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A B S T R A C T 
Background: In this scrutiny, it is attempted to study and explain Allameh 
Tabatabaei’s viewpoints in Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran regarding the Quran 
explanation and limiting this feature to God or other people. Al-Mizan Fi Tafsir 
Al-Quran belongs to Allameh Tabatabaei and is significant in many aspects such 
as narrative, comparative and thematic discussions. Based on Allameh’s 
viewpoint, the explanation of the objective and transcendent affairs is that it is 
surrounded by words networks; however, God has bound them to words so as 
to bring them closer to our minds. 
Findings: The proposed research is a study entitled: “A Study of Explanation of 
Allameh Tabatabai Viewpoint in Al-Mizan Interpretation” in which it is 
attempted to examine the explanation meaning and concept in terms of lexicon 
and semantics, the views of the Allameh Tabatabaei, great Shiite commentator 
as the author of Al-Mizan, should be examined. 
Conclusion: Allameh Tabatabaei does not consider explanation as a type of 
verbal signification, rather as the external facts. He concludes: “It is the fact that 
explanation is an objective matter and goes beyond word formats”. Since 
defending Quran dignity is one of the most fundamental religious duties of every 
Muslim, Islamic scholars and thinkers, including Allameh Tabatabaei who has 
made great efforts in this regard. In the proposed article, it is attempted to 
examine the thaumaturgy dimensions scientifically, eloquence and rhetoric, 
unseen news, no difference in it, its direction and the dimensions of 
thaumaturgy in all fields have been examined in a descriptive-analytical method 
with a Quranic approach and the narrative of Allameh's viewpoint. 
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 چکیده
 

 خصوص در القرآن تفسیر فی المیزان در طباطبایی عالمه دیدگاه است شده تالش پژوهش این در :زمینه

 القرآن تفسیر فی المیزان. شود تبیین و بررسی افراد، دیگر یا و خداوند نزد ویژگی این حصر و قرآن تأویل

 دارای موضوعی بحث و تطبیقی و روایی هاییبحث قبیل از متعدد جهات از طباطبایی عالمه به متعلق

 احاطه آن به الفاظ هایشبکه که است آن از متعالی و عینی امور به ناظر تأویل عالمه نظر به. است اهمیت

 .است کرده مقید الفاظ قید به ما ذهن به تقریب برای را هاآن خداوند بلکه یابد

 «المیزان تفسیر در طباطبائی عالمه دیدگاه از تأویل بررسی» عنوان با است پژوهشی کنونی تحقیق :هایافته

 مفسر هایدیدگاه معناشناسی، و لغت بعد در تأویل مفهوم و معنا بررسی ضمن است شده تالش آن در که

 .گیرد قرار موردبررسی المیزان تفسیر صاحب طباطبایی عالمه مرحوم تشیع جهان بزرگ

 داندمی خارجیه حقایق قبیل از را آن بلکه ندانسته لفظى داللت سنخ از را تأویل طباطبایى عالمه :گیرینتیجه

 از اعم قرآن، بیانات مستند که است واقعیتى تأویل،: بگوییم که است این تأویل در حق» گیردمی نتیجه

 آن الفاظ، هایقالب که است آن از فراتر و است عینى امور از تأویل. گیردمی قرار موعظه یا حکمت حکم،

 و علماء است، مسلمان فرد هر دینی وظایف تریناساسی از قرآن کرامت از دفاع ازآنجاکه. فراگیرد را

 بر سعی مقاله این در اند،کرده بسزایی هایتالش زمینه این در طباطبایی، عالمه ازجمله اسالم اندیشمندان

 عدم غیبی، خبرهای بالغت، و فصاحت علمی، ازلحاظ اعجاز ابعاد تأویل بررسی بر عالوه تا است این

 رویکرد با تحلیلی توصیفی روش به را هازمینه تمام در اعجاز ابعاد و اشآورنده جهت از آن، در اختالف

 .است قرارگرفته موردبررسی را عالمه دیدگاه روایی قرآنی

 اطالعات مقاله 

 1400دی  15 تاریخ دریافت:

 1401فروردین  19 تاریخ پذیرش:

 1401فروردین  19تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1027: آی دی مقاله
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 مقدمه

 را قرآن اصلی حقیقت تأویل طباطبائی، عالمه ازنظر

 طریق از خود باعقل ما که حصولی معارف و دهدمی تشکیل

 از شدهنازل ایمرتبه آوریم،می دست به الفاظ شبکۀ

 آیات تمام رو،ازاین. است برتر عالم در متعالی هایحقیقت

 نداشته تأویل که نیست ایآیه هیچ و است تأویل دارای قرآن

 همان قرآن عرف در تأویل ،(ره) طباطبائی عالمه ازنظر. باشد

 آن به هم قرآن مفاهیم و است خارجی حقیقت و مصداق

 عالمه دیگر، تعبیر به. گرددبرمی خارجی حقیقت و مصداق

 عینی امر به ناظر قرآن در تأویل واژه که معتقدند طباطبائی

 تصریح و تأکید وی. است کاررفتهبه معنا این در فقط و است

 و موعظه و حُکم از قرآنی، مفاهیم و حقایق همه که اندفرموده

 الفاظ قالب در که است متعالی حقیقت آن به مستند حکمت،

 عقیدتی و فکری منبع ترینمهم عنوانبه قرآن .گنجدنمی
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 مسلمانان توجّه مورد همیشه تاریخ طول در جهان مسلمانان

 هجرت از بعد اوّل سده همان از اسالم علمای. هست و بوده

 در. کردند آسمانی کتاب این آیات شرح و تفسیر به شروع

 مفاهیم و آیات تأویل از بحث همواره، تفسیری، مباحث میان

 به مفسّران نگاه نوع. است بوده مفسّران توجّه مورد قرآنی

 شد مختلف تفسیری هاینحله به تبدیل قرآن، تأویل و تفسیر

 برای یا و گوناگون مذاهب کالمی و هاینحله پیدایش در که

 شد؛ گرفته کار به مذهبی مختلف هاینحله عقاید به کمک

 مختلف علوم در مبنایی مباحث از تأویل از بحث بنابراین،

 و مستقیم تأثیر مقوله این به نگرش هرگونه که اسالمی است

 اهمیت بهباتوجه. گذاشت اسالمی خواهد علوم تمام در بنیادین

 طباطبائی عالمه حاضر، عصر شناساسالم و مفسّر آراء و افکار

 که است شایسته اسالمی، متفّکران سایر بر ایشان افکار تأثیر و

 قرآن عرف در تأویل حقیقت مورد در ایشان دیدگاه

 باعث بحث این شدن روشن نتیجۀ و گیرد قرار موردبررسی

اسالمی  مختلف علوم در عالمه پسینی افکار شدن آشکار

 عنوانبه قرآن قرآن، پدیدۀ اعجازی وجه یافتن برای .شودمی

 پدیدۀ چارچوب در بایستمی اعجازی پدیدۀ یک مصداق

 امر این. شود سنجیده و مطابقت با آن و قرارگرفته اعجازی

 سخن دیگر به اعجازی، پدیدۀ تبیین و شناسایی بر متوقف

 و امیفردی از هدایتی معارف صدور بود، همان معجزه

 زدوده قرآن اعجاز چهرۀ از غبار تاریخ و گشت نمایان سواد،بی

 سوی اندیشمندان از یادشده وجوه دیگر و نظرات نیز و شد

 .گرفت قرار نقد و موردبررسی قرآن اعجاز وجوه عنوانبه

 است کننده عاجز معنای به و فاعل اسم لغت، در . معجزه1

 سند که الطبیعۀ خارق فعلی را برای آن مسلمان اندیشمندان که

به  و اندنموده انتخاب است، بوده نبوت مدعی رسالت مثِبت و

 برای واژه این بعدها و اندبخشیده اصطالحی معنای یکآن

 هستند اعلی حد در یک ویژگی در که اموری و بشری افعال

 یک لغوی، معنای یک معجزه بنابراین است شده استعمال نیز

 منظور و است؛ دارا را عرفی معنای یک و معنای اصطالحی

 اصطالحی به معنای معجزه از مسلمان مشکلمان و اندیشمندان

 سه این بین معجزه برای شدهارائه تعاریف در گاهی که است

 .است شده خلط یادشده معنای

 معجزات خصوص در قرآن آیات اساس بر . معجزه2

 لوازم و از ضروریات عقلی ادّلۀ و موسی )ع( و عیسی حضرت

 اندداشته بیان اندیشمندان از برخی کهچنانآن و است پیامبری

 .صِرف نیست دفاعی ضرورت

 است آن آفرینی برهان و استدالل معجزه، ارائۀ . ضرورت3

 که زیرا کند؛ تأیید را مدعی نبوت ادعای صدق بتواند عقل تا

 خود اثبات برای و داشته اثباتی درون جنبۀ برهان و استدالل

 مدعی صدق بر معجزه داللت بنابراین غیر ندارند؛ به نیاز

 از عقیدۀ برخی برخالف و است عقلی و منطقی داللت نبوت،

 .ندارد اقناعی داللت معاصر اندیشمندان

و  برهان و است برهان و استدالل معجزه . ازآنجاکه4

 نیز معجزه باید فهم بوده، و درک قال همگان برای استدالل

 خاص ایعده فقط اینکه نه باشد فهم و درکقابل همگان برای

 دیگر به کنند درک را اعجازی پدیدۀ یک بودنمعجزه  بتوانند،

 .نداریم نسبی معجزۀ ما سخن

 پژوهش پیشینه -1

 در تاکنون تفسیر کنار در کریم قرآن در تأویل خصوص در

 سوی از ایگسترده و های مهمبحث وبیشکم تفاسیر همه

 مفسران. است گرفته صورت دینی علوم دانشمندان و مفسران

 تبیین درصدد زیرا اند،پرداخته تأویل مسئله به تشیع بیشتر فرقه

 :ازجمله بودند، آن تعمیم یا و قرآن تأویل حصر

 یمؤسسه قرآن، تأویل هایروش محمدکاظم، . شاکر1

 و معناشناسی هایبحث این کتاب در. ش 1388 کتاب، بوستان

 تبیین مرد دینی معرفت حوزه سه در قرآن تأویل شناسیروش

 حوزه: از اندعبارت حوزه سه این. است قرارگرفته و بررسی

 و باطنی حوزه مکاتب روایات، و آیات یعنی اسالمی، متون

 .اصول و فقه حوزه

 رضا، ستوده،: مصحح المیزان، محمدحسین، . طباطبایی،2

 ق. 1353االسالمیه، الکتب دار: تهران
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. است اسالم مقدس آیین مدارک دارترینریشه از کتاب این

 قرآن است نظیرکم خود در نوع که کوتاه نوشته این در عالمه

 و عقلی هایدیدگاه و کرده بررسی مختلف هایجنبه در را

 موقعیت کتاب این موضوع. است نموده معرفی آن را منطقی

 چه قرآن چیست، اینکه است، اسالم جهان در مجید قرآن

 همیشگی، و جهانی است کتابی دارد، مسلمانان برای ارزشی

 دیگر با آن رابطه و بشری مولود فکر نه آسمانی است وصیی

 هایدیدگاه کتاب این در عالمه مرحوم .آن اوصاف و علوم

که  این عبارت بیان ضمن و کرده ذکر را تأویل درباره متفاوت

 قرآن در که جاهایی« است تنزیل و تأویل داراى مجید قرآن»

 پیش تأویل معنى و کرده یادآوری شدهبیان تأویل خصوص در

 نظر به. است داده شرح اختالف وجوه بابیان علماء و مفسرین

 است حقائقى حقیقت یا قرآن تأویل پس»کتاب  این در عالمه

 این «است غیب مختصات از و خداست پیش الکتاب ام در که

 اسالمیه دارالکتب ازجمله مختلف ناشرین توسط کتاب

 .است منتشرشده

 و پژوهشی علمی مقاالت نیز نویسیمقاله یدرزمینه 

 موارد و خصوص تأویل در نیز حوزوی مقاالت و ترویجی

 :ازجمله است، شدهنوشته آن کاربرد

 از قرآن در تأویل زاده، چگونگی اسماعیلی . عباس1

 38 و 37 شماره 1383 قرآنی هایقرآن، پژوهش دیدگاه

 اجتماعی. هایآسیب و قرآن نامهویژه

 مفهوم به راجع ها،دیدگاه تفاوت بیان از پس نویسنده

 این در پرداخته قرآن دیدگاه از آن معناى بررسى به تأویل،

 یکبهیک کاررفتهبه آن در تأویل واژه که را آیاتى راستا

 نتیجه این به هابررسى مجموعه از و است داده قرار موردبحث

 مدلول با تأویل به راجع طباطبایى عالمه دیدگاه که رسدمى

 .است نظریات سایر از سازگارتر قرآن آیات

 مختصات لونجی، تطبیق و فاطمه حسینی قاسم . سید2

 عالمه دیدگاه برتکیه با انسان حقیقت و قرآن تأویل ماهیت

 قرآنی، دوره تأویالت پژوهشنامه آملی، دو فصلنامه زادهحسن

 .27-1 صفحه 1398 زمستان و پاییز 2 شماره ،1

 به. است آملی زادهحسن سخنان بر اساس پژوهش، این

 کند، توسّل قرآن و انسان معرفت که در کس هر ایشان، بیان

 را هستی و نظام شناسد کامل انسان یکتیبه صورت را قرآن

 .یابد او عینیّه ی صورت

 مشهدی، تأویل تکتم شاهرودی، حسینی مرتضی . سید3

 الهیات غزالی، مجله و طباطبایی عالمه دیدگاه از دین عقلی

 .(139۰ زمستان و پاییز) ۶ پیاپی تطبیقی،

 استوار قرآن آیات بر تأویل باب در طباطبایی عالمه نظریه

 امور از بلکه نیست، مفاهیم سنخ از تأویل وی عقیده به. است

 بلکه نیست، مصداقی عینیت عینیت، از وی منظور. است عینی

 دو تأویل غزالی دیدگاه در. است بودن ذهن از خارج وی، مراد

 از عبور یعنی، آن؛ اصولی معنای به که ایجنبه: دارد جنبه

 دیگری و است مرتبط قرینه وجود شرطبه قرآن ظاهری معنای

 .رؤیاست تعبیر همانند که تأویلی

 تطبیق و نیا، تحلیل مجیدی بیگلری و مهدی . مجتبی4

ابوزید،  حامد نصر و طباطبایی عالمه دیدگاه از تأویل معنای

 و فرهنگی اجتماعی مطالعات المللیبین کنفرانس اولین

 .1395دینی  پژوهش

 در نیز و تفسیر و قرآن علوم در که است مفاهیمی از تأویل

 دارد، بسیار کاربرد عرفان و فلسفه و کالم فقه، اصول حدیث،

 سوی از مختلفی آراء آن ماهیت و چیستی دیرباز در از

 تأویل یواژه فراوان نسبتاً کاربرد. است ابرازشده اندیشمندان

 علمی مناقشات طرح در متفاوت، معانی با حدیث و قرآن در

 از نه را تأویل طباطبایی عالمه. است نبوده تأثیربی آن پیرامون

 که داندمی خارجی عینی حقیقت یک را آن بلکه مفاهیم باب

 معارف از معرفتی بیان یا احکام، از حکمی تشریع سبب

 این قلمرو تأویل، فرایند بررسی با ابوزید حامد نصر. شودمی

 معتقد و داندمی وسیع بسیار قرآنی آیات تبیین در را اصطالح

 آن پیشینیان کالم از اشتباه برداشت با متأخر، دانشمندان است

 را تفسیر واژه درنتیجه و ساخته همراه تحریم و تحریف با را

 .اندنشانده تأویل جایبه
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 پژوهش مبانی -2

 تأویل

: 13۶5)شرتونی، آن بازگرداندن به چیزی، را چیزی تأویل

2۶.) 

 (.آنندراج( )اللغات غیاث. )چیزی از کردن بازگشت 

 است« اول»از  مشتق(. نظام فرهنگ. )به چیزی برگرداندن

 (.45: 1998است. )التهانوی، رجوع به معنی لغت در که

 قرآن تأویل. است رجوع معنی به اصل در تأویل کلمه

 .شودمی گرفته ازآنجا قرآن معارف که اصلی منبع و مأخذ یعنی

 که بدانیم قبالً است الزم شود واضح مطلب این آنکه برای

 شویممی متذکر و تأویل تفسیر فرق و تأویل معنای در مفسرین

 و کرده نقل گوناگونی اقوال اینجا در طباطبایی عالمه که

 فقط ایجاز، رعایت سبب به ما و اندجواب داده را هرکدام

 .کردیم ذکر را آن جواب و شایع معنی همان

 اصول علم ازنظر تأویل

 و است تفسیر مرادف اصول علم علمای نزد در تأویل

 مثالً چنانکه است قطع بدان تفسیر و مراد به ظن تأویل بقولی

 کنند بیان واحد خبر چون ظنی به دلیل را مجملی لفظ هرگاه

 کنند بیان قطعی به دلیل را آن هرگاه خوانند و مؤول را آن

 است تفسیر از اخص تأویل گفت توان و گویند؛ مفَسر

 (.45: 13۶5)شرتونی،

 بازگرداندن شرع در: آرد جرجانی. شود به تفسیر رجوع

آنکه  شرطبه است آن احتمالی به معنی ظاهر معنی از لفظ

تعالی  خدای قول مانند بیابند سنت و کتاب موافق را محتمل

 بیضه از پرنده آوردن بیرون بدان اگر« المیت من الحی یخرج»

 یا کافر از مؤمن اخراج بدان اگر و خوانند تفسیر شود، اراده

 .تأویل است شود جاهل اراده از عالم

و  کند کشف را قرآن معانی تفسیر :گوید اصفهانی راغب

 حسببه خواه و لفظ باشد حسببه خواه سازد بیان را مراد

 غریب درباره یا تفسیر و است؛ معانی در بیشتر تأویل و معنی

 شرح با مختصر که لفظ در یا است بکار رفته که بود الفاظ

با  جز و بردارد در را ایقصه که کالمی در یا و شود آشکار

 گاه و رود بکار عام تأویل گاه اما نشود؛ روشن قصه آن دانستن

 گاه و شود استعمالمطلق  انکار در گاهی که کفر مانند خاص

 معانی بین مشترک لفظ در یا و خاصۀً تعالیباری انکار در

 به تأویل و دارد تعلق روایت به تفسیر اندگفته و مختلف؛

 مقصور بر سماع تفسیر: است گفته قشیری ابونصر و درایت؛

 قومی و است؛ متعلق به تأویل آنچه در استنباط و اتباع و است

 تفسیر است، مبین رسول سنت خدا و کتاب از آنچه اندگفته

 معنی همان بر بلکه کند اجتهاد آن در که نرسد را کسی و بود

 تأویل و کرد نباید تجاوز آن از و است واردشده که حمل شود

 آالت در و ماهر خطاب به معنی عالم علمای که است چیزی

 آن از کواشی و بغوی که جماعتی و کنند استنباط علوم

به  استنباط طریق از آیه است صرف تأویل گویند اندجمله

 بود معنی چنان احتمال آیه در کهآن مابعد و ماقبل موافق معنی

 است. همین صواب شاید و نبود سنت و مخالف کتاب و

 (.335: 141۰خلیفۀ،  حاجی)

 ظاهر خالف معنای در تأویل

 اصطالحی ظاهر، خالف معنی در تأویل کلمه استعمال اوالً

 دست در دلیلی هیچ پیداشده و قرآن نزول از بعد که است

 )عبد ذکرشده قرآن در بار 1۶ که« تأویل»از  مراد که نیست

 (.17: 13۶4الباقی،

 موارد در خوب اگر بلکه ظاهر باشد، خالف معنی 

 که شودمی واضح شود تدبر قرآن در کلمه این استعمال

 مقرون اندکرده ذکر تأویل برای مفسرین که از معانی یکهیچ

 نسبتاً صحیح هاآن از ایپاره گرچه نیست، کامل صحت به

 ظاهر خالف معنی تأویل از مراد که قول این الزمه است. ثانیاً

 که دارد وجود سلسله معانی یک قرآن در که است این باشد

 چون ظاهر این و است مخالف معانی آن با آیات ظاهر

 گمراه و دین در فتنه موجب قرآن دارد، محکمات با مخالفت

 در که است این به سخن این بازگشت. شودمی مردم کردن

 منصرف وسیلهبه جز که دارد وجود آیات بین قرآن اختالفی

 به هاآن و برگرداندن ظاهری معنی از آیات از ایپاره کردن

 مرتفع کندنمی درک را معانی آن عمومی هایفهم که معنی یک
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 این شویم، ملتزم قرآن در را اختالفی چنین ما اگر .گرددنمی

 که شد خواهد باطل است، قرآن خود در که احتجاج

 اللَّهِ  غَیْرِ عِنْدِ مِنْ کَانَ وَلَوْ الْقُرْآنَ  یَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا» :فرمایدمی

 تدبر قرآن در چرا (.82/ )نساء« کَثِیرًا اخِْتلَاًفا فِیهِ لَوَجَدُوا

 زیادی اختالف بود؛ خدا جز کسی نزد از آن اگر که کنندنمی

 برسیم مطلب به اینکه خوب . برای»کردندمی مشاهده قرآن در

 یک که باشد این به آیه دو اختالف رفع اگر: بگوییم است الزم

 معنایی بگوییم و کنیم« تأویل»اصطالح به کدام آیه به را آیه

 را معنا آن کند،می داللت آن بر ظاهرش که معنایی از غیر دارد

 که آیه آن دانند،نمی( علم در راسخون مثالً و) خدا غیر کسی

 زیرا شد، خواهد ساقط از حجیت کلیبه دارد، معنایی چنین

 کنیم، پیدا توانیممی هم دیگران گفته در ما را تأویلی چنین

 بگوییم توانیممی باشد، دروغ طورقطعبه که گفتاری در حتی

 کرده اراده را گوینده راستی معنای بلکه و نیست مردا ظاهرش

 .فهمیمنمی ما که

 قرآن اعجاز

 مبحث در کالم علم هایزیرشاخه از قرآن یکی اعجاز

 معجزه، تبیین تعریف و از پس که شکلی به. 1است معجزه

 غیره؛ و آن هایویژگی آن، شرایط آن، وقوع امکان ازجمله؛

 آثار در امر این عمالً که دهندانطباق می آن بر را قرآن

 است؛ ضعیف بسیار اینکه یا و شودنمی دیده اندیشمندان

 شناختن بر سعی آن در که است علمی قرآن، اعجاز بنابراین

 معجزه، هایویژگی و با شرایط هاآن تطبیق و قرآن هایویژگی

 را قرآن اعجازی وجوه یا کنند تبیین را قرآن بودن معجزه

 2.نمایند کشف

                                                           
 بیشرتر را آن امرروزه اما دارد وجود تفسیر در هم و قرآنی علوم در بحث این البته1 

 ارجاع متکلمین به را بحث اعجاز نیز مفسرین از برخی دانندمی کالم علم در داخل

 اعجاز] بحث این تفصیل: نویسد می البیان مجمع مقدمه در طبرسی عالمه. دهند می

 خرود کتابهراى در متکلمین از بزرگان که دید اصول عقائد کتابهاى در باید را[ قرآن

 برا را قرآن اعجاز وجه کتابش در مرتضى سید بزرگوار محقق مخصوصاً و نوشتهاند

 .است نموده واضح تحقیقى و عالیترین بیان

 آن شررایط و معجرزه بررسری بره استداللی صورت به که اثری است ذکر به الزم2 

 باشرد داده تطبیق با قرآن را آن معجزه، برای مانع و جامع تعریفی ارائۀ با و پراداخته

 قرآن

 برای مشخص اسم عنوانبه جهان در امروزه قرآن واژۀ

 صفات و هانام سایر تر ازشدهشناخته مسلمانان آسمانی کتاب

 صفات و هانام از بیشتر نیز قرآن خود در واژه این. است آن

 )به بار وهشتشصت قرآن کلمه .است استعمال شده دیگرش

 این از. است آمده کتاب این خود در نحوى( مختلف حاالت

/  است. )اسراء شده اطالق نماز بر مجازات دومرتبه بار، ۶8

 الم الف و با )یعنى معرفه صورتبه نیز بار پنجاه نام این( 78

 در تعریف حرف بدون هم مرتبه شانزده و تعریف( حرف

 معنى به قرآن کلمه بار نیز دو ها،این بر اضافه آمده، خدا کتاب

. است یادشده (18و  17قرآن )قیامت /  خواندن یا و قرائت

 (.13: 13۶9رامیار،)

 که است مقدس کتاب همین در اینجا قرآن، از مقصود

 از قرآن معانی و الفاظ .دارد قرار جهانیان دسترس در اکنون

 است. خداوند جانب

 عالمه دیدگاه از تأویل -2

 فهم در است الزم شود، اشاره تأویل بحث به اینکه از قبل

 دینی معارف درک و فهم عقل در جایگاه به عالمه دیدگاه

جایگاه  دارای طباطبایی عالمه دیدگاه در عقل. داشت توجه

 مبنا این اساس بر. شودمی خاص توجه آن به و است ایویژه

 حقایق و شودنمی مادی امور در آیات منحصر حقایق درک

 مصادیق و در تأویل آن اثر که است اثباتقابل نیز ماده ماورای

 که متونی از بسیاری مبنا این اساس بر و کندمی پیدا ظهور

 قرآن آیات .شودمی گذاشته کنار دارد، مخالفت باعقل صریح

شریفه  آیه در و اندمتشابه برخی و محکم برخیتقسیم یک در

 الکتابام هُنَّ مُحْکَمَاتٌ آیَاتٌ مِنْهُ الْکِتَابَ عَلَیْکَ أَنْزَلَ الَّذِی هُوَ»

 مِنْهُ  تَشَابَهَ َما فَیَتَّبِعُونَ زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِینَ فَأََمّا مُتَشَاِبهَاتٌ وَأُخَرُ

 تو بر را( قرآن) کتاب آنکه اوست ...«تَأْوِیلِِه  وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَۀِ ابْتِغَاءَ

 مادر و اصل که هستند محکم هایآیه آن از برخی فرستاد، فرو

 هایشاندل در که آنان اما اند؛متشابهدیگر  برخی و اندکتاب

                                                                                           
 قرآن های شگفتی اظهار حول در بیشتر زمینه این در آثار اکثر ننمود یافت نگارند را

 .است چرخیده
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 کنندمی پیروی را متشابه آیات هست،[ باطل به میل و] کجی

 به( 7: )عمران »هستند ...  آیات تأویل و فتنه دنبال[ چراکه]

 طورقطعبه است معتقد عالمه. است شدهاشاره تقسیم این

 دو صورت غیر این در چراکه باشند؛ محکم باید آیات برخی

 متشابه و محکم به آیات تقسیم اینکه یکی: دارد محذور

 داللت محکم آیات وجود برتقسیم و همین نیست صحیح

 اینکه دیگر و خواهد بود محکم آیات همین کمدست و کندمی

 متشابه صورت در چراکه بود؛ خواهد لغو درآیات تعقل به امر

بود؛  خواهد فهمغیرقابل قرآن قرآن، آیات تمام بودن

 (.21: 1417)طباطبایی،

 فاعل اسم متشابه کلمه و است احکام از مفعول اسم محکم

 راه آن در فساد که چیزی یعنی لغت محکم در. است تشابه از

 کهنحویبه است؛ آیات صراحت درآیات محکم از مراد. ندارد

 در مقابل،. ندارند ابهامی نوع هیچ مدلولشان بر داللت در

 در و دارد وجود ابهام شانمعانی بر داللت در که متشابه

 محکم به ارجاع با و ندارند استقالل مدلول خود بر داللتشان

 و معنا در محکم برخالف متشابه و شودمی روشن مدلولشان

 متشابهات لفظ در تشابه علت و شودمی اشتباه مراد غیر با مراد

 بازگرداندن با و گرددبازمی مراد و مفهوم و معنا به بلکه نیست،

 محکم هستند، کتاب اساس و مرجع محکمات که به هاآن

 به محکم قرآن آیات در. گرددمی خارج تشابه از و شودمی

 هر مرجع از است عبارت لغت در ام. اندشدهتوصیف الکتابام

 توصیف از بعد ازآنجاکه و گرددبرمی آن به شیء چیزی که

 است، آمده «متَشابِهات أُخَرُ»مقابل  در الکتاب،ام به محکمات

 مبین نیز هاآن محکمات به متشابهات ارجاع با شودمی روشن

 (.31: 1417شوند؛ )طباطبایی،می

 دو به آیات این بودن متشابه که وجه کندمی بیان عالمه

 امور غیر حسی به مربوط آیات این اینکه یکی: است جهت

 و افتدمی اشتباهبه آن درک در انسان عرفی فهم و است

 به رجوع با و کند تصور آن برای معنای غیر حسی تواندنمی

 است آن دیگر جهت .شودمی برطرف اشتباه این دیگر آیات

امور  و است انسان اجتماعی زندگی به مربوط آیات برخی که

 و است تحول و تغییر حال در اجتماعی نظامبه مربوط

 و ابهام دچار هم آیات این اوضاع اجتماع تغییر بهباتوجه

 ابهام آیات محکم به رجوع با است الزم و شوندمی تشابه

 (.32: 1417شود؛ )طباطبایی، برطرف

 و محکم درباره تفسیرهای مختلفی مفسران برخی مقابل در

تأویل  را بودن متشابه اساس آنان از بسیاری. اندکرده متشابه

 مراد ظاهرشان که هستند آیاتی متشابهات معتقدند و دانندمی

 آن به خدا که است آن تأویل شان همانحقیقی مراد و نیست

 و داشتن یعنی تأویل مطلب دو دیدگاه این در اما دارد؛ علم

 بحث دو هااین کهدرحالی است؛ شده خلط هم به بودن متشابه

 اند.کرده متشابه در منحصر را تأویل دیگر سوی از جدا هستند؛

 آیات تمامی که است این عالمه دیدگاه در مهم و اساس نکته

 آیات فقط که نیست گونهو این اندتأویل دارای و متشابه محکم

 به باید اینجا در که است این حق باشند و تأویل دارای متشابه

: کندمی بیان طباطبایی عالمه .کرد علم مراجعه در راسخان

 قرآن در که این است آید،می دست ائمه به احادیث از آنچه

 را خود حقیقی مدلول که ایآیه معنای به متشابه مجید

 در اگر ایآیه هر بلکه ندارد؛ وجود ندهد، دست وجه بههیچبه

 دیگر آیات واسطهبه مستقل نباشد، خود حقیقی مدلول افاده

 ارجاع متشابه همان این، و برد پی آن حقیقی مدلول به توانمی

)طه: « استوی العرش علی الرحمن»آیه  کهچنان است؛ محکم به

 مادیت و جسمیت در ظهور ( که22 :)فجر« جاء ربک»( و 5

 ( محکم11: )شوری« کمثله شیء لیس»آیه  به ارجاع با دارند،

« آمدن»و « قرارگرفتن»از  مراد که شودمی فهمیده و شوندمی

 نتیجه. است مکانی انتقال و مکان در استقرار از غیر معنایی

 محکمات از را متشابهات باید آیات قرآن فهم در آنکه

 و فهمید به محکمات ارجاع با را متشابهات کرده، بازشناسی

تشابه؛  و احکام از جدای است دیگری بحث تأویل

 (.32: 1417)طباطبایی،

 مذاهب و فرق در که انحرافاتی اکثر است معتقد عالمه

 در فهمیو کج اشتباه جهت است، به شد ایجاد بین اسالمی

 ازجمله کالمی اختالفات از بسیاری است؛ متشابه و محکم
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 پیروی و درآیات اشتباه تأویل در ریشه الهی اسمای و اوصاف

 اهتمام متشابه آیات درباره خداوند لذا متشابه است؛ آیات از

 جوییفتنه منظورمتشابه به از پیروى از نهى در و دارد خاصی

 تأویل معنای درباره طباطبایی عالمه استاد، است. کرده تأکید

 از آرای دیگر و کندمی بررسی و برجسته را رأی چهار فقط

 (.51پیشین:  داند؛ )طباطبایی،می نخست رأی شعب

 اهللُ یعلَم تَأویلَه إلَّا ما است: )و( تفسیر) همان( )تأویل .1

 تفسیر علم راسخان در و خداوند ؛ تنها3العلم( فی الرّسخونَ و

 در راسخان از من: گفت که عباس ابن مراد و دانندمی را آن

 برای معنا این .دانممی را آن تفسیر که من است هستم این علم

 نیز( رح) االسالم امین عالمه و داشته رواج قدما میان تأویل،

 ( اما7۰1: 14۰9طبرسی، ) است؛ دانسته این معنا به را( تأویل)

 :شودمی نقد ذیل نکات به

یعلَم تَأویلَه  ما و) اساس بر باشد، تفسیر همان تأویل اگر. أ

 در راسخان و یا خدا خدا، العلم( تنها فی الرّسخونَ و اهللُ  إلَّا

 هدایت برای قرآن که حالی در بدانند، را قرآن تفسیر باید علم

 .است آمده مردم همۀ

 :است کرده امر قرآن در تدبر به را مردم سبحان خدای. ب

 طبق باآنکه (.29 ؛ )ص(آیَاتِهِ لِیَدَّبَّرُوا مُبَاَرکٌ إِلَیْکَ أَنْزَلْنَاهُ کِتَابٌ)

 .ندارند را قرآن در تدبر و فهم قدرت مردم نظریه این

 وگرنه خداست، کالم که است آن کریم قرآن ادعای.ج

 مردم برای قرآن شد؛ اگرمی یافت آن در فراوانی اختالفات

 عدم یا هماهنگی تا کنند بررسی را آن چگونه نباشد، فهمقابل

 .گردد آن روشن هماهنگی

 و تحدی نبود، مفهوم همگان برای قرآن معنای اگر.د

 .نداشت معنا طلبی هماورد

 از که است لفظ ظاهر خالف معنای قرآن( تأویل) .2

 رواج متأخر نزد مفسران معنا این. شودنمی فهمیده آیه ظاهر

                                                           
 بره ضرمیر رجروع و قررآن کل نه است( ماتشبه) ،(تأویله) در ضمیر مرجع ظاهرا3ً 

 نرزد و دارد تأویرل قررآن، کرل کره ایرن نردارد برا منافات( متشابه) آیات خصوص

 است. آموخته خود اولیای به را آن که خداست

 ظاهر خالف معنای بر آن حمل آیه، تأویل از مرادشان و دارد

 .است

 و دقیق معنایی ولی است، ظاهری معنای همان( تأویل) .3

 لفظ حمل روازاین آن نیست، تحمل تاب را لفظ که عمیق

 نظر یا مخاطب لیکن بخواهد؛ قرینه تا نیست مجاز آن،

 .یابددرنمی را آن و تأمل، تدبر بی و ابتدایی

 ظاهر خواه تفسیر، زیرا نیست، تفسیر سنخ از( تأویل. ) .4

 سنخ از تأویل دارد؛ ولی سروکار مفهوم و لفظ با باطن، یا

 الفاظ حاکی داللت از معبر که گونههمان نیست، مفهوم و لفظ

 عبور با باید و یابد دست آن تعبیر به تواندهرگز نمی رؤیا از

 أَرَى إِنِّی الْمَلِکُ وَقَالَ»از  برسد؛ مثالً آن اصل به لفظ مفهوم از

 هرگز (.43؛ )یوسف: «ِعجَافٌ َسبْعٌ یَأُْکلُهُنَّ ِسمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبْعَ

 .آیددست نمی به سرسبزی سال هفت و قحطی سال هفت

 آیات خارجی مصادیق همان قرآن تأویل اساس، این بر

 قرآن کل پس کرد، توان مشخصنمی لفظ با را مصداق و است

 بخش همان با متناسب بخشی هر تأویل و است تأویل دارای

 و خداوندی اقدس ذات به مربوط آیات مثالً تأویل است؛

تأویل  و است حق عینی اوصاف و ذات همان او، اوصاف

 و است آن مواقف و قیامت بروز خارجی ،(قیامت) آیات

 است و مفاسدی مصالح الهی،( نواهی) و( اوامر) آیات تأویل

 پیشینیان قصص که آیاتی تأویل و دستورهاست این مبنای که

 و اند؛پیوسته وقوع به که است کنند، رخدادهاییمی بازگو را

 رخ خواهد آینده در که است حوادثی پیشگویی، آیات تأویل

 داند،می خارجی حقیقت را تأویل که جهتازآن نظریه این. داد

 مصادیق همان تأویل که ملتزم شد تواننمی اما است؛ حق

 تأویل و باشد گذشته حوادث قصص، تأویل مثالً است؛ آیات

 چنان تأویل شأن زیرا آیند؛ حوادث ها،و پیشگویی مالحم

 دانند،را نمی آن علم در راسخان و خدا یا خدا جز که واالست

 و کنندمی ادراک مردم از بسیاری را پیشینیان حالشرح باآنکه

 نیز را قیامت عینی ظهور و بینندبسیاری می را آینده حوادث

 .فهمید خواهد آن ظرف در هرکسی
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 عالمه دیدگاه از تأویل و تفسیر تفاوت -3

 و مفهوم و لفظ سنخ از( تفسیر) طباطبایی عالمه دیدگاه از

 قلمرو از( تأویل) ولی باطن است؛ یا ظاهربه تفسیر از اعم نیز

 کریم قرآن که حقایقی.است بیرون لفظی داللت و مفهوم و لفظ

( تأویل) گردد،بازمی بدان قیامت در و است گرفتهنشأت آن از

 تنها زیرا اند،آگاه بدان( ع) طاهره عترت تنها که قرآن است

 ،(َلوحٍ محفوظ) ،(مکنون کتبٍ) ،(أُم الکتب) مقام به آنان

( تفسیر) معنای به( تأویل) اگر .اندباریافته( اهلل لَدی) و( عنداهلل)

 هرکسی و ندارد اختصاص( ع) عترت طاهره به آن علم باشد،

قرآن  زیرا یابد، دست بدان مبانی و مبادی تحصیل با تواندمی

 درآیات 4تدبر به را همگان و است مردم هدایت برای کریم

 کریم قرآن به اگر دسترسی این، بر افزون. خواندفرامی خویش

 ما روایات که فرمودندنمی( ع) ائمه نبود، شدنی همگان برای

 و علوم تمامی اینکه بر عالوه کریم قرآن عرضه کنید. آن بر

 از و مفاهیم، الفاظ و تفسیری دیدگاه از و بردارد در را معارف

 عرفانی و فلسفی و کالمی و فقهی و اصولی و ادبی استفاده آن

 و ادبیات و با لغت هرگز که هست نیز( تأویل) دارای شود،می

 در فراوانی آیات آید.نمی دست به هااین مانند و اصول و فقه

( ظاهری حسی جنات) و( اللقاء جنۀ) گونه دو را بهشت قرآن،

 َجنَّاتٍ » :حسی جنات ویژهبه قسم، دو هر که فهمیدن دانندمی

فهمیدن  اما است؛ (. آسان12/ )محمد« الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی

 أُکُُلهَا الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ َتجْرِی الْمُتَّقُونَ وُعِدَ الَّتِی الْجَنَّۀِ مَثَلُ»

 مثل از سخن آیه این در زیرا است، دشوار (.35/ )رعد« دَائِمٌ

 مثل، این( ممثل) و( تأویل) یا بهشت خود پس بهشت است،

 همچنین .هرکسی نیست مقدور فهمش که است دیگری چیز

 کََماءٍ  الدُّنْیَا الْحَیَاۀِ مَثَلَ  لَهُمْ وَاضِْربْ» :فرمایدمی دنیا معرفی در

 تَذْرُوهُ  هَشِیمًا فَأَصْبَحَ الْأَرْضِ نَبَاتُ  بِهِ فَاخْتَلَطَ السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلْنَاهُ

 خود این (.45/ ، )کهف«مُْقتَدِرًا شَیْءٍ عَلَى کُلِّ اللَّهُ وََکانَ الرِّیَاحُ

 باغ، زمین، از غیر دنیا شود، زیرامی پژمرده که نیست دنیا

 )مثَل( دیگر بودند، دنیا هااین اگر و است باران و آب بوستان،

 .است( ممثل) و( مثَل) اتحاد پیامدش، چون شدند،نامیده نمی

                                                           
 رود. می شمار به کریم قران تبیین و تفسیر نوعی حقیقت در قرآن، آیات در تدبر4 

 و غنا فرازوفرود، غروب، و طلوع جز اینتیجه حرکت، قلمرو

 آن، متحول فصول چهارگانۀ و ندارد موت و حیات و فقر

 مثلبه تواننمی را طبیعی دنیای بنابراین است، همگان مشهود

 و باغ آسمان، و زمین دیگری، سوی از .تبیین کرد یادشده

 هر یک ملک، عالم و ناسوت و طبیعت باران، و آب بوستان،

 نکوهش را آن هرگز خداوندی اقدس ذات و است الهی آیت

 در ازآنچه .هاستاز این غیر مذموم دنیای پس است، نکرده

 نیز( مؤول و مفسر) بین فرق شد، بیان( تأویل و تفسیر) تفاوت

 معنای از که است کسی حقیقی )مؤول( روشن گردید؛ خوبیبه

 اگر کسی و نیست آن گویای لفظ که برسد حقیقتی به آیه

 به( تأویل) کند، اقدام تأویل به و باشد نداشته قدرتی چنین

( تأویل) به عالم را خود که نیز عباس ابن .است کرده رأی

( تأویل) که روستازآن (.152پیشین:  )سیوطی، است خوانده

 چند تأویل وی است ممکن. است پنداشته( تفسیر)همان  را

 باشد؛ فراگرفته( ع) مؤمنان امیر خویش استاد از را قرآن از آیه

 .اوست نزد قرآن تأویل که نیست معنا بدان اما

 هاآن در تأویل لفظ که را آیاتی از عالمه دیدگاه -4

 کاررفتهبه

 بکتاب جئناهم لقد و: »53 - 52 آیه اعراف سوره - 1

 اال ینظرون هل یؤمنون لقوم رحمۀ و هدی علم، علی فصلناه

 جاءت قد قبل من نسوه الذین یقول تاویله یاتی یوم تاویله

 «.بالحق ربنا رسل

 یاتی یوم» در ضمیر» :گویدمی هاآیه این تفسیر در عالمه

 اصطالح در« تأویل» زیرا ;گرددبرمی کتاب تمامیبه« تاویله

حکمی  خواه کرده، تکیه بر آن که است حقیقتی همان قرآن،

 و باطن بر ظاهر که گونههمان چیز دیگر، هر یا خبری یا باشد

 آن« تاویله اال ینظرون هل» معنی و دارد؛ تکیه ممثل بر مثال

 انگیزه و مایه که را حقیقتی جز کشند،می چه انتظار که است

 را آن بالعیان خود چشم با اکنون و بوده قرارگرفته قرآن

 (.137 ص 3 ج المیزان )تفسیر «بینندمی

 بعلمه یحیطوا لم بما هاکذب بل: »39 آیه یونس سوره - 2

 نتوانسته که را چیزی نمودند تکذیب آنان.« »تاویله یاتهم لما و
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 زیرا گردید؛ تکذیبشان انگیزه آنان نادانی پس. گیرند فرا بودند

 را آن آشکار حقیقت و دریابند را آن تأویل که بود آن از پیش

 برکنار هاپرده که روزی خواهند دید، ناچاربه قیامت، روز در

 «.خواهد گردید برمال حقایق سراسر و رود

 علی الجهل فحملهم» :فرمایدمی آیه این تفسیر در عالمه

 و تاویلها فیه یظهرلهم الذی الیوم یاتهم لما و بها التکذیب

 هو و بها والتصدیق االیقان علی یضطرهم ظهورا امرها، حقیقۀ

 الحقایق وجه عن الغطاء فیه لهم یکشف الذی القیامۀ یوم

 هذا من غفلۀ فی کنت لقد[ »قرآن فرمایش به و] «بواقعیتها

 (22/)ق«حدید الیوم فبصرک غطاءک عنک فکشفنا

 و( 53/اعراف) آیه دو این در مشاهده، از مقصود البته

. بودند کرده انکار قبالً که است حقیقتی لمس ،(39/یونس)

 القیامۀ یوم حقیقته یظهر ما کل بالجملۀ، و :گویدمی عالمه خود

 شده یادآور انبیاء دعوت در آنچه هر» .واخبارها النبوۀ انباء من

 این البته «.برندمی پی آن حقیقت به روز آن در. بود

 جهان این هایدریافت با روز، آن در حقایق هایدریافت

: تعالی قوله امثال فان» :گویدمی بارهدراین عالمه: دارد تفاوت

 الیوم فبصرک غطاءک عنک فکشفنا هذا من غفلۀ فی کنت لقد

 به انبا و الکتاب اخبربه ما وقوع مشاهدۀ ان علی تدل. حدید

 نعهدها التی الحسیۀ المشاهدۀ غیرسنخ من القیامۀ، یوم االنبیاء،

 نالفه ما غیر فیها الحاکم والنظام وقوعها نفس ان کما. الدنیا فی

 از برگرفتن پرده» (.27)طباطبایی، پیشین: « هذه نشاتنا فی

[ را معنی این] هنگام، آن در شدن تیزبین و روز آن در هاچشم

 خبر آن از پیامبران، و الهی شرایع که امری دیدن: که رساندمی

 آن با که است حسی مشاهده از غیر دیگری، گونه به اند،داده

 هاآن یافتن تحقق و خبرها انجامیدن همچنان که. ایمگرفته خو

 این در که است چیزی غیرازآن روز، آن در حاکم نظام و

 که است این مقصود خالصه، «.هستیم آشنا آن با نشأت

 سنخ از و است دیگری گونه به روز آن در حقایق، دریافت

 .باشدنمی نشأت این هایدریافت

 و اذاکلتم اوفواالکیل و: »35 آیه اسراء سوره - 3

 «تاویال احسن و خیر ذلک المستقیم زنوابالقسطاس

 که است آن آیه ظاهر» :گویدمی آیه این تفسیر در عالمه

 خارجی فعل بر که است عینی اثر و خارجی امر یک تأویل

 مآل که است خارجی امر یک تأویل زیرا گردد؛می مترتب آنان،

 را کسی گفته لذا «.گیردمی قرار دیگر خارجی امر یک مرجع و

 همانا وزن، اقامه و کیل ایفاء تأویل» :گویدمی آیه تفسیر در که

 امر استقامت آن، و شودمی مترتب دو بر این که است مصلحتی

 احکام بر مترتب واقعیه مصالح زیرا ;پذیردنمی ،«است جامعه

 در - آیه همین ذیل در ولی نیستند. عینی امور از تکلیفیه،

 .(9۶)طباطبایی، پیشین:  ؛«اندپذیرفته را آن - اسراء سوره

 تستطع لم ما به تأویل سانبئک: »... 78 آیه کهف سوره - 4

 «صبرا علیه

 در تأویل از مقصود» :فرمایدمی آیه این تفسیر در عالمه

 از موسی، که صورت غیرازآن است دیگری صورت آیه، این

 ،«سفینه خرق» از موسی، .بود کرده دریافت شده،انجام کارهای

؛ «امرا شیئا لقدجئت اهلها، لتغرق اخرقتها»... آیه، این در

 (.71/ )الکهف

 دریافت را، کار آن بودن نکوهیده و سرنشینان شدن غرق

 به و داد نشان را آن دیگر صورت او، رهنمای ولی. بود کرده

 فاردت البحر فی یعملون لمساکین فکانت اماالسفینۀ» :گفت او

 کشتی» «غصبا سفینۀ کل یاخذ ملک ورائهم من فکان اعیبها، ان

 را آن خواستم بودند، کار مشغول دریا در که بود بینوایانی مال

 هر و بود آنان دنبال به که ستمکاری پادشاه تا سازم معیوب

 آن از داد،می قرار خود اختیار در غاصبانه را سالمی کشتی

 دادم، انجام آنان به نسبت که بود خدمتی پس «کند نظرصرف

 چنین طفل، کشتن درباره موسی، .نبود رسانی قصد زیان

 جئت لقد نفس بغیر زکیۀ، نفسا اقتلت: »...که بود کرده دریافت

 (.74/الکهف) ؛«نکرا شیئا

 و داد ارائه وی به را دیگر صورت موسی راهنمای اما

 طغیانا یرهقهما ان فخشینا مؤمنین ابواه فکان اماالغالم و» :گفت

« رحما اقرب و زکاۀ منه خیرا ربهما یبدلهما ان فاردنا کفرا، و

 امکان بزرگی در که بود موجودی طفل. »81 - 8۰/ الکهف

. بکشاند تباهی به و آورد ستوه به را مادر خویش و پدر داشت



 

 
 

41 

 

1140 بهار،  1،  شماره 2دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

 عطا آنان به را او از ترمهربان و بهتر تا خداوند خواستیم

 تصور چنین دیوار برپاداشتن درباره موسی همچنین «.فرماید

 .(77/ )الکهف «اجرا علیه التخذت شئت لو»... :که کردمی

 برای بود بهتر قریه، اهل نکردن پذیرائی مقابل در

 سفیهانِ کاری وگرنه،! کنی دریافت مزدی دیوار، برپاداشتن

 داشت بیان را کار آن حقیقی وجه موسی، راهنمای اما !ماندمی

 و المدینۀ فی یتیمین لغالمین فکان اماالجدار و» :گفت او به و

 یبلغا ان ربک فاراد صالحا، ابوهما کان و کنزلهما تحته کان

 در» (.82/)الکهف« ربک من رحمۀ کنزهما ویستخرجا اشدهما

 نیکوکاری پدر. بود یتیم دو آن از که بود نهفته گنجی دیوار زیر

 بر و محفوظ بماند کنج آن تا خداست پروردگارت داشتند،

 «شود آورده بیرون یتیم دو آن دست

 در تأویل، از مقصود آنچه پس :گویدمی پایان در عالمه

 عنوان و واقعی صورتبه چیزی هر بازگشت است، آیات این

 فصد و تأدیب به ضرب بازگشت مانند است، خویش اصلی

 (.23)طباطبایی، پیشین:   عالج به

 طباطبایی عالمه ازنظر محکمات معنای -5

منه آیات محکَمت » :است متشابه مقابل در گاهی محکم،

 در که هستند آیاتی« محکمات»و « متَشِبهت اُخَرُ  و اُمالکتبِ هنَّ

 در خالف احتمال و اندصریح یا چون نیست، ابهامی داللتشان

 و نیست؛ اعتنایی خالفشان احتمالبه و یا ظاهرند نیست؛ هاآن

 ثُمَّ آیَاتُهُ أُحْکِمَتْ کِتَابٌ»است:  مفصل برابر در محکم زمانی

 (.1/ ؛ )هود«فُصِّلَتْ

از  آیه آیه و سوره سوره صورتبه تفصیل، برابر در احکام

 اند.جداشده هم

 مادربزرگ و مادر معنای به اَب، برابر در ،(أُم: )الکتاب أُم

 و اصالح تربیت، وجود، منشأ به. است واسطهبی و باواسطه

 (.85پیشین:  اصفهانی، گویند. )راغب( اُم) ء، شی آغاز

خاص  توجه و قصد معنای به را ریشه این اصل برخی

 معنای به و مشبهه صفت( أُم) نیست بعید که اندگفته و دانسته

 به جهت همین به توجه است، و قصد مورد که باشد کسی

 شده تشبیه مادر به قرآن محکمات است. شده طالق مادر

پای  بر تا پروراندمی را فرزند مادر که گونههمان چون است،

 پروراندمی را آن متشابهات نیز قرآن محکمات بایستد، خویش

 .کرد استدالل هاآن به و بتوان شود استوار مقصودشان و معنا تا

 بعض درنتیجه است، محکمات وصف گاه( أُم الکتاب)

 نزد در قآن بلند برای جایگاه بیان گاه و است؛ مراد قرآن آیات

 (.4؛ )زخرف/«حَکِیمٌ لَعَلِیٌّ لَدَیْنَا الکتابام فِی وَإِنَّهُ» :خداست

 .است قرآن کل مراد درنتیجه

 گیرینتیجه

 المیزان تفسیر دو در تأویل به مربوط آیات بررسی از پس

 تأویل :آمد دست به نیز زیر نتایج تفسیر و طباطبایی عالمه

 در که طورهمان و است« أول»ماده  از تفعیل باب مصدر

 و رجوع ماده، این اصلى معناى آمده، اللغه فقه فى المعجم

آن  براى نیز دیگرى معانى لغت کتب در لیکن است، بازگشت

 :داد سامان دسته سه در را هاآن توانمی که اندبرشمرده

 .است مدنظر آن از که هدفى به چیزى برگرداندن -1

 روشن گردد،بازمی آن به ءشی آنچه ساختن آشکار -2

 از فراتر بابیانى جز و مختلفى دارد معانى که کالمى ساختن

 تعبیر مراد، از دادن خبر و باطن تفسیر شود،نمی روشن الفاظ،

 ...و خواب

 .آن عاقبت و غایت مصیر، ء، شى انتهاى -3

 اصل نه ماده، این براى مذکور معانى برخى منشأ شکبی

 اصطالحى معانى آن در مشتقات استعمال بلکه لغوى وضع

 این مؤید. اندکرده وضع را آن اصولیان و مشکلمان که است

 کمال، ابن به را معنا این العروس تاج در که زبیدىآن نظر

 ها لغوىآن از کدامهیچ که داده نسبت جوزى ابن و سبکى

 عالمه .اصولى یا متکلم یا اندبوده فقیه یا بلکه اندنبوده

 از را آن بلکه ندانسته لفظى داللت سنخ از را تأویل طباطبایى

 سوره هفت آیه تفسیر ذیل در و داندخارجیه می حقایق قبیل

 آن را گزیده که گویدمی سخن بارهدراین تفصیلبه عمرانآل

 نسبت شىء که است رجوعى تأویل، از منظور» :کنیممی نقل

 به ضرب که مانند رجوعى کندمی پیدا خود عنوان و صورتبه

 آن خود به شىء تأویل نسبت... یابدمی عالج به فصد و ادب
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 مقصود... است مثال به حقیقت یا صورتبه معنى نسبت بسان

و  موافق مفهوم از اعم آن، مفهومى جنبه آیه، یک تأویل از

 سنخ از تأویل بلکه نیست لفظ معناى نوع از و نبوده مخالف،

 مصداق که این صورت به نه همآن. است خارجیه امور

 امور سنخ از تأویل بلکه بگوییم آن تأویل را خبر خارجى

 به ممثل نسبت کالم، و آیه به که نسبتش است اى خارجیه

عینى  امور قبیل از تأویل بنابراین... است ظاهربه باطن و مثال

 با نسبتش و بوده لفظى تقیدات قلمرو از برتر که است واالیى

 بنابراین... است به اذهان آن ساختن نزدیک جهت به تنها الفاظ

 دارد، تأویل کالم این کهاین به خدا کتاب آیات توصیف

 در که است آیات متعلق توصیف نیست بلکه آیات توصیف

معانى  اخباریاتش، در و مسلمین عمل همان قرآن، انشائیات

: فرمایدمی طباطبائى عالمه مرحوم «.است اخبار آن خارجیه

 نسبت ممثَّل چون هم آیه مفهوم و مدلول به نسبتش آیه، تأویل

 مدلول داللت، حیث از اگرچه تأویل بنابراین، مثل؛به است

 شود،می محسوب آیه نوعی، حکایتبه لکن نیست، آیه لفظى

 درست دارد؛ وجود خاصى ارتباط هاآن بین همواره کهطوریبه

 فى» ولى دهد، انجام را کارى خواهدمی که کسى مورد نظیر در

 کار آن اسباب و المثل زمینه ضرب این«: الصیف ضَیعت اللَّبنَ

 این کلمات که مفهومى زیرا ;است برده بین از قبالً را

 توسط شیر بردن بین از یعنى، داللت دارد آن بر المثلضرب

 ذکرشده مورد در که نیست معنایى آن دارد کار آن با که کسى

 و مخاطب حال بیانگر همه،بااین ولى است، گردیده منظور

 از حاصل مفهوم که ایگونهبه است، ذهن در آن کننده تصویر

 معناى بردارنده در اش،لفظی مدلول اساس بر )مثَل( کالم

 است همچنین. کند داللت آن بر لفظاً کهآن بدون است، مقصود

 به ناظر تأویل عالمه نظر به .قرآن آیات[ از بسیارى] تأویل

 آن به الفاظ هایشبکه که است آن از متعالی و عینی امور

 به ما ذهن به تقریبشان برای را هاآن خداوند بلکه احاطه یابد

 بیان آن را توسط مقاصد که مثَل مانند کرده، مقید الفاظ قید

 ندارد، متشابهات به اختصاص تأویل ترتیب،اینبه. کنندمی

 .دارد نیز وجود محکمات در بلکه
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