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ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

 یل با تکيه بر نظر عالمه طباطباییواکاوی مفهومی تأو
 ظرافت، رسول1
 اله بداشتی، علی2

 چکیده:

 یاتآ یبرخ یژهوبه یاتاز مباحث مهم علوم قرآن و علم کالم است که در فهم قرآن و روا یکی یلتأو 

با  یکی از محورهای اصــلی تأویل، مرتبطدارد.  یو کاربرد یدیمربوط به اســما و صــفات، نقش کل

ساز صفات با تنزیه خداوند  ست که معنای ظاهری این  شابه ا گار صفات خبریه خدواند در آیات مت

 یهام تشبافتادن در د آن عدم پذیرشو تأویل آن با ارجاع به آیات محکم، امری ضروری است و نیست 

ن مقدس، متو یلو دانشمندان مسلمان، در رابطه با تأو یاسالماست. از صدر اسالم، مذاهب  یمو تجس

و بـه روش رنوشتار پیش است. یلتأو یستیچماهیت و اختالف در مورد  یناول .اندمختلف داشته یآرا

 ینیتع» و «یمصداق ینیتع» ،«یممفاه» یعنی ی پیرامون ماهیت تأویلاصل یهسه نظر ی،ـ تحلیل یفیتوص

ــککه»دهد و را، مورد واکاوی و ارزیابی قرار می «ینیتکو بودن ماهیت تأویل را به عنوان « حقیقت مش

ی نظرات است، تبیین که جامع همه قالب سه مرحله در «مشککه یقتحق» گیرد.نظری جدید نتیجه می

ست و مرحله مرحله اول آن حد وسط ظاهر و باطن است. مرحله دوم، با باطن قرآن مترادف ا .شودمی

ز مقدمه اپس  پژوهش ینانهایی، تأویل واقعی و حقیقی است که مطابق با نظر عالمه طباطبایی است.  

ــینه تاریخی تأویل، به ــطالح یلغو یمعنا و پیش پردازد و در ادامه، و قلمروی تأویل می یل،تأو یو اص

 نماید.گیری میی قرار داده و نتیجهموردبررسماهیت تأویل را 

 یل، ماهیت تأویل، حقیقت مشککه، عالمه طباطبایی.تأو تفسیر، قرآن، :واژهیدکل

 

                                                           
 مسئول نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی اراک 1
 هیأت علمی دانشگاه قم 2

 



  

117 
 

         دوره دوم                   

 3شماره 

  98پاییز و زمستان  

ی
بای

اط
طب

ه 
الم

 ع
ظر

ر ن
ه ب

کي
ا ت

ل ب
وی

 تأ
ی

وم
فه

ی م
او

اک
و

 

 ـ مقدمه:1

 و شــودبحث می قرآن علوم در آن اولیه مســائل و مبادی که اســت ایرشــتهبین موضــوعات از تأویل

ــبهات و نتایج غایات، اهداف، ــی قرار می کالم علم در آن نیز حول ش ترین گیرد. از بنیادیمورد بررس

ـــئله ـــت که در این میان، مس ـــیتمباحث در علم کالم، نوع مواجهه با متن اس ـــاس  ی تأویل از حس

شناسی، بر شناسی و در معنای خاص آن اسالمآید. دینترین مباحث به شمار میبرانگیزترین و چالشی

های درازدامن مســلمانان از صــدر اســالم ز دغدغههای مقدس دینی یعنی قرآن و روایت، ااســاس متن

ــته  تاکنون ــالم تحوالت و تطوراتی داش ــوی دیگر معرفت دینی در طول تاریخ اس ــت؛ و از س بوده اس

شمندان در حوزه معرفت یهااز دغدغه یکیبنابراین ؛ است صل یامپ یافتفهم متن و در ی،شناختدان  یا

 در ،مهم یابزارهامســائل و از  یکیه عموم مردم اســت. انتقال آن بمتکلم در خوانش متون مقدس و 

 یهااســت که در دوره یژه آیات متشــابهو بهیل آیات تأو تفســیر ومتکلم،  یفهم متن و مقصــود اصــل

 یندر ا یمتنوع هاییدگاهد ،اندکه داشــته یمختلف هاییشبا توجه به گرا ومدّ نظر علما بوده  ،مختلف

 اند.مسئله ارائه نموده

توان نام برد که به تأویل اعتقاد نداشته یا اینکه آن را استعمال در طول تاریخ اسالم، کمتر گروهی را می

اگرچه از روی اضطرار  ـدر برخی موارد  ی،های اسالم: تمام فرقهگویدیم یابوحامد غزالباشند.  نکرده

ــ دست به تأویل زده از  کدامیچکه ه نیز معتقد است حاج مالهادى سبزوارى( 85، 1381؛ )غزالی، اندـ

ـــالمىفرق و مذاهب  گریزى از تأویل ندارند و حتى ظاهرگرایانى چون ابن حنبل نیز در مواردى  ،اس

 یردر تفساهل حدیث،  جزبهتوان گفت فِرَق و مذاهب اسالمی ی میطورکلبه اند.مجبور به تأویل گشته
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سماعیلیه و عرفا  ز همه،به تأویل روی آوردند. بیش ا قرآن یاتآو فهم  شی پایدار  عنوان بها مبنا و رو

 بردند.از تأویل بهره می

سالم پدید آمد، به یصلهایی که بعد از رحلت رسول خدا )اکثر مذاهب و انحراف اهلل علیه و آله(، در ا

 (64 /1 ،1374ی، کاشان یضفهای بدون مدرک بوده است. )خاطر پیروی از آیات متشابه قرآن و تأویل

سوره  ستنیز  عمرانآلچنانکه از آیه هفت  سالم و ها و محنتآید، تمامی فتنهمی به د ها که گریبان ا

 (65پیروی متشابه و تأویل کردن قرآن ندارد. )همان،  جزبهمسلمین را گرفته، منشأی 

 یاتدر ضمن آاز متکلمان  یقدما تاموجب شد  ین،د یهاآموزهو دفاع از از جنبه کالمی  صفات یاتِآ

ــئله تأو ــر عالوه بر  بپردازند. یلمربوطه، به مس و روش  یلمربوطه، تأو یاتآ یلبحث ذدر دوره معاص

ـــائل مهم زبان د یکیعنوان به ینفهم د ـــ یددر کالم جد ین،از مس اغلب . گیردیمقرار  یموردبررس

تفاوت است؛  یغرب یکو هرمنوت یشرق یلتأو بین یول شناسند،یمک متفکران غربی، آن را به هرمنوتی

تأویل زده به  ـــت  به دالیل مختلفی دس نابراین اغلب مکاتب فکری  ند و ب  یالتِ تأو یمحور اصـــلا

غالت و  یالتاست که در تأو ی، امر«یمحورانسان»است.  «خدا، انسان و جهان» ،مختلف یهایانجر

أویالت، معرفت خداوند، محور ت شــود و مســائل مربوط به جهان خلقت ویمشــاهده م یانبه ع یهباطن

در هفت سوره قرآن،  یلمسئله تأو ینکهبا توجه به ا ( اکنون62 :1388 شاکر،. )فالسفه قرار داردعرفا و 

شده و ب ست،  ینهفده مرتبه تکرار  شمندان معرکه آرا ا شم توانینمدان شاز آن چ غفلت نمود؛  یا یپو

سخگو سؤاالت و مبهمات ییبلکه پا ست؟ و ی چون، به  سیر چی ست؟، تفاوت آن با تف معنای تأویل چی

 .رسدیبه نظر م یضرور ماهیت تأویل چیست؟
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 ـ پیشینه تاریخی تأویل 2

سئله شاخه یکیعنوان امروزه بهی تأویل که م شود، از روزگاران قدیم، در یشناخته م یمعرفت یهااز 

سالم مطرح بوده شینه و غرب و جهان ا ست و مغرب زم. زادگاه تأویل، اى دیرین داردپی سیر ین ا خط 

ـــم ق. 30)حدود  از فیلون را آغاز آن گردد. برخیمیبه قبل از اسالم بر، آن در غرب م(، یهودى  40 ـ

( 51ـ  48: صص 1390محمدی، ؛ )علیدداننمیتورات  هدر تأویل رمزگشایان م. 40اسکندرانى در سال 

مآب، در نیمه اول قرن دوم که آریستوبولوس، فیلسوف یهودی یونانیاند برخی نیز به این نتیجه رسیده

ــمار می ــران کتاب مقدس به ش ــتین مفس ــتوبولوس که متأثر از روش پیش از میالد، از نخس آید. آریس

تفسیری آنتیستنس کلبی بود، معتقد بود که اوصافی از قبیل دست، پا، صورت و ... که در اسفار خمسه 

سب آمددر مورد خداوند  شوند که منا سیر  شی تف شان معنا کرد، بلکه باید به رو ست، نباید به ظاهر ه ا

مثل ، افرادی در یهودیت و مســـیحیت( برخی نیز معتقدند 56: 1392ذات او باشـــند. )محمدی مظفر، 

سعى کردند با  ،م( 1280م( و قدیس آلبرتوس کبیر ) 40)ن یهودى وپولس و فیل ،م(.ق 200هرمیپوس )

 (340: 1375)حکیمی،  .دینى، آنها را با مطالب فلسفى تطبیق دهندتأویل متون 

ـــده  ـــکندریه، نماینده جریان  های بعدی مکتب انطاکیه، نماینده جریان ظاهرگراییدر س و مکتب اس

سکندرانی از کلم اندعبارتترین نمایندگان این مکتب گرایی و متأثر از آرای فیلون بود. مهمتأویل نت ا

شاگردش اوریگن )حدود م 215 ـــــ 150)حدود  هم  موازاتبه(. این دو جریان م 254 ـــــ 185( و 

از چهار روش تفسیری کتاب مقدس، سه روش تفسیری آن غیر  وسطاقرونتا اینکه در  حرکت کردند

توماس که مروّج اصــلی آن  و یک روش آن ظاهری ظاهری و بر اســاس تمثیل، اســتعاره و تأویل بود

 ( 61ـ  58: صص 1392آکویناس بود. )محمدی مظفر، 
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و قدر متیقن این است که در ابتدا راهبان یهودی و کشیشان  بوده ینیدرباره متون د یه تأویل،کاربرد اول

 یخیتار ی،متون ادب یلمتون از قب یرسا یلو درباره تأو یافتهسپس گسترشو  اندنصرانی از آن بهره برده

 یلتا مطالب مبهم تورات و انج کوشیدندیم یحمس یینآ یشانکشدر مسیحیت، است. کاررفته به یزو ... ن

ـــــ  9: صــص 1391و به پیروان آن آیین عرضــه نمایند؛ )بیات،  یلرا تأو  یخقطه عطف تار( و ن45ـ

 (509 /2. )احمدی، ، مذهب پروتستان بود یدایش، پیحىهاى مسیلوأت

ست. سیر معنایی تأویل در دوره  صر حامدهای مختلف، متفاوت ا ست،  ن از  یشمردم پابوزید معتقد ا

ــالم ــناختمی ؤیاخواب و ر یرتعب یمعناه ب یل راواژه تأو ،اس  ازتا جایی که ( 376: 1389؛ )ابوزید، ندش

متفکرانی  اند.یک اســتعمال کردههرمنوتیحی تأویل را مرادف با دانشــمندان مســ دوره رنســانس، اغلب

جدید یعنی هرمنوتیک  صورتبهچون شالیر ماخر، ویلهم دیلتای و هانس جورج گادامر این دانش را 

 گذاری کردند.پایه

شاهد   سالم نیز  ستیم.  مذاهب یندر ب یادیو تحوالت ز ییرتغبعد از ا سالمی در مواجهه با تأویل ه ا

ستعمال واژه تأویل در قرآن و  سیع فراتر از ظاهر یجه به معانتوپویایی قرآن و ا ، راه را برای فرهنگ و

ترین ترین مباحث علم تفســـیر و مهمتأویل در قرآن یکى از عالى مســـئلهتأویل فراهم نموده اســـت. 

و متفکران  یباندر آثار عارفان، اد یرانیاـ  یدر تمدن اسالم. آیدبه شمار می مسائل علم توحید و عرفان

 یهادر حوزه بنابراین مســـئله تأویلاند. کار گرفتهرا به  یلکه تأو ینیمبیخالق از متون را م یرســـیک 

سالم س ی،مختلف علوم و معارف ا شرح حد یراز تف  یگاهیجاچون فقه و کالم  یگرفته تا علوم یثو 

خاص  یهاگروه یبرخ یاندر م یلموجب شــده اســت تا تأو یژگیو ینعالوه، هماســت. به یافته یژهو
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ــماع یبرخ یاچون اهل عرفان و تصــوف،  ینی،د ــ یلیه،مذاهب خاص چون اس از  تریژهو یاربســ ینقش

 . یدنما یفاا یگراند

ـفـمعموالً  ـ از نصـوص یزو گر یهتوج یبه معناتأویل در قرن دوم هجری،  ـ باارزش من ـردی   یکارب

س ـــعو شته و ا یـ ضع یندا  یم،مانند احمدبن حنبل، ابونع افرادی سخنان کوتاه یا هایریگکاربرد در مو

شتهو ... بازتاب  یهقیب ست. در عبارت دا ص هدربار ی،شافعاز  یا صو ست که  ین سخن رفته ا از کتاب 

ـــت.از التزام به نص ن یزیخالف ظاهر ندارد و گر یبه اصـــلبازگرداندن آن امکان  در موارد البته  یس

ست. یبه معنا یهتوج ،از آن یزن یمحدودتر شده ا سالم) مثبت، اراده  شنامه بزرگ ا ( 5732 /14 ی،دان

 قرن یکو حدود  رفتهیمکار  به قرآن یاتآ یحو توض شرح یبرا واژه تأویل سومتقریباً از اواخر قرن 

 یجد غمربه»گوید: ابوزید نیز می (236 /14، 2005)الیاده،  .اسـت شـده آنین جانشـ یرتفسـ هبعد واژ

ـــ ، گفتمان دی تأویلمسئله بودن ـــدهم م یا یاز قرن چهارم هجر یباًتقرینی ـ  یهآن را به حاش یالدی ـ

ــت. ــ یاز آن زمان که علما «رانده اس ــنت واژه تفس در مقابل،  ؛دادند یحترج یلتأوواژه را بر  یراهل س

، 1385)وصفی،  دادند.نشان  یژهواژه و کاربرد آن، توجه و ینو اهل عرفان و تصوف، به ا یعهش یعلما

35) 

 

 یلتأو یو اصطالح یلغو یـ معنا 3

ــه ، واژه عربی،تأویل  ــیر، )فراهیدی، «ولاَ» آن ىریش  (369 /8، 1409، )آل، یؤول، اول( به معنای تفس

ــل )ازهری،  ــت به اص ــت،رجوع و بازگش ــیاس ابتدا و انتهای چیزی )ابن فارس، (؛ 437/  15 ،1421س
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نا نموده159 /1 ،1404 ندن )ابن ( مع نای برگردا به مع یل(  تأو یل )اوّل، یؤوّل،  یل بر وزن تفع تأو ند.  ا

مقصودى است که اراده شده چه از راه علم  غایت و یسوردّ کردن چیزى به ( و32 /11 :1414منظور، 

به معنای مقدم بودن بر بق100 /1 :1416)اصـــفهانی،  و چه از راه عمل. ـــت. ( همچنین  یه امور اس

 ( 190 /1 :1368)مصطفوی، 

با توجه به معانی مختلفی که برای واژه تأویل ذکر شد، معنای اصلی که از معاجم عام و خاص بدست 

آید، همان رجوع و بازگشت است؛ بازگشت به حقیقت و اصل یک شیئ مراد است. اما استعمال آن می

( و هفده 104 /13 :1385تهای چیزی )جوادی آملی، در قرآن مجید فقط در دو معنای لغوی ابتدا و ان

ـــت. تأویل آیات، تأویل احادیث، عاقبت امور و باطن امور از  کاررفتهبهبار در کاربردهای مختلف  اس

 کاربردهای تأویل در قرآن است.

ذکر اند که از این موارد، تعاریفی یل ذکر نمودهواژه تأو یبرا یگوناگون یو معان یفتعاردانشـــمندان 

شتار یعنی ماهیت تأویل  صلی این نو شاره دارد و همچنین با بحث ا شده که به معانی مختلف تأویل ا

 مرتبط است:

ـــ  1 ـــ 450) غزالیـ یابی به برای راهند او اشاره : الفاظ قرآن، رمزگویدیم جواهر القرآنق( در  505 ـ

ر پیرامون ظاهر قدنعلم ندار عادی که مردمباطن و حقیقتی  ــّ گر مانند معبّر و تأویل چرخدرآن می. مفس

( و درک آن معانی و بطون 52ـ  48: صص 1406کند؛ )غزالی، خواب، معنا و پیام اصلی را دریافت می

 پذیر است.با طی مراحل سیر و سلوک و کشف و شهود امکان
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عوالم  در -ازجمله الفاظ قرآن- یزیهر چ یبرا( معتقد است ق 638ـــ  560الدین عربی )محی  ـــ 2

باید از  و روح معنوی آن باطن است؛ و حسی، یک روح معنوی است. صورت حسی آن ظاهر مافوق

( وی ادراک باطنی قرآن را با تســـلیم حق 212: 1405)ابن عربی،  .امور به باطن آنها عبور کرد ظاهر

 (123: 1365داند. )ابن عربی، پذیر میشدن و کشف و شهود عرفانی امکان

ــ 3  ــ  543ی )فخر راز ـ  یمعتقد است حمل لفظ بر معناو  دانسته یرتفس یرا نوع یلاو تأوق(:  606ـ

ست و (،مرجوح)آن  یرراجح، محکم و بر غ شابه ا سوره  مت ساس آیه هفت  برخی  یلتأو ،عمرانآلبر ا

شابهاز  ست.مذموم  اتمت ( وی علم تأویل را مختص به 146ـــــ  145صص  /7: 1405)فخر رازی، ا

سخون در علم نیز میداند و میخداوند می توانند با عنایت الهی و دلیل قطعی از مراد خداوند گوید: را

 ( 514 /18مند شوند. )همان:  بهره

ــ 4 ــ  661)ابن تیمیه  ـ دارای  یزیهر چو  است آن ینیو ع یوجود خارج یءش یک یلِتأوق(:  728ـ

ست؛ و عینی  یکتابت ی،لفظ ی،چهار وجود ذهن سرانجامِ وجود لفظی، کتبی و ذهنی، وجود عینی و ا که 

 ( 28ـ  21 تا: صصیمیه، بیابن تشود. )خارجی است و تأویل دیگر وجودها نیز شناخته می

 رجى، که آیات قرآنحقایقى خا»ست از ا ویل قرآن عبارتأت ش(: 1360ـ  1281عالمه طباطبایی ) ـ 5

ستند  سایر بیاناتش م شرایعش و  ست، بهبه در معارفش و  گون راگر آن حقایق دگ کهیطورآن حقایق ا

ست  ضامین آیات ا ـ  81صص  /3، 1374)طباطبایی، « .شودمىدگرگون شود، آن معارف هم که در م

82) 
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ــت، معرفت اهللیتآ(: ش 1385 ـــــ 1309اهلل معرفت )آیت ـــــ 6 دو معناى  دارای تأویل معتقد اس

صطالحى  ستا شابه و یکی به معنای : ا ست.معناى دیگری به توجیه مت ارجاع  یعنیبطن  یلتأو بطن ا

متشــابه به  یلگســترده؛ اما تأو یمفهوم عام در افق یککه آن را فراگرفته به  یاتیدادن لفظ از خصــوصــ

 : صص1379)معرفت،  نه باطل. یحوجه صح یسوهب یهحرکت دادن آ یعنیمتشابه است؛  یهتوج یمعنا

است، که از ظاهر  عبارت از معنى و مفهومى پوشیده ،تأویل طبق هر دو اصطالحبنابراین  (295ـ  270

ستسخن  ست. نمى به د سخن ا ست که بیرون از خود لفظ و  شنى ا صریح و رو آید و نیازمند دلیل 

 (41: 1374)معرفت، 

 وان به پنج معنای اصلی برای تأویل اشاره کرد:تاز تعاریفی که گذشت می

ی؛ د( معنای باطن یرتفســ؛ ج( محکم یاتشــابه به آتم یاتارجاع آ یر؛ ب(با تفســ یمســاو یمعناالف( 

 حقیقت تکوینی.حقیقت مصداقی؛ ه( 

سیر و تأویل چنین  ست؛ چنانکه از معنای لغوی تف ست و با آن متفاوت ا سیر نی صلی تأویل، تف معنای ا

ستفاده می سیر به یک معنا میا شت که علم به شود. عالوه بر اینکه اگر تأویل و تف بود، دیگر جهت ندا

کدیگر را تفســـیر تأویل را مختص به خدا یا به خدا و راســـخان در علم کند، برای اینکه آیات قرآن ی

شابه به آیات محکم نیست، چون 55 /3، 1374کنند. )طباطبایی، می ( همچنین به معنای ارجاع آیات مت

شامل  شابه میتأویل  صداقی نیز تمامی آیات قرآن چه محکم و چه مت شود. تأویل به معنای عینیت م

ای اســت که دارای ســه کهآید. بلکه تأویل، حقیقت مشــکنیســت؛ که نقد آن در ذیل ماهیت تأویل می

مرحله اســت و معنای ســوم یعنی تفســیر باطنی، مرحله دوم تأویل اســت و معنای آخر یعنی حقیقت 

 تکوینی که نظر عالمه طباطبایی است، مرحله سوم تأویل است.    
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 ـ قلمروی تأویل 4

سوره آل یهطبق آ سم کل یاتخداوند آ، عمرانهفت  شاب یقرآن را به دو ق سمحکمات و مت  یمهات تق

ست که تأو ینسؤال ا. اکنون کندیم ست؟ آ یزجا یاتیدر چه آ یلا شابه؟  یامحکم  یاتا و هردو؟  یامت

به  یدز اســت، بایجا یاتیدر چه آ یلشــود تأو یانب ینکهقبل از ایســت؟ چ یاتآن آ یلمراد از تأو ینکها

  یات بپردازیم.در فهم آ محکم و متشابه یو کاربرد ینقش اساس و مسئله محکم و متشابه

برای مصون ماندن دین و مسلمین از انحراف و خطر، باید فهم درستی از آیات داشت؛ و فهم آیات در 

ــابه در آیات قرآن کاربرد و معانی  ــت. البته محکم و متش ــابه اس ــئله محکم و متش گروی فهمیدن مس

سوره آ دیگری نیز دارد امّا ساس آیه هفت  سی ما بر ا ست. لبحث و برر  از ،شریفه در این آیهعمران ا

ـــده تعبیر« الکتاباُمّ»به  ،قرآن محکمات ـــت ک و ش ـــبههو  ظلف حیثاز ه مُحکم، چیزى اس و  معنا ش

صفهانی،  آندر  تردیدی ست؛ )راغب ا شابهات ( و 128 /1: 1416نی ارجاع داد و به آنها  یدرا باقرآن مت

 یبرامحکم، مراد و معنای آن  برخالفمتشــابه  (103 /3 ،1374)طباطبایی، را از آنها خواســت.  یانشب

ــخص ن ــن و مش ــنونده روش ــت )همان:  ش محکم،  یاتو با رجوع به آ کند؛( و در آن تردید می59یس

شخص م یاتآ یمعنا شابه م شابه ن یاتو آ شودیمت صادق ( 31)همان:   .شوندیمحکم م یزمت امام 

سالم()علیه صی که ال شخ س در جواب  شابه پر ست که  یاتیمحکم آ»فرمود:  ید،از محکم و مت مورد ا

مشــتبه  فهمدیرا نم یشمعناکه  یکســ یاســت که مفهومش برا یاتیو متشــابه آن آ گیردیعمل قرار م

لذا باید به محکمات ایمان آورده و عمل کرد، ولى به متشابهات فقط ( 162 /1: 1381)عیاشی،  «است.

 (265:  1381. )امید، خوددارى کردآنها عمل به  باید ایمان آورد و از
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سب عامه مردم متشابه  یبرا یهآ یکممکن است  یعنیاست،  یمحکم بودن و متشابه بودن، دو وصف ن

شد و برا ست آ یبا  یگرمحکم و از جهت د جهتیکاز  یقرآن یاتاز آ اییهخواص محکم؛ و ممکن ا

شد و درنت شابه با سبت به آ یجهمت سبت به آ اییهن شابه  یگرد یهمحکم و ن شد و در قرآن مت شابه با مت

 (38، 1388؛ همو، 98 /3، 1374یم. )طباطبایی، معنا و مطلق ندارتمامبه

ست  شابه ا ست. نظراختالفدر اینکه چه آیاتی محکم و چه آیاتی مت س یخش زیاد ا پنج قول و  یطو

ـــانزده قول ییعالمه طباطبا ـــابه ذ در معنای ش یی، علت عمده . عالمه طباطباکنندیکر ممحکم و متش

سالم و انحراف نظرهااختالف صدر ا سران را، این می تاکنونها از  سئله محکم و بین مف داند که بین م

سئله تأویل خلط کرده شابه با م ( تأویلى که قرآن آن را مذمت کرده غیر 49 /3: 1374اند. )طباطبایی،مت

ست شابه به محکمو رد  از معناى مخالف ظاهر لفظ ا شابه  مت سبهو بیان مت ست لهیو و  محکم تأویل نی

 (180 /14، 1374. )طباطبایی، همچنین تأویل، تفسیر نیست

که  یثیاحادبلکه معتقد اســت  .داندیرا مختص متشــابهات نم یلتأو اکثریت، برخالفعالمه طباطبایی 

ــتند، جم یلتأو یانگرب ــابه را یاتتنها آرا مدنظر دارند نه یاتآ یعهس دارای ، قرآن یاتآ یعجم؛ لذا متش

 (98 /3: 1374. )همان؛ طباطبایی، هستند یلتأو

 ـ ماهیت و حقیقت تأویل 5

ی به چهار دسته آن یبر اساس کاربردها و معان یاتآ واژه تأویل در قرآن هفده مرتبه تکرار شده که این

س« ماهیت تأویل»و « انواع و مراحل تأویل»، «آگاهان به تأویل»، «هابیان نمونه» در مورد شود. یم میتق

شمندانتأو یت و حقیقتماه سی وجود دارد. اغلب دان سا سه نظریه ا سنخ یل، تأویل،   مفاهیم و را از 
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و عالمه طباطبایی آن را از حقایق خارجی  مصادیق خارجی آن را از تیمیهدانند. برخی مثل ابن یمعنا م

ــداق خارج یمیهابن تداند. می ــت ا یلتأو یفقط به مص ــت، اما عالمه معتقد اس ــداق  ینمعتقد اس مص

ست و بر آن انطباق دارد.و ملکوت  ینتابع عالَم تکو ی،خارج ستگاه تأو ییهنظر ترینکامل ا یلی که د

 یینآن را تب یزانالم یراســت که در تفســ ییمتعلق به عالمه طباطبا معرفتی منســجمی را به همراه دارد،

 .است نموده

 ـ از سنخ مفاهیم 1ـ  5

توانند یم یزن یناز خداوند و معصوم یرمعتقدند، غتأویل از سنخ مفاهیم است  اندقائلاغلب کسانی که 

شتباه یابند؛دست  تأویلبه  ست که تأو ینا شانا سته یرتفس یرا نوع یلا اند که در محدوده الفاظ و دان

شمندان  یطهو در ح یمعان ست.علما و دان شا یبطون یقرآن دارا آنکهحال ا ست که  صوم  یرغ یدا مع

راه دارند؛  ینفقط معصوم یینهاو بطون  یقحقابه آن  یول یابد؛دست  یی آنو ابتدا یهبتواند به بطون اول

صوم با غ صوم در علم  یرو اال فرق مع صومین بود؟ مگرو فهم قرآن چه خواهد مع سّ  مع  یران واقعمف

 یواقع یرتفســو دانشــمندان از صــدر اســالم تاکنون  مفســرانبه اعتراف  ینکهمگر نه ا یســتند؟قرآن ن

یات استفاده قرآن و روا از برخی آیات که یلیاست، پس در تأو ینچن یرتفسنشده است؟ اگر در نوشته

ات یآ یلاز باطن و تأوپرده  یتاکنون کس یاآ، انداز آن آگاه ینمعصوم تنها اوند،خد یر ازغ بهکه  شودمی

ست؟ تأو شته ا ساولوالعزم  یامبرکه پ یلیبردا ضرت مو سالمعلیه) یح شت،  یتنها از آن آگاه نه (ال ندا

 یو لطف اله یتامور با عنا یلتأوبه  ینداشت. لذا آگاه یزنرا آن  یت دیدن و شنیدنبلکه تحمل و ظرف

 عطاشده است.  یامبراناز پ یاوقات به برخ یاست که گاه
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 ـ از سنخ مصادیق خارجی 2ـ  5

ــ یک یلِتأو یمیّه،ابن ت ــت هر چ کندیم یآن تلق ینیو ع یرا وجود خارج یءش دارای  یزیو معتقد اس

ست؛ و عینی  یکتابت ی،لفظ ی،چهار وجود ذهن سرانجامِ وجود لفظی، کتبی و ا ذهنی، وجود عینی و که 

 ( 28ـ  21 تا، صصیمیه، بیابن تشود. )خارجی است و تأویل دیگر وجودها نیز شناخته می

صطالح منطقی به وجود  صداق»عینی بنا بر ا سگفته می« م را  یخارج ینیوجود ع یشود و تاکنون ک

 یمعنا ینب یمیّهابن ت ینکهبر ا است. عالوه یدهرا تأویل نام« مصداق» یمیّهابن ت یکهحالدر  یده؛ننام یلتأو

شتر از بیان مفهوم لغوى ماخلط کرده  یلتأو یو اصطالح یلغو «  مآل»تأویل؛ که به معنى  دهو چیزى بی

ــت، نم ــرانجام کار اس ــداق هر چیزی یکیهمچنین  (30/  3، 1429)معرفت،  .گویدیو س ــترب مص  یش

شد تواندینم سیر باطنی و با  ینو ا؛ با ست، تناقض قائل  یقرآن بطون مختلف یاتآ یبراکه  یاتیرواتف ا

  دارد.

 ـ از سنخ حقایق خارجی 3ـ  5

یر مدار آن داعالمه طباطبایی معتقد اســت قرآن تأویلی دارد که معارف و احکام و ســایر محتویات آن 

ست ست که فهم مردم معمول تأویل ا ست، امری ا ی چه و این تأویلی که تمامی آن بیانات متوجه آن ا

نفوس پاکی که  جزبهتواند آن را دریابد، و کســـی نمی تیزهوش و چه کودن از درک آن عاجز اســـت

توانند به تأویل قرآن دســت گونه نفوس مییناو تنها  خدای عزوجل پلیدی را از آنها دور کرده اســت

شانا( 89/  3: 1374یابند. )طباطبایی،  ست جز  کندیم یرتعب یمبه کتاب حک یلاز تأو ی پاکان و معتقد ا

ه إنّه لقرآن »فرماید: کسی به آن دسترسی ندارد؛ چنانکه خدای متعال می کریم، فی کتاب مکنون، الیمسُّ

ـــ77)واقعه: ؛ «المطهَّروناالّ  محفوظ که جز پاکان  کتابیاست، در که این قرآنی ارجمند  یدرستبه( 79ـ
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و آن در کتاب اصلی ]لوح ( 4)زخرف:  ؛«کتاب لدینا لَعلیّ حکیمانَّه فی اُمّ الو »بر آن دسترسی ندارند. 

 (84ـ  80/  3: 1374)طباطبایی،  است.حکیمانه محفوظ[ پیش ماست که واالمقام و 

چه آنجا که  داند،یو متعلق به همه آیات قرآن م یخارج یقیحق یترا واقع یلتأو یی،طباطبا عالمه

نسبت به  یقتآموزد. آن حقها میحکمتی را به انساندهد یا رز میکند یا پند و اندمیحکمی را تشریع 

 (75)همان:  است.« مثال»نسبت به « مُمثّل»الفاظ قرآن مانند روح نسبت به جسد و 

قد نظر عالمه م اهللآیت  که دارای وجودی « لوح محفوظ»: اوالً گویدیمعرفت، در ن ـــت  چیزی نیس

شد؛ همانند  ستقل بوده با صود از یا ظرفی م شد، بلکه مق ّصی که مادّی یا معنوی با لوحی و یا مکان خا

؛ و بالفرض یابداســـت که تغییر و تبدیلی در آن راه نمیپروردگار متعال  یعلم ازللوح محفوظ، همان 

شانا یچیزچه  یاًثان (120/  1، 1429)معرفت،  دارد؟ اییدهچه فا ی،قرآن ینوجود چن را وادار نموده  ی

ادعایی وجود عینی قرآنی که در اختیار ماســت، نام گذارند؟ ثالثاً چنین  «تأویلِ»ن قرآن ذخیره را که ای

سته از ذوق ست که در میدان مجاعرفانی  یاتبرخا ستحسان  دلها ستدالل تاب نخواهد آورد، یا یک ا و ا

 (34/  3)همان،  است.مجرّد عقلی 

دو وجود اعتباری و حقیقی است؛ وجود اعتباری مانند وجود یزی دارای هر چاوالً  گفت، یدپاسخ با در

ـــت که با اختالف زبان ـــود؛ اما وجود حقیقی همان وجود ها و اقوام دگرگون میلفظی و کتبی اس ش

ست ها ها و رنگگیرد و در زبانکه وجود طبیعی، مثالی و عقلی را در برمی خارجی با مراتب مختلف ا

ست سان ا ست که با زبان خوانده میبن؛ و اقوام مختلف یک شود و ابراین برای قرآن نیز وجود لفظی ا

صحف ست؛ و وجود حقیقی و خارجی دارد که از عالم وجودی کتبی دارد که در م شده ا شته  ها نگا

ـــت؛ و هر یک از این وجودها احکام و آثار خاص خود را دارد.  طبیعت تا عالم عقل را فراگرفته اس
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سانی یا مکان دیگری می جایگاه آن وجود خارجی نفس صاف نف سانی، مانند علوم و او شد. ان تواند با

 (31، 1382)جوادی آملی، 

ــ یعلم خداوند دارا» ثانیاً ــت: علم به مقتض ــه و علم به علل تامه. آنچه  یاتدو مرحله اس و علل ناقص

ــت از آن به امّ الکتاب و لوح محفوظ؛ و آنچه مربوط به مرحلهبه مربوط  ــت به  مرحله دوم اس اول اس

 (242/  10 ،1387)مکارم شیرازی، « .شودیم یرلوح محو و اثبات تعب

نزول که در علم اســت، قبل از  یقتدو مرحله و دو حق یاســت دارا یعلم اله یقرآن که تجلّ ینبنابرا 

ست و چون ع یاله ست قابل ینو همان لوح محفوظ ا ست؛و محو ن ییرتغذات پروردگار ا  یعبارتبه  ی

«  متمثّل»آن  یبرا «یمثال»و  یمقالب مفاهدر  که مرحله بعد از نزول ؛ واســـت یاتآ یواقع یلتأوهمان 

 است.  یواقع

صرف ادعا  یدمؤ یادیز یاتو روا یاتآ ثالثاً ست و  ستن یذوق عرفان یانظر عالمه ا ضای  .ی مثالً اقت

ــر در آیه:  ه االّ المطهّرون»حص ــُّ ــیدن به عمق و ژرفای قرآن که همان کتاب «ال یمس ــت که رس ، آن اس

 (78: 1382ی اهل بیت عصمت و طهارت است. )جوادی آملی، مکنون است، ویژه

)از متشابهات( ای توانند برای هر آیهاند، میکسانی که تأویل را مرادف با تفسیر و از سنخ معانی دانسته 

صداقی عچند تأویل هم بیان کنند؛ اما گروهی که برای تأویل،  ینیت خارجی معتقدند ــــ چه عینیت م

ــــ باید برای هر آیه چون ای یک تأویل معتقد باشــند؛ مثل ابن تیمیه و چه عینیت تکوینی مثل عالمه ـ

قائل  یبطون مختلف یقرآن یاتآ یبراکه  یاتیبا روا ینو اباشد؛  تواندینم یشترب یکی یقتمصداق و حق

ست، تناقض دارد.  شکّکها شویم که در نظر مختار میمگر اینکه به حقیقت م آید. البته ی تأویل معتقد 
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شکال و دفاع از نظر عالمه می سخ از این ا تواند دارای مراتب توان گفت: آن حقیقت خارجی میدر پا

شد و با مبانی و نظریه سوم طرح ی تأووجودی مختلفی با ست و ما نیز در مرحله  سازگار ا یلی عالمه 

 ایم. اما اشکال بر نظر ابن تیمیه همچنان باقی است و با مبانی و نطر تأویلی وی سازگار نیست.  آورده

 ـ نظر مختار: از سنخ حقایق مشکّکه 4ـ  5

اختالف در اینکه ماهیت تأویل چیســت؟ از ســنخ مفاهیم اســت یا اعیان خارجی یا حقایق دیگری؟ یا 

تواند باشــد؟ که همه آنها طرفدارانی دارد. آیا تأویل با تفســیر فرق دارد یا نه؟ تأویل با همه موارد می

ـــت یا نه؟ که همه ـــت یا قائل دارد. آیا تأویل و هرکدامی احتماالت در باطن متفاوت اس یژه خداس

از این موارد  هرکدامتوانند مطلع شوند؟ که ؟ و آیا غیر معصومین هم از تأویل میاندآگاهمعصومان هم 

ست یا تمام آیات را در  شابه ا سؤال گیرد؟ و دهیبرمنیز طرفدارانی دارد. آیا تأویل مختص آیات مت ها 

 . گرددها قول و نظریه میی منجر به دهکل طور بهدیگری که 

ست که هر معنا و نظریه ساس ی تأویلیشکی نی الجمع مهما امکن اولی »، دالیلی به همراه دارد؛ و بر ا

توان اغلب دالیل و اقوال را قبول کرد اما اعتقاد این است که در خصوص ماهیت تأویل می« من الطرح

شککه بودنشود. طرحی که ارائه میمی در قالب و طرحی که گفته ست. تنها  شود حقیقت م تأویل ا

ای که کمترین ایراد به آن وارد اســت، نظر عالمه طباطبایی اســت که حقیقت مشــککه، عالوه بر نظریه

 نماید.گیرد، نظر عالمه را نیز تأمین مییبرمها را در اینکه اغلب نظریه
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ــه مرحله  ــکیکی تأویل، دارای س ــت و هر مرحله حقیقت تش ــت. این مرااس حل ای دارای مراتبی اس

تر قرار دارد و هر کدام از مراحل، ی قویگانه در یک ســیر صــعودی از مرحله ضــعیف به مرحلهســه

 شود:ای از مبانی طرح اشاره میمستقل از دیگری است. قبل از تبیین مراحل، خالصه

ــ ظاهر قرآن حجت است، عالوه بر اینکه راه رسیدن به مقصد و فهم مراد از آیه، همان ظهور است. 1 ـ

ناپذیری برخوردار است که اعتقاد و درک معارف و بواطن و حقایق آن،  بته کالم الهی از ژرفای پایانال

ست.  ضرورت تأویل ا ستلزم  سنده کردن به معنای ظاهری، محروم ماندن از  عدم پذیرشم تأویل و ب

 معناشناختیروابط  یکى از ،باید ویل قرآنأتیم است. بنابراین و تجس یهافتادن در دام تشب معارف قرآن و

 . داشته باشدرا با الفاظ قرآن 

را از  شناختی عقل به عنوان حجت درونی یکی از ابزار اصلی تأویل است و حجاباز نگاه معرفتـ 2

شــناخت در آن نیســت، بلکه عقول  البته حجت بودن عقل انســان به معنای انحصــار راه زداید.متن می

 یابی و درک بسیاری از معارف و حقایق محروم است.  بشری از دست

ـــ از لحاظ هستی3 قرآن عالوه بر ظاهرش شناسی، جهان دارای باطن است و از لحاظ معرفتی، آیات ـ

یافتنی است. تفکر، تدبّر، کشف و شهود و علم حضوری دستدارای باطن و بواطنی است که از طریق 

ست و  ست. البته هر تأویل باطنی مورد تأیید نی شیاء نیز امری انکارناپذیر ا لذا رابطه باطن و حقیقت ا

شفه آنها تأویل شد؛ ثانیاً مکا شته با ضی ندا صوص تعار ست که اوالً با ظاهر ن صحیح ا های عرفا زمانی 

یل محسوب تأو یابزار اصلو شهود  عقل بنابر دو وجهی بودن حقایق هستی،نی. رحمانی باشد نه شیطا

ا ز میان دو  رویکرد عرفانی و کالمی تأویل، تلفیقی از آن دو یعنی رویکرد عرفانی کالمی  شــوند ومی

   مورد نظر است.
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ـــ 4 به  افتنی توان دست ،به مراتب وجودیشان جهبا تو یانآدم درک تأویالت کار هر کسی نیست، وـ

ــی )علیه از مراتب آن را دارند یبرخ ــرت موس ــتان حض ــتاد و همراهش . چنانکه در داس ــالم( اس الس

ضر )علیه ضرت خ سالم( به او گفت:  ح َصبْرًا... وَأَمَّا الْجِدَارُ»ال ْسطِع عَّلَیْهِ  سوره « ذَلِکَ تَأْوِیلُ مَا لَمْ تَ (

  . یکنشکیبائی  ر برابر آنآنچه نتوانستی داین بود راز ( یعنی: 82کهف: آیه 

سبتــــ رابطه5 سبت قائل دارد؛ اما این ی بین تنزیل و تأویل از بین ن های چهارگانه، برای هر چهار ن

ــت و در عرض هم قرار دارند. برخالف گروهی که رابطه ــاس تباین اس ی آن دو را مترادف طرح براس

سیر نیست که اگر در آیه کنند. بنابراین تأویلو در طول هم قلمداد می لحاظ کرده ای، متون در طول تف

تفســیر و توضــیح ظاهری جواب نداد به تأویل روی آوریم؛ بلکه تأویل حقیقتی مســتقل اســت که در 

 جمیع آیات قرآن خواه محکم خواه متشابه وجود دارد. 

ست. در این طرح، نحوه انتقال هر  انتقال قابلــــ علم به تأویل مانند بقیه علوم، 6 و تعلیم به دیگری ا

شامل  ست که تمام آیات را  ست. تعلیم کتاب یکی از وظایف پیامبر ا سب با آن متفاوت ا مرحله متنا

 گیرد.یبرمشود و هر سه مرحله را در می

فی باالترین مرحله اول: مرحله ابتدایی تأویل است. این مرحله حدوسط ظاهر و باطن قرار دارد. از طر 

ست سوب میو از طرفی اولین مرحله مرحله تنزیل و نزدیک به باطن ا صادق ی تأویل مح شود. امام 

شیاء، علی العبارة واألشارة واللطائف والحقایق. فالعبارة للعوام » فرماید:)ع( می أنّ کتاب اهلل علی أربعة أ

شارة  شانی،؛ )«ءلألولیاء والحقایق لألنبیاواللطائف للخواص واأل قرآن را دارای  (31 / 1 :1374 فیض کا

را  «لطایف»خواص و برای را  «اشارات»را برای عوام،  «عبارات»طیف معنایی دانسته و  مرحله و چهار

مرحله . است یققابل تطب گانه تأویلداند. این روایت بر مراحل سهیمرا برای انبیا  «حقایق»برای اولیا و 



 

134 
 

 دوفصلنامه

 
ن  قرآ ت 

یال ه تأو
نام

هش ژپو
 ی

شارات قرآن یتروا ینا قسم دوم اب یل،تأو ییابتدا مرحله  .کندیم یقتطب داند،یخواص م یژهرا و یکه ا

متوســط تأویل، با قســم ســوم روایت یعنی لطایف قرآنی برای اولیای الهی مطابق اســت. مرحله نهایی 

سیم تقتأویل با قسم چهارم روایت که حقایق قرآن را اختصاص به انبیای الهی می،داند تطبیق دارد. این 

شان می ضوری و حقایق بندی ن ست و لطائف، علوم ح صولی ا شارات قرآنی علوم ح دهد که مراد از ا

 علوم و معارف نبوی هستند که تشریع جدید بوسیله آن انتقال و تبیین می شود. 

ـــاس گفته پیامبر اکرم )ص(: تأویل در این مرحله بر علم القرآن بما ال  یلتعلّم الناس تأو یعل یا»اس

ــکل علیعلمون ــ)« القرآن یلمن تأو یهم... تخبر الناس بما أش و  یمتعل قابل( 195 / 23 :1457ی، مجلس

 است. یافتنینفس دست یبتدبر و تفکر و تهذاز طریق از علما  یاریبس یبرا است؛ لذا آموزش

ـــت: اول نظر علمایی که  تأویل را این مرحله از تأویل دربرگیرنده نظرات دو گروه از دانشـــمندان اس

سته ضیح ظاهری آیات جواب نداد به تأویل روی می نوعی تنزیل دان آوریم. و معتقدند اگر تنزیل و تو

صرار به عبارتی تأویل را مرادف و در طول معنای تنزیل قرار می ست که ا شمندانی ا دهند. دوم نظر دان

 دارند فهم تأویل برای غیر معصومین نیز ممکن است.

ـــت با این دیدگاه که رابطه آن دو تباین و در عرض هم  البته این دیدگاه  که تأویل در طول تنزیل اس

«  تأویل متشابهات»شود. چنانکه عبارت است، سازگار نیست؛ لذا مسامحةً به این مرحله تأویل گفته می

ــتعمال می ــحیح، اس ــاد و هم در جهت ص ــود.هم در جهت فس  نظرهااختالفعالوه بر اینکه اغلب  ش

سیاری از نظرات پیرامون تأویل در این طرح، مربوط ب ست و برای گنجاندن ب  عنوانبهه همین مرحله ا

 اولین مرحله ذکر گردید.
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ست که خود دارای مراتب و بطونی  مرحله دوم: مرحله  ست. این مرحله باطن قرآن ا سط تأویل ا متو

ــت. پیامبر اکرم  ــی، « لها ظهر و بطن.ما نزل من القرآن من آیة إال و »: فرمایدمی )ص(اس ــیخ طوس )ش

صادر فر( 9/  1تا، بی ض یتروا ینا یقیندر م ست که، ف ساربن  یلا  یچه» آناز امام باقر )ع( درباره  ی

ستن یایهآ ست یو بطن یآن ظهر یکه برا جز آن ی سد امام میم «ا آن و  یلظهر قرآن تنز»: یدفرمایپر

 (86 /1: 1381)عیاشی، « .است یلشآن تأوبطن 

ست  شت با لطائف قرآنی که ویژه اولیای الهی ا صادق )ع( گذ ساس روایتی که از امام  این مرحله بر ا

ترین یافتنی اســت. عالیکند؛ و برای قلیلی از اهل عرفان با تزکیه و تهذیب نفس نیز دســتتطبیق می

فرماید: امام صادق )ع( میمرتبه در این مرحله، متعلق به امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( است، چنانکه 

 (309 / 46 )همان: «. و لم یکن عند احد تأویل القرآن بکماله و تمامه االّ عند علیّ »

ــوص مراتب قرآن می و مِنهُ ما هُو على خِالفِ تَنزیلِهِ، و مِنهُ ما تَأویلُُه »... فرماید: امام علی )ع( در خص

سی،  ....« یلِهِ، و مِنهُ ما تأویلُهُ بَعدَ تَنزیلِهِفی تَنزیلِهِ، و مِنهُ ما تأویلُهُ قَبلَ تَنز ضى ( 93/  4 :1457)مجل بع

ــى تأویلش ،معنایى خالف تنزیلش دارد و برخى ،از آنها ــت و بعض پیش از  ،تأویل و تنزیلش یکى اس

ــى تأویلش ــت و بعض ــش بعد از تنزیلش ،تنزیل آن اس . این روایت نیز دو مرحله از این طرح را پوش

مرحله اول « تأویله فی تنزیله»و  ، مرحله دوم«خالف تنزیله»ا این توضــیح که مراد از عبارت دهد. بمی

 است. 

فقط از طریق خداوند و معصومین « العلمُ نورٌ یقذفه اهلل فی قلب من یشاء»این مرحله بر اساس روایت 

ـــت که بین باطن و تأویل  انتقالقابل ـــت. این مرحله از تأویل، مطابق با نظر علمایی اس به دیگران اس

 ترادف قائلند؛ خواه تأویل اعم باشد یا باطن.
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مرحله سوم: مرحله نهایی تأویل است. این مرحله اختصاص به خداوند و راسخان در علم و مطهرین  

همین مرحله است. البته با توجه به  شدهاشارهه آن دارد. در حقیقت، تأویل واقعی که در آیات شریفه ب

، این مرحله نیز دارای مراتبی است که انبیای الهی متناسب دارند علمجایگاه و درجاتی که  راسخان در 

ــمتی که دارند، از حقیقت تأویل آگاه می ــالم( بر با مرتبه عص ــر )علیه الس ــرت خض ــوند. مثالً حض ش

 ی )علیه السالم( نبود. حقایقی آگاه بود که حضرت موس

ـــت، چنانکه در روایت آمده: آاهلل علیه و یصـــلترین مرتبه تأویل متعلق به پیامبر اعظم )یعال له( اس

سخین فی العلم» ضل الرا سول اهلل اف س؛ )«فر ست که 192 / 23 ؛130 / 17 :1457ی، مجل ( در روایت ا

کردند؛ شــاید مراد حضــرت از درک کرار میرا زیاد ت« اللهم أرنی االشــیاءَ کما هی»پیامبر)ص( دعای: 

ــت؛ هرچند تأویل و حقایق ــیا، همان تأویل امور بوده اس حقایق و علوم  خارجی امور، همه حقایق اش

شش نمی سان این مرحلهدهد. نبوی را پو کامل  از تأویل، از طریق منبع فیض یعنی خداوند متعال به ان

)سوره بقره: « و علّمَ آدمَ األسماء کلّها»آموزد: ز خداوند میاسما و حقایق را ا شود. حضرت آدمعطا می

سمائهم»دهد: ( و آن را به مالئکه یاد می31آیه  در روایتی که قرآن را  (33)همان: آیه «. یا آدمُ أنبئهُم بأ

ــیم می ــت با این مرحله به چهار بخش تقس نمود، بخش چهارم آن یعنی حقایق قرآنی که ویژه انبیا اس

 ی دارد.همخوان

سه ساس تبیین مراحل  شککه تأویل، می گانهبرا توان در مورد ماهیت تأویل گفت: دو مرحله حقیقت م

دانســتند، یا در مرحله اول اول از ســنخ معانی اســت و نظر علمایی که تأویل را از ســنخ معانی می

ـــنخ حقایق خارجی گنجد یا در مرحله دوم. نظر عالمه طباطبایی که معتقد بود ماهیت تأویل از می س

 شود.   است، شامل مرحله سوم می
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 نتیجه

مذاهب اسالمی به آن  همه اتفاق بهیکی از مسائل مهم و کاربردی در علوم قرآن و علم کالم که قریب 

 اند، مسئله تأویل است. نسبت بین تفسیر و تأویل، از هر چهار حالت نسب اربعه قائل دارد، اماپرداخته

ـــیر و تأویلب یو نظر اغلب دانشـــمندان، رابطه منطق یلو تأو یرتفســـ یلغو یمعنا  ینتبارا  ین تفس

را از  یلاغلب دانشمندان تأوکه وجود دارد  یلتأو یت و حقیقتدر مورد ماه یکل یهسه نظر رساند.یم

که دانند؛ با این تفاوت ی میخارج یقاز سنخ حقا یی و ابن تیمیهمثل عالمه طباطبا یبرخ یم؛سنخ مفاه

مه طباطبایی، آن وجود خارجی شــود؛ و مراد عالمراد ابن تیمیه از تأویل، در وجود خارجی محدود می

سه نظریه، نگارنده این  سی هر  ست. پس از برر ست که منطبق بر حقیقت تکوینی در لوح محفوظ ا ا

اقوال را  مهکه تقریباً ه نتیجه به دست آمده است که تأویل، حقیقتی مشکّکه و دارای سه مرحله است

و مرحله نهایی و  گیرد. مرحله ابتدایی آن تأویل متشابهات است و مرحله میانی آن باطن آیاتیدر برم

صاص به خداوند و انبیای الهی دارد. ست که طبق آیات و روایات اخت بنابراین  تأویل واقعی، حقایقی ا

ست در مرحله سنخ مفاهیم ا سانی که معتقدند تأویل از  اهلل گنجد؛ و نظر افرادی مانند آیتی اول میک

ـــت؛ و تأویل معرفت که یکی از معانی تأویل را مرادف با باطن می گیرد ناظر به مرحله دوم تأویل اس

 گیرد.یبرمحقیقی که عالمه طباطبایی معتقد است، فقط مرحله سوم را در 
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 قرآن کریم.

ـــابه والتأویل، اإلکلیل  تا(.یم )بیاحمدبن عبدالحل یمیه،تإبن خرج أحادیثه وعلق علیه: محمد فی المتش

      .دار اإلیمان :الشیمی شحاته، مصر

 ی.العرب یخمؤسسة التار یروت:، ب1ج یر،و التنو یرالتحر یرتفس (.1420) عاشور، محمد طاهرإبن

قاهرهألفتوحات المکیة (.1405ی )محمدبن عل ی،عربابن مان یحیى،  ألمجلس األعلى  :، تصـــحیح عث

 .للثقافة

 یروت: ب یفی،أبوالعالء عف یحفصوص الحکم، تصح (.1365ی )محمدبن عل ی،عربابن

  اللغه، قم: مکتب االعالم االسالمی. ییس(. مقا1404ابن فارس، احمد )

صری، جمال الدین محمد بن مکرم سان العرب (.1414) ابن منظور م سوم،11ج ،ل دار  :بیروت ، چاپ 

 .صادر

ــر حامد ) ــ :متن یمعنا(. 1389ابوزید، نص ــ در علوم قرآن، یپژوهش یا، چاپ ن یمیکر یترجمه مرتض

 .طرح نو پنجم، تهران:

 .نشر مرکز :ساختار و تأویل متن، چاپ ششم، تهران(. 1372) احمدی، بابک

 ی.التراث العرب یاءدار أح یروت:، ب15اللغة، ج یبتهذ (.1421) ابومنصور محمدبن أحمد ی،األزهر

 . 14ج  ین،د المعارفیرةدا (.2005یاده، میرچا )ال

شارات  (، قم:سید محمدحسین طباطبائى)یادنامه عالمه  ،مرزبان وحى و خرد (.1381ید، مسعود )ام انت

 . علمیه قمحوزه دفتر تبلیغات اسالمی 

ـ 9، 7سال دوم، شماره  ،یرمن سراج، یمقرآن کر یاتآ یلو تأو یکهرمنوت (.1391ین )محمد حس یات،ب

45 . 

 .اسراء ، قم:13، ج یمتسن یرتفس (.1385) عبداهلل ی،آمل یجواد
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مترجم: زینب کربالیی،  الســـالم(،یهعل(. قرآن حکیم از منظر امام رضـــا )1382جوادی آملی، عبداهلل )

 فر، چاپ سوم، قم: نشر اسراء.ویرایش: مجید حیدری

دار احیاء التراث  :بیروتالطبعة الخامسة،  ،13وسائل الشیعه، ج  (.1403) الحرالعاملى، محمدبن الحسن

 . العربى

  ی.دفتر نشر فرهنگ اسالم :تهران یک،مکتب تفک (.1375) محمد رضا یمی،حک

، تحقیق صـــفوان عدنان داوودی ،مفردات الفاظ القرآن (.1416، حســـین بن محمد )راغب اصـــفهانی

 .بیروت: الدارالشامیه

، 2دو فصــلنامه جاویدان خرد، شــماره ،«یغزال یدگاهو قانون آن از د یلتأو» (.1388) یان، ســعیدرحیم

  .62ـ50ص

س یلتأو یهاروش (.1388) شاکر، محمد کاظم شنا سو روش یقرآن، معنا سه حوزه  یلتأو یشنا در 

 .بوستان کتاب: چاب سوم، قم ی،اصولو  یباطن یی،روا

س یدس یی،طباطبا س1374) ینمحمد ح س یزان،الم یر(. تف سو یدترجمه  ، 5ج  ی،همدان یمحمد باقر مو

 قم. یهحوزه علم ینجامعه مدرس یقم: دفتر انتشارات اسالم

س یدس طباطبایی، صحح هاد1388) ینمحمد ح سالم، م شاه ی(. قرآن در ا سرو  یغاتقم: دفتر تبل ی،خ

   . یاسالم

  .: دار احیاء التراث العربییروت، ب2 ،1 القرآن، ج یرتفس یف یان(. التبتایمحمدبن حسن )ب طوسی،

، 172شماره  ،ینکتاب ماه د ،"معاصر یعرب یشهدر اند یلتأو یدجد یدهپد" (.1390ی )عل محمدی،یعل

  .51ـ48ص 

شی،ع سعود یا س (.1381) محمد بن م شی،الع یرتف سولى محالتى، ج یا شم ر سید ها صحیح   :، تهران1ت

 .میةاسالمکتبة علمیة 

 یة.الکتب العرب یاءفیصل التفرقة بین اإلسالم والزندقة، دار أح(. 1381) غزالی، أبوحامد محمد

ضا القبانی، الطبعة  (.1406ی، ابوحامد محمد )غزال شیدر یروت: الثانیة، بجواهر القرآن، المحقق: محمدر

 .العلومدار إحیاء 
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 ی.التراث العرب یاءدارالفکر، دار إحیروت: ب ،7 ج یر،کب یرتفس (.1405) فخر رازی، محمدبن عمر

مصــحح: اســعد  ی،ســامرائ یمو ابراه یمخزوم ی(. العین، محقق: مهد1409خلیل بن احمد ) یدی،فراه

  ، قم: نشر هجرت. 8ج یبمحمد ط

   .مکتبة الصدر :تهران یة،، الطبعة الثان1ج ی،الصاف یرالتفس (.1374ی )محمدبن شاه مرتض ی،کاشان یضف

 .مؤسسة الوفاء یروت:ب، 46 ،23، 17، 4 بحار األنوار، ج (.1457) محمد باقر ی،مجلس

 .و مذاهب یانانتشارات دانشگاه اد :در فهم قرآن، قم ییظاهرگرا (.1392) مظفر، محمد حسن یمحمد

  .یلواژه تأو، 5732، ص 14ج  ی،دانشنامه بزرگ اسالم ی،المعارف بزرگ اسالممرکز دائرة

ــطفو ــن )مص ــاد  ،1، جالتحقیق فی کلمات القرآن الکریم (.1368ی، حس تهران: وزارت فرهنگ و ارش

   اسالمی.

، چاپ دوم، 10، 9، 3، 1)ویرایش جدید(، ج التمهید فی علوم القرآن(. 1429معرفت، محمد هادی )

 قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.

ـــازمان تبلیغات قرآن آموزش علوم(. 1374معرفت، محمد هادی ) ، ترجمه ابومحمد وکیلی، تهران: س

 اسالمی.

و  21شماره  ،یقرآن یهاپژوهش، «وگو با آیت اهلل معرفتاقتراح: گفت» (.1379محمد هادی ) معرفت،

 .295 ـ 270 ص، 22

  یه. دارالکتب اإلسالم :، تهران10نمونه، ج  یرتفس (.1387) ناصر یرازی،مکارم ش

نومعتزلیان: گفتگو با نصــر حامد ابوزید، عابد الجابری، محمد ارکون و  (.1387) ی، محمد رضــاوصــف
 .نگاه معاصر :، تهرانحسن حنفی


