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چکیده
از نظر عالّمه طباطبائی ،تأویل حقيقت اصلی قرآن را تشکيل میدهد و معارف حصولی که ما بنا
عقل خود از طریق شبکة الفا به دست می آوریم ،مرتبهای نازل شنده از حقيقنت هنای متعنالی در
عالم برتر است .از این رو ،تمام آیات قرآن دارای تأویل است و هيچ آیه ای نيست که تأوینل نداشنته
باشد .از نظر عالّمه طباطبائی(ره) ،تأویل در عرف قرآن همنان مصنداق و حقيقنت خنارجی اسنت و
مفاهيم قرآن هم به آن مصداق و حقيقت خارجی برمنیگنردد .بنه تعبينر دیگنر ،عالّمنه طباطبنائی
معتقدند که واژة تأویل در قرآن ناظر به امر عينی است و فقط در این معنا به کنار رفتنه اسنت .وی
تأکيد و تصریح فرموده اند که همة حقایق و مفاهيم قرآنی ،از حُکم و موعظه و حکمنت ،مسنتند بنه
آن حقيقت متعالی است که در قالب الفا نمیگن،د .هندف اینن مقالنه بحنث و بررسنی و تبينين
نظریّة عالّمه طباطبائی پيرامون این مباحث است.
واژگان کلیدی :قرآن ،تأویل ،تفسير ،تنزیل ،عالّمه طباطبائی(ه).
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مقدّمه
قرآن بهعنوان مهمترین منبع فکری و عقيدتی مسلمانان جهان در طنول تناریخ هميشنه منورد
توجّه مسلمانان بوده و هست .علمای اسالم از همان سدة اوّل بعد از ه،رت شروع به تفسير و شنرح
آیات این کتاب آسمانی کردند .در ميان مباحث تفسيری ،همواره ،بحنث از تأوینل آینات و مفناهيم
قرآنی مورد توجّه مفسّران بوده است .نوع نگاه مفسّران به تفسير و تأویل قرآن ،تبدیل به نحلههنای
تفسيری مختلف شد که در پيدایش نحلههای کالمیو مذاهب گوناگون و یا بنرای کمنک بنه عقایند
نحلههای مختلف مذهبی به کار گرفته شد .بننابراین ،بحنث از تأوینل از مباحنث مبننایی در علنوم
مختلف اسالمیاست که هر گونه نگرش بنه اینن مقولنه تنأثير مسنتقيم و بنينادین در تمنام علنوم
اسالمیخواهد گذاشت .با توجّه به اهميّت افکار و آراء مفسّنر و اسنالمشنناس عصنر حاضنر ،عالّمنه
طباطبائی و تأثير افکار ایشان بر سایر متفکّران اسالمی ،شایسته است کنه دیندگاه ایشنان در منورد
حقيقت تأویل در عرف قرآن مورد بررسی قرار گيرد و نتي،ة روشن شدن اینن بحنث باعنث آشنکار
شدن افکار پسينی عالّمه در علوم مختلف اسالمیمیشود.

1ـ مفهومشناسی
برخی از مهمترین مفاهيم درخور تعریف به قراری است که در پی میآید.

1ـ )1تأویل
همة اهل لغت تأویل را از ریشة «أَوَلَ» میدانند که به معننای رجنوع اسنت (ر.ک؛ ابننمنظنور،
1406ق ،.ج .)33 :11آن را به چند معنی گفتهاند؛ مانند «بازگرداندن چيزی به اصنل و هندف آن»
(راغب اصفهانی1416 ،ق ،.ج« ،)99 :1تفسنير و تبينين ینک سنخن» (الفراهيندی1414 ،ق ،.ج :8
 )369و معنای «پنهان و غير ظاهری قرآن» (الطریحنی ،1362 ،ج .)312 :5ابننمنظنور منیگویند:
«مراد از تأویل نقل ظاهر لفظ از معنای اصلی به معنایی است که نيازمند دليل اسنت کنه اگنر اینن
دليل نباشد ،معنای ظاهر حفظ میشود»( .ابنمنظور1406 ،ق ،.ج.)34 :13
ابنتيميه میگوید« :در تأویل ،حقيقت آن چيز که کالم بدان بازمیگردد ،مراد است ،هرچند بنا
ظاهرش موافق باشد و این همان معنای اراده شده از لفظ تأویل در کتاب و سنّت است» (ابنتيميه،
1426ق ،.ج .)36 :3نيز وی میگوید از دیدگاه علمای متقدّم «تأویل» دو معنا دارد1 :ن تفسير کنالم
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و بيان معنای آن ،چه موافق ظاهرش باشد ،چه مخالف که به نظر این گنروه« ،تفسنير» و «تأوینل»
مترادف هستند2 .ن بعضی از علمای متقدّم میگویند :تأویل حقيقت کالم است .پس اگر کالم طلبی
(امر ،نهی) باشد ،تأویل آن امتثال مطلوب است و اگر جمله خبری باشند ،تأوینل آن حقيقنت خبنر
است (ر.ک؛ ابن تيميه26 :1388 ،ن .)25شارح طحّاویه میگوید« :تأویل در کتناب خداونند و سننّت
رسول او (ص) همان حقيقتی است که کالم بدان بنازمیگنردد .پنس تأوینل خبنر عنين مخبنر بِنه
میباشد و تأویل امر نفس کاری است که بدان امر شده است» (طحّاوینه1391 ،ق .)232 :.بنه نظنر
عالّمه طباطبائی ،تأویل در عرف قرآن ،بيان حقيقتی را میگویند که امری از امور و معنایی از معانی
از قبيل احکام و یا معارف و یا قصص و  ...به آن حقيقنت تکينه دارنند (ر.ک؛ طباطبنائی1417 ،ق،.
ج49 :3ن.)46

2ـ )1تفسیر
«تفسير» ،مصدر باب تفعيل ،از مادّة «فسر» ،جمنع آن «تفاسنير» در لغنت ،بنه معننای روشنن
کردن و توضيح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است (ر.ک؛ أفرام بستان  ،بیتا .)244 :برخی نينز
گفتهاند« :تفسير ،روشن کردن و کشف نمودن مراد و مقصود از لفنظ مشنکل اسنت» (ابننمنظنور،
 1414ق ،.ج  .)55 :5تعریفهای گوناگونی از علم تفسير ،ارایه شده است ،از جملنه تعرینف زرقنانی
در مناهل العرفان که گفته است« :تفسير ،علمیاست که در آن به قدر توان بشرى از احوال قرآن از
آن جهت که بر مراد خداوند متعال داللت دارد ،بحث م شود» (زرقانی2001 ،م ،.ج.)471 :1

3ـ )1فرق تفسیر و تأویل
به دليل اختالف بين مفسّران و صاحبنظران علوم قرآنی در معنای تأوینل قنرآن ،دیندگاههنای
گوناگونی دربارة نسبت بين تفسير و تأویل ابراز شده است .برخی تفسنير و تأوینل را بنه ینک معننا
دانستهاند .این قول که از ادیبان متقدّم همچون ابوعبيد قاسنم بنن سنالّم (متنوفّی  224ق( ).ر.ک؛
سيوطی ،1363 ،ج )192 :4و ابوالعبّاس مبرَّد (متوفّی ( )286ر.ک؛ طبرسنی ،1372 ،ج )80 :1نقنل
شده ،بهعنوان دیدگاه مشهور مفسّران متقدّم مطرح است (ر.ک؛ ابنجوزی1404 ،ق ،.ج.)4 :1
به نظر میرسد واژة تأویل از اواخر قرن سوم به عنوان اصطالحی مکّی برای شرح و توضيح آیات
قرآن به کار میرفته است و حدود یک قرن بعد واژة تفسير جانشين آن شده است ،هرچند اشاره به
تفاوت بين تفسير و تأوینل در آثنار متقندّمانی چنون مقاتنل بنن سنليمان (متنوفّی 150ق( ).ر.ک؛
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ابنسليمان1989 ،م ،.ج27 :1ن )25و ماتریدی (متوفّی 333ق( ).ر.ک؛ سنيوطی ،1363 ،ج)192 :4
به چشم می خورد .ماتریدی در نامگذاری اثر خود دربارة شرح و توضيح آیات قنرآن (تنأویالت اهنل
السنّه) از واژة تأویل استفاده کرده است (ر.ک؛ همان) .به نظر راغب اصفهانی ،تفسير بيشتر در الفا
و مفردات و تأویل بيشتر در معانی و جمالت استعمال شده اسنت ،ضنمن اینکنه تأوینل معمنوالً در
مورد کتب آسمانی به کار میرود و تفسير در مورد کتنب دیگنر نينز کناربرد دارد(راغنب اصنفهانی،
1405ق ،.ج.)47 :1
در دورههای پسين بسياری از صاحبنظران تأویل را اساساً مغایر با تفسير دانستهاند؛ بدین معننا
که تفسير را ناظر به مباحث لفظی قرآن شامل معانی واژهها و عبارات ،و تأویل را کوششی در جهت
ترجيح یکی از دو یا چند احتمال معنایی یا کوششی برای دستيابی بنه معنانی دروننی آینات قنرآن
دانستهاند؛ مثالً ابوطالب تغلبی تفسير را متکفّل بحث از معنای وضعیِ لفظ و تأویل را تفسيرِ معنای
درونی آن دانسته است .بدون قطع و شهادت بر صحّت آن (ر.ک؛ سيوطی ،1363 ،ج )192 :4برخی
متأخّران همين نظر را با این تعبير که «داللت تفسير قطعنی و داللنت تأوینل ظنّنی اسنت» ،بينان
کردهاند (ر.ک؛ سيّد اهل1392 ،ق ،.ج.)58 :1
در این ميان ،آلوسی معتقد است که هيچ یک از آراء ارایه شده دربارة فنرق تفسنير و تأوینل در
عرف امروزی علوم قرآنی صحيح نيست؛ زیرا امروزه تأویل ،بيان معانی ربّنانی و قدسنی اسنت کنه از
طریق اشاره در قلوب عارفان جای میگيرد و تفسير چيزی جز بيان معانی ظاهری عبنارات و الفنا
نيست (ر.ک؛ آلوسی1415 ،ق ،.ج . )5 :1ابن تيميه نظریّه ای متفاوت دربارة تأویل داده است و منراد
قرآن را از این واژه ،حقيقت خارجی الفا میداند ،در برابر تفسير که صورت علمیلفظ اسنت (ر.ک؛
ابن تيميه1408 ،ق ،.ج 103 :2و ج  .)444 :7ظاهراً وی اساس این نظر را از دیدگاه راغب اصنفهانی
گرفته است (ر.ک؛ دائرةالمعارف اإلسالميّه1969 ،م ،.ج.)411 :9

4ـ )1تنزیل
تنزیل مصدر باب تفعيل از مصدر «ننزل» ،اصنطالحی اسنت نناظر بنر ننزول قنرآن کنریم و در
دورههای متأخّر ناظر بر نزول تدری،ی قرآن کریم .تنزیل همچنين نامیبرای این کتاب آسمانی نينز
است .این واژه بيشتر در مقابل تأویل بهکار برده میشده است و به معنای همان صورت خود قرآن و
آیات نازل شده میباشد .مقایسه و گونهشناسی نام آثاری که واژة تنزیل و یا قرآن بهعنوان نام قنرآن
کریم در آنها به کار رفته ،با صرف نظر از موارد استثناء نشان میدهد که:
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اوّالً تنزیل بهعنوان نام قرآن بيشتر در عناوین آن دسته از آثار دیده میشود که از اواخر سدة 5
ه،ری قمری به بعد پدید آمدهاند (برای نمونه ر.ک؛ جامع التّأویل لمحکم التّنزیل از محمّد بن بحنر
اصفهانی ،ت 322 .ق ،).حالآنکه قرآن به عنوان فراگيرترین نام برای این کتاب آسنمانی در عنناوین
متقدّمترین آثار نيز دیده میشود (برای نمونه ،ر.ک؛ ابنندیم1411 ،ق ،.ج .)41 :37ثانياً واژة تنزینل
در قریب بهاتّفاق موارد در عناوین آثار تفسيری به کار رفته است که برای نمونه میتوان به عناوینی
نظير انوار التّنزیل و اسرار التّأویل بيضاوی ،معالم التّنزیل بغوی ،حقائق التّأویل فی متشنابه التّنزینل
سيّد رضی ،الکشّاف عن حقائق التّنزیل زمخشری ،مدارک التّنزینل و حقنائق التّأوینل نسنفی ،لبناب
التّأویل فی معانی التّنزیل معروف به تفسير خازن و اخکليل فی استنباط التّنزیل سيوطی اشاره کرد.
امّا واژة قرآن با اینکه در عنوان تفاسير نيز به کار رفته ،بيشتر در عنناوین آن دسنته از آثنار تنداول
دارد که در حيطة علوم قرآنی قرار میگيرند ،چنانکه میتوان عناوین آشنایی چون فضنائل القنرآن،
اع،از القرآن ،علوم القرآن ،امثال القرآن ،خواصّ القرآن ،اقسنام القنرآن و ینا اجنزاء القنرآن ،مقطنوع
القرآن و موصوله ،عدد آیّ القرآن و جز اینها را مثال زد.
کاربرد تنزیل بهعنوان نام قرآن ،بهویژه در نامگذاری تفاسنير ،تنداعیکننندة اینن معناسنت کنه
م،موعة آنچه به عنوان قرآن و کالماهلل در دسترس ماست ،بيش و پنيش از آنکنه از نظنر «کنالم»
بودنش مورد توجّه و اهتمام است ،از آن نظر که از جانب «خداوند» است ،اهميّت دارد و بنه همنين
دليل ،متمایز از سایر کالمهاست .پس مفسّر نيز در مقام فهم و تفسير قرآن میکوشد تنا بنا گنذر از
واسطة الفا و عبارات هرچه بيشتر به مراد و مقصود خداوند نزدیک شود و «تنزیل» او را «تأویل»
نماید .بدین ترتيب ،مشخّص میشود که چرا در نامگذاری تفاسير واژة تنزیل بنر قنرآن غلبنه یافتنه
است و چنين رابطة همنشينی برجستهای با واژة «تأویل» برقرار کرده است.

2ـ موارد کاربرد تأویل در قرآن
کلمة تأویل هفده بار در قرآن کریم استعمال شده است .دوازده بار در مورد غير قرآن و پنج بنار
(دو بار به طور یقين و به اتّفاق مفسّران و سه بار بهحسب ظاهر و به نظر مشهور) در مورد قنرآن بنه
کار رفته است و از آن دوازده مورد ،چهار بار در حال اضافه به احالم و رؤیا و یا ضميری که بنه رؤینا
برمیگردد ،به کار رفته که بهطور یقين و به اتّفاق مفسّران ،به معنای تعبير خواب و محکیٌعَنه رؤینا
است و سه بار در حال اضافه به «اخحادیث» است (یوسنف )36 /کنه بنه تبنع اخنتالف در اینکنه از
«اخحادیث» چه معنایی مقصود باشد ،در معنای تأویل نيز اختالف شده است ،ولی به قریننة سنياق،
معنای تعبير خواب و محکیٌعَنه رؤیا با ظاهر آیه سازگارتر است و یک بنار هنم در حنال اضنافه بنه
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ضمير به کار رفته است (همان )47 /که به تبع اختالف در مرجع آن ضنمير ،در معننای تأوینل نينز
اختالف شده است .اگر در این مورد ،مرجع ضمير ،رؤیا و آنچه آن دو زندانی در خنواب منیدیدنند،
باشد یا واژة طعام در «طَعامٌ تُرزقانِه» باشد و مقصود از طعام ،همان طعامیباشند کنه آن دو زنندانی
در خواب میدیدند ،در این،ا نيز تأویل به معنای تعبير خواب است و کسانی که ضنمير را بنه طعنام
برگرداندهاند و طعام را نيز همان طعامیدانستهاند که برای زندانيان آورده میشد ،تأویل را در این،نا
به حقيقت و مآل طعنام و ماهيّنت و کيفيّنت و سنایر احنوال آن معننا کنردهانند (ر.ک؛ طباطبنائی،
1417ق ،.ج.)172 :11
عالوه بر موارد یاد شده ،کلمة تأویل دو بار در مورد کارهایی که حضنرت خضنر (ع) ان،نام داد و
اسرار و اهداف آن برای حضرت موسی(ع) پنهان بود ،به کار رفته اسنت (الکهنف 78 /و  )82کنه در
این دو مورد ،به معنای حکمت و اسرار آن کارها است و یک بار در مورد «رجوع بنه خندا و رسنول،
برای اطاعت از حکم و داوری آنان در تنازعی که پيش آمده» به کار رفته است (النّسناء )59 /و ینک
بار در باب «ایفای کيل و توزین با ترازوی مستقيم» استعمال شده است (اإلسراء )35 /کنه هرچنند
تعبيرهای مفسّران در بيان معنای آن در این دو مورد مختلف است ،ولی این دیدگاه که منراد از آن،
نتي،ه و ثمری است که بر آن کارها مترتّب میشود و میتوان آن را «عاقبت» ناميند ،بنا ظناهر آینه
سازگارتر است .دوازده مورد یاد شده ،همه مربوط به غير قرآن است و در چهار معنای زینر خالصنه
میشود:
الف) تعبير خواب و حقيقتی که رؤیا از آن حکایت میکند ،ولی هر کسی نمیتواند از رؤیا به آن
پی ببرد.
ب) حکمتها و اسراری که در کارهای حضرت خضر (ع) نهفتنه و منورد نظنر بنود ،ولنی بنرای
دیگران یا حتّی برای فردی مانند حضرت موسی (ع) معلوم و آشکار نبود.
ج) ثمره و نتي،ه ای که بر کارهای اختياری انسان (مانند رجوع به خندا و رسنول در تنازعنات و
اطاعت از حکم آنان و ایفای کيل و توزین با ترازوی مستقيم) مترتّنب منیشنود و بنه تعبينر دیگنر،
عاقبت و فرجام کار یا چهرة دیگری از کارهای اختياری انسان که برای همه معلوم نيست.
د) حقيقت و مآل طعام و ماهيّت ،کيفيّت و سایر احوال آن که برای افراد عادی نامعلوم است.
امّا پنج موردی که در باب قرآن به کار رفته اسنت ،دو بنار بنه طنور قطنع و بنهاتّفناق مفسّنران
(آلعمران )7 /و سه بار بهحسب ظهور و بنا بر نظر مشهور (اخعراف )53 /و (یونس )39 /منیباشند.
گرچه در معنای تأویل در این خصوص در بين مفسّران تا حدّی اختالف وجود دارد ،ولی بنر اسناس
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تحقيقی که با دقّت در آیات مربوطه و مالحظة قراین متّصل و منفصل و روایات مربوط به این آینات
ان،ام گرفته (ر.ک؛ بابایی ،بیتا49 :ن ،)46تأویل قرآن در لسان آیات کریمه و رواینات مربنوط بنه آن
در معانی ذیل به کار رفته است:
الف) معنای حقيقی و منظور واقعی برخنی از آینات متشنابه .ب) معننا و معنارف بناطنی آینات
کریمه ،اعمّ از آیات محکم و متشابه .ج) مصداق خارجی و ت،سّم عينیِ وعد و وعيدهای قرآن کنریم
در مورد آخرت و سایر پيشگوییهای آن .د) مصادیق برخی از آیات کریمه که از دیند عنرف و افنراد
عادی پنهان است.
شایان توجّه است که نسبت این معانی با یکدیگر اشتراک لفظی نيست ،بلکنه اشنتراک معننوی
است؛ یعنی چنين نيست که لفظ تأویل برای تکتک این معانی به نحو تعيين یا تعنيّن وضنع شنده
باشد ،بلکه همة آنها از مصادیق عامّ است که در هر ینک از آن منوارد ،تأوینل بنهحسنب قریننه ،در
مصداقی از آن مصادیق استعمال شده و آن معنای عام عبارت است از« :چيزی کنه شنيئی (اعنمّ از
سخن و غير سخن) به آن بازمیگردد» و این معنا ،همان معنایی است که ابنفارس در منورد تأوینل
کالم ذکر کرده است؛ یعنی «عاقبت کالم و آنچه کالم به آن بازمیگردد» و در دسنتة سنوم معنانی
لغوی ذکر شد و نيز معنای وصفی معنای مصدری است که راغب برای تأویل بيان کرده است؛ یعنی
«بازگرداندن شیء ،اعمّ از علم و کار ،به غایتی که از آن مراد است» و در دستة اوّل معانی لغوی ذکر
آن گذشت.
همچنين این نکته نباید مورد غفلت قرار گيرد که مصادیق این معنا ممکن است بهحسب موارد
استعمال فرق کند .بعضی از آنها بهتبع خصوصيّت متعلّق ،دارای خصوصيّتی باشد که مصداق دیگنر
فاقد آن است .پس نباید خصوصيّت بعضی از مصادیق را به مصداق دیگر نسبت داد ،مگر آنکه دليلی
غير از کاربرد واژة تأویل در دست باشد؛ بهعنوان مثال نمیتوان گفت چنون تأوینل رؤینا و کارهنای
حضرت خضر (ع) از حقایق خارجی است ،پس تأویل قرآن نيز از حقنایق خنارجی اسنت و از سننخ
مفاهيم و مداليل الفا نيست؛ زیرا روشن است کنه تأوینل غينرکالم از قبينل رؤینا و کنار ،از سننخ
مفاهيم و مداليل الفا نيست ،ولی این امر موجب نمیشود که تأویل کنالم هنم از مفناهيم نباشند،
چون ممکن است ،همچنانکه بين کالم و غيرکالم فرق است ،بين تأویل کالم و تأویل غيرکالم نينز
فرق باشد و چه بسا رؤیا و کار ،چون وجود خارجی ندارند ،تأویل آنها نيز حقيقت خارجی باشد ،ولی
کالم چون دارای وجود لفظی یا کتبی است و غرض از آن افادة معننا و مفهنوم اسنت ،تأوینل آن از
سنخ مفاهيم و مداليل باشد (آنچه در متن آمده ناظر به امکان تفاوت تأویل کالم به لحا مفادّ اینن
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واژه است و این امر منافات با آن ندارد که دانشمندی به دليل خاصّ دیگری تأویل قرآن را منحصنر
به حقيقت خارجی بداند .آنگونه که عالّمه طباطبائی بنا توجّنه بنه م،موعنه ای از آینات بنه چننين
دیدگاهی قائل است (ر.ک؛ بابایی،بیتا49 :ن.)44
شایان ذکر است با توجّه به اینکه معانی یناد شنده از معنانی وصنفی تأوینل و از دسنتة سنوم از
معناهایی است که در کتابهای لغت برای تأویل ذکر شده ،میتوان گفت کنه واژة تأوینل در قنرآن
کریم به معنای مصدری استعمال نشده است و همه جا به معنای وصفی است و ویژگی مشترک آنها
آميختگی به یک نحوة خفا و پوشيدگی و نامعلوم بودن آن برای همگان اسنت .در تمنام اینن منوارد
(خواب و محکیٌعَنه آن ،کالم و معنای پنهان آن ،کار و هدفِ مقصود از آن ،کنار و عاقبنت و فرجنام
آن ،خبر از آینده و مصداق خارجی آن ،کالم و مصادیق فوق عرفی آن) دو شیء مربوط به هم وجود
دارد که یکی از آنها محسوس و معلوم است و دیگری برای افراد عادی پوشيده و پنهان منیباشند و
نيازمند بيان است و بين آن شیء محسوس و آن شیء پنهان ،یکنی از چهنار ننوع رابطنة حکاینت،
داللت ،انطباق و ترتّب وجود دارد ،ولی این رابطه بر همگان آشکار نيست.

3ـ دیدگاه عالّمه طباطبایی دربارة تأویل
عالّمه طباطبائی(ره) با مطرح کردن نظریّة ابنتيميه ،برخی از جوانب آن را منورد مناقشنه قنرار
داده است ،ولی اصل نظریّه را پذیرفتهاند ،مبنی بر اینکه تأویل ،حقيقتی اسنت عيننی کنه منشناء و
مستند تمام تعاليم عالية قرآنی قرار گرفتنه اسنت و چينزی از قبينل الفنا و معنانی نيسنت ،بلکنه
حقيقت عينی و خارجی است .عالّمه در این زمينه راهی جدا از راه ابنتيميه را در پيش گرفته است
و گفتار ابنتيميه را به عنوان چهارمين وجه در تفسير تأویل چنين بيان میدارد« :تأوینل از جننس
معان الفا نيست ،بلکه امرى عين است که الفنا گویننده بنر آن اعتمناد دارد .حنال اگنر کنالم
حکم انشای باشد ،مثالً امر یا نه باشد ،تأویل آن عبارت از مصلحت است که باعث انشاى حکنم
و تشریع آن شده  ...و اگر کالم خبر باشد و خبر از حوادث گذشته بدهد ،تأویل آن خود آن حنوادث
واقعه در زمان گذشته است  ...یا راجع به امورى است که با حواسّ ظناهرى درک من شنود و ینا از
امورى است که با عقل درک م گردد که تأویل اینگونه آیات نيز همان حوادث است کنه در خنارج
واقع شده یا واقع م شود  ...و یا راجع به امور غيب و آینده است که آن امور را در دنيا و با حنواسّ
دنيای نم توان درک کرد یا حتّ حقيقت آن را با عقل هم نم توان شناخت؛ نظير امور مربوط بنه
روز قيامت؛ یعن تاریخ وقوع آن و کيفيّت زنده شدن اموات و سنؤال و حسناب و پخنش نامنه هناى
عمل و امثال آن و یا راجع به امورى است که هرگز از سنخ زمان نبوده است و از حندّ ادراک عقنول
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خارج می باشد؛ مانند صنفات و افعنال خنداى تعنال کنه تأوینل آن خنود حقنایق خارجيّنه اسنت»
(طباطبائی1417 ،ق ،.ج .)45 :3سرس عالّمه در صدد مناقشة آن برآمنده ،چننين گویند« :هرچنند
صاحب این وجه در بعض از سخنانش راه صحيح رفته ،ول در قسنمت دیگنر آن بنه خطنا رفتنه
است .او هرچند درست گفته که تأویل اختصاص به آیات متشابه ندارد ،بلکنه تمنام قنرآن تأوینل
دارد و تأویل هم از سنخ مدلول لفظ نيست ،بلکه امر خارج است که مبناى کالم قرار من گينرد،
ليکن در این نظریّه خطا رفته که هر امر خارج را مرتبط به مضمون کالم دانسته ،حتّ مصادیق و
تک تک اخبارى را که از حوادث گذشته و آینده خبر م دهد ،مصداق تأویل شمرده اسنت» (همنان:
.)48
سران،ام عالّمه حقيقت تأویل را اینگونه شرح میدهد« :حقّ مطلب در تفسير تأوینل اینن اسنت
که بگویيم تأویل حقيقت اسنت واقعن کنه بياننات قرآنن چنه احکنام آن ،چنه منواعظ آن و چنه
حکمتهایش مستند بدان است .چنين حقيقت در باطن تمام آیات قرآن هست ،چه محکم آن و
چه متشابه آن و نيز بگویيم که این حقيقت از قبيل مفهومهای نيست که از الفا به ذهن م رسد،
بلکه امور عين است که از بلندى مقام ممکن نيست در چار دیوارى شبکة الفا قنرار گينرد و اگنر
خداى تعال آنها را در قالب الفا و آیات کالم خود درآورده ،در حقيقت از باب «چون که با کودک
سر و کارت فتاد» است و خواسته است ذهن بشر را بنه گوشنهاى و روزننهاى از آن حقنایق نزدینک
سازد .در حقيقت ،کالم او به منزلة مَثَلهایی است که براى نزدیک کردن ذهنن شننونده بنه مقصند
گوینده زده م شود تا مطلب بر حسب فهم شنونده روشن گردد ،همچننانکنه خنود قنرآن فرمنوده
است﴿ :حم * وَالْکِتَابِ الْمُبِینِ * إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَـابِ
لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ :ما قرآن را که در اُمّالکتاب نزد ما مقام بلند و فرزانه داشت ،درخور فهنم بشنر

کردیم و کتاب خواندن نموده ،آن به زبان عربی درآوردیم﴾ (الزّخرف4 /ن )1و در آیات دیگنر قنرآن
کریم تصریحها و اشارتهای در این معنا هست» (طباطبائی1417 ،ق ،.ج .)48 :3در جای دیگر نيز
فرموده اند« :مراد از تأویل آیات قرآن مفهوم نيست که آیه بر آن داللت دارد ،چه اینکه آن مفهنوم
مطابق ظاهر باشد و چه مخالف آن ،بلکه تأویل از قبيل امور خارج است ،البتّه نه هر امر خارج تا
توهّم شود که مصداق خارج یک آیه هم تأویل آن آیه اسنت ،بلکنه امنر خنارج مخصوصن کنه
نسبت آن به کالم نسبت ممثّل به مَثَل و نسنبت بناطن بنه ظناهر باشند» (همنان .)46 :در موضنع
دیگری هم آورده اند« :تأویل قرآن به معناى مأخذى است که معارف قرآن از آن،ا گرفته من شنود»
(همان .)21 :لذا تأویل ،از دیدگاه عالّمه دارای حقيقتی است جدا از عالم ذهن؛ زیرا آنچه در اذهنان
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وجود دارد ،مفهومهایی بيش نيستند و مفاهيم نمیتوانند منشاء چينزی قنرار گيرنند؛ زینرا خنود از
حقایق واقعی نشأت گرفتهاند و از همين رو ،انتزاعهایی از حقایق بيش نيستند.
از طرف دیگر ،چون تأویل قرآن ،بطن آن را تشکيل میدهد و بطن منشناء ظهنر اسنت و آنچنه
نمود میکند ،پرتوی از حقایق نهفته است ،لذا بطن و تأویل قرآن ،حقيقت آن را تشنکيل منیدهند،
بهطوری که ظواهر الفا و عبارات ،از آن نشأت گرفتهاند ،همانند روح در کالبد انسان که «این همه
آوازهها از وی بُوَد».
نکتة قابل توجّه اینکه سه عبارت مذکور ،هر یک قيد احترازی است بدین صورت کنه آن،نا کنه
گفته است« :واقعيّت نفی اوهام میکند» و گفته« :حقيقت به این خاطر است تا گمان ننرود تنهنا از
امور اعتباری صرف است» و نيز با لفظ «عينيّت» ،خواسته تا نفی ذهنيّت کند و گمان نرود ،از قبيل
مفاهيم است که جایگاه آن ذهن است .البتّه مقصود از عينيّت ،عينيّت مصداقی نيست ن که در کالم
ابنتيميه آمده ن بلکه صرفاً خارجالذّهن بنودن مقصنود اسنت ،لنذا در تفسنير آینة  59سنورة نسناء
می گوید« :و تأویل در این،ا به معناى مصلحت واقع است که حکم مورد بحث از آن منشأ م گيرد
و آنگاه مترتّب بر عمل م شود» (همان ،ج.)428 :4
با دقّت و تأمّل مالحظه میشود که این عبارت یک نشنانة فنارق بنين دو نظریّنه اسنت ،چراکنه
منظور ابنتيميه از عينيّت ،عينيّت مصداقی بوده ،ولی مراد عالّمه از عينيّت ،خارجالنذّهن بنودن آن
است .پس تأویل از دیدگاه عالّمه ،واقعيّتی است که حقيقت عينی دارد .مقصنود از حقيقنت عيننی،
این است که یک امر ذهنی نيست تا از قبيل معانی و مفاهيم بوده باشد ،بلکنه حقيقتنی اسنت کنه
سرمنشاء تمام احکام ،تکاليف ،آداب و مواعظ قرآن قرار گرفته است و تعاليم و حکمنت قنرآن از آن
نشأت گرفته است .عالّمه در توضيح مطلب مذکور ،سه جملة ذیل را بيان کرده است:
1ن تأویل قرآن حقيقتی است که سرمنشاء معارف قرآن گردیده است (ر.ک؛ همان ،ج.)21 :3
2ن رابطه با آن کالم ،مانند رابطة مورد مثال با مثالی است که آورده شده است (ر.ک؛ همان.)21 :
3ن همان رابطهای که ميان باطن (حقيقةُالشّی) و ظاهر (نقنش و کالبند) وجنود دارد (ر.ک؛ همنان:
.)46
اینک شرح این سه فراز با رعایت عکس ترتيب آورده میشود:
1ن وجود باطنی در مقابل وجود ظاهری اصطالحی است که نمودار وجود حقيقی و ثابنت شنیء
را در مقابل وجود ظاهر و زائل میرساند .عالّمه بنرای قنرآن غينر از وجنود لفظنی و کتبنی ،وجنود
دیگری قائل است که حقيقت واقعی قرآن بدان وابسته است .این وجود همانند روح در کالبد اسنت.
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همان است که در شب قدر یک،ا بر پيغمبر اکرم(ص) ننازل گردینده اسنت .عالّمنه در توضنيح اینن
مطلب در ذیل آیة ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقره )185 /می فرماید« :قرآن دارای
حقيقتی دیگر است ،جز آنچه ما درک میکنيم[ .حقيقتنی کنه] عناری از ت،زینه و تفصنيل اسنت:
﴿کِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ﴾ (فصّلت« .)3/اِحکام» در این،ا در مقابل تفصنيل
است .قرآن در اصل دارای وحدتی کامل بوده ،تفاصيلی که در آن مشاهده میشود ،بعنداً عنارض آن
شده است .در سورة اعراف آیة  52و سورة یونس آیة  39نيز به این امر اشاره شده که سوره شدن و
آیهآیه شدن قرآن و نزول تدری،ی آن بدین صورت که مشاهده میشود ،امری عارضی اسنت .کتناب
دارای حقيقتی است جدا از این تفاصيل و اجزاء ،و آن حقيقت بلندپاینه در جایگناهی محفنو و از
دسترسی ناپاکان بهدور است و به فرمایش قرآن﴿ :بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیـدٌ * فِـی لَـوْحٍ مَّحْفُـو ﴾
(البروج22 /ن)21؛ ﴿فِی کِتَابٍ مَّکْنُونٍ * لَّا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ (الواقعه79 /ن  )78و این همنان
«کتاب مبين» است ،که لباس «عربيّت» بر آن پوشانده شده اسنت﴿ :حم * وَالْکِتَابِ الْمُبِینِ * إِنَّا
جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ﴾ (الزّخرف4 /ن.)1
پس آراسته شدن قرآن به لباس عربيّت و ت،زیه و تفصيل مشهود در اندام آن ،چيزی است جدا
از حقيقت و اَصل قنرآن کنه در جایگناه بلنند خنود همچننان اسنتقرار دارد .عالّمنه در اینن زميننه
می فرماید« :ليکن خداى تعال به خاطر عنایت که به بندگانش داشته ،آن را کتاب خوانندن کنرده
است و آن را به لباس عربيّت درآورده تا بشر آنچه را که تاکنون در امّالکتاب بود و بندان دسترسن
نداشت ،درک کند و آنچه را که باز هم در امّالکتاب است و باز هم نم توانند بفهمند ،علنم آن را بنه
خدا رد کند .پس کتاب مبين که در آیه هست ،همان اصل قرآن عربی است که آشکار است و قبنل
از نازل شدن ،موقعيّت در کتاب مکنون داشته؛ مکنون از اغيار ،همنان کنه در سنورة زخنرف آن را
امّالکتاب خوانده است و در سورة بروج آن را لوح محفو ناميده است .پس کتاب مبيننی کنه اصنل
قرآن است و حکم آن خالی از تفصيل است ،چيزی است ماوراء آنچه که نازل شده است و همانا این
قرآن به منزلة لباس است برای آن» .سرس گوید« :پس کتاب مبين که اصل قرآن است و خنال از
تفصيل و تدرج است ،امرى است غير این قرآن نازلشده ،و این قرآن به منزلة لباس است بنراى آن
امر و همين معنا یعن اینکه قرآن نازلشده و بشرىشدة کتاب مبنين اسنت کنه منا آن را حقيقنت
کتاب م ناميم و به منزلة لباس است براى اندام صاحب لباس و مثال باشد براى حقيقت و نينز بنه
منزلة مثل باشد براى غرض صاحب کالم» (همان ،ج16 :2ن.)14
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2ن نسبت ممثّل به مَثَل برای روشن شدن تفاوت ميان آن حقيقت بلندپایه و این ظاهر آراسنته،
کافی است تفاوتی را که ميان مَثَل آورده شده در کالم و هدف بلندی که مقصود اصلی کنالم اسنت،
مالحظه کنيد .در این زمينه فرمودهاند« :قرآن نازل شده و بشرى شدة کتاب مبين است کنه منا آن
را حقيقت کتاب م ناميم و به منزلة لباس اسنت بنراى انندام صناحب لبناس و مثنال اسنت بنراى
حقيقت و نيز به منزلة مَثَل است براى غرض صاحب کالم» (همنان .)16 :مَثَنل کنه در کنالم آورده
میشود ،برای روشن شدن مقصود است؛ زیرا «المِثَالُ یُوضِنحُ المَقَنالَ :آوردن مثنال مطلنب را بهتنر
آشکار میسازد» .مثال برای تقریب به اذهان است ،هرچه مثال دقيقتر باشند ،مطلنب بهتنر روشنن
میگردد؛ زیرا شنونده با تصویری که از مثال در ذهنن خنود منیآورد و مقایسنهای کنه مينان آن و
مطلب متکلّم ان،ام میدهد ،زودتر به مقصود وی پی میبرد .به همين سبب است که قرآن کنریم از
این شيوه به خوبی استفاده کرده است و برای تقریب مطالب ،از مثال آوردن ،چه کوچک باشند چنه

بزرگ ،دری نورزیده است .خود قرآن میفرماید﴿ :إِنَّ اللَّهَ الَ یَسْتَحْیِی أَن یَضْرِبَ مَثَالً مَّا بَعُوضَة
فَمَا فَوْقَهَا﴾ (البقره)26 /؛ ﴿وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّـاسِ لَعَلَّهُـمْ یَتَفَکَّـرُونَ﴾ (الحشنر )21 /و
﴿وَیَضْرِبُ اللّهُ األَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ﴾ (ابراهيم.)25 /
در این زمينه عالّمه میفرماید« :آنچه لفظ مَثَل ن بالمطابقه ن بر آن داللت دارد ،گرچه بنر منورد
مثال انطباق ندارد ،ولی در عين حال ،حکایتی از آن دارد؛ زیرا حنال و وضنع منورد مثنال را روشنن
میکند .همچنين است امر تأویل ،در تمام آیات قرآن .امر و نهی و بيانات قرآننی ،هنيچ ینک بينانگر
کامل آن حقيقت نيستند ،گرچه آن حقيقت از گوشه و کنار این بيانها جلوهگر اسنت و خودنمنایی
میکند» (طباطبائی1417 ،ق ،.ج 53 :3ن .)52ایشان در جای دیگر میافزایند« :پس نسنبت تأوینل
به آنچه تأویل شده ،نسبت معناست به صورت آن که به وسيلة آن صورت ظاهر منیشنود» (همنان:
.)25
3ن تأویل همان حقيقتی است که تمام معارف قنرآن از آن سرچشنمه گرفتنه اسنت .عالّمنه در
تبيين و توضيح این امر میگوید« :هر کس در آیات قرآن تدبّر نماید ،ناچار درمییابد که اینن قنرآن
نازلشدة تدری،ی بر پيغمبراکرم(ص) بر آن حقيقت تکيه دارد؛ حقيقتی کنه فراتنر از آن اسنت کنه
اذهان عاميانه آن را درک کند یا دستهای آلوده ن به خواستههای نفسانی و چنرکين ن آن را لمنس
نمایند﴿ :ال یَمَسُّهُ اِالَّالمُطَّهَروُن﴾ .آن حقيقت یک،ا بر پيغمبر فرود آمند و همنة آنچنه را مقصنود
لیلةالقدر ن به او آموخت» (همان ،ج.)16 :2
غایی و مطلب نهایی قرآن بود ،جملگی ،در آن شب ن 
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به هر حال ،تأویل هر آیه ،حقيقت خارجی آن است که مدلول آیه به شمار نمنیرود ،گرچنه بنه
گونهای از آن حکایت دارد .همانگونه که مثال بر مورد مثال داللت مطابقی ندارد ،گرچه حال و وضع
آن را آشکار میسازد .به همين رو ،عالّمه میفرماید« :تأویل ،آن حقيقت خارجی اسنت کنه موجنب
گردیده تا تشریع حکمیگردد ،یا بيان معرفتی شود ،یا حادثنهای بنازگو گنردد .آن حقيقنت چينزی
نيست که بيان قرآن صریحاً بر آن داللت کند ،جز آنکه هر ینک از بينانهنای قنرآن از آن نشنأت و
ظهور یافته است و نيز اثری از آن است که به گونهای از آن حکایت دارد و بدان اشناره منینمایند»
(همان ،ج.)53 :3
در توضيح این مطلب میفرماید« :کسی که دسنتور «اِسنقِنی» منیدهند ،اینن دسنتور از نهناد
طبيعت او برخاسته که طالب کمال است و این حقيقت خارجی (طبيعت طلب کمال) همنان اسنت
که ای،اب میکند تا انسان بر حفظ وجود و بقاء خویش بکوشد و هم آن است که ای،اب میکند تنا
به جای آنچه از بدن تحليل رفته ،تدارک نماید و غذای مناسنب را تقاضنا کنند و سنيراب شندن را
درخواست دارد .در نتي،ه ،دستور فراهم نمودن آشاميدنی صادر نماید» (همان).
پس تأویل و بازگشتِ دستور فراهم نمودن آب ،به طبيعتِ طلب کمنال انسنانی اسنت کنه اینن
دستور از آن حقيقت حکایت دارد و بدان واقعيّت اشارت مینماید .او در تفسير آیة  82سورة کهنف،
یعنی «ذلِکَ تَأوِیل مَا لَم تَسطِع عَلَيهِ صَنبراً» منیفرمایند« :تأوینل در عنرف قنرآن عبنارت اسنت از
حقيقت که هر چيزى متضمّن آن است و وجودش مبتن بنر آن و برگشنتش بنه آن اسنت؛ ماننند
تأویل خواب که به معناى «تعبير آن» است و تأویل حکم که همان «مالک آن» است و تأویل فعنل
که عبارت از «مصلحت و غایت حقيق آن» ،و تأویل واقعه «علّت واقع آن» است و همچنين است
در هر جاى دیگرى که استعمال شود» (همان ،ج .)376 :13
شاید بهترین توضيح برای درک مقصود ایشان از «تأویل» همين عبارت باشند کنه «تأوینل هنر
چيزی ،مایه و اساس آن چيز است که از آن برخاسته و بدان بازگشت میکند و پاینه و هندف آن را
تشکيل میدهد .برای مثال تأویل رؤیا همان تعبير آن است که ان،ام میشود .تأوینل حُکنم (احکنام
شرعی ،تکليفی و وضعی) همان مالک و مقتضی تشریع آن حکنم اسنت؛ زینرا احکنام شنرعی تنابع
مصالح و مالکهای واقعیاَند که همان مالکها موجب تشریع آن احکام گردیده است .چه وضنعی و
چه تکليفی و تأویل فعل (هر عمل و کاری که ان،ام شده یا میشود) ،هم مصلحت و غایت آن است؛
زیرا عاقل کاری ان،ام نمیدهد ،مگر آنکه داعيّة مصلحت داشته باشد و هدفی را دنبال کنند .تأوینل
واقعه (هر حادثهای که پدید شود) نيز علّت و سببی دارد که در به وجنود آمندن آن دسنت داشنته
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است .همان علّت به وجودآورندة تأویل آن حادثه است .پس تأویل هر چيزی ن در چارچوب وجودی
آن ن همان مایه و پایة آن چيز است که هدف وجودی و غایت اصلی آن را تشکيل میدهد» (همان،
ج .)49 :3عالّمه تأویل را در تمام آیات قرآن به همين معنا برمیشمارد.

4ـ تطبیق قول عالّمه در آیات
1ن سورة اعراف آیة 53نن﴿ :52وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِکِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَة لِّقَـوْمٍ
یُؤْمِنُونَ * هَلْ یَنظُرُونَ إِالَّ تَأْوِیلَهُ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِـن قَبْـلُ قَـدْ جَـاءتْ
رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ.﴾..
عالّمه در تفسير این آیات میگوید« :ضمير در «یَومَ یَأتِی تَأوِیلَه» به تمام کتاب برمیگردد؛ زینرا
«تأویل» در اصطالح قرآن همان حقيقتی است که بر آن تکيه کرده ،خواه حُکمیباشد یا خَبَنری ینا
هر چيز دیگر ،همانگونه که ظاهر بر باطن و مِثال بر مُمَثَّنل تکينه دارد و معننی «هَنل یَنُظُنرُون لِالَّ
تَأوِیلَه» آن است که انتظار چه میکشند ،جز حقيقتی را که مایه و انگينزة قنرآن قنرار گرفتنه بنوده
است و اکنون با چشم خود به عيان آن را میبينند» (همان ،ج .)137 :8
2ن سورة کهف آیة ﴿ :78سَأُنَبِّئُکَ بِتَأْوِیلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَیْهِ صَبْرًا﴾.
عالّمه در تفسير این آیه میفرماید« :مقصود از تأویل در این آیه ،صورت دیگری است غير از آن
صورت که موسی از کارهنای ان،نام شنده دریافنت کنرده بنود .موسنی از «خنرق سنفينه» در آینة
﴿أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا إِمْرًا﴾ (الکهف .)71 /،غرق شندن سرنشنينان و نکوهينده
بودن آن کار را دریافت کرده بود ،ولی راهنمای او صورت دیگر آن را نشان داد و به او گفنت﴿ :أَمَّـا
السَّةِينََ فَکَانَتْ لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِیبَهَا وَکَانَ وَرَاءَهُم مَّلِکٌ یَأْخُذُ کُـلَّ
سَِينََ ٍ غَصْبًا :کشتی مال بينوایانی بود که در دریا مشغول کار بودند .خواستم آن را معيوب سازم تنا
پادشاه ستمکاری که به دنبال آنان بود و هر کشتی سالم را غاصبانه در اختيار خود قنرار منیداد ،از
آن صرف نظر کند﴾ .پس خدمتی بود که نسبت به آنان ان،ام دادم و قصد زیانرسانی نبنود .موسنی
دربارة کشتن طفل چنين دریافت کرده بود کنه﴿ :أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَکِیَّةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَـیْئًا
نُّکْرًا﴾ (الکهف ،)74 /امّا راهنمای موسی صورت دیگر را بنه وی اراینه داد و گفنت﴿ :وَأَمَّـا الْغُلَـامُ
فَکَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینَا أَن یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَکُفْرًا * فَأَرَدْنَا أَن یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْرًا مِّنْـهُ
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زَکَاة وَأَقْرَبَ رُحْماً :طفل موجودی بود که در بزرگی امکان داشت پدر و مادر خنویش را بنه سنتوه
آورد و به تباهی بکشاند .خواسنتيم تنا خداونند بهتنر و مهربنانتنر از او را بنه آننان عطنا فرمایند﴾

(همان .)80/همچنين موسی دربارة بر پا داشتن دیوار چنين تصوّر میکرد که﴿ :لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ
عَلَیْهِ أَجْرًا﴾ (همان .)77 /یعنی؛ در مقابل پذیرایی نکردن اهل قریه ،بهتنر بنود بنرای برپنا داشنتن
دیوار ،مزدی دریافت کنی! وگرنه به کاری سفيهانه میمانَد! امّا راهنمای موسی ،وجه حقيقی آن کار
را بيان داشت و به او گفت﴿ :وَأَمَّا الْجِدَارُ فَکَانَ لِغُلَامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَديیََ ِ وَکَانَ تَحْتَـهُ کَنـزٌ
لَّهُمَا وَکَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا کَنزَهُمَا رَحْمَ مِّن رَّبِّـکَ:...
در زیر دیوار گن،ی نهفته بود که از آنِ دو یتيم بود .پدر نيکوکاری داشتند ،پروردگارت خواسنت تنا
آن گنج محفو بماند و بر دست آن دو یتنيم بينرون آورده شنود» (همنان .)82 /عالّمنه در پاینان
میگوید« :پس آنچه مقصود از تأویل در این آیات است ،بازگشنت هنر چينزی بنه صنورت واقعنی و
عنوان اصلی خویش است؛ مانند بازگشت ضَرب به تأدیب ،و فَصد بنه عنالج» (طباطبنائی1417 ،ق،.
ج24 :3ـ .)23
جالب توجّه آنکه استاد و راهنمای موسی در مقام توجينه کارهنای ان،نام شنده از خنود شنروع
میکرد و به خدا منتهی مینمود؛ برای مثال:
1ن نخست دربارة غرق سفينه میگویند﴿ :فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِیبَهَا وَکَانَ وَرَاءَهُم مَّلِکٌ یَأْخُـذُ کُـلَّ
سَِينََ ٍ غَصْباً :خواستم تا آن را آسيبزده ،از گزند طاغوت در امان باشد﴾.
2ن سرس دربارة قتل غالم میگویند﴿ :فَخَشِینَا أَن یُرْهِقَهُمَا * ...فَأَرَدْنَا أَن یُبْـدِلَهُمَا رَبُّهُمَـا
خَیْرًا مِّنْهُ :...بيم آن داشتيم که بر پدر و مادر چيره گردد...خواستيم تا خداوند بهتر از او را به آننان
عطا فرماید﴾.
تنها از خود سخن نگفته ،بلکه با عنوان جمع سخن رانده است.
3ن در پایان ،صرفاً از خدا گزارش کرده است؛ برای مثال دربارة جدار چنين منیگویند﴿ :فَـأَرَادَ
رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا کَنزَهُمَا رَحْمَ مِّن رَّبِّکَ :پس خدای تو خواست کنه آنهنا بنه
حدّ رشد و بلوغ برسند و گنج خود را استخراج نمایند .این هم رحمتی است از جانب خدای تنو.﴾...
بدین ترتيب ،از خود نفی مسئوليّت میکند و میگوید...﴿ :وَمَا فَعلّتهُ عَنْ أَمْرِی.﴾...
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نتیجهگیری
حاصل نظریّة عالّمه (ره) در مورد تأویل آن است که مطالنب و معنارفی کنه در قنرآن کنریم در
قالب الفا بيان شده ،ریشه در حقيقتی دارد که به عالمیدیگر متعلّق است و الفا قرآن تنزّلیافتة
آن حقيقت است و رابطهاش با آن حقيقت ،رابطة مثال بنا ممثنل اسنت؛ یعننی همنانگوننه کنه در
تمثيلها و یا ضربالمثلها رابطة سخن ما با مقصود مورد نظر بيش از اشاره نيست .کار الفا قنرآن
کریم هم آن است که فهم آن حقایق تنأویلی را کنه در ورای الفنا قنرار دارد ،بنرای منا نزدینک و
تسهيل کنند .از آن،ا که طبق نظر عالّمه ،تأویل حقيقت اصلی قرآن را تشنکيل منی دهند و معنارف
حصولی که ما با عقل خنود از طرینق شنبکة الفنا بنه دسنت منی آورینم ،مرتبنهای ننازلشنده از
حقيقتهایی متعالی در عالم برتر است ،پس باید نتي،ه بگيریم که تمنام آینات قنرآن دارای تأوینل
است و هيچ آیه ای نيست که تأویل نداشته باشد و حقيقت اصلی آیات قرآن همان تأویل آیات است
که عينيّت خارجی دارد و مفاهيم قرآن به آن برمیگردد .تأویل مخصوص آیات متشابه نيست ،بلکنه
تمام قرآن را شامل است .تأویل از قبيل مفاهيم (معانی ذهنی) نيست تا مدلول الفا و عبارات بوده
باشد ،بلکه از قبيل امور خارجی است که عينيّت دارد.
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