دوفصلنامه
معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی
فاطمه

دسترنج1

چکیده
تحلیل معنایی وا گان و شناخت روابط مفهومی بین آنها ،یکی از راههای دستیابی به دقایق معناست ،این
امر در رابطه با قرآن کریم که از سطوح معنایی متعددی برخوردار است و چینش وا گان آن در نهایت
انسجام بوده ضرورتی ویژه می یابد .در این پژوهش ،معنای وا ه تأویل برحسب روابط معنایی میان آیات
قرآن ،با روش تحلیلی و توصیفی بررسی گردید .نتایج پژوهش حاکی از آن است که در پرتو شناخت روابط

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

مفهومی این وا ه و بسامد باالی همنشینی « تأویل» و «علم» نظامی تصویری ،نمایان میشود که موجی از
تفکر را میآفریند .محورهای چندگانهای که وا ه « تأویل » در آن استعمال شده تصویرگر نظامی که ناظر به
تحقق حقائق عینی است .این وا ه عالوه بر داشتن رابطه همنشینی با إتیان و علم ،نوعی هم معنایی نیز با
وا گان مذکور دارد .تقابل معنایی این وا ه نیز حاکی از وجود نوعی بار عاطفی در آن است که ضرورت
علم لدنّی جهت درک حقیقت تأویل را به نوعی تأکید میکند.
کلیدواژهها :تأویل ،روابط مفهومی ،معناشناسی

 ۱دکترای تخصصی -استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
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-1مقدمه
روابط و پیوندهای مفهومی در علم زبانشناسی ،ابزار و روشی است که به واسطة آن ،مفهوم نهفته در متن،
بهتر فهمیده می شود .با توجّه به آنکه معانی برخی وا گان قرآن در گذر زمان ،تطوّر معنایی یافته و یا تحت
تأثیر دیدگاههای کالمی و غیر کالمی دچار ابهام شده رویکرد معناشناسی و توجه به روابط مفهومی در
پژوهشهای قرآنی با ارائه راهکارهایی نظاممند در تعریف دقیق مفاهیم مورد مطالعه ،موثر بوده و الیههای
جدیدی از معنا را کشف و زمینة شناخت معنای وا گان را فارغ از پیشفرضهای کالمی و غیر کالمی فراهم

وا ه «تأویل» از مفاهیم مهم قرآنی و نیز اصطالحی است که ماهیتی چند تباری دارد و مرتبط با فهم و تفسیر
نصوص است .از آنجا که اصلیترین بحث در تفسیر ،نوع مواجهه ماتن با متن است ،تاویل همواره از
دغدغه های مهم اندیشوران مسلمان بوده است زیرا دین اسالم مبتنی بر متون کتاب و سنّت است و تفسیر و
تأویل از ابزارهای مهم ،در فهم متون مقدس است .از اینرو ،تأویل ،نزد قدما ،مرادف با تفسیر بوده و گویا
بر این اساس ،طبری تفسیر خود را «جامع البیان عن تأویل آی القرآن» نام نهاده و در طلیعة تبیین آیات،
کاربست عبارت «الکالم فی تأویل اآلی» مشهود است .به طور کلی ،کلمة «تأویل» در مورد کتابهای الهی،
بیش از موارد دیگر استعمال شده و علی رغم مطالعات گسترده و اهتمام اندیشمندان مسلمان به مبحث
«تأویل» و اعتبار معرفتی آن ،نوعی نابسامانی و ابهام در این زمینه وجود دارد که موجب بسیاری از سوء
فهمها گردیده است .کاربست تأویل در وجوه مختلف در قرآن و روایات ،سبب مناقشات علمی و طرح آراء

معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

میآورد.

متفاوت ،به ویژه از حیث معنا و فهم درونی آیات قرآن در برابر معنا و فهم ظاهری شده است .ارتباط و
پیوند مفهومی ،تفسیر و تأویل و مباحث و مسائلی که در خوانش قرآنی این وا ه ،مطرح است ،پژوهش و
بررسی وا تأویل و معناشناسی آن را ضروری میسازد .لذا این پژوهش درصدد است با روش معناشناسی
توصیفی و بر اساس مکتب بُ ن ،ضمن تعیین هسته معنایی وا ه به بررسی توصیفی و تبیین جایگاه معنایی
تأویل در نظام وا گانی قرآن بپردازد و با ارائه مؤلفههای معنایی این وا ه ،به این سؤاالت پاس دهد که وا ه
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« تأویل » در کاربرد وحیانی در ارتباط با کدام وا هها استعمال شده؟ و سطوح و الیههای مختلف معنایی
این وا ه در قرآن کریم کدام است؟ در رابطه با پیشینة بحث ،الزم به ذکر است اگر چه کتابها ،مقاالت و
پایان نامههایی مانند« :بررسی روابط مفهومی در وا گان قرآن کریم» اثر مینا طاهری ،دانشگاه پیام نور ،به
تحلیل آماری درصد بسامد روابط مفهومی به کار رفته در بین وا گان قرآن به تفکیک سورهها پرداختهاند و
مقاالت متعددی در موضوع تأویل و مباحث پیرامونی آن نوشته شده است مانند مقاله «معناشناسی تأویل
قرآن در پرتو معناشناسی تأویل حدیث» ،نوشته احمد عابدی ،مجله صحیفه مبین؛ «اهلبیت علیهالسالم و
تأویل قرآن» ،نوشته سید حسین تقوی ،مجله معرفت؛ «تأویل قرآن در منظر اهلبیت علیهالسالم» ،نوشته
حمید آگاه ،مجله پژوهشهای قرآنی؛ .حال آنکه این نوشتار با رویکرد معناشناسی و توجه به روابط مفهومی
به بررسی این وا ه میپردازد.
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-2بررسی مؤلفههای معنایی تأویل
یکی از روشهای مطالعه مفاهیم ،توصیف مفاهیم بر حسب مجموعهای ازمؤلفههای معنایی یا شرایط الزم
وکافی1است .مؤلفههای معنایی ،ویژگیهایی هستند که مفهوم وا هها را تشکیل میدهند و وجوه اشتراک و
افتراق مفاهیم را نشان میدهند( .صفوی )71 :1390،شرایطی که باید در نظر گرفته شوند تا مفهومی دانسته
شود ،شرایط الزم به حساب می آیند و اگر بتوانند آن مفهوم را از سایر مفاهیم متمایز سازند ،شرایط کافی
تلقی خواهند شد .تحلیل معنا از طریق مؤلفههای معنایی در بررسی روابط مفهومی ،کاربرد فراوان دارد
( پالمر 147 :1391،؛ صفوی)280 :1390 ،
بررسی مفهوم « تأویل» در ارتباط با سایر مفاهیم نزدیک به آن و نیز مفاهیم متقابل آن ،تکمیل کنند تصویر
ساختمان درونی آن است .برای دستیابی به این هدف ،روش تحلیل مفهومی انتخاب شده تا عناصر معنایی
این مفهوم ،روابط میان این عناصر و روابط میان کل این مفهوم با سایر مفاهیمی که به گونهای با آن ارتباط

.necessary and sufficient conditions
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۱

دارند ،مورد کاوش قرار گیرد؛ لذا تصویری که پس از تحلیل مفهومی از مضمون مورد نظر عرضه میشود،
باید از غنای کافی برخوردار باشد تا بتواند در عین وضوح بخشی ،پیچیدگی مفاهیم را نیز نشان دهد.
از این رو برای دستیابی به مراد خداوند ،عالوه بر توجه به معنای وضعی و کاربردی الفاظ در کالم عرب،
ص قرآنی نیز توجه کرد .دامنه فرهنگ لغت و وا هگزینی میتواند یکی از ارکان مهم در
باید به ادبیات خا ّ
مبحث معناشناسی باشد  ،همچنان که توجه به مصادیق و نیز سیاق آیات ،دریچهای برای راهیابی به فرهنگ
و ادبیات قرآن کریم است.
از جمله مهمترین روابط مفهومی در سطح وا گان ،روابط همنشینی ،جانشینی و تقابل معنایی است که در

باید از این روابط استفاده کرد و از سوی دیگر ،به سبب ارتباط وا گان با یکدیگر و اهمیت بررسی آن در
سطح جمله و متن ،سیاق وا ه را نیز واکاوی نمود تا به مؤلفههای معنایی آن دست یافت.
-3واکاوی گسترۀ مفهومی واژۀ «تاویل»
زبان یک نظام به هم پیوسته بوده و رابطه پیوستگی و انسجام بین اجزای یک متن معیار و عنصری مهم در
یافتن مفاهیم موجود در متن است .توجه به روابط معنایی وا گان یک متن منجر به کشف معانی جدید
خواهد شد که فراتر از حوز لغوی است .تحلیل کامل یک متن وابسته به کشف روابط درون متنی وا گان
در کنار یکدیگر است که این روابط درون متنی ،انسجامبخش متن است(.پالمر)13 :1391 ،
بنابراین روابط مفهومی  1،طیفی از روابط است که در نظام معنایی زبان ،میان وا گانی یافت میشوند که
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تحلیل معنایی « تأویل » در قرآن کریم نیز کاربرد دارد .بنابراین برای دستیابی به مفهوم درونی وا تأویل

ممکن است در ابتدا مستقل از هم به نظر برسند اما در عمل ،ارتباط تنگاتنگی میان آن ها وجود دارد .از
اینرو ،الزم است به منظور دستیابی به روابط مفهومی وا «تاویل» ابتدا معنای لغوی آن تبیین شود.
نگاهی تاریخی به مفهوم این وا ه ،مشخص میسازد که گستر مفهومی ریشه وا «تاویل» در قاموسهای
لغت چنین است« :تأویل» مصدر باب «تفعیل» از ماد «أول» است که معنای رجوع و تأدیبکردن برای آن
دوره سوم
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بیان شده است (ازهری .) 437 /15 :1422 ،برخی لغویون با استناد به آیات قرآن ،دو معنای ابتدای امر و
عاقبت و سرانجام کار را نیز برای این وا ه برمیشمرند (ابنفارس160/1 :1404 ،؛ ابنمنظور.)264/1 :1414 ،
جوهری ،تأویل را «تَفسیرُ ما یَ ُؤوّلُ الیه الشیء» معنا کرده است که تفسیر و تبیین یک حقیقت با بیان عاقبت
و سرانجام آن امر (شیء) است( .جوهری ) 632/2 :1404 ،راغب اصفهانی ،تأویل را بهمعنای رجوع به
اصل آن می داند و آن بازگرداندن چیزی به مقصدی است که قصد رسانیدن به آن را دارند ،خواه مقصود باز
گردانیدن علمی یا عملی باشد( .راغب اصفهانی.)99 :1404 ،چنانچه ،در تأویل معنای ظاهری ،مراد گوینده
نیست و معنای اصلی سخن مخفی است و فرد تأویلکننده ،با بیان خود کالم مورد نظر را به اصل خویش
برمیگرداند(طریحى.)312/5 :1362 ،
ابناثیر م عنای دیگری را برای تأویل بیان کرده است که با اصطالحات کالمی و آنچه متکلمان وضع کردهاند

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

یعنی انتقال معنای ظاهری لفظ به معنای غیر ظاهری آن تناسب دارد (ابناثیر)80/1 :1364 ،
به طور کلی در معاجم لغوی ،معانی «مرجع و عاقبت ،سیاستکردن ،تفسیر و تدبیر» برای تأویل ارائه شده
است که در این معانی ،وجه جامعی وجود دارد و آن اینکه اصل در معنای تأویل ،رجوع است که یا به
اعتبار تقدم و سرآغازبودن و یا پایانی و سرانجامبودن و یا حقیقت و مرادبودن است (شاکر .)27 :1381 ،اما
تأویل دراصطالح ،مقابل تفسیر قرار میگیرد .ازجمله تعاریفی که برای تأویل مطرح است ،تفسیر و تبیین
یک حقیقت است با این تفاوت که هر تفسیری تأویل نیست؛ بلکه تفسیر و بیان عاقبت و سرانجام یک امر
را تأویل آن نامیدهاند( .همو .)29 :1376 ،بحثهای بسیاری دربار ارتباط این دو اصطالح با یکدیگر مطرح
میشود .برخی آنها را مترادف میدانند و برخی نیز از عموم و خصوص و تباین آنها سخن گفتهاند (ابوزید،
.)116-117 :1996
همانگونه که مالحظه می شود معنای این وا ه در گذر زمان و نیز کاربرد در متون مختلف ،توسعه معنایی
یافته است؛ با این وجود ،میتوان «بازگرداندن به اصل» را هستة معنایی مشترک این وا ه در تمام لغت نامهها
دانست .کاربرد این وا ه در قرآن به شکل وصفی بوده و ویژگی مشترک تمام موارد استعمالی ،نوعی خفاء
و پوشیدگی و نامعلوم بودن آن برای همگان است.
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-4بررسی روابط همنشینی و جانشینی تأویل
ی «روابط همنشینی» 2و
فردینان دو سوسور1اصول مشخص کننده ساخت درونی زبان را به دو مقوله اصل ِ
«روابط جانشینی»3تقسیم کرد که این امر بعد از وی در زبانشناسی به صورت سنّت ،رایج شده است .نسبت
یا روابط همنشینی پیوند عناصر را در زنجیرهها و جمالت توجیه میکند .این روابط مبتنی بر مجاورت و
ترکیب کلمات و واحدهای زبانی با همدیگر است و در اصل ،روابط موجود میان واحد هایی است که ﻫر
کدام ،از یک مقوله دستوری و مکمل یکدیگر بوده و در یک زنجیره گفتار و جمله ،بر روی یک محور

براساس تداعی کلمات هستند ،و روابط همنشینی ارتباط عناصر را با جانشینهای آنها توصیف میکند و
در اصل ،روابط موجود میان اجزایی است که همگی از مقوله دستوری یکسانی بوده و روی یک محور
عمودی قرار میگیرند و میتوانند به جای یکدیگر بیایند و معنای جمله را تغییر دهند .اما در یک زنجیره
گفتار و جمله ،فقط یکی از آنﻫا انتخاب و بقیه را نفی و طرد میکند و در همان سطح ،واحد معنایی تازه
ای را پدید میآورد (صفوی.)212 :1390 ،
از طریق روابط همنشینی و جانشینی ،مؤلفههای معنایی یک وا ه مشخص میشود .مؤلفههای معنایی یا
«شرایط الزم و کافی» ویژگیهایی هستند که مفهوم وا هها را تشکیل میدهند و وجوه اشتراک و افتراق
مفاهیم را مینمایانند.
وا ه «تأویل» و ساختارهای مختلف آن ،دارای همنشین های متعددی است اما وا گان همنشین اصلی که

معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

افقی در ترکیب با یکدیگر قرار میگیرند و واحدی معنایی را از سطح باالتر تشکیل میدهند .روابط جانشینی

در غالب اشتقاقات این ریشه وا ه دیده میشوند و بسامد باالیی در همنشینی با وا تاویل دارند در اولویت
قرار داشته و اهمیت بیشتری دارند.
.Ferdinand de Saussure
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-4-1واکاوی همنشینهای تأویل در قرآن
هر وا ه – براساس طبیعتِ زنجیروار زبان – به دنبال وا دیگری ظاهر میشود و ارزش معنایی هر عنصر
بر پایة تعامل با عناصر پیشین یا پس از آن مشخص میشود .بر این اساس ،همنشینی رابطة میان عناصر و
واحدهای زبان در زنجیر متن است .برای یافتن این مطلب که به چه اندازه موقعیت های مختلف با معانی
متفاوت مرتبط هستند ،به موقعیتِ قرار گرفتن وا ه و قلمرو آن در عبارت توجه میکنیم( .رکعی:1396 ،
)129
هم نشینی وا «تأویل» و «إتیان» در آیاتی کلیدی چون «بَلْ َکذَّبُوا بِمَا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْوِی ُلهُ »
(یونس )39/
« هَلْ یَنْظُرُونَ إِال تَأْوِیلَهُ یَ ْومَ یَأْتِی تَأْوِیلُهُ یَقُولُ الَّذِینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِا ْلحَقِّ » (اعراف52 /
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و )53
«قَالَ لَا یَ ْأتِیکُمَا طَعَامٌ ُترْزَقَانِهِ إِلَّا َنبَّأْتُکُمَا بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَکُمَا »(یوسف )37/رخ نموده که تحلیل معناشناسی
و بررسی روابط مفهومی در آن کمک شایانی به فهم دقیق وا ه مینماید .در مفردات راغب آمده است:
«إتیان» آمدن به آسانی و سهولت است ،اعم از آنکه خود فرد آمده باشد یا امر و تدبیر او ،در خیر و نیکی
باشد یا در شر و بدی ،مثل « َأتَى أَمْ ُر ال َّلهِ( » ...راغب اصفهانی )60 :1404 ،این کلمه در هیئت إیتاء» به معنای
اعطا و بخشیدن است(ابن منظور ،)65/1 :1414،مثل « ...إِقَا َم الصَّالَ ِ وَ إِیتَا َء الزَّکَا ِ )5( » ...و «أتی» به معنای
آوردن (طبرسی )166 /1 :1415،و بازگرداندن است.
لذا با توجه به بسامد با هم آیی این دو وا ه ،آمدن و عینیت و تحقق یافتن از لوازم معنایی تأویل است.
کاربردهای مشتقّات این وا ه در قرآن کریم ،نشان می دهد که واجد استقال معنایی نیست و همواره با متعلقی
همراه است .از این رو میتوان گفت اشتقاقات «أتی» به گونهای فعل معین است و به واسطة وا گان دیگر
معنا میشود.
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هم نشینی تأویل و کتاب نیز در آیاتی چون« :هُوَ الَّذِی أَ ْنزَلَ عَلَ ْیکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَ َأمَّا ا َّلذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَ ْیغٌ فَیَ َّتبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِ ْنهُ ابْتِغَا َء الْفِتْ َنةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ و َمَا یَعْلَ ُم تَأْوِیلَ ُه
ب» (آل عمران)7/
إِال اللَّهُ وَ ا لرَّا ِسخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِ ْندِ رَبِّنَا وَ مَا َیذَّکَّرُ إِال أُولُو األلْبَا ِ
ن قَ ْبلِهِمْ فَا ْنظُ ْر کَ ْیفَ کَانَ عَاقِ َبةُ
ب ا َّلذِینَ مِ ْ
ک َکذَّ َ
«بَلْ کَذَّبُوا بِمَا لَمْ ُیحِیطُوا بِعِلْ ِمهِ وَ لَمَّا یَ ْأتِهِمْ تَأْوِیلُ ُه َکذَلِ َ
ن بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ ال یُ ْؤمِنُ بِهِ وَ رَبُّکَ أَ ْعلَمُ بِالْمُفْسِدِینَ» (یونس )39/
الظَّالِمِینَ؛ و َمِ ْنهُمْ مَنْ یُؤْمِ ُ
صلْنَاهُ َعلَی ِعلْمٍ هُدًی وَرَحْمَةً لِقَ ْومٍ یُ ْؤ ِمنُونَ؛ هَلْ یَنْ ُظرُونَ إِال تَأْوِیلَ ُه یَ ْومَ یَأْتِی تَأْوِی ُلهُ
ب فَ َّ
«وَ لَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِکِتَا ٍ
شفَعُوا لَنَا أَوْ ُنرَدُّ فَنَ ْعمَلَ غَیْ َر ا َّلذِی
ق َفهَلْ لَنَا ِمنْ شُفَعَا َء فَیَ ْ
ل رَبِّنَا بِا ْلحَ ِّ
ت رُسُ ُ
ل َقدْ جَاءَ ْ
ن قَبْ ُ
یَقُو ُل ا َّلذِینَ نَسُو ُه مِ ْ

کتاب همانند بسیاری از وا گان دیگر در کاربردهای قرآنی در پی تحول عظیم فرهنگی در جامعة عرب و
توسعة معنایی از معنای مکتوب فراتر رفته و بار معنایی بسیار گستردهای یافته است .وا ه کتاب در قرآن گاه
به معنای مصدری«نوشتن» و گاه به معنای اسم مفعول «مکتوب» بهکار رفتهاست .برخی از لغویان کتب را به
معنای جمع و ضمیمهکردن دو چیز میدانند .بنابراین« ،کتاب» بهمعنای متصلکردن و ضمیمهکردن بعضى از
حروف به بعض دیگر با خط و نوشتن است ،در نتیجه اطالق «کتاب» به کالم خداوند «هرچند که نوشته
نشده باشد» از باب استعاره است(فراهیدی341/5 :1414 ،؛ ابنمنظور701 /1 :1414،؛ راغب.)699 :1404 ،
برخی از لغویان معتقدند ماده «کتب» به معنای تثبیت و ثبات است .تعبیر وا ه «کتاب» بر قرآن بدین جهت
است که احکام و قوانین قرآن تا قیامت پا برجاست و محتویات و مضامین آن ،ثابت است( مصطفوی:1374 ،
 .)20-23/ 10عده دیگری نیز معتقدند که ماده «کتب» در اصل ،به معنای «نوشتن» است .در عرف اهلزبان
«کتاب» صحیفهایاست که در آن نوشته می شود .به همین جهت به قرآن و تورات وا
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کُنَّا نَعْمَلُ َقدْ خَسِرُوا َأنْفُسَهُمْ َوضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْتَرُونَ» (اعراف 52 /و  )53رخ داده است.

«کتاب» اطالق

میگردد و استعمال ماده «کتب» و مشتقات آن در معانی بستن ،بخیهزدن مشک و مانند آن از باب «مجاز»
است(زمخشری535 /1 :1434 ،؛ زبیدی.)354-351 /2 :1994 ،
معنای کتاب مکتوب شأنی «ما من شأنه ان یکتب» است؛ چنانکه قرآن به معنای خواندنی«ما من شأنه ان
یقرأ» و «إله» به معنای پرستیدنی «ما من شأنه ان یعبد» است (.مصباح)23/1: 1376،
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دوفصلنامه
به طور کلی مشتقات ماد «کتب»  319مرتبه در سیاق های گوناگون و معانی مختلفی در قرآن به کار رفته
است .گستره معنایی وا ه «کتب» به دلیل همنشینیآن با وا ههای مختلف است .برای دستیافتن به وجوه
معنایی مختلف این وا ه ،میتوان از روش معناشناسی که یکی از کارآمدترین روشها برای مطالعه معناست
بهره برد.
بررسی همنشینهای فعلی «کتاب» حاکی از واکنشها مختلف نسبت به این وا ه است که این واکنشها در
مؤمنان بهصورت «ایمانآوردن(بقره)285 :؛ تمسککردن(اعراف)170 :؛ تالوتکردن(بقره)44 :؛
قرائتکردن(اسراء ،»)71 :ظهور مییابد و در بین کافران در شکل کتمانکردن(بقره)174 :؛ تکذیبکردن(غافر:
)70؛ تحریفکردن(آلعمران)78 :؛ کفر ورزیدن(نساء)136 :؛ اختالفکردن(فصلت )45 :اتفاق میافتد.
همچنین همنشنینهای فعلی «کتاب» نحوه انتقال کتاب از جانب خداوند به انسان را در قالب
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نازلشدن(آلعمران)3 :؛ دادن«أتی»(انعام)20 :؛ آمدن«جاءَ»(بقره )89 :بیان میکنند.
ک وَیُعَلِّمُکَ مِنْ
هم نشینی تأویل با حدیث و رویا نیز در این آیات وارد شده است« :وَکَذَلِکَ َیجْتَبِیکَ رَبُّ َ
ث » (یوسف )6/وَکَذَلِکَ مَکَّنَّا لِیُوسُفَ فِی الْأَ ْرضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ (یوسف)21/
تَأْوِیلِ الْأَحَادِی ِ
نَبِّئْنَا بِتَأْوِیلِهِ إِنَّا َنرَاکَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ (یوسف)36/
قَا َل لَا یَ ْأتِیکُمَا طَعَامٌ تُرْ َزقَانِهِ إِلَّا َنبَّأْتُکُمَا بِتَأْوِیلِهِ َقبْلَ أَنْ یَ ْأتِیَکُمَا ذَ ِلکُمَا مِمَّا َعلَّمَنِی رَبِّی (یوسف)37/
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَ ْأوِیلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِینَ (یوسف)44/
وَقَالَ الَّذِی َنجَا ِمنْهُمَا وَادَّ َکرَ بَعْ َد أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُکُمْ بِتَأْوِیلِهِ فَأَ ْرسِلُونِ (یوسف)45/
جعَلَهَا رَبِّی حَقًّا
جدًا وَقَالَ یَا أَبَتِ َهذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَایَ مِنْ قَبْلُ قَدْ َ
وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ َعلَى الْعَ ْرشِ وَخَرُّوا لَهُ سُ َّ
(یوسف)100/
رَبِّ قَ ْد آتَیْتَنِی مِنَ الْمُ ْلکِ وَعَلَّمْ َتنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ (یوسف)101/
«االحادیث» را مترجمان و مفسران ،بیشتر به معنای «خواب ها» گرفتهاند و برخی آن را معادل رؤیا در فارسی
میدانند که افزون بر خواب ،شامل تصورات و «آرزوها» در بیداری هم میشود.
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حدُکُمَا فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَیُصْ َلبُ فَتَأْکُلُ ال َّطیْرُ مِنْ رَأْ ِسهِ
جنِ أَمَّا أَ َ
س ْ
در آیه شریفة «یَا صَاحِبَیِ ال ِّ
قُضِیَ الْ َأمْ ُر ا َّلذِی فِیهِ تَسْتَفْتِیَانِ» ( .)39به معنای تعبیر رؤیاست(.طباطبایی )180/11 :1417،مقصود از کلمه
«امر» ،تعبیر خواب آن دو نفر است (ابن عاشور) 278/12 :1420 ،
بسامد همنشینی اشتقاقات علم و تاویل در قرآنکریم ،حاکی از معناداری این با همآیی است« :.هُوَ الَّذِی َأنْ َزلَ
عَلَ ْیکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَ َّتبِعُونَ مَا تَشَابَ َه
ن عِنْدِ رَبِّنَا َومَا
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِال اللَّهُ وَالرَّا ِسخُو َن فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِ ْ
یَذَّکَّرُ إِال أُولُو األلْبَابِ» (آل عمران)7/

ن بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ ال یُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّکَ أَ ْعلَمُ بِالْمُفْسِدِینَ» (یونس )39/
وَمِنْهُمْ مَنْ یُؤْمِ ُ
« وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِکِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ َعلَی ِعلْمٍ هُدًی وَرَحْمَةً لِقَ ْومٍ یُ ْؤ ِمنُونَ؛ هَلْ یَنْ ُظرُونَ إِال تَأْوِیلَهُ َی ْومَ یَأْتِی تَأْوِی ُلهُ
شفَعُوا لَنَا أَوْ ُنرَدُّ فَنَ ْعمَلَ غَیْ َر ا َّلذِی
ق َفهَلْ لَنَا ِمنْ شُفَعَا َء فَیَ ْ
ل رَبِّنَا بِا ْلحَ ِّ
ت رُسُ ُ
ل َقدْ جَاءَ ْ
ن قَبْ ُ
یَقُو ُل ا َّلذِینَ نَسُو ُه مِ ْ
کُنَّا نَعْمَلُ َقدْ خَسِرُوا َأنْفُسَهُمْ َوضَلَّ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَفْتَرُونَ» (اعراف 52 /و )53
ب کَمَا َأتَمَّهَا َعلَى
ث وَیُتِمُّ ِنعْمَتَهُ عَلَ ْیکَ وَعَلَى آ ِل یَعْقُو َ
ن تَأْوِیلِ الْأَحَادِی ِ
ک وَیُعَلِّمُکَ مِ ْ
ک یَجْتَبِیکَ رَبُّ َ
«وَکَذَلِ َ
أَبَوَیْکَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّکَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» (یوسف)6/
ض
ک َمکَّنَّا لِیُو ُسفَ فِی الْأَ ْر ِ
خذَهُ وَلَدًا وَ َکذَلِ َ
صرَ لِا ْمرَ َأ ِتهِ أَ ْکرِمِی مَ ْثوَاهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَ ْو نَتَّ ِ
ن مِ ْ
وَقَا َل ا َّلذِی اشْتَرَاهُ مِ ْ
وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَکِنَّ َأکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ(یوسف)21/
قَالَ لَا یَأْتِیکُمَا طَعَامٌ تُرْ َزقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُکُمَا بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَکُمَا ذَلِکُمَا مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّی إِنِّی َترَ ْکتُ مِلَّةَ َقوْمٍ لَا
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ک َکذَّبَ الَّذِینَ مِنْ َقبْلِهِ ْم فَا ْن ُظرْ کَ ْیفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ؛
«بَلْ کَذَّبُوا بِمَا لَمْ ُیحِیطُوا بِعِلْمِهِ َولَمَّا یَأْتِهِ ْم تَأْوِیلُ ُه َکذَلِ َ

یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَ ِ هُمْ کَافِرُونَ (یوسف)37/
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَ ْأوِیلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِینَ (یوسف)44/
رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ وَ َعلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ فَا ِطرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ َأنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَ ِ
تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَ ْلحِقْنِی بِالصَّا ِلحِینَ (یوسف)101/
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دوفصلنامه
در جمیع موارد علم به خدا نسبت داده شده که از آن میتوان اینگونه برداشت نمود که علم تأویل ،مختصّ
ذات الهی است و به میزانی که بخواهد آن را به به بندگانش میآموزد چنانکه در رابطه با حضرت یوسف(ع)
اینگونه است .به کاربردن لفظ« مِنْ » در آیات مربوطه هم نشان میدهد بخشی از علم تاویل به ایشان ،تعلیم
شده است .نکتة مهم در رابطه با علم تأویل ،اکتسابی یا لدّنی بودن آن است .با دقت در آیات قرآن ،میتوان
دریافت علم تأویل ،علمی لدّنی است؛ چنانکه در سور کهف به آن اشاره شده است .عالوه بر آنکه آگاهی
و احاطة علمی ،ظرفیت و صبر انسان را باال میبرد (قرائتی )203/2 :1383 ،و قرآن صبر کردن را مالزم با
شناخت دانسته و میفرماید «:وَ َکیْفَ تَصْ ِبرُ َعلَى مَا لَمْ ُتحِطْ بِهِ خُ ْبرًا» (کهف .)68 ،وقتی که حضرت موسی(ع)
از خضر نبی(ع) تقاضای تعلیم علوم را کرد ،خضر(ع) جمله فوق را فرمود :شناخت واقعیت و بطن و عمق
حوادث ،اتکا به نیرویی قابل اعتماد مبتنی بر شناخت ممکن میشود که صبر به همراه میآورد و این شناخت

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

حتماً با داشتن علم و دانش میسر میگردد .نکته دیگر سخن از راسخان درعلم است ،اصطالح قرآنی
«الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» دو بار در قرآن درآیه  162سوره نساء که بیان می کند «راسخون در علم ،به آنچه بر
تو و پیش از تو نازل شده ایمان دارند» و آیه  7سوره آلعمران نیز میفرماید« :تأویل آیات الهی را جز خدا
کسی نمیداند و راسخون در علم میگویند ما بدان ایمان آوردیم».که منظوراز آن کسانی هستند که درعلم
ودانش ثابت قدم وصاحب نظرند؛ در سور کهف آیة  ،65منظور از علم ،علم لدنی و غیر اکتسابی و مختص
به اولیاء است و از آخر آیه استفاده می شود که به مقصود آن ،علم به تأویل حوادث است .تعبیر به «عِلماً»
به صورت نکره ،برای تعظیم است و نشان میدهد که آن عبد صالح ،بهره قابل مالحظهای از علم یافته بود.
علم ،سرچشمه ایمان است اعتقاد به خدا با داشتن علم ،و مطالعه روی آثار و نشانههای او امکانپذیر خواهد
حقُّ وَیَهْدِی إِلَى
ک مِنْ رَ ِّبکَ هُوَ الْ َ
بود ،که قرآن درباره آن میفرماید«:وَیَرَى الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِی أُ ْنزِ َل إِلَیْ َ
صِرَاطِ الْعَزِیزِ ا ْلحَمِیدِ» (سبا .)6 ،نکتة دیگر آنکه علم و قدرت ،عین یکدیگرند .قرآن در آیهای که صحبت از
علم است ،میفرمایدَ «:علَّمَهُ َشدِیدُ الْ ُقوَى» (نجم« .)5 ،قَالَ ا َّلذِی عِ ْندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتَابِ َأنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ»
(نمل )40،در آنجا که صحبت از قدرت است ،علم را به میان میآورد (مطهری.)190 :1373 ،
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-2-4واکاوی جانشینی تأویل و تفسیر
نسبت جانشینی بر اساس شباهتِ موجود میان مفهوم ها و مدلولهای وا ه است .یک وا ه در حوز تصوری ِ
گویندگان ِ یک زبان میتواند کلمات دیگر ی را که مدلول هایی همگون برای همان مفهوم هستند ،تداعی
ت جانشینی به گونههای مختلفی میتوانند به جای یک دیگر در متن قرار گیرند .مانند
کند .وا هها در نسب ِ
جانشینی دو وا ه یا تعبیرغیر هم معنا به جای یک دیگر درسیاقهایی که درمعنا و لفظ کامال ً یکساناند؛
وا ههایی که در این آیات به جای یک دیگر قرار گرفتهاند در معنای لغوی هم معنا به شمار نمیروند ،اما
جانشینی آنها در یک عبارت نشان از آن دارد که از ارتباط معنایی با یکدیگر برخوردارند(.رکعی:1396،

تأیید و تقویت میکنند ،وجود دارد( .صفوی  ) 68 :1391،اما حقیقت آن است که با وجود امکان تمایز بین
وا گان هممعنا ،هیچ دو وا های دقیقً دارای یک معنا نیستند و تمایزاتی در جنبههای عاطفی ،در وسعت معنا
و شمول معنایی ،در جانشین سازی و تفاوت در همنشینهارا دارا هستند (.پالمر )106 :1391،برای سنجش
میزان هممعنایی بین دو یا چند وا ه میتوان از روش جایگزینی استفاده کرد (.وزیرنیا )83 :1379 ،با این
وجود در هیچ زبانی هممعنایی مطلق وجود ندارد ،یعنی هیچ دو وا های را نمیتوان یافت که در تمامی
جمالت زبان بتوانند به جای یکدیگر به کار روند و تغییری در زنجیره پدید نیاورند(.صفوی)106 :1391 ،
بررسیهای معنا شناسانه وا ه تأویل ،حاکی ازهم معنایی این وا ه با وا تفسیر است ،تأویل درکاربرد اسالمی
و در رابطه با قرآن همواره در کنار تفسیر آن مطرح شده و در نظر برخی مفسران ،تأویل مرادف تفسیر است.

معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

 )130هم معنایی1یکی از انواع روابط معنایی است که بین دو مفهوم با مؤلفه معنایی مشترک که یکدیگر را

وا تفسیر ،مصدر باب تفعیل از ریشه «ف س ر» است« .فسر» در لغت به بیان ،ابانه ،جدا کردن ،بیان و
توضیح دادن امور ،کشف معناى معقول ،اظهار معناى معقول ،بیان معناى سخن و نظایر آن معنا شده است(.
ابن منظور55/4 :1414،؛ قرشی) 175/6 :1378 ،
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دوفصلنامه
برخی لغویان ریشة این وا ه را «سفر» میدانند که در اشتقاق کبیر مقلوب «فسر» و بر گرفته از آن است .اما
موارد استعمال این دو وا ه «سفر» و «فسر» حاکی از آن است که این دو وا ه کاربردهای متفاوتی دارند.
«فَسر» بیشتر در اظهار معنای معقول به کار می رود و «سَفّر» برای ابراز اشیاء خارجی به کار میرود (.راغب
اصفهانی  380 :1404 ،؛ مصطفوی  ) 86/9 :1374 ،بنابراین تفسیر و فَسر در مورد اظهار معنای معقول و
آشکار کردن مطالب علمی و معنوی به کار میرود و «سفر» در رابطه با آشکار کردن اشیای خارجی و
محسوس کاربرد دارد.
کلمة تفسیر در قرآن کریم یک بار به کار رفته آنجا که خداوند متعال پس از بیان برخی از ایرادهای
ق وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا » ( / 33فرقان) که
کافران و پاس به آنها میفرماید ...« :وَلَا یَأْتُو َنکَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاکَ بِا ْلحَ ِّ
در این آیه شریفه« ،تفسیر» به معنای بیان و تبیین یعنی همان معنای لغوی آن است (.شاکر)17 : 1376،

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

در معنای اصطالحی ،تفسیر ،کشف مراد از لفظ مشکل( طبرسی ) 39/1 :1415،و نیز بیان معانی آیات قرآنی
و کشف مقاصد و مدالیل آنهاست (.طباطبائی )4 / 1: 1417،
تفسیر ،دانشی است با ضوابط و منطق خاص خود که با استفاده از آن میتوان به مراد متکلم یا متنی پیبرد.
از اینرو تفسیر در کالمی استفاده میشود که دارای نوعی ابهام یا اجمال بوده به طوری که به سهولت مقصود
و مراد متکلم از سخن واضح نباشد؛ لذا تفسیر آشکار ساختن و تبیین چیزی است که با نوعی پوشیدگی و
خفا همراه است.
اما تأویل ،غالباً در معنای توجیه متشابه یعنی اموری که در پارهاى از اوصاف و کیفیات با هم توافق دارند و
ممکن است با یکدیگر مشتبه شوند (طبرسی )232/3 :1415 ،به کار میرود؛ زیرا تأویلکننده ،آنگاه که برای
متشابه وجه و معنی معقولی را بیان میکند ،لفظ متشابه را به سویی ارجاع و سوق میدهد که متناسب با
همان معنی (حقیقت آن) باشد و شک و شبهه را برطرف مینماید؛ در حالی که تفسیر عبارت از توضیحی
است که پیرامون ابهام کلمه داده میشود (معرفت.)38/3 :1388 ،
از آنجا که تأویل ،حقیقتى واقعى است ،در باطن تمامى آیات محکم و متشابه وجود دارد و این حقیقت از
قبیل مفاهیمى که از الفاظ به ذهن مىرسد نیست ،بلکه امور عینى خارجی است( .طباطبایی.)75/3 :1417 ،
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برخی تفسیر را اعم از تأویل می دانند و معتقدند غالباً کاربرد کلمة تفسیر در الفاظ و مفردات است ولی
تأویل در معانی و مفاهیم به کار میرود ( .عقیقی بخشایشی)195/1: 1372،برخی نیز تفسیر را رفع ابهام از
لفظ دشوار و نارسا که به علت تعقید و پیچیدگی در الفاظ ،معنا مبهم و نارسا باشد تعبیر میکنند ولی تأویل
را دفع شک و شبهه از اقوال و افعال متشابه میدانند .به بیان دیگر تأویل عالوه بر رفع ابهام ،همزمان دفع
شبهه نیز مینماید(.معرفت )22 /1: 1388 ،باید متذکّر شد که تأویل ،هر چند معنای جامعی دارد ولی
مصادیق آن مختلف است به طوریکه در کاربرد قرآنی هر اصطالحی با اصطالح دیگر تفاوت داشته؛ ولی در
اصل جامع که همان ارجاع و برگرداندن است متّفقاند و دلیلی بر حصر موارد استعمال آن وجود ندارد.

کالم است و نوعی رجوع به اصل و مبداء آن امور است و چون تأویل بر گرداندن معنای ظاهری به معنای
باطنی است ،برخی ت صور کرده اند تأویل همان تفسیر است و در آغاز رشد این دانش از تفسیر تعبیر به
تأویل شده است .به عبارت دیگر ،تبیین کالم به دو گونه انجام می گیرد ،یا با تفسیر الفاظ و توضیح و تبیین
معانی لغوی و بررسی موارد استعمال آن و یا با مشخص نمودن مصادیق بیرونی که معنای کالم را مجسم
می کنند .از این رو حوز تأویل از قبیل تفسیر و معانی لفظ نیست( .ایازی.)337-320: 1382 ،
توضیح این نکته ضروری است که این جانشینی داللت بر هم معنا بودن وا ههای پیش گفته ندارد ،بلکه
نشان می دهد این وا ه ها از نظر معنایی با یک دیگر ارتباط دارند و در مفاهیم یک دیگر تأثیر مستقیم
میگذارند.
-5بررسی تقابل معنایی در واژۀ تأویل

معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

از مجموع آیاتی که درباره این وا ه آمده ،استفاده میشود که تأویل ،فرآیند تبیین فرجام ،نهایت ،مقصود

دستگاه زبانی در حقیقت بر اساس وجوه اشتراک ،تمایز و نسبتهای وا گانی در متن شکل میگیرد و تمایز
میان وا هها بیشتر در قالب تقابل ،نمود مییابد .شناخت مقابلهای هر وا ه در روشن شدن معنای وا ه
تأثیرگذار است؛ بنابراین ،یکی از راههای شناخت معنا و مفهوم هر وا ه ،شناخت وا گان مقابل آن است.
«روابط تقابلی» 1بین دو مفهومی است که مؤلفه معنایی مشترک دارند ولی یکدیگر را نقض کرده و در مقام
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دوفصلنامه
تضعیف و نفی یکدیگر هستند و از این رو در عین اتحاد در کلیّت معنا از جهات دیگری با یکدیگر افتراق
دارند( .شفیع زاده )103 :1393،با توجه به اصل «تعرف االمور باضدادها» تحلیل مفهوم متضاد «تأویل» به
درک جامعتری از مفهوم آن کمک میکند .تقابل معنایی گونههای مختلفی را شامل میشود ،گونهای از
وا ههای متقابل به کمک تکوا های منفیساز و در تقابل وا گانی1با یکدیگر کاربرد دارد .بنابراین ،تقابل
معنایی در اصطالح جدید به تقابل وا گانی خالصه نمیشود .تقابل معنایی گسترهای وسیع را شامل میشود
و تقابل در سطح عبارتها و در سطح نظام های فکری را نیز در بر میگیرد.
برای درک بهتر معنا ی تأویل در قرآن ،توجه به کلمات متضاد آن ضروری است .میان مفهوم «ابْتِغَاءَ الْفِتْنَ ِة
حکَمَاتٌ هُنَّ ُأمُّ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ» و عبارت «وَمَا َیعْلَمُ تَأْوِیلَهُ» در آیة«هُوَ ا َّلذِی أَ ْنزَلَ عَلَ ْیکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ ُم ْ
الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا ا َّلذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَ ْیغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِ ْنهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَا َء تَ ْأوِیلِهِ وَمَا یَعْلَ ُم

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

تَأْوِیلَهُ إِال اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی ا ْلعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَ َّذکَّرُ إِال أُولُو األلْبَابِ» (آل عمران)7/
رابطه تقابل منطقی برقرار است و مفاهیم آنها به نوعی ضدیّت ملکه و عدم ملکه داشته و معنایشان در بافت
کالم ،مطابق شأن آنها تبیین میشود .عبارت «تأویل متشابهات» هم در جهت فساد و هم در جهت صحیح،
ق
استعمال میشود«.فأمّا الذین فی قلوبِهم زَیْغ  »...؛ کسانی هستند که دلهایشان به جهت شک یا جهل از ح ّ
منحرف گردیده است ،در نتیجه از متشابهات قرآن تبعیت میکنند و به جهت فتنه جویی در رأی باطل خود
به آنها احتجاج می نمایند(طبرسی.)698 / 2 : 1415 ،
بنابراین ،این دو وا ه با مباحث مهمّ تأویل در ارتباط بوده و سبب به وجود آمدن دیدگاههای متفاوتی در
بین دانشمندان مسلمان شده است.

.lexical opposition
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۱

-6بررسی «تأویل» در بافت زبانی
کاربرد قرآنی تاویل و چگونگی کاربست آن در آیات1،حاکی از «بیان گونههای تأویل»« ،آگاهان به تأویل»،
«ماهیت تأویل» و «قلمرو تأویل» است .این وا ه در قرآن به صورت مصدری بکار رفته و سور یوسف
بیشترین بسامد تکرار تأویل را دارد که غالبا با احادیث و روءیا همنشین شده است .با توجه و دقت در
موارد استعمال تأویل در آیات مذکور ،می توان بیان داشت تأویل ،تحقّق خارجی امور ،اعم از دنیوی و
اخروی است .درآیه شریفه «هل ینظرون االّ تأویله ،یَوم یأتی تأویله یقول الذین…» (اعراف )53 /تأویل به
معنای وقوع خارجی وعدههای قیامت است و در آیة «بل کذّبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لمّا یأتهم

گرچه برخی معتقدند استعمال لفظ تأویل در آیات «سَأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبراً» (کهف )78 /و
نیز «ذلک تأویل ما لم تَسْطِع علیه صبراً» (کهف )82 /برای بیان علّت و غرض است (آلوسی.)4 /1 :1415 ،
اما دقت در محتوای آیات میرساند در واقع آنچه عبد صالح الهی در مقام تعلیل بیان میکند در واقع ،همان
تحقّق خارجی امور است.
همچنین آیات« :و أوفوا الکیل اِذا کلتم وَ زِنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیرٌ و أحسنُ تأویال» (االسراء)35 /
و آیة «یا ایّها الذین امنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی األمر منکم … ذلک خیر و أحسن تأویال»(نساء/
 ) 58نیزگرچه به نوعی تعلیل علت حکمی است که در صدر آیات آمده است اما در این آیات تأویل به
پیامد و عاقبت امور ،اشاره دارد.

معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

تأویله»(یونس )39 /مقصود از تأویل ،وقوع خارجی واقعیتها اعمّ از دنیوی و اخروی است.

در آیات سور یوسف نیز که بیشترین بسامد تکرار وا تاویل وجود دارد ،گرچه در بدو امر تأویل به معنای
تعبیر خواب ،جلوه می کند«.کذلک یجتبیک ربّک و یعلّمک من تأویل األحادیث» (یوسف)6 /؛ «وکذلک
مکّنّا لیوسف فی األرض و لنعلمه من تأویل األحادیث» (یوسف)21 /؛ «هذا تأویل رؤیای من قبل»

 .1سور یوسف آیة 101 ،100 ،45 ،44 ،37 ،36 ،21 ،6؛ سور اعراف  ،آیة  2( 53بار)؛ سور آل عمران  ،آیة  2( 7بار)؛ سور کهف ،
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(یوسف ) 100/اما حقیقت آن است که این آیات نیز به نوعی ناظر به تحقّق عینی اموری است که در آینده
محقّق می شود .لذا کاربرد تأویل احادیث ،به معنای تأویل بازگشت کار آنان است به آنچه در خواب دیدهاند(
طبرسی) 320 /5 : 1415 ،رؤیا را نیز احادیث گفتهاند ،چون حقیقت رؤیا ،حدیث نفس است و خواب
حادثهای از حوادث را به صورت مناسبی برای انسان تصویر میکند ،همانطوری که در بیداری ،گوینده با
لفظ برای شنونده این کار را میکند(طباطبایی .)79 /11 : 1417،
بعضی «تأویل األحادیث» را اعم از علم به تعبیر خواب و غیر از آن دانسته و معتقدند تأویل ،علم به رؤیا و
علم به کتب انبیای گذشته است(شبّر  .)358 :1414،بنابراین خداوند به یوسف در زمین تمکّن داد و علم
احادیث به وی آموخت تا در امور ،تدبّر کند و معانی کتاب خدای تعالی و احکام آن را دریابد و اجرا کند
و با تعبیر خوابها ،حوادث آینده را بشناسد و با تدبیر از آنها جلوگیری کند(بیضاوی.)280/3 :1420،

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

ب
اما به یقین آیهای که مقولة تاویل را در سنّت اسالمی ،برجسته ساخته است آیة «هُوَ الَّذِی أَنْ َزلَ عَلَ ْیکَ الْ ِکتَا َ
ن فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
مِنْهُ آیَاتٌ ُمحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَ َأمَّا ا َّلذِی َ
ل مِنْ عِ ْندِ رَ ِّبنَا وَمَا یَ َّذکَّرُ إِال
الْفِتْ نَةِ وَابْتِغَا َء تَأْوِی ِلهِ وَمَا یَعْلَمُ تَ ْأوِیلَهُ إِال ال َّلهُ وَالرَّا ِسخُونَ فِی الْعِ ْلمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُ ٌّ
أُولُو األلْبَابِ» (آل عمران )7/است که تأویل در آن به معنای حقیقت امر است.
این آیه بیانگر آن است که قرآن کریم مراتب معنایی متعددی دارد که این مراتب معنایی برای همگان قابل
دسترس نیست .لذا به این اعتبار ،تأویل با مقولة «ظهر و بطن» در قرآن پیوند میخورد و متعاقب این امر،
یکیانگاری آیات متشابه و تفسیر آنها با مقولة تأویل صورت پذیرفته است .حال آنکه به شهادت آیات،
تأویل به متشابهات ،اختصاص ندارد ،بلکه برای تمام قرآن ثابت است .خداوند متعال در سور یونس در ردّ
سخن کافران که نسبت افترا به قرآن میدادند ،میفرماید« :بل کذّبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لمّا یأتهم تأویله…»
(یونس.)39 -37 /
یکی انگاری تأویل آیات قرآن و تفسیر متشابهات ،موجب پدید آمدن مباحث طوالنی بر داللت آیه  7سوره
آل عمران شده تا جائیکه دربار عطف عبارت «راسخون در علم » بر اهلل در فراز «وال یعلم تأویله االّ اهلل و
الراسخون فی العلم » دو دیدگاه مطرح شده است ،یک دیدگاه بر آن است که «راسخون » به وسیلة «واو» به
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«اهلل» عطف شده است ؛ یعنی تفسیر متشابهات را جز خدا و راسخان در علم کسی نمیداند( .طبرسی:1415 ،
 )107/3و دیدگاه دیگر بیان میکند که «واو» در «والراسخون فی العلم» عطف نبوده و اوّل کالم است.
بنابراین تفسیر متشابهات را جز خدا کسی نمیداند.
حال آنکه از ظاهر حصری که در آیه هست ،روشن می شود که علم به تأویل مخصوص خداوند است و
«واو» در «والراسخون فی العلم » برای استیناف است .از مقابلة «فأمّا الذین فی قلوبِهم زَیْغ  »...با راسخون در
علم ،معلوم میشود مردم در أخذ کتاب الهی دو دستهاند .دستهای به دلیل زیغ و اضطراب قلبی متشابهات
را دنبال کرده و دستة دیگر به واسطة رسوخ در علم ،راه صحیح را میپیمایند.

نصارای نجران به پیامبر گفتند :آیا تو نمیگویی که مسیح «کلمة اهلل و روحٌ منِه» است ؟ آنان به واسطة این
تعبیر در صدد بودند معتقدات خود را نسبت به حضرت عیسی اثبات کنند که او بشر نیست و روح خدا یا
پسر خداست .در حالیکه آیات قطعی و محکمی را که وحدانیت خدا را به طور مطلق ثابت میکند و نیز
آیاتی را که نافی شریک و فرزند است را نادیده گرفتند ،لذا آیات ابتدای سور آلعمران نازل شد.
آیة « هوالذی یصوّرکم فی االرحام کیف یشاء ،ال اله االّ هوالعزیز الحکیم »(آل عمران )6 ،عالوه بر مفهوم
کلّی آن ،برای رفع شبهات نصارا دربار حضرت عیسی(ع) است و هرگونه ربوبیت و الوهیت را که به
تصوّرات انحرافی و باطل و غیر توحیدی منتهی می شود ،نفی میکند.
لذا در ادامه ،برای پاس به کسانی که حقایق قاطع قرآن و آیات محکم آن را ترک گفته و آیاتی که محتمل
معانی مختلفی است را به منظور ایجاد شبهه ،تبعیت کردند خدای تعالی آیة «هوالذی أنزل علیک الکتاب منه

معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

برای تبیین دقیق این آیه ،توجه به سیاق و فضای نزول آیه ضروری است .در شان نزول آیه روایت شده که

آیاتٌ محکمات هنّ اُمّ الکتاب  ...و ما یعلم تأویله  ...ربّنا التزغ قلوبنا ...انّ اهلل ال یخلف المیعاد» (آل عمران
 7 /و )8را نازل نمود.
ص آیه ،اعم از این مناسبت است و نشانگر اختالفات در کتابی است که خداوند بر پیامبرش(ص)
البته ن ّ
نازل کرده است .یقیناً علم به همه متشابهات مختص خداست .زیرا چه بسا چیزهایی در قرآن هست که
انسان با تحصیل مقدمات آن میتواند به آنها علم حاصل کند و چه بسا چیزهایی هست که دانستن آن در
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توان بشر نیست(.طوسی ) 400/4 :1409 ،اینکه قرآن ،مردم را به تفکر و تدبر و تعقل دعوت کرده است و
هدف از نزول قرآ ن این است که آیاتش سرچشمة فکر و اندیشه و مایة بیداری وجدانها گردد ،منافاتی با
علم به تأویل و اختصاص آن به خداوند ندارد .این مغالطه از آنجا نشأت گرفته که تأویل متشابهات با تفسیر
آنها یکی انگاشته شده است؛ حال آنکه تفسیر و تاویل دو مقولة مجزایند .اینکه مطرح میشود در بین علما
و مفسرین هرگز دیده نشده کسی در تفسیر آیهای به دلیل اینکه از متشابهات است ،توقف کند ،بلکه مفسرین،
سعیشان را بر تفسیر همه آیات قرآن مصروف داشته اند(معرفت )26/3: 1388 ،چیزی به جز تاویل است.
بررسی روابط مفهومی این وا ه و نیز تبیین مؤلفههای معنایی آن در قرآن حاکی از آن است که برآیند جمیع
موارد استعمال تأویل ،مصداق خارجی و عینیت یافتن حقایق امور است .تأویل ،بیان حقایقی است که در
آینده تحقق خواهند یافت و مصداق خارجی و تجسم عینی حقیقت است .با توجه به اینکه قرآن کریم

ژپوهشنامه تأویالت قرآنی

دربردارنده حقایقی است که در آینده قطعاً محقق خواهد شد اما برخی از این امور هنوز تأویل آنها نرسیده
است ،حقیقت عینی و مصداق خارجی آن وعده ها ،در این جهان برای انسان نامعلوم است و در جهان
آخرت ،واقع خواهد شد .سوره اعراف 53-51/و سوره یونس 39/رجوع به( :طباطبایی9 /10:1417 ،؛ همو
.)168 -167/8
تأویل ،حقیقتی است که از افق افهام عمومی باالتر بوده و در قالب الفاظ نمیگنجد و اینکه خداوند تعالی
آن را در قید الفاظ قرار داده ،برای تقریب به ذهن بشر است .با اینکه احکام و تشابه ،دو وصف نسبی
است(طباطبایی ،)98 /3 :1417 ،اما همین آیات متشابه ،بستری برای تاویل های ناصحیح فراهم میکند.
اغلب کسانی که قائلاند تأویل از سن مفاهیم است ،تأویل را نوعی تفسیر دانستهاند که در محدوده الفاظ و
معانی و در حیطه علما و دانشمندان است .حال آنکه تأویل حقیقی خارجی و متعلق به همه آیات قرآن
است .زیرا قرآن ،عالوه بر وجود لفظی که با زبان خوانده میشود و وجودی کتبی که در مصحفها نگاشته
شده وجود حقیقی و خارجی دارد که از عالم طبیعت تا عالم عقل را فراگرفته است؛ و هر یک از این وجودها
احکام و آثار خاص خود را دارد .جایگاه آن وجود خارجی نفس انسانی ،مانند علوم و اوصاف نفسانی یا
مکان دیگری میتواند باشد( .جوادی آملی)31 :1378 ،
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در این رابطه ،کالم امام علی (ع) تبیین دقیقی از تاویل ارائه میدهد آنجا که میفرماید« :و مِنهُ ما هُو على
خِالفِ تَنزی ِلهِ ،و مِنهُ ما تَأوی ُل ُه فی تَنزیلِهِ ،و مِنهُ ما تأویلُهُ قَبلَ تَنزیلِهِ ،و مِنهُ ما تأویلُهُ بَعدَ تَنزیلِهِ .»...
(مجلسی1385،ق  )4/90:دقت در ابعاد مفهومی این روایت ،روشن میسازد که تأویل ،همان تحقّق خارجی
امور وعینیّت یافتن آن است.
بنابراین ،تأویل» به مثابه یک روش برای کشف «حقیقت» است ،همانطور که قرآن به عنوان کتاب تدوین،
دارای ظاهر و باطن است ،انسان یا کتاب نفس و عالم یا کتاب تکوین نیز دارای ظاهر و باطنی است که به

حاصل گردد ،بلکه نیازمند نوعی مجاهد نفسانی و تصفیة باطن و تزکیة نفس است و بر همین اساس ،تنها
اولوااللباب میتوانند به دریافت تأویل و باطن قرآن نائل آیند (مالصدرا147 :1375 ،؛همو.)41 :1363،
این معنای از «تأویل» یعنی دریافت و کشف باطن امور ،وقتی ممکن است که برای هر پدیدهای از جمله
آیات قرآن در عالم هستی ،عالوه بر ظاهر ،باطنی قائل باشیم تا عمل «تأویل» یا «تفسیر باطنی و معنوی» به
معنای رفتن از ظاهر به باطن و نیل به حقیقت هر چیزی ،امکانپذیر گردد .در این معنای از «تأویل» ،حق
سبحانه و تعالی« ،تأویلِ» همة امور است و همة موجودات به سوی او باز میگردند( .مالصدرا)33 :1363 ،
لذا به این جهت است که تأویل با مبحث ظهر و بطن قرآن ،پیوند خورده است .بطن آیه از آن جهت تأویل
است که ظاه ِر مقیّد آن را به مفهومی وسیع و مطلق ،ارجاع می دهد.

معنا شناسی «تأویل» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

کمک «تأویل» میتوان باطن آنها را دریافت .البته «تأویل» چیزی نیست که صرفاً از طریق علوم اکتسابی
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نتیجهگیری
به شیوههای مختلفی مانند ارتباط اشراقی و اندراجی ،میتوان معنای وا ه و روابط مفهمومی آن را تبیین
کرد ،ارت باط اشراقی آن ،حاکی از ارتباط مفهوم کانونی با سایرمفاهیم پیرامونی است که در مورد این وا ه،
مفهوم کانونی و قدر مشترک معانی ،مصداق خارجی و عینیت یافتن حقایق امور است .در ارتباط اندراجی،
رابطه ای از نوع سلسله مراتب ،وجود دارد که در آن برخی از مفاهیم در ذیل مفهومی دیگر قرار میگیرد و
بعد یا ابعادی از آن را تشکیل میدهد؛ مثال تحلیل مفهوم «تأویل» نشان میدهد که این مفهوم به معنای
حقایق امور است ،که قدرت فراپوشی تمام معانی دیگر را دارد .از بررسی روابط همنشینی و نیز بافت زبانی
قرآن ،نظام معنایی اندراجی قرآن ترسیم میشود و محورهای چندگانهای که اشتقاقات این ریشه وا ه در آن
استعمال شده ،عناصر اصلی این نظام تصویری است .در همنشینی این وا ه با «إتیان» و «علم» هم نوعی هم
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معنایی مشهود است ،لذا این وا گان عالوه بر رابطه همنشینی ،رابطه هم معنایی نیز دارند .تقابل معنایی این
وا ه با پسوندهای منفیساز نیز براین نکته تاکید دارد که بیان تاویل یا بیان تحقق عینی امور ،صحیح بیان
می شود ویا به واسطة زیغ و انحراف با رویت اندک شباهتی با امور دیگر ،به ابتغاء باطل منتهی می شود.
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