  -1

، یتأویلآوري روایات باطنی و با گرد وخود بوده  ناتمامبر تفسیر  اصفهانی (عالم شیعی قرن دوازدهم)

  ی بر مبناي روایات ارائه داده است.تأویلی به ترتیب الفبا ، معناي قرآنواژه ي  1200براي حدود 

استوار بوده قرآن و تأویل  يدربارهانتخاب روایات توسط او بر یک سري مبانی علمی و اعتقادي  -2

یت روایات، ، حجقرآن، حجیت ظواهر قرآنتوان به مواردي چون اعتقاد به تحریف ناپذیري میکه 

  اجتهاد ضابطه مند و پرهیز از اجتهاد بی اساس اشاره کرد.

ار بعد از خود اثر ثط یا کمتري دارد و بر آآثار شیعی جایگاه متوس يکتاب مذکور در مجموعه -3

، براي پر کردن خأل موجود در عصر وي نسبت به این مؤلّفدر واقع بنا به تصریح است. گذار نبوده 

  نبوده است. اکتفا به باطن و تأویل در تفسیر قرآن، شده و مشی شیعه تألیفدسته از روایات 

 

   کتابنامه -6
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