در تحلیل روایات تأویلی آیات قرآن با تکیه بر بحار االنوار و مرآة العقول
ابراهیم نصراهللپور علمداری
دکتر کاظم قاضی زاده

1

2

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی

چکیده

روایات تأویلی آیهات قهرآن ،در دو کتهاب بحهار االنهوار و مهرآة العقهول اثهر عالمهه مجلسهی ،بهه

قدری فراوان است که نیازمند سهبکشناسهی تحلیهل ایهن روایهات از منظهر ایشهان اسهت.
مسأله نوشتار حاضر ،کشه

روشهمند الگهوی عالمهه مجلسهی در تحلیهل روایهات تهأویلی

آیات قرآن است .در نگاه اول ،عالمه مجلسی به عنوان شخصیتی اخباری بایسته است
از همههان شههیوه اخبار یههان در روایههات تههأویلی بهههره بههرد ،ولههی آنچههه در ایههن دو اثههر مشهههود
است ،تمایز روش ایشان با شیوه شناخته شده اخباریان است .بها تو،هه بهه عهد کفایهت

تحقیقات پیشین ،این مسأله به روش توصیفی -تحلیلی واکاوی گردید و نتیجه آن شهد
که نظرگاه عالمه مجلسی بهه روایهات تأویهل قهرآن ،نگهاه یهک اخبهاری صهرف نبهوده ،بلکهه

ایشان در دوره نزاع اصولی و اخباری ،در قامت یک اخبارگرای اصولی معتدل ،بها اتخهاذ

رویکههرد معنههایی بههه مقولههه تأویههل ،موف ه بههه اراهههه اصههول و ضههوابطی بههرای پههذیرش تأویههل

صههحیح قههرآن ،همچههون تطههاب بهها ظههاهر آیههات ،مناسههبت میههان ظههاهر و بههاطن ،مطابقههت
تأویل با ضرورت عقلیه و اضطرار و مال بودن عمو لفظ و نیز ّ
مؤیداتی مثل معاضهدت
سیاق ،معاضدت دیگر روایات و موافقت با قراهت صحیح گردیده است.

کلیدواژهها :عالمه مجلسی ،روایات تأویلی ،ضابطه تأویل ،ظاهر قرآن ،باطن قرآن.

درآمد
بحار االنهوار بهه عنهوان ،هامع حهدیثی متهأخر شهیعه و مهرآة العقهول از ،هامعترین شهروح اصهول
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول) enasrollah@gmail.com

 .2استادیار دانشگاه تربیت مدر

)(.ghazizadeh_kazem@yahoo.com
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الکههافی و اثههری فقهههالحههدیثی ،از آثههار عالمههه مجلسههی هسههتند کههه دربردارنههده روایههات تفسههیری
شیعه بوده و بخش عمده آن را روایات تأویلی تشکیل میدههد .از دیهر بهاز تفاسهیر روایهی شهیعه
به دلیل مشحون بودن از روایات باطنی مورد انتقاد اهل سنت و خاورشناسان بوده و آنها را به

تالعب با نصور و ،عل روایات در زمینه منزلت اهمه

و اصل والیت متهم مینمودنهد.

3

عالمه مجلسی یکی از مفسران بزرط شیعه اسهت کهه حجهم گسهتردهای از روایهات تهأویلی را در

ایهن دو کتهاب ،مهعآوری نمهوده اسهت .ههر چنهد بهها نظهر ابتهدایی بهه ایهن دو اثهر ،تصهور میشههود
عالمه مجلسی به مانند یک اخباری ،انبوهی از روایات تأویلی را بهدون ههیچ تحلیهل و بررسهی

،معآوری نموده اسهت ،امها بها فحهص و یهور در ایهن آثهار ،مالحظهه میشهود ایشهان ذیهل عنهوان
َّ
توضههیحی «بیه َ
هان» ،سههعی نمههوده اصههول و ضههواب منقحههی بههرای تأو یههل صههحیح آیههات قههرآن بههه
دست دههد تها بهه صهورت عملهی پاسهخی بهرای انتقهادات وارده بهه شهیعه بهوده و زمینههای بهرای
مفسران آینده باشد که در چارچوب این اصول به تأویل قرآن دست بزنند.

در پیشینه این بحث قابل ذکر است که هیچ کتاب یا مقالهای به طور خهار بهه بحهث مها

نپرداختهه و تنهها در نوشههتاری شه یوه تعامهل عالمههه مجلسهی بها روایههات تفسهیری اههل بیههت

مورد بررسی قرار گرفته که محدوده کار آن مقاله منحصر به مرآة العقول است 4.از دیگر مقاالتی

که در این زمینه به نگارش درآمده ،مقاله «عالمه مجلسی و تأویل روایات» 5نوشته عبدالهادی
فقهی زاده است که به طهور کلهی مسهأله تأو یهل روایهات نهزد مجلسهی و ّرد تهأویالت فالسهفه را بها

رویکرد فقهالحدیثی مطرح می کند .بر این اسا  ،نوشتار حاضر در نوع خود بهدیع اسهت؛ ز یهرا
بههه دنبههال نحههوه تبیههین و تحلیههل عالمههه مجلسههی در موا،هههه بهها روایههات تههأویلی قههرآن اسههت کههه

منتج به اراهه ضواب و اصولی برای تأویل از منظر ایشان خواهد شد.

معنای تأویل

واژه «تأو یههل» مصههدر بههاب «تفعیههل» از مههاده «عول» بههه معنههای ر،ههوع و بازگشههت اسههت 6.در

تعری
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آن آمده است:

 .3التفسیر و المفسرون (ذهبی) ،ج ،2ر.29
« .4عالمه مجلسی و تعامل با روایات تفسیری اهل بیت» ،علی نصیری ،مجلهه علهو حهدیث ،زمسهتان  ،1380شهماره ،22
ر.74 - 54
« .5عالمه مجلسی و تأو یل روایات» ،مجله اسال پژوهی ،بهار و تابستان  ،1385شماره  ،2ر.100 – 81
 .6المحی فی اللغه ،ج ،3ر.391-390

تأویل ،تفسیر کالمی است که دارای معانی مختلفی است و تفسیرش ،ز با بیانی

ییر از لفظ آن صحیح نیست.

واژة تأویل هر چند در کال وحی و متون روایی بارهها بهه کار رفتهه اسهت و در لغهت سهابقهای

طوالنی دارد ،اما از نظر اصطالحی ،واژهای متأخر و نوظهور است .دیدگاههای مختله
معنای اصطالحی تأویل را میتوان به دو دسته کلی تقسیمبندی کرد:

در بهاره

دیددگاه اول :ایههن دیههدگاه تأو یههل را از سههنخ معههانی میداننههد کههه اکثههر مفسههران در ایههن بخههش

می گنجند .این دیدگاه خود به چند دسته قابل تقسیم است .برخی همچهون طبهری ،تأو یهل را

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

ّد ْ ن
َاَأ ال یل تبنیر َاکالُ َا ی ذِل نِانیاَ ا ال یصِ إال بذیاس لیر ابمای

7

مترادف با تفسیر میداننهد 8.دسهته دیگهر ،تأو یهل را بهه معنهای خهالف ظهاهر تلقهی می کننهد کهه

بیشتر مفسران اصولی در این بخش می گنجنهد .آن هها تأو یهل را بهه معنهای تبیهین مهراد شهارع بها
منصرف کردن لفظ از معنای ظهاهری آن بهه معنهای محتمهل دیگهر از روی دلیلهی میداننهد کهه

این معنا را بر معنای ظاهری تر،یح میدهد؛ 9برای نمونه میتوان بهه «البها،ی» و «ابهن قدامهه»
ً
اشاره نمود 10.دسته دیگر ،تأویل را معنای باطنی قرآن میدانند .پیروان این نظریه یالبا معهانی

مقصههود از آیههات قههرآن را بههه دو بخههش معههانی ظههاهری و بههاطنی تقسههیم کههرده؛ تفسههیر را عهههدهدار

کش

معانی ظاهری و تأو یهل را عههدهدار کشه

11

معهانی بهاطنی قهرآن میداننهد .عرفها از ،ملهه

محیالدین ابنعربی در این دسته می گنجنهد .دسهته دیگهر ،ماننهد فهی

کاشهانی ،تأو یهل را

بهه معنهای ییههر متبهادر بهه ذهههن یها معهانی ثانو یههه کهال میداننهد 12.آیه ا معرفهت نیهز معتقدنههد
تأو یههل در دو موضههع کههاربرد دارد :یکههی در تو،یههه متشههابهات ،اعه ّهم از قههول و فعههل و دیگههری در
معنای ثانویه کال یا بطن در مقابل ظهر 13.قسم دو کال ایشان در همین دسته می گنجد.

دی دددگاه دوم :تأو ی ههل را ب ههه معن ههای واقعی ههت خ ههار،ی میدان ههد ،ن ههه از س ههنخ مع ههانی .البت ههه

تبیین ههای متفهاوتی از ایهن نظر یهه و،هود دارد کهه در سههه دسهته قابهل اراههه اسهت :دسهته اول کههه
تأو یههل را بههه معنههای مصههادی عینههی مفههاهیم میداننههد و تأو یههل را نههاظر بههه حههوزه معناشناسههی

 .7العین ،ج ،8ر.369
، .8امع البیان فی تفسیر آی القرآن ،ج ،1ر.43
 .9الو،یز فی اصول الفقه ،ر.188
 .10الموسوع الجامعه لمصطلحات الفکر العربی و االسالمی ،ج ،1ر.557
 .11تفسیر ابن عربی ،ج ،1ر.6
 .12قرة العیون فی ععز الفنون ،ر.163
 .13التمهید ،ج ،3ر.28
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گزارهههای قرآنههی نمیداننههد ،بلکهه بههه ماننههد ابهن تیمیههه معتقدنههد تأو یهل ،ههزی حقیقههت خههار،ی
مفاهیم قرآنی است 14.دسته دیگر ،تأویل را حقهای خهار،یای میداننهد کهه مسهتند بیانهات و
احکا قرآنی است .عالمه طباطبایی ،مبتکر این نظر یهه ،تصهریح می کنهد کهه تأو یهل قهرآن نهه از
سههنخ الفهها اسههت ،نههه از سههنخ معههانی و نههه از سههنخ مصههادی خههار،ی مفههاهیم ،بلکههه از امههور

خهار،ی اسهت کهه قهرآن از آن نشهأت گرفتهه اسههت 15.دسهته بعهدی تأو یهل را بهه معنهای تجسههید

معنههای عهها در صههورت ذهنههی معههین میداننههد کههه تأو یههل در ایههن نظر یههه ،تفسههیر معنههای کههال
16
است ،نه تفسیر لفظ آن .شهید صدر ُمبدع این نظریه است.

پس از آشنایی با دیدگاه های اصلی در زمینهه تأو یهل ،بهه نظرگهاه عالمهه مجلسهی در اینبهاره

می پ ههردازیم ت هها آشهههکار گ ههردد نظر یهههه عالم ههه مجلس ههی در کهههدا یک از دس ههتهبندیهای فهههوق
می گنجد .از این طری میتوان به تحلیل و بررسی سیره عملی ایشان درباره تأویل پرداخت.

معنای واژه تنزیل و تأویل نزد عالمه مجلسی

عالمههه مجلسههی ،تنز یههل قههرآن را از نههوع داللههت مطههابقی یهها تضههمنی کههال میدانههد 17.ایشههان

درباره معنای لغوی تأویل می گوید:

ّ
َاَألیل ّ
َاَ ّأل ا ّ
ّ
َاَصییر ا َإلرجاع ا نال َاشء ن نوضِاَ ا ننا تألیول َ ابوا َ أی
ّ
ّ
18
نال َالبظ ن َاما ر.

وی بر اسها

کتهب لغهت ،اصهل واژه تأو یهل را بهه معنهای برگردانهدن و ار،هاع و نقهل شهیی از

موضعش میداند و از این رو ،تأویل علفا را نقل لفظ از ظاهر کال میداند و می گوید:
َاِألیل تبنیر نا یئح إایا َاش.

19

از منظر ایشان تأویل بر خالف تنزیل ،همان معنای التزامی کال است که مواف ظاهر لفظ

است و لفظ به واسطه یک قرینه 20،یا دلیل عقلی و یا نقلی ،بدان باز می گردد و میفرماید:

50

 .14اال کلیل فی المتشابه و التأویل ،ر.23
 .15المیزان ،ج ،3ر 54 ،52 ،49و .64
 .16علو القرآن ،ر.231-230
 .17بحار االنوار ،ج ،24ر347؛ مرآة العقول ،ج ،2ر.434
 .18بحار االنوار ،ج ،29ر.306
 .19همان ،ج ،65ر.368
 .20آن قرینه میتواند شامل مجاز ،کنایه ،استعاره و  ...شود.

ایشههان بههه طههور گسههترده در سراسههر بحههار االنههوار ،تعبیراتههی نظیههر «هههذا التأو یههل لههبطن اَیهه

الکریمه» یا «عنه تأویل لبطن اَی » 22را به کار میبرد کهه از فحهوای ایهن تعهابیر دریافهت میشهود
که تأویل در نزد ایشان فرآیند رسیدن به بطن آیهات قهرآن اسهت ،نهه ایهنکهه بها واژه بطهن متهرادف
باشد .در واقع ،عملیات و فرآیند َصرف و برگرداندن لفظ از معنای ظاهری ییر مراد بهه معنهای
بطنی و مراد متکلم را تأویل مینامند.

با تو،ه به این تعری  ،میتوان نظر یهه عالمهه مجلسهی را در دیهدگاه اول _ کهه تأو یهل از سهنخ

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

َاِألیوول أی َملِووم َال اِ َن و َ نووا یوََووظ ظووا ر َالبووظَ ا َاِألیوول نووا یصوورف إایووا َالبووظ
21
اار ینم أا اایل ا أا نا .

معهانی اسهت _ گنجانهد .ایشهان تأو یهل را فرآینهد رسهیدن بهه بطهن و از نهوع معنهای التزامهی کهال

میداند که لفظ به واسطه قرینه دلیل عقلی یا نقلی بدان باز می گردد.

23

نکته

ً
با تو،ه به اشراف و آ گاهی کامل عالمه مجلسی از روایات تفسهیری شهیعه ،قاعهدتا بهه در

صحیحتری از معنای تأویل در بستر روایات دست یافتهاند و تعابیری کهه ایشهان در بهاره تأو یهل
مطهههرح می کنهههد ،از اصهههالت بیشهههتری برخهههوردار اسهههت .لهههذا ضهههوابطی کهههه بهههه اسهههتناد ایه ههن
معناشناسی از تأویل اراهه میدهد ،از اتقان باالیی برخوردار است.
مراتب طولی بطن

پس از آن که دانستیم تأویل فرآیند رسیدن بهه معهانی بطنهی نهزد عالمهه مجلسهی اسهت ،بایهد

گفهت کههه در ادبیههات عالمههه مجلسههی در کتههب روایههیاش ،تعههابیری بههه کههار گرفتههه میشههود کههه

نشههان گر اعتقههاد ایشههان بههه مراتههب بطههونی آیههات اسههت؛ از ،ملههه ایههن تعههابیر« ،یراهههب التأو یههل»
است .ایشان در توصی

این دسته از بطون می گوید:

تاَّیر صَّلره ْنم
َ نن لرَئ َاِألیل ا
24
ظا ر َالبظ ا لما نَّ نن صَّر نا.

نون َاذفوحس َاِمیاوم َاذِیوََّ ون

این نوع تأویل نزد ایشهان ،هزی بطهون عمیه اسهت کهه از ظهاهر لفهظ بسهیار دور اسهت .ظهاهر
 .21مرآة العقول ،ج ،2ر.434
 .22بحار االنوار ،ج ،35ر366؛ ج12 ،8؛ ج ،8ر409؛ ج ،23ر.258
 .23مرآة العقول ،ج ،2ر.434
 .24بحار االنوار ،ج ،23ر270؛ مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،ج ،5ر98
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ً
عبههارت «علمههه عنههد مههن صههدر عنههه» ،تلویحهها نشههان از مشههی اخبههارگرای ایشههان دارد کههه وقتههی
سهازگار نمیبینهد ،آن را ّرد نمی کنهد ،بلکهه علهم ایهن
تفسیر بخشی از آیه را با تأویل معصو
دسته از روایات را به اهل بیت

واگذار مینماید.

بیههان می کنههد،
از دیگهر تعههابیری کهه عالمههه مجلسهی در بههاره بطههون آیهات از ز بههان معصهو
َ
َ
َ
َ
َ
ّ ن َ َّ
«التأویل األعظم» است .ایشان هنگا بحث روایی ذیل آیه َو َم نن َع نح َ
النها َ
یاها فکأنما عحیا
ً
َ،میعا  25که راوی می گوید از اما باقر مضمون آیه فوق را پرسید  ،حضرت فرمود« :مهراد
نجات فرد از آتش سوزی یا یرق شدن است» .راوی میپرسهد :ایهن کهه گفتهه شهود مهراد خهروج
فرد از ضاللت و گمراهی به ههدایت اسهت چگونهه؟ پاسهخ میفرمایهد :آن از «تأو یهل اعظهم آیهه»

است که بطنی از بطون آیه است 26.همه این عبارات بیان گر اعتقاد عالمه مجلسی بهر مراتهب

طولی بطون آیات است.

ادوات تحقق تأویل نزد عالمه مجلسی
با تو،ه به تعری تأویل نزد عالمه مجلسی به «فرآیند رسیدن به بطن آیات قرآن» ،با فحص
ً
و ،ستو،و در کتب مذکور ،مواردی یافت میشود که ظاهرا عالمه از آنها بهه عنهوان اسهباب

و راههههای تحق ه تأو یههل یههاد می کنههد .در واقههع ،ایشههان بههه انههواع سههبکهایی کههه معصههو

بهها

کمک آن هها بهه بیهان تأو یهل آیهه پرداختهه و حلقهه ارتبهاط ظهاهر و بهاطن آیهه را تشهکیل میدهنهد،

اشاره می کند که در ذیل ،برخی از آنها ذکر می گردد:
الف .استعاره

وقتی مجاز و تشبیه درهم آمیخته گردند ،استعاره متولد میشود .در واقهع اسهتعاره مجهازی

هست که عالقه آن مشابهت است 27.یکی از اسباب تحق معنای بطنی در فرآیند تأویل نزد

عالمه مجلسی «استعاره» است.
ُ ن َ َ َ ن ُ ن ن َ ن َ َ ُ ُ ن َ ن ً َ َ ن َ ن نُ
َ
عین ،
عالمه مجلسی ذیل آیه شریفه قل عرعیتم نن عصبح ماؤکم یورا فمن یأتیکم ب ٍ
مای م ٍ
معتقد است بر اسا
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تأویل وارده شده در روایت« ،مای» استعاره از علم است زیرا علهم سهبب

 .25سوره ماهده ،آیه .32
 .26بحههار االنههوار ،ج ،71ر .403بههرای مطالعههه بیشههتر در بههاره تعبیههر یراهههب التأویههل ،ر : .همههان ،ج ،24ر104؛ ج،24
ر.236
 .27االتقان فی علو القرآن ،ج ،2ر.50
 .28سوره ملک ،آیه .30

شدن عالم مو،ب پ نهان شدن علم است؛ این علم مخفهی کهه در آیهه از آن بهه مهای تعبیهر شهده
میبایست پس از خفای به واسطه «اما ،دید» از اختفای خارج شده و ظاهر گردد تا همگان از

آن بههره گیرنههد .عالمههه مجلسههی بهرای کشه
شده ،استعاره مو،ود در کال معصو

نموده ،تبیین می کند.

29

معنههای تههأویلی آیهه کههه از سههوی معصههو

صههادر

که به اختصار «مای معین» را به «امها ،دیهد» تعبیهر

عالمههه مجلس ههی در موض ههع دیگ ههری اس ههتعاره مکنیی ههه و تخییلی ههه را یک ههی از ادوات ت ههأویلی

میداند که توس معصو
َّ ُ
َ ُ
درباره آیه فإذا نق َر فی الناقور

به کار گرفته شهده اسهت .ایشهان ذیهل روایتهی از امها صهادق
30

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

حیههات عرواح اسههت همانگونههه کههه آب سههببی اسههت بههرای حیههات عبههدان .از سههوی دیگههر پنهههان

کهه درآن حضهرت ،مضهمون آیهه را بهه اراده خداونهد بهرای ظههور

اما یاهب تأویل میبرد ،می گوید :در این روایت قلب اما معصو

به «صهور» و آن صهوتی

که از آن خارج می شود ،تشبیه شده ،که خداوند هنگا ظهور با الها بر قلب اما و دمیهدن در
صور ،اراده ظهور را محق مینماید.

31

ب .مجاز و کنایه

یکی دیگر از اسباب و ادوات تحق تأویل نزد عالمه مجلسی مجاز اسهت .بهه عنهوان نمونهه
32
در ح ههدیثی از ام هها رض هها ک ههه در آن در ب ههاره َّنن َنل َین هها َنی ه َهاب ُهم ث ه َّهم َّنن َع َ
لین هها ح َس ه َهاب ُهم
میفرمایند :وقتی روز قیامت فرا رسد و خداونهد اولهین و آخهرین را ،مهع نمایهد ،مها سرپرسهت و

حا کم بر حسابرسی شیعیانمان هستیم .و هر آنچهه میهان آنهها و خداونهد باشهد ،بهه نفهع آنهها

حکم میرانیم .و هر آنچه بین آنها و مرد باشد ،از آنها برایشان طلب بخشهش مینمهاییم و

آنچه بین آنها و ما باشد ،پس ما شایستهتر به عفهو و بخشهش هسهتیم .در ایهن موضهع ،عالمهه
معتقههد اسههت معصههو

بهها اسههتفاده از مجههاز ،آیههه را تأو یههل بههرده اسههت و در تبیههین ایههن مجههاز

می گو یههد :ایههن تأو یههل از نههوع مجههاز اسههت کههه در کههال عههرب شههایع اسههت کههه امههرای و سههالطین،

آنچههه بههه دسههتور آنههها توس ه خدمهشههان انجهها میشههود را بههه خههود نسههبت میدهنههد .در ایههن
حدیث نیز معصو

بر همین سبیل به طور مجازی اعمال شیعیان و حسابرسهی بهه آنهها را

 .29مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،ج ،4ر.49
 .30سوره مدثر ،آیه .8
 .31همان ،ر.61
 .32سوره یاشیه ،آیه .26-25
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33

به خود منتسب مینمایند.
َّ
ُ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
عالمه در موضع دیگری ،ذیل آیهه کهل ش نهی ٍی هالهک نال َو ن،ههه  ،روایهات متعهددی را ذکهر
34

می کند که «و،ه» را به اهمه

و اطاعت از آنها تأویل بردهاند .عالمه مجلسی ضهمن تأییهد

چنین روایات تأویلی ،آن ها را از نوع مجهاز شهایع در کهال عهرب میدانهد؛ بهدین معنها کهه گفتهه
ً ُ
َ
هالن» و ماننهد آن .واژه «و،هه» بهر «،ههه» اطهالق
لفالن و،ه عند النا » و یا «فالن ید ف ٍ
میشود « ٍ
،هتههی هسههتند کههه خداونههد بههه روی آوردن بههه سههمت آنههها امههر نمههوده
میشههود .پههس اهمههه
است و خداوند هیچ گهاه مهورد تو،هه قهرار نمی گیهرد ،مگهر بها رو نمهودن بهه سهمت آنهها؛ و همهه
چیههز هالههک و باطههل شههدنی اسههت ،مگههر دیههن و طریقههه اهمههه

و اطاعههت آنههها؛ و ایشههان

شهاهدان خداونههد بههر بنههدگان او هسههتند .همچنههین اطههالق «یههد» بههر نعمههت و رحمههت و قههدرت،

شههیوع مجههازی دارد .بنهها بههر ایههن ،وقتههی گفتههه میشههود اهمههه

«یههد ا » هسههتند ،یعنههی آنههها

نعمههت تهها الهههی و رحمههت مبسههوط او و مظههاهر قههدرت کامههل خداینههد .همچنههین «،نههب» در

«،نب ا » به معنای ،انب و ناحیه است و اهمه

،انبی هستند که خداوند امر به تو،هه

آنها کرد .نیز احتمال دارد «،نب»  ،کنایه از قرب الههی باشهد کهه فقه بها تقهرب بهه اههل بیهت
حاصل میشود؛ همان طور که نزدیکی به پادشاه به وسیله «،نب» امکان پذیر است.

35

بررسی

دیگههر مفسههران ،همچههون عالمههه طباطبههایی ،بههه ماننههد عالمههه مجلسههی از مجههاز و کنایههه در

تفسیر آیات قرآن بهره می گیرند؛ با این تفاوت که عالمه طباطبایی تنها آیاتی را از سنخ مجاز و

کنایهه می دانهد کههه ا گهر بههه ظهاهر آن عخهذ شههود ،منجهر بههه تجسهم و تشهبیه و شههر در بهاره خداونههد

میشههود 36.در واقههع ،و،ههود محههذوریت تجسههیم و تشههبیه ،ایشههان را وادار بههه برگز یههدن معنههای
مجازی بر ظاهر قرآن مینماید؛ حال آن که سبک عالمه مجلسهی در برخهورد بها ایهن مهوارد ،ایهن

اسههت کههه مجههاز و کنایهههای را ،ههزی ادوات تأو یههل برمیشههمرد کههه در کههال عههرب شههایع اسههت.

ایشان به ،هت تأیید معنای تأویلی خویش از آنها بهره می گیرد ،نه در ،هت رفع محذورات
کالمی.

کنایه نیز یکی دیگر از ادوات تحق تأویل از منظر عالمهه مجلسهی ،بهرای رسهیدن بهه معنهای
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 .33بحار األنوار ،ج ،24ر.267
 .34سوره قصص ،آیه .88
 .35بحار األنوار ،ج ،24ر 201و 202
 .36المیزان ،ج ،3ر.21

ا د س دب ْفن َْا نا َْآس دا إ دوَ اَ دیل ال ّنلن ّدصاب دت دو دّا ْوَ د ال ّی أا دال دی ْب دِ نل د
حس.
ا
ا
ا ا
ا

یعنههی از منظههر امهها

میشود والیهت علهی

معنههای بطنههی آیههه ایههن اسههت کههه وقتههی بههه ناصههبان علههی

را ب ذیر یهد ،از آن سهربازمیزنند .مجلسهی بها اشهاره بهه تأو یهل امها

گفتههه

معتقد است ،حضرت برای رسیدن به معنهای بطنهی آیهه ،رکهوع را بهه طهور مجهازی بهه خضهوع و

انقیاد معنا نموده است؛ یا آن که از باب کنایه بر والیت اطالق شده؛ زیرا والیت شهرط صهحت

رکوع است.

38

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

بطنی است؛ به عنوان نمونه ،عالمه روایتی از اما باقر
ساال از آیه َو نذا ق َیل َل ُه ُم نار َک ُعوا ال َی نر َک ُع َ
ون  37میفرماید:

نقل می کنهد کهه حضهرت در ،هواب

ج .جری و تطبیق

یکی از موارد پر کاربرد در روایهات تفسهیری اهمهه

، ،هری و تطبیه اسهت .یکهی از دالیهل

،اودانگی قرآن کریم، ،ر یهان داشهتن آن در تمهامی اعصهار و ازمنهه اسهت کهه مسهتفاد از روایهت

«...یجهری کمهها تجههری الشههمس و القمههر 39»...اسههت .بهر ایههن اسهها  ،عالمههه مجلسههی، ،ههری و

تطبی را یکی از ادوات و اسباب تحق تأویل میداند .از ،مله مفسهران اصهولی قایهل بهه ایهن
نظریه ،آیه ا سهبحانی اسهت کهه ،هری و تطبیه را از مصهادی تأو یهل در برابهر تنز یهل میدانهد.
ایشان معتقد است عالمه طباطبایی (برخالف عالمه مجلسی) ،مصهادی روایهی مهذکور ذیهل

آیات را نه از نوع تأویل ،بلکه از نوع ،ری و تطبیه میدانهد کهه از نظهر معنهایی بها بطهن مسهاوق

است 40.مجلسهی ،در موضهوع ،هری و تطبیه معتقهد اسهت کهه وقتهی آیههای در بهاره قهومی نهازل
شد ،می تواند در امثال آن قو تا روز قیامت ،ریان داشته باشد؛ بهه عنهوان نمونهه ،ذیهل روایهات
ّ
تفسیری آیات  11تا  26سوره مدثر می گوید:
درسهت اسهت کهه شهأن نهزول ظهاهر آیهات در بهاره «ولیهد» اسهت ،امها بهاطن آن بهرای

همیشهه در بهاره ههر شهخص «زنهیم شهقی عنیهد» ،حهرا زاده بیاصهل و نسهب  -کههه

سرشههار از شههقاوت و عنههاد اسههت  -در ،ر یههان اسههت؛ کههه اولههی معههار

پیامبر اسال

بود و دومی معار

 .37سوره مرسالت ،آیه .48
 .38بحار األنوار ،ج ،36ر131
 .39وساهل الشیع  ،ج ،27ر.196
 .40نرشاد العقول نلی مباحث االصول ،ج ،2ر.747

بهها نبههوت

والیت و این دو باهم متالزمند؛ چرا که نفی
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َّ
هر کدا مسهتلز نفهی دیگهری اسهت .ایشهان در پاسهخ بهه یهک سهوال مقهدر ،مکهی
بههودن سههوره را منههافی بهها ایههن تأو یههل نمیدانههد؛ ز یههرا نبههی مکههر اسههال

ابتدای بعثت ،امامت وصی خویش را به صراحت اعال نموده است.

41

از همههان

ایشان تأ کید ویژه ای بر عد استبعاد ،ری و تطبی مضامین قرآنی دارد و بهه مخاطهب القها

می کند که نباید اخبهار فهراوان مشهابه در بهاب ،هری و تطبیه  ،دچهار اسهتبعاد گهردد؛ بهه عنهوان
ُ ن َّ
نَ
َ
نمونه ،ذیل روایات تفسیری آیه  33سوره اعراف قل ننما َح َّر َ َر ّب َی الفواح َش ما ظ َه َر م ننهها َو مها

َب َط َن با بیان اقهوال مختلفهی در بهاره معنهای «مها ظههر» و «مها بطهن» ،در توضهیح یکهی از روایهات
می گوید:

ظههاهر خبههر نشههان میدهههد کههه مههراد از «مهها ظهههر» آن گناهههانی اسههت کههه ظههاهر قههرآن
داللت بر حرمت آن دارد و مراد از «ما بطن» فواحش ،والیت اهمه ،ور و تبعیت از

آنهاست و اینها «افحش الفواحش» هستند که دعوت به پلیدیها می کنند.

عالمه از این،ا نتیجه می گیرد که هر آنچه در قرآن از فواحش و خباهث و عقوبات مترتهب

بر آن ذکر میشود ،تأو یل و باطن آن اهمه ،ور و تابعان آنها هستند .و هر آنچهه از صهالحات و
طیبات در قهرآن ذکهر شهده ،تأو یهل و بهاطنش ،اهمهه حه و تابعهان آنهها هسهتند .پهس اهمهه حه

دعهوت کننههده و عامههل بههه ،میههع خیههرات و نههاهی از ،میههع منکههرات هسههتند .لههذا آنههها اصههل

،میع خیرات هستند؛ به گونههای کهه خیهرات بها آنهها کامهل شهده و همچهون روح آنهها تلقهی

میشهود؛ ماننهد نمهاز کههه در امیرالمهامنین علهی کامهل شههد و بهه منزلهه روح در ،سهد ایشههان
َ
در روایهات ذیهل آیهه ن ّن
و اهمهه
شد .بنا بر این ،استعمال لفظ صاله در حضرت علی
ن َ
نَ
َّ َ َ
هالة ت ننهههی َعههن الف نحشهای َو ال ُم ننکههر  42بهها ظهاهر آیههه منافههاتی نهدارد و هههر دو معنههای ظههاهری و
الص
باطنی میتواند مراد آیه باشد .و امثال این ،ری و تطبی نباید دچار استبعاد گردد.
به نظر می رسد که تأ کید ایشان بهر عهد اسهتبعاد مصهادی مختله

43

،هری و تطبیه بهه ایهن

دلیههل اسههت کههه ،ههری و تطبیه یکههی از مهههمتههرین ادوات تأو یههل اسههت کههه بههه طههور گسههترده در

روایهات تفسههیری بههه کههار رفتههه اسههت و انکههار ایهن مههوارد ،مسههتلز نفههی حجههم گسههتردهای از ایههن

منههابع اسههت .مجلسههی بهها ضههابطه مند نمههودن ،ههری و تطبی ه  ،راه هرگونههه تحمیههل رعی و نظههر
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 .41مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،ج ،5ر.149
 .42سوره عنکبوت ،آیه .45
 .43مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،ج ،4ر.199-198

در این،ا باید متذکر شد که از مال های عالمه مجلسی در ،ری و تطبی  ،عهد احتیهاج

بههه تکل ه اسههت؛ بههه گونههه ای کههه معنههای تههأویلی بههر ظههاهر آیههه تحمیههل نگههردد .ایشههان ذیههل آیههه
ن ُ َ َ ً َ َّ
َ َ ُ َّ
َ
َ ً
َن ُ ُ
َن ُ ُ
َُ
َ
َ
،ایکم ال ت نهوی عنف ُسهک ُم َر ُسهول بمها ال ت نههوی عنف ُسهک ُم ناس َهتک َب نرت نم ففر یقها کهذ نب ُت نم َو فر یقها
عفکلما
َت نق ُت ُل َ
ون  44خطاب ظاهری آیه را متو،ه یهود دانسته ،معتقد است که ،ریان حکم آیهه در حه
تمامی کسانی است که با ههوای نفهس خهویش بها حه معارضهه می کننهد کهه شهدیدترین آنهها
ناصبان و منکران امامت هستند .ایشان پس از تبیهین ،هری و تطبیقهی کهه معصهو

مطرح می کند ،آن را به واسطه عد تکل
تألیلا

میپذیرد و می گوید:

الحیِاو إِل تکل .

در آیهه

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

شخصی به آیات را مسدود مینماید.

45

در بهاره تطبیه تأو یهل یهاد شهده بهر

ایشان در موضع دیگری نیز پس از نقل روایهت معصهو
َ ن ََ َ َن ً َ ن َن
هاد  46 ...آن را محتههاج بههه تکل ه کثیههر میدانههد و معتقههد
هس عو فسه ٍ
آیههه مههن قتههل نفسهها بغیههر نفه ٍ
ا ست به همین دلیل طبرسهی متعهر آن نشهده اسهت؛ امها در ادامهه ،بها برقهراری رابطهه داللهت
التزامی میان تأویل مذکور و ظاهر آیه ،این تکل

را برطرف مینماید 47.بر اسا

نظر میرسد که یکی از ضواب ،ری و تطبی نزد مجلسی ،عهد و،هود تکله

عالمه مجلسی بر این امر که طبرسی به دلیل تکله  ،متعهر

این موارد ،به

اسهت .تصهریح

ایهن تأو یهل نشهده ،بهه ایهن معنها

است که مفسهران بهزرط شهیعه بهرای ،هری و تطبیه ضهوابطی قاههل بهوده و بیضهابطه بهه تأو یهل
آیات نپرداختهاند.
بررسی

با تو،ه به دیدگاه عالمه مجلسی که تأویل را فرآینهد رسهیدن بهه معنهای بطنهی آیهه میدانهد و
ّ
ادوا ت مذکور نیز وساه تحق فرآیند تأویل در نزد او هستند ،میتوان گفت این اندیشه تا حد

ز یههادی بهها اندیشههه اصههولیان در اینبههاره سههازگاری دارد .آن،هها کههه دانشههمندان اصههولی مههواردی

 .44سوره بقره ،آیه .87
 .45مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،ج ،5ر.32
 .46سوره ماهده ،آیه .32
 .47بحار األنوار ،ج ،71ر403؛ مرآة العقول ،ج ،9ر.151-150
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همچون تخصیص ،تعمیم ،تقیید و حمل لفظ بر معنای مجازی را از مصادی تأویل به شمار

میآورن ههد 48.البت ههه در ،س ههتو،وه ههای انج هها ش ههده در کت ههب عالم ههه مجلس ههی ،مهههواردی از
تخصیص یا تقیید یا تعمیم را نیافتیم که عالمه آن را به عنوان ادوات تأویل مطرح نموده باشد

ولههی اسههتعمال «مجههاز» از مههواردی اسههت کههه اصههولیان و عالمههه مجلسههی در ایههنکههه آن را ،ههزی
ادوات تأویل بدانند ،مشترکند و عالمهه مجلسهی بهه همهان سهبک و سهیاق اصهولیان ،عهالوه بهر
مجاز ،مواردی همچون تشبیه و استعاره و ،ری و تطبی را از ادوات تأویل محسوب می کنهد.

ایههن مطلههب گو یههای آن اسههت کههه عالمههه مجلسههی بههرخالف آنچههه کههه در عذهههان مشهههور بههه

عخبههاری گری اسههت ،در قامههت یههک اصههولی معتههدل بههه مصههادی و ادات تأو یههل نگریسههته و در
ضابطه مندی روایت تأویلی ،مجاهدت نموده است که در ادامه از نظر خواهد گذشت.

ضوابط مجلسی برای پذیرش روایات تأویلی
در نگههاه ابتههدایی بههه ،وامههع حههدیثی بحههار االنههوار و مههرآة العقههول بههه نظههر میرسههد کههه عالمههه

مجلسههی مجموعهههای از روایههات تههأویلی اهههل بی هت

را بههدون هههیچ سههبک خاصههی در ایههن

کتههب ،مههع آوری نمههوده اسههت؛ ولههی بهها دقههت در سههخنان ایشههان و بررسههی مصههادی مختل ه

درمی یابیم کهه ایشهان ضهواب و اصهولی بهرای پهذیرش تهأویالت وارده دارنهد .بها تو،هه بهه تعر یه
مختهار عالمههه مجلسههی از تأو یههل ،ایشههان در زمههره مفسهرانی می گنجههد کههه تأو یههل در نههزد آنههها از

سنخ معانی است ،نه حقای خار،ی همچون عالمه طباطبایی .لذا شاهد هستیم که عالمه
مجلسهی بها اتخههاذ رویکهرد معنهایی بههه مقولهه تأو یهل ،موفه بهه اراههه ضههواب متعهدد بهرای تأو یههل

صحیح شدهاند؛ حال آن که افرادی نظیر عالمه طباطبهایی (و ابهن تیمیهه از اههل سهنت)  -کهه
تأو یل را از سنخ معنها ندانسهته و نهاظر بهه واقعیهت خهار،ی میداننهد  -بهه طهور مبنهایی قهادر بهه
اراهه ضواب برای تأویل نیستند؛ زیرا حقای خار،ی از اسا  ،ضابطهبردار نیستند.
ایههن از ّ
محسههنات نظر یههه عالمههه مجلسههی و نظههایر ایشههان از محههدثان و اصههولیان اسههت کههه
ّ
توانستهاند اصول منقحی برای پذیرش تأویل بهه کار گیرنهد و در مقابهل ،بهه دلیهل عهد قابلیهت
اراهه ضواب تأویل ،از کارآمدی نظریه افهرادی نظیهر عالمهه طباطبهایی کاسهته میشهود .مسهتند
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 .48اصول الفقه ،ج ،1ر208

طباطب ههایی ب ههه ش ههمار م ههیرود  -اس ههت .ایش ههان ب هها اش ههراف ب ههه نق ههاط ض ههع

نظر ی ههه عالم ههه در

شناسایی حقیقت تأو یهل ،دایهره تأو یهل را گسهتردهتر میدانهد؛ بهه گونههای کهه ههم شهامل مقولهه
الفهها و مفههاهیم ذهنههی و هههم حقههای عینههی خههار،ی شههود .و بههه دلیههل اتخههاذ ایههن مبنهها شههاهد

هستیم که عالمه ،هوادی آملهی ،بهر خهالف اسهتاد خهویش ،ضهوابطی همچهون همراههی شهواهد
قرآنی و روایی ،عد مخالفهت بها ظهواهر دینهی و همراههی بها لطهای

تأویل اراهه میدهد.

49

عقلهی را بهه عنهوان ضهابطه

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

ما در این زمینه ،رویکرد عالمه ،وادی آملی  -که از شاگردان و شهارحان اصهلی نظهرات عالمهه

تطابق یا عدم تنافی با ظاهر آیه
یکی از ضواب پهذیرش روایهات تهأویلی ،تطهاب یها عهد تنهافی تأو یهل اراههه شهده بها ظهاهر آیهه

اسهت .ایهن ضههابطه از مههم تهرین اصههول پذیرفتهه شهده نههزد عالمهه مجلسهی اسههت کهه در سراسههر
کتبش از آن یاد می کند.

50

از باب نمونه ،عالمه مجلسهی ،ذیهل روایهات تهأویلی مر بهوط بهه ز یهد بهن حارثهه و زینهب بنهت

،حش ،روایتی از علی بن حسین
خداوند به پیامبر

نقل می کند که:
اعال نموده بود که زینب در آینده ،زی همسهران تهو خواههد

بود ،آنگهاه کهه ز یهد نهزد رسهول خهدا

آمهد و اراده طهالق خهویش را مطهرح نمهود،

حضهرت بههه او فرمههود :همسههرت را نگههه دارإ لهذا خداونههد میفرمایههد :چههرا می گههویی

همسههرت را نگهههدار؛ حههال آن کههه بههه تههو اعههال نمههوده بههود کههه ایههن زن در آینههده از
همسرانت خواهد بود.

مجلسی پس از ذکر این روایت می گوید:
ا

َ َاِألیل نفابظ اِالاَ َاارآس.

51

در برخی موارد ،عالمه مجلسی هنگا برشهمردن تهأویالت متعهدد ذیهل آیهه ،در مهورد یکهی از

آنههها عبههارت «ال ینههافی هههذا التأو یههل ظههاهره» را بههه کههار میبههرد؛ بههه عنههوان نمونههه ،هنگهها بیههان
 .49تفسیر تسنیم ،ج ،13ر.176
 .50بحار االنوار ،ج ،12ر336؛ ج ،71ر33؛ ج ،81ر135؛ ج ،86ر149؛ مرآة العقول ،ج ،5ر11؛ ج ،8ر.409
 .51بحار االنوار ،ج ،22ر.178
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َ
َ
َ َّ
نُ
روایت اما محمد باقر درباره آیه مها عف َ
های ا ُ َعلهی َر ُسهوله م نهن ع نههل القهری فللهه َو ل َّلر ُسهول َو
لذی نال ُق نر بی َو نال َیتامی َو نال َمسا کین َو نابن َّ
السبیل  52که می گوید:
این آیات به طور خار در شأن ما نازل شده اسهت .پهس سههم خهدا و رسهولش از

آن ماست و م ا ذی القر بهی هسهتیم و نیهز مها مسهاکینیم ز یهرا ههیچگهاه مسهکنت مها
نسبت به رسول خدا

زاهل نخواهد شد و همچنین ما «عبنای السهبیل» هسهتیم

که هیچ راهی شناخته نمیشود مگر به واسطه ما و تمامی امور برای ماست.

مجلسی پس از ذکر این روایت می گوید:
َ تألیل اذفن َآلیم ا ال یناس ظا ره.

53

ُ ُ َ َّ ن
النهذر 54 ...روایهت امها رضها
یا در موضع دیگری ،ذیل آیه یوفون ب

وفای به نذر تأویل به «پذیرش والیت نبی

و اهمه

می گوید که این تأویل منافاتی با ظاهر قرآن ندارد.

55

را مهیآورد کهه در آن

» شده است .ایشان در پایهان روایهت

بررسی

این موارد اشاره به ه یکهی از ضهواب مههم پهذیرش روایهت تهأویلی نهزد مجلسهی دارد کهه همهان

عد تنافی یا تطاب معنهای بهاطنی بها معنهای ظهاهری اسهت 56.بهه نظهر میرسهد آن تهأویالتی از
منظر عالمه مجلسی قابل قبول نیست که میان آن و آیه تنافی و یا تناق

و،ود داشهته باشهد؛

و گههر نههه بههه صههرف عههد تنههافی نمیتههوان روایههات تههأویلی را مههردود شههمرد؛ ز یههرا چههه بسهها مههوارد
متعددی و،ود دارد کهه کشه

رابطهه میهان معهانی بهاطنی و ظهاهری آیهه از سهطح عقهول بشهری

خههارج اسههت و در انحصههار راسههخان در عل ههم اسههت .بنهها بههر ای ههن ،ضههابطه مههذکور نههزد عالم ههه
مجلسی ،نشان از هوشمندی و درایت ایشان در تعامل با روایات تأویلی دارد.
مناسبت میان ظاهر و باطن

یکی از ضواب مهم راه یابی به تأویل قرآن ،مناسهبت میهان ظهاهر و بهاطن آیهه اسهت .دانشهی
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 .52سوره حشر ،آیه .7
 .53بحار االنوار ،ج ،23ر.259
 .54سوره انسان ،آیه .7
 .55بحار األنوار ،ج ،24ر.332 -331
 . 56در مواضع دیگری نیز این تعابیر از ،انب مجلسی به کار رفته است که از حوصله بحث ما خارج است (برای مطالعهه
بیشتر ،ر : .بحار االنوار ،ج ،54ر61؛ مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،ج ،5ر.)94

میههان معنههای ظههاهری و بههاطنی 57تههالش کههرده اسههت تهها قههانون منطقههی سههبر و تقسههیم یهها همههان

تنقیح مناط را در مسأله تأویل تبیین کند 58.گر چه مسأله مناسبت ،به طور مستقل در کتب
عالمه مجلسی مطرح نشده اسهت ،امها ایشهان در تحلیهل روایهات تهأویلی بهدین امهر اشهاره کهرده
ً
اسههت و بهها تعههابیری نظیههر «هههذا التأو یههل علههی اَیه عشههد انطباقهها» 59و یهها «عنسههب مهن ،هه لفههظ

التنزیل» 60به این مناسبت اشاره می کند.

مقصود از مناسبت ،آن است که میان معنای باطنی و معنای ظاهری رابطه و،ود دارد؛ بهه
عنوان نمونهه ،امها بهاقر در تأو یهل آیهه شهریفه َف نل َی نن ُظهر ناإل ننس ُ
هان نلهی َطعامهه  61،در پاسهخ بهه

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

که متکفل بررسی این ضابطه است ،علو قرآنهی اسهت .اسهتاد معرفهت بها اعتقهاد بهه مناسهبت

پرسش که مقصود از طعا در آیه چیست؟ فرمود:
لما َا ی یأخ هَ ّمن یأخ هی

مقصود ،علمی است که فرا می گیرد صو باید در نگرد که] از چه کسی فرا می گیرد.

عالمه مجلسی در شرح این روایت ،آن را ،زی معنای باطنی آیهه میدانهد کهه منافهات نهدارد

مقصهود از معنهای ظهاهری آن ،یههذای بهدن باشهد .و از آن ،ها کههه معنهای ظهاهری ،روشهن بههوده،
اما

متعر

بیان آن نشده است.
همان گونه که بدن برای ماندگاری و ادامه حیاتش نیازمند یذا و آب اسهت ،روح
نیز برای صادامه] حیات معنوی به ایمان ،علم ،معارف و کارهای شایسته نیازمند

است تا به حیات طیبه برسد و مشمول این آیه باشد :آیا آن که مرده است ،پس او
را زنده گردانیدیم صبا آن که مرده است برابر است]؟

62

مدعای ایشان آن است که میان یذای بدن  -که مفاد ظاهر آیه است  -با یذای روان  -که
مفاد باطن آن است  -مناسبت کامهل و،هود دارد؛ ز یهرا همان گونهه کهه حیهات مهادی انسهان بهه

یذای بدن است ،علم و معارف نیز مایه حیات معنوی انسان است.
 .57التفسیر و المفسرون (معرفت) ،ج ،1ر.24
 .58همان ،ر.28
 .59بحار األنوار ،ج ،24ر.330
 .60همان ،ج ،29ر.428
 .61سوره عبس ،آیه .24
 .62مرآة العقول ،ج ،1ر167؛ بحار االنوار ،ج ،2ر.96
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بررسی

ً
این برداشت عالمه مجلسی کامال منطب بهر مبنهای ایشهان در مقولهه تأو یهل اسهت؛ چهرا کهه

تعبیهر طعها بهه یهذای روح فراتهر از معنهای تنزیلههی اسهت؛ ههر چنهد برخهی مفسهران معاصهر ،ایههن

تعبیر اما

را از نوع تفسیر قلمداد نمودهانهد ،نهه تأو یهل؛ بهه ایهن صهورت کهه طعها بهودن علهم
63

برای روح از نوع طعا ییر محسو است که با دقت نظر میتوان به آن رسید.
ن
ایشههان بههر همههین اسهها  ،روایتههی کههه آسههمان مههورد نظههر در آیههه َو َّ
السههمای ذات ال ُبه ُهروج

رسول اکر

 64را

دانسته ،تبیهین کهرده اسهت .او معتقهد اسهت همان گونهه کهه از آسهمان ظهاهری

آب مادی  -که مایه حیات مادی بشری است  -فرو میر یهزد ،از آسهمان دانهش پیهامبر
65

نیهز

باران علم و حکمت بر سرزمین دلهای مرد فرو میریزد.
َ
َ
هات َو ب ّ
هالن نجم ُهه نهم
عالمهه مجلسهی در شههرح روایهاتی کهه مقصههود از نشهانهها را در آیهه َو عالمه ٍ
َی نه َت ُد َ
معرفی کرده ،می گوید:
ون  66،اهمه

همان گونههه کههه زمینیههان دارای کههوه ،نهههر و سههتارگان و نشههانههایی هسههتند کههه بههه

کمک آنها راههای ظهاهری خهود را مییابنهد و امهور زنهدگیشهان سهامان می گیهرد،
همچنههین پیههامبران ،اوصههیا و عالمههان ،بسههان کوههههایی مایههه آرامههش زمههین بههرای

ایشاناند.

67

بنا بر این ،همانگونه که انسان دارای سیر و راهسهپاری مهادی اسهت و بهرای گمهراه نشهدن در

سیر مادیاش نیازمند نشانه هاسهت ،سهیر معنهوی نیهز داشهته و بهرای گر یهز از گمراههی ،نیازمنهد

نشانهها و راهنمایانی است .بنا بر این ،میان ستارگان به عنوان عالمات مهادی و اهمهه
عنوان نشانههای معنوی مناسبت کامل و،ود دارد.

بهه

مالک بودن دلیل نقلی یا ضرورت عقلیه
طب ه تعر ی ه

تأو یههل ،عالمههه مجلسههی معتقههد اسههت کههه کسههی مجههاز نیسههت بههدون دلیلههی

عقلی و یا نقلی ،آیهات و روایهات را بهر معنهایی ییهر از معهانی ظهاهری آنهها حمهل کنهد و بگو یهد
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 .63تفسیر تسنیم ،ج ،13ر.172
 .64سوره بروج ،آیه .1
 .65مرآة العقول ،ج ،1ر.167
 .66سوره نحل ،آیه .16
 .67مرآة العقول ،ج ،2ر.413

عالمههه مجلسههی ایههن اسههت کههه تأو یههل نصههور بایههد طب ه ضههرورت عقلههی یهها بههه دلیههل و،ههود
معارضات نقلی باشد که در ییر این صهورت و بهدون و،هود ایهن ضهرورتها ،تأو یهل نصهور و

روایات ،مصداق ،رعت بر خداوند ،بار است.
بر اسا

68

این مبنا ،یکی از اشکاالت اساسهی مرحهو مجلسهی بهه برخهی فالسهفه ایهن اسهت

که آنان در بسیاری از مواقع از معانی ظاهری آیات و روایات دست کشهیده و آنهها را بهه معهانی

دیگر حمل و تأویل می کنند .ایشان بها تأ کیهد بهر نفهی تأو یهل بهیدلیهل ،بهه ایهن موضهوع اشهعار و
بلکه تصریح دارد که تنها تأویل مبتنی بر دلیل و برهان را میپذیرد و بها ایهن بیهان ،راه خهود را از

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

مراد خداوند و یا اما

چنین بوده است .از این رو ،یکهی دیگهر از ضهواب پهذیرش تأو یهل نهزد

فرقههایی چون اشاعره  -که حتی حاضر بهه دسهت کشهیدن از ظهواهری کهه خداونهد را مجسهم

می کند ،نیستند ، -دا می کند .وی در رساله اعتقادات مینویسد:

بدان که خداوند ،چه در دنیا و چه در آخرت ،به چشم دیده نمیشود و چنانچهه روایتهی در

باب رؤیت خداوند باشد ،باید آن را تأویل نمود؛ 69به عنوان نمونه ،در موضعی در بهاره بحهث از

«ص ههراط» در روز قیام ههت و بی ههان روای ههات ت ههأویلی در ای ههن زمین ههه  -ک ههه ص ههراط را ب ههه «دی ههن» ی هها
«امیرالمامنین

» یا «پل میان ،هنم و بهشت» و  ...معنا کرده است  -نسبت به خبهری کهه

«صههراط» را بههه «نههاز تر از مههو و تیزتههر از شمشههیر» تأو یههل بههرده اسههت ،نقههد میزنههد کههه ایههن چنههین
تأویلی ضرورت ندارد و می گوید:

تألیل َاموَ ر َاکثیرَ بال ضرلرَ لیر جائ .

70

ایههن تأ کیههد بههر حفههظ ظههواهر قههرآن نشههان از اهتمهها ایشههان بههه حفههظ معههارف قرآنههی و پرهیههز از

تهأویالت مبتنههی بههر رعی و نظههر شخصههی دارد و پاسههخ کوبنههدهای اسههت بههه ناقههدانی کههه شههیعه را
متهم به بیضابطه گی در مقوله تأویل می کنند.
نکته

قابل ذکر است که مالصدرا از مفسران فیلسوف نیز به این ضابطه پایبند بوده و در اینبهاره
ً
 .68بحههار األنههوار ،ج ،57ر :150قههد عرفهههت مهههرارا عن تأویههل النصهههور و اَ ثههار و اَیهههات و األخبههار بههال ضهههرورة عقلیهه عو
معارضات نقلی ،رعة علی العزیز الجبار و ال نقول فی ،میع ذلک نال ما ورد عنهم  -صلوات ا علیهم  -و ما لم تصل
نلیه عقولنا نرد علم ذلک نلیهم.
 .69رساله اعتقادات ،ر.41
 .70بحار االنوار ،ج ،8ر.71
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می گوید:

بل ّ
َسظ َملِِمَّ إبااء صحر َاموَ ر
ّ
71
ییای إِل نبافَّ میمم  ...ی

یئِتا ا أصلها إال اضرلرَ اینیوم إو تور َامووَ ر

شایسته این است که ظواهر معهارف دینهی بهر هیئهت خهود بهاقی بماننهد مگهر بهرای

و،ود ضرورتی دینی .زیرا تر ظواهر ،مو،ب مفاسد بزرگی است.
ّ
هر گاه حمل بر ظواهر ،مناق اصول صحیح دینی و عقاید حقه دینهی باشهد ،بهرای انسهان

شایسته است که در آن توق

نماید و علم آن را به خدا و رسول

و اهمه

محول نمایهد؛

آنهایی که راسخان در علماند و منتظر بماند تا خداوند فتح بابی بهرایش نمایهد و معهارف را بهر
قلبش بتابد.

مالک بودن عموم لفظ نه خصوص سبب
قاعده «العبرة بعمهو اللفهظ ال بخصهور السهبب» می گو یهد مهال

و اعتبهار مها عمهو لفهظ

اسههت ،نههه خصههور عنههوان وارده در آیههه 72.مضههمون قاعههده بههر ایههن داللههت دارد کههه خصههور
موردی که آیه در شأن یا به سبب آن نهازل شهده ،باعهث انحصهار مهدلول آیهه در آن مهورد خهار

نمیشود ،بلکه مال

عمومیتی است که از لفظ مستفاد است .عالمه مجلسی نیز در مواضهع

متعددی به این قاعده اشاره نموده و آن را به عنوان ضابطه تلقی نموده است؛ به عنوان نمونه،
ُ ُ َ َّ ن
النهذر  73وفهای بهه والیهت اههل بیهت
ذیل روایتی کهه در آن مقصهود از آیهه شهریفه یوفهون ب
معرفی شده ،چنین آورده است:

أ
ا میکن أس یکحس َملرَا باان رَ نفلظ َاِهوا ن َهّلل أا ن َسلظ أیضا ا خصوص َانوذ ال
أ
74
یصیر فذذا سصوص َسکم ا َملِم.

یعنههی بهها و،ههود ایههنکههه معصههو

تأویل برده است ،اما ایشان بر اسها

روایههت را بههه وفههاداری نسههبت بههه والیههت اهههل بیههت

قاعهده العبهرة بعمهو اللفهظ معتقدنهد کهه محتمهل اسهت

مقصههود از نههذر ،مطل ه پیمانههها بهها خداونههد یهها پیمانهههای بهها خل ه باشههد و خصههور سههبب،

باعث نمی گردد که معنا در خصور حکم محصور گردد.
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 .71همان ،ج ،4ر.158
 .72التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب ،ج ،1ر.28
 .73سوره انسان ،آیه .7
 .74مرآة العقول ،ج ،5ر.11

موضوع آیه را مربوط به نفاق منافقان میداند که در عین حال کهه بهه نبهوت رسهول
معصو
خدا اعتقاد داشهتند ،والیهت وص ّهی بعهد او را انکهار می کردنهد .عالمهه در ادامهه ،پهس از نقهل
قول مشهور مفسران کهه معتقدنهد ایهن آیهات در شهأن نبهن عبهی المنهاف و یهارانش نهازل شهده ،در

پاسخ به مدعای تعار

این قول با روایت تأویلی چنین می گوید:

َلو خصوووص َانووذ ال یص ویر فووذذا سصوووص َسکووم ا نووا لرا نوون َ َکوواُ س ا ووم
75
جحیری س أضرَِبم إِل یوُ َاایانم.

در واقهع ،ایشههان بها اسههتناد بهه قاعههده «العبهرة بعمههو اللفهظ» بههه شهبهه وارده پاسههخ میدهههد و

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

ایشههان ذیههل بحههث روایههی در بههاره آیههات ابتههدایی سههوره منههافقون ،بههر اسهها

تأو یههل وارده از

معتقد است که این حکم در افراد مشابه آن منافقان تا روز قیامت ،ریان خواهد داشت.

همان طور که مالحظه شد ،عالمه مجلسی را بر خالف تصهور مشههور  -کهه در زمهره علمهای

اخباری دستهبندی میشود  -با این اصول و ضوابطی که درباره روایات تأو یهل قهرآن بهه دسهت
میدهد ،می توان یک اخبارگرای اصولی معتدل قلمداد کرد کهه دارای نظها فکهری منسهجمی

است و بهواسطه آن به تحلیل این روایات میپردازد.

مؤیدات پذیرش روایات تأویلی قرآن
موا،هههه روشههمند عالمههه مجلسههی بهها روایههات تههأویلی ،ضههواب و اصههولی بههرای پههذیرش ایههن

روایههات بههه دسههت داد کههه از نظههر گذشههت .عههالوه بههر ایههن ضههواب  ،در بررسههی سههیره مجلسههی در
کتب مذکور به مواردی برمیخوریم کهه میتهوان آنهها را تحهت عنهوان ّ
مؤیهدات پهذیرش روایهات

تأویلی مطرح نمود.
 .1سیاق

سیاق تنها قرینه پیوسته لفظی بوده که نوعی ویژگی برای واژگان یا عبهارت و یها یهک سهخن

است و بر اثر همراه بودن آن با کلمهها و ،ملهههای دیگهر بهه و،هود میآیهد 76.از آن،ها کهه قهرآن
متنهی پیوسهته اسهت و از مصهدر واحهد نههازل شهده اسهت ،مفسهران در فههم کلمهات، ،مههالت و

آیات قرآن کریم ،از قرینه سهیاق بههره میبرنهد .عالمهه مجلسهی نیهز در مواضهعی ،از سهیاق بهرای

تأیید تأو یهل مطهرح شهده در روایهت بههره می گیهرد؛ ههر چنهد بهه طهور مسهتقل نهامی از واژه سهیاق
 .75همان ج ،5ر 139-138؛ بحار االنوار ،ج ،24ر .342-341
 .76روششناسی تفسیر قرآن ،ر.120-118
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نمهیآورد؛ بهه عنهوان نمونههه ،عالمهه مجلسهی هنگها برشههمردن تعهداد ز یهادی از روایهات تفسههیری
مر ب ههوط ب ههه ط ههالق ز ی ههد ب ههن حارث ههه و زین ههب بن ههت ،ح ههش ،ای ههن روای ههت را م ههیآورد ک ههه ع ههرب

فرزندخواندگان را در حکم فرزند میدانست .لذا رسول خدا

اراده کرد تا این حکم ،هاهلی

به طور کامل منسوخ گردد .بنا بر این ،تزویج خود با زینب را مخفی میداشت تا مهرد نگوینهد

رسول خدا

با همسر پسرش ازدواج کرده است .مجلسی پس از ذکر روایت می گوید:

أ د د
دد د
ا یَهَّ هل َ َاِألیل َواا َیما بَِّ «َل ّدما َیض دز ْیَّ ان ْْنا دا دطرا دز ّا ْجنا کها».

در واقههع ،مجلسههی بهها ایههن تعبیههر ،شهههادت سههیاق آیههات بههر ایههن تأو یههل را مؤ یههد خههوبی بههرای

پذیرش این قول میداند.

77

 .2معاضدت دیگر روایات با مضمون تأویلی
از قراین دیگری که عالمه مجلسی در تأیید روایهات تهأویلی از آن بههره می گیهرد ،معاضهدت
َ َّ
ُ ن
دیگر روایات است .در موضعی روایتی از اما صادق درباره آیه َی نو َ َی ننظ ُر ال َم نهر ُی مها قهد َم نت
َ
َ ُ ُ ُ ن
ُن ُ ُ ً
ُ ً
ُ
هت ترابها را بهه
داه َو َیقول الکاف ُر یا ل نی َتنی ک نن ُت ترابا  78آورده کهه در آن ،حضهرت عبهارت کن
ی
َ
َ
َ
َ
ً
َ ّ ََ
َ َُ
اب» تأویل نموده است؛ یعنی تراب ،به شخص علوی که والیت علی را
«علو یا عتوالی عبا تر ٍ
دارد ،تأویل برده شده است .پس از نقل روایت ،عالمهه می گو یهد کهه در بهاطن تفسهیر اههل بیهت
َ َ َ َ ُ ّ
َ
روایتی است که مؤید تأویل فوق الذکر است؛ آن،ا کهه ذیهل ّامها َم نهن ظل َهم ف َس نهوف ن َعذ ُب ُهه
َ ّ
ًُ ن ً
ُ
ُ
ث َّم ُی َهر ّد نلهی َر ّبهه ف ُی َعذ ُب ُهه َعهذابا نکهرا  79آمهده کهه چنهین شهخص ظهالمی بهه علهی برگردانهده
َ
ُ ً
ُ
شده و عذاب می گردد تا آن که بگوید یا ل نی َتنی ک نن ُت ترابا ؛ یعنی ای کاش من از شیعیان ابو
تراب علی

بود .

80

 .3موافقت تأویل وارده با قرائت صحیح
یکههی از مر،حههات پههذیرش تأو یههل نههزد عالمههه مجلسههی ،موافقههت بهها یکههی از قههرایات اسههت؛
ُ َّ
َ َ
َ
َن َ َ ُ ن ن َ ن
َ َ
س واحد ٍة ف ُم نس َهتق َّر َو ُم نس َهت نو َد َع  81روایتهی تهأویلی از
آن،ا که ذیل آیه و هو الذی عنشأ کم من نف ٍ
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 .77بحار األنوار ،ج ،22ر179؛ نمونههای دیگر :همان ،ج ،63ر2؛ ج ،57ر.305
 .78سوره نبأ ،آیه .40
 .79سوره که  ،آیه .87
 .80بحار األنوار ،ج ،7ر.194
 .81سوره انعا  ،آیه .98

بصریان میآورد که عبارت «مستقر» را به کسر «قاف» ،یعنی «اسم فاعل» ،قراهت نموده است.

را مناسهبتر بهه قراههت اخیهر (یعنهی اسهم فاعهل) میدانهد .از ایهن رو ،آن را
آنگاه تأویل امها
ََ ن
آیهه لقهد
میپذیرد82.ایشان در موضع دیگری روایتی را از تفسیر القمی ذکر می کند که اما
ً
َن ُ
َ َّ ُ َ َ ن ُ ن َ ن َ
میدانهد.
ین نذ َب َعث فیه نم َر ُسوال م نن عنفسهه نم  83را در شهأن آل محمهد
من ا علی المامن
عالمه در توضیح این مطلب می گوید:

شههاید مههراد از «مههامنین» در آیههه ،اهمههه
اختصار رسول خدا

به اهل بیت

باشههد؛ چههون «مههن عنفسهههم» در نهایههت
اوست.

واکاوی و بررسی اندیشه عالمه مجلسی در تحلیل روایات تأویلی

اما رضا

نقل می کند .عالمه در ادامه ،پس از توضیح ا،مهالی آیهه ،قرایتهی را از ابهن کثیهر و

ایشان در ادامهه از بیضهاوی نقهل می کنهد کهه در بعضهی قراههات «عهن عنفسههم» تهالوت شهده

است که به معنای «من عشرفهم» است؛ 84چون پیامبر

از با شرافتترین قباهل عهرب بهوده

است .عالمه پس از نقل این مطلب از بیضاوی ،این قراهت را مؤید تأویل وارده میداند.

85

نکته

عالمه مجلسی در موردی به ّرد و استبعاد تأویل مطرح شده ،میپردازد؛ از ،مله ذیل آیات
ُ َ ُ َن َ َ َن ََ َ َ ن ً
هحا ب ُّ
السهوق َو
 30الی  33سوره «ر» که میفرمایدَ :و َو َه نبنا لداود سلیمان نلی قوله فطف مس
نَ
األ نعنههاق  ،روایههات تههأویلی متعههددی را از تفسههیر القمههی ذکههر می کنههد کههه همههه آنههها عصههمت
سههلیمان نبههی را خدشهههدار مینمههود .ایشههان پههس از نقههل ایههن روایههات ،آنههها را بههه دلیههل
موافقت مضمونش با روایات مخالفان ،بعید شمرده و ّرد مینماید و سهپس تفسهیر صهحیح آن
را از قول اما صادق

تبیین مینماید.

86

نتیجهگیری
 . 1از منظر عالمه مجلسی ،تأویل ،نقهل لفهظ از ظهاهر کهال بهه بطهن آیهه اسهت .رابطهه ظهاهر و

بهاطن کهال در نهزد ایشههان از نهوع داللهت التزامهی اسههت کهه بهه وسهیله یههک دلیهل عقلهی یها نقلههی

روشن می گردد .به نظر می رسد تأویل از منظر ایشان ،فرآیند رسیدن به بطن آیات قرآنهی اسهت،
 .82مرآة العقول فی شرح عخبار آل الرسول ،ج ،11ر.247
 .83سوره آل عمران ،آیه .164
 .84عنوار التنزیل و عسرار التأویل ،ج ،2ر.46
 .85بحار األنوار ،ج ،23ر.354
 .86بحار األنوار ،ج ،14ر.102 -98
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نه آن که با واژه بطن مترادف باشد.

 .2عالمه مجلسهی بها تحلیهل روایهات تهأویلی ،برخهی از راهههای تحقه تأو یهل آیهات در کهال

معصو

را در قالب استعاره ،مجاز و کنایه ،استعاره و مثال و ،هری و تطبیه میدانهد .لهذا

موارد متعددی از روایات تأویلی را به صورتهای فوق تحلیل مینماید ،گر چه عهدهای بها ایهن

تحلیل مواف نیستند.

 .3در نگاه اول ،ذیل روایات تأویلی که مجلسی به بررسی آنها میپردازد ،التهزا و پهذیرش

تا ّ مفهو تأویلی وارده از معصهو

دیهده میشهود؛ بهه گونههای کهه بارهها متهذکر میشهوند ا گهر

مفهو واقعی این تأویالت را در ننمودیم ،آن را طرد نمی کنیم ،بلکهه علهم آن را بهه کسهانی کهه

این معارف از آنها صادر شده است ،واگذار مینماییم .این نحوه تعامل با روایات تهأویلی ،بها
مشی اخباری حا کم بر عصر مجلسی ،سازگاری تا ّ دارد و به نظر میرسهد عالمهه مجلسهی ،بهه
ماننههد دیگههر اخبار یههان ،مجموعهههای از روایههات تههأویلی اهههل بیههت

را بههدون تحلیههل و نقههد و

بررسی، ،مع آوری نموده است؛ اما با دقت در سخنان ایشان و بررسی سهیره تعهاملی مجلسهی
بهها ایههن دسههته از روایههات ،خههالف آن ظههاهر شههد؛ ز ی هرا ایشههان طه ّهی فرآینههدی نظا منههد ،ضههواب و
اصولی برای پهذیرش روایهات تهأویلی اراههه نمودهانهد کهه عبارتنهد از :اله  .تطهاب یها عهد تنهافی
تأو یههل بهها ظههاهر آیههه؛ ب .مههال

بههودن دلیههل یهها ضههرورت عقلیههه؛ ج .میههان ظههاهر و بههاطن بایههد

مناسبت و،ود داشته باشد؛ د .عمو لفظ مال

لفظ است نه خصور سبب.

 .4در نهایهت میتههوان گفههت عالمههه مجلسههی  -کهه از علمههای بر،سههته شههیعه در دوران نههزاع

اخبهاری و اصهولی اسههت _ بها و،هود قههول مشههور مبنهی بههر اخبهاری بهودن ایشههان ،در قامهت یههک

اخبههارگرای اصههولی معتههدل ،بههه نقههد و بررسههی و تحلیههل روایههات تأو یههل قههرآن پرداخت هه و بههرای
پههذیرش آن ،اصه ول و ضههوابطی را اراهههه نمههوده اسههت .نتیجههه ایههن تعامههل روشههمند عالمههه بهها ایههن
روایههات ،منطه تأو یههل ضههابطه مندی اسههت کههه راه هرگونههه طعههن و نقههد اهههل سههنت بههر مفسههران

شیعه به اتها بیضابطه گی در تأویل قهرآن را مسهدود مینمایهد و چهراغ راه مفسهران آینهده بهرای

اراهه تأویالت صحیح است .از ،نبه های کاربردی این اصهول و ضهواب مهنقح ،نقهد و بررسهی
تأویالت باطنیان و عرفا است که در ظاهر از اصول و مال کاتی تبعیت نمی کنند.
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