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  چکیده

را هاي بسیاري تالشکه  قائل به تأویل شدهش ، قرآن براي خودکار رفته و ه در قرآن ب بارها تأویلواژه 
تأویل  تعریف براي جدید يعالمه طباطبایی نظر ؛براي یافتن مفهوم صحیح آن به خود معطوف ساخته است

در مقاله حاضر تالش شده با  .اي دارد، در کشف مراد قرآن از تأویل اهمیت ویژهآنشناخت  ارائه داده که
عملکرد ایشان در تبیین و ، در عرف قرآنتأویل از  عالمه طباطبایی تعریف، اياستفاده از روش کتابخانه

کاربرد  معناي تأویل دربرداشتی صحیح از  ،ایشانتعریف با  تاگردد  گردآوري،المیزاناین واژه در  کاربرد
جز ه تأویل، ب دیگرهاي یک از تعریفهیچکه  گرددو مشخص  تفسیر آن بدست آیددر قرآن و  واژهاین 

، از سنخ مفاهیم نیست، بلکه عالمهتعریف تأویل در  و تعریف عالمه طباطبایی، با مراد قرآن مطابقت ندارند
بر  ،و تأویل دهرعایت شدر تمام تفسیر المیزان  کهاژه یا عبارت قرآنی است حقیقت واقعی و عینی یک و

  ده است.ش، نادرست ارزیابی اشداي ببا هر انگیزه (بازگرداندن معناي ظاهري)،رایج تعریفاساس 
  

  .، معناشناسی، کاربردها: قرآن، تأویل، عالمه طباطبایی، تفسیر المیزانکلیدواژه

                                   
  reza@moaddab.irاستاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم.  - 1
   Deleer.Mohsen@gmail.comدکتراي رشته علوم قرآن و حدیث(نویسنده مسئول). - 2



  مقدمه

گران و پژوهش است که همواره اندیشه مفسران قرآنیو علوم  دانش تفسیري در اواژهتأویل، کلیدواژه 
، 44، 37، 36، 21، 6/یوسف[قرآندر تکرار چندین بار  افزون بر؛ زیرا را به خود مشغول ساخته قرآن علوم

تأویل  قرآنخود شده که تصریح آیه  3در  ،]82و  78/الکهف؛ 35/اإلسراء؛ 59/النساء؛ 101و  100، 45
به این نام، را  قرآناز این رو، در کنار تفسیر، روشی براي فهم  . ]39/یونس؛ 53/األعراف؛ 7/عمران آل[دارد

موافقان و و گرفته مورد توجه جدي قرار شده که  قرآنتفسیر باطنی تبدیل به اصطالحی در و  اندنامیده
   .استمخالفانی پیدا کرده 

 و مختلف آن را مشخص سازند ابعادبیابند و  قرآندر اند تا مراد از تأویل را کوشیدهبسیاري مفسران 
، دو گروهاین در میان د و نرا تبیین کن قرآناند تا روش تأویل آیات تالش کرده قرآنیدانشمندان علوم 

و  المیزانو  البیان در دو تفسیر عالمه طباطبایی ،قرآنیاستاد بزرگ علوم و دست چیرهصاحب سبک،  مفسر
 اي نوین ارائهبه پژوهش پیرامون این واژه و معناي اصطالحی آن پرداخته و نظریه قرآن در اسالم نیز کتاب

و عالمه  تفسیر تسنیمدر عالمه جوادي آملی مورد تأکید قرار گرفته و  تفسیر المیزاندر  هابار کهکرده است 
دیدگاه این  به تبیین، »تفسیر المیزانیدگاه عالمه طباطبایی در تأویل از د«اي با عنوان معرفت در مقاله

  .اندپرداخته
گرفته،  مورد توجه قرارو گروهی دیگر، و از سوي عالمه طباطبایی  دارداهمیت  زمینهآنچه در این 

واژه این معناي کاربردي  با قرآنیمختلف و از جمله علوم ي اصطالحی تأویل در علوم هامعنابین تفکیک 
در  نامآن در نظر بگیرد که  یاست؛ زیرا هر علمی ممکن است براي مفهومی، عنوان و نام قرآنعرف در 

بنابر این،  .1نباشند ترادفم، علوم دیگر نیز کاربرد داشته باشد و با آن کاربرد تنها اشتراك لفظی داشته باشند
واژه تأویل  مراد ازاطبایی، براي تبیین و تفسیر و دیگر تألیفات عالمه طب تفسیر المیزانپژوهش ارائه شده در 

و از این رو در مواردي تأکید شده که تعریف ارائه شده، مربوط به کاربرد تأویل  آن است قرآنیدر کاربرد 
گیري از ؛ اگرچه در این راه، امکان بهره2)13/349و  10/66و  8/138: 1417است(طباطبایی،  قرآندر عرف 

  هاي ارائه شده نیز مورد بررسی قرار گرفته است.دیگر تعریفتأویل، بر مبناي 
نظر عالمه طباطبایی در تعریف اصطالح  ،ايکتابخانهگیري از روش تالش شده تا با بهرهدر این مقاله 

این  کاربردموارد  و با گردآوريشده ، روشن قرآنگیري از دیگر انواع تأویل در و امکان بهره تأویل قرآنی
کاربرد تأویل در  بارهدر نظریه عالمه طباطبایی ،تعریف مزبوربا مقایسه آنها و تحلیل و  فسیر المیزانتدر  واژه

                                   
- تنها مشترك لفظی است، ولی در اثر بی گذشتگان و نیز اصطالح گروهی از متأخرین، با اصطالح گروهی از قرآنیواژه تأویل در کاربرد  -  1

  ).23تا: تیمیه، بی، همان معناي اصطالحی نزد ایشان است(ابنقرآناند که معناي تأویل در توجهی به این مسأله، هر گروه گمان کرده
  روشن شده است....» القرآنأن المراد بالتأویل فی عرف «و ...» القرآنالتأویل فی عرف «، با تعبیرهاي تفسیر المیزاناین حقیقت در  - 2



 از آنها در تعیین مراد آیات گیريهاي تأویل و امکان بهرهدیگر تعریفدرستی و ارزیابی ایشان از  قرآن
  .شود تبیینمشخص و 

  

  شناسی تأویل. مفهوم1

بازگشت «به معناي بازگشت گرفته شده و در باب تفعیل، معناي  "اَول"واژه تأویل از نظر لغوي از ریشه 
؛ 99: 1412، ؛ راغب اصفهانی1627/ 4: 1410، یافته است(جوهري» دادن، بازگرداندن و برگشتن به اصل

تفسیر که این تعریف در  ) 142- 143/ 1: 1412، ؛ قرشی32/ 14: 1414، ؛ واسطی33/ 11: 1414، منظورابن
  ).54: 1353؛ همو، 3/23 : 1417است(طباطبایی، شده پذیرفته  قرآن در اسالمو کتاب  المیزان

؛ 2/530تا: ؛ زرقانی، بی32-3/41: هماندرباره معناي اصطالحی تأویل، نظرهاي متفاوتی ارائه شده است(
). بیشتر گذشتگان، تأویل 2: 1392همکاران، ؛ ایروانی و 22-3/23: 1411؛ ابوحیان، 1/369: 1992ماوردي، 

؛ 1/43: 1418؛ ثعالبی، 2/405: 1383؛ دروزه، 5/28: 1405؛ جصاص، 2/699: 1372را برابر تفسیر(طبرسی، 
تر تعریف ) و در روزگار متأخر، بازگرداندن کالم از معناي ظاهري به معنایی پنهان55: 1353طباطبایی، 

؛ جوادي 15/236و  3/44: 1417؛ طباطبایی، 4/356: 1406، همو؛ 307 :1419اند(سبزواري نجفی، کرده
   .)13/165 :1389 ،آملی

-هاي بعدي براي بیان چیستی تأویل ارائه شده و پایههایی است که در دورهنظریه عینیت نیز از تعریف

برخالف دو تعریف ). این تعریف، 20: 1421؛ المصلح، 107: 1379اند(معرفت، تیمیه دانستهگزار آن را ابن
سازد؛ می مصادیق خارجی آیاتیرون آورده و از بآنها م یهاو مف مدلول واژگاناز سنخ  را تأویلپیشین، 

و  21و  15تا: تیمیه، بی(ابناستکند که از آن خبر داده شده معرفی میخارج از ذهن زیرا تأویل را حقیقتی 
یعنی اگر کالم طلب باشد، تأویل، همان کاري است که خواسته شده و اگر خبر باشد، خود ). 52و  28

و امري خارجی و عینی است، چه در گذشته باشد و چه در داده چیزي است که خبر درباره آن 
، اگر کالم، حکمی انشایی بود، تأویل، مصلحتی است که موجب . بر این اساس)1/43: 1418آینده(ثعالبی، 

، چه از آن خبر داده شده و حقیقتی خارجی استکه است  ايحادثهبود، همان اگر خبري  و اي آن شدهانش
  ). 3/44: 1417براي عقل قابل درك باشد و چه از امور غیبی(طباطبایی، 

 و با بررسی شدهتأویل  مفهوم ]39/یونس؛ 53/األعراف؛ 7/عمران آل[، در ذیل سه آیهتفسیر المیزاندر 
 داراي قرآنگردد، همه میباز قرآنبه در این سه آیه،  "تأویله"هاي اینکه ضمیر موجود در واژهتوجه به 
نیز همین نظر بیان  البیاندر تفسیر  کهچنان ؛ )10/66و  8/135؛ 3/24: همان(نسته شده استتأویل دا

فیض ؛ 1/164: 3801عیاشی، ده است(ش) نقل ع(امام باقر ازدر منابع روایی و  )2/161: 1427، هموده(ش
  ).1/318 :1415 ،کاشانی



وهمی، «هستند که » حقیقت و عینیت واقعیت،«قیدهاي احترازي  ،المیزانهاي تعریف تأویل در کلیدواژه
 ،مراد از تأویل ؛ زیرا)109: 1379کنند(معرفت، را از مفهوم تأویل خارج می» اعتباري محض و ذهنی بودن

 چهارچوبدر  ست که ممکن نیستاالو وعینی  ،حقیقتی واقعیبه نظر عالمه طباطبایی،  ،قرآنعرف در 
هستند که خداي متعال براي نزدیک  هاییپشتوانه چنینهمه بیانات قرآنی، مستند به و  بگنجدواژگان 

نسبت ، مآنها به هنسبت  ودرآورده ها و عبارتآنها را به نوعی در قالب واژگان  ،به فهم بشري هاساختن آن
هایی است که مراد گوینده را متناسب با فهم شنونده ساخته و به درك او المثلضربشبیه طن و اهر به بظا

 درالکتاب(لوح محفوظ) ام به نامبراي خود خاستگاهی  قرآنکه چنانسازند. نزدیک و برایش آشکار می
- 3/49 : 1417، رابطه تنزیل با تأویل است(طباطبایی، این دو با همرابطه  و ]4/الزخرف[کندذکر می نزد خدا

در قیامت در زیباترین چهره حضور  قرآن«: گویدمیکه روایتی  اباین نظر  .)65: 1353؛ همو، 10/137و  48
بر این اساس، تأویل، حقیقتی خارجی است که معناي  .شده استتأیید  )2/601 :1365 ،کلینی»(...یابد می

دارد، ولی خود از نوع معانی نیست، همچون اموري که در روز قیامت رخ خواهند داد و کالم به آن تکیه 
و  164و  46- 47و  3/24: 1417هاي آسمانی خواهند بود(طباطبایی، تأویل اخبار پیامبران و رسوالن و کتاب

  ).62- 46: 1353 ؛ همو،18/8 و  349و  13/91و  66-10/67و  8/135
در اند و  از نظرهاي عادي پوشیدههستند که آن  بیرونیترجمانی از حقایق ، قرآنمعانی  خالصه اینکه
و بر این اساس، مقصود  )13/129: 1389، (جوادي آملینامدمی »تأویل«آنها را  قرآنو  کنند قیامت ظهور می

بلکه صرفاً خارج  از ذهن بودن آن  ،تیمیه آمده، عینیت مصداقی نیستگونه که در کالم ابناز عینیت، آن
  ).109: 1379است(معرفت، 

  تأویل در قرآن هاي. کاربرد2

هاي مختلف تکرار شده که آنها را در بار به شکل 17کریم و مجموعاً  قرآنآیه از  15واژه تأویل در 
  :) و عبارتند از13/169: 1389، (جوادي آملیاندچهار گروه معنایی تقسیم کرده

، 44، 37، 36، 21، 6/یوسفه است[رفت بکاربار در سوره یوسف در این معنا  8رؤیا: واژه تأویل . تعبیر 1
  ].101و  100، 45

  ].35/اإلسراء؛ 59/النساء. سرانجام کارها: این معنا براي واژه تأویل در دو آیه بکار رفته است[2
انگیز): کاربرد طالب مبهم و شبههو ابهام زدایی از م تأویل کار مأموران به باطن. مصلحت انجام عمل(3

  ].82و  78/الکهفواژه تأویل در آیات مربوط به داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) در این معناست[
  ].53/األعراف؛ 39/یونس؛ 7عمران/[آلاست بکار رفته قرآندر سه آیه واژه تأویل در رابطه با خود  .4

، منطبق با تعریفی است که عالمه طباطبایی براي تأویل قرآنهر چهار کاربرد ذکر شده براي تأویل در 
 ؛ همو،18/8 و  349و  13/91و  66- 10/67و  8/135و  164و  46- 47و  3/24: 1417ذکر کرده(طباطبایی، 

حقایق  اینشود که  ظاهر می انسانبا قالبی خاص براي ی گاهی در عالم رؤیا حقایق)؛ زیرا 62- 46: 1353



 مثل ،گردد یعنی اصلی دارد که به آن بازمی ،انسان تأویل دارد هايکار . همچنینستي مزبور اتأویل رؤیا
تأویل ] که حرکت جامعه به سوي رشد و کمال زندگی مردم 35/اإلسراء[و وزن عدالت در پیمانهرعایت 

ها و مقاصد  انگیزه ،کنند، علل کار میالهی بر اساس والیت  کهبه باطن  انکار مأمور کهچنان. آن است
نقل شده  داستان حضرت موسی و خضرکه در  ع)(مانند عمل حضرت خضر ،تأویل آنهاست دارد کهنهایی 

  ).13/92  :1417 ،؛ طباطبایی13/169: 1389، است(جوادي آملی

  تأویل در المیزان هايکاربرد.3

- ده است که میکرر از واژه تأویل استفاده با 250 نزدیک به تفسیر المیزانجلد  20در عالمه طباطبایی 

  بندي کرد:زیر دستهمعنایی سه گروه  در آنها را توان
بکار رفته است، مثل تأویل جمله به  ات عربادبیاز دانش گاهی تأویل به عنوان اصطالحی نخست؛ 

 9/411و  8/348و  3/352 و  2/393: همان(در کالم و یا تقدیر یک واژه ، مفعول یا اسم اشاره1دمفر و مصدر
اي وجود نکته ر،یاخ شرط اعمال تأویلکه  )17/100و  16/169و  15/295و  14/305و  12/290و  12/76و 

از محل بحث خارج و مربوط به ادبیات  گونه تأویل. این2)7/180: همان(استمجوز انجام آن  به عنوان
  عرب است.

سوره المائده روایتی نقل  32که در ذیل آیه چنان رود؛تأویل در معناي تفسیر بکار میواژه گاهی دوم؛ 
است(برقی، شده بیرون بردن یک انسان از گمراهی به هدایت دانسته  ،»تر آیهتأویل بزرگ«در آن، شده که 

تر دانسته و دلیل آورده مراد از تأویل را همان تفسیر دقیق پس از نقل آن، عالمه طباطباییو  )1/232: 1371
- 5/323: 1417(طباطبایی، رفتهمیمعناي تفسیر بکار  در مواقع بسیاري بهم واژه تأویل که در صدر اسال

این کاربرد واژه تأویل نیز از محل بحث خارج است، چون عالمه طباطبایی آن را به دیگران نسبت  ).322
فسیر مزبور است، و اگر نقدي بر آن وارد است، نقد بر تو خودش واژه تأویل را در این معنا بکار نبرده داده 

  .نه نقد تأویل ذکر شده
هایی ذکر شده که عالمه طباطبایی پس از نقل، آنها را نادرست ارزیابی ، تأویلقرآنسوم؛ براي آیاتی از 

  کرده است.
ده که یا در خود روایت، تصریح شده کر نقلاي گاهی روایاتی پیرامون آیه عالمه طباطباییم؛ چهار

در خود روایت، تصریح به تأویلی بودن آن ده و یا کرنقد نآن را تأویل آیه مزبور است و عالمه طباطبایی 
   آیه ارزیابی کرده است. تأویلخود مفسر آن را به عنوان نشده، ولی 

                                   
با فعلی مضارع یا ماضی همراه شود، به واسطه وجود آن، فعل تأویل به مصدر » أن«مثل اینکه در منابع ادبیات عرب گفته شده هر گاه حرف  - 1

أعجبنی أنّک «سازد که همان مصدر خبر است، مثل ) و به قولی آن را تأویل به مفردي می354: 1993کند(زمخشري، شود و معناي مصدري پیدا میمی
 ).2/91: 2000است(ابوالفداء، » قیامک«که تأویل آن، » قائم

  .مسوغۀ نکتۀ غیر من ذلک یجوز ال و التأویل، هذا تصحح التی النکتۀ فی الشأن لکن التأویل بهذا االستعمال صحۀ فی ریب ال أنه - 2



اند، و مواردي که نادرست ارزیابی شده تفسیر المیزانهاي پذیرفته شده در از آنجا که شناخت تأویل
هایی از دو گروه نمونهدر ادامه ، کرددرك بهتري از مفهوم تأویل در دیدگاه عالمه طباطبایی ارائه خواهد 

  .شودمیتأویل نقل  اخیر

  المیزان از دیدگاه نادرست تأویل. 3-1

معناي غیر ظاهر  هعناي ظاهري آیه بم بازگرداندنیعنی  ، تعریف رایج از تأویل،نظر عالمه طباطباییاز 
ي طبق معنااز آنجا که زیرا ؛ و در بیان مراد آیات کارایی ندارد نیست برابر، از واژه تأویل قرآنآن با مراد 

؛  395و  1/346: 1417د(طباطبایی، دارنتأویل ن ند،محکماتکه  قرآنیهاي ثابت آموزه و نصوص، رایج
؛ 7عمران/[آلقرآنکه این نتیجه با آیات  شود، در حالیمنحصر در متشابهات می ،، تأویل داشتن1)13/128

 برداشت شده، -اعم از محکم و متشابه– قرآن] که از آنها تأویل داشتن تمام 53/األعراف؛ 39/یونس
-وجود ندارد که مراد از آن، خالف ظاهرش باشد و اگر آیه قرآناي در و عالوه بر این، آیه سازگار نیست

الزمه پذیرش  افزون بر اینکه). 3/37شود(همان: اي چنین ظاهري داشته باشد با آیات محکم دیگر تفسیر می
، وجود آیاتی است که داراي معنایی مخالف ظاهر خود هستند و چون با قرآنیچنین معنایی براي تأویل 

تالفی بین آیات است که تنها وجود اخپذیرش  ،این نظر پیامد .شوندمحکمات منافات دارند، موجب فتنه می
مبنی بر  قرآنرود و این سخن با آیات با تغییر ظاهر آنها با معناهایی که براي مردم قابل فهم نیست، از بین می

  .)3/47] در تعارض است(همان: 82عدم وجود اختالف بین آیات[النساء/
قابلیت تأویل در  رفته است و آنتأویل به معناي رایج را پذی ،عالمه طباطبایی در عمل، به نوعی نقد:

قابل  غیر این معنا نصکه  دهکر مواردي پس از بیان معناي ظاهري آیه، تصریحدر زیرا  ؛است ظهور آیات
را عدم مخالفت آن با  یتأویلچنین و شرط پذیرش  2)16/255و  4/142 و 1/346: همانتأویل نیست(

حسبک اللَّه و منِ اتَّبعک   یها النَّبىِا َی﴿ که در آن آیهروایتی نقل پس از که چنان .دانسته است قرآننصوص 
آن  ،در آیه "المؤمنین"] بر امام علی(ع) تطبیق و گفته شده که مراد از واژه 64[االنفال/﴾منَ الْمؤْمنینَ

تنها این تأویل ، انتفسیر المیزدر  ،)2/709: 1416(بحرانی، اندآیه دانستهتأویل  این روایت را حضرت است و
  .)9/132  :1417 ،(طباطباییشده استارزیابی غیر قابل پذیرش  هاي آیه،با واژه یناهماهنگبه دلیل 

                                   
 أن یمکن تأویل أو توهم کل نفی و التوحید فی السابقۀ الجملۀ نصوصیۀ لتأکید به ء جی هو، إِلَّا إِله ال»و ...« للتأویل قابل غیر نص هو الذي فإن« -  1
 .»البتۀ هو سبحانه یثبت فی کالمه أنواعا من القدرة للمالئکۀ و الجن و اإلنس فی آیات کثیرة ال تقبل التأویل«و .« بها یتعلق

 إلى النسل هذا انتهاء فی اآلیات فظهور«و « التأویل یقبل ال نصا تکن لم إن و القیامۀ یوم قبل فیها المذکور الحشر هذا کون فی ظاهرة اآلیۀ أن» - 2
 نحن و - الیوم الموجودین البشر أن فی الصراحۀ من قریبا ظهورا ظاهرة القرآنیۀ اآلیات أن«و » .التأویل من تمتنع لم إن و فیه ریب ال مما زوجته و آدم

 .»التأویل تقبل ال صریحۀ نصۀ تکن لم إن و به معتدا ظهورا اآلیات یفیده الذي هو فهذا... بعینهما امرأة و رجل أي زوج إلى بالتناسل ینتهون - منهم



هایی را نقل کرده عالمه طباطبایی هرگاه چنین تأویل دهد کهنشان می، تفسیر المیزانپژوهش در  پاسخ:
 - نه در نظر و نه در عمل  -، پس به هیچ روي پرداخته و غیر قابل پذیرش ارزیابی کرده است هابه نقد آن

  .توان پذیرش و تأیید چنان تعریفی از تأویل را به عالمه طباطبایی نسبت دادنمی

  نادرستهاي تأویل . انگیزه3-2

اشاره کرده  ،اندشده نادرست ايهتأویلهایی که عامل ارائه به انگیزه تفسیر المیزانعالمه طباطبایی در 
  کرد: بنديدستهزیر توان آنها را در سه گروه به شرح که می

  عقاید نادرست. 1- 3-2

ممکن در این موارد ، مکتبی مخالف است یاها و باورهاي مذهب داشتهبا پیش قرآنمحتوایی از  گاهی
به محتوایی مطابق با آن را ، قرآندر محتواي  هاي گوناگونبا دخل و تصرفمعتقدان به آن باورها، است 

 قرآن«در این صورت به جاي پاسخ به پرسش که  1و این کار را تأویل بنامند باورهاي خویش تبدیل کنند
 پرسش نخست،شود. پاسخ  داده می» را بر چه معنایی باید حمل کرد؟ قرآنآیات «پرسش ، »گوید؟چه می

د، در حالی که بر اساس پرسش دوم، شومی قرآنباور قبلی در تفسیر داوري و پیشدخالت هرگونه مانع 
هایی نمونه ).6- 1/7: همانشود(، در مسأله طرح و پذیرفته شده و تفسیر بر آن بنا میقرآننظریاتی خارج از 

  عبارتند از: المیزانتفسیر در  هاگونه تأویلایننقد از 
السالم نقل شده، از براي پیامبران علیهم قرآنمعجزاتی که در با ذکر  تفسیر المیزان. عالمه طباطبایی در 1

با استناد به غیر عادي بودن و نقض قانون عام علیت  ذکر شده براي آنهاامکان وقوع آنها دفاع کرده و تأویل 
  ).5/134و  205-1/206: همانه است(کرد نادرست ارزیابیرا 

یک هیچ کهذکر شده برخی از مذاهب، ] با نظرات فقهی 6هایی براي تطبیق آیه وضو[المائده/. توجیه2
ورد هایی براي حفظ روایات متوضیح داده شده که چنین توجیه تفسیر المیزانند. در دارنمطابقت با آیه 

این  رفعبراي  آنهاه و باورمندان ب استبا ظاهر آیه مخالف  روایاتمحتواي آن ؛ زیرا د آنها انجام شدهاستنا
قاعده عرضه بر  و چون اندکردهحمل ، آیه را بر خالف ظاهرش آنها ياعتباربیپیشگیري از مخالفت و 

هایی دهد در میان روایات، مصداقمی و نشان کردهاعالم  غیر قابل پذیرشرا  قرآنت مخالف اروای ،قرآن
معناي  هب نآ بازگرداندن معناي ظاهريتحمیل معناي روایت بر آیه با  وجود دارد، قرآنبراي مخالفت با 
باقی  ،قرآنعنوان مخالفت با مصداقی براي جایز بود،  یتأویلچنین اگر است؛ زیرا  نادرستخالف ظاهرش، 

  .)222- 5/422 : همان(ماندنمی

                                   
 على خالف ما تأویل و وافق ما بأخذ مذاهبهم یوافق ما على التفسیر فی یسیروا أن اختالفها على المذهبیۀ األقوال دعاهم فقد المتکلمون أما و -  1
  .المذهب قول یجوزه ما حسب



تمام زمین را  آبه ] و از آن برداشت شده ک36-49نقل[هود/ قرآن. داستان توفان حضرت نوح(ع) در 3
را که  »االرض«بعید دانسته و معناي واژه  فراگرفتن تمام زمین با آب رادربرگرفته، در حالی که گروهی 

محدود و توفان را کرده تأویل  او ظهور در کره زمین دارد، به سرزمین محل سکونت آن حضرت(ع) و قوم
بدون دلیل  عالمه طباطبایی این عمل را که تقیید معناي واژه است، تأویل ؛ ولیاندبه سرزمین ایشان دانسته

  ).265- 10/266: همانکالم ارزیابی کرده است(
آن را از شعب اند. برخی رسول خدا(ص) اختالف پیدا کرده معراج محل شروع. مفسران در تعیین 4

شده  ذکر قرآندر که  یی مسجد الحرامتوسعه معنا هانی و گروهی نیز باطالب، برخی دیگر از خانه امابی
عالمه ؛ ولی اندهدانست شهر مکهرا از  شروع معراج وتأویل ]، ظاهر آن را به تمام گستره حرم 1است[االسراء/

به دلیل ظهور ، تأکید کرده داشته باشد، معراجبا اشاره به اینکه ممکن است پیامبر اکرم(ص) چند طباطبایی 
: همانندارد( دلیلی آن به جایی دیگرو تأویل  بوده استاز مسجد الحرام  در آن، مبدأ معراج ذکر شده آیه
13/32-31.(  

. عالمه طباطبایی بر این باور است که ذکر نام حضرت عیسی و مادرش پس از ذکر لقب ایشان در آیه 5
]، براي جلوگیري از 171[النساء/﴾ مرْیم و روح منْه  إِلى إِنَّما الْمسیح عیسى ابنُ مرْیم رسولُ اللَّه و کَلمتُه أَلْقَئها﴿

  ).5/149: همانهرگونه تأویل نام مسیح با نامی مغایر آن بوده است(

  فهم نادرست .2- 3-2

آیه، تصور ناهماهنگی آن با عقاید صحیح را پدید آورده و موجب تأویل آیه از گاهی فهم نادرست 
ها ذکر کرده است که برخی از این مطلب توجه داشته و در ارزیابی برخی تأویل عالمه طباطبایی بهشود. می

  آنها عبارتند از:
که گروهی با تصور ناهماهنگی  ]25-35ذکر شده[البقره/ قرآندر داستان حضرت آدم(ع) و لغزش او  .1

اند، ولی پرداختهکه اعتقادي صحیح است، به تأویل آیات مزبور  به عصمت پیامبران باوربا  آیات مزبور
- نسبت گناهمحل تکلیف و عصمت دانسته و زمین را عالمه طباطبایی با استناد به روایتی از امام رضا(ع) که 

هاي مزبور ، تأویل)1/192: 1378، همو؛ 91: 1362(صدوق، هادرست دانستحضرت آدم(ع) ن بهکار بودن را 
  ).1/145: 1417را غیر ضروري دانسته است(طباطبایی، 

]، 63اسرائیل[البقره/آیات گزارش دهنده رخداد بلند کردن کوه طور بر سر بنیاگر  ده کهشگمان . 2
، قرآناند، در حالی که شدهایمان و عمل  مجبور به اسرائیلبنی دهند کهنشان مید، نباش گزارش معجزه

آیه  ،اختالفاین، براي رفع این  بنابر، ]99؛ یونس/256اکراه و اجبار به ایمان را نادرست دانسته است[البقره/
. دشورفع  اختالف مزبور و نباشدمعجزه  شده تاتأویل  به مطالبی همچون زلزلهآن،  و آیات مشابهمزبور 

، نه اکراه و هستند اسرائیل با این معجزهبنیتنها نشان دهنده ترساندن  ات،آیاین عالمه طباطبایی با بیان اینکه 
   نویسد:اجبار ایشان، می



باید ایمان و عمل بود،  هموجب اکراه بمعجزه،  به صورتاسرائیل اگر بلند کردن کوه در باالي سر بنی«
تأویل این آیات مبنی بر  و دوشاغلب معجزات حضرت موسی(ع) موجب اجبار و اکراه ایشان محسوب 

ظهوري براي کالم  د، دیگرجایز باشهایی اگر چنین تأویل ؛ زیرااست نادرستکاري و بوده انکار معجزات 
  )1/198  :همان(.»اي براي فصاحت و بالغت آن باقی نخواهد ماندو ریشه

؛ صاحب بن عباد، 4/456: 1410به معناي گمراه ساختن است(فراهیدي، » غوي»از ریشه » اغوا«واژه  .3
و ال ﴿) و بر این اساس معناي ظاهري آیه 5/132: 1412؛ قرشی، 6/450: 1410؛ جوهري، 5/149: 1414

خدا بخواهد شما را  اگر«]، 34[هود/﴾إِنْ أَردت أَنْ أَنْصح لَکُم إِنْ کانَ اللَّه یرید أَنْ یغْوِیکُم  ینْفَعکُم نُصحی
شود که در این می» گمراه سازد و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز من سودى به حالتان نخواهد داشت!

بشریت خدا براي هدایت دهد که از یک سو نشان می ؛ زیرااقض خواهد بودآیه با خود در تنصورت، 
براي نجات از این تناقض و با تکیه . ها را خواسته استاز سوي دیگر گمراهی انسانو  ختهبرانگی پیامبران را

یی براي ها، تأویل1گاه اراده گمراه ساختن بشر را ندارد و راضی به این کار نیستبر این باور که خدا هیچ
بیان شده است، مثل تأویل آن به عذاب، هالکت یا گمراه ساختن مردم از سوي مخاطبان » یغْوِیکُم«واژه 

عالمه طباطبایی معتقد است که نسبت دادن ولی  ،)238- 5/239: 1372؛ طبرسی، 5/478تا: سخن(طوسی، بی
جایز نیست، ولی صحیح و بتدایی باشد، به خدا در صورتی که گمراه ساختن اها و گمراه ساختن انساناغوا 

و به خودش واگذار شود که در  سلب انسان نافرمان،اسباب توفیق از  ،جایز است به عنوان مجازات نافرمانی
؛ 16؛ االسراء/26[البقره/است قرآنبه آیات و این نظر مستند  این حال از راه حق گمراه خواهد شد

  ).217- 10/218: 1417(طباطبایی، نادرست استهاي ذکر شده تأویل که بنابر این، ]25السجده/
] 28لکهف/[ا﴾و ال تُطع منْ أَغْفَلْنا قَلْبه عنْ ذکْرِنا﴿بحث ذکر شده در شاهد پیشین، درباره بیان مراد آیه . 4

رض مختلفی براي اغفال قلب از سوي خدا بیان شده، مثل اینکه مراد در مع هاينیز پدید آمده و تأویل
عالمه  غفلت قرار دادن یا غافل بودن یا نسبت به غفلت دادن یا بدون نام و نشان مؤمنان ساختن است.

آورد که غافل کردن قلب، مسلط ساختن و دلیل می نادرست ارزیابی کردههایی را طباطبایی چنین تأویل
ر نیازي به تأویل آیه باقی مجازات دشمنی با حق است و با این تفسی برايغفلت و فراموش ساختن ذکر خدا 

  ).13/303: همانماند(نمی

  تمصلح. 3- 3-2

به معنایی خالف ظاهرشان  قرآنیهاي تالش شود برخی آموزه تااندیشی موجب شده مصلحت
که نچنا. شده است نادرست ارزیابینقل و  المیزان تفسیر گونه تأویل درهایی از اینبرگردانده شوند. نمونه

                                   
أن خلق الکفر و ال یجوز أن یکون المراد باإلغواء فی اآلیۀ فعل الکفر أو الدعاء إلى الکفر و الحمل علیه على ما یعتقده المجبرة لقیام األدلۀ على  - 1

لم یجز أن یأمر به فکذلک ال یجوز أن یفعله و یریده و ألنه لو جاز منه اإلضالل لجاز منه أن یبعث من یدعو و إرادته من أقبح القبائح کاألمر به و کما 
 ).239: 1372(طبرسی، إلى الضالل و یظهر المعجزات على یده



اند هر با ادعاي مالزمه باور به شفاعت با جرأت یافتن مردم بر انجام معصیت، خواستهبرخی از مفسران 
عالمه طباطبایی تأویل آیات مزبور با این  ، ولیرا که نشانی از این آموزه دارد، تأویل کنند قرآنمحتوایی از 

  دو دلیل آورده است:براي نظر خویش  و را نادرست ارزیابی کرده باور
باورمندان به آن در انجام گناه شود، باور به امکان توبه و  جرأت یافتند به شفاعت موجب ) اگر اعتقا1

 گردعوت کننده به توبه و بیانآیات آمرزش الهی نیز چنین خاصیتی خواهد داشت و در این صورت 
  نیز باید تأویل شوند.] 51مغفرت و گستردگی رحمت الهی[النساء/

  ).165- 1/166: همان(نداردنافرمانی  همردم ب جرأت یافتنبا اي مهمالزوعده شفاعت و تبلیغ آن ) 2

  المیزان از دیدگاه تأویل مقبول. 3-3

گونه هستند؛  سهاند و این روایات شده ارزیابی آیاتیتأویل  و به عنوان روایاتی نقل تفسیر المیزان در
اي در آینده تأویل آیهشده که  گفته در برخی دیگرشده و تصریح اي به تأویل آیهروایات برخی زیرا در 

 بودهارزیابی عالمه طباطبایی این  سخن از تأویل به میان نیامده، ولینیز پدید خواهد آمد. در گروهی دیگر 
مورد پذیرش قرار  تفسیر المیزانکه در  گونه تأویل سههر در این بخش تعدادي از  اي هستند.که تأویل آیه

  .دشونقل میاند، گرفته

  . روایاتی که تأویلی ارزیابی شده1- 3-3

، آنها را با وجود اینکه در آنها سخنی از تأویل به میان نیامده پس از نقل برخی از روایاتعالمه طباطبایی 
  شود:برخی از آنها نقل می که ارزیابی کرده است قرآناي از تأویل آیه

برِ و الصلَوةِ  و إِنها لَکَبِیرَةٌ إِلَّا استَعینُواْ بِالصو ﴿از امام کاظم(ع) نقل شده که صبر و نماز در آیه  نخست؛
رسول  توسل به و نیز هاها و گرفتاريیاري جستن از روزه و نماز در سختی] 45[البقره/ ﴾اشعینعلى الخْ

، شهرآشوب؛ ابن1/155: 1411؛ حاکم حسکانی، 59: 1410(فرات کوفی، خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) است
تأویل  عالمه طباطبایی از این روایت برداشت کرده که رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) .)2/20: 1379

  ).1/153: 1417(طباطبایی، 1روزه و نماز، هستند
سوره البقره، روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که نور را آل محمد و ظلمات را  257در ذیل آیه  دوم؛

و عالمه  2)64/23 :1404؛ مجلسی، 1/138: 1380؛ عیاشی، 1/194: 1365لینی، (کدشمنان ایشان دانسته است
  ).2/347  :1417 ،طباطبایی این روایت را از قبیل جري یا باطن و یا تأویل ارزیابی کرده است(طباطبایی

                                   
 برسول الصالة و الصوم تأویل هو و عندها، الولی و بالنبی التوسل کذا و الشدائد، و الملمات نزول عند الصالة و الصوم استحباب) ع(استفاد قد -  1

  .المؤمنین أمیر و اهللا
یا  :فَقَالَ ؟﴾فَآمنُوا بِاللَّه و رسوله و النُّورِ الَّذي أَنْزَلْنا﴿ :عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ )ع(سأَلْت أَبا جعفَرٍ«روایت مزبور در کتاب الکافی چنین آمده است:  - 2
داخَالأَب! دمحنْ آلِ مۀُ ممالْأَئ اللَّه و ص(النُّور( اتاومی السف اللَّه نُور اللَّه و مه ي أَنْزَلَ والَّذ اللَّه نُور اللَّه و مه ۀِ وامیمِ الْقوضِإِلَى یی الْأَرف و «...  



حکْمۀٍ ثُم جاءکُم رسولٌ مصدقٌ  و إِذْ أَخَذَ اللَّه میثاقَ النَّبِیینَ لَما آتَیتُکُم منْ کتابٍ و﴿در ذیل آیه  م؛سو
لتؤمنن «اند که ظاهر آنها ارجاع ضمیر واژه ] روایاتی نقل شده81عمران/[آل﴾لما معکُم لَتُؤْمنُنَّ بِه و لَتَنْصرُنَّه

 باییعالمه طباط) و 1/181: 1380(عیاشی، به امیرالمؤمنین(ع) است» لتنصرنه«به رسول خدا(ص) و ضمیر » به
دیگر در این وجود ندارد و با استناد به روایتی براي پذیرش این سخن دلیلی آیه که در عبارت با توجه به این

، معتقد به تأویل بودن مضمون روایات مورد بحث شده است؛ زیرا تأویل نه از انواع )1/181: همانزمینه(
  ).3/393: 1417معانی است و نه با واژگان ارتباطی دارد(طباطبایی، 

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و ابتَغُوا إِلَیه ﴿نقل شده که مراد از وسیله در آیه:  چهارم؛
تفسیر ) که در 3/75: 1379شهرآشوب، ؛ ابن1/168: 1404]، امام معصوم(ع) است(قمی، 35[المائده/﴾الْوسیلَۀَ
- 5/334: 1417بحث در صدد بیان تأویل آیه باشند(طباطبایی، ، احتمال داده شده دو روایات مورد المیزان

332.(  
 إِلَّا ء شَی منْ إِنْ و﴿آیه  هاي الهی قرار داد و آن را تأویلنقل شده که در عرش تمثال همه آفریده پنجم؛

) و عالمه طباطبایی 1/47تا: نیشابوري، بی (فتالاند] دانسته21[الحجر/﴾معلُومٍ بِقَدرٍ إِلَّا نُنَزِّلُه ما و خَزائنُه عنْدنا
اشیا و تمثال آنها در عرش، همان حقیقتی است که بیان آیه به آن  توضیح داده که مراد از وجود صورت

  ).8/170: 1417تکیه دارد و این مطابق تعریفی است که ایشان از تأویل ارائه داده است(طباطبایی، 
لسماوات و الْأَرض رًا فىِ کتَابِ اللَّه یوم خَلَقَ اعند اللَّه اثْنَا عشَرَ شهورِ لشهإِنَّ عدةَ ا﴿در ذیل آیه  ششم؛

نهرُممۀٌ حعبگانه و مراد از گانه، امامان دوازدههاي دوازده]، روایاتی نقل شده که مراد از ماه36[التوبه/ ﴾ا أَر
السالم امام علی بن حسین، امام علی بن موسی و امام علی بن محمد علیهمچهار ماه حرام، امیرالمؤمنین علی، 

: همان(1و مراد از سال رسول خدا(ص) است و عالمه طباطبایی آنها را تأویل آیه مزبور ارزیابی کرده است
9/273.(  

ان آیات نقل بدون استناد به روایات ذکر شده، تأویلی در بی تفسیر المیزانگویا تنها تأویلی که در  هفتم؛
إِنِّی أُرِید أَنْ تَبوء بِإِثْمی و ﴿]. عالمه طباطبایی آیه 27- 31است[المائده/ کننده داستان پسران حضرت آدم(ع)

لَئنْ بسطْت إِلَی یدك ﴿] را تأویل آیه 29[المائده/﴾ إِثْمک فَتَکُونَ منْ أَصحابِ النَّارِ و ذلک جزاء الظَّالمین
ینَلالْعالَم بر اللَّه إِنِّی أَخاف أَقْتُلَکل کإِلَی يدی طی ما أَنَا بِباسآیه حقیقت ] دانسته؛ زیرا 28[المائده/﴾تَقْتُلَن
﴿يدی طی ما أَنَا بِباستَقْتُلَنل كدی إِلَی طْتسنْ بمن دستت را به سوي من دراز کنی تا مرا بکشی،  اگر« ﴾...لَئ

بین اینکه برادرش را بکشد و ظالم باشد و گناه  باشد، این است که اگر امر دایر »دستم را دراز نخواهم کرد
قتل او را به گردن بگیرد و داخل جهنم شود و یا برادرش او را به ستم بکشد و آن چنان شود، او کشتن 

                                                                                                      
نقل شده، در حالی که عین عبارت در  الکافیاز کتاب » النُّور آلُ محمد و الظُّلُمات عدوهم«به صورت  بحاراالنوارو  تفسیر المیزاناین روایت در 

 است که نقل شد و عین این عبارت در آن یافت نشد. الکافیذکر شده و مضمون آن در  تفسیر عیاشی

 ).149: 1411شیخ طوسی نقل شده است(طوسی،  ۀغیبالاز جمله این روایات در کتاب  - 1



انتخاب را ، بلکه کشته شدن خودش کندستم نمیدهد و برادر ستمگرش را بر سعادت خودش ترجیح نمی
است در داستان حضرت موسی و خضر علیهماالسالم  ذکر شدهشبیه تأویل و این،  شود رستگارکند تا می
  ).5/302: همان(برسدبه سعادت  را کشت تا نوجوانکه 

با ظهور در همه موارد هفتگانه باال حقایقی خارج از داللت واژگان آیه تأویل آن دانسته شده که البته 
هاي ذکر شده با تعریف عالمه طباطبایی از تأویل سازگار هستند. آیه نیز اختالف ندارند. بنابر این، تأویل

دهد، جهنمی بشود، از ظاهر که در شاهد هفتم نیز اینکه شخص بخواهد دشمنش با گناهی که انجام میچنان
شتن تو به سویت دست دراز نخواهم اگر براي کشت من، به سویم دست دراز کنی، من براي ک«عبارت 

شود، در حالی که نه تنها با ظاهر آن هم منافاتی ندارد، حقیقت و پشتوانه اینکه از کشتن فهمیده نمی» کرد.
  رود.برادرش خودداري کرده، دوري از جهنم و رسیدن به سعادت بشمار می

   اي در روایاتتصریح به تأویل آیه. 2- 3-3

و مورد تأیید عالمه  اي شده استیهآتأویل تصریح به که در آنها نقل شده  یزانتفسیر المروایاتی در 
  :شوندنقل میبرخی از آنها  وطباطبایی قرار گرفته است 

- علیهم و حسنین حضرت فاطمه ،امیرالمؤمنین ]،32[االحزاب/تأویل آیه تطهیر نقل شده که ؛نخست

: 1417(طباطبایی، استشده  نقل ،نقدي بدون هیچ المیزانتفسیر در ) و 1/249: 1380(عیاشی، هستندالسالم 
4/411 .(  

امیرالمؤمنین،  ،]61عمران/آیه ابتهال[آلواژگان جانمان، زنان و فرزندانمان در  نقل شده که تأویل ؛دوم
پس از نقل این  تفسیر المیزاندر  ).1/83: 1378(صدوق، هستند السالمحضرت فاطمه و حسنین علیهم

  ).229- 3/230: 1417(طباطبایی، هاي آن تشریح شده که نشان از پذیرش آن داردروایت، واژگان و عبارت
 لَه أَال﴿یه ] تأویل آ4[الروم/﴾بعد منْ و قَبلُ منْ الْأَمرُ للَّه﴿از امام عسکري(ع) روایت شده که آیه  ؛سوم

است، یعنی امر پیش از فرمان دادن و پس از صدور ] 54[االعراف/﴾الْعالَمینَ رب اللَّه تَبارك الْأَمرُ و الْخَلْقُ
با پذیرش روایت، عالمه طباطبایی و  )2/186: 1409(قطب راوندي، هرگونه بخواهد براي خداست ،فرمان

  ).8/172: 4171را مطلق بودن ملکیت خدا پیش از صدور امر و پس از آن دانسته است(طباطبایی،  نآمعناي 
 أَولُ فَأَنَا ولَد للرَّحمنِ کانَ إِنْ﴿آیه در  »العابدین«نقل شده که تأویل واژه از امام علی(ع)  ؛چهارم

اند که باطن تأویل در این سخن با ظاهرش متضاد و گفته است» الجاحدین«]، 81[الزخرف/﴾الْعابِدینَ
 »عابد«واژه  ظاهري معناي مخالفظاهراً مراد این است که تأویل آن  و )1/250: 1403(طبرسی، است
است و بر این » عابد«حقیقتی براي واژه » الجاحد«به این معنا که واژه  ).18/128: 1417(طباطبایی، است

- شود که اگر خداي رحمن فرزندي داشت، من نخستین منکران وحدانیت او میاساس، تأویل آیه چنین می

  شدم.



است که در چهار روایت نقل شده در این بخش، موارد خارج از داللت کالم تأویل آیه دانسته روشن 
  یه.اند، یعنی مصداق منحصر و معناي مالزم آشده

  در آینده ايتأویل آیه گر وقوعروایات نشان .3- 3-3

و در آینده و در نیامده  قرآنآیاتی از هنوز تأویل نقل شده که مطابق آنها روایاتی  تفسیر المیزاندر 
  را نقل کرده و پذیرفته است:این روایات عالمه طباطبایی  جهان خارج پدید خواهد آمد.

 یضُرُّکُم ال أَنْفُسکُم علَیکُم آمنُوا الَّذینَ أَیها یا﴿آیه از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که هنوز تأویل  نخست؛
تا: (سیوطی، بیو تا آمدن حضرت عیسی(ع) نخواهد آمداست ] نیامده 105[المائده/﴾اهتَدیتُم إِذَا ضَلَّ منْ

  ).6/178: 1417(طباطبایی، عالمه طباطبایی با پذیرش آن، به توضیح روایت پرداخته استو  )3/217
 منْ عذاباً علَیکُم یبعثَ أَنْ  على الْقادر هو قُلْ﴿آیه از رسول خدا(ص) نقل شده که هنوز تأویل  دوم؛

کُمقفَو نْ أَوم تتَح کُملج5/112: 1998؛ ترمذي، 3/68: 1421حنبل، (ابن] نیامده است65[االنعام/﴾أَر.( 
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان پس از نقل این روایت، به وجود روایات هم مضمون آن اشاره و آنها را 

  ).7/149: 7141(طباطبایی، بررسی کرده است
] 39[االنفال/﴾للَّه کُلُّه الدینُ یکُونَ و فتْنَۀٌ تَکُونَ ال حتَّى قاتلُوهم و﴿آیه تأویل  :امام صادق(ع) فرمود سوم؛

د دید که تأویل این آیه ند، خواهنرا درك کن آن زمانی که انکس و امام زمان(ع) نخواهد آمدقیام تا 
عالمه طباطبایی با پذیرش این روایت، به ذکر منابع دیگري که آن را نقل  ).2/56: 1380(عیاشی، یستچ

  ).9/87: 1417(طباطبایی، اند، پرداخته استکرده
 دینِ و  بِالْهدى رسولَه أَرسلَ الَّذي هو﴿آیه تأویل هنوز  نقل شده کهامام صادق(ع) از  چهارم؛

در تفسیر  و )2/670: 1395(صدوق، قیام قائم(ع) نازل نخواهد شد] نازل نشده و تا هنگام 33[التوبه/﴾الْحقِّ
نازل  که عالمه طباطبایی مراد از )1/289: 1404(قمی، شده دانستهدر شأن قائم آل محمد(ع)  نزول آن،قمی 

دانسته  نظرمؤید این روایت نخست را ارزیابی کرده و تأویل آن  را شدن در شأن آن حضرت
  .)9/255: 1417است(طباطبایی، 

که در آینده(پس از نزول حضرت عیسی، را حقیقت واقعی آیه  چهار روایت نقل شده در این بخش،
اند که با تعریف تأویل از دیدگاه عالمه تهدانسآیه آن تأویل خواهد آمد، ظهور حضرت مهدي و...) پدید 

  .طباطبایی مطابقت دارد

  گیرينتیجهبندي و جمع

قرار گرفت و پژوهش مورد ، قرآندرباره معناي واژه تأویل در عالمه طباطبایی  دیدگاه مقالهدر این 
از مجموع  که تطبیق و مقایسه شد ایشان بررسی و با نظریه تفسیر المیزانو  قرآنسپس کاربردهاي تأویل در 

  آید:شده نتایج زیر بدست می ارائهپژوهش 



هاي اصطالحی ذکر شده با دیگر تعریف قرآنید واژه تأویل در کاربراز نظر عالمه طباطبایی، نخست؛ 
عینی یک واژه یا  و واقعیحقیقت  از سنخ مفاهیم مدلول واژگان نیست، بلکه براي آن متفاوت بوده و

  .استواژه و عبارت در آن  و ریشه آن قرار داردکه خارج از مدلول آن واژه یا عبارت است  قرآنیعبارت 
هاي اصطالحی ارائه شده براي تأویل یک از تعریف، هیچالمیزانتفسیر جز تعریف ارائه شده در ه دوم؛ ب

، علم تأویل در اختیار ایشان هاي، تطبیق کرد؛ زیرا مطابق تعریفقرآنتأویل در آیات معناي توان با را نمی
منحصراً در ]، علم به تأویل را 7عمران/[آلقرآنپذیرد، در حالی که ها انجام میهاست و توسط انسانانسان

  داند.اختیار خدا و وابستگان او می
قابل تطبیق  قرآنتأویل داشتن تعریف ارائه شده از سوي عالمه طباطبایی عالوه بر اینکه بر مفهوم ؛ سوم
کند؛ زیرا همگی نیز معنا پیدا می قرآندرباره هر یک از دیگر کاربردهاي واژه تأویل در دیگر آیات است، 

  .هاي آنهاستاز ذهن هستند که پشتوانه عبارت ی خارجحقیقت گرنشان
به تعریفی که از تأویل ارائه کرده پایبند بوده و با عمالً  تفسیر المیزانعالمه طباطبایی در تمام  ؛چهارم

که اشتراك لفظی  تأویل به معناي تفسیر کاربرد و هاي اصطالحی در ادبیات عربصرف نظر از تأویل
را که بر اساس اصطالح رایج(برگرداندن واژه یا عبارت از معناي  قرآنیهاي هرگونه تأویل عبارت ،است

 ،اي بوده، با هر انگیزهانجام گرفتهظاهري آن به معنایی دیگر براي قابل پذیرش کردن معناي عبارت) 
  است. دهکرنادرست ارزیابی 

تمام  ن او دانسته است،، علم به تأویل را در انحصار خداي متعال و وابستگاقرآناز آنجا که م؛ پنج
عدم و شرط پذیرش آنها  دارندوحیانی ، ریشه پذیرفته قرآنیعالمه طباطبایی براي آیات  ی کههایتأویل

  .بوده است قرآنیمحکمات  مخالفت با
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