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چکیده

نوشتۀ حاضر در پی طرح این ادعا است که پارهای از روایتهای تهأویلی _ کهه بها سهاختار

کههالم و داللههتهههای متعههارف زبههانی قابههل اسههتناد بههه مههتن نیسههتند _ در حقیقههت تأویههل

نیستند .هر چند از این گونه روایتها به تأویل تعبیر شدهاند ،اما به دلیل شباهت آنها به

تأویل و از باب استطراد ،چنین نام گرفتهاند .اینها به ،هت مشابهتههایی کهه بها مهتن
دارند ،تداعی معانی هستند .گویندگان ،بنا به پارهای مالحظات ،این تأویلگهونهها را در

زیهههر آیههههای و بههها اشهههاره بهههه آن گفتههههانهههد .بررسهههی ایهههن ادعههها و شهههواهد آن ،و ارا هههۀ دیهههدگاه
صاحبنظران در این باره ،رویکرد این پهژوهش اسهت .ایهن پهژوهش در صهدد اسهت تها بها
رصد کردن این گونه از تأویهلنماهها و بها روش توصهیفی تحلیلهی ،تکلیه

آنها را روشن نماید ،و میزان نسبت آنها با متن و اعتبارشان را بررسد.

زبهانشهناختی

کلیدواژهها :تداعی معانی ،روایاتهای تأویلی باطنی ،تأویل قرآن ،روایتهای تأویلنما.

درآمد
روایتها ی زیادی در متون حدیثی و تفسیری و،ود دارد که در شهمار «روایهتههای تهأویلی»

به شمار آمدهاند .نوع معارف مطرح شده در این گونه روایتها ،به گونهای است که شارحان و

اسههتفاده کننههدگان از آنههها را ،لالبهها بهها مشههکل «تفسههیری تههأویلی» موا،ههه کههرده اسههت .نگههاه
عمههومی بههه ایههنگونههه روایههتهههاّ ،
تعبههدی اسههت و گوینههدگان و نویسههندگان ،بهها تو،ههه بههه اعتبههار و
 .1استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران (.)najarzadegan@ut.ac.ir
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت ّ
مدرس (.)ghazizadeh_kazem@yahoo.com
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسؤول) (.)moradi_215@yahoo.com
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،ایگاه کسانی که این گروه از خبرها به آنها منسوباند ،اینها را فرازبانی و تأویالتی ناشی از
نههوع علههوم اختصاصههی راسههخان در علههم معرفههی مههیکننههد .از آن،ههایی کههه ایههن روایههتههها در

چارچوبهای قواعد رایج ز بانی نیسهتند ،بهرای فههم و یها تفههیم آنهها ،نهاگزیر آن تأو یهلهها بایهد
تأویل گردند؛ چرا که این روایت ها ،نسبتی با ساختار کالم و مفردات آن ندارنهد ،و ههر چنهد در

آن ها واژۀ تأویل به کار رفته است ،اما با گزاره هایی که از تأویل در قرآن و حدیث آمده ،سهازگار

نیستند .این گونه تأویلها را «تأویل باطنی» به شمار میآورند؛ باطنی از این رو که تابع معنای

واژه ها و ساختار و سیاق نیستند و در عین حال ،به متن نسبت داده میشوند و چون به ظاهر
قابل استناد نیستند ،نا گزیر به باطن َن َسب میبرنهد .ایهن گهزارهههای معنهایی ،تهابع ههیچیه از
داللتهای مطابقیّ ،
تضمنی ،التزامی ،و نیز داللتهای اقتضایی و اشهاری نیسهتند .در یه
کالم« ،تأویلهای باطنی ،گزاره هایی از ی

متن هستند که نسبت زبانی با متن ندارنهد» .ایهن

گونه تأویلها ،از دو مشکل و مشکلزایی برخودارند:

 .1مشههخص نیسههت کههه بههر چههه پایهههای از فهههم بنهها شههدهانههد و چگونههه بهها آیههههههای قههرآن ر ب ه

برقرار میکنند.
 .2از ی ه

سههو ،بهها تفسههیر و تأو یههل بههه ر ی نزدی انههد ،و از سههوی دیگههر ،از آن رو کههه بیشههتر در

منابع شیعی روایت شدهاند ،باعث شده است که شیعیان به باطنیگری متهم شوند و اینکهه
قرآن را کتابی باطنی و در خدمت ی

فرقه بدانند.

تأویل در یک نگاه
کاربردهای تأویل در قرآن و حدیث نشان میدهد که تأویل چنهد کهاربرد اصهلی دارد :تعبیهر

رؤ یها ،عبهور از ظهاهر الفهار و رسهیدن بهه واقهع آنههها ،انطبهاق گهزارهههای کالمهی بها واقعیهتهههای

عینی (چه خبر و چه انشا)، ،ری و تطبی  ،رمز و رازهای حروف و گزارههها و تأو یهل بهاطنی .بهه
،ز دو مورد از کاربردها ،بقیه ،همگی از نوع زبانی و معناشناختی اسهت .صهاحب ایهن قلهم در

مقالۀ «امکهانسهنجی عرضهۀ روایهتههای تهأویلی بهاطنی بهر قهرآن» ،چها

شهده در شهماره ،77

مجلۀ علوم حدیث ،گونههای تأویل را به ا،مهال معرفهی کهرده و در این،ها قصهد نهدارد آنهها را

تکرار کند و عالقهمنهدان را بهه آن نوشهته ار،هاع مهیدههد .در آن نوشهته ،تأ کیهد شهده کهه بخهش
بزرگههی از گونههههههای تأو یههل ،بههر اسههاس آنچههه در متههون روایههی و خههود قههرآن کههریم آمههده ،از نههوع
معنایابی با اقسام داللت های زبانی و به خصوص اشهترا معنهوی و متهواطی اسهت ،و بخهش
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قابههل تههو،هی از تأو یههل ههها ،از نههوع ،ههری و تطبی ه و یهها اشههاره بههه مصههداقههها و یهها بههه کامههلتههرین

است از آنها لفلت شود.

تأویل باطنی
تأویل های از گونهۀ بهاطنی یهاد شهده ،در حقیقهت ماهیهت تهأویلی ندارنهد ،بلکهه از نهوع دیگهر

بههوده ،و آن ،تههداعی معههانی اسههت .ایههن ،راهکههاری اسههت کههه گههزارههههای تأو یههلگههون را تو،یههه

ز به ههانشه ههناختی و عرفه ههی ،و در نتیجه ههه ،قابه ههل فهه ههم کنه ههد .تأو یه ههلهه ههای به ههاطنی ،لغه ههزشگه ههاه
4
مخاطره آمیهزی اسهت و ا گهر بهه آن تو،هه نشهود ،بهه بهدعت و تحر یه معنهایی و «تق ّهول بهر خهدا»

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

مصداق است و یا حتهی یهادآوری مصهداقههایی اسهت کهه در کشهمکشههای روزم ّهره ،ممکهن

خواهد انجامید .آنچه در تأویل های باطنی لیهر ز بهانی ،بهه لیهر معصهومان منسهوب اسهت ،در
میان مؤمنان ،تکلی

روشنی دارد ،اما چون بهه معصهومان نسهبت داده مهیشهود ،راهزن اسهت؛

هم از این رو کهه ممکهن اسهت ایهن قبیهل گفتهههها ،برداشهت از کهالم خهدا ،بهه شهمار آیهد ،و ههم

دیگران را تشهوی کنهد کهه از آن الگهو بگیرنهد .چنهین نسهبتههایی بهه قهرآن ،باعهث شهده کهه در

میههان عالمههان اسههالمی ،کسههانی بههه کفههر و قتههل معتقههدان بههه ایههن کههه لیههر از ظههاهر قههرآن ،سههخن

دیگهری ههم در مههتن و،هود دارد ،فتهوا دادهانههد 5.و کسهانی ههم بههاطنگرایهان را مهتهم کههردهانهد کههه
اینهان در اندیشهههههای اسههالمی چنههان دخهل و تصه ّهرف کهردهانهد کهه اسههالم را «قلهب» کهردهانههد .و
مسلمانان ،حاضر نیستند آنها را ،زء فرق اسالمی به شمار آورند.
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تداعی معانی

«تههداعی» مصههدر بههاب تفاعههل از ریشههۀ «دعههو» بههه معنههای فراخوانههدن و تههداعی بههه معنههای

یکدیگر را خواندن است .شایع است که باب تفاعل در ،هایی بهه کهار مهیرود کهه دو فاعهل در
آن دخیههل هسههتند؛ امهها واقعیههت ،ایههن نیسههت ،بلکههه کههاربرد یه

فاعههل هههم در آن رایههج اسههت و

تفاوتش با دیگر باب ها در این است که نسبت فعل به فاعل ،به و،هود طهرف مقابهل ،و داشهتن
َ
یه نقههش ،هههر چنههد پذیرنههدگی اسههت؛ ماننههد تسه َهاند ز یههد الههی الجههدار؛ ز یههد بههه دیههوار تکیههه داد.

تفاوت در این ،ا است که در باب تفاعل ،انجام فعل از ،انب کسی است ،و تا طرف دیگری
ّ
و،ود نداشته باشد ،تحق یافتنی نیست.
تداعی معانی در چند دانش کاربرد دارد:

ّ
 .4سوره الحاقة ،آیه .44
ّ
ُ .5المحلی ،ج ،7ص« :318من قال :إن فی شئ من االسالم باطنا لیر الظاهر الذی یعرفه األسود و األحمر فهو کافر ُیقتل».
 .6مجموعه آثار ،ج ،3ص.66
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پدیههده بهها دیگههری ت ههداعی
 .1دانششو روانسناسششی .در ایههن دانههش رابطههۀ میههان یهه
ّ
) (Associasionنام دارد و این گونه تعری شده اسهت :ایجهاد رابطهه بهین تصهورات ذهنهی کهه
ّ
متضاد هستند 7.گفتههانهد :ممکهن
در ی زمان اتفاق میافتد و از لحار ماهیت ،یکسان و یا
است تهداعی ،بصهری ،شهنوایی و یها بو یهای ،یعنهی چنهد حسهی باشهد؛ مهثال بها دیهدن یه چیهز،
معناهههای گونههاگونی بههه ذهههن بیایههد کههه شههامل تههداعیهههای بصههری و حسههی دیگههر باشههد؛ بههرای
نمونه ،با شنیدن سیب ،اندازه ،رنگ ،بو ،و مزه تهداعی کنهد .و یها تهداعی لیهر حسهی پدیهد آیهد؛
مثهل تهداعی داسهتان سهیب خهوردن آدم و اخهرا،ش از بهشهت 8.تهداعی مبتنهی بهر مشهابهت و
همانندی و مجاورت است .هر واژه ،همواره مهیتوانهد ههر آنچهه را کهه بهه گونههای بها آن مهرتب
است ،به ذهن فرا خواند که نزد افراد مختل به دلیل تجربهها ،خاطرات و ادرا کهات گونهاگون
آنان ،متفاوت است.

 .2دانششو الششقل ف ششه .در ایههن دانههش ،در چنههد ،هها ،و از ،ملههه در بحههث اسههتعمال لف ه در
بیش از ی معنا ،بحهث ضهد ،بحهث وضهع الفهار و چگهونگی داللهت آنهها بهر معنها و داللهت
تصور ی و تصدیقی ،از تداعی سخن به میان میآید .اصولیان هم تداعی را شهامل سهه اصهل
9
تشابه ،مجاورت ،تناسب و تضاد دانستهاند.
تههداعی معههانی ،ارتبههاط بههین دو چیههز و از ،ملههه ،لفه و معنهها و حتههی صههوت بههوده ،و گههویی
لر یههزی اسههت ،و میههان حیوانههات هههم و،ههود دارد .تههداعی معههانی نیههاز بههه اندیشههیدن و دقههت

ندارد 10،و از الزم به ملزوم پی برده میشود و یا دو چیزی که الزمۀ هم هستند ،بها یهادکرد یکهی،
دیگههری بههه ذهههن مههی رسههد .تههداعی معههانی ،از بههاب داللههت الفههار نیسههت؛ عالمتههی کههه گههاهی
بیرونی است و ّ
حسی ،و گاهی درونی اسهت و حدسهی؛ چنهان کهه تصهریح کهردهانهد کهه تهداعی
تصور است و ّ
معانی ،از باب ّ
تصور از نهوع داللهت نیسهت؛ ههر چنهد در آن ،از داللهت ،یهاد شهده
اسهت؛ بلکههه گونهههای تشهبیه و مجههاز اسههت 11.تهداعی معههانی از ر به بهین دو چیههز در ذهههن و در

کنار هم قرار گرفتنشهان بهه دسهت مهیآیهد .الهزام عقلهی بها و،هود چیهزی در ذههن بهه راه یهافتن بهه

دیگری؛ 12مانند شب و روز .گرما و سرما .داللتها بهر سهه دسهته هسهتند :تطهابقی ،تضهمنی ،و
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 .7اصول روانشناسی ،ج ،1ص.615
 ..8ر : .همان ،ج ،1ص 123و .124
 .9الرافد فی علم االصول ،ص.149
 .10ر : .همان ،ص.149
 .11اصول الفقه ،ج ،1ص« :65و الداللة التصور یة التی یسمونها داللة لیست بداللة  ...ألن التصور یة فی الحقیقهة ههی مهن
باب تداعی المعانی الذی یحصل بأدنی مناسبة».
 .12فلسفتنا ،ص« :71و یصحب هذا التداعی نوع من االلزام العقلی بحیث یحصل فهی الهذهن المعنهی المتصهل بیحهدی



بدیعی تقسیم میشود.

تههداعی مبتنههی بههر تشههابه و نزدیکههی دو چیههز بههه هههم اسههت .و تشههابه و تقههارن ،گههاهی لفظههی و

گاهی معنایی است .در تشابه لفظی ،نشانه های زبانی همچون آوا ،خ  ،معنی و مصداق ههر

نشانه میتواند نشانه های دیگری را تهداعی کنهد .و یها تقهارن دو اسهم ماننهد «حسهین» و «شههید
کربال» شکل بگیرد .در تشهابه معنها یی ،مهواردی ماننهد ارسهال مثهل ،تلمهیح و تضهمین ،مو،هب

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

التزامههی .ایههن آخههری ،الزمههۀ ذهنههی ی ه معنهها اسههت .التههزام ،چیههزی نزدی ه بههه کنایههه در علههم
باللت اسهت و یها اسهتدعا و تهداعی در نگهاه باللهتشناسهان ،دیهد 13.و بهر اسهاس آن ،فنهون

تداعی هستند .تداعی مبتنی بر مجاورت و تناسب ،از همنشینی اشیا و مفاهیمی مانند گهل

و سههبزه ،و کههل و ،ههزء و دمیههدن خورشههید و بیههدار شههدن مههردم از خههواب ،پدیههد مههیآیههد .تههداعی
مبتنههی بههر تضههاد ،از مفههاهیم و امههوری کههه ناسههازگار و ضههد هههم هسههتند ماننههد ظلمههت و نههور و

خشکسالی و ترسالی ،و ،نگ و آشتی ،شکل میگیرد.

روایتهای تأویلی باطنی
گونهای از روایتها که در تأو یهل آیهههها و یها الفهاظی از آیهههها وارد شهدهانهد و در صهدد تعیهین

مفههاهیمی و یهها احیانهها تطبی ه اشخاصههی از ابههرار و صههالحان و یهها بههدکاران هسههتند ،بههه دلیههل

ناسازگاری با آنچه در خود قرآن و روایهتهها در بهارۀ تأو یهل آمهده ،نمهیتواننهد تأو یهل اصهطالحی

باشند؛ بلکه تأویلنما هستند .این تأویلنمهایی بهه بهاور راقهم« ،تهداعی معهانی» اسهت .تهداعی

معههانی را نخسههتین بههار در نوشههتههههای مرحههوم اسههتاد معرفههت _ رضههوان خههدا بههر او _ دیههدم ،امهها
چنههدان بههرایم ّ
مو،ههه نبههود .بررسههیهههای بعههدی بههرایم آن را تعمی ه بخشههید ،و مشههخص شههد کههه
پیش از ایشان هم کسانی بر نظر بودهانهد .در ایهن بهاره ،بررسهیهها ،پیشهینۀ روشهنی از پهژوهش را

نشان نمیدهد و از این رو ،پژوهش و ارا ۀ نظر در این باره ،دشوار مینماید.
شاید با این ّاد عا ،برای خواننده این پرسش کلیدی به و،ود آیهد کهه مگهر تأو یهل قاعهده دارد
که این گروه از روایت ها با آن قواعد سازگار نیستند؟ و اگر قاعده دارد ،اختصاص علم آنها بهه

خداوند و راسخان در علم به تأویل ،چه معنایی دارد؟ فهم قاعدهمند ،چیزی نیست کهه علهم
ویژه و افراد ّ
خاص بطلبد .ههر شهخص وا،هد دانهش الزم ،مهیتوانهد از مهتن بههره ببهرد و اقهدام بهه
تأویل کند.

العملیتین العقلیتین .»...
« .13اثر الداللة اللغویة فی التأویل».
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پاسههخ ایههن اسههت کههه بههر اسههاس یافتههه هههای درون متنههی ،بخشههی از تأو یههل ،از ،ملههه تأو یههل

اص ههولی و کالم ههی ،گ ههذر از ظ ههاهر الف ههار و ی ههافتن معن ههایی لی ههر از ظ ههاهر اس ههت ک ههه ب هها الف ههار

ر ب ه معنههایی دارد؛ یعنههی قرین هه هههای پیوسههته و ناپیوسههته در کههالم ،منظههور نهههایی مههتن را بههه

دسههت مههیدهنههد .بخشههی از تأو یههل ،در گههزارههههای باخبههاری ،اشههاره بههه واقعیههتهههای خههار،ی
ّ
دارد؛ اعم از گذشته و آینده ،و بخشهی از آن در گهزارهههای انشهایی ،محقه شهدن آنهها اسهت.
ّ
این بخش ،اعم از تحق عینی ی فرمهان و امهر و نههی و یها تفصهیل امهر و نههی توسه راسهخ در
ّ
وصی او است .و گاهی ههم کشه پهارهای از رازههای گهزارههها اسهت کهه
علم ،یعنی پیامبر و یا
فراز بههانی اسههت .در ایههن گونههه تههأویالت ،نیههاز بههه علههم اختصاصههی روشههن اسههت ،و اشههکال یههاد

شده ،منتفی است.

روایهتههای بهاطنی ،از حجههم بهاالیی برخوردارنهد ،و از همههین رو ،کهمتهر کسههی بهه خهود ا،ههازه

مهیدههد در بهارۀ آن هها نظهر سهلبی بدههد؛ امها وقتهی کسهی ایهن روایهتهها را مهیخوانهد ،بهه لحهار

زبانی ،به راحتی نمیتواند رب آنها را با آیهها بفهمد و قبولشان کند و به دلیهل انتسهاب آنهها

به معصوم ،در رد آنها ههم مهردد اسهت و بها احتیهاط عمهل مهیکنهد .کتهابههای ز یهادی از ایهن

گونه روایتها نگاشته و عنوان تأویل هم بر آنها گذاشته شده است .حهل نشهدن مشهکل فههم
َ
این گونه روایتها تا آنجا است کهه کسهانی چنهین نسهبتههایی را در سهطح «ش َهطح و بهیر به

سخن گفتن» دانستهاند .ابن قتیبه (م276ق) از اههل ادبهی نقهل کهرده کهه :تفسهیر رافضهیهها از
ّ
قرآن _ ،و در اثر دیگرش از تأویل رافضیها از قرآن _ 14همانند تأویل شعری از سوی مردی مکی
است که روزی گفت :من درولگوتر از بنیتمیم سراغ ندارم که دربارۀ شعر:
بیت زرارة محتهب بفنه ها ه

و مجاشع و ابوالفوارس نهشل

که دربارۀ مردانی از بنهیتمهیم اسهت ،وقتهی بهه او گفتنهد :نظهرت در بهارۀ آن چیسهت؟ گفهت:
منظههور از بیههت ،خانههۀ خههدا اسههت و ُز راره ،حجههر األسههود اسههت .پرسههیدند :پههس مجاشههع چههه

میشود؟ ،واب داد :منظور ،زمزم است کهه آبهش مهی،وشهد .گفتنهد :ابوالفهوارس چهه؟ گفهت:
ُ
کوه ابوقیبس است .گفتند :نهشل؟ گفت :این بزرگتر از ابو قبیس است .بعهد انهدکی فکهر کهرد

و گفت :نهشل چراغ کعبهه اسهت؛ چهون بلنهدتر اسهت 15.در ایهن شهعر ،منظهور از زراره ،زراره بهن
ُ
ُعدس بن زید بن بن عبداهلل بن دارم بن مال و ُمجاشع بهن دارم و َنهشهل بهن دارم اسهت 16کهه
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 .14عیون األخبار ،ج ،2ص.161
 .15تأویل مختل الحدیث ،ص.71
 .16شرح نقا ض ،ج ،1ص.292

بخ ههش بزرگ ههی از روای ههته هها ،دارای ای ههن گون ههه تأو ی ههلان ههد ،و قاع ههده و ت ههراز مشخص ههی ب ههرای

تشههخیص درسههتی و یهها نادرسههتی ندارنههد؛ اللههب بهها سههیاق و سههاختار کههالم منطب ه نیسههتند و

گههاهی بهها تو،ههه بههه سههیاق و سههاختار آیههات ،معنههایی نادرسههت و خههالف مقصههد آیههه بههه دسههت

میدهند .در این بخش ،تعدادی از آنها را مرور میکنیم تا موضوع بحث ،روشنتر شود.
نمونههایی از روایتهای تأویلی باطنی

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

به موارد فوق تأویل شدهاند.

در روایتهایی آمده که خطاب یا َبنیإسرا یل  _ 17که در آن نعمتهای اعطایی خدا بهه
هسهتند:

بنی اسرا یل مطرح شده ،و به وضوح خطاب به قهومی یههودی اسهت _ اههل بیهت
خاصههة» .و نیهز« :ههی ّ
« ُههم نحهن ّ
خاصههة بهحل محمهد» 18.در روایههت دیگهری ،از رسهول خههدا

آمده که « :نام من اسرا یل است ،و هر چه خدا بهه او دسهتور داده ،بهه مهن داده و ههر چهه بهرای او

منظور داشته ،برای من منظور دارد» 19.عالمهۀ مجلسهی (م1110ق) ایهن کهالم را تو،یهه کهرده کهه

منظور ،باطن آیه است و منظور از اسرا یل ،همان عبداهلل بوده ،و در صهدد ،تفضهیل آل محمهد
َ
َ
َ
اسههت 20.در بههارۀ آیههۀ ُهه َهو ّاله بهذی َنه َهز َل َع َلی ه َ َال بکته َ
هاب بم َنه ُهه آیههات ُم َحکمههات  21،نقههل شههده کههه
ُ
محکمه ههات ،امیرالمه ههؤمنین و ا مه ههه هسه ههتند َو َخه ه ُهر ُم َتشه ه بهابهات فال نه ههی و فال نه ههی اسه ههت ،و
22
بیماردالن از آنها دنبالهروی میکنند.
روشن اسهت کهه محکهم و متشهابه ،آیههههای قهرآن هسهتند و آنچهه از بهاب محکهم و متشهابه

گفته شده است ،مصداق آیات متشابه قرآن و محکهم آن نیسهت ،بلکهه از بهاب تمثیهل اسهت؛

چه اینکه متشابهات قرآن ،آن دست از آیههایی هستند که معنای ظاهری آنهها مهراد نیسهت
و این آیهها نمهیتواننهد ،فهالن و فهال ن باشهند؛ بهه خصهوص کهه راسهخان در علهم بهه آنهها ایمهان
َ
َ َ َ َ َ ُ
ماء َ
ماؤ ُک َم َل َورا َف َم َن یأ بتی ُک َ
ین  23گفته شده کهه ا گهر
ع
م
ب
م
دارند .در روایتی دربارۀ آیۀ بإن صبح
ب
ٍ
ب
ٍ
24
امههام شههما از پههیش شههما لیبههت کنههد ،چههه کسههی امههام دیگههری برایتههان خواهههد آورد؟ آیههه ،در
 .17سوره بقره ،آیه .40
 .18تفسیر العیاشی ،ج ،1ص.44
 .19همان ،ج ،1ص.44
 .20بحار االنوار ،ج ،24ص.397
 .21سوره آل عمران ،آیه .7
 .22تفسیر العیاشی ،ج ،1ص.162
 .23سوره مل  ،آیه.30
َ ُ
ُ
ُ َ
 .24الکافی ،ج ،1ص« :340إ َذا َل َ
اب َع َنک َم بإ َم ُامک َم ف َم َن َیأ بتیک َم بب بی َم ٍام َ ،بدی ٍد».
ب
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سیاق تعدادی از آیه های گفت و گو با کافران قرار دارد کهه در آنهها خداونهد خطهاب بهه پیهامبر
گفتهه کهه بها کهافران در بهارۀ رام بهودن زمهین ،امنیهت در آن ،و در امهان بهودن از عهذاب آسههمانی ،و

چگونگی پرش پرندگان در فضا ،روزی دادن خداوند ،و پدید آوردن بشر ،سخن بگوید و اعهالم

کند کهه ا گهر خداونهد مهیخواسهت آن را نهابود کنهد ،ههیچکسهی تهوان نجهاتش را نداشهت و یها ا گهر

خداوند آبها را از زمین ببرد کسی را یارای باز آوردن آنها نیست.

25

در آیه ای ،از اعراف (،ایگاهی برای مردانی خاص) سخن به میان آمده که مردم را به چهره
َ َ ََ
األ َعهراف ر،هال َیعر ُفهو َن ُکه ّال بس ُ
هیماهم  26و در روایهت گفتهه شهده« :نحهن
میشناسندَ :و علی
ب
ب
ب
ب
األعراف» 27.در نقل دیگهری آمهده کهه پیهامبر ،امهام علهی و اوصهیا ،اعهراف هسهتند 28.در ادامهه،
مههال ورود بههه بهشههت و ،هههنم معرفههت و انکههار آنههان معرفههی شههده اسههت .در قههرآن آمههده کههه
اصههحاب اعههراف ،مردانههی در بلنههدای میههان بهشههت و ،هه ّهنم هسههتند و وقتههی بههه بهشههتیان در
آستانۀ ورود به بهشت ،نگاه میکنند ،سالم میدهنهد ،و وقتهی روی مهیگرداننهد و ّ
،هنمیهان را

میبینند ،از بی فایده بودن مال و رفتار مستکبرانۀ آنهان سهخن مهیگوینهد .گفتنهی اسهت کهه در

عین و،ود چند روایت دال بر اینکه اعراف اهل بیت هستند ،احتمال افتهادگی حهرف «علهی»
از سوی مستنسخان در عبارت «نحن األعراف» و،ود دارد.

دربارۀ آیه ای کهه در آن ،کسهانی بهه خهاطر نجنگیهدن بهرای رههایی مستضهعفان از مهرد و زن و

کود سرزنش شدهاند 29،گفته شده که منظور از مستضعفان ،اهل بیت هستند .و در بخشی
بخشهی از روایهت ،مستضههعفان ،اههل والیهت در ازدواج و ارث و امثههال اینهها معرفهی و تصههریح
شده است که اینان نه مؤمن و نه کافرند ،بلکه امیدواران به امهر خداینهد 30.در همهین روایهت ،و

در روایتهی دیگهر ،بهه صهورت مطله گفتهه شهده اسهت« :آن مستضههعفان ،مهاییم» .مهیتهوان تنههها
بخ ههش پس ههین آی ههه را م ههد نظ ههر داش ههت ک ههه آم ههده :خداون ههدا م هها را از منطق هههای ک ههه س ههاکنان آن
ستمگرند ،بیرون ببر .که در این صورت ،با تصریح «مستضعفان ماییم» سازگار است.
َ َ
َ
َ
هید  31بههه امههام صههامت و از «قصههر
در روایتههی از بئههر معطلههه در آیههۀ َو ببئه ٍهر ُم َع ّطله ٍهة َو ق َصه ٍهر َم بشه ٍ
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 .25سوره مل  ،آیه .30 -15
 .26سوره اعراف ،آیه  46و .48
 .27بصا ر الدر،ات ،ج ،1ص497؛ تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.19
 .28تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.18
 .29سوره نساء ،آیه .75
 .30تفسیر العیاشی ،ج ،1ص.257
 .31سوره حج ،آیه .45

که بر اثر ستم اهالی ،درهم شکسهته شهدند ،و چاههای آب و کها ههای مستحکمشهان بهر ،های

مانده است.
َ َ َّ
َ َّ ُ
ُ
َ
َ
واحهد
ین بإنما ههو بإلهه ب
ین اثن ب
دربارۀ آیۀ و ال تت بخذوا بإله ب

33

روایهت شهده کهه منظهور ایهن اسهت

ک ههه دو ام ههام نگیر یهههد ،بلک ههه ام ههام ،یکهههی اس ههت 34.در روایته هی ،در تأو یهههل آی ههه« ،یعن ههی» آمهههده
َ
است .ظاهر آیهه روشهن اسهت کهه نفهی شهر اسهت .مشهابه همهین روایهت ،در بهارۀ آیهۀ بإلهه َم َهع
35
هام
ب
اهلل اسههت کههه گفتههه شههده منظههور ،امههام هههدایت اسههت کههه در ی ه زمههان ،نبایههد بهها او ،امه ب
36
گمراهی را پذیرفت.
ُ
ُ َ ّ
37
َ ُ
َ
هدار امامههت تعبی ههر
در تعبیههر دیگههری ،از آی ههۀ و مههن یقههل م ههنهم بإ بنههی بإلههه بم ههن دو بنه بهه بههه پن ه ب
هخص امههام 38.روایههت دیگههری بههاز هههم در عرصههۀ توحیههد ،و در ذیههل آیههۀ بمه َهن
شههده اسههت؛ نههه شه
ب
َ
َ َّ ُ
َّ
َ
ُ
اهلل نهدادا  39گفتهه شهده کهه منظهور ،عالقههمنهدان بهه فال نهی و فال نهی
ون ب
اس م َن یت بخهذ بم َهن د ب
الن ب
است کهه آنهها را امهام خهود گرفتنهد؛ نهه امهام منصهوب از سهوی خهدا را 40.روایتهی در بهارۀ والیهت
َ َ َ ُ َّ َ
ُ
هلل ال َح ه ب  41گفتههه شههده اسههت کههه
انحصههاری خداونههد در روز قیامههت در آیههۀ هنا بل ه الوالیههة ب
َ
منظههورَ ،والیههت امیرالمههؤمنین اسههت 42.ایههن روایههتههها و هماننههد اینههها بههرای خواننههدگان ،بههی

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

مشههید» بههه امههام نههاط یههاد شههده اسههت؛ 32در حههالی کههه آیههه در صههدد بههازگویی ،ههاهههایی اسههت

تردید ،خالف ظاهر بلکه خالف نص آیه ،و خالف توحید اسهت .در آیههای از اقامهۀ و،هه در ههر
َ ُّ
َ َ ُ ُ ُ َ ُ
وهک َم بع َند ک بل َم َس بج ٍد  43و روایت ،مسجد
مسجدی ،سخن به میان آمده است :و بقیموا و،
44
مسجد را ،ا مه معرفی کرد است.
در آیهههای از ارادۀ خداونههد از و،ههوب روزه سههخن بههه میههان آورده ،و ایههنکههه هههر کههس در مههاه

َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َّ
 .32معانی االخبار ،ص« :111بئر ّ
اط ».
معطلة ،باْلمام الص بامت و القصر الم بشید باْلمام
الن ب
ب
 .33سوره نحل ،آیه .51
 .34تفسیر العیاشی ،ج ،2ص« :261یعنی بذلك :و ال تتخذوا إمامین إنما هو إمام واحد».
 .35سوره نمل ،آیه .64
َ
َ َ
َ
 .36تأویل اآلیات الظاهرة ،صَ « :397ی بإ َم ُام ُهدی َم َع بإ َم بام ضال ٍل بفی ق َر ٍن َو باحد».
 .37سوره انبیاء ،آیه .29
 .38من زعم نه إمام و لیس بیمام «تفسیر القمی ،ج ،2ص.»294
 .39سوره بقره ،آیه .165
َّ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ
َ َ َ ُ ُ َّ
ّ
َ
اس بإ َماما».
لن
ل
اهلل
ه
ل
ع
،
ی
ذ
ال
ام
م
اْل
ون
د
ة
م
م
وه
ذ
خ
ات
«
:
374
 .40الکافی ،ج ،1ص
ب
ب ب ب
ب
ب
 .41سوره که  ،آیه .44
 .42الکافی ،ج ،1ص 418و .422
 .43سوره اعراف ،آیه .29
 .44تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.12
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رمضان بیمار و یا در سفر نباشد ،باید روزه بگیهرد ،و ا گهر در سهفر بهود و یها بیمهار ،روزه نگیهرد و در

لیر ماه رمضان قضای آن را بگیرد ،و در ادامه هم ی

قاعدۀ کلی بیان کرده است:

ُ ْ
ُ ُ ُ ْ
اهَّلل ِبک ُم ال ْیس َر َو ال ِیر ُید ِبک ُم ال ُع ْس َر ؛
ِیر ید

45

خداوند خواهان راحتی و نه سختی شما است.

روای ههتُ ،یسهههر را علهههی و ُعس ههر را فال نهههی و فال نهههی معرفهههی ک ههرده اسهههت 46.در روایتهههی دیگهههر،
یسر َوالیت ،و عسر خهالف و دوسهتی بها دشهمنان خهدا معرفهی شهده اسهت 47.در آیههای خداونهد
ُ
هیس َالبه ُّهر به َهأ َن َته َهأ ُتوا َال ُبیه َ
فرمهوده اسههتَ :له َ
هوت بمه َهن ظ ُه بورههها ؛ نیکههی آن نیسههت کههه شههما از پشههت
ب ب
در خانهه وارد آن شهوید:
خانهها وارد آنها
شوید ،بلکه نیکهی َآن اسهت کهه تقهوا پیشهه کنیهد و از ب
َّ َ َّ َ َّ َ َ ُ َُ
48
َ
َ
َ
وابهها  .در روایهت ،ابهواب ،درههای آل محمهد معرفهی
ول بکن ال ببر م بن اتقی و توا البیهوت بمهن ب ب
49
شده است.
خداونههد در آیهههای کههار انفههاقگههران را بههه دانههۀ گنههدمی تشههبیه کههرده اسههت کههه هفههت خوشههه
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
هنابل ،
بهر مهیآورد کههه ههر خوشهههای وا،هد یه صهد دانههه اسهت .کمثه بهل حب ٍهة نبتههت سهبع سه ب
و در روایههت آمههده کههه دانههه ،فاطمههه اسههت کههه از وی هفههت خوشههه بههر مههیآیههد و هفتمههین آنههها،

50

قا م آنها است.

51

در آی هههای از مؤمن ههان ب ههه رس ههول خ ههدا و تابع ههان وی و حمای ههت و ی ههاری کنن ههدگان و پی ههروان
َ
َ
نوری که با رسول خدا نازل شده ،یاد شده و اینکه اینهان رسهتگارندَ :ف ّال بهذ َ
ین َآم ُنهوا بب بهه َو َع ّهز ُر ُوه
ُّ َّ
ُ َ
َو َن َصه ُهر ُوه و َو َّات َب ُعههوا النه َ
هور اله بهذی َنه بهزل َم َعه ُهه  52.در روایههت گفتههه شههده اسههت کههه نههور نههازل شههده،
53
علی است.
در قرآن خداوند خود را ولی مؤمنان معرفی کرده و اینکه آنهها را از تهاریکی بهه نهور مهیبهرد ،و

گفته است که اولیای کافران ،طالوت است ،و آنها را از نور به تاریکیها میبرد 54،در روایت،
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 .45سوره بقره ،آیه .185
 .46تفسیر العیاشی ،ج ،1ص.82
 .47المحاسن ،ج ،1ص.186
 .48سوره بقره ،آیه .189
 .49تفسیر العیاشی ،ج ،1ص.86
 .50سوره بقره ،آیه .261
ّ
 .51تفسیر العیاشی ،ج ،1ص« :147الحبة فاطمة و السبع السنابل سبعة من ولدها ،سابعهم قا مهم».
 .52سوره اعراف ،آیه .157
 .53تفسیر العیاشی ،ج ،2ص.31
 .54سوره بقره ،آیه .257

تاریکی به نور و از نور به تاریکی بر اساس این روایت ،مشخص شود.

در آیه ای از اوصاف کسانی یاد شهده اسهت کهه خداونهد را نهادار و خهود را دارا معرفهی کردنهد:
ُ
قالوا ّان َ
اهلل فقیر َو َن ُ
لنیاء  56گفته شده که گمان میبرند ،امام به چیزههایی کهه دیگهران
حن

به او میدهند ،نیاز دارد.

57

در آیهای به صراحت از راهکار دیدار خداونهد ،و ایهنکهه عمهل شایسهته و پرهیهز از شهر  ،آن

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

نهور ،آل محمهد ،و تهاریکیهها ،دشهمنان آنهها معرفههی شهدهانهد؛ 55بهی آن کهه چگهونگی خههروج از

راهکهار اسهت ،یهاد شههده 58،و نقهل شهده کههه منظهور از عمهل صههالح ،والیهت آل محمهد ،و شههر ،
شر به والیت اهل بیت است.
َ
ّ
در آیهههای از همدس ههتیه ههای ک ههافران ب ههر ض ههد خههدا ی ههاد ش ههده اس ههتَ :و که ه َ
ان الکه ه باف ُر َعل ههی
َ
َر ّ ببه بهه ظ بهیههرا  60.در روایههت ،بهها تعبیههر «تفسههیر بههاطنی ایههن آیههه ایههن اسههت» ،گفتههه شههده کههه منظههور
ُ
از ّ
رب در ایه ههن آیه ههه ،ربوبیه ههت والیه ههی و اطه ههاعی عله ههی اسه ههت ،و در ادامه ههه ،به ههرای دفه ههع شه ههبهۀ
59

هول بههه ربوبیههت آفرینشههی ،گفتههه شههده اسههت کههه آن صههفت ،از خههدا اسههت کههه قابههل
هال قه ب
احتمه ب

توصی

نیست.

61

در آیهای ،از کتمان پیامهای خداوند که ّبینات و هدا باشند ،سهخن بهه میهان آمهده اسهت.
َُ َ َ
َ
َ
َ َّ ُ َّ
ینات َو َال ُهدی بم َن َب َ
ذین یکت ُ
إ َّن ّال َ
ون ما َن َز َلنا بم َن َال َ
هاس بفهی ال بکتهاب  62.در
لن
ل
هاه
ین
ب
ها
م
هد
ع
ب
م
ب
ب
ب
ب
ب
63
روایت گفته شده که ما نزلنا  ...ماییم .آیهای در قرآن هسهت کهه در آن از امکهان نداشهتن
ورود تکذیب کنندگان آیههای خدا و مسهتکبران در برابهر آنهها ،بهه بهشهت ،و ایهنکهه ورودشهان
به بهشهت ،در حهد وارد کهردن ریسهمان لنگهر یها شهتر بهه سهورا سهوزن دانسهته شهده اسهت 64.در

روایتی گفته شده که منظور از آن افراد ،طلحه و زبیر و شتر ،شتر آنها است.
 .55تفسیر العیاشی ،ج ،1ص 138و .139
 .56سوره آل عمران ،آیه .181
 .57مناقب آل ابی طالب ،ج ،1ص.404
 .58سوره که  ،آیه .110
 .59تفسیر القمی ،ج ،2ص.47
 .60سوره فرقان.55 ،
َ َ
ُ
 .61بصا ر الدر،ات ،ج ،1صَ « :77ی َع بنی َع بل ّی ُه َو َر ّب ُه بفی ال َوال َی بة».
 .62سوره بقره ،آیه .195
 .63تفسیر العیاشی ،ج ،1ص 71و « :72یعنی بذلك نحن».
 .64سوره اعراف ،آیه .40
 .65تفسیر العیاشی ،ج ،2ص« :17نزلت فی طلحة و الزبیر و الجمل ،ملهم».

65
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در آیهای که در آن از منطقههایی با برکت یاد شده که قریههایی آشکار در میان آنها و،ود
دارد ،و میهان آنهها مهیتهوان سههیر کهرد ،و فرمهان بهه سهیر بهها امنیهت در آنهها داده شهده اسههتَ :و
َّ
َ
ُ
ََ
َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َُ
فیهها َّ
هاه َرة َو َق َّهد َرنا َ
هیر س ُ
الس َ
هیروا فیهها لیها بلی َو
هین الق َهری التهی
،علنا بینهم و ب
بارکنها فیهها قهری ظ ب
َ
67
یاما بآمنین  66.اینکهه ایهن قر یهههها در کجها بودنهد ،مفسهران نوعها شههرهایی از سهبأ و مدینهه و
شام 68را یاد کردهانهد؛ امها در روایهت ،بها یه مقدمههچینهی گفتهه شهده اسهت کهه بهر اسهاس ایهن
تفسیر ،باید در آنجاها امنیت برقرار باشهد ،آیها هسهت؟ و وقتهی ،هواب منفهی داده شهده ،اظههار
ُ
شهده کههه منظههور از قههری ،مهها اهههل بیههت هسههتیم و نمونههای از قههرآن ذکههر شههده کههه از انسههانههها بههه
ُ
قری 69یاد شده است؛ 70در حالی که سیاق ،ا،هازه نمهیدههد کهه کهل آیهه بهه اههل بیهت تطبیه
داده شود؛ چون در آیه سیر و تعبیر َ
بارکنا فیها به ،ای «بارکناهم» دارد؛ اما تنها از این ،هت
ُ
که قری ،منطقۀ با برکتی بوده ،میتوان اهل بیت را به آن تشبیه کرد.

در روایتی دربارۀ آیهۀ وحهی خداونهد بهه زنبهور عسهل و ایهنکهه زنبهور بهر اسهاس الههام از کهوههها و
َ
َ
َّ
ُ
الن َح بهل
درختان و داربستهایی که میسازند ،برای خود ،ایگاهی بسازدَ :و َوحی َر ّب َ بإلهی
َ
َ َّ
بال ُبیوتا  71،آمده که منظهور از کهوههها ایهن اسهت کهه مها موظه شهدهایهم از
بن ات بخذی بم َن ال بج ب
میان عرب ها ،شیعه برگزینیم و منظور از درخت ،شیعه بر گرفتن از میهان عجهمهها ،و منظهور از

داربستها ،موالی است .و منظور از نوشیدنی های گوناگونی که از دل زنبورها خارج میشهود،
دانشی است از سوی ا مه برای مردم صادر میگردد.

72

در روایتی ،شمس مطرح شده در سورۀ شهمس ،رسهول خهدا ،قمهر ،علهی ،و لیهل 73،پیشهوایان

زورگو و ستمکار ،معرفی شدهاند 74.شمس و قمهر بها تو،هه بهه کاربردههای آنهها در عهالم هسهتی
که قرآن معرفی کرده ،و ّ
76
مسخر بشر شدهاند 75،و در بهشت هم نیستند ،و قابل رؤیت نیست،
 .66سوره سبأ ،آیه .18
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 .67معالم التنزیل ،ج ،3ص.677
، .68امع البیان ،ج ،22ص.58
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َّ
 .69سوره یوس  ،آیه  :82و سئ بل القر یة ال بتی کنا بفیها ؛ سوره اسراء ،آیه  :58و بإن بمن قر ی ٍة بإال نحن مه بلکوها
 .70تأویل اآلیات الظاهرة ،ص 461و .462
 .71سوره نحل ،آیه .68
َّ ُ َّ َ
َ
ُ َ
َ َ
َ
َ ُّ َ َ َّ
اهلل بإل َی َها:
الن َحل ال بتی َو َحی
الن َح بل  ،قالَ :ن َح ُن
 .72تفسیر القمی ،ج ،1ص « :387بفی ق َو بل بهَ :و َوحی ر بك بإلی
َ
بال ُب ُیوتا .»...
بم َن ال بج ب
 .73سوره شمس ،آیه .4 - 1
 .74تفسیر القمی ،ج ،2ص.424
 .75سوره ابراهیم ،آیه .33

.
َ َ
بن ّات بخ بهذی

دربارۀ آیهای که آهنگ نماز را در حهد میهانی تشهریح مهیکنهد کهه نهه خیلهی بلنهد و نهه خیلهی
آهسته خوانده شود ،بلکه با صدایی میان بلنهد و آهسهته قرا هت گهرددَ :و ال َت َج َه َهر بب َصهال بت َ َو
خاف َت بها َو َاب َتغ َب َ
هین ذ بله َ َسهبیال  77،گفتهه شهده تفسهیر آیهه ایهن اسهت کهه والیهت علهی را
ال ُت
ب
ب
ب
آشکار نکن ،تها مها بهه تهو فرمهان دههیم ،و کتمهان ههم نکهن .میهان آن دو ،چیهزی را انتخهاب کهن؛
یعنی از من بپرس تا بگویم در این باره چه کنی.
ُ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
در خبری َم َر َج َال َب َح َر ین َیل َتقیان  79را علی و فاطمه و َ
یخ ُهر ُج بم َن ُه َمها اللؤلهؤ َو ال َم َر،هان
ب ب
78

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

نیست 76،بر اساس روایت ،نمیتواند معنای ّ
محصلی داشته باشد و تأویل تلقی گردد.

80

را حسه ههن و حسه ههین دانسه ههتهاند 81و کسه ههانی هه ههم از چنه ههین ته ههأویلی ،به ههه تأو یه ههل ممنه ههوع یه ههاد
َّ َ
الن َبه بهی ال َعظههیم  _ 83کههه بههه قیامههت مر بههوط اسههت _ گفتههه شههده کههه منظههور،
کههردهانههد 82.در بههارۀ
84
امیر المؤمنین است.
در ذکر ما،رای موسی و یارانش _ که مأمور به ،نگ شدند _ یاران موسی به وی گفتنهد:
َ َ َ َ
در شهر افراد زورگویی حضور دارند ،و ما بیرون آن هستیم ،تو خهود وارد آن شهو :بإ ّنها ل َهن َنهد ُخلها
َ
ُ
هب َ َنه َ
َ َبههدا مهها ُ
دامههوا فیههها َف َاذ َهه َ
هت َو َر ّبه َ فقهها بتال ؛ امهها چنههد نفههری حاضههر بههه همراهههی بهها موسههی

شههدند 85.در روایههت آمههده کههه منظههور ایههن اسههت کههه پههس از درگذشههت پیههامبر، ،ههز شههماری ،بههه
فرمان خدا باقی نماندند.

86

و در بههارۀ آیههۀ  44ما ههده _ کههه حههاوی مطههالبی در بههاره تههورات و هههدایت و نههور بههودن آن اسههت و

این که پیامبران و الهیون و احبار بر اساس آن برای یهودیان داوری میکننهد _ آمهده اسهت« :آیهه
دربارۀ ما است».

87

آیهههای در بههارۀ ایههن کههه برخههی از اهههل کتههاب ،قبههل از درگذشههت عیسههای پیههامبر بههه او ایمههان

 .76سوره انسان ،آیه .13
 .77سوره اسراء ،آیه .110
َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ
َ
َ
 .78بصا ر الدر،ات ،ج ،1ص 78و « :79قال تف بسیرها و ال تجهر ببوالی بة ع بل ٍ ّی .»...
 .79سوره الرحمن ،آیه .19
 .80سوره الرحمن ،آیه .22
 .81تفسیر القمی ،ج ،2ص.344
 .82ابجد العلوم ،ج ،2ص.149
 .83سوره نبأ ،آیه .1
َُ َ َ ُ ََُ
َ
َ
َ
َ
اهلل بمیر المؤ بم بنین ».
 .84بصا ر الدر،ات ،ج ،1ص 76و « :77نبأ ع بظیم  ...هو و ب
 .85سوره ما ده ،آیه .23
 .86تفسیر العیاشی ،ج ،1ص 303و .304
 .87همان ،ج ،1ص« :322فینا نزلت».
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َ َ َ ََ َ
َّ َ َ
هاب بإال لیههؤ بم َن َّن
ه
ت
ک
ال
خواهنههد آورد ،و روز قیامههت ،وی شههاهد آنههها خواهههد بههود :و بإن بمههن هه بهل
ب
ب
َ َ
ببه بهه ق َبههل َم َو بته بهه  88،گفتههه شههده ،در بههارۀ ا مههه اسههت و ایههنکههه هههیچ بنههیفههاطمیای نیسههت ،مگههر
این که پهیش از مهرگ ،بهه امامهت امهامی فهاطمی ایمهان مهیآورد 89.و در بهارۀ همهین آیهه در روایهت
ّ
مؤمنان بهه ادیهان آسهمانی ،بهه حقانیهت رسهول خهدا و امیرالمهؤمنین
دیگری آمده است که همۀ
ب
ایمان میآورند.

90

در روایتی آمده که برای فاطمه

ما دۀ لیبی رسهید ،پیهامبر و دیگهر اعضهای خهانوادۀ امهام

علهی در آن روز از آن ما هده اسههتفاده کردنهد و رسهول خههدا ضهمن سهتایش خداونههد ،بهه خهاطر آن
َ
َ
َ
موهبههت ،آیههۀ ُک ّلمهها َد َخه َهل َع َلیههها َز َکر یهها َال بم َحه َ
هراب َو َ،ههد بع َنههدها بر َزقهها  91را در حهه فاطمههه و
ب
خانوادهاش خواند.
بررسی و تحلیل

اینههها نمونههههههایی از روایههتهههای فراوانههی اسههت کههه دقههت در آنههها ادعههای تههداعی را بههرمال

میکند .در بخشهای یاد شده ،و تأمل در آیهها و روایهتهها ،بهه روشهنی نشهان مهیدههد کهه در

روایت های نقل شده ،شهرط نخسهت تأو یهل آیهه بهودن _ کهه سهازگاری بها سهاختار آیهه اسهت _ در

آنها نیست .از سوی دیگر ،این را نیز در آنها نمیتوان انکهار کهرد کهه نسهبتی میهان روایهتهها و

آیهههای یهاد شهده و،هود دارد ،و آن مشهابهت تأو یهلههای مهذکور بها بخشهی از آیهههها اسهت .ایهن
نسبت ،همان تداعی معانی است که از تصور ی

متن ،الزمه و یا امری مشابه همهان ،متصهور

می شود .برای روشن شدن آن مدعا ،به یادکرد چند مسأله نیاز هست:

 .1این گروه از روایتها ،فهارغ از صهحت إسهنادی ،بهر حسهب قواعهد ز بهانی ،لالبها نسهبتی بها
َ
َّ َّ َ َ
الر ُ،هل ل َین بهز ُع بباآلی بهة بم َهن
آیهها ندارند ،بلکه میتوان آنها را مصداق این روایت دانست که« :بإن
َُ
یخ ُّر ف َیها َ َب َع َهد م َهن َّ
الس َهم باء؛ 92کسهی بخشهی از آیهۀ قهرآن را از ،های خهود برمهیدارد ،کهه در
ب
الق َر بآن ب ب
معنای آن ،به اندازۀ فاصهلۀ آسهمان بها واقعیهت فاصهله دارد» .از ایهن رو ،اینهها را بایهد مخهال

متن دانست و محکوم؛ چهه ایهن کهه بهرای نمونهه ،وقتهی بهه روشهنی از پیشهینیان سهخن بهه میهان
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 .88سوره نساء ،آیه  .159در این باره ر : .تفسیر العیاشی ،ج ،1ص.284
 .89همان ،ج ،1ص 283و « :284هذه نزلت فینا خاصة ،إنه لیس ر،ل من ولد فاطمة یموت _ و ال یخرج من الدنیا حتی
یقر لإلمام بیمامته .»...
 .90همان ،ج ،1ص.284
 .91سوره آل عمران ،آیه .37
 .92المحاسن ،ج ،1ص.206

توحیههد سههخن بههه میههان آمههده ،تفسههیر و تأو یههل آن بههه مثابهه تنز یههل دیههده شههدن و تأو یههل شههدن بههه
پیامبر و امام ،تو،یهی نهدارد؛ بهه و یهژه وقتهی روایهتههایی و،هود دارد کهه ا مهه

خهود را بنهدۀ

خدا معرفی ،و توصیه کرده اند که مخلوق دانسته شوند :ما پروردگاری داریم کهه شهب و روز مها

را محافظت میکند .مها او را مهیپرسهتیم .ای ماله  ،ای خالهد ،مها را آفر یهدۀ خهدا بدانیهد ،و در
ّ
حقمان هر چه میخواهید بگویید 93.اطالق لف اله و رب بر حسب بطن و تأویل بهر امهام ،ا گهر

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

آمده ،و نام کسانی در میان است ،و یها رخهدادی فرضهی ،بهه ر کشهیده مهیشهود و یها از خهدا و

حکم به بطالن قطعی آن نکنیم ،راهی ،هز ایهن نهدارد کهه گفتهه شهود ایهن گونهه اظههار نظهر ،یه

شبیهسازی است؛ و نه منظور تأویلی آیه .در این گونه روایتها ،نوعی تشهابه در مسها ل مطهرح
شده و در آیات مهورد اشهاره هسهت کهه بهه مسها لی از افهراد و یها حهوادث مشهابهت دارد و گهویی

همین کافی بوده تا کسی که افرادی و یا حوادثی را محکهوم گهزارۀ آیههای دانسهته ،بهه آن اسهتناد
ّ
کنههد و یهها آن افههراد و حههوادث را مصههداق آیههه معرفههی نمایههد .بهها دقههت در بخشهههای آیههه ،معلههوم

میشود که بافت کالم و سیاق ،لالبا ا،ازۀ تطبی نمیدهد.

 .2کالم وحیانی _ بر خالف کسانی که آن را رازآلود دانستهاند _ به ز بهان مهردم نهازل شهده ،و
رمزوار نیست؛ چرا که رمز دانستن متن قرآن ،و حتی کاش رمهز دانسهتن ّ
حجهتههای خهدا ،بها
94

فراخوان تودههای مردم به ّ
تدبر در آن ،و شاخص اعتبار روایتها معرفهی کهردن قهرآن 95،سهازگار

نیست .و این ،یعنی که قرآن ،متنی اختصاصی و لیر قابل فهم برای همگان نیسهت ،و ز بهانی

همگانی دارد.

 .3فارغ از اینکه چنهین مهتن ههایی بهرای چهه و در چهه فضهایی صهادر شهدهانهد و آیها راو یهان،

صدر و ذیل کالم را درست گرفته و فهمیهده و دقیه منتقهل کهردهانهد ،و نسهخهبهرداران درسهت

استنسا نمودهاند ،پرسش این است که اینها چه پیامی دارند؟ صرف ایهنکهه ایهن سهخنان
به امامان معصوم منسوباند ،و آنان دارای علم موهوب و حقیقت امور را میداننهد ،نمهیتهوان
هر متنی را به نام آنان ،بهه کهالم خهدا نسهبت داد؛ چهرا کهه روایهتههای دیگهری و،هود دارد کهه در

آن ها آمده ،مال
اسههت .تنههها ی ه

پهذیرش روایهات ،سهازگاری و یها دقیه تهر ،ناسهارگار نبهودن آنهها بها کهالم خهدا

راه در این،هها و،ههود دارد و آن ایههن اسههت کههه روایههتهههای عرضههه ،تخصههیص

 .93کش الغمة ،ج ،2ص.197
 .94ر : .مر ة االنوار ،ص.77
 .95ر : .همههان ،ص 3کههه در آن ایههن تعبیرهها بههه چشههم مههیخههورد ...« :یوضههح لههوامض اسههرارها ،و یکشه
استارها ،و یبسن طری الوصول الی ذخا ر کنوزها ،و یرفع النقاب عن و،وه رموزها .»...

عههن خبایاههها
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بخورند که دلیلی برای تخصیص و،ود نهدارد .اصهل ایهن اسهت کهه در چنهین دعهاوی _ کهه بهه
کالم خدا مربوط بوده و در توصی

معنا و مراد متن است و برای این گفته شده که شهنوندگان

تفسیر و تأو یهل مهتن را بفهمنهد و بهه آن باورمنهد شهوند ،و در شهرایطی ههم گفتهه شهده کهه اوضهاع

بهرای گفهتن چنهین معهارف و سهخنانی امهن و فهراهم نبهوده اسهت _ شهنوندگان و مخاطبهان ایههن

سخنان ،باید بتوانند به لحار زبانی آنها را به متن نسبت بدهند و حقانیت آنهها را از طر یه

تطبی به دست آورند.

 .4در این گونه تأویلهها ،تو،یههپهذیرترین نظهر ،ایهن اسهت کهه گفتهه شهود ،بهه خهاطر تنهاظر و

حتی اندکی تشابه میان ی

مفهوم در آ یه ،بها اشهخاص و یها وقهایع و یها ههر چیهزی دیگهر ،تشهبیه

صههورت گرفتههه و از بههاب تههداعی اسههت؛ چنههان کههه در برخههی روایههتههها از مثههال بههودن ایههن گونههه
َ َ
َ
ُ َُ َُ َ َ ََ
َ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ
السههق بمه َهن فه َهو بق به َم و َو
هیهم
ه
ل
ع
هر
ه
خ
ف
و
هد
ه
واع
ق
ال
هن
ه
م
م
ه
هان
ه
ی
ن
ب
اهلل
تی
هأ
گههزارهههها یههاد شههده اسههت :فه
ب
ب
ب
ب
َ ُ ُ ََ ُ َ َ ُ
َ
َ
97
96
هث ال یشه ُهع ُرون  .ایههن ،مثلههی بههرای دشههمنان آل ّ
محمههد اسههت .ذکههر
تهاهم العههذاب بمههن حیه
َمثل در این روایت ،خود میتواند قرینۀ مناسبی برای موارد مشابه باشد که از آنها به تأویل یاد
هت دو
میشود و منظور ،تأویل اصطالحی نیست؛ بلکه از باب تشهابه ظهاهری بها تأو یهل و مماثل ب

عر صه است .چنان که عالمۀ مجلسی در تشریح ایهن سهخن ،در روایتهی کهه گفتههانهد :مها اههل
کهردهانهد

ذکریم ،و بر شما است سؤال کنید ،اما بر ما وا،ب نیست ،واب بدهیم 98،و تمس
ُ
بههه آیههۀ هههذا َعطا نهها  99کههه سههخن سههلیمان اسههت ،گفتههه :استشهههاد بههه آیههۀ قصههۀ سههلیمان ،بههر
100
سبیل َمثل و نظیر است.
ناگفتهههه پیهههدا اسهههت کهههه ایهههن نوشهههته ،به ههه خهههود ا،هههازه نمهههیدههههد در صهههدد رد و یههها نقه ههد

گفتار ا مه

برآید و در صورتی که محرز شود سخنی از آنان صادر شده و آنان در مقهام بیهان

ظاهر و یا تأویل قطعی آن سخنان بودهاند ،بیتردید ،ایمان به آنها را ،هزو وظهای

کرده و پذیراست.

دینهی تلقهی

دانشوران و روایتهای تأویلی باطنی
گاهی مطالب نقل شده در روایت های تأویلی ،چنهان از مهتن فاصهله دارنهد کهه کهمتهر کسهی
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 .96سوره نحل ،آیه .26
 .97هو مثل ألعداء آل محمد (تفسیر القمی ،ج ،1ص 384و .)385
 .98بصا ر الدر،ات ،ج ،1ص 42و .43
 .99سوره ص ،آیه .39
 .100حیوة القلوب ،ج ،5ص.143

تأویل شناخته شده نپذیرفتهاند ،و ناگزیر یا باید همۀ آنها را مردود اعالم کنند و یا راهی بهرای
فه ههم ح ههداقلی آنه هها بیاین ههد ،و محمل ههی برایش ههان بیابن ههد .ب ههه ق ههول ه ههولنبرگ در ب ههارۀ مبلغ ههان

اسماعیلی ،آن ها در تالش برای تفسیر قرآن ،اللب متن قرآن را بر اساس شهباهت یه
کلیدواژه میفهمند.

صهدا یها

101

طرفه این که در میان اهل تفسیر روایی ،آنان کهه ایهن گهروه روایهتهها را در اثرشهان بهه فراوانهی

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

پذیرای آن ها اسهت .از ایهن رو ،عالمهان دینهی بها نگهاهی فقیهانهه و ریزبینانهه ،آنهها را بهه عنهوان

نقهل کههردهانهد ،همان ههها در بهارۀ تههأویالت نقهل شههده ،نههاگزیر بهه توضههیحههایی شههدهانهد کههه بههرای
خواننههدگان راه را همههوار کنههد .محق ه و نویسههندۀ مقدمههۀ تفسههیر علههی بههن ابههراهیم بههه نکتهههای

کلیدی اشاره کرده و گفته است« :باید تو،ه داشت که بسیاری از مطالب این تفسیر ،از ظاهر
الفههار دور اسههت و بههه تههأویالتی نزدی ه

اسههت کههه عقههل از پههذیرش آنههها اسههتنکاف دارد».

102

فهیض کاشهانی (1090 - 1007ق) در بحههث مثهالههای قههرآن ،نمونههههایی ماننههد آب بهرای علههم،
وادی برای دل ،و ک روی آب برای گمراهی را یاد میکند و میگوید قرآن مطهالبی را کهه بهرای
انسهان قابههل فههم نیسههت ،ماننهد اتفههاقی کهه در خههواب مهیافتههد ،مطهرح کههرده تها ّ
تمثههل بهه مثههال
مناسب پیدا کند ،و اذعهان کهرده کهه در ایهن صهورت ،بهه تأو یهل و تعبیهر نیهاز دارد 103.حسهینی

اسههترآبادی (م965ق) هههم در مقدمههه کتههابش ،همههان نکتههۀ پیشههین را گفتههه و هشههدار داده کههه
مبهادا تهأویالت را انکهار کنهی ،و مههمتهرین دلیهل وی بهرای آن ،صهادر شهدن آنهها از راسهخان در

علم و اهل بیت است.

104

،ر یههان شههیعی را در

عههاملی فتههونی اصههفهانی (1125 - 1070ق) _ کههه اوج تأو یههلگرایههی ی ه
کتههاب مههر ة األنههوار و مشههکوة األسههرار بههه ّ
منصههۀ ظهههور رسههانده _ بههه ،ههای هش هدار و آمههادهسههازی

خواننده ها ،ناگزیر شده است تصریح کند که تأویالت ذکر شده در روایتها، ،ملگی از بهاب
استعمال حقیقی لفه در معنهای خهود نیسهتند و بهاب «مجهاز لغهوی و لفظهی» در ز بهان عر بهی،

 .101تفسیر امامیه در دیدگاه خاورشناسان ،مئیر بر -اشر« ،درآمدی بر تفسیر شیعی» ،ص.40
ّ
 .102تفسیر القمی ،المقدمة ،ص« :17ال بد لقارئ هذا التفسیر من االلتفات الی امر بدونه یصعب فههم المهراد  ،...فیهورد
علی هذا التفسیر و ما شاکلهّ ،
بان کثیرا من مطالبهه ،بعیهد عهن ظهاهر اللفه و قر یهب الهی التهأو یالت التهی یسهتنک

العقل منها».
ّ
ّ
 .103الصافی ،ج ،1ص« :33فمثل العلم بالماء و القلوب باألودیة و الضالل بالزبد  ،...فکل ما ال یحتمل فهمك فین القرآن
یلقیه إلیك علی الو،ه الذی کنت فی النوم مطالعا بروحك للوح المحفور لیتمثل لهك بمثهال مناسهب ذلهك یحتهاج
إلی التعبیر فالتأو یل یجری مجری التعبیر فالمفسر یدور علی القشر».
 .104تأویل اآلیات الظاهرة ،ص.22
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واسههع اسههت 105.وی در ،ههای دیگههری ،از آنههها بههه مجههاز یههاد کههرده اسههت 106.نویسههنده مقالههۀ
«مبههانی فههیض کاشههانی در تأو یههل آیههات قههرآن» کههه بههه تههأویالت او _ کههه لالبهها از همههین سههنخ

تأویالت یاد شده است _ نظر انداخته ،بر آن است که برخهی از تهأویالت فهیض ،مسهتلزم دوری
از شأن نزول و گهذر از ظهواهر آیهات اسهت؛ بهه گونههای کهه بها مبهانی ،هری و تطبیه یها قهرار دادن

آنها به عنوان مصداقی از ی

مفهوم کلی و مانند آنها نیز قابل تو،یه نیست.

107

گذشههته از تههذکرات و هشههدارها در بههارۀ روایههتهههای یههاد شههده ،کسههانی کوشههیدهانههد راه حههل

زبانشناختی برای آنها پیدا کنند .آخوند خراسانی (م1329ق) _ که اسهتعمال لفه در بهیش
از ی

معنا را در ی

است؟ _ گفته است:

کاربرد نپذیرفته _ در پاسخ این پرسش _ که بطون قرآن ،چه نوع کهاربردی

این ها از باب ارادۀ معنا از لف نیست ،بلکه یا از نوع مهدلول مسهتقل و بها کهاربرد
خود لف در همان معنا است ،و یا منظور ،الزمۀ معنا است.

108

آل الشههیخ راضههی (م 1904م) در همههان بحههث ،در رد ایههن نظههر کههه الفههار بههرای ظههاهر و بههاطن

هستند ،گفته است :منظور از بطون ،لوازم معنایی گوناگون برای لف است ،و چنین داللتی،

داللت لف بر بیش از ی

معنا نیست.

و از ،ملههه ،منظههور از بطههون ،مصههداق هههای گونههاگونی اسههت کههه الفههار عههام قرآنههی دارنههد.

و همینطههور قههرآن بههه انههدازۀ الیههههههای معنههایی درونههی ،ن هزول داشههته ،و در هههر بههار بههه ی ه

معنهها

اش ههاره دارد و س ههرانجام ای ههن گون ههه معناه هها ،ن ههه از ب ههاب معن ههای ک ههاربردی اس ههت ،ک ههه از ب ههاب

تداعی معانی است.
سید ّ
ّ
محمد حسین فضل اهلل (1431 - 1354ق) در تبیین معهانی روایهتههای بطهن داشهتن
109

قههرآن ،از اسههتیحا (الهههام گههرفتن) یههاد مههیکنههد و روایههته ها را از بههاب آن مههیدانههد و نههه مههدلول
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 .105مرآة االنوار ،ص.8
 .106همان ،ص « :97ما یظهر من اطالق لف الجاللة و االله و الرب بحسب بطن القهرآن و تأویلهه علهی االمهام فهی مواضهع
عدیدة  ...و سیأتی یضا من تأویل االلهة و االرباب و االنداد و نحوها بخلفاء الجور و ا مة الضالل و عبادتها باطاعتهم
 ...و ان اکثر ذل من باب المجازات العقلیة و التجوز فی االسناد».
« .107مبانی فیض کاشانی در تأویل آیات قرآن» ،ص.103
ّ
 .108کفایة االصول ،ج ،1ص« :38علی ّن إرادتها کان من باب إرادة المعنی من اللف  ،فلعله کان بیرادتها فی نفسها حال
االسهتعمال فهی المعنهی ،ال مههن اللفه  ،کمهها إذا اسهتعمل فیههها ،و کهان المههراد مهن البطههون لهوازم معنههاه المسهتعمل فیهه
اللف ».
 .109بدایة االصول ،ج ،1ص« :152منها :ن تکون تلك البطون  ...هو من باب تداعی المعانی».

دو متالزم به دیگری است ،و تسامح در تعبیر و بلکه از باب تداعی معانی است:

ن
املتالزمی إیل االخر او مرن احرد النردین إیل االخر فقرد مر اذ لرک
و اما اال نتقال من احد
111
من باب تداعی املعاین.

وی در ،ای دیگری اظهار کرده که قصدی را به ،ز معنهای ظهاهری در آیههای چهون اه بهد َنا
ّ
الص َ
بّ
الم َ
راط ُ
ستقیم از باب استعمال نیست ،بلکه از حاالت مقارن گوینده است 112.مظفر بهر

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

الفار 110.سبزواری (1414 – 1328ق) گفته اسهت کهه ایهن گهزارههها ،از بهاب انتقهال از یکهی از

آن است که اینگونه داللتها ،تصوری نیست ،بلکه از باب تداعی معانی است:

و إذ مررا یسررهبنل بالدال لررو التلررت یو لیس ر بدال لررو و ا ررا ک راذ ل رک م ر م تسررایفا
التعبی بل هی من باب تداعی املعاین فال علم و ال ظن فهیرا رر اا املرتکلم فرال اال لرو فرال
113
ظهتر و إ ا کاذ خطتر.

آیهههة اهلل ،هههوادی به هها نقهههل روایتهههی که ههه در بهههارۀ پیهههدایش گوسه ههالهپرسهههتی در امهههت اسه ههالمی

پ ه ههس از پی ه ههامبر نق ه ههل ش ه ههده 114،گفت ه ههه اس ه ههت ک ه ههه از قبی ه ههل تنظی ه ههر اس ه ههت و ن ه ههه تفس ه ههیر و

تطبی ه  115.چنههان کههه سههیوطی در تفسههیر عارفههان از نظیههر یههاد کههرده و گفتههه اسههت« :فههان النظیههر
یذکر بالنظیر».

116

در روایتی از حجر االسهود بهه دسهت خهدا در زمهین بهرای مصهافحه یهاد شهده،

117

و ابهن تیمیهه

(728-661ق) از آن به تمثیل و تشبیه یهاده کهرده اسهت 118.حسهین تهوفیقی (معاصهر) از آن بهه
«بهرهبرداری ،انبی از متون مقدس» یهاد کهرده اسهت کهه بها تأمهل کلمهات ،مفهاهیمی ذوقهی بهه

دسه ههت مه ههیآورنه ههد .و در هرمنوتی ه ه

یهه ههودی مسه ههیحی از آن به ههه آنه ههاگوژی ( )anagogyیه ههاد

میشود 119.امین حسینپور ی ،بعد از بررسیهای نسهبتا طهوالنی از احادیهث تطبیقهی بهر ا مهه،

در تحلیل روایت های مربوط به تطبی آیات به ا مه ،و نقد دیدگاهها ،بهر آن اسهت کهه مهیتهوان
 .110من وحی القرآن ،ج ،1ص.18 - 14
 .111تهذیب االصول ،ج ،1ص.394
 .112تهذیب االصول ،ج ،1ص 36و .37
 .113اصول الفقه ،ج ،2ص.103
 .114التفسیر المنسوب الی االمام العسکری ،ص.409
 .115تسنیم ،ج ،5ص.548

 .116االتقان ،ج ،2ص.366
 .117االستذکار ،ج ،4ص201؛ الکافی ،ج ،4ص.406
 .118تأویل مختل الحدیث ،ج ،1ص.313
« .119تأویل کتاب آسمانی در ادیان ابراهیمی» ،ص.136
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چنین روایتهایی را حمل بر «کنایه» 120کرد.

121

فهم این گروه از عالمان و اندیشوران از همانند روایتهای یاد شده ،تمثیهل ،تهداعی ،تنظیهر

و تشهبیه اسههت .و این هها هههم کهاربردی عرفههی و رایهج در میههان عهرف اهههل ز بهان اسههت .ههر چنههد
تعبیرهای گوناگونی از این گونه روایتها بهه عمهل آمهده ،امها دقهت در آنهها نشهان مهیدههد کهه
همگههی از ی ه

واقعیههت پههرده بههر مههیدارنههد .و آن ،حمههل ایههن گونههه روایههتههها بههه نههوعی مجههاز یهها

مشابهت است .یعنی یافتن نسبت زبانی متن با روایت ها که به نظر می رسد با تو،ه به کاربرد

تداعی معانی و معنای آن ،مناسبترین رهیافت این باشد.

نسبت تداعی با تأویل و اعتبار آن
در روایههت هههای مههورد بحههث ،گههاهی از تعبیههر تأو یههل اسههتفاده شههده اسههت ،و ایههن ،بههر خههالف
ادعههای مطههرح شههده در ایههن نوشههته ،نشههان از تأو یههل بههودن ایههنههها دارد .نویسههنده ،اذعههان دارد
کههه چنههین اسههت ،و ایههن از آن رو اسههت کههه یهها بایههد دامنههۀ تأو یههل را گسههترش داد و ایههن گونههه

تشابه ها را نیز تأویل نامیهد کهه متعهارف نیسهت ،و یها بایهد از ایهن رو دانسهت کهه آنهها شهباهت
بسیاری به تأو یهل دارنهد و ،هزو آنهها بهه شهمار مهیآینهد .چهه ایهنکهه در معنایهابی مهتن ،دو چیهز
بیشتر و،ود ندارد؛ تفسیر و تأویل .و نزدیکی این ها به گهروه دوم ،باعهث بهه شهمار آمهدن آنهها از

تأویل شده است.

روایتهای یاد شده و همانند آن ها ،در ی

چیهز مشهترکند و آن ،عبهور از ظهاهر الفهار آیهات

است .تأویلهای یاد شده از آیه های قرآن ،به لحار منشأ صدور ،دو دسهته هسهتند :دسهتهای
که به افرادی لیر معصوم و دستۀ دیگر به معصومان نسبت داده شدهانهد .بهرای نمونههُ ،تسهتری

در تفسیرش این تأویل ها را انجهام داده اسهت :خداونهد ،هوارح انسهان را نمونهۀ بیابهان و قلهب را

نمونۀ دریا یاد کرده که پر سودتر و دارای مخاطرۀ بیشتری هستند .و گفته که قلهب ،بهه ز یهر و رو

شدن و ژرفای زیادش ،این نهام را گرفتهه اسهت .از ایهن رو اسهت کهه پیهامبر بهه ابوالهدرداء فرمهود:

کشتی را بازسازی کن؛ که دریا ژرف اسهت .یعنهی نیهت را از درونهت بهرای خهدا تجدیهد کهن کهه
123
در یا ژرف است 122.تستری ،از َم َثل میآلازد و از آن بهه تأو یهل یهاد مهیکنهد .در بهارۀ منصهوریه
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 . 120کنابه ،کاربرد لف در معنایی است که در آن وضع نشده ولی امکان کاربرد در آن و،ود دارد.
 .121پژوهشهای قرآنی ،شمارۀ  ،70تابستان  ،1391ص.164
ّ
ّ
،دد السفینة ّ
فین البحر عمی  ،یعنی ،دد النیة هلل تعالی من قلبك ،فین البحر عمی ».
 .122تفسیر التستری ،ص« :121
 .123المنصور یة ،پیروان بو منصور عجلی هستند و بر آناند که امامت پس از امام باقر به او منتقل شده و به او بهه آسهمان
رفته و خدا او را لمس کرده و به او گفته است :پسرم برگرد برو زمین و از سوی من پیام ابالغ کن.

بوده و آن ،مردی است که ما را مأمور به کینه داشتنش کرده است؛ فالنی و فالنی .وا،بهها و

حرام ها هم نام مردانی هستند که ما مأمور به مواالت آنها و یا دشمنی با آنهاییم .منظور این
است که هر گاه به آن رسیدیم ،به خاطر رسیدن به او ،تکلی

برداشته میشود.

124

شهههود و فههیض و مکاشههفه ،از راههههای ارا ههۀ نکتههههههای بههاطنی تلقههی مههیشههود .ایههن گههروه از

مکاشههفات ،بههه دلیههل عههدم شههفافیت ،از سههویی و اطمینههانآور نبههودن اظهههار کننههدگان آنههها،

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

نقل است که بر آنند که بهشت ،امامی است که ما را مأمور به مواالتش کرده ،و ّ
،هنم ضهد آن

اعتباری ندارند .اهل عصمت ،و صاحبان مقامات معنهوی و کمهال ،چنهین کشهفیاتی دارنهد،

اما اعتبار آن ها بسته به قطعیت نسبت و و،ود شواهدی دال بهر صهحت انتسهاب اسهت .اکثهر
این تأویالت ،از سوی عالمان دینی ،به دو دلیل ناسهازگاری بها ظهاهر مهتن ،و لیهر قابهل اعتمهاد
بودن گویندۀ آن ،پذیرفته نیست؛ اما گروهی دیگر از تأویالت _ که در روایتها بازتاب یافتهاند

_ از ،هههت اول همانن ههد هس ههتند ،ام هها ،ه ههت دیگرش ههان ،متفاوتان ههد .ه ههر دو ،از آنج ههایی ک ههه

گفتههایشان بیش از آن که به دلیل و قراینی لفظی ،مقرون باشهد ،بهه اعتبهار گوینهدگان اسهت،

تو،ه به آنهها دارای اهمیهت افهزون اسهت .ابهن حهزم (456 - 384ق) ،دو نکتهه را بهرای اعتبهار

روایتها مطرح می کند :برهانی و مستدل بودن ،و وا،ب الطاعه بودن ناقل.
طی

125

کسانی ،گروهی از این روایتها را به راحتی و به دلیل بازگفته ،مردود و باطهل مهیداننهد؛ امها
دیگر _ که دارای همین ماهیت هستند _ به دلیل استناد آنها به معصهوم ،در برابهر آنهها

زانهوی طاعهت بههه زمهین مههیزننهد ،و نهه تنههها گهره در ابههرو نمهیاندازنهد ،و عالمههت پرسهش در برابههر

سر تعظیم فرود میآورند ،و آنها را از دانش موهوب امام مهیداننهد و خهود
آنها نمیگذارند ،که ب
را به ناتوانی در فهم و در آنها متهم میکنند .اینان ،یا اعالم تبعیهت مهیکننهد ،و یها اقهدام بهه

تأویل تأویالت میکنند؛ چنان که عالمۀ مجلسی در حیوة القلوب کرده است.
تو،یه و
ب

اکنون سؤال این است کهه بهه راسهتی صهرف نسهبت ایهن گونهه سهخنان بهه معصهومان ،بهرای
اعتبار و ّ
حجیت آنها کافی است؟ چرا همین سخنان را اگر به دیگران نسهبت دههیم ،تق ّهول و
تحری

و افترا و بدعت است ،اما سرمنشأ که تغییر میکند ،چنهین نیسهت؟ روشهن اسهت کهه

گوینهدۀ سههخن ،از اهمیههت و اعتبههار مهمههی برخههوردار اسههت .ا گههر شخصههیتی معتبههر سههخنی هههر
چند لیر طبیعی بر زبان آورد ،به راحتی ردش نمهیکننهد ،بلکهه در آن تأمهل مهیکننهد و در ُبقعهۀ
 .124نهور البههراهین ،ج ،2ص ،309پههاورقی« :إن ّ
الجنههة ر،ههل مرنهها بمواال تههه و ههو االمههام ،و النههار ضههد االمههام ،و هههو ر،ههل مرنهها
ببغضه  ،...و کذا الفرا ض و المحرمات .»...
 .125االحکام ،ج ،1ص.42
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امکانش می گذارند تا به حقیقت آن برسند .و ایهن ،امهری متعهارف و عقالیهی اسهت .و در یه
کلمه ،چنین برخوردی ،مصداق این آیه است:

ُ
َ
َ
َ
126
َو َل ْب َر ُا ُوه إ َیل َ
الر ُستل َو إیل أویل ْاْل ْم ِم ْ ُ ْم َل َع ِل َه ُل ال َ
ذین ْیس َت ْن ِب ُطبنل .
ی
ِ
ِ ِ
ِ

رشههید رضهها (م 1354ق) تعبیههری رسهها در بههارۀ قههرآن و ،مههع آمههدن اطالعههاتی در آن ،و و،ههود

معانی دارد که به راحتی نمیتوان آن ها را به زبان آورد ،و به دلیهل مخاطهب بهودن عمهوم مهردم و

خواص ،با استعدادها و بی استعدادها ،و عالم و ،اهل ،نهاگزیر چنهان بهازگو مهیشهود کهه تنهها

خهواص آنهها را مهی فهمنهد ،ههر چنهد از طر یه کنایهه و تعهریض ،و عمهوم موظ انهد بپذیرنهد ،و
127
حقیقت را به خدا ّ
محول کنند.

شاید بتوان پاسخ را در این،ا یافت کهه تفهاوت اساسهی بهین تهأویلی کهه نسهبتش بها مهتن بهه

خاطر عدم تعارض نامشخص است ،و تأویل نسبت داده شدهای کهه بافهت آن را نمهیپهذیرد،
و،هود دارد .در ،هایی کههه تأو یهل نهامعلوم اسههت ،بایهد بهه اهلههش وا گهذار شهود ،امهها در ،هایی کههه

ساختار و سیاق ا،ازۀ چنان تأویلی را نمیدههد ،و از سهویی ایهن گهزارههها ههم بهرای بیهان بطهن

قههرآن اسههت ،و بایههد بهها آن سههخنیتی داشههته باشههد ،نمههیتههوان بههه راحتههی آن تأو یههل را پههذیرفت .و
ّ
نپذیرفتن ،الزاما به معنای باطل بودن نیست .ای بسا سخن حقی است که با تنظیر و تشبیه و
مماثلت ،به آیهای نسبت داده میشود.

پرسش کلیدی دیگری در این،ا و،ود دارد و آن این است که نسبت تداعی معانی با مهتن

مشابه و متناظر چیست؟ آیها آنچهه از یه

مهتن بهه دسهت مهیآیهد ،معنها و منظهور مهتن اسهت و

میتوان گفت که آن معنا ،همان چیهزی کهه مهتن آن را مهیگو یهد و یها مها مهیتهوانیم آن را بهه مهتن
نس ههبت ده ههیم ،و ب ههه دیگ ههر س ههخن آن را تأو ی ههل ک ههالم خ ههدا ب ههدانیم؟ روش ههن اس ههت ک ههه  ،ههواب

منفههی اسههت .بههه رلههم ایههن ،برخههی تمثیههلهههای ز بههانی در قههرآن _ و،ههه تشههبیه _ تمثیلههی ز بههانی

و خیالی ،از حقیقتی الهی است 128،تداعی معانی ،معنای مهتن متنهاظر نیسهت .مهتن معنهای
خود را دارد ،و کسی که به خاطر تناظر و تشابه ،چیزی را با تو،ه بهه آن مهتن بهه دسهت مهیآورد،

یافتۀ خود او است و میزان اعتبارش ،به انهدازۀ اتقهان خهود کهالم و درصهد تشهابه اسهت .امها بهی
تردید نمی توان گفت که یافتۀ او از متن ،منظور متن هم هست و گوینده چنهین معنهایی را مهد
نظر داشته است.
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 .128نوآوری ،تحریم و تأویل ،ص.64

این نوشته در پهی تبیهین گروههی از روایهتههایی اسهت کهه در آنهها گهزارهههایی منسهوب بهه

آیههایی از قرآن کریم و،ود دارد کهه نسهبت ز بهانشهناختی و معناشهناختی و انطبهاقی بها آیهههها
ندارند ،و حیانا از آنها به تأویل یاد شده است .این روایتها به خاطر ویژگی یاد شده ،تأو یهل
باطنی معرفی ،و به دلیل شباهتهایی با تأو یهل ،تأو یهلگهون و تأو یهلنمها یهاد شهدهانهد .چرایهی

چنههین موضههعی در بههارۀ روایههتهههای مههذکور ،فقههدان نسههبت بهها مههتن از سههویی ،و نههاهمخوانی بهها

روایتهای تأویلی باطنی؛ تأویل یا تداعی معانی

جمعبندی

تأویل _ که در آیهههها و روایهتهها معرفهی و معنها شهده _ معرفهی گردیهده اسهت .بهه دلیهل انطبهاق
کامل این روایت هها بها تهداعی معهانی کهه در دانهش روانشناسهی و دانهش اصهول فقهه از آن سهخن
گفته شده و گفته شده که به دلیل تشابه و مجاورت و تضاد _ که اصول تداعی معانی هستند

_ و کسی که نسبت به هر دو طرف دانهش و ذهنیهت داشهته باشهد ،از یه

عبهارت و یها نشهانه و

هههر چیههزی کههه ذهههن را وادار بههه تکههاپو بههرای یههافتن مههورد مشههابه کنههد ،آنههها را مصههداق تههداعی

مههیدانههد .بههرای تبیههین ایههن ادعهها ،مههوارد ز یههادی از روایههتههها را ذکههر و بررسههی و تحلیههل نمههوده و
دیدگاه عالمان دین را دربارۀ این روایتها ذکهر کهرده اسهت .عالمهان اوال نسهبت بهه ایهن گهروه از

روایهتههها وا کهنش هشههدارآمیز داشههتهانهد و یههادآوری کهردهانههد کههه وا کهنشههها نسهبت ایههن گههروه از

روایههتههها بایههد بهها احتیههاط همههراه باشههد ،و ثانیهها ،در تحلیههل آنههها ،آنههها را مههدلول داللههی آیههات

نمی دانند و از باب الزمۀ معنا و یا تداعی معانی و یا تنظیر و تشبیه و تمثیل ذکهر کهردهانهد .ایهن
همههه البتههه ،بههه معنههای بطههالن و نادرسههتی آن ههها نیسههت ،بلکههه از ،هههت ز بههانی ،تههداعی معههانی
هسههتند ،و از ،هتههی هههم بههه میههزان اتقههان و اسههتواریشههان ،دارای اعتبههار مههیتواننههد بههود .امهها

نمیتوان به قاطعیت آنها را مدلول تأویلی کالم خدا دانست.

کتابنامه
_ قرآن کریم.
ُ َّ
_ آثار الشیخ عبد الرحمن بن یحیی المعل بمی الیمانی ،مجموعة من الباحثین ،دار عالم الفوا هد
للنشر و التوزیع1434 ،ق.

_ ابجد العلوم ،صهدی بهن حسهن خهان القنهو،ی البخهار ی ،تحقیه  :احمهد شهمس الهدین ،دار
الکتب العلمیة ،بیتا.

_ اْلتقان فی علوم القرآن، ،الل الدین السیوطی ،تحقیه  :محمهد سهالم هاشهم ،قهم :منشهورات
ذوی القربی1429 ،ق.
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_ االستذکار  ،یوس

بن عبد اهلل بن عبد البر ،تحقی  :سالم محمد عطا ،محمد علهی معهوض،

بیروت :دار الکتب العلمیة1421 ،ق.

_ اصول الفقه ،محمد رضا المظفر ،قم :مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان1386 ،ق.
_ اصههول روانشناسههی ،نرمههان ل .مههان ،تر،مههۀ محمههود سههاعتچی ،ج ،1چهها
انتشارات امیر کبیر1364 ،ق.

هشههتم ،تهههران:

_ بحههار األنههوار الجامعههة لههدرر خبههار األ مههة األطهههار ،محمههد بههاقر المجلسههی ،تحقی ه ، :معههی از
محققان ،بیروت :إحیاء التراث العربی1403 ،ق.

_ بدایة الوصول الی کفایة االصول ،محمد طاهر آل الشیخ راضی ،تحقی  :محمهد عبهدالحکیم
الموسوی البکاء ،نشر اسرة آل الشیخ1425 ،ق.

_ بصا ر الدر،ات  ،محمد بن الحسن الصفار ،فی فضا ل آل محمد ،محسن کوچههبهالی ،قهم:
مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی1404 ،ق.

_ تأویل اآلیات الظاهرة فی فضا ل العترة الطاهرة ،شرف الدین علی الحسینی ،تحقی  :مدرسة
اْلمام المهدی ،قم :مدرسة اْلمام المهدی1407 ،ق.

_ تأویل مختل
1415ق.

الحدیث ،عبد اهلل بهن قتیبهۀ دینهوری ،تحقیه محمهد عبهدالرحیم ،دار الفکهر،

_ تسنیم ،عبد اهلل ،واد آملی ،مرکز نشر اسراء1382 ،ق.

_ تفسیر التسهتری  ،سههل بهن عبهد اهلل ،تحقیه  :محمهد باسهل عیهون السهود ،بیهروت :دار الکتهب
العلمیة1423 ،ق.
العیاشهی ،محمهد بهن مسهعود ّ
_ تفسیر ّ
العیاشهی ،تحقیه  :سهید هاشهم رسهولی محال تهی ،تههران:

المطبعة العلمیة1380 ،ق.
القمههی ،علههی بههن ابههراهیم ّ
_ تفسههیر ّ
القمههی ،تحقی ه  :طیههب موسههوی ،زا ههری ،قههم :دار الکتههاب،
چا

سوم1363 ،ق.

_ التفسیر المنسوب الی االمهام العسهکری ،تحقیه  :مدرسهة اْلمهام المههدی ،قهم :مدرسهة اْلمهام
المهدی1409 ،ق.

_ تهذیب االصول ،السید عبداألعلی السبزواری ،قم :مکتبة المنار1376 ،ق.

_ ،امع البیان فی تأویل آی القرآن ،محمد بن ،ریر الطبری ،تحقی  :عبد اهلل بهن عبدالمحسهن
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چهارم1382 ،ق.

_ الرافد الی علم االصول ،السید علی السیستانی ،قم :مکتبة السید السیستانی1414 ،ق.
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_ شرح نقا ض ،ریر و الفرزدق ،ابو عبیدة معمر بن المثنهی ،تحقیه  :محمهد ابهراهیم حهور ،ولیهد
محمود خالص ،اْلمارات ،المجمع الثقافی1998 ،م.

_ الص ههافی  ،محم ههد محس ههن الف ههیض الکاش ههانی ،تحقیه ه  :حس ههین األعلم ههی ،ته ههران :الص ههدر،
1415ق.

_ عیون األخبار ،عبد اهلل بن مسلم بن قتیبة الدینوری ،بیروت :دار الکتب العلمیة1424 ،ق.
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1397ق.

_ الفتوحههات المکیههة ،محیههی الههدین ابههن عر بههی ،تحقی ه  :عثمههان یحیههی ،بیههروت :دار إحیههاء
التراث العربی1994 ،م.

_ فلسفتنا ،محمد باقر الصدر ،دار الکتاب االسالمی ،الطبعة الثالثة1425 ،ق.
_ الکافیّ ،
محمد بهن یعقهوب الکلینهی ،تحقیه  :علهی اکبهر لفهاری ،و محمهد آخونهدی ،تههران:
چهارم1407 ،ق.

دار الکتب االسالمیة ،چا
ّ
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_ کفایهة االصههول ،محمهد کههاظم خراسهانی ،تحقیه  :مؤسسهة اهههل البیهت ْ :لحیههاء التهراث ،قههم:
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_ مجموعه آثار ،مرتضی مطهری ،قم :انتشارات صدرا1392 ،ق.
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_ المحاسن ،احمد بن محمهد البرقهی ،تحقیه ، :هالل الهدین محهدث ،دار الکتهب االسهالمیة،
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چا
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_ المحلی ،علی بن احمد بن حزم ،تحقی  :احمد محمد شاکر ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.
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