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وایات اسماعیلی تأویل  در ر
 26/9/97تاریخ دریافت: 
 10/2/98تاریخ پذیرش: 

 1ابوالفضل فتحی
 2الهادی مسعودی عبد

 3قاسم جوادی
 چکیده

گری اهمیهت فراوانهی بهرای تأویهل قایهل  شرو در تأویل و باطنیاسماعیله، به عنوان فرقه پی
کنون بهه صهورت مسهتقل بهه بحهث تأویهل در روایهات اسهماعیلی پرداختهه نشهده  است. تا
که: مبانی، ابزارها و روش تأویل و منظور از حدیث اسماعیلی، در  است. س ال این است 

بهههین مهههذاهب  روایهههات اسهههماعیلیه چیسهههتچ ههههدف مقالهههه، ارتقهههای سهههطح مطالعهههات
کهه بهه روش توصهیفی دانش تحلیلهی بهه سهرانجام رسهیده  -پژوهان حوزه و دانشگاه اسهت 

است. بعد از تبیین ماهیت تأویل، به مبانی آن نظیر نظریه مال و مماول پرداخته، و علم 
اللغههه و علههم االعهههداد و ... را از ابزارهههای تأویههل اسهههماعیلیه دانسههته اسههت. همچنهههین، 

کهن اسهماعیلیه، از پیهامبرروایات اسماعیل تها امهام  ، علهیی را با استناد به منابع 
، و سپس اسماعیل، محمد بن اسماعیل تا امام آخرشان دانسته اسهت. روش صادق

 تأویل اسماعیلیه، روش عقلی ه نقلی است. 
 تأویل، مال و مماول، ابزار تأویل، اسماعیلیه، روایات تأویلی. ها: کلیدواژه

                                                   
البالغهه در دانشهگاه قهرآن و حهدیث، مربهی و هیئهت علمهی دانشهگاه آزاد اسهالمی  . دانشجوی دکتری علوم و معارف نههج1

کرج.   .)نویسنده مسئول( abolfazlfathi1361@gmail.comواحد 

 .masoudy@gmail.com ،. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث2

 javadi608@yahoo.com ،العالمیه. استادیار جامعه المصطفی 3

mailto:abolfazlfathi1361@gmail.com
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 مقدمه
کههلیاسهماعی آن  تأویههلکننهد؛ امها  شهریعت را پیهامبران ابههالغ مهی ه از ابتهدا بهر ایهن بههاور بودنهد 

که  توسط اوصیا و أئمه صورت می کسانی  پذیرد. حقایق باطنی شریعت تنها بر امام معصوم و 
معلهوم اسهت و جهز از طریهق تشهرف بهه فرقهه  ،گیرنهد از طرف او در سلسله مراتب دعوت قرار می

کسی آشکار نخواهد شد. تقیه در مذهب اسهماعیلی عهالوه اسماعیلیه و قب ول میااق تقیه، بر 
کردن عقیده بهه هنگهام مواجههه بها خطهر( معنهای خاصهی نیهز داشهته  بر معنای رایج آن )مخفی 

حقههایق بههاطنی از جانههب امههام و از . کههه همانهها فههاش نکههردن حقههایق بههاطن بههر غیههر اهلههش اسههت
ویههژه نهزد اسههماعیلیان اولیههه، بیشهتر از طریههق علههوم: ه بهه، تأویهلآیههد.  مههی بههه دسهت تأویههلطریهق 

 آمده است.  حساب جمل، خواص اعداد لغت و حروف به دست می
و نظریههه متافیزیههک  اجتمههاعی دعههوت -، بههین نظریهه سیاسههی تأویههلاسهماعیلیه، بههه وسههیله 

گوینهد.تأویهلکنند. به ایهن نهو، نگهاه بهه  جمع می اسهت. و  دارای مراتبهی تأویهل 4، قهانون موازنهه 
 تأویهلکننهده و تهالش او بسهتگی دارد. بهه همهین جههت،  تأویهلتفاوت این مراتب، به جایگهاه 

کرمانی، غیر از  وسهط فقیهه ماننهد شهریعت ت تأویلشریعت توسط فیلسوف، مانندحمید الدین 
تهرین  خواهد شد. و در نهایت،کالم اسماعیلی موفق شد یکی از پیچیهده قاضی نعمان مغربی

کهه دنیهای اسهالم تها آن زمهان  -ابزار تبلیغات سیاسی و م ثرترین  مهذهبی را سهازماندهی نمایهد 
 تجربه نکرده بود. 

کنون بهه صهورت مسهتقل و بها مراجعهه بهه منهابع  تأویلبحث  در منهابع روایهی اسهماعیلیه، تها
کههصهدد پاسهخ بهه ایهن رو، در اسماعیلیه تبیین نشده است. مقاله پهیش ماهیهت  سه ال اسهت 

کهدامدر من تأویل ههای اسهماعیلیه بها  تأویهلنهدچ و ا ابع روایی اسماعیلی چیسهتچ و مبهانی آن 
گرفتهههه اسهههتچ همچنهههین، بهههه  ه بسهههیار مههههم در عرصههه سههه الچهههه ابزارههههای شهههناختی صهههورت 

که های روایات اسماعیلی پژوهش ی و غیهره، چهه نهو، روایتهی تهأویلمنظور از روایهت  پاسخ دهد 
گسههتره روایههات  کجاسههتچ مقالههه، بههه روش أویلتههاسههتچ بههه عبههارت دیگههر،  ی اسههماعیلی تهها 

کتابخانههه توصههیفی ه تحلیلههی، و از طریههق جمههع ای بههه سههامان رسههیده  آوری اطالعههات بهها روش 
و  تأویهههل، مبهههانی تأویهههلاسهههت. سهههاختار مقالهههه عبهههارت اسهههت از: تبیهههین ماهیهههت و چیسهههتی 

گستره روایات   ی.تأویلابزارهای مورد نیاز آن، و در نهایت: 

                                                   
 .161 - 120، صراحة العقل. 4
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 لماهیت تأوی
علمهی بهه موضهو، و نیهز بهه روش  و ههر طالح باطنیان مسلمان، یهک علهم اسهتدر اص تأویل
گردد. همچنین ابزارهایی برای رسیدن به هر علم وجهود  خاصی نیاز دارد تا از علوم دیگر تمییز 
گونه تأویلدارد.  بهاطنی  تأویهلفلسهفی و  تأویلتصوفی،  تأویلکالمی،  تأویلهایی نظیر  دارای 

ای از  فقهط فرقههه گرایهی باطنیهه و بههاطن بههاطنی اسهت. تأویهلاسههماعیلی از جهنس  یهلتأواسهت. 
بلکههه روشههی بههرای رسههیدن بههه معرفههت و حقیقههت اسههت. ایههن روش، روش  ،فههرق اسههالم نیسههت

 تأویههلبههاطنی در مقابههل  تأویههل، بنهها بههر ایههن 5 نههه روش رأی و برهههان و مشههاهده. ؛تعلههیم اسههت
 د. گیر کالمی، تصوفی و فلسفی قرار می

ت آنهان بهرای تهأویالکه فهمیدن بعضی از  اند باطنی چنان عمیق شده تأویلاسماعیلیه در 
کرده و دیگران دشوار است که آن معنا در بین مردم شهایع  الفاظ و مفردات را به طوری معنا  اند 

  6 نیست.
 گوید:  می تأویلکرمانی در تعری  
کهه بها شهناختعبهارت اسهت از موازنهه امهور دینهی بها مو تأویلعلم  هها  آن جهوداتی 
  7شود. ها و حیات ابدی انسان زنده می نفس

کرمانی از  دههد. از نظهر وی، همهه عهوالم بهه  ، مبنای فکری وی را نشان میتأویلاین تعری  
حتمها در عهالم دیگهر نیهز یافهت  ،انهد. ههر آنچهه در یکهی از عهوالم یافهت شهود یک نحو خلق شهده

تنزیهل، همهان  – تأویهلو تقابهل  ای باطنی تنزیل است، معنلتأویخواهد شد. در منابع دینی، 
 -علههم، و ماههل  –حقیقههت، عمههل  –همچنههین زوجیههت شههریعت  ؛بههاطن، اسههت –تقابههل رههاهر 

  8مماول.
کهار بهردهتأویلاسماعیلیه برای معنای  کلمات دیگهری را ههم بهه  انهد. ماهل؛ تفسهیر، بیهان و  ، 

کهار بهردهرا بهه معنهای شهرح و معنه تأویلحکمت. همچنین،  و بیهان  تأویهلفهرق بهین  9انهد. ا بهه 
                                                   

 . 540، صالمنقذ من الضالل. ر.ک: 5

 .20ه  10، صتحفة المستجیبین. 6

 .185، صراحة العقل. 7

 .134و  30ه  27، صاساس التأویل. ر.ک: 8

، فصل المقال و تقریر ما بین الشریعة و الحکمهة مهن االتصهال؛ نیز ر.ک: 54و 53، صالمصابیح فی اثبات االمامة. ر.ک: 9
)ابن رشد، تأویل را به دو قسم تأویل جدلی و تأویل یقینهی تقسهیم نمهوده اسهت و منظهور وی از تأویهل بهه معنهای  52ص

 حکمت و برهان، تأویل یقینی است(.
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کالم ذکر می تأویلعبارت است از:  که در  ولی در ابتدا معنهای نههایی آن  ،شود یعنی آن چیزی 
کهه ذکهر مهی قابل شهود. جهامع بهین ایهن  شهود و فهمیهده مهی فهم نیسهت. بیهان، آن چیهزی اسهت 

کردن مشکل و امر مجهولمعانی عبارت است  ک از: آشکار  که بهه آن امهر جههل دارد و برای  سی 
  10یا در فهم معنای متن برایش مشکلی پیش آمده است.

گرفته تأویلبرخی داعیان،  11 اند. را به معنای حکمت 
 نویسد:  علی بن ولید می 

حقهایق  تأویهلمنظور از حکمت در قهرآن، همهان حقهایق، معهانی، نکهات دقیهق و 
که توسط ائمه صورت می   12پذیرد. پنهانی است 

ماننهد اعمهال حهج  ،، حکمت به معنای شریعت نیست؛ زیرا ما در راهر شهریعتا بر اینبن
کهه عقهل  - نزدیهک شهدن بهه خهدا بهرایکه دارای سهعی، هرولهه، رمهی جمهرات و ذبهح حیوانهات 

کارها را نمی که  بینیم اختالف زیادی می - پذیرد بشری این  ، عبارت اسهت تأویلو از آنجایی 
ک کهرده اسهتاز تبیین معانی شریعت  کهردن، آن معهانی را، قصهد  گهر بهه  ،ه واضع هنگهام وضهع  ا

بهود. پهس در  همراه شریعت، آن معانی نبود، در انجام آن عمل نیهز ههیچ حکمتهی در میهان نمهی
 13شناخت معانی باطنی شریعت، همان حکمت است. ت،حقیق
 نویسد:  می ق(947 – 872فراس )  ابو

کالم پیهامبران معرفت محض به معنای خروج از تشبیهات ب گرفته شده در  کار  ه 
به همین جهت، تشهبیه را  ؛است؛ زیرا مخاطبان آنان از فهم حقیقت عاجز بودند

کار برده   14اند. به 
کهرد. زیرا طبق این نظریه می ؛این نظریه مهمی است کالم الهی تصهرف  از نظهر وی،  توان در 

که با  کسی  کند، از حقیقتمخالف تأویلهر  گهاهی بهه دسهت نمهیشه ت و آن را انکار   آورد و ئ آ

                                                   
جمهها،  الترجمههة قریبههة المعههانی بعضههها مههن بعههض و البیههان و التفسههیر و العبههارا التأویههل و و»، مخطههوط: وحیههدالت. ر.ک: 10

شکل و  .«المجهول لَمن جهله أو أشکَل علیه معانیها هو إیضاح المم

 . 14، صمختصر االصول و زبدا المحصول. 11

 سهوره ؛110مائهده، آیهه  سهوره ؛113و  54نسهاء، آیهه  سهوره ؛164و  48آل عمران، آیهه  سوره ؛231و  151، 129بقره، آیه سوره . 12
 .2جمعه، آیه 

 . 14، صمختصر االصول و زبدا المحصول. 13

 .91، صاالیضاح. 14
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15.شددچار خواهد  به تشبیه و شرک و یا تعطیل صفات الهی
ه همچنین قاضهی نعمهان نوشهت 

 : است
که بر زبان رسول جاری شود، باطن بوده است.   16همانا راهر، قبل از این 

کههههمهه کههردن  تأویههلواژه  ه ایههن معههانی دال بههر ایههن هسههتند  در اسههماعیلیه بههه معنههای آشههکار 
 نای اصلی نصوص شرعی است.مع

نزد اسماعیلیه، غیر از تفسیر است. تفسیر یعنی شرح معانی راهری و لغوی عبارات  تأویل
کهار ، بهاطن معنها و یها رمهز یها جهوهر تأویهلامها  ؛رود مهی که در تبیین معانی راهری آیات قرآنی بهه 

که همان حقیقت پنهان شده در پشت لفه  اسهت لفه  بهه آن  کهه رهاهر ؛ در حهالیمعنا است 
  17 کند. حقیقت داللت نمی

عههده اسهاس )امهام(  ربه تأویهلعههده نهاطق )پیهامبر( و  ردر نظام فکری اسهماعیلیه، تفسهیر به
کهههه شهههیعه اثنههها 18اسهههت. گسهههتردگی  عشهههری دارنهههد، وجهههود  در ایهههن نظهههام فکهههری، تفسهههیر بهههه آن 
کههریم نیازمنههد بههه تفسههی؛نههدارد امهها آیههات  ؛ر نیسههتزیرا، از نظههر آنههان، آیههات روشههن و محکههم قههرآن 

نیهز از ورهای  اسهاس )امهام اسهماعیلی(  تأویهلو  تأویهل قابهل تبیهین هسهتندمتشهابه تنهها از راه 
 است.

 اسماعیلی تأویلمبانی 
در نظههام فکههری اسههماعیلیه، نیازمنههد تبیههین بعضههی از واژگههان  تأویههلبههرای تبییههین مفهههوم 

کهن اسماعیلی  تأویلکلیدی و پرکاربرد در بحث  کهه در منابع  تنزیهل و  انهد از: عبهارتهسهتیم 
 ، راهر وباطن، مال و مماول. تأویل

یل و  .الف  تأویلتنز
در نظههام فکههری اسههماعیلی از اهمیههت خاصههی برخوردارنههد. معنههای  تأویههلدو واژه تنزیههل و 

یافههت  کههه پیههامبر از نظههر لفظههی و معنههوی از سههوی خداونههد متعههال در شههایع تنزیههل وحههی اسههت 
                                                   

 . همان.15

کهان قبهل ذلهک باطنها: »55، ص1، جتأویل الدعائم. 16 ؛ «کل ما أرهر من الباطن علی ألسنة األنبیاء و األئمة صار رهاهرا و 
 .165-164، ص های اسماعیلیه تاریخ و سنتشتر ر.ک: دیدن مطالب بی رایب

 .7-6، صاساس التأول. 17

 .جا. همان18
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کردن الفاظ آن وحی از معنای راهریبه معن تأویلکند و  می از نظر  اما است؛اش  ای منصرف 
که در قلب پیهامبر مسهتقر « حهدود علویهه»بعهد از اتصهال بهه  اسماعیلیه تنزیل یعنی علمی 

و پیهامبر بهه نطهق و ابهالغ آن علهم بهه دیگهران تکلیه  شهده بهود. بهه همهین جههت، نبهی،  شد می
یعنی الفاظ قرآنی از  ؛نه الفاظ را ،کند خدا دریافت می شود. پس نبی علم را از ناطق نامیده می

که از فضای دهان، زبان و دو لب، به وجود می ؛آن نبی است کالم، صوتی است  آید. پس  زیرا 
کهه در اسهاس نهادینهه شهدهیعنهی ع تأویلو  19شود. کالم، به خدا نسبت داده نمی و  لهم بهاطنی 

که اهل علم باطنی هستند کسانی  ، تأویهلتنزیهل و  پهس خبهر بدهنهد. تأویهلاننهد از تو می ،تنها 
گرفتههه شههده کههه از حههدود علویههه  کههه تنزیههل،  ؛انههد  دو صههن  از معههانی هسههتند  بهها ایههن تفههاوت 

کههه ایههن معههانی در آن 20، ویههژه اسههاس )امههام(.تأویههلمخصههوص بههه نههاطق اسههت و   ههها و الفههاری 
کههههه مسههههئولیت آمههههوزش مسههههتجی ریختههههه و بیههههان مههههی کسههههی اسههههت  بین را دارد. شههههوند، از آن 

کشیده اسماعیلیه  اند.  و به رابطه راهر و باطن روی آورده از رابطه لف  و معنا، دست 
کهه  شهوند ، علهوم شهریعت بهه شهش نهو، تقسهیم مهیرسائل اخهوان الصهفا و خهالن الوفهاءبر پایه 
گاههان ؛هاست. دانشمندان تنزیل، قاریان و حافظان هسهتند ، دو نو، از آنتأویلتنزیل و   امها آ

 21.اند ، أئمه و جانشینان پیامبرانتأویلبه 
کند. به همین جههت،  از نظر اسماعیلیه، معنای باطنی، معنای راهری تنزیلی را نفی نمی

کننههده معنههای رههاهری آن شههمرده « الههدعوا»معنههای بههاطنی بهشههت، عبههارت از  اسههت و نفههی 
بهاطن هماننهد روح و  زیهرا رهاهر و ؛پهس رهاهر و بهاطن، بهه همهدیگر وابسهته هسهتند 22 شهود. نمی

گر راهر و تنزیل  ،جسم، الزمه یکدیگر هستند. در نتیجه ایمان به راهر و باطن واجب است. ا
کرد. تأویلباطن و  دربارهتوان  نباشد، نمی   23صحبت 

 نویسد:  سجستانی می
 طبیعهی و ابزارههای سهاخته شهده از تأویل نظیر فهرق بهین اشهیایفرق بین تنزیل و 

که طبیعت چوب بهه شهکلبه ای ؛استها  آن کرسهی، منبهر، و  ن معنا  ههایی ماننهد 
که  ؛تنزیل نیز راهر الفاظ است دهد. ... تن می ، معانی مختلفهی تأویلدر حالی 

                                                   
 .53، صمان. ه19

 .327، صعقاید الباطنیه. ر.ک: 20
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که از لف  برداشت می شود. مؤِول حقیقی مانند نجار، از هر لفظهی مقصهود  است 
دارد. و  کند. وسایل زیبا در ذات اشیای طبیعی وجود اصلی لف  را استخراج می

کار سازنده حرفه کهه مهی این  کهار حرفهه ای )مانند نجهار( اسهت  ای بهر روی  توانهد بها 
کنههد. رابطههه تنزیههل و شهه کارهههای دسههتی زیبههایی را طراحههی  نیههز  تأویههلئ طبیعههی، 

یلمعنهای »ایهن  تأویل در ذات الفهاظ، پنههان شهده اسهت.چنین است.  ه به« یتهأو
توانهد بها  گهر )امهام( مهی تأویلد. فقط شو کننده آشکار می تأویلهای  وسیله مهارت

قرار دادن مال به جای مماول، و مماهول در برابهر ماهل، و بها بهه ههم ریخهتن معهانی 
کنهد و آن را  متضاد در مقابل هم، در نهایت به یک معنای جدیهد دسترسهی پیهدا 

، تأویهلپهس، تنزیهل، خهود لفه  اسهت و  دههد. به عنوان مقصود نههایی لفه  ارائهه 
که   24در جوف لف  قرار دارد.معنایی 

 ظاهر و باطن .ب
کهار رفتهه بهه  ؛انهد در بسیاری از منابع اسهماعیلی، دو واژه رهاهر و بهاطن بها فراوانهی بهاالیی بهه 

که اسماعیلیه به باطنیه مشهور  کهه ههر رهاهری بهاطنی دارد.  هشدحدی  اند؛ زیرا بهر ایهن باورنهد 
که بهرای فههم رهواهر راهر و باطن غیر از مال و مماول است. راهر و باط ن دو مفهومی هستند 

کار می کهه بهه  -  ههای دینهی اما دو مفهوم مال و مماول بهرای فههم خطهاب ؛روند محسوسات به 
شهود. بهه عبهارت دیگهر، دو اصهطالح رهاهر و  اسهتفاده مهی - اند صورت رمز، اشاره و تمایل آمده

کهردن خطهاب  تأویهلبهرای  کردن رواهر هستی، و دو اصطالح ماهل و مماهول تأویلباطن برای 
گرفتهه مهی کهار  کهه در درک  25شهوند. دینی و شرعی بهه  در نتیجهه، رهاهر و بهاطن ابهزاری هسهتند 

کمک می  نویسد:  قاضی نعمان در این باره می کنند. کردن محسوسات به ما 
ال   لکل محس س من ظاهر و  اطن، فظاهره ما تقع الح اس عليمه، و  اطهمه مما يحوَمه و 

 26 ه  أنه فيه، و ظاهره َشَمل عليه، و ه  زوجه و قرَهه.يحيط الَلم 

کالمهی بنا بر این ، راهر، شامل همه محسوسات اسهت و از جملهه آن محسوسهات، صهدا و 
که شنیده می که از پیامبر شهنیده شهده اسهت است  داخهل در رهاهر  ،شود. پس قرآن و حدیای 

که ما از درون راهر می ؛گردد می  م. فهمی اما باطن، آن است 

                                                   
 (.52)اقلید  237و  236، صالمقالید الملکوتیه. 24

 .218، صعقاید الباطنیه. ر.ک: 25

 .28، صاساس التأویل. 26
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کههرده، نشهان ایهن مقارنههه کهه قاضههی نعمهان بههرای رهاهر و بههاطن طراحهی  کههه  ای  گههر ایهن اسههت 
کههه بهها حههواس، درک شههدنی  رههاهر، در اصههطالح اسههماعیلی، درجههه ای از درجههات معنهها اسههت 

که صداهای تولید شده، بخشی از محسوسهات هسهتند، بهه ناچهار بهرای ایهن  است. و از آن جا 
کهه از نظهر لغهتصدا راهر و باطنی است. راه کهالم اسهت  شناسهی دارای اقسهام  ر صدا همان 

گونی است. کهالم شهنیده شهده را مهی 27گونا کهدام ما همین  کهه داخهل در  یهک از  تهوانیم بفهمهیم 
کالم است. همه کالم، شامل معنای راهر است. به همهین   اقسام  کردن  فرایند شنیدن و درک 

کنهد؛ زیهرا بهه نظهر او،  ههل رهاهر معرفهی مهین را ا، قاضی نعمان، مفسران، فقهها و متکلمهاجهت
   28اند. آنان به آنچه در باطن راهر در جریان است نرسیده

که با حواس درک می کهه علهم  کالم از این جهت دارای راهری است  شود و نیز بهاطنی دارد 
که آن باطن را درک می به آن می کهه:  سه الغیهر حهس اسهت.  ،کند رسد. پس علمی  ایهن اسهت 

کهردن و فههم  علم چیستچ مادهحقیقت این  کردن اسهت یها ابهزاری بهرای درک  ای از مواد درک 
استچ قاضی نعمان در مقارنه بین راهر و باطن، بهه دو صهن  از ابهزار ادراک پرداختهه اسهت. 

کهه بها  راهر محسوس با ابهزار حهس قابهل دسهت یهابی اسهت و بهاطنش بها ابهزار علهم. پهس جهایی 
کههرد، بهها علههم مهه حههس نمههی تههوان بههه آن رسههید و آن را فهمیههد. علههم و فهههم، ابههزار درک  یتههوان درک 

کهه بهاطن، بها عقهل، درک  ههای رهاهر کردن باطن است. یکی دیگر از تفاوت و بهاطن ایهن اسهت 
 شود و راهر با حس. می

گذشت، راهر، موضو، علم تنزیل، و بهاطن، موضهو، علهم  اسهت. تنزیلهی  تأویهلطبق آنچه 
یافههت کههه مههی نمههوده کههه انبیهها از حههدود علویههه در تههوان در عههالم  انههد، شههامل هههر آن چیههزی اسههت 

انهد. پیهامبران  را نیز دریافت نموده تأویلهستی آن را شناخت. البته پیامبران، همراه با تنزیل، 
کهه همهان اسهاس و اههل بیهت  -را از نهااهالن پوشهانده، آن را بهه اهلهش  تأویلوریفه دارند علم 

گههرفتن از امهههام  آوردن معههانی بههاطنی، منحصهههراا بسههپارند. پههس راه بهههه دسههت  - هسههتند تعلههیم 
 اسماعیلی است.

 دفع توهم
کهه  ، بها نگهاه بیرونهی، چنهین بهه نظهر مهیتأویهلبا توجه به ارتباط بسهیار نزدیهک تنزیهل و  رسهد 

قاضههی نعمههان عکههس ایههن  ؛ امههاو هچنههین رههاهر، جلههوتر از بههاطن اسههت تأویههلتنزیههل، مقههدم بههر 
                                                   

 .58-20، صالفروق فی اللغة. 27
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کرده است. ب   :نویسد ه همین دلیل میبرداشت را مطرح 
کههه«شههده اسههترههاهر، در آغههاز، بههاطن بههوده و سههپس رههاهر » کههه ایههن منظههور از  ، ایههن اسههت 

امها، از  ؛کنهد حقیقت ذاتی دین، در ادیان و شرایع، به صورت تدریجی، از خفا به رهور سیر می
ر کنهد تها د جهت درک این حقیقت، م من در اولین پلهه شهناخت، از شهناخت رهاهر شهرو، مهی

ابتهدا بهاطن  بهاطن، اصهل و ریشهه رهاهر اسهت؛ چهون ،بنا بر ایننهایت به شناخت باطن برسد. 
ه اسهت. نیهز بهاطن، غایهت رهاهر اسهت؛ زیهرا مه من در آغهاز راه، رهاهر را شهدبوده و سپس رهاهر 

 29 رسد. فهمد و سپس به صورت تدریجی، پی به باطن برده، به آن می می
 مثل و ممثول .ج
ول چنگ می ه به طور متواتر بهمنابع اسماعیلی  ماهل و مماهول دو  30زنند. دو واژه َمَال و َممام

ماهل نامیهده  ،کهه قابهل حهّس و یها درک )فههم( اسهت ای ءی، زیهرا ههر شهمفهوم جهدا از ههم دارنهد
مماهول  -که قابل حهّس و یها درک )فههم( نیسهت  - ئشود و حالت پنهان و مخفی همان ش می

یهک « مال و مماول»؛ زیرا موضو، تفاوت دارد« مماثلة»با « ماولمال و م»اصطالح  31نام دارد.
که حالت آشکار و قابل حّس و یا قابل فهم آنش و پوشهیده از  صورت پنههان را مال، و ئ است 

که  ؛ئ، مماول استحس و فهم عادی آن ش اما مماثله تشبیه امور معنوی به امور حسی است 
  32.های استدالل است تشبیه تمایل یکی از روشنام دارد. « تشبیه تمایل»در علم بالغت 

کهه قاضهی نعمهان بهرای اسهتدالل بهه  نمونه کاربرد مماثله )تشبیه تمایل( جایی اسهت  ای از 
کیش اسماعیلی به تربیت جسمی نهوزاد  راتربیت او  ،نحوه تربیت فرد تازه وارد )مستجیب( به 

کههرده و بههر مبنههای وجههه ضههرورت رعایههت مراحههل تربیههت از شههبه انتزاعههی از ایههن تشههبیه،  تشههبیه 
به « مماثله» 33 کند. اثبات می پس آموزش مسائل باطنی و دشوار رامسائل راهری و آسان و س

که با یکدیگر شباهت دارنددو ش  «.مال و مماول»خالف ر ب ؛نیاز دارد ،ئ متفاوت 
امها رابطهه ماهل  ؛)یا تشبیه تمایل( ارتباط ندارد« مماثله»با « مال و مماول»قاعده  بنا بر این،

انسهان بها حهواس رهاهری  و مماول همانند رابطه بین شخص عارف و موضو، معرفتش است.

                                                   
 .55، ص1، جتأویل الدعائم. 29
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کنهد و در  ههای ذهنهی تبهدیل مهی توسط هوش طبیعی خود، صور حسی را دریافت و به صورت
کمک ملکه تکّلم، اشیا را نام ،مرحله بعد گفتار  گذاری می به  کلمات،  کنار هم چیدن  کند. از 
گفتارها بهه  یتشکیل م گفتارهها  34نیهاز دارنهد. تأویهلشود. بخشی از این  قاضهی نعمهان بهه ایهن 

  35گوید. مال یا اماال می
کذب در که تشخیص صدق و  دشوار است، تحمهل ها  آن از نظر اخوان الصفا، آن جمالتی 

کههه همههه جمههالت خبههری و  تأویههلقاضههی نعمههان دایههره  ولههی 36را دارنههد. تأویههل را توسههعه داده 
 :شود را شامل می یانشای

کههه معهانی از خفهها بهه رهههور سههیر مهی پهس معنهها ابتهدا در بههاطن بههوده،  .کننههد گفتهیم 
سهههپس رهههاهر شهههده اسهههت. رسهههیدن بهههه معهههانی رهههاهری و بهههاطنی جهههز از طریهههق 

حتهی موجهودات حسهی  ؛هایی مانند الفاظ، اشارات و رموز ممکن نیسهت واسطه
 37کنند. اشاره به معانی باطنی و راهری می

کننههده و یها در ذات اشهیا جههای بلکههه در ذههن تعبیهر  ،، معههانی در عبهارات نیسهتر ایهنبنها به
کار می دارد که برای رساندن به معنای پنهان به  رونهد. از ایهن  و اماال، شکلی از عبارات است 

کهه تشههبیهات را ماهل بهه شههمار  ؛دانههد رو، قاضهی نعمهان قصهص قرآنههی را ماهل مهی همهان طهوری 
هفت رکن دین رابطه  تأویلت نیز نظیر اماال هستند. قاضی نعمان در مماوال 38 آورده است.

  39مال و مماول را به زیبایی تحلیل نموده است. 
گذشته، علهم بهه ماهل و مماهول، یکهی از مبهانی در  بنا اسهماعیلی اسهت، و  تأویهلبر مطالب 

کار می از قاعده مال و و منظور  برند اسماعیلیه این دو اصطالح را برای تبیین خطاب دینی به 
که خطاب دینی از نو،  ،مماول، مال هم بودن اجزای هستی نیست بلکه به معنای این است 

خطهاب تمایلهی اسهتعاری اسهت و بهر مبنهای رمههز و اشهاره بنها شهده اسهت. بهه همهین جهههت، از 
کهه شهخص تنها اما مماثله ؛ شود راهر خطاب به باطنش رجو، می یک عملیات عقلی است 
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 40آورد.  به آن روی می اش نظریه و اثبات درستی برای توضیح یک
 بندی این مباحث جمع

کهه پیهامبر  ، بلکهدر منابع اسماعیلی، تراوش ذهنی اسماعیلیه نیست تأویل  علمی اسهت 
کهه صهالحیت آن را دارنهد کسهانی  قهرار داده  ،ناطق از مراتب علویه دریافهت نمهوده و در اختیهار 

یافههت اسهت. تنزیهل، علهم بههه حهالل و حهرام  کهه پیههامبر از حهدود علهوی در و بقیههه احکهام اسهت 
ای از  و رههاهر، دلیههل بههر بههاطن نیسههت، بلکههه درجههه 41کههرده و مههأمور بههه ابههالغ و عمههل بههه آن اسههت

که پیش از رهورش پنهان بوده و سپس آشهکار  ه اسهت. دو واژه رهاهر و شهددرجات علم است 
کههار رفتههه اسههت. رههاهر و بههاطن، دو نههو، علههم پههس  42بههاطن، در جایگههاه صههفت بههرای علههم بههه 

 هستند.

 اسماعیلی تأویلابزارهای 
گرفته کردن، از تأویلاسماعیلیه برای  کمک  کهار رفتهه  تهرین مههماند.  ابزارهایی  ابزارههای بهه 

کاربرد علم لغت و علهم  برایت اسماعیلی، علم لغت و علم اعداد است. تأویالدر  آشنایی با 
 :پردازیم دو میبه بررسی آن  تأویلاعداد در فرایند 

  علم لغت .الف
کتاب مستقلی در علم لغت به نام 322)مابوحاتم رازی  بهه  الزینههق( از بزرگان اسماعیلی، 

گههاهی  سههبک ریشههه ای از قههرآن را،  واژه تأویههلیههابی واژه و اشههتقاق در علههم لغههت نوشههته اسههت. 
قهال »از تعبیهر  برخهی واژگهان تأویهلهمچنین در مقام  43 اش دانسته است. ی لغویاهمان معن
کرده، و در ادامه به « الحکیم   44آن واژه پرداخته است. تأویلاستفاده 

کتهههاب  قهههال »از الحکهههیم، منظهههور از  الزینهههةطبهههق اندیشهههه اسهههماعیلی و بهههر اسهههاس تعریههه  

                                                   
 .225، صعقاید باطنیه. 40

 .397، صمان. ر.ک: ه41

کلیههد واژه 30، ص3و ج 185، 129، 123، 119، 94، 124، 59، 57، ص1، جتأویههل الههدعائم. 42 العلههم » و« العلههم الظههاهر»: 
 «.الباطن

 کار برده است.ه ب« معنی». به جای تأویل، واژه 443-442. همان، ص43

، 83، 82، 80، 78، 77، 66، 64، صالکشهه هههای بیشههتر ر.ک:  ؛ و نیههز بههرای نمونهه199، 198، 195. ر.ک: همهان، ص44
84 ،85 ،90. 
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وی در بیههان معنهههای  45 در منههابع اسهههماعیلی، همههان امهههام اسههماعیلی خواهههد بهههود.« الحکههیم
کههار بههرده « قهال الحکههیم»ههها تعبیههر اسههماعیلی  خهی از اسههمهههای خداونههد، در تبیههین بر اسهم را بههه 

، حکهیم )امهام( در بنها بهر ایهن 46برای نمونه: باب الفرد و الهوتر، بهاب االول و االخهر، و ... . ؛است
کمک می تأویلمقام    گیرد. کردن، از علم لغت 

اِلمآیه  تأویلبرای نمونه قاضی نعمان در  با اسهتناد بهه معنهای لغهوی  47...  َن یَو ال َتِزِد الّظَ
 نویسد:  رلم می

 48... الاين وضَ ا االمامة فی غير م ضَها ...

کههه امامههت را در جایگههاه اصههلی خههود قههرار ندادنههد،  کسههانی  یعنههی منظههور از آیههه ایههن اسههت: 
کت پیش می   49رود. سرنوشت آنان رو به هال

کتهاب  صهراط » تأویهلی در از معنهای لغهو المجهالس المستنصهریه،در نمونه دیگر، صهاحب 
کرده، می«مستقیم  نویسد:  ، استفاده 

بهه معنهای « مسهتقیم»و راه اسهت، و « طریهق»در لغهت عهرب، بهه معنهای « صراط»
کجی در آن راه ندارد.  که  والیهت »و معنای واقعی این آیه، پیروی از  تأویلچیزی 

  50است.« أئمه
کهرده « ولهی»لغهوی واژه  همچنین، ابن ولید، در تبیین معنای آیهه والیهت، بهه معنهای اسهتناد 

 51 است.
کههریم، بههر مبنههای  تأویههلخههواب و  تأویههلزبههان، اعههم از  ، در بههین مسههلمانان عههربتأویههل قههرآن 

گرفتههه اسهت. بههه همهین جههت، از نظههر مفسهر کهههن، شهناخت علههم اقاعهده علهم لغههت شهکل  ن 
کالم عربهی بهرای تفسهیر و  لغت و قواعد و اسهماعیلیه قهرآن ضهروری بهوده اسهت.  تأویهلاسلوب 

                                                   
 .235. ر.ک: همان، ص45

 .239، 238، 231، 199، 198، 195ص. همان، 46

 .28نوح، آیه سوره . 47

 .95، صاساس التأویل. 48

 . ر.ک: همان.49

، سههرائر و اسههرار النطقههاءنمونههه دیگههر ر.ک:  بههرای ؛61، صاسههاس التأویههلنیههز ر.ک:   ؛46، صالمجههالس المستنصههریة. 50
 .48ص

 .102، ص2، جدامک الباطل. ر.ک: 51
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 52اند. نیز به این راه رفته
گزاره بنیادین لغت  سه 

گزاره علم اللغهة تکیهه مهی تأویلاسماعیلیه در  کریم، بر سه  کهه  الفاظ قرآن  انهد  عبهارتکننهد 
کالم عرب )روش و : اشتقاق، موضو، له اسماءاز کالم عربهی( های عرب اسلوب  هها،  . آنها در 

کهار مهی تأویهلرد را در هنگهام به تناسب، یکی یا بیشتر از این مهوا بهرای نمونهه، ؛ گیرنهد کهردن بهه 
کهههرده، « ابلهههیس»واژه  تأویهههلقاضهههی نعمهههان در  کلمهههه تکیهههه  بهههه اشهههتقاق و ریشهههه اصهههلی ایهههن 

 نویسد: می
هنگهامی  .اسهت« أبلس الرجل إذا أیهس»از نظر علم لغت ابلیس بر وزن إفعیل، از 

گفتههه مههی ،کههه مههردی مههأیوس شههود کههه از مرتبههه  شههود. همچنههین، ابلههیس  هنگههامی 
گ گفته میردیدفرشته بودن مأیوس شد، ابلیس  که  . همچنین، ابلیس زمانی  شود 

که شخصی  مردی دلیل و حجتی برای استدالل خود نداشته باشد. نیز هنگامی 
گهردد، بهه وی  هها در ابلهیس جمهع شهده  ایهن ویژگهیه گوینهد. همه« ابلهس»غمگین 

  53بود.
 54 است.« رلم»واژه  تأویل، «له االسماءما وضع »ای از تکیه بر  نمونه

کالم عرب نیز در  تها  تأویل الفاظ قرآنی، اسهتفاده نمهوده اسهتاسماعیلیه از تکیه بر اسلوب 
کند و به معنای  کهه  ؛ی مورد نظهر برسهدتأویلاز معنای راهری الفاظ عبور  بهرای نمونهه هنگهامی 
کرد، خداوند می  55 .«میردکهمهی را فهداى او یا ذبهح عظمه»فرماید:  ابراهیم عزم بر ذبح اسماعیل 

ل فرستاد و به جهای اسهماعیل سهر آن یخداوند قربانی )قوچ( بزرگی براى اسماع ،نااز نظر مفسر
کهالم عهرب باطهل  حیوان بریده شد. قاضهی نعمهان ایهن تفسهیر را بهه دلیهل مخالفهت بها اسهلوب 

کههه از قهه ؛دانسههته اسههت کههالم عههرب، بههرای مههرد بزرگههواری  وم خههودش حمایههت زیههرا در اسههلوب 
که راهر ذبح، مرگ و سکون حرکهات جسهمانی ؛ گویند می 56«قومه  ْبشم َک » کند،  می همان طور 

که به درجهه نبهّی، اسهاس و  کسی  گرفتن عهد و پیمان. در عقاید اسماعیلیه  است و باطن آن، 
                                                   

 .101و  100، صاساس التأویل. 52

 ای برای تبیین اشتقاق است. . نمونه58و  57، صمانر.ک: ه .53

 . 115، صمان. ر.ک: ه54

 .107صافات، آیه سوره . 55

دهم  َکْبشم : » 1017، 3، جالصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة. 56  «. القوم: سّیِ
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گرفته می کهه  شود. منظور خداوند در آیه ذکر شده ایهن اسهت امام برسد، از وی پیمان وفاداری 
گفتگهوی رهاهری دسهت کهردن و اجهرای دعهوت بهه بهاطن  تأویهلاسماعیل به درجهه  رسهید و از 

و بههه جههای وی، اسههحاق آن وریفههه را بههه دسههت آورد. پههس اسههماعیل در مقابههل اسههحاق  کشههید
کهه پهذیرفت بهه درجهه اسهاس راه یافهت و اسهحاق نیهز بهه رتبهه امامههت  ،قربهانی شهد و بها پیمهانی 

کالم  57رسید. گلهوی خهود )محهل ذبهح( در اسلوب  که عرب با انگشت خود به  عرب هنگامی 
کهریم بههه زبههان  اشهاره مههی کنهد، داللههت بهر حفهه  پیمهان و محکههم نگهه داشههتن امانهت دارد. قههرآن 

کار می کالم عرب به    58رود.  عربی نازل شده و در فهم الفاظ آن استفاده از اسلوب 

که  - ستفاده از عنصر لفظی و علم لغتحقایق دینی، در ا تأویلخواب و  تأویل، بنا بر این
شههعائر دینههی  خههواب و مشههترک هسههتند. در ایههن صههورت - همههان اشههتقاق و معههانی اسههم اسههت

مانند نمهاز، روزه، حهج و زکهات، و نصهوص دینهی ماننهد قهرآن و پیهامبر و حهدیث اههل بیهت، بهه 
 خواهند بود. تأویلسان، موضو،  یک

 علم اعداد .ب
یه بر مبناى اعهداد اسهت و عهدد را بهه عنهوان ابهزار در اختیهار فهن ت اسماعیلتأویالبخشی از 

ات یهلمهات برخهی از آکت خهود، شهماره حهروف، فصهول و تهأویالآنهان در  59انهد. قهرار داده تأویل
گهاه از حسهاب جّمهل نیهن میهانهد و در ا ل بر صحت اعتقادات خود آوردهیقرآن را دل ز بههره یهان، 

 و ... هستند.  19، 12، 7، 4دنبال اعداد خاصی چون به طور مشخص به ها  آن اند. گرفته
کهه عهدد بهه عنهوان  ؛متهون و محتهوای دیهن اسهت تأویهللغت، ابهزار محهوری بهرای  در حهالی 

کههار مههی ، بنهها بههر ایههنرود.  ابههزاری بههرای فهههم رههواهر دینههی و بسههیاری از رههواهر عههالم هسههتی بههه 
برداشههتن از معههانی نهفتههه در  اشههتقاق، معههانی اسههماء و اسههلوب عههرب، سههه وسههیله بههرای پههرده

خطابهات  راز درونی اشهیا هسهتند. پهس پرده برداشتن از برای ؛ اما عدد و حسابکلمات است
کهه تنهها دانشههمندان متخصهص بهه علههم اشهتقاق و معهانی اسههما از  دینهی دارای رازههایی اسههت 

گاهی دارنهد. ها  آن ی هسهتند و نظهام دقیقه  اشهیای موجهود در عهالم هسهتی دارای راز همچنهینآ
 دانی است.  تأویلداشتن علم باطنی و  ه شرط فهم آن نظم درونی اشیاک

                                                   
 .126و  125، صاساس التأویل. ر.ک: 57

 .228و  227، صیلعقاید الباطنیة فی االمامة و الفقه و التأ. ر.ک: 58

)مجموعه مقاالت(، مقاله  حکمت شیعی: باطنیه و اسماعیلیه؛ و نیز ر.ک: 250 - 245، صالمقالید الملکوتیه. ر.ک: 59
 .243 – 221، ص«تأویل و تمایل معانی در آراء اخوان الصفا و بازتاب آن در آثار سید حیدر آملی»
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کهه دارای نظمهی  از نظر دانشمندان اسماعیلی، یکی از اشیای موجهود، اصهول شهرایع اسهت 
یهم ویژه کشه  آن نظهم دار و بهه محمهد  کهه از نهوح آغهاز شهده –؛ زیهرا ادیهان آسهمانی اند و نیاز به 

که باطن اهر دارای اصولی مختل در ر - اند پایان یافته کشهتی اند  ی دارد. اصل شریعت نوح، 
کشتی،  است گفهتن ال إله 60؛دعوت به سوی خدا است« مال»و  ه إال اما اصل شریعت محمد، 

مال همدیگرند. این تماثل بها علهم  ، ولی در باطناهلل است. این دو اصل در راهر تفاوت دارند
کهاعداد قابل فهم است و ماننهد دو  کشتی دارای هفت عنصر تشکیل دهنهده ؛ به این صورت 

61و ... اسههت. پایههه، سههتون
کلمههه شهههادت دارای هفههت فصههل  کههه در  و  و دوازده حههرف اسههت 

کشتی برابر اسهتنوزدهشود. این عدد  حرف می نوزدهمجمو،،  زیهرا اجهزای  ؛، با مجمو، اجزای 
یعت نهوح و گانه در شهر نوزدهمجمو، اجزای  ل هفت عنصر و دوازده لوح است. پسکشتی شام

کهه بهر ههر مه من اسهماعیلی اعتقهاد بهه  ای در شریعت اشاره دارد به تعداد اشخاص ویژه محمد
گهردد. آن افهراد حهدود  آنان واجب اسهت تها ایمهانش گانهه از هفهت نهاطق و دوازده  نهوزدهصهحیح 

 62شوند. الحق تشکیل می

 عددی تأویلدفاع اسماعیلیه از 
کاربس کهرده اسهت. تأویلت عدد در ابن ولید یمانی از   63 ههای اسهماعیلیه بهه شهدت دفها، 

کههار بههردن عههدد در  اسههماعیلیه همچنههین متههذکر شههده کههه در بههه  بلکههه  ،تنههها نیسههتند  تأویههلانههد 
های مختلفی مانند یهود عدد هفت را به عنوان عدد مقدس بهرای برخهی از عقایهد خهود بهه  گرو

ا عهههدد پهههنج را محهههور مباحهههث اعتقهههادی خهههود ههه یههها مسهههیحیان َحهههّران و زردشهههتی انهههد کههار بهههرده
64اند. گرفته

 

                                                   
  .59و  58، صسرائر و اسرار النطقاء. ر.ک: 60

 .79، صاساس التأویلک: . ر.61

بسم اهلل الّرحمن »و « اهلل»؛ برای دیدن تأویل 59و  58، صسرائر و اسرار النطقاء؛ نیز ر.ک: 230، صعقاید الباطنیهر.ک:  62
ن»نیز تأویل  ؛ و30 – 29، صالمجالس المستنصریه؛ 109و  108، 74، صوجه دین: کر.« الّرحیم ، خوان اخوانر.ک: « کم

نیز برای دیدن تأویل ال اله  ؛ و45و  44، صاساس التأویلتأویل عددی آیات مربوط به انسان، ر.ک:  ایبر ؛211و  210ص
اسههاس ؛ 48- 46، صالمجههالس المؤیدیههة؛ 34، صالمجههالس المستنصههریه؛ 78 - 72، صوجههه دیههن، ر.ک:  ااّل اهلل

 .47و  46و  42، صالتأویل

 .256، ص1، جدامک الباطل. ر.ک: 63

 .2، صس المستنصریهالمجال. ر.ک: 64
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 اسماعیلی تأویلروش 
ریزی شده  قرآن در تفکر اسالمی، به دو روش عمده و متفاوت از همدیگر پایه تأویلتفسیر و 

کههاثهری( و عقلهی.  -است؛ روایی )حهدیای  کهدام  تأویهل سه ال ایهن اسهت  ههای اسهماعیلیه از 
ماننهد قاضهی نعمهان و ابوحهاتم رازی در  ،بزرگهان اسهماعیلیکندچ طبق ادعای  روش پیروی می

در ایههن صههورت، روش  .بههاطن مخههتص بههه اهههل بیههت و ائمههه اسههت تأویههلعلههم  65آثههار خههود،
گنجیههد. و یهها تأویههلاسههماعیلیه در زمههره روش نقلههی و تفسههیر و  ت تههأویال کههه ایههن روایههی خواهههد 

گرفتهه بهر پایهه مقهدمات عقلهی )ماننهد اعت قهاد بهه حهدود ِعلویهه( را ههم در نظهر اسماعیلی انجهام 
گاه به دو علم تنزیل و  که پیامبر، آ گاه  فقط، و اساس )امام( تأویلآوریم و الزمه آن این است  آ

کمهاالت  زیرا طبق تحلیل حمید 66؛باشد تأویلبه علم  کرمهانی، پیهامبر همهه فضهایل و  الهدین 
  67 دارد. -..است ، امر، فصل الخطاب، و .تأویلکه شامل تنزیل،  -انسانی را 

َجههج الهههی ماننههد نههاطق )پیههامبر(، اسههاس )امههام(،  بههه اعتقههاد اسههماعیلیه سلسههله مراتههب حم
کهالم آنهان دارای بهار ارزشهی دلیهل نقلهی و عقلهی  قول عشره هستند و  حجت و ...، منطبق با عم

کلهی. 68؛است کلهی اسهت و اسهاس )امهام(، نفهس  وریفهه پیهامبر  69زیرا نهاطق )پیهامبر(، عقهل 
کههالم ابتههدا بههاطن بههوده،  فههت و ابههالغ وحههی )تنزیههل / رههاهر( اسههتدریا کههالم اسههماعیلی،  و در 

گاه به راهر و باطن است. ،در نتیجه و هشدسپس راهر   70 پیامبر آ
کننهده روایهت از مرتبهه  تأویهلزیهرا  ؛باطنی اسماعیلیه، از جهتی بهه روش نقلهی اسهت تأویل

ماعیلی بها روایهات شهناخته شهده اثناعشهری و اههل روایت اسه رود؛ اما امام اسماعیلی فراتر نمی
سنت تفهاوت دارد. بهه همهین جههت، روایهت اسهماعیلی، انتسهابش بهه حهدیث نبهوی از طریهق 

کهه فلسهفه ایجهاد  دلیل عقلی اثبات می کهه تالشهی بهرای  تأویهلشود و از آنجا  بهر آن بهوده اسهت 
کهه دوگانهه عقله مهی تهرجیح 71همهاهنگی بهین عقهل و نقهل باشهد، گانهه دههیم  ی ه نقلهی را، بها دو 

، بنها بهر ایهنرهاهر ه بهاطن )یها تفسهیر تحهت اللفظهی ه تفسهیر رمهزی و نمهادین( جهایگزین نمهاییم. 
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کهه ریشهه نمادین و رمهزی مهی تأویلاسماعیلی را در ضمن  تأویل ههای آن تها مفسهران  گنجهانیم 
که  ؛تورات و انجیل ادامه دارد انی پنههانی را بیابنهد گران اسماعیلی تالش نمودند معه تأویلچرا 

ی تهأویلکه با معانی راهری مخال ، اما با بیانات عقلهی موافهق باشهد. امها مقومهات ایهن روش 
 کندچ می چ و چه چیزی آن را از روش تفسیر تحت اللفظی متمایزاند کدام

بهاطنی بهه تعبیهر وی( تفهاوت  تأویهل« حدود»باطنی )یا  تأویل« مرتبه»قاضی نعمان بین سه 
که  قایل می : رضها،، تربیهت، بلهوغ. تحهت ههیچ شهرایطی نبایهد بهین ایهن سهه انهد از عبارتشود 

کهه خهروج  تأویلمرتبه خلط نمود یا نظام ترتیبی آن را بر هم زد. حد رضا، اولین درجه از  اسهت 
در آن بر پایه نماد و اشهاره  تأویلگیرد و  می از معنای راهری به معنای باطنی توسط آن صورت

که منظور از این تسمیهاستوار است.  ههای  ویژگی مرتبه نخست را به درستی شناختیم، زمانی 
که در مرتبه نخست ؛گردد می حّد آن آشکارترین  باطنی در نخستین مراتب و پایین تأویل  چرا 

تنهها بههه آن  امها ؛پهردازد مهی ق و اسههراریگهر بهها لطافهت و ررافهت بهه بسهط حقها تأویهلیها حهد رضها، 
و بهرای مهتعلم در  کنهد و حتی از تصریح درباره برخی حقایق نیهز دوری مهی دارد« اشاره» حقایق

که توان فههم آن را نداشهته باشهد و از مرزههای تهوان ذهنهی او  نمی دریای اسرار چنان عمیق شود 
کتهاب  مهی نعمهان، حهّد رضها، را حهد رمهز و اشهاره نهام بهه همهین دلیهل .رود نمهی بیرون نههد و در 

گهر بهه ارکهان  مهی تنهها بهه آن التأویهل أسهاسمعروف خویش به نهام  کتهاب  تأویهلپهردازد. ا در ایهن 
کتاب  کتهاب بهابازگردیم و بین آن ارکان در این  کهه ویهژه حهد تربیهت  - تأویهل الهدعائم آنچهه در 

کنیمآمده  – است و اسهباب آن نخهواهیم  ههای تأویهل تفاوتی ذاتی و جوهری در روش، مقایسه 
که نعمان ؛یافت گرفته و در همان مفاهیم به تفکهردر هر دو ح چرا  کار   د، یک نو، اسباب را به 
و چیهز  رود نمهی بیهرون تأویهلپهردازد و از چهارچوب رهاهر و بهاطن و ماهل و مماهول و تنزیهل و  مهی

کار نمی به جز حساب و زبان در تحلیل این دوگانه دیگری  بندد.  ها به 
گهر بههین یههک مرتبههه و پهس در ورای ایههن تمههایز بهین حههدود مختلهه  چههه سهری نهفتههه ا سههتچ ا

ههای  باید این تفهاوت در جایگهاه و اسباب آن تفاوتی نباشد، تأویلهای  ای دیگر در روش مرتبه
کشههه  اسهههرار والیهههت رسهههل و ائمهههه أسهههاس التأویهههلو معهههانی آن باشهههد. نعمهههان،  تأویهههل  را بهههه 

که  ه؛اختصاص داد کش  باطن واجبات الهی )ماننهد  تأویل الدعائمدر حالی  طههارت و را به 
. ه اسهتصالت و زکات و حج و جهاد و حهالل خداونهد یها حهرام او( بهر مه منین اختصهاص داد

کهه مهتعلم در  نخسهت، حقیقهت « حهد»بدین سان تفاوت بین مرتبه رضا، و تربیت این اسهت 
کههه همههان والیههت  -رکهن اول و افضههل از ارکههان دیههن را بههه حسههب منظومهه )منشههور( اسههماعیلیه 

که دقیقهاا  تأویل، کند. می درک -است  بایهد اسهاس الزم را  ،گهردد مهی از ایهن نقطهه آغهاز آن سان 



یروا در لیتأو
 ات

ماع
اس

 یلی

 

 

71 

منین  واجهب و حهالل و حهرام بهر مه ،برای پهذیرش حقهایق بعهدی بنها نههاده باشهد و آن حقیقهت
در این صهورت، رسهیدن از یهک مرتبهه بهه مرتبهه بعهدی، نهه رسهیدن تهدریجی از  بنا بر ایناست. 

رسیدن از مقدمات به نتایج است. بهه عبهارتی دیگهر،  ، بلکهورآسان به سخت یا از نزدیک به د
کش  و پرده برداشتن از اسرار فرو، آن در حرکت است. کش  اسرار اصول دین به سوی   72از 

که تأویلهای  این همان خاصیت نخستین از ویژگی بهاطنی،  تأویل باطنی است و آن این 
کههه بههه تههدریج اسههرار و حقههایق را عرضههه مههتههأویل دارد و از حههدی بههه حههد بههاالتر ترقههی  یی اسههت 
که ت می کلیه ارکان آن را، نماید تا جایی  برخی از اقوال باشهد یها  که این اعم ازمام سطوح دین و 

گیهرد. اسهماعیلیهبرخی از اعمهال گسهتره  -در فرهنهگ عربهی  تأویهلبهرای علهم  ، در بهر  اسهالمی 
کهه در  جدیدی باز می و احکهام دینهی، روش و ابهزاری بهه  کهردن واجبهات تأویهلکنند و آن، این 

کههه بهها روش و ابههزار دیگههران متفههاوت اسههت. در  کههار مههی ت اسههماعیلی، تمییههز بههین تههأویالگیرنههد 
ای نهدارد.  فایهده – که محکم یا متشابه، حقیقت یا مجاز، عام یا خهاص اسهت - درجات لف 

کهار افقهه و متکلمه اصهول یکهه علمها- ی راتأویلکنندگان اسماعیلی، ابزار  تأویل رو، از این ن بهه 
خطهاب و شهعائر بهه طهور  تأویهلکهه شهامل  تأویلی دیگری جهایگزین نمودنهدبا ابزار  - گرفتند می

گهردد و آن را در لغهت )زبهان( و گذشهت بهه دو نتیجهه  همزمهان  عهدد )حسهاب( یافتنهد. از آنچهه 
 :رسیم می اساسی

که یک. تأویل  ه اصهولیین و متکلمهین در در عقیده اسماعیلیه محکهوم بهه قواعهد و قهوانینی 
کردن آن بوده کشه  ابعهاد  باطنی اسماعیلی منتهی به تأویلاند، نیست. ابزار  صدد مشخص 

کههشهددیگری از خطاب دینهی  کهه علهم اصهول بهدان متمرکهز  مهی ه اسهت  ه، شهدتوانهد از بعهدی 
کالم نیست. تأویلزیرا  ؛فراتر رود  آنان در چارچوب علم اصول و 

گ دو. نتیجه  خطاب بهه تنههایی موضهو،  زیرا ؛اتفاق افتاده است تأویلسترش دایره دوم در 
گونهه ،شمرده نشد این علم ای از انهوا، داللهت بهه شهمار  بلکه عمل نیز شکلی از اشکال تعبیر و 

گردد و  تأویلرفت. و این باعث شد تا  که شهأنیت  تأویلآن واجب  گر به دنبال ابزارهایی باشد 
که آنچهه مهردم  در اجتماعهات خهویش بهرای ادای مناسهک دینهی و معهامالت انجهام آن را دارند 

گیهرد و در مقهام عمهل  ت اسماعیلیه اصول و فرو، دین را در بهر مهیتأویالکند.  تأویل ،دهند می
 تأویهلبویژه در آثار قاضی نعمهان،  ،های اسماعیلی تأویلهستند.  تأویلنیز همواره مشغول به 

، از تأویهله اصهولیون در آن متوقه  شهدند. ایهن نهو، از که تعقیهل تأویهلبر خهالف ؛ تخییل است
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روی  و شهاید کهه از امهام ابهن سهیرین رسهیده اسهت اسهت «تعبیر خهواب »جمله نیازمند میرا  
کردن( این محد  در عراق، ارتباطی بها تشهیع اسهماعیلی و پهس زمینهه فکهری کار آمدن ) رشد 

73آن دارد.
 

 ی اسماعیلیهتأویلگستره روایات 
کهه نظریهه تعلهیم در برههه ؛داننهد خود را پایبند به نهص مهی اسماعیلیه ای از تهاریخ  بهه طهوری 

بنههدی بههه سههخن ائمههه اسههماعیلی را  گههر اهمیههت نههص نههزد آنههان اسههت و پههای نشههان اسههماعیلیه
کامهل بهه  ن، بعهد از پهایاعیلیه نصهوص شهرعی و روایهات معصهومارساند. از نظر اسم می بنهدی 

کریم،   اند از: عبارتقرآن 
 احادیث پیامبر .الف

کیفیههت احادیههث نبههوی اسههت.  یکههی از مههوارد مههورد اخههتالف بههین مسههلمانان، چگههونگی و 
حهدیث نقههل  هههای مختله  مسههلمانان بهرای اهههداف دینهی و سیاسههی خهود، از پیههامبر گهروه

گروه انهد. در  ها برای رسیدن به ههدف خهود، اقهدام بهه جعهل حهدیث نمهوده کرده، و بعضی از آن 
که برای تشخیص حدیث صحیح از فاسهد،  ای بوده م، جعل حدیث به اندازهطول تاریخ اسال

علههم مصههطلح الحههدیث بههه وجههود آمههده اسههت. در ایههن میههان، صههدور و عههدم صههدور احادیههث 
، بههین شههیعه و سههنی مههورد اخههتالف بههوده اسههت. از طرفههی، تأویههلوصههایت، والیههت، امامههت و 

ژه روایههات ابههوبکر، عمههر و عامههان را نقههل ویههه ویههژه اسههماعیلیه، روایههات صههحابه، بههه شههیعیان، بهه
کههرم نمهی المهه منین، امههام محمههد بههاقر و  ، امیههرکننههد. بیشههتر احادیههث اسههماعیلی، از پیههامبر ا

  نقل شده است. بویژه از امام صادق
 احادیث ائمه اسماعیلی .ب 

بهن  در عقاید اسماعیلی، أئمه اسماعیلی از امام علی، تا امام صادق، و در ادامه اسهماعیل
، شهان راویهان حقیقهی حهدیث پیهامبر همهه ،امام جعفهر صهادق، محمهد بهن اسهماعیل و ...

چههه مسههتور باشههند و چههه معلههوم و علنههی. آنههان وارثههان علههم نبههوی و معصههوم از خطهها  ؛هسههتند
 ایههن نههو، از احادیههث، از نظههر اسههماعیلیه هههم تههراز بهها احادیههث رسههول اسههت. و ارزش 74هسههتند.

 االصهالحی اسماعیلی مانند ها کتابمبر نیست. به همین جهت در کمتر از حدیث پیاها  آن
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کهه: ایهن مطالهب از المجالس و المسایرات ابوحاتم رازی و  قاضی نعمهان، تصهریح شهده اسهت 
 منظورشان از أئمه، امامان اسماعیلی است.  75است. أئمه 

أههل  یو عترته تهاب اهللکأبهدا   یتضهلوا بعهد  لهن  تم بهکم ما إن تمسیکترکت ف»حدیث نبوی 
ایهن حهدیث، تهوازنی بهین قههرآن و  ؛ زیهرااز اهمیهت بهاالیی نهزد اسهماعیلیه برخهوردار اسههت« یتهیب

کهرده و از نظهر اسهماعیلیه، قهرآن و عتهرت رسهول، دو منبهع اصهلی صهدور دیهن  اهل بیت ایجهاد 
گفههت: چگونههه اخبههار  اسههالم هسههتند. بههه همههین جهههت، معههز خلیفههه فههاطمی بههه قاضههی نعمههان 

گفتم: از طریق شما ائمه اسماعیلی اخبار آینده را از قرآن می از قرآن می آینده را یابیم.  فهمیدچ 
گفههت: قسههم کههه مههی بههه خههدا، از طریههق مهها اخبههار آینههده معههز  خواهیههد، بههه دسههت  و هههر آنچههه را 

که تسلیم امر مها هسهتید و بهه ریسهمان مها چنهگ زده ؛آورید می ایهد و امامهت مها را قبهول  مادامی 
 76ید.داشته باش

داننهد. از روایهت  اسماعیلیه امامان خود را جزء عترت پیامبر و داخهل در حهدیث ثقلهین مهی
کهه قاضهی نعمهان و اماهال او، وقتهی در اول  قاضی نعمهان از المعهز، بهه ایهن نتیجهه پهی مهی بهریم 

ت مهها از طههرف أئمههه اسههت، منظورشههان امامههان اسههماعیلی اسههت؛ تههأویالگوینههد  کتابشههان مههی
که عت گاه به محکم و متشابهامامانی  ههای خهود را  نوشته  اند. قاضی نعمان، همه رت رسول و آ

گهران  داد. بعضهی از پهژوهش ابتدا به امام اسماعیلی عرضه داشته، سپس به دیگران انتقال مهی
کههایهن  کیهد دارنههد  قاضهی نعمههان، در تمهام دوران فعالیههت علمهی خههود،  عرصهه بههر ایهن نکتههه تأ

کهه مهورد  ئمه اسماعیلی به بررسهی مهیاود را با لحظه به لحظه، اطالعات خ نشسهت و مطهالبی 
  77د.دا گرفت، نشر می تأیید قرار می

کتهههاب  گسهههترده از المعهههز لهههدین اهلل  المجهههالس و المسهههایراتقاضهههی نعمهههان در  بهههه صهههورت 
کتاب  حدیث نقل می کهه کتابیکی از دعائم االسالم کند. و  بهه دسهتور خهود  های مههم اسهت 

المجهههالس و المسهههایرات در مقدمهههه  78ی نعمهههان بهههه ثمهههر نشسهههته اسهههت.المعهههز توسهههط قاضههه
 نویسد:  می

که از حکمت، علم و معرفهت از المعهز در جلسهات  من کتاب، هر آنچه را  در این 
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یا به صورت ابالغ، توقیع و یا  و ام خصوصی و نیز در زمان همراهی با ایشان شنیده
یافهت نمهوده (المعهز)مکاتبه )نامه(، از سهوی خلیفهه اسهماعیلی  ام، بهه صهورت  در

گانه جمع کرده جدا   79ام. آوری 
و  لفان اسماعیلی با امام خویش بودههای مهم از نحوه ارتباط داعیان و م  نمونهها  ه اینهم

 دارد.  میپرده بر های اسماعیلی بین امام و مراتب مختل  شخصیت  از یک تعهد ویژه
ن، ماننههد الفههاظ از نظههر فخامههت و بیههاالفههاظ حههدیث امامههان اسههماعیلی را  قاضههی نعمههان

کههه دانههد و و هههیچ تفههاوتی بینشههان نمههی حههدیث نبههوی دانسههته بشههر از بیههان  بههر ایههن بههاور اسههت 
کهه آوردن و حکایهت الفهاظ  ؛جمالتی شبیه جمالت امهام اسهماعیلی نهاتوان اسهت همهان طهور 

ائمهه کریم به پیروی از زیرا از نظر علمای اسماعیلی، قرآن  ؛قرآن با بیان بشر عادی امکان ندارد
کنار پیروی از خداوند دستور داده است. پهس هماننهد  ائمهه اسهماعیلیجایگهاه  اسماعیلی در 

بهه نقهل قهول  ضی نعمان و دیگر یزرگان اسهماعیلیدانسته شده است. قا جایگاه رسول اهلل
کار برده درست از امام خود پای  80د.ان بند بوده، نهایت تالش خود را در این مسیر به 

گیری  نتیجه 
کهههن اسههماعیلی بهها ه ی اسههماعیلی، همههتههأویلمنظههور از روایههت  کههه در منههابع  روایههاتی اسههت 

نظارت امام اسماعیلیه تدوین و منتشر شده است. بخشی از آن روایهات )احادیهث( بهه تبیهین 
کارگیری دو  تأویلپرداخته است. مبانی  تأویلماهیت و مبانی  اسماعیلی عبارت است از به 

گانهه تنزیهل و علم  ، رهاهر و بهاطن و قاعهده ماهل و مماهول. از نظهر اسهماعیلیه، عمهل تأویهلجدا
ناپههذیر دیههن اسههت. همچنههین، روایههات اسههماعیلیه در زمههان بههه رههاهر و بههاطن ضههرورت انکار هههم

کهرده تأویلاز علم لغت و علم اعداد به عنوان ابزار فهم  تأویلفرایند  انهد. نیهز منظهور از  اسهتفاده 
ن مشهترک بهین شهیعه ای در منابع اسماعیلیه، اعم از روایات نقهل شهده از معصهومأویلتروایات 

کههه  اثنهها عشههری )هشههت معصههوم نخسههت( و امامههان اسههماعیلی بعههد از اسههماعیل اسههت؛ چههرا 
کهرم  اسماعیلیه، حدیث همهه و عهین آن از جههت  ائمهه اسهماعیلی را ادامهه سهخن پیهامبر ا

 اند.  اعتبار دانسته
                                                   

کتهاب: قاالتوحید؛ نیز برای نمونه بیشتر، ر.ک: 27و نیز ص 47. ر.ک: همان، ص79 کتهاب را بهه ، مقدمهه  ضهی نعمهان ایهن 
کرده است.  دستور المعز نوشته و در مقدمه به تجلیل از وی یاد 

کتاب التوحید. و نیز ر.ک: 302و  301. ر.ک: همان، ص80 کلما ألفته و صنفته..آخذه عن موالّی أئمة دین اهلل من »، شرو، 
 «.أهل بیت نبیه
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