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دهچکی
ت مرحوم میرزامهدي اصـفهانی و نظـائر اوسـت،    گرفته از تفکرامکتب تفکیک که نشات

هـا منحصـر بـه    دهد، تاکید دارد که فهم ایـن تاویـل  با تعریفی که از تاویل قرآن ارایه می
است و عمال هیچ امکان و جوازي  براي دیگران در تاویل قرآن مگـر در  ) ع(معصومین 

ر مفسـران و  هـاي سـای  بر اساس ایـن دیـدگاه تاویـل   . شرایط بسیار خاص وجود ندارد
دانشمندان به ویژه فالسفه و عرفا مطلقا باطل است و  نباید بـه ورطـه خطرنـاك تاویـل     

به عقیده تفکیکیان تاویل براي همه آیات قرآن است، نـه فقـط آیـات    .قرآن نزدیک شد
این مقاله بـه بررسـی   . اي جز رجوع به احادیث وجود نداردمتشابه و براي فهم آن چاره

.ي این مکتب پیرامون تاویل قرآن پرداخته استهاو نقد دیدگاه

تاویل، مکتب تفکیک، قرآن، تفسیر، متشابه:هاهکلیدواژ

ـ مقدمه1
مکتب تفکیک نامی است که محمدرضا حکیمـی بـراي تفکـري خـاص کـه در میـان       
اساتید و همفکرانش به ویژه در حوزه مشهد رواج داشته، انتخاب کرده است و البته دیگران 

این مکتب به واقـع از  . اندنیز خوانده... کتب را مکتب معارفی خراسان، مکتب مشهد واین م
تفکرات مرحوم میرزاي مهدي غروي اصفهانی نشات گرفته و به مرور توسط شـا گـردان و   

به گفته پیروان تفکیک هدف این مکتب نابسـازي و  . پیروان وي تکمیل و معرفی شده است

.مرکزياستاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرانـ1
.فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسالمی وا حد تهران مرکزيـ2
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بـه دور از  هـا و معـارف اسـت،   و سره فهمی این شناختخالص مانی شناخت هاي قرآنی 

ها و برکنار از تفسیر به راي و تطبیق، تا حقایق وحی و اصول تاویل و مزج با افکار و نحله
در مثل فلسفه و عرفـان  ـهاي فکر انسانی و ذوق بشري و با دادهعلم صحیح مصون ماند
)57حکیمی،. (نیامیزد و مشوب نگردد

ز آن رو تفکیک نام گرفته کـه پیـروان آن معتقدنـد بایسـتی بـین معـارف       این مکتب ا
بدین معنی که عرصه سلوك . فلسفی و عرفانی و معارف وحیانی تفکیک و جدایی قائل شد

. پیماینـد و معرفت، فلسفه و عرفان یک مسیر و قرآن و معارف وحیانی راهی دیگـر را مـی  
ازه است لیکن مبانی و اصول آن به صدر اسـالم  اینان معتقدند که اگر چه نام تفکیک نامی ت

رسد و این اعتقاد که حقایق دینی راستین و معرفت صحیح همان است که در قرآن کـریم  می
و سپس اوصیاي آن حضـرت  ) ص(آمده، به وسیله پیامبر اکرم ) ع(و احادیث معصومان ـ

ایمان به وحی و کتاب و تعلیم داده شده است و این نظریه همان جریان) ع(یعنی معصومان 
. سنت در بستر تاریخ اسالمی از صدر اسالم تا کنون است

بینی و نظام شناختی و دستگاه فکري و تعقلی است که میان مفـاهیم  تفکیک، آن جهان
از کتاب و سـنت  ) متخذ(و اصطالحات بشري یا ممتزج از سویی، و معارف الهی و آسمانی 

تفکیک، سه جهان بینی فلسـفی، عرفـانی   . گذاردفرق میاز سوي دیگر تفاوت قائل است و 
شناسـد و معتقـد اسـت کـه تاویـل و انطبـاق دادن       و وحیانی را در حد هم و عین هم نمی

به زیان مبانی وحی و معارف قرآن است، چرا که استقالل و خودبسـندگی قـرآن و   ) تطبیق(
)544همو، . (سازدسنت را مخدوش می

گاه مکتب تفکیک درباره تاویلـ ضرورت بازشناسی دید2
مکتب تفکیک در رابطه با تاویل و به ویژه تاویل قرآن مباحثی را مطرح کـرده اسـت   

رسد، لیکن تا کنـون در  که بازشناسی و بررسی و نقد این نظرات الزم و ضروري به نظر می
بـه  این خصوص اثر جامعی تدوین نشده و محققان و پژوهشگران عموما در کنار پـرداختن  
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انـد کـه البتـه در    سایر نظریات تفکیکیان، گاه به مساله تاویل در مکتـب تفکیـک پرداختـه   

اکثریت قریب به اتفاق این آثار، مساله تاویل،به تفصیل بازشناسی و تحلیل نشده است و بـه  
به ویژه قرآن ـنوعی از این مساله مهم که یکی از مبانی مکتب تفکیک در فهم متون دینی  

. ت شده استاست، غفل
در این بین آثاري هستند که بیش از سایرین به مساله تاویل در مکتب تفکیک توجـه  

» اي بر مکتب تفکیک در زمینه تفسـیر قـرآن  نقد گونه«توان به اند که از آن جمله میداشته
. به چاپ رسیده است98اثر محمدمهدي مسعودي اشاره کرد که در فصلنامه مشکوه شماره 

اثر محمدرضا ارشادي نیا که در شماره » م متون دینی از نگاه مکتب تفکیکمبانی فه«
نگاهی به علوم قرآنی بر «هاي قرآنی به چاپ رسیده و همچنین فصلنامه پژوهش22و 21

اثر حمید سلیم گندمی که در شـماره اول مجلـه سـفینه چـاپ     » اساس تفسیر مناهج البیان
نقد و بررسی مبانی «اي با عنوان نامهالبته پایان. تندشده، از دیگر آثار مرتبط با موضوع هس

نقی خـدایاري  در دانشگاه قم توسط علی1379که در سال » و روش تفسیري مناهج البیان
هـاي مهمتـرین مفسـر    تدوین شده نیز یکی از آثار مرتبط است که به بررسی و نقد دیـدگاه 

. ته استمکتب تفکیک یعنی مرحوم محمدباقر ملکی میانجی پرداخ

ـ نگاهی کلی به جایگاه تاویل در مکتب تفکیک 3
ـ به ویژه تاویل هـاي فلسـفی و عرفـانی   ـ مکتب تفکیک به طور کلی مخالف تاویل

است و به ویژه در عرضه فهم معانی متون دینی و قرآن نیز به طور خاص هیچ گونه تاویلی 
دتا بر مبناي برخـی روایـات و   تابد، مگر در شرایط خاص و طبق ضوابطی که عمرا بر نمی

دارند کـه منظورشـان از تاویـل حـرام و غیـر      تفکیکیان اظهار می. اندن رسیدهاحادیث به آ
هاي عرفانی و فلسفی و یا هر گونه تاویلی است کـه حاصـل فکـر و برداشـت     جایز، تاویل

معـارف  اي کـه از مـزج   به عقیده بزرگان تفکیک بدترین نتیجـه . ذهنی و عقلی انسان باشد
آمده است، همانا تاویل حقایق الهی است، در حالی که کالم الهی در همه ابعاد کامل است و 
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حاشا از ساحت قرآن که باطن آن حق باشد و ظاهر آن موافق باطن نباشـد، ضـمن اینکـه    
اساسا تاویل کار درستی نیست و باید ماهیت راي هر صاحب رایی و اندیشـه هـر صـاحب    

مرزبندي هاي علمی مالكبرحسبـآن گردد و حدود حقیقیقت تعییناي باکمال داندیشه
) 543همو، . (شود و در محدوده خود، با تحفظ دقیق به آن محدوده تبیین یابد

ـ مفهوم تاویل قرآن4
بینیم که اینان معتقدند که تاویل، مدلول کالمی و با کنکاش در آثار علماي تفکیکی می

ملکـی میـانجی،   . (از رهگذر آن متکلم قصد تفهیم مخاطـب را دارد مفهومی الفاظ است که 
ترین تعریفی است که از مفهـوم تاویـل در مکتـب    و این تعریف شاید بهترین و کامل) 124

در برخی از آثار اینان در رابطه با مفهوم تاویل، تنها به این مسـاله  . تفکیک ارایه شده است
رآن نه تنها ظا هر بلکه باطنی دارند و این بطـون،  بسنده شده است که طبق روایات، آیات ق

ها و پرده برداشتن از واقعیاتی است کـه پـس از مقـام    مقام بیان مصادیق و حکایت داستان
. گر آنهاست و این همان جریان قرآن و زنـده بـودن آن اسـت   آیند و قرآن حکایتتنزل می

پیوسته با یکدیگري دارد که یک هاي مختلفه ضمن اینکه از سوي دیگر جهان آفرینش الیه
الیه آن حوادث ظاهري به هنگام نزول آیه می باشد که قابل مشاهده با چشم ظاهر اسـت،  

هاي دیگري نیز وجود دارد که جز با تعلیم از معلمان و پرسش از آگاهان دانشـمند  اما الیه
اي قـایق پوشـیده  ها و حآید و این همان تاویل قرآن است که بیان کننده دانشبه دست نمی

) 94اصفهانی، . (شونداست که به منزله بطن قرآن محسوب می
تـرین تعریـف از مفهـوم تاویـل در مکتـب تفکیـک       در کنار تعریفی که به عنوان دقیق

همان رجوع است و از این بـاب اسـت کـه    » اول«اند که واژه معرفی شد، اینان اظهار داشته
بنابراین در ایـن دیـدگاه   . ر به سوي فالن چیز بازگشت؛ کا»آل االمر الی کذا«شود گفته می

تاویل کالم از افراد و مصادیق تاویل عام لغوي است و نهایت آنکه مآل هر چیزي متناسـب  
. با خود آن است
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بـه عنـوان مثـال    . انداینان به نقد دیدگاه سایر مفسران درباره مفهوم تاویل نیز پرداخته

تاویل از مفاهیمی نیسـت کـه مـدلول    « : گویدصوص میمرحوم عالمه طباطبایی در این خ
یات بر داشتن تاویـل از بـاب   الفاظند، بلکه تاویل از امور عینی و خارجی است و اتصاف آ

صاحب تفسیرالمنار نیز درباره ) 2/29طباطبایی، (» .است) به فتح الم(وصف به حال متعلق
عملی که در آینده ده، مگر به معناي امرواژه تاویل در قرآن واردنش« : داردتاویل اظهار می

یا عملی غامض و دشوار که چیزي در آینده بـا  . تصدیق براي خبر یا رویارویی خواهد بود
یه هفت سوره آل عمران را باید به ایـن  آن مورد قصد و هدف قرار خواهد گرفت، بنابراین آ

قدماي مفسرین کـه تفسـیر و   معنا تفسیر کرد و نباید تاویل را در این آیه به معناي مصطلح
در نقـد ایـن دو   ) 3/174تـا،  بـی رشید رضا،(» ....، حمل کرددانندتاویل را به یک معنا می

کند این یک مساله اثبـات شـده   نظریه، مرحوم ملکی میانجی از علماي تفکیکی تصریح می
فظ است، یا است که لفظ در یک معنا، داللت دارد که آن مورد از مصادیق معناي لغوي آن ل

بنابراین . از مواردي است که لفظ با نوعی تجوز و یا با عنایتی ویژه در آن به کار رفته است
توان استظهار معنایی در یک مورد از موارد کاربرد واژه تاویل در قرآن را دلیلی دانست نمی

)140ملکی میانجی، . (بر این که در سایر موارد نیز به همین معنا به کار رفته است

ـ تفاوت تاویل و تفسیر5
در این دیدگاه تفسیر از لحاظ تفهیم و تفـاهیم بـه مـراد و هـدف مـورد نظـر گوینـده        

اي که جایگـاه مـآل   اي پس از تفسیر قرار دارد، یعنی مرتبهنزدیکتر است و تاویل در مرتبه
ام لغوي براین اساس تاویل کالم از افراد و مصادیق تاویل ع. سخن و مرجع نهایی آن است 

، برخالف تفسیر کـه در لغـت عبارتسـت از    است و مآل هر چیزي متناسب با خود آن است
پرده برداشتن و آشکار ساختن و منطبق است بر کالمی کـه مـراد سـخن دیگـر را روشـن      

به عنوان مثال تقیید مطلق با دلیل دیگر و تخصیص عام بـا  . دهدکند و آن را توضیح میمی
در مواردي هر یک از واژگـان تاویـل و   . ند تفسیري است، نه تاویلیقرینه منفصل، یک رو
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اگـر شـیوه و   . تفسیر به خاطر وجود مناسبت یا با عنایت ویژه بر دیگري اطالق شده اسـت 

عادت گوینده تکیه بر قرائن و قیود منفصل باشد، تکیـه و تاکیـد بـر مطلـق و عـام جـایزه       
. قراین، مورد بحث و فحـص کامـل قـرار گیـرد    ن نبوده، الزم است، مواضع و مظان وجود آ

)126ـ125همو، (

ـ جواز تاویل قرآن 6
بـه ادعـاي   . به عقیده تفکیکیان تاویل قرآن غیر از مواردي خاص، هرگز جایز نیسـت 

تفکیکیان، این مکتب اساسا ضد تاویـل بـه ویـژه در عرصـه قـرآن و روایـات اسـت و در        
دا چندان در آیات و روایات دیگـر تفحـص کـرد تـا     یات و روایات، بایستی ابتبرخورد با آ

ضـمن اینکـه تاویـل    . معناي ظاهر یک آیه یا روایت کشف شود و نیازي به تاویـل نیافتـد  
اي نیسـت و نبایـد تاویـل بـه یـک      باید در موارد ضروري باشد، یعنی در جایی کـه چـاره  

ضاي قرآنی و در محـدوده  عالوه بر این معناي تاویلی باید متناسب با ف. قاعده تبدیل گردد
ساخته فلسـفی و عرفـانی بـه سـراغ معـارف      آن باشد و نباید با پیش داوري و ذهن پیش

. وحیانی رفت
اي را تاویل کرد که برهـانی بـدیهی در   توان ظاهر آیهبه نظر این گروه تنها هنگامی می

ري، برهان نظـري  مقابل آن اقامه شود، نه برهان نظري، زیرا ممکن است در مقابل برهان نظ
چرا که برهان بدیهی منـتج از عقـل فطـري اسـت و در     ) 132حکیمی، . (مخالفی ابراز شود

ضمن اینکه این گروه همچنین معتقدند، تاویـل،  . مکتب تفکیک تنها عقل فطري حجیت دارد
اساس تفهیم و تفاهم بشري و مـالك  حجیت ظواهر ـابطال حجیت ظواهر است که این  

بـه طـرق معتبـر    ) ع(ی است و این ابطال جایز نیست مگر آنچه از معصـومان  فهم وحی اله
باشد و این دومین حالتی است که تاویل قرآن جایز خواهـد بـود،   ـخالف ظاهر ـرسیده و 

یـات  اند و هم داناي تاویل و روایات تاویلی برخالف ظواهر آچرا که آنان، هم داناي تنزیل
. استبسیار نقل شده) ع(از معصومین 
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به عقیده تفکیکیان عالوه بر روایاتی که در منع از تاویل قرآن به وسـیله مـردم عـادي    
نقل شده است، یکی دیگر از ادله ممنوعیت تاویل قرآن توسط غیر معصـوم، محـدود بـودن    
عقل و عدم توانایی آن در شناخت همه حقایق است که در این رابطه اختالف بین اهل عقل 

. خواهد بودنیز بهترین گواه 

ـ شمول تاویل بر همه آیات قرآن7
تاویل فقط مختص آیات متشابه قرآن نیست، بلکه همه آیات قـرآن  این گروه معتقدند،

ضمن اینکـه  . دال بر این مساله هستنداعم از محکم و متشابه تاویل دارد و روایات و آیات،
م و آثـار مترتـب برحقـایق    هیچ فرقی بین تاویل قرآن و تاویل متشابه آن، از حیـث احکـا  
تاویل محکمات و نصوص . تاویل وجودندارد، هرچند از لحاظ تحقق بین آنها تفاوت هست

و ظواهر قرآن پس از فراغ از کاشف بودن آنها از معانی مورد نظر اسـت، بـرخالف آیـات    
رج واژگان آنها در صورت ورود بیان و توضیح از خـا متشابه که ظواهر آنها مورد نظر نبوده،

)124ملکی میانجی، (کند، در معناي تاویلی، ظهور پیدا می
: در اثبات اینکه همه آیات قرآن تاویل دارند دو دسته ادله اقامه شده است

یاتـ آ1ـ7
آیه هفت سوره آل عمران ظهور در این مطلب دارد، زیرا اقتضـاي سـیاق آیـه رجـوع     

یقولون آمنا بـه کـل   «گواه این مطلبو» متشابهات«است نه » کتاب«به » تاویله«ضمیر در 
. گردد، نه متشابهاتاست که ضمیر در آن به کتاب برمی»من عند ربنا

ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علـی علـم هـدي و رحمـه لقـوم      «: خوانیمدر سوره اعراف می
در یـه ضـمیر   در ایـن آ ) 52و 53، االعراف(»هل ینظرون اال تاویله یوم تاتی تاویله. یومنون 

. گرددبرمی» کتاب فصلناه«به » تاویله«
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ـ روایات 2ـ7

ان للقرآن تاویال فمنه ما قد جاء منـه و  «: نقل شده است) ع(در روایتی از امام صادق 
مجلسـی،  (.»منه مالم یجیء فاذا وقع التاویل فی زمان امام من االئمۀ عرفه امام ذلک الزمان

)97، 92ج
ما نزلت علـی رسـول اهللا   «: نقل شده است)ع(علی همچنین در روایت دیگري از امام

آیۀ من القرآن اال اقرانیها و امالها علی و کتبتها بخطی و علمنی تاویلها و تفسیرها و ناسخها 
)1/284صدوق، (.»و منسوخها و محکمها و متشابها

ـ عالمان به تاویل قرآن 8
) ع(و اهـل بیـت   ) ص(اکـرم  پیـامبر  در دیدگاه تفکیک، تنها عالمان به تاویل قـرآن، 

هستند و هیچ کس غیر از این بزرگواران حق ندارد که پاي به عرصه خطرناك تاویل قـرآن  
)128حکیمی، . (بگذارد

به اعتقاد اینان، کسی که ادعا کند همه جوانب و علوم و تنزیل و تاویل و ظهر و بطـن  
است و در ایـن مـدعا کسـی    و احکام و معارف قرآن را فراگرفته است، دروغگو و افترا زن 

نها این معارف را به جمیع جهات یکـی پـس از   جز اوصیاي پیامبر صادق نیستند، چرا که آ
اي ندارند غیر از تعلیم و اخذ علم تاویل از سوي خـدا  اند و مردم چارهدیگري به ارث برده

)1/36ملکی، میانجی، . (و اوصیائش
اي که در بحث جواز تاویـل  به همان ادلهالبته این گروه براي اثبات این سخن خویش

. کننداستناد میـیعنی آیات و روایات ـقرآن به آنها اشاره شد 
بر اساس این تفکر، افراد عادي در قبال دانستن و فراگیري تاویـل قـرآن هـیچ گونـه     

هـاي معمـول   آمـوزش هـا و  مسئولیتی ندارند چرا که تاویل آیات خارج از محدوده داللت
ضمن اینکه براي دسـتیابی بـه تاویـل    . و تنها براي راسخان در علم امکان پذیر استقرآن 

وجـود نـدارد و   ـاز قبیل ظواهر الفـاظ   ـقرآن هیچ گونه دلیل و راه و روش عقالیی معتبر  
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اي نخواهد داشت و مدعاي رسـوخ در علـم نیـز از    تفکر و تدبر براي فهم تاویل هیچ نتیجه

. فراگرفته باشد) ع(و اهل بیت )ص(ینکه از رسول خدا کسی پذیرفته نیست مگر ا
سـوره آل عمـران کـه مهمتـرین آیـه پیرامـون       7علماي تفکیکـی در رابطـه بـا آیـه     

بحث تاویل قرآن است، معتقدند که آیه مربوطه، در مقام اثبـات حصـر علـم تاویـل بـراي      
راسـخان اسـت، یعنـی    بلکه ظاهرا در پی نفی اسـتقالل و تفـویض از  خداوند متعال نیست،

کنـد ، در  اي از افعال دیگر را به واسطه اسباب و علـل ایجـاد مـی   همانطور که خداوند پاره
کنـد  بنـابراین تفـاوت نمـی   . تاویل قرآن نیز تاویل کنندگان باید از جانب خدا ماذون باشند

ن اسـاس  چرا که بر ایبراي عطف یا استیناف باشد،» والراسخون فی العلم«در جمله » واو«
خدا و راسـخان در علـم، تاویـل قـرآن را     : شودبراي عطف باشد، معنا چنین می» واو«اگر 
تنهـا خداونـد   : دهـد دانند نه عموم مخاطبان قرآن و در صورت استیناف، چنین معنا مـی می

در این صورت براي اثبات دانش غیر خدا به تاویل، نیـاز  . داندتاویل قرآن را باالستقالل می
دیگري از جاي دیگر خواهد بود و با توجه بـه ادلـه موجـود از منـابع دینـی ایـن       به دلیل

موضوع تنها در خصوص راسخان در علم ممکن و محقق است و راسخان در علـم بنـا بـر    
هستند و تنها راه یادگیري تاویل قرآن مانند احکام، تعبـد نسـبت   ) ع(روایات فقط اهل بیت 

. نهاستبه آ

هاي باطلتاویلهایی از ـ نمونه9
مکتب تفکیک به اغلب تاویالت عرفانی و فلسفی انتقاد دارد و آنها را مصـداق تاویـل   

»وانظرالی حمـارك «را در آیه شریفه » حمار«مثال مالعبدالرزاق کاشانی واژه . داندباطل می
و مفاهیم صفا و مروه را بـه ترتیـب   ) 1/147ابن عربی،(به بدن حضرت عزیر ) 259البقره، (
واماالجدار فکان لغالمـین  «در آیه شریفه ) 100همانجا، . (کنده قلب و نفس آدمی تاویل میب

دو غالم را به عقل نظري و عقل عملی و یتـیم بودنشـان را   ) 82الکهف، (»یتیمین فی المدینه
)273همانجا، . (کندمعنا میبه جدا شدن از پدرشان که روح القدس باشد،
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ونی از کتاب فصوص الحکم، در تاویل جریـان قرآنـی گوسـاله    ابن عربی در فصِِّ هار

. موسی به موضوع گوساله پرسـتی دانـاتر از هـارون بـود    «: پرستی بنی اسراییل گفته است
عتاب موسی نسبت به برادرش هارون به این دلیل بود که وي سعه صدر نداشـته و گوسـاله   

را در همه چیز بلکـه عـین همـه    زیرا عارف کسی است که خدا . پرستی را انکار کرده است
)436قیصري،(.»بیند، بدین ترتیب، موسی هارون را تربیت علمی کردچیز می

ـ نقد و تحلیل 10
در در رابطه با مفهوم تاویل اقوال مختلفی مطرح شده است، لیکن قـول مختـار،  ـ1ـ10

مـورد خاصـی   اي که درانتزاع مفهوم عام و گسترده از آیه«: این پژوهش، بدین شرح است
یعنی معناي »بطن«چرا که از تاویل به این معنا گاهی به ) 1/24معرفت، (» نازل شده است

»ظهـر «آید هم تعبیر شده اسـت، در مقابـل   اي که از ظاهر آیه بدست نمیثانوي و پوشیده
این معنـاي  . فهمانداي که ظاهر آیه بر حسب وضع و کاربرد، آن معنا را مییعنی معناي اولیه

اي بس گسترده دارد و همین معناست که ضامن عمومیت قرآن اسـت و موجـب   تاویل دامنه
ها و جاوید باشد، زیرا اگر مفاهیم، برگرفتـه شـده   ها و دورانشود قرآن شامل تمام زمانمی

از موارد خاص نباشد و آیه، مختص همان مورد شان نزول باشد، بسـیاري از آیـات قـرآن    
. اي جز ثواب تالوت و ترتیل نخواهد داشتشود و فایدهثمر میبی

:البته تاویل در قرآن بر سه معنا به کار رفته است
اي که مورد قبول عقل و مطابق با نقـل  یا عمل متشابه به گونهتوجیه ظا هر لفظ ) الف

فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما «باشد که مصداق تاویل به این معنا در متشابه قولی، آیه
و در عمـل متشـابه، جریـان مصـاحب    ) 7آل عمران،(»تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله

) 78الکهف، . (»تستطع علیه صبراسانبئک بتاویل مالم«:باشدموسی می
، 37، 36، 21، 6آیـات  تعبیر خواب، که به این معنا هشت بار در سـوره یوسـف   )ب

)21یوسف، (.»ولنعلمه من تاویل االحادیث«مثل . آمده است101و 100، 45، 44
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فرجام و حاصل کار، بر این اساس تاویل یک موضوع یعنی آنچه کـه آن موضـوع   ) ج

) 35االسراء، (»وزنوا بالقسطاس المستقیم، ذلک خیر و احسن تاویال«مثل . شودبدان منتهی می
) 24و 1/25، معرفت، ك.ر). (53االعراف، (»هل ینظرون اال تاویله یوم یاتی تاویله«و 

بینیم که معناي اراده شده از تاویل در مکتب تفکیک ضمن اینکـه دقیـق و روشـن    می
تواند تمامی حدود و گستردگی مفهوم تاویل را در بربگیرد و از همین رو تاویـل  نیست، نمی

در این دیدگاه بسیار محدود خواهـد بـود و  حتـی    ـحداقل در عرصه نظري  ـیات قرآن  آ
یل هایی که با اصول عقالنی و صحیح صورت پذیرد، به دایره تاویل هاي باطـل منتقـل   تاو

. خواهد شد
در خصوص تفاوت دو واژه تاویل و تفسیر به طول کلی باید گفت کـه ایـن دو   ـ2ـ10

اذا اجتمعـا افترقـا و اذا افترقـا    «اند که همچون فقیـر و مسـکین قاعـده    واژه از الفاظی بوده
رفتنـد، هـر کـدام    ه آنها جاري است، یعنی اگر این دو کلمه با هم به کار مـی دربار» اجتمعا

که تفسیر بیشتر مربوط به درك مفهوم قـرآن بـه وسـیله نقـل و     (معنی خاص خود را داشت
رفتنـد،  وگرنه اگر به تنهایی به کار مـی ) تاویل بیشتر مربوط به فهم قرآن به وسیله عقل بوده

البته اینکه ایـن دو واژه امـروزه بـه چـه     . و کلمه را در برداشتمعموال هر کدام، مفهوم هر د
روند تابع استعمال عرف متشرعه است، زیرا مسلما این دو واژه امروزه در معنایی به کار می

)96، 2همامی، ش. (روندمعناي  وضعی و لغوي خود به کار نمی
ف نظرهـایی در بـاب   بینیم که اخـتال ضمن اینکه  بین دانشمندان فعلی و معاصر نیز می

. تفاوت واژه تاویل و تفسیر وجود دارد
اي تاویـل قـرآن   عده: اندآن دو گروهعلماي تفکیک در رابطه با جواز تاویل قرـ 3ـ10

اي دیگـر اقامـه برهـان    دانند، امـا عـده  را فقط در صورت وجود روایت یا حدیث جایز می
بنابراین نخسـتین مسـاله عـدم    اند،دانستهبدیهی در برابر ظاهر آیه را نیز، محل جواز تاویل

به نظر می رسد تاویـل قـرآن   .اتفاق نظر در حوزه جواز تاویل قرآن در بین تفکیکیان است
براي غیر معصوم نیز جایز است البته به شرطی که نظر تاویل کننده در تعارض و تناقض بـا  
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بـراي روشـن   . باشـد قول معصوم و اصول و مبانی دینی و خارج از روش صـحیح تاویـل ن  

شدن مطلب باید گفت که اوال آیه هفت سوره آل عمران که مهمترین دلیـل مخالفـان جـواز    
تاویل براي غیر معصوم است، بیانی است در مقابله با کسـانی کـه بـه انگیـزه فتنـه جـویی       

داننـد، ماننـد   در حالی که معناي درست آن را نیز می. درصدند قرآن را منحرفانه تاویل کنند
یسمعون کالم اهللا ثـم یحرفونـه مـن    «: فرمایدروهی از اهل کتاب که خداوند در باره آنها میگ

»ابتغـاء الفتنـه  «ل عمـران نیـز از واژه   آیه هفت در آ) 75البقره، (»بعد ما عقلوه و هم یعلمـون 
اونـد  شان با مـراد خد دانستند که تاویلشده که این یعنی تاویل کنندگان خود نیز میاستفاده 

کسی جز خـدا تاویـل آن   « : با عنایت به این که در قرآن آمده است. مغایر و متناقض است
یعنی این کالم خداست و بدیهی است که معنـاي آن نیـز همـان    ) 7آل عمران، (» داندرا نمی

در مقابل این گروه، راسـخان در علـم، بـه    . گوییداست که خدا اراده کرده، نه آنچه شما می
سـخن دیگـري   که بـدان آگاهنـد   ـنهند و در برابر اراده خدا ی قرآن گردن میتاویل واقع

. کنندنگفته، راه حق را کج نمی
مده و تحقق این امر جز با فهـم آن میسـر نیسـت، بنـابراین     قرآن براي هدایت مردم آ

حصر حقیقی آن است که چیزي بـه امـري   . حصر اضافی است نه حقیقی»اال اهللا«حصر در 
ص یابد، به نحوي که در غیر آن مطلقا یافت نشود، مانند حصر الوهیـت در خداونـد   اختصا

، اما حصر اضافی آن است که اختصاص چیزي به امري، تنهـا در مقایسـه   »اله اال اهللاال«در 
با مورد یا موارد خاصی باشد، مانند این که راجع به زید در مقایسه با افـراد هـم کـالس او    

بـا علـم دیگـران بـه تاویـل      » اال اهللا«لذا  عبـارت  . زید شجاع نیستکسی جز: گفته شود
. منافاتی ندارد

یه مورد بحث، حصر حقیقی باشد، با ایـن مطلـب منافـاتی    ثانیا، بنابراین که حصر در آ
تعلیم دهـد، چنـان کـه در    ) ع(ندارد که خداوند تاویل قرآن را به پیامبرش و حتی اهل بیت 

و روایـات فراوانـی   ) 113النساء، (»وعلمک مالم تکن تعلـم «: ده استقرآن درباره پیامبر آم
.به تاویل قرآن وارد شده است) ع(درباره علم اهل بیت 
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شود که غیـر  نها اشاره خواهیم کرد، روشن میثالثا با بررسی روایاتی که در ادامه به آ

نک، شـاکر،  . (دست یابندتوانند به آن معصومین نیز به بخشی از تاویل قرآن آگاه بوده و می
، اگر چه به تمام تاویل قـرآن  نان نیز حائز استبنابراین تاویل قرآن براي آ) 112و 111

. علم ندارندـبه دالیلی که بررسی خواهد شد 
نظر تفکیکیان در رابطه با شمول تاویل بر همه آیات قرآن، سخنی صحیح است ـ 4ـ10

که البته به آنها اشاره شد و مورد توجه مکتـب تفکیـک   ـچرا که به داللت آیات و روایات  
.تاویل تنها مختص آیات متشابه نیست و  سایر آیات نیز داراي تاویل هستندـبود 

شنایی با زبان و توان به آدر فهم تاویل قرآن عواملی موثرند که از آن جمله میـ5ـ10
ـ سبک بیان قرآن، فهم عمیق و قوه تشخیص، م و دانـش کـافی و اسـتوار در    قلب سلیم، عل

. معرفت خدا، شناخت اسباب نزول و شناخت نظرات معصومین دربـاره قـرآن اشـاره کـرد    
ضوابطی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آنهـا، تاویـل   براي رسیدن به تاویل صحیح،

:مهمترین این ضوابط عبارتند از. ارایه شده ناصواب و از قبیل تفسیر به راي خواهد بود
از رعایت مناسبت بین معناي ظاهري و باطنی، ازاین رو چون تاویل، عبارتست) الف

یـا معنـوي   فحواي کالم، ناگزیر درانتزاع این مفهوم، باید مناسبت لفظیمفهوم عام منتزع از
براي دستگاه سنجش وزن، وضع شده اسـت » ترازو«مثال معلوم است که لفظ . رعایت شود

همـین معنـا بـه    نیز به) 9الرحمن،(»الوزن بالقسط و التخسرو المیزانواقیموا«و درآیه قرآن 
هاي ذهنـی جداسـازیم،   حال اگر لفظ ترازو را از همه قراین خارجی و زمینه. کاررفته است

، اعـم از  مفهوم عام آن روشن خواهد شد، یعنی هرآنچه که به وسیله آن چیـزي را بسـنجند  
نیز منظـور از میـزان،  بینیم که در برخی روایاتین رو میاینکه مادي یا معنوي باشد، از هم

سـخنی ناصـواب   امام عادل بیان شده است، پس اینکه امام را میزان حـق و باطـل بـدانیم،   
و روایت در ایـن  نیست و این مساله بدون رجوع به روایات نیزقابل استنباط و تطبیق است

در مواردي نیز روایت وجـود نـدارد و بـاز    جا مویدي بر نظر تاویل کننده خواهد بود، البته 
. پرداختتاویلتوان بهمیهم به شرط عدم تعارض با اصول و مبانی و ادله قطعی،
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دومین شرط و ضابطه تاویـل صـحیح، رعایـت نظـم و دقـت در کنـار گذاشـتن        ) ب

خصوصیات کالم مورد تاویل و تجرید آن از قراین خاصه اسـت تـا حقیقـت آن در قالـب     
مقصود از این شرط همـان اسـت کـه در منطـق از آن بـه عنـوان       . عام روشن گرددمفهوم 
فقهـا از تنقـیح   ،شـود تعبیر می» تنقیح مناط«و در اصول فقه با عنوان » سبر و تقسیم«قانون

کنند بـه طـوري کـه    وردن مالك قطعی و تعیین حکم شرعی استفاده میمناط براي بدست آ
در واقـع تنقـیح   . نفیا و اثباتا دایـر مـدار آن باشـد   ـ ضعی اعم از تکلیفی و وـحکم شرعی 

کنـیم،  مناط بدین صورت است که تمام احتماالت ممکن در علت حکم فقهی را شمارش می
کنیم تا اینک یک احتمال باقی بماند و همین تک احتماالت دلیل اقامه میسپس بر نفی تک

ا در گندم یا به خاطر طعم اسـت یـا   مثال گفته می شود، حرمت رب. یک احتمال، متعین شود
ولی همه احتماالت فوق باطل است . ن و یا به خاطر مکیل بودن آنبه خاطر جنبه غذایی آ

کاربرد ایـن قاعـده را   . استـمکیل بودن ـجز مکیل بودن، پس حرمت ربا به خاطر همان  
ه نکـردن  آن، از  گیري صحیح از توانمندي ها توسط هر انسانی و تبـا توان در لزوم بهرهمی

و ) 17القصـص،  (»رب بما انعمت علی فلن اکـون ظهیـرا للظـالیمن   «) ع(آیه مربوط به موسی 
البقـره،  (و آیه انفاق)41االنفال، (یه غنیمت همچنین در وجوب فریضه خمس و مالیات از آ

)30ـ1/32معرفت، . نک. (مشاهده کرد) 195
چه کسـانی هسـتند نیـز بایـد گفـت، ایـن       درباره اینکه آگاهان به تاویل قرآنـ6ـ10

گاه بـه بخشـی از   گاه به تمام تاویل قرآن و گروهی نیز آ، گروهی آگاهان دو بخش هستندآ
هستند که ) ع(و اهل بیت ) ص(گاهان به تمام تاویل قرآن پیامبر اما آ. باشندتاویل قرآن می

ین مساله قابل اثبات است کـه بـه   ا) ادله نقلی معتبر و مفید علم(به تصریح روایات و آیات 
. نها پیش از این اشاره شدبخشی از آ

است حدیثاین) عالوه برادله عقلی وآیات(این بحث ازجمله روایات فراوان مربوط به
وتاویلوحرامخداوند، حالل«: فرمود) ع(صادقشده است که اماممهران نقلبناز سماعهکه

)208، /40مجلسی،. (»دادتعلیم) ع(به علیهمه آنها راحضرتنآوپیامبرآموخترا به
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: فرمـود ) ع(یا اینکه از برید بـن معاویـه در روایتـی نقـل شـده اسـت کـه امـام بـاقر         

) 223صفار، (.»دانندهمه تاویل قرآن را می) ص(جانشینان پیامبر «
یـد گفـت کـه در    هاي قرآن آگـاهی دارنـد نیـز با   درباره گروهی که به بعضی از تاویل

دانسـته  ) ع(و معصـومین  ) ص(روایات گر چه علم به همه تاویل قرآن، منحصر بـه پیـامبر   
: کـه ) ص(مفهوم روایـت پیـامبر   . شده، ولی هیچ گاه به نحو کلی از دیگران نفی نشده است

ایـن اسـت کـه    ) 184/ 6مجلسـی،  (» .است) ع(تاویل قرآن به تمام و کمال تنها نزد علی «
در جایی دیگر نقل شده که پیـامبر بـه امیـر    . یز به بخشی از تاویل دسترسی دارنددیگران ن

بعد از من مردم را به آن بخش از تاویل قرآن کریم کـه فهـم آن بـر آنهـا     « : مومنان فرمود
بنابراین روایـت، بخشـی از تاویـل را خـود     ) 195/ 23همانجا، (».گاه سازمشکل است، آ

البتـه قطعـا مـردم در درك تاویـل     . نها مشکل استی از آن بر آفهمند و فهم بخشمردم می
کنند و عـالوه  قرآن یکسان نیستند و هر یک به میزان علم و دانش خود، تاویل را درك می

. این تاویل هاي غیر معصومین، نباید در تعارض با ادله نقلـی و عقلـی قطعـی باشـد    بر آن،
)140ـ139شاکر، . نک(

کند که در صورت اختصـاص  نظر از ادله نقلی، عقل نیز تایید میناگفته نماند که صرف
مفهـوم  حتـی بخشـی از تاویـل    علم تاویل به معصومان و عدم بهره دیگران از تاویـل  

نها را تعطیل کرد که این مساله با اصل قابـل فهـم   ماند و باید آبسیاري از آیات پوشیده می
و تفسیر پـذیر بـودن آن و نـور و تبیـان بـودن      ـي اولو در مرتبهـبودن قرآن براي همگان 

. قرآن و دعوت به تدبر و تفکر در آن تناقض دارد
هاي ناروا و اشتباه در آثار برخی از مفسران و دانشـمندان،  به رغم وجود تاویلـ 7ـ10

شود، تفسیر مصـطلح  باید گفت که در برخی از این گونه آثار، آنچه به عنوان تاویل ذکر می
یست، بلکه تفسیر ذوقی و انفسی آیات است، به این معنا که آیـه را بـر ایـن معنـا نیـز      آیه ن
) 20طـه،  (»اذهـب ا لـی فرعـون انـه طغـی     «اینکه در آیه . نه تفسیر کردتوان تطبیق داد،می
خطاب به عقل است که برو  نفس اماره خود را که فرعـون درون اسـت،   » اذهب«گویند می
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هـا  در واقع این گونـه تاویـل  . ق است، نه تفسیر معناي ظاهري آیهاصالح کن، این یک تطبی

اي است که به آنـان دسـت داده اسـت و بـراي     نتیجه برخی حاالت عرفانی و واردات قلبیه
گـر چـه   . ن حـاالت و واردات را دارد آنان چنین نمودار گشته که آیا تحمـل تطبیـق بـر آ   

ملـی،  جـوادي آ . نـک . (تـوان تخطـی کـرد   اذعان دارند که از حدود معناي ظاهري آیه نمی
) 226ـ223

ها اگر در تعارض بـا ادلـه عقلـی و نقلـی قطعـی      البته گفتنی است که این گونه تاویل
توانند مورد توجه قرار گیرند و مفیـد علـم و یقـین    نباشند نیز تنها به عنوان یک احتمال می

.نیستند، وگرنه در صورت تعارض و تناقض، باطل خواهند بود

نتیجه مقالهـ 11
دهد، در مساله جـواز  مکتب تفکیک تعریف دقیق و فراگیري از مفهوم تاویل ارایه نمی

توان این جواز و امکان را تنها به خدا و معصـومان منحصـر کـرد،    و امکان تاویل قرآن نمی
ـ     . توانند دریابنداي از آن را میبلکه دیگران نیز مرتبه ر ایـن  آگاهان بـه تاویـل قـرآن نیـز ب

که همه تاویـل را مـی داننـد و گـروه دوم     ) ع(اند گروه اول یعنی معصومان اساس دو گروه
براي فهم تاویـل قـرآن   . توانند بفهمندهاي عادي که بخشی از تاویل قرآن را مییعنی انسان

توان عواملی موثر و ضوابطی الزم االتباع وجود دارد که در صورت توجه و رعایت آنها می
هایی باطل و نارواست که در تعارض و تناقض بـا ادلـه   تاویل. ل صحیح دست یافتبه تاوی

هایی که طبق ضـوابط و اصـول   قطعی عقلی و نقلی باشد و در غیر این صورت سایر تاویل
البتـه  . توانند مورد توجه قرار گیرندشوند، حداقل به عنوان یک احتمال میصحیح انجام می

و ) ص(ن و اینکه فهم همه تاویل قـرآن منحصـر بـه پیـامبر     شمول تاویل بر همه آیات قرآ
است، از جمله نظرات صواب و درستی است کـه در مکتـب تفکیـک مطـرح     ) ع(معصومان 

است، ضمن اینکه توجه بیش از پیش به متون دینی بـه ویـژه احادیـث و روایـات در ایـن      
. تواند مثبت ارزیابی شودمکتب، با در نظر گرفتن ضوابطی می
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بشناسی کتا

منسـوب  (غالـب، تحقیق مصطفی،)تاویالت القرآن(تفسیر القرآن الکریمالدین،ابن عربی، محیـ1
.ش.هـ1357داراالندلس،بیروت،چاپ اول،،)به مالعبدالرزاق کاشانی

اصفهانی، میرزا مهدي، رسائل شناخت قرآن، تحقیق و تعلیق حسین مفیـد، چـاپ اول، تهـران،    ـ 2
.ش.هـ1388تشاراتی منیر، مرکز فرهنگی ان

همو، ابواب الهدي، تحقیق و تعلیق حسین مفید، چـاپ اول، تهـران، مرکـز فرهنگـی انتشـاراتی      ـ 3
.ش.هـ1387منیر، 

، 18آن، بینـات، شـماره   ایازي، سید محمدعلی، نگاهی به تفسیر مناهج البیان و مولف گرانقـدر  ـ 4
.ش.هـ1377تابستان ، سال پنجم

هاي قرآنی، شماره ، محمدرضا، مبانی فهم متون دینی از نگاه مکتب تفکیک، پژوهشنیاارشاديـ 5
.ش.هـ1379بهار و تابستان ، 22و 21
.ق.هـ1431، الفکراالسالمیمرتضی، فرائداالصول، چاپ یازدهم، قم، مجمعشیخانصاري،ـ 6
، قـم، مرکـز نشـر اسـراء    جوادي آملی، عبداهللا، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، چاپ سوم، ـ 7

.ش.هـ1387
.ش.هـ1387حکیمی، محمدرضا، اجتهاد و تقلید در فلسفه، چاپ پنجم، قم، دلیل ما، ـ 8
همو، مبانی تفسیر در مکتب تفکیک، مقدمه تفسیر مصـباح الهـدي، جلـد اول، چـاپ اول، قـم،      ـ 9

.ش.هـ1388، )ع(موسسه معارف اسالمی امام رضا
.ش.هـ1377اپ سوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، همو، مکتب تفکیک، چـ 10
نامـه کارشناسـی   خدایاري، علی نقی، نقد و بررسی مبانی و روش تفسیري مناهج البیان، پایانـ 11

.ش.هـ1379ارشد علوم قرآن و حدیث، قم، دانشگاه قم، 
.تا، بی)ارالمعرفه، دالمنار، چاپ اول، بیروت(الحکیم رشید رضا، سید محمد، تفسیرالقرآنـ 12
قـم، پژوهشـگاه حـوزه و    رجبی، محمود و دیگران، روش شناسی تفسیر قرآن، چاپ چهارم،ـ 13

.ش.هـ1388ها، دانشگاه و سازمان مطالعات و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاه
.ش.هـ1388هاي تاویل قرآن، چاپ سوم، قم، بوستان کتاب، شاکر، محمد کاظم، روشـ 14
، محمد بن حسن، بصائر الدرجات الکبري فی فضائل آل محمـد ش، چـاپ اول،   )قمی(ار صفـ 15

.ش.هـ1362تهران، منشورات االعلمی، 
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طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن ق، چاپ سوم، بیروت، موسسه االعلمی ـ 16

.ق.هـ1393للمطبوعات، 
،تحقیق سید جالل الدین آشـتیانی،چاپ اول، شرح فصوص الحکممحمد داود،قیصري رومی،ـ 17

.ش.هـ1375شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،تهران،
، 1سـفینه، شـماره   گندمی، حمید سلیم، نگاهی به علوم قرآنی بر اساس تفسیر منـاهج البیـان،  ـ 18

.ش.هـ1382زمستان ، سال اول
ـ  ـ 19 ه االطهـار ، چـاپ سـوم، بیـروت،     مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار الجامعۀ لدرر اخبـار االئم

.ق.هـ1403داراحیاء التراث العربی، 
اي بر مکتب تفکیک در زمینه تفسیر قـرآن، مشـکوه، شـماره    مسعودي، محمد مهدي، نقد گونهـ 20
.ش.هـ1387بهار ، 98
.ش.هـ1387تمهید، چهارم، قم، موسسه فرهنگیچاپمعرفت، محمدهادي، تفسیر و مفسران،ـ 21
ی میانجی، محمدباقر، نگاهی به علوم قرآنی، ترجمه علی نقلی خدایاري، به اهتمـام علـی   ملکـ 22
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