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With the beginning of the translation movement in the second and third centuries
AH, the entry of rational sciences into the Islamic world, the evolution of theology
and the development of theological disciplines among Muslims, the scholars of the
Islamic world sought to learn these sciences. The combination of these factors
caused the theological views of Muslim scholars to appear in their various writings,
including interpretive and theological views. Using descriptive-analytical method,
this research seeks to answer the question of what effects theological views have
had on the formation and formulation of the rules of Arabic grammar. Descriptiveanalytical study of this issue indicates that the important role of theology in the
development and regulation of syntactic views in various chapters such as:
syntactic causes, conflict, the position of the subject and the object and the Arabs
of the two, etc. causes issues such as factor and Common, syntactic causes,
appearances of major and minor Arabs, chapters and partial rules of grammar
became fully apparent.
Keywords: theology, syntax, Mu'tazilites, Ash'arites
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با آغاز نه ضت ترجمه در سده های دوم و سوم هجری ،ورود علوم عقلی به جهان ا سالم ،تطور و تکامل
علم کالم و تکوین نحله های کالمی در میان مسلللمانان ،علمای جهان اسللالم اه مام به یرا یری این علوم
نمودند .مجموع این عوامل موجب ردید دید اه های کالمی علمای مسللللمان در تا ی ات مخ ل شلللان از
جمله دید اههای ت سیری ،کالمی ایشان ظهوری مشهود پیدا کند .این تحقیق با کاربست روش توصی ی-
تحلیلی در صدد پا سخگویی به این سوال ا ست که دید اههای کالمی در شکل یری و تدوین قواعد علم

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

نحو عربی چه اثراتی دا ش ه ا ست .برر سی تو صی ی تحلیلی این م سئله حاکی از آن ا ست که نقش ب سزای
علم کالم در تکوین و تنظیم دید اههای نحوی در ابواب ونا ون نظیر :علل نحوی ،تنازع ،جایگاه یاعل و
م عول و اعراب آن دو ،و ...موجب پدید آمدن مسلللا لی چون عامل و معمول ،علل نحوی ،ظواهر اعراب
اصلی و یرعی ،ابواب و قواعد جز ی علم نحو شت که بازتاب آن کامال مشهود است.

واژگان کلیدی :علم کالم ،علم نحو ،مع ز ه ،اشعریه.

 - 1استاد مجتمع آموزش علوم اسالمی کوثر kh.ahmadi3103@yahoo.com
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مقدمه
علم کالم علمی است که با بحث و

گو پیرامون اصول دین ،بوسیله آن عقاید دینی اثبات می شود و در

آن از دال ل و حجت های عقلی و شرعی برای ریع شبهات دینی اس اده میشود( تهانوی.)25-23 :1995،
در واقع م کلم ،عقا د دینی را به عنوان ق ضایای م سلمی پندا ش ه و با اد ه عقلی بر آنها ا س دالل میکند .از
این رو این علم در میان مباحث یل س ی ا سالم و علوم دینی جایگاه مهمی را به خود اخ صاص داده ،و در
مسللا لی چون توحید و معاد و نبوت به ارا ه اس ل دالل و نظر میپردازد.

نی اسللت در وجه تسللمیه این

شروع می شده از این رو علم کالم نامیده شد(بدوی .)29 :1996،برخی نیز مع قدند علت نامگذاری علم
کالم به آن د یل اسللت که این علم پیرامون مسللا لی که معموال درباره آنها سللکوت شللده سللخنی رانده
است(عبدا رزاق .)267 :2009،به هر تقدیر علم کالم نیز مانند علوم عقلی ،در اب دای شکل یری با موضع
یری شللدید و مخا ت برخی علمام مسلللمان و یقهام روبرو شللد ،به ونه ای که ح ی در برخی اوقات
پیروان این علم را اهل بدعت نامیدند (.بدوی .)20 :1996،با توجه به رایش های مخ لف اهل علم کالم
ا صحاب آن به چند د س ه تق سیم شدند که مهم رین آنها مع ز ه و ا شعری ها ه س ند .بی شک هر دان شی
میتواند بر دیگر علوم عصر خود تاثیر ذار باشد .علم کالم نیز از این قاعده مس ثنا نیست؛ این علم به ویژه
بر دانش نحو عربی تاثیرات یراوانی برجای ذاشللل ه اسلللت(.نهاد ا موسلللی)121 :1990،پس عا م نحوی
ناخواسللل ه از ت کرات و ارزش های رایا جامعه اثر پذیری ه و آن را منعکس میکند .در واقع علمای قدیم
می بای ست علم "نحو" را درقا ب رو شی معین تبیین میکردند که همان روش کالم ا ست .ارتباط نُحات و
عا مان نحوی قدیم نیز با روش کالمی بسللل یار محکم بوده اسلللت .از مهم رین اد ه آن رخ نه و ن وذ

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

علم(کالم) نیز اقوال مخ ل ی وجود دارد که مهم رین آن این است که ابواب این علم با عنوان (کالمٌ یی )...

اصطالحات کالمی در مبادی نحو و اصول علم نحو است(.مخزومی)25 :1964،
توجیهات یل س ی علمای نحو در میراث نحو عربی بسیار باز تاب دارد و آن را در دو زمینه اصلی آن یعنی
اصللول کلی و قواعد جز ی می توان مشللاهده کرد .چرا که زبان و ات عامل بازتاب ت کرات و اع قادات
جامعه بوده ،و علم نحو و دید اههای نحوی نیز همچون سللایر مسللا ل از ت کرات و یرهنم جامعه خود

دوره سوم
شماره 5
پاییز و زمستان 99
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تاثیر میپذیرد .از این رو بررسلی نقش دید اههای کالمی در شلکل یری علم نحو ضلروری اسلت .این
پژوهش با روش تحلیلی و تو صی ی ،به تاثیر آرام و ا صطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن
کریم پرداخ ه است .در این راس ا در صدد پاسخگویی به سواالت ذیل است:
 .1علوم عقلی تا چه حد در تنظیم و مح وای علم نحو عربی تاثیر ذار بوده است؟
 .2مهم رین حوزه های این تاثیر ذاری از نگاه مع ز ی ،اشعری و ماتریدی کدامند؟
 .3بازتاب این تاثیر ذاری در کدام م سا ل نحوی نمود دا ش ه و دارای چه م س ندات یل س ی کالمی
میباشند؟
پیشینه تحقیق
در مورد تحقیقاتی که تا کنون در تاثیرات علم کالم بر سلللایر علوم ،به نگارش درآمده به این پژوهش ها
میتوان اشاره کرد:

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 «أثر ا عقیدة و علم ا کالم یی ا نحو ا عربی» ،نوشلل ه مصللط ی احمد عبدا علیم( ،)2018در بیش از 600ص حه تاثیر علم کلم بر ادبیات نحو عربی را بررسی کرده است.

 «أثر ا نحو یی عقیده ا وحید یی اه ا نزیل» ،نو ش ه صایل عبدا سالم( ،)2011مجله جامعه موته،به بررسی تاثیر علم نحو بر مباحث کالمی توحید پرداخ ه است.
 «تطور علم کالم» نویسنده علی ربانی لپایگانی ،کیهان اندیشه  1372شماره  .48در این تحقیق بهسیر تطور و تکامل علم کالم پرداخ ه شده است.

 «جایگاه و نقش علم کالم و م کلمان در اسللالم» ،نویسللنده عبداا ابراهیمزاده آملی ،نشللریه آیینحکمت ،1389 ،شللماره  ،4در این تحقیق نیز تالش شللده تا علم کالم را در حوزه ت کر اسللالمى
معریى کرد ه ،جایگاه و نقش سازنده و تعیین کننده این علم دینى و دارند ان آن یعنى م کلمان را
آشکار سازد.
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 «بین ا نحو وا منطق و علوم ا شریعه» ،نوش ه عبدا کریم االسعد( ،)1983به بررسی رابطه علم نحوو منطق و علوم دینی پرداخ ه است.

 «ن سبت و رابطه علم کالم با علم ا صول یقه» ،نوی سنده سید ابوا قا سم نقیبی ،ن شریه اندی شه دینی، ،1387دوره  ،10شماره  ،29در این تحقیق نیز ضمن تعریف دو علم کالم و اصول یقه ،به پیشینه
تاریخی ورود مسایل کالمی به حوزه مباحث اصو ی اشاره شده است.

کالمی در تدوین علم نحو عربی ،بپردازد ،یایت نشد.
 .1اصطالحات نحوی متاثر از کالم
هر رویکرد علمی نا زیر بر پایه پارهای از اصللطالحات علمی محکم برای ت هیم حقایق علمی بنا شللده و
پرواضللا اسللت که اصللطالحات نحوی در اب دای وضللع به شللکل کنونی نبوده و به مرور زمان تاییر یای ه
اسللت .یبیع ا این اصللطالحات پیش از وضللع نزد عرب بادیه و م کلمان به زبان عربی معهود و معروف
نبودهاند؛ بلکه علمای علم نحو به یور یبیعی با تاثیر از علمای کالم ع صر خویش ا صطالحات مو ضوعه
ایشان را اس اده کرده ،و با موضوعات نحوی و ابواب آن در آمیخ ه و مندرج ردیده ،ظهور و بروز آشکار
این اصطالحات کالمی در علم نحو کامال مشهود و قابل رویت است.
.1.1

جوهر

ا صطالح«جوهر» از جمله ا صطالحاتی ا ست که در باب تمییز علم نحو بدان ا شاره شده ا ست .در تعریف
آن آمده است«یررت ا ی ا ریع یی قو ک بص یحة یین خاتمها الن ا طین اسم و یس مما یوصف به و کنه

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

با توجه به ت بع نویسلللنده در پژوهش های انجام ری ه ،تا کنون تحقیقی که به بررسلللی نقش دید اه های

ض
جوهر یضاف ا یه ما کان منه»( سیبویه )117 :2 ،1963،مانند تمییز بودن کلمه"عُیُونًا"در آیه« :وَیَجََّرْنَا ا ْأَرْ َ
عُیُونًا یَا ْ َقَى ا ْمَامُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ»(قمر)12،و در موضلللوع منع تقدم صللل ت بر موصلللوف ،جوهر بودن
دوره سوم
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موصللوف و عَرَض بودن ص ل ت ،د یل این امر بیان شللده اسللت .جواهر در نزد م کلمین م قدم به اعراض

اند(.اسعد)58 :1983،
 .2.1نائب فاعل
هر جمله ای باید یک یعل دا ش ه با شد و هر حادث ،محدثی را دارا ست ،و هر اثر ن یجه یک مؤثر ا ست.
علمای نحو میان یاعل و نا ب یاعل ت اوت قا ل شلللدهاند ،از این رو دو نوع یاعل در زبان معریی شلللده
ا ست :یاعلی که یعل از او با اخ یار صادر شده ،و یاعلی که هیچ اخ یارو ارادهای در صدور یعل ندارد .در
علم ات و بالغت یاعل و نا ب یاعل هر دو مسند ا یه تلقی می شوند و این بر پایه رویکرد های علمی و
اوی بنا نهاده شده ا ست .مانند"ا ْاِنْ سانُ" در آیه«:خُلِقَ ا ْاِنْ سانُ َضعی اً»(ن سام )28،که نا ب یاعل و یعل
مجهول "خُلِقَ" عامل آن است(.صایی)16 :5 ،1411،حال اینکه بنابر رویکرد عقلی و کالمی اصطالح نا ب
یاعل وضع شده تا دارای اخ یار نبودن این نوع یاعل را تعیین نماید(ابن ا سراج.)67 :1 ،1987،

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 .3/1اصطالح ادات یا ضمیر عماد
ادات و ضللمیر مانند ضللمیر"نَحْنُ"در آیه« :وَکُنََّا نَحْنُ ا ْوَارِثِینَ»(قصلل

ت
 ،)58،و"أَنْتَ"در آیه« :کُنْتَ أَنْ َ

ا رََّقِیبَ عَلَیْهِمْ»(ما ده .)117،کویی ها اصطالح ادات وضمیر عماد را به جای حرف به کار برده اند(سیبویه،
 )2 :1 ،1963همان ونه که اصطالح ا عماد برای ضمیر یصل در نزد بصری ها کاربرد دارد(یرَّام:1 ،1996،
 51؛ ثعلب 43 ،1 ،1948،؛ زجاجی ،ا جمل ،152 :1997سیبویه.)394 :1 ،1963
.4.1

تقسیم الفاظ

ابن ا طراوة اند سی ا اظ را به سه دس ه واجب ،مم نع وجا ز تقسیم کرده است .اثر این ونه تحلیل ها که

خاس گاه آن کالم مع ز ی است ،در علم کالم کامال مشهود است؛ مثال در آیه« :یَا أَیَُّهَا ا ََّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا یِی
ا َِّسلْمِ کَایََّةً وَ َا تَ ََّبِعُوا خُطُوَاتِ ا ََّشیْطَانِ إِنََّهُ َکُمْ عَدُوٌَّ مُبِینٌ»(بقره )208،چراکه ای شان قا ل به مرتبه ای به نام
بین ا منز ین هس ند و این ایراد در روز قیامت به سه دس ه اهل بهشت اهل دوزخ و اهل اعراف نام ذاری
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می شللوند( .زمخشللری 178 :1 ،1318 ،؛ عبدا جبار،بی تا .)47 :2،واجب مانند « :وَا لََّهُ َس لمِیعٌ عَلِیمٌ »(بقره،
 )121و«:رجل قا مٌ » که موجِب موجود بودن اسللت .مم نع مانندَ « :ا إِ َهَ إِ ََّا ااُ»(محمد )19،و« :القا م» و:
«الرجل» زیرا وجود مم نع رخداد آن است .جا ز نیز مانند«زیدٌ و عمروٌ» که موجود یا عدم موجود بودن آن

جایز است(.سیویی.)14 :2 ،1982،
 .2زمینه های تاثیر پذیری

ایشلللان برخی از رویکردهای مخ لف ناشلللی از اخ الف نظرهای یکری وکالمی علمای نحو را نیز مطرح
داش ه اند؛ بگونه ای که ایکار و آرام علمای کالم مع ز ی و اشعری وماتریدی به وضوح در ب سیار از قواعد
و اصول کلی علم نحو قابل رویت است (.ابوا مکارم )265-262 :2005،مهم رین بازتاب های تاثیر مذاهب
کالمی اشعری مع ز ی وماتریدی در علم نحو و شواهد نحوی عبارتند از:
.1.2

عوامل نحوی

مقو ه عامل و معمول از مقوالت کالم اسلللت که در آرا و ایکار علمای نحو بازتابی شلللگرف داشللل ه
ا ست(همان )172-173:این امر برخا س ه از قاعده علت ومعلو ی معروف ا ست ،که در آن هر اثر نا شی از
یک موثِّر بوده وعواملی چون موثرات حقیقی تاثیرات بسللزای دارد(.عبدا کریم )122 :1983،این مسللا ه به
قدری در علم نحو مهم است که جزم مسا ل ادبی بوده و ک ب بسیاری با نام آن تا یف و به بررسی مسا ل

جانبی آن پرداخ ه اسلت .برخی از آنها شلامل :ا عوامل ا ما ة ا ارسلی(د377.ق) و ا عوامل ا ما ة یی ا نحو
عبدا قاهر جرجانی()474و ک اب شروح ا عوامل محمد بن بیرعلی(981ه).

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

علمای علم نحو ،این علم را به عرصلللهای جهت اظهار و عرضللله رویکردهای دوره خود تبدیل کرده اند.

علمای نحو اع زا ی در تعریف عامل ،آن را ادات موثر در مابعد خود بیان کردهاند که کلمه مابعد آن را
من صوب ،مریوع یا مجزوم یا مجرور می کند(.همان )173-172:عامل به دو نوع ظی و معنوی تق سیم می
شللود .عامل ظی مشللهود و عامل معنوی تجَّرد یعل مضللارع از عوامل نصللب و جزم یا اب دا یت مب دا
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اسللت(.امین علی،بی تا )175 :1،حرکت اعرابی ناشللی از عامل سللبب تجلی دو دید اه در مذاهب کالمی
اشعری و مع ز ه شد:
 دید اه نخ ست :که دید اه بی ش ر عا مان نحو و جمهور از سیبویه و یرَّام ا ست که قا ل به ت سیردال ی شللدند؛ یعنی علت ایجاد کننده حرکات اعرابی را همان عوامل ظی یا معنوی یا مقدر می
دانند(قریبی )76 :1982،در این نگاه ا اظ دارای قدرت ایجاد اعراب بوده و با تاییر عامل ،اعراب
نیز م اوت می شود .این اعراب اهی ظاهری است و اهی مؤول.
 دید اه دوم :عدهای از جمله زجاج ،ابن جنی و ابن ما ک اند سلللی مع قدند ا اظ توانایی خلق وایجاد اِعراب آن را ندارند .ای شان بر این باورندکه ایجاد و خلق اعراب از یبیعت ظ یا معنا نمی
تواند صادر شود ،بلکه ایجاد کننده اصلی سخنور و وینده سخن می باشد (.ابراهیم)52 :1987،
در واقع صاحبان این نظریه بر این باورند که إعراب تحت تاثیر عوامل ایجاد نمی شود بلکه سخنور اعراب

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

را م ناسللب با معنی ان خاب می کند .مانند آنچه زجاج درباره عامل ریع مب دا با نام نسللبت م کلم از اراده
اخبار آن بیان می دارد(زجاج .)69 :1982،زجاج در بیان یل س ه اعراب آن را و سیله ای برای تمایز یاعل از
م عول ،مضاف ،ما ک ،مملوک ،مضاف ا یه و دیگر معانی مد نظر اسامی ذکر می کند(.همان)69،
ابن جنی نیز در ا خصا

بیان می دارد صحیا نیست که عامل ظی و معنوی ریع و نصب و جر و جزم

باشد ،در حا ی که عامل همه این موارد اعرابی خود وینده سخن و م کلم است نه چیزدیگر .و این شیوه
تقسیم بندی ن یجه آثار یعل م کلم خواهد بود(.ابن جنی)109 :1 ،1954،
قریبی نیز با نظر ابن جنی در اع راض به مقو ه عامل بودن ا اظ در اعراب همراه شلللده و از آن دیاع می
کند(.قریبی )85 :1982،وی بیان می دارد ا ر برخی ا اظ را عامل یکدیگر بدانیم از نظر عقلی محال است؛
زیرا اینها یعل انسان است و یعل انسا ن یعل خداوند است و اصوات یعل خداوند است ،پس ایعال انسان
همان ایعال خداوند است(.همو )77:پس از قریبی،رضی اس رآبادی هم به این اع راض می پیوندد و م کلم
و وینده سخن را ایجاد کننده إعراب و عامل آن پنداش ه است(اس رآبادی.)25 :1 ،1982،
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آنچه ذ شت تجلی ر ت کرات کالمی صاحبان آرام مذکور بود .مهم رین م سا ل کالمی منعکس شده در
نظریه عامل نحوی م سا ه ری ار ان سانی از ا ضطرار تا اخ یار ،و میزان م سوو یت ان سان درباره آن ا ست .این
نظریه از یک سو موضع یکری قدریه و مع ز ه را منعکس می دارد ،از سوی دیگر موضع جمهیه و ا شاعره
و ماتریدیه را انعکاس می دهد.
قدریه و مع ز ه انسان را مخ ار و اراده او را تنها عامل رخداد یا عدم رخداد ایعال بر می شمارند .اشاعره و

داند و انسان را یاقد قدرت و اراده بر می شمارند.
بنابر آنچه که بیان شد کسانی همچون سیبویه دید اه مع ز ی دارند در حا یکه ابن جنی و زجاج حد وسطی
را اخ یار کرده اند که باز تاب دید اه های ا شاعره و ماتریدی ا ست .اما قریبی دید اه کالمی جهمیه خود
را به وضوح در موضع یر خود نسبت به عامل نحو بیان می دارد.
 .1.1.2عامل رفع مبتدا
از جمله م سا ل نحوی که درباره آن اخ الف نظر م اثر از کالم بر چ شم می خورد ،م سا ه عامل مب دا ا ست
که آیا ظی است یا معنوی؟ کویی ها عامل ریع مب دا را خبر می دانند( ابن انباری )43 :1 ،198،در حا یکه
بصلری ها عامل ریع مب دا را معنوی برمی شلمارند (.سلیویی ،همو .)93:کویی ها با توجه به تالزم خبر و
مب دا هر یک از آنها را د یل ریع و عامل ریع یکدیگر می دانند ،که منعی از رابطه معکوس عامل و معمو ی
برای هر دو وجود ندارد(.انباری )45 :1989،بصری ها نیز عامل ریع مب دا را اب دا یت آن دانس ه و مع قدند
همانگونه که برخی امور عوامل ظاهری ندارند ،نبودِ عوامل باعث برخی معلوالت شلللده ،و نبود عامل در

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

ماتریدیه اعمال انسللان را بین اراده انسللان و خدا دانس ل ه ،در حا یکه جهمیه خداوند را یاعل همه چیز می

مب دا را باعث مریوع شدن مب دا بیان می دارند(.ابن انباری)46 :1989،
همانگونه که م شاهده می شود ب صری ها عامل مب دا را معنوی پندا ش ه اند ،که مانند عامل ظی نمی تواند
در دو چیز عمل کند .تجلی این اخ الف میان عبداا بن زید جرمی بصری و یرَّامم کویی در خصوص مراد

دوره سوم
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چی ست؟ یرَّام در پاسخ ت :اب دا یت .یرَّام پرسید :مق صودت از اب دا یت چی ست؟ ت :تجرد از عوامل.
ت :تجرد از عوامل را ن شان ده .جرمی ت :این م هومی ا ست که ظاهر نمی شود .یرَّام از او خوا ست
تمثیلش کند ت :تمثیل نمی شود یرَّام در پا سخ ت :تا به امروز چنین عاملی را که نه ظاهر می شود و
نه قابل تمثیل اسللت ،ندیده بودم (.ابن االنباری )49 :1989،از این ماجرا به وضللوح می توان ذهنی و عقلی
بودن مقو ه تجرَّد از عوامل را بازخوانی کرد که موضلللع بحث م کلمین وقت نیز بوده اسلللت .یعنی نبود
عوامل و تجرد از آن خود یک وجود اسللت؛ چرا که به عنوان نمونه در برخورد با آیاتی چون آیه« :ا لََّهُ نُو ُر
سبُهُ»(یالق )3،مع ز ه به شیئیت عدم قا ل
سمَاوَاتِ وَا ْأَرْضِ»(نور ،)35،و آیه «:وَمَنْ یَ َوَکََّلْ عَلَى ا لََّهِ یَهُوَ حَ ْ
ا ََّ
اند(زمخشری ) 301 :16 ،1389 ،در حا یکه اشاعره مع قدند شیم بر چیزی ایالق می شود که وجود داش ه
و موجود است(یخررازی.)275 :15 ،1371،
 .2.1.2رفع فعل مضارع

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

بی ش ر علمای کویی مع قدند عامل ریع یعل م ضارع تجرد آن از عوامل ن صب و جزم ا ست .اما ک سا ی در
این میان عامل ریع را زوا د اول یعل می داند(حروف مضلللارع) .در مقابل بصلللری ها علت را در این می

بینند که یعل در جایگاه مب دا و اسم واقع شده است(.ابن انباری)84:
د یل کویی ها این است که چون عوامل نصب یعل مضارع را منصوب ،و عامل جزم یعل مضارع را مجزوم

می سلللازد و به د یل عدم یعل مریوع می شلللود؛ پس نبود این عوامل خود عامل ریع اسلللت( سلللیویی،
همان)98 :1، 1982،ایشان در پاسخ به حجت ب صری ها مع قدند ا ر قرار بود بر اساس جایگزینی به جای
اسم و مب دا مریوع باشد در جایگزینی اسم منصوب(خبرکان) نیز باید منصوب ردد ،مانند«کان زید یقوم»(

ابن انباری)550 :2 ،1989،
بصللری ها نیز در پاسللخ این چنین

ه اند :اینکه یعل مضللارع را در مقام اسللم و مب دا می پنداریم از دو

جهت است:
 -نخست آنکه عامل آن معنوی است(اب دا یت) و اب دا یت عامل ریع است؛
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 -دوم آنکه در مقام اسم بودن آن را در قوی ترین حاالت اعرابی قرار داده است و قوی ترین اعراب

ریع است(.همان)550:
صللللَاةَ وَمِمََّا رَزَقْنَاهُ ْم
در واقع مقو ه اب دا یت و عامل معنوی مثال در آیه« :ا ََّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِا ْاَیْبِ وَیُقِیمُونَ ا ََّ
یُنْ ِقُونَ»(بقره ،)3،با دید اه مع ز ه که قا ل به موجود بودن عدمیت هس ند ت سیر شده(زمخشری:1 ،1389 ،
 ،) 89و موضلللوع ن ی آن و عدم قا ل بودن به عامل معنوی غیر ظاهر و غیر قابل تمثیل همسلللو با دید اه

.2.2

تنازع

ا ز دیگر ابواب نحوی که علمای نحو درباره آن اخ الف نظر دارند و منشلللام آن اخ الف دید اه کالمی
آنها ست مو ضوع تنازع می با شد ،یعنی زمانی که دو یعل یا بی ش ر دا ش ه با شیم ،اما یک یاعل وجود دا ش ه

باشد (.انباری)552 :1989،
بصلللری ها یا عل را تن ها برای یک ی عل جا ز می دان ند و برای ی عل دوم اضللل مار ان جام می
دهند(.اسللل رآبادی .)79 :1 ،1982،اما کویی ها و در راس آنها یرَّام مع قدند ا ر یعل دوم هم یاعل بخواهد
مانند ضللرب و کرم زید عمرواً می توان یاعل هر دو را زید بر شللمرد(همو .)80 :1،برخی نیز این دید اه
بصلللری ها مبنی بر اج ماع دو عامل موثر تام بر یک اثر را نشلللانه بایل بودن آن در اصلللول علم نحو می

داند(مخزومی.)164 :1986،
درباره اینکه کدام یعل أو ی وشللایس ل ه تر به عمل می باشللد نیز خاس ل گاه کالمی این ت کر درمیان اسللت.
بصللری ها عامل دوم را به د یل نزدیکی(سللیبویه )37 :1963،1، ،ان خاب میکنند؛ کویی ها عامل اول را به

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

اشاعره می باشد(یخررازی.)76 :1 ،1371،

د یل اسبقیت برمی زینند(.انباری)43 :1989،
در شرح ا کاییه ا شاییه جمال ا دین ابن ما ک آمده است:
قبلُ یللواحد منهما ا عمل

إن عامالنِ اق َضَیا یی اسمٍ عمل
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و اخ ار عکسا غیرُهم ذا سَرَّة

و ا ثانی أو ی عند اهل ا بصرة

1

(ابن ما ک،بی تا)641 :1،
قریبی هم نظر بصریها را به د یل کثرت ضما ر در صورت اعمال عامل اول و تاخیر م علقات نادرست بر

میشمارد (.قریبی)102 :1982
از جمله شواهد بصری ها برای اعمال عامل دوم این بیت یرزدق است:
بنوعبد شمس من مناف و هاشم

و کنَّ نص ا و سببتُ و سبَّنی

2

(دیوان یرزدق884 :1996،؛ سیبویه)391 :1963،
این بیت شاهد مثال است بر اینکه سببت و سبنی به عنوان دو عامل بر سر بنوعبدشمس وارد شده اند که
یکی م عول نیاز دارد و دومی یاعل.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

اما کویی ها اثباتی نظیر این بیت امرو ا قیس را آورده اند که :
ک انی و م أیلب قلیل من ا مال

یلو أن أسعی الدنی معشیة

3

(دیوان امروا قیس103 :2001،؛ ا بادادی 28 :1 ،1979؛ ابن ه شام112 :2 ،1985،؛ ابن جنی:2 ،1954،
382؛ سیبویه 43 :2 ،1963،؛ ابن یعیش،بی تا)79 :1 ،
در این بیت تنازع ناقض اعمال عامل دوم است .در این صورت اعمال یعل اول ثابت می شود که مطا ب با
دید اه کوییان است که عامل اول را به د یل اسبقیت بر می زینند.

 - 1ترجمه :اگر دو عامل اقتضاء عمل دارد ،پس یکی از آنها اثر دارد .و دومی بر بصریون ارجح است و محالفان بصریون غیر
آن را برگزیدند.
 - 2ترجمه :اما نیمی اگر لعن و نفرین کنم پسرعبد شمس از نوادگان مناف و هاشم را...
 - 3ترجمه :اگر برای امرار معاش تالش کنم  ،کفایت می کند و کمی پول نمی خواهم.
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آنچه در این باره ذشت حاکی از اخ الف دید اه کالمی مع ز ه و اشاعره و ماتریدی در مسا ه امکان وقوع
یک مقدور تحت قدرت دو قادر است.
مع ز ه این امر را محال می پندارد؛ چرا که دو داعیه ای را مسللل لزم میداند که هر یک م اوت از دیگری
اسللت :یکی به یعل دعوت میکند؛ دیگری به انصللراف از آن .و اخ الف اراده هر یک از دو قادر ،که همه

این امور محال بودن یک مقدور برای دو قادر را ایجاب میکند(عبدا جبار،بی تا.)93 :2،

اما مقدور واحد برای خا ق و یا دو مک سلللب هم زمان را جایز نمیدانند(.ماربی .)318 :1995،درواقع
ا شاعره همه ایعال ان سان را من سوب به خدا دان س ه و ایعال ان سان را اثر یا ک سب می نامند .ماتریدی ها نیز
همانند ا شعری ها دخول مقدوری واحد تحت قدرت دو قادر را جایز می شمارند؛ چرا که خداوند به بنده
توانایی داده و به او قدرت عطا کرده اسللت .ا ر خداوند به بنده قدرت اک سللاب عمل را داده اما همچنان
خود خداوند خا ق شلللده و قدرت امری ثابت بوده که با قدرت جای بنده دسللل خوش تاییر نمیشلللود.

(نس ی.)383-382 :2002،
در واقع ماتریدیه یعل بنده را خَلق نمیداند بلکه آن را مخلوق بر می شمارد و هر یعل ب شر م عول خداوند
تعا ی بر شمرده می شود .مقدور از دید اه ایشان دو کی یت دارد مخ رع و مک سب از حیث اخ راع مخ
به خداست و از جهت کسب مخ

عبد است(ماربی)41 :1995،

ن
صللدَیَ ْی ِ
به عنوان نمونه عبارت ":آتُونِی أُیْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً" در آیه« :آتُونِی زُبَرَ ا ْحَدِیدِ حَ ََّى إِذَا َسللاوَب بَیْنَ ا ََّ
ق َالَ انْ ُخُوا حَ ََّى إِذَا جَعَل َهُ ن َارًا ق َالَ آتُونِی أُیْرِغْ عَلَی ْهِ قِطْرًا»(کهف )96،یعل های «آتُونِی» و «أیرِغْ» بر سلللر

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

اما ا شاعره وجود یک مقدور برای دو قادر را در صورتیکه یکی خا ق و دیگر مک سب با شد جایز میداند،

«قِطراً» نزاع دارند« .آتونی» یعلی دوم عو ی است که ضمیر"ی"در ان های آن آمده م عولٌبه نخست آن است
و م عولٌ به دوم ندارد .یعل"أیرِغْ" نیز یعلی یکم عو ی اسلللت ،که در این آیه پس از آن م عولٌ به نیامده
است .از این رو"قِطراً" یا باید م عولٌبه دومِ یعل"آتونی"باشد که به م عول دوم نیاز دارد و یا م عولٌبهِ یعل

«أیرِغْ»(سیبویه.)20 :2 ،1963،
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با توجه به این آیه مع ز ه چون انسللان را یاعل ایعال می پندارند از آن روی که اقرب به یعل اسللت(یاعل
مباشر) عامل نزدیک را او ی در عمل باب تنازع می دانند(زمخشری)134: 8 ،1389،؛ اما اشاعره و ماتریدی
ها یاعل حقیقی را خداوند می پندارند چون اسللبق اسللت و در عمل دو عامل تنازع ،عامل اول و اسللبق را
او ی به عمل می پندارند(یخررازی.)203 :7 ،1371 ،
 .3.1عِلَل نحوی
علت نحو تحت تاثیر یقه و علم کالم وارد م ون نحوی شللده اسللت و درباره وجه حکمت اتخاذ یک
حکم مرجا میشللود .در یول تاریخ علمای نحو در خصللوص آن سللخنی رانده ،و در تا ی ات نحو
ک ابهای با کلید واژه (علل) تا یف داشللل ه اند .مانند(علل ا نحو) قطرب ،علل ا نحو مازنی؛ علل ا نحو
ابن کی سان واالی ضاح یی علل ا نحو (زجاج) .در این میان زجاج این علل را به سه د س ه آموز شی،

قیاسللی و جد ی تقسللیم کرده که از مبحث علت یقهی تاثیر ری ه اسللت( االسللعد عبد ا کریم:1983،

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 )139علمای نحو ب سیار در مو ضوع علل نحوی غور کرده و در پی اثبات آن در نحو بر آمدند .در این
میان از دید اه های کالمی خود م اثر و آن را درقا ب موضوع نحو تطبیق دادند.
 .1.3.2اعراب مثنی و جمع مذکر سالم

این قسلللم نیز مان ند آ یه « :وَنَحْنُ َهُ ع َاب ِدُونَ»(بقره ،)138،و یا آ یه...« :جَع َلَ یِیه َا زَوْجَیْنِ
اثْنَیْنِ»(رعد )3،اسلت .ابن انباری در خصلوص علت این امر آن را ناشلی از یرع بودن مثنی و جمع بر
م رد بر می شمارد که اعراب به حروف یرع بر اعراب به حرکت است .یعنی اعرابی یرعی برای اسامی
م رع بر اسلللم م رد(ز جاج )103 :4 ،1986،از نمو نه های دیگر این امر ذکر ع لت ظهور اعراب در
آ خرین حرف است که چون اول اب دای کلمه است و باید م حرک باشد وسط هم با توجه به ثالثی و

رباع خماسی و سباعی بودن اسم م ایر شود پس تنها جای ظهور اعراب آخر کلمه است(.همان.)76:
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 .2.3.2وجوب تاخیر فاعل
همه علمای نحو مع قدند که یاعل بر یعل مقدم نمی شلللود این امر برخاسللل ه از دید اه عقلی و
یکری ای شان ا ست .ابن انباری مع قد ا ست علت منع تقدیم یاعل از آن روی ا ست که یاعل به منز ه
جز ی از کلمه (یعل) می باشلللد (.انباری .)36-35 : 1989،ابن یعیش در بیان علت این امر را عامل
بودن یعل نسللبت به زوم تقدیم عامل بر معمول بر می شللمارد(.ابن یعیش،بی تا .)71 :1 ،علمای نحو

عامل جایز نیسللت .در مورد تقدیم موصللوف بر صل ت با برقرار کردن نسللبت جوهر بودن موصللوف
نسللبت به عرض بودن ص ل ت این تقدیم را توجیه کرده و توصللیف هم با أعراض ممکن اسللت؛ زیرا
یکی از ویژ ی های حال با عنوان ص ت من قله عرض بودن ذکر می شود.
 .3.3.2اعراب رفع فاعل و نصب مفعول

آیات م عدد قرآن از جمله آیه...« :اسْ ل َوْقَدَ نَارًا یَلَمََّا أَضَ لامَتْ مَا حَوْ َهُ ذَهَبَ ا لََّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَکَهُمْ یِی
ْصللرُونَ»(بقره )17،ویای ریع یاعل و نصللب م عول اسللت .در این باره برخی علت را
ظُلُمَاتٍ َا یُب ِ
أ سبقیت در ترتیب بر شمرده اند که آن را مریوع کرده و م عول به ی ضله بوده و من صوب می شود.
برخی هم قوی و محکم تر بودن یاعل نسللبت به م عول و ری ن قوی رین حرکت(ریع) را د یل این
امر بر می شللمارند .از سللوی دیگر برخی نیز واقع شللدن یعل بین یاعل و م عول را د یل اخ الف
اعراب دانسلل ه و حرکت ریع را برای کم رین نقش جمع(یاعل) و نصللب را برای م اعیل پرتکرار و
م عدد جمله در نظر ری ه اند( .ابن ا سلللراج )63 :1 ،1987،ح ی درباره مریوع بودن نا ب یاعل نیز

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

در واقع عامل را در نحو همچون علت در یلسلل ه مقایسلله کرده اند ،زیرا در یلسلل ه تقدیم معمول بر

علت این امر با یرع بودن نا ب یاعل بر یاعل که ا صل ا ست د یل این م سا ه بیان دا ش ه اند(.حامد،
.)24 :1989
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 .4.3.3ثقل فعل و تخفیف اسم
علمای نحو درباره ثقیل بودن یعل ن سبت به اسم چند دید اه بیان داش ه اند .ک سانی همچون ک سا ی
و یرَّام د یل را در ا س ار ا سم درون یعل توجیه کرده؛ ثعلب م صرف بودن ایعال در برابر جامد بودن
بودن اسامی را د یل این امر بیان می کند(زجاجی )101 :1997،سیبویه سنگین تر بودن یعل از حاظ
حرکت نسبت به اسم را د یل مبنی بودن برخی از ایعال(ماضی و امر) ،و معرب بودن اسامی بیان می

دارد(سیبویه.)20 :1 ،1963،

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی
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نتایج
ن ایا و یای ه های پژوهشی این تحقیق عبارتند از:
 .1علمای نحو همچون دیگر ایراد از ب س ر اج ماعی یکری و یرهنگی جامعه خویش تاثیر ری ه اند.
به ونه ای که باز تاب آن در آثارشان کامال مشهود است.
 .2تاثیر علم کالم و ت سیر های کالمی توسط یرق مخ لف اسالمی ،در موضوعات و قواعد نحو در

است.
 .3تنوع و اخ الف نظرهای کالمی بازتابی س رده در آثار علمای نحو در یک موضوع مش رک دارد.
این تاثیر هم در اصللول کلی و هم در قواعد جز ی عیان بوده و در واقع دانشللمندان آشللنا با علم
کالم از موضلللوعات نحو مجا ی برای اظهار توانایی ها و ایالعات علمی و کالمی خویش بهره
جس ه اند.
 .4یکی از ابواب نحوی مهم که بر اساس مبنای عقلی و کالمی تنظیم شده باب تنازع است .همچنین
از جمله مصادیق تاثیر کالن علم کالم در نحو عربی می توان به مقو ه های عامل و معمول ،حوزه
علل نحوی ،حوزه اصطالحات و تعاریف ،حوزه حدود نحوی اشاره کرد.

تاثیر آراء و اصطالحات علم کالم بر دانش نحو با محوریت قرآن کریم

اموری چون تبویب ،پیکره بندی علم نحو ،ابواب و اصللطالحات نحوی م جلی ومشللهود شلل ه
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Quranic interpretation (Tawil) has various meanings for Quranic scholars. Tawil means
the abstraction of the general concept from the verse which has revealed regarding the
especial event and extend its meaning upon similar items in deferent times and places.
Based on this, throughout the history of interpretation, Imams and their subsequent
exegete and commentators interpret the Quran based on this rule. Among the verses
that can be interpreted on this basis is the verse 5 in chapter 14. In this verse, Allah
ordered Moses to remember the days of God for his people. According to the accepted
meaning of Tawil, this research thorough descriptive – analytical method tries to
answer the questions: what’s the meaning of Days of Allah? How can be interpreted
on the currents of the Islamic Revolution? For answer to these questions, after
extracting the constituent elements of the verse that is ‘’leadership’’, “people” and
“time”, with the help of formula “What is valid is the general meaning of the word, not
the specific meaning”, the general and broad concept has been abstracted from the
verse. Then the verse is applied and adapted to the currents of the Islamic Revolution
of Iran including 22 Bahman in the year 1357 and so on.

1
- Nabi Allah Sadrifar, Assistant Professor, Department of Islamic Education, Payame Noor University.
دوره سوم
5 شماره

sadrifar@gmail.com
2- Mohammad Molavi, Associate Professor, Department of Quran and Hadith Sciences, Imam
Khomeini International University. molavi@isr.ikiu.ac.ir

99 پاییز و زمستان

29

دوفصلنامه پژوهشنامه تأویالت قرآنی
دوره سوم-شماره پنجم -پاییز و زمستان 1399

دوفصلنامه

ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِِّرْهُمْ بِأَیَِّامِ اللَِّهِ» در انقالب اسالمی
1

صدری فر ،نبی اله
مولوی،

محمد2

:1400/02/29تاریخ دریافت
:1400/08/04تاریخ تصویب

چکیده

تأویل قرآن نزد قرآن پژوهان دارای معانی ونا ون است .بر اساس یک معنا تأویل به معنای
ان زاع م هوم عام و س رده از آیه ای که در مورد خاصی نازل شده و تسری آن به همه موارد مشابه
در زمان ها و مکان های دیگر است .بر همین اساس در یول تاریخ ت سیر قرآن ،اهلبیت (ع) و به
دنبال آن م سران ،ت سیر برخی آیات قرآن را از م ن و سیاق خارج نموده و به سایر مصادیق جدید
سرایت دادهاند؛ از جمله آیاتی که میتوان بر همین مبنا تأویل نمود ،آیه «وَ َقَدْ أَرْ َسلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا
ل صَ َبَّارٍ َشکُورٍ»
أَنْ أَخْرِجْ قَوْ َمکَ مِنَ ا ظَُّلُمَاتِ إِ َى ا نَُّو ِر وَذَکَِّرْهُمْ بِأَیََّامِ ا لََّ ِه إِ ََّن یِی ذَ ِکَ َآیَاتٍ ِکُ َِّ
(ابراهیم ) 5 ،است .در این آیه خداوند به حضرت موسی یرمان داده که «ایاماا» را برای قوم خود
یادآوری نماید ،با توجه به معنای ان خابی تأویل ،این پژوهش با روش توصی ی ل تحلیلی به دنبال
پاسخ به این پرسش است که مراد از ایاماا در آیه چیست؟ تأویل و تطبیق آیه در عصر حاضر در
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جریان انقالب اسالمی چگونه است؟ چگونه میتوان بر اساس معنای مخ ار از تأویل ،مصادیق أیام
اا در جریان انقالب اسالمی را تبیین نمود؟ در پاسخ به این پرسش پس از اس خراج عناصر
تشکیلدهنده آیه یعنی رهبری (حضرت موسی) ،مردم (قوم بنیاسرا یل) و زمان (دوران حیات قوم
بنیاسرا یل)؛ با کمک ری ن از قاعده «ا عبرة با عموم ا ل ظ ال با خصوص ا مورد» م هوم عام و
س رده از آیه ان زاع ردیده است و ذا ،عناصر آیه را به رهبران و حاکمان ا هی ،اقوام و جوامعی
که هر یک از رهبران ا هی مخایب هس ند و زمانهایی که در آن واقع شدهاند تسری داده شده
است .سپس به تبیین تجلی و انطباق آیه بر جریانات انقالب اسالمی ایران پرداخ ه و با تطبیق
عناصر آیه بر عصر حاضر یعنی رهبری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری ،جامعه ایران در یول
انقالب و ات اقات مهمی مانند  22بهمن سال  1357که در یول تاریخ انقالب پیشآمده و از یرف
رهبران انقالب بهعنوان ایاماا یاد شده پرداخ ه شده است.

 - 1استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه پیام نور
 - 2دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه بین المللی امام خمینی ره  ،قزوین
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مقدمه
یکی از مباحث بسیار مهم در علوم قرآن مسئله تأویل آیات قرآنی میباشد .در اینکه معنای این
اصطالح چیست مباحث مخ ل ی میان اندیشمندان علوم قرآن و ت سیر مطرح شده است .این اصطالح در
نزد قدما به معنای ت سیر اس عمال شده است .برخی دیگر آن را به معنای خالف ظاهر آیه ری هاند .روه
دیگری به وجود خارجی امر بهکارری ه معنا نمودهاند .آیت اا معریت معنای دیگری را برای این اصطالح

با خصوصِ ا مورد» صورت پذیری ه است( .معریت )18 /1 :1418 ،بر اساس همین معنا و مبنا در این مطا عه
به دنبال تأویل ایام اا در آیه پنجم سوره ابراهیم در قرآن و تطبیق آن با انقالب اسالمی ایران خواهیم پرداخت.
ایاماا از نظر ات به معنای روزهای خدا و اضایهشدن کلمه «ایام» به «اا» اضایه تشری ی است (راغب
اص هانی )894 :1412 ،که در دو آیه از آیات قرآن بهکارری ه است (ابراهیم5 ،؛ جاثیه .)14 ،از نظر آموزههای
وحیانی مقصود از «ایاماا» ناظر به زمانهایی است که وقایع و حوادث مهمی در آن روزها رخداده و قدرت
خدا هم برای مؤمنان و هم برای غیر آنان بیش ر آشکار شده است .عموماً م سران ذیل آیاتی از قرآن که این
واژه در آنها ذکر شده ،ایاماا را بهروزهای نجات و نعمت دادن خدا به مؤمنان ،روزهای عذاب مشرکان و
نیز روزهای نعمت و عذاب ت سیر کرده و هدف از یادآوری آنها را پند یری و هوشیاری انسانها دانس هاند.
(میبدی124 /9 :1371 ،؛ زمخشری540/2 :1407 ،؛ قاسمی)300 /6 :1418 ،
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مطرح نموده و آن ان زاع م هوم عام و س رده از آیه میباشد که بر اساس قاعده «ا عبرةُ بعمومِ ا ل ظِ ال

در حقیقت «ایام ا لَّه» ناظر به تمام روزهایی است که دارای عظم ی در تاریخ زند ی بشر است .هر روز که
یکی از یرمانهای خدا در آنچنان درخشیده که بقیه امور را تحتا شعاع خود قرار داده ،از ایام ا لَّه است،
هر روز که یصل تازهای در زند ی انسان ها شوده ،و درس عبرتی به آنها داده و ظهور و قیام پیامبری در
آن بوده ،یا یاغوت و یرعون ردنکشی در آن به قعر دره نیس ی یرس اده شده ،و خالصه هر روزی که حق
و عدا ی برپاشده و ظلم و بدع ی خاموش ش ه ،همه آنها از ایام ا لَّه است( .مکارم شیرازی/10 :1374 ،
 )272به نظر میرسد به خایر اهمیت چنین روزهایی است که خداوند به برخی از انبیام خود دس ور میدهد
که ایاماا را به مردم یادآوری کنید« :وَذَکَِّ ْرهُمْ بِأَیََّا ِم ا لََّهِ» (ابراهیم .)5 ،ا ب ه در مورد مصادیق و مواردآنها
مشخصاً چیزی نگ ه و آن را به برداشت از مح ویات آیات قرآنی و رهنمودهای رهبران دینی و تحلیلهای
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از یریی در ام داد رسا ت انبیا و ا مه ایهار (ع) این مطلب یعنی یادآوری ایاماا در یول انقالب
اسالمی توسط امامین انقالب واقع شده و مالحظه میکنیم که از روزهایی مانند بیست و دوم بهمن ،پانزده
خرداد ،ه ده شهریور ،دوازدهم یروردین و تشییع سردار سلیمانی بهعنوان «ایاماا» یاد نموده و همهسا ه هم
بهخایر اهمیت آنها در چنین روزهایی مراسمهایی جهت یادآوری آنها بر زار میشود .سؤال تحقیق حاضر
آن است که تأویل ایاماا در آیه «وَذَکَِّرْهُمْ بِأَیََّامِ ا لََّهِ» چگونه تبیین می شود؟ مبنای تطبیق روزهایی در تاریخ
انقالب اسالمی به ایام اا چیست؟ یادآوری آن چه ثمرات و یوا دی دارد؟
 .2پیشینه پژوهش
عموم ًا م سران قرآن کریم در ذیل آیات «ایاماا» به تبیین اهمیت ایاماا و ضرورت یادآوری آنها برای
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مردم پرداخ ه اند .برخی نویسند ان و پژوهشگران نیز مقاالتی در این باره تأ یف نموده اند .برای نمونه
سعدی ( )1384در مقا ه «ایاماا در قرآن» به تبیین و تحلیل م هوم تعبیر ایاماا و یلس ة یرح آن پرداخ ه
است .شریع ی تبار ( )1395نیز در مقا ه «یادآوری ایاماا» به یور اجما ی درباره آیات مربوط به ایاماا در
قرآن پرداخ ه و به یور بسیار اجما ی و اشارهوار یکی از مصادیق ایاماا را در دوران کنونی برخی جریانات
انقالب اسالم دان س ه است .در دایره ا معارف قرآن نیز نویسنده ذیل مدخل «ایاماا» آن را بهروزهای بزرگ
تاریخی ،هنگام پیدایش رحمتها یا نقمتهای ویژه ت سیر نموده است .عالوه بر اینها پژوهشهایی عمومی
و مخ صر در برخی سایتهای این رن ی و مجالت و روزنامههای کثیراالن شار نگارش یای ه است .آنچه این
پژوهش را از دیگر مطا عات م مایز می نماید آن است که اوالً در راس ا و تبیین یکی از معانی تاویل به
مصداق شناسی آیه در انقالب اسالمی پرداخ ه و مصادیق ایام اا در بیان امامین انقالب بر اساس قاعده
جری و تطبیق پرداخ ه شده است.
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 .3م هومشناسی
هر پژوهشی مب نی بر یکسری م اهیم و اصطالحات است که تبیین آنها هم نویسنده را در ا قای کاملتر
مطا ب یاری می رساند و هم یهم آن را بر خواننده تسهیل میکند ،در ادامه به تبیین م اهیم کلیدی پژوهش
پرداخ ه میشود.
ا ف :ایاماا:

ذیل واژه) ،در زبان قرآن یوم اخ صاص به این مدتزمان ندارد ،ذا اهی از یلوع تا غروب خورشید و
زمانی هم به مدتی از زمان ایالق میشود( .راغب اص هانی .)894 :1412 ،در روای ی از امام علی (ع) معنای
ک» (نهاا بالغه ،حکمت)396 :
اخیر قابل دریایت است آنجا که یرمود« :وَ ا دَّهْرُ َیوْمَانِ یَ ْومٌ َکَ وَ یَوْمٌ َعلَیْ َ
در این روایت دنیا دو روز معریی شده و قطعاً مراد از یوم بازه زمانی یلوع تا غروب خورشید نمیباشد.
در نظام اندیشه قرآنی «ایاماا» زمانها و شرایطی است که یرمان خدا و آیات و نشانههای وحدانیت
و سلطه ا هی آشکار میشود؛ مثل روز مرگ که قدرت و سلطه خداوند در آن روز آشکار میشود و اسباب
دنیوی از تأثیر میای د ،یا روز «قیامت» که هیچکس برای دیگری ما ک هیچچیز نیست و در آن روز یرمان
از آن خداست ،یا مثل ایامی که خداوند در آنها قوم «نوح»« ،عاد» و «ثمود» را به هالکت رسانده است .در
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ایام جمع یوم و به مدت زمانی از یلوع یجر صادق تا غروب آی اب

ه میشود (دهخدا:1377 ،

امثال این ونه روزها ،قهر و غلبه ا هی و قدرت قاهره آشکار شده و معلوم می ردد که تمامی عزت م علق
به خدا است .بهعالوه ،ممکن است که منظور از ایاماا ،ایامی باشد که نعمتهای خدای م عال برای بند انش
آشکار شده است؛ مثل روز خروج نوح و اصحابش از کش ی با سالم و سالم ی و برکتهای ا هی یا روز
نجات دادن ابراهیم از آتش یا غیر اینها از حوادث و ایامی که جز به خدا نمیتوان به دیگری نسبت داد،
اینها روزهای خاص خدا ی (ایاماا) است( .یبایبایی.)23/12 :1374 ،
در قرآن و روایات معصومان (ع) از روزهای مخ ل ی بهعنوان ایاماا یاد کردهاند .برخی از مهمترین
آنها عبارتاند از :روز شکس ن بتها توسط حضرت ابراهیم (ع) و پیامبر اکرم (ص) ،روزی که یویان نوح
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بدر ،روز هجرت پیامبر اکرم ،رو غدیر خم ،روز تو د حضرت محمد (ص) ،روز عید یطر ،روز برپایی
قیامت ،و روزی که حضرت قا م قیام کنند.
در نظر عالمه یبایبایی اخ صاص «ایاماا» به روزهایی خاص مانند روز قیام قا م (عا) ،روز مرگ ،و
روز برپایی قیامت و  ...همه از جمله مصادیق روشن «ایاماا» هس ند و به همان سه روز اخ صاص ندارد و
در یول تاریخ ممکن است مصادیقی دیگر برای آن که منطبق بر شاخ

های ایاماا باشد یایت شود.

(یبایبایی)24 /12 :1374 ،
ب :تأویل:

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

تأویل در ات مصدر باب ت عیل و از ماده اول به معنای ارجاع و باز رداندن آمده است .این کلمه در
نزد م سران معانی ونا ونی در ادوار تاریخی داش ه است .این کلمه در نزد قدما بهجای ت سیر و هممعنا و
م رادف آن اس عمال میشده است .معنای دیگری که در نزد م أخرین بهکارری ه است ا ر حمل ظ بر ظاهر
آن امکان نداش ه باشد آنگاه تأویلی دارد .این روه بر این عقیدهاند که تأویل معنایی است که مخا ف با
ظاهر ظ باشد .روه دیگر تأویل را به معنای وجود خارجی ری هاند .بهعبارتدیگر مراد از تأویل را آن
چیزی دانس هاند که از معنا قصد شده است .مثالً ا ر کالم یلب باشد همان یعل که قصد شده تأویل آن
خواهد بود و ا ر خبر باشد عین چیزی که به آن خبر داده شده تأویل آن است .اما معنای دیگری از تأویل
در کنار آنچه نقل شد مطرح شده است و آن عبارت است از ان زاع م هوم عام و س رده از آیهای که در
مورد خاصی نازل شده است (معریت ،)18 /1 :1418 ،مراد ما از تأویل در این نوش ار همین میباشد و بر
این اساس به بحث در باره تأویل میپردازیم.
ج .جری و تطبیق
جری در اصطالح ،تطبیق کلی بر مصداق بارز و روشن را ویند( .یبایبایی ،)66 /1 :1374 ،هر اه در
ت سیر آیهای ،روا ی ی بیان شده که در آن ،نامی از شخ

یا اشخاص یا روهی بهعنوان ت سیر در ذیل آیه

نقل شده ،آن را از باب قاعده جری دانس ه؛ نه اینکه آن مصداق ،حقیق اً ت سیر آیه باشد .اس اد جوادی آملی
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هم این ونه روایات ت سیری را روایات تطبیقی میداند؛ نه روایات ت سیری؛ زیرا ت سیر در نگاه ایشان به
معنای بیان معانی ا اظ و جملههای قرآن میباشد( .جوادی آملی.)168/1 :1384 ،
صاحب ا میزان خاس گاه تطبیق آیات قرآن بر برخی حوادث را اهلبیت (ع) دانس ه و در اهمیت این
قاعده در یهم قرآن مینویسد« :این خود سلیقه ا مه اهلبیت (ع) است که همواره یک آیه از قرآن را بر هر
موردی که قابل انطباق با آن باشد تطبیق میکنند ،هرچند که اصالً ربطی به مورد نزول آیه نداش ه باشد ،عقل

نازل شده ،است» (یبایبایی)67/1 :1374 ،؛ بنابراین ،رچه در ک ب ت سیر اثری ،روایات یراوانی به چشم
می خورد ،اما بسیاری از آنها ،روایات تطبیقی است؛ نه ت سیر قرآن؛ ذا در این مطا عه برخی ایام ل چه قبل
از انقالب اسالمی و چه پس از آن ل از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به عنوان مصداقی از
مصادیق ایام اا شمرده شده اند .برخی از مهم رین این ایام عبارتند از :قیام  15خرداد  ،1342قیام مردم قم
در  19دی  ،1356قیام مردم تبریز در  29بهمن  ،1356بیعت نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در 19
بهمن  ،1357تمام ایام دهه یجر 22 ،بهمنماه  ،1357روز رأی نَود و نُه درصدی مردم به جمهوری اسالمی
در  12یروردین  ،58روزهای هشت سال دیاع مقدس ،تسخیر النه جاسوسی آمریکا در  13آبان  ،58حضور
بینظیر مردم در ان خابات در دوران انقالب اسالمی ،حماسهی نهم دی  ، 88حضور میلیونی مردم در تشییع
شهید سلیمانی و سیلی موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عیناالسد عراق در دیماه .98

ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِِّرْهُمْ بِأَیَِّامِ اللَِّهِ» در انقالب اسالمی

هم همین سلیقه و روش را صحیا میداند؛ برای اینکه قرآن بهمنظور هدایت همه انسانها ،در همه ادوار

 .5دید اه م سران قرآن درباره آیه مورد بحث
م سران قرآن ذیل آیه «وَ ذَکَِّرْهُمْ بِأَیََّامِ ا لََّهِ» (ابراهیم )5 ،بر اساس روایات  -پیش ه  -به تبیین مقصود
«أَیََّا ِم ا ََّلهِ» پرداخ هاند .برخی مع قدند مراد از ایاماا سنتهای جاری خداوند در زمین و اعم از نعمت و
نقمت میباشد (یبرسی 467/6 :1372 ،؛ یخر رازی .)64/19 :1420 ،برخی ،آن را اخ صاص به زمانی دادهاند
که عذاب ا هی نازل شده (بیضاوی ) 193 /3 :1418 ،و روهی مخا ف آن را باور دارند و بر این اع قادند
که مقصود روزهایی است که نعمتها شامل مردم شده است (یوسی ،بی تا )274 /6 :در نظر عالمه یبایبایی
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علت نسبت دادن آن به خدای تعا ی آن است که حوادثی که در آن ایام پدیدآمده حکایت از قهر و غضب
و عزت ا هی است( .یبایبایی)23/12 :1374 ،
روایات نیز در ت سیر این واژه چند ونهاند :ا ف .روایاتی که «ایاماا» را نعمات یا نقمات ا هی میدانند.
«أَیامُ ا لَّهِ نَعْمَاؤُهُ وَ بَلَاؤُهُ» (عیاشی )222/2 :1380 ،ب .روایاتی که «ایاماا» را روز قیام قا م ،روز رجعت ا مه
علیهما سَّالم و روز قیامت میدانند« .یَوْ َم یَقُومُ ا ْقَا ِمُ وَ یَ ْومَ ا ْکرَّةِ وَ یَوْمَ ا ْقِیامَةِ» (مجلسی 1404 ،ق ،.ج :53
 .)63و ج .روایاتی که روز مرگ را نیز ایام اا میدانند« .یَوْ ُم ا ْقا ِمِ وَ یَ ْومُ ا ْمَ ْوتِ وَ یَ ْومُ ا ْقِیامَة» (قمی:1363 ،
)367/1
ت سیر «ایاماا» به «دست قدرت ا هی» ،به رین وجه جمع برای این روایات است .زیرا روز قیام امام

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

زمان (عا) روز رجعت ا مه ،روز قیامت و ...همه به دست قدرت ا هی اشاره دارند؛ ذا برخی م سران
قا لاند هیچ منایاتی بین این روایات وجود ندارد« :ال منایاة بینَ هذهِ ا اسیرِ ألنَّ ا نعمةَ علَى ا مؤمنِ نقم ٌة
على ا کایرِ و کذا األیَّامُ ا مذکورةُ نعمٌ قومٍ و نقمٌ آلخرین» (ییض کاشانی)80/3 :1415 ،
با توجه به تعری ی که از جری و تطبیق ارا ه شد حاصل کلمات م اوت از ت سیر آیه انسان را رهنمون
به این مطلب مینماید که هرآنچه بهعنوان ایاماا در روایات آمده است مصداقی از ایاماا است و مصداقهای
دیگری هم ممکن است در یول تاریخ داش ه باشد؛ از جمله در یول انقالب اسالمی هم حضرت امام خمینی
و مقام معظم رهبری از روزهایی مانند بیست دوم بهمن ،پانزده خرداد ،ه دهم شهریور و اخیراً نیز در مراسم
میلیونی تشیع پیکر سردار قاسم سلیمانی بهعنوان ایاماا یاد نمودهاند .امام خمینی چنین روزهایی را هدیهای
از عا م غیب ربوبی دانس هاند (امام خمینی )505/14 :1396 ،و مقام معظم رهبری هم از ایاماا بهعنوان
«روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده میکند» یاد نمودهاند.
ذا آنچه سبب شد که چنین روزیهایی با تطبیق بر آیات قرآن به ایاماا عنوان ردد ظهور قدرت یعل
خ ِرجْ قَوْمَکَ مِنَ ا ظَُّلُمَاتِ إِ َى ا نَُّورِ وَذَکَِّرْهُمْ بِأَیََّامِ
ا هی است .با تأمل در آیه « :وَ َ َقدْ أَرْ َسلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا أَنْ أَ ْ
ل صَبََّارٍ شَکُورٍ» (ابراهیم )5 ،میتوان ن یجه ریت که آیه یوق بر برخی از جریانات
ت ِکُ َِّ
ک َآیَا ٍ
ا لََّهِ إِنََّ یِی ذَ ِ َ
و حوادث مهم دوران انقالب اسالمی قابل جری و تطبیق است ،بعالوه ،بر اساس معنایی که در این مقا ه از
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تأویل ارا ه شد آیه یوق با توجه به قاعده «ا عبره با عموم ا ل ظ» را میتوان تأویل آن را در انقالب اسالمی
جس جو نمود که بدان خواهیم پرداخت.
 .6مؤ ههای تأویلی آیه
با مطا عه در آیه یوق مشاهده میکنیم سه مؤ ه در آیه وجود دارد که عبارتاند است« :حضرت موسی
(ع)»« ،قوم بنیاسرا یل» و «زمانهایی که جریانهایی که بر قوم بنیاسرا یل ذش ه است» .مطابق با تعری ی

مشابه در یول زمان است ،ذا از سه مؤ ه مذکور در آیه ل یعنی «شخ

موسی (ع)»« ،قوم بنیاسرا یل» و

«زمان حضرت موسی و قوم او» ل ا اای خصویت می کنیم و سه عنوان کلیتر که در یول زمان ها و
مکان های دیگر بر ایراد دیگر نیز قابل انطباق باشد اس خراج می کنیم و آن عبارت است از :حاکمان و رهبران
ا هی ،جامعه و زمان .بر همین اساس در ادامه به بررسی این سه عنصر و مؤ ه میپردازیم:
 .6-1حاکمان و رهبران ا هی
رهبری در همه جوامع ،نقش محوری و کلیدی دارد و ازآنجاکه بسیاری از مردم اندیشهها ،آداب،
اخالق و روش زند ی را از رهبران جامعه می یرند ،ذا ،نقش رهبران در جامعه بسیار مهم است .در دید اه
اسالمی ،رهبری عمدهترین تأثیر را در شکویایی جامعه دارد (جوادی آملی )372 :1389 ،او ین یلس ه وجود

ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِِّرْهُمْ بِأَیَِّامِ اللَِّهِ» در انقالب اسالمی

که برای تأویل در این مقا ه مدنظر قرار ریت و آن ان زاع م هوم کلی و عام قابل انطباق بر سایر مصادیق

رهبر ،این است که یک ملَّت تکیه اه میخواهد و این تکیه اه بدون وجود رهبر ممکن نیست .دوَّم اینکه
یک ملَّت در صورتی میتواند پیروز و مویَّق شود که برنامههایش هماهنم و ص ویش م َّحد باشد ،این هم
بدون وجود رهبر ،ممکن نیست .سومین یلس ه وجود رهبر ،مسئله جهتدادن به حرکتها و تالشها و
کوشش هاست ،و این غیر از مسئله وحدت است .چهارمین یلس ه وجود رهبر ،مسئله بینش دادن به امَّت ،و
در نهایت مسئله ،اسوه بودن است (حجازی .)103 :1364 ،پرسش نخست اینکه آیا یادآوری ایاماا به قوم
اخ صاص به حضرت موسی (ع) داش ه یا هر حاکم و رهبر ا هی باتوجه به شرایط زمان از چنین امکانی
برخوردار است؟ آنچه به نظر میرسد این است که حضرت موسی (ع) بهعنوان یکی از مصادیق میباشند و
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این شأن میتواند برای هر رهبر ا هی تکرار شود؛ ذا مشاهده میکنیم که آن امام علی (ع) در نامهای به قثم
س
بن عباس که کار زار وی در مکه بود دس ور میدهد که ایَّام ا لَّه را برای مردم یادآوری نماید« :یَأَقِمْ ِلنَّا ِ
ا ْحَاَّ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ ا َّلهِ» (نهاا بالغه ،نامه .)67 :یعنی کار زار و اس اندار امام علی(ع) هم باید ایاماا را که
در تاریخ اسالم ذکر شده برای مردم جامعه خویش بیان نماید.
در نظام یکری شیعه ،رهبر و حاکم جامعه اسالمی باید امام عادل باشد که در دوران غیبت برعهده یقیه
عادل و آ اه به زمان است که نظارت عا یه بر حسن اجرای احکام سیاسی ،قضایی و اداری در جامعه مطابق
با شریعت برعهده وی است .بهعالوه تربیت جامعه در همه عرصهها؛ اجرای کامل عدا ت و اصل قراردادن
آن در همه قوانین اسالمی؛ ارا ه ا گوی عملی از انسان کامل ،و ارا ه چارچوبی کلی برای برنامههای اق صادی،

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

سیاسی و یرهنگی بر مبنای ارزشهای اسالمی از وظایف رهبری جامعه اسالمی است .امام خمینی ره که با
مجاهدتها و راهبری خود انقالب اسالمی را به پیروزی رساند و در ادامه حضرت آیتاا خامنهای زعامت،
سرپرس ی و رهبری جامعه را به عهده ری ه است از مصادیق بارز رهبری ا هی میباشند که در آیه از آن یاد
شده است؛ بنابراین ،حضرت موسی که در این آیه از آن یاد شده و خداوند به او دس ور داده که مردم را از
ظلمات و تاریکی ها برهاند در جامعه امروزی در کشور ما در رهبری امام خمینی ره و مقام معظم رهبری
تجلییای ه است .از این رو ،موسای زمان وظی ه نجات مردم از ظلمات را برعهده می یرد و کشور را از
تسلط یاغوت خارج میکند.
 .6-2مَردم (قوم)
باتوجهبه اینکه هیچ جامعهای بدون مردم شکل نمی یرد ،ذا مردم ،محور جامعه بوده و تحقق و تعا ی
جامعه در رو وجود مردم است .ازآنجاکه قرآن به یور مکرر خطابش به مردم است ،معلوم میشود که
یکی از مبانی و شا ودههای اساسی جامعه را مردم تشکیل میدهد .مسیر و چگونگی حرکت تاریخ را مردم
بر اساس سنتهای موجود در جامعه و در انسان تعیین میکنند و هر ونه تاییری معلول اراده ،امیال ،خوی،
ری ار و اعمال مردم می باشد که یبق سنن معین و تاییرناپذیر ،هر یک از آنها انعکاس و اثر قطعی و مسلم
در اج ماع و تاریخ دارد (حجازی.)103 :1364 ،
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اسالم برای اج ماع ،هویت و شخصیت مس قلی قایل است( .یبایبایی .)152/4: 1374 ،جامعه انسانی
که م شکل از ایراد است ،ا ر برای حیات خود هدیی نداش ه باشد ،یا ا ر سیاست ن واند برای زند ی
اج ماعی او هدیی عا یتر در مسیر تکامل آن تعیین نماید ،نهتنها برای جامعه کاری نکرده است ،بلکه باعث
رکود و عقبای اد ی مردم جامعه ش ه است (جع ری.)301/ 24 :1375 ،
رچه در آیه مبارکه ،قوم حضرت موسی مورد خطاب قرار ری ه و به موسی دس ور داده شده است

داد و همان ونه که میتوان مقصود از موسی را به سایر رهبران ا هی تعمیم داد میتوان منظور از قوم را نیز
بر مردمان دیگر در سایر زمانها و مکانها تطبیق داد .ا قای خصوصیت و تعمیمدادن مصداق مطرح شده در
آیه و تطبیق آن بر موارد مشابه در سایر زمانها و مکانها امری است که مورد قبول دانشمندان و علمای
اسالمی است (معریت )67-66 :1392 ،در مورد آیه موردبحث نیز به نظر میرسد که جامعه بنیاسرا یل
نمونه و مصداقی از جوامع بشری است و ذا هر جامعهای میتواند با حصول شرایط مصداق آیه قرار یرد.
ازاینرو ،مردم ایران در زمانهایی که نصرت خداوند آنها را یاری کرد و وقایع بزر ی را خلق کردند مشمول
آیه هس ند.
 .6-3زمان
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که آنها را از ظلمات بهسوی نور هدایت نماید و ی با ا قای خصوصیت از آیه میتوان به همه جوامع تعمیم

زمان بهخودیخود قابلیت ارزش ذاری ندارد ،آنچه به برخی از زمانها ارزش میدهد م علَق و وقایعی
است که در آن زمانها ات اق میای د ،مثالً روز تو د برای هرکسی روز مهمی شمرده میشود زیرا انسان در
چنین روزی از عدم پا به عرصه وجود نهاده است؛ ذا آنچه بس رساز یادآوری ایاماا در زمان حضرت
موسی (ع) است همان نیز بس رساز ایاماا در تاریخ انقالب است .در انقالب اسالمی چنین روزهایی بهخایر
ال در  22بهمن
این ارزش پیدا نموده که م علَق چنین زمان هایی وقایعی مهم است که ات اق ای اده است .مث ً
تاریخچه  2500سا ه شاهنشاهی بس ه شد ذا چنین روزی بسیار مهم و با اهمیت است و میتوان از آن
بهعنوان ایاماا یادکرد.
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از منظر مقام معظم رهبری عنصر اصلی در معنای «ایاماا»« ،آشکار بودن دست قدرت ا هی در ایجاد
جریانات و حوادث و وقایع» است .ازاینرو« ،ایاماا» ناظر بهروزهایی است که حوادث و جریاناتی که منشأ
پیدایش آنها قدرت قاهره خداوند است در آن روزها پدیدآمدهاند( .خطبههای نمازجمعه تهران،
 )27/10/1398بنابراین« ،ایاماا» یعنی «روزهای نقطة عطف تاریخ و روزهای تاریخساز» (خطبههای
نمازجمعه تهران )27/10/1398 ،این ت سیر از ایاماا در حقیقت مب نی بر این امر است که ایاماا را بهروزهایی
نعمت و نقمت ت سیر نکرده ،بلکه معنایی اعم از آن مراد است .برایناساس« ،ایاماا» شامل زمانهایی است
که علل و عوامل یبیعی کارساز نبوده و تنها مرجع پیدایش حوادث و ات اقات دست قدرت ا هی است که
آشکار شده است و همه امور تنها به دست قدرت خداوند اداره میشوند .این ونه روزها ،روزهایی هس ند
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که دست قدرت و پیروزی ا هی بهوضوح دیده میشوند و عزت خدایی ،خودنمایی میکند( .یبایبایی،
 )19/12 :1374این خودنمایی دست قدرت خداوند اهی بهصورت پیروزی مسلمانها ،و اهی بهصورت
ذ ت و شکست ک َّار است (مکارم شیرازی .)271/10 :1374 ،برای مثال روز ضربه موشکی ایران به آمریکا
که از منظر مقام معظم رهبری جزم ایاماا است .در این باره مییرماید« :اینکه یک نیرویی ،یک ملَّ ی ،این
قدرت را دارد ،این توان روحی را دارد که به یک قدرت م کبَّر زور وی عا م اینجور سیلی بزند ،نشاندهندة
دست قدرت ا هی است ،پس آن روز جزو ایَّاماا است» (خطبههای نمازجمعه تهران.)27/10/1398 ،
آنچه از بیان باال میتوان ن یجه ریت این است که اوالً :امر ا هی به حضرت موسی که یادآوری ایاماا
است ،یقط اخ صاص به حضرت موسی (ع) ندارد بلکه هر رهبر ا هی میتواند باتوجه به شرایط جامعه،
ایاماا را به آنها یادآوری نماید ،ثانیاً :آیه منحصر در قوم بنیاسرا یل نیست بلکه هر قومی باتوجهبه شرایط
موجود میتواند از مصادیق و مخایب آیه باشد و این همان جری و تطبیق است؛ ذا ،یادآوری و نام ذاری
برخی جریانات و وقایع به ایام اا در تاریخ انقالب اسالمی بر ری ه از آیات قرآن و روایات اهلبیت (ع)
است.
ا ب ه یلس ه این تذکر می تواند این باشد که مردم در مقایع مخ لف زند ی یردی و اج ماعی خود اراده
خداوند را حس کنند؛ چراکه اراده خداوند یوق ارادههاست ،چنانچه در قرآن یرمود« :یَدُا ََّلهِ یَوْقَ أَیْدِیهِمْ»؛
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بنابراین در هر شکل و زمانی که خداوند اراده کند ،میتواند حوادث را به ونهای غیر از آنچه که مردم ان ظار
دارند رقم بزند.
اما یراز سوم آیه ،این نک ه را مطرح میکند که ایاماا آیاتی هس ند برای مردمی که بسیار صبور و
شکورند .ارتباط این یراز با یراز دوم را شاید ب وان یک ارتباط م قابل دانست که از سوی خداوند بیان
میشود .خداوند در آیه یاد شده مییرماید کسانی که ایاماا را یادآوری میکنند صبر و شکرشان ایزایش

باشند.
 .7جلوهها و ثمرات یادآوری « َأیَّاماا»
یادآوری ایاماا برای مردم ثمرات تربی ی یراوانی دارد؛ ذا میبینیم که معصومان (ع) نیز در بیانات خود
هم این ایام را یادآوری میکردند و هم صحابه را به یادآوری ایاماا تذکر میدادند .برای نمونه حضرت علی
(ع) در موارد مخ لف ،ایَّام ا لَّه را م ذکر میشود و به بزر داشت آنها میپردازد و یادآوری ایَّام ا لَّه را از
اوصاف بند ان خداوند میشمارد و مییرمایند« :همواره برای خداوند در پارهای از زمان ،بعد از پاره دیگر
و در روز اری که آثار شرایع در آنها م ش ه است ،بند انی است که روزهای خدا را (به مردم) یادآوری
مینمایند و (آنان را) از عظمت و بزر واری او میترسانند» .آن حضرت در نامهای به قثم بن عباس که

ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِِّرْهُمْ بِأَیَِّامِ اللَِّهِ» در انقالب اسالمی

می یابد و از سوی دیگر آنان که صبر و شکیبایی دارند توان و اهلیت این را دارند که تذکر به ایاماا داش ه

س ا ْحَاَّ َو ذَکِّرْهُ ْم
کار زار وی در مکه بود دس ور میدهد که ایَّام ا لَّه را برای مردم یادآوری نماید« :یَأَقِ ْم ِلنَّا ِ
بِأَیَّامِ ا لَّهِ» (نهاا بالغه ،نامه .)67 :در همین راس ا رهبران دینی و امام خمینی و مقام معظم رهبری بهعنوان
والیتیقیه به نام ذاری و یادآوری ایام در تاریخ انقالب بهعنوان ایاماا پرداخ هاند .روزهایی که در آن
دست قدرت ا هی از آس ین امت اسالمی خارج میشد و یطرت انسانها به حقیقت پاک خود باز شت
نمودهاند .در ادامه به تبیین برخی از این جلوهها و ثمرات آنها میپردازیم:
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 .7-1مشاهده قدرت ا هی
یکی از ص ات حقتعا ی ص ت قدرت است .م کلمان در تعریف آن

هاند قدرت ص ی است که

بهوسیله آن ا ر یردی بخواهد ،کاری را انجام میدهد و ا ر بخواهد آن را ترک میکند( .ربانی لپایگانی،
141:1381؛ سبحانی .)104 :1391 ،حال در خصوص یادآوری ایاماا در جریان وقایع انقالب میتوان ت:
وق یکه در تاریخ انقالب از جلوه ری قدرت ا هی یاد میشود مراد آن است که ا ر این ات اق بهصورت
عادی در جریان بود واقع نمیشد؛ ذا در چنین وقایعی می وییم قدرت ا هی جلوه ر شده است .مبنای
تجلی قدرت ا هی در جامعه ریشه در سنت های ا هی دارد ،در جریان پیروزی نهضت امام خمینی بسیاری
از سنتها از جمله سنت تاییر را میتوان مشاهده نمود آنجا که خداوند مییرماید« :إِنَّ ا لَّ َه ال یُاَیِّرُ ما بِقَ ْو ٍم
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حَ َّى یُاَیِّرُوا ما بِأَنْ ُسِهِمْ» (ا رعد)11 ،؛ همانا خدا تاییر نمیدهد آنچه را در قومی است تا وق یکه تاییر دهند
آنچه را در ن سهای آنها است .مانیه ذیل این آیه آوردهاند« :خداوند انسان را در سخ ی و خواری باقی
می ذارد ،مادام که وی در جمود و رکود خویش بماند و برای رهایی از آن ،در برابر بایل برنخیزد و حرک ی
از خود نشان ندهد( ».مانیه .)603 /4: 1378 ،مرحوم عالمه به این مسئله اشاره نموده که ایاماا زمانها و
شرایطی است که یرمان خدا و آیات و نشانههای وحدانیت و سلطه ا هی و قهر و غلبه ا هی آشکار میشود
و معلوم می ردد که تمامی عزت م علق به خدا است( .یبایبایی )18 /12 :1374 ،امام خمینی روز یرار شاه
را یوماا دانس ه و بیان میکنند« :آن روزی که این خبیث یرار کرد از «ایام ا لَّه» بود؛ مل ی که هیچ نداشت
یک قدرت را شکست داد» (امام خمینی)467 :9 :1396 ،؛ بنابراین ،از نظر امام خمینی و رهبر معظم انقالب
یوم اا آن روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده میکند و با یادآوری این روزها تجلی
قدرت خداوند برای مردم آشکارتر میشود.
 .7-2باز شت به یطرت ا هی
بیست مورد از کلماتی که از ریشه «یطرت» مش ق میشوند در قرآن بهکارری ه و ی خود واژه «یطرت»
ک
خلْقِ ا لََّل ِه ذَ ِ َ
ل ِ َ
ت ا لََّلهِ ا ََّ ِی یَ َطرَ ا نََّاسَ عَلَیهَا َاتَبْدِی َ
یقط یکبار در آیه « یَ َأقِمْ وَجْ َهکَ ِلدَِّینِ حَنِی ًا یِ ْطرَ َ
ن َأکْثَ َر ا نََّاسِ َایعْلَمُونَ» (ا روم )30،به کار ری ه است .بر اساس این آیه و برخی روایات،
ا دَِّینُ ا ْقَیمُ وَ َلکِ ََّ
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بهصراحت از وجود نوعی یطرت ا هی در انسانها حکایت میکند .شهید مطهری با اس اده از آیه باال ،این
آیرینش خاص را آمال انسانها برای پذیرش دین میداند به ونهای که ا ر انسان به حال خود رها شود راه
دین را ان خاب میکند ،مگر آن که محیط و شرایط اج ماعی او را منحرف کند (مطهری 19 :1382 ،ل .)21
و ی از آنجا که یطرت پاک انسانی تحت شرایط محیطی دچار زنگار غ لت می شود و از اصل خود یاصله
می یرد ،ذا الزم است با بهانه های مخ لف ،انسان را به یطرت اصیل و پاک ا هی خود بر رداند .یکی ازاین

اسالمی است.
برای نمونه ،مراسم تشییع سردار قاسم سلیمانی که از آن بهعنوان «یوماا» یاد شده و در واقع این آیه
ترجمه شده است ،یطرت همه ملت ایران و بلکه بسیاری از آزادی خواهان جهان را بیدار نمود؛ ذا این
بیداری یطرت ها ،مقدمه چنین تشییع باشکوهی بود که در تاریخ پیش از آن دیده نشده است .وق ی همه
آحاد جامعه به یطرت ا هی خویش باز شت ،قدرت ا هی تجلییای ه و یرح و نقشه شیطانی دشمنان نیز
نقشبرآب میشود و بیشازپیش چهره خبیث دشمن آشکارتر میشود.
 .7-3عامل بیداری و انسانسازی
انسان ممکن است در مسیر زند ی بهخایر عواملی همچون توجه به مظاهر زند ی مادی ،تسلط
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راهها ،یادآوری ایام اا و تبیین دست قدرت ا هی در ایجاد و خلق وقایع و حوادث مهم در جریان انقالب

شیطان ،هواپرس ی ،آرزوهای دراز و سطحینگری تعا یم دینی دچار غ لت شود .غ لت میتواند در حوزههای
مخ ل ی ات اق بی د ،غ لت از خدای م عال و قدرت مطلق او در انجام تمام امور ،غ لت از ناپایداری دنیا و
یریبند ی او ،غ لت از شیطان و حیلهها و وسوسههای او و بهیورکلی ،غ لت از اموری که بهنوعی با سعادت
انسان ارتباط دارد .حال که اینهمه عوامل غ لت زیاد است روشن است که یادآوری ایاماا و بیان روزهای
نعمت و نقمت چقدر میتواند در بیدار نمودن انسان از خواب غ لت مؤثر باشد .به همین خایر خداوند در
آیاتی به پیامبران دس ور میدهد که نعمتها و نقمتها را به یاد مردم بیاورند تا آنان را از خواب غ لت بیدار
کنند (ابراهیم ) 5 ،امام خمینی ره و مقام معظم رهبری نیز با تأسی به روش تربی ی خداوند در قرآن هنگام
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آنها به قدرت قاهره ا هی چندین بار علت برخی جریانات را تنها قدرت خداوند دانس ه و آنها را از مصادیق
ایاماا معریی کرده است.
امام خمینی در جایی به این مطلب یادآور شده و می ویند :تذکر به «ایام ا لَّه» که خداوند م عال به آن
امر یرموده است ،انسانساز است .قضایایی که در ایام ا لَّه رخداده است ،برای تاریخ و انسانها در یول
تاریخ آموزنده و بیدارکننده است« .برای اینکه این ایاماند که آدم سازند .این ایام است که جوانهای ما را از
عشرتکدهها بیرون میآورد و به میدان جنم میبرد .این ایام ا هی هست که ملت ما را بیدار میکند ،و بیدار
کرد ».ذا ایاماا و تذکر ایاماا است که جان ایراد و جوامع را بیدار میکند و آنها را از خواب غ لت بیدار
کرده و به تعا ی و کمال میرساند (امام خمینی)396/9: 1396 ،
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ذا بزر داشت ایام اا و ایام مبارکی که در انقالب اسالمی به عنوان ایام اا توسط امامین انقالب
عنوان شده است باعث می شود که کسانی که ن وانس ه اند آن و قایع و ایام را مشاهده نمایند با یادآوری،
مروری بر آن وقایع داش ه و به تامل و اندیشه یرو روند .و همین زمینه ارتقا و رشد معنوی را برای انسان
ایجاد نماید .در همین راس ا می توان جریان کربال را تحلیل و توصیف نمود و آنچه سبب زنده شدن جانها
شده است بر زاری همه سا ه مراسم عزاداری برای سید و ساالر شهیدان که خود عامل تکامل روحی و
معنوی انسان بوده و انسان را به تعا ی و رشد برساند .ا ر این تذکرات و یادآوری همه سا ه نبود چه بسا
این و اقعه به بوته یراموشی سپرده می شد.
 .7-4یاد آوری سنتهای ا هی
سنت ،جاری شدن قواعد و قوانین ا هی در زمین می باشد .سعادت و کمال جوامع در رو عملکرد
هر جامعهای می باشد .این معنا با مطا عه در تاریخ اقوام و ملل مخ لف در قرآن قابل دریایت است .ذا ا ر
جامعهای ح ی در بعد مادی رو به ترقی میباشد این مسئله به عملکرد ری ار تک تک ایراد جامعه بر می ردد.
به تعبیر دیگر ،ترقی جامعه بازتاب حرکت مردم جامعه میباشد و این خود یکی از سنتهای ا هی میباشد.
ذا یکی از ثمرات تذکر به ایام اا را باید یادآوری سنتهای ا هی دانست که ا ر جامعهای م وجه این
سنت ها شد آنگاه حرکت خویش را به سمت کمال و سعادت دنیوی و اخروی بنا خواهد نهاد و میداند که
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صرُوا ا ََّلهَ یَنْصُ ْرکُمْ وَ یُثَبَِّتْ َأقْدامَکُمْ» (محمد ) 7 ،ذا هیچ اه دچار تردید نشده و در
«:أَیَُّهَا ا ََّذِینَ آ َمنُوا إِنْ تَنْ ُ
راه حق اس قامت مینماید و میداند که خداوند نصرت خویش را شامل حال آنان خواهد نمود.

ظهورِ تأویل آیه «وَ ذَکِِّرْهُمْ بِأَیَِّامِ اللَِّهِ» در انقالب اسالمی
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ن یجه یری
 .1مطابق معنای مخ ار درباره تأویل ،به تبیین و ت صیل تأویل آیه «وَذَکَِّرْهُمْ بِأَیََّامِ ا لََّهِ» پرداخ ه شد و
سه مؤ ه آیه یعنی «حضرت موسی (ع)»« ،قوم بنی اسرا یل» و «ایام اا» در آیه اس خراج ردید ،سپس با
ان راع م هوم عام و کلی از آیه و ا قای خصوصیت این سه مو ه ،عناوین کلی ذیل به دست آمد« :رهبران
ا هی»« ،اقوام و جوامع» و «زمان خاص برای یک قوم» .آنگاه این سه مو ه در زمان حاضر و با انقالب
اسالمی ایران مطابقت داده شد .که آن سه مو ه در انقالب اسالمی عبارتند از« :امامین انقالب (امام خمینی
و مقام معظم رهبری)»« ،جامعه ایران در یول تاریخ انقالب» و «وقایع مهمی که در یول تاریخ انقالب
اسالمی پیش آمده است».

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 .2امامین انقالب از حوادث و روزهایی خاص در یول جریان انقالب به عنوان ایام اا یاد نموده اند.
این مصادیق در حقیقت تأویل آیه بر مصادیق جدید در یول زمان است که در حقیقت نشان دهنده زنده
بودن قرآن در اعصار و امک نه است .به عبارت دیگر آنچه از زبان امامین انقالب صادر شده است همگی بر
اساس قاعده جری و تطبیق ،به عنوان نمونه مورد بررسی قرار ریت و بی شک و تردید در آینده نیز شاهد
پیدایش چنین روزهایی نیز خواهیم بود.
 . 3چهار ثمره برای بیان و یادآوری ایام اا در دوران انقالب بیان شده است که عبارتند از :مشاهده و
تبلور دست قدرت ا هی در همه امور ،باز شت انسان به یطرت ا هی خویش ،بیداری جوامع و ملل ،آ اهی
از سنت های ا هی در جوامع که ممکن است در هر عصری با تحقق مقدمات ،آن سنت ا هی جاری خواهد
شد.
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Therefore, it is necessary to examine the impact of their views on interpretation and Quranic
sciences. The major question of this research, which has been written in descriptive,
analytical, narrativeical and basic methods, is How the Akhbarians act and think in the
"muhkam" and the "mutashabeh" of the Qur'an and the interpretation of "mutashabeh". The
achievement of the this article It is: Belief in the coexistence of verbal similarity and semantic
similarity in area of "nature and scope of rules and similarity"; That a "mutashabeh" verse is
a text in which the opposite meaning is probable and a "muhkam" verse is a text that is not
this; To know "muhkam" and "mutashabeh" in this way: consists of one semantic aspect or
different semantic aspects; To consider texts that have a clear meaning in the category of
"muhkam" And that we should consider general appearances, Complexes, and Verbal
subscriber as "mutashabeh"; That "muhkam" has the ability to refer and follow the
commentators, but in "mutashabeh" with not having this possibility, its nessesary stop and
this knowledge should be left only to the infallibles (Peace be upon them);And that is
nessasary Do not attribute "tashabuh motlagh" to the infallibles (Peace be upon them) but
consider it to be exclusive to non-infallible commentators ; And that moderate Akhbaris say
that regardless of the theoretical rulings of the Qur'an, "mutashabeh" also return to the The
phrase seeks to express the achievements of the article in the form of an incomplete news
compound.
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متشابهات قرآن از منظر اخباریان
اصفهانی ،سید

عبداهلل1
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چکیده
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اندیشه اخباری به عنوان رایشی از دانش های شیعی در حوزههای حدیث ،اخالق ،ت سیر و  ...شمرده
میشود .از این رو کنکاش از تاثیر آرام آنان بر حوزه ت سیر و علوم قرآنی ضرورت دارد .پرسش اساسی
تحقیق حاضر که به روش توصی ی ،تحلیلی ،نقلی و بنیادین نگارش یای ه ،چگونگی کنشهای آرام اخباریان
بر محکمات و م شابهات قرآن و تاویل م شابهات است .دس اورد مقا ه حاضر عبارت است از :اع قاد به
توامانی تشابه ظی و معنایی در حوزه «ماهیت و س ره اِحکام و تشابه» ؛ اینکه م شابه آیه است که معنای
خالف در آن مح مل باشد و محکم ن

ایست که چنین نباشد؛ مالک اِحکام و تشابه را اش مال بر یک وجه

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

معنایی یا وجوه م نوع معنایی پنداش ن؛ نصوص صریا ا دال ه را در زمره «محکمات» و عموم ظواهر ،
مجمالت ،مووالت و مش رک ظی را «م شابه» تلقی نمودن؛ اینکه «محکم» ،قابلیت رجوع و تبعیت م سران
را دارد و ی در «م شابه» با عدم برخورداری از این ظرییت ،باید توقف و دانش آن را صریاً به معصومان(ع)
وا ذار نمود؛ انکار «تشابه مطلق» نسبت به معصومان(ع) و اقرار به آن نسبت به م سران غیر معصوم؛ پذیرش
ارجاع م شابهات به محکمات در غیر احکام نظری قرآن از سوی ییف عبارت در صدد بیان دس اوردهای
مقا ه در قا ب مرکب ناق

خبری است  ،دس اورد مقا ه عبارت است از پذیرش ارجاع م شابهات به

محکمات درغیر احکام نظریه قرآن از سوی ییف اخباریان مع دل.
کلید واژه  :اخباریان ،م شابهات ،م سران عقل را ،دید اه ها.

 - 1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم esfahaniquran@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله
برخی از اندیشه اخباری ری نوعی رایش بنیاد رایانه ،یعال ،باسابقه و تاثیر ذار در حوزه یقه ،اصول یقه
و از جمله علم ت سیر قرآن است .به یوری که به وضوح میتوان این رویکرد را در ت سیر ،اخالق و...
مشاهده نمود و نگارش آثار یلس ی یا ت سیری با محوریت حدیث ،مانند االس ار االربعه و ت سیر صایی
نشانه همین پدیده است (بهش ی ،1390 ،ص

 .)72-71با صرف نظر از یراز و نشیبها و شدت و

ضعفهای باورهای اخباری ری ،میتوان اخباریان را یرقهای از علمای امامیه در دوران م أخر دانست که با
اس ناد به روش و عمل سلف صا ا (محدثان و حدیث رایان) ،اخبار اهلبیت(ع) را مهمترین ماخذ در عقاید
ویژه آنچه مبنایی جز عقل نداش ه باشد به دیده ان قاد مینگرند (بهش ی ،1390 ،ص.)31
هرچند اندیشه نخس ین اخباری ری ظاهرا حدود پنا قرن قبل از مرحوم امین اس رآبادی به شکل نه ه و
پنهان وجود داش ه ،و ی عمدتا در قا ب محدَّثان شیعه و در تضاد با اصو یانی همچون شیخ م ید ،سید مرتضی
و شیخ یوسی نبوده است ،بلکه کارکردی به عنوان مکمَّل اصو یان شیعه ارایه نموده است .به یوری که
برخی با خوشبینی اخباری و اصو ی یرقه واحد دانس هاند (ا عمران ،1375 ،ص ،)32چنانچه شیخ یوسف

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

–ح ی در اصول دین -اخالقیات و احکام شرعی میدانند و به روشهای اج هادی و رجا ی م اخران ،به

بحرانی (م1118.ق) بر این باور است که بیش ر اخ الف باورهای اخباریان و اصو یان وق ی تحقیق میشود،
یرقی به حساب نمیآید و نزاعی ظی است (بحرانی ،1423 ،ج ،3ص)288؛ و ی آنچه واقعیت دارد و
مورد پذیرش غا ب پژوهشگران و عا مان شیعه است ،آن است که مشرب اخباری ری در قرنهای ده و
یازده هجری و یی دوره ص ویه در ایران و به ویژه به وسیله اس رآبادی و شا ردان وی ،شاهد تحول ت کر
اخباری و ورود آن به مرحلهای جدید و با اندیشهای خاص بوده است (یا زه و شری ی ،1393 ،ص/142
وسن ،1389 ،ص .)3به یوری که مرحوم اس رآبادی به عنوان احیا ر یریق اخباریان پیشین (محدثان شیعه)
شمرده میشود (یا ز ،1393 ،ص)15
اس رآبادی و اخباریان پس از وی با جبهه یری در برابر اصو یان انکار حجیت ظواهر ک اب و سنت
پیامبر(ص) ،اع ماد به عدم حجیت عقل و عدم جواز اج هاد و تقلید و...؛ برهه جدیدی از اخباری ری را
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در حوزه اندیشه شیعی و در قا بی نو ،جریانسازی نمودهاند ،بنابراین ،تالش برخی محققان که خواس هاند
اساسا اخباری ری را « -1روش تحقیق» مانند «روش اصو ی» بدانند و ن یجه بگیرند که این دو روه به
حاظ ماهیت و مح وای اندیشه اخ الیی جز در «روششناسی» با یکدیگر ندارند (والیی ،1385 ،ص،)51
پذیری ه نیست؛ چنانچه بسیاری از پژوهشهای تاریخی و باورسنجی در اندیشههای آنان بیان ر آن است
که اخباری ری «مک بی مس قل» و مجزا از «مک ب اج هاد» شمرده میشود (مطهری ،1419 ،ج ،1ص

-43

 .)50اخ الف دو مک ب اخباری و اصو ی که عمدتا در مسا ل تخصصی اصول و یقه م مرکز است ریشه در
در یریهای پر دامنهتر سابق میان حامیان ا هیات نظری و حدیث رایان مخا ف اس دالل در دین داش ه است
( وسن ،1389 ،ص 4به نقل از ویل رد ماد ونم)
م سران اصو ی شیعه ظواهر قرآن را حجت میدانند و آن را به بنای عقال مس ند نموده و بس ر اس ناد به همه

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

قراین نقلی از قبیل آیات قرآن و قراین عقلی و عقالیی مانند اصول عقالیی محاورهای ،سیاق و ...را یراهم
میکنند؛ یکن اخباریان در حجیت ظواهر مناقشه نموده و غا با ،ت سیر قرآن را یقط در صورتی مجاز میدانند
که به وسیله اهلبیت(ع) به ما رسیده باشد (رازی نج ی ،1430 ،ص /688حسینیان ،1380 ،ص
 /205صدر ،1375 ،ص

204-

)81-80

عا مانی همچون مالمحمد تقلی مجلسی ،شیخ حر آملی ،مالمحسن ییض کاشانی ،عالمه محمدبایر مجلسی،
سید هاشم بحرانی ،عبدا علی حویزی بحرانی ،سید نعمت اا جزایری ،شیخ یوسف بحرانی و صدها عا م
دیگر به جریان یکری اخباری ری تعلق دارند .
ا رچه اخباری ری پس از قرن  13هجری و با تالش وحید بهبهانی و شا ردانش سیر نزو ی خویش را
آغاز و رو به ایول نهاد و ی چراغ آن هر ز خاموش نشد .به یوری که این مک ب در حوزههای دینی شیعه
و به شکلهای مخ لف ،رسوباتی از خود به جای نهاد و هنوز روحیه اخباری ری کم و بیش زنده است و
ح ی ر ههای آن در برخی مج هدان و اصو یان به چشم میخورد (مطهری ،1368 ،ص. )72
شناخت احکام و تشابه و چگونگی ارتباط بین محکم و م شابه و مکانیسم یهم م شابهات ،با موضوعاتی
همچون اصول عقالیی محاورهای ،حجیت ظواهر قرآن ،علوم مقدماتی ت سیر (=علوم قرآنی)  ،یهم و تاویل
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قرآن ،ت سیر آیه  7سوره آل عمران ،روش ت سیر قرآن به قرآن و ...مرتبط است .از این رو ،هم در زمره علوم
ا قرآن و هم علوم یی ا قرآن مطرح است (.شاکر ، 1393 ،ص . )230- 229از سوی دیگر ،ارتباط موضوع
محکم و م شابه ،عالوه بر علوم قرآنی و تاویل قرآن ،با سایر علوم اسالمی مانند اصول یقه ،یقه ،علوم
حدیث ،کالم قدیم و جدید ،عریان اسالمی و  ...بر عا مان مسلمان و به ویژه قرآن پژوهان پوشیده نیست.
(اسعدی ، 1390 ،ص .)9-8انحرایات و بدعتهای برخی از یرق اسالمی که از مسیر اصلی دین یاصله
ری هاند ،به نوعی مرتبط با مبحث ماهیت اِحکام و تشابه در آیات و شیوه برداشت از م شابهات است.
(همان ص  ) 10 - 9عالمه یبایبایی در این زمینه مینویسد پیروی از آیات م شابه ،منشام بدع ها و
انحرافهای بعد از رسول خدا(ص) و مبدا ی نهها و محن ها بوده است .بک یرقه بخایر تمسک به آیات
جمعی نیز مع قد بودند که انبیا معصوم نیس ند .یای ه ای نیز به منظور منزه دانس ن خداوند ،او را یاقد ص ت
دانس ند و دس های دیگر مع قد بودند ،ص ات خداوند در قرآن ،همانند ص ات انسان است .همچنین درباره
احکام دین ،یای های بر این باور بودند که هدف از تشریع احکام ،ایجاد راهی برای وصال بند ان به خداوند
است  ،پس ا ر برای رسیدن به خدا راهی نزدیک تر پیدا شود ،هر راهی که باشد ،باید آن را پیمود .دس ه
دیگر مع قدند تکلیف به واجبات و ترک محرمات برای رسیدن به کمال است و معنا ندارد با رسیدن انسان

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

م شابه براین باور بودند که خدای تعا ی جسم دارد ،دس ه دیگر به جبر و روهی به ت ویض راییدند.

به حق و کمال ،این تکا یف باز هم بر ذمه او باقی بماند .همه اینها بدان د یل بود که هیچکدام از این روهها
آیات م شابه را به آیات محکم بر نمی رداندند تا محکمات بر آیات م شابه حاکم باشد( .یبایبایی،1370،
ج  ، 3ص.)42-41
اینک یادکرد این مطلب ضروری مینماید که ک ب و مقاالتی که در حوزه اخباری ری نگارش یای ه ،غا با
از چا شهای ذیل م أ َّم است :
- 1ناساز اری و تضادَّ مح وایی؛ به یوری که دید اههای م ضادَّی در خصوص اس نباط از اندیشههای
اخباریان مشاهده میشود که ظاهرا ن وانس هاند به نظر واحد و نگرش جامعی در زمینه دید اه اخباریان دست
یابند .این نق

به نوبه خود ،برخاس ه از آسیب دیگری است و آن اینکه با ذشت بیش از چهارصد سال

از تأسیس مک ب اخباری و رسوخ آشکار و پینهان آرای ایشان در حوزههای حدیث ،اخالق ،تاریخ ،ت سیر
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و...؛ تأ ی ات شایس های در خصوص نقد اندیشههای ایشان و ترکیب باورهای صحیا آنان با ایکار اصو یان
چه در شکل نقد موضوعی ،باورهای اخباری و چه در قا ب نقد آثار خاص ایشان نگارش نشده است .هر
چند در حوزه یقه و پژوهشهای یقهی با ظهور تأ ی اتی همچون ریاض ا مسا ل ،جواهر ا کالم ،کشف
ا اطام ،م اح ا کرامه ،جامع احادیث شیعه این نقیصه مرت ع شده است (یا ز ،1393 ،ص.)144
- 2عدم ت کیک بین دید اههای مشهور بزرگترین عا مان اخباری با دید اههای حداقلی و رویکردهای
ایرایی و ت ریطی اخباریان .اخباری ری یک جریان منسجم و یکپارچه نیست .از اینرو ،باید دید اه مشهور
بزرگترین عا مان اخباری که غا ب ایشان به آن مع قدند میزان پژوهش قرار یرد .
- 3غا ب ک ب و مقاالت نگارشیای ه در خصوص آرای اخباریان به «حوزه یقه» اخ صاص یای ه است.
- 4عدم ت کیک علمی و روشمند بین آرای اخباریان در «حوزه یقه» با «حوزه ت سیر» .دغدغه اصلی اخباریان

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

و اصو یان ت سیر م ون مقدس نبوده ،بلکه رش ه پر دامنهتر حقوق و حیطه کاری آن (یقه) میباشد ( وسن،
 ،1389ص .)2به یوری که غا با با نگرشی عام و کلی به بازخورد اندیشههای آنان در حوزه ت سیر نگریس ه
شده است و چه بسا نگرشهای یقهی و ت سیری آنان با یکدیگر خلط شده و منشأ ازشهای علمی ردیده
است .به یوری که تشریا آرای اخباریان در حوزه علوم نقلی-تحلیلی مانند ت سیر ،مح اج بازتحلیلی است
(آرمیون ،1391 ،ص)6
 -5ک اب «دید اه قرآنی و ت سیری اخباریان  ،نقد آرا » و مقاالت محدودی همچون« :پیامدهای اندیشههای
اخباریان بر حوزه پژوهشهای قرآن»« ،رأی اخباریان و اصو یان در ت یسر قرآن»؛ «نظریه اس قالل قرآن،
مصاف عالمه یبایبایی با اخباریان»؛ رویکرد اخباریان شیعه به ت سیر و ...که به قلمرو بازخورد آرای اخباریان
در حوزه قرآن اخ صاص یای ه ،غا با به یور اجما ی و مبهم و با عناوین عامی همچون «پژوهشهای قرآن»
یا «ت سیر قرآن» تأ یف شده و عمدتا مربوط به «مبانی و منابع ت سیر» از منظر اخباریان است و تا کنون
پژوهش عمیق و روشمندی در خصوص کنشهای آرای قرآنی اخباریان بر حوزه «علوم قرآنی» و بویژه
مبحث «محکم و م شابه قرآن و تاویل م شابهات» نگارش نیای ه است  .به یوری که همین امر ،به جهت
نوآورانه بودن ،مسأ ه پژوهش حاضر را به خود اخ صاص داده است..
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 -1اخباریان و ماهیت تشابه
ماهیت و س ره م هومی تشابه از مسا ل بنیادین در حوزه محکم و م شابه است به یوری که با تأثیر پذیری
از رایشات علمی عا مان مسلمان در حوزه یلس ه  ،کالم  ،یقه  ،اصول یقه ،ت سیر  ،ادبیات و ...موجب ارا ه
تعاریف مخ ل ی از محکم و م شابه شده است  .مشرب اخباریگری نیز از این حوزه مس ثنی نیست .
توضیا آنکه  :م شابهات به سه قسم تقسیم پذیرند:
ا ف) «تشابه ظی» که یقط در آن شناخت معنای ظ دچار تردید می ردد و به نوبه خود به دو ونه است:
و «تشابه در مرکبات و جمله» که برخاس ه از ایجاز و اخ صار آیه ،بسط و ایناب آیه ،نظم کالم  ،ارجاع عام
به خاص  ،مطلق به مقید و  ...است و هر دو راه حل های اوی ،ادبی و زبان شناسانه دارد و با روش اهل
زبان قابل حل است .
ب) «تشابه معنایی» که در آن ظ آیه ،ظهور و وضوح دارد ،و ی مراد وایعی خداوند دچار شبهه و اش باه
میشود که با تدبر و ژرف اندیشی در آن آیات و مراجعه به محکمات و روایات ت سیری ،ریع تشابه میشود.

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

«تشابه در م ردات آیه» که برخاس ه از غرابت ظ ،ابهام و اجمال ظ ،مش رک ظی ،ظ موول و  ...است

ج) «تشابه از دو جهت ظ و معنا» یا تشابه عام و آن عبارت از هر ونه ابهام ،شبهه ،خطا یا مشکلی در ظ
و معنای آیه این است که م سر را به اش باه میاندازد و معانی مخ لف ،مح مل و مشکل سازی برای م ردات
یا جمالت آیه به وجود آید (.اسعدی ،1390 ،ص )46 -45
در مقابل «محکم» ناظر به آیاتی است که چه از نظر ظی و چه از حیث معنایی ،هیچ شبهه ای در آن راه
ندارد.
اکثر اصو یان و یقیهان که با توسعه معنایی «تشابه»  ،به «تشابه توامان ظی و معنایی» قایلند ،با عنایت به
معنای اوی عام اِحکام و تشابه {اِحکام ،نوعی منع کردن و بازداش ن از یساد و تباهی و تشابه به معنای،
نوعی شباهت دو چیز به یکدیگر که منجر به اش باه و ا باس شود(.همان ،ص  } )26و با نگاه اصو ی ،ادبی
و دال ت شناسانه و با صرف نظر از رویکرد درون دینی بر خاس ه از قرآن و روایت ،به تجزیه و تحلیل
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س ره معنایی محکم و م شابه و تعریف آن دو پرداخ ه اند .راغب اص هانی نمونه بارز از عا مانی است که
م هوم عامی از محکم و م شابه را مدَّ نظر دارد(راغب اص هانی 1404 ،ق ،ص .)261-127یخررازی که از
اصو یان است و تحلیل م هوم محکم و م شابه را از رهگذر تقسیم اصو ی ا اظ پی می یرد ،نسبت ظ با
معنای موضوع ه را مش مل بر پنا قسم و عبارت :از ن

 ،ظاهر ،موول ،مجمل ،مش رک بر میشمارد و ن

و ظاهر را «محکم» و موول (معنای مرجوح) و مجمل (عدم ترجیا هر یک از معانی مح مل بر معنای دیگر)
و مش رک را «م شابه» معریی میکند( یخررازی1979 ،م ،ج ،2ص. )668-618همچنین ابن ق یبه ،که از
ادیبانی است که بروز هر نوع شبهه یا مشکلی در ظ یا معنای آیه را موجب مشابه آیات بر میشمارد (ابن
ق یبه ،بیتا ،ص ) 102
اخباریان مع دل به دو روه تقسیم میشوند؛ روهی که مطلقا به حجیت ظواهر قرآن باور دارند مانند مال

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

محسن ییض کاشانی و محمدباقر مجلسی؛ و روه دیگری که به حجیت ظواهر قرآن صریا در حوزه احکام
نظری قرآن اعم از اصول دین و یروع آن ،قا لند(مجلسی 1414 ،ق ،ج ،1ص 53؛ حرعاملی ،1403 ،ص
 176-192؛کرکی  1396 ،ق ،ص ) 155و محکمات را اخ صاص به نصوص صریا ا دال ه میدانند (
اس رآبادی  ، 1366 ،ص 89؛ بهش ی79 ، 1390،؛ حرعاملی  ،1403 ،ص ، )186از آن باب است که عوامل
ونا ون ظی و معنایی در م ردات و جمالت قرآنی را منشام بروز تشابه میدانند ،ذا آنان به م اد عامی از
تشابه یا «تشابه توامانی ظ و معنا» باور دارند.
اخباریان تندرو که منکر حجیت ظواهر همه آیات قرآن اعم از نصوص ،ظواهر و احکام نظری و غیر نظریاند
و قا ل به غیر قابل یهم بودن مطلق قراناند و بنابر نقل کاشف ا اطا ،بسیاری از آنان ،تمام آیات قرآن را
مجمل و م شابه میدانند و ح ی اجازه نمیدهند که بدون روایات ،ا اظ قرآن را ت سیر کنیم ،یبعا بر س رش
ماهیت تشابه به دو حوزه ظ و معنا ،باور و تاکید دارند (کاشف ا قطاع  ،بی تا  ،ص 18؛ بهش ی ، 1390 ،
ص)223
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 -2اخباریان و تعریف محکم و م شابه
علیرغم آنکه اصل اش مال قرآن بر محکم و م شابه مورد ات اق است و در معنای اوی آن دو اخ الف نظر
قابلتوجهی مالحظه نمیشود ،یکن به د یل ت اوت دید اههایی که در زمینه ماهیت یهم پذیری آیات م شابه
یا انحصار علم به م شابهات ،در خداوند و او یای معصوم ا هی؛ س رش م اد تشابه از قلمرو ظ و شبهات
ظ شناسانه به حوزه معنا و شبهات معناشناسانه؛ و تاثیر رایشات علمی اندیشوران دینی در حوزه یلس ه،
کالم ،اصول یقه ،یقه ،ت سیر ،ادبیات عرب و ...در حوزه اِحکام و تشابه قرآن رصد میشود ،تعاریف ونا ون
و م نوعی از سوی عا مان اسالمی اعم از صحابه  ،تابعان ،اصو یان ،م سران و ...ارایه شده است .به یوری
ق ،ص 27؛ سیویی1416 ،ق  ،ج  ، 1ص)641-639
تاثیر ذاری تمایالت علمی و آرام حدیثی و یقهی اخباریان و اندیشههای آنان در حوزه ماهیت و س ره
تشابه بر حوزه تعریف محکم و م شابه قرآن مشهود بوده و به شرح ذیل تقریر میشود:
ا ف) آنان می ویند  :قرآن مش مل بر محکم و م شابه است و عمل به م شابه نصا و اجماعا ممنوع است
زیرا برای ما معلوم نیست که م شابهات قرآن کدامند و ت کیک آنها از محکمات چگونه است .از این رو به

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

که عالمه یبایبایی و جالل ا دین سیویی نزدیک به  20دید اه در این زمینه زارش دادهاند (.یبایبایی1393،

هیچ یک از آیات قرآن نمیتوانیم عمل کنیم زیرا مح مل میدانند همان آیه م شابه باشند( .بهش ی،1390،
ص)226
ب) آنان در این زمینه به روایت امام صادق(ع) اس ناد میکنند که یرمودهاند« :انَّ ا قرآن ییه محکم و مشابه.
یاما ا محکم ینومن به و نعمل به و ندین به؛ و اما ا م شابه ینومن به و ال نعمل به و هو قول اا تبارک و
تعا ی (یامَّا ا ذین یی قلوبهم زیغ یی َّبعون ما تشابه منه (»)....عیاشی  ،بی تا  ،ج ، 1ص 11؛ مجلسی1403 ،
 ،ج  ، 23ص 198؛ شیخ انصاری ، 1419 ،ج  ، 1ص )15
ج) اخباریان می ویند :آنچه به آن علم نداریم ،از مصادیق «شبهه» شمرده میشود .هرچند به آن ظن داش ه
باشیم (اس رآبادی ، 1363 ،ص94؛ بحرانی  ،1423 ،ج ، 1ص .)317از سویی ،اج ناب از شبهات بر اساس
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) ،واجب است ،ذا باید توقف و اح یاط نمود .آنان در این زمینه به مقبو ه عمر بن حنظله از امام صادق(ع)
اس ناد میکنند حضرتش یرمودهاند « :یانَّ ا وقوف عند ا شبهات  ،خیر من االق حام یی ا هلکات » (کلینی ،
 ،1363ج ، 1ص)68
د) آنان هر ونه ابهام و اجمال و معانی مح مل را مسبب شهبه ،اش باه و تشابه میدانند و بر این باورند که
تشابه در جایی است که معنای ظاهری برخی از آیات با اصول مسلم قرآن ساز ار نباشد( یبایبایی،1370 ،ج
 ،3ص )22-21در این ونه موارد است که اهل ضیغ و انحراف با سوم اس اده از ظاهر آیات مردم را مراه
میکنند (شاکر ،1393 ،ص . )254م سران اصو ی هر مح مل را مش به تلقی نمیکنند و در مواردی که بیانی
از یرف شارع نباشد و د یلی به مکلف نرسیده باشد ،اح مال تکلیف و عقاب و مجازات را به اس ناد قاعده
«قبا عقاب بال بیان» و احادیثی مانند حدیث ریع از رسول خدا (ص) که یرمودند «:ریع عن ام ی تسعه ....
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و ماال یعلمون» (شیخ صدوق ،ج  ،2ص  ، )417حدیث «حجب» از امام صادق (ع) که یرمودند«ما حجب
اا علمه علی ا عباد یهو موضوع عنهم »(کلینی 1363 ،ق ،ج ،1ص  )164و حدیث مطلق از آن حضرت که
یرمودند «کل شی مطلق ح َّی یرد ییه نهی» (حرعاملی1412 ،ق ،ج ،18ص  )127من ی میدانند و آن را از
مصادیق شبه خارج میدانند( .بهبهانی1415 ،ق ،ص245؛ نراقی1400 ،ق ،ص361؛ بهش ی ،1390 ،ص191
)
مس اد از مقدمات یوق ا ذکر و سایر آرام اخباریان در قلمرو احکام و تشابه آیات قرآن ،آن است که از منظر
اخباریان «م شابه» آیه است که در معنایی که از آن یهمیده میشود ،اح مال خالف برود ،مانند ا اظ مش رک،
ظواهر ،مجمل ،موول ،عام و مطلق که در آن معانی دیگر نیز مح مل است؛ و « محکم» نصی است که در
معنای خود صراحت داش ه باشد و اح مال معنایی خالف در آن نرود  .اخباریان به عنوان نمونه به آیه«و
الیظلم ربک احدا» اس ناد میکنند که در معنای آن  ،هیچ اح مال دیگری جز ن ی ظلم از خداوند نیست(کرکی،
 ،1396ص 155؛ شیخ انصاری ، 1419 ،ج ،1ص 151؛ بهش ی ،1390 ،ص .)227از این رو شیخ حر عاملی
با ایمینان همه آیات االحکام را از م شابهات میداند و مینویسد« :ظواهر هر یک از آیات احکام نسبت به
آیات نظری ،م شابه هست؛ چرا که در هریک از این آیات ،با قطع نظر از احادیث ،دو یا بیش از دو اح مال
در معنای آن وجود دارد (حر عاملی ،1403 ،ص .)192
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 -3اخباریان و مالک اِحکام و تشابه
در ذش ه بسیاری از عا مان اسالمی با ا زام به رویکرد سن ی خویش به ضرورت مبین بودن و هدای گری
قرآن ،غا ب آیات را «محکم» میپنداش ند و به د یل آنکه تشابه آیات را در تضاد با حکمت ا هی در نزول
قرآن می دیدند ،همواره در جس جوی عواملی برای توجیه تشابه در قرآن بودند .اخباریان با یراز و نشیب
ییف های تندرو و مع دل ،همه یا بسیاری از آیات را در زمره م شابهات دانس هاند.
تنوع تعریف و تقسیمات محکم و م شابه ،برخاس ه از عدم بررسی دقیق در ماهیت محکم و م شابه در آیات
و روایات است .با پژوهش در دید اههای عا مان اسالمی میتوان معیارهای چهار انه م نی ،موضوعی ،عقلی
حرام ،حدود و یرایض ،عموم آیات احکام عملی« ،محکم»؛ و معارف نظری ،مَثل ها و قَسم ها« ،م شابه»
شمرده میشود ،و بنابر «معیار عقلی» ،ظهور یک آیه بر اساس مسلَّمات عقلی م سر ارزیابی شده و در
صورت عدم تعارض با آن« ،محکم» و با وجود تعارض« ،م شابه» تلقی می شود  .هرچند این معیار با توجه
به اخ الف نظر م سران در ت سیر عقلی مورد بحث و نزاع بوده است؛ و بر مبنای «معیار معری ی» هر آیه ای
که م سران در ت سیر آن ،اخ الف نظر دارند «م شابه» و در صورت عدم اخ الف در ت سیر آیه« ،محکم»

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

و معری ی را شناسایی نمود .بر اساس «معیار موضوعی» روههایی از آیات همچون آیات ناسخ ،حالل و

خواهد بود( .اسعدی  ،1390،ص )89اما از «معیار م نی» که برخاس ه است مطا عه م ن آیات و قراین و
شواهد موجود در آیه است ،دو ونه ت سیر ارایه شده است :اول آنکه  ،م شابه آیه ای است که معنای ظاهری
آن درنظر بدوی  ،در تعارض با آیات دیگر است و در معرض شبهه  ،تناقض و ناهمگونی قرار می یرد،
و ی «محکم» که معنای ظاهری و بدوی آن  ،در تعارض با سایر آیات نبوده و شبهه تناقض و ناهماهنگی
ایجاد نمی کند .دوم آنکه « ،محکم» آیه است که حامل یک وجه معنایی است و «م شابه» آیه ای مش مل بر
وجوه م نوع معنایی است (.همان  ،ص)45-43
باور اخباریان مبنی بر اینکه نصوص و آیات صریا ا دال ه را در زمره «محکمات» ،و آیات مش مل بر ظاهر،
مجمل  ،موول  ،مش رک و عام و مطلق را که به نحوی از انحا مش مل بر معانی مح مل باشد ،در زمره
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«م شابهات» دانس ه اند .هرچند موجب شبهه ،ناهمگونی و اش باه نباشد؛ نشانگر آن است که آنان «معیار م نی»
با ت سیر دوم را به عنوان مالک تشخی

اِحکام و تشابه آیات میپندارند.

این تصور اخباریان قابل قبول و موجه نیست ،زیرا همه آیات قرآن به د یل ساخ ار ادبی ،صریی ،نحوی،
بیانی ،بالغی و اش مال بر آرایههای ادبی همچون مجاز و اس عاره و  ...و بویژه به د یل مباحث پیچیده
زبانشناسی جدید و دانشهای یهم م ن مانند هرمنوتیک و  ...دربردارنده اح ماالت و وجوه م نوع معنایی
خواهد بود ،که در این صورت هیچ آیهای از قرآن «محکم» نخواهد بود .در حا ی که آیه ه ت سوره
آلعمران به صراحت بر اش مال قرآن بر برخی از آیات محکم ،در کنار آیات م شابه و مرجعیت محکمات
برای م شابهات تاکید دارند (.شاکر ،1393،ص 244؛ اسعدی ، 1390 ،ص)64-62
 -4اخباریان و قلمرو محکمات و م شابهات قرآن

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

قلمرو محکمات و م شابهات قرآن از منظر م سران و قرآن پژوهان بر اساس زینش «ماهیت تشابه و س ره
آن» و «مالک تشخی

اِحکام و تشابه » م اوت و شاهد قبض و بسط بوده است .چنانچه باورهای اخباریان

در خصوص «توسعه ماهیت تشابه به هر ونه تشابه توأمان ظی و معنایی» و « زینش مالک وجه معنایی
واحد جهت تشخی

محکم و م شابه» ،موجب تقلیل دامنه محکمات ،از منظر ایشان شده است .از این

روست که اخباریان مع دل ،صری ًا نصوص صریا ا دال ه را در حوزه «محکمات» و در مقابل عموم ظواهر،
مجمالت ،مووالت و اش راک را که به نحوی در بردارندهی وجوه م نوع معناییاند ،در قلمرو «م شابهات»
دانس هاند(اس رآبادی ،1363 ،ص89؛ حرعاملی 1412 ،ق ،ص)189
آنان د یل این ادعای خویش را «عدم حجیت ظواهر قرآن» در حوزه احکام نظری اعم از اصول دین و یروع
آن میدانند ،در حا ی که اوالً این د یل اخ
ظواهر قابل تخصی

از مدعای ایشان است  ،زیرا همه ظواهر قرآن  ،اخ صاص به

،تقیید و ت صیلی که موضوع احکام نظری است ،ندارد؛ ثانیاً اینکه ظواهر قرآن را به

حوزه م شابهات اخ صاص دهیم  ،ادعایی بی د یل است  ،زیرا ایالق «م شابه» بر ظواهر قرآن نه صدق عریی
دارد و نه صدق اوی  ،بلکه در مقابل« ،صحت سلب » دارد و صحیا است

ه شود  :ظواهر از م شابهات

نیست( .انصاری ،1419 ،ج، 1ص154؛ مشکینی  ،1424،ج ،3ص ) 208ثا ثا ا حاق ظواهر قرآن به م شابهات
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 ،با به کار یری زبان عریی محاورهای ،در ا قام مقاصد ا هی در قرآن؛ توصیه و تاکید به تدبر و ژرف اندیشی
در قرآن ،رسا ت هدای گری قرآن  ،مرجعیت قرآن نسبت به روایات و  ...ناساز ار است  .اخباریان همچنین
هر ونه ابهام  ،اجمال  ،اش راک و مح ماالت معنایی را مسبب «تشابه» آیه میپندارند در حا ی که مبهمات،
مجمالت و هر ونه مح مالت معنایی درصورتی که در تضاد با اصول مسلم قرآن باشد ،زمینهساز «تشابه»
آیه محسوب میشود .
 -5اخباریان و «ام ا ک اب» بودن محکمات
علیرغم وضوح نسبی ام ا ک اب بودن «محکمات» که در آیه ه ت سوره آل عمران از آن تعبیر شده است،
معدودی از روهها و یرق اسالمی که به دام اع قاد تجسیم و تعطیل ری ار آمدهاند ،سایر دانشمندان و
م سران یریقین در این مطلب ات اق نظر دارند که نمیتوان بدون در نظر ری ن آیات محکم ،به م شابهات
قرآن تمسک جست (شاکر ،1393 ،ص)263
محور نزاع این است که :توصیف آیات محکم به «ام ا ک اب »را بیانگر نقش این آیات در حل تشابه م شابهات
قرآن ،آن هم صری ًا دیع ظهور اب دایی ،م ز زل و شبهه آور آیات م شابه بدانیم ،به یوری که موجب میشود

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

س ره معنایی «ام ا ک اب» مورد نزاع رویکردهای مخ لف ت سیری مع ز ه ،اشاعره ،شیعه و  ...است .به جز

م سران ،تاویل ناروا از آیه ارا ه نکنند(= مرجعیت نسبی و سلبی محکمات نسبت به م شابهات ) (ملکی
میانجی1417،ق ،ص )84-83؛ یا ایزون بر آن ،تحصیل معنا و مراد واقعی آیات م شابه نیز در این ارجاع
قابل دستیابی است (یبایبایی 1393 ،ق ،ج ،3ص .)44-43و یا آن که وصف «ام ا ک اب» را ناظر به جایگاه
اصیل و قابل اتکای محکمات در بیان معارف و احکام اصلی و شبه ناپذیر قرآن نسبت به همه آیات قرآن و
یا همه احکام و معارف مورد ات اق ک اب آسمانی بدانیم(=جامعیت محکمات نسبت به م شابهات ) (شایبی،
 ،1416ج ،3ص. )80
دید اه مرجعیت مطلق محکمات نسبت به م شابهات ،یکی از رویکردها در تبیین جایگاه اما ک اب بودن
محکمات و بدین معناست که :اما ک اب بودن محکمات یعنی آیات محکم شامل معارف و احکامی است
که قابلیت رجوع و تبیین م سران را دارند .در مقابل« ،م شابهات» از قابلیت ارجاع م سران برخوردار نیس ند،
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به یوری که باید در یهم آنها «م وقف» و دانش آن را به عا ِمش وا ذار نمود .این رایش مربوط به کسانی
است که م شابهات را از آیات یهم ناپذیر و غیرقابل درک می دانند و یکی از شروط اسالم را پذیرش ارجاع
م شابهات به اهلش معریی میکنند .این رویکرد مورد توجه حدیث رایان و اخباریان شیعه است( .مجلسی،
1403ق ،ج ،2ص260؛ هویزی  1412 ،ق ،ج ، 1ص 313و  )315آنان در منابع اهل سنت به روایاتی از معاذ
بن جبل که می وید «و م شابه یشکل علیک یکله ا ی عا مه»( م قی هندی1409 ،ق ،ج  ، 1ص 621؛ یبری،
 ،1420ج ،1ص)53؛ همچنین در منابع شیعه به روای ی از امام ه م(ع) به نقل از پیامبر(ص) که مییرماید«:
 ...و تعملوا باالحکام و تردَّوا ا م شابه ا ی اهله ( »...مجلسی ،1403 ،ج ، 2ص260؛ حویزی ،1412 ،ج،1
ص )313اس ناد میکنند.
 -6اخباریان و ایالق و نسبیت (ذاتی و عرضی بودن) محکم و م شابه

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

تاریخ ت سیر قرآن شاهد تقسیمهای مخ لف محکم و م شابه از زوایای مخ لف و با رویکردهای ونا ون از
سوی قرآن پژوهان شیعه و اهل سنت است .اساسی ترین تقسیم ها در این زمینه به شرح ذیل تقریر میشود:
ا ف) تقسیم محکم و م شابه به ظی و معنایی که در ذش ه بیان شد.
ب) تقسیم آیات به محکم و م شابه مطلق و نسبی
ج) تقسیم آیات به محکم و م شابه ذاتی و عرضی
«تشابه ذاتی یا اصلی» ناظر به آیاتی است که بهد یل اش مال بر معارف بلند ذاتا و اصا اً از همان آغاز نزول،
برای همه م شابه بودهاند و در مقابل ،م شابه نسبی و عرضی آیاتی هس ند که به تدریا و در پی مجادالت
کالمی و سیاسی و  ...و قصور یهم م سران بعدی م صف به ص ت تشابه شدهاند .اما در هر صورت ،تشابه
در هر دو نوع آن ،برای غیر راسخان در علم است .به عنوان نمونه آیه «و ما رمیت اذ رمیت و کن اا رمی
یا آیه «و علموا انَّ اا یحول بین ا مرم و قلبه» ذاتا و در درون خود شبهه انگیز است؛ از آن رو که توحید
ایعا ی و نسبت ایعال انسان به خدا ،با وجود نقش خود انسان در آنها ،مسئلهای پیچیده و دیریاب است که
در آیه نخست به آن اشاره شده است .همچنین حا ل شدن خداوند میان انسان و قلب و جان او و اخ یار
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تام ا هی در رایشهای درونی انسان از مباحث دشوار است که به سهو ت نمیتوان آن را از ا اظ آیه دوم
دریایت نمود .اما آیاتی مانند «وجوه یومئذ ناضره» که در عصر نزول با نگرش بسیط و صاف و دور از آالیش
نزاعهای کالمی به درس ی قابل یهم بوده و توده مردم با توجه به کاربرد شایع واژه «نظر» در معنای غیر مادی
«ان ظار و چشم داشت» در تنگنای یهم آن قرار نمی ری ند؛ تشابه ذاتی و اصلی نداش ه و تشابه موجود در
آن بر اثر نزاع-ها و نگرشهای عارضی م اخر بروز کرده است( .معریت  ،1415 ،ج  ،3ص 18-14؛ معریت،
 ،1389ص)243-239
ا ب ه برخی دانشمندان مانند ابن رشد برآنند که اساسا تشابه در قرآن از قسم تشابه عرضی است و عمو م
که تشابه بر سراسر آیه سایه ایکند و در مقابل« ،م شابه نسبی» آن است که آیهای از یک جهت محکم و از
جهت دیگر م شابه و یا بخشی از آیه محکم و بخش دیگر م شابه و یا نسبت به مد ول ظی محکم و نسبت
به ت اصیل آیه م شابه باشد .و در مقابل آیهای که از هر جهت و برای همه ایراد قابل یهم است و شبهه ایجاد
نمیکند«،محکم مطلق» و«محکم نسبی» بُعد دیگر «م شابه نسبی» است که آیه از نظر برخی از ابعاد معنایی
یا برخی بخشهای آن برای راسخان در علم قابل درک است( .اسعدی  ،1390،ص)60-54
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آیات از احکام ذاتی برخوردارند( .ابن رشد1998 ،م ،ص 96 ، 89و  .)107مراد از «م شابه مطلق» آن است

نسبی یا مطلق بودن اِحکام و تشابه نیز ممکن است به دو اع بار حاظ شود :
ا ف) به اع بار م اهیم و موضوعات آیه ،یعنی یک آیه می تواند مش مل بر م اهیم و مد والت ونا ون و
م اوتی باشد که برخی از آنها ص ات اِحکام و برخی دیگر ص ت تشابه و شبهه انگیزی نسبت به اصول
مسلم قرآن دارند .به این ترتیب ممکن است آیه ای نسبت به جه ی و به اع بار م هومی خاص «محکم» باشد
و نسبت به جه ی دیگر و در مقایسه با موضوعی دیگر« ،م شابه» باشد  .ذا از آن جهت که محکم است
میتواند به ریع تشابه آیه ای دیگر بپردازد و از آن جهت که م شابه است ،برای ریع تشابه و تعیین معنای
مرادش به آیه محکم دیگری نیازمند است (یبایبایی1393 ،ق ،ج ، 3ص . )64بر این اساس آیات به سه
قسم :محکم مطلق ،محکم نسبی (یا اضایی) و م شابه نسبی (یا اضایی) بخش پذیرند(.همان)
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ب) به اع بار ایراد و مخایبان آیه یعنی این پرسش مطرح است که آیا ممکن است آیه ای برای یردی م شابه
برای یرد دیگری محکم باشد؟ همچنین آیا ممکن است همه آیات برای کسی م شابه باشد ؟
دید اه م سران اصو ی و عقل را آن است که :مس اد از ظاهر آیه ه م سوره آل عمران آن است که اِحکام
و تشابه ،ص ت آیات است و ایراد و مخایبان آیه در پدید آوردن آن ،دخا ی ندارد .به عبارت دیگر  ،آیات
 ،ذاتاً در دو دس ه محکمات و م شابهات قرار می یرند و در قرآن آیاتی ثابت( حکم ذاتی) به عنوان «ام
ا ک اب» وجود دارد که روشنگر راه کسانی است که به دوراهی تردید در م شابهات رسیدند ،و دس ه دیگر
م شابهاند که یا ارجاع به محکمات ،به آیات محکم (محکم با عرض) تبدیل میشوند .اما تا زمانی که یردی
ن وانس ه معنای درست آنها را دریابد ،جزم م شابهات باقی میماند .بنابراین ا ر تعبیر «نسبی بودن» درست
باشد ،در یرف م شابهات مطرح است .به عبارت دیگر آیات قرآن به یور ذاتی یا محکمند یا م شابه ،و
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احکام و تشابه وابس ه به ایراد و مخایبان قرآن نیست ،یکن این امکان وجود دارد تا آیات م شابه در پرتو
محکمات (محکم ذاتی) به آیاتی محکم تبدیل شوند ،که در این صورت آیهای که به یور ذاتی م شابه بوده
است ،به یور عرضی محکم خواهد شد .از این رو عالمه یبایبایی در این زمینه مینویسد :معنای مراد از
آیات م شابه پس از ارجاع به آیات محکم معین شده و به آیات محکم تبدیل میشونند .بنابراین ،آیات
محکم به خودی خود محکماند و آیات م شابه ،به واسطه ایات محکم ،محکم میشوند ( یبایبایی 1393،
،ج ، 3ص .)21از اینرو اینکه در برخی اخبار اهل بیت آمده است«:ا م شابه ما اش به علی جاهله» (عیاشی،
بی تا ،ج  ،1ص 162؛ م قی هندی1409 ،ق ،ج  ،1ص :)621م شابه آن است که بر جاهل اش م شابه است،
بدین معنا نیست که جاهل ،ص ت تشابه را برای برخی آیات به وجود میآورد ،بلکه تشابه از خصوصیات
معانی برخی آیات است ،یکن این خصوصیت م هومی تا زمانی که یردی ،علم به محکمی که ریع تشابه از
آن کند پیدا نکند ،همچنان برای ایراد باقی میماند(.شاکر ،1393 ،ص)263-260
باورهای اخباریان در حوزه احکام و تشابه مطلق و نسبی ،و ذاتی و عرضی به شرح ذیل است:
ا ف ) آنان «تشابه مطلق» آیات ،به معنای یهم ناپذیری مطلق م شابهات نسبت به مخایبان معصوم و غیر
معصوم -به یوری که تنها موظف به ایمان و اذعان کلی نسبت به م اد آن باشیم -آنگونه که به اهل سنت
من سب است (شایبی1416 ،ق ،ج ،3ص87-84؛ اسعدی ،1390 ،ص )51را باور ندارند.
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ب) اخباریان «تشابه مطلق» آیات به معنای یهم ناپذیری نسبت به مخایبان غیر معصوم باور دارند ،ذا
مکانیسم ریع تشابه و ت سیر م شابهات را صریاً از یریق روایات اهل بیت میدانند .اشکا ی که بر این دید اه
اخباریان وارد است که حال که ریع تشابه و ت سیر م شابهات از یریق اد ه نقلی و روایات اهل بیت(ع)
مقدور است ،چه معنایی دارد این ریع تشابه از یریق آیات خود قرآن و « محکمات» آن نیز صورت پذیرد.
هرچند توقع ت سیر و ریع تشابه صری ًا از یریق خود قرآن و بی نیاز بودن از اد ه نقلی و روایی پر خواهانه
و ناساز ار با اد ه قرآنی و سایر روایات مع بر است( .شاکر ،1390 ،ص )266
ج) روهی از اخباریان مع دل در غیر احکام نظریه قرآن ،اعم از اصول دین و یروع آن ،ظواهر قرآن را
کاشانی که نه تنها ظواهر قرآن را در احکام نظری و غیر آن حجت می داند بلکه مع قد است که مو ان کمال
یای ه نیز به برکت م ابعت از معصومان(ع) ،ممکن است بعضی از م شابهات قرآن را تاویل کنند ،هر چند
علم به تمام م شابهات ،مخصوص ا مه (ع) است (ییض کاشانی 1390 ،ق ،ص 20و  .)38بنابراین اخباریان
مع دل بر اساس پیش یرض های شان به محکم ذاتی و م شابه ذاتی و عرضی قا لند ،هر چند اخباریان
تندرو ،همه قرآن را از م شابهات ذاتی میدانند و ریع تشابه آن را صریاً از یریق ارجاع به روایات ا مه(ع)
و تبیین آن بزر واران مقدور می شمارند.

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

حجت میدانند .بنابراین در این حوزه ارجاع م شابهات به محکمات را میپذیرند و ح ی مال محسن ییض

 -7اخباریان و رویکرد بنیاد رایانه در محکمات و م شابهات قرآن
برخی از اخباریان شیعه رویکرد ظاهر رایانه به معنای رایا و اصطالحی آن ،در آیات محکم و م شابه ندارند.
ظاهر رایی ویژه آنان را میتوان به معنای اح رام و تعلق خاص علمی آنان به بیانات و روایات امامان معصوم
در مورد آیهای خاص از قرآن دانست( .بی اد وسن1389 ،ش ،ص .)14از سویی چون پذیرش بسیاری از
روایات ا مه (ع) به معنای اذعان به ت سیر باینی قرآن ،ضرورت توامانی و تناسب ظاهر و باین قرآن و
پذیرش مدل خاصی از عقل رایی در تاویل ص ات خبری ذیل م شابهات قرآن ،با رویکرد اهل بیت (ع)
است ،ذا اخباریان را باید در ییف بنیاد رایان شیعه و نه ظاهر رایان در حوزه ت سیر ارزیابی نمود .وجود
م کرانی همچون مال محسن ییض کاشانی در مجموعه اخباریان ،نشانگر آن است که ظاهر را دانس ن
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صرف این جنبش ،بسی دشوار است (همان ،ص ،)8-7چنانکه جدای از ت سیر قرآن ،پدید آوردن چند اثر
دیگر ییض کاشانی که مش مل بر یلس های پیچیده ،دقیق و کامالً نظری و روحانی است ،شاهدی دیگر
محسوب میشود (همان) .رویکرد بنیاد رایانه اخباریان در ت سیر محکمات و م شابهات قرآن را میتوان در
دو قلمرو ذیل رصد نمود:
ا ف ) ضرورت توأمان بودن و تناسب ظاهر و باین قرآن :
اخباریان به اس ناد بسیاری از احادیث ا مه (ع) که در ت اسیر ا برهان ،نور ا ثقلین ،صایی ،مراه االنوار و ....
ذکر شده ،شیوه اهل بیت (ع) را پذیرش بطون قرآن و جمع بین ظاهر و باین و ضرورت تناسب بین ت سیر
ظاهری و باینی قرآن دانس ه اند .به عنوان نمونه در مقدمه ت سیر مراة االنوار تصریا شده که :قرآن دارای
وجوه باینی است و آیات قرآن پذیرای تاویلاند و معنای قران یقط محدود به یک عصر نیست بلکه برای
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همه زمانها و همه اقوام است؛ در ادامه به اس ناد چند روایت ،معنای باینی قرآن را مربوط به امامان(ع)،
والیت آنها و پیروانشان دانس ه شده ،سپس تناسب ظاهری قرآن با باین آن و تشابه میان اهل تاویل و اهل
تنزیل مطرح شده است(همان ،ص.)13
این دید اه اخباریان نشانگر موضع بنیاد رایانه آنان در مخا ت با «بطن رایی ایرایی» (اخذ بطون قرآن و
ن ی ظواهر ) منسوب به خطابیه و باینیه و «ظاهر رایی ایرایی»(اخذ به ظواهر و ن ی بطون قرآن) من سب
به قاضی عبدا جبار مع ز ی (م 415ق) ،ابن حزم اند سی و ابن قیم جوزی است(رضایی اص هانی  ،ج، 1
ص. )215
ب) عقل رایی در تاویل ص ات خبری در محدوده ی روایات اهل بیت (ع):
مراد از «ص ات خبری» -که اشاعره آن را نامگذاری نمودهاند -آن دس ه از ص ات خداوند است که در
نصوص دینی از آنها خبر داده شده و عقل به یور مس قل راهی برای اثبات آنها ندارد ،مانند یداا ،وجه اا،
عین اا و ...؛ در مقابل «ص ات غیر خبری» به ص اتی ایالق میشود که عقل میتواند آنها را مس قالً اثبات
کند مانند علم ،قدرت ،حیات.
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رویکردهای مخ لف مذاهب اسالمی در تاویل آیات م شابه و در حوزه آیات مش مل بر ص ات خبری را
میتوان به دو رویکرد کلی «ظاهر را ی» (تعلق به ظاهر آیات و یرد معیارهای عقلی در بررسی ظهور آیات
) و «عقل رایی» (تقدم معیارهای عقلی در ت سیر م شابهات ) تقسیم نمود .رویکرد «ظاهر رایی» به نوبه
خود به دو رویکرد جز یتر تقسیم میشود:
ا ف )رویکرد تنزیهی و ت ویضی که به بسیاری از صحابه ،تابعان و پیشوایان حدیث و مذاهب یقهی اهل
سنت ،اخ صاص دارد .در این رویکرد ص ات خبری برای خداوند اثبات میشود ،اما از ت سیر ،تشریا معنایی
و بیان ص ات خداوند اج ناب میشود .از سویی از توصیف به ص ات انسانی تنزیه میشود .آنان اع ماد و
1367ش ،ج ،1ص 84و95؛ زرکشی 1391 ،ق ،ج ، 2ص  90-89؛ مال علی قاری حن ی 1416 ،ق ،ص )66
ب) رویکرد تجسمی و تشبیهی که به برخی از صحابه که یهودی بودهاند و سپس مسلمان شدهاند و جمعی
از اهل حدیث ،م علق است .یریداران این رویکرد رچه مدعی ن ی تشبیه هس ند ،با شرح و ت سیر ظاهر
ص ات و ان ساب آن به خداوند مع قدند که ص ات خدا به همان معنای ذهن انسانی است ،و ی در حد و
و ضعف پیراس ه باشد .همین رویکرد در اشاعره

اندازههای بزر ر که شایس ه خداوند بوده و از نق
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ایمان کلی را ضروری و ورود به شرح و ت سیر کی یت ص ات را عرصه بدعت و ناروا میشمارند( .شهرس انی،

نخس ین و در راس آنها ابوا حسن اشعری -ر یس اشاعره -ا ب ه با آمیزهای از توجیهات عقلی دیده میشود.
(ابن خزیمه  ،بی تا  ،ص52-50؛ اسعدی  ، 1390 ،ص 181و  182و 194؛ معریت ، 1389،ص )258-250
وجه اش راک هر دو روه ظاهر را در آن است که معیارهای عقلی را در بررسی ص ات آیات م شابه ،قاصر
میدانند .رویکرد «عقل را» مش مل بر یی ی از دید اهها است که تاویل را نوعی شرح و ت سیر ،به مدد
عقل در دس یابی به وجوه معنایی که عمیقتر از م هوم ظاهری آیات م شابه است ،میدانند .این رویکرد به
نوبه خود به سه رویکرد ذیل تقسیم میشود:
ا ف) رویکرد اشاعره م اخر
ب) رویکرد مع ز ه
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ج) رویکرد امامیه
رویکرد م کلمان م سران عقل رای شیعه در تاویل م شابهات و در ادامه تاویل ص ات خبری قرآن ،رویکرد
عقل رایی و برخاس ه از احادیث پیامبر (ص)و اهل بیت (ع) ،به ویژه امیرمومنان علی(ع) است .این رویکرد
شامل دو بعد ایجابی و سلبی؛ و در بعد سلبی سخنان امامان معصوم(ع) ناظر به نقد آرام کالمی معاصران و
به خصوص مشبَّهه و مجسمَّه و اهل حدیث ،نقد روایات منقول از پیامبر(ص) که مورد اس ناد مشبهه و
مجسمه بوده ،و تاکید بر اصل تنزیه ا هی و پرهیز از تعمق در ژریای ص ات غیروحیانی ا هی که خداوند در
قرآن به آن توصیف نشده؛ اما در بعد ایجابی ناظر به ت سیر آیات ص ات به ونهای ساز ار با محکمات و
اصول معری ی قرآن ،تاکید بر اصول عقلی و توجه به اشارات ادبی و اوی در تحلیل درست آیات ص ات
و ایعال ا هی( .اسعدی1390 ،ش ،ص)218
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آنان بر اساس روایات اهل بیت (ع) ،در مخا ت با مشبَّهه ،مجسَّمه ،اهل حدیث و اشاعره نخس ین(
شهرس انی1367،ش  ،ج ،1ص  )98-96ت سیر ظاهر رایانه از آیات ص ات ،که مس لزم تشبیه ،تجسیم و
اثبات ص ات انسانی برای خداوند است ،را ن ی می کنند؛ و در مخا ت با یالس ه و م کلمان مع ز ه ،عقل
رایی در قرآن ،به معنای تاویل خالف ظاهر آیه را نمیپذیرند .عا مان امامیه ،حمل آیات ص ات برخالف
ظاهر را بدون تحلیل عقلی ،کایی نمیدانند و به ظاهر به رویکرد اع زا ی نزدیک میشوند(.انصاری1381 ،ش،
ص  201و  .)254از سویی ،حمل آیات ص ات برخالف ظاهر را صریاً از باب کنایه و تمثیل نمیپندارند،
بلکه در عین حال نوعی معنای واقعی ،عینی و خارجی برای آن قا لند .به عنوان نمونه آن ،تاویلی است که
عالمه یبایبایی در باب رویت ا هی از آی ِه رویت خداوند ارایه نموده و آن را به معنای وجدان درونی خودِ
حقایق و واقعیات ،نه علم اصو ی یا اس دال ی آن دانس ه است( .یبایبایی ، 1393 ،ج  ،14ص،129-130
ج ، 8ص 159-153و  237-241و  258و )268-262
دید اه اخباریان شیعه در تاویل ص ات خبری ،نه موایق با رویکرد ظاهر رایانه تنزیهی ،ت ویضی ،تجسیمی
و تشبیهی است و نه موایق با رویکرد عقل رایانه اشاعره ،و مع ز ه ،م کلمان و م سران عقل رای شیعه
است .آنان سه رویکرد اصلی م کلمان شیعه در تاویل ص ات خبری قرآن را میپذیرند ،و ی سه رویکرد
ایجابی ایشان را (مطلقاً یا در مواردی یراوان) انکار میکنند ،زیرا اخباریان آن دس ه از مسایل اع قادی که
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میدان درک مش رک عقل و ورود نقل است مانند ورود عصمت پیامبر (ص) و امام (ع) ،را در حوزه احکام
غیر قطعی عقلی دانس ه و مع بر نمیدانند و صریا به «نقل» اس ناد میکنند (بهش ی 1390 ،ش ،ص244
و .)282غا ب اخباریان احکام بدیهی عقلی را مع بر و ادراکات غیر بدیهی و نظری را غیر مع بر میدانند (
بحرانی  1377 ،ش  ،ج133-131 ، 1؛ حرعاملی 1403 ،ق  ،ص .) 426آنان ادراکات عقلی را در حوزه
ضروریات دین و مذهب مانند نماز ،زکات و حا و  ...حجت میدانند و مدرکات عقل نظری در غیر
ضروریات دین مانند حکمت ا هی و حکمت یبیعی ،علم کالم ،اصول یقه و مسا ل یقهی ،خواه از اصول
دین باشد و یا از یروع دین ،حجت نمیدانند( اس رآبادی 1363 ،ش ،ص ) 130همچنین روهی از ییف
مع دل اخباریان مانند عبدا ه بن صا ا سماهیجی و سید مرتضی جزایری صاحب ک اب جوامع ا کالم ،اساس ًا
نظری عقلی را در حوزه درون دین ،انکار و صریاً حجیت معریتهای عقلی بدیهی (=عقل یطری) را قبل
از ورود به دین و شریعت میپذیرند ( .مانند شیخ حر عاملی و شیخ حسن کرکی (حرعاملی  1403 ،ق ،
ص 176و  195؛ کرکی1396 ،ش  ،ص  )195چنانچه دس های از اخباریان تندرو حجیت ظواهر همه آیات
را ن ی و تمام آیات قرآن را در زمره مجمل و م شابه میدانند مانند سید میرزا جزایری و عبداا بن صا ا
سماهیجی (جزایری 1409 ،ق  ،ص ) 203تقریر مطلب به شرح ذیل است :

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

حجیت ظواهر قرآن را در احکام نظری ،اعم از اصول دین و یروع آن ،نمیپذیرند .از سویی حجیت احکام

ا ف) آنان دالیل عقلی م کلمان را «احکام نظری عقلی ظنَّی» میپندارند که بدون تایید د یل نقلی -آن هم
صریاً روایات اهل بیت(ع) -نه موجب قطع و نه ایمینان بخشی عقالیی میشود (حر عاملی 1403 ،ق ،
ص 353و 426؛ جزایری  1382 ،ق ،ج ، 3ص 132؛ جزایری  1401 ،ق  ،ص ،)25ذا حج ی برای آن قایل
نیس ند .از این رو سید نعمت اا جزایری مینویسد :از یریق د یل عقلی به تنهایی و بدون د یل نقلیف
ایمینانی برای ما حاصل نمیشود ؛ چرا که اد ه عقلی اساساً تمام نیس ند ،چه برسد به این که بخواهیم به
واسطه آنها احکام شرعی را اثبات کنیم(.جزایری 1382 ،ق ،ج ،4ص)40؛ همچنین محمد امین اس رآبادی،
حکم عقل نظری را در غیر ضروریات دین مانند مانند حکمت ا هی و حکمت یبیعی ،علم کالم ،اصول یقه
و مسا ل یقهی ،خواه از اصول دین باشد و یا از یروع دین ،حجت نمی دانند و مینویسد :در بسیاری از
مباحث کالمی که م کلمان یقط به حکم عقل اک ا میکنند ،روایات م واتری از اهل بیت (ع) رسیده و آنها
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با این روایات م واتر مخا ت میکنند و ا ر آنان در مسا ل کالمی به سخنان ا مه(ع) اس دالل میکردند و
اع بارات عقلی را موید روایات میشمردند ،برای آنان به ر بود (اس رآبادی 1363 ،ق  ،ص)131-129؛ عالمه
مجلسی نیز که بر همین رای است ،با تعریض بر م کلمان مینویسد :این که امام صادق علیه ا سالم در
حدیثی مییرماید« یهلک اهل ا کالم و ینجو ا مسلمون» و م کلمان را مذمت کرده ،از این جهت است که
آنان با عقلهای ناق

خود ،قواعد و مقدماتی را تأسیس کردند که بیش ر زارههای علم کالم ،به آنها

برمی ردد ؛هر چه با آن اصول و قواعد ساز ار باشد ،می ویند این مطابق اصول ماست و هرچه ساز ار
نباشد ،می ویند این مخا ف اصول ماست ( مجلسی1403 ،ق ،ج ،2ص .)132ن یجه آنکه :اخباریان با انکار
دالیل عقلی نظری در علم کالم ،ارجاع م شابهات به محکمات در حوزه ص ات خبری قرآن و اس نباط
اشارات ادبی و اوی در تحلیل آیات ص ات و ایعال ا هی را مجاز و مع بر نمیدانند ،مگر آنچه در روایات
اهل بیت(ع) تایید شده باشد.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ب) اخباریان تندرو با انکار حجیت همه قرآن ،اعم از نصوص و ظواهر؛ همچنین ییف مع دل اخباریان با
انکار حجیت ظواهر قرآن در احکام نظری اعم از اصول دین و یروع آن ،در واقع منکر زیرساخت قاعده
«پیوس گی م هومی بخشهای مخ لف م ن قرآن با یکدیگر» و به تبع آن قاعده یرعی «ارجاع م شابهات به
محکمات»( مطلقاً و یا حداقل در موارد یراوان) هس ند.
ج) آنان به د یل آن که عقل را به عنوان منبع دین و شریعت نمیپذیرند ،ذا در تعارض د یل عقلی با د یل
نقلی ،در حوزه تاویل ص ات خبری ،د یل نقلی را مقدم میدارند( .بحرانی1377 ،ش ،ج ،1ص 126-132؛
بحرانی  1423 ،ق ،ج ، 3ص 254؛ جزایری 1382 ،ق  ،ج ، 3ص)133
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ن یجه یری
تاثیر ذاری اندیشه های اخباریان شیعه بر م شابهات قرآن از منظر م سران عقل رای شیعه به شرح ذیل
تقریر می ردد:
 -1اخباریان در موضوع «ماهیت و س ره اِحکام و تشابه» منشام بروز تشابه را برخاس ه از شبهات ظ
شناسانه و معناشناخ ی میدانند .از این رو تشابه را م هومی عام و بر اثر عوامل ونا ون ظی و
معنایی در حوزه م ردات و جمالت قرآن میدانند.

باشد و اح مال معنای خالف در آن نرود و «م شابه» آیه است که در معنایی که از آن یهمیده
میشود ،اح مال خالف برود ،مانند :ا اظ مش رک ،ظواهر ،مجمل ،موول ،عام ،خاص مطلق و مقید.
 -3اخباریان «مالک تشخی

اِحکام و تشابه آیات» را اش مال آیه بر یک وجه معنایی و یا وجوه م نوع

معنایی پنداش ند.

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

 -2آنان در «تعریف محکم و م شابه» می ویند « :محکم» نصی است که در معنای خود صراحت داش ه

 -4آنان در تبیین «قلمرو محکمات و م شابهات» ،نصوص صریا ا دال ه را در زمره «محکمات » ؛ و
در مقابل ،عموم ظواهر  ،جمالت ،مووالت و اش راک ظی را که به نحوی دربردارنده وجوه م نوع
معنایی است ،در قلمرو «م شابهات» پنداش ند.

 -5اخباریان در موضوع «نقش ام ا ک اب بودن محکمات» به دید اه «مرجعیَّت مطلق محکمات نسبت
به م شابهات» قایلند؛ بدین معنا که ام ا ک اب بودن محکمات یعنی آیات محکم شامل معارف و
احکامی است که قابلیت رجوع و تبیین م سران را دارد .در مقابل «،م شابهات» از قابلیت ارجاع
م سران برخوردار نیس ند ،به یوری که باید بر یهم آنها توقف و دانش آن را به عا مش وا ذار
نمود.
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 -6آرام اخباریان در موضوع «ایالق و نسبیت و ذاتی و عرضی بودن محکم و م شابه» بدین شرح
است :
ا ف ) «تشابه مطلق» به معنای یهم ناپذیری مطلق م شابهات ،قابل قبول نیست؛ و ی به معنای انکار یهم
پذیری نسبت به مخایبان غیر معصوم و انحصار مکانیسم یهم م شابهات در روایات اهل بیت (ع) قابل اذعان
آنان است.
ب) اخباریان مع دل در غیر احکام نظری قرآن ،اعم از اصول دین و یروع آن ،ارجاع م شابهات به محکمات
را میپذیرند ،و ی اخباریان تندرو ،همه قرآن را در قلمرو «م شابهات ذاتی» پنداش ه ،که صریاً با ارجاع به
روایات ا مه (ع) شرح و ت سیر و ریع تشابه از آنها مقدور خواهد بود.
 -7کنکاش در اندیشه ها و آرام اخباریان بیانگر آن است که باید برخی از آنان را در ییف «بنیاد رایان» (و
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نه ظاهر رایان) در همه رایشهای علمی شان و از جمله در حوزه ت سیر و علوم قرآنی ارزیابی نمود؛
چنانکه رویکرد اخباریان در باورهای شان به دو موضوع «ضرورت توأمان بودن و تناسب ظاهر و باین
قرآن» و «یرد رویکرد عقل رایی م کلمان و م سران اصو ی شیعه در تاویل ص ات خبری خداوند در قرآن»
شاهدی بر این مدعاست.
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منابع
 -1قرآن کریم
 -2نها ا بالغه
 -3ابن حزم اند سی ،علی بن احمد ،ا محلَّی باالثار ،تحقیق عبدا ا ار سلیمان ا بادادی ،بیروت،
دارا ک ب ا علمیه1408 ،ق.
 -4ابن خزیمه ،ابوبکر محمد ،ک اب ا وحید ،تحقیق ا هراس ،مصر ،مک به االزهریه ،بیتا.

1398م.
 -6ابن ق یبه ،عبدا ه ،تاویل مشکل ا قرآن ،تحقیق احمدص ر ،بیروت ،ا مک به ا علمیه ،بیتا.
 -7اس رآبادی ،محمد امین؛ ا وا د ا مدنیه؛ قم :دار ا نشر الهل ا بیت1363 ،ش.

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

 -5ابن رشد ،ابو و ید ،ا کشف عن مناها االد ه یی عقاید ا ملَّه ،بیروت ،مرکز دراسات ا وحده ا عربیه،

 -8اسعدی ،محمد و ییب حسینی ،سید محمود؛ پژوهشی در محکم و م شابه؛ قم :سازمان سمت،
1390ش.
 -9انصاری ،مرتضی؛ یرا د االصول؛ جنة تراث ا شیخ االنصاری1419 ،ق.
 -10انصاری ،مرتضی؛ ا ملخ

یی اصول ا دین ،تحقیق محمدرضا انصاری قمی ،تهران ،مرکز نشر

دانشگاهی1389 ،ش.
 -11بحرانی ،یوسف؛ ا حدا ق ا ناضرة؛ قم :موسسه نشر اسالمی1377 ،ش.
 -12بحرانی ،یوسف؛ ا درر ا نج یه ،بیروت ،دار ا مصط ی الحیا ا راث1423 ،ق.
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 -13بهش ی ،ابراهیم؛ اخباری ری ،تاریخ و عقاید؛ قم :پژوهشکده علوم و معارف حدیث1390 ،ش.
 -14بهبهانی ،وحید ،ا وا د ا حا ریه ،قم ،مجمع ا کر االسالمی1415 ،ق.
 -15جزایری ،سید عبداا ،االجازه ا کبیره ،تحقیق محمد سمامی حا ری ،قم ،ک ابخانه ایتاا مرعشی
نج ی1406 ،ق
 -16جزایری ،سید نعمت اا؛ منبع ا حیاة؛ بیروت :مؤسسه األعلمی لمطبوعات1401 ،ق.
 -17جزایری ،سید نعمت اا؛ االنوار ا نعمانیه ،مقدمه محمدعلی قاضی یبایبایی ،تبریز ،بنی هاشم،
1382ق.
 -18حرعاملی ،محمد بن حسن؛ ا وا د ا طوسیة؛ تصحیا :مهدی الزوردی و محمد درودی ،قم :ا مطبعة
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ا علمیة1403 ،ق.
 -19حرعاملی ،محمد بن حسن؛ وسا ل ا شیعه؛ تصحیا و تحقیق :عبدا رحیم ربانی شیرازی ،بیروت:
دار احیام ا راث ا عربی1412 ،ق.
 -20حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،نورا ثقلین ،قم ،اسماعیلیان1412 ،ق.
 -21حسینیان ،روح اا؛ تاریخ سیاسی تشیع؛ تهران :مرکز اسناد انقالب اسالمی1380 ،ش.
 -22رازی ،یخرا دین ،ا محصل یی علم االصول ،ریاض ،جامعه االنام ،محمد بن سعود االسالمیه1979 ،
م.
 -23رازی نج ی اص هانی ،محمدتقی؛ هدایة ا مس رشدین؛ قم :موسسه نشر اسالمی1430 ،ق.
 -24راغب اص هانی  ،حسین بن محمد ،م ردات راغب ،قم ،نشر ک اب1404 ،ق.
 -25رضایی اص هانی ،محمدعلی؛ منطق ت سیر قرآن؛ قم :مرکز بین ا مللی ترجمه و نشر ا مصط ی،
1390ش.
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 -26زرکشی  ،بدرا دین  ،ا برهان یی علوم ا قرآن  ،بیروت  ،دارا معریه 1391 ،ق.
 -27ا سبت ،خا بد بن عثمان؛ قواعد ا سیر جمعا و دراسة؛ مصر :دار ابن ع َّان1421 ،ق.
 -28سیویی ،جالل ا دین ،االتقان یی علوم ا قرآن ،تحقیق مصط ی دیبا ا باا ،بیروت ،ابن کثیر1416 ،
ق.
 -29شایبی  ،ابوا حسن  ،ا موایقات  ،بییروت ،دارا معریه1416 ،ق.
 -30شهرس انی  ،ابوا ا محمد بن عبدا کریم  ،ا ملل و ا نحل  ،قم  ،ا شریف ا رضی1367 ،ش.

 -32شیخ صدوق ،محمد بن علی بن بابویه قمی ،ا خصال ،قم ،موسسه نشر اسالمی1416 ،ق.
 -33صدر ،حاج سید جوادی و دیگران؛ دایرة ا معارف تشیع؛ تهران :حکمت1375 ،ش.
 -34یبایبایی ،سید محمد حسین؛ ت سیر ا میزان؛ قم :اسماعیلیان1393 ،ق.
 -35یبری ،محمد بن جریر ،جامع ا بیان ،بیروت ،دارا ک ب ا علمیه1420 ،ق.

متشابهات قرآن از منظر اخباریان

 -31شیخ انصاری ،مرتضی ،یرا د االصول ،قم ،جنه تراث ا شیخ االنصاری1419 ،ق.

 -36یبایبایی ،سید محمد حسین؛ قرآن در اسالم؛ تهران :دار ا ک ب االسالمیة1370 ،ش.
 -37ا عمران ،یرج؛ االصو یون و ا خباریون یرقة واحدة؛ نجف :ا حیدریة1375 ،ق.
 -38عیاشی ،محمد بن مسعود ،ت سیر عیاشی ،بیجا ،ا مک به ا علمیه االسالمیه ،بیتا.
 -39یا ز ،قاسم و شری ی محمد؛ «پیدایش ،سیر تطور و تداوم اخباری ری»؛ ک اب قیَّم ،ش ،11سال،4
1393ش.
 -40ییض کاشانی ،محسن؛ االصول األصلیة؛ تصحیا :میرجالل ا دین حسینی ارموی ،تهران :سازمان
چاپ دانشگاه1390 ،ق.
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 -41کاشف ا اطام ،جع ر؛ ا حق ا مبین یی تصویب ا مج هدین و تخطئة االخباریین؛ قم :شیخ احمد
شیرازی ،نسخه سنگی ،بیتا .
 -42کرکی عاملی ،حسین؛ هدایة األبرار إ ی یریق األ مه األیهار؛ تصحیا :رؤوف جمال ا دین ،نجف:
مطبعة نجف اشرف1396 ،ق.
 -43کلینی ،محمد بن یعقوب؛ ا کایی؛ تصحیا :علی اکبر غ اری ،تهران :دارا ک ب االسالمی1363 ،ش.
 -44وسن بیتاد؛ «رویکردهای اخباریان شیعه به ت سیر»؛ ترجمه :محمدحسن محمدی مظ ر؛ آیینه
پژوهش ،ش1389 ،125ش.
 -45م قی هندی ،عال ا دین علی ،کنزا عمال ،بیروت ،موسسه ا رسا ه1409 ،ق.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 -46مجلسی ،محمد تقی؛ وامع صاحب قرانی؛ قم :اسماعیلیان1414 ،ق.
 -47مجلسی ،محمد باقر؛ بحار االنوار؛ بیروت :دار احیام ا راث ا عربی.1403 ،
 -48مطهری ،مرتضی؛ ده

ار؛ تهران :ان شارات صدرا1368 ،ش.

 -49مشکینی ،ابوا حسن ،ک ایه االصول مع حواشی ابی ا حسن ا مشکینی ،سامی خ اجی ،قم،
دارا حکمه1424 ،ق.
 -50معریت ،محمدهادی  ،ا مهید  ،قم  ،موسسه ا نشر االسالمی1415 ،ق.
 -51ملکی میانجی  ،محمدباقر ،مناها ا بیان  ،تهران  ،موسسه ا طباعه و ا نشر 1417 ،ق.
 -52نراقی ،احمد ،عوا داالیام ،تحقیق مرکز ابحاث و دراسات االسالمیه ،قم ،مک ب االعالم االسالمی،
1400ق.
 -53وحید بهبهانی ،محمد باقر؛ ا وا د ا حا ریة؛ قم :مجمع ا کر االسالمی1415 ،ق.
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One of the most challenging issues related to understanding the Qur'an is the issue of
"interpretation", which has been closely linked to theological disputes for
centuries.And theological schools, based on their epistemological presuppositions,
have used or opposed it in understanding the Qur'an.The culmination of the discussion
of this issue is manifested in the understanding of the news attributes of God that most
theological sects consider these attributes as similar and interpret them.But others
refuse to interpret by insisting on the appearance of the verses. Recognizing and
enumerating different approaches in this field and evaluating their strengths and
weaknesses, requires a comparative study of them with each other.This article seeks to
provide a clear picture of various theological approaches to the problem of
"interpretation" by studying the ancient sources of Islamic difference and using the
method of "description and analysis".The results of the research indicate that there are
two main theological approaches in this regard: 1) metaphorical approach and 2)
purgatory approach, which includes three purgatory readings of the delegates,
Mu'tazilites and Imams.
Keywords: Interpretation, metaphorical approach, purgatory approach, delegates,
Imams, Mu'tazilites
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از چا شانگیزترین مباحث مرتبط با یهم قرآن ،مسئلهی «تأویل» است که در یی قرون م مادی پیوندی وثیق
با نزاعهای کالمی یای ه و مکاتب کالمی مب نی بر پیشیرضهای معری ی خود ،از آن در یهم قرآن بهره برده
یا با آن مخا ت نموده اند .اوج بحث از این مسئله ،در یهمِ ص ات خبری خداوند م جلی است که بیش ر
یرقههای کالمی این ص ات را م شابه میدانند و آنها را تأویل میکنند .اما برخی دیگر با جمود بر ظاهر
آیات ،از تأویل خودداری میکنند .شناخت و احصام رویکردهای مخ لف در این زمینه و ارزیابی نقاط قوت
و ضعف آنها ،نیازمند بررسی تطبیقی آنها با یکدیگر است .این مقا ه از رهگذر مطا عهی منابع کهن یرق

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

اسالمی و با اس اده از روش «توصیف و تحلیل» در پی ارا هی تصویری روشن از رویکردهای کالمی
ونا ون در مواجهه با مسئلهی «تأویل» است .ن ایا تحقیق بیانگر آن است که دو رویکرد عمدهی کالمی
در اینباره وجود دارد )1 :رویکرد تشبیهی و  )2رویکرد تنزیهی که خود شامل سه قرا ت تنزیهی اهل
ت ویض ،مع ز ه و امامیه میباشد.
کلیدواژهها :تأویل ،رویکرد تشبیهی ،رویکرد تنزیهی ،اهل ت ویض ،امامیه ،مع ز ه

 - 1استادیار گروه الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی .تهران .ایران
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مقدمه
نخس ین جریان ت سیری بعد از رحلت پیامبر(ص) ،در دوره ی صحابه و تابعین شکل ریت .ویژ ی یهم
قرآن در این عصر اک ا به روایات ت سیری پیامبر(ص) و تأکید بر یهم ظواهر قرآنی بود .همین پرهیز از
تحلیل و تعمق عقلی و بسنده کردن به ظواهر عمالً به اخ الف کم ر و یکنواخ ی بیش ر در ت اسیر انجامید.
این مشخصه ی تعبد و تسلیم که مجموعاً در روش ت سیر به مأثور در مقابل ت سیر به رأی یا تأویل ملحوظ
شده است ،از خصوصیات ت سیری جریان عام اهل سنت و جماعت و حدیث را مش مل بر محدثان و یقها

انس به چشم میخورد که« :االس وام معلوم و ا کی یة مجهو ة و اإلیمان به واجب و ا سؤال عنه بدعة»
(شهرس انی1364 ،ش .)105/1 :روههای یاد شده با مظنون خواندن تأویل و جایز ندانس ن اظهار نظر ظنی
دربارهی ص ات خداوند ،به ناروایی تأویل ی وا دادند (همان.)120/1 :
در کنار این جریان عام و غا ب ،از همان نیمهی نخست سدهی اول قمری ،در آرام تابعین و ح ی صحابه در
ت سیر آیات تشبیهی و در مواجهه با برخی از مواضع و مسا ل کالمی ،ر ههایی از تأویل و ت سیر عقلی به
چشم میخورد (خضیری1999 ،م )844-785/2 :و از مکاتب ت سیری عهد تابعین ،مک ب عراق یعنی پیروان
ابن مسعود ،در مقایسه با مک ب مدینه و مکه ،رویکردی مب نی بر رأی و اج هاد داش ند (همان-722/2 :
 .)723در واقع در همان سدهی نخست ،با شکل یری رایشهای کالمی خوارج ،مرجئه ،قدریه ،جبریه و
جهمیه ،مشابه با مکاتب کالمی به وجود آمده در سدههای آتی ،نوعی تقدم بخشیدن به اصول عقلی و

رویکردهای کالمی مختلف در مواجهه با مسئلهی تأویل

و ظاهریه و حنابله میباشد (هوشنگی1386 ،ش .)381-380 :این مسئله بهوضوح در این سخن ما کبن

اع قادی در تأویل ،و تمسک به معنای غیر ظاهر به چشم میخورد (یارابی1381 ،ش.)117 :
اما یراتر از همهی این مکاتب ،مک ب مع ز ه بود که توانست با بهره یری از مَجاز و تقسیم آیات به محکم
و م شابه ،چارچوب نظری تأویل را کامل کند و آن را به عنوان ابزاری یکری توسعه دهد (زاهد2013 ،م:
 .) 14مع ز ه از تمامی امکانات زبان برای توجیه منها عقالنی خود اس اده کردند ،به ونهای که زبان تبدیل
به سالحی در دس ان مع ز ه شد که از آن برای تحکیم اصل عقل در مواجهه با ن
تعارض میان عقل و ن

و اثبات توایق و عدم

و نیز تأویل آن قسمت از ظواهر نصوص که مخا ف عقل بود ،بهره می ری ند

(قصاب1985 ،م438 :و .)439در واقع عقل رایی مع ز ه هم به معنای تقدم بخشیدن عقل بر ن

 ،و هم به
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معنای منبع و کاشف دانس ن مس قل عقل در ادرا ک حقیقت توحید ،عدل و ص ات ذات و یعل خداوند و
ح ی اصول و مبانی اخالق بود و بدینترتیب شرع و نصوص نه به خودی خود ،بلکه در پرتو این اصول
عقلی ،ایاده کنندهی معنا دانس ه میشدند.
از سوی دیگر ،اشاعره به د یل جمود بر ظاهر م ون ،سبب به حاشیه راندن عقل شدند .بهیور مثال ابوا حسن
اشعری ،موسس مذهب اشعری ،دربارهی آیهی شری هی« :وُجوهٌ یَومَئذٍ ناضِرةٌ * إ ی رَبِّها ناظِرةٌ»
(ا قیامة22/و )23تأویل کردن کلمهی «ناظرة» به نظر اع بار ،ان ظار یا تعطف را رد میکند (اشعری1977 ،م:
 .)35-37همچنین در تقدیر ری ن یک مضاف محذوف (إ ی ثَوابِ رَبِّها) را جایز نمیداند و در نهایت با
حمل آیه بر ظاهر آن ،رؤیت خدا را اثبات میکند و می وید « :وا قرآنُ ا عزیزُ عَلَی ظاهره و َیسَ َنا أن نزیله
جةٍ ،و إ َّا َیهُوَ عَلَی ظاهره» (همان.)40 :
عَن ظاهره إ َّا بِحُ َّ

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

از این رو میان مع ز ه و اشاعره در تعیین آیات محکم و م شابه اخ الف وجود دارد .به این صورت که وق ی
ظاهر آیه با مبانی یکی از این دو مک ب ساز ار باشد ،پیروان آن مک ب ،آیه را ن

میدانند ،در حا یکه

پیروان مک ب دیگر آیه را م شابه به شمار میآورند تا تأویل آن را توجیه کنند.
بنابراین تأویل در بیش ر موارد ،پیوندی وثیق با اید و وژی دارد (بوعریة2009 ،م ،)228 :و هر یرقهی کالمی،
با مبنا قرار دادن پیشیرضهای معری ی خود در بهدست آوردن معنا ،صریاً تأویالت خویش را راست و
درست به شمار میآورد و روههای دیگر را منحرف از مسیر حق قلمداد میکند که این ایراط در یقینی
دانس ن ن ایا یرایندهای تأویلی ،منازعات تأویلی را به منازعات مذاهب یکری تبدیل میکند (ا حسنی،
2016م.)121 :
اما از میان آیات قرآن ،برجس هترین حوزهی تشابه مربوط به اصول و معارف اع قادی و در رأس آنها مربوط
به آیات ص ات و مسئلهی تنزیه ا هی است که بیش ر م سران در تشابه آنها ات اق نظر دارند .در میان آیات
ص ات نیز ،نزاع اصلی دربارهی ص اتی است که بعدها در میان اشاعره به ص ات خبری مشهور شدند .ص ات
خبری ،ص اتی هس ند که در نصوص دینی از آنها خبر داده شده و عقل به یور مس قل راهی برای اثبات
آنها ندارد ،مثل ید ،وجه ،عین و...؛ در مقابل ،ص ات غیرخبری بر ص اتی ایالق میشود که اثبات آنها
برای عقل هم میسر است ،مثل علم ،قدرت ،حیات و (...نک :سبحانی1378 ،ش 267/1 :و .)57/2
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دید اههای موجود در معناشناسی ص ات حقتعا ی میتوان را به دو رویکرد تشبیهی و تنزیهی دس هبندی
کرد .در میان رویکردهای تنزیهی ،عدهای مانند مع ز ه و امامیه با وجود اخ الف در مبانی ،در حل مشکل
ی برخی ص ات خبری که ظواهر اب دایی آنها با احکام قطعی عقل مخا ت دارند ،راه توجیه و
معنادار ِ
تأویل را بر زیدند .در مقابل ،روهی ضمن اثبات ص ات ،از هر ونه اظهار نظر دربارهی چگونگی و کی یت
ص ات تجسیمی اج ناب کرده ،علم آن را به خداوند وا ذار کردند .رویکرد اخیر که به «ت ویض» مشهور
است ،بر مبنای قاعدهی «بال کیف» اس وار است .این قاعده قابلیت دو نوع برداشت را دارد که بر اساس آن
اهل ت ویض به دو دس ه تقسیم میشوند (میراحمدی1394 ،ش ،ص .)134این تقسیمبندی در شکل زیر

در ادامه به معریی هریک از رویکردهای یوق میپردازیم:
 -2رویکرد تشبیهی(تجسیمی)
پیشینهی این رویکرد به ایرادی نظیر کعباالحبار میرسد که از آ ین یهود به دین اسالم رویده بودند .به
یور مثال یبری نقل میکند« :مردی نزد کعب االحبار آمد و ت :پرورد ار ما کجاست؟ مردم به او

رویکردهای کالمی مختلف در مواجهه با مسئلهی تأویل

نشان داده شده است:

ند:

خدا دقیقتر از این حرف هاست .کعب ت :او را رها کنید ،ا ر عا م باشد ،علمش ایزون می ردد و ا ر
جاهل باشد یاد می یرد ...خدا بر عرش عظیم تکیه داده و یک پایش را روی پای دیگر انداخ ه ...و آسمانها
(از سنگینی او) در حال شکای ه شدن هس ند .سپس به آیه  5سورهی شوری اشاره کرد :تکاد ا سماوات
ی طرن من یوقهن( »...یبری1995 ،م.)12/25 :
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یکی از ایرادی که نقشی اساسی در بسط رویکرد تشبیهی دارد ،ابوبکر محمد بن اسحاق سُ َلمی معروف به
ابنخزیمة (223-311ق) است که آرای خود را در مورد مسا ل توحید ،به ت صیل در «ک اب ا وحید و اثبات
ص ات ا رب عزوجل»1بیان کرده است .او در عقیده سل ی بود و همچون دیگر سل یان در مسا ل توحید با
اساس قرار دادن ظاهر آیات و روایات ،ص ات خداوند را بدون تأویل حمل بر ظاهر میکرد و در عین حال
با توجیهاتی سعی در دوری از تشبیه داشت (نک :بخش علوم قرآنی و حدیث1367 ،ش .)419-416 :بهیور
مثال وی در عین اثبات اعضا و جوارح ظاهری برای خدا ،تنها به ذکر این وجه تمایز میان خدا و خلق بسنده
میکند که اعضا و جوارح خدا قدیم و از ی و ابدی است ،اما اعضای انسان ،حادث و زوال پذیر است
(ابنخزیمة1968 ،م 52-50 :و  .)85-82هم چنین وی پس از اثبات کالم ا هی به معنای ظاهری ،تمایز و
عدم تشبیه را صریاً با این توجیه بیان می کند که کالم خدا کالمی مس مر و پیوس ه است ،اما کالم انسانی با

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

سکت و انقطاع بوده و با قطع ن س یا یراموشی و خس گی بریده میشود (همان.)145 :
روشن است که تلقی ابنخزیمه از ص ات ا هی به هیچ وجه با توحید ناب قرآنی نمیسازد .توحید ا هی در
و ضعف و وابس گی و نیاز همراه است و تصویری

قرآن با ن ی هر ونه شباهت انسانی و هر شا به ی نق

از خدا که با ترکیب او از اعضا و جوارحی که یقط در کمال و نق

و قوت و ضعف ،از اعضای انسانی

قابل تمایز باشد ،نسب ی با خدای یگانه ندارد؛ زیرا اساساً مرکَّب شمردن خدا از اعضا و جوارح مس لزم
ص ات جسمانی و نیاز خداوند به آن اعضا و جوارح است« :سُبحا َنهُ و تَعا َی عَمَّا یَقو ونَ عُ َلوًّا کَبیرًا»
ک رَبِّ ا عِزَّةِ عَمَّا َیصِ ونَ» (ا صایات( )180/نک :اسعدی و ییب حسینی،
(االسرام )43/و «سُبحانَ رَبِّ َ
1390ش.)187 :
 -3رویکرد تنزیهی اهل تفویض
یکی از کهنترین اندیشههای تنزیهی نزد مسلمانان ،نظریهی ت ویض یا توقف است که در میان صحابه و
تابعین پیروان زیادی داش ه است ،بهیوری که شهرس انی آن را به بسیاری از سلف نسبت داده است و
می وید« :برخی از سلف درباره ی ص ات خبریه قا ل به توقف در تأویل شدند و

ند :به حکم عقل

میدانیم که هیچ چیز همانند خداوند نیست و او نیز شبیه هیچ موجودی نیست؛ اما معنای ا اظی که دربارهی
 . 1امروزه سل یها و باالخ

وهابیان به این ک اب بسیار ای خار میکنند(.سبحانی1378 ،ش)271 /1 :
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ص ات او آمده را نمیدانیم ،مانند« :ا رَّحمَنُ عَلَی ا عَرشِ اس َوَی» (یه« ،)5/خَلقتُ بِیَ َدیَّ» (ص« ،)75/و جامَ
رَبُّکَ» (ا جر )22/و ...و ما نیز مکلَّف به یهم ت سیر این آیات و تأویل آنها نیس یم ،بلکه تکلیف شدهایم که
به یگانگی خداوند و مثل و مانند نداش ن او ایمان بیاوریم و ما قطعاً به این تکلیف عمل کردهایم» (شهرس انی،
1364ش104/1 :و .)105وی از ما کبنانس (م179.ق) ،احمد بنحنبل (م241.ق) ،س یان ثوری (م161.ق)
و داود بن علی اص هانی (م270.ق) به عنوان پیروان روش ت ویض یا توقف یاد کرده است (همان.)105/1 :
بر این اساس ،بیش ر اهل حدیث از قا الن به ت ویض محسوب میشوند .عالمه یبایبایی نیز بر این باور
است که روش ت ویض و اج ناب از تأویل را میتوان شیوهی اکثر صحابه و تابعین و سلف دانست (یبایبایی،
همانیور که پیش ر بیان شد ،نظریهی ت ویض بر قاعدهی «بال کیف» اس وار است و اهل ت ویض بر مبنای
نوع قرا شان از این قاعده به دو دس ه تقسیم میشوند:
 -3-1اهل حدیث و اشاعره
با دقت در بهکار یری قاعدهی «بالکیف» در سخنان اصحاب حدیث مانند س یان بن عیینه (م198.ق) ،ما ک
بن انس ،اوزاعی (م157.ق) ،معمر بن راشد (م153.ق) ،یث بن سعد (م175.ق) و احمد بنحنبل1در مییابیم
که تمام بزر ان اهل حدیث رویکردی تنزیهی در معناشناسی ص ات پرورد ار داش ه و به توقف در یهم
معنای ص ات قا ل بودهاند .یعنی آنان ت سیر و تأویل این آیات و روایات و علم به معانی آنها را به خداوند
وا ذار میکنند .به بیان دیگر ،مقصود از قاعدهی بالکیف نزد بیش ر بزر ان اهل حدیث ،اثبات ظی ص ات
خبریه و ت ویض معانی آنها به خداوند و پیامبر(ص) است (نک :میراحمدی1394 ،ش136 :و.)137

رویکردهای کالمی مختلف در مواجهه با مسئلهی تأویل

1417ق.)130 /14 :

ابوا حسن اشعری (م324.ق) پیشوای مذهب اشعری نیز از قاعدهی «بال کیف» در تنزیه خداوند بهره برده
است که از بررسی تعابیر او به خوبی مشخ

میشود که منظور وی از «بال کیف» ت ویض معانی ص ات

خبری و ن ی وجود هر ونه کی یت برای این ص ات است .بهیور مثال وی در ک اب «االبانة عن اصول
ا دیانة» خداوند را دارای وجه ،دست ،چشم و  ...میداند ،اما مع قد است که کی یت این ص ات معلوم نیست:

 - 1از احمد بن حنبل نقل شده که در مقابل سوال از حدیث «رؤیت و نزول» میگفت« :نؤمن بها و نصدق بها و ال کیف و ال
معنی»  :به آن ایمان میآوریم و تصدیق میکنیم و آن نه کیفیت دارد و نه معنی (ابنالجماعة1990 ،م.)40 :
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«و أن ه سبحانه وجه ًا بال کیف کما قال« :و یَبقی وَج ُه رَبِّکَ ذوا جَاللِ و االکرام» (ا رحمن )27/و أن ه
سبحانه یَدینِ بال کیف کما قال سبحانه« :خَلقتُ بِیَ َدیَّ» (ص )75/و کما قال« :بَل یَداهُ مَبسویَ ان» (ا ما دة)64/
و أن ه سبحانه عَینَین بال کیف کما قال سبحانه« :تَجری بِأعیُنِنا» (ا قمر( »)14/اشعری1977 ،م.)22 :
بنابراین ،اشعری نیز مانند م وضهی اهل حدیث ،در زمرهی اثبات کنند ان ص ات قرار دارد ،که با حمل
ص ات خبری بر ظاهرشان ،از هر ونه تأویل پرهیز کرده است و قید «بال کیف» را برای یرار از تشبیه ذکر
میکند .همچنین با توجه به تعابیر بزر ان اهل حدیث و اقوال خود اشعری دربارهی ص ات خبری ،روشن
میشود که او این قاعده را بیآنکه توضیا و توجیهی دربارهی صحت و سقم آن ذکر کند ،از اهل حدیث
به عاریت ری ه است ،با این ت اوت که اهل حدیث ،کم ر از ظ «بال کیف» اس اده کردهاند و ا اظ مشابه
مضمون آن را بهکار می ری ند و میزان کاربرد قاعدهی «بال کیف» در آثار آنها به اندازهی اشعری نبوده است

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

(نک :همان ،ص

.)139-137

با این حال نظریهی «بال کیف» دو اشکال بزرگ دارد :ابهام در نظریهپردازی و تعطیل خرد در یهم ص ات؛
ابهام و اجمال در ایدهی «بال کیف» از آنجا ناشی میشود که مع قدان به آن ،از یکسو به ظاهرِ ص ات باور
دارند و از سوی دیگر ،به مان خویش ،با ذکر قید «بال کیف» ،خود را از ای ادن به وریهی تشبیه نجات
دادهاند ،درحا یکه در سخن اشعری که «ص ات خبری بر همان معنی حقیقی [در مقابل معنای مجازی] حمل
میشود ،اما کی یت ندارد» [برای نمونه دربارهی ص ت ید] موضوع از دو حال خارج نیست :یا اینکه «دست»
ه نمیشود ،و یا اینکه همچنان دارای ویژ یهای

ویژ یهای مادی را ندارد که دیگر به آن «دست»

«دست» است ،که بار دیگر مشکل تجسیم پیش میآید (علیزاده موسوی1393 ،ش.)103/2 :
در حقیقت مخا ت با قواعد منطقی از اشکاالت این نظریه است ،چرا که الزمهی آن اج ماع نقیضین است،
زیرا واژهی «ید» در ات بر هیئت و کی یت مخصوصی ایالق میشود و اثبات «ید» به معنای اوی ،ا زام
به هیئت و کی یت مخصوص است که م رادف دانس ن آن با «بال کیف» جمع میان نقیضین است (سبحانی،
1425ق.)37/2 :
از اینرو میان نظریهی «بال کیف» اشا عره و دید اه مجسمه یرق چندانی وجود ندارد و در حقیقت ،دید اه
اشاعره روی دیگر سکه ی تشبیه خداوند به مخلوقات است و به همین د یل است که اشاعره را به یور
معمول ،اهل تشبیه معرف میکنند (سجادی1357 ،ش.)402 :
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به د یل این اشکاالت ،بعدها برخی اشاعرهی م أخر نظیر غزا ی (م505.ق) و یخر رازی (م606.ق) از
ظاهر رایی ایرایی دوری جس ند و در پارهای از مسا ل به تأویل روی آوردند .بهیور مثال غزا ی مینویسد:
«بر هر مسلمانی واجب است که هنگام مواجهه با آیات موهم تشبیه ،خداوند را از داش ن جهت و جسمیت
تنزیه کند و هر اه یرد عامی کلمهی «ید» را شنید ،باید مع قد باشد که خداوند جسم نیست و اندام و عضوی
به نام «ید» ندارد و باید «ید» به معنایی تعبیر شود که ایاده ی جسمیت نکند ،برای مثال آن را به معنای
«قدرت» ت سیر کند و چنانچه از عهدهی این کار بر نیاید ،باید دربارهی ت سیر آن سکوت کند و بر او واجب
نیست معنای آیه را ب همد» (غزا ی1406 ،ق.)63 :
را به ذات ،رحمت ،غضب ،وعد و وعید خداوند (رازی1401 ،ق 18/8 :و  ،)143/12ص ت «وجه» را به
ل
ذات و حقیقت خداوند (همان 127/25 :و « ،)106/29ساق» را به سخ ی امر (همان« ،)94/30 :بسط و غ َّ
ید» را به جود و بخل (همان ،)46/12 :و در مواردی نیز ص ات «اس وام»« ،عین» و «ید» را به ترتیب به
«اس یالم»« ،عنایت» و «قدرت» تأویل کرده است (همان)16-14/17 :
نک های که دربارهی رویکرد اشاعرهی م أخر باید به آن اشاره کرد این است که به رغم تأکید بر ضرورت
تأویل ظهورات مخا ف اد هی قطعی عقلی ،اما در مسئلهی رؤیت ا هی و ت سیر آیات حاکی از رؤیت ،اد هی
نقلی را مالک تحلیل قرار داده و اد ه ی عقلی عدم امکان رؤیت خداوند و وازم محال آن را توجیه کرده و
کایی ندانس هاند و در جمع اد ه ،به ن ی رؤیت در دنیا و اثبات آن در آخرت نظر دادهاند .در واقع مسئلهی
رؤیت ا هی نقطه ی مش رک رویکرد اشاعره با سل یه است که نشان میدهد عقل روی آنها در محدودهی

رویکردهای کالمی مختلف در مواجهه با مسئلهی تأویل

یخر رازی نیز در مواضع مخ ل ی از ت سیر خود ،به تأویل ص ات خبری پرداخ ه است ،چنانکه ص ت «ن س»

ن ایا اد هی نقلی است (اسعدی و ییبحسینی1390 ،ش.)191 :

 -3-2وهابیان پیرو ابن تیمیه
با بررسی دید اه وهابیان دربارهی ص ات خبریه ،مشخ

میشود که آنها تحت تأثیر آرای ابنتیمیه

(م728.ق) ،دید اهی م اوت با اهل حدیث و اشاعره دارند .رویکرد آنها دقیقاً مطابق با دید اه اهل تجسیم
است ،با این ت اوت که برای دوری از شا بهی تشبیه ،از قاعدهی «بال کیف» مطابق با قرا ت ابنتیمیه که
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مع قد بود« :کی یت وجود دارد ،اما چگونگی آن برای ما روشن نیست» (ابنتیمیة1426 ،ق )164/13 :اس اده
کردهاند .بر این اساس وهابیان به اثبات معنای ظاهری ص ات خبری و ت ویض کی یت آنها قا لاند ،درحا ی
که اصحاب حدیث و اشاعره ضمن اثبات ظی ص ات خبری ،به ت ویض معانی آنها بدون وجود هیچ ونه
کی یت مع قدند و بهنوعی از وازم جسمانیت یرار کردهاند (میراحمدی1394 ،ش141 :و.)142
بهیور مثال اهل حدیث و اشاعره در خصوص ص ت «اس وام» ،ضمن اثبات ظ اس وام برای پرورد ار،
معنای آن را ت ویض میکنند و می ویند « :خداوند بدون کی یت و بدون تکیه بر امری ،بر عرش خود جای
ری ه است» (اشعری1977 ،م116 :و ،)117در حا یکه وهابیان «اس وام» را به معنای حقیقی و اوی کلمه
که اس قرار یا جلوس بر عرش است دانس هاند ،هرچند چگونگی جلوس و اس وام بر عرش را مجهول میدانند
(ابن عبدا وهاب ،بیتا.)199 :

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 -4رویکرد تنزیهی معتزله
مع ز ه در روش تأویلی خود به دنبال آن بودند که از خطاهای دو جریان ظاهر را و باین را در ت سیر
دوری جویند .جریان ظاهر را که در عصر واصل بن عطام ،توسط مقاتل بن سلیمان(م150.ق) نمایند ی
میشد ،به شدت پایبند معنای ظی م ون بودند و تأویل را نمیپذیری ند ،تا حدی که به تشبیه ری ار آمدند
(نک :ا شیخ1382 ،ش .)75-73 :ظاهر ًا عامل اصلی رایش ت سیر مع ز ه به جنبههای ادبی که به وضوح در
ت سیر کشاف دیده می شود ،همین رویارویی آنان با جریان ظاهر را و احساس ضرورت مطا عات ادبی زبانی
جهت تبیین و توجیه اصل تأویل در آیات م شابه بوده است (اسعدی1392 ،ش .)25 :جریان باین را که
توسط حارث محاسبی(م234.ق) نمایند ی می شد نیز ،مورد نقد جدی مع ز ه قرار ریت .مشکل اصلی این
جریان از منظر مع ز ه این بود که م ون وحیانی را نمادهایی رازآ ود میدانس ند که یهم و درک آنها محدود
به ایراد خاص است .همچنین به اع قاد باین رایان روش عقالنی مصون از خطا نیست و سهمی از تخیَّل
دارد ،در حا یکه شهود عریانی این امکان را میدهد که امر واقع را بیواسطه دریابیم (نک :ا شیخ1382 ،ش:
75و.)76
اما در مبنای عقلی کالمی مع ز ه« ،تأویل» از جایگاهی خاصی برخوردار است و یبق اصل ایراط ونهی تقدم
عقل بر شرع ،ظهورات قرآنی باید با اد هی عقلی سنجیده شوند و در موارد ناهمخوانی با عقل ،تأویل ردند.
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حضور بارز این موضوع را باید در س رهی آیاتی پیگیری کرد که ممکن است با اصول خمسه مع ز ه
ناساز اری ظاهری داش ه باشند و در اصطالح آنان م شابه تلقی شوند .در ادامه به یور نمونه به معریی «اصل
توحید» مع ز ه میپردازیم و مثالهایی از تأویل آیات م عارض با این اصل را بیان میکنیم.
 -4-1اصل توحید
مع ز ه اه مام ویژهای به اصل توحید داش ند ،به ونهای که به اهل توحید و مدایعان آن معروف بودند
(ا خیاط1413 ،ق .) 13 :مع ز ه ات اق نظر داش ند که او ین اصل از اصول خمسه که شخ

مکلَّف باید به

آن معریت یابد ،توحید است و ذا آن را بر دیگر اصول مقدم دانس ند (احمد1983 ،م .)23 :قاضی عبدا جبار
م وقف بر شناخت خداست و ا ر خدا شناخ ه شود امکان انجام شرعیات به ونهای که مس حق ثواب باشد،
یراهم خواهد شد.در عقلیات نیز مسئله همین ونه است ،یعنی ا ر خدا شناخ ه شود امکان انجام عقلیات
به ونهای که مس حق ثواب باشد ،یراهم میشود» (عبدا جبار1965 ،م(ب) .)33:ا ب ه باید توجه داشت که
خود این شناخت نیز جز از یریق عقل حاصل نمیشود (همو1965 ،م(ا ف).)88:
حال باید پرسید منظور مع ز ه از توحید-که شناخت آن را مقدم بر همه چیز و بر مکلف واجب میدانند،-
چیست؟ قاضی عبدا جبار علوم توحید را شامل شناخت ص ات خداوند و کی یت آنها دربارهی خداوند
میداند (عبدا جبار1965 ،م(ا ف)128 :و.)129
بر این اساس ،مع ز ه مع قد به وحدانیت خدا بودند و او را قدیم و غیر او را محدث میدانس ند (ا خیاط،
1413ق .)5 :آن ها با هر مذهب م عارض با وحدانیت ،از قبیل شریک قا ل شدن برای خدا یا تشبیه خدا به

رویکردهای کالمی مختلف در مواجهه با مسئلهی تأویل

در اینباره مینویسد « :تا خدا شناخ ه نشود ،عمل به شرعیات ممکن نخواهد بود ،زیرا شناخت شرعیات

خلق یا تشبیه خلق به خدا مبارزه میکردند.
مسا ل و مباحث مورد نظر مع ز ه در باب توحید بسیار س رده است و حجم انبوهی از ک ابهای آنها و
مخا انشان را به خود اخ صاص داده است که بررسی ت صیلی آنها از حیطهی این مقا ه خارج است .از
این رو در این بخش صریاً به بررسی اجما ی سه مسئله از مباحث توحیدی مع ز ه یعنی  )1ص ات ا هی)2 ،
خلق قرآن و  )3ن ی تشبیه و تجسیم خداوند میپردازیم:
 -4-1-1صفات الهی
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در قرآن کریم اوصاف بسیاری برای خدا بیان شده است که مع ز ه این ص ات را از ذات قدیم ا هی جدا
میدانند .واصل بن عطام می وید « :هرکس قا ل به ص ی قدیمی برای خدا شود ،در واقع قا ل به دو خدا
شده است» (شهرس انی1364 ،ش.)60/1 :
پیروان واصل بن عطام نیز هر کدام بر یبق قرا ی خاص ،به ن ی قدیم بودن ص ات ا هی پرداخ ند .برخی
از آنها تحت تأثیر یالس هی یونان ،زا د بودن ص ات را بر ذات ن ی کردند و

ند« :إناا عا مٌ بذاته ،قاد ٌر

بذاته ،حیٌّ بذاته ،ال بعلمٍ و قدرةٍ و حیاةٍ ،هی ص ات قدیمة و معان قا مة به ،ألنه و شارَکَ هُ ا ص ات یی ا قدم
ا ذی هو أخ

ا وصفَ ،شارَ َک هُ یی اإل هیة» (همان )57/1 :بسیاری از مع ز ه نیز همین تقریر را پذیری ند و

قا ل شدند به اینکه« :إناا عا ٌم بِذا ِتهِ ال بِعلمٍ زا ٍد عَلَی ذا ِتهِ» (جاراا1974 ،م.)65 :
اما ابوا هذیل ا عالف (م.حدود230ق) قرا ت دیگری از این بحث ارا ه کرد که آن نیز تحتتأثیر روش یالس ه

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

بود .وی ت« :إنَّااَ عا مٌ بِعِلمٍ و عِلمُهُ ذاتُهُ ،قادرٌ بِقدرةٍ و قُدرَ ُتهُ ذاتُهُ ،حَیٌّ بِحَیاةٍ و حَیاتُهُ ذاتُهُ» (شهرس انی،
1364ش .) 64/1 :معنی این جمله این است که علم خدا ،خود خداست و قدرت خدا نیز خود اوست
(ا خیاط1413 ،ق.)75 :
ت اوت این دو قول در این است که کسانی که

ند« :إناا عا مٌ بِذاتِهِ ال بِعِلمٍ زا دٍ عَلَی ذاتِهِ» ،در واقع

ص ات را از خداوند ن ی کردند ،در حا یکه ابوا هذیل ا عالف ص ات مذکور [علم ،قدرت و حیات] را عین
ذات خدا میداند (جاراا1965 ،م .) 65 :دید اه ابوا هذیل با ان قاداتی از سوی مخا ان مواجه شد ،اما
ابوا حسین ا خیاط (م.بعد از 300ق) در برابر این ان قادات به دیاع از وی میپردازد و مینویسد« :إن اباا هذیل
ما صَاَّ عِندَهُ أنااَ عا مٌ یی ا حقیقة ،و یَسَدَ عِندَهُ أن یَکونَ عا ماً بِعِلمٍ قَدیمٍ عَلَی ما قا َ هُ ا ناب ةُ ،و یَسَدَ عِندَهُ
صاَّ عِندَهُ أنه عا ِ ٌم بِنَ سِهِ» (ا خیاط1413 ،ق .)75 :ابوا هذیل
أن یکونَ عا م ًا بِعِلمٍ مُح َدثٍ َعلَی ما قا َ هُ ا رایضةَُ ،
نیز در تأیید دید اه خود ،به آیهای اس ناد می کند که معنای آن مورد قبول تمام اهل توحید است و آن اینکه
مقصود از «وجه» در آیهی «إنما نُطعِمُکُم ِوَجهِاا» (االنسان« )9/اا» است .زیرا بطالن اینکه خداوند وجهی
داش ه باشد که جز ی از او باشد یا اینکه وجه ،ص ی قدیمی برای خدا باشد ،روشن است .بنابراین همانیور
که مقصود از «هذا وجه األمر» و «هذا وجه ا رأی»« ،هذا األمر ن سه» و «هذا هو ا رأی ن سه» است ،یبق این
قیاس میتوان ن یجه ریت که «إنَّ عِلمَااِ هُوَ ااُ» و «إنَّ وَجهَااِ هُوَ ااُ» (همان.)76 :
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دید اه دیگری که در میان مع ز ه وجود دارد ،دید اه کسانی است که ص ات سلبی را از خداوند ن ی میکنند
و خداوند را عا م با ذات می دانند که در رأس این روه ،ابراهیم بن سیار ا نَظَّام (م221.ق) قرار دارد .وی
ا عا مٌ ،اثباتُ ذاتِهِ و و نَ ی ا جهلِ عَنهُ ،و معنی قادرٌ اثباتُ ذاتِهِ و نَ ی ا عَجزِ عَنهُ،
می وید« :معنیا قولِ إنَّا َ
و معنی حَیٌّ اثباتُ ذاتِهِ و َن ی ا موتِ عَنهُ ،و هَکذا یی سا ِرِ ا صِّ ات» (اشعری1400 ،ق166/1 :و.)167
بنابراین همانیور که مشاهده میشود ،تمامی بزر ان مع ز ه با وجود اخ الف در تعابیر ،هدیی واحد را دنبال
می کنند و آن دیاع از وحدانیت خدای تعا ی ،اثبات ذات واحد خداوند بدون ترکیب و تقسیم ،و ن ی ِق َدم و
اس قاللِ ص ات ،از ذات خداست .زیرا چنانچه ص ات را وجودی مس قل ورای ذات بدانیم ،این موضوع به
قاضی عبدا جبار در ک اب ا مانی تقسیمبندیای برای ص ات ا هی ارا ه میکند که به روشن شدن این بحث
و درک به ر آن کمک شایانی میکند .وی می وید « :برخی ص ات در همه حال بر خدا واجب است مثل
عا م و قادر ،برخی ص ات در همه حال بر خدا محال است مثل م حرک و ساکت و دیگر اعراض و جواهری
که مخصوص غیر اوست ،برخی ص ات در ازل بر او محال بوده و بعد از آن جایز شده است مثل تمام
ص ات ایعال ،مانند محسن ،م ضَّل ،رازق و خا ق .محال بودن این ص ات در ازل ،محال بودن ابدی آنها را
الزم نمیآورد» (عبدا جبار1962 ،م.)136/7 :
بنابراین بر یبق این سخن و سایر اقوال پیش

ه میتوان ن یجه ریت که از نگاه مع ز ه ،چهار ص ت علم،

قدرت ،حیات و قِدم ،ص اتِ ذات خدا هس ند که در هرحال بر خدا واجب بوده و در واقع همان ذات
خداوند هس ند؛ در مقابل ،ص اتِ یعل قرار می یرند که در ازل بر خداوند محال بوده و بعد از آن جایز

رویکردهای کالمی مختلف در مواجهه با مسئلهی تأویل

تعدد قدمام و شرک به خدا میانجامد.

شدهاند .مثل محسن ،م ضل ،رازق ،خا ق و م کلم (کالم) (نک  :ابوزید1391 ،ش88/و89؛ .)100
 -4-1-2خلق قرآن
سخن از خلق یا قِدَم قرآن از یروعات مسئلهی ص ات ا هی محسوب میشود که در یول تاریخ اسالمی
همواره صحنه ی مجادالت علمی و مناقشات سیاسی و اج ماعی بوده است .زهدی حسن جاراا ،یرح این
موضوع در جامعهی اسالمی را ناشی از تأثیرات یهودیان و مسیحیان بر جامعهی اسالمی میداند .به اع قاد
وی قول به خلق قرآن تحت تأثیر یهودیان که مع قد به خلق تورات بودند بیان شده و قول به قِدَم قرآن نیز
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تحت تأثیر مسیحیان که کلمة اا (حضرت عیسی) را قدیم میدانس ند ،بیان ردیده است (جاراا1974 ،م:
75و.)76
همانیور که در بحث از ص ات ا هی بیان شد ،برخی ص ات در ازل بر خداوند محال بوده و بعد از آن جایز
شدهاند که به آنها ص ات ایعال

ه میشود ،از جملهی این ص ات ،کالم ا هی است که برخی از بزر ان

مع ز ه ،آن را از مقو هی اَجسام(جسم) و برخی دیگر از مقو هی اَعراض( َعرَض) میدانند که الزمهی اع قاد
به هریک از این دو دید اه ،مخلوق دانس ن کالم ا هی است .زیرا هم اَجسام و هم اَعراض ،مخلوق و مُحدَث
هس ند (همان .)77 :مع ز ه قول به قدم قرآن را به این د یل که الزمهی آن اع قاد به وجود دو قدیم است،
م عارض با وحدانیت دانس ند و با مع قدان به آن به شدت برخورد کردند که به ماجرای محنة انجامید .در

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ماجرای محنة که در زمان مأمون آغاز شد و در خالیت مع صم و واثق(218-234ق) نیز ادامه یایت ،علمام
و کار زاران دو ت ،مورد بازجویی قرار می ری ند و با شکنجه وادار به اع راف به خلق قرآن می ردیدند و
در صورت خودداری به زندان ایکنده میشدند (برای مطا عه بیش ر نک :جابری1995 ،م.)115-65 :
 -4-1-3نفی تشبیه و تجسیم خداوند
مع ز ه هر ص ی را که مس لزم جسمانیت یا انسان ونه بودن خداوند است و در ظاهر م ون دینی به خداوند
نسبت داده شده است ،به معانی دیگر تأویل میبرند .از مهمترین مصادیق این دید اه ،ن ی «رؤیت خدا با
چشم در قیامت» است .اهل سنت اع قاد دارند که بهش یان در روز قیامت پرورد ارشان را میبینند ،ا ب ه نه
با قوهی موجود در همین چشم ،بلکه با قوهی اعطایی دیگری از سوی خدا (ابنحزم آند سی1416 ،ق:
 )34/2و در تأیید دید اه خود به آیاتی از قرآن اس ناد میکنند ،نظیر آیهی« :وُجوهٌ یَومَئذٍ ناضِرَةٌ إ ی رَبِّها
نا ِظرَةٌ» (ا قیامة22/و )23که منظور از «ناظرة» را «را یة» میدانند (اشعری1977 ،م« ،)37 :رَبِّ أرِنیأنظُر إ َیک»
(االعراف )143/که به د یل عصمت انبیام ،جایز نمیدانند که موسی چیزی را از پرورد ارش بخواهد که
میداند محال است (اشعری1977 ،م41 :؛ بادادی2003 ،م 82 :؛ شهرس انی1425 ،قَ « ،)206 :تحِیَّ ُهُم یَو َم
یَلقَونَ ُه سَالمٌ» (االحزاب )44/که مع قدند مومنان هنگام مالقات پرورد ارشان او را میبینند (اشعری1977 ،م،
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ص« ،)46کَلَّا إ َّنهُم عَن رَبِّهِم یَومَئِذٍ َمَحجوبون» (ا مط ین )15/که مع قدند هنگامی که کایران از رؤیت
پرورد ار محروماند ،مؤمنان در بهشت از رؤیت او بهرهمند میشوند (همان25 :و.)46
عالوه بر این آیات به حدیثی از پیامبر نیز اس ناد میکنند که دال ت بر رؤیت پرورد ار دارد؛ قیس بن حازم
از جریر روایت کرده که ت« :کُنَّا جُلوساً عند ا نبی ،إذ نَ َظرَ إ ی ا قَمَرِ َیلَةَ ا بَدر قال إنَّکم سَ َرَونَ رَبَّکَم کما
تَرونَ هذا ا قَ َمرَ ال تُضامَّونَ یی رُؤیَ ِه» (بخاری1981 ،م139/1 :؛ 48/6؛ .)179/8
در مقابل ،مع ز ه رؤیت خدا با چشم در قیامت را رد میکنند و اع قاد به این امر را موجب تجسیم خدا

مع ز ه روایات دالَّ بر رؤیت خدا را به د یل ضعف سند و کذب روات آن مردود میدانند ،به یور مثال
هنگامی که احمد بن حنبل در جریان محنة به حدیث جریر اس ناد کرد ،مع صم عباسی به قاضی احمد بن
ابی دؤاد ت :دربارهی حدیث مورد اس ناد ابن حنبل چه می ویی؟ قاضی ت :او به حدیثی اس ناد میکند
که راوی آن قیس بن حازم ،اعرابی است که سرپا ادرار میکند(1ابن ا جوزی1930 ،م391 :و.)392
هم چنین در مواجهه با آیاتی که ظاهرشان بر رؤیت خدا دال ت دارد ،با مَجاز دانس ن آیه ،اقدام به تأویل آن
میکنند .به یور مثال آیهی «وُجوهٌ یَومَئذٍ ناضِرَةٌ إ ی رَبِّها ناظِرَةٌ» (ا قیامة22/و )23را به چند ونه تأویل
کردهاند:
)1منظور از «ناظرة» نظر ان ظار است و نه نظر رؤیت (اشعری1977 ،م )2 .)37 :کلمهی «ثواب» به عنوان
مضاف برای «رب» در تقدیر است و معنای آیه بدین ونه است« :إ ی ثَوابِ رَبِّها نا ِظرَةٌ»(همان39 :و)3 )40

رویکردهای کالمی مختلف در مواجهه با مسئلهی تأویل

میدانند و در تأیید دید اه خود به آیهی «التُد ِرکُهُ األبصا ُر وَ هُوَ یُدرِکُ األبصارَ» (االنعام )103/اس ناد میکنند.

کلمهی «إ ی» حرف جر نیست ،بلکه اسم و م ردِ کلمهی «اآلالم» به معنی نعمت و در جایگاه م عولٌ به است.
بدین ترتیب معنای آیه «نِعَمَ رَبِّها من ظرةٌ» است (ابن حزم آند سی1416 ،ق.)35/2 :
از دیگر آیاتی که جمود بر ظاهر آنها موهم تجسیم است ،آیاتی هس ند که م ضمن جهت و مکان برای خدا
هس ند که مع ز ه با مَجاز دانس ن این آیات ،اقدام به تأویل آنها کردهاند .به یور مثال واژهی «کرسی» در
آیهی «وَسِعَ کُرسِ ُّیهُ ا سَّماواتِ َو األرضَ»(ا بقرة )255/را به علم خدا تأویل کردهاند (ابنق یبة دینوری ،بیتا:
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ش اس َوَی» (یه )5/را به اس یالم ،ملک و قهر(اشعری،
 )64؛ واژهی «اس وی» در آیهی «ا رَّحمنُ عَلَی ا عَر ِ
1977م )108 :یا به قصد کردن و روی آوردن خدا به آیرینش عرش تأویل کردهاند (ابن قیم جوزیه1418 ،ق:
44و.)488
هم چنین آیاتی که بیانگر یوقیت ،مجیم و معیت خداوند است نیز توسط مع ز ه تأویل ردیده است ،زیرا
ظاهر آنها بر جهت داش ن ،م حرک بودن و مجاورت خدا با انسانها دال ت دارد .به یور مثال ،یوقیت در
آیهی« :یَخایونَ رَبَّهُم مِن یَوقِهِم» (ا نحل )50/را به معنای برتری و یضل خدا بر عرش میدانند ،همانیور
که

ه میشود« :األمیرُ یَوقَ ا وَزیر» و «ا دَّینارُ یَوقَ ا دِّرهَم» (ابن قیم جوزیه1418 ،ق)501 :؛ آمدن خدا در

ن ا اَمامِ» (ا بقرة )210/را به آمدن
ل مِ َ
ا یی ظُلَ ٍ
آیات« :وَ جا َم رَبُّکَ» (ا جر )22/و «هَل یَنظُرُونَ إ َّا أن یَأتِ َیهُمُ ا ُ

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

امر پرورد ار تأویل بردهاند(همان ،ص)464؛ و همراهی خدا در آیات« :وَ هُوَ مَعَکُم أینَ ما کُن ُم» (ا حدید،)4/
«إنَّ ااَ مَعَ ا َّذینَ اتَّقَوا» (ا نحل )128/و «إنَّنی مَعَکُما أسمَعُ و أرَی» (یه )46/را به معنای علم و نصرت و
تأیید خدا دانس هاند (ابن قیم جوزیه1418 ،ق.)619 :
از دیگر آیاتی که ظاهر آنها بیانگر جسمانیت خداست و ذا معنای آنها توسط مع ز ه به تأویل برده شده،
آیاتی است که به وجه ،ید ،جنب ،عین ،سمع و بصر برای خداوند اشاره دارند .بهیور مثال در دو آیهی« :وَ
یَبقَی وَجهُ رَبِّکَ ذوا جَاللِ وَ اإلکرام» (ا رحمن )27/و «کُلُّ شَیمٍ ها ِکٌ إ َّا وَجهَهُ» (ا قص

 ،)88/برخی از

مع ز ه واژهی «وجه» را زا د دانس ه و معنای آیه را «وَ یَبقَی رَ ُّبکَ» می دانند .برخی دیگر نیز ،آن را به ثواب
ا یَوقَ أیدیهِم» (ا ا)10/
یا عقاب خدا معنا میکنند (ابن قیم جوزیه1418 ،ق)531 :؛ همچنین در آیهی« :یَدُا ِ
و آیات مشابه آن ،واژهی «ید» را به قدرت یا نعمت خدا تأویل میبرند (اشعری1400 ،ق)218 :؛ در آیاتی
ا سَمیعٌ بَصیرٌ» (ا حا )75/یا «تَجری بِأع ُینِنا»
که از سمع ،عین و بصر برای خدا یاد شده ،مانند« :إنَّا َ
(ا قمر ،)14/این واژهها را به علم خدا معنا میکنند(اشعری1400 ،ق218 :؛ همو1977 ،م)157 :؛ و آنجا که
از «جنباا» یاد شده« :أن تَقولَ نَ سٌ یا حَس َرتَی عَلَی ما َیرَّیتُ یی جَنبِ ااِ» (ا زمر )56/نیز آن را به «أمر
اا» تأویل میبرند (اشعری1400 ،ق.)218 :
 -5رویکرد تنزیهی امامیه
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در مذهب امامیه بر مبنای روایات اهل بیت(علیهما سالم) ،بر ضرورت تنزیه ساحت ا هی از تشبیه و تجسیم
و توصیفهای بشری و ن ی ت اسیر ظاهر رایانه تأکید میشود .نمونهای از تأویل ص ات خبری خداوند در
قرآن کریم از منظر امامیه ،تأویلی است که عالمه یبایبایی دربارهی دو مسئلهی اس وای خدا بر عرش و
رؤیت ا هی1ارا ه داده است.
ایشان ذیل آیهی  5سورهی یه« :ا رَّحمانُ عَلَی ا عَرشِ اس َوَی» ،پس از بیان روایاتی از اهل بیت (علیهما سالم)
دربارهی مسئلهی اس وای خدا بر عرش ،مینویسند« :عرش جایگاهی است که زمام امور و احکام صادره از
پادشاه از آن سرچشمه ری ه و بدان باز می ردد و آن جایگاه بهصورت تخ ی است قبهدار ،مرت ع و دارای
« َیسَ کَمِثلِهِ شَیمٌ» و آیهی  159سورهی صایات« :سُبحانَااِ عَمَّا یَصِ ونَ» ،بر ن ی جسمیت و خصوصیات
آن از خدای تعا ی دال ت دارند .بنابراین باید ویژ یهای ظاهری از م هوم عرش نادیده ری ه شود و اصل
معنا ،یعنی مقام و جایگاهی که احکام جاری در نظام هس ی از آن صادر میشود ،باقی بماند» (یبایبایی،
1417ق.)129/14 :
ض یىِ سِ َّ ِة أیَّا ٍم ثُمَّ
ق ا سَّماواتِ وَ األَر َ
عالمه همچنین ذیل آیهی  54سورهی اعراف« :إِ َّن رَبَّکُمُ ا َّلهُ ا َّذِب خَلَ َ
اس َوَب عَلَى ا عَرشِ »...به نقد رویکردهای مخ لف کالمی دربارهی موضوع اس وای خدا بر عرش پرداخ ه،
و عالوه بر نقد رویکرد مشبهه ،دو رویکرد تأویلی را نیز به نقد میکشد که یکی عرش را یلک نهم محیط
به عا م جسمانی میداند که در حقیقت تحمیل قواعد هیئت بطلمیوس بر قرآن کریم است و دیگری ،اس وای
ا هی بر عرش را تعبیری صریاً کنایه ای از اس یالی خدا بر عا م خلقت یا کنایه از شروع در تدبیر امور عا م
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پایههایی از چوب یا یلز که پادشاه روی آن مینشیند .اما محکمات قرآنی مانند آیهی  11سورهی شوری:

دانس ه است .رویکرد نخست با ابطال نظریهی هیئت قدیم منسوخ شت ،اما رویکرد اخیر نیز هرچند در
کلیت خود قابل دیاع است ،و ی از نگاه دقیقتر باید ت :این تعبیر کنایی منایاتی با وجود حقیق ی خارجی
ندارد که عنایت ظی آیه بدان معطوف باشد ...به تعبیر دیگر آیهی...« :ثُمَّ اس َوَب عَلَى ا عَرشِ »...علیرغم
اینکه تمثیلی است حاکی از احایهی تدبیری خدا نسبت به ملک خویش ،بر مرحلهای حقیقی نیز دال ت دارد

 - 1برای آگاهی از دیدگاه عالمه طباطبایی دربارهی مسئلهی رؤیت الهی نک :طباطبایی1417 ،ق،258-256 ،241-237/8 :
.268-262
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که همان مقام و منز ی است که زمام تمام امور مخ لف و م کثر در آن تمرکز مییابد ...در ن یجه عرش
مصداقی خارجی دارد و صریاً نقش تمثیلی در این عبارت ای ا نمیکند (همان.)159-153/8 :
بنابراین رویکرد امامیه علیرغم بهره یری از عقل رایی ،ام یازهایی بر دیگر مذاهب کالمی نظیر مع ز ه دارد
که د یل آن بهره یری از اقیانوس بیکران و نام ناهی روایات اهل بیت(علیهما سالم) است.
نتیجهگیری
 .1دو رویکرد عمده کالمی در مواجهه با مسئلهی تأویل عبارتند از :ا ف) رویکرد تشبیهی که با اساس قرار
دادن ظاهر آیات و روایات ،ص ات خداوند را بدون تأویل حمل بر ظاهر میکند .و ب) رویکرد تنزیهی که
با پرهیز از اظهار نظر دربارهی چگونگی کی یت ص ات یا با بهره یری از تأویل ،سعی در تنزیه ذات باری
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تعا ی دارد.
 . 2پاینبدی به رویکرد تشبیهی و عدم اس اده از تأویل ،م اسد بزر ی را در یهم قرآن در پی دارد که از
مهمترین آن ها زوم اع قاد به تجسیم و تشبیه خداوند به مخلوقات است که با محکمات قرآنی در تعارض
است.
 .3رویکرد تنزیهی ،خود شامل سه قرا ت اهل ت ویض ،مع ز ه و امامیه است؛ اهل ت ویض ضمن اثبات
ص ات و با ارا هی نظریهی «بال کیف» ،از هر ونه اظهار نظر دربارهی چگونگی و کی یت ص ات تجسیمی
اج ناب کرده و علم آن را به خداوند وا ذار میکنند که خود به دو دس ه تقسیم میشوند :ا ف) اهل حدیث
و اشاعره و ب) وهابیان پیرو ابن تیمیه که ا ب ه دقت در نظریهی «بال کیف» نشان میدهد که میان این نظریه
و دید اه مجسمه یرق چندانی وجود ندارد و عمالً این نظریه روی دیگر سکهی تشبیه خداوند به مخلوقات
است.
 . 4مع ز ه در رویکرد تنزیهی خود ،عالوه بر تأویل آیات مخا ف با اصول یکری خود مانند ان ساب «وجه»
و «ید» به خداوند ،با ایراط نمودن در بهره یری از تأویل ،موضوعات یراوانی را بهصرف اس بعاد عقلی ،از
معنای ظاهری و حقیقی آنها دور نموده اند ،مانند ن ی سحر ،انکار تأثیر جن ،عذاب قبر ،نکیر و منکر ،میزان،
صراط ،معراج و ...که این ایراط در اصا ت بخشیدن به عقل ،قابل قبول نیست.

94

 .5در رویکرد تنزیهی امامیه در کنار توجه به عقل ،بهره یری از روایات معصومان(ع) موجب دوری از
ایراط رایی مع ز ه شده است .ذا به صرف یراعقلی بودن موضوعی ،دست به تأویل آن زده نمیشود و تنها
در مواردی از تأویل اس اده می ردد که ظاهر آیات با محکمات قرآنی و عقلی در تعارض باشد.
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 .1ابن تیمیة ،احمدبنعبدا حلیم1426( .ق) .مجموعة ا اوی ،ریاض :دارا ویام.
 .2ابن ا جماعة ،محمد بن ابراهیم بن سعداا1990( .م) .ایضاح ا د یل یی قطع حجا أهل ا عطیل ،قاهرة:
دارا سالم.
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ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

تحقیق محمد خلیل هراس ،قاهرة :مک بة ا کلیات االزهریة.
 .6ابن عبدا وهاب ،عبدا رحمن( .بیتا) .ک اب ا وحید ،ریاض :مطابع ا ریاض.
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 .14بخاری ،محمد بن اسماعیل1981( .م) .صحیا ا بخاری ،بیروت :دارا کر.
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 .15بخش علوم قرآنی و حدیث1377( .ش)« .ابن خزیمة» ،دا رة ا معارف بزرگ اسالمی ،جلد ،3ص 416-
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 .23رازی ،یخرا دین1401( .ق) .م اتیا ا ایب ،بیروت :دارا کر لطباعة و ا نشر و ا وزیع.
 .24زاهد ،عبداألمیر2013( .م)« .ا عقالنیة و ا أویل یی ا کر ا دینی ا معاصر» ،مجلة مرکز دراسات ا کویة،
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 .29شهرس انی ،عبدا کریم1425( .ق) .نهایة االقدام یی علم ا کالم ،تحقیق احمد یرید مزیدی ،بیروت:
دارا ک ب ا علمیة.
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 .31یبایبایی ،سیدمحمدحسین1417( .ق) .ا میزان یی ت سیر ا قرآن ،قم :دی ر ان شارات اسالمی.
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 .32یبری ،محمد بن جریر1995( .م) .جامع ا بیان عن تأویل آی ا قرآن ،تحقیق ا شیخ خلیل ا میس ،بیروت:
دارا کر.
 .33عبدا جبار (قاضی)1965( .م-ا ف) .شرحاالصول ا خمسة ،تحقیق عبدا کریم عثمان ،قاهرة :مک بة وهبة.
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ا مؤسسة ا مصریة ا عامة ل أ یف و ا نشر.
 .35عبدا جبار (قاضی) 1962( .م) .ا مانی یی ابواب ا وحید و ا عدل ،تحقیق جورج قنواتی ،قاهرة :ا دار
ا مصریة.
 .36علیزاده موسوی ،مهدی1393( .ش) .سل ی ری و وهابیت :مبانی اع قادی ،قم :آوای منجی.
 .37غزا ی ،ابوحامد محمد بن محمد1406( .ق) .ا جام ا عوام عن علم ا کالم ،تصحیا ا مع صم باا بادادی،
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 .38یارابی ،ابونصر1381( .ش) .إحصام ا علوم ،ترجمهی حسین خدیوجم ،تهران :شرکت ان شارات علمی
و یرهنگی.
 .39قصاب ،و ید 1985( .م) .ا راث ا نقدی و ا بالغی لمع ز ة ح ی نهایة ا قرن ا سادس ا هجری ،ا دوحة:
دارا ثقایة.
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ج  ،14ص .387-380
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Zarkashi, one of the Sunni critics, considers the Shiite interpretations to be contrary
to reason and sharia due to the interpretation of many verses on the Imams (as) and
cites a number of Shiite interpretations to confirm his opinion and considers them
incorrect. . In this regard, after examining his views on the ventricle and interpretation,
examples of Shiite esoteric interpretations will be based on narrations and in
accordance with the criteria of ventricular authenticity and Sunni interpretation. The
findings of the research are that the main Shiite interpretations are of the type of Jari
and Tabbiyyah, which are indicated by narrations and are also approved by the Sunnis,
and in some cases the verse has different examples; Including: 1- Expressing a special
instance: In some verses, both the cause of revelation and its instances are special;
Like the verses of Velayat, the first of the matter ... 2- Expression of general instance:
Word and meaning have the authority to accept multiple instances. 3- Explaining the
example of atom and perfection: The verse has several examples that do not have the
same rank and some of its people are in a higher rank. Therefore, an attempt is made
to analyze the Shiite interpretations in order to clarify the interpretations of the verses
on the Ahl al-Bayt (AS).
Keywords: Shiite interpretations, Sunni interpretations, esoteric interpretations,
Zarkashi, Jerry and adaptation, ventricular criteria.
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دوفصلنامه پژوهشنامه تأویالت قرآنی
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تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی
1

قنبری ،مرضیه

2

دیاری بیدگلی ،محمدتقی

:1400/05/03تاریخ دریافت

چکیده

:1400/08/23تاریخ تصویب

زرکشی از من قدان اهل سنت ،تأویالت شیعه را به د یل تأویل بسیاری از آیات بر ا مه(ع) ،مخا ف
با عقل و شرع دانس ه است و برای تأیید نظر خود به تعدادی از تأویالت شیعه اس ناد میکند و آنها را
نادرست می داند .در این راس ا پس از بررسی دید اه وی در مورد بطن و تأویل به نمونههایی از ت اسیر

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

باینی شیعه ،بر مبنای روایات و منطبق با معیارهای صحت بطن و تأویل اهلسنت پرداخ ه خواهد شد.
یای ه های حاصل از پژوهش این است که عمده تأویالت شیعه از نوع جری و تطبیق است که روایاتی دال ت
بر آن دارند و مورد تأیید اهل سنت نیز هس ند و در مواردی نیز آیه دارای مصادیق مخ ل ی است؛ ازجمله:
 -1بیان مصداق خاص :در برخی آیات ،هم سبب نزول و هم مصادیق آن خاص است؛ مانند آیات مباهله،
والیت -2 ...بیان مصداق عام :ظ و معنا صالحیت پذیرش مصادیق م عدد را دارد -3 .بیان مصداق أتم و
أکمل :آیه مصادیق م عددی دارد که دارای مرتبه یکسانی نیس ند و بعضی ایرادش در مرتبه باالتری قرار
دارند .بنابراین سعی بر آن است که به تحلیل و بررسی تأویالت شیعه پرداخ ه شود تا تأویالت آیات بر
اهلبیت(ع) روشن شود.
کلیدواژگان :تأویالت شیعه ،ت اسیر اهلسنت ،ت اسیر باینی ،زرکشی ،جری و تطبیق ،معیارهای بطن.

 -1دانش آموخته دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه قم marziyeh.ghanbari2020@gmail.com
 - 2استاد تمام دانشگاه قم mt_diari@yahoo.com
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مقدمه
زرکشی از من قدان اهل سنت ،تأویالت شیعه را بهد یل تأویل بسیاری از آیات بر ا مه(ع) ،مخا ف
با عقل و شرع دانس ه(زرکشی1410 ،ق )288/2 :و برای تأییدنظر خود به تعدادی از تأویالت شیعه اس ناد
نموده است .به عنوان نمونه تأویل آیه« :مرج ا بحرین یل قیان»(ا رحمن )19/را در مورد حضرتعلی(ع) و
یایمه(س) و تأویل آیه« :یخرج منهما ا لؤ ؤ و ا مرجان»(ا رحمن )22/را در مورد حسنین(ع) نادرست دانس ه
است (زرکشی1410 ،ق ،)288/2 :در این راس ا ،تحلیل تأویالت شیعه پاسخگوی ان قاد زرکشی خواهد بود.

 )20و آیات دال بر ت کر(نحل ،)44 /تدبر(نسام )82 /و تعقل(یوسف )2/انسانها در قرآن ،حاکی از وجود
الیههای معانی نه ه در آیات قرآن و نشانه جهانشمو ی آن است« .بطن» و «تأویل» اصلیترین رمز جاودانگی
و جامعیت قرآن در بس ر تحول زمان است که موجب شده قرآن پاسخگوی نیاز تمام انسانها در همه اعصار
باشد .ا ر دستیابی به م اهیم و مقاصد پنهانی آیات برای همه میسَّر بود ،تعلیم و تبیین پیامبراکرم(ص)
معنایی نداشت .از آنجاییکه قرآن تبیان هر شیئ است(نحل ،)89 /از یریی نیز آیات قرآن محدود است و
پاسخ وی تمام نیازهای بشر نیست ،باین قرآن بیانگر پاسخهای مردم در زمانهای دیگر است؛ همچنانکه
ن
در حدیثی از امامصادق(ع) به این مطلب اشاره شده است« :حَدَّثَنَا ُمحَمَّدُ بْنُ عِیسَى عَنْ أَبِی َعبْدِا َّلهِ ا ْمُؤْمِ ِ
عَنْ عَبْ ِد ا ْ َأعْلَى َموْ َى آ ِلسَا ٍم قَا َل سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِا لَّ ِه علیه ا سَّالم یَقُولُ وَ ا لَّهِ إِنِّی َأَعْلَ ُم کِ َابَ ا َّلهِ مِنْ أَوَّ ِهِ إِ َى

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

از دید اه قرآن کریم مخایب آیات قرآن تمام انسانهاست( :بقره ،185 /آل عمران ،138 /جاثیه/

ل
سمَامِ وَ خَبَرُ ا ْأَ ْرضِ وَ خَبَرُ مَا یَکُونُ وَ خَبَرُ مَا ُهوَ کَا ِنٌ قَالَ ا لَّ ُه یِیهِ تِبْیَانُ کُ ِّ
آخِرِهِ کَأَنَّهُ یِی کَ ِّی یِیهِ خَبَرُ ا َّ
شَی»(ص ار1404 ،ق .)19/1:امام(ع) در این حدیث با اس ناد به تبیان بودن قرآن بر هر چیزی ،به علم ا مه(ع)
بر اخبار آسمان و زمین و هر آنچه ات اق ای اده و خواهد ای اد ،اشاره نمودهاند .بنابراین با توجه به اینکه
مخایب آیات قرآن تمام انسانها در هر مکان و زمانی است ،نیازمند الیههای معانی نه ه در آیات قرآن
است تا با جاودانگی و هدای گری قرآن ساز ار باشد.
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بیان مصداقی در کالم معصومین(ع) ونههای مخ ل ی دارد(رضایی اص هانی1382 ،ش)133 :؛ از جمله-1 :
بیان مصداق خاص :در برخی آیات ،هم سبب نزول و هم مصادیق آن خاص است؛ مانند آیات والیت ،او ی
االمر -2 ...ب یان مصداق عام :ظ و معنا صالحیت پذیرش مصادیق م عدد را دارد -3 .بیان مصداق أتم و
أکمل :آیه مصادیق م عددی دارد که دارای مرتبه یکسانی نیس ند و بعضی ایرادش در مرتبه باالتری قرار
دارند؛ بنابراین سعی بر آن است که به تحلیل و بررسی تأویالت شیعه پرداخ ه شود تا تأویالت آیات بر
اهلبیت(ع) روشن شود .این پژوهش به روش توصی ی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که مراد
زرکشی از معنای بطن و تأویل چیست و چه ت اوتی با نظر م سران شیعه دارد؟ و چگونه میتوان به ان قاد
زرکشی بر ن ی تأویالت شیعه بر ا مه(ع)پاسخ داد؟ در این راس ا آیاتی به عنوان نمونه در پاسخ به

ار

زرکشی بیان خواهد شد.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ک اب ها و مقاالت مخ ل ی در موضوع تأویالت شیعه نگاش ه شده است؛ از جمله ک ابهای در این
زمینه میتوان به ک اب «ا أویل یی مخ لف ا مذاهب و اآلرام» نوش ه محمدهادی معریت اشاره نمود که در
آن به بررسی مباحث مربوط به تأویل پرداخ ه و از مواضع شیعه در زمینه تأویل براساس شبهات وارده دیاع
نموده است .ک اب «روشهای تأویل قرآن» نوش ه محمدکاظم شاکر از دیگر ک ابهاست که پس از بررسی
سیر تحول واژه تأویل و نظر م سران پیرامون این واژه ،یهمپذیری بطن و تأویل قرآن را مطرح نموده و
جری و تطبیقهای انجام شده در مورد اهلبیت و مخا انشان را تحلیل و بررسی کرده است .مقاالتی نیز در
زمینه تأویالت شیعه و شبهات وارده بر تأویالت شیعه مطرح شده است؛ مانند« :بررسی آرای ذهبی درباره
تأویل» نوش ه عبدا کریم بهجتپور در پژوهشنامه حکمت و یرهنم اسالمی .مقا ه «نقدی بر تأویلس یزی
ابنتیمیه» نوش ه محمدحسن محمدی مظ ر در پژوهشنامه مذاهب اسالمی ( ،)1394که به تبیین و نقد دید اه
ابن تیمیه در خصوص عدم تأویل ص ات خبری خداوند پرداخ ه است .باتوجه به اینکه در زمینه ان قادات
زرکشی پیرامون بطن و تأویالت شیعه پژوهشی انجام نشده است ،پژوهش حاضر از این حییث که به
پاس خگویی و نقد ان قادات زرکشی پرداخ ه است و با تبیین دید اه یریقین به این ادعا پاسخ داده است،
پژوهش جدیدی است که درخور توجه است.
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 .1تبیین دیدگاه زرکشی
زرکشی از اندیشمندان اهلسنت در معنای ظاهر و باین« ،ظاهر» قرآن را تالوت ،و «باین» آن را
یهم دانس ه است(زرکشی1410 ،ق ،)290/2 :در حا یکه یبق دید اه زرکشی در باب باین ،نمیتوان تمامی
بطون را صرف مراد ا هی از ظواهر آیات دانست؛ زیرا در مواردی پس از یهم مراد ا هی ،با تعمق و تدبر
بیش ر در آیات مخ لف ،میتوان به اس خراج اشارات و قواعدی پرداخت که شایس ه جاودانگی قرآن باشد.
زرکشی «تأویل» را باز شت شىم بهمعنای مح مل(زرکشی1410 ،ق )285/2 :و مراد از «ت سیر» را نیز علمی
 ) 105که علم به نزول آیه و سوره و قص

قرآنی ،ترتیب سورههای مکی و مدنی ،محکم و م شابه ،ناسخ

و منسوخ ،خاص و عام ،مطلق و مقید ،و مجمل و م صل است .از نظر زرکشی «ت سیر» در عرف علما،
آشکار ساخ ن معانی قرآن و بیان مقاصد آن است؛ چه از حیث ظ مشکل و غیر آن ،و چه از جهت معنای
ظاهر و غیر آن(زرکشی1410 ،ق .)285-284/2 :یبق این معنا ،تبیین معانی و یهم مقاصد ا هی با تکیه بر
علوم موردنیاز چون شأن نزول ،سبب نزول ،محکم وم شابه ،مکی و مدنیبودن آیه و ...بیان شده است ،این
معنا از «ت سیر» مشابه نظر وی در مورد «تأویل» است.
حرَیْنِ
زرکشی به شماری از تأویالت نادرست شیعه اس ناد میکند؛ از جمله تأویل آیهَ « :مرَجَ ا ْ َب ْ
یَلْ َقِیانِ» (ا رحمن )19/را در مورد امام علی(ع) و حضرت یایمه(س) ،و تأویل آیهَ « :یخْرُجُ ِمنْهُمَا ا لُّؤْ ُ ُؤ وَ

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

برای دستیابی به یهم ک اب ا هی و بیان معانی و اس خراج احکام آن دانس ه است(زرکشی1410 ،ق-104/1 :

ا ْمَرْجانُ»(ا رحمن ) 22/را در مورد امام حسن و امام حسین(ع) نادرست دانس ه است (زرکشی1410 ،ق:
حرَیْنِ یَلْ َقِیانِ* بَیْنَهُما َبرْ َزخٌ ال یَبْاِیانِ*
 .)288/2روایاتی از م سران شیعه و اهلسنت در تأویل آیاتَ « :مرَجَ ا ْبَ ْ
ج مِنْهُمَا ا لُّؤْ ُ ُؤ وَ ا ْمَرْجانُ»(ا رحمن )22-19/وارد شده است که در آن مراد از
خرُ ُ
یَبِأَیِّ آالمِ رَبِّکُما تُ َکذِّبان*یَ ْ
«بحرین» را امام علی(ع) و حضرت یایمه(س) ،و مراد از « ؤ ؤ و مرجان» را امام حسن و حسین(ع) تأویل
ن
کردهاند .سیویی از ابنعباس چنین آورده است« :أخرج ابن مَردویه عن ابنعباس یی قو ه« :مَرَجَ ا ْ َبحْرَیْ ِ
خرُجُ مِنْهُمَا ا لُّؤْ ُؤُ َو
یَلْ َقِیانِ» قال علی و یایمة« ،بَیْنَهُما بَرْزَخٌ ال یبْاِیانِ» قال :ا نبی صلى اا علیه و سلم« ،یَ ْ
ا ْمَرْجانُ» قال :ا حسن و ا حسین»(سیویی1404 ،ق ،)142/6 :آ وسی نیز همین روایت را از ابنمَردویه از
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ابنعباس آورده است(آ وسی1415 ،ق .) 106/14 :عالمه یبایبایی نیز این روایت را تأیید نموده و از نوع
روایات بطن شمرده است (یبایبایی1417 ،ق .)103/19 :روایات دیگری در ت اسیر اهلسنت از راویان
مخ لف در این باره نقل شده است؛ س یان ثوری ذیل این آیه روای ی مشابه روایت قبلی را نقل نموده است
(ثعلبی نیشابوری1422 ،ق )182/9 :و سیویی همین حدیث را با سند دیگری از ابنمردویه از انس بن ما ک
نقل نموده است(سیویی1404 ،ق .)143/6 :حسکانی نیز در شواهد ا نزیل روای ی با این مضمون با سند
دیگری از جویبر از ضحاک آورده است (حسکانی1411 ،ق.)284/2 :
مىتوان با ا اای خصوصیت « ،ؤ ؤ» و «مرجان» را مطلق موجود ارزشمند دانست و «بحر» را ایراد
بایضیل ى مانند امامعلى(ع) و حضرت یایمه(س) دانست که کماالت آنان به وسعت دریاست؛ همچنانکه

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

یبرسی نیز این تعبیر را بهد یل وسعت یضیلت و کثرت خیرشان بیان نموده است(یبرسی1372 ،ش.)305/9 :
این ت سیر که از نوع ت سیر باینی بهشمار میرود در ت اسیر شیعه نیز آمده است ،بهعنوان نمونه« :حدثنا
محمد بن عبد اا قال :حدثنا سعید بن عبد اا عن ا قاسم بن محمد عن سلیمان بن داود ا منقری عن یحیى
بن سعید ا قطان قال :سمعت أبا عبد اا علیه ا سَّالم یقول یی قول اا تبارک و تعا ى مَرَجَ ا ْ َبحْرَیْنِ َیلْ َقِیا ِن
بَیْنَهُما بَرْزَخٌ ال یَبْاِیانِ قال علی و یایمة بحران عمیقان ال یبای أحدهما على صاحبه َیخْرُجُ مِ ْنهُمَا ا ُّلؤْ ُؤُ َو
ا ْمَرْجانُ قال ا حسن و ا حسین (علیهما ا سَّالم)»(قمی1367 ،ش344/2:؛ مکارم شیرازی1374 ،ش133/23 :؛
ابنشهر آشوب مازندرانى1379 ،ق .)319-318/3 :در منابع روایی و ت اسیر شیعه روایاتى با این مضمون از
راویان مخ لف نقل شده است(یرات کویی1410 ،ق459 :؛ بحرانی1410 ،ق233/5 :؛ حسینی اس رآبادی،
1409ق615 :؛ حسینی شاهعبدا عظیمی1363 ،ش411/12 :؛ یبرسی1372 ،ش .)305/9 :دروزه از م سران
اهلسنت این نوع تأویالت شیعه بر اهلبیت(ع) را دوری از حق ،و سخنی بدون اندیشه دانس ه(دروزه،
1421ق ) 96/6 :و مانیه از م سران شیعه نیز تأویل این آیات بر اهلبیت(ع) را قایعانه از شیعه ن ى کرده
است(مانیة1424 ،ق ،)209 -208/7 :درحا یکه این تأویل در ت اسیر اهلسنت نیز وارد شده و آن را انکار
نکردهاند .بنابراین با ضابطه رعایت دقت در ا ااب خصوصیات کالم ،مىتوان ت که معناب ظاهری «بحر»
دریاب آب ،و معناب باینی آن ،ایراد بایضیل ى مانند امامعلى(ع) و حضرتیایمه(س) است که علم ،حلم و
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سایر کماالت آنان به س رد ى دریاست .معناب ظاهر « ؤ ؤ و مرجان» نیز دو سنم ارزشمند ،و معناب باینی
آنها دو انسان بایضیلت و ارزشمند است.
ذیل این آیه در ت اسیر اهلسنت تأویالت عریانی بیان شده که ارتبایی با معنای ظاهری آن ندارد؛
درحا یکه من قدان اهلسنت اع راضی به این ت اسیر وارد نکردهاند .در ت اسیر عریانی تأویالت بیارتبایی
نقل شده که هیچ معیار و قاعدهای نمیتوان برای آن یایت .تس ری از م سران عریانی اهلسنت ،مراد از
«بحرین» را قلب و ن س دانس ه که در قلب ،انواع جواهر مانند جوهر ایمان ،معریت ،توحید ،محبت و...
است ،و مراد از «برزخ» را عصمت و توییق دانس ه است(تس ری1423 ،ق .)159 :ابنعربى مى وید :مقصود
جسمانى است و «دریاب شیرین و وارا» همان روح است که هر دو در وجود انسان تالقى کرده و «برزخ»
ن س حیوانی است که ا ر در ص ا و پاکیز ى به پایه روح انسان نمىرسد ،و ى در کدورت و تیر ى از
اجساد و اجسام باالتر و برتر است و در عینحال هیچیک از این دو به یرد دیگرب تجاوز نمىکند(ابنعربی،
1422ق .)303/2 :این تاویالت بر مبناب ذوق نویسنده است و تابع هیچ قانون و قاعدهاب نیست ،درحا یکه
زرکشی این نوع تأویالت را نادیده ری ه و بر تأویالت شیعه که منطبق با معیارهای صحت بطن و تأویل
آیات است ،اشکال وارد نموده است؛ در این راس ا سعی بر آن است که با بررسی معیارهای صحت بطن و
تأویل بر مبنای اهلسنت به بررسی تأویالت شیعه پرداخت.
 .2تفاوت بطن و تأویل

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

از «بحرین» دریاب شور و تلخ ،و دریای شیرین و واراست ،که مراد از «دریای شور و تلخ» امور مادب و

دید اه م سران یریقین در مورد بطن و تأویل در دو دید اه کلی قابلتوجه است:
« .1تأویل» بطن قرآن است ،بدین معنا که برداشت از ظاهر قرآن «ت سیر» ،و یهم باین قرآن «تأویل»
آن است .برخی م سران شیعه «بطن» را هم ای «تأویل» دربرابر معنای ظاهری آیات دانس هاند(ییضکاشانی،
1415ق29 /1 :؛ بروجردی1416 ،ق41/2 :؛ آملی1422 ،ق204/1 :؛ مدرسی1419 ،ق44 /1 :؛ معریت،
1415ق .)28/3 :د یل عمده این روه ،روایت امامباقر(ع) است که یرمودند« :ظَ ْهرُهُ تَ ْنزِیلُ ُه وَ بَ ْطنُهُ تَأْوِیلُ ُه مِنْ ُه
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46 /1؛ عیاشی1380 ،ق .)11/1 :این روایت ،بطن قرآن را «تأویل» آن نامیده است که دید اه برخی م سران
اهلسنت نیز است(آلغازی1382 ،ق40/1 :؛ یبری1412 ،ق25 /1 :؛ سیویی1421 ،ق427/2 :؛ خازن
بادادی1408 ،ق11/1 :؛ ثعلبی نیشابوری1422 ،ق .)257 /2 :در ت اسیر شیعه یکی از موارد «بطن» ،ارجاعدادن
و تطبیق آن بر موارد مشابه؛ چه در ذش ه ،چه در آینده است(یبایبایی1417 ،ق .)67/3 :برخی م سران با
اس ناد به روایات دال بر جری و تطبیق ،بخشی از تأویالت را از نوع تطبیق آیه بر مصداقهاب دیگر بهخایر
وجود اش راک در حکم دانس هاند که پس از تجرید آیه از خصوصیات نزول صورت مى یرد(بروجردی،
1416ق41/2 :؛ مدرسى1419 ،ق44/1 :؛ موسوی سبزواری1409 ،ق60/5 :؛ یبایبایی1417 ،ق42-41/1 :؛
عیاشی1380،ق11/1 :؛ ییضکاشانی1415 ،ق29 /1 :؛ بحرانی1416 ،ق .)44 /1 :در این معنا چون در نگاه
اب دایى شمول و انطباق آیه بر این مصادیق مخ ى است ،به آنها بطن قرآن

ه مىشود .این دید اه با توجه

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

به اس نادش به روایت مربویه ،درصورتی قابلقبول است که بخشی از تأویالت را از نوع بطن بدانیم؛
درحقیقت هر بطنی تأویل است اما تأویل معنایی یراتر از بطن دارد.
« .2تأویل» و «بطن» دو مقو ه جدا انهای است .عالمه یبایبایی «بطن» را معنای نه ه درون معنای
ظاهری دانس ه(یبایبایی1417 ،ق ،) 74-73/3 :که دارای مراتب مخ لف یو ىِ م رتب و وابس ه بر یکدیگر
است(یبایبایی1417 ،ق .)64/3 :ایشان «تأویل» را امور خارجی میداند ،اما نه هر امر خارجی؛ بلکه امر
خارجی مخصوصی که نسبت آن به کالم از نوع َمثَل به ممثل ،و ظاهر به باین است(یبایبایی1417 ،ق:
 .)46-47/3ابنکثیر از م سران اهلسنت نیز «تأویل» را حقایق خارجی دانس ه و آیات ذیل را در تأییدنظر
خویش آورده است؛ اع راض موسى(ع) به عمل خضر(ع) بهد یل بیایالعی از حقیقت امور بود و حضرت-
خضر(ع) در مقام پاسخ به کارهایی که انجام داد ،به موسی(ع) از حقیقت کارهایش خبر داد(کهف )78/و
سپس ت :این بود حقیقت کارهایى که ن وانس ى در برابر آنها شکیبا ى به خرج دهى(کهف ،)82/و در
داس ان حضرتیوسف(ع) ،سجده(یوسف )100/دال ت بر حقیقت خواب او داشت(دمشقی1419 ،ق.)9 /2 :
مراد از تأویل در آیه« :هَلْ یَ ْنظُرُونَ إِ َّا تَأْوِیلَهُ یَ ْومَ یَأْتِی تَأْوِیلُ ُه»(أعراف )53/مجسمشدن حقایق در روز قیامت
است(یبایبایی1417 ،ق27 /3 :؛ ابنکثیر دمشقی1419 ،ق .)9/2 :خسروی و مراغی از م سران اهلسنت نیز
موایق این نظر ،مراد از «تأویل» را در آیه« :نَبِّئْنا بِ َأْوِیلِهِ إِنَّا نَراکَ مِنَ ا ْمُحْسِنِین»(یوسف )36/به ن یجهاب که
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بعد از آن حاصل میشود و در خارج عاید مى ردد(خسروانی1390 ،ق )386/4 :و ت سیری که در خارج به
وقوع میپیوندد(مراغی ،بیتا ،)145/12 :معنا نمودهاند .بنابر آنچه ذشت «تأویل» باز شت به واقعیتها و
حقایقى است که آیات قرآن از آنها حکایت مىکند .عالمه «بطن» را در سراسر قرآن جاری دانس ه و قا ل
است که ظهور یک معنای ساده اب دایی از آیه و ظهور معنای وسیعتری به دنبال آن ،همچنین ظهور و پیدایش
معنایی در زیر معنای دیگر در سراسر قرآن جاری است و با تدبر در این معانی ،معنای حدیث معروف
ن»(ابن ابیجمهور1405 ،ق:
پیامبراکرم(ص) که یرمودند« :إنَّ ِلقُرآنِ ظَهراً و بَطناً ،و ِبَط ِنهِ بَطنٌ إ ی سَبعَةِ أبطُ ٍ
 )107 /4روشن میشود(یبایبایی .)36-35 :1353 ،به نظر میرسد این معنا با معناب اوب «تأویل» که
برابر معنای ظاهری آیات دانس هاند؛ ا رچه برخی م سران اهلسنت نیز این قول را پذیری هاند .بنابراین بطن
معانی نه ه ورای معنای ظاهری است که نسبت به تمامی آیات یرا یر است و قابل تطبیق بر موارد مشابه
است که پس از تجرید آیه از خصوصیات نزول صورت مى یرد .در این معنا چون در نگاه اب دایى شمول
و انطباق آیه بر این مصادیق مخ ى است ،به آنها بطن قرآن

ه مىشود.

 .3معیارهای صحت تفاسیر باطنی
.3-1

هماهنگی معنای باطنی با ظاهر قرآن

برخی م سران اهلسنت در تعریف بطن و تأویل این معیار را بیان نمودهاند .سیویی در معنای

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

بهمعنای یرجام و عاقبت امور است ،ساز ار است .م سران شیعه در اکثر موارد «بطن» را هم ای «تأویل» در

ظاهر و باین یکی از وجوهی که آورده است اینکه هر اه از باین آیه جس جو و آنرا بر ظاهر آیه قیاس
کنید ،به معنای آیه دست مییابید(.سیویی1421 ،ق )459/2 :ذهبی نیز «باین» را یهم مراد خداوند م عال و
غرض و مقصود او دانس ه که در ورای ظاهر آن نه ه است(ذهبی ،بیتا )357/2 :و اینکه معنای باینی باید
یبق اق ضای ظاهر آیه باشد(.ذهبی ،بیتا؛  )358-357/2خازن بادادی نیز «تأویل» را باز شت به اصل و
بر رداندن چیزی به غای ش ،و بیان معانی و وجوهی که موایق با ظ آیه است ،آورده است(.خازن بادادی،
1415ق )12/1 :با توجه به این معیار به تحلیل تأویالت شیعه ذیل آیاتی پرداخ ه میشود.
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ت إِ َى ا نُّورِ وَ ا َّذینَ َک َرُوا أَوْ ِیاؤُهُ ُم
ن آمَنُوا یُخْرِجُهُ ْم مِنَ ا ُّظلُما ِ
آیه اول« :ا لَّهُ وَ ِیُّ ا َّذی َ
ا طَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ ا نُّورِ إِ َى ا ظُّلُماتِ أُو ئِکَ أَصْحابُ ا نَّارِ هُمْ ییها
خا ِدُون»(بقره)257/؛ « خداوند ،و ى و سرپرست کسانى است که ایمان آوردهاند؛ آنها را
از ظلم ها ،به سوب نور بیرون مىبرد( .اما) کسانى که کایر شدند ،او یاب آنها یاغوتها
هس ند؛ که آنها را از نور ،به سوب ظلم ها بیرون مىبرند؛ آنها اهل آتشند و همیشه در آن
خواهند ماند».
در ت اسیر اهلسنت مصادیقی در مراد از «ا ظُّلمات» و «ا نُّور» بیان شده است .بیضاوی مراد از
«ا ظُّلمات» را ،ظلمات جهل و تبعیت از هوا و هوس ،وسوسه ،و شکی که منجر به ک ر میشود ،و مراد از

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

«ا نُّور» را هدای ی دانس ه است که به ایمان میرسد(.بیضاوی1418 ،ق )155/1 :تأویالت مشابه با این مضمون
که خروج از ضال ت به هدایت است ،از م سران دیگر اهل سنت نیز وارد شده است(ابنعجیبه1419 ،ق:
289/1؛ مظهری1412 ،ق364/1 :؛ سیویی1404 ،ق .)330/1 :نیشابوری بین عوام و خواص ایراد ،ت صیل
قا ل شده و مراد از «خروج از ظلمات به نور» را برای عوام :خروج از ظلمات ک ر و ضال ت به سوی نور
ایمان و هدایت ،و برای خو اص :خروج از ظلمات ص ات ن سانی و جسمانی به سوی نور روحانی و ربَّانی،
و برای خواص خواص از ایراد :خروج از ظلمات حدوث و ینا به نور شهود و بقا معنا نموده است(نیشابوری،
1416ق.)20/2 :
در ت اسیر شیعه صاحب «ا سیر ا مبین» مراد آیه را خروج از ظلمات ک ر و جهل ،به سوی علم
نایع و دین اس وار بیان نموده است(مانیه1425 ،ق .)54 :در روای ی از مسعدة بن صدقه از امامصادق(ع) ذیل
این آیه ،مراد از «نور» ،آلمحمد(ص) و مراد از «ظلمات» دشمنان ایشان بیان شده است...« :یا نورُ هم آ ُل
ت عدوُهم»(عروسی حویزی1415 ،ق265-264/1 :؛ بحرانی1416 ،ق525/1 :؛
محمد علیهم ا سالم و ا ظلما ُ
مجلسی1403 ،ق .)310/23 :حدیث ثقلین که موردتأیید شیعه و اهلسنت است ،نیز مؤید این مطلب است
و دال ت دارد بر اینکه تمسک به اهلبیت(ع) موجب هدایت ،و جدایی از آنها موجب ضال ت و مراهی
انسان میشود(.یبرسی1403 ،ق133/1 :؛ مسلمبنحجاج1412 ،ق1874/4 :؛ کلینی1407 ،ق294/1 :؛ ص ار،
1404ق413/1 :؛ حرعاملی1409 ،ق ) 34/27 :ممکن است مراد از نور ،وجود مقدس پیامبراکرم(ص) باشد؛
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چنانکه در زیارت «جامعه کبیره»« :خلقکم ا لَّهُ انوارا» ،و در زیارت «وارث»« :اشهد أنَّک کنت نورا یى
االصالب ا شامخة و االرحام ا مطهرة»(ییب1378 ،ش )326/4 :ایالق نور بر آن حضرت و اوصیام ایشان
شده است .یبرسی به نقل از ق اده و زجاج ،مراد از «نور» را پیامبراکرم(ص) دانس ه است؛ زیرا مردم به وجود
ایشان هدایت مىشوند ،همچنانکه با نور هدایت میشوند(یبرسی1372 ،ش )271/3:در بسیاری از ت اسیر
شیعه مراد از آیه خروج از ظلمات ناه به سوی نور توبه و ما رت بیان شده که با پذیرش والیت امامان
عادل از سوی خداوند امکانپذیر است(حسینی اس رآبادی1409 ،ق102 :؛ ییض کاشانی1418 ،ق122/1 :؛
شریف الهیجی1373 ،ش254/1:؛ عروسی حویزی1415 ،ق266/1 :؛ بحرانی1416 ،ق ،)522/1 :اما در ت اسیر
ظلمت عقل و قلب و روح و شعور و حیات انسان شود ،شامل میشود و مراد از «نور» ،تعا یم انبیاست که
مصلحت دنیا و آخرت انسان بر آن است(یضلاا1419 ،ق )58/5 :بنابراین مراد از ظلمات ،هر نوع ظلم ی
در ری ار و اعمال ،و مراد از «نور»  ،نور هدایت و آخرت است .این خروج از ظلمات به نور با ایاعت از
اوصیای ا هی که هدای گر انسان هس ند ،امکان پذیر است و تأویالت شیعه ذیل این آیه در راس ای معنای
ظاهری و بیانگر مصداق اتم آن است.
آیه دوم« :وَ عَالماتٍ وَ بِا َّنجْمِ ُهمْ یَهْ َدُون»(نحل)16/؛ «و (نیز) عالماتى قرار داد؛ و (شب هنگام) به وسیله
س ار ان هدایت مىشوند».
در ت اسیر شیعه ذیل این آیه ،مراد از «ا نجم» بر پیامبراکرم(ص) و اهلبیت(ع) تأویل شده است؛

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

اهلسنت اشارهای به این تأویل نشده است .در حقیقت مراد از «ظلمات» ،هر نوع ظلم ی را که منجر به

یرات کویی با اس ناد به روای ی از ابانبن تالب مراد از «ا نجم» را پیامبراکرم(ص) و «عالمات» را اوصیای
ایشان بیان نموده است(یرات کویی1410 ،ق .)234-233 :در کایى ذیل آیه یوق این روایت به دو یریق از
امامصادق(ع) بیان شده که یکی از یریق داود جصَّاص(کلینی1407 ،ق ،)206/1 :و دیگری از یریق أسباط-
بنسا م(کلینی1407 ،ق ) 207/1 :نقل شده است .عیاشی احادیثی با همین مضمون از یرق دیگر روایت
نموده(عیاشی1380 ،ق )256-255/2 :و عالمه این روایات را از باب بطن دانس ه است(.یبایبایی1417 ،ق:
 .)225/2حاکم حسکانی نیز دو روایت ذیل آیه آورده که مراد از آن را اهلبیت(ع) بیان نموده است« :حدثنی
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محمد بن یزید ،عن أبیه قال سأ ت أبا جع ر عن قو ه تعا ى" :وَ بِا نَّجْمِ هُمْ یَهْ َدُونَ" قال :ا نجم
علی»(حسکانی1411 ،ق .)425/1 :برخی م سران ذیل آیه آوردهاند که قریش در مسایرتهای تجاری خود
برای راهیابی و تشخی

مسیرشان ،از س ارهها اس اده میکردند(بیضاوی1418 ،ق223/3 :؛ ابنعجیبه،

1419ق115/3 :؛ مظهری1412 ،ق332/5 :؛ زمخشری1407 ،ق ،)599/2 :س ار ان چراغ نامیده شدهاند بدان
جهت که بهوسیله آنها راهیابى میشود(یبرسی1372 ،ش .)545/6 :با توجه به این آیات ،تأویل «نجم» به
ا مه(ع) نیز مانند س ار ان ،به د یل راهیابی و هدایت ری آنان است؛ همچنانکه در آیات نیز به هدایت ری
نجم اشاره شده است.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

.3-2

مراعات دقت در الغای خصوصیات از آیه

سیویی از وجوهی که در معنای باین آورده است اینکه باین آیه را معنایی میداند که برای
آیند ان نیز قابل تطبیق است و نیز پندی است برای دیگر اقوام که مثل اعمال آنها را مرتکب نشوند(سیویی،
1421ق .)459/2 :روایت امامباقر(ع) که ظهر قرآن را تنزیل آن ،و بطن آن را تأویلش دانس ه؛ که بخشی در
ذش ه بروز یای ه و بخشی هنوز نیامده است(ص ار1404 ،ق ،)196/1 :بیانگر ارجاع دادن و تطبیق آیه بر
موارد مشابه در ذش ه و آینده است که پس از تجرید آیه از خصوصیات نزول صورت مى یرد .ابویا ب
تالبی(سیویی1421 ،ق )427/2 :و برخی م سران اهلسنت نیز این تأویل را در مورد آیات قرآن یبق روایت
پذیری هاند(مالحویش آلغازی40/1 ،؛ یبری1412 ،ق25/1 :؛ خازنبادادی1415 ،ق11/1:؛ ثعلبی نیشابوری،
1422ق .)257/2 :یبق قاعده «جری و تطبیق» در بسیاری از موارد م اهیم کلی در مورد ایراد و مصادیق
جز ی و خاصی که در زمان نزول آیه مطرح بوده است ،قابل ان قال به مصادیق دیگر در زمانهای بعدی نیز
است.
آیه« :أَوَ مَنْ کانَ مَیْ اً یَأَحْیَیْناهُ َو جَعَلْنا َهُ نُوراً یَمْشی بِهِ یِی ا نَّاسِ کَمَنْ مَثَلُهُ یِی ا ظُّلُماتِ َ ْیسَ بِخارِجٍ
مِنْها کَذ ِکَ زُیِّنَ ِلْکایِرینَ ما کانُوا یَعْمَلُون»(انعام)122/؛ «آیا کسى که مرده بود ،سپس او را زنده کردیم،
و نورب برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود ،همانند کسى است که در ظلم ها باشد و از
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آن خارج نگردد؟ این ونه براب کایران ،اعمال (زش ى) که انجام مىدادند ،تزیین شده (و زیبا جلوه
کرده) است».
در ت اسیر اهلسنت ذیل این آیه به نقل از ابنعباس آمده که مراد از «میت» در آیه ،ابوجهل
است(سیویی1404 ،ق ،)43/3 :که سر ین و پلیدب پوست به سوب پیامبر(ص) انداخت و دیگر توییق ایمان
نیایت و حمزه که هنوز ایمان نیاورده بود با شنیدن این ماجرا با کمانش نزد ابوجهل ریت .ابوجهل علت این
کارش را مخا ت حضرت(ص) با آیین پدرانشان یعنی بتپرس ی بیان کرد و حمزه پس از این ماجرا اسالم
آورد و شهادت به یگانگی خداوند م عال و رسا ت پیامبراکرم(ص) داد .در پی این واقعه آیه در مقایسه
 .)634/4بیضاوی این آیه را مثل دانس ه برای کسی که خداوند م عال او از مراهی نجات داده و هدای ش
نموده و نوری در او قرار داده است که حق را از بایل تشخی

دهد(بیضاوی1418 ،ق)180/2 :؛ یعنی

کایری که حکم میت را داش ه و قلبش از حقیقت غایل است ،قلبش با نور ایمان احیام میشود و با آن حق
را از بایل تشخی

میدهد(ابنعجیبه1419 ،ق165/2 :؛ ابنق یبه1423 ،ق91 :؛ مظهری1412 ،ق283-/3 :

 .)284مشابه این مضمون از ابنمنذر ،ابنابیحاتم و ابنعباس نقل شده است(سیویی1404 ،ق.)43/3:
یبرسی ذیل این آیه از ابنعباس و حسن و مجاهد آورده است که خداوند ک ر را تشبیه به مرگ،
و ایمان را تشبیه به حیات نموده است(.یبرسی1372 ،ش )555/4 :در روای ی از امامباقر(ع) چنین آمده
ت ا ذی ال یعرف هذا
است« :قال " أَوَ مَنْ کانَ مَیْ ًا یَ َأحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنا َهُ نُوراً یَمْشِی ِبهِ یِی ا نَّاسِ" قال :ا می ُ

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

ابوجهل و حمزه نازل شده است(اس راینی1375 ،ش684/2 :؛ واحدی1411 ،ق227 :؛ اند سی1420 ،ق:

ا شأنَ ،قال:أ تدری ما یعنی مَیْ اً قال :قلت جعلت یداک ال قال :ا میت ا ذی ال یعرف شیئا یَأَحْیَیْناهُ بهذا األمر،
"وَ جَعَلْنا َهُ نُوراً یَمْشِی بِهِ یِی ا نَّاسِ" ،قال :إماما یأتم به(»...عیاشی1380 ،ق .)376-375/1 :یبق روایت مراد
از «میت» کسى است که به دین اسالم هدایت نیای ه ،مراد از «نور» امام واجباألیاعة است که مردم باید به
وب اق دام نمایند .عالمه یبایبایی مراد از «نور» را علمی دانس ه که از ایمان بهوجود میآید و مراد از آیه را
هدایت شدن با نور ،پس از مراهی و ک ر(که نوعی مرگ است) بیان نموده است که وق ی روح ایمان در
دل کسى قرار یرد ،عقاید و اعمال او هم مناسب با ایمان در مىآید(یبایبایی1417 ،ق .)339-338/7 :در
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مجموع میتوان

ت که مراد از «نور» هر آن چیزی است که موجب نجات انسان از مراهی به سوی

هدایت است و این ت اسیر در راس ای ایالق آیه و از نوع جری و تطبیق است که دارای مصادیق عام است.
.3-3

عدم مخالفت با کتاب و سنت

ذهبی در ت اسیر باینی اشاری ،از جمله معیارهایی که بیان نموده است ،اینکه شاهد(ن

یا ظاهر)

بر آن در جای دیگر قرآن باشد(ذهبی ،بیتا .)358-357/2 :برخی اندیشمندان اهلسنت نیز بطن و تأویل را
به شرط عدم مخا ت با ک اب و سنت قابل پذیرش دانس هاند(جرجانی1412 ،ق22 :؛ سیویی1421 ،ق:
428/2؛ مظهری1412 ،ق .)52/1 :روش ت سیر قرآن با کمک آیات دیگر و روایات معصومین از دیرباز مورد
توجه م سران بوده است؛ به همین د یل در تأویل قرآن نیز راهگشاست و تأویالت قرآن نباید با آیات دیگر

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

و روایات معصومین(ع) مخا ف باشد؛ زیرا مراجعه به اهلبیت(ع) در یهم تنزیل و تأویل آیات قرآن نقش
اساسی دارد و آیاتی(ابراهیم4/؛ نحل ،)44/بر این مطلب دال ت دارند.
آیه« :ا رَّحْمنُ عَلَى ا ْعَ ْرشِ اسْ َوب»(یه)5/؛ «همان بخشندهاب که بر عرش مسلَّط است».
این آیه نظرات م اوتی دارند؛ عدهای چون

م سران در مورد حقیقت عرش در

زمخشری(زمخشری1407 ،ق ،)712/4 :و یخررازی(یخررازب1420 ،ق ،)70/31 :اس وام خداوند بر عرش
را تصویر عظمت و تمثیل یرمانروایی او دانس هاند .با توجه به اینکه تأویل آیات نباید با آیات دیگر قرآن
کریم در تعارض باشد ،بسیاری از م سران اهلسنت این آیه را حمل بر ظاهر نکردهاند ،بلکه به تأویل آن
پرداخ ند« .اس وام» با حرف «علی» به معنای اس یالم به کار میرود(راغب اص هانی1412 ،ق )439/1 :و در
این آیه به معانی اس یالمو ن وذ حکم ا هی(سمرقندی1416 ،ق ،)390/2 :قدرت ا هی(اس راینی1375 ،ش:
1373/3؛ خطیب1424 ،ق ،) 780/8 :کنایه از ما کیت مطلق ا هی و سیطره خداوند م عال بر همه چیز(حسینی
شیرازی1424 ،ق )468/3 :ت سیر شده است .رایاترین کاربرد این کلمه در قرآن ذیل مباحث مربوط به
آیرینش آسمانها و مبحث عرش ا هی است؛ مانند« :هُ َو ا َّذی خَلَقَ َکُ ْم ما یِی ا ْأَ ْرضِ جَمیع ًا ثُمَّ اسْ َوب إِ َى
ا سَّمامِ یَسَوَّاهُنَّ سَ ْبعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیْمٍ عَلیم»(بقره )29/و آیات دیگری که در این معنا بهکار ری ه
است(.یصلت11/؛ اعراف54/؛ یونس3/؛ رعد2/؛ یرقان59/؛ حدید )4/از نظر ابنعاشور «اس وام» عبارت است
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از چیزی را مس قیم اراده کردن ،به ونهای که هیچ عامل دیگری معارض و مخا ف آن نباشد و این تمثیلی
است برای بیان تعلق اراده خداوند به آیرینش آسمانها(ابنعاشور1420 ،ق .)20/25 :ابنجوزی نیز در ت سیر
این کلمه ذیل آیه دیگری(اعراف )54/با اس ناد به ک اب ا عین« ،عرش» را بهمعنای تخت ری ه و هر تخ ی
را که از آنِ پادشاه باشد ،عرش دانس ه و به این مطلب اشاره نموده که ذکر «عرش» سخنی مشهور بین
عرب هاست؛ چه در زمان جاهلیت و چه در زمان اسالم .وی در ادامه معنای «اس وام» را مطرح نموده و
اینکه اس وام به معنای اس یالم و بلندی است و این بدان معنا نیست که برای خداوند م عال همچون مجسمه
و مشبهه ،قا ل به مانند و جسم شویم(ابنجوزی1422 ،ق .)129-128/2 :ابنعاشور با بر زیدن معنای
خداوند و س ره خلقت او ،و تأویل آن عبارت است از همانندی مثا ی جایگاه عظمت خداوند با اق دار
بزرگ پادشاهان که بر تخت قدرت و سلطنت جلوس کردهاند(.ابنعاشور1420 ،ق)96/16 :
عالمه یبایبایی معنای «عرش» را مقامى دانس ه که زمام همه اوامر و احکام صادره از ملک ،از آنجا
سرچشمه ری ه و به آن من هى مىشود و آن مقام عبارت است از تخ ى مرت ع با پایههایى از چوب یا یلز،
که مَلِک روب آن مىنشیند و احکام را صادر و اجرام مىکند .از نظر عالمه ،خداوند م عال نیز همین مقام را
دارد ،منهاب وازم مادی آن .ایشان با اس ناد به آیاتی از قرآن کریم(شوری11/؛ صایات ،)159/مادیبودن
«عرش» را برای خداوند م عال ن ی نموده است و اینکه خدا جسم نیست و خواص جسم ندارد(یبایبایی،
1417ق .) 129/14 :عالمه در ت سیر این آیه با اس ناد به آیات دیگر به تأویل آن پرداخ ه و آن را به معنای
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مجازی ،واژه «اس وام» را تأویل نموده و می وید :تعبیر «اس وام» بر عرش زیادتی است برای تصویر عظمت

اس قرار ملک خداوند بر اشیام ،تدبیر امور و اصالح شئون آنها دانس ه است(یبایبایی1417 ،ق،)121/14 :
و از وضع ا اظ برای روح معنا نیز بهره برده و می وید که از قدیم عادت مردم بر این بوده که براب حکام
نشیمن اهى از قبیل بساط و یا م کا یراهم مى کردند که اخ صاص به آنان داش ه و از نشیمن اه دیگران
م مایز بوده است .با ذشت زمان براب سالیین خود کرسى و تخت درست کرده و آن را «عرش» نامیدند
و اخ صاصش به سلطان شدیدتر بود ،تداول این امر باعث شد که سلطان به تخت شناخ ه شود ،و تخت هم
به سلطان .ایشان قا ل است کلمه عرش و تخت ،معناب سلطان و مقام او را میرساند تا مردم از شنیدن آن
م وجه نقطهاب شوند که مرکز تدبیر امور مملکت و اداره شئون آن است(یبایبایی1417 ،ق .)148/8 :ابنعطیه
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مراد از «اس وام» در آیات دیگر قرآن کریم(بقره )29/را نیز مانند این آیه بهمعنای قدرت و سلطنت دانس ه
است(اند سی1422 ،ق .)115/1 :بنابراین با توجه به اینکه معنای ظاهری آیه مخا ف آیات دیگری چون:
«َ ...یْسَ کَمِثْلِهِ شَیْمٌ وَ هُ َو ا سَّمیعُ ا ْبَصیر»(شوری )11/است ،معنای ظاهری آیه قابل پذیرش نیست .بنابراین
هر اه ظاهر بعضى از آیات و روایات با اصول اسالم ساز ار نباشد ،باید آنها را تأویل کرد ،به یورب که با
آن اصول و مبانى ساز ار ردد.
 .4انواع مصادیق آیات
از آنجاییکه بخش قابل توجهى از روایات ،تطبیق آیات قرآنى بر اهلبیت(ع) یا تطبیق بر مخا ان
آن هاست ،ا رچه باتوجه به جاودانگى قرآن و زوم هدایت رب آن در همهب زمانها ،اصل تطبیق آیات بر

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

مصادیق عصرب ،امرب عقالیى است ،امَّا این امر تا آن اندازه رواست که مخا ف عقل و عرف و نصوص
قرآن و سنَّت نباشد .امامباقر(ع) در توضیا روایت پیامبراکرم(ص) « :یس مِنَ ا ْ ُقرْآنِ آیَةٌ إِ َّا وَ َهَا ظَ ْهرٌ وَ
جرِی
بَطْنٌ»(هال ی1405 ،ق ،)771/2 :یرمودندَ « :ظهْرُهُ تَنْزِیلُهُ وَ َبطْنُهُ َتأْوِیلُهُ مِنْ ُه مَا قَ ْد مَضَى وَ مِ ْنهُ مَا َمْ یَکُنْ یَ ْ
کَمَا یَجْرِی ا شَّمْسُ وَ ا ْقَ َمرُ کَمَا جَامَ تَأْوِیلُ َشیْمٍ مِنْهُ یَکُونُ َعلَى ا ْأَ ْموَاتِ کَمَا یَکُونُ َعلَى ا ْ َأحْیَامِ(».ص ار،
1404ق .)196/1 :با توجه به اینکه کلمه «آیة» نکره در سیاق ن ی است ،این روایت دال ت بر این دارد که
تمام آیات قرآن داراب ظاهر و باین است و تطبیق آیات منحصر به زمان نزول نیست ،بلکه مس مر و جاودانه
است .یبق این روایت ،تأویل بخشی از قرآن رخ داده و بخشی هنوز به وقوع نپیوس ه است ،و مانند جریان
خورشید و ماه در حال جریان است .از آنجاییکه جریان خورشید و ماه ،و شب و روز ،امری مس مر است
و تکرار ذش ه نیست بلکه همواره در حال تجدید و نوشدن است ،تشبیه قرآن به این امور کنایه از آن است
که قرآن مانند این امور همواره در حال تاثیر ذاری است و بر ایراد در همه زمانها در جریان است .یبق
روایت ،تمام آیاتِ دارای سبب نزول خاص ،بر موارد مشابه در هر عصری جریان دارد .بنابراین بطن آیه
م هوم س رده و دامنه داری است که در پس پرده نه ه است و تحت شرایطی بایس ی ب وان آنرا اس خراج
نمود و ص ات و احکام ذکرشده در آیات را بر ایراد و اقوام مشابه تطبیق داد .بیان مصداقی در کالم
معصومین(ع) ونههای مخ ل ی دارد(رضایی اص هانی1382 ،ش )133 :برخی از آیات تنها یک مصداق
دارند و تأویل در آنها جاری نمیشود و برخی در یول هم ،و برخی در عرض هم هس ند.
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.1مصداق خاص :روایاتی که مصداق آیه را تنها اهلبیت(ع) دانس هاند ،مصداق واحدی دارند که
ک یی ِه مِنْ بَعْ ِد ما جامَکَ مِنَ ا ْعِلْمِ یَقُلْ تَعا َوْا نَدْ ُع أَبْنامَنا وَ أَبْنامَکُمْ
اهلبیت(ع) هس ند .آیه مباهله« :یَمَنْ حَاجَّ َ
ت ا لَّ ِه عَلَى ا ْکاذِبینَ»(آلعمران )61/بسیاری از
ل یَ َنجْعَلْ َعْنَ َ
وَ نِسامَنا وَ نِسا َمکُمْ وَ أَنْ ُسَنا وَ أَنْ ُسَکُمْ ثُمَّ نَبْ َهِ ْ
م سران یریقین این آیه را در شأن اهلبیت(ع) دانس هاند(.یرات کویی1410 ،ق89-86 :؛ قمی1367 ،ش:
104/1؛ عیاشی1380 ،ق177/1 :؛ یوسی ،بیتا485/2 :؛ یبایبایی1417 ،ق230/3 :؛ حقیبروسوی ،بیتا:
44-45/2؛ ثعلبی نیشابوری1422 ،ق.85/3 :؛ زمخشری1407 ،ق369-368/1 :؛ قریبی1364 ،ش104/4 :؛
آ وسی1415 ،ق182/2 :؛ یبری1412 ،ق212/3 :؛ سیویی1404 ،ق38/1 :؛ بیضاوی1418 ،ق.2 )20/2 :
ن آمَنُوا اتَّقُوا ا َّلهَ وَ کُونُوا مَ َع ا صَّادِقِینَ»(توبه )119/از جمله
آن مصداق أتم و أکمل ویند .آیه« :یا أَ ُّیهَا ا َّذِی َ
آیاتی است که پذیرای مصادیق م عددی است که از حاظ رتبه یکسان نیس ند ،و برخی از مصادیق آن در
رتبه باالتری است که به آن مصداق أتم ویند .م سران یریقین(یرات کویی1410 ،ق174 :؛ بحرانی1416 ،ق:
864/2؛ یوسی1414 ،ق255 :؛ سیویی1404 ،ق290-289/3 :؛ حسکانی1411 ،ق ،)341-344/1 :به این
روایات دال بر اهلبیت(ع) اس ناد نمودهاند که بیانگر مصداق أتم آیه است .در مجموع مراد از این آیه این
ار و کردار راس گو است و از آنها تبعیت کنید و

است که راه و روش کسى را ان خاب کنید که در

ایالق ظ شامل مصادیق مخ ل ی است ،ا رچه مصداق أتم آن ا مه ایهار(ع) هس ند .3 .مصداق عام :برخى
آیات به صورت کلی و عام مطرح شده بر مصادیق م عددی در عرض هم ،قابل انطباق هس ند .آیه« :یا أَیُّ َها
ا َّذِینَ آمَنُوا ال تَأْ ُکلُوا أَمْوا َکُمْ بَیْنَکُمْ بِا ْبایِلِ(»...نسام )29 :بیانگر مصادیق م عددی در عرض هم است .در
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مصداق أتم :اهی آیه ای دارای مصادیق م عددی است اما برخی مصادیق در رتبه باالتری قرار دارند که به

ت اسیر «بایل» اسمی است برای هر نوع تصریی که در شرع مباح نباشد؛ مانند ربا ،قمار ،رشوه ،غصب،
سرقت ،و(...ینطاوی1997 ،م125/3 :؛ حقیبروسوی ،بیتا195/2 :؛ یبری1412 ،ق )20/5 :عالمه یبایبایی
نیز ذیل این آیه قا ل است که «أکل به بایل» عام است و شامل همه معامالت بایل میشود و قمار و امثال
آن نیز از مصادیق أکل است(.یبایبایی1417 ،ق)322-321/4 :
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جمعبندی
زرکشی تأویالت شیعه را بر ا مه(ع) خالف با عقل و شرع ،و از نوع تأویالت نادرست میداند اما
باتوجه به اینکه عمده تأویالت شیعه از نوع جری و تطبیق است که در مواردی با دید اه م سران اهلسنت
نیز مطابق است ،ان قادات ذهبی قابل پذیرش نیست .همچنین بررسی معیارهای صحت بطون که بر ری ه از
دید اه اندیشمندان اهلسنت است ،راهگشای پاسخ به ان قادات ذهبی است؛ برخی از این معیارها ذیل دید اه
اندیشمندان اهلسنت در بطن و تأویل آمده است و برخی از معیارها نیز ذیل مباحث ت سیری اهلسنت به
دست آمده است .توجه به هماهنگی میان ظاهر و باین آیه ،از جمله معیارهای صحت بطن و تأویل است
که عمدتا در تأویالت شیعه حاظ شده است و چنانچه بین ظاهر و باین ارتبایی حاظ نشود ،نمیتوان

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

معانی باینی را بطن و ژریای آن سطا در نظر ریت .ا اای خصوصیات بهمعنای جداسازب آیه از جز یات
مورد نزول به منظور دستیابى به م هوم عام آیه نیز از دیگر معیارهای صحت ت اسیر باینی است که منطبق
بر تأویالت شیعه است .نک ه دیگری که قابل توجه است اینکه تأویالت قرآن نباید با آیات دیگر و روایات
معصومین(ع) مخا ف باشد و این معیار نیز مورد توجه م سران شیعه بوده است .بنابراین ان قادات زرکشی
پیرامون تأویالت شیعه با مبنای اهلسنت نیز ساز از است.
در مواردی نیز آیه دارای مصادیق مخ ل ی است؛ ازجمله -1 :بیان مصداق خاص :در برخی آیات،
هم سبب نزول و هم مصادیق آن خاص است؛ مانند آیات والیت ،او ی االمر -2 ...بیان مصداق عام :ظ و
معنا صالحیت پذیرش مصادیق م عدد را یکسانی نیس ند و بعضی ایرادش در مرتبه باالتری قرار دارند.
بنابراین با تحلیل و بررسی تأویالت شیعه ،تأویل آیات بر اهلبیت(ع) تبیین شده است.

116

فهرست منابع
قران کریم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
 .1آلغازی ،عبدا قادر مالحویش1382 .ق ،بیان المعانی ،دمشق :مطبعة ا رقی ،اول.
 .2آ وسی ،سیدمحمود1415 .ق ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دار ا ک ب ا علمیه،
اول.
 .3ابنبابویه ،محمد بن علی1362 .ش ،الخصال ،قم :جامعه مدرسین ،اول.
 .4ابنجوزی ،ابوا رج عبدا رحمن بن علی1422 .ق ،زاد المسیر فی علم التفسیر ،بیروت :دار
 .5ابنشهر آشوب مازندرانی ،محمدبنعلی1379 .ق ،مناقب آل أبیطالب علیهم السالم ،قم:عالمه،
اول1379( ،ق).
 .6ابنعجیبه ،احمد بن محمد1419 .ق ،البحر المدید فی تفسیر القرآن المجید ،محقق :احمد
عبداا قرشی رسالن ،قاهره :دک ر حسن عباس زکی ،اول.
 .7ابنعربی ،ابوبکر محمد بن عبداا1422 .ق ،تفسیر ابنعربی ،بیروت :دار احیام ا راث ا عربی،
اول.
 .8ابنق یبه ،عبداابنمسلم1423 .ق ،تأویل مشکل القرآن ،بیروت :دارا ک ب ا علمیة ،اول.
 .9اس راینی ،ابوا مظ ر شاه وربنیاهر1375 .ش ،تاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجم ،تهران:
ان شارات علمی و یرهنگی ،اول.

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

ا ک اب ا عربی ،اول.

 .10اند سی ،ابوحیان محمد بن یوسف1420 .ق ،البحر المحیط فی التفسیر ،بیروت :دارا کر ،اول
 .11اند سی ،عبدا حقبنغا ب بنعطیه1422 .ق ،المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ،بیروت:
دارا ک با علمیه ،اول.
 .12بحرانی ،سیدهاشم1416 .ق ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران :بنیاد بعثت ،اول.
 .13بیضاوی ،عبداابنعمر1418 .ق ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،بیروت :دارإحیام ا راث
ا عربی ،اول.
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 .14تس ری ،ابومحمد سهل بن عبداا1423 .ق ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دار ا ک ب ا علمیة،
اول.
 .15ثعلبی نیشابوری ،ابواسحاق احمدبنابراهیم1422 .ق ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن،
بیروت :دار إحیام ا راث ا عربی ،اول.
 .16جرجانی ،میرسیدشریف1412 .ق ،التعریفات ،تهران :ناصر خسرو ،چهارم.
 .17حرعاملی ،محمدبنحسن1409 .ق ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،قم:
مؤسسه آلا بیت علیهما سالم ،اول.
 .18حسکانی ،عبیداابناحمد1411 .ق ،شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،تهران :سازمان چاپ و
ان شارات وزرات ارشاد اسالمی ،اول.
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 .19حسینی اس رآبادی ،سیدشرفا دین علی1409 .ق ،تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة
الطاهرة ،قم :دی ر ان شارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،اول.
 .20حسینی شاهعبدا عظیمی ،حسینبناحمد1363 .ش ،تفسیراثناعشری ،تهران :میقات ،اول.
 .21حسینی شیرازی ،محمد1424 .ق ،تقریب القران الی االذهان ،بیروت :دار ا علوم ،اول.
 .22حقی بروسوی ،اسماعیل ،بیتا ،تفسیر روح البیان ،بیروت :دار ا کر ،اول.
 .23خازن بادادی ،عالما دین علیبنمحمد1415 .ق ،لباب التأویل فی معانی التنزیل .بیروت :دار
ا ک ب ا علمیه.
 .24خطیب ،عبدا کریم1424 .ق ،التفسیر القرآنی للقرآن ،بیروت :دار ا کر ا عربی ،اول.
 .25دروزه ،محمدعزت1421 .ق ،التفسیر الحدیث،بیروت :دار ا ارب اإلسالمی ،دوم.
 .26دیلمی ،حسن بن محمد1408 .ق ،أعالم الدین فی صفات المؤمنین ،قم :مؤسسه آل ا بیت
علیهم ا سالم ،اول.
 .27ذهبی ،محمدحسین .بیتا ،التفسیر و المفسرون ،بیروت :دار احیام ا راث ا عربی.
 .28راغب اص هانی ،حسینبنمحمد1412 .ق ،المفردات فی غریبالقرآن ،دمشق :دارا علم
ا شامیة ،اول

118

 .29رضایی اص هانی ،محمدعلی1382 ،ش ،درسنامه روشها و گرایشهای تفسیری قرآن ،قم :مرکز
جهانی علوم اسالمی ،اول.
 .30زرکشی ،محمدبنعبداا1410 .ق ،البرهان فی علوم القرآن ،بیروت :دارا معریة ،اول.
 .31زمخشری ،محمود1407 .ق ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دارا ک اب ا عربی،
سوم.
 .32سمرقندی ،نصربن محمدبناحمد1416 .ق ،بحر العلوم ،بیروت :دار ا کر ،اول.
 .33سیویی ،جاللا دین1421 .ق ،اإلتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دارا ک اب ا عربی ،دوم.
نج ی ،اول.
 .35شریف الهیجی ،محمدبنعلی1373 .ش ،تفسیر شریف الهیجی ،تهران :دی ر نشر داد ،اول.
 .36ص ار ،محمدبنحسن1404 .ق ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلّی اهلل علیهم ،قم:
مک بة آیة اا ا مرعشی ا نج ی ،دوم.
 .37یبایبایی ،محمدحسین1417 .ق ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دی ر ان شارات اسالمی وابس ه
به جامعه مدرسین ،پنجم.
 .38یبرسی ،یضل بن حسن1372 .ش ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ناصرخسرو ،سوم.
 .39یبرسى ،احمدبنعلی1403 .ق ،االحتجاج علی أهل اللجاج ،محمدباقر خرسان .مشهد :نشر
مرتضی ،اول.

تحلیل تأویالت شیعه با تأکید بر انتقادات زرکشی

1404 .____________ .34ق ،الدر المنثور فی التفسیر المأثور ،قم :ک ابخانه آیتاا مرعشی

 .40یبری ،ابوجع ر محمد بن جریر1412 .ق ،جامع البیان عن تأویل آی القرآن ،بیروت :دار
ا معریه ،اول.
 .41ینطاوی ،محمد1997 ،م ،التفسیر الوسیط للقرآن الکریم ،قاهره :نهضة مصر ،اول.
 .42یوسی ،محمدبنحسن1414 ،ق ،األمالی(للطوسی) ،قم :دارا ثقایة ،اول.
 ،____________ .43بیتا ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارإحیام ا راث ا عربی ،اول.
 .44ییب ،سید عبدا حسین1378 .ش ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :ان شارات اسالم ،دوم.
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 .45عروسی حویزی ،عبدعلیبنجمعه1415 .ق ،تفسیر نور الثقلین ،قم :ان شارات اسماعیلیان،
چهارم.
 .46عیاشی ،محمدبنمسعود1380 .ق ،کتاب التفسیر ،تهران :چاپخانه علمیه ،اول.
 .47یخررازی ،محمد بن عمر1420 .ق ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار إحیام ا راث ا عربی ،سوم.
 .48یرات کویی ،ابوا قاسم یراتبنابراهیم1410 .ق ،تفسیر فرات الکوفی ،تهران :سازمان چاپ و
ان شارات وزارت ارشاد اسالمی ،اول.
 .49یضلاا ،سیدمحمدحسین1419 .ق ،تفسیر من وحی القرآن ،بیروت :دار ا مالک لطباعة و
ا نشر ،اول.
 .50ییض کاشانی ،مالمحسن1418 .ق ،األصفی فی تفسیر القرآن ،قم :مرکز ان شارات دی ر تبلیاات
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اسالمی ،اول.
 .51قریبی ،محمد بن احمد1364 ،ش ،الجامع ألحکام القرآن ،تهران :ناصر خسرو ،اول.
 .52قمی ،علیبنابراهیم1367 .ش ،تفسیر القمی ،قم :دار ا ک اب ،سوم.
 .53کلینی ،محمد بن یعقوببن اسحاق1407 .ق ،الکافی ،علیاکبر غ اری؛ محمد آخوندی ،تهران:
دار ا ک ب اإلسالمیة ،چهارم.
 .54مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی1403 .ق ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،
بیروت :دار احیام ا راث ا عربی ،دوم.
 .55مظهری ،محمدثناماا1412 .ق ،التفسیر المظهری ،پاکس ان :مک بة رشدیة ،اول.
 .56مانیة ،محمدجواد1424.ق ،تفسیر الکاشف ،تهران :دار ا ک ب االسالمیة ،اول.
 .57مکارم شیرازی ،ناصر1374 .ش ،تفسیر نمونه ،تهران :دارا ک ب االسالمیه ،دهم.
 .58نیشابوری ،نظاما دین حسنبنمحمد1416 .ق ،تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،بیروت:
دار ا ک ب ا علمیه ،اول.
 .59واحدی ،علی بن محمد1411 .ق ،اسباب نزول القرآن ،بیروت :دار ا ک ب ا علمیه ،اول.
هال ی ،سلیمبنقیس1405 .ق ،کتاب سلیم بن قیس الهاللی ،مصحا :محمد انصاری زنجانی خو ینی،
قم :ا هادی ،اول.
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Abstract

The discussion of the interpretation of the Qur'an and what it means to interpret the
verses of the Qur'an has long been the focus of Qur'anic scholars because the Holy
Qur'an has assigned knowledge to it to a special group and introduced misplaced
interpretation as the source of many deviations; Therefore, it is necessary to clarify the
dimensions of this issue in the face of the distortions that are raised and propagated in
the name of religion. In this study, by examining the views of Salafi elders in a library
and comparing them with the views of Allameh Tabatabai, it was found that the elders
of the Salafi sect have mentioned different meanings for interpretation: interpretation,
meaning contrary to appearance, one of the meanings of the verse that only God and
firm in knowledge know And the external reality to which the word returns; Allameh
Tabatabai considers these meanings to be problematic and considers the interpretation
of the verses to be the same truth and reality on which the verses of the Qur'an are
documented and based; Examining Allameh's words, it was found that his problems do
not include the above meanings and the interpretation can be used in a meaning that all
the above meanings are examples of it and verse seven of Surah Al-Imran refers to all
these meanings.

Keywords: Tawil, Allameh Tabatabai, Salafiyyah, Ibn Taymiyyah
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تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه
بدخش ،محمد

صادق1

:1400/05/09تاریخ دریافت

چکیده

:1400/08/12تاریخ تصویب

بحث تأویل قرآن و اینکه تأویل آیات قرآن به چه معناست ،از دیرباز مورد توجه قرآن پژوهان بوده است،
زیرا قرآن کریم علم به آن را به روه ویژهای اخ صاص داده و تأویل یلبی نابجا را منشأ بسیاری انحرایات
معریی کرده است؛ از این رو روشن شدن ابعاد این مسأ ه در مقابله با کژیهایی که به نام دین مطرح و تبلیغ
می شود ضرورت دارد .در این پژوهش با بررسی نظرات بزر ان سل یه بصورت ک ابخانهای و مقایسه با
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نظرات عالمه یبایبایی مشخ

شد ،بزر ان یرقه سل یه ،معانی مخ ل ی برای تأویل ذکر کردهاند :ت سیر،

معنای خالف ظاهر ،یکی از معانی آیه که تنها خدا و راسخین در علم به آن آ اهی دارند و واقعیت خارجی
که کالم به آن باز شت دارد؛ عالمه یبایبایی این معانی را با اشکال مواجه دانس ه و تأویل آیات را همان
حقیقت و واقعی ی میداند که آیات قرآن به آنها مس ند و مب نی است؛ در بررسی سخنان عالمه مشخ

شد

که اشکاالت ایشان به معانی یوق وارد نیست و تأویل میتواند در معنایی اس عمال شود که تمام معانی یوق
از مصادیق آن به شمار آیند و آیه ه ت سوره آل عمران ناظر به تمام این معانی باشد

واژ ان کلیدی :تأویل ،عالمه یبایبایی ،سل یه ،إبن تیمیه

 - 1سایر پردیس فارابی دانشگاه تهران
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مقدمه
خداوند م عال در قرآن کریم می یرماید« :او کسی است که این ک اب را بر تو نازل کرد ،که قسم ی از آن،
آیات محکم است؛ که اساس این ک اب میباشد؛ و قسم ی از آن ،م شابه است اما آنها که در قلوبشان انحراف
است ،به دنبال م شابهاتند ،تا ی نهانگیزی کنند ،و تأویل (نادرس ی) برای آن مییلبند؛ در حا ی که تأویل آنها
را ،جز خدا و راسخان در علم ،نمیدانند( ».آل عمران )7/3 :مراد از تأویل در این آیه و عا مان به تأویل و
تأویل صحیا و یاسد از عناصر مهم در بحث معناشناسی و یهم قرآن کریم است که تنقیا و تبیین آن برای

عالمه یبایبایی در ت سیر شریف ا میزان بحث کاملی را در تبیین معنای تأویل مطرح نموده اند؛ قسمت
مهمی از مطا ب ایشان در آن بحث ،ناظر به دید اه سل یه بویژه إبنتیمیه است؛ با توجه به اینکه دو سوی
این بحث ،از مؤثرترین ایکار در جهان اسالم هس ند ،از مقایسه و تضارب دید اهها و اد ه ایشان میتوان
یهم دقیق تری از معنای تأویل به دست آورد.
در این موضوع دو مقا ه با عنوان های "ماهیت «تأویل» از دید اه ابنتیمیه و عالمه یبایبا ی" از آقای سید
سیفا ه هاشمیکرو ی و "تحلیل و بررسی تأویل از دید اه ابن تیمیه و عالمه یبایبا ی" از آقایان علی ا ه
بداش ی و محسن پیرهادی من شر شده است اما یای ه ها و ن یجه یری های هر دو مقا ه با پژوهش حاضر
م اوت است.

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

دیع برداشت های ناروا و آسیب های ناشی از آن ،ضرورت دارد؛

در این پژوهش معانی مخ ل ی که برای تأ ویل ذکر شده را بصورت مجزا از عبارات سل یه و زارش عالمه
یبایبا ی و نقدهای ایشان بیان کرده و سپس اد ه دو یرف را بررسی می کنیم و در ان ها جمع بندی مطا ب
مطرح شده را در قا ب ن یجه یری ارا ه خواهیم کرد.
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 -2معنای تأویل
تأویل از ماده أول به معنای رجوع است در مجمع ا بحرین آمده است:
« ا أویل إرجاع ا کالم و صریه عن معناه ا ظاهری إ ى معنى أخ ى منه ،مأخوذ من آل یئول :إذا
رجع» (یریحى)312/5 :1416 ،
(تأویل إرجاع کالم و بر رداندن آن از معنای ظاهری به معنایی مخ ی تر است .ری ه شده از
آلیؤول است به معنای زمانی که رجوع کند).
در ک ب ابن تیمیه و دیگر علمای سل یه ،اقوال م عددی در معنای تأویل بیان شده است:

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

 -2-1تأویل به معنای تفسیر
ابن تیمیه می وید این معنا در اصطالح م سرین ،غا ب است و هر اه

ه شود که کسی تأویل م شابه را

می داند منظور این است که ت سیر آن را می داند( .ابن تیمیه)55/3 :1426 ،
ابن قیم هم این معنا را به اهل ت سیر و م قدمین از اهل یقه و حدیث نسبت میدهد و می وید ابن جریر و
دیگر م سرین غیر از او هم همین معنا را در نظر داش ه اند و احمد بن حنبل هم در ک ابی که در رد تأویالت
جهمیه در قرآن نوش ه به واقع ت اسیر آن ها را رد کرده و ی از آنها با نام تأویل یاد میکند( .ابن قیم ا جوزی،
)178 :1408
شیخ ا شنقیطی هم از این معنا به عنوان یکی از معانی سه انه تأویل نام می برد و می وید:
«معنای دوم :ت سیر و بیان ،و این روایت پیامبر اکرم صلی اا علیه و سلم در حق ابن عباس هم به
این معناست آنجا که می ویند "خدایا او را در دین یقیه بگردان و به او تأویل را بیاموز" و همین
یور کالم ابن جریر و دیگر م سرین که وق ی می ویند ا قول یی تأویل قو ه تعا ی منظورشان
ت سیر و بیان آن قول است( ».ا شنقیطی)190 :1415 ،
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إبن عثیمین سه معنی را برای تأویل بیان می کند :ا ف :ت سیر ب :عاقبت شیئ؛ تأویل امر ،انجام دادن یعل و
تأویل نهی ،ترک یعل و تأویل خبر ،وقوع مخبر به است ج :بر رداندن ظ از معنای ظاهری که ا ر مس د َّل
باشد محمود و رنه مذموم است( .ابن ا عثیمین)88/1 :1421 ،
او در جایی دیگر مینویسد:
« تأویل در اسمام و ص ات ا هی همواره من ی نیست بلکه ا ر مس ند به د یل باشد به معنای ت سیر
بوده و پذیری ه شده است ؛و ت سیر من ی ،تحریف به معنای بر رداندن ظ از معنای ظاهری بدون

حول آن می چرخد تأویل آیات واجب است تا قرآن مخا ف قطعیات نباشد( ».ابن ا عثیمین،
1423ا ف)23/6 :
با اینکه تأویل مس دل توسط سل یه پذیری ه شده است و ی در نگاه ایشان اس اده از دال ل عقلی
برای تأویل آیات ص ات جایز نیست زیرا عقل توانایی ورود به این حیطه را ندارد( .ا منیاوی،
)131/1 :1426
إبن أبی ا عز در بیان تأویل صحیا ،تأویلی که موایق سنت باشد را پذیری ه و مخا ف آن را که د یلی از سیاق
ندارد و قرینهای همراه آن نیست را یاسد می داند چرا که خداوند هادی ا ر خالف ظاهر را قصد کرده بود

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

د یل است( ».ابن ا عثیمین )181/1 :1413 ،و «ا ر یقین کنیم خورشید در مکانش ثابت بوده و زمین

قرا نی میآورد تا شنونده به خطا نی د( .إبن أبی ا عزَّ)437/1 :1418 ،
آ بانی در بیان معنای تأویل مینویسد:
« تأویل دو معنا دارد اوی و عریی؛ تأویل به حاظ اوی به معنای ت سیر و بیان است و مراد از آیه (وَ مَا
یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِ َّا ا لَّهُ) این است که باز شت آیه را کسی جز خدا نمیداند .اما معنای عریی تأویل ،خارج
کردن ظ از معنای ظاهری است و مراد علمای علم کالم ،همین معناست .او سپس اشکال من قدین سل یه
نسبت به تعارض ادعای ایشان مبنی بر ن ی تأویل با وقوع تأویل در سخنان بعض سلف را چنین پاسخ
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می وید که این موارد از نوع ت سیر است نه تأویل زیرا با توجه به سیاق آیه به این معنا دست پیدا کردهاند.
(أ بانی)103/6 :1431 ،
مرحوم عالمه یبایبایی این قول را در شمار اقوال موجود در مورد تأویل ذکر میکند و می وید جمعی از
م سرین ،تأویل و ت سیر را به یک معنا دانس ه و مع قدند مراد ،معنایی است که وینده از کالم خود قصد
کرده است؛ و از آنجا که منظور از بعضی آیات قرآن برای ما روشن نیست ،اینکه در آیه ه م سوره آل
عمران می وید تأویل قسم ی از قرآن را جز خدا و راسخان در علم نمیدانند مراد ،دانس ن معنای آیات
م شابه است( .یبایبایی)68/3 :1374 ،

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ایشان این قول را با اشکال مواجه می دانند و در بیان د یل عدم صحت این قول می وید:
«وجه اول وازم غلطى دارد ،که کم رین آن این است که باید مل زم شویم که بعضى از آیات قرآنى
آیاتى باشد که یهم عامه مردم به درک تأویل یعنى ت سیر آن نرسد ،و ن واند مد ول و معناب ظى
آنها را ب همد .و نمى توانیم به چنین چیزب مل زم شویم ،چون خود قرآن ویای این مطلب است
که به منظور یهم همه مردم نازل شده ،و صاحب این قول هیچ چارهای جز این ندارد که بگوید در
قرآن تنها حروف مقطعه اول بعضى سورهها م شابه است .چون تنها آنها است که عموم مردم
معنایش را نمىیهمن د ،تازه ا ر به همین معنا هم مل زم شود باز اشکال دیگرب بر او وارد است ،و
آن این است که د یلی بر چنین توجیه ندارد ،و صرف اینکه کلمه"تأویل" مانند کلمه" ت سیر"
مش مل بر معنای رجوع است ،د یل نمیشود بر این که این دو کلمه به یک معنا است ،ما میدانیم
که کلمه "ام" نیز مش مل بر معنای رجوع هست و مادر ،مرجع یرزندان هست و ی تأویل یرزندان
نیست ،کلمه"ر یس" مش مل بر معنای رجوع هست و مرموس به ر یس مراجعه میکند ،و ی ر یس
تأویل مرموس نیست .عالوه بر این

ار ،ی نهجوییای که در آیه شری ه ص ت مخصوص م شابه

ذکر شده در غیر حروف مقطعه هست ،نه در آنها ،بیش ر ی نههایی که در اسالم پدید آمده از ناحیه
پیروی آیات م شابه یعنى از ناحیه پیروی علل احکام و آیات مربوط به ص ات خدا و امثال آن پدید
آمده است( ».همان)72/3 :
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عالمه در نقد این قول یرمود ا ر مراد از تأویل ،ت سیر آیات باشد الزمهاش این است که بسیاری از مردم
ن وانند معنای ظی آیات قرآن را ب همند .از این سخن عالمه چنین یهمیده میشود که ایشان ت سیر را چیزی
شبیه ترجمه دانس ه است و ذا یرمودند که عامه مردم توانایی یهم آیات را دارند و ی خود ایشان در اب دای
ت سیر ا میزان مییرماید:
«نخست ب اید بگو یم :ت سیر که بمعناب بیان معانى آیات قرآنى ،و کشف مقاصد و مدا یل آنست،

(همان)7/1 :
این جمالت به خوبی نشان دهنده این است که عالمه ت سیر را چیزی یراتر از ترجمه میدانند که از دغدغه
های علمای اسالم بوده است و بحث های یراوانی در این زمینه صورت ری ه و نمیتوان ت عامه مردم
توانایی ت سیر قرآن را دارند.
نویسنده ک اب قاموس قرآن نیز در معنای ت سیر می وید:
«یَسََّرَ ا شَّیمَ بَینَهُ وَ اوْضَحَه .ت سیر قرآن نیز از این معنی است که مراد خدا را بیان و روشن میکند
و آن ا ر مب نی بقرآن و سنَّت قطعیه باشد یعنی قرآن را با قرآن و حدیث مقطوع ت سیر کند درست
و صحیا است( ».قرشی)175/5 :1371 ،

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

از قدیمىترین اش ااالت علمى است ،که دانشمندان اسالمى را به خود جلب و مشاول کرده است».

این کلمات نیز بر این مطلب دال ت دارد که دانش ت سیر باالتر از ترجمه است و از خود آیات نمیتوان
ت سی ر آن ها را یهمید بلکه باید از دیگر آیات قرآن و سنَّت نیز اس اده کرد و به یقین چنین کاری از عهده
همه مردم خارج است و به همین د یل بسیاری از علمام إمامیه همین معنا را برای تأویل پذیری هاند( .مکارم
شیرازی 433/2 :1374 ،و یبرسی 236/3 :1360 ،و یوسی ،بی تا)399/2 :
آری ا ر مراد ایشان از اصطالح ت سیر در نقد قول اول چیزی غیر از معنای رایا آن باشد میتوان این
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رایا را قصد میکنند.
 -2-2برگرداندن لفظ از معنای ظاهری آن
این معنا را نویسنده ک اب شرح ا طحاویه به م أخرین از یقهام و م کلمین نسبت میدهد و در مورد آن چنین
توضیا میدهد که:
«تحریف کنند ان ،نصوص را در دست ری ه و می ویند ما آنچه را که مخا ف عقیده ماست تأویل
می کنیم و بدین صورت تحریف را تأویل مینامند تا ظاهر زیبایی داش ه باشد در حا یکه خداوند
در قرآن کریم کسانی را که بایل را زیبا جلوه میدهند مذمت کرده است آنجاکه می وید( :وَ کَذَ ِکَ

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

جَعَلْنَا ِکُلِّ نَبِیٍّ َعدُوًّا شَیَایِینَ ا ْ ِإنْسِ وَا ْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِ َى بَعْضٍ زُخْرُفَ ا ْقَ ْولِ ُغرُورًا) (االنعام:
{ ) 112/6اینچنین در برابر هر پیامبری ،دشمنی از شیایین انس و جن قرار دادیم؛ آنها بطور سری
(و در وشی) سخنان یریبنده و بیاساس (برای اغ ال مردم) به یکدیگر می ند؛}» (إبن أبی ا عزَّ،
)182/1 :1418
او در جای دیگر از ک اب خود تأویل به این معنا را به دو قسم صحیا و یاسد تقسیم میکند و می وید:
« تأویل صحیا یعنی آن صورتی که نصوص ک اب و سنت ،موایق آن باشد و ا ر مخا ف آن باشد
یاسد خواهد بود( ».همان)185/1 :
ابن تیمیه هم این قول را به م أخرین از یقیهان و اصو یون نسبت میدهد و اضایه میکند اکثر م أخرینی که
در تأویل نصوص ص ات خداوند سخن

هاند همین معنا را در نظر داش هاند و بحث کردهاند که آیا چنین

عملی صحیا است یا نه( .ابن تیمیه)55/3 :1426 ،
او در بخشی دیگر از نوش ه های خود در توضیا بیش رِ تأویل صحیا و یاسد می وید:
«أ اظ دو نوع هس ند یک نوع از آنها در کالم خدا و رسول وجود دارد و نوع دیگر از آنها در کالم
ایشان وجود ندارد که معنای دس ه اول را میتوانیم ب همیم پس آنها را به عنوان اصل قرار داده و
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معنای نوع دوم را بوسیله نوع اول به دست میآوریم .این روش ،یریق اهل هدایت و اهل سنت
است اما یریق مراهان و اهل بدعت عکس این روش است چرا که آنها ا اظی را که خود ابداع
کردهاند و معانی آن را اصل قرار میدهند و آنچه را که خدا و رسول او

ه است را تابع ابداعات

خود قرار می دهند و کلمات آنها را با اس اده از تأویل و تحریف به معانی مورد نظر خودشان بر
می ردانند و چنین می ویند که ما قرآن را با عقل و ات ت سیر میکنیم و مقصودشان این است
که با عقل خود به مسا لی مع قد میشوند و سپس قرآن را با تأویالت و ت اسیری که م ضمن
تحریف کالم است تأویل میکنند و به همین د یل امام احمد می وید بیش رین خطای مردم از

ابن قیم در ک اب ا صواعق ا مرسله این قول را به مع ز ه و جهمیه و دیگر یرقه های م کلمین نسبت میدهد
و می وید:
« مراد آن ها از تأویل ،بر رداندن ظ از معنای ظاهری و حقیقی به معنای مجازی و خالف ظاهر
است و این قول در بین م أخرین از اهل اصول و یقه شایع است و به همین د یل می ویند تأویل،
خالف اصل است و نیاز به د یل دارد و این قسم از تأویل همان است که در جواز یا عدم جواز آن
مطا ب زیادی بیان شده است ...و شیخ مویقا دین بن قدامه از ایراد زیادی نقل کرده است که سلف
بر عدم قول به این ونه تأویالت ،اجماع دارند و تأویل صحیا ،دو قسم اول از اقسام مذکور است

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

جهت تأویل و قیاس است( ».همان)355/17 :

یعنی حقیقت معنا و آنچه که کالم در خارج به آن من هی می شود یا ت سیر و بیان معنا؛ و این تأویل،
محکم و م شابه و انشام و خبر را در بر می یرد و نهای ا اینکه ا ر تأویل موایق نصوص و سنت
باشد صحیا است و رنه بایل است( ».ابن قیم ا جوزی)178 :1408 ،
او همچنین در توضیا تأویل بایل می وید:
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«تأویلی که به صورت تحریف است و از جنس ا حاد میباشد به این صورت است که نصوص را
از معنای اصلی خودش به وسیله خدشه در آنها یا خارج کردن آنها از معنای حقیقی همراه با اقرار
به ا اظ ،منحرف کنند( ».همان)216 :
شیخ ا شنقیطی در بیان معانی مخ لف تأویل ،این معنا را به این صورت بیان میکند:
« سوم :معنای م عارف در اصطالح اصو یون که بر رداندن ظ از ظاهر او یه آن به معنای اح ما ی
ضعیف است به خایر د یلی که بر آن معنا وجود دارد و حاصل بیان مسئله تأویل در بین اصو یون
این است که تأویل از سه حا ت خارج نیست:
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حا ت اول :اینکه بر رداندن ظ از ظاهر آن به خایر د یلی که در واقع ،د یل صحیحی است باشد
که این را تأویل صحیا یا تأویل قریب می نامند.
حا ت دوم:اینکه بر رداندن ظ به خایر د یلی باشد که هرچند خود شخ

آن را صحیا می

پندارد و ی در واقع صحیا نباشد ،این نوع از تأویل را تأویل یاسد می نامند.
حا ت سوم :این حا ت که موسوم به تأویل بعید است به این صورت است که بدون هیچ د یلی
ظ را از معنای ظاهری آن خارج کنیم که در اصطالح اصو یون ،عب نامیده می شود( ».ا شنقیطی،
)190/1 :1415
ابن عثیمین نیز در ت سیر خود وق ی ظ را در معنای ظاهری بکار می برد می وید اینجا تأویلی وجود
ندارد( .ابن ا عثیمین1423 ،ب )126/1 :اما وق ی کالمی را از معنای ظاهری خارج می کند مثال می وید
کلمه "قضی" در آیه به معنای "أراد أن یقضی" است ،اصطالح تأویل را مورد اس اده قرار می دهد( .ابن
ا عثیمین1423 ،ب )17/2 :در سایر ک ب سل یه نیز اس عمال تأویل در این معنی شایع است( .آل معمر:1992 ،
 125و عبداا بن محمد بن عبد ا عزیز)45 :1412 ،
مرحوم عالمه یبایبایی در بیان این قول می یرماید:
« روهى دیگر

هاند :مراد از تأویل معنایى است که مخا ف با ظاهر ظ باشد ،و این معنا از سایر
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معانى که براب کلمه تأویل کردهاند شایعتر است ،بطورب که ویى اصال ظ مذکور ،حقیقت در
همین معنا است ،ا ر چه در اصل ات ،به معناب ارجاع یا مرجع بوده است.
و به هر حال در میان م اخرین همین معنا شایع شده ،هم چنان که معناب اول در بین م سرین قدما
معروف بود ،چه آنهایى که مى ند :غیر از خدا کسى تأویل قرآن را نمىداند ،و چه آنهایى که
مى ند :راسخین در علم هم آن را مىدانند ،هم چنان که از ابن عباس نقل شده که مى ه :من
از راسخین در علمم ،و تأویل قرآن را مىدانم( ».یبایبایی)68/3 :1374 ،

که از بعضی از آیات ،معنایی خالف ظاهرشان قصد شده و معنای ظاهری آن ها با آیات محکم معارض
باشد؛ پس این قول مع قد است میان آیات قرآن اخ الف وجود دارد و برای حلَّ این اخ الف باید از ظاهر
بعضی آیات صرف نظر کرد و معنایی برای آن ها ذکر کرد که از یهم عامه مردم خارج است؛ این ادعا با
جدُوا یِیهِ اخْ ِالیاً کَثِیرا)
اح جاج خود قرآن که می وید (أَیَال یَ َدَبَّرُونَ ا ْقُرْآنَ وَ َوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَ ْیرِ ا لَّهِ َوَ َ
(ا نسام" )82/4 :آیا درباره قرآن نمیاندیشند؟! ا ر از سوی غیر خدا بود ،اخ الف یراوانی در آن مییای ند".
است ،در تضاد است چرا که ا ر با حمل کردن بر معنای خالف ظاهر ،اخ الف بریرف می شود دیگر
اخ صاصی به کالم خدا نخواهد داشت و سخنان تمام م کلمین را می توان به این شیوه از عیب اخ الف و
تناقض و ی رها کرد( .همان)72/3 :

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

ایشان این نظر را نیز نمی پذیرد و در بیان د یل عدم صحت آن می وید ن یجه پذیرش این قول ،این است

در ذیل سخنان عالمه می وییم ایشان در مقدمه ت سیر ا میزان در بحثی بدیع ،صدق أ اظ بر معانی را به
ونه ای توسعه داده است که بسیاری از معانی ای که در اصطالح ،خالف ظاهر نامیده میشوند مق ضای
ظاهر کالم به شمار آیند ،ایشان مییرماید:
« مالک و مدار در صادق بودن یک اسم ،و صادق نبودن آن ،موجود بودن غرض ،و غایت ،و موجود
نبودن آنست ،و نباید نسبت به ظ اسم جمود به خرج داده ،و آن را نام یک صورت بدانیم ،و تا
قیامت هر وقت چراغ مى وییم ،باز همان پیه سوز را اراده کنیم .اما م اس انه انس و عادت نمیگذارد
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ما این توجه را داش ه باشیم ،و همین باعث شده که مقلدین از اصحاب حدیث ،چون یرقه حشویه،
و مجسمه ،به ظواهر آیات جمود کرده ،و آیات را به همان ظواهر ت سیر کنند ،و اینکه این جمود،
جمود بر ظواهر نیست ،بلکه جمود بر انس و عادت است» (همان)16/1 :
اشکال ایشان بر معنای سوم تأویل مب نی بر همین یرح اب کاری است کن قا لین به معنای سوم ،خالف
ظاهر را در معنای اصطالحی و رایا به کار بردهاند بنابر این اشکاالت عالمه بر قول سوَّم وارد نیست و مراد
از برخی آیات ،خالف ظاهر به معنای مرسوم آن است و این اراده خالف ظاهر با عدم وجود اخ الف در
قرآن ناساز اری ندارد زیرا قرا ن نقلی و عقلی همراه کالم باعث بوجود آمدن ظاهر ثانوی و تعیین مراد
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جدی م کلم خواهند بود.
 -2-3یکی از معانی آیه در علم خدا و راسخین در علم
این معنا را مرحوم عالمه نقل میکند و می وید:
«بعضى دیگر

هاند :تأویل آیه م شابه یکى از معانى همان آیه است ،که غیر از خدا و یا غیر از

خدا و راسخین در علم کسى از آن آ اه نیست ،ا ب ه این معنا با ظاهر ظ مخا ت ندارد.
در ن یجه بر شت امر به این است که آیه م شابه آیهاب است که چند معنا داش ه باشد ،بعضى از
آن معانى پوشیدهتر بوده و دیرتر به ذهن مىآید ،آنچه از همه ،زودتر به ذهن مىآید همان است
که ظاهر ظ ،آن را مىرساند ،و همه مردم آن را مىیهمند ،و معانى دیگر که بعیدتر است معنایى
است که غیر از خدا ،و یا خدا و راسخین در علم آن را درک نمىکنند( ».همان)68/3 :
ایشان در رد این نظر مییرماید:
« نادرس ى آن براب این است که هر چند آیات قرآن داراب معانى م رتب بر یکدیگر است ،معانیى
که بعضى ما یوق بعض دیگر است ،و به جز کسى که از نعمت تدبر محروم است نمىتواند آن را
انکار کند ،و یکن باید دانست که همه آن معانى و مخصوصا آن معانى که از وازم معناب تحت
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ا ل ظى است معانى ا اظ قرآن هس ند ،چیزب که هست مراتب مخ ل ى که در یهم و ذکام و هوش
و کم هوشى شنونده است ،باعث مىشود که همه مردم ،همه آن معانى را ن همند ،و این چه ربطى
به معناب تأویل دارد؟ تأویلى که قرآن چنین معرییش کرده که به جز خدا و راسخین در علم کسى
آن را نمىیهمد ،رسوخ در علم که از آثار یهارت و تقواب ن س است ،ربطى و تاثیرب در تیز یهمى
و کند یهمى در مسا ل عا یه و معارف دقیقه ندارد رچه در یهم معارف یاهره ا هیه تاثیر دارد ،اما
بطور دوران و علیت ،یعنى هر جا و در هر کس یهارت ن س بود ،آن معارف دقیقه نیز در آنجا
باشد ،و هر د ى که چنین یهارت را نداشت محال باشد آن معارف را ب همد ،و ظاهر آیه نامبرده

عالمه در بیان این قول اب دا یرمود معنایی که به جز خدا و راسخین در علم کسی دیگر به آن علم ندارد اما
در نقد آن بحث را به تیز یهمی و کند یهمی ،ارتباط می دهد در حا یکه علم راسخین به آیات م شابه ،به
هوش و ذکاوت ایراد ربطی ندارد؛ قول سوم در واقع ناظر به بطون قرآن است که ن وس یاهره به بطن های
بیش ری دس رسی پیدا می کنند و مرحوم عالمه مطهَّرین را همان راسخین در علم می داند( .همان)85/3 :

 -2-4تأویل به معنای آن حقیقت خارجی که کالم در نهایت به آن حقیقت منجر می شود.
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درباره تأویل همین است ،که جز ن وس یاهره کسى راهى ب همیدن آن ندارد( ».همان)73/3 :

نویسنده ک اب شرح ا طحاویه می وید:
«تأویل در ک اب خدا و سنت رسول او همان حقیق ی است که کالم به آن منجر می شود پس تأویل
خبر همان چیزی است که به آن خبر داده می شود و تأویل صیاه أمر همان عملی است که به آن
أمر شده است( ».إبن أبی ا عز ا حن ی)497/1 :1418 ،
ابن تیمیه هم در بیان معانی مخ لف تأویل این معنا را ذکر می کند و می وید:
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«سومین معنای تأویل ،همان حقیق ی است که کالم به آن من هی میشود همانطور که خداوند م عال
ن نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَامتْ رُ ُسلُ رَبِّنَا
می یرماید( :هَلْ یَنظُرُونَ إِالَّ تأویلهُ یَوْمَ یَأْتِی تأویلهُ یَقُولُ ا َّذِی َ
بِا ْحَقِّ) (االعراف" )53/7 :آیا آنها جز ان ظار تأویل آیات "و یرا رسیدن تهدیدهای ا هی" دارند؟
آن روز که تأویل آنها یرا رسد کسانی که قبال آن را یراموش کرده بودند می ویند :یرس اد ان
پرورد ار ما ،حق را آوردند ".که تأویل اخباری که در قرآن درباره معاد آمده خود قیامت و حساب
و جزام و بهشت و جهنم و امثال آن است و همچنین در داس ان حضرت یوسف (ع) زمانی که پدر
ی مِن قَ ْبلُ (یوسف)100/12 :
ت َهذَا تأویل رُؤْیَا َ
و مادر و برادران یوسف سجده کردند یرمود :یَا أَبَ ِ
"پدر! این تعبیر خوابی است که قبال دیدم ".و آن ات اق خارجی را به عنوان تأویل رؤیای یوسف
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(ع) قرار داده است.
و از همین معن است کالم عایشه در مورد ذِکر رسول اکرم صلی اا علیه و ا ه در رکوع و سجود
که می ند :سبحانک ا لهم و بحمدک اغ ر ی و به

ه عایشه ،رسول اا با این ذکر خود آیه

ک وَاسْ َاْ ِرْهُ) (ا نصر )3/110 ،را تأویل میکرده است( ».ابن تیمیه:1426 ،
ا بِحَمْ ِد رَبِّ َ
شری ه (یَسَبِّ ْ
)56/3
ابن قیم جوزی هم این معنا را در کلمات خود بیان میکند او اب دا معنای اوی تأویل را مطرح میکند و
سپس در بیان معانی اصطالحی ،به این معنا هم تصریا میکند و می وید:
«عاقبت عمل را تأویل مینامند چون امر به آن من هی میشود و از همین معنا است کالم خدای
م عال که می وید " :ا ر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسول إرجاع بدهید ا ر به خدا و
روز قیامت ایمان دارید که این کار به ر است و سرانجام نیکوتری دارد( ".ا نسام )59/4 :و حقیقت
چیزی که به آن خبر داده میشود را نیز تأویل مینامند مانند این کالم خداوند که می وید" :روزی
که تأویل آیات ا هی یرا رسد کسانی که در ذش ه آنها را به یراموشی سپرده بودند می ویند که
رسوالن خداوند ما حق را آورده بودند" (االعراف )53/7 :که در این آیه ،آمدن تأویل به معنای
آمدن خود آن چیزی است که پیامبران به آن خبر دادهاند و شامل روز آخر و معاد و ت اصیل معاد

134

و بهشت و آتش است .و علت غا ی و حکمت عمل را هم تأویل مینامند چون بیان مقصود یاعل
و غرض او از یعلی که بیننده م وجه آن نشده است میباشد و از همین معنا شمرده میشود کالم
خضر (ع) خطاب به موسی (ع) که بعد از اینکه حکمت مور د نظر خود از سوراخ کردن کش ی و
ق ل کودک و به پا داش ن دیوار بدون اجرت را بیان می کند می وید" :این تأویل آن چیزی بود که
ن وانس ی بر آن صبر کنی" (کهف )78/18 :پس تأویل در ک اب خداوند سبحان به معنای حقیقت
معنایی است که ظ به آن منجر میشود و در خارج ات اق میای د( ».ابن قیم ا جوزی)175 :1408 ،

«تأویل شیئ ،شناخت عاقبت امر و حقیقت امر اوست( ».أ بانی)23/6 :1431 ،
عالمه در توضیا این قول می یرماید:
«در اینجا قول چهارمى نیز هست ،و آن این است که تأویل از جنس معانى ا اظ نیست ،بلکه امرب
عینى است ،که ا اظ وینده بر آن اع ماد دارد ،حال ا ر کالم ،حکمى انشایى باشد ،مثال امر و یا
نهى باشد ،تأویلش عبارت از مصلح ى است که باعث انشاب حکم و تشریع آن شده ...و ا ر کالم
خبر باشد و خبر از حوادث ذش ه بدهد ،تأویلش خود آن حوادث واقعه در زمان ذش ه است...
و ا ر از حوادث زمان نزول و یا بعد از آن خبر دهد آن خبرب که مىدهد سه جور است :یا راجع
به امورب است که با حواس ظاهرب درک مىشود و یا از امورب است که با عقل درک مى ردد که
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ا بانی در بیان معنای تأویل در آیه «ال یعلم تأویلها» می وید:

تأویل اینگونه آیات نیز همان حوادثى است که در خارج واقع شده ،و یا واقع مىشود ،نظیر آیه:
(وَ یِیکُمْ سَمَّاعُونَ َهُمْ) (ا وبه " )47/9 :و در میان شما ،ایرادی (سست و ضعیف) هس ند که به
ن بَعْدِ
ض وَ هُمْ مِ ْ
سخنان آنها کامال وش یرامیدهند ".و آیه شری ه( :غُلِ َبتِ ا رُّومُ یِی أَدْنَى ا ْأَرْ ِ
غَلَ ِبهِمْ سَیَاْلِبُونَ یِی بِضْعِ ِسنِینَ) (ا روم" )4-2/30 :رومیان مالوب شدند! (و این شکست) در
سرزمین نزدیکی رخ داد؛ اما آنان پس از "این" مالوبیت بزودی غلبه خواهند کرد...در چند سال"
و یا راجع به امور غیبى و آینده است که آن امور را در دنیا و با حواس دنیایى نمىتوان درک کرد،
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و ح ى حقیقت آن را با عقل هم نمىتوان شناخت ،نظیر اموامورب بودند که علم به تأویل آنها براب
ما انسانها ممکن بود و ى قسم اخیر چنین نیست ،یعنى هیچکس بجز خدا حقیقت تأویل آنها را
نمىداند ،بله مگر راسخین در علم که ا ر خدا ایشان را به آن امور آ اه بسازد مىتوانند عا م بدانها
بشوند ،آنهم بقدر وسع عقل و توانایىشان .و اما حقیقت آن امور که تأویل حقیقى هم همان است،
امورب است که خدا علم بدان را به خود اخ صاص داده است( ».یبایبایی)69/3 :1374 ،

قول چهارم مبنی بر این بود که تأویل از باب معانی نیست بلکه امری عینی است که ن یجه سخن می باشد.

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

عالمه قسم ی از این سخن را قبول کرده و به قسم ی دیگر از آن اشکال کرده و مییرماید:
« و اما قول چهارم :این اشکال بر آن وارد است هر چند صاحب این وجه در بعضى از سخنانش
راه صحیحى ری ه ،و ى در قسمت دیگر آن خطا ری ه است ،او هر چند درست

ه که تأویل

اخ صاصى به آیات م شابه ندارد ،بلکه تمامى قرآن تأویل دارد ،و تأویل هم از سنخ مد ول ظى
نیست ،بلکه امر خارجى است ،که مبناب کالم قرار مى یرد یکن در این نظریه خطا ری ه که هر
امر خارجى را مرتبط به مضمون کالم دانس ه ،ح ى مصادیق و تک تک اخبارب را که از حوادث
ذش ه و آینده خبر مى دهد مصداق تأویل شمرده ،و نیز خطا ری ه که م شابه را منحصر در آیات
مربوط به ص ات خداب تعا ى ،و در آیات مربوط به قیامت دانس ه است( ».همان)73/3 :
ایشان در توضیا إشکال خود می وید مراد از "تأویل" در آیه شری ه دو چیز میتواند باشد یا تأویل قرآن
یا تأویل خصوص آیه م شابه .به عقیده عالمه ا ر منظور از تأویل ،تأویل قرآن باشد و ضمیر "ها" به ک اب
بر ردد دیگر نمی توان

ت تأویل آن را غیر از خدا یا خدا و راسخان در علم نمیدانند .ایشان چنین

مینویسند که:
«توضیا اینکه بنا به

ه وب مراد از تأویل در جمله( :وَ ابْ ِاامَ تأویلهِ )...یا تأویل قرآن است ،و

ضمیر"ها" در آن به ک اب برمى ردد ،که در این صورت جمله( :وَ ما یَعْلَمُ تأویلهُ إِ َّا ا َّلهُ) با آن
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نمىسازد ،براب این که بسیارب از تأویلهاب قرآن از قبیل تأویالت قص

و بلکه احکام و نیز

تأویل آیات اخالق ،تأویلهایى است که ممکن است غیر خداب تعا ى و هم غیر راسخین در علم،
و ح ى بیماردالن نیز از آن آ اه بشوند ،چون حوادثى که آیات قص
نیست که درکش مخ

از آن خبر مىدهد چیزب

به خدا و راسخین در علم باشد ،بلکه همه مردم در درک آن شریک

هس ند ،و همچنین حقایق خلقى و مصا حى که از عمل به احکام عبادات و معامالت و سایر امور
تشریع شده ،ناشى مى ردد( ».همان)74/3 :

ری ار محذور دیگری میشود و آن محذور ،انحصاری است که صاحب قول چهارم برای آیات م شابه قا ل
شده و آن ها را منحصر در أوصاف خداوند و روز قیامت میداند .عالمه در بیان د یل عدم صحت این
انحصار مییرماید:
« و ى منحصر کردن صاحب این قول ،آیات م شابه را در آیات مربویه به ص ات خدا و اوصاف
قیامت درست نیست ،چون همانطور که پى یرب این آیات منجر به ی نه و ضال ت مىشود ،پى یرب
سایر آیات م شابه نیز چنین است( ».همان)74/3 :
بنابر این مطا ب مرحوم عالمه تأویل را از قبیل امور خارجی میدانند و نه از قسم معانی همانگونه که در
بیان یک اشکال اجما ی نسبت به تمام اقوال چهار انه می وید:

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

به عقیده عالمه ا ر منظور از تأویل ،تأویل خصوص آیه م شابه باشد دیگر مشکل سابق پیش نمیآید و ی

«اما اجما ى که خواننده عزیز توجه نمود :مراد از تأویل آیات قرآن م هومى نیست که آیه بر آن
دال ت دارد ،چه اینکه آن م هوم مطابق ظاهر باشد ،و چه مخا ف آن ،بلکه تأویل از قبیل امور
خارجى است ،ا ب ه نه هر امر خارجى تا توهم شود که مصداق خارجى یک آیه هم تأویل آن آیه
است ،بلکه امر خارجى مخصوصى که نسبت آن به کالم نسبت ممثل به مثل و نسبت باین به ظاهر
باشد( ».همان)71/3 :
 -2-5حقیقتی خارجی که بیانات قرآن مستند به آن است.
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این قول را عالمه بعد از بیان و رد دیگر اقوال به عنوان نظریه مخ ار خودشان مطرح میکند .ایشان مییرماید:
«تأویل حقیق ى است واقعى که بیانات قرآنى چه احکامش ،و چه مواعظش ،و چه حکم هایش
مس ند به آن است ،چنین حقیق ى در باین تمامى آیات قرآنى هست ،چه محکمش و چه م شابهش.
و نیز بگو یم که این حقیقت از قبیل م اهیمى که از ا اظ به ذهن مىرسد نیست ،بلکه امور عینى
است که از بلند ب مقام ممکن نیست در چار دیوارب شبکه ا اظ قرار یرد ،و ا ر خداب تعا ى
آنها را در قا ب ا اظ و آیات کالمش درآورده در حقیقت از باب "چون که با کودک سر و کارت
ی اد" است ،خواس ه است ذهن بشر را به وشهاب و روزنهاب از آن حقایق نزدیک سازد .در
حقیقت ،کالم او به منز ه مثل هایى است که براب نزدیک کردن ذهن شنونده به مقصد وینده زده

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ب
مى شود ،تا مطلب بر حسب یهم شنونده روشن ردد.هم چنان که خود قرآن یرموده( :وَ ا ْ ِک ا ِ
ا ْمُبِینِ ،إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً َعرَبِیًّا َعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ ،وَ إِنَّهُ یِی أُمِّ ا ْکِ ابِ َدَیْنا َعَلِیٌّ حَکِیمٌ) (ا زخرف-2/43 :
 " )4سو ند به ک اب مبین {و روشنگر} ،که ما آن را قرآنی یصیا و عربی قرار دادیم ،شاید شما
{آن را} درک کنید! و آن در "اما ک اب" نزد ما بلندپایه و اس وار است" ،و در آیات دیگر قرآن
کریم تصریحات و اشاراتى در این معنا هست .عالوه بر این که خواننده در بیان قبلى توجه یرموده،
که قرآن کریم ظ تأویل را به یورب که شمردهاند در شانزده مورد اس عمال کرده و همه موارد در
همین معنایى است که ما

یم( ».همان)75/3 :

این بود کالم عالمه یبایبا ی در بیان منظور از تأویل در آیه ه م از سوره آل عمران که این تأویل به
صراحت در قرآن کریم پذیری ه شده و إثبات شده است .اما از کالم عالمه نوع دیگری از تأویل نیز قابل
اس اده است که به معنایی غیر از آن تأویلی است که خداوند در آیه ه ت سوره آل عمران آن را در مورد
قرآن پذیری ه است .این نوع از تأویل مردود شمرده شده و مورد نهی قرار ری ه است و بدین معناست که
شخ

أ اظ را از معانی ظاهری خود تحریف کند و بر آنچه خود میپسندد

 -3وجه افتراق نظر عالمه و ابن تیمیه
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در کالم عالمه و ابن تیمیه تأویل به معنای واقعیت خارجی بیان شده است اما در کالم مرحوم عالمه نک های
اساسی موجود است که راه ایشان را از ابن تیمیه جدا میکند .به عقیده عالمه تأویل آیات قرآن ،حقیق ی
نیست که سخن در نهایت به آن منجر می شود مانند حوادث روز قیامت یا اوامر و نواهی قرآن ،بلکه تأویل،
آن حقیق ی است که بیانات قرآن به آن مس ند است و از یرط علوَّ و واال بودن در حدَّ و اندازهای نیست که
ب وان آن ها را با زبان رایا بیان کرد بلکه باید آن را در قا ب مثلهایی مطرح کرد تا یقط ذهن شنونده تا
حدودی به آن حقیقت نزدیک شود هر چند یهم آن حقایق به نحو کامل امکان پذیر نباشد.

 -1سل یه تأویل را در معانی مخ ل ی به کار بردهاند و بر اساس ضوابطی که قا ل هس ند ونهای از تأویل را
که خروج از معنای ظاهری بدون د یل نقلی باشد نپذیری ه و سایر اقسام تأویل را مجاز میدانند؛ اما عالمه
یبایبایی از میان معانی مخ لف تأویل تنها نظریهای که تأویل را حقایقی که آیات بر آن ها مب نی هس ند را
پذیریت؛ در بررسی اشکاالت عالمه مشخ

شد ایرادهای ایشان تمام نیست و نمیتواند معانی مذکور را

ردَّ کند.
 -2ایجاد دو ان گی میان ت سیر و خارج کردن ظ از معنای ظاهری صحیا نیست زیرا وق ی به وسیله قرا ن

تعدِّد مصادیق تأویل در نگاه عالمه طباطبایی و سلفیه

نتیجه گیری

نقلی یا غیر نقلی ،مراد جدی م کلم کشف و تبیین شود ت سیر صدق می کند چه اینکه همان معنای ظاهری
اراده شده باشد یا قرا ن نشان از اراده معنای مجازی یا کنایی یا امثال آن باشند؛ بنا براین رابطه میان تأویل
و ت سیر تباین نیست بلکه از باب عام و خاص مطلق است .همین رابطه میان معنای باینی و ت سیر نیز
برقرار است که اخ

از ت سیر است به این معنا که کشف بخشی از معانی باینی در ذیل ت سیر قرار می

یرد.
دوره سوم
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یوق را به عنوان مصداق در بر می یرد یعنی آیات م شابه به ونهای هس ند که باز شت (تأویل) آن ها برای
همگان مشخ

نیست مصداق این تأویل اهی ت سیر و اهی معنای خالف ظاهر و اهی واقعیت خارجی-

ای است که کالم به آن باز شت می کند و ایرادی که قلبشان مریض است از هر سه یریق سعی در ی نه
انگیزی داش هاند ،اهی با ت سیر نابجای آیات م شابه و اهی با معانی غیر ظاهر و اهی با ادعاهایی در
مورد حقایقی که آیات قرآن بر آن ها مب نی است انحرایاتی را به وجود آوردهاند.
 -4سل یه در حا ی قرا ن عقلی را برای تشخی

مراد جدی خداوند نمی پذیرند که سیره عقال همواره بر

این اسلوب جریان داش ه که ا ر مسأ ه ای عقلی برای مخایب روشن باشد ویند ان میتوانند با تکیه بر

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

آن مطلب واضا و روشن عقلی ا اظ را در معنای غیر موضوع ه به کار ببرند و هیچ قرینهای برای این
اس عمال قرار ندهند و هیچ اه چنین اس عماالتی مورد تخطئه اهل سخن قرار نمی یرد؛ قرآن کریم نیز که
بر اساس زبان و شیوه رایا عرب در مکا مه با مردم سخن

ه است از این اسلوب مس ثنی نیست بنابر این

وجهی برای اس ثنا کردن قرا ن عقلی و جمود بر قرا ن ظی وجود ندارد.
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