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Many commentators of the first centuries of the revelation of the Qur'an have
e*xamined the meaning of "interpretation". Basically, it has been scrutinized by
commentators for a long time due to the ambiguity in the meaning of this word. The
purpose of the present study is to collect information in a library method and process
it in a descriptive-analytical method, firstly to explain the concept of "interpretation"
from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli and then to review it. The results of
this article indicate that "Interpretation" from the point of view of Ayatollah Javadi
Amoli is objective and external examples that will appear in the resurrection.
"Interpretation" is directly related to " "واوin verse 7 of Al-Imran and verses (A'raf
187; Naza'at / 42). The " "انّتتمتتاof confinement in these two verses has not been
considered by the commentators who believe in the inflection of ""واو. Ayatollah
Javadi Amoli in Surah Al-Imran considers " "واوas an emotion and believes that the
interpretation of verses is considered by God Almighty and firm in science, and this
view is not consistent with the general definition of "interpretation", because The
interpretation of the analogies, which includes the Day of Judgment and its attributes,
is not known in detail except by God Almighty. In fact, the meaning of "interpretation"
should be such that "" ;"واوResurrection and its attributes"; "Objective and external
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examples"; that cover "science of similarities" rationally and comprehensively.
Keywords: Interpretation,
Interpretation.
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چکیده
مفسرین بسیاری از قرون نخستین نزول قرآن تا کنون معنای «تاویل» را مورد بررسی قرار دادهاند .اما

آملی مصادیق عینی و خارجی است که در قیامت ظهور پیدا میکند« .تاویل» ارتباط مستقیمی با «واو» در
آیه  7آل عمران و آیات(اعراف 187؛ نازعات )42/دارد« .انّما»ی حصر در این دو آیه مورد توجه
مفسرانی که قائل به عطف «واو» هستند قرار نگرفته است .آیت اهلل جوادی آملی در سوره مبارکه آل
عمران« ،واو» را عاطفه می داند و بر این باور هستند که تاویل آیات را خداوند متعال و راسخان در علم
میدانند و این دیدگاه با تعریف کلی«تاویل» سازگار نیست ،چرا که تاویل متشابهات که قیامت و اوصاف
آن را شامل میشود مفصل و معین آن را جز خداوند متعال کسی نمیداند .درواقع معنای «تاویل» باید به
گونهای باشد که «واو»؛ «قیامت و اوصاف آن»؛ «مصادیق عینی و خارجی»؛ «علم به متشابهات» را به
صورت عقلی و جامع تحت پوشش قرار دهد.
كلید واژه ها :تاویل ،محکم و متشابه ،آیت اهلل جوادی آملی ،تفسیر.
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آملی

همچنان از دیرباز تاکنون به علت ابهام در معنای این کلمه ،مو*رد مداقه مفسران قرار گرفته است .هدف
از پژوهش حاضر ،آن است که با گردآوری اطالعات به شیوه کتابخانهای و پردازش آنها به روش
توصیفی_تحلیلی ،ابتدا مفهوم «تاویل» از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی را تبیین کند و سپس به نقد و
بررسی آن بپردازد .نتایج حاصل از این نوشتار حاکی از آن است که« :تاویل» از دیدگاه آیت اهلل جوادی
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دوفصلنامه
 .1مقدمه
قرآن کریم ،آخرین کتاب آستتتمانی جهت هدایت بشتتتر استتتت ،این کتاب حاوی پیامهایی در
خصوص رشد و تعالی بندگان برای رسیدن به کمال است .بهرهمندی و تفکر در قرآن متضمن
سعادت جاودانه ا ست و از این رو م سلمانان و قرآن پژوهان برای درک صحیح و عمیق این
کتاب آسمانی از  1400سال پیش تا کنون در تالش هستند.
مف سران شیعه برای قرآن ظاهر و باطن و برای باطن آن باطن دیگر تا هفت بطن مدعی شدهاند
و گفتهاند شتتناخت کامل و درستتت قرآن در گرو فهم بطون هفتگانه آن استتت ،و دانش بطون
هفتگانه در دستتترس ستتایر مردم به جز پیشتتوایان معصتتوم نیستتت و آنها نیز این علوم را از
پیامبر

آموختهاند و به طور امانت از امام پیشین به امام بعدی منتقل گشته است.

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

واژة تأویل در قرآن هفده بار به کار رفته است :هشت بار در سورة یوسف (آیات ،36 ،21 ،6
 )101 ،100 ،45 ،44 ،37غالباً برای تعبیر خواب (مثالً تأویل االحادیث  ،تأویل االحالم  ،تأویل
رؤیا)؛ دو بار در سورة آل عمران (آیة  )7در بارة آیات متشابه قرآن ؛ دو بار در سورة کهف
(آیات  )82 ،78در بارة بعضی کارهای نامأنوس و دور از انتظار یکی از بندگان صالح خدا (عَبید ًا
من عِبادِنا) که موسی

با او همراه شد تا از وی علم بیاموزد (کهف )66 :؛ سه بار (اعراف 53 :؛

یونس  )39 :در بارة وعده ها و وعیدهای قرآن و دو بار (نساء59 :؛ اسراء )35 :در بارة جوهر و
واقعیت دو توصیة قرآنی (درست وزن کردن و حق مردم را به راستی ادا کردن  ،ارجاع کارها به
خدا و رسولش ).
آیة  7ستتورة آلعمران کلیدیترین آیه در قرآن کریم که دربارة تأویل آیات قرآنی ستتخن گفته
استتتت که به ستتتبب پیچیدگی و ابهام موجود در عبارت ،یکی از پرگفتوگوترین آیات برای
مفستران بوده ،و خود مبنای اختالفی وستیع دربارة چیستتی تأویل و حیطههای آن بوده استت.
موضتتوع ظهر و بطن آن گونه که مورد بحث مفستتران قرار گرفته به صتتراحت در قرآن نیامده
ا ست ،اما در آیات مختلف تعبیرهایی دیده می شود که برخی از قرآن پژوهان خوا ستهاند از آن
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 .2پیشینه پژوهش
بحث تاویل در قرآن کریم ،همانند تفسیر در بیشتر تفاسیر و کتابهای کالمی مورد بحث قرار
تفاسیر میتوان به «روح المعانی از آلوسی ،اساس التاویل مغربی ،شواهد التنزیل از حسکانی،
التبیان از شیخ طوسی ،مدارک التنزیل از نسفی ،احکام القرآن جصاص ،کشاف از زمخشری،
مفاتیح الغیب فخر رازی ،تفسیر المیزان از عالمه طباطبایی ،تفسیر تسنیم از آیت اهلل جوادی آملی
و )...اشاره کرد .در عصر حاضر نیز کتب و مقاالتی در این خصوص نگاشته شده است که به
عنوان نمونه میتوان به ذکر چند مورد اکتفاء کرد« :کتاب التمهید فی علوم قرآن از محمد هادی
معرفت ،مبانی و روشهای تفسیر قرآن از عمید زنجانی ،روشهای تاویل قرآن از محمد کاظم
شاکر ،قرآن پژوهی از آقای خرمشاهی و »...مطالبی را در خصوص تاویل بیان کردهاند .همچنین
مقاالتی در این زمینه موجود است که میتوان به چند مورد اشاره کرد « :مقاله تاویل قرآن از علی
تفسیر و تاویل از ایرج صراف ،هرمنوتیک دانش تاویل است از شهریار وقفیپور ،معنی شناسی
تفسیر و تاویل از علی اصغر اصحیان و»...
همانگونه که مالحظه میشود پژوهش مدنظر ،در تحقیقات پیشین به صورت کلی بررستی
نشتده ،بلکته بعضی از مسائل مرتبط با آن بررسی گردیده است و این نوشتار بر آن است ابتدا
تعریف «تاویل» از دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی را تبیین کند و سپس به نقد و بررسی «تاویل»
از دیدگاه ایشان بپردازد و نقاط قوت و ضعف را مورد ارزیابی قرار دهد .درواقع پژوهش حاضر
نیز بر آن است که به نقد و بررسی «تاویل» از منظر آیت اهلل جوادی آملی بپردازد و دریابد که
مراد از تاویل در دیدگاه ایشان چیست؟ نقش «واو» در آیه  7آل عمران در تعریف تاویل چیست
و عطف یا استیناف این «واو» چه تاثیری در تبیین «تاویل» دارد؟

آملی

اکبر بابایی ،حقیقت تاویل قرآن از محمد هادی معرفت ،تاویل کتاب الهی از محمد مهدی گیالنی،

بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه  7سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت اهلل جوادی

گرفته است و تفاسیر را منبع دسته اول و مهمی برای این لفظ میتوان معرفی کرد .از جمله

.2-1دیدگاههاي متفاوت در خصوص تاویل
«تاویل» ازجمله مسائلی است که از دیرباز تاکنون مورد توجه علماء قرار گرفته است و تعاریف
متفاوتی برای آن رائه شده است که برای نمونه به ذکر چند مورد اکتفاء میشود:
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 .2-1-1تاویل همان تفسیر است:
نخستین نظر در تأویل مربوط به پیشینیان و مفسّران صدر اسالم است که تأویل را معادل تفسیر
مىدانسته و تمام آیات قرآنى را داراى تأویل به حساب مىآوردهاند .برای نمونه به ذکر یک مورد
اشاره می شود :در روایت صحیحی که راویان آن مورد مدح و وثاقت برخی رجالیون شیعه قرار
گرفتهاند(خویی )161-151 /16 ،1390 ،چنین آمده است:
امام باقر

از قتاده میپرسد﴿ :بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ؟» .فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ :نَعَمْ ...قَالَ« :أَخْبِرْنِي عَنْ

ك
ن» فَقَالَ قَتَادَةُ :ذلِ َ
قَوْلِ اللَّهِ -عَزَّ وَ جَلَّ -فِي سَبَإٍ« :وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِي َ
مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْ ِتهِ بِزَادٍ حَلَالٍ  ،وَ رَاحِلَةٍ وَ كِرَاءٍ حَلَالٍ يُرِيدُ هذَا الْبَ ْيتَ ،كَانَ آمِناً حَتّى يَرْجِعَ إِلى
أَهْلِهِ ...فقالَ وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ ،ذلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِزَادٍ وَ رَاحِلَةٍ وَ كِرَاءٍ حَلَالٍ يَرُومُ هذَا الْبَيْتَ عَارِف ًا

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

ت
بِحَقِّنَا ،يَهْوَانَا قَلْبُهُ ،كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ« :فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَ ْهوِي إِلَيْ ِهمْ» وَ لَمْ يَعْنِ الْبَيْ َ
حنُ وَ اللَّهِ دَعْوَةُ إِ ْبرَاهِيمَ عَ َليْهِ السَّلَامُ الَّتِي مَنْ هَوَانَا قَلْبُهُ قُبِلَتْ حَجَّتُهُ ...وَ اللَّهِ لَافَسَّرْتُهَا
فَيَقُولَ :إِ َليْهِ  ،فَنَ ْ
إِلَّا هكَذَا( ﴾ ...کلینی)311 /8 ،1407 ،
الستتالم
امام باقر به قتاده فرمود :شتتنیدهام تو قرآن تفستتیر میکنى؟ قتادة گفت :آرى .امام علیه ّ
گفت :مرا خبر ده از گفتار خداى عز و جل که در ستتتوره ستتتبأ فرماید« :و معین کردیم در آن
(منزلگاهها) براى سیر ،و در آنجا شبها و روزها بآسودگى و ایمنى راه سپارید»( سبأ )18/؟ قتادة
گفت :این آیه در باره آن کسى است که از خانه خویش به قصد زیارت خانه کعبه بیرون آید و
توشه حالل با خود بردارد و مرکب حالل داشته باشد و کرایهاش را از مال حالل بپردازد چنین
ک سى در امان و آ سایش ا ست تا به خانه خویش باز گردد .امام باقر

فرمود ... :واى بر تو اى

ق تادة  ...چ نان چه خداى عز و جل فرموده« :و دل هاى مردم را چ نان کن که هواى آن ها ک ند»
(ابراهیم  )37/و مق صود ابراهیم ا شتیاق به خانه نبود و گر نه میگفت« :هواى آن کند» (و اینکه
«الیهم» گفت و ضتتمیر را جمع آورد مقصتتودش ما بودهایم) پس مائیم ...قتادة گفت :به همین
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طبق روایت مذکور ،ائمه

تفسیر را همان تاویل دانستهاند و در لفظ چنین آمده است﴿ :بَلَغَنِي

َسََرُ الْقُرْآنَ﴾ در اینجا مراد از تفستتیر همان تاویل استتت ،چرا که در ادامه کالم خویش،
أَنَّكَ تُف ِّ
النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ م صداق خارجی ذکر کرده ا ست و در جمله ﴿فَنَحْنُ وَ اللَّهِ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ
السََلَامُ الَّتِي مَنْ هَوَانَا قَلْبُهُ قُبِلَتْ حَجَّتُهُ﴾ ضتتمیر «الیهم» را ائمه
َّ

تاویل کرده استتت ،در نتیجه

گاهی تف سیر را نیز تاویل در نظر گرفتهاند و طبق این روایت ،چنین بردا شت می شود که طبق
ضوابطی تاویل را میتوان همان تفسیر دانست.
آیت اهلل جوادی آملی در تفسیر خود با ذکر چهار دلیل این تعریف را رد میکند و میتوان
دریافت ،نظر ایشان چنین است که :قرآن کریم آن است که کالم خداست و خدای سبحان مردم
را به تدبّر در قرآن امر کرده است ،درنتیجه قرآن برای مردم قابل فهم است ولی اگر تأویل همان
قرآن برای همگان مفهوم نبود ،تحدّی و هماورد طلبی معنا نداشت(.همان)165-164 :درنتیجه
آیت اهلل جوادی آملی ،تاویل را متفاوت از تفسیر میداند.
 .2-1-2تاویل عاقبت و فرجام امور
در کتاب حقایق التاویل فی متشابه التنزیل آمده است که ابوعلی جبایی تاویل را به معنای
عاقبت و فرجام امور میداند(.رضی1366 ،ش ،ص )115شیخ طوسی در تفسیر التبیان نیز می-
گوید :تاویل در اصل به معنی مرجع و نتیجه است و در واقع تاویل هرچیزی ،تفسیر و بیان آن
چیز است که به سوی آن بازگشت میکند (.طوسى ،بیتا )400/2 :طبرسی با ذکر﴿ذلِكَ خَيْرٌ وَ
أَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ تاویل را «مرجع» و «فرجام» کار میداند که حقیقت امر به آن باز میگردد(.طبرسى،
)700/2 ،1372

آملی

تفسیر باشد ،تنها خدا ،یا خدا و راسخان در علم باید تفسیر قرآن را بدانند .همچنین اگر معنای

بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه  7سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت اهلل جوادی

معنایی از آیه را بردا شت میکند که خارج از لفظ ا ست و تف سیر را در جمله ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ

 .2-1-3برگرداندن ظاهر لفظ از معناي اصلی
ابن اثیر در کتاب النهایه مراد از تاویل را برگرداندن ظاهر لفظ از معنای اصلی میداند به شرطی
که دلیل بر آن قائم با شد و اگر آن دلیل نبا شد ،نباید از ظاهر معنای لفظ د ست ک شید(.ابن اثیر
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جزری1367 ،ش )8/1 :ابن جوزی بر این باور ا ست که «تاویل» عبارت ا ست از انتقال کالم از
جایگاه اصتتتلی خود به جایگاه دیگری که اثبات آن نیازمند دلیلی استتتت که اگر آن دلیل اقامه
نشود ،ظاهر لفظ رها نمیشود(.حسینی زبیدی1414 ،ق)32/14 :
آیت اهلل جوادی آملی در این خ صوص بیان میدارد؛ گفتنی ا ست که وجه ا شتراک هر سه رأی
گذشته آن است که «تأویل» از سنخ الفاظ و معانی و مفاهیم است .نظریه سوم از اشکاالت رأی
اول و دوم پیرا سته ا ست؛ امّا م شکل ا سا سی اش عدم حفظ حریم تأویل ا ست :خداوند می
فرماید که تأویل را جز خدا یا جز خدا و راستتتخان در علم نمی داند؛ ولی معنای دقیق یا دقیق
تر را با تالش علمی می توان به د ست آورد .چه ب سا ک سی معنای دقیق را بداند؛ اما چون اهل
عمل نیست ،جزو راسخان در علم نباشد(.همان)

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

 .2-1-4تاویل معناي خالف ظاهري
نظریه دیگر از مفسّران دورانهاى اخیر است که تأویل را عبارت از« :معناى خالف ظاهرى که از
کالم قصد شده» دانستهاند(.اخوان )9 /42 :1374 ،در جای دیگر چنین آمده است:
«تاویل»رویگردانی لفظ از ظاهرش به معنای مرجوح است ،مشروط به اقامه دلیل بر اینکه ظاهرش
محال است(.رازی1328 ،ش)222 :
این نظریه را نیز اینگونه نقد میکند :اگر تأویلی معنای خالف ظاهر باشد ،تأویلها با یکدیگر یا
تأویل قرآن با تنزیل آن ،ناهماهنگ خواهد بود و این ناهماهنگی دلیل میشتتود که فرض شتتود
قرآن کالم خدا نیست ،در نتیجه راهی برای تشخیص درستی یا نادرستی این احتمال نیز وجود
ندارد .بر استتتاس این نظریه نیز تحدّی قرآن ناتمام استتتت و تنها عالمان به تأویل ،توان فهم
انسجام یا اختالف قرآن را دارند(.جوادی آملی1387 ،ش)166 /13 :
این استدالل نیز طبق روایتی که بیان شد ،مخدوش است و «تاویل» قرآن همان معنای خالف
ظاهر لفظ است که از ظاهر آیه فهمیده نمیشود .به نظر میرسد آیت اهلل جوادی آملی چون تمام
قرآن را دارای تاویل میداند ،در این حالت است که ناهماهنگی تاویل و تنزیل رخ میدهد ،اما
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اگر قائل باشیم که فقط آیات متشابه نیاز به تاویل دارند ،پس تاویل قرآن خالف ظاهر لفظ
تعریفی صحیح است.
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 .2-1-5تاویل معناي حقایق خارجی
تاویل از مفاهیمى که معنا و مدلول لفظى دارند نیست ،بلکه از امور خارجى و عینى است ،و اگر
صفت متعلق آنها است ،که اعمال انسانها و یا چیز دیگر است(.طباطبایی1374 ،ش )41 /3 :آیت
اهلل جوادی آملی نیز به تبع از عالمه طباطبایی تاویل را همان معنای حقایق خارجی میداند که
در قیامت ظهور پیدا میکند(.جوادی آملی1387،ش)164 – 161 /13 :
در نتیجه از مجموع نظرات در خصوص تعریف تاویل ،میتوان دریافت که هر کدام از مفسران،
طبق دیدگاه تفسیری خود تعریفی را برای آن رائه کردهاند و به نظر میرسد «تاویل» را میتوان
حقایق خارجی دانست که در «ام الکتاب» نزد خداوند متعال محفوظ است و هیچ کسی جز
خداوند ،علم آن را نمیداند .چه ظهور آن در قیامت باشد و چه مواردی که ظهورش هرگز برای
بشر آشکار نشود.
تواند به تعبیر آن دست یابد و باید با عبور از مفهوم لفظ به اصل آن برسد .بر این اساس ،تأویل
قرآن همان مصادیق خارجی آیات است و مصداق را با لفظ نمیتوان مشخّص کرد ،پس کلّ
قرآن دارای تأویل است و تأویل هر بخشی متناسب با همان بخش است؛ این نظریه از آن جهت
که تأویل را حقیقت خارجی میداند ،حق است؛ امّا نمی توان ملتزم شد که تأویل همان مصادیق
آیات است؛ مثالً تأویل قصص ،حوادث گذشته باشد و تأویل مالحم و پیشگویی ها ،حوادث
آینده ،زیرا شأن تأویل چنان واالست که جز خدا یا خدا و راسخان در علم آن را نمیدانند ،با
آنکه شرح حال پیشینیان را بسیاری از مردم ادراک میکنند و حوادث آینده را بسیاری میبینند و
ظهور عینی قیامت را نیز هر کسی در ظرف آن خواهد فهمید(.همان)
 .3معناي لغوي و اصطالحی «تأویل» در تسنیم

آملی

در این خصوص عالمه میفرماید :همان گونه که معبّر از داللت الفاظِ حاکی از رؤیا هرگز نمی

بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه  7سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت اهلل جوادی

گفته مى شود که آیات قرآن تاویل دارد در حقیقت وصف تاویل ،صفت خود آیات نیست ،بلکه

آیت اهلل جوادی آملی ،در «تفستتیر تستتنیم» معنای اصتتطالحی تاویل را پس از ذکر مواردی از
معانی اصطالحی اینگونه بیان میکند:
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«تأویل» از «أویل» به معنای بازگشت است و در اصطالح تأویل کتاب غیر از تأویل متشابه است،
مفهوم جامع و انتزاعی آن طبق لغت از «اَویل» به معنای رجوع است؛ ولی مهم تبیین معنای
اصطالحی آن در فضای قرآن حکیم است .با ذکر آیاتی از قرآن 1بر این باور است که بیشتر
کاربردهای تأویل در قرآن حکیم ناظر به حوزه لفظ ،مفهوم و معنا ،تفسیر و تبیین قلمرو داللت
و مانند آن نیست ،بلکه درباره ارجاع به واقعیت عینی اعم از دنیا و آخرت است(.جوادی
آملی1387،ش)164 – 161 /13 :

آیت اهلل جوادی آملی در تعریف اصطالحی نیز میگوید« :تأویل» که تنها برای خدا یا برای خدا
و راسخان در علم شدنی است ،مرحله وجود خارجی است و راه رسیدن به آن نیز ادراک معانی
آیات است ،از این رو محکماتی تأویل متشابهات نیستند ،بلکه مفسّر آنهایند و تأویل تنها برای

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

متشابهات نیست ،بلکه تمامی قرآن کریم «تأویل» دارد(.همان)167-164 ،
چنانچه از تعریف لغوی و اصطالحی بدست میآید این است که ایشان ارجاع به واقعیت عینی
را که فقط برای خداوند و راسخان در علم شدنی است را تاویل میداند.
 .4معناي «واو» در آیه
در آیه مذکور بحث اصلی آن «واو» در جمله ﴿وَ الرَّاسِخُونَ فِی الیعِلیمِ  ﴾...است که موافقان و
مخالفانی دارد .موافقان عطف دانستن«واو» بر این باورند که علم راسخ (تاویل متشابهات) به
خداوند متعال و اهل بیت

اختصاص دارد(زمخشری1407 ،ش337 /1 :؛ ابن عاشور،

1420ش14 /3 :؛ قرطبی1364 ،ش9 /4 :؛ آلوسی1415 ،ش77 /2 :؛ حویزی1415 ،ش-315 /1 :
 )318و قائلین به مستانفه بودن «واو» در این آیه بر این باور هستند که علم راسخ فقط مخصوص
خداوند است و تاویل متشابهات را جز خداوند کسی نمیداند و راسخان در علم کسانی هستند
که علیرغم علم نداشتنشان به متشابهات ،به آن ایمان دارند (جصاص1405 ،ش280 /2 :؛
فخررازی1420 ،ش137 /7 :؛ ابن انباری1362 ،ش191 /1 :؛ قرشی1375 ،ش.)13 /2 :
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( . 1نساء59/؛ اعراف53/؛ یونس39/؛ یوسف)100/
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آیت اهلل جوادی آملی در کتاب خود نیز پس از ذکر و بررسی آر اء مختلف ،رای مختار خود را
به دلیل تنا سب حکم و مو ضوع که تعبیر «را سخون فی العلم» بیان کننده مقام علمی ا ست و با
تعبیر «یقولون آمنا به» تناسبی ندارد« ،واو» عطف را صحیح میداند.

ظهور پیدا میکند .با این تفاوت که بر خالف عالمه طباطبایی که قائل به استیناف «واو» هست،
آیت اهلل جوادی آملی «واو» را عاطفه میداند و این خود پیشزمینهای برای آگاهان به تاویل است
و بیان میکند که:
در جهان امکان ،آنچه فعل خدا و ظهور حق است ،عترت طاهره

که از باریافتگان حریم کتاب

مکنون اند ،آن را می دانند ،بنابراین در عالم امکان چیزی نیست که فعل خدا و ظهور حق باشد
و از عترت

پوشیده ماند ،زیرا پیامدش افتراق ثقل اکبر(قرآن) و ثقل اصغر(عترت)

در نتیجه ،تأویل را حقیقتی خارجی میداند که اهل بیت عصمت و طهارت

عالم به آن هستند

اما اشکالی در این نظریه و تعریف «تاویل» به چشم میخورد این است که با آیاتی از قرآن
همخوانی ندارند ،چنانکه خداوند متعال میفرماید:
السََاعَةِ أَيَّانَ مُرْسََاها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي ال يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِالَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي
َسََئَلُونَكَ عَنِ َّ
﴿ي ْ
َسََئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ
السََماواتِ وَ الْأَرْضِ ال تَأْتِيكُمْ إِالَّ بَغْتَةً ي ْ
َّ
أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُون﴾ (اعراف)187/
(همواره درباره قیامت از تو مىپرستتتند که وقوع آن چه وقت استتتت؟ بگو :دانش آن فقط نزد
پروردگار من استتت ،غیر او آن را در وقت معینش آشتتکار نمىکند؛ [تحملِ این حادثه عظیم و
هولناک ]،بر آ سمانها و زمین سنگین و د شوار ا ست ،جز به طور ناگهانى بر شما نمىآید .آن

آملی

است(.همان)212/13 :

بازشناسی معنای «تاویل» بر اساس آیه  7سوره آل عمران با رویکرد تحلیلی بر نظرآیت اهلل جوادی

ایشان به تبع از عالمه طباطبایی «تاویل» را همان معنای حقایق خارجی میداند که در قیامت

گونه از تو مىپرستتند که گویا تو از وقت وقوعش به شتتدت کنجکاوى کردهاى [و کاملًا از آن
آگاهى] ،بگو :دانش آن فقط نزد خدا ست ،ولى بی شتر مردم نمىدانند [که این دانش ،مخ صوص
به خدا و فقط در اختیار اوست).
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در آیه شریفه هیچ شکی در آن نیست که علم به قیامت را فقط پروردگار از آن آگاه است و حتی
اولیاء و انبیای الهی از این علم آگاهی ندارند و اکثر مفسران نیز بر این باور هستند( .طبرسی،
1375ش429/2 :؛ ابن کثیر1419 ،ش )468 /3 :چرا که علم به زمان وقوع قیامت از غیبهایى
است که مختص به خداى تعالى است و کسى جز خدا از آن اطالعى ندارد و بطور کلى هیچ
دلیلى در تعیین وقت و حدس وقوع آن نیست ،پس قیامت بر پا نمىشود مگر ناگهانى و در این
بیان با ذکر بعضى از اوصاف قیامت به حقیقت آن اشاره شده است (طباطبایی1375 ،ش.)482 /8 :

در خصوص ضرورت ندانستن علم به قیامت نیز چنین آمده است که عدم آگاهى از وقوع
رستاخیز به ضمیمه ناگهانى بودن و با توجه به عظمت ابعاد آن سبب مىشود که هیچگاه مردم
قیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باشند ،به این ترتیب خود را براى نجات در آن آماده

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

سازند و این عدم آگاهى اثر مثبت و روشنى در تربیت نفوس و توجه آنها به مسئولیتها و پرهیز
از گناه خواهد داشت (مکارم شیرازی1371 ،ش.)43 /7 :
در آیهای دیگرنیز ،خداوند متعال میفرماید:
السََاعَةِ أَيَّانَ مُرْسََاها ،فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها ،إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها ،إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ
َسََئَلُونَكَ عَنِ َّ
﴿ي ْ
يَخْشاها﴾ (نازعات)45-42/
همواره ازتو درباره قیامت مىپرسند که در چه زمانى واقع مىشود؟  ،تو از بسیار یاد کردنش [و
سخن گفتن درباره آن] چه به دست مىآورى؟ ،نهایتش به سوى پروردگار توست [کیفیت برپا
شتدن و زمان وقوع و اوصتافش را کستى جز خدا نمىداند ، ].وظیفه تو فقط بیم دادن کستانى
است که همواره از آن مىترسند.
این آیه تاکید و تایید آیه قبل است و لفظ«یسئلونک» در هر دو آیه دلیل بر این است که منکران
قیامت مکررا در خصوص قیامت پرسیدهاند و خداوند علم به آن را مختص خود دانسته است.
و جمله«فِیمَ أَنیتَ مِنی ذِکیراها» نیز به این معنا است که تو از یادآورى بسیار قیامت در چه هستى؟
یعنى از اینکه به وسیله کثرت ذکر از تاریخ آن آگاه شوى چه چیز بدست مىآورى؟ و خالصه
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تو با کثرت ذکر قیامت علم به تاریخ آن نمىیابى(.طباطبایی1374 ،ش )317 /20 :همچنین ﴿إِلى
رَبِّکَ مُنیتَهاها﴾ ناظر به این است که﴿ :الى امر ربّک منتهى امرها﴾ امر برپایی قیامت مختص
88

پروردگار است؛ زیرا نهایت امر به ذکر و اوصاف قیامت را حتی پیامبر

از آن آگاه

نیست(،طبرسی ،بیتا )290 /26 :چرا که در جمله «ما انت فی شیء من علمها و ذکرها» خداوند
است با این مطلب وابستگى ندارد چون تو جز دستور بدعوت مردم چیزى ندارى و نمی-
دانى(.عاملی1360 ،ش)476 /8 :
در نتیجه طبق آیات شتتتریفه میتوان چنین دریافت که علم قیامت از جمله علومی استتتت که
پیامبران و امامان از آن آگاه نیستند و حصر«انّما» در آیات اختصاص این علم را فقط به خداوند
می داند والغیر .در نتیجه چگونه ممکن ا ست ک سی به ظاهر یک امر آگاه نبا شد اما تاویل آن را
بداند؟ اهل بیت

اگر از قیامت و زمان وقوع آن آگاه نبا شند ،پس چگونه احتمال این میرود

که تاویل قیامت را بدانند!
تاویل

آملی

«واو»

وَ ما یَعیلَ ُم
تَأیوِیلَهُ إِالَّ اللَّه

مصادیق عینی
و خارجی

قیامت و
اوصاف آن

نمودار حاکی از آن ا ست که معنای «تاویل» باید به گونهای با شد که «واو»؛ «قیامت و او صاف
آن»؛ «مصادیق عینی و خارجی»؛ «علم به متشابهات» را به صورت عقلی و جامع تحت پو شش
قرار دهد.
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متعال بیان میدارد که ای پیامبر ،تو چیزى از آن رستاخیز نمىدانى و آنچه مربوط به پیغمبرى تو
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نتیجهگیري:
از آنچه که گذشتتت به دستتت میآید که از نظر آیت اهلل جوادی آملی تاویل ،مصتتادیق عینی و
خارجی استتت که در قیامت ظهور پیدا میکند .ایشتتان «واو» در آیه مذکور را عطف میداند و
این خود نشان از آن است که «تاویل» تمام آیات را ،خداوند متعال و ائمه اطهار
توجه به ا ین نظر ،علم به تاویل را که قیامت از مصادیق آن است بر ائمه

میدانند .با

پوشیده نیست .اما

مطابق آیات( 187ستتتوره مبارکه اعراف و  42نازعات) خداوند متعال بیان میکند که علم به
برخی علوم فقط مخ صو صا علم به قیامت ،مختص به او ست و «انّما»ی ح صر در آیات ،غیر از
خداوند متعال ،علم به آن را کستتی دیگر نمیداند .مستتلما اگر کستتی علم به ظاهر آیه نداشتتته
با شد ،یقینا علم به باطن آن امری محال ا ست و معنای «تاویل» باید به گونهای با شد که «واو»؛

پژوهشنامه تأویالت قرآنی

«قیامت و او صاف آن»؛ «م صادیق عینی و خارجی»؛ «علم به مت شابهات» را به صورت عقلی و
جامع تحت پوشش قرار دهد.
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 .17طوسى،محمد بن حسن(بیتا) ،التبیان فی تفسیرالقرآن،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
 .18عاملى ،ابراهیم(1360ش) ،تفسیرعاملى ،تهران ،کتابفروشى صدوق.
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آملی

 .20قرشى ،على اکبر(1371ش) ،قاموس قرآن ،تهران ،بینا .ششم.
 .21قرطبی ،محمد بن احمد(1364ش) ،الجامع االحکام القرآن ،تهران ،ناصرخسرو.
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