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 یعل اماماز » لیتأو«ة واژی معناگرا و عینیگرا در روایات دربردارندة لیتأوپیجویی دو رویکرد 
   )ع(

  

  1مهدي مطیع

  2محمد مرادي

  3طاهره نوري دهنوي

  

  

  چکیده
. با وجود باشد دارا می لیتأوویژة در  یجایگاه) ع( علی آید که امام می دست بهبا تتبع در روایات موجود، 

در اینباره به عنوان یک  (ع) یعل امامی، ضرورت دستیابی به نوع نگاه لیتأوي مختلف هادگاهیداختالفات بین 
صحیح، مشخص می گردد. در راستاي رسیدن به این هدف، روایات  دگاهید مبناي معتبر در تشخیص 

با دو رویکرد  لیتأوي مطرح هادگاهید سپس گرفت و مورد تحلیل قرار، (ع) یعل اماماز  لیتأوة واژدربردارندة 
به  (ع) یعل امامعینی گرا و معناگرا در این روایات پیجویی شد. از جمله نتایج تحقیق حاضر این است که، 

اند؛ تا به  (اعم از محکم و متشابه) و سایر گزارههاي دینی پرداخته میکر قرآنبیان معناي غیرظاهري آیات 
نزد  لیتأودین اسالم را تبیین، تفهیم و محقق نماید و این یکی از معانی اصلی این وسیله ابعاد مختلف 

(با رعایت قواعد و مصالح دین » به معناي خالف ظاهر لیتأو« دگاهید ایشان است. ذیل رویکرد معناگرا، 
به عنوان امور  لیتأویی دربارة طباطبا عالمه دگاهیداسالم) مورد پذیرش قرار گرفت. ذیل رویکرد عینی گرا، 

در معناي عملی کردن اوامر و  لیتأوابن تیمیه که قائل به  دگاهیدصرفاً عینی و خارجی، رد شد. و قسمتی از 
  نواهی الهی است، مورد پذیرش واقع شد. 

  

 دگاهیدیی، طباطبا عالمهی لیتأو دگاهید، (ع) یعل امامیِ لیتأو، روایات لیتأوکلمات کلیدي: 
  ی ابن تیمیهلیتأو

   

                                                             
 m.motia@ltr.ui.ac.ir ؛(نویسنده مسئول)عضو ھیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفھان -١
 Moradi.M@qhu.ac.ir عضو ھیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث؛  -٢
   t.noori@ltr.ur.ac.ir دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم قران و حدیث؛ - ٣



٢ 
 

  مقدمه 
یکی از ابزارهاي کلیدي در فهم متون دینی و استخراج معارف آنهاست. اکتفا به ظاهر برخی از واژگان و  لیتأو

صحیح، موجب به وجود آمدن کج فهمی از دین می  لیتأوعبارات قرآنی و پارهاي از گزارههاي دینی، بدون توجه به 
را در عرصه هاي مختلف دینی ، متذکر  لیتأو، اهمیت موضوع لیتأوشود. عالوه بر آن روایت هاي ارائه شده دربارة 

إِنَّما أَتَخَوف علَى أُمتی منْ بعدي ثَلَاثَ خصالٍ أَنْ یتَأَولُوا الْقُرْآنَ «در روایتی فرمودهاند: اکرم (ص)  امبریپشده است. 
هرِ تَأْوِیللَى غَیت خودم پس از خودم از سه چیز مى)؛ 164، 1:ج1362...؛(شیخ صدوق، عاینکه قرآن  م،ترس همانا بر ام

غیرصحیح، نشان می دهد که این موضوع در  لیتأواز اکرم (ص)  امبریپابراز نگرانی ...». را به طور درست تأویل نکنند
  سرنوشت دینی مسلمانان تأثیر به سزایی دارد.

، قابل لیتأو (ع) در مورد یامام علجایگاه خاصِ  ،) و صحابهاز طرف دیگر با تفحص در روایات نبوي (ص)، ائمه (ع
آموزد، آنچه را  پس از من، على (ع) به مردم تأویل مى: « ه انداکرم (ص) فرمود امبریپ. در این زمینه، استمشاهده 
التنزیل  یا على، انا صاحب«دیگرى از آن حضرت نقل است که:  الم). در ک39، 1: ج ق141 ،ی(حسکان» دانند که نمى

در ). 139، 18: ج ق1409 ،ی(حرعامل »و انت صاحب التأویل؛ اى على، من صاحب تنزیل هستم و تو صاحب تأویل
تعلیم (ع) خداوند به پیامبرش تنزیل و تأویل را آموخت و او هم آن را به على  « است:آمده از امام صادق (ع)  یروایت

و تأویل  رامخداوند حالل و ح«: ي فرمودهاندگرید تیدر رواو همان امام (ع)  .)442، ص 7: ج ق1407 ،ینیداد( کل
 یاتیروا .) 199، ص 27: ج ق1409  ،یتعلیم داد ( حرعامل (ع) را به پیامبرش آموخت و او هم همه علمش را به على

 آمده است اتیروا نیاز ا یکیوجود دارد؛ در  لیتأو ة(ع) دربار یعلم امام عل ۀنیاکرم (ص) در زم امبریپ ۀاز صحابنیز 
خواهى از من بپرس، زیرا من تنزیلش را  تفسیر قرآن هر چه مى ةدربار«گفت: ق) 68( به ابن عباس ق)60( میثمکه 

، ص 42ج ق: 1403ی،(مجلس» به من آموخته است. اام و ایشان تأویل آن ر بر امیر مؤمنان على (ع) قرائت کرده
، که این روایات در ادامۀ تحقیق نمودهاند دیتأک لیتأو در امرِ شیخو گاهیبر جا ی(ع) در موارد مختلف یامام عل. )128

  می باشد. لیتأودر امر  (ع) یعل امامخواهد آمد. مطالب ذکر شده نشانگر اهمیت و جایگاه خاصِ 

 هادگاهیداین  رفته است. بینشکل گ لیتأوي مختلفی دربارة هادگاهیدبا توجه به رویکردها و گرایشهاي متفاوت، 
خود اصرار دارند و حتی برخی از آنها سایرین را مورد  دگاهیداختالف نظرهاي زیادي وجود دارد و هر کدام بر صحت 

آماج تهمت هایی از قبیل تفسیر به رأي، عدم ضابطه و نداشتن اصول صحیح تفسیري، قرار می دهند. با توجه به 
مطرح می گردد تا  لیتأو، ضرورت تحقیق و تحلیلِ نوع نگاه ایشان راجع به لیتأورمورد د (ع) یعل امامجایگاه خاصِ 

  ي صحیح از آن بهره جست. هادگاهیددر تشخیص  1بتوان به عنوان یک مبناي معتبر

 يمعنا کاو«در راستاي این ضرورت، تحقیقاتی صورت گرفته است؛ از جمله، محمد مرادي در مقاله اي با عنوان 
 لیتأونقد و بررسی شاخصه هاي تفسیر، «  ، فریدون محمدي فام در پایان نامۀ خود با عنوان»یلجنگ تأو يها تیروا

و » (ع) تینگاه اهل ب از يریتفس اتیروا يها گونه يها شاخص «، مرضیه محبی در رسالۀ خود با عنوان »و تطبیق
به تحلیل و واکاوي » (ع)تیدر مکتب اهل ب یلیرتأویو روش تفس یمبان« با عنوان در رسالۀ خود  يهاجر باختر

یلی پرداخته اند. از جمله تأوو گونه شناسی روایات  لیتأوروایات معصومین (ع) در رسیدن به نوع نگاه ایشان درمورد 
وجوه مشترك تحقیق پیشرو با تحقیقات قبلی، تحلیل روایات معصومین (ع) در جهت به دست آوردن مبانی 

است. از جمله مواردي که تحقیق پیش رو را از تحقیقات قبلی متمایز می کند، تمرکز ویژه  لیتأوزیربنایی راجع به 

                                                             
شود، شاید در نگاه اول این مبنا، فقط نزد شیعھ معتبر بھ نظر بیاید. ولی اگر با نگاه علمی و بیطرفانھ بھ آن پرداختھ  -  ١

 می تواند نزد عموم مسلمانان قابل قبول باشد.
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در کالم ایشان است. این کار با هدف به دست آوردن یک مبناي  لیتأوة واژو تحلیلِ کاربرد  (ع) یعل امامبر سخنان 
  ي صحیح صورت می گیرد.هادگاهید معتبر در تشخیص 

این است که، با توجه به قالبِ تحقیق که متون تاریخی است، نتایج به  گونه تحقیقات از جمله سختیهاي این
دست آمده یقین آور نیستند و تنها به صورت یک احتمال (البته با درجات ضعیف تا قوي) می توان به آنها توجه 

یج به دست آمده نیز کرد. هرچه بررسیهاي رجالی، سندي و متن پژوهی دقیق تري روي احادیث صورت گیرد، نتا
دقیق تر می شوند. کارهاي حدیث پژوهی در راستاي این تحقیق نیست بنابراین ادعایی نیز براي به دست آوردن نگاه 

وجود ندارد. بلکه تنها با توجه به متون روایی موجود و نوع نگاه محقق در تحلیل  لیتأوراجع به  (ع) یعل امامقطعی 
  بندي آنها، می توان نتایجی را ارائه داد.و گونه شناسی روایات و طبقه 

که دربردارندة  (ع) یعل امامتحلیلی انجام شده است.در این راستا، ابتدا روایات _روش تحقیق به صورت توصیفی
و گونه  آوري شده است. در ادامه، واکاوي و تحلیلِ این روایات هستند، از کتب حدیثی متقدم جمع لیتأوة واژ

صورت گرفته است. سپس  لیتأوراجع به  (ع) یعل امامت به دست آوردن یک نگاه کلی از شناسی آنها در جه
  ، انجام شده است. لیتأوة واژي مطرح با دو رویکرد معناگرا و عینی گرا در روایات دربردارندة هادگاهید پیجویی

 امامویی آن در روایات و پیج لیتأوساختار تحقیق به این صورت است که، در بخش اولِ تحقیق به معناي لغوي 
ظاهراً با هیچ   (ع) یعل امامبه کار رفته در برخی از روایات  لِیتأوة واژپرداخته شده است؛ به دلیل این که  (ع) یعل

ي مطرح  ارائه شده و رابطۀ آنها با روایات هادگاهید ي مورد بحث، رابطه اي ندارد. در ادامه، سایرهادگاهیدکدام از 
  مورد تحلیل قرار گرفته و نهایتاً نتایج به دست آمده، ارائه شده است. (ع) یعل امام

پیشنهاد می شود دو تحقیق جداگانه با استفاده از نتایج به دست آمده از  (ع) یعل امامی لیتأوبراي تدقیق نگاه 
 امامیات تفسیري و دیگري تحلیل روا نهجالبالغۀ در لیتأواین تحقیق صورت گیرد؛ یکی یافتن نمونههاي کاربرديِ 

 .(ع) یعل

  )ع( یعل امامو پیجویی آن در روایات  لیتأومعانی لغوي  )1
(به معناي رجوع و بازگشت) است، اتفاقنظر دارند؛ اما در سایر معانی این » لأَو«از  لیتأوة واژمعاجم بر این که ریشۀ 

داراى  ،ولأ «ق) آورده است:390ابنفارس ( ریشه و توضیحاتی که براي آن آوردهاند، اختالفنظر دارند. به عنوان نمونه
تأویل کالم به معناى عاقبت که انتهاى امر، و  ل، به معناى ابتدا، از این اصل استوأَواژه   ابتداى امر، که: دو اصل است

 بعد از ذکر معناى رجوع براى ق)606ابن اثیر (). 158، 1ق:ج1404(ابن فارس، » و سرانجام کالم، از این باب است
مراد از تأویل، برگرداندن ظاهر لفظ از معناى اصلى است، به معنایى که دلیلى بر آن قائم است، «: آورده است، »ولأَ«

). نصرحامد 81، 1ش: ج1367(ابن اثیر، » که اگر آن دلیل نباشد، نباید از معناى ظاهرى لفظ دست کشید
 :«است یقبل فیتعار يکه در راستاارائه داده است  لیتأوتعریف جدیدي از  -پژوهشگر علوم قرآنی -م) 2010ابوزید(

 دنیدر جهت رس ای اش، شهیدر جهت بازگشت به اصل و ر که گاهی يا دهیپد ای ءییعبارت است از حرکت ش لیتأو
در  یو عقل یذهن یبلکه حرکت ستین يحرکت ماد نی، اما ااست و مراقبت از آن ریتدب با و عاقبت آن، همراه تیبه غا

در قرون مختلف معانی لغوي  لیتأو). همانطور که قابل مشاهده است، 382: 1380(ابوزید، » دههاستیپدم فه
متفاوتی به خود گرفته است که به تبع آن در معانی اصطالحیِ آن و شکلگیري دیدگاههاي مختلف تأثیرگذار بوده 

  ).23: 1376نک:شاکر،  لیتأوة واژاست (براي سیرتحول معنایی 

در معانی لغوي خود آمده است و ظاهراً  ارتباطی با هیچ کدام از  لیتأو، (ع) یعل امامز روایات در تعدادي ا
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  ی ندارد. چند مورد از آنها عبارتند از: لیتأودیدگاههاي 

  روایت اول:
  فرموده اند: » شبهه«در توصیف (ع)  نیالمؤمنریام

 ...» وِیلِ النَّفْسِ وتَس ابٍ بِالزِّینَۀِ وجبٍ إِععِ شُعبلَى أَرۀُ عهالشُّب جِوولِ الْعلِ  تَأَواطقِّ بِالْبسِ الْحلَب 1407(کلینی، ...» و :
 اى کـه نـزد خـود زینـت     هـاى فاسـده   زینت (دنیا یا رأيه و شبهه بر چهار شعبه است: شادمان شدن ب«... )؛ 393، 2

ـ       بازگرداندن کج أباطیل)، و ه داده)، و خود آرائى (ب ...» باطـل ه (را براست بنظـر خویشـتن)، و در آمیخـتن حـق را ب
  )107، 4(مصطفوي، بیتا: ج

به » أَول«تأول در یکی از معناي لغوي خود به کار رفته است و معناي بازگشتن (رجوع) می دهد. در روایت فوق 
در زبان عرب مرسوم است و کاربرد آن و باب تفعیل تفاوتی ندارد (نک: ابن منظور،  باب تفعل رفته است و این

، یک کاربرد مثبت و یک کاربرد منفی دارد، که در اینجا لتأوو  لیتأو. نکتۀ قابل توجه این که )33، 11ق: ج1414
به عنوان یک معنا براي »  لعوجتأول ا«در معناي منفی آمده است. از ظاهر روایت پیداست که تأول در عبارت  تأول

بازگشتن از کاري یا امري استفاده می گشته است. به طوري که در فارسی امروزه هم این معنا متداول است. به طور 
یا به کسی که ». چرا از قولت برگشته اي«مثال به کسی که قولی داده و بعد از انجام آن سرباز زده است، می گویند: 

  ». چرا از حرفت برگشته اي«ف آن را گفته، می گویند: حرفی زده و بعد خال

  روایت دوم:
، به تحمید و مدینه ایراد فرمود در ق35خالفت در سال  روزهاى که اولین ییشروع خطبهدر  (ع) نیالمؤمنریام

  )، در قسمتی از آن فرموده اند:279: 1379تمجید خداوند متعال پرداخت (دشتی، 

» هبِخَلْق هودجلَى والِّ عالد لَّهل دمبِلَا ... الْح دالْأَحددرَکَـۀٍ     تَأْوِیلِ عنَـى حعقِ لَـا بِمالْخَـال ص 1414(سیدرضـی،  ... » و :
او یگانه است، نـه آن  ... هاى خویش، ما را بر هستى خود، رهنمون باشد سپاس خداوندى را سزد که با آفریده« ؛)211

.. اى که در ردیف عددها جاى گیرد. آفریدگار است، بى آن که در مفهوم آفریدگاریش حرکت و رنجـى راه یابـد.   گانهی
  ).171: 1374معادیخواه،»(

  ل، به معناى ابتدا، از این اصل استوأَواژه   ، کهاست ابتداى امر است و یکی از معانی آن» لأو«، لیتأوریشۀ لغوي 
عدد در این روایت این است که  لیتأو). با این مطلب می توان گفت که منظور از 158، 1ق:ج1404(نک: ابن فارس، 

اولین در جهان هستی خداوند بوده است، اما نه اولی که بتوان آن را در ردیف اعداد قرار داد و شمارش کرد و براي 
متفاوت  (ع) یعل امامدر اینجا با بقیۀ معانی لغوي و اصطالحی در سایر روایات  لیتأوآن دومی و سومی را شمرد. 

است و ظاهرا با هیچ کدام از معانی لغوي و اصطالحی رابطۀ اي ندارد و حتی نمی توان آن را در کاربرد مثبت یا 
  منفی دسته بندي کرد.

  روایت سوم:
  و یکی از ارکان آن را یقین معرفی کرده اند:پرداخته » ایمان«در روایتی به توصیف  (ع) یعل امام 

...» طْنَۀِ ورَةِ الْفصبٍ تَبعِ شُعبلَى أَرینُ عالْیق ۀِوکْملِ الْحینَ      تَأَولنَّۀِ الْـأَو سـ رَةِ و بـرِفَـۀِ الْععم 2: 1407(کلینـی،   » ...و ،
زیرکى، و رسیدن به کنه حکمـت و شـناختن پنـد، و طریقـه و     و یقین نیز بر چهار شعبه است و آنها، بینایىِ «...)؛ 51

  .)155، ص3(اردکانی، بیتا: ج...» روش پیشینیان است
در این روایت ،تأول در معناي لغوي خود به کار رفته است و با معانی اصطالحی هم خوانی ندارد. با توجه به 
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را این » تأول الحکمۀ«)، می توان عبارت 158، 1ق:ج1404معنایی که ابن فارس ارائه داده است (نک: ابن فارس، 
گونه معنا کرد: بازگشتن به ابتداي حکمت و رسیدن به انتهاي حکمت. در هر دو صورت نوعی کارکرد  و  بار معنایی  

  مثبت از آن برداشت می شود.

صطالحی در معناي عالوه بر معناي ا (ع) یعل امامدر زمان  لیتأوبا توجه به سه روایت فوق می توان گفت که 
  لغوي خود و با دو کارکرد مثبت و منفی استفاده می گشته است.

  یلیتأوي دگاههاید رویکرد هاي مطرح در وضع  )2
ی اثرگذار بودهاند، دو رویکرد کلی قابل طرح است؛ یکی لیتأوبر اساس مبانی اصلی که در وضع دیدگاههاي مختلف  

و دیگري رویکرد عینیگرا که بر این مبنا » از مقولۀ معناست لیتأو«که  رویکرد معناگرا که مبناي اصلی آن، این است
از جنس لفظ و  لیتأو، تأکید دارد. مبناي اصلی رویکرد معناگرا این است که »امري عینی و خارجی است لیتأو«که 

از مقولۀ معنا و مفهوم است. هر چند در رویکرد معناگرا هم به ارائۀ امور خارجی در قالب مصادیق پرداخته شده 
نامیده شده است.  لیتأومنحصراً محدود به این امر نشده است بلکه تنها به عنوان گونهاي از  لیتأواست، اما هیچگاه 

تنها از جنس واقعیات و مصادیق عینی و خارجی است،  لیتأوا بر این مبنا که این در حالی است که رویکرد عینی گر
از قبیل مفاهیمی نیست که الفاظ بر آنها داللت می کند؛ بلکه از امور  لیتأوتأکید دارد و بر این اعتقاد است که 

  شود.  واقعی است که بیانات قرآنی از قبیل دستورها، پندها و حکمت ها به آنها استناد داده می

   امعن ۀاز مقول لیتأورویکرد معناگرا:   ١-٢

مطرح نمودهاند، نظیر گرایشهاي فلسفی، کالمی، عرفانی،  لیتأواین رویکرد در اکثر گرایشهایی که نظریاتی دربارة 
اصولی و صوفیه قابل مشاهده است. در هر کدام از این گرایشها دیدگاههاي مختلفی شکل گرفته است. در سیر 

 لیتأوی که ادعا دارد مقصود از دگاهید مشهور شده است؛ یکی  هادگاهید در میان سایر  دگاهید دو  لیتأوتاریخی 
را معناي خالف ظاهر لفظ می داند. در ادامه به توضیح  لیتأوی که مراد از دگاهیدهمان تفسیر است. و دیگري 

  یا رد آنها  پرداخته می شود.در پذیرش   (ع) یعل امامهاي روایی اجمالی براي هر کدام و ذکر نمونه

  همان تفسیر است لیتأومقصود از  ١-١-٢
و تفسیر مترادف انگاشته میشدند. طبرسی  لیتأوق 3گزارشهایی در دست است که نشان میدهد از نیمه نخست سدة

و  لیتأوق) گفته است که تفسیر، 286ابوالعباس مبرَّد (« ق) در تفسیر خود این موضوع را اینگونه آورده است: 584(
و  لیتأوق) بر این باور است که در کالم عرب 310). طبري (21، 1تا: ج(طبرسی، بی» معنی به یک معنا هستند

براي اشاره به مفسران استفاده کرده است و  » أهاللتأویل«تفسیر به یک معنا هستند. وي در تفسیر خود از عبارت 
ق: سراسر اثر). آثار به جا 1412به کار برده است (نک:طبري،  را در همان معنا» مفسرون«هرچند بسیار اندك عبارت 

به معناي مفسران از سوي عالمان » أهاللتأویل«مانده نشان میدهد که در طی یک سده بعد از طبري، همچنان تعبیر 
حاضر ). قسمتی از تحقیق 376، »لیتأو«: ذیل 1367به کار می رفته است (براي فهرستی از این آثار، نک: پاکتچی، 

 ترادف می پردازد. (ع) یعل امامو تفسیر در روایات  لیتأوبه پی جویی شواهدي در تأیید یا عدم تأیید  

  ریو تفس لیترادف تأوروایات مبنی بر تأیید  ١-١-١-٢
و تفسیر را تأیید کنند. در  لیتأوهستند) میتوانند ترادف  لیتأوة واژ(که حاوي  (ع) یعل اماممواردي از روایات 

و  میکر قرآنبه معناي تفسیر مصطلح به کار رفته است. در دستۀ دیگر تنزیل به معناي  لیتأواین روایات دستهاي از 
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  به جاي یکدیگر استفاده شدهاند.  لیتأودر معناي تفسیر به کار رفته است و در یک روایت صراحتاً تفسیر و  لیتأو

 به معناي تفسیر مصطلح لیتأو ١-١-١-١-٢
آمده است با تعاریف اصطالحی مختلفی که از گذشته تا امروز   (ع) یعل امامکه در برخی از روایات  لیتأوة واژ

ة واژبراي تفسیر بیان شده است، مشابه است؛ با بیان معانی اصطالحی تفسیر می توان به ارتباط این معانی و معناي 
  در این روایات دست یافت.  لیتأو

  روایت اول:
  فرماید:  ق) می63قیس ( بن اسبتی خطاب به اشعثبه من (ع) یعل امام

ا  )]156(البقره، » إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَیه راجِعونَ  [« تَأْوِیلُهاأَ تَدرِي ما « أَمـ فَقَالَ لَه اهنْتَهم لْمِ وغَایۀُ الْع ثُ لَا أَنْتفَقَالَ الْأَشْع
م فَإِقْرَار لَّهإِنَّا ل لُکقَو  لَـاكبِالْه نْـکم ونَ فَإِقْرَارراجِع إِنَّا إِلَیه و لُکا قَوأَم و لْکبِالْم 261ج، ص3: 1407کلینـی،  »( نْک .(

ا  «آیا تأویل آنرا میدانی؟ اشعث گفت: نه، تو منتها و غایت علم هستی. پس امام (ع) فرمود: سخن تو که میگـویی  « إنـَّ
ونَ   «ی خداوند و سخن تو که میگویی اقرار توست به پادشاه» للّه راجِعـ اقـرار توسـت بـه هـالك شـدن و      »  إِنَّا إِلَیـه

  »نابودي
و کشف  میکر قرآنتفسیر، بیان کردن معانی آیات « عالمه طباطبایی یک از معانی تفسیر را چنین آورده است: 

به عنوان مدلول لفظ به کار رفته  لیتأو). در روایت فوق 7، 1ق: ج1417(طباطبایی،» اهداف و داللت هاي آن است
در روایت فوق به معناي اصطالحی تفسیر (از جانب عالمه طباطبایی) استفاده  لیتأواست. بنابر این میتوان گفت که 

  است. لیتأوشده است و این تأییدي در ترادف تفسیر و 

  روایت دوم:

  :از کنار یک قاضی عبور مینمود و به او فرمود (ع) یعل امام 
ـ  نَکل حرف م تأویلت، کَهلَأَ و کتلَ: هالَا فقَقال لَن المنسوخ فَم الناسخِ تعرف لْه«  (عیاشـی،  »  جـوه لـى و ع رآنِالقُ

آیا ناسخ و منسوخ را میشناسی، گفت: نه، امام (ع) فرمود: هالك شـدي و هـالك گردانیـدي،    «: ؛ )12، ص1: ج1380
  ».هر حرفی از قرآن داراي وجوهی است لیتأو

چون  یعلوم مختلف یر آن علمی است که با استفاده ازتفس«ق) در بیان معناي تفسیر  میگوید: 794زرکشی (
دانسته  دیقرآن مج ياصول فقه، قرائات، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، مفهوم احکام و حکمت ها ان،یصرف، نحو، ب

را در روایت فوق به معناي  لیتأو. با توجه این معناي اصطالحی از تفسیر میتوان )1،33ج:ق1415،ی(زرکش» شودیم
  استفاده کرد. لیتأوتفسیر در نظر گرفت و به همین ترتیب آن را در تأیید ترادف تفسیر و 

  روایت سوم:
  اند:، خطاب به امام حسن (ع) فرمودهالبالغۀنهج  31در بخشی از نامۀ  (ع) یامام عل

و  تَأْوِیله کتَابِ اللَّه عزَّ و جلَّ وبِتَعلیمِ الدهرِ ذُو نیۀٍ سلیمۀٍ و نَفْسٍ صافیۀٍ و أَنْ أَبتَدئَک    أَنْت مقْبِلُ الْعمرِ و مقْتَبلُ«... 
هنوز نوجوانى، به عمر خویش تـازه  تو «... )؛393ص ق: 1414سیدرضی، »(... شَرَائعِ الْإِسلَامِ و أَحکَامه و حلَاله و حرَامه

زنگار، با تاکید بـر ایـن نکتـه کـه بـا       اى سازگار و درونى بى اى و تاریخ و روزگار را در پیش دارى، با انگیزه روى آورده
 گرى احکام و مرزهاى حـالل و حـرام، کـار را    ویلش و با شناساندن آبشخورهاى اسالم و روشنأآموزش کتاب خدا و ت

  .)323ش: 1374(معادیخواه، ...» بیاغازم 
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هستند که از  دیالفاظ قرآن مج ر،یموضوع علم تفس «م) در بیان موضوع علم تفسیر گفته است: 1973ابن عاشور (
. با وجود این گفتۀ ابن عاشور میتوان گفت، )26 -28: تا یب ،ي(خالد »شوند یو استنباط احکام بحث م ینظر معن

  را تأیید کرد. لیتأودر روایت فوق را به معناي تفسیر هم می توان در نظر گرفت و به تبع آن ترادف تفسیر و  لیتأو

  به معناي تفسیر  لیتأوتنزیل به معناي قرآن؛  ٢-١-١-١-٢
 معانی لیتأوو تنزیل را به همراه یکدیگر به کار برده اند. دربارة تنزیل نیز مانند  لیتأودر برخی موارد،  (ع) یعل امام

(حجتی،   همانند ذکر، فرقان و کتاب، نام دیگرى براى قرآن کریم است تنزیلمختلفی ارائه شده است. یکی از معانی 
است.  میکر قرآن). با استناد به برخی روایات نیز، می توان گفت که تنزیل در این روایات به معناي 260ش: 1360
اى براى جهانیان و امینى بر  مبعوث کرد، تا بیم دهنده را (ص) خداى سبحان، محمد: «هاندفرمود (ع) یامام عل

گیرد و  چشم ایشان با تنزیل روشنى مى«هم ایشان درباره گروهى فرمود: ). 81ق: 1414(سید رضی، » تنزیل باشد
 قرآن). بنابر این مطالب اگر تنزیل به معناي 150ق: 1414(سید رضی،» شود معانى آیاتش به گوش آنان القا مى

به  1را در این روایات به معناي غیر ظاهر، در نظر گرفت، دلیلی وجود ندارد؛ لیتأواشد، براي این که بتوان ب میکر
را در این روایات به معناي تفسیر در نظر گرفت و در واقع این روایات را به عنوان  لیتأوعبارت دیگر می توان 

  و تفسیر به حساب آورد. چند نمونه از این روایات در ادامه می آید.  لیتأوشاهدي براي تأیید ترادف 

  روایت اول:
  این گونه نقل فرموده اند:اکرم (ص)  امبریپپاره اي از ویژگی هاي خویش را از زبان  (ع) یعل امام 

صـاحب   و أَنْـت صـاحب التَّنْزِیـلِ    مجتَبى للْإِمامۀِ و أَنَاا علی أَنْت أَخی و أَنَا أَخُوك أَنَا الْمصطَفَى للنُّبوةِ و أَنْت الْی«  
یا على تو برادر منى و من برادر تو من بـراى نبـوت   «؛ )332ش: 1376(صدوق، ...» و أَنَا و أَنْت أَبوا هذه الْأُمۀِ  التَّأْوِیلِ

(کمرهـاي،  »  هسـتیم... تاویل من و تو دو پدر ایـن امـت   ام و تو براى امامت من صاحب تنزیلم و تو صاحب  بر گزیده
  .)332بیتا: 

آمده است. بنابر   میکر قرآنروایت فوق برداشت می شود این است که، تنزیل در معناي  معنایی که از تنزیل در
  را به معناي تفسیر در نظر بگیریم. لیتأوهر چند به صورت یک احتمال،  این می توان

  روایت دوم:
  فرموده اند: میکر قرآن  لیتأودربارة عالمان به  (ع) یعل امام

أْمونُونَ علَـى     تَأْوِیلِ کتَابِه و عجزَ کُلُّ أَحد منَ النَّاسِ عنْ معرِفَۀِ«... لْـمِ الْمـی الْعخُونَ فالرَّاس مه مأَنَّهل متَأْوِیـلِ  غَیرَه
)؛ 127: 1432(علـم الهـدي،   ...»  )7(آل عمـران، علَم تَأْوِیلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ تَعالَى و ما ی قَالَ اهللا التَّنْزِیلِ

 لِیـ تأوکتاب خدا عاجزند مگر آنها، چرا که آنها همان راسخان در علم و امین بر  لیتأوو همگان از شناخت معرفت «...
  »...».ما یعلَم تَأْوِیلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخُونَ فی الْعلْم و «تنزیل هستند. خداوند متعال فرموده است: 

ة تنزیل استفاده شده است، که نشانگر واژة کتاب و در ادامه از واژاز  میکر قرآندر روایت فوق ابتدا براي معرفی 
را در این روایت به عنوان تفسیر در  لیتأواست. از این جهت می توان  میکر قرآناین است که یکی از معانی تنزیل، 

  نظر گرفت.

                                                             
 دررا  لیتأومی توان  ظاھر الفاظ است،  اْتیروا نیدر ا لیکھ منظور از تنز نیبا استناد بھ ا برخی بر این عقیده اند کھ   -١

    ). ٧٥ش: ١٣٧٦(نک: شاکر،  گرفتی الفاظ در نظر رظاھریغ یمعنا
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  لیتأوتصریح به تساوي تفسیر و  ٣-١-١-١-٢
  سورة مریم فرموده اند: 65در توضیح آیه  (ع) یعل امام

ـ  ى فَإِیاك أَنْهلْ تَعلَم أَحداً اسمه اللَّه غَیرَ اللَّه تَبارك و تَعالَ أْوِیلَهتَفَإِنَّ  )65(مریم،  "هلْ تَعلَم لَه سمیا"« الْقُـرْآنَ   رتُفَس
بر فَإِنَّه اءلَمنِ الْعع هتَّى تَفْقَهح تَنْزِیلٍ بِرَأْیک و اللَّه کَلَام وه شَرِ والْب کَلَام یشْبِه تَأْوِیلُه  کَلَـام شَـرِ   لَا یشْبِهصـدوق،  ...»  الْب)

1398 :264(  
جز اللَّه تبارك و تعالى پس ه ست که آیا هیچ کس را میدانى که نامش اللَّه باشد با تأویلش این ، هلْ تَعلَم لَه سمیا «

ه بپرهیز از آنکه قرآن را براى خود تفسیر کنى تا آنکه آن را بفهمى و از علماء فراگیرى زیرا که بسا تنزیلى است که ب
  )298(اردکانی، بیتا: ...»  دمیان نمیماند سخن آه ماند و آن کالم خدا است و تاویلش ب سخن آدمیان می

استفاده نموده و در ادامه به جاي این که  لیتأوة واژدر ابتدا براي بیان توضیحات آیه از  (ع) یعل امامدر روایت فوق 
ة واژوایت دو را به رأي خود تفسیر کنی. در این ر قرآنکنی، فرموده اند، مبادا  لیتأورا به رأي خود  قرآنبفرماید، مبادا که 

  و تفسیر در یک معنا و به جاي هم استفاده شده اند. لیتأو

فسیر در یک معنا یا معناي تو  لیتأو (ع) یعل اماماز مجموع روایاتی که آمد، می توان گفت که در مواردي از روایات 
و تفسیر به درستی معلوم  لیتأوتمایز بین  میکر قرآننزدیک به هم استفاده شده اند. این موضوع نشان می دهد، در عصر نزول 

ق 4ة تعیین نشده است. بر اساس شواهد موجود این عدم تمایز تا اواخر سدة واژنبوده است و حد و مرز مشخصی بین این دو 
رابر به معنایی ب لیتأوق)، کاربرد 321ق) و طحاوي (311ادامه داشته است و عالوه بر طبري در آثار کسانی چون ابن خزیمه (

ق، صورت بندي هاي مختلفی 4). البته در اواخر سدة 376، »لیتأو«ش: ذیل 1376یا مساوي با تفسیر جا افتاده بود (پاکتچی، 
ق) 385از تفسیر پدید آمد؛ این تمییز به اندازه اي با حساسیت دنبال شده است که ابن حبیب نیشابوري ( لیتأوبراي تمییز 

  و تفسیر آگاهی ندارند (همان).   لیتأوشکایت دارد که بسیاري از مدعیان تفسیر به تمایز  در اوخر  همان سده از این نکته

  و تفسیر لیتأوروایات مبنی بر رد ترادف  ٢-١-١-٢
و تفسیر در کنار هم به گونهاي آمده است که ظاهرا دو مفهوم جداگانه را می  لیتأو، (ع) یعل امامدر برخی روایات 

  و تفسیر از آنها بهره جست.  لیتأوتوان به عنوان شاهدي براي رد ترادف  رساند و می

  روایت اول:
  :دیفرمایاکرم (ص) م امبریبا پ شیخو یمصاحبت دائم انِیضمن ب یتیروادر  (ع) یامام عل

 رَهایو تَفْس لَهایتَأْوِ یو علَّمن یفَکَتَبتُها بِخَطِّ یو أَملَاها علَ هایمنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَن ۀٌی... فَما نَزَلَت علَى رسولِ اللَّه ص آ«
امع ا وهخَاص ا وهتَشَابِهم ا وهکَمحم ا ووخَهنْسم ا وخَهنَاس اواز قـرآن   اي هیآ چیه«... )؛ 62، ص1: ج1407(کلینی، ...» ه

و  ریو تفسـ  لیـ براى من خواند و امال فرمود و من به خـط خـود نوشـتم و تأو    کهنیابر رسول خدا (ص) نازل نشد جز 
  ...»ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن را به من آموخت

و تفسیر به عنوان دو مبحث جداگانه ذکر شده است، همانطور که گزینه هاي بعد از آن که  لیتأودر روایت فوق 
دو به دو بر هم عطف شده اند شامل مفاهیم متفاوتی هستند. مفاهیمی نظیر ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه و عام 

دارند و هیچ کدام از این گزینه و خاص از جمله ابزارهاي راه یابی به تفسیر هستند و هر کدام معناي خاص خود را 
  و تفسیر هم در این روایت با هم متفاوتند. لیتأوها با هم مترادف نیستند. بنابراین می توان گفت 

  روایت دوم:
  به منبر رفته و این گونه فرمودهاند: اکرم (ص)  امبریپبه دستور  (ع) یامام علدر روایتی 
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اى مردم ما چیـزى  «...)؛ 351ق: 1413مفید، ...»(تَأْوِیلُه و تَفْسیرُه ء إِلَّا و عنْدنَا  کُم  بِشَیأَیها النَّاس ما کُنَّا لنَجِیئَ«... 
  ...»نزد خود داریمه وریم جز اینکه تأویل و تفسیر آن را بمی آبراى شما ن

و  لیتأود داراي ) می توانمیکر قرآننکتۀ قابل توجه در روایت مذکور این است که هر چیزي (نه فقط آیات 
و تفسیر به صورت جداگانه آمده است؛ هرچند نمی توان به عنوان دلیل قطعی بر  لیتأوتفسیر باشد. دیگر این که 

  و تفسیر از آن استفاده کرد، چرا که بعضی واژگان مترادف نیز بر هم عطف می شوند.  لیتأوعدم ترادف 

  روایت سوم:
  نقل شده است: (ع)ین المؤمنریامدر قسمتی از رسالۀ محکم و متشابه، این سخنان از قول 

ی أَیـامِ    فَهو کُلُّ آیۀٍ محکَمۀٍ نَزَلَت فی تَحرِیمِ شَی تَأْوِیلُه فی تَنْزِیلهفَأَما الَّذي «...  فـ ی کَانَتفَۀِ الَّتارتَعورِ الْمنَ الْأُمم ء
امـا  «... )؛ 146ق: 1432(علـم الهـدي،  ...» إِلَى تَفْسیرٍ أَکْثَرَ منْ تَأْوِیلهـا بِ تَأْوِیلُها فی تَنْزِیلها فَلَیس یحتَاج فیها الْعرَ

ش در تنزیلش است، هر آیه محکمی است که در تحریم چیزي که در زمان عرب متعارف بوده، نازل شـده  لیتأوآنچه 
  »  احتیاج ندارد... لیتأولش است و به تفسیري بیشتر از ش در تنزیلیتأواست که 

در تنزیلشان است و این گونه آیات نیازي به تفسیري  میکر قرآنبرخی آیات  لیتأوروایت حاکی از این است که 
، در دو معناي جداگانه استفاده شده اند لیتأوشان ندارند. ظاهر این جمالت نشان میدهد که تفسیر و لیتأوبیشتر از 

  چیست، نیاز به بحث دیگري دارد.» لیتأوتفسیري بیشتر از «اما این که منظور از 

به عنوان دو مفهوم  میکر قرآنو تفسیر در عصر نزول  لیتأوگان واژاز روایات فوق می توان نتیجه گرفت که 
جداگانه نیز به کار می رفته است. هر چند نمی توان از روایات فوق تفاوت هاي آنها را دریافت کرد، اما یکی از 

یا  میکر قرآنشباهت هاي این دو مفهوم این است که هر دو براي توضیح دادن و روشنتر شدن موضوعی اعم از آیات 
  موارد دیگر به کار می رفتهاند.

نطور که مشاهده شد روایاتی که در این قسمت و قسمت قبلی ارائه شد، هم در جهت قبول، هم در جهت رد هما
و تفسیر می توان استفاده کرد. در واقع می توان گفت این روایات از نظر ظاهري با هم در تعارضند.  لیتأوترادف 
ر گذشته، تفسیر و تأویل از الفاظی بوده اند که د«پژوهشگر معاصر  براي حل این تعارض اینگونه می گوید:یکی از 

آنها جاري بوده است؛ یعنی اگر  ةدربار» اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا«همچون واژگان فقیر و مسکین قاعده 
این دو کلمه با هم به کار می رفتند، هر کدام معنی خاص خود را داشت و گرنه در صورتی که به تنهایی به کار می 

 امامآنچه از روایات  ،). به هر حال94ش: 1380همامی،»(ندرفتند معموالً هر کدام ، مفهوم هر دو کلمه را در برداشت
و تفسیر هم به صورت مترادف  لیتأوگان واژهستند به دست می آید، این است که  لیتأوة واژکه دربردارندة  (ع) یعل

  ده می گردد.و هم به صورت مفاهیم جداگانه در کالم ایشان مشاه

  ، معناي خالف ظاهر لفظلیتأومراد از  ٢-١-٢
ش) در مورد 1360است. عالمه طباطبایی ( لیتأودربارة  هادگاهید به معناي خالف ظاهر، از جملۀ مشهورترین لیتأو

در صدر اسالم در میان اکثریت تسنن معروف بود که قرآن کریم را در جایى که دلیل باشد « گفته است: دگاهیداین 
تأویل نامیده مى شد و ،ظاهر وان از ظاهرش صرف کرده به معناى خالف ظاهر حمل کرد و معمولًا معناى خالفمى ت

). این تعریف 90ش: 1378(طباطبایی، » آنچه در قرآن کریم به نام تأویل ذکر شده به همین معنا تفسیر مى گردد
اولین ذهنیتی  لیتأوة واژبه گونهاي بین میان محافل علمی در دهههاي اخیر مطرح شده است که به محض شنیدن 

، اصطالحی در علوم قرآنی، و به طور عام در لیتأو«که شکل میگیرد همین معناست. پاکتچی اینگونه آورده است: 
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وص که به نوع خاصی از برداشت متن اشاره دارد و آن برداشتی است که به نحوي مطالعات مربوط به فهم نص
، در ادامۀ دگاهید ). با توجه به شهرت این 371، »لیتأو«: ذیل 1367(پاکتچی، » برخالف ظاهر متن بوده است

  پرداخته میشود. (ع) یعل امامتحقیق به پیجویی آن در روایات 

ند)، چند دسته روایات به دست آمد که هر کدام به نوعی لیتأوة واژ(که حاوي  )(ع یعل امامبا جستجو در روایات 
به گونه اي مطرح شده است، که صریحاً بیانگر دیدگاه اخیر است.  با این دیدگاه در ارتباطند؛ دستۀ اول از روایات

برداشت نیست. این روایات به  پرداخته است، که از ظاهر آیه قابل میکر قرآندستۀ دوم به بیان مطالبی دربارة آیات 
دو صورت ارائه شده است، یک بخش از روایات به بیان معانی الفاظ آیات پرداخته است و بخش دیگر، مصادیقی از 
آیات را ارائه می کند. دستۀ سوم به بیان فلسفه و حکمت برخی اعمال پرداخته است که از ظاهر آنها نمی توان به 

چهارم، روایاتی هستند که نشان می دهد در برخی موارد از معناي ظاهري عدول شده، این معانی دست یافت. دستۀ 
  ولی این عدول در جهت منفی بوده است.

  تصریحِ روایت به مخالفت با ظاهر ١-٢-١-٢
در پاسخ به اشکاالتی که شخصی در مورد تناقض برخی آیات قرآن کریم ایراد کرده است،  (ع) یعل امامدر روایتی 

فرمودهاند که در چند موضع از سخنان، صراحتاً به مخالفت با ظاهر  اشاره نمودهاند، که این روایت  مطالبی را بیان
  در سه قسمت ارائه می شود:  

  قسمت اول:
 ...»لُهقَو ککَذَل ینَ«  ولُ الْعابِدفَأَنَا أَو لَدمنِ ولرَّح81(الزخرف،»  إِنْ کانَ ل  ینَ ود احـلِ     التَّأْوِیـلُ ) أَي الْجذَا الْقَـو ی هـ فـ

 ...رِهظَاهل ضَادم نُهاطینَ، مراد «... )؛250، 1: ج1403(طبرسی، » بلُ الْعابِدفَأَنَا أَو لَدمنِ ولرَّحو نیز در آیه: قُلْ إِنْ کانَ ل
: 1381(جعفـري،   ...»باشـد  آن مـى باشد، و باطن تأویل در این آیه مخالف ظاهر  از عابدین؛ جاحد و انکارکننده آن مى

  ).552، 10ج
، معنایی مخالف ظاهر لفظ ارائه »عابدین«براي » جاحدین«با بیان معناي  (ع) یعل امامدر این قسمت از روایت 

احتاً  در تأیید که این جمله صر» التَّأْوِیلُ فی هذَا الْقَولِ باطنُه مضَاد لظَاهرِه«نموده اند. در ادامۀ روایت آمده است، 
  دیدگاه اخیر است.

  قسمت دوم:
ی   10(االحزاب، » و تَظُنُّونَ بِاللَّه الظُّنُونَا«  و أَما قَولُه فی الْمنَافقینَ«... فـ د احـفَاللَّفْظُ و شَک نَّهلَک ینٍ وبِیق کذَل فَلَیس (

ککَذَل نِ واطی الْبف فخَالم رِ والظَّاه لُهتَوى  قَورْشِ اسلَى الْعمنُ عالرَّح     ...رُه لَـا أَمـع و بِیرُهى تَـدتَوی اسنطبرسـی،  » یع)
اى که خطاب به منافقین است: و تَظُنُّونَ بِاللَّه الظُّنُونَا این یقین نبوده و شـک و تردیـد    و اما آیه«... )؛251، 1: ج1403

تَوى     باشد، پس لفظ ظاهرا یکى اس مى رْشِ اسـ لَـى الْعـمنُ عت و در باطن با هم مخالفند، و همچنین است آیـه: الـرَّح  ،
  )553، 1: ج1381(جعفري،  ...»یعنى: تدبیرش مستقرّ و کارش باال گرفت

» شک«را به » ظن«در این قسمت از روایت هم براي آیه معنایی غیر از ظاهر الفاظ ارائه داده اند و  (ع) یامام عل
تعبیر نموده اند. سپس صراحتاً به این موضوع که این لفظ در ظاهر یکی است ولی در باطن معنایی مخالف دارد، 

عنا کرده اند، که این هم نوعی معناي خالف ظاهر م» تدبیر و علو امر«را به » استواء«اشاره نموده اند. در ادامه نیز 
  است.

  قسمت سوم:
 بنی إِسرائیلَ أَنَّه منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعاً و  منْ أَجلِ ذلک کَتَبنا على«...«
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و    تَأْوِیلٌ ) و للْإِحیاء فی هذَا الْموضع32ِ(المائده، » ا النَّاس جمیعاًمنْ أَحیاها فَکَأَنَّما أَحی هـ و رِهکَظَـاه نِ لَیساطی الْبف
...دیاةُ الْأَبی حایۀَ هأَنَّ الْهِدا لاهدنْ هلى«...  )؛254، 1: ج1403(طبرسی، » منا عکَتَب کلِ ذلنْ أَجر   م ی إِسـنب  ه ائیلَ أَنـَّ

ا أَحیا النَّاس جمیعاً ، و بـراى  منْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَو فَساد فی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعاً و منْ أَحیاها فَکَأَنَّم
کسى که فـردى را  «عنى: ی[باشد،  مى» إهداء«در این موضع تأویل باطنى دارد که ظاهرى نیست، و آن » إحیاء«لغت 

... ، زیرا هدایت سبب حیات ابد است، و هر که را که خداوند حى و زنده نـام نهـد هرگـز نمـرده اسـت     ]»هدایت نماید
  )560، 1ش: ج1381جعفري، »(

در باطن است  لیتأو، ابتدا فرموده اند که این »إحیاء«در  این قسمت از روایت براي توضیح معناي  (ع) یعل امام
  ارائه داده اند.» إحیاء« را به عنوان معناي خالف ظاهر براي » هدایت شدن«که شبیه ظاهر نیست و سپس 

و تصریح به  میکر قرآننکته اي که در سه روایت فوق و روایات دیگر (در ادامه) مطرح است، اشاره به بطن آیات 
 و باطن شده است، که به تبع آن  لیتأورابطه اي بین  وجود باطن آیات است. همین موضوع باعث به وجود آمدن

  ).34- 30: 1390یی نیز شکل گرفته است (براي تفصیل بحث، نک: طارمی راد؛ حشمتی، هادگاهید

به معناي خالف  لیتأو«نکتۀ قابل توجه دیگر که از مجموع روایت فوق به دست می آید، دستیابی به نوع نگاه به دیدگاه 
ین صورت که می توان دو  برداشت در نظر گرفت، اول اینکه،  اگر با روشهاي علمی بتوان صحت انتساب این است.  به ا» ظاهر

را قبول کرد پس میتوان منشأ تاریخی پیدایش این دیدگاه را در صدر اسالم دانست. دوم اینکه، اگر هم  (ع) یعل امامروایت به 
، مؤلف کتاب 1به عنوانِ توضیحات طبرسی  خی مطالبِ داخل روایتتأیید نشود و بر (ع) یعل امامصحت انتسابِ آن به 

در عصر طبرسی وجود داشته است. مطالبی که ابن اثیر  لیتأواالحتجاج در نظر گرفته شود، می توان گفت که این نوعِ نگاه به 
توجه دیگران نیز بوده است. ابن آورده است، نشانگر این است که این دیدگاه مورد  لیتأوق)  در کتاب لغت خود دربارة 606(

اد از تأویل، برگرداندن ظاهر لفظ از معناى اصلى است، به معنایى که دلیلى بر آن قائم مر«اثیر در النهایۀ آورده است: 
). طبرسی 81، 1ش: ج1367(ابن اثیر، » است، که اگر آن دلیل نباشد، نباید از معناى ظاهرى لفظ دست کشید

را بازگرداندن معنا به یکی از وجوه محتمل، البته به شرط همسازي با  لیتأوتفسیر را کشف مراد از لفظ و ق) 560(
به معناي  لیتأوق 4از سدة «). پاکتچی در این باره گفته است: 39، 1ش، ج1372ظاهر دانسته است (طبرسی، 

و  لیتأواز مهم ترین صورت بندي هاي تفسیر خالف ظاهر در آثار برخی متکلمان چون ماتریدي، دیده شده، یکی 
را ناظر به باطن و تفسیر را ناظر به ظاهر دانسته  لیتأوق، از ابوطالب تغلبی، آمده است که 5تفسیر در اواسط سدة 

در دوران  لیتأو). با وجود این شواهد می توان گفت که این نوع نگاه به 377، »لیتأو«ش: ذیل 1376(پاکتچی، » است
 بوده است.طبرسی مرسوم 

  معناي غیر ظاهر در تبیینِ آیات قرآن کریم ٢-٢-١-٢
در روایاتی، توضیحاتی دربارة آیات قرآن کریم فرمودهاند، که از ظاهر آیات نمی توان چنین برداشت  (ع) یامام عل

ه ارائه هایی نمود. این روایات به دسته قابل تقسیم است؛ یکی روایاتی که با بیانِ معناي لفظ، معنایی غیرظاهري از آی
  داده اند و دیگري روایاتی که با بیان مصداقی براي آیه، معنایی غیرظاهر ارائه داده اند.  

  معناي غیرظاهر با ارائۀ معناي لفظ ١-٢-٢-١-٢
آمد، تعدادي از معانی غیرظاهري الفاظ را در برداشت که از تکرار آن در این » 1- 2-1-3«روایتی که در قسمت  

  فرموده اند: میکر قرآندر توضیح برخی آیات  (ع) یامام علت دیگري قسمت صرف نظر می شود.  در روای
                                                             

ابو منصور، احمد بن على بن ابى منظور  بلکھ ست،ین انیالب صاحب مجمع یطبرس ق،یتحق نیدر ا یمنظور از طبرس - ١
اإلسالم طبرسى  مشخص نیست. اما او معاصر أمین وی طالب َطْبِرسى، از علماى قرن ششم ھجرى است.  سال والدت و وفات 

 روند. شمار مى ) بھق٥٨٨است و ھر دو از مشایخ ابن شھر آشوب (  قمری ٥٤٨مؤلف مجمع البیان درگذشتھ 
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لَّ و    "ربی سیهدینِ   إِنِّی ذاهب إِلى"قَولُ إِبرَاهیم ع  «... جـ ه فَذَهابه إِلَى ربه تَوجهه إِلَیه عبادةً و اجتهاداً و قُرْبه إِلَى اللـَّ
ک  عزَّ أَ لَا تَرَى أَنَّ تَأْوِیلَه غَیرُ تَنْزِیله و قَالَ و أَنْزَلْنَا الْحدید فیه بأْس شَدید  یعنی السلَ غَیـرَ ذَلـ و اح ...    أَو ک بـی ریـأْت أَو

نْ حیـثُ لَـم       -و قَالَ فی آیـۀٍ أُخْـرَى  ... یأْتی بعض آیات ربک یعنی بِذَلک الْعذَاب یأْتیهِم فی دارِ الدنْیا  مـ ه فَأَتـاهم اللـَّ
ربی سیهدینِ یعنـى    ل ابراهیم (ع) إِنِّی ذاهب إِلىقو«... ؛ )265: 1398(صدوق،  ...» یحتَسبوا یعنی أَرسلَ علَیهِم عذَاباً 

زودى مرا راه راست خواهـد نمـود پـس رفـتن آن حضـرت بسـوى       هام بسوى پروردگار خود ب درستى که من روندههب
بینى کـه تـاویلش    و قربۀ الى اهللا عز و جل آیا نمى پروردگارش توجه او است بسوى آن جناب از روى عبادت و اجتهاد

ر از تنزیل آنست و فرموده که و أَنْزَلْنَا الْحدید فیه بأْس شَدید یعنى و فرو فرسـتادیم آهـن را در حـالى کـه در آن     غی
أَو یأْتی ربک أَو یأْتی بعض آیات ربک و از این عـذاب در دار  ...    قوت سختى است یعنى سالح و آلت کار زار و غیر آن

و در آیه دیگر فرموده که فَأَتاهم اللَّه منْ حیثُ لَم یحتَسبوا یعنى پس بیامد ایشان را خدا از آنجـا  ... دارد  دنیا را قصد
(اردکـانی، بیتـا:   ....»  پنداشتند و تصور آن نمینمودند و حضرت فرمـود کـه یعنـى عـذاب را برایشـان فرسـتاد       که نمى

  )299ص
بعضی آیات غیر از تنزیلش است، معانی برخی الفاظ به این گونه  لیتأووع که در روایت فوق با تأکید بر این موض

به معناي سالح » حدید«به معناي توجه به سوي خداوند از روي عبادت و اجتهاد و قربۀ الی اهللا. » ذاهب«آمده است: 
به »  من حیث لم یحتسبوافأتاهم اهللا«به معناي آمدن عذاب در دنیا. » یأتی بعض آیات ربک«و غیر آن (آلت کارزار). 

معنی فرستادن عذاب. در ادامۀ روایت نیز معانی از این دست ارائه می شود که این معانی از ظاهر آیات برداشت نمی 
  شود و نوعی معناي غیرظاهري را می رساند.  

  معناي غیر ظاهر با ارائۀ مصداق ٢-٢-٢-١-٢
در برخی از روایات  مصداقی عینی و غیرظاهري براي آیات قرآن کریم ارائه فرموده و این در حالی  (ع) یعل امام

  را نیز به کار برده اند. چند نمونه از این روایات در ادامه میآید: لیتأوة واژاست که صراحتاً 

  روایت اول:
  :فرمود پس )7(األنبیاء،  »اهل الذکر فاسألوا: «دمیپرس هیآ نیکند که از على درباره ا از حارث نقل مى سدى

ه ص   رسولَو لَقَد سمعت  لِ،یو التَّنْزِ لِیلتَّأْوِاو اللَّه إِنَّا لَنَحنُ أَهلُ الذِّکْرِ، نَحنُ أَهلُ الْعلْمِ، و نَحنُ معدنُ « : أَنَـا  قُـولُ یاللـَّ
دنَۀُیم لع لْمِ ویالْع نْ أَرا، فَمهابفَلْب لْمالْع یادهأْت .ابِهنْ ببه خـدا سـوگند کـه مـا      « ؛)432، ص1: ج1411 ،ی(حسکان» م

گفـت: مـن    کـه مـى   دمیخدا شـن  امبریو از پ میهست لیو تنز لیو ما مرکز تأو میما اهل دانش هست م،یاهل ذکر هست
  )182: ص تایب ،ي(جعفر» از دروازه آن وارد شود. اهد،دروازه آن است، پس هر کسى علم بخو  شهر علم هستم و على

را شخص خودش و جمعی دیگر معرفی نموده اند که با استناد » اهل الذکر«در روایت فوق مصداق  (ع) یعل امام
  و ائمه (ع) هستند. اکرم (ص)  امبریپو روایتی که در ادامه می آید، می توان گفت، منظور 1به روایات دیگر

  روایت دوم:
ـ  «... قال (ع):  ح نْـها مم طْنٌ وب رٌ وا ظَهلَه نَ الْقُرْآنِ آیۀٌ إِلَّا وم ص یقُولُ لَیس ولِ اللَّهسنْ رم تعمإِنِّی س إن  و ا و رْف إِلـَّ

ائرَ      الرَّاسخُونَ)7، (آل عمران» و ما یعلَم تَأْوِیلَه إِلَّا اللَّه و الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ«لَه تَأْوِیلٌ   سـ ه رَ اللـَّ أَمـ و د مـحنُ آلُ منَح
 امـام ؛  )773، 2: ج1405... (سـلیم،  ا لَنَـا الْأُمۀِ  أَنْ یقُولُوا آمنَّا بِه کُلٌّ منْ عنْد ربنا و ما یذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ و أَنْ یسلِّمو

اى از قـرآن نیسـت مگـر آنکـه ظـاهرى و       فرمود: هیچ آیـه  اکرم (ص) شنیدم که مى امبریپمن از ...« فرمود:  (ع) یعل

                                                             
مائیم راسخون در علم و ما تأویل ؛ »َنْحُن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم، َو َنْحُن َنْعَلُم َتْأِویَلُھ«بھ طور نمونھ: قال الصادق (ع):  -  ١

  ).٥٢٩، ١(کلینی، :ج دانیمی قرآن را م
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باطنى دارد و هیچ حرفى از آن نیست مگر آنکه تأویلى دارد و تأویل آن را جـز خداونـد و آنـان کـه در علـم راسـخ و       
داده که بگوینـد: بـه آن ایمـان    داند، راسخان در علم، ما آل محمد هستیم و خداوند به سایر امت دستور  عمیقند نمى

شوند، و خداوند دستور داده که در مقابـل مـا    آوردیم و همه از طرف پروردگار ما است و جز صاحبان عقل متذکّر نمى
  )442: 1416(انصاري زنجانی، ...» تسلیم باشند 

هستند را آل محمد (ص) معرفی  لیتأودر روایت فوق مصداق راسخون فی العلم که آگاهان به  (ع) یعل امام
  نموده اند. 

  روایت سوم:
  در یکی از  نامه هایش به معاویه این گونه آورده اند:  (ع) یامام عل

ـ و لَقَد أَنْزَلَ اللَّه فی و فیک خَاصۀً آیۀً منَ الْقُرْآنِ تَتْلُوها أَنْت و نُظَرَاؤُك علَى ظَاهرِها و لَ «... لَما ونَا تَعنَهاطب ا وتَأْوِیلَه  
ه    و هی فی سورةِ الْحاقَّۀِ  لـیراً إِلَـى قَو ساباً یسـح بیحاس فوفَس هینبِیم هتابی کنْ أُوتا مفَأَم»      ه تابـی ک نْ أُوتـ ا مـ أَمـ و

همالى  )25( الحاقۀ،  »بِشعید أَنَّه کذَل رِ الْآیۀِ وإِلَى آخ      هابح ا أَصـ مـنْهم د احـکُـلِّ و ع مـ ى ودامِ هإِم امِ ضَلَالَۀٍ وبِکُلِّ إِم
وهایعینَ بالَّذ  و تابِیهک أُوت ی لَمي یقُولُ  یا لَیتَنلَۀِ الَّذلْسالس باحص أَنْت اوِیۀُ وعیا م ى بِکعید ى بِی وعرِ مـا   فَیدأَد لَم

اى از قرآن نازل کرده  خداوند در باره من و تو بخصوص آیه ...«؛ )774، 2: ج1405(سلیم، )...» 26و25(الحاقۀ، هحسابِی
الحاقّـه  «دانید تأویـل بـاطن آن چیسـت  و آن در سـوره      خوانید و نمى است که تو و امثال تو آن را طبق ظاهرش مى

ید: و أَما منْ أُوتی کتابه بِشماله ... فرما است که: فَأَما منْ أُوتی کتابه بِیمینه فَسوف یحاسب حساباً یسیراً تا آنجا که مى
تـا آنجـا   » گیرد زودى به آسانى مورد محاسبه قرار مىه کسى که نامه عملش بدست راستش داده شود ب«تا آخر آیه، 

، و قضـیه چنـین خواهـد بـود کـه هـر امـام        ...»و اما کسى که نامه عملش به دست چپش داده شود «فرماید:  که مى
اند خواهند بود، و مـن و   شوند و با هر کدام از آنها اصحابشان که با او بیعت کرده امام هدایتى فرا خوانده مى ضاللت و

اى کـاش نامـه عملـم بدسـتم داده     «گویـد:   شویم. اى معاویه، تو صاحب زنجیر هستى کـه مـى   تو هم فرا خوانده مى
  ).444: 1416(انصاري زنجانی، ...» دانستم شد و حساب خود را نمى نمى

امام علی (ع)  در ابتداي روایت خطاب به معاویه می فرماید که تو و امثال تو فقط ظاهر آیات را می بینید در 
را » یا لَیتَنی لَم أُوت کتابِیه و لَم أَدرِ ما حسابِیه «حالی که قرآن داراي بطن و تأویل است. در ادامه، مصداق آیات 

  .معاویه معرفی نموده اند

ة واژدر این روایات صراحتاً  (ع) یعل اماماز مجموع روایاتی که در این قسمت مطرح شد می توان دریافت که، 
ارائه داده اند که از ظاهر آیات قابل  میکر قرآنرا به کار برده اند و سپس توضیحاتی براي برخی از آیات  لیتأو

ن  ارائه معناي خالف ظاهر، در کالم ایشان کاربرد داشته به عنوا لیتأوبرداشت نیست. پس می توان نتیجه گرفت که 
  است.

  معناي غیرظاهر، با بیان حکمت و فلسفه عمل ٣-٢-١-٢
  را  به بیان فلسفه و حکمت عملی به پرداختهاند: لیتأوة واژبا استفاده  (ع) یعل امامدر برخی روایات، 

  روایت اول:
معنى اینکه میگویند: گردنت را در «؛ »ما معنَى مد عنُقک فی الرُّکُوعِ «رکوع میپرسد:  ةدربار (ع) یعل امامشخصی از 

(صـدوق،  » آمنْت بِاللَّه و لَو ضُرِبت عنُقی. تَأْوِیلُه «و آن حضرت اینگونه میفرماید:   »هنگام رکوع کشیده دار چیست؟
خداوند ایمان آوردم و بـر آن  ه کند من ب تأویل آن اینست که نمازگزار بدین وسیله اعالم مى «؛ )311، ص1: ج1413

  )484، ص1: ج1413(غفاري، .» باقى هستم هر چند گردنم را بزنند
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  روایت دوم:
جدةِ الْـأُولَى    : «میپرسـد  سجده ةدربار (ع) یعل امامشخصی از   نَـى السـعا م و آن (سـجده اول چـه معنـى دارد؟)    »  مـ

ا أَخْرَجتَنَـا و      تَأْوِیلُها«حضرت اینگونه میفرماید:  نْهـم و ک أْسـفْـعِ رتَأْوِیلُ ر ضِ ونَ الْأَری منا خَلَقْتَنَا یعنْهم إِنَّک ماللَّه
تأویـل  «)؛ 314، ص1: ج1413(صدوق، » سک و منْها تُخْرِجنَا تَارةً أُخْرَى.تَأْوِیلُ السجدةِ الثَّانیۀِ و إِلَیها تُعیدنَا و رفْعِ رأْ

ایم یعنى زمین یـا   خداوندا تو ما را از این مایه که سر بر آن نهاده ] گویا نمازگزار به زبان حال میگوید[آن اینست که 
خاك بیرون آوردى و نشـو و نمـا دادى، و    اى و تأویل سر برداشتنت از سجده اینست که خداوندا ما را از خاك آفریده

خدایا تو ما را به خاك باز خواهى گرداند، و سر برداشـتنت از سـجده دوم    ]گویا به زبان حال میگوئى[در سجده دوم 
  ).490، ص1: ج1413(غفاري، » نیز تأویلش اینست که: باز مرتبه دیگر ما را از خاك بیرون خواهى آورد.

  روایت سوم:
 «قال ع:  »فی التَّشَهد سريما معنَى رفْعِ رِجلک الْیمنَى و طَرْحک الْی«تشهد میپرسد:  ةدربار (ع) یعل ماماشخصی از 

معنى این عمل چیست که در تشـهد پـاى    «)؛ 320، ص1: ج1413(صدوق، » ...ُ اللَّهم أَمت الْباطلَ و أَقمِ الْحقَّتَأْوِیلُه
زیر آن روى زمین میگذارى، یا به عبارت دیگر این عمل که پاى چپـت را روى زمـین    راست خود را باال و پاى چپ را

تأویـل آن  «امام (ع) فرمـود:   »؟گذاشته و پشت پاى راست را بر کف پاى چپ تکیه میدهى منظور از این کار چیست
» ...بار خدایا باطل را نابود ساز تا از میان برود، و حقّ را اقامه کن و بر پا دار ]ن حال میگویدشخص به زبا[اینست که 

  )500، ص1: ج1413(غفاري، 
توضیحاتی دربارة حکمت و فلسفۀ رکوع، سجده و تشهد فرموده اند و براي شروع  (ع) یعل امامدر سه روایت فوق 

در کالم ایشان فقط ناظر  لیتأوه کرده اند. این مطلب نشان می دهد که استفاد لیتأوة واژبه بیان این حکمت ها از 
براي  رکوع،  لیتأونیست و بلکه ناظر به سایر گزاره ها  نیز هست. فلسفه اس که ایشان به عنوان  میکر قرآنبه آیات 

ر این روایات هم نوعی سجده و تشهد ارائه داده اند از ظاهر این افعال مشخص نمی شود؛ بنابراین می توان گفت که د
  ) ارائه شده است.لیتأومعناي غیرظاهري (با عنوان 

  استفاده از معناي غیر ظاهر در جهت منفی ٤-٢-١-٢
در این  لیتأورا بدون نمونه اي کاربردي، عرضه نموده اند.  لیتأوة واژفقط  (ع) یعل امامدر برخی از روایات، 

است و با نوعی سوگیري منفی همراه است. چند مورد از آنها » معناي خالف ظاهر«روایات ناظر به دیدگاه اصطالحی 
  عبارتند از:

  روایت اول:
خطبه اي ایراد به قرارگاهشان رفت و خطاب به جمع خوارج ) ع( علی پس از پافشارى خوارج در شورشگرى، امام

  اند: نمود. در بخشی از آن فرموده

اجِ      «... وِجـاعال نَ الزَّیـغِ و مـ یـهخَـلَ فا د لَى مـلَامِ عی الْإِسانَنَا فلُ إِخْونَا نُقَاتحبا أَصنَّا إِنَّملَک و  ۀِ وهب ..»( .التَّأْوِیـلِ  و الشـُّ
دین، بـا بـرادران مسـلمان    ویل در أو ت  ها و نفوذ شبهه اما امروز با پیدایش زنگارها، کژى)؛ 178: ص 1414سیدرضی، 

  )140: 1374(معادیخواه، ..» ایم. خویش به پیکارى خونین کشیده شده
می تواند همسنگ سایر  لیتأودر کارکرد منفی خود به کار رفته است و بیان می کند که  لیتأودر این روایت 

یب هنگامی رخ می دهد که موارد ضربه زننده نظیر، شبهه و کج اندیشی باعث آسیب زدن به دین شود. و این آس
    تعبیراتی غیر واقعی برخالف ظاهر دین صورت گیرد.
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  روایت دوم:

  )، در بخش از نامه آمده:423: 1414(سیدرضی،  به معاویه نوشته است   در صفّین یینامهدر)  (ع یعل امام

 ...»اتُهی فَوا قُضم رِكدغَیرُ م أَنَّک تملع قَد قِّ    وراً بِغَیرِ الْحأَم امأَقْو امر قَد اوفَتَأَلَّو  لَى اللَّهع مه(همـان)؛  ...»   فَأَکْذَب
] را کـه از دسـت   یابى آنچه  [خواهشهاى در دنیا، یا یارى عثمان بعـد از کشـته شـدنش    و تو می دانى که در نمى«... 

هایى کارى  [امامت و خالفت] را نادرست قصد کردند، و [بـراى پیـروى ننمـودن از     رفتن آن مقدر شده است، و گروه
امام حقیقى، یا نقض عهد و بدست آوردن ریاست و کاالى دنیا]  دستور آشـکار الهـى را تأویـل نمودنـد  [خالفـت را      

رسیدن به آرزوى خویش خونخواهى عثمان را بهانه نمودنـد]  پـس خـدا     بمیل خود به رأى مردم واگذاشتند، و براى
  ).981، 5ش: ج1379فیضاالسالم، » ( ایشان را دروغگو خوانده است...

در کارکرد منفی خود آمده است ونشان می دهد که برخی افراد (در اینجا معاویه) با  لیتأودر این روایت هم 
د، مقصود اصلی خداوند را به معناي دیگري بازگرداندهاند. این افراد براي نسبت دادن مطالبی غیر واقعی به خداون

رسیدن به مقاصد خویش از معناي ظاهري آیات دست کشیده و آن را به معنایی غیرظاهري که ناحق و باطل است، 
  بازگردانده اند.  

  روایت سوم:

:  1414(سیدرضی،    انداز نبرد صفّین نوشتهپیش ق 37(ع) به معاویه  در سال  یعل اماماي که نامهدر قسمتی از 
  )، آمده است:446ص

 ...»تودلَى [طَلَبِ  فَعنْیا  عپس براى دنیا طلبى به تأویل قرآن شتافتی  «... (همان)؛ ...»    بِتَأْوِیلِ الْقُرْآنِ] الد «...  
بیان کرده اند که معاویه براي رسیدن به دنیا با  (ع) یعل امام. را نشان می دهد لیتأو این روایت هم کارکرد منفی

کرده است. یعنی از ظاهر آیات گذشته است و معنایی غیر  لیتأورا به سود خود  میکر قرآنایشان دشمنی کرده و 
اهل شام ه بمعاویه «آمده است:  نهجالبالغۀ ظاهر که به نفع خودش بوده، براي آیه ارائه داده است. در یکی از شروح 

و منْ قُتلَ مظْلُوماً فَقَد «فرموده:  33 هیآ 17سوره میگفت: من متصدى امر عثمان هستم و خداوند در قرآن کر مى
لولْنا لعیجلْطاناً هه تا کشنده را ب میدیبه ستم و ناحقّ کشته شود ما ولى و وارث او را مسلط گردان کهیکس عنىی» س

به این ترتیب معاویه  به بهانۀ خونخواهی عثمان،  ).1039، 5: 1379فیضاالسالم، ( » کشد تقامقصاص رسانده از او ان
  باطل اقدام کرد تا به مقاصد خویش دست یابد. لیتأوبه 

 قرآنمجموع سه روایت فوق نشان می دهد که معناي خالف ظاهر، همیشه در جهت مثبت و در راستاي اهداف 
نسبت داده اند و  میکر قرآننی که به نفع خویش هر معنایی را به آیات و دین اسالم نبوده و چه بسا سودجویا میکر

  صحیح و راه رسیدن به آن را متذکر می شود. لیتأوگذاشته اند. این مطلب اهمیت شناخت  لیتأونام ان را 

  ، همان واقعیات عینی و مصادیق خارجیلیتأورویکرد عینیگرا:  ٢-٢
 دگاهید جود آمده است که به نام صاحبان آن معروف شده است؛ یکی ذیل رویکرد عینی گرا دو دیدگاه مشهور به و

 امامبه پی جویی آنها در روایات  هادگاهید عالمه طباطبایی. در ادامه با معرفی این دگاهیدق) و دیگري 727ابنتیمیه (
  پرداخته می شود. (ع) یعل

  )ع( یعل امامدیدگاه ابن تیمیه و پیجویی آن در روایات  ١-٢-٢
معنا نزد  کیآن نزد سلف و  يدر سه معنا کاربرد دارد که دو معنا یبه اشتراك لفظ لیواژه تأو ه،یمیت نظر ابن به

 یعنی، نزد متأخراندر  لیتأومعناي «به این قرار است:  لیتأوخالصه اي از نظر وي دربارة  متأخران رواج داشته است.
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 یلیمعنا همان تأو نیکه همراه آن است. ا يا نهیو قر لیخاطر دلمرجوح، به  يراجح به معنا يبرگرداندن لفظ از معنا
آن است، خواه  يمعنا انیکالم و ب ریتفس يدر کاربرد دوم به معنا لیتأو .ندیگو یاز آن سخن م است که در اصول فقه

و  کیکاربرد نزد نیدر ا ریو تفس لیتأو ن،یموافق ظاهر کالم باشد و خواه مخالف ظاهر آن. بنابرا ریتفس نیا
در کاربرد سوم، عبارت است از  لیتأو .شود یم دهید رشیدر تفس يطبر يرهایکاربرد در تعب نیاند. نمونه ا مترادف

 يزیهمان چ لشیباشد تأو يهمان فعل مطلوب است و اگر خبر لشیباشد تأو ینفس مراد از کالم؛ اگر کالم طلب
و  یو لفظ یوجود ذهن ياربرد دوم، از مقوله علم و سخن است و دارادر ک لیاست که از آن خبر داده شده است. تأو

عبارت است از خود امور موجود در خارج، خواه گذشته باشد خواه  لیسوم، تأو کاربرددر  ی) است؛ ولی(کتب یرسم
در  لیدر عالم خارج است. تأو دیکالم خود طلوع خورش نیا لیمثال، اگر گفته شود: طلعت الشمس، تأو ي. براندهیآ
 لیتأو ه،یمیت نظر ابن به ثابت در خارج است. قیکالم همان حقا لیاست و تأو یخارج ینیکاربرد از مقوله وجود ع نیا

 ]خدا در قرآن[کالم بیان می کند که،  خویشۀ نظری بیان سوم است. وى در يمعنا نیدر لغت و اصطالح قرآن به هم
عمل به اوامر و نواهى خداوند در قرآن را  او است، راد از انشاء، اوامر و نواهى خداوند. مخبارو إ انشاء بر دو قسم است:

برخى از تأویل  ید کهافزا وى مى داند. به مى مخبرٌ خبار، آن را حقیقت خارجىِإ در مورد تأویلِ ه وها دانست تأویل آن
به وقوع خواهد  اًدهد؛ و برخى از آن بعد ى پیشین خبر مىها اخبار قرآن واقع شده است، مانند آن چه که قرآن از امت

معناي به  لیتأو هیمیت ابن. دهد پیوست، مانند آن چه قرآن از احوال قیامت و بعث و حساب و بهشت و آتش خبر مى
(ابن » متأخران است ابداعاتمعنا نزد سلف امت متداول نبوده، از  نیو معتقد است اخالف ظاهر را قبول ندارد 

  ). 23- 10تیمیه، بیتا: 

با توجه به جایگاه و تأثیرگذاريِ این دیدگاه در شکل گیري برخی نظریه ها، می توان به پیجویی آن در روایات 
در سه  (ع) یعل امام، به عنوان یکی از گذشتگان امت اسالم پرداخت. براي نظم دهی مطالب، روایات (ع) یعل امام

و تنزیل و بخش  لیتأوایتی که در رسالۀ محکم و متشابه آمده و دیگري روایات جنگ بخش تحلیل می شود، یکی رو
  ».به معناي خالف ظاهر لیتأو«آخر  روایات تأیید کنندة 

  روایت رساله محکم و متشابه ١-١-٢-٢
  نقل شده است،که ایشان فرمودهاند: (ع) یعل امامروایتی از  1در رسالۀ محکم و متشابه

ه    أْوِیلُه قَبلَ تَنْزِیلهتَو أَما الَّذي «...  فَمثْلُ قَوله تَعالَى فی الْأُمورِ الَّتی حدثَت فی عصرِ رسولِ اللَّه ص مما لَم یکُـنِ اللـَّ
ا  أَنْزَلَ فیها حکْماً مشْرُوحاً و لَم یکُنْ عنْد النَّبِی ص فیها شَی یهـف بجا وم رِفلَا ع و ؛ 149: 1432(علـم الهـدي،   ... » ء(

اتفـاق   اکرم (ص)  امبریپش است مثل قول خداوند متعال در اموري که در عصر لیتنزش قبل از لیتأوو آیاتی که «...  
 ةچیزي درباره آن نمیدانستهاند و آنچه در بـار  اکرم (ص)  امبریپافتاده و براي آن حکم مشروحی نازل نگشته است و 

  »ند...شناخت نمی بوده واجب موضوع آن
 قرآنبرخی از اخبار  لیتأودر این روایت با قسمتی از دیدگاه ابن تیمیه که می گوید » ه قبل تنزیلهلیتأو«عبارت 

، »ه قبل تنزیلهلیتأو«واقع شده است، مشابهت دارد. اما تفاوت آنها در بیان نمونه هاست. در روایت منظور از  میکر
به وقوع می پیوسته و مسلمانان از احکام اسالم دربارة آنها اکرم (ص)  امبریپعصر  اتفاقات و اموري است که در

را وقایعی می داند که  میکر قرآنقبل از  لیتأواطالعی نداشته و به رسول خدا (ص) رجوع می کردند. ولی ابن تیمیه 
  آنها را نقل می کند. میکر قرآندر گذشته اتفاق افتاده است و 

                                                             
و علوم  ریتفس رامونیپ یرسائل«قالھ در انتساب این رسالھ بھ سید مرتضی (علم الھدی) اختالف نظر است ( نک: م -١

 ).٢٨شماره  ش،١٣٦٨ ،شھیاند ھانیک ی،ا.م موسو ،»(ع)تیقرآن منسوب بھ اھل ب
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 ...»ا مأَم ا وهتَنْزِیل دعب نْ   تَأْوِیلُه مـ رَ بِـها أَخْبثْلُ مم هدعتَکُونُ با سص أَنَّه ولَهسلَّ رج زَّ وع رَ اللَّهی أَخْبالَّت ورفَهِی الْأُم 
ۀِ     أُمورِ الْقَاسطینَ و الْمارِقینَ و الْخَوارِجِ و قَتْلُ عمارٍ جرَى ذَلک الْمجرَ یامـالْق فَات صـ ۀِ و عـالرَّج ۀِ واع السـ ار أَخْبـ ى و «...

ش است مثل اموري که خداونـد متعـال بـه رسـولش     لیتنزش بعد از لیتأوو آیاتی که «... )؛ 156: 1432(علم الهدي، 
مارقین، خوارج و قتل عمـار  خبر آنها را داده است که در آینده اتفاق میافتد، مثل آنچه خبر داده از کارهاي قاسطین، 

  »قیامت... روز صفات و رجعت قیامت، لحظۀ ةکه آنها بعدا اتفاق افتاده است. خبرهایی دربار
برخی از آیات در  لیتأودر روایت فوق، با قسمتی از دیدگاه ابن تیمیه که می گوید، » ه بعد تنزیلهلیتأو«عبارت 

ونه ها در بیان خبرهایی که دربارة قیامت و صفات روز قیامت هستند، آینده اتفاق می افتد، مشابهت دارد. در بیان نم
  مشترك هستند و قسمتی از روایت که به پیشگویی دربارة حوادث آینده می پردازد، با نظر ابن تیمیه مخالف است.

تأیید (ع)  نیالمؤمنریاماز روایت فوق می توان دو برداشت کلی کرد. یکی این که اگر صحت انتساب این روایت به 
وجود داشته است. دوم این که اگر مطالب رسالۀ  (ع) یعل امامدر زمان  لیتأوشود، می توان گفت که این نوع نگاه به 

محکم و متشابه، به عنوان توضیحات تفسیريِ مؤلفش در نظر گرفته شود، باز هم نشان می دهد که این نوع نگاه 
ابن تیمیه در این نظریه پردازي، وام دار آثار قبل از خود است؛ کما مربوط به سدة هاي قبل از ابن تیمیه بوده و 

). البته در 15، 1ش: ج1363اینکه در سایر منابع متقدم این نوع نگاه دیده می شود (به عنوان نمونه، نک: قمی، 
» فی نفس تنزیلهحکایۀ  لیتأو«و » مع تنزیل لیتأو«، »فی تنزیل لیتأو«، عباراتی همچون (ع) یعل امامادامۀ روایت 

  هم آمده، که در اثري از آنها در دیدگاه ابن تیمیه دیده نمی شود.

٢-١-٢-٢   و تنزیل لیتأوروایات جنگ  
  و تنزیل دارد:  لیتأودر سه روایت مختلف اشاره به جنگ بر سر  (ع) یعل امام 

ا قَاتَلْـت علَـى      تَأْوِیـلِ  فَإِذَا وجدت  أَعواناً علَى إِقَامۀِ الْکتَابِ و السنَّۀِ فَقَاتلْ علَى « ...قال (ع):  الْقُـرْآنِ کَمـ ـهتَنْزِیل «...
پس اگر روزى یارانى براى بر پا داشتن کتاب و سنّت یافتى بر سر تأویل قـرآن جنـگ    «...؛  )770، 2: ج1405(سلیم، 
  ...».ان طور که من بر سر نازل شدن آن جنگیدمنما هم

» ...التَّأْوِیـلِ و علی یقَاتلُ علَى  التَّنْزِیلِسمعت عماراً یقُولُ سمعت رسولَ اللَّه ص یقُولُ أَنَا أُقَاتلُ علَى  « ... قال (ع):  
فرمود: من طبق تنزیل قرآن و على طبق  شنیدم که  دا (ص) گفت: از پیامبر خ از عمار شنیدم که مى«... )؛650، 2(صدوق،  :ج

  ...».کنیم تأویل قرآن جنگ مى
 » تَأْوِیلـه  ، و ستُقَاتلُ أَنْت علَـى تَنْزِیلِ الْقُرْآنِإِنِّی قَاتَلْت علَى  « ):صفَهلْ فیکُم أَحد قَالَ لَه رسولُ اللَّه ( «...(ع):  قَالَ

بـه او  (ص) فرمود:آیا در میان شما کسى جز من هست کـه رسـول خـدا    «)؛ 548ق: 1414(طوسی، ..» غَیرِي قَالُوا: لَا.
  ...».گفتند:نه آنان». همانا من براى فرو فرستادن قرآن جنگیدم و تو براى تأویل آن خواهى جنگید«فرموده باشد:

، ضمن تحلیل سه روایت »لیتأوناکاوي روایتهاي جنگ مع«پژوهشگر معاصر در مقالهاي با عنوان یکی دیگر از 
در  لیتأو، این است که لیتأوحاصل کاوش دربارة روایتهاي جنگ «فوق و سایر روایات مشابه، بیان نموده است که: 

این روایات، عینیت بخشیدن به آموزههاي دینی و عملی کردن آنها و به ظهور رساندنشان و معرفی حقیقت آنها 
). با توجه به نتیجه 4علوم حدیث، ش :1393(مرادي، » است. این عمل ممکن است درست و یا نادرست اتفاق بیفتد

 عمل به اوامر و نواهى خداوند در قرآناعتقاد دارد، به دست آمده از این تحقیق، قسمتی از دیدگاه ابن تیمیه که 
  در این روایات مشابهت دارد. لیتأوآنهاست، با معناي  لیتأوهمان 

  »به معناي خالف ظاهر لیتأو«روایات تأیید کنندة   ٣-١-٢-٢
به معناي خالف ظاهر در  لیتأوآمد که نشان می داد، دیدگاه  (ع) یعل امامروایاتی از » 2- 1-3«در قسمت 
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 لیتأواین نوع نگاه به  میکر قرآنات مختلف به کار رفته است. همین موضوع نشان می دهد که در عصر نزول روای
نزد گذشتگان رایج نبوده و از ابداعات  لیتأووجود داشته است و این نظر ابن تیمیه که اعتقاد دارد، این معناي از 

  متأخران است را رد می کند.

، عینیت بخشیدن به آموزههاي دینی و لیتأوتیجه گرفت که،  یکی از معانی از مجموع مطالب فوق می توان ن
  عملی کردن آنهاست؛ این معنا با قسمتی از دیدگاه ابن تیمیه که همخوانی دارد.  

  )ع( یعل امامعالمه طباطبایی و پیجویی آن در روایات  دگاهید ٢-٢-٢
حقیقتی که اصلِ قرآن است و از دسترس عقول و  ووجودي باطنی ، قرآن دو وجود قائل است  يعالمه طباطبایی برا 

وجود ظاهري . دیگري تأویل قرآن ، همین وجود حقیقی و عالی خواهد بود که بازگشت افکار بشري به دور است 
ش: 1378(طباطبایی،  الفاظ و عبارات شناخته میشود و همان قرآنی است که قرائت می شود قالبقرآن کریم که در

تأویل قرآن، نه از سنخ الفاظ است و نه از سنخ معانى و مدلوالت اساس عالمه عقیده دارد که  ). بر همین55-56
تأویل قرآن، مدلول الفاظ قرآن نیست، بلکه باالتر از  که« گوید: الفاظ ، بلکه از امور خارجى و عینى است. ایشان  مى

اى از الفاظ نازل کرد،  آن است که شبکه الفاظ بتواند بدان دست یازد. اگر خداوند، آن حقیقت را به صورت مجموعه
  ). 72، 3ش: ج1374(طباطبایی، » به جهت آن است که آن را تا حدودى به اذهان ما نزدیک سازد

 میکر قرآنفقط ناظر به آیات  (ع) یعل امامدر روایات  لیتأوة واژده، مشخص گردید که اوالً با جستجوي انجام ش
یی، فقط طباطبا عالمهنیست، بلکه شامل گزاره هاي دیگري هم می شود. در صورتی که معناي ارئه شده از سوي 

هستند)، نمی توان  شاهدي براي  لیوتأة واژ(که حاوي  (ع) یعل اماماست. ثانیاً در روایات  میکر قرآنناظر به آیات 
به  (ع) یعل امامدر کالم  لیتأویی به دست آورد؛ بلکه آنچه مشخص است، معنایی که از طباطبا عالمه دگاهیدتأیید 

به  ارائۀ مصادیق  میکر قرآنآیات  لیتأودر  (ع) یعل امامیی است. طباطبا عالمه دگاهیددست میآید، ظاهراً مخالف 
را از جنس امور عینی و  لیتأویی، طباطبا عالمه)، در صورتی که 2-2- 1-3رك پرداخته اند (رك:ملموس و قابل د

  خارجی می داند که دسترسی به آنها ممکن نیست.

  جمع بندي )3
و پی جویی آن در دیدگاههاي  (ع) یعل اماماز  لیتأوخالصهاي از مطالب به دست آمده در تحلیل روایات دربردارندة 

  مطرح، به این صورت است:

گاهی در معناي لغوي خود به کار می رفته و ارتباطی با معناي  لیتأوة واژ (ع) یعل امامدر کالم  .1
 اصطالحی آن نداشته است.

 این معناي لغوي در دو کارکرد مثبت و منفی استفاده شده است. .2
 ا تأیید می کنند و برخی از آنها ترادف  را رد می کنند.و تفسیر ر لیتأوبرخی از روایات، ترادف  .3
نیست و براي سایر گزاره هاي دینی هم  میکر قرآنفقط ناظر به آیات  لیتأو، (ع) یعل امامدر کالم  .4

 ، ارائه شده است.لیتأو
 را تأیید می کنند.» به معناي خالف ظاهر لیتأو«برخی از روایات ، دیدگاه  .5
به معناي غیر ظاهر، در دو گونۀ ارائۀ معناي لفظ و ارائۀ مصداق مشاهده می  لیتأودر برخی از روایات،  .6

 شود.
 و بعد از آن ارائۀ فلسفه و حکمت عمل در پارهاي از روایات دیده می شود. لیتأوة واژتصریح بر  .7
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 آمده است. (ع) یعل امام، در کالم میکر قرآناظهار به وجود بطن براي آیات  .8
 و بطن به عنوان دو مفهوم جداگانه ارائه شده اند. لیتأو .9

نیز » به معناي خالف ظاهر لیتأو«به تبع کارکرد مثبت و منفی در معناي لغوي، معناي اصطالحی  .10
 داراي دو کارکرد مثبت و منفی است.

 ردد.در زمان خلف امت نبوده است، رد میگ» به معناي خالف ظاهر لیتأو«تیمیه در مورد اینکه  نظر ابن .11
و برخى از  برخى از تأویل اخبار قرآن واقع شده استاین قسمت از دیدگاه ابن تیمیه که معتقد است،  .12

 است. (ع) یعل امام، وام دار روایات به وقوع خواهد پیوست اًآن بعد
مورد پذیرش واقع  را فقط از مقولۀ مصداق خارجی می داند، طبق روایات لیتأودیدگاه ابن تیمیه که  .13

 نمی شود.
ست، ها عمل به اوامر و نواهى خداوند در قرآن را تأویل آنابن تیمیه که اعتقاد دارد،  دگاهید قسمتی از  .14

 همخوانی دارد. لیتأوبا روایات جنگ 
را فقط از امور عینی می داند، در این روایات مشاهده نشده و مورد  لیتأویی که عالمه طباطبا دگاهید  .15

  پذیرش قرار نمی گیرد.

  نتیجه )4
 به عنوان یک مبناي معتبر در تشخیص  (ع) یعل امامی لیتأوبا توجه به هدف تحقیق در به دست آوردن نگاه 

(اعم از محکم  میکر قرآنیات ، عالوه بر آ(ع) یعل امامدر کالم  لیتأو ي صحیح، می توان گفت که،هادگاهید
در کالم ایشان (که با نمونۀ کاربردي  لیتأوة واژو متشابه) ناظر به سایر گزارههاي دینی نیز هست. بیشترین 

همراه بوده است)، به ارائۀ معناي غیرظاهري در قالب معناي الفاظ و مصادیق پرداخته است. تا به این وسیله 
نزد ایشان است.  لیتأو، تفهیم و محقق نماید و این یکی از معانی اصلی ابعاد مختلف دین اسالم را تبیین

(با رعایت قواعد و مصالح دین اسالم) مورد » به معناي خالف ظاهر لیتأو« دگاهید ذیل رویکرد معناگرا، 
نی و به عنوان امور صرفاً عی لیتأویی دربارة طباطبا عالمه دگاهیدپذیرش قرار گرفت. ذیل رویکرد عینی گرا، 

در معناي عملی کردن اوامر و نواهی الهی  لیتأوابن تیمیه که قائل به  دگاهیدخارجی، رد شد. و قسمتی از 
  است، مورد پذیرش واقع شد. 
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