ادبی و کالمی
پورمحمدی ،سیده

راضیه1

مروتی،

سهراب2

ابراهیمی،

ابراهیم3

چکیده
آیه  7سوره آل عمران که از آیات کلیدی به شمار میآید ،قرآن را به محکم و مت شابه تق سیم میکند .فهم
مت شابهات بر همگان آ شکار نی ست ،مگر ک سانی که «تاویل» آن را میدانند .ب سیاری از مف سرین ،معنای
«تاویل» را مورد برر سی قرار دادهاند .هدف از پژوهش حا ضر ،آن ا ست که با گردآوری اطالعات به شیوه
کتابخانهای و پردازش آنها با روش توصیفی_تحلیلی ،ابتدا مفهوم «تاویل» از دیدگاه سید مرتضی را تبیین
کند و سپس به تحلیل و بررسی آیه فوق با رویکرد ادبی و کالمی از منظر وی بپردازد .نتایج حاصل از این
نوشتار حاکی از آن است که« :تاویل» از دیدگاه سید مرتضی(ره) ،معنایی خالف ظاهر آیه میباشد و تبیین
مفهوم «تاویل» ارتباط مستقیمی با نقش «واو»« ،اال» و ضمیر«ه» در جمله«وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللَّهُ» دارد .سید
مرتضی(ره) دیدگاه سومی که ارائه میکند ،با توجه به اعتقادات کالمی که دارد با نظر نهایی ایشان سازگار
تر است .در نتیجه از نظر او« ،واو» در آیه استیناف است نه عاطفه و تاویل متشابهات که قیامت و اوصاف
آن را شامل میشود ،مفصل و معین آن را جز خداوند متعال کسی نمیداند.
کلیدواژه :تاویل ،محکم و متشابه ،سید مرتضی(ره) ،تفسیر.

 ۱دانشجوی دکترا
 ۲دکترای تخصصی  -عضو هیات علمی دانشگاه ایالم
 ۳دکترای تخصصی  -عضو هیات علمی دانشگاه عالمه

تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه  7سوره آل عمران با رویکرد ادبی و کالمی
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دوفصلنامه
مقدمه
قرآن کریم ،آخرین کتاب آسمانی جهت هدایت بشر است ،این کتاب حاوی پیامهایی در خصوص رشد و
تعالی بندگان برای ر سیدن به کمال ا ست .بهرهمندی و تفکر در قرآن مت ضمن سعادت جاودانه ا ست و از
این رو مسلمانان و قرآن پژوهان برای درک صحیح و عمیق این کتاب آسمانی از  1400سال پیش تا کنون
در تالش هســـتند .برخی از مفســـران ،برای قرآن ظاهر و باطن و برای باطن آن باطن دیگر تا هفت بطن
مدعی شدهاند و گفتهاند شناخت کامل و در ست قرآن ،در گرو فهم بطون هفتگانه آن ا ست و دانش بطون
هفتگانه در دســترس ســایر مردم به جز پیشــوایان معصــوم نیســت و آنها نیز این علوم را از پیامبر(ص)
آموختهاند و به طور امانت از امام پیشین به امام بعدی منتقل کردهاند.
آیة  7ســور آلعمران ،کلیدیترین آیه در قرآن کریم که دربار تأویل آیات قرآنی ســخن گفته اســت ،به

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

سبب پیچیدگی و ابهام موجود در عبارت ،یکی از پرگفتوگوترین آیات برای مف سران بوده ،و خود مبنای
اختالفی وســیع دربار چیســتی تأویل و حیطههای آن بوده اســت .موضــوع ظهر و بطن آن گونه که مورد
بحث مف سران قرار گرفته ،به صراحت در قرآن نیامده ا ست ،اما در آیات مختلف تعبیرهایی دیده می شود
که برخی از قرآن پژوهان خواستهاند از آن تعابیر ،اشاره قرآن به بطون معنایی را نتیجه بگیرند.
پیشینه پژوهش
بحث تاویل در قرآن کریم ،همانند تفسیر در بیشتر تفاسیر و کتابهای کالمی مورد بحث قرار گرفته است
و میتوان در این زمینه ،تفا سیر را منبع د سته اول و مهمی برای این لفظ معرفی کرد .از جمله این تفا سیر،
میتوان به « روح المعانی از آلوســی ،اســاس التاویل مغربی ،شــواهد التنزیل از حســکانی ،التبیان از شــی
طو سی ،مدارک التنزیل از ن سفی ،احکام القرآن ج صاص ،ک شاف از زمخ شری ،مفاتیح الغیب فخر رازی،
تفسیر المیزان از عالمه طباطبایی ،تفسیر تسنیم از آیت اهلل جوادی آملی و )...اشاره کرد .در عصر حاضر نیز
کتب و مقاالتی در این خصوص نگاشته شده است که به عنوان نمونه میتوان به ذکر چند مورد اکتفاء کرد:
«کتاب التمهید فی علوم قرآن از محمد هادی معرفت ،مبانی و روش های تفســـیر قرآن از عمید زنجانی،
رو شهای تاویل قرآن از محمد کاظم شاکر ،قرآن پژوهی از آقای خرم شاهی و »...مطالبی را در خ صوص
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تاویل بیان کردهاند .همچنین مقاالتی در این زمینه موجود است که میتوان به چند مورد اشاره کرد « :مقاله
هرمنوتیک دانش تاویل است از شهریار وقفیپور ،معنی شناسی تفسیر و تاویل از علی اصغر اصحیان و.»...
این نوشتار بر آن است که در درجه اول مفهوم «تاویل» از دیدگاه سید مرتضی(ره) را آشکار سازد و سپس
به بررسی ادبی و کالمی نظر ایشان در آیه بپردازد.
 .1بررسی تاویل از دیدگاه سید مرتضی(ره)
سید مرتضی(ره) در آیه  7سوره آل عمران ،ابتدا محل نزاع را مشخص کرده و سپس به بررسی آن پرداخته
ا ست .ای شان برای تف سیر آیه ،پس از ذکر نظرات مختلف ،دیدگاه خود را با ذکر این سوال که اگر سؤال
شود درباره قول خدای تعالی« :فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ
ب»
َّاســـخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَن َّا ب ِهِ ک ُلٌّ مِنْ عِن ْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا ال ْأَلْبا ِ
ما یَعْلَمُ ت َأْوِیل َهُ إِالَّ الل َّهُ وَ الر ِ
جواب میدهد.
.1-1

تحلیل ادبی تفسیر سید مرتضی(ره)

روشــن اســت یک محقق باید برای فهم مراد هر آیه ،ابتدا وا گان آن را مورد مداقه قرار دهد و ســپس به
تحلیل و بررسی متون تفسیری که درباره آیه صحبت شده ،بپردازد .پژوهش حاضر نیز برخی از نکات ادبی
در آیه را به شرح ذیل بیان کرده و دیدگاه سید مرتضی(ره) را طبق آن مورد بررسی قرار داده است.
 )1نقش «واو» در تاویل
در آیه  7سوره مبارکه آل عمران« ،واو» از دیرباز محل نزاع خیلی از مفسران بوده و برای نمونه به برخی از
نظرات به شرح ذیل اشاره میشود
 .1-1-1عاطفه

تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه  7سوره آل عمران با رویکرد ادبی و کالمی

تاویل قرآن از علی اکبر بابایی ،حقیقت تاویل قرآن از محمد هادی معرفت ،تفسیر و تاویل از ایرج صراف،

در آیه مذکور ،بحث اصلی آن «واو» در جمله «وَ الرَّا ِسخُونَ فِی الْعِلْمِ  »...است که موافقان و مخالفانی دارد.
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دوفصلنامه
بیت(ع) اختصاص دارد(زمخشری1407 ،ق337 /1 :؛ ابن عاشور1420 ،ق14 /3 :؛ قرطبی1364 ،ش9 /4 :؛
آلوســی1415 ،ق77 /2 :؛ حویزی1415 ،ق )318 -315 /1 :ســید مرتضــی(ره) نیز در وجه اول کالمشــان
چنین میگوید:
«الراسخون فی العلم» به اسم «اهلل» معطوف شده ،گویی خداوند گفته« :وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّا ِسخُو َن
فِی الْعِلْمِ» یعنی تاویل متشــابهات را جز خداوند و راســخان در علم کســی نمیداند.و درواقع با علمی که
دارند ،خداوند آنها را با اســم خود معطوف کرده اســت «.الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ» .پس قول خداوند در اینجا
«یقولون آمنا به» حال میباشــد و معنی آن یعنی اینکه میدانند و قائل به این هســتند که «آمنابه کل من عند
ربنا» و این نهایت مدحی ا ست که آنها برای خداوند دارند؛ بخاطر اینکه آن را به قلب خود شان دان ستند و
با مدح و وصفی که با صداقت به زبان میآوردند ،واجب خود را اداء کردهاند (.سید مرتضی(ره)1373 ،ش:
)418 /1

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ایشان دلیلی که دال برعطف بودن واو میباشد را برای آن شاهد مثال «الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ» میآورد .برطبق
این تأویل ،ابتدایی برای آن نی ست ،یعنی جمله استینافیه نی ست و جایزاست .هم چنین که راسخین ،عطف
به ماقبل با شد و اثبات علم به مت شابه در قول خدای متعال «الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ» جمله ا ستینافیه با شد و
حرف عطفی وجود نداشته باشد ،همانگونه که درآیه  22سوره کهفَ « ،سیَقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُم» حرف
عطفی وجود ندارد و مانند آن که جمله دوم بر جمله اول التباس شـــده یعنی جایگزین جمله اول شـــده،
بخاطر همین از حرف عطف ،بینیازمی شود و اگر به و سیله حرف عطف ،عطف می شد بهتر بود(.همان).
درنتیجه ای شان با ذکر جمله«الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ» و آیه « َسیَقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُم» قائل به عاطفه بودن
«واو» در آیه است و تاویل متشابهات را طبق این نظر ،راسخان در علم نیز میدانند.
 .1-1-2استیناف
سید مرتضی دیدگاه دومی را نیز در خصوص «استیناف» بیان کرده و به نقد آن پرداخته است:
برخی بر این باورند در آیه «وَ الرَّا ِسخُونَ فِی الْعِلْم» ،جمله استینافیه است و معطوف به جمله قبل نمیباشد
و مراد از تأویل به این جواب ،به این دلیل است که تأویل نامیده شد .قائلین به مستانفه بودن «واو» در این
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آیه ،بر این باور هستند که علم راس فقط مخصوص خداوند است و تاویل متشابهات را جز خداوند کسی
(جصاص1405 ،ق 280/2 :؛ فخررازی1420 ،ق137 /7 :؛ ابن انباری1362 ،ش191 /1 :؛ قرشی1375 ،ش:
.)13 /2
خدای تعالی فرمود « :هَلْ یَنْظُرُونَ إِالَّ تَأْوِیلَهُ یَوْمَ یَأْتِی تَأْوِیلُه» اعراف 53/و مراد ازاین آیه ،این اســـت که
تأویل ،محال نی ست و متأوَل ،چیزی ا ست که علما به آن علم ندارند و فقط خداوند به آن علم دارد .مانند
وقت روزقیامت ،مقادیر ثواب و عقاب ،وصف حساب ،تعیین صغائر و ...پس گویی خداوند گفته است :و
تأویل آن را کامال نمیدانند و فقط خداوند متعال ،همانگونه که ذکر شـــد ،میداند .و علما میگویند به آن
ایمان آوردیم(.همان)
ســید مرتضــی با ذکر و نقد نظر جبایی در این خصــوص ،چنین میآورد که« :ابو علی جبائی این وجه را
اختیار کرده و وجه اول را ضعیف شمرده میگوید :را سخین درعلم میگویند «یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْ ِد
رَبِّنا» که داللت بر ت سلیم شدن آنها میکند؛ چرا که آنها تأویل مت شابه را نمیدانند ،آنگونه که تأویل محکم
را میدانند .اگر خبر از قیامت و تمییز بین کبائر و صــغائر ،از تأویل قرآن باشــد ،اینها خبری اســت که خدا
داده است و راسخان در علم آن را نمیدانند»(.همان)
در رد جواب جبایی میگوید :در واقع ،مراد آن چیزی که ذکر شد نیست ،چراکه هیچ مانعی ندارد که علما
با علمی که به متشابه دارند ،بگویند«آمنا به»-به آن ایمان آوردیم -به آن صورتی که ذکر کردیم .پس چطور
ممکن ا ست این را گفته با شند ،مگر اینکه علم ندا شته با شند و منکر این نی ستیم که ان سان به آن چیزی که
ایمان دارد و طبق علمی که دارد ،آنرا به زبان بیاورد .پس قول خدای تعالی «و به درســتی که آن چیزی که
ازتأویل قرآن ذکرکردیم» ،اگر آن چیزی که در مورد تأویل قرآن گفته شـد ،به معنی تسـلیم باشـد ،نه فایده
دارد و نه معنی .و اگر معنی «آمنا به» ،حمل براین با شد که :معنی مت شابه و فایده آن را(ک سی) جزخدا نمی
داند ،پس باید علما درآن دخول داشته باشند .و ممکن نیست که بگوید :حمل تأویل بر متأول ،آشکارتر از

تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه  7سوره آل عمران با رویکرد ادبی و کالمی

نمیداند و را سخان در علم ک سانی ه ستند که علیرغم علم ندا شتن شان به مت شابهات ،به آن ایمان دارند

حمل آن(تأویل) ،بر معنی و فائده باشد ،چرا که این امر برعکس میباشد و بلکه حمل آن برمعنی آشکارتر،

دوره سوم

واستعمال آن ،بیشتر می باشد و به حقیقت نزدیکتر است(.همان)

شماره 4
بهار و تابستان 99

21

دوفصلنامه
در ادامه ایشــان نظر خود را اینچنین بیان میکند :بهتراســت مراد از «تأویلَهُ» همان مرادی باشــد که«تأویلِ ِه»
ا ست و دان ستیم که ک سانی که در قلبهای شان مرض ا ست ،تبعیت میکنند .از آن چیزی که خالف معنای
آیه اســت و آن چیزی که تأویل آیه اســت را نمیخواهند(آن چیزی که خودشــان برداشــت می کنند را
میخواهند تأویل کنند) پس وجه اول ،ارجح است(.همان) .ایشان نظر جبایی را صِرف حالیه دانستن جمله
«یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ» جواب میدهد و مراد از تاویل را که خبر از قیامت و تمییز بین کبائر و صـــغائر ،ازتأویل
قرآن با شد را ،پذیرفته ا ست و ردی بر این جمله نیاورده ا ست و اینجا ست که سید مرت ضی «تاویل» را
معنای خالف ظاهر آیه میداند و بر این باور ا ست که را سخان در علم ،معنی ا صلی آن کالم را میدانند و
غیر راسخان در علم ،اگر دست به تاویل زنند ،قلبشان مریض است.
.1-2

نقش «إلّا» در تاویل

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

تق سیم ح صر به حقیقی و ا ضافی بر پایه معنایی ا ست که برای آیه اخذ می شود ،اگر ادعا ب شود ،ح صر
مح صور در مح صور فیه ا ست ،ح صر حقیقی می شود و اگر ادعا شود ،ح صر در مح صور فیه مح صور
نیست ،حضر اضافی به شمار میآید.
 .1-2-1حصر حقیقی
ســیاق آیه مورد بحث نشــان می دهد که تقســیمی میان مخاطبان قرآن صــورت گرفته اســت؛ یک گروه
ک سانیاند که زیغ در دل شان ا ست و آنان ک سانی ه ستند که دنبال تأویل مت شابهاتاند و گروه دیگر ک سانی
میباشــند که راســ در علماند و آنان کســانیاند که دنبال تأویل متشــابهات نیســتند؛ بلکه فقط ایمان به
متشـــابهات دارند؛ چرا که تأویل متشـــابهات را فقط خدا میداند .با این معنا باید گفت که حصـــر در آیه
حقیقی است و «واو» در «وَ الرَّا ِسخُونَ فِی الْعِلْمِ» عطف به «فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ» زیغ است؛ نه عطف
ســاعَةِ أَیَّا َن
َســئَلُونَکَ عَنِ ال َّ
به اهلل .از این رو ،تأویل متشــابهات را فقط خدا میداند .با این اســتدالل ،آیه «ی ْ
مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی»(اعراف187/؛ نازعات )42/دلیل محکمی برای این مدعا محسوب میشود.
حال آنکه از ظاهر کالم سید مرت ضی(ره) پیدا ا ست که اگر «واو» در آیه ا ستیناف با شد« ،اال» نیز حقیقی
ا ست .او در ادمه ،نظر جبایی را اینگونه بیان میکند :را سخین درعلم میگویند «یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْ ِد
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رَبِّنا» که داللت بر تسلیم شدن آن ها میکند؛ چراکه آنها تأویل متشابه را نمیدانند ،آنگونه که تأویل محکم
صـرف حالیه دانسـتن جمله « یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ»
اسـت و راسـخان در علم آن را نمیدانند .وی نظر جبایی را ِ
جواب میدهد که استیناف بودن «واو» ،نقش مهمی در حقیقی بودن حصر در آیه دارد.
 .1-2-2حصر اضافی
عالّمه طباطبایی و آیت اهلل جوادی آملی از جمله مفســرانی هســتند که حصــر در آیه را اضــافی میدانند و
عالمه در پا س این ا شکال که اگر «واو» ا ستینافی با شد ،با جمله «وما یَعلَمُ تَأویلَهُ إالَّ اهلل» مطلب تمام می
شود و طبق ظاهر ح صر ،جز خدا به تأویل قرآن آگاه نی ست ،با اینکه عترت طاهره(ع) به یقین تأویل قرآن
ت
را می دانند ،میفرمایند که ظاهراً این ح صر ،ا ضافی ا ست نه حقیقی؛ مانند «قُل الیَعلَمُ مَن فِی ال َّسمَاوَا ِ
واألرضِ الغَیبَ إالَّ اهلل» که علم غیب را در انح صار خدای سبحان می داند؛ ولی آیه «عَالِمُ الغَیبِ فَال یُظ ِه ُر
عَلی غَیبِهِ أحَدا إال ّمَنِ ارتَ ضی مِن رَ سولٍ فَإنَّهُ یَ سلُکُ مِن بَینِ یَدَیهِ ومِن خَلفِهِ رَ صَ دا»(جن .)27-26/بیانگر
آن اســــت کــه خــداونــد متعــال طبق روایــات معصـــومین(ع) ،علم غیــب را منحصـــر بــه خود
نمیداند(.طباطبایی1374،ش)43 /3 ،و همچنین «تِلکَ مِن أنباءِ الغَیبِ نوحیها إلَیک» حصر آن را میشکنند.
این موارد می توانند مُقَیِّد یا حاکم بر آن اطالق باشـــند؛ یا «خاص» آن عام به شـــمار آیند(.جوادی آملی،
1394ش)187 /13 ،
درواقع غیب بر دو گونه ا ست :نوعى که مخ صوص خداوند ا ست و نوعى که به انبیا و فر شتگان و امامان
مع صوم داده مى شود .در این خ صوص ،امام ر ضا(ع) با ا ستناد به آیه «إِلَّا مَنِ ارْتَ ضى مِنْ رَ سُ ولٍ» فرمودند:
« فَرَ سُولُ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مُرْتَ ضَى وَ نَحْنُ وَرَثَةُ ذَلِکَ الرَّ سُولِ الَّذِی أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَیْبِهِ فَعَلِمْنَا مَا کَا َن
وَ مَا یَکُونُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَة»(مجلسی1403،ق )75 /49 ،از این رو راسخان در علم ائمه(ع) هستند و روایات،
دلیلی محکمی برای این ادعا هســـتند(.اکبرنژاد ،محمدی1390 ،ش .)64-35 :در نتیجه مراد از آیاتى که
مىگویند ،علم به غیب مخصـــوص خداســـت ،نوع اول آن و آیاتى که مىگویند ،علم غیب را دیگران
مىدانند ،نوع دوم است .از این رو در آیه مذکور با وجود اثبات استیناف بودن«واو» و اضافی بودن «اال» در
آیه ن شان می دهد که را سخان در علم که طبق روایات که همان ائمه اطهار(ع) ه ستند ،برخی از علوم غیب

تحلیل دیدگاه سید مرتضی(ره) پیرامون آگاهان به تاویل بر اساس آیه  7سوره آل عمران با رویکرد ادبی و کالمی

رامیدانند .اگر خبر از قیامت و تمییز بین کبائر و صغائر ،ازتأویل قرآن با شد ،اینها خبری ا ست که خدا داده

دوره سوم
شماره 4
بهار و تابستان 99

23

دوفصلنامه
را به اذن پروردگار میدانند .در واقع سید مرت ضی(ره) از این جنبه ادبی در جواب نظر جبایی ،غافل مانده
است.
 .1-3نقش ضمیر«ه» در «مایعلم تاویله»
برخی از مف سران ضمیر«ه» در «تاویله» را به کتاب بر میگردانند(قمى1363 ،ش96 /1 ،؛ عیا شى1380 ،ق،
164 /1؛ نمونه1371 ،ش )440 /2 ،و بر این باور هستند که خداوند و راسخان در علم ،اسرار این آیات را
مىدانند و براى مردم تشــریح مىکنند ،آنها با توجه به علم وســیعشــان ،آیات متشــابه را مانند آیات محکم
درک مىکنند و به همین دلیل در مقابل همه تســلیماند و مىگویند :همه آیات از طرف پروردگار ما اســت،
چه اینکه همه آنها اعم از محکم و متشابه در پرتو علم و دانش آنان روشن است و به متن آیه ،چنین استناد
میکنند « :یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا» به این ترتیب رســوخ در علم ســبب مىشــود که انســان هر چه
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بیشتر از اسرار قرآن آگاه گردد .در این حالت راسخان در علم به محکمات و متشابهات قرآن علم دارند و
برخی علوم غیبی که فراتر از آیات قرآن است را شامل نمیشود.
برخی دیگر نیز آن را به متشــابهات بر میگرداند(مقاتل بن ســلیمان1423 ،ش264 /1 ،؛ تســترى1423 ،ق:
46؛ سمرقندى1416 ،ق195 /1 :؛ جصاص1405 ،ق283 /2 :؛ طوسى ،بیتا400/2 :؛ طباطبایى1374 ،ش3 ،
 )42 /عالمه طباطبایی میگوید :از ظاهر کالم بر مىآید که ضمیر«تاویله تاویلش» تنها به متشابه برمىگردد،
براى اینکه نزدیکترین مرجع اسـت و همیشـه ضـمیر به نزدیکترین مرجع برمىگردد؛ هم چنان که ظاهر
کلمه «تاویل» در جمله«ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ» نیز همین ا ست .الزم به ذکر ا ست که صرف برگ شتن ضمیر به کلمه
«مت شابه» م ستلزم این نی ست که تاویل هم تنها از آن مت شابه با شد ،و آیات محکمات تاویل ندا شته با شند،
ممکن هم ه ست که ضمیر «تاویله« را به کلمه «کتاب» برگردانیم ،هم چنان که ضمیر در جمله« :ما تَ شابَ َه
مِنْهُ» به همه کتاب برمىگردد.
این نظر جامعتر است و با ادبیات عرب نیز سازگارتر است و طبق این دیدگاه ،راسخان در علم ،نه تنها به
محکم و مت شابهات قرآن معتقد ه ستند بلکه برخی از علوم غیب را که قبال ا شاره شد را نیز آگاه ه ستند.
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سید مرت ضی نیز در وجه اول و ذیل عاطفه بودن «واو» بر این باور ا ست که ضمیر«ه» در آیه به مت شابهات

 .2بررسی کالمی دیدگاه
سید مرت ضی(ره) نظر سومی هم برای این آیه بیان میکند و میگوید :ممکن ا ست وجه سومی هم دا شته
باشد که آنرا ذکر نکردهاند .اگر قول خدای تعالی «وَ الرَّا ِسخُونَ فِی الْعِلْمِ» مستأنف باشد و معطوف نباشد و
معنی این باشــد :تأویل متشــابه را همانگونه که هســت ،نمیدانند ،بلکه فقط خدا تاویل متشــابه را به طور
تفصــیل و مشــخص و معین میداند؛ این نظر صــحیح اســت ،چرا که متشــابهات ،وجوه مختلفی را حمل
میکند و برای مطابقت با حق ،بنابر ادله عقلی ،تمام تأویالت را ذکر میکنند و به مراد اصــلی خداوند نظر
قطعی نمیدهند .چرا که کسی که ملزم به آن است ،آن چیزی که مخالف ادله خودش هست را نمیخواهد
برداشــت کند ،بلکه میخواهند بعضــی از وجوه مذکور که قابل تأویل و موافق با حق باشــد را ذکر کنند و
تکلیف ما نیست که چیزی که مراد است را بگوئیم واین مثل گمراهی و هدایت کسانی است که احتماالت
زیادی را در مورد آنها میگوئیم .از آنها چیزی ه ست که مخالف حق ه ستند که خداوند آن را نمیخواهد
و وجوه دیگر ،چیزی هســت که مطابق با حق اســت .پس در جمله گفته میشــود آن چیزی که یک مراد
دا شته با شد و نه اینکه همین مراد را بخواهد بگوید یا مت شابه آن را.به در ستی که زیادی بردا شتها از آیه،
احتماالت زیادی را درپی دارد و اگر برداشــتهایی که از آیه میکنیم ،کم باشــد به یک احتمال صــحیح،
اختصاص پیدا میکند و به غیر از آن احتمالی که در آیه هست ،احتمال دیگری برداشت نمیشود(.همان)
در یک نگاه کلی میتوان دریافت به دو دلیل ،نظر نهایی سید مرت ضی(ره) همین قول محتمل یا وجه سوم
است:
اوال :برخی بر این باور ه ستند که سید مرت ضی(ره) چون وجه اول را ارجح دان سته ا ست ،در نتیجه نظر
ایشان همان عاطفه بودن «واو» است .اما میتوان چنین برداشت کرد که پس از نظر اول و دوم که بیان شد
و استدالل هایی که طبق آیات به آن اشاره شده است ،ارجحیت وجه اول به دوم ،مد نظر سید مرتضی(ره)
بوده اســت؛ چرا که بررســی جمله «یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا» را در رد نظر جبایی میآورد و این در
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حالی است که یک نظر احتمالی نیز میآورد و اگر وجه اول را ارجح میدانست ،باید پس از ذکر وجه سوم
بیان میکرد ،حال آن که بر همه آشــکار اســت که یک محقق و صــاحب نظر معموال نظر نهایی خود را در
پایان کار میآورد.
ثانیا :با توجه به دیدگاه کالمی ســید مرتضــی(ره) و نظر ایشــان در خصــوص علم امام(ع) در آثارشــان،
مشخص است که وجه سوم با دیدگاه عقلی ایشان سازگارتر است .چنانچه قبال ذکر شد سیدمرتضی(ره)
اســتیناف را در نظر جبایی ،حقیقی در نظر گرفته اســت و در این صــورت این وجه ســوم با آیه مذکور
ت
سازگارتر ا ست) :یَ سْ ئَلُونَکَ عَنِ ال سَّ اعَةِ أَیَّانَ مُرْ ساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی ال یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِالَّ هُوَ ثَقُلَ ْ
َســئَلُونَکَ کَأَنَّکَ حَفِیٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لکِنَّ أَکْثَ َر
الســماواتِ وَ الْأَرْضِ ال تَأْتِیکُمْ إِالَّ بَغْتَةً ی ْ
فِی َّ
النَّاسِ ال یَعْلَمُون((اعراف .)187/ترجمه( :همواره درباره قیامت از تو مىپرسند که وقوع آن چه وقت است؟
بگو :دانش آن فقط نزد پروردگار من اســـت ،غیر او آن را در وقت معینش آشـــکار نمىکند؛ [تحملِ این

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

حادثه عظیم و هولناک ]،بر آسمانها و زمین سنگین و دشوار است ،جز به طور ناگهانى بر شما نمىآید .آن
گونه از تو مىپر سند که گویا تو از وقت وقوعش به شدت کنجکاوى کردهاى [و کاملًا از آن آگاهى] ،بگو:
دانش آن فقط نزد خدا ست ،ولى بی شتر مردم نمىدانند [که این دانش ،مخ صوص به خدا و فقط در اختیار
اوست).
شکی نیست که در آیه شریفه ،علم به قیامت را فقط پروردگار از آن آگاه است و حتی اولیاء و انبیای الهی
از این علم آگاهی ندارند و اکثر مفســران نیز بر این باور هســتند( .طبرســی1375 ،ش429 /2 :؛ ابن کثیر،
1419ق )468 /3 :چرا که علم به زمان وقوع قیامت ،از غیبهایى است که مختص به خداى تعالى است و
کســى جز خدا از آن اطالعى ندارد و بطور کلى هیچ دلیلى در تعیین وقت و حدس وقوع آن نیســت ،پس
قیامت بر پا نمى شود مگر ناگهانى و در این بیان با ذکر بع ضى از او صاف قیامت به حقیقت آن ا شاره شده
است (طباطبایی1375 ،ش .)482 /8 :در خصوص ضرورت ندانستن علم به قیامت نیز چنین آمده است که
عدم آگاهى از وقوع رســتاخیز به ضــمیمه ناگهانى بودن و با توجه به عظمت ابعاد آن ســبب مىشــود که
هیچگاه مردم قیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن باشـــند ،به این ترتیب خود را براى نجات در آن

26

آماده سازند و این عدم آگاهى اثر مثبت و رو شنى در تربیت نفوس و توجه آنها به م سئولیتها و پرهیز از

در آیهای دیگرنیز ،خداوند متعال میفرماید« :یَ سْ ئَلُونَکَ عَنِ ال سَّ اعَةِ أَیَّانَ مُرْ ساها* فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِکْراها*إِلى
رَبِّکَ مُنْتَهاها* إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَخْ شاها» (نازعات)45-42/؛ ترجمه :همواره ازتو درباره قیامت مىپر سند
که در چه زمانى واقع مىشود * تو از بسیار یاد کردنش [و سخن گفتن درباره آن] چه به دست مىآورى*
نهایتش به سوى پروردگار توست [کیفیت برپا شدن و زمان وقوع و اوصافش را ک سى جز خدا نمىداند].
* وظیفه تو فقط بیم دادن کسانى است که همواره از آن مىترسند.
این آیه تاکید و تایید آیه قبل ا ست و لفظ «ی سئلونک» در هر دو آیه دلیل بر این ا ست که منکران قیامت،
ت
مکررا در خصوص قیامت پرسیدهاند و خداوند علم به آن را مختص خود دانسته است .و جمله «فِیمَ أَنْ َ
مِنْ ذِکْراها» نیز به این معنا اســت که تو از یادآورى بســیار قیامت در چه هســتى؟ یعنى از اینکه به وســیله
کثرت ذکر از تاری آن آگاه شــوى چه چیز بدســت مىآورى؟ و خالصــه تو با کثرت ذکر قیامت علم به
تاری آن نمىیابى(.طباطبایی1374 ،ش )317 /20 :همچنین «إِلى رَبِّکَ مُنْتَهاها» ناظر به این اســت که« :الى
امر ربّک منتهى امرها» امر برپایی قیامت مختص پروردگار است؛ زیرا نهایت امر به ذکر و اوصاف قیامت را
حتی پیامبر(ص) از آن آگاه نی ست(،طبر سی ،بیتا ،ج ،26ص )290چرا که در جمله «ما انت فی شیء من
علمها و ذکرها» خداوند متعال بیان میدارد که ای پیامبر ،تو چیزى از آن ر ستاخیز نمىدانى و آنچه مربوط
به پیغمبرى تو اســـت با این مطلب وابســـتگى ندارد چون تو جز دســـتور بدعوت مردم چیزى ندارى و
نمیدانى(.عاملی1360 ،ش .)476 /8 :در نتیجه طبق آیات شـــریفه میتوان چنین دریافت که علم قیامت از
جمله علومی ا ست که پیامبران و امامان از آن آگاه نی ستند و ح صر«انما» در آیات مبین حقیقی بودن ح صر
است و اختصاص این علم را فقط به خداوند میداند والغیر.
حال آنکه سید مرت ضی(ره) که تاویل را معنی مت شابه میداند ،چرا که قبال نیز بیان شد ،ضمیر«ه» در «یعلم
ما تاویله» را به «مت شابهات» برگردانده ا ست .با ا ستیناف دان ستن «واو» تاویل قیامت و وقت روز قیامت،
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گناه خواهد داشت (مکارم شیرازی1371 ،ش.)43 /7 :

مقادیر ثواب و عقاب ،وصــف حســاب ،تعیین صــغائر و ...را کســی جز خداوند متعال نمیداند و با نظر
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دوفصلنامه
سید مرت ضی در کتاب «ال شافی فی االمامه» در خ صوص محدوده علم امام چنین آورده ا ست « :انا اوجبنا
کونه کذلک حیث کان رئیســـاً فیها وحاکماً فى جمیعها ومقدما على الناس کلهم ولم نوجب ان یکون عالم ًا
بما التعلق له باالحکام الشرعیه وال بما لیس هو بمتقدم فیه ...فاما ما یقع من ارباب الصنایع فی المشاجرات
والترافع فیها الى االمام فتکلیف االمام ان یرجع ذلک الى الخبر فی ما یصـــح ع نده من قول اهل الخبر ...
وکذلک القول فی قیم المتلفات واروش الجنایات وفی ا صحابنا من قال انه یعلم اروش الجنایات بالنص من
اللّه تعالى ورووا فى ذلک اخباراً(».سید مرتضی(ره) ،بیتا.)29 /2 :
ما محدوده آگاهى امام را در حوزه اى دانستیم که امام در آن مقوله ریاست دارد و حکومت و داورى آن بر
عهده او ست .امّا در م سائلى که ربطى به احکام دینى پیدا نمىکند و نیز به حکومت و حق تقدم وى ربطى
ندارد آگاهى امام را الزم نمى دانیم ...واما در مواردى که صاحبان صنایع م شاجرهاى را به مح ضر امام برند
وظیفه امام آن است که آن مسأله را به اهل خبره ارجاع دهد ...و در ارزشگذارى اشیاى تلف شده و تعیین

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ما به التفات اشیاء ناقص گشته با قیمت سالم نیز همان دیدگاه را داریم که امام داورى اهل خبره را معیار و
مالک قرار دهد .البته در میان عالمان شــیعى عدهاى معتقد اند که امام از طریق تعلیم خداوند ارش جنایات
را مىداند و روایاتى را در این زمینه نقل کردهاند.
در نتیجه ایشان تحت تاثیر استاد خود شی مفید(مفید1414 ،ق )80- 67 :قرار گرفته و علم امام را محدود
به م سائل سیا سی و دینی میداند و غیر از این م سائل را از محدوده علم امام(ع) خارج میداند ،از این رو
علم به قیامت و تاویل آن نیز میتواند خارج از محدوده دین و حکومتداری باشـــد و با در نظر گرفتن
«واو» استیناف ،این علم و تاویل آن فقط مخصوص خداوند است .سید مرتضی(ره) در باطن کالم خود و
در آثار کالمی شان قائل به ا ستیناف بودن «واو» و ح صر حقیقی «اال» در «وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّه» میبا شد.
چرا که در جمله آخر متن کتاب «الشــافی فی االمامه» نیز بیان میکند که « :وکذلک القول فی قیم المتلفات
واروش الجنایات وفی اصـــحابنا من قال انه یعلم اروش الجنایات بالنص من الل ّه تعالى ورووا فى ذلک
اخباراً».
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نتیجهگیری:

ضمیر«ه» در تاویله پرداخته شده ا ست و ابتدا نظر سید مر ت ضی(ره) بر این ا ست که با ذکر جمله«الْعِلْ ِم
یَقُولُونَ آمَن َّا ب ِهِ» و آیه « َســـیَقُولُونَ ثَالث َةٌ رابِعُهُمْ کَلْبُهُم» قائل به عاطفه بودن «واو» در آیه اســـت و تاویل
مت شابهات را طبق این نظر را سخان در علم نیز میداند و سپس در رد نظر جبایی مراد از تاویل را که خبر
از قیامت و تمییز بین کبائر وصغائر ،از تأویل قرآن باشد را پذیرفته است و ایشان «تاویل» را معنای خالف
ظاهر آیه میداند .سید مرتضی(ره) در وجه استیناف بودن «واو» نظر خود را اینگونه بیان میکند که راسخان
در علم ،معنی ا صلی آن کالم را میدانند و غیر را سخان در علم اگر د ست به تاویل زنند ،قلب شان مریض
است .از ظاهر کالم سید مرتضی آشکار است که «اال» در آیه را به صورت کلی حصر حقیقی دانسته است
و توجهی به اضــافی بودن حصــر در آیه نداشــته و ایشــان نیز ضــمیر«ه» در تاویله را متشــابهات در نظر
گرفتهاســت و با این رویکرد ،علم به متشــابهات را در صــورت اســتیناف بودن «واو» ،فقط خداوند متعال
میداند .نظر ســـومی که ایشـــان در تفســـیر خود بیان میکند ،به مراتب با دیگر آثار علمی و دیدگاههای
کالمیشان سازگارتر است.
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از آنچه که گذشــت به دســت میآید ،در پژوهش حاضــر به تحلیل ادبی تفســیر آیه به نقش«واو»؛ «اال» و
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