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 چکیده
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 مقدّمه

رد منبع فکری و عقيدتی مسلمانان جهان در طنول تناریخ هميشنه منو     ترین مهمعنوان  به قرآن

ع به تفسير و شنرح  ل بعد از ه،رت شرواوّ ةعلمای اسالم از همان سد. و هست مسلمانان بوده توجّه

آینات و مفناهيم    تأوینل بحنث از  همواره، ، در ميان مباحث تفسيری. کردند آسمانیآیات این کتاب 

ی هنا  هبه نحل تبدیل، قرآن تأویلان به تفسير و مفسّرنوع نگاه . است ان بودهمفسّر توجّهمورد ی قرآن

و مذاهب گوناگون و یا بنرای کمنک بنه عقایند      میی کالها هتفسيری مختلف شد که در پيدایش نحل

از مباحنث مبننایی در علنوم     تأوینل بحنث از   بننابراین، . ی مختلف مذهبی به کار گرفته شدها هنحل

علنوم   متمنا گونه نگرش بنه اینن مقولنه تنأثير مسنتقيم و بنينادین در        که هر است میمختلف اسال

 عالّمنه  ،شنناس عصنر حاضنر    مفسّنر و اسنالم   ءافکار و آرا اهميّتبه  توجّهبا . خواهد گذاشت میاسال

شایسته است کنه دیندگاه ایشنان در منورد      ،ن اسالمیتأثير افکار ایشان بر سایر متفکّراو  طباطبائی

عنث آشنکار   ة روشن شدن اینن بحنث با  و نتي، مورد بررسی قرار گيرد قرآندر عرف  تأویلحقيقت 

 .دشو می میدر علوم مختلف اسال عالّمهن افکار پسينی شد

 شناسی ـ مفهوم1

 آید. میخور تعریف به قراری است که در پی مفاهيم در ترین مهمبرخی از 

 تأویل (1ـ1

، منظنور  ابنن ر.ک؛ ) اسنت ی رجنوع  اکه به معنن  نددان می «وَلَأَ»را از ریشة  تأویل اهل لغتهمة 

 «بازگرداندن چيزی به اصنل و هندف آن  » اند؛ مانند گفته نیمعچند به آن را . (33: 11ج ق.،1406

: 8 ج .،ق1414، الفراهيندی ) «تفسنير و تبينين ینک سنخن    » ،(99: 1ج، .ق1416، اصفهانی راغب)

: یند گو منی  منظنور  ابنن . (312: 5ج ،1362، الطریحنی ) «قرآنو غير ظاهری پنهان »معنای  و (369

فظ از معنای اصلی به معنایی است که نيازمند دليل اسنت کنه اگنر اینن     نقل ظاهر ل تأویلمراد از »

 .(34 :13ج ق.،1406، منظور ابن. )«دشو میمعنای ظاهر حفظ  ،نباشد دليل

بنا   هرچند ،مراد است ،ددگر میحقيقت آن چيز که کالم بدان باز، تأویلدر »: یدگو میتيميه  ابن

، تيميه ابن) «است سنّتدر کتاب و  تأویلده از لفظ و این همان معنای اراده ش ظاهرش موافق باشد

تفسير کنالم   ن1 :دارد ادو معن« تأویل» از دیدگاه علمای متقدّم یدگو میوی  نيز .(36 :3ج، .ق1426
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« تأوینل »و  «تفسنير » ،به نظر این گنروه  کهچه مخالف  ،چه موافق ظاهرش باشد، ی آناو بيان معن

 طلبی پس اگر کالم .حقيقت کالم است تأویل: یندگو می تقدّمبعضی از علمای م ن2 .مترادف هستند

حقيقنت خبنر    آن تأوینل ، آن امتثال مطلوب است و اگر جمله خبری باشند  تأویل، نهی( باشد، امر)

سننّت  در کتناب خداونند و    تأویل»: یدگو میاویه شارح طحّ. (25ن26: 1388، تيميه ابنر.ک؛ ) است

ه بِن  تأوینل خبنر عنين مخبنر     پنس   .ددگنر  میکالم بدان بناز مان حقيقتی است که ص( ه) او رسول

بنه نظنر   . (232 .:ق1391، هاوین طحّ) «است امر نفس کاری است که بدان امر شده تأویلو  شدبا می

یند که امری از امور و معنایی از معانی گو میبيان حقيقتی را ،  قرآندر عرف  تأویل ،طباطبائی عالّمه

، .ق1417،  طباطبنائی ر.ک؛ ) آن حقيقنت تکينه دارنند    به و ...یا قصص قبيل احکام و یا معارف و از 

 .(46ن49 :3ج

 تفسیر (1ـ2

معننای روشنن     بنه ، در لغنت « تفاسنير »جمنع آن  ، «فسر» ةاز مادّ ، مصدر باب تفعيل،«تفسير»

برخی نينز   .(244 :تا ، بیفرام بستان ر.ک؛ أ) کردن و توضيح دادن مطلب و کشف نمودن آمده است

، منظنور  ابنن ) «روشن کردن و کشف نمودن مراد و مقصود از لفنظ مشنکل اسنت   ، تفسير»: ندا گفته

جملنه تعرینف زرقنانی     از، شده است ارایه، های گوناگونی از علم تفسير تعریف. (55 :5ج ، .ق 1414

از  قرآنقدر توان بشرى از احوال   است که در آن به میعل، تفسير»: که گفته است مناهل العرفاندر 

 (.471 :1جم.، 2001زرقانی، )« شود بحث م ، ن جهت که بر مراد خداوند متعال داللت داردآ

 تأویلفرق تفسیر و  (1ـ3

 یهنا  هدیندگا ، قنرآن   تأوینل ی در معنای قرآن  علوم  نظران و صاحب  انمفسّر  بين  اختالف دليل  به

معننا    ینک   را بنه   تأوینل ی تفسنير و  برخ . است  ابراز شده  تأویلتفسير و   بين  نسبت ةگوناگونی دربار

ر.ک؛ ) (ق. 224 متنوفّی )  بنن سنالّم    ابوعبيد قاسنم   چونهم تقدّمم  از ادیبان  که  قول  این .اند دانسته

  نقنل  (80 :1ج،  1372، طبرسنی ر.ک؛ ) (286 متوفّی) مبرَّد  اسو ابوالعبّ (192 :4ج، 1363، سيوطی

 .(4 :1ج ق.،1404 ،جوزی ابنر.ک؛ ) است  مطرح  تقدّمم  انمفسّرمشهور   دیدگاه  عنوان به،  شده

  آیات  و توضيح  ی برای شرحاصطالحی مکّ  عنوان  به  سوم  از اواخر قرن  تأویل ةواژ رسد میبه نظر 

  به  اشاره هرچند، است  شده  آن  تفسير جانشين ةبعد واژ  قرن  و حدود یک  است رفته کار می  به  قرآن

ر.ک؛ ) (ق.150 متنوفّی )  بنن سنليمان    مقاتنل   انی چنون تقندّم در آثنار م   تأوینل فسير و ت  بين  تفاوت
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( 192 :4ج، 1363، سنيوطی ر.ک؛ ) (ق.333 متوفّی) و ماتریدی (25ن27 :1ج، م.1989، سليمان  بن ا

 اهنل   تتنأویال )  قنرآن   آیات  و توضيح  شرح ةثر خود دربارا نامگذاریماتریدی در  .خورد می  چشم  به
  بيشتر در الفا  تفسير ،یاصفهان  نظر راغب  به .(ر.ک؛ همان) است  کرده  استفاده  تأویل ة( از واژهالسنّ 

معمنوالً در    تأوینل   اینکنه   ضنمن ،  اسنت   شده  استعمال  بيشتر در معانی و جمالت  تأویلو   و مفردات

راغنب اصنفهانی،   )اربرد دارددیگنر نينز کن     رود و تفسير در مورد کتنب  کار می  به آسمانی  مورد کتب

 .(47 :1، جق.1405

معننا    بدین ؛اند را اساساً مغایر با تفسير دانسته  تأویل  نظران بسياری از صاحب  پسينی ها هدر دور

  را کوششی در جهت  تأویلو  ،و عبارات ها همعانی واژ  شامل  قرآنلفظی   مباحث  تفسير را ناظر به  که

  قنرآن   معنانی دروننی آینات     معنایی یا کوششی برای دستيابی بنه   احتمال یکی از دو یا چند  ترجيح

را تفسيرِ معنای   تأویلو   ضعیِ لفظواز معنای   بحث  لتغلبی تفسير را متکفّ  مثالً ابوطالب ؛اند دانسته

برخی ( 192 :4ج، 1363، سيوطیر.ک؛ )  آن  تبر صحّ  و شهادت  قطع  بدون.  است  دانسته  درونی آن

بينان   ،«ی اسنت ظنّن  تأوینل داللت تفسير قطعنی و داللنت   »که  تعبيراین ان همين نظر را با تأخّرم

 .(58 :1ج، ق.1392، د اهلسيّر.ک؛ ) اند کرده

در   تأوینل تفسنير و    فنرق  ةدربار  شده  ارایه ءاز آرا  یک  هيچ که  معتقد است آلوسی، در این ميان

از   کنه   انی و قدسنی اسنت  معانی ربّن   بيان،  تأویل  زیرا امروزه ؛ نيست  ی صحيحقرآن  امروزی علوم  عرف

  و الفنا    معانی ظاهری عبنارات   و تفسير چيزی جز بيان گيرد میجای   عارفان  در قلوب  اشاره  طریق

و منراد  است   داده  تأویل ةدربار  ای متفاوت نظریّه  تيميه ابن.   ( 5 :1، جق.1415، ر.ک؛ آلوسی) نيست

)ر.ک؛  اسنت   لفظ میعل  صورت  در برابر تفسير که د،دان می  خارجی الفا   حقيقت،  واژه  این ا ازر  قرآن

اصنفهانی    راغب  نظر را از دیدگاه  این  ظاهراً وی اساس.  (444 :7ج  و 103: 2، جق.1408، تيميه ابن

 (.411 :9ج م.،1969 ،هسالميّالمعارف اإل ةدائرر.ک؛ ) است  گرفته

 تنزیل (1ـ4

و در  کنریم  قنرآن اسنت نناظر بنر ننزول      اصنطالحی  ،«ننزل » تنزیل مصدر باب تفعيل از مصدر

نينز   آسمانیبرای این کتاب  میتنزیل همچنين نا. کریم قرآنناظر بر نزول تدری،ی  تأخّری مها هدور

 و قرآنو به معنای همان صورت خود  است شده برده می کار به تأویلاین واژه بيشتر در مقابل . است

 قنرآن عنوان نام  به قرآنشناسی نام آثاری که واژة تنزیل و یا  مقایسه و گونه. شدبا میآیات نازل شده 

 :د کهده مینشان  ءنظر از موارد استثنا  با صرف، به کار رفته هاآندر  کریم
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 5ة که از اواخر سد دشو میبيشتر در عناوین آن دسته از آثار دیده  قرآنعنوان نام  تنزیل به الًاوّ

بن بحنر   محمّدنزیل از لمحکم التّ أویلتّجامع الر.ک؛  برای نمونه) اند به بعد پدید آمده مریقه،ری 

در عنناوین   آسنمانی عنوان فراگيرترین نام برای این کتاب  به قرآنآنکه  حال، (.ق 322ت. ، اصفهانی

واژة تنزینل   ثانياً. (41 :37ج، ق.1411، ندیم ابن ر.ک؛ ،برای نمونه) دشو میترین آثار نيز دیده  تقدّمم

به عناوینی  توان میموارد در عناوین آثار تفسيری به کار رفته است که برای نمونه  اتّفاق در قریب به

 نزینل فی متشنابه التّ  أویلتّحقائق ال، بغوی نزیلمعالم التّ، بيضاوی أویلتّنزیل و اسرار الانوار التّنظير 

لبناب  ، نسنفی  أوینل تّنزینل و حقنائق ال  مدارک التّ، زمخشری یلنزاف عن حقائق التّالکشّ، د رضیسيّ
 .سيوطی اشاره کرد نزیلکليل فی استنباط التّاخو  تفسير خازنمعروف به  نزیلفی معانی التّ أویلتّال

بيشتر در عنناوین آن دسنته از آثنار تنداول     ، عنوان تفاسير نيز به کار رفتهبا اینکه در  قرآنا واژة امّ

، قنرآن ال فضنائل عناوین آشنایی چون  توان میکه  چنان ،گيرند ی قرار میقرآنطة علوم دارد که در حي

 مقطنوع ، قنرآن ال اجنزاء و ینا   قنرآن ال اقسنام ، قرآنال خواصّ، قرآنامثال ال، قرآنعلوم ال، قرآنال اع،از

 .را مثال زد هااینو جز  قرآنال عدد آیّ، و موصوله قرآنال

کننندة اینن معناسنت کنه      تنداعی ، ویژه در نامگذاری تفاسنير  به ،قرآنعنوان نام  کاربرد تنزیل به

 «کنالم »نظنر   بيش و پنيش از آنکنه از  ، اهلل در دسترس ماست و کالم قرآنعنوان   م،موعة آنچه به

دارد و بنه همنين    اهميّت، است «خداوند»از آن نظر که از جانب ، استو اهتمام  توجّه بودنش مورد

کوشد تنا بنا گنذر از     می قرآننيز در مقام فهم و تفسير  مفسّر پس. ستاه کالممتمایز از سایر  ،دليل

 «تأویل» را او« تنزیل» و نزدیک شودواسطة الفا  و عبارات هرچه بيشتر به مراد و مقصود خداوند 

 غلبنه یافتنه   قنرآن تفاسير واژة تنزیل بنر   نامگذاریکه چرا در  دشو می مشخّص ،بدین ترتيب. نماید

 .برقرار کرده است «تأویل» ای با واژة نشينی برجستهة همو چنين رابط است

 قرآندر  تأویلموارد کاربرد  ـ2

 و پنج بنار  قرآندوازده بار در مورد غير . استعمال شده است کریم قرآنهفده بار در  تأویل ةکلم

بنه   قنرآن د حسب ظاهر و به نظر مشهور( در مور ان و سه بار بهمفسّر اتّفاق  طور یقين و به  بار به دو)

چهار بار در حال اضافه به احالم و رؤیا و یا ضميری که بنه رؤینا   ، کار رفته است و از آن دوازده مورد

نه رؤینا  عَ به معنای تعبير خواب و محکیٌ، انمفسّر اتّفاق  طور یقين و به که به به کار رفته، ددگر میبر

نکنه از  تبنع اخنتالف در ای    کنه بنه   (36 /یوسنف ) است« حادیثاخ» است و سه بار در حال اضافه به

، سنياق  ةولی به قرینن ، نيز اختالف شده است تأویلدر معنای ، مقصود باشد یچه معنای« حادیثاخ»

بنار هنم در حنال اضنافه بنه        تر است و یک نه رؤیا با ظاهر آیه سازگارعَ یٌمعنای تعبير خواب و محک
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نينز   تأوینل در معننای  ، ف در مرجع آن ضنمير تبع اختال  که به (47 همان/) استضمير به کار رفته 

، دیدنند  رؤیا و آنچه آن دو زندانی در خنواب منی  ، مرجع ضمير، اگر در این مورد .اختالف شده است

شند کنه آن دو زنندانی    با میهمان طعا، باشد و مقصود از طعام« طَعامٌ تُرزقانِه» طعام در ةباشد یا واژ

به معنای تعبير خواب است و کسانی که ضنمير را بنه طعنام     تأویلدر این،ا نيز ، دیدند میدر خواب 

را در این،نا   تأویل ،شد که برای زندانيان آورده میاند  ستهدان میو طعام را نيز همان طعا اند برگردانده

، طباطبنائی ر.ک؛ ) انند  و سنایر احنوال آن معننا کنرده     کيفيّنت و  ماهيّنت به حقيقت و مآل طعنام و  

 .(172 :11ج ،.ق1417

ع( ان،نام داد و  ) بار در مورد کارهایی که حضنرت خضنر   دو تأویل ةکلم، شده ه بر موارد یادعالو

کنه در   (82و  78 /کهنف ال) اسنت  به کار رفته ،ع( پنهان بود)اسرار و اهداف آن برای حضرت موسی

، رجوع بنه خندا و رسنول   » بار در مورد  و یک به معنای حکمت و اسرار آن کارها است، این دو مورد

  و ینک  (59 ء/سنا نّال) است رفتهبه کار « آمده  ای اطاعت از حکم و داوری آنان در تنازعی که پيشبر

کنه هرچنند    (35 /سراءإلا) استاستعمال شده « ایفای کيل و توزین با ترازوی مستقيم» باببار در 

، اد از آنولی این دیدگاه که منر ، در این دو مورد مختلف است ان در بيان معنای آنمفسّر هایتعبير

بنا ظناهر آینه    ، ناميند « عاقبت»آن را  توان میو  دشو می مترتّبنتي،ه و ثمری است که بر آن کارها 

خالصنه   ی زینر و در چهار معنا است قرآنهمه مربوط به غير ، شده دوازده مورد یاد. سازگارتر است

 :دشو می

د از رؤیا به آن توان میی نولی هر کس، کند ی که رؤیا از آن حکایت میتالف( تعبير خواب و حقيق

 .پی ببرد

ولنی بنرای   ، نظنر بنود   ع( نهفتنه و منورد  ) و اسراری که در کارهای حضرت خضرها  ب( حکمت

 .ع( معلوم و آشکار نبود) ی برای فردی مانند حضرت موسیحتّ یا دیگران

عنات و  مانند رجوع به خندا و رسنول در تناز  ) ای که بر کارهای اختياری انسان ج( ثمره و نتي،ه

، و بنه تعبينر دیگنر    دشنو  منی  مترتّنب اطاعت از حکم آنان و ایفای کيل و توزین با ترازوی مستقيم( 

 .که برای همه معلوم نيست دیگری از کارهای اختياری انسان ةعاقبت و فرجام کار یا چهر

 .که برای افراد عادی نامعلوم است و سایر احوال آن کيفيّت، ماهيّتد( حقيقت و مآل طعام و 

 انمفسّنر  اتّفناق  طنور قطنع و بنه     بنه  بنار  دو، به کار رفته اسنت  قرآن که در باب یا پنج موردامّ

 شند. با منی ( 39 /یونسو ) (53 /عرافخا) و بنا بر نظر مشهور حسب ظهور ( و سه بار به7 /عمران آل)

ر اسناس  ولی بن ، ان تا حدّی اختالف وجود داردمفسّردر این خصوص در بين  تأویلگرچه در معنای 



 39 زاده و عبداهلل جعفری صالح حسن/)ره(از منظر عالّمه طباطبایی قرآنحقیقت تأویل در 

و منفصل و روایات مربوط به این آینات   متّصلقراین  ةدر آیات مربوطه و مالحظ دقّتتحقيقی که با 

 در لسان آیات کریمه و رواینات مربنوط بنه آن    قرآن تأویل ،(46ن49 :تا بی، بابایی ر.ک؛) ان،ام گرفته

 :در معانی ذیل به کار رفته است

ب( معننا و معنارف بناطنی آینات      .آینات متشنابه   الف( معنای حقيقی و منظور واقعی برخنی از 

 کنریم  قرآنج( مصداق خارجی و ت،سّم عينیِ وعد و وعيدهای  .اعمّ از آیات محکم و متشابه، کریمه

که از دیند عنرف و افنراد     د( مصادیق برخی از آیات کریمه .های آن در مورد آخرت و سایر پيشگویی

 .عادی پنهان است

اشنتراک معننوی    ، بلکنه این معانی با یکدیگر اشتراک لفظی نيستاست که نسبت  توجّهشایان 

تک این معانی به نحو تعيين یا تعنيّن وضنع شنده     برای تک تأویلیعنی چنين نيست که لفظ ؛ است

در ، حسنب قریننه   بنه  تأوینل ، است که در هر ینک از آن منوارد   از مصادیق عامّ هاآن ةهم ، بلکهباشد

از  اعنمّ ) چيزی کنه شنيئی  »: ده و آن معنای عام عبارت است ازمصداقی از آن مصادیق استعمال ش

 تأوینل فارس در منورد   همان معنایی است که ابن، و این معنا «ددگر میسخن و غير سخن( به آن باز

سنوم معنانی    ةدر دسنت  و «ددگر میکالم و آنچه کالم به آن باز عاقبت» است؛ یعنی کالم ذکر کرده

 است؛ یعنی بيان کرده تأویلاست که راغب برای   معنای مصدری و نيز معنای وصفی لغوی ذکر شد

ذکر اوّل معانی لغوی  ةو در دست «به غایتی که از آن مراد است ،کار علم و ، اعمّ ازشیءبازگرداندن »

 .گذشتآن 

حسب موارد  به همچنين این نکته نباید مورد غفلت قرار گيرد که مصادیق این معنا ممکن است

ی باشد که مصداق دیگنر  خصوصيّتدارای ، تعلّقم خصوصيّتتبع  ها بهبعضی از آن. نداستعمال فرق ک

که دليلی آنمگر  ،بعضی از مصادیق را به مصداق دیگر نسبت داد خصوصيّتپس نباید . فاقد آن است

رؤینا و کارهنای    تأوینل چنون   گفت توان مین عنوان مثال به ؛در دست باشد تأویل ةغير از کاربرد واژ

نيز از حقنایق خنارجی اسنت و از سننخ      قرآن تأویلپس ، ع( از حقایق خارجی است) ضرحضرت خ

از سننخ  ، از قبينل رؤینا و کنار    غينرکالم  تأوینل زیرا روشن است کنه   ؛مفاهيم و مداليل الفا  نيست

 ،کنالم هنم از مفناهيم نباشند     تأویلکه  دشو میولی این امر موجب ن ،مفاهيم و مداليل الفا  نيست

غيرکالم نينز   تأویلکالم و  تأویلبين ، که بين کالم و غيرکالم فرق است همچنان ،ستممکن ا چون

ولی  ،آنها نيز حقيقت خارجی باشد تأویل، چون وجود خارجی ندارند، چه بسا رؤیا و کار و فرق باشد

آن از  تأوینل ، معننا و مفهنوم اسنت    ةکالم چون دارای وجود لفظی یا کتبی است و غرض از آن افاد

اینن   کالم به لحا  مفادّ تأویلآنچه در متن آمده ناظر به امکان تفاوت ) مفاهيم و مداليل باشدسنخ 
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را منحصنر   قرآن تأویلواژه است و این امر منافات با آن ندارد که دانشمندی به دليل خاصّ دیگری 

ه چننين  ای از آینات بن   بنه م،موعنه   توجّنه بنا   طباطبائی عالّمهگونه که آن. به حقيقت خارجی بداند

 .(44ن49: تا بی،بابایی ر.ک؛) است لئقادیدگاهی 

سنوم از   ةو از دسنت  تأوینل شنده از معنانی وصنفی     که معانی یناد به این توجّهذکر است با شایان 

 قنرآن در  تأوینل  ةگفت کنه واژ  توان می، ذکر شده تأویلهای لغت برای  معناهایی است که در کتاب

 هاآنت و همه جا به معنای وصفی است و ویژگی مشترک کریم به معنای مصدری استعمال نشده اس

 در تمنام اینن منوارد    .و نامعلوم بودن آن برای همگان اسنت  خفا و پوشيدگی ةآميختگی به یک نحو

کنار و عاقبنت و فرجنام    ، کار و هدفِ مقصود از آن، کالم و معنای پنهان آن، نه آنعَ خواب و محکیٌ)

کالم و مصادیق فوق عرفی آن( دو شیء مربوط به هم وجود ، خبر از آینده و مصداق خارجی آن، آن

و  شند با منی پوشيده و پنهان  محسوس و معلوم است و دیگری برای افراد عادی هاآندارد که یکی از 

، حکاینت  ةیکنی از چهنار ننوع رابطن    ، بيان است و بين آن شیء محسوس و آن شیء پنهان نيازمند

 .ی این رابطه بر همگان آشکار نيستول ،انطباق و ترتّب وجود دارد، داللت

 تأویل دربارة طباطبایی  همعالّدیدگاه  ـ3

قنرار    را منورد مناقشنه    آن  از جوانب  برخی، تيميه ابن  ةنظریّ  کردن  با مطرح)ره(  طباطبائی  عالّمه

و  اءمنشن   کنه  عيننی   اسنت   حقيقتی، تأویل  بر اینکه، مبنی اند تهپذیرفرا   نظریّه  اصل  ولی، است داده

  بلکنه ، نيسنت   و معنانی   الفنا    از قبينل   و چينزی   اسنت  قرار گرفتنه   یقرآن  ةعالي  تعاليم  تماممستند 

 گرفته است  را در پيش  تيميه ابن  جدا از راه  راهی زمينه  در این عالّمه .است  و خارجی  عينی  حقيقت

 جننس  از تأوینل » :دارد می  بيان  چنين تأویلر در تفسي  وجه  چهارمين  عنوان به را  تيميه ابنگفتار  و

 کنالم  اگنر  حنال  .دارد اعتمناد  آن بنر  گویننده  الفنا   که است عين  امرى ، بلکهنيست الفا  معان 

 حکنم  انشاى باعث که است مصلحت  از عبارت آن تأویل، باشد نه  یا امر مثالً، باشد انشای  حکم 

 حنوادث  آن خود آن تأویل، بدهد گذشته حوادث از خبر و باشد خبر کالم اگر و...  شده آن تشریع و

 از ینا  و شنود  من   درک ظناهرى  حواسّ با که است امورى به راجع یا...  است گذشته زمان در واقعه

 خنارج  در کنه  است حوادث  همان نيز آیات اینگونه تأویل که گردد م  درک عقل با که است امورى

 حنواسّ  با و دنيا در را امور آن که است آینده و غيب  امور به راجع یا و...  شود م  واقع یا شده واقع

 بنه  مربوط امور نظير ؛شناخت توان نم  هم عقل با را آن حقيقت  حتّ یا کرد درک توان نم  دنيای 

 ىهنا  هنامن  پخنش  و حسناب  و سنؤال  و اموات شدن زنده تکيفيّ و آن وقوع تاریخ یعن  ؛قيامت روز

 عقنول  ادراک حندّ  از و تسا  نبوده زمان سنخ از هرگز که است امورى به راجع یا و آن امثال و عمل



 41 زاده و عبداهلل جعفری صالح حسن/)ره(از منظر عالّمه طباطبایی قرآنحقیقت تأویل در 

 «اسنت  هخارجيّن  حقنایق  خنود  آن تأوینل  کنه  تعنال   خنداى  افعنال  و صنفات  مانند ؛شدبا می خارج

هرچنند  » :گویند   چننين ، آمنده بر  آن  در صدد مناقشةعالّمه   سرس. (45 :3ج، ق.1417،  طباطبائی)

خطنا رفتنه   بنه  ول  در قسنمت دیگنر آن   ، نانش راه صحيح  رفتهصاحب این وجه در بعض  از سخ

 تأوینل  قنرآن تمنام    ، بلکنه اختصاص  به آیات متشابه ندارد تأویلاو هرچند درست گفته که  .است

 ،گينرد  که مبناى کالم قرار من   بلکه امر خارج  است، مدلول لفظ  نيست  هم از سنخ تأویلو  دارد

  مصادیق و حتّ، هر امر خارج  را مرتبط به مضمون کالم دانسته خطا رفته که نظریّهليکن در این 

 : همنان ) «اسنت  شمرده تأویلمصداق  ،دهد تک اخبارى را که از حوادث گذشته و آینده خبر م  تک

48). 

اینن اسنت    تأوینل مطلب در تفسير  حقّ»: دده میاینگونه شرح را   تأویل  حقيقت عالّمهسران،ام 

قرآنن  چنه احکنام آن، چنه منواعظ آن و چنه       اسنت واقعن  کنه بياننات      حقيقت  تأویل يمیکه بگو

چه محکم آن و ، هست قرآن چنين حقيقت  در باطن تمام  آیات  .ن استهایش مستند بدا حکمت

، رسد نيست که از الفا  به ذهن م   های موهيم که این حقيقت از قبيل مفیو نيز بگو چه متشابه آن

و اگنر   الفا  قنرار گينرد   ةدى مقام ممکن نيست در چار دیوارى شبکامور عين  است که از بلن بلکه

با کودک چون که » در حقيقت از باب ،آوردهخداى تعال  آنها را در قالب الفا  و آیات کالم خود در

اى از آن حقنایق نزدینک    اى و روزننه  گوشنه ه خواسته است ذهن بشر را بن و  است «سر و کارت فتاد

هایی است که براى نزدیک کردن ذهنن شننونده بنه مقصند      لثَمَ ةبه منزل کالم او، در حقيقت. سازد

 فرمنوده  قنرآن کنه خنود    نهمچننا  ،تا مطلب بر حسب فهم شنونده روشن گردد شود گوینده زده م 

 الْکِتَـابِ  أُمِّ فِی وَإِنَّهُ * تَعْقِلُونَ لَّعَلَّکُمْ عَرَبِیًّا قُرْآنًا جَعَلْنَاهُ إِنَّا * الْمُبِینِ وَالْکِتَابِحم * ﴿: است

خور فهنم بشنر   در ،الکتاب نزد ما مقام  بلند و فرزانه داشت مّرا که در اُ قرآنما  :حَکِیمٌ لَعَلِیٌّ لَدَیْنَا

 قنرآن و در آیات دیگنر  ( 1ن4)الزّخرف/  ﴾آوردیمدن  نموده، آن به زبان عربی درکردیم و کتاب  خوان

دیگر نيز   در جای .(48  : 3ق.، ج1417،  طباطبائی) «هست  در این معنا های تو اشار ها تصریح کریم

 مفهنوم  آن اینکه چه، دارد داللت آن بر آیه که نيست مفهوم  قرآن آیات تأویل از مراد» :اند فرموده

 تا خارج  امر هر نه البتّه ،است خارج  امور قبيل از تأویل ، بلکهآن مخالف چه و باشد ظاهر مطابق

 کنه  مخصوصن   خنارج   امنر  ، بلکنه اسنت  آیه آن تأویل هم آیه یک خارج  مصداق که شود متوهّ

  در موضنع  .(46همنان:  ) «باشند  ظناهر  بنه  بناطن  نسنبت  و لثَمَ به لممثّ نسبت کالم به آن نسبت

 «شنود  من   گرفته آن،ا از قرآن معارف که است خذىأم معناى به قرآن تأویل» :اند آورده  هم  دیگری

  در اذهنان   زیرا آنچه؛ ذهن  جدا از عالم  است  حقيقتی  دارای  عالّمه  ز دیدگاها، تأویللذا . (21 : همان)
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زینرا خنود از   ؛ قنرار گيرنند    چينزی  اءند منشتوان مین  و مفاهيم نيستند  بيش  یهای موهمف، وجود دارد

 .نيستند  بيش  از حقایق  یهای انتزاع، همين رو و از اند گرفته  نشأت  واقعی  حقایق

  و آنچنه  ظهنر اسنت   اءمنشن   و بطن دده می  را تشکيل  آن  بطن، قرآن  تأویل  چون ،دیگر  از طرف

 ،ددهن  منی   را تشنکيل   آن  حقيقت، قرآن  تأویلو   لذا بطن، است  نهفته  از حقایق  پرتوی، دکن مینمود 

  همه  این»  که  انساندر کالبد   همانند روح ،اند گرفته  نشأت  از آن، و عبارات  ظواهر الفا   که  طوری به

 .«دوَبُ  از وی ها هآواز

  آن،نا کنه   کنه   صورت  یندب  است  قيد احترازی  هر یک، مذکور  عبارت  سه  اینکه  توجّه  قابل  نکتة

تنهنا از   ننرود   تا گمان  خاطر است  این  به حقيقت» :و گفته« دکن می  اوهام  نفی واقعيّت»: است گفته

  از قبيل، نرود  کند و گمان  تذهنيّ  تا نفی  خواسته ،«عينيّت»با لفظ نيز  و« است  صرف  امور اعتباری

  در کالم  که ن  نيست  مصداقی  عينيّت، عينيّتمقصود از   البتّه است.  ذهن  آن  جایگاهکه  است  مفاهيم

 نسناء   ةسنور  59  لنذا در تفسنير آینة    ،مقصنود اسنت   بنودن   هنالذّ خارج صرفاً  بلکه ن   آمده  تيميه ابن

 گيرد م  منشأ آن از بحث مورد حکم که است واقع  مصلحت معناى به این،ا در تأویل و»: یدگو می

 .(428 :4ج،  همان) «شود م  عمل بر مترتّب و آنگاه

  کنه چرا ،اسنت   نظریّنه دو   بنين   رقافن   ةنشنان   یک  عبارت  این  که دشو می  مالحظه تأمّلو  دقّت با 

  آن  بنودن   هنالنذّ  خارج، عينيّتاز   عالّمهمراد   ولی، بوده  مصداقی  عينيّت، عينيّتاز   تيميه ابنمنظور 

، عيننی   مقصنود از حقيقنت  . دارد  عينی  حقيقت  که  است  یواقعيّت، عالّمه  از دیدگاه  تأویل پس .است

  کنه   اسنت   حقيقتنی   ه، بلکن باشد  بوده  و مفاهيم  معانی  تا از قبيل نيست  امر ذهنی  یک  که  است  این

  از آن قنرآن   و حکمنت   و تعاليماست   قرار گرفته قرآن  و مواعظ  آداب، تکاليف، احکام  تمام اءسرمنش

 :ذیل را بيان کرده است ةجمل  سه، مذکور  مطلب  در توضيح  عالّمه. است  گرفته  نشأت

 .(21: 3ج،  همانر.ک؛ ) است  گردیده  قرآن  معارف سرمنشاء  که  است  حقيقتی قرآن  تأویل ن1

 .(21 : همانر.ک؛ ) است  شده  آورده  که  است  با مثالی مورد مثال  مانند رابطة، کالم  با آن  رابطه ن2

 :همنان ر.ک؛ ) وجنود دارد  و کالبند(   ( و ظاهر )نقنش یالشّ )حقيقةُ  باطن  ميان  که  ای رابطه  همان ن3

46). 

 :دشو می  آورده  ترتيب  عکس  تبا رعای فراز  سه  این  شرح  اینک

شنیء    ابنت و ث  نمودار وجود حقيقی  که  است  اصطالحی وجود ظاهری  در مقابل وجود باطنی ن1

وجنود  ، و کتبنی   غينر از وجنود لفظنی    قنرآن   بنرای  عالّمه. رساند می  و زائل  وجود ظاهر  را در مقابل

. در کالبد اسنت   وجود همانند روح  این. است  تهوابس  نبدا  قرآن  واقعی  حقيقت  که است  لئقا  دیگری
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  اینن   در توضنيح   عالّمنه . اسنت   گردینده   ص( ننازل )قدر یک،ا بر پيغمبر اکرم  در شب  که  است  همان

  دارای قرآن»: فرماید می (185 /بقرهال) ﴾الْقُرْآنُ فِیهِ أُنزِلَ الَّذِیَ رَمَضَانَ شَهْرُ﴿  آیة  در ذیل  مطلب

اسنت:    و تفصنيل   از ت،زینه   کنه[ عناری    ]حقيقتنی  .يمکن می  درک ما  جز آنچه، گر استدی  حقيقتی

  تفصنيل   در مقابل در این،ا «اِحکام» .(3)فصّلت/ ﴾یَعْلَمُونَ لِّقَوْمٍ عَرَبِیًّا قُرْآنًا آیَاتُهُ فُصِّلَتْ کِتَابٌ﴿

  آن  عنارض   بعنداً ، دشو می  مشاهده  در آن  که  تفاصيلی، بوده  کامل  وحدتی  دارای در اصل  قرآن. است

و   شدن  سوره  که  شده  امر اشاره  این  نيز به 39  آیة  یونس  و سورة 52  آیة  اعراف  در سورة. است  شده

 کتناب . اسنت  عارضی  امری، دشو می  مشاهده  که  صورت  بدین  آن  تدری،ی  و نزول قرآن  شدن  هیآ آیه

و از  محفنو    در جایگناهی  بلندپاینه   حقيقت  و آن ،و اجزاء  تفاصيل  این جدا از  است  حقيقتی  دارای

 ﴾مَّحْفُـو    لَـوْحٍ  فِـی  * مَّجِیـدٌ  قُرْآنٌ هُوَ بَلْ﴿: قرآن  فرمایش  و به دور است هب  ناپاکان  دسترسی
  همنان   و این (78 ن79 / قعهواال) ﴾الْمُطَهَّرُونَ إِلَّا یَمَسُّهُ لَّا*  مَّکْنُونٍ کِتَابٍ فِی﴿ ؛(21ن22 /بروجال)

 إِنَّا * الْمُبِینِ وَالْکِتَابِ*  حم﴿: اسنت   شده  پوشانده  بر آن« تعربيّ»  لباس  که، است «مبين  کتاب»

 .(1ن4 /خرفزّال) ﴾حَکِیمٌ لَعَلِیٌّ لَدَیْنَا الْکِتَابِ أُمِّ فِی وَإِنَّهُ * تَعْقِلُونَ لَّعَلَّکُمْ عَرَبِیًّا قُرْآنًا جَعَلْنَاهُ

جدا   است  چيزی، آن  مشهود در اندام  و تفصيل  و ت،زیه  تعربيّ  لباس  به  قرآن  شدن  آراسته پس

  زميننه   در اینن   عالّمنه  .اسنتقرار دارد   همچننان  بلنند خنود    در جایگناه   کنه  قنرآن   و اَصل  از حقيقت

 کنرده  خوانندن   کتاب را آن ،داشته بندگانش به که عنایت  خاطر به تعال  خداى ليکن»: فرماید می

 دسترسن   بندان  و بود الکتاب امّ در تاکنون که را آنچه بشر تا درآورده تعربيّ لباس بهآن را  و است

 بنه  را علنم آن  ،بفهمند  توانند  نم  هم باز و است الکتاب امّ در هم باز که را آنچه و کند درک ،نداشت

قبنل   و استشکار عربی است که آ قرآنل همان اص ،پس کتاب مبين که در آیه هست .کند رد خدا

 آن را زخنرف  ةکنه در سنور    ن، همنا مکنون از اغيار ؛ت  در کتاب مکنون داشتهموقعيّ ،از نازل شدن

پس کتاب مبيننی کنه اصنل     است. ناميده آن را لوح محفو بروج  ةو در سوراست  خوانده الکتاب امّ

وراء آنچه که نازل شده است و همانا این است ما چيزیاست، خالی از تفصيل  حکم آن است و قرآن

است و خنال  از   قرآنپس کتاب مبين که اصل »: سرس گوید .«لباس است برای آن ةبه منزل قرآن

لباس  است بنراى آن   ةبه منزل قرآناین و  ،شده نازل قرآنامرى است غير این ، تفصيل و تدرج است

کنه منا آن را حقيقنت    اسنت   کتاب مبنين  ةشد شده و بشرى نازل قرآنو همين معنا یعن  اینکه  امر

و مثال باشد براى حقيقت و نينز بنه    براى اندام صاحب لباس استلباس   ةو به منزل ناميم کتاب م 

 .(14ن16 :2ج،  همان) «مثل باشد براى غرض صاحب کالم ةمنزل
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، ظاهر آراسنته   اینو  بلندپایه  حقيقت  آن  ميان  تفاوت  شدن  روشن  برای به مَثَل  لنسبت ممثّ ن2

، اسنت   کنالم   مقصود اصلی  که  بلندی  و هدف در کالم  شده  آورده  مَثَل  ميان  را که  تفاوتی  است  کافی

کنه منا آن   است  کتاب مبين ةنازل شده و بشرى شد قرآن» :اند فرموده  زمينه  در این. کنيد  مالحظه

بنراى   اسنت و مثنال   انندام صناحب لبناس    بنراى  اسنت لباس   ةو به منزل ناميم را حقيقت کتاب م 

  آورده  در کنالم   کنه  مَثَنل  .(16 : همنان ) «براى غرض صاحب کالم استل ثَمَ ةحقيقت و نيز به منزل

را بهتنر    مطلنب   مثنال آوردن  :الَالمَقَن   حُیُوضِن   الُالمِثَ» زیرا؛ استمقصود   شدن  روشن  برای، دشو می

  بهتنر روشنن    مطلنب ، تر باشند  دقيق  مثال  چههر، است  اذهان  به  تقریب  برای  مثال. «سازد آشکار می

و   آن  مينان   کنه   ای و مقایسنه  آورد خنود منی    در ذهنن  از مثال  که  با تصویری  زیرا شنونده؛ ددگر می

از  کنریم   قرآن  که  است سبب  همين  به. برد می  پی  مقصود وی  زودتر به، دده می  ان،ام  متکلّم  مطلب

  باشند چنه    کوچک  چه، آوردن  از مثال، مطالب  تقریب  و برای است کرده  استفاده  خوبی  به  شيوه  این

 بَعُوضَة    مَّا مَثَالً یَضْرِبَ أَن یَسْتَحْیِی الَ اللَّهَ إِنَّ﴿: فرماید می  قرآنخود . است  نورزیده  دری ، بزرگ

 ( و21/ حشنر ال) ﴾یَتَفَکَّـرُونَ  لَعَلَّهُـمْ  لِلنَّـاسِ  نَضْرِبُهَا الُالْأَمْثَ وَتِلْکَ﴿ (؛26 /بقرهال) ﴾فَوْقَهَا فَمَا

 .(25 /ابراهيم) ﴾یَتَذَکَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ األَمْثَالَ اللّهُ وَیَضْرِبُ﴿

بنر منورد     گرچه، دارد  داللت  بر آن ن   بالمطابقه ن   مَثَل  لفظ  آنچه»: فرماید می  عالّمه  زمينه  در این

  را روشنن   منورد مثنال    و وضنع   زیرا حنال ؛ دارد  از آن  حکایتی، حال  در عين  ولی، ندارد  انطباق المث

بينانگر    ینک   هنيچ ، یقرآنن   و بيانات  امر و نهی. قرآن  آیات  تمامدر ، تأویلامر   است  همچنين. دکن می

  ییو خودنمنا   گر اسنت  جلوه  ها انبي  و کنار این  از گوشه  يقتحق  آن  گرچه، نيستند  حقيقت  آن  کامل

 تأوینل پس نسنبت  »: افزایند دیگر می  در جای  ایشان. (52ن  53 :3ج،  ق.1417طباطبائی، ) «دکن می

 : همنان ) «دشنو  منی ن صورت ظاهر ة آکه به وسيل نسبت معناست به صورت آن، شده تأویلبه آنچه 

25). 

در   عالّمنه . اسنت   گرفتنه   سرچشنمه   از آن آنقنر   معارف  تمام  که  است  حقيقتی  همان  تأویل ن3

  قنرآن   اینن   که یابد میناچار در، نماید تدبّر قرآن  در آیات  هر کس»: یدگو میامر   این  و توضيح  تبيين

  کنه   اسنت   فراتنر از آن   کنه   حقيقتی ؛دارد  تکيه  حقيقت  ص( بر آن)پيغمبراکرمبر   تدری،ی  شدة  نازل

  را لمنس   آن ن   و چنرکين   نفسانی  یها هخواست  هب ن  آلوده  های یا دست کند  را درک  آن  عاميانه  اذهان

را مقصنود    آنچنه   و همنة  یک،ا بر پيغمبر فرود آمند  حقيقت  آن .﴾المُطَّهَروُن الَّ اِ  ال یَمَسُّهُ﴿ :نمایند

 .(16 :2ج،  همان) «آموختاو   به ن القدرلیلة ن  شب  در آن، جملگی، بود  قرآن  یینها  و مطلب  ییغا



 45 زاده و عبداهلل جعفری صالح حسن/)ره(از منظر عالّمه طباطبایی قرآنحقیقت تأویل در 

  بنه   گرچنه ، رود شمار نمنی   به  آیه  مدلول  که است  آن  خارجی  حقيقت، هر آیه  تأویل ،به هر حال

  و وضع  حال  گرچه، ندارد  مطابقی  داللت بر مورد مثال مثال که  همانگونه. دارد  حکایت  از آن  ای گونه

  موجنب   کنه  اسنت   خارجی  حقيقت  آن، تأویل»: فرماید می هعالّم  به همين رو،. سازد را آشکار می  آن

  چينزی  حقيقنت   آن .بنازگو گنردد    ای یا حادثنه  ،شود  معرفتی  یا بيان ،ددگر میحک  تا تشریع  گردیده

و   نشنأت   از آن  قنرآن   هنای  از بينان   هر ینک   جز آنکه، کند  داللت  بر آن  صریحاً قرآن  بيان  که  نيست

 «نمایند  منی   اشناره   و بدان دارد  حکایت  از آن  ای گونه  به  که  است  از آن  و نيز اثری ستا  ظهور یافته

 .(53 :3ج،  همان)

دسنتور از نهناد     ینن ا، ددهن  منی  «اِسنقِنی » دسنتور   که  کسی»: فرماید می  مطلباین   در توضيح

  اسنت   کمال( همنان   طلب  طبيعت)  خارجی  حقيقت  و این است  کمال  طالب  که  استهاو برخ  طبيعت

د تنا  کن می  ای،اب  که  است  آن  و هم بکوشد  خویش اءوجود و بق  بر حفظ  د تا انسانکن می  ای،اب  که

را   شندن   سنيراب و  کنند  را تقاضنا   مناسنب   غذایو  نماید کتدار  ،رفته  تحليل  از بدن  آنچه  جای  به

 .همان() «نمایدصادر  آشاميدنی  نمودن  دستور فراهم، در نتي،ه. دارد  درخواست

  اینن   کنه   اسنت   انسنانی   کمنال   طلب  طبيعتِ  به، آب  نمودن  دستور فراهم  و بازگشتِ  تأویل پس

، کهنف   سورة 82  ةدر تفسير آیاو . نماید می  اشارت  واقعيّت  دارد و بدان  حکایت حقيقت  از آن دستور

 از اسنت  عبنارت  قنرآن  عنرف  در تأوینل »: فرمایند  منی « صَنبراً   عَلَيهِ  عتَسطِ  ا لَممَ  یل أوِتَ  کَذلِ»یعنی 

 ماننند ؛ اسنت  آن بنه  برگشنتش  و آن بنر  مبتن  وجودش و است آن نمتضمّ چيزى هر که حقيقت 

 فعنل  تأویل و است «آن مالک» همان که حکم تأویل و است «آن تعبير» معناى به که خواب تأویل

 است همچنين و است «آن واقع  علّت» واقعه تأویل و، «نآ حقيق  غایت و مصلحت» از عبارت که

 (.376  :13  ج،  همان) «شود استعمال که دیگرى جاى هر در

هنر    تأوینل »کنه   باشند   عبارت  همين« تأویل» از  مقصود ایشان  درک  برای توضيح  شاید بهترین

را   آن  و هندف   پاینه و  دکن می  بازگشت  و بدان استهبرخ  از آن  که چيز است  آن  و اساس  مایه، چيزی

  احکنام )  حُکنم   تأوینل . دشو می  ان،ام  که  است  تعبير آن  همان یا رؤ  تأویل برای مثال. دده می  تشکيل

  تنابع  شنرعی   زینرا احکنام  ؛ اسنت   حکنم   آن  تشریع  و مقتضی کمال  و وضعی( همان  تکليفی، شرعی

و   وضنعی   چه. است  گردیده  احکام  آن  تشریع  موجب ها مالک  همان  کهند اَ  واقعی های و مالک  مصالح

؛ است  آن  و غایت  مصلحت  هم ،(دشو مییا   شده  ان،ام  که  و کاری  هر عمل)  فعل  تأویل و  تکليفی  چه

  تأوینل . کنند   را دنبال  هدفیباشد و  داشته  مصلحت  ةداعيّ  مگر آنکه، دده مین  ان،ام  کاری زیرا عاقل

  داشنته   دسنت   آن  وجنود آمندن    در به  دارد که  و سببی  علّتپدید شود( نيز   که  ای هر حادثه)  قعهوا
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 وجودی  در چارچوب ن   هر چيزی  تأویل  پس. است  حادثه  آن  تأویل  ةآورندوجود  به  علّت  همان. است

همان، ) «دده می  را تشکيل  آن  اصلی  و غایت  وجودی  هدف  که چيز است  آن ةو پای  مایه  همان ن   آن

 شمارد. به همين معنا برمی قرآندر تمام آیات را  تأویل عالّمه .(49: 3ج

 در آیات عالّمهقول  تطبیقـ 4

 لِّقَـوْمٍ  وَرَحْمَة    هُدًى عِلْمٍ عَلَى فَصَّلْنَاهُ بِکِتَابٍ جِئْنَاهُم وَلَقَدْ﴿: 52نن 53  آیة  اعراف  سورةن 1

 جَـاءتْ  قَـدْ  قَبْـلُ  مِـن  نَسُوهُ الَّذِینَ یَقُولُ تَأْوِیلُهُ یَأْتِی یَوْمَ تَأْوِیلَهُ إِالَّ یَنظُرُونَ هَلْ*  یُؤْمِنُونَ

 .﴾..بِالْحَقِّ رَبِّنَا رُسُلُ

زینرا  ؛ ددگر میبر  کتاب  تمام  به «هیلَأوِتَ  یأتِیَ  ومَیَ»ضمير در »: یدگو می تاآی  در تفسير این  عالّمه

ینا    شد یا خَبَنری با میحُک  خواه، کرده  تکيه  بر آن  که  است  حقيقتی  همان قرآن  حدر اصطال« تأویل»

 الَّلِ  ونرُظُن نُیَ  لهَن »  و معننی  دارد  تکينه   بر مُمَثَّنل   و مِثال ظاهر بر باطن  که  گونه همان، هر چيز دیگر

 بنوده   قنرار گرفتنه    قنرآن   و انگينزة   مایه  را که  جز حقيقتی، کشند می  انتظار چه  که  است  آن« هیلَأوِتَ

 .(137 :8  ج، همان) «بينند را می  آن  عيانه خود ب  با چشم  و اکنون است

 .﴾صَبْرًا عَّلَیْهِ تَسْتَطِع لَمْ مَا بِتَأْوِیلِ سَأُنَبِّئُکَ﴿: 78  آیة  کهف  ةسورن 2

  غير از آن  است  دیگری  صورت، آیه  در این  تأویلمقصود از »: فرماید می  آیه  در تفسير این  عالّمه

 ةدر آین  «سنفينه   خنرق » از موسنی . بنود   کنرده   دریافنت  شنده   ان،نام   از کارهنای  موسی  که  صورت

  و نکوهينده   سرنشنينان   شندن   غرق. (71 /،کهفال) ﴾إِمْرًا شَیْئًا جِئْتَ لَقَدْ أَهْلَهَا لِتُغْرِقَ أَخَرَقْتَهَا﴿

 أَمَّـا ﴿: او گفنت   داد و به  را نشان  دیگر آن  صورت او  هنمایار  ولی ،بود  ردهک  دریافت کار را  آن  بودن

 کُـلَّ  یَأْخُذُ مَّلِکٌ وَرَاءَهُم وَکَانَ أَعِیبَهَا أَنْ فَأَرَدتُّ الْبَحْرِ فِی یَعْمَلُونَ لِمَسَاکِینَ فَکَانَتْ السَّةِينََ   

تنا   سازم  را معيوب  آن  خواستم .کار بودند  در دریا مشغول  بود که  بينوایانی  مال  کشتی :غَصْبًا سَِينََ ٍ

از ، داد در اختيار خود قنرار منی    را غاصبانه سالم  و هر کشتی بود  آنان  دنبال  به  که  ستمکاری  پادشاه

 موسنی . نبنود   رسانی قصد زیانو  دادم  ان،ام  آنان  به  نسبت  بود که  خدمتی  سپ .﴾نظر کند  صرف  آن

 شَـیْئًا  جِئْتَ لَّقَدْ نَفْسٍ بِغَیْرِ زَکِیَّةً نَفْسًا أَقَتَلْتَ﴿: بود کنه   کرده  دریافت  چنين طفل  کشتن  رةدربا

 الْغُلَـامُ  وَأَمَّـا ﴿: داد و گفنت   اراینه   وی  دیگر را بنه   صورت  موسی  راهنمای اامّ ،(74 /کهفال) ﴾نُّکْرًا

 مِّنْـهُ  خَیْرًا رَبُّهُمَا یُبْدِلَهُمَا أَن فَأَرَدْنَا * وَکُفْرًا طُغْیَانًا یُرْهِقَهُمَا أَن فَخَشِینَا مُؤْمِنَیْنِ أَبَوَاهُ فَکَانَ



 47 زاده و عبداهلل جعفری صالح حسن/)ره(از منظر عالّمه طباطبایی قرآنحقیقت تأویل در 

  سنتوه   را بنه   پدر و مادر خنویش   داشت  امکان  در بزرگی  بود که  موجودی  طفل :رُحْماً وَأَقْرَبَ زَکَاة 

 ﴾عطنا فرمایند    آننان   تنر از او را بنه   بنان تنا خداونند بهتنر و مهر     خواسنتيم . بکشاند  تباهی  آورد و به
 لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ﴿: کرد که می تصوّر  دیوار چنين  بر پا داشتن  دربارة  موسی  همچنين. (80)همان/

  برپنا داشنتن    بهتنر بنود بنرای   ، قریه  اهل  نکردن  ییپذیرا  در مقابلیعنی؛ . (77 همان/) ﴾أَجْرًا عَلَیْهِ

کار   آن  حقيقی  وجه، موسی  ا راهنمایامّ د!مانَ می  سفيهانه  کاریبه  گرنهکنی! و  فتدریا  مزدی، دیوار

 کَنـزٌ  تَحْتَـهُ  وَکَانَ الْمَديیََ ِ فِی یَتِیمَیْنِ لِغُلَامَیْنِ فَکَانَ الْجِدَارُ وَأَمَّا﴿: او گفت  و به  داشت  را بيان

 ...:رَّبِّـکَ  مِّن رَحْمَ   کَنزَهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا أَشُدَّهُمَا یَبْلُغَا أَنْ بُّکَرَ فَأَرَادَ صَالِحًا أَبُوهُمَا وَکَانَ لَّهُمَا

تنا    اسنت وخ  پروردگارت، داشتند  پدر نيکوکاری. بود  دو یتيم  از آنِ  بود که  نهفته  در زیر دیوار گن،ی

  در پاینان   عالّمنه  .(82 /)همنان  «شنود   آورده  بينرون   دو یتنيم   آن  بماند و بر دست  محفو   نجگ  آن

و   واقعنی   صنورت   بنه   هنر چينزی    بازگشنت ، است  آیات  در این تأویلمقصود از   آنچه  پس»: یدگو می

 ق.،1417طباطبنائی،  ) «عنالج   و فَصد بنه ، تأدیب  به  ضَرب  مانند بازگشت ؛است  خویش  اصلی  عنوان

 .(23 ـ24 :3ج

  از خنود شنروع   شنده   ان،نام   کارهنای   توجينه   در مقام وسیم  استاد و راهنمای  آنکه  توجّه  جالب

 :  مثال  ؛ براینمود می  خدا منتهی  و به کرد می

 کُـلَّ  یَأْخُـذُ  مَّلِکٌ وَرَاءَهُم وَکَانَ أَعِیبَهَا أَنْ أَرَدتُّفَ﴿: یند گو می  سفينه  غرق  دربارة  نخست ن1

 .﴾باشد  در امان  گزند طاغوتاز ، زده را آسيب  تا آن  خواستم :غَصْباً سَِينََ ٍ
 رَبُّهُمَـا  یُبْـدِلَهُمَا  أَن فَأَرَدْنَا * ...یُرْهِقَهُمَا أَن فَخَشِینَا﴿: یند گو می  غالم  قتل  دربارة  سرس ن2

  آننان   به بهتر از او را تا خداوند  خواستيم...گردد  بر پدر و مادر چيره  که  داشتيم  آن  بيم ...:مِّنْهُ خَیْرًا

 .﴾رمایدعطا ف
 .است  رانده  سخن  جمع  با عنوان  بلکه، نگفته  تنها از خود سخن

 فَـأَرَادَ ﴿: یند گو منی   جدار چنين  دربارة  مثالبرای  ؛است  کرده  خدا گزارش از  صرفاً، در پایان ن3

  بنه  هنا آن  کنه   تو خواست  خدای  پس :رَّبِّکَ مِّن رَحْمَ   کَنزَهُمَا وَیَسْتَخْرِجَا أَشُدَّهُمَا یَبْلُغَا أَنْ رَبُّکَ

 .﴾...تنو   خدای  از جانب  است  رحمتی  هم  این .نمایند  خود را استخراج  برسند و گنج  رشد و بلوغ  حدّ
 .﴾...أَمْرِی عَنْ هُعلّتفَ وَمَا...﴿: یدگو مید و کن می  توليّئمس  نفی از خود  ،ترتيب  بدین
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 گیری نتیجه

 در کنریم  قنرآن  در کنه  معنارفی  و مطالنب  که است آن تأویل مورد در (ره) عالّمه ةنظریّ حاصل

 ةیافت لتنزّ قرآن الفا  واست  تعلّقم دیگر میعال به که دارد حقيقتی در ریشه ،شده بيان الفا  قالب

 در کنه  گوننه  همنان  یعننی  ؛اسنت  ممثنل  بنا  مثال رابطة ،حقيقت آن با اش رابطه و است حقيقت آن

 قنرآن  الفا  کار .نيست اشاره از بيش نظر مورد مقصود با ما سخن ةرابط اه المثل ضرب یا و ها تمثيل

 و نزدینک  منا  بنرای  ،دارد قنرار  الفنا   ورای در کنه  را یتنأویل  حقایق آن فهم که است آن هم کریم

 معنارف  و ددهن  منی  تشنکيل  را قرآن اصلی حقيقت تأویل ،عالّمه نظر طبق که آن،ا از. کنند تسهيل

 از شنده  ننازل  ای مرتبنه  ،آورینم  منی  دسنت ه بن  الفنا   شنبکة  طرینق  از خنود  عقل با ما که حصولی

 تأوینل  دارای قنرآن  آینات  تمنام  که بگيریم نتي،ه باید پس ،است برتر عالم در متعالی هایی حقيقت

آیات است  تأویلهمان  قرآنو حقيقت اصلی آیات  باشد نداشته تأویل که نيست ای آیه هيچ و است

 ، بلکنه نيست  متشابه  آیات  مخصوص تأویل. ددگر میبه آن بر قرآنمفاهيم  و درخارجی دا عينيّتکه 

  بوده  و عبارات  الفا   تا مدلول ذهنی( نيست  معانی)  مفاهيم  از قبيل تأویل .است  را شامل  قرآن  تمام

 .دارد  عينيّت  که  است  امور خارجی  از قبيل  ، بلکهباشد

 و مآخذ منابع

 .کریم قرآن

. تحقيق عل  عبدالبارى روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیمق.(. 1415سيّد محمود. )آلوس ، 

 عطيّه. چاپ اوّل. بيروت: دارالکتب العلميّه.

 .حمن عميرهچاپ عبدالرّ :بيروت .الکبیر فسیرالتّ ق.(.1408) ، احمدبن عبدالحليم..تيميه ابن

 .بيروت .فسيرالتّ المسير فی علم زاد ق.(.1404. )، عبدالرّحمنجوزی ابن

 .اتهچاپ عبداللّه محمود شحّقاهره:  .تفسیر مقاتل م.(.1989)  .مقاتل سليمان، بنا

 .دار صادربيروت:  .العرب لسان ق.(.1414. )بن مکرم محمّد، منظور ابن

 .بيروت .الفهرست ق.(.1411. )، ابوالفرج محمّدندیم ابن

 .44ن49 صص .6 . شفتمعر «.قرآن تأویل» (.تا بیاکبر. ) ابایی، علیب

 .عبالشّ قاهره: دار(. 1969) .هسالمیّالمعارف اإل ةدائر

 الفاتحه و مطالع فاسیر مع تفسیرالتّ جامع ةممقدّ ق.(.1405. )محمّد  بن حسين راغب اصفهانی، 
 .حسن فرحات چاپ احمدکویت:  .البقره 



 49 زاده و عبداهلل جعفری صالح حسن/)ره(از منظر عالّمه طباطبایی قرآنحقیقت تأویل در 

ـ مفردات الفـا   ق.(. 1416نننننننننننننننننننننننننننننننننن . )  . تحقينق عندنان داوودی.  رآنق

 ه.اميّالشّ بيروت: الدار

 .سالمیالمدار اإل دار . بيروت:مناهل العرفان م.(.2001عبدالعظيم. ) محمّدزرقانی، 

چناپ  قنم:   .اهيمابوالفضل ابر محمّدچاپ  .قرآنتقان فی علوم الاإل(. 1363) .حمنعبدالرّسيوطی، 

 .افست

دفتر انتشارات اسنالمی،   قم: .قرآنالمیزان فی تفسیر الق.(. 1417) .حسينمحمّدسيّد ، طباطبائی

 .سينمدرّ ةجامع

 جواد بالغن . محمّند  . تحقينق قرآنمجمع البیان فى تفسیر ال (.1372طبرس ، فضل بن حسن. )

 .خسرو: انتشارات ناصر  تهران چاپ سوم.

 .المکتب اإلسالمی :بيروت .العقندة الطحاوی  ق.(.1391. )أحمد جعفر بیأ، هاویطحّ

کتابفروشنی   يد احمند الحسنينی. تهنران:   السّ . تحقيقالبحرین مجمع(. 1362ین. )طریحی، فخرالدّ

 .مرتضوی

و ابنراهيم   منی دی المخزومهن  . تحقيقترتیب کتاب العین ق.(.1414بن أحمد. ) فراهيدی، خليلال

 .قم: انتشارات اسوه السامرائی.



 


