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هر  به  قرآن  تأویل  که  است  آن  تفکیکیان  مدعای  چکیده: 
و  دارد  متعال  خداوند  به  اختصاص  باشد،  بوده  که  معنایی 
حتی پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ هم به تعلیم خداوند متعال 
از تأویل قرآن اعم از معانی باطنی با مراد واقعی غیرظاهری 
که  کسانی  اطاع پیدا می کنند و راسخان در علم به معنای 
اهل بیت؟مهع؟دارد  به  اختصاص  نباشد  اختافی  علمشان  در 
که آنان علمشان را از خداوند متعال  و این بدان جهت است 

کرده اند. اخذ 
در این مقاله با ارائه ی معنای لغوی تأویل و موارد استعمال 
آن در آیات قرآنی و روایات معصومان؟مهع؟ به صورت روشن و 
که تأویل های فلسفی و عرفانی و  کرد  واضح اثبات خواهیم 
نیز تأویل های روشنفکری	 از آیات قرآن و متون دینی نه تنها 
است  گرفته  قرار  کید  ا نهی  مورد  معصومان؟مهع؟  ناحیه ی  از 
بلکه چنین امری در نظر هر عاقل منصفی باطل است و به 

هیچ وجه قابل اسناد به معارف دینی نمی باشد.
کلید واژه ها: مکتب تفکیک، تأویل، تفسیر، راسخان در علم، 

تأویل فلسفی، تأویل عرفانی، روشنفکری.

که  گوییم تأویل فلسفی و عرفانی و روشنفکری نظر به معنایی است  	. وقتی می 
به هیچ وجهی قابل استناد به آیات قرآن نیست و نظام داللتگری جمات به هم 
گرچه صاحبان تأویل آن را به عنوان مراد واقعی خدای تعالی بدانند  خورده است ا

کنند. و مناسباتی داللتی هم برای آن ارائه 

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۳
پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۳0



معنی لغوی تأویل.  

ع معنی می کنـد و می گوید:»أّول الحکم  در مقاییـس اللغـة »آَل، یـؤول« را بـه رجـو

کـرد یعنـی  إلـی أهلـه أی أرجعـه و رّده إلیهـم« یعنـی: حکـم را بـه سـوی اهلـش تأویـل 

ع داد و برگرداند. احمدبن فارس، سـفت شـدن شـیر و الغر شـدن را  به سـوی آنها رجو

از مـوارد اسـتعمال »أول« شـمرده و »إیالـة« را بـه معنـای سیاسـت دانسـته اسـت. وی 

کـه بازگشـت رعیـت به  کـه سیاسـت را بـدان جهـت »إیالـه« گفته انـد  توضیـح می دهـد 

سرپرست شـان اسـت. بعـد می نویسـد:»و مـن هـذا البـاب تأویـل الکام و هـو عاقبته و 

مـا یـؤول إلیـه« )ابن فـارس، 				، ج	، ص 			-			( و از ایـن بـاب اسـت تأویـل 

ع می کنـد. کام بـه آن رجـو کام و آن عبـارت اسـت از عاقبـت کام و آنچـه 

پـس تأویـل کام عبـارت اسـت از بیـان آنچـه کام در نهایـت بـه آن منجـر خواهـد 

گر خـود کام  شـد. معلـوم اسـت تأویـل بیانـی اضافـه بـر داللـت خـود کام اسـت. زیـرا ا

بـر آن بیـان داللـت داشـت دیگـر نیـازی بـه تأویـل نبود. 

کتـاب العیـن هـم می نویسـد:»التأّول و التأویـل تفسـیر الـکام اّلـذی تختلـف  در 

یعنـی:  لفظه«.)خلیل بن احمـد، 	0		ق، ص		(  غیـر  ببیـان  إاّل  و الیصـح  معانیـه 

تـأّول و تأویـل توضیـح کامـی اسـت که معانی مختلف داشـته باشـد و مقصود متکلم 

روشـن نشـود جـز بـا بیانـی غیـر از لفـظ موجـود.
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کـه احتمـاالت مختلفی  کتـاب العیـن در مـورد کامـی اسـت  تأویـل از نظـر صاحـب 

کامـل نـدارد و بـرای  کـدام از آنهـا ظهـور  کام در هیـچ  در معنـای آنهـا وجـود دارد و 

تعییـن معنـای مقصـود بایـد بیانـی دیگـر ضمیمـه شـود.

پـس تأویـل از نظـر لغـت بـه معنـای برگردانـدن و ارجـاع دادن هـر چیـزی اسـت 

کام باشـد یـا برگردانـدن  بـه آنچـه مقصـود از آن شـیء اسـت اعـم از آنکـه آن شـیء 

رعیـت بـه صاحـب اختیارشـان یـا حکومـت بـه اهلـش یـا غیـر آنهـا؛ و فرقـی نمی کنـد 

از مسـیر مقصـود منحـرف  دیگـر  امـری  یـا  کام  کـه  باشـد  آن  از  بعـد  برگردانـدن  کـه 

شـده باشـد یـا هیچ گونـه انحرافـی صـورت نگرفتـه ولـی بـه خـودی خـود از رسـیدن بـه 

باشـد. بازمانـده  مقصـود 

ظاهـرش  از  را  آن  کسـی  و  باشـد  ظاهـر  امـری  در  کامـی  گـر  ا لغـت،  نظـر  از  پـس 

کـه در نهایـه  کنـد تأویـل از بـدان صـدق می کنـد. بـه همیـن جهـت اسـت  منحـرف 

می نویسـد:»المراد بالتأویـل نقـل ظاهـر اللفـظ عـن وضعـه األصلـی إلـی مایحتـاج إلـی 

تأویـل  یعنـی:  )ابن اثیـر، 				ش، ج	، ص0	(.  الّلفـظ  ماتـرک ظاهـر  لـواله  دلیـل 

کـه لفـظ از معنـای حقیقی اش بـه معنایی تغییر داده شـود که نیاز به  بـدان معناسـت 

دلیـل داشـته باشـد و بـدون آن دلیـل لفـظ از معنـای حقیقـی و ظاهـری تغییـر نکنـد.

بـه  کام  کـه  تأویـل همـان معنـی مجـازی اسـت  از معنـای  ابن اثیـر  مـراد  ظاهـرًا 

واسـطه ی قرینـه ی حالـی یـا مقالـی یـا لفظـی از معنـای حقیقـی برگردانـده می شـود و 

چنان چـه قرینـه ای نبـود کام از معنـای حقیقـی برگردانـده نمی شـد. ایـن در حقیقت 

که ظهور ثانوی، مراد اولی متکلم نیز هسـت.  کام اسـت. روشـن اسـت  ظهور ثانوی 

زیـرا خـود متکلـم، کام خویـش را بـا تکیـه بر همـان قرائن ادا کرده اسـت. در حقیقت 

خـود او کام خویـش را از اول از ظهـور اولـی و بـدوی برگردانـده اسـت نـه اینکـه کسـی 
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کام  بـه همیـن جهـت ظهـور  باشـد.  برگردانـده  معنـای ظاهـری  از  را  او  کام  دیگـر 

کـه تمـام قرائن، جهت فهم مـراد متکلم مـورد توجه قرار  متکلـم وقتـی تمـام می شـود 

گیـرد. بـدون توجـه بـه قرائـن نمی تـوان ظاهـر بـدوی را بـه متکلـم نسـبت داد. تأویل 

کـه لفـظ در یـک معنایـی ظهـور داشـته و  در ایـن مـورد همـان تفسـیر اسـت اّمـا از آنجـا 

کـه مـراد واقعـی متکلـم  گفتـه می شـود و از آن جـا  از آن ظهـور برگردانـده شـده تأویـل 

همـان معنـای تأویلـی بـوده اسـت نـه ظاهـر بـدوی کام تفسـیر گفتـه می شـود. تأویل 

کار بـرده می شـود متفـاوت  بـه ایـن معنـا بـا بطـون کام یـا آن چـه در مقابـل تنزیـل بـه 

کام نیـز مـراد متکلـم اسـت. اسـت، زیـرا در آن دو ظاهـر بـدوی 

تأویل در آیات قرآن.  

کار رفتـه اسـت. در برخـی از ایـن آیـات بـا  کریـم در 		 آیـه بـه   لفـظ تأویـل در قـرآن 

توجـه بـه مـورد اسـتعمال، معنـی تأویـل هـم معلوم و روشـن شـده اسـت ولـی در موارد 

کـرد. مـا در  دیگـر بـا توجـه بـه مـورد اسـتعمال نمی تـوان معنـای تأویـل را مشـخص 

اینجـا سـعی می کنیـم بـا بیـان مـوارد اسـتعمال لفـظ تأویل در قـرآن، معنـای تأویل در 

کـه ظاهـر اسـت بیـان کنیـم. کریـم را تـا حـدودی  آیـات قـرآن 

تأویل های حضرت یوسف؟ع؟ .   .  

که در آنها حضرت یوسـف؟ع؟ برای برخی   آیاتی در سـوره ی یوسـف آمده اسـت 

کـرده اسـت و خداونـد سـبحان از آن تأویل هـا بـا عنـوان علم  رؤیاهـا تأویل هایـی ذکـر 

کـه آن عطـای خداونـد متعـال بـه  کـرده و فرمـوده اسـت  بـه تأویـل احادیـث تعبیـر 

حضـرت یوسـف؟ع؟ اسـت.
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در یکـی از ایـن آیـات، رؤیـای دو زندانـی ذکـر شـده و تأویـل حضـرت یوسـف؟ع؟ 

نسـبت بـه آن دو رؤیـا نقـل گردیده اسـت خداوند متعال ایـن دو رؤیا و تأویل حضرت 

یوسـف؟ع؟ را بـه ایـن صـورت حکایـت می کنـد:

ْعِصـُر َخْمـرًا َوقاَل اآلَخـُر ِإّنِی 
َ
راِنـی أ

َ
ـی أ َحُدُهمـا ِإّنِ

َ
ـْجَن َفَتیـاِن قـاَل أ >َوَدَخـَل َمَعـُه الّسِ

ِویِلـِه< )یوسـف، 		( یعنی: 
ْ
ــْئنا ِبَتأ یـُر ِمْنـُه َنـّبِ کُل الّطَ

ْ
ِسـی ُخْبـزًا َتـأ

ْ
ْحِمـُل َفـْوَق َرأ

َ
راِنـی أ

َ
أ

گفـت: مـن در خـواب دیـدم  دو جـوان بـا یوسـف؟ع؟ وارد زنـدان شـدند یکـی از آن دو 

آن  از  پرنده هـا  و  بـر سـر خـود می بـرم  نـان  گفـت: دیـدم  و دیگـری  شـراب می سـازم 

کـن. می خورنـد مـا را از تأویـل رویـای خویـش اخبـار 

حضرت یوسف؟ع؟ آن دو رؤیا را به این صورت تأویل می کند:

یُر  کُل الّطَ
ْ
ّما اآلَخُر َفیْصَلُب َفَتأ

َ
ُه َخْمرًا َوأ َحُدکما َفیْسِقی َرّبَ

َ
ّما أ

َ
ْجِن أ >یا صاِحـَبی الّسِ

ـِذی ِفیـِه َتْسَتْفِتــیاِن< )یوسـف، 		( یعنـی: ای دو مصاحـب 
َ
ْمـُر اّل

َ
ـِضی األ ِسـِه قـُ

ْ
ِمـْن َرأ

زندانـی مـن، امـا یکـی از شـما صاحـب خود را شـراب دهـد و آن دیگری بـه دار آویخته 

کـرده  کـه شـما دو نفـر از آن اسـتفتاء  می شـود و پرنده هـا از سـرش می خورنـد. امـری 

بودیـد مـورد حکـم و قضـای الهـی قـرار گرفته اسـت.

کـه در خـواب بـرای دو شـخص اتفـاق افتـاده  درایـن دو آیـه از دو واقعـه و جریـان 

که با الفاظی بیان شـده اسـت. معنای  حکایت شـده اسـت؛ یعنی دو واقعه ای اسـت 

خ داده در خـواب حکایـت می کنـد. معلـوم اسـت مـراد  ظاهـری ایـن الفـاظ از واقعـه ر

کـه در رؤیـا اتفـاق می افتـد بـه طـور معمـول غیـر از آن  و مقصـود از حادثـه و واقعـه ای 

گزارش  که از آن  که بر آن داللت دارد. یعنی در این دو رؤیا، واقعه ای  حقیقتی است 

که باالی  کردن و خوردن پرندگان از نانی  شـده اسـت عبارت اسـت از شـراب درسـت 
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سـر حمـل می شـده اسـت. ایـن امـر در رؤیـای صادقـه از واقعیـت و حقیقـت دیگـری 

ایـن حادثـه  گـری  کـه مـراد و مقصـود همـان اسـت. ولـی حکایـت  حکایـت می کنـد 

کـس بـدون داشـتن علـم  کـه هـر  و واقعـه از آن حقیقـِت مقصـود بـه صورتـی نیسـت 

که در سـوره ی یوسـف؟ع؟ تصریح  گاهی داشـته باشـد بلکه همان طور  تأویل بدان آ

شـده اسـت علـم بـه تأویـل رؤیـا از ناحیـه ی خداونـد متعـال بـه حضـرت یوسـف؟ع؟ 

داده شـده اسـت. 

حاِدیِث< )یوسف، 	( یعنی: و 
َ
ِویِل األ

ْ
ــُمک ِمْن َتأ ک َویَعّلِ >َوکذ ِلک یْجَتِبــیک َرّبُ

ایـن چنیـن پـروردگارت تـو را برگزیـد و تأویل احادیث را بـه تو تعلیم داد.

گـر کسـی دیگر عین همیـن وقایع  کـه در اینجـا قابـل توجـه اسـت اینکـه ا نکتـه ای 

کـه حضـرت یوسـف؟ع؟ در  کـه چنیـن امـری  گفـت  را در خـواب ببینـد آیـا می تـوان 

کـرد بـرای او هـم اتفـاق می افتد؟ به نظر نمی رسـد کسـی از این  ارتبـاط بـا آن دو بیـان 

کلـی بکنـد  جریـان و واقعـه و وقایعـی نظیـر آن بتوانـد اسـتنباط ضابطـه و قاعـده ای 

و نسـبت بـه جریانهـای مشـابه چنیـن حکمـی بکنـد، بلکـه بایـد علـم بـه آن از طریـق 

اسـت  زیـرا ممکـن  برسـد  اشـخاص  بـه  اسـت  قـرار داده  کـه خداونـد متعـال  خاصـی 

حـاالت اشـخاص و خصوصیـات مکانـی و زمانـی در تأویـل تاثیـر مهمی داشـته باشـد.

کـه تأویـل رؤیـا در آن واقع شـده رؤیایی اسـت  در سـوره ی یوسـف جریـان دیگـری 

کـه پادشـاه مصـر دیـده بـود و آن این بـود که: 

کُلُهّنَ َسـْبٌع ِعجاٌف َوَسـْبَع ُسـْنُبات 
ْ
ری َسـْبَع َبَقرات ِسـمان یأ

َ
ـی أ >َوقـاَل الَمِلـک ِإّنِ

گاو  گفـت مـن در خـواب هفـت  َخـَر یاِبسـات< )یوسـف، 		( یعنـی: پادشـاه 
ُ
ُخْضـر َوأ

گاو الغـر را خوردند و هفت خوشـه ی سـبز دیدم با هفت خوشـه  کـه هفـت  فربـه دیـدم 
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خشک.

کرد: حضرت یوسف؟ع؟ این رؤیا را به این صورت تأویل 

ِمّمـا  َقِلیـًا  ِإاّل  ُسـنُبِلِه  ِفـی  َفـَذُروُه  َحَصْدُتـْم  َفمـا  بـًا 
ْ
َدأ ِسِنــیَن  َسـْبَع  َتْزَرُعـوَن  >قـاَل 

َقِلیـًا ِمّمـا  ِإاّل  َلُهـّنَ  ْمُتـْم 
َ

َقّد کْلـَن مـا 
ْ
َبْعـِد ذ ِلـک َسـْبٌع ِشـداٌد یأ ِتـی ِمـْن 

ْ
ُثـّمَ یأ کُلـوَن؛ 

ْ
َتأ

ِتـی ِمـْن َبْعـِد ذ ِلـک عـاٌم ِفیـِه یغـاُث الّنـاُس َوِفیـِه یْعِصـُروَن )یوسـف، 
ْ
ُتْحِصُنوَن؛ُثـّمَ یأ

گفـت: هفـت سـال پشـت سـر هـم می کاریـد و آنچـه درو می کنیـد بـا  		-		(. یعنـی: 

خوشـه اش نگـه می داریـد جـز مقـدار کمی که می خورید سـپس سـالی می آید که در آن 

سـال مـردم یـاری و حمایـت مـی شـوند و بـاران بـه ایشـان می رسـد.

کـه از  گرفتـه امـری نیسـت  کـه صـورت  در ایـن واقعـه هـم روشـن اسـت تأویلـی 

کـه مـراد مدلـول واقعـی و  کـرد و معلـوم اسـت  را اسـتخراج  الفـاظ بتـوان آن  داللـت 

اسـت.  نبـوده  آن هـم  الفـاظ  حقیقـی 

یـا  ج تحقـق پیـدا می کنـد  از رؤیاهـا عینـًا در خـار کـه برخـی  ایـن در حالـی اسـت 

کـه بایـد طبـق آن عمـل نمایـد ماننـد  دسـتوری در رؤیـا بـرای پیامبـری داده مـی شـود 

رؤیـای حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در ذبـح فرزنـدش اسـماعیل؟ع؟ .

ذَبــُحک< 
َ
أ ــی  ّنِ  

َ
أ الَمنـاِم  ِفــی  ری 

َ
أ ــی  ِإّنِ ُبــَنی  یـا  قـاَل  ــْعی  الّسَ َمــَعُه  َبــَلَغ  >َفَلّمـا   

غ و رشـد رسـید حضـرت ابراهیـم  کـه بـه سـن بلـو )الصافـات، 	0	( یعنـی: پـس آنـگاه 

می کنـم. ذبـح  را  تـو  کـه  دیـدم  خـواب  در  مـن  همانـا  فرزنـدم  گفـت: 

مسـلمًا در ایـن رؤیـا تاویلـی وجـود نـدارد و مـراد، مدلـول همیـن الفـاظ اسـت که به 

زبـان جاری شـده اسـت.

مرحـوم محـدث نـوری از رسـاله ی »الفیـض اإللهـی« ابن سـینا ایـن مطلـب را در 
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اقسـام رؤیاهـا بـه ایـن صـورت نقـل می کنـد:»و قـد یصـدق المنامـات تـارًة بـأن یـری 

األمـر علـی مـا هـو علیـه و بـه صورتـه مـن غیر حاجة إلـی تعبیـر و تأویل و تـارًة بأن یری 

کیـات قریبـة من الشـیء جـّدًا و رّبما  کانـت بمحا کیـًا للشـیء و هـذا یتفـاوت فربمـا  محا

کیـات بعیـدة؛ و هـذه یحتـاج فیهـا إلـی تعبیـر و تأویـل« )محـدث نـوری،  کانـت بمحا

گونه انـد: اول آنکـه امـر را بـه  				ش، ج	، ص			(. یعنـی: رؤیاهـای صـادق دو 

همـان صـورت واقعـی خـودش ببینـد بـدون اینکـه نیـازی بـه تعبیـر و تأویـل داشـته 

کنـد و ایـن قسـم مختلـف  کـه از امـر واقعـی حکایـت  باشـد؛ دوم آنکـه امـری را ببینـد 

گاهـی دور و ایـن  کننده هـا جـّدًا نزدیـک بـه آن وا                                                                                قـع هسـتند و  گاهـی حکایـت  اسـت 

قسـم نیـاز بـه تعبیـر و تأویـل دارد.

کـه خـود رؤیـا عینًا مـراد و مقصود نبوده باشـد  پـس وقتـی رؤیـا نیـاز بـه تأویـل دارد 

کـه ارتبـاط آن معنـا بـا ظاهـر رؤیـا  بلکـه مـراد واقعـی از آن رؤیاهـا امـر دیگـری اسـت 

ضابطـه و قاعـده خاصـی نـدارد و مـراد تأویلـی از این گونـه رؤیاهـا را تنها کسـانی اطاع 

کـه خداونـد متعـال علـم تأویـل احادیـث را بـه ایشـان عطـا فرمـوده باشـد. دارنـد 

کار رفتـه اسـت رؤیـای حضـرت یوسـف؟ع؟  کـه در آن تأویـل بـه  آیـه ی دیگـری 

که او را سـجده می کنند  که در خواب یازده سـتاره و آفتاب و مهتاب را می بیند  اسـت 

)یوسـف، 	(.

بعـد از اینکـه مدتـی از ایـن قضیـه می گـذرد و حضـرت یوسـف؟ع؟ بـه سـلطنت 

مصـر می رسـد و پـدر و مـادر و بـرادران بـر حضـرت یوسـف؟ع؟ وارد می شـوند و همـه 

در مقابـل او بـه سـجده می افتنـد، بعـد از ایـن جریـان حضـرت یوسـف؟ع؟ بـه پـدرش 

می گویـد: 
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ی َحّقــًا< )یوسـف، 00	( یعنی:  ِویـُل ُرْؤیـای ِمـْن َقْبـُل َقـْد َجَعَلهـا َرّبِ
ْ
َبـِت هــذا َتأ

َ
>یـا أ

کـه پـروردگارم آن را حـق قـرار داد. ای پـدر، ایـن تأویـل رؤیـای قبلـی مـن بـود 

کـردن خورشـید و مـاه و یـازده سـتاره بـه سـجده ی  در ایـن آیـه ی شـریفه، سـجده 

پـدر و مـادر و یـازده بـرادر تأویـل شـده اسـت و معلـوم اسـت مـراد واقعـی و حقیقـی از 

کـردن پـدر ومـادر و بـرادران بـوده  رؤیـای حضـرت یوسـف؟ع؟ همیـن جریـان سـجده 

کـه بـه آن صـورت بـرای حضـرت یوسـف؟ع؟ در خـواب نشـان داده شـده بـود  اسـت 

کـه خـدای تعالـی برایـش  و ایـن معنـا را حضـرت یوسـف؟ع؟ بـا توجـه بـه علـم تأویلـی 

از  ایـن جریـان و پیـش  ع  از وقـو کـرده اسـت و پیـش  بـود اطـاع پیـدا  عطـا فرمـوده 

گاهـی از تأویـل خوابهـا، آن رؤیـا بـرای حضـرت یوسـف؟ع؟ معنـای خـاص و  علـم و آ

مشـخصی نداشـت.

تأویل در قضایای حضرت موسی؟ع؟ و خضر؟ع؟ .   .  

حضـرت  میـان  کـه  اسـت  قضایایـی  قـرآن  در  رؤیـا  اسـتعمال  دیگـر  مـوارد  از   

موسـی؟ع؟ و خضـر؟ع؟ وارد شـده اسـت. قضیـه اول اینکـه حضـرت موسـی؟ع؟ بـه 

همـراه حضـرت خضـر؟ع؟ سـوار کشـتی می شـوند و حضـرت خضـر؟ع؟ بـدون اینکه از 

صاحـب کشـتی اجـازه بگیـرد کشـتی را سـوراخ می کنـد و حضـرت موسـی؟ع؟ اعتراض 

کنـی؟! کشـتی را غـرق  کـردی می خواهـی اهـل  کـه  کار زشـتی  کـه بـا ایـن  می کنـد 

حضـرت  می کننـد،  برخـورد  پسـری  بـه  مسـافرت  ادامـه ی  در  دوم:  قضیـه ی 

خضـر؟ع؟ بـدون اینکـه چیـز ناشایسـتی از آن پسـر سـر بزنـد او را می کشـد در اینجـا نیـز 

گناه را کاری ناشایسـت می شمارد. حضرت موسـی؟ع؟ اعتراض می کند و کشـتن بی 

قضیـه ی سـوم: در ادامـه بـا هـم بـه قریه ای می رسـند و از اهل قریـه طعامی طلب 
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می کننـد و اهـل قریـه از اطعـام آنهـا دریـغ می کننـد موسـی؟ع؟ و خضـر؟ع؟ در آنجـا 

کـه در شـرف خـراب شـدن و فـرو ریختـن اسـت. آنهـا  دیـواری را مشـاهده می کننـد 

دیـوار را تعمیـر می کننـد تـا فـرو نریزد. حضرت موسـی؟ع؟ باز هم اعتـراض می کند که 

کـردی، برای ایـن کارت مزد  چـرا بـدون هیـچ گونـه مـزدی، دیـوار ایـن مـردم را تعمیر 

.)		-		 می گرفتی.)الکهـف، 

کارها حضرت خضر؟ع؟ به موسی؟ع؟ می گوید: بعد از همه ی این 

َعَلیـِه َصْبـرًا<  َتْسَتِطــْع  َلـْم  ِویـِل مـا 
ْ
ِبَتأ ــُئک  َنّبِ

ُ
َسأ َوَبیِنـک  َبیِنـی  ِفـراُق  >قـاَل هــذا 

)الکهـف، 		( یعنـی: گفـت: اینجـا محـل جدایی من و تو اسـت بـزودی تأویل آنچه 

کنـی برایـت اخبـار می کنـم. کـه نتوانسـتی بـر آن صبـر  را 

کـه جهـت سـوراخ  گانـه را بـه ایـن صـورت ذکـر می کنـد  وی تأویـل قضایـای سـه 

بـوده  از غصـب و مصـادره شـدن آن توسـط سـلطان ظالـم  کشـتی حفـظ آن  کـردن 

کـه عـوض  گرفتـه بـود  کشـتن بچـه، مشـیت خداونـد بـر آن قـرار  اسـت. امـا در مـورد 

کنـد تـا از شـّر آن بچـه  ایـن بچـه فرزنـدی صالـح بـه پـدر و مـادر مؤمـن آن بچـه عطـا 

کـه مالـک آن دیـوار بچه هایی  در امـان باشـند. امـا تعمیـر دیـوار بـرای آن بـوده اسـت 

گنجـی بـرای آنهـا وجـود داشـت و حضـرت خضـر؟ع؟  یتیـم بودنـد و در زیـر آن دیـوار 

گنـج خویش را بیـرون آورند )الکهف،  کـرد تـا بچه هـا بزرگ شـوند و  آن دیـوار را تعمیـر 

.)		-		

کار اطـاق شـده اسـت و روشـن  در ایـن آیـات شـریف، تأویـل بـه هـدف و حکمـت 

کارهـای حضـرت خضـر؟ع؟ اطـاع  کـه حضـرت موسـی؟ع؟ از هـدف و حکمـت  اسـت 

کـه بعـد از هـر کاری زبـان بـه اعتراض  نداشـته اسـت و همیـن امـر هـم موجـب می شـد 
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کنـد. البتـه معلـوم اسـت هر حکمـت و هدفی  گشـوده و حضـرت خضـر؟ع؟ را سـرزنش 

ج باشـد  کـه به طور معمـول از فهم متعارف خار تأویـل نیسـت بلکـه حکمـت و هدفـی 

کـه مخفـی اسـت داشـته باشـد، عنـوان تأویـل بـه آن صـدق  و نیـاز بـه قرائـن دیگـری 

می کنـد.

تأویل به معنای عاقبت کار.   .  

 در مـورد دیگـر خداونـد متعـال، مؤمنـان را به اطاعت خدا و رسـول و اولی األمر امر 

گـر بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان دارند مـوارد اختاف و  کـه ا می کنـد و از آنهـا می خواهـد 

ع را بـه خدا و رسـول برگردانند، سـپس می فرماید: تنـاز

کار خـوب ا سـت و عاقبتی  ِویـًا< )النسـاء، 		( یعنـی: ایـن 
ْ
ْحَسـُن َتأ

َ
>ذِلـک َخیـٌر َوأ

نیکـو دارد.

در آیـه ای دیگـر، امـوری را بـه مؤمنیـن تذکر می دهـد از جمله می فرمایـد: فرزندان 

خویـش را بـه خاطـر نـاداری نکشـید، مرتکـب زنـا و قتـل نفـس نشـوید، مـال یتیـم را 

کـم فروشـی نکنیـد. پـس از این همـه اینها  نخوریـد، بـه عهـد خویـش وفـادار باشـید و 

ِویـًا< )اإلسـراء، 		-		( یعنـی: ایـن خـوب اسـت 
ْ
ْحَسـُن َتأ

َ
می فرمایـد:>ذ ِلـک َخیـٌر َوأ

و عاقبتـی نیکـو دارد.

در ایـن دو آیـه هـم معنـای تأویـل روشـن و واضـح اسـت. یعنـی مـآل و مرجـع و 

کارهـا  کارهـا بـه امـر خـوب و نیکـو اسـت. یعنـی نتیجـه و عاقبـت ایـن  بازگشـت ایـن 

کارها به  کـه از ایـن  بـرای شـما خـوب و نیکـو خواهـد بـود. بـه عبـارت دیگـر نتیجه ای 

شـما خواهـد رسـید بـه نفـع شـما خواهـد بـود و شـما از آن بهـره ای خـوب خواهیـد بـرد.

کار خوبـی از هـر  کـه هـر  هـر انسـان عاقلـی بـا تذکـر بـه ایـن نکتـه متوجـه می شـود 
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کار بـد و زشـتی از هـر  کار خـوب خواهـد بـود و هـر  کسـی سـر بزنـد نتیجـه و ثمـره ی آن 

کسـی سـر بزنـد نتیجـه و ثمـره ی آن بـد خـواه بـود. 

تأویل به معنای وقوع خارجی و عینی. . .  

َهـْل  یــْؤِمُنوَن؛  ِلَقـْوم  َوَرْحَمـًة  ُهـدی  ِعْلـم  َعلـی  ْلنـاُه  َفّصَ ِبکتـاب  ِجْئناُهـْم  >َوَلَقـْد 

ِذیـَن َنُسـوُه ِمـْن َقْبـُل َقـْد جـاَءْت ُرُسـُل 
َ
ِویُلـُه یُقـوُل اّل

ْ
ِتـی َتأ

ْ
ِویَلـُه یـْوَم یأ

ْ
یْنُظـُروَن ِإاّل َتأ

کـه  کتابـی  …< )األعـراف، 		و 		(. یعنـی: بـه یقیـن آوردیـم بـرای آنهـا  نـا ِبالَحـّقِ َرّبِ

کـه  کـه هدایـت و رحمـت اسـت بـرای قومـی  گاهـی  تفصیـل دادیـم آن را بـا علـم و آ

ایمـان می آورنـد. آنهـا تنهـا بـه تأویـل و سـرانجام آن نگاه می کنند روزی که سـرانجام 

رسـوالن  همانـا  می گوینـد:  بودنـد،  کـرده  فرامـوش  آن را  پیشـتر  کـه  آنـان  برسـد  آن 

پروردگارمـان حـق را بـرای مـا آورده بودنـد.

در آیـه ی دیگـری نیـز خداوندمتعـال سـخن از حقانیـت قـرآن می گویـد و تکذیـب 

گر راسـت می گویند همه ی دوسـتان  که ا کرده و از آنها می خواهد  کنندگان را تحّدی 

کنند و سـوره ای بـه مانند قرآن بیاورند، بعـد می فرماید:>َبْل  و یـاران خویـش را جمـع 

ِو یُلُه<. )یونـس، 		( یعنی: بلکه آنها آن 
ْ
ِتــِهْم َتأ

ْ
ُبـوا ِبمـا َلـْم یِحــیُطوا ِبِعْلِمِه َوَلّما یأ

َ
کّذ

کامـل نمی داننـد، تکذیـب می کننـد و تأویـل سـرانجام قـرآن فعـًا بـرای  کـه بـه طـور  را 

آنها نرسـیده است.

که خداوند  در این دو آیه ی شریفه، سخن از واقعیات و حقایق و ُمجازاتی است 

متعـال بـرای اعمـال انسـانها در عالمـی دیگـر یـا در همیـن عالـم قـرار داده اسـت و در 

کافـران از آن چه فعًا مشـهود آنها  کـرده اسـت امـا از آنجـا که  آیـات قرآنـی از آنهـا اخبـار 

گاهـی کامـل ندارنـد، قـرآن را تکذیـب می کننـد. ایـن در حالی اسـت که وقتی  نیسـت آ
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عاقبـت امـر فـرا رسـد آنهـا خواهنـد دید آنچـه قرآن فرموده بود، حق اسـت و سـرانجام 

کارهـای خویـش را بـه روشـنی شـهود خواهنـد کرد و تـازه آنجا متوجه خواهند شـد که 

نبایـد بـی جهت قـرآن را تکذیـب می کردند. 

معلـوم اسـت در ایـن آیـات هـم ماننـد آیـات قبلـی »تأویـل« بـه معنـای سـرانجام و 

کار رفتـه اسـت. البتـه  کـردار انسـانی بـه  کام، بلکـه افعـال و  عاقبـت و مـآل سـخن و 

ایـن سـرانجام و عاقبـت سـخن و افعـال انسـانی به گونه ای نیسـت که بـرای همگان 

کـه خالـق همـه ی عوالـم اسـت ایـن  روشـن و واضـح بـوده باشـد امـا خداونـد متعـال 

کـرده اسـت  نتایـج و آثـار و عواقـب را بـرای آن امـور قـرار داده و آنهـا را در قـرآن بیـان 

کـه وقـت عملـی شـدن آنها فرا می رسـد  ولـی منکـران آن را تکذیـب می نماینـد و آنـگاه 

کـه عاقبـت امرشـان بـه کجا ختم شـد و این در حالی اسـت که  تـازه متوجـه می شـوند 

همـه ی راههـا بـه نهایـت رسـیده و دربهـا بسـته شـده و هیـچ راه بازگشـتی بـرای آنهـا 

باقـی نمانده اسـت.

تأویل در متشابهات. . .  

کـه واژه ی تأویـل در آن معرکـه آراء اسـت، آیـه ی شـریفه ای در   مهمتریـن مـوردی 

سـوره ی آل عمـران می باشـد خداونـد متعـال در ایـن آیه پس از تقسـیم آیـاِت قرآن به 

محکـم و متشـابه، می فرماید:

َخـُر 
ُ
َوأ الکتـاِب  ّمُ 

ُ
أ ُهـّنَ  ُمْحــکماٌت  آیـاٌت  ِمْنـُه  الکتـاَب  َعَلیـک  ْنـَزَل 

َ
أ ـِذی 

َ
اّل >ُهـَو 

ِبُعـوَن ما َتشـاَبَه ِمْنـُه اْبِتغاَء الِفْتَنـِة َواْبِتغاَء  ِذیـَن ِفـی ُقُلوِبِهـْم َزیـٌغ َفیّتَ
َ
ّمـا اّل

َ
ُمَتشـاِبهاٌت َفأ

نا  کــّل ِمْن ِعْنِد َرّبِ ِویَلـُه ِإاّل اهَّلُل َوالّراِسـُخوَن ِفـی الِعْلِم یُقوُلوَن آَمّنا ِبِه 
ْ
ِویِلـِه َومـا یْعَلـُم َتأ

ْ
َتأ

کتـاب را بـر تـو نـازل  وُلـوا ااْل ْلبـاِب<. )آل عمـران، 	( یعنـی: اوسـت آنکـه 
ُ
کـُر ِإاّل أ

َ
َومـا یّذ
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کـه آنهـا اصـل کتاب اند و بخشـی دیگر متشـابه  کـرد بخشـی از آن آیـات محکـم اسـت 

اسـت. پـس آنان کـه در قلبهایشـان انحـراف اسـت، بـه دنبـال آیـات متشـابه می رونـد 

کـه تأویـل آن را نمی دانـد جـز خـدا و  کننـد در صورتـی  کتـاب را تأویـل  کـرده و  تـا فتنـه 

راسـخان در علـم می گوینـد: همـه ی آن از جانـب خداسـت و جز صاحبـان عقل متذکر 

نمی شـوند.

در این آیه ی شریفه، اموری مورد بحث است:

اول: معنای محکم و متشابه

که هیچ راه نفوذی در آن برای امر دیگری نباشـد و در مورد   محکم امری اسـت 

کـه معنایـش روشـن و واضـح باشـد بـه  کامـی اسـت  کام هـم روشـن اسـت محکـم 

کـرد. البتـه معلوم اسـت  کـه بـه هیـچ وجـه نتـوان در داللـت آن شـک و تردیـد  صورتـی 

ع لـه و معنـای حقیقـی الفـاظ را بـه  کـه مخاطـب هـم موضـو داللـت وقتـی تـام اسـت 

کامـل داشـته باشـد.  خوبـی بدانـد و هـم از چگونگـی داللـت افـرادی و ترکیبـی اطـاع 

کـه  کامـل معنـای حقیقـی الفـاظ یعنـی آن واقعیتـی  گـر مخاطـب، شـناخت  بنابرایـن ا

ایـن الفـاظ بـه صراحـت یـا ظهـور از آن حکایت می کنند، نداشـته باشـد در این صورت 

کامـل از آن حقیقـت  گـر شـناخت  کام بـرای او متشـابه خواهـد بـود. و همیـن طـور ا

داشـته باشـد ولـی وضـع ایـن لفظ بـرای آن معنا را نداند در این صـورت نیز کام برای 

او متشـابه خواهـد بـود.

اضافـه بـر ایـن، نکتـه ی قابـل تاّمل دیگری که در این خصـوص توجه به آن الزم 

اسـت اینکـه ممکـن اسـت متکلمـی بـرای اینکـه مـراد خویـش را از دسـت رس برخـی 

محفـوظ بـدارد عنایـات و قرائـن ویـژه ای نسـبت بـه افـرادی خـاص قرار دهـد که تنها 
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آنهـا بـه مـراد او پـی ببرند.

بـه نظـر می رسـد در تقسـیم آیـات قـرآن بـه محکـم و متشـابه هـم همیـن امـر مـورد 

کـه برخی از آیـات قرآن را به عمد متشـابه قرار داده  توجـه خداونـد متعـال بـوده اسـت 

تـا مـردم را بـه سـوی عـده ای خـاص سـوق دهـد. پـس مـراد خداوندمتعـال از آیـات 

کـه از نـور علـم و عقل بهره مند هسـتند  کـه محکمات انـد بـرای آنـان  قرآنـی قسـم اول 

اشـخاص  بـه  نسـبت  قرآنـی  آیـات  محکمـات  گرچـه  ا نیسـت  تردیـد  و  شـک  جـای 

متفـاوت اسـت و بسـتگی بـه بهره منـدی آنهـا از نـور علـم و معرفـت و ایمـان وعمـل و 

ک دارند  تسـلیم و تعبـد آنهـا دارد ولـی همـه ی عقـا در فهـم یک عـده از حقایق اشـترا

کـه نیـاز بـه تذکـر و یـاد آوری هـم ندارنـد.  امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت 

کـت و تباهـی مـردم در متشـابه  کـه ها در حدیثـی امـام صـادق؟ع؟ تذکـر می دهـد 

ع بـه اوصیـا بکننـد دسـت بـه تأویـل آنهـا می برنـد  قـرآن اسـت آنـان بـدون اینکـه رجـو

ک می شـوند. و از آنچـه پیامبـر؟ص؟ دسـتور فرمـوده دوری می کننـد و در نتیجـه هـا

یْعِرُفـوا  َلـْم  َو  َمْعَنـاُه  َعَلـی  یِقُفـوا  َلـْم  ُهـْم  ّنَ
َ
أِل اْلُمَتَشـاِبِه  ِفـی  ـاُس  الّنَ َهَلـک  َمـا  »ِإّنَ

َلِة 
َ
ْنُفِسـِهْم ِبآَراِئِهـْم َو اْسـَتْغَنْوا ِبَذِلـک َعـْن َمْسـأ

َ
 ِمـْن ِعْنـِد أ

ً
ِویـا

ْ
َحِقیَقَتـُه َفَوَضُعـوا َلـُه َتأ

	0		ق،  نـوری،  )محـدث  ُظُهوِرِهـم«  َوَراَء  اهَّلِل؟ص؟  َرُسـوِل  َقـْوَل  َنَبـُذوا  َو  ْوِصیـاِء 
َ ْ
األ

ک شـدند. زیـرا معنـای آن را  ج		، ص			(. یعنـی: مـردم در ارتبـاط بـا متشـابه هـا

ندانسـتند و حقیقـت آن را نشـناختند و بـرای آن از پیـش خـود و بـه آرای خـود تأویـل 

نیـاز سـاختند و سـخن رسـول  بـی  از سـؤاِل اوصیـاء  را  نهادنـد و بدیـن ترتیـب خـود 

انداختنـد. را پشـت سـر  خـدا؟ص؟ 

و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ حکمـت جعل متشـابه را به صورت روشـن بیـان می کند:»ُثّمَ 
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ُلـوَن ِمـْن  َفِتـِه ِبَخْلِقـِه َو ِعْلِمـِه ِبَمـا یْحِدُثـُه اْلُمَبّدِ
ْ
 ِذکـُرُه ِبَسـَعِة َرْحَمِتـِه َو َرأ

َ
ِإّنَ اهَّلَل َجـّل

ْقَسـام َفَجَعـَل ِقْسـمًا ِمْنـُه یْعِرُفـُه اْلَعاِلـُم َو اْلَجاِهـُل َو 
َ
َثـَة أ

َ
َمـُه َثا

َ
کا ِمـِه َقَسـَم 

َ
کا َتْغییـِر 

َح اهَّلُل َصْدَرُه  ـْن َشـَر ـُه َو َصـّحَ َتْمییـُزُه ِمّمَ  َمـْن َصَفـا ِذْهُنـُه َو َلُطـَف ِحّسُ
َّ

 یْعِرُفـُه ِإال
َ

ِقْسـمًا ال

 
َّ

َمـا َفَعـَل َذِلـک ِلَئا اِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم َو ِإّنَ َمَنـاُؤُه َو الّرَ
ُ
 اهَّلُل َو أ

َّ
 یْعِرُفـُه ِإال

َ
ِم َو ِقْسـمًا ال

َ
ْسـا ِ

ْ
ِلل

ْهـُل اْلَباِطـِل ِمـَن اْلُمْسـَتْوِلیَن َعَلـی ِمیـَراِث َرُسـوِل اهَّلل؟ص؟ ِمـْن ِعْلـِم اْلکَتـاِب َمـا 
َ
ِعـی أ

َ
یّد

ْمَرُهْم َفاْسـَتکَبُروا َعْن 
َ
ُه أ

َّ
َلـْم یْجَعْلـُه اهَّلُل َلُهـْم َو ِلیُقوَدُهـُم ااِلْضِطـَراُر ِإَلـی ااِلیِتمـاِر ِبَمْن َوال

 َو اْغِتَرارًا ِبکْثَرِة َمْن َظاَهَرُهْم َو َعاَوَنُهْم َو َعاَنَد 
َ

زًا َو اْفِتـَراًء َعَلـی اهَّلِل َعـّزَ َو َجّل َطاَعِتـِه َتَعـّزُ

 اْسـُمُه َو َرُسوَله؟ص؟)طبرسـی، 	0		ق، ج	، ص			( یعنی: خداوند متعال 
َ

اهَّلَل َجّل

کتابـش از  گسـتردگی رحمـت و رأفتـش بـر خلـق خویـش و علمـش بـه تغییـر  بـه دلیـل 

ناحیـه ی اهـل باطـل، کامـش را سـه بخـش قرار داده اسـت:

کـه  کسـی می دانـد  تنهـا  را  را عالـم و جاهـل می شناسـد و بخشـی  از آن  بخشـی 

ذهنـی صـاف و حّسـی لطیـف و عقلـی صحیـح دارد و خداونـد بـرای پذیـرش اسـام 

کـرده اسـت و بخشـی دیگـر را جـز خـدا و ُامنـای او و راسـخان در علـم  سـینه او را فـراخ 

نمی شناسـند.

کـه بـر میراث پیامبر؟ص؟ مسـتولی شـده اند،  کـرد تـا اهـل باطـل  کار را  خداونـد ایـن 

کـه خداونـد دانـش آن را بـرای آنـان قـرار نـداده  کتـاب را نکننـد  ادعـای علـم و دانـش 

گـذار  کسـی خداونـد والیتشـان را بـه آنهـا وا اسـت و اضطـرار آنهـا را بـه پذیـرش والیـت 

کنـد… کـرده اسـت وادار 

پـس حکمـت اینکـه خداونـد متعـال بخشـی از قـرآن را متشـابه قرار داده اسـت که 

کـه بـا او در ارتبـاط هسـتند معنـای آن را نمی داننـد ایـن بـوده اسـت  جـز او و آنهایـی 

گـردن نهـادن بـر پذیـرش امامـت امامـان اهل بیت؟مهع؟کـه  کـه امـت پیامبـر؟ص؟ را بـه 
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کنـد و همیـن امـر در اثبـات حقانیـت امامـان اهـل  کتابنـد، وادار  حامـان واقعـی علـم 

کامل  کتـاب بـه طـور  کـه هیـچ کسـی جـز آنـان مدعـی داشـتن علـم  کافـی اسـت  بیـت: 

نبوده اسـت.

کار خویـش نـه تنها حقانیـت اهل بیـت پیامبر؟ص؟  پـس خداونـد متعـال بـا همیـن 

کـه علـم بـه مـراد  کـرده اسـت  کـرده اسـت بلکـه بـا همیـن امـر همـه را متوجـه  را اثبـات 

الهـی جـز از طریـق خـود او ممکـن نیسـت و کسـی که از طریـق داللت الفاظ نتوانسـت 

کـرده و از او  بـه مـراد الهـی برسـد چـاره ای نـدارد جـز اینکـه دسـت بـه درگاه او بلنـد 

کـه پیامبر؟ص؟ تنها کسـی  کـه مـراد خویـش را برایشـان بیـان کنـد. و از آنجـا  بخواهنـد 

کـه از سـوی خداونـد متعـال حامـل مـراد الهی از کامش می باشـد پـس چاره ای  اسـت 

ع به بیـان پیامبر؟ص؟وجود ندارد و  در رسـیدن بـه مـراد الهـی در آیات متشـابه جز رجو

چون نزدیکترین اشـخاص با پیامبر اسـام؟ص؟ از میان اصحاب ایشـان و عالم ترین 

آنهـا در زمـان پیامبـر؟ص؟ و بعـد از او امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ و فرزنـدان معصـوم آن 

بزرگوار؟مهع؟هسـتند پـس راه رسـیدن بـه مـراد الهـی منحصـر در اخـذ علـم و دانـش از 

آنـان و اطاعـت و پیـروی از فرامینشـان می باشـد.

ُه…<
َ
ِویل

ْ
ُم َتأ

َ
دوم: معنای تأویل در آیه ی >َوما یْعل

کجـی و  کـه در دل خویـش  آنـان  کـه  بیـان می کنـد  بـه صراحـت  آیـه ی شـریفه   

انحـراف دارنـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف شـیطانی خویـش بـه سـوی آیـات متشـابه 

قـرآن تمایـل پیـدا می کننـد تـا بـا تأویـل دلخـواه آن، خـود را حـق جلـوه دهنـد و بـا این 

کـرده و امـت پیامبـر؟ص؟ را بـه فتنه و آشـوب  کار خویـش چهـره نورانـی دیـن را تاریـک 

کـه علم تأویل آیات متشـابه تنها اختصـاص به خداوند  بکشـند. ایـن در حالـی اسـت 

متعـال دارد و بـدون ارتبـاط بـا او بـه هیـچ وجه نمی توان به مراد واقعی آیات متشـابه 
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دسـت یافت.

کـه مـراد خداونـد متعـال  پـس تأویـل در ایـن آیـه ی شـریفه متوجـه آیاتـی اسـت 

کام  در آنهـا بـرای بنـدگان خـدا مشـتبه اسـت و از طریـق داللـت ِافـرادی و ترکیبـی 

کـه مـراد از تأویل در اینجـا به یقین  نمی تـوان بـدان راه یافـت. بنابرایـن روشـن اسـت 

کام اسـت، زیـرا معنـای ظاهـری آیـه متشـابه  بیـان معنایـی غیـر از معنـای ظاهـری 

کام  واقعـی  مـراد  بـه  متشـابه  برگردانـدن  هـم  تأویـل  و  نیسـت  تعالـی  خـدای  مـراد 

کجـی و انحـراف اسـت بـا تمّسـک بـه  کـه در قلبشـان  کـه آنـان  اسـت. در اینجاسـت 

کـه بـا مـراد خداونـد متعـال در  کننـد  چنیـن آیاتـی سـعی می کننـد معنایـی از آنهـا ارائـه 

تنافـی باشـد و بـا اصـول و محکمـات آیـات دیگـر و روایـات همخوانـی نداشـته باشـد. 

کـردن پیـروان  کـه خداونـد متعـال ضابطـه ای بـرای روشـن  بـه همیـن جهـت اسـت 

کـه محکمات قرآن اصل و اسـاس معـارف و تعالیم قرآنی  پیامبـر؟ص؟ قـرار داده اسـت 

کـرد.  اسـت و نمی تـوان بـه هیـچ وجـه از آنهـا رفـع یـد 

آیـات مختلـف  بـودن  متشـابه  کـه  اسـت  ایـن  متشـابهات  در  توجـه  قابـل  نکتـه 

کـه هیـچ معنایـی بـرای آنهـا نـزد مخاطب  اسـت. تشـابه برخـی از آیـات بـه ایـن اسـت 

کسـی  کـه مقصـود از آنهـا را  وجـود نـدارد؛ نظیـر: حـروف مقطعـه در اوائـل سـور قرآنـی 

که به واسـطه ی ایشـان به مراد  گرامی اسـام؟ص؟ و آنان  جز خداوند متعال و پیامبر 

گاه نیسـتند. بـه همیـن جهـت تـا بـه حـال معنـای روشـنی از  الهـی دسـت یافتـه انـد، آ

آنهـا ارائـه نشـده اسـت. 

کـه ظاهـر آنهـا بـا معـارف  تشـابه در برخـی دیگـر از آیـات قرآنـی بـه خاطـر آن اسـت 

مـراد  نتیجـه  در  دارد،  تنافـی  هسـتند  الهـی  معـارف  و  علـوم  اسـاس  کـه  محکمـات 

خـدای تعالـی از این گونـه آیـات هـم بـرای مخاطـب معلوم نیسـت. در اینجـا نیز برای 
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کـه  ع بـه خداونـد متعـال نیسـت و آنهـا  رسـیدن بـه معنـای مقصـود چـاره ای جـز رجـو

کرده انـد جـز پیامبـر؟ص؟  گاهـی پیـدا  از مـراد الهـی در ایـن آیـات از ناحیـه ی خداونـد آ

گـر در ایـن خصـوص ضابطـه ای از سـوی خـدای  و اهل بیـت او؟مهع؟ نیسـتند. البتـه ا

تعالـی قـرار داده می شـد دیگـران هـم می توانسـتند بـا دسـتیابی بـه آن مـراد الهـی را 

کننـد؛ امـا چنیـن ضابطـه ای  کـه از ایـن سـنخ تشـابه برخوردارنـد، رفـع  در تمـام آیاتـی 

در آیـات قرآنـی و روایـات مأثـور از معصومـان؟مهع؟ دیـده نمی شـود. پـس بـا توجـه بـه 

کـه مراد از  قرائـن موجـود در آیـه ی شـریفه و تعّلـق تأویـل به متشـابهات، معلوم اسـت 

گردیـد نیسـت و تفـاوت ایـن  کـه ذکـر  تأویـل در ایـن آیـه نظیـر تأویـل در آیـات پیشـین 

کار رفتـه روشـن و واضـح اسـت و  کـه ایـن واژه در قـرآن بـه  مـورد از بقیـه ی مـواردی 

گرچـه در اصـل معنـای  نمی تـوان تأویـل در ایـن آیـه را بـا مـوارد دیگـر یکـی دانسـت، ا

ک دارنـد  کـه عبـارت اسـت از برگردانـدن و ارجـاع دادن، همـه مـوارد اشـترا عـام لغـوی 

کاربردهـای واژه ی تأویـل در قـرآن هـم تذکـر دادیـم علـم  و چنان کـه در مـوارد دیگـر 

کـه عیـن معنـای ظاهـری آنها نیسـت اختصاص به خداونـد متعال دارد و  تأویـل آنهـا 

دیگـران تنهـا بـا ارتبـاط بـا خـدای تعالـی بـه آن علـم دسـت پیـدا می کننـد. 

سوم: عرصه ی تأویل

کـه متعلـق تأویـل در آیـه ی شـریفه متشـابهات قـرآن   در بحـث قبلـی روشـن شـد 

کـه بـا یـک نظـر دیگـر متعلـق  اسـت نـه همـه ی آیـات قـرآن، امـا ایـن منافـات نـدارد 

ع تأویـل در ارتباط با  تأویـل همـه ی آیـات قـرآن بـوده باشـد. البتـه معلوم اسـت که نـو

ع تأویـل آیـات متشـابه خواهد بـود. در حدیثی فضیل  تمـام آیـات قـرآن متفـاوت از نـو

 َو َلَهـا 
َّ

َوایـِة َمـا ِمـَن اْلُقـْرآِن آیـٌة ِإال َبـا َجْعَفـر؟ع؟ َعـْن َهـِذِه الّرِ
َ
ْلُت أ

َ
بـن یسـار می گوید:»َسـأ

ِویُلـُه َو ِمْنـُه َمـا َقـْد َمَضـی َو ِمْنـُه َمـا َلْم یکْن 
ْ
َظْهـٌر َو َبْطـٌن َقـاَل َظْهـُرُه[ َتْنِزیُلـُه ]َو َبْطُنـُه َتأ
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کَما  ْمـَواِت 
َ ْ
ِویُل َشـیء یکـوُن َعَلی األ

ْ
 َمـا َجـاَء َتأ

َ
کّل ـْمُس َو اْلَقَمـُر 

َ
کَمـا َتْجـِری الّش یْجـِری 

 اهَّلُل َو الّراِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم َنْحـُن 
َّ

ِویَلـُه ِإال
ْ
ْحیـاِء َقـاَل اهَّلُل َو مـا یْعَلـُم َتأ

َ ْ
یکـوُن َعَلـی األ

َنْعَلُمُه«)صفـار، 	0		ق، ص			 و			(. یعنـی: از امـام باقـر؟ع؟ دربـاره ی روایتـی 

کـه می گویـد: هیـچ آیـه ای در قـرآن نیسـت جـز اینکـه آن را َظهـر و بطنی هسـت سـؤال 

کـردم. حضـرت فرمـود: ظهـر قـرآن تنزیـل آن و بطـن آن تأویلـش می باشـد. تأویـل 

و  آفتـاب  هم چـون  قـرآن  اسـت.  نیامـده  هنـوز  دیگـر  برخـی  و  گذشـته  آن  از  برخـی 

مهتـاب در جریـان اسـت هـرگاه تأویـل آیـه ای از قـرآن فـرا رسـد بـر مرده ها هـم همانند 

زنده هـا خواهـد بـود. خـدای تعالـی می فرمایـد:»و تأویـل آن را جـز خـدا و راسـخان در 

علـم نمی داننـد« مـا آن را می دانیـم.

کـه همـه ی آیـات قـرآن در مقابـل تنزیـل، تأویلـی  حدیـث بـه وضـوح داللـت دارد 

دارنـد. بـه نظـر می رسـد تأویـل در اینجـا غیر آن باشـد که در آیه ی شـریفه در ارتباط با 

گرچه امـام؟ع؟ در ذیل حدیث به آیـه ی مورد بحث  آیـات متشـابه مـورد نظـر اسـت. ا

گفتیـم تأویـل داشـتن آیـات متشـابه  کـه  کـرده اسـت. زیـرا همـان طـور  هـم استشـهاد 

قـرآن، منافاتـی بـا تأویـل داشـتن همـه ی آیـات قرآن حتی متشـابهات- البتـه به یک 

ع دیگـر- منافاتـی ندارد.  نـو

گاهـی راسـخان در علـم از معنـای تأویلـی همـه ی آیـات  بحـث دربـاره ی علـم و آ

قرآنـی و ظهـور آیـه ی شـریفه در انحصـار علـم تأویـل آیـات متشـابه در خداونـد متعـال 

نظیـر بحـث در ظهـور آیه در تأویل داشـتن متشـابهات و استشـهاد امـام؟ع؟ به آیه در 

تأویـل داشـتن همـه ی قرآن اسـت.

اسـتفاده  معنـا  همیـن  شـد  ذکـر  پیشـتر  کـه  آیاتـی  از  احادیـث  داللـت  از  غیـر  بـه 

ْلنـاُه َعلـی ِعْلـم ُهـدی َوَرْحَمـًة ِلَقـْوم  می شـود. ماننـد آیه:>َوَلَقـْد ِجْئناُهـْم ِبکتـاب َفّصَ
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ِذیـَن َنُسـوُه ِمـْن َقْبـُل َقـْد 
َ
ِویُلـُه یُقـوُل اّل

ْ
ِتـی َتأ

ْ
ِویَلـُه یـْوَم یأ

ْ
یــْؤِمُنوَن؛ َهـْل یْنُظـُروَن ِإاّل َتأ

.)		 و   		 )األعـراف،   >.… ِبالَحـّقِ نـا  َرّبِ ُرُسـُل  جـاَءْت 

ِو یُلُه< )یونس، 		(.
ْ
ِتـِهْم َتأ

ْ
ُبوا ِبما َلْم یِحـیُطوا ِبِعْلِمِه َوَلّما یأ

َ
کّذ >َبْل 

کـه در ایـن دو آیـه وجـود دارد تفـاوت مسـتفاد از تأویـل آنهـا اسـت بـا  امـا نکتـه ای 

گفتیـم  کـه  آنچـه روایـت بـر آن تصریـح دارد، زیـرا تأویـل در ایـن دو آیـه همـان طـور 

کـه خداونـد متعـال از آنهـا بـه عنـوان جـزای اعمـال  تحقـق حقایـق و امـوری اسـت 

کـه در مقابـل تنزیل انـد.  کـرده اسـت نـه بطـن آیـات  بنـدگان اخبـار 

چهارم: راسخان در علم عالمان به تأویل قرآن

کـه می گوینـد همـه ی قـرآن  کسـانی هسـتند   راسـخان در علـم در آیـه ی شـریفه 

اعـم از محکـم و متشـابه از سـوی خداسـت. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم بـا توجـه بـه ایـن 

آیـه در خطبـه ای می فرمایـد:

ْغَناُهُم اهَّلُل َعـِن ااِلْقِتَحاِم 
َ
ِذیَن أ

َ
اِسـِخیَن ِفـی اْلِعْلـِم ُهـُم اّل ّنَ الّرَ

َ
»َو اْعَلـْم یـا َعْبـَد اهَّلِل أ

اْلَغیـِب  ِمـَن  َتْفِسـیَرُه  َجِهُلـوا  َمـا  ِبَجْهـِل  ِإْقـَرارًا  اْلُغیـوِب  ُدوَن  اْلَمْضُروَبـِة  ـَدِد  الّسُ َعَلـی 

ِباْلَعْجـِز َعـْن  اْعِتَراَفُهـْم  َمـَدَح اهَّلُل  َقـْد  َو  َنـا  َرّبِ ِعْنـِد  ِمـْن  کّل  ِبـِه  ـا  آَمّنَ َفَقاُلـوا  اْلمْحُجـوِب 

اْلَبْحـَث  ْفُهـُم  یکّلِ َلـْم  ِفیمـا  ـَق  َعّمُ الّتَ َتْرکُهـُم  ی  َسـّمَ َو  ِعْلمـًا  ِبـِه  یِحیُطـوا  َلـْم  َمـا  َتَنـاُوِل 

کْنِهـِه ُرُسـوخا« )عیاشـی، بی تـا، ج	، ص			(. یعنـی: بـدان ای بنـده ی خـدا  َعـْن 

کـه  کـه خداونـد آنهـا را از فـرو رفتـن در عمـق غیوبـی  راسـخان در علـم کسـانی هسـتند 

کـرده اسـت و آنـان بـه آن چـه از تفسـیر غیـب  بـر آنهـا حجـاب انداختـه شـده بـی نیـاز 

کـرده و می گوینـد: »همـه از سـوی پروردگار ماسـت و ما به  محجـوب نمی داننـد، اقـرار 

همـه ی ایمـان داریـم« و خداونـد آنهـا را بـه خاطـر اعتـراف بـه ناتوانی شـان از رسـیدن 
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کـرده و تـرک تعمـق را در آنچـه پـروردگار  بـه احاطـه ی علمـی بـه غیـوب مـدح و ثنـا 

بحـث دربـاره ی آن را بـر عهـده ی آنـان نگذاشـته رسـوخ در علـم نامیـده اسـت.

کـه از  امیرالمومنیـن؟ع؟ ، راسـخان در علـم در آیـه ی شـریفه را کسـانی می شـمارد 

کـه خداونـد علمـش را از آنهـا دریـغ کرده پرهیز می کننـد و به ناتوانی  تعمـق در امـوری 

کـه از رسـیدن  از رسـیدن بـدان اعتـراف و اقـرار می کننـد. ولـی بـا وجـود ایـن آن چـه را 

کـرده و آن را می پذیرنـد. پـس در  بـه آن ناتوان انـد، رّد و انـکار نمی کننـد بلکـه اقـرار 

کـه خـود را دربـاره ی آنچـه خـدا  کسـانی هسـتند  بـاب متشـابهات، راسـخان در علـم 

کـه تکّلف به  علمـش را بـه آنهـا نـداده بـه تکلـف نمی اندازنـد. البته باید توجه داشـت 

کرده باشـد درسـت  که خدا ابزار و زمینه ی رسـیدن به آن را برای انسـان مهیا  چیزی 

کـرده اسـت تاش و  کـه خـدا مهیـا  اسـت و بایـد انسـان بـرای رسـیدن بـه آن از طریقـی 

کـه خدا به عمد ابزار رسـیدن بـه آن را نداده باشـد یا  گـر امـری باشـد  کنـد امـا ا کوشـش 

اصـًا ابـزاری در واقـع بـرای آن امـکان نداشـته باشـد تکلـف در ایـن مـورد حاصلـی جـز 

سـرگردانی، حیـرت و از بیـن بـردن نیـرو و توانایـی نخواهـد داشـت. 

در حدیثـی دیگـر امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:»إّن اهَّلل خـّص عبـاده بآیتیـن مـن 

 َلـْم یْؤَخـْذ 
َ
کتابـه أن الیقولـوا حّتـی یعلمـوا و الیـرّدوا مـا لـم یعلمـوا قـال اهَّلل عزوجـّل >أ

< )األعـراف، 		( و قـال >َبـْل   اْلَحـّقَ
َّ

ْن ال یُقوُلـوا َعَلـی اهَّلِل ِإال
َ
َعَلیِهـْم ِمیثـاُق اْلکتـاِب أ

کلینـی،  		(<)شـیخ  )یونـس،  ِویُلـُه 
ْ
َتأ ِتِهـْم 

ْ
یأ َلّمـا  َو  ِبِعْلِمـِه  یِحیُطـوا  َلـْم  ِبمـا  ُبـوا 

َ
کّذ

	0		ق، ج	، ص		(. یعنـی: همانـا خداونـد بنـدگان خویـش را بـه دو آیـه از قـرآن 

کـه نمی داننـد انکار  کـه نمی داننـد بگوینـد و آن را  کـه چیـزی را  کـرده اسـت  مشـخص 

کـه بـر خـدا جز حق  گرفتـه نشـد  کتـاب  نکننـد. خداونـد می فرماید:»آیـا بـر آنهـا پیمـان 

کـه احاطـه ی علمـی بـدان ندارنـد و  نگوینـد« و فرمود:»بلکـه تکذیـب می کننـد آن را 
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هنـوز تأویـل آن بـر ایشـان نیامـده اسـت«.

کتـاب اهَّلل، أن ال  و در حدیثـی نیـز می فرماید:»خـص اهَّلل الخلـق فـی آیتیـن مـن 

 َلـْم یْؤَخـْذ َعَلیِهـْم ِمیثـاُق 
َ
یقولـوا علـی اهَّلل إال بعلـم و ال یـردوا إال بعلـم، قـال تعالـی >أ

ُبـوا ِبمـا َلـْم یِحیُطـوا ِبِعْلِمـِه َو 
َ

کّذ < و قـال >َبـْل   اْلَحـّقَ
َّ

ْن ال یُقوُلـوا َعَلـی اهَّلِل ِإال
َ
اْلکتـاِب أ

ِویُلـُه< )عیاشـی، بی تـا، ج	، ص		(.
ْ
ِتِهـْم َتأ

ْ
َلّمـا یأ

حتـی  خلـق  همـه ی  از  خداونـد  کـه  دارد  داللـت  اطـاق  بـه  هـم  روایـت  دو  ایـن 

بـه  را  گـر چیـزی  ا و  رّد نکننـد  کـه نمی داننـد  را  راسـخان در علـم می خواهـد چیـزی 

گـر آیـه ای متشـابه  خـدا نسـبت می دهنـد حتمـًا بـه آن علـم داشـته باشـند. بنابرایـن ا

کـه  کـرد و چـون علـم بـه مـراد خداونـد متعـال متوقـف بـر آن اسـت  بـود نبایـد آن را رّد 

کـه تأویلـش از خـدای تعالـی  از ناحیـه ی خـدای تعالـی رسـیده باشـد نبایـد آن چـه را 

کنـد.  نرسـیده بـه خـدا نسـبت دهـد مگـر اینکـه از طریـق خـاص آن بـدان علـم پیـدا 

کـه حضـرت در حدیثـی دیگـر می فرمایـد:»ِإّنَ اْلُقـْرآَن ُمْحکـٌم  بـه همیـن جهـت اسـت 

ـا اْلُمَتَشـاِبُه َفُنْؤِمـُن ِبـِه  ّمَ
َ
ـا اْلمْحکـُم َفُنْؤِمـُن ِبـِه َو َنْعَمـُل ِبـِه َو َنِدیـُن ِبـِه َو أ ّمَ

َ
َو ُمَتَشـاِبٌه َفأ

ِبُعـوَن مـا َتشـاَبَه ِمْنـُه  ِذیـَن ِفـی ُقُلوِبِهـْم َزیـٌغ َفیّتَ
َ
ـا اّل ّمَ

َ
 َنْعَمـُل ِبـِه َو ُهـَو َقـْوُل اهَّلِل >َفأ

َ
َو ال

 اهَّلُل َو الّراِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم یُقوُلـوَن 
َّ

ِویَلـُه ِإال
ْ
ِویِلـِه َو مـا یْعَلـُم َتأ

ْ
اْبِتغـاَء اْلِفْتَنـِة َو اْبِتغـاَء َتأ

د؟ص؟)همـان، ج	،  اِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم ُهـْم آُل ُمَحّمَ نـا< َو الّرَ کّل ِمـْن ِعْنـِد َرّبِ آَمّنـا ِبـِه 

ص			(. یعنـی: قـرآن محکـم و متشـابه اسـت. امـا محکـم قـرآن را ایمـان می آوریـم 

و بـه آن علـم می کنیـم و جـزو دیـن می شـماریم و متشـابه را ایمـان می آوریـم و بـه آن 

ِبُعوَن ما َتشـاَبَه ِمْنـُه اْبِتغاَء  ِذیـَن ِفـی ُقُلوِبِهـْم َزیـٌغ َفیّتَ
َ
ـا اّل ّمَ

َ
عمـل نمی کنیـم و آیـه ی >َفأ

 اهَّلُل َو الّراِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم یُقوُلـوَن آَمّنـا ِبِه 
َّ

ِویَلـُه ِإال
ْ
ِویِلـِه َو مـا یْعَلـُم َتأ

ْ
اْلِفْتَنـِة َو اْبِتغـاَء َتأ

نـا< )آل عمـران، 	( داللـت بـه ایـن امـر دارد. و راسـخان در علـم آل  کّل ِمـْن ِعْنـِد َرّبِ
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محمد؟ص؟هسـتند.

در ایـن حدیـث هـم امـام صـادق؟ع؟ بـا اینکـه خـود را از راسـخان در علـم معرفـی 

می کنـد ولـی بـا وجـود ایـن در بـاب متشـابه همچـون محکـم سـخن نمی گویـد. ایـن 

کـه علمـش روی ضابطـه و قاعـده ی  کـه متشـابه امـری نیسـت  بـدان جهـت اسـت 

ع بـه خداونـد متعـال در آن نیسـت بنابرایـن  خاصـی حاصـل شـود و چـاره ای جـز رجـو

حتـی پیامبـر؟ص؟ و اوصیـاء الهـی هـم در خصـوص متشـابه چـاره ای ندارنـد جـز اینکه 

کـه بـرای آنهـا به روشـنی داده شـود  علمـش را از طریـق خـود خـدا برسـند و هـر چیـزی 

کـرده و جـزء دیـن الهـی بـه شـمار می آورنـد.  بـدان عمـل 

کـرده و به صراحـت بیان می کنـد که علم  در حدیثـی دیگـر بـه ایـن جهـت تصریـح 

تأویـل بـه تدریـج داده می شـود و یکجـا بـرای امـام و پیامبـر داده نشـده اسـت. امـام 

 َفِمْنـُه َمـا َقـْد َجـاَء َو ِمْنـُه َمـا َلـْم یِجـْئ َفـِإَذا 
ً

ِویـا
ْ
صـادق؟ع؟ می فرمایـد:»ِإّنَ ِلْلُقـْرآِن َتأ

َمـاِن« )صفـار، 	0		ق،  ـِة َعَرَفـُه ِإَمـاُم َذِلـک الّزَ ِئّمَ
َ ْ
ِویـُل ِفـی َزَمـاِن ِإَمـام ِمـَن األ

ْ
أ َوَقـَع الّتَ

گذشـته و برخـی از آن  کـه برخـی از آن  ص			(. یعنـی: همانـا قـرآن را تأویلـی اسـت 

کـه تأویل در زمـان امامـی از امامان واقع شـود امام  تـا حـال واقـع نشـده اسـت و آنـگاه 

همـان زمـان آن را می شناسـد.

واقـع  زمـان  طـول  در  و  تدریـج  بـه  قرآنـی  آیـات  تأویـل  کـه  دارد  داللـت  حدیـث 

می شـود هـرگاه تأویـل آیـه ای در زمـان امامـی از ائمـه؟مهع؟ واقـع شـود آن امـام متوجـه 

کـه تأویـل همـه ی  آن می شـود و بـدان عالـم می گـردد. بنابرایـن هیـچ لزومـی نـدارد 

کـه مـورد  کـه دارنـد در یـک زمـان بـرای همـه ی آنهایـی  آیـات قرآنـی بـا تمـام مراتبـی 

کـرم الهـی قـرار می گیرنـد، یکجـا داده شـود.  لطـف و فضـل و 
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کـه داللـت دارد خداونـد متعـال، تأویـل همـه ی قـرآن  امـا در مقابـل روایتـی اسـت 

گاهی  را بـه پیامبـر؟ص؟ آموختـه اسـت و امامـان اهل بیـت؟مهع؟ هـم از طریق او بـدان آ

کرده انـد. بریـد بـن معاویـه از امـام صـادق؟ع؟ یـا امـام باقـر؟ع؟ در تفسـیر آیـه ی  پیـدا 

ْفَضُل 
َ
ِویَلـُه ِإاّل اهَّلُل َوالّراِسـُخوَن ِفـی الِعْلِم< نقل می کند:»َفَرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ أ

ْ
>مـا یْعَلـُم َتأ

َو  ْنِزیـِل  الّتَ ِمـَن  َعَلیـِه  ْنـَزَل 
َ
أ َمـا  َجِمیـَع   

َ
َجـّل َو  َعـّزَ  اهَّلُل  َمـُه 

َ
َعّل َقـْد  اْلِعْلـِم  ِفـی  اِسـِخیَن  الّرَ

ْوِصیـاُؤُه ِمْن َبْعِدِه یْعَلُموَنُه 
َ
ِویَلُه َو أ

ْ
ْمُه َتأ کاَن اهَّلُل ِلیْنـِزَل َعَلیـِه َشـیئًا َلْم یَعّلِ ِویـِل َو َمـا 

ْ
أ الّتَ

َجاَبُهـُم اهَّلُل ِبَقْوِلِه یُقوُلوَن 
َ
ِویَلـُه ِإَذا َقـاَل اْلَعاِلـُم ِفیِهـْم ِبِعْلـم َفأ

ْ
 یْعَلُمـوَن َتأ

َ
ِذیـَن ال

َ
ـُه َو اّل

َ
کّل

نا« )شـیخ کلینی، 	0		ق، ج	، ص			(. یعنی: پس رسـول  کّل ِمـْن ِعْنـِد َرّبِ آَمّنـا ِبـِه 

کـه خداونـد متعـال تنزیـل و تأویـل قـرآن  خـدا؟ص؟ بهتریـن راسـخان در علـم اسـت 

کـه بـر پیامبـر نـازل شـود و خداونـد تأویلـش را  را بـه او آموختـه اسـت. و آیـه ای نبـود 

بـه او نیآموختـه باشـد و اوصیـای پـس از پیامبـر هـم همـه ی آن را می داننـد و آنـان 

کـه عالـم آنهـا علمـی را بـه آنهـا بگویـد خداونـد  کـه تأویـل قـرآن را نمی داننـد آنـگاه 

جـواب آنهـا را بـه ایـن صـورت بازگـو می کند: »می گوینـد به آن ایمـان آوردیم همه اش 

از سـوی پروردگار ما اسـت« و قرآن خاص و عام، محکم و متشـابه و ناسـخ و منسـوخ 

دارد؛ پـس راسـخان در علـم آن را می داننـد.

آخـر حدیـث بـه صراحـت داللـت دارد که راسـخان در علم تأویل قـرآن را می دانند 

کـه  آنـگاه….« داللـت دارد  را نمی داننـد  کـه تأویـل قـرآن  کـه »آنـان  ایـن جملـه  امـا 

کـه در آیـه ی شـریفه ایمـان به کل قـرآن را از ناحیه آنهـا نقل می کند  راسـخان در علـم 

علـم بـه تأویـل قـرآن را ندارنـد و وقتـی از ناحیـه ی عالـم بـه تأویـل مطلبـی در تأویـل 

قـرآن ذکـر شـود، آنهـا می پذیرنـد و آن را تصدیـق می کننـد. بـا توجـه بـه ایـن مطلـب 

که خداوند متعال علم به تأویل  که این حدیث شـریف هم داللت دارد  روشـن اسـت 
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قـرآن را بـه پیامبـر؟ص؟ آموختـه اسـت و او هـم بـه اوصیـای خویـش آنهـا را یـاد داده 

اسـت امـا نحـوه ی ایـن آمـوزش در روایـت بـه تفصیـل بیـان نشـده اسـت. ایـن مطلب 

کـه پیامبـر؟ص؟ و اوصیـای او؟مهع؟تأویـل قـرآن را می داننـد با روایات قبلـی هیچ تنافی 

نـدارد زیـرا آنهـا هـم داللـت نمی کرد که آنان تأویل قـرآن را نمی دانند بلکه داللت آنها 

بـر ایـن بـود که راسـخان در علـم همه ی قرآن را می پذیرند محکمات و متشـابهات را 

کـرده و بـه متشـابهات عمـل  و بـه همـه ی آنهـا ایمـان می آورنـد و بـه محکمـات عمـل 

کـدام از امامان و اوصیاء واقع شـود آن امام  نمی کننـد و تأویـل هـر آیـه ای در زمـان هـر 

گاهـی پیـدا می کنـد. پـس همـه ی این روایـات یک امر را بیـان می کند که علم  بـدان آ

بـه تأویـل قـرآن را جـز خداونـد متعـال احـدی نمی دانـد و آنان که رسـوخ در علم دارند 

بـه ایـن امـر اذعـان می کننـد و بـه آن ایمـان می آورنـد و خداونـد متعال هـم این ایمان 

ج نهـاده و تأویـل قـرآن را بـه آنهـا می آمـوزد و آنهـا بـاز هـم هـر تأویلی  و تسـلیم آنهـا را ار

کـرده و آن را می پذیرنـد. و ایـن تعلیـم  را از خداونـد متعـال فـرا می گیرنـد بـر آن عمـل 

گاه تأویلـی در زمـان امامـی  کـه هـر  گرچـه در یـک روایـت بـه ایـن صـورت بیـان شـد  ا

کـه همیـن تأویل  گاه می شـود ولـی ایـن داللـت نـدارد  واقـع شـد امـام آن زمـان بـه آن آ

کـه وقتـی  بـه پیامبـر و اوصیـای قبلـی؟مهع؟ نرسـیده اسـت. زیـرا در روایـات آمـده اسـت 

علمـی بـه امـام حاضـر می رسـد خداونـد آن را از طریـق پیامبـر و اوصیـای پیـش از او 
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کلینـی، 	0		ق، ج	، ص			(. یعنی:  ْمـُر ِإَلیَنا« )شـیخ 
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گـر بـه علـم مـا اضافـه نمی گردیـد تمـام می شـد. گفتـم: علمی به شـما اضافه می شـود  ا

کـه رسـول خـدا؟ص؟ آن را نمی دانسـت؟ فرمـود: بـدان هـرگاه علمـی اضافـه بشـود بـر 
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رسـول خدا؟ص؟عرضـه می شـود سـپس بـه امامـان می رسـد آنـگاه بـه مـا می رسـد.

کـه راسـخان در علـم مـا  گـر امامـان اهل بیـت؟مهع؟ در روایـات تصریـح می کننـد   ا

کلینـی، 	0		ق، ج	، ص			  ک: شـیخ  هسـتیم و مـا تأویـل قـرآن را می دانیـم )ن. 

شـبهه  و  شـک  جـای  و  اسـت  صحیـح  سـخنی  ص			و			(  	0		ق،  صفـار،  و 

کـه  علـم  در  راسـخان  برتریـن  و  بهتریـن  کـه  اسـت  مسـّلم  زیـرا  نـدارد  وجـود  آن  در 

محکمتریـن ایمـان و عمـل بـه علـم را دارنـد پیامبـر؟ص؟ و اوصیـای معصـوم؟مهع؟ او 

کـه در مراحلـی از رسـوخ در علـم قـرار دارند به تعلیـم آنها به آن  هسـتند و دیگـران هـم 

رسـیده اند. بلکـه در حدیثـی امـام صـادق؟ع؟ راسـخان در علـم را کسـانی می داند که 

اِسـُخوَن ِفـی اْلِعْلـِم؟ َفُقـْل: َمـْن  در علمشـان هیـچ اختافـی نباشـد.»َفِإْن َقاُلـوا: َمـِن الّرَ

کاَن َرُسـوُل اهَّلِل؟ص؟ َصاِحـَب  ک؟ َفُقـْل:   یْخَتِلـُف ِفـی ِعْلِمـِه. َفـِإْن َقاُلـوا: َفَمـْن ُهـَو َذا
َ

ال

گـر بگویند: راسـخان در علم  کلینـی، 	0		ق، ج	، ص			(. یعنـی: ا َذِلـک« )شـیخ 

کیسـت؟  گـر بگوینـد:  کـه در علمـش اختافـی نباشـد. ا کسـی  کسـانی اند؟ بگـو:  چـه 

بگـو: رسـول خـدا؟ص؟ صاحـب چنیـن امـری اسـت.

کـه  آنجـا  و  اسـت  گاه  آ خویـش  جهـل  بـه  کـه  اسـت  کسـی  علـم  در  راسـخ  پـس 

نمی دانـد سـخنی نمی گویـد و تمـام افعـال و سـخنانش همـه از علـم نشـأت می گیـرد و 

بـی علـم هیـچ حرفـی نمی زنـد و هیچ علمی را نادانسـته رّد نمی کند. بدیهی اسـت که 

گاه در گفته هایـش تناقض و تنافـی و تهافت بوجود نخواهد آمد. چنیـن کسـی هیـچ 

نتیجه گیری.  

 نتیجـه اینکـه علـم بـه تأویـل قـرآن اختصـاص بـه خداونـد متعـال دارد و او بـه هر 

کـه ایـن آمـوزش از  کسـی از راسـخان در علـم بخواهـد آن را می آمـوزد. روشـن اسـت 
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رسـول خـدا؟ص؟ شـروع می شـود و بـه امامـان معصوم؟مهع؟می رسـد و از طریـق آنهـا بـه 

کـه تأویـل متشـابه یعنـی مـراد خداونـد  دیگـران منتقـل می شـود. بنابرایـن تـا مادامـی 

متعـال از آن بـه پیامبـر؟ص؟ نرسـیده باشـد، پیامبـر؟ص؟ بـه آن ایمـان دارد ولـی بـدان 

کـرد هم خود بدان  کـه تأویـل آن را از خداونـد متعـال دریافت  عملـی نمی کنـد و آنـگاه 

ایمـان مـی آورد و عمـل می کنـد و هـم بـه دیگران یعنـی امامان معصـوم؟مهع؟ می آموزد 

کـه راسـخ در  گـر الزم بـود بـه آنـان  و امامـان نیـز بـدان ایمـان آورده و عمـل می کننـد و ا

علم انـد یعنـی اهـل علـم هسـتند و بـه علـم احترام گذاشـته و به آن عمـل می نمایند و 

کـه علـم برایشـان ارزش و احترامـی نـدارد  بـدان ایمـان دارنـد، می آموزنـد. امـا کسـانی 

گرفتـه و بـه جهـل خویـش هیـچ اقـرار نمی کننـد روشـن  و جهـل برایشـان جـای علـم را 

کـه چنیـن اشـخاصی را نمی شـود علـم آموخـت. اسـت 
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