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چکیده
رسد با فهم رایـج از آیـات قـرآن سـازگار (ع) روایات تأویلی ایشان است که به نظر میبیت بخشی از تفسیر اهل

های ائمه (ع)، و برخی با هدف رّد نباشد. این بخش، از دیرباز محل بحث بوده است؛ برخی با هدف درک بهتر آموزه
برای بررسی و تحلیـل روایـات، های انجام شده، معیار محققاند. طبعًا در هر یک از پژوهشو تخطئه، بدان پرداخته

بیـت (ع) بـر اسـاس روش و فراینـد متفاوت از دیگران است. اکنون این پرسش مطرح است که روایات تـأویلِی اهل
تـالش ،اند؟ در بازخوانی روایات تـأویلی تفسـیر نـورالثقلینهایی قابل تقسیمتأویل (و نه موضوع تأویل) به چه گروه

بیـت (ع)، فراینـد تأویـل در روایـات، ش، بر اساس تصریحات موجـود در کـالم اهلشده است تا در محدودة پژوه
ها را مبنـای شناسـایی و توان آندهد که در تفسیر نورالثقلین فرایندهایی که میاستخراج شود. این پژوهش بدست می

: تطبیق امر کلی بر یکـی یـا ها عبارت است ازبیت (ع) قرار داد، متعددند. برخی از آنبندی روایات تأویلی اهلدسته
برخی از مصادیق، حمل آیه بر تمثیل، جری، معرفی مصادیق آیه (انحصاری و غیر انحصـاری)، تبیـین زمـان تحقـق 

پردازد.کامل مفاد آیه و موارد دیگر که این پژوهش به آن می

بیت (ع)روایات تأویلی، اهلتفسیر نورالثقلین،: هاکلیدواژه
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مقدمه

های بسیاری شده است و محققان بـه عنـاوین و مفهوم آن در قرآن و در روایات، بحث» یلتأو«دربارة 
» بیـت علـیهم السـالمتأویل در روایات اهل«هایی که تا کنون دربارة اند. در پژوهشمختلف بدان پرداخته

زه مـورد ای، کـالم معصـومین (ع) را در ایـن حـوانجام شده است، پژوهندگان ارجمند، هر کـدام از زاویـه
های قابل توجهی در این موضوع وجود دارد که تا امروز پاسـخ اند. با این حال هنوز پرسشبررسی قرار داده

ها داده نشده است.ای به آنبایسته
بیت (ع) جای خـالی یکی از مواردی که در مباحث مربوط به تأویل و بطور خاص روایات تأویلی اهل

های موجود، براساس هدف دی جامع برای این روایات است. در پژوهشبنآن مشهود است، ارائه یک دسته
انـد. هـای مختلـف قـرار گرفتههای گوناگون در گروهپژوهش و منظر منتخِب پژوهشگر، روایات به صورت

های ارائـه توان بر اساس تعریفبندِی موضوعی نمود. نیز میتوان تقسیمعنوان نمونه روایات تأویلی را میبه
شود، معیـار ها پرداخت. اما آنچه نبوِد آن حس میبندی آننظران به دستهز سوی دانشمندان و صاحبشده ا

ای که گونهبندی است. ارائة معیار مشخص، و آنگاه بررسی دقیق روایات با توجه به آن معیار، بهروشن طبقه
بندی بـاهم ی مختلـف تقسـیمهاپس از دسته بندی، روایات هر دسته کامًال قابل شناسـایی باشـند، شـاخه

تداخل نداشته باشند و مرز هر گروه قابل تشخیص و قابل دفاع باشد، گام مهمی در شناخت بهتـر روایـات 
تر این گنجینة ارجمند خواهد بود.تأویلی و تحلیل صحیح

اطنی ها تصریح به تأویل یا بـدر این پژوهش، محقق بر این اعتقاد است که با بررسی روایاتی که در آن
تـوان فرآینـد آید، میبیت (ع) بدست میشود، و با مبنا قراردادِن آنچه از متن کالم اهلبودِن روایت دیده می

تـوان بـر اسـاس هایی هستند که میانجام شده در روایات مزبور را شناسایی نمود. این فرایندها، همان یافته
مود.ها مصادیق تأویل را در کالم معصومان (ع) استخراج نآن

بیت (ع) بر پایة مبنـایی روشـن، اقـدامی اسـت کـه هـم درک ایـن بندی دقیق روایات تأویلی اهلدسته
کند، هم به اطالعات مورد نیاز جهت پـژوهش در ایـن مبحث را برای فراگیرندگان و دانشجویان تسهیل می

گویی بـه در جهت پاسـخها شده، تواند مانع بروز برخی سوءتفاهمبخشد، و هم میحوزه نظم و سامان می
بخشی از ابهامات و شبهات موجود مؤثر افتد.

عنوان یکی از تفاسیر مهم روایـی شـیعی، در پژوهش حاضر روایات تأویلی تفسیر شریف نورالثقلین به
بیـت (ع) و بندی روایـات تـأویلی اهلمورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله تالشی است در جهت دسته

تر شدِن میراث پرارج روایات تفسیری شیعی.سامانرچه بهگامی در مسیر ه
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در لغت و اصطالح» تأویل«

هـای اسـت. در کتاب» بازگرداندن«و » ارجاع«، و به معنی »أول«مصدر باب تفعیل از ریشة » تأویل«
(خلیـل) ». تابـدتأویل، تفسیر کالمـی اسـت کـه معـانی گونـاگون را برمی«لغت دربارة تأویل آمده است: 

برگرداندن کالم از معنای ظاهر به معنایی که «(راغب) ». برگرداندن چیزی به هدفی که از آن مّد نظر است«
(ابـن اثیـر) ». ارجاع ظاهر لفظ از اصل آن به چیزی که محتاج به دلیـل اسـت«(طریحی) ». تر استپنهان

روشن نمودن کالمـی «(زبیدی) ». برگرداندن آیه از معنای ظاهر به معنای احتمالی موافق با کتاب و سنت«
تعبیـر «(ابن منظـور) ». که معانی مختلف دارد و روشن شدنش جز با معنایی فراتر از الفاظ آن میسر نیست

(ابن فارس)». گرددعاقبت کالم و آنچه که کالم به آن بازمی«(فیروزآبادی) ». نمودن خواب
شود. تعـاریف ارائـه شـده بـرای دیده میدربارة معنای اصطالحی تأویل در میان محققان اختالف نظر 

های اصطالح تأویل، عمدتًا ناظر به تفسیر، و به نـوعی، بیـاِن نسـبِت آن بـا تفسـیر اسـت. مطالعـة دیـدگاه
کـه نمودند. چنانرا دو لفظ مترادف تلقی می» تأویل«و » تفسیر«دهد که پیشینیان غالبًا دانشمندان نشان می

نامیده و در ذیل آیات بیان خود را در تفسیر آیه بـا ایـن آّی القرآنتأویلعن انالبیطبری تفسیر خود را جامع
) و آلوسـی ٤/١٥قرطبـی (». القول فی تأویل اآلیه«یا »القول فی تأویل قوله تعالی...«کند: عبارت آغاز می

) و جمعـی ٣٨٠/ ١اند. برخی ماننـد راغـب تفسـیر را اعـم از تأویـل (راغـب، ) نیز بر همین عقیده٨٢/ ٣(
اند. اما دیدگاه متأخران عمدتًا تباین این دو واژه است. بـا ) دانسته٩عکس، تأویل را اعم از تفسیر (رومی، به

دانند، در بیان چگـونگِی ایـن مغـایرت، بـاز بـا یکـدیگر این حال، محققانی که تأویل را مغایر با تفسیر می
بیان معنای آیه و شأن نزول و سبب نزول آن است بـا لفظـی تفسیر «اند: اختالف نظر دارند. در این باره گفته

که به روشنی بر معنی داللت کند. تأویل بازگرداندن لفظ از معنای ظاهر بـه معنـای محتمـل آن اسـت، در 
تفسیر کشف مـراد از لفـظ مشـکل ) «٤٦(جرجانی، ». که معنی آن موافق با کتاب و سنت باشد...صورتی

تأویـل «(فیروزآبـادی) ». ی از معانی محتمل لفظ به معنای ظاهری لفظ اسـتاست و تأویل برگرداندن یک
)١٧٣/ ٢(سیوطی، اإلتقان،». خبر دادن از حقیقت مراد است و تفسیر خبر دادن از دلیل مراد

حقیقت خارجی، که مقصود خداوند از تأویـل «داند: ابن تیمیه تأویل را لفظی مشترک بین سه معنا می
ن، که منظور ابن عباس و مجاهد از تأویـل، ایـن معناسـت. معنـای خـالف ظـاهر، کـه است. تفسیر و بیا

١».اصطالح متأخران است

اند بطور خالصـه ایـن اسـت کـه قـدما از نگاه عالمه طباطبایی ماحصل همة آنچه در باب تأویل گفته

از مجموعه دوم رسائل ابن تیمیه. (به نقل از: معرفت، محمدهادي، تفسـیر  18و 10-18، المتشابه و التأویلاألکلیل فی. رك:1
)1/34و مفسران، 
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نظـر عالمـه قـول دوم بـه اند؛ بـهتأویل را مرادف با تفسیر، و متأخران آن را بیان معنای خالف ظاهر دانسته

حدی مشهور و رایج است که گویا اصًال این کلمه (تأویل) برای همین معنـا وضـع شـده اسـت. (قـرآن در 
دهد، تبیینی متفاوت است.). اما آنچه عالمه خود ارائه می٤٩-٥٢اسالم، 

ینـی تعریـف از حوزة مدالیل لفظی خارج شده، اما در محـدودة مصـادیق ع» تأویل«در دیدگاه عالمه 
/ ٤گردد. (عالمـه، شود، بلکه حقیقتی است که شیء آن را در بر دارد و بر آن مبتنی است و بدان بـازمینمی

قرآنی بوده و مستند تمام بیانات قرآنی اعم از حکـم، موعظـه، آیاتتمامیباطندرحقیقتیچنین) و٤٠٢
تأویل قرآن مدلول الفاظ قرآن نیست. «مه ) به بیان عال٦٦/ ١٠حکمت و نیز محکم و متشابه است. (همان، 

آیـاتوالفـاظقالـبدرراهـاآنخداونداگروگیرد؛قرارالفاظحصار شبکةبلکه باالتر از آن است که در
کنـد. ماننـد بیـان کـردن نزدیکحقایقآنازایگوشهبهبشر راذهنخواستهکهاستباباینازدرآورده،

». هـا نزدیـک گـرددالمثل تا بدین ترتیب آن مقاصـد عـالی بـه ذهنده از ضربمقاصد عالی از طریق استفا
)٤٩/ ٣(همان، 

های ارباب لغت، مفسـران و محققـان دربـارة آنچه گفته آمد، گزارشی اجمالی بود از تعاریف و دیدگاه
معنای لغوی و اصطالحی تأویل.

بـه بررسـی روایـات نپرداختـه در پژوهش حاضر، پژوهشگر بر مبنای تعاریف و نظریات صـاحبنظران
بیت (ع) را بررسی نموده و بر اساس تعریف است. بلکه بنای پژوهش بر این بوده است که ابتدا روایات اهل

هـا بپـردازد. زیـرا آنجـا کـه سـخن از بندی آنآید به بررسی و دستهو معیاری که از خود روایات بدست می
آنکه آن حضـرات، عیارهای سایرین محور بررسی باشد؛ حالبیت (ع) است، زیبنده نیست مهای اهلتأویل

رسد بهترین راه برای آنکه بتوان روایات تأویلِی ایشان را اند. لذا به نظر میخود، معادن تنزیل و معالم تأویل
بندی نمود، استخراج معیار از کالم خود ایشان است.دسته

روایات تأویلی در تفسیر نورالثقلین
روایت است که به همت عالم ١٣٤٥١ورالثقلین به عنوان یک تفسیر روایی شیعی شامل تفسیر شریف ن

تألیف شده است. حویزی ایـن ٢)١٠٧٣(زنده در » عبد علی بن جمعه العروسی الحویزی«گرانقدر شیعی 
عنوان از مصادر حدیث شیعه گرد آورده است.٤٧تعداد روایت را از 

ها معصومان (ع) به تصـریح از واژة أویلی، ابتدا روایاتی که در آندر این پژوهش برای بررسی روایات ت

. انـد نمـوده ما آقابزرگ تهرانی و عقیق بخشایشی در این مـورد تشـکیک   ق. است. ا1112. گفته شده حویزي متوفی به سال 2
.163/ 3؛ طبقات مفسران شیعه، 5/331براي اطالع بیشتر نک: طبقات اعالم الشیعه، 
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بیت (ع) روایت) سپس با توجه به احادیث وارده از سوی اهل٤٧اند استخراج شد. (استفاده نموده» تأویل«

ه اسـتفاد» باطن«یا » بطن«ها به تصریح از کلمه سازد، روایاتی که در آنکه تأویل و بطن را به هم مرتبط می
» جـری«روایت) آنگاه بر اساس احادیثی که در توضیح دربارة تأویل یا بطن آیه بـه ٢٠شده بود جدا شد. (

اند نیز جداسازی شـد. ها معصومان (ع) بطور صریح از جری سخن گفتهاند، روایاتی که در آناشاره نموده
اند که این مثلـی اسـت از یح دادهروایت) همچنین با توجه به احادیثی که معصومان (ع) دربارة آیه توض٧(

روایاتی که در آن از سوی ایشـان » آن تفسیر آیه در باطن است» اندسوی خداوند برای امت، و سپس افزوده
روایت)٧شده بود نیز استخراج گردید. (» کنایه«و » تشبیه«، »تمثیل«تصریح به 

نبود، اما به لحاظ مضمون و محتوا و نوع ها هیچ تصریحی از نوع موارد باالاز آن پس روایاتی که در آن
بیان با روایات باال مشابهت داشت به این مجموعه افزوده شد. در نهایت شمار روایات اسـتخراج شـده بـه 

رسید.١٤٢٥
ها تصـریحات مـذکور وجـود داشـت محـور روایت که در آن٨١بندی این مجموعه، تعداد برای دسته

بررسی قرار گرفت.

یز تفسیر و تأویلگام اول: تما
إذ «عمران آل٤٢عتیبه دربارة اینکه در آیة بنکند حَکمعیاشی نقل میبنا بر روایتی که حویزی از تفسیر

خداوند مریم (ع) را دو بار » قاَلِت الَملئکُة یا مریُم إّن اللَه اصَطفاِک َو طّهرِک واصطفاِک علی ِنساِء العاَلمیَن 
کنـد. امـام (ع) ء امری است که یک بار اسـت، از امـام بـاقر (ع) سـؤال میآنکه اصطفابرگزیده است، حال

سپس در پاسخ به درخواست حَکـم کـه از ایشـان تفسـیر مطلـب را » إّن لهذا تأویًال و تفسیراً «فرمایند: می
دهند که با توجه به تصریح امام (ع) در متن روایـت، ایـن توضـیحات را کند، توضیحاتی ارائه میتقاضا می

)١٢٧، ح ١/٤٠٢اید از نوع تفسیر دانست و نه تأویل. (حویزی، ب
یـا َأباُعبیـده إنَّ لهـذا «فرمایند: در جای دیگر امام باقر (ع) دربارة آیات آغازین سوره روم به ابوعبیده می

بـه امیـران های پیـامبر (ص) آنگاه به نامه». العلم من آِل محّمد (ص)تأویًال الیعلُمُه إّالاللَه والراسخوَن فی
نماینـد (یعنـی یغلـبهم روم و پارس، نبرد رومیان و پارسیان و غلبة مسلمانان بـر پـارس در آینـده اشـاره می

آنکه از آن زمان تا غلبـة مسـلمانان ؟ حال»فی بضع سنین«پرسد: آیا خدا نفرمود: المسلمون). ابوعبیده می
و در » ألم أقل لـک إّن لهـذا تـأویًال و تفسـیرًا؟«د: فرماینبر ایرانیان سالهای زیادی فاصله شد. امام (ع) می

، ٣٨٢/ ٥نمایند. (همـان، ادامه مشیت الهی در تقدیم و تأخیر امور تا موعد تحقق قضای حتمی را بیان می
)٤ح 
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آید کـه شود، و همچنین روایت پیشین برمینیز یاد می» صحیحة ابوعبیده«از این روایت که از آن با نام 

اند. ثانیًا: حداقل برخی از آیات هستند که هم تفسیر دارند و هم تأویل.و تأویل دو امر متفاوتاوًال: تفسیر
کنـد. امیـر بیـت (ع) نیـز آن را تأییـد میمطلبی است که سـایر روایـات اهل» تأویل«و » تفسیر«تمایز 

اند: و سپس چنـین نگاشـتههایی از تاریخ انبیاء اشاره نموده مؤمنان علی (ع) در مکتوبی به معاویه به بخش
)١٣٣/ ٣٣(مجلسی، ». ُکّل ذلَک َنُقّص َعَلیَک ِمن أنباِء ما َقد َسَبَق، و عندنا تفسیره و عندنا تأویله«

دو سـاحت کـامًال » تأویـل«و » تفسـیر«بیـت (ع) اکنون این پرسش مطرح است که آیا در ادبیات اهل
متمایزند یا با هم همپوشانی دارند؟

ها تصریحی از سوی امام (ع) دربارة تفسیر یا تأویـل بـودن مضـمون ة روایاتی که در آنبررسی جداگان
تواند در این زمینه راهگشا باشد.ها میروایت وجود دارد، و در کنار هم قرار دادن نتایج بررسی

گام دوم: تفسیر ظاهر، تفسیر باطن
ای کـه در آن امام (ع) درباره چهار پرندهبقره از امام صادق (ع) روایتی نقل شده است که٢٦٠ذیل آیه 

فهذا تفسیر الظاهر، و «اند: ها را به فرمان الهی ذبح نمود توضیح داده و آنگاه فرمودهحضرت ابراهیم (ع) آن
ن َیحتمُل الکالم فاستوِدعهم علَمک ثّم ابعثُهم فی أطـراف اَألرِض حججـًا لـک  تفسیر الباطِن ُخذ أربعًة ممَّ

، ٣٣٢/ ١(حـویزی،». إذا أردت أن یأتوک دَعوَتهم ِباإلسِم األکبِر یأتونک سعیًا ِبإذِن اللِه تعالیعلی الّناِس و
)١٠٩٠ح 

تفسـیر «و » تفسـیر ظـاهر«گوید و آن را به دو نوع این روایت به صراحت از دوگونگی تفسیر سخن می
کند.تقسیم می» باطن

ها از تفسیر باطن سخن رفته است؛ با در همگی آنشود که روایات دیگری نیز در این مجموعه دیده می
» تفسـیرها فـی البـاطن...) «٢٧٥، ح ١٢٤-١٢٥/ ١(همان، » فذلک تفسیرها فی الباطن«تعابیری از قبیل: 

» تفسیرها فی بطن القـرآن...) «٤٣٨، ح ٢٤٢) (همان، / ٢٨، ح ٢٤/ ٣) (همان، ٢٨١، ح ١٢٧/ ١(همان، 
)٧١، ح ٢١٧/ ٣(همان، » تفسیرها فی البطن...) «١٤٥، ح ٦/٤١٧) (همان، ٦٥، ح ٢٠٠/ ٢(همان، 

بیت (ع) بر دو گونه اسـت: دهند این است که تفسیر در کالم اهلآنچه مضمون این روایات بدست می
تفسیر ظاهر و تفسیر باطن.

گام سوم: مصادیق تفسیر باطن
در روایـات تفسـیر بـاطنی قابـل توان گفت برخی از فرایندهایی کـهبا بررسی مضمون روایات باال می
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اند، از این قرار است:تشخیص

های دیگر است برای مسلمانان:ای که دربارة امتحمل آیه بر مَثل؛ مانند مَثل دانستن آیه-١
بُتم«بقره ٨٧امام باقر (ع) دربارة آیه  َو أَفُکّلما جاَءُکم َرسوٌل ِبما الَتهوی أنُفُسُکم اسـَتکَبرُتم َفَفریقـًا َکـذَّ

ذلک مثل موسی (ع) و الّرسل من بعـده و عیسـی (ع) ضـرب مـثًال ألمـة محّمـد «فرمودند: » َفریقًا َتقُتلون
(ص) فقال لهم: فإن جاءکم محّمد بما التهوی أنفسکم بمواالِة علّی استکبرتم و فریقًا من آل محّمد کـّذبتم 

)٢٧٥، ح١٢٤/ ١(حویزی، ». و فریقًا تقتلون. فذلک تفسیرها فی الباطن
»:انکار امر والیت«تطبیق امر کّلی بر یکی از مصادیق آن، مانند تطبیق کفر و انکار آیات الهی به -٢

بقـره بـه جـابر چنـین پاسـخ دادنـد: ٨٩در آیـه » َلمّا جاَءُهم ما َعَرفوا َکَفـروا ِبـه«امام باقر (ع) دربارة 
)٢٨١، ح ١٢٧/ ١. (همان، »تفسیرها فی الباطن لما جاءهم ما عرفوا فی علّی کفروا به«

نیـز از آنحضـرت » اآلِخَرِة ِمَن الخاِسریَن َو َمن َیکُفر ِباالیمان َفَقد َحِبَط َعَمله َو ُهَو ِفی«مائده ٥ذیل آیة 
، ح ٢٠٠/ ٢(همـان، ». تفسیرها فی بطن القرآن من یکفر بوالیة علّی، و علیٌّ هـو االیمـان«نقل شده است: 

)١٤٥، ح ٤١٧/ ٦و ٦٥
هـای پیشـین بـه اوصـیا و امامـان در گسترش مصادیق آیه، ماننـد تطبیـق انبیـا و رسـوالن در امت-٣

عصرهای بعدی:
تفسـیرها فـی «چنین آمده اسـت: » و ِلکّل ُاّمٍة َرسوٌل «یونس ٤٧از امام ابوجعفر باقر (ع) در تفسیر آیة 

لی القرن الذی هو إلیهم رسول، و هم أولیاء و البطن إنَّ لکّل قرٍن من هذه اُالّمة رسوًال من آل محّمد یخرج إ
)٧١، ح ٢١٧/ ٣(همان، ». هم الرسل

عنوان زمان تحقـق کامـل تبیین زمان تحقق کامل مفاد آیه؛ مانند تطبیق آیه بر عصر قیام قائم (ع) به-٤
مفاد آیه:

فـی البـاطن (ُیریـُد تفسـیرها «انفال از حضرت باقر (ع) پرسیدم. فرمود: ٧گوید از تفسیر آیة جابر می
) فإنه یعنی لیحّق حّق آل محّمد حـین یقـوم اللُه) فإنه شیٌء یریده و لم یفعله بعد، ... و أما قوله (ِلُیِحقَّ الَحقَّ

، ح ٢٤/ ٣(همان، ». ُامیهالقائم علیه الّسالم، و أّما قوله (َو ُیبِطُل الباِطَل) یعنی القائم فإذا قام یبطل باطل بنی
٢٨(

بقره:٢٦٠انگاری آیه، مانند بیان معنای نمادین دربارة آیه نماد -٥
امام صادق (ع) پس از آنکه پرندگان چهارگانه را نام برده و کیفیت ذبح و پراکنـدن و سـپس فراخوانـدن 

فهـذا تفسـیر الظـاهر و تفسـیر البـاطن ُخـذ أربعـًة مّمـن یحتمـل الکـالم «ها را بیان نمودند، فرمودند: آن
ک ثّم ابعثهم فی أطراف األرضین حججًا لـک علـی الّنـاس و إذا أردت أن یـأتوک دعـوتهم فاستودعهم علم
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)١٠٩٠، ح ٣٣٢/ ١(همان، ». باإلسم األکبر یأتونک سعیًا بإذن الله تعالی

نماد انگاری در بیان امام (ع) به معنی نفی ظاهر و جایگزینی تفسیر رمزی نیست. بلکه ایشان در کنـار 
اند.برداری نمودهب بیانی نمادین از مفهومی فراتر از ظاهر پردهتفسیر ظاهر، در قال

إسراء آمده است:٨٥تفسیر آیه بر وجه دیگری از اعراب، مانند روایتی که در ذیل آیه -٦
تفسیرها فی الباطن أنه لم یؤت العلم إال أناس یسـیر، فقـال: (َو مـاأوتیُتم ِمـَن «امام باقر (ع) فرمودند: 

)٤٣٨، ح ٢٤٢/ ٤(همان، ». َقلیًال) منکمالِعلِم ِإال 
أّنهـم «تفسیر امام (ع) با فهم رایج از آیه متفاوت اسـت. مرحـوم مجلسـی در بحـاراألنوار ذیـل عنـوان 

علـی هـذا التأویـل یکـون «پس از نقل این حدیث نوشته است: » العلماء فی القرآن و شیعتهم اولواأللباب
شود، آنچه امام (ع) از آن که مالحظه می) چنان١٠، ح ٢٤/١٢٢(مجلسی، ». اإلستثناء من ضمیر الخطاب

اند، تفسیر آیه بر وجهی دیگری از اعراب است.یاد نموده» تفسیرها فی الباطن«با تعبیر 

گام چهارم: تأویل بر غیرتنزیل
د. شـوبیت (ع) دیـده میدر کالم اهل» تأویل«در گروه دیگری از روایات مورد بررسی، تصریح بر واژة 

در این میان، روایاتی از امیرالمؤمنین علی (ع) با مضامینی مشابه، دربارة رّد تناقض و تعارض در آیات قرآن 
انـد، بـا تقطیـع و خورد. این احادیث که از توحید صدوق و احتجاج طبرسی اخذ گردیدهکریم به چشم می

ند، احتجاج حضرت علی (ع) بر فردی اند. مضمون این دو روایت بلمورد نقل شده١٤تکرارشان، جمعًا در 
آورد؛ نیز پاسـخ زندیق است که مدعی بود اگر تعارضات و تناقضاتی که او در قرآن یافته، نبود، او اسالم می

مشروح ایشان به مرد مسلمانی است که به ایشان مراجعه نموده و اظهار داشت که به دلیل تناقضاتی کـه در 
است. امام (ع) در پاسخ این هر دو نفر، در شـرح آیـات و تبیـین مـوارد قرآن دیده، دچار شک و تردید شده

الله عّزوجّل یکون تأویله علی من کتاب«فرمایند: اند. ایشان مینما از تعابیری مشابه استفاده نمودهمتناقض
(حـویزی، » لهشاءالغیرتنزیله و الیشبه تأویله بکالم البشر و ال فعل البشر و سأنّبئک بمثال لذلک لتکتفی إن

الله عّزوجـّل تأویلـه غیـر تنزیلـه و و قد أعلمتک أّن ُرّب شیٍء من کتاب«) و در روایت دیگر: ٥، ح ١٣٨/ ٨
) امـام (ع) در میانـة ٦٤، ح ٢١٥/ ٦(همـان، » شـاءاللهالیشبه کالم البشر و سأنبئک بطرٍف منه ستکتفی إن

أال تـری «کننـد: یات، این جمله را باز تکـرار میهای خود، در برخی موارد، پس از اشاره به مضمون آپاسخ
، ح ٢٨٢/ ٧(همـان، » أال تـری أّن تأویلـه غیرتنزیلـه«) یـا ٤٥، ح ٢٨/ ٣(همـان، » تأویله علی غیرتنزیلـه

١٠٠.(
آید که بخشی از آیات (نه همة آیات) قرآن هستند که تأویلشان (بر) غیـر تنزیلشـان از این عبارات برمی
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عدتًا باید برخی دیگر از آیات قرآن باشند که تأویلشان (بر) غیر تنزیلشان نباشد.است. بدین ترتیب قا

اند: تأویـل بـر بیت (ع) دو گونهتوان گفت روایات تأویلی اهلبر اساس این دریافت، در این مرحله می
تنزیل و تأویل بر غیرتنزیل.

گام پنجم: نسبت میان ظاهر و باطن در تأویل بر غیرتنزیل
تواند باشد.دهد که مراد از تأویل بر غیرتنزیل چه میهای همین روایات بدست میبقیه بخشبررسی

تـوان گفـت از از حیث محتوا، بخش قابل توجهی از این روایات بلند، شـرح آیـات متشـابه اسـت. می
کند.مصادیق قطعی تأویل بر غیرتنزیل، تبیین متشابهات است بر وجهی که ذهن را از فهم نادرست دور 

َفَلم َقَتلُتموُهم َو لِکّن اللَه َقَتَلُهم َو مـا َرَمیـَت إذ َرَمیـَت َو لِکـّن اللـَه «انفال ١٧امام علی (ع) دربارة آیة 
)٤٥، ح ٢٨/ ٣(حویزی، ». فسّمی فعل الّنبی فعًال له، أال تری تأویله علی غیرتنزیله«فرماید: می» َرمی

گونـه ی انجام فعل از سوی خداوند را شرح دهند، در واقع اینامام (ع) در این کالم بجای آنکه چگونگ
دارند که خداوند فعل نبی را فعـل خـودش نامیـد. بـدین ترتیـب ها را از اساس ابطال نموده و بیان میتبیین

کنند.های ناروایی که خداوند از آن مبّرا و منّزه است، دور میحضرت (ع) اذهان را از برداشتآن
کنند.امام (ع) در بین سخن خود، در مواردی به ارتباط ظاهر و باطن آیات نیز اشاره میاز سوی دیگر، 

فرماید: أی الجاحدین. می» إن کاَن ِللّرحمِن َوَلٌد َفأنا أّوُل العاِبدین«از سورة زخرف ٨١ایشان دربارة آیه 
)٩٥، ح ٤٤٨/ ٦(حویزی، ». فالّتأویل فی هذا القول باطنه مضاّد لظاهره«افزاید: و می

ُهـم ُمالقـوا َرّبِهـم«بقـره ٤٦در آیة » ظّن «دهند: در بخشی دیگر توضیح می ـوَن َأنَّ ٤، آیـة »َاّلـذیَن َیُظنُّ
و آیـة » َو َرأی الُمجِرموَن الّناَر َفَظّنوا أّنُهم ُمواِقعوها«کهف ٥٣، آیة »أال َیُظّن أولِئَک أّنُهم َمبعوثون«مطففین 

َو َتُظّنـوَن ِباللـِه «احـزاب ١٠اسـت؛ امـا در آیـه » یقین«به معنی » ّنی ُمالٍق ِحسابَیهإّنی َظَننُت أ«حاقه ٢٠
فـاللفظ واحـٌد فـی الظـاهر و مخـالٌف فـی «کننـد: است. سپس امـام اضـافه می» شک«به معنی » الّظُنوناً 
ین، فما کان من أمر والظّن ظّنان: ظّن شّک و ظّن یق«اند: در روایت دیگر دربارة همین معنا فرموده». الباطن

)٦، ح ١٣٨/ ٨». (المعاد من الظن فهو ظّن یقین، و ما کان من أمر الّدنیا فهو علی الشک
، و لإلحیاء -َو َمن أحیاها َفَکأّنما أحیا الّناَس َجمیعاً -«...فرمایند: مائده می٣٢همچنین امام درباره آیه 

هداها ألن الهدایة حیاة األبد، و من سّماه اللـه حّیـًا فی هذا الموضع تأویل فی الباطن لیس کظاهر و هو من 
٣)١٤٦، ح ٢٢٦/ ٢». (لم یمت أبدًا إّنما ینقله من دار محنة إلی دار راحة و منحة

و األخبار فی هذه المواضع تأویل فی الباطن لیس لظاهره... من دار محنۀ الی «. در تفسیر نورالثقلین بدین صورت آمده است: 3
.374متن مأخذ اصلی برگزیده شد. احتجاج، ، اما پس از مراجعه به احتجاج». محنۀدار
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فاللفظ واحد فی الظـاهر و مخـالف «های بر غیرتنزیل (بیان معانی مخالف برای لفظ واحد پس تأویل

ها باشد: تواند به این صورتها نسبت میان ظاهر و باطن میآنهایی هستند که در شامل تبیین») فی الباطن
بیان باطنی متضاد با ظاهر (باطنه مضاٌد لظاهره) و بیان معنایی متفاوت با ظاهر (تأویـل فـی البـاطن لـیس 

کظاهر).

مصادیق تأویلگام ششم:
ت.روایت دیگر نیز به صراحت از تأویل سخن رفته اس٢٢افزون بر روایات فوق، در 

بیت (ع) اسـت. تر گفته شد، شرح متشابهات از بارزترین مضامین در روایات تأویلی اهلکه پیشچنان
از همـین » أَفَعیینا ِبالَخلِق األّوِل َبل ُهم فی َلبٍس ِمن َخلٍق َجدیـٍد «سورة ق ١٥شرح امام باقر (ع) دربارة آیة 

)١٧، ح ١١٩/ ٧». (یا جابر تأویل ذلک...«نماید: نوع است. امام (ع) سخن خود را اینگونه آغاز می
اما از حیث نوع بیان، مصادیق تأویل در این روایات بدینقرار است:

تطبیق امر کلی بر یکی از مصادیق؛ این همان فرایندی است که در گـام سـوم بـدان اشـاره شـد. در -١
نامیده بودند.» ر باطنتفسیر آیه د«بیت (ع) تطبیق امر کلی بر یکی از مصادیق آن را آنجا اهل

سورة جن:١٣در آیة » ایمان به والیت«به » مطلِق ایمان«و تطبیق » والیت«به » هدایت«مانند تطبیق 
الهـدی «، »َلّما َسِمعَنا الُهـدی آَمّنـا ِبـه«کند که فرمود: قوله محمد بن فضیل از امام کاظم (ع) نقل می

قلُت: تنزیـل؟ «افزاید: (فالَیخاُف َبخسًا َو ال َرَهقًا). ابن فضیل میالوالیة، آمّنا بموالنا فمن آمن بوالیة مواله
)٢٩، ح ٢٥/ ٨». (قال (ع) ال، تأویل

اند:بیان معانی متفاوت با ظاهر؛ این معانی خود دو دسته-٢
الف: معنایی که اگرچه ممکن است در بادی نظر از ظاهر آیه برنیاید، اما اوًال: بـا کمـی دقـت و تأمـل 

شـد، کند. ثانیًا: آن معنا اگر حتی از غیر معصوم هم صـادر میشود که ظاهر آیه هم آن را تأیید میم میمعلو
ای کـه دسترسـی بـه آن شد آن را پذیرفت؛ یعنی در زمرة اخبار غیبی یا معارف ویـژهاستبعادی نداشت و می

برای غیر معصوم ممکن نباشد، نیست. مانند این روایات:
أتدری ما «ن امیرالمؤمنین علی (ع) دربارة معنای استرجاع از اشعث بن قیس پرسیدند: روایتی که در آ

أّما قولک (إّنا لله) إقراٌر منک بالُملک، و أّما قولک (إّنا إَلیِه راِجُعوَن) فـإقراًر «سپس خود فرمودند: » تأویلها؟
)٤٥٥، ح ١٧٨/ ١». (منک بالُهلک

از صادقین (ع) گزارش شـده » َو َمن أحیاها َفَکأّنما أحیا الّناَس َجمیعا«مائده٣٢نیز روایاتی که ذیل آیة 
، ٢٢٨-٢٢٧/ ٢یاد شده اسـت. (» تأویل اعظم«ها از گمراهی با تعیبر ها از هدایت و نجات انسانو در آن
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)١٥٥و ١٥٤، ١٥٣ح 

شود که ظـاهر آیـه ن میشوند، اما با کمی دقت روشمفاهیم باال در نگاه اول از ظاهر آیه استخراج نمی
فرماید معنای استرجاع اقرار ها مخالفتی ندارد. به دیگر بیان، وقتی امام میکند و با آناین معانی را تأیید می

توانـد آن به ملک و اقرار به هلک است، میان این کالم و ظاهر آیه نسبتی برقرار است که اندیشة مخاطب می
ام هم بتواند با تعّمق و تدّبر به آن برسد. بیان این این مضمون، حتی را درک نماید. ممکن است کسی جز ام

مائـده در روایـت ٣٢که دربـارة آیـة از جانب غیر معصوم، هم قابل درک و هم قابل پذیرش است. همچنان
و امام (ع) » فمن أخرجها من َضالل الی هدی؟«پرسد: فضیل بن یسار، این فضیل است که از امام (ع) می

این معنا حتی اگر در بدو امر به ذهن متبـادر نشـود، معنـایی اسـت کـه ». ذاک تأویلها االعظم«اید: فرممی
فرمایـد: تابد؛ بلکه حتی مطابقتش با ظـاهر بـیش از معنـای اولیـه اسـت. زیـرا آیـه میظاهر آیه آن را برمی

سوختن در آتـش نجـات دهـد، یـا اگر کسی فردی را که گرفتار حریق شده از». َفَکأّنما أحَیا الّناَس َجمیعاً «
غریق را به سالمت به ساحل برساند، آیا به واقع همگـان را از گرفتـار شـدن در آتـش و غـرق شـدن در آب 

یابد؟ حال نجات داده است؟ آیا با نجات یک فرد از شرایط مزبور، احتمال هالکت دیگر مردمان کاهش می
تواند مثبت باشد. زیرا اگـر یـک فـرد هـدایت ها میشود، پاسخ این پرسش» هدایت«حمل بر » احیاء«اگر 

های بسیاری رخ داده است که پـس از هـدایت چنانکه نمونهتواند اسباب هدایت دیگران باشد، همیابد، می
اند. پس در این تأویل مطابقت و سازگاری با ظـاهر در دنبال او یک قوم و یک ملت هدایت یافتهیک فرد، به

مفهوم آیه به اطفاء حریق و انقـاذ غریـق محـدود شـود، ایـن حـد از مطابقـت در آن آن حّدی است که اگر 
نیست. در حقیقت تأویل مطرح شده از سوی امام (ع) با معانی ظاهری آیه رابطة طولی دارد.

توان نه به ب: معنایی که ظاهر آیه در مورد آن ساکت است. یعنی اوًال: با دقت و تأمل در ظاهر آیه، نمی
تواند بیان کند. و نه به مخالفت رسید. ثانیًا: این نوع تبیین معنا را جز امام معصوم (ع)، دیگری نمیمطابقت

مانند موارد زیر:
َو إن ِمن َشـیٍء إال «روایت امام صادق (ع) از پدرشان از جدشان علّی بن الحسین (ع) در شرح عبارت 

العرش تمثال جمیع ما خلق الله من البّر و البحر، و هذا فی «حجر با این مضمون: ٢١در آیة » ِعنَدنا َخزائُنه
)١٩، ح ١٠/ ٤». (تأویل قوله

َیوَم َیجَمُع اللـُه الّرُسـل َفَیقـوُل «مائده ١٠٩نیز روایتی که در آن برید کناسی از امام باقر (ع) دربارة آیة 
لهذا تأویًال، یقول ماذا أجبتم فی أوصیائکم إّن «سؤال نمود و ایشان پاسخ دادند: » ماذا أِجبُتم قالوا ال ِعلَم َلنا

)٤٢٧، ح ٣٠٦/ ٢». (الذین خلفتموهم علی أممکم؟ قال: فیقولون: ال علم لنا بما فعلوا من بعدنا
اند که ظاهر آیه نسبت بـه آن ابهـام دارد. یعنـی بـر خـالف در روایات مزبور، امام (ع) تبیینی ارائه داده
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ر آیه، مطابقت ظاهر آیه با روایت قابل استخراج بود، در این گروه، با منتهای روایات دستة قبل، که با تعمق د

دقت، باز هم نه مطابقت و نه مخالفت ظاهر آیـه بـا روایـت قابـل اسـتخراج نیسـت. یعنـی اگـر امـام (ع) 
توانسـتند بگوینـد؛ و اگـر فرمود که در عرش تمثال جمیع ما خلق الله موجود است، دیگران هرگـز نمینمی

گفتند، حجتی بر آن نداشتند و از ایشان قابل پذیرش نبود. این تنها امـام (ع) اسـت کـه نیـازی بـه ارائـة یم
های لزومًا سازگار با ظواهر (آنهم با معیارهایی که دیگران در تشخیص سـازگاری یـا ناسـازگاری بـا حجت

ن علم دسترسی ندارد کـه بتوانـد بـا اند) ندارد. حجت امام علم الهی اوست. و غیر امام به آظاهر ارائه داده
کنـد از امام محاّجه کند، یا خود مستقًال ادعا کند. همچنین اینکه خداوند در آن روز که رسوالن را جمع می

پرسد، و پاسخ آنان چیست، امری نیست که یک فرد عادی بتواند با کسب مراتب علم بشـری ایشان چه می
ها در طول معنایی که از ظاهر ر ظاهر آیه به کشف آن برسد. این تأویلبه آن دست یابد، یا با تدبر و تعمق د

ها دست یافت. شود به آنهای بعدی معنا میتوان ادعا کرد که با تعمق در الیهآید نیستند. پس نمیآیه برمی
ی دربـارة ها و نه بـه هـیچ قضـاوتبنابراین، این معارف از نوعی است که با تمّسک به ظاهر آیه نه به خوِد آن

توان رسید.ها نمیآن
اند نیز در زمرة همین نموده» رجعت«را حمل بر » معاد«ها ائمه (ع) به نظر پژوهشگر روایاتی که در آن

رحم الله جابرًا بلغ مـن فقهـه «اند: ها امام باقر (ع) دربارة جابر فرمودهگروه هستند. مانند روایاتی که در آن
، ٥/٣٥٠». (یعنـی الّرجعـة-إّن اّلذی َفَرَض َعَلیَک الُقرآَن َلراّدَک إلی َمعاد -یة أّنه کان یعرف تأویل هذه اال

)١٢٥ح 
یرجع «در کنار روایت فوق، روایت دیگری از علّی بن الحسین (ع) نقل شده است که ایشان فرمودند: 

ایـن روایـت نشـان ) ١٢٦، ح ٣٥٠/ ٥». (إلیکم نبیکم (ص) و أمیرالمؤمنین و األئمه صـلوات اللـه علـیهم
دهد مراد از رجعت، همان معنای اصطالحِی آن در معارف شیعی است و نه معنای لغوی آن.می

حمل معاد بر رجعت، متفاوت با ظاهر است. چنین بیانی اگـر از غیـر امـام (ع) باشـد، قابـل پـذیرش 
اند. بلکه حمل نفرموده» رجعت«در آیات قرآن را بر » معاد«بیت (ع) همة کاربردهای نیست. از طرفی اهل

تنها در برخی موارد است که ایشـان ذیـل آیـات مربـوط بـه قیامـت و معـاد، مضـمون آیـه را بـر رجعـت و 
اند. لذا این معنا فقط از امام (ع)، و فقط در مـواردی کـه ایشـان خـود تصـریح رخدادهای آن تطبیق نموده

ها را به آیات دیگر تسّری و تعمیم وده و اینگونه تبیینتوانند اجتهاد نماند، پذیرفتنی است؛ و دیگران نمیکرده
دهند.

بیان مصادیق:-٣
ها تصریح به تأویل شده است، روایاتی هستند که به معرفـی مصـادیق آیـات برخی از روایاتی که در آن
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»غیر انحصاری«و » انحصاری«اند: های معرفی شده در این روایات دو گونهاند. مصداقپرداخته

مله روایاتی که مصادیق انحصاری آیه را معرفی نموده، این روایت است:از ج
نقل کرده است که هارون الرشید از امام موسی بن جعفـر (ع) پرسـید چگونـه حویزی از عیون األخبار

که فرزندان دختر او هستید؟ امام (ع) پاسخ مبسـوطی بـه او دانید درحالیخود را ذّریة رسول خدا (ص) می
-فکـان تأویـل قولـه عّزوجـّل: «یشان در بخشی از سخنشان به آیة مباهله اشاره نموده و فرمودنـد: دادند. ا

)١٦٢، ح ٤١٥/ ١». (علّی بن ابیطالب (ع)...-أنُفَسنا–فاطمه و -ِنساَءنا–الحسن و الحسین و -أبناَءنا
بـا پیـامبر (ص) بـه در آیة مباهله سخن از افرادی است که نامشان به صراحت نیامـده، ولـی نسبتشـان 

اند و احـدی روشنی بیان شده است. روایت فوق این افراد را معرفی نموده است. ایشان تنها مصادیق این آیه
در این آیه با ایشان شریک نیست. یعنی اینگونه نیست که کسی بتواند اّدعا کنـد مـثًال (أبناءنـا) بـه تعـدادی 

تند!ها هساشاره دارد که حسنین (ع) هم در زمرة آن
گردد امام کاظم (ع) از این نوع تبیین، یعنی نام بردن از مصادیق انحصاری آیه تعبیر چنانکه مشاهده می

اند.کرده» تأویل«به 
ها تصریح به تأویل شده است، روایاتی هستند که مصادیق بیت (ع) که در آنگروه دیگر از روایات اهل

های زیر:مونهاند. مانند نغیر انحصاری آیه را معرفی کرده
احـزاب گـزارش شـده، آمـده اسـت: ٣٣انفـال و ٧٥در فرمایشی از امام صادق (ع) که ذیـل آیـات -

فلّما قبض الله عّزوجّل نبّیه (ص) کان أمیرالمؤمنین (ع) ثّم الحسن (ع) ثّم الحسین (ع)، ثّم وقع تأویل «...
و کان علّی بن الحسین (ع) ثّم جـرت فـی -تاِب اللهَو اولوا األرحام َبعُضُهم أولی ِبَبعٍض فی ِک -هذه اآلیة: 

)١٦٨، ح ٦٥/ ٣». (األئمة من ولده األوصیاء (ع)، فطاعتهم طاعة الله و معصیتهم معصیة الله عّزوجّل 
اولویت بعضی از اولوااالرحام منحصر به مضمون روایت فوق نیست و ایـن آیـه بـویژه در بحـث ارث 

نامیـده شـده، » تأویـل«ر والیت در ذریة پیـامبر (ص) کـه در روایـت شود. اما جریان امشامل همگان می
آید.مصداقی است که در ابتدا از ظاهر آیه بدست نمی

َو قـاِتلوا اّلتـی َتبغـی «حجـرات ٩ابوبصیر از امام جعفر صادق (ع) روایت کرده است که دربارة آیـة -
ذه االیه یوم البصرة و هم أهل هذه االیـة و هـم اّلـذین إّنما جاء تأویل ه«فرمودند: » َحّتی َتفیَء إلی أمِر الله

)٢٥، ح ٩٣/ ٧». (بغوا علی أمیرالمؤمنین (ع) فکان الواجب علیه قتالهم و َقَتلهم حّتی یفیئوا إلی أمر الله
توانـد مصـادیق هایی است که تأویل این آیه در آن بوده است؛ و این آیه مییوم البصره تنها یکی از زمان

گر داشته باشد.متعدد دی
عمران محمد بن مسلم از امام صادق (ع) چنین روایت کرده است: آل٧بقره و آیة ١٥٥در تفسیر آیة -
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یعنی المؤمنین قبل خـروج -َو َلَنبُلَوّنُکم -إّن لقیام القائم (ع) عالمات تکون من الله عّزوجّل للمؤمنین... «

گوید: سپس امام (ع) بـه محمد بن مسلم می». د ذلک بتعجیل الفرجعن-َو َبّشِر الّصاِبریَن -القائم (ع)... 
/ ١» (یا محّمد هذا تأویله. إّن الله عّزوجّل یقول: َو ما َیعَلُم َتأویَلُه إال اللَه و الراِسخوَن فی الِعلم«من فرمود: 

).٢٣، ح ٣٧٥/ ١؛ ٤٤٥، ح ١٧٥
و ثمرات، سّنت همیشـه در جریـان الهـی آزمودن بندگان به خوف و جوع، و به نقص در اموال و انفس 

ترین مصادیق آن، ابتالئات قبل از خروج قائم (ع) است.ترین و مهمتردید یکی از سختاست. اما بی
های حضرت علی (ع) به نقل از مسعده بـن صـدقه بخشی از یکی از خطبه٦در سورة إسراء ذیل آیة -

آنگاه امام » ی قبل أن تفقدونی فإّن بین جوانحی علمًا جّماً أیها الناس سلون«گزارش شده و در آن آمده است: 
اند و دامـن اندرکارانش ملعونآورد و ایجاد کنندگان و دستدهد که از شرق سر برمیای خبر می(ع) از فتنه

ماَت أو هلک! و «همگان را خواهد گرفت و مردم به ستوه آمده و (دربارة مهدی علیه السالم) خواهند گفت: 
ُثّم َرَددنا َلُکُم الَکـّرَة -فعندها توّقعوا الفرج، و هو تأویل هذه االیة «سپس امام (ع) فرمود: » واٍد سلک؟بأّی 

کَثَر َنفیراً  والذی فلق الحبة و برأ النسمة لیعیش إذ ذاک ملـوک -َعَلیِهم َو أمَددناُکم ِبأمواٍل َو َبنیَن َو َجَعلناُکم أ
الدنیا حتی یولد من صلبه ألف ذکر، آمنین من کّل بدعة و آفـة، عـاملین ناعمین، و الیخرج الرجل منهم من

).٨٢، ح ١٥٦/ ٤» (بکتاب الله و سّنت رسول الله قداضمحّلت علیهم اآلفات و الشبهات
إسرائیل در گذشته نیست. بلکه مصداق مهم دیگـری این روایت به معنی نفی ظاهر آیه در ارتباط با بنی

کند.در آینده را بیان می
اند، نه مورد نزول آیه است و نه مصـداق انحصـاری آن؛ چنانکـه در روایات باال آنچه ائمه (ع) فرموده

اند. روایات فوق تطبیق آیه بـر یکـی از مـواردی اسـت کـه روایات مزبور هم ادعای انحصار مصداق نکرده
آیه است بر وجهـی » تأویل«ین تطبیق، اند. اتواند مصداق آیه باشد، و امام این تطبیق را تأویل آیه نامیدهمی

که مخالفت و منافاتی هم با ظاهر آیه ندارد.
تفسـیر «بیت (ع) از آن بـه در گام سوم مشاهده شد که گسترش مصادیق آیه یکی از مواردی بود که اهل

تعبیر فرموده بودند.» تفسیر در بطن قرآن«و » در باطن
کنند آیه تـأویلی خی روایات، ائمه (ع) به صراحت اعالم میتبیین زمان تحقق کامل مفاد آیه؛ در بر-٤

کنند. اعم از اینکـه آیـه دارد که هنوز واقع نشده است. این روایات تحقق معنای مورد نظر روایت را بیان می
نسبت به معنا ظهور داشته باشد یا نداشته باشد. مانند موارد زیر:

لـم «اند: فرموده» لوُهم َحّتی ال َتکوَن ِفتَنٌة َو َیکوَن الّدیُن ُکّلُه للهَو قاتِ «انفال ٣٩امام باقر (ع) دربارة آیة 
یجیء تأویل هذه االیة بعد، إّن رسول الله رخص لهم لحاجته حاجة أصحابه، فلو قد جاء تأویلها لـن یقبـل 



85نینورالثقلریستفاتی(ع) در رواتیباھلیھالیتأویبازخوان1395و زمستان زییپا
).٩٥، ح ٤٤/ ٣» (منهم، و لکّنهم یقتلون حتی یوّحد الله عّزوجّل و حتی التکون شرک

لم یجیء تأویل هذه االیة، ولو قـد قـام «اند: وایت دیگر امام صادق (ع) دربارة همین آیه فرمودهدر ر-
قائمنا بعد، سیری من یدرکه ما یکون من تأویل هذه االیة، ولیبلغّن دیـن محمـد (ص) مـا بلـغ اللیـل حتـی 

).٩٦، ح ٤٥/ ٣» (الیکون شرک علی ظهر األرض کما قال الله تعالی
سخن از تطبیق آیه بر یکی از مصادیق آن نیست. بلکه تصریح روایت بر این است که آیه در این روایات 

تأویلی قطعی دارد که هنوز نیامده و خواهد آمد؛ و تحقق کامل مفاد آیه رخ خواهد داد.
ل شده که نق» إن أصَبَح ماؤُکم َغورًا َفَمن َیأتیُکم ِبماٍء َمعین«سورة ملک ٣٠از امام باقر (ع) دربارة آیة -

هذه نزلت فی األمام القائم یقول: إن أصبح امامکم غائبًا عنکم التدرون أیـن هـو؟ فمـن یـأتیکم «فرمودند: 
والله ماجاء تأویل هذه «سپس افزودند: » بإمام ظاهر یأتیکم بأخبار السماوات واألرض و حالل الله و حرامه

).٤١، ح ٤٤١/ ٧» (االیة و البّد أن یجیء تأویلها
کند، و نه تحقق ظاهر آیه.یعنی تحقق آن معنایی که امام بدان اشاره می» تأویل«روایت، در این

زمـان روشـن » تأویـل«ها شود که بر اساس آنهایی در روایات دیده میافزون بر موارد پیشگفته، نمونه
شدن یک امر یا تحقق یک واقعه است. مانند این دو روایت:

الله (ع) أّنه سئل عن األمور العظام التی تکون مما لم تکن فقـال: لـم عن مسعدة بن صدقة عن أبیعبد-
).٣٩(یونس: » َبل َکّذبوا بما َلم ُیحیطوا ِبِعلِمه َو َلّما َیأِتِهم َتأویُلهُ «یأت أوان کشفها بعد، و ذلک قوله 

ا الـذی إن هـذ«عن حمران قال: سألت أباجعفر (ع) عن األمور العظام من الرجعـة و غیرهـا. فقـال: -
)٦٥و ٦٤، ح ٢١٦-٢١٥/ ٣». (تسألونی عنه لم یأت أوانه. قال الله: بل کذبوا...

است؛ و طبق » یا أوان کشفها«لم یأت أوانه » َلّما َیأِتِهم َتأویُلهُ «آید که مراد از از این روایات بدست می
٨١ده است. روایتی که ذیـل آیـة برداری از برخی امور مهم و عظیم فرانرسیفرمودة امام (ع) هنوز زمان پرده

ای از همین موضوع است:عمران آمده نمونهآل
لقد تسّموا بإسم ما سّمی الله بـه أحـدًا إال علـی بـن «عن سالم بن مستنیر عن ابی عبدالله (ع) قال: -

یـین و إذا جاء، جمع الله أمامـه النب«قلت: جعلت فداک متی یجیء تأویله؟ قال: ». ابیطالب و ماجاء تأویله
... إلـی -َو إذ أَخَذ میثاَق الّنبییَن َلّما آَتیُتُکم ِمن ِکتاٍب َو ِحکَمةٍ -المؤمنین حتی ینصروه، و هو قول الله تعالی 

فیومئٍذ یدفع رایة رسول الله اللواء إلی علی بن ابیطالـب (ع) فیکـون أمیـر -َو أنا َمَعُکم ِمَن الّشاِهدیَن -قوله 
، ح ٤٢٨/ ١». (الخالئق کلهم تحت لوائه، و یکون هو امیـرهم فهـذا تأویلـهالخالئق کلهم اجمعین، یکون

٢١٤(
سخن امام (ع) در بخش آغازین (خود را به نامی نامیدند که خداوند احدی جز علی بن ابیطالـب (ع) 
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را بدان نام ننامیده است، و تأویل آن نیامده است) گویای این مطلب اسـت کـه ایشـان در صـدد تفسـیر یـا 

اند.استناد نموده٤عنوان تأویل، یعنی زمان تحقق یک امر دیگریل آیه نیستند. بلکه به آیه بهتأو

بیت (ع)گام هفتم: فرآیند جري در روایات تأویلی اهل
اکنون گروه دیگر از روایات در پیش روست با همان مضامین و بدون تصریح بر تأویل یا تفسیر بـاطن. 

نسـاء از ١٠٥اند. مانند حدیثی که ذیل آیة سخن گفته» جری«ام (ع) از مفهوم در تعدادی از این روایات ام
امام صادق (ع) نقل شده است:

ال والله ما فّوض الله إلی أحد من خلقه إال إلی رسول الله (ص) و إلی األئمة (ع)، قال الله عّزوجـّل: «
/ ٢». (و هـی جاریـٌه فـی األوصـیاء (ع)-ِس ِبما أراَک اللـه إّنا أنَزلنا إَلیَک الِکتاَب ِبالَحّق ِلَتحُکَم َبیَن الّنا-

)٥٤٧، ح ١٤١
بمـا أری «و » حق نـازل شـده اسـتکتابی که به«بر اساس » حکم در میان مردم«بر اساس این روایت 

امری است که پس از رسول الله (ص) به اوصیای ایشان تفویض شده است. این یعنی جریان امر آیـه » الله
ای نشده است.که مخاطب صریح آیه است به اوصیای ایشان که در عبارت آیه به ایشان اشارهاز نبی (ص) 

گویـد و تعمـیم آن بـه سـایرین را رد از سوی دیگر، این روایت از انحصار این جریان به ائمه سخن می
اسـت. توأمـان مصـداق آیـه » تحدیـد«و » تعمـیم«کند. به بیان دیگر، سخن امام (ع) در ایـن روایـت، می

موضوع آیه از رسول الله (ص) به ائمة معصومین (ع) تعمیم داده شده، و از سایرین سلب شده است.
قصص رسیده است. در آن حدیث بـه سـخن ٥همچنین است روایتی که از امام صادق (ع) دربارة آیة 

سپس ». بعدیأنتم المستضعفون«شود که خطاب به امام علی و حسنین (ع) فرمودند: رسول خدا اشاره می
َو ُنریُد أن َنُمّن َعلی اّلذیَن اسُتضِعفوا -معناه أّنکم األئمة بعدی، إّن الله عّزوجّل یقول: «افزاید: امام (ع) می

)١٤، ح ٣١١/ ٥». (فهذه جاریة فینا إلی یوم القیامة-فی األرِض َو َنجَعَلُهم أئّمًة َو َنجَعَلُهُم الواِرثیَن 
از مستضعفان در زمین در این آیه، که طبق اراده و مّن الهی هم ائمه و هم وارثـان بنا بر این روایت مراد

بیت پیامبرند؛ و این امری است که تا قیامت دربارة ایشان جاری است.اند، اهلزمین
بیت (ع) میان باطن های اهلگوید. مطابق آموزهروایات باال به صراحت از جاری بودن آیات سخن می

ظهره تنزیله و بطنه تأویله، منـه مـا قـد «صورت برقرار است: ای بدینقرآن و جریان قرآن رابطهقرآن، تأویل
) بطن قرآن، تأویـل آن اسـت ٢٧٠/ ١(کلینی، ». مضی و منه ما لم یکن، یجری کما تجری الشمس و القمر

در آن روزي که آیـه  دیفرمایمع) امام (ع) به افرادي است که نام امیرالمؤمنین بر خود نهادند؛ و امام (اشارة رسدیم. به نظر 4
قی و اصیل او در آن روز است.ع) امیر همۀ خالئق است و تأویل امارت حقی(یعلبدان اشاره دارد، 
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ایـاتی کـه در آنـان یعنی سیر و حرکت دارد. لذا با توجه به این آموزه، رو» جری«که همچون ماه و خورشید 

ها تصریح به تأویل نشده باشد.سخن از جری آیه است، از مصادیق روایات تأویلی هستند، گرچه در آن

گام هشتم: حمل بر مثَل؛ فرایندي در تأویل
ها آیه حمل بر مَثل شده بود، در زمرة تفسـیر بـاطن در کـالم در گام سوم مشاهده شد روایاتی که در آن

، روایـات تفسـیر بـاطن، مصـداق روایـات »بطنـه تأویلـه«انـد: . از آنجا کـه ایشـان فرمودهائمه (ع) بودند
توان حمل آیه بر مَثل را مصـداق تأویـل، و روایـات بـا ایـن مضـمون را روایـات تـأویلی اند. لذا میتأویلی

دانست. مانند روایات زیر:
فضـرب مثـل محمـٍد «از امام بـاقر (ع): » نوراً ُهَو اّلذی َجَعَل الّشمَس ضیاًء َو الَقَمَر «یونس ٥ذیل آیة 

)١٦، ح ٢٠١/ ٣». ((ص) الشمس و مثل الوصی القمر
هـو «از امام صـادق (ع): » اللُه نوُر الّسمواِت َواألرض َمَثُل نوره َکِمشکاٍة فیها ِمصباٌح «نور ٣٥ذیل آیة 

)١٧٢، ح ١٥٦/ ٥». (مثٌل ضربه الله لنا
م که در آن تصریح به تشبیه شده است در همـین گـروه از روایـات قـرار به گمان نگارنده، روایت زیر ه

گیرد:می
از امـام رضـا » َاّلذیَن کاَنت أعُیُنُهم فی ِغطاٍء َعن ِذکری َو کانوا الَیسَتطیعوَن َسـمعاً «کهف ١٠١ذیل آیة 

شّبه الکافرین بوالیة علی إّن غطاء العین الیمنع من الذکر، و الذکر الیری بالعین، و لکّن الله عّزوجّل «(ع): 
)٢٤٣، ح ٣٣٨/ ٤». (بن ابیطالب (ع) بالعمیان، ألنهم کانوا یستثقلون قول النبی (ص) فیه

گیرينتیجه
:بیت (ع) در تفسیر نورالثقلینآید که بر اساس روایات اهلاز آنچه گفته شد بدست می

اند.دو ساحت متفاوت» تأویل قرآن«و » تفسیر قرآن«
است. برخی از مصادیق تفسـیر بـاطن از ایـن قـرار » تفسیر باطن«و » تفسیر ظاهر«شامل تفسیر قرآن

است: حمل آیه بر مَثل، تطبیق امر کلی بر یکی از مصادیق، گسترش مصادیق آیه، تبیین زمان تحقـق کامـل 
مفاد آیه، نماد انگاری، تفسیر آیه بر وجه دیگری از اعراب.

در تأویل بر غیرتنزیل رابطة بین ». تأویل بر غیرتنزیل«و » ویل بر تنزیلتأ«تأویل قرآن بر دو گونه است: 
تواند از این قبیل باشد: تضاّد ظاهر و باطن، وحدت ظاهر و اختالف باطن، تباین ظـاهر و ظاهر و باطن می

باطن.
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آیـه برخی از مصادیق تأویل عبارت است از: تطبیق امرکلی بر یکی از مصادیق، بیان معانی طولی برای
که ظاهر، مؤید آن است، بیان معنایی که ظاهر دربارة آن ساکت است، تبیین زمان تحقق کامل مفاد آیه.

نیز از مصادیق تأویل است.» تشبیه«و » تمثیل«، »جری«
» تأویـل بـر غیرتنزیـل«و » تفسیر باطن«همپوشانی دارند. » تأویل«و » تفسیر«بدین ترتیب باید گفت 

بیـت توان گفت تفسیر باطن و تأویل بر غیرتنزیل اصـطالحاتی هسـتند کـه اهل. میمصادیق مشابهی دارند
اند.ها را دربارة مفاهیم یک حوزة واحد به کار برده(ع) آن

هم اصطالحاتی دربارة مفاهیم یک حـوزة » تنزیل بر تأویل«و » تفسیر ظاهر«شود گفت بدین قرینه می
واحدند.

ت تأویلی تفسیر نورالثقلین) مطالعة محورهای مشترک در روایـات در حیطة بررسی این پژوهش (روایا
تواند روایت را در زمرة روایـات ها در روایات، میتأویل و تفسیر باطن، معلوم نمود فرایندهایی که وجود آن

بـه تـوان گفـت روایـات تـأویلی در تفسـیر نـورالثقلینتأویلی قرار دهد، کدامند. بر اساس این فرایندها می
شود:بندی میت زیر دستهصور

تطبیق امر کلی بر یکی از مصادیق -۱
جری: بیان مصادیق غیرانحصاری، گسترش مصداقی که در ظـاهر منحصـر اسـت، مَثـل دانسـتن -۲

برخی آیات.
معرفی مصادیق انحصاری. -۳
حمل آیه بر تمثیل (نمادانگاری).-۴
تبیین زمان تحقق کامل مفاد آیه. -۵
نی متفاوت با ظاهر: ظاهر موید است (بیان معنای طولی، حمـل آیـه بـر وجـه دیگـری از بیان معا-۶

اعراب) یا ظاهر ساکت است.
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