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  چکیده

ـ     آن  ۀتنزیل قرآن از منبع حقیقتی است که مصحف شریف و ظـاهر قـرآن صـورت نازل
شناسی خـاص  شناسی و وجودبوده و در تناظر با عالم تکوین است. از طرفی قواعد زبان

قرآن؛ بین الفاظ، معانی و حقایق آن ارتباط برقرار نموده و تناسب هستی و قـرآن را بـا   
دهد. وصول به این تناسب، چیستی تأویـل را روشـن، مـانع از ورود    یکدیگر نمایش می

منـد و تفسـیر بـه رأی را طـرد     اغیار به تعریف تأویل شده و اسـتفاده از قـرآن را روش  
کند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی مدون شده، به دنبـال دسـتیابی بـه     می

نسبت الفاظ، معانی و حقیقت قرآن در نظر عالمه طباطبایی برآمده؛ که حجیت ظواهر، 
اهمیت حقایق قرآنی و ارتبـاط وجـودی ظـاهر و بـاطن، نتـایج حاصـله از ایـن بحـث         
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  . مقدمه1
عالمه در تعریف تفسیر قرآن به سه مهم، اشاره دارند؛ معانی کـه نـاظر بـر لفـظ و کـالم      

]. پـس تفسـیر   4، ص1، ج14است، مقاصد و مدالیل که ناظر بر ساختار و حقایق اسـت [ 
 بین اجزای آن است.  قرآن در گرو کسب درجات مختلف معرفت و شناخت ارتباط

ـا  « ۀبیت در مصداق مطهران در آیبرخی چون اهل ـهُ یَلَ ونَ   مَسُّ ـرُ هَّ ـا الْمُطَ واقعـه:  ال[»  إِلَّ
 :چون حقیقت قرآن بر رسول اکـرم تنـزل کـرد    ؛بر قرآن با حقیقتش معرفت دارند ،]79

ل« مِینُ عَ أَ وحُ الْ هِ الرُّ زَلَ بِ لْبِکَ  ینَ تـی در معـراج بـا حقیقـت آن     و یـا وق  ]193شـعراء:  ال[»  قَ
لَقَّ« :رسید نَّکَ لَتُ لِیمٍ یوَ إِ نْ حَکِیمٍ عَ نْ لَدُ آنَ مِ رْ هیچ ابهـامی نخواهـد    یجا ،]6نمل: ال[»  الْقُ

دیگر با سیر در انفس وجود خویش قرآن را اثـر صـفات جمـالی و جاللـی در      یبود. بعض
الهـی قابـل وصـول نیسـت.     بهرگان از نفحات کنند، این معرفت برای بیخود، معرفت می

مختلـف اعجـازش    هـای حیثیت یگروهی دیگر قرآن را از منظر عقل و اجتهاد و با بررس
نـاظر   ،بندی و تفاوت در معرفتاند. این گروه شناسند که اکثریت مفسران از این سنخ یم

ال این پژوهش ناظر به این اسـت  ؤبر وجود لفظی، معنایی و حقیقت در قرآن است. اما س
ر وجوه ذکـر شـده (لفـظ، معنـا و حقیقـت) چـه ارتبـاط و نسـبتی وجـود دارد؟ و          که د

های مختلـف  چهارچوب معرفتی قرآن بر چه ساختار و سازمانی مبتنی شده است؟ بخش
  دار پاسخ به این پرسش در رویکرد عالمه طباطبایی است.این مقال عهده

حقیقـت قـرآن تحقیقـی     یابی الفاظ، معانی ودر خصوص عنوان مقاله، ناظر بر نسبت
امـا   ،انـد شناختی قرآن مرقوماتی نگاشته شدهیافت نشد؛ هرچند در خصوص مراتب زبان

یابی این مراتب زبان شناختی قـرآن بـا حقیقـتش را متنـاظر بـا هـم       ای که نسبتنوشته
مورد توجه پژوهشـگران نبـوده    ،معرفی نموده و از این گذر به بررسی و استدالل بپردازد

  دارد.رو وجه تازگی عنوان مقاله رو نمایان میاین است. از
در نظام معرفتی و روش استعمالی عالمه طباطبایی، غور در دریای ژرف معنا، تفسـیر را  

کند؛ چرا که ظواهر اسـاس و ممشـای بـواطن    از پرداختن به ظاهر الفاظ غافل و خالی نمی
و اشـتقاقی کـرده و در    است. بر این اساس ایشان نخست ذیل آیـات بحـث لغـوی، لفظـی    

گمـارد. از  کند و از پس آن به مسائل فلسـفی و عقلـی همـت مـی    معانی ظاهری فحص می
  پردازیم.رو با توجه به نظام اندیشه به مباحث زبان شناسی و اصول و کاربرد الفاظ میاین

  
 . الفاظ2

ستعاره از راغب ا ۀبه گفت .]161، ص8 ، ج22[چیزی از دهان است  لفظ به معنی انداختن
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 ]213ص ،10، ج12[» طرح و القـاء «است و مفهوم  ]743، ص7[انداختن چیزی از دهان 
در اصطالح به صدایی گوینـد کـه از    .]259ص ،5 ، ج7[دارد و غالباً از طریق دهان است 

  . ]83، ص10[ 1معنی باشد و چه معنای را در بر گیردچه بی ،شوددهان انسان خارج می
عقلی، بیـانگر ایـن معناسـت     ۀمباحث الفاظ و مباحث حجت و ادل تقسیم علم اصول به

ست برای معانی و استعمال تبعی دارد و خـود بـه تنهـایی اصـالت نـدارد، از      که لفظ ظرفی
رو لفظ گاه مهمل است و به معنایی رهنمون نیست و گاه دارای معنی است کـه بـه آن    این

: نکــ  باشـد [ مـی » کلمـات «بحـث همـان    گویند که مراد ما از الفـاظ در عنـوان  می» کلمه«
های ادبیات عرب: البهجه المرضیه (سیوطی)، صمدیه و ...]. فرهنگ معـین جـایگزین    کتاب

  لفظ]. ۀداند [فرهنگ معین، ذیل واژو کلمه و سخن می» واژه«معنای لفظ را در فارسی 
  
 »الفاظ«. کاربری 1. 2

 ۀو عالم ذهن به عنـوان مقدمـ   ]105ص ،15[ 2سیر انسان در جهت تجرد و تکامل است
 .مستثنی از این حرکت نیست ،وصول به عالم عقل که از شئون انسان است

از نظر عالمه مفاهمه به عنوان مالزم زندگی اجتماعی و نیز تعقل به معنای وصول به 
مجهول از گذر معلوم بر اساس بهره و استفاده از مفاهیم و معانی موجود در ذهن اسـت؛  

و مفاهیم ناگزیر باید به لباس الفاظ و زبان متلبس شده و معانی را سامان داده اما معانی 
  .]10، ص1، ج14[و به دیگران منتقل کند 

انسـان  از برقراری ارتباط با دیگـران،  ناچاری و نبود حیات اجتماعی عالمه اگر به باور 
را ایجاب  زبان ۀاست که پدیدزین سبب ضرورت زیست اجتماعی نداشت، نیازی به زبان 

 نیـاز . است جمعی حیاتانسان در  احتیاجاتآن نیز تابع  تحدیدو یا  توسعهکرده است و 
دارد؛  بـه آن نیـاز   جامعـه کـه   ستمسائلیتمام  مستلزمبه جامعه و مدنیت  ی انسانفطر

جـز  تفـاهم و مفاهمـه    راهـی بـرای  ؛ چرا که یکی از آن نیازها استپردازی تکلم و سخن
هـا همـواره   زبـان  نیست. به ایـن دلیـل   حامالن تصوراتات به عنوان الفاظ و اصو ترکیب

، 1ج، 14[ یابـد ، افزایش و گسـترش مـی  مسائل مستحدثه ظهورجامعه و  ۀتوسعپای پابه
  .]12، ص11؛ ج315ص ،2؛ ج10ص

                                                                                                                                        
 حکمه مهمال کان أو مستعمال. ی. ما یتلفظ به االنسان أو ف1
 .فعلیة محضة ال قوة معها ییتخلص إل یحت -المادي متحرك في صورها . أن الجوهر2
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گرچه در اصل، وضع الفاظ، برای موجودات و اشیاء مادی بوده، اما نه برای صور ظاهری 
گرفتـه،  ها نشئت مـی ها بوده و یا آثاری که از آندف و غرضی که در آناشیاء، بلکه برای ه

صورت پذیرفته است. بر این اساس تا وقتی که اغراض و آثار چیزی باقیست، هرچند شـکل  
  1].11، ص1 ، ج14و صورت آن دگرگون شده باشد، وضع لفظ بر آن موضوع له باقیست [

لقی وحی (دریافـت، حفـظ و ابـالغ)؛    اعتقاد به عصمت رسول اکرم در وجوه مختلف ت
ت عدم دخالت وی در مواد تنزیل است به این سبب، بلیغ، فصیح و آهنگین بـودن و   ؛مثبِ

وجوه معانی در قرآن از سنخ اعجاز است که باب اهمیت واژگان و قداست قـرآن از اینجـا   
آثـاری بـر   تأکید فراوان بر قرائت مصـحف آورده و   ،فلذا احادیث و اخبار ؛شودگشوده می

ر مشعر داشته اند. پس الهی بودن تمام مراتب و حقیقت قرآن، قرائت و ترتیل به قدر تیسّ
  مراتب آن خواهد بود. ۀاعجاز و فراتر از طاقت بشر بودن هم ۀمقدم

  
  . بعد وجود شناختی الفاظ2. 2

در ابتدا و در اصل برای اشیاء مادی وضـع شـده   ، اصوات ترکیب مجموعی در معنیالفاظ 
انسان در آغاز از طریق محسوسات و امور جسمانی بـه مفـاهیم و   «است؛ نه امور معنوی. 

ها پی برد، سپس به تدریج از مادیـات بـه معنویـات گـذر     ضرورت وضع الفاظ در برابر آن
شـنویم در آغـاز   و از همین جهت است که هر گاه لفظی را می ]319، ص2ج، 14[ »کرد

شـود کـه   انـد) باعـث مـی   که گفتهانس و عادت (چنان«آید. معنای مادی آن در ذهن می
شان در ذهن خطور کند، چه اینکه ماده بسـتر بـدن و   هنگام شنیدن الفاظ، معانی مادی

    .]8ص ،1ج، 14[ »نیروهای مربوط به آن در زندگی دنیوی است
غـرض و  منافاتی با وضع به مناسبت وضع الفاظ برای اشیاء و موجودات مادی، اصالت 

معیار وضـع،  ندارد. پس  زدهها سر میرفته و آثاری که از آنها انتظار میکه از آنهدفی 
وران بین نتیجه در است نه صورت؛  هدفغرض و  ، گـان واژ استعمالحقیقت و مجاز در دَ

محقـق شـده   اصـلی از وضـع    غایـت کـه   آنجاکند؛ تغییر می غرضبا بود و نبود انگیزه و 
ظاهر با موضوع لـه  لحاظ ه بحقیقت است، گرچه به نحو  معنادر آن  استعمال لفظ ،باشد
استعمال  ،اولیه ۀانگیزدر صورت عدم تداوم و امتداد باشد، و بر عکس،  متمایزکامالً  اولیه

                                                                                                                                        
حیث فقدت جمیع أجزائها السابقة ذاتا و صفة و االسم مع ذلک باق،  یفالمسمیات بلغت في التغیر إل« .1

ء غایته، ال شکله و صورته، فما دام غـرض التـوزین    و لیس إال ألن المراد في التسمیة إنما هو من الشي
 .»حاله یستضاءة أو الدفاع باقیا کان اسم المیزان و السراج و السالح و غیرها باقیا علأو اال
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هرچند در صورت با موضوع لـه اولیـه متحدالشـکل باشـد.      ،لفظ به نحو مجاز خواهد بود
بـوط بـه مـاده، اگـر در توصـیف      یـا اشـیاء مر   اتدر وصف مادیـ الفاظ مستعمل بنابراین 
بـه نحـو    استعمال این استعمال شوند، ...های معنوی و مجرد مثل خدا و مالئکه وواقعیت
ق آن بـا  یدامصـ  هرچند، یکی است؛ کاربردمجاز، چون مفهوم در هر دو  نه است، حقیقت

 .]320ص ،2ج، 14[متفاوت باشد هم 
  

  معانی. 3
مثـل زبـان    ؛ک قـوم یـا جماعـت زبـان اسـت     مهمترین وسیله مفاهمه و گفتار مختص ی

 534ص ،: مشیری، نخستین فرهنگ الفبایی قیاسی زبان فارسـی نکـ [انگلیسی یا فارسی 
  . ]1113ص ،دهخدا ۀو نیز لغت نام

جمله ابعاد زبانی او و در عـین ابهامـات فـراوان در آن،    رغم پیچیدگی وجود انسان منعلی
استعدادهای ذهنی برای مفاهمه، انتقال پیـام و ارتبـاط    اما در این وجه توافق است که زبان از

  ].112، ص9: نکـ بوده و گفتار و مکالمه، نمود خارجی و ظهور آوایی این توانایی است [
باب زبان این تصور وجود دارد که القای مفـاهیم وتصـورات ذهنـی بـا ابـزار زبـان        در

واهد بود؛ خواه وضع بـه نحـو   پذیرد و این عمل بر بستر وضع و تعیین الفاظ خصورت می
کثرت استعمال و به نحـو تعیّنیـت    ۀتعیینیت و از جهت واضع خاص باشد و چه در نتیج

شکل گرفته باشد پس درواقع دال بودن الفاظ و مدلولیت معانی روشـن اسـت و ارتبـاط    
  دال به مدلول به اقتضای عنصر وضع است.

اسـت هـر سـه در کالمـی جمـع      به واقع در انتقال مفهوم، سه جهت هست که ممکـن  
هـای زبـانی، معلومـات     شود، و ممکن است در خارج، از یکدیگر جدا شوند. تسـلط بـه واژه  

 ۀذهنی و توانایی بکارگیری معلومات ذهنی در قالب الفاظ؛ تنهـا تسـلط واژگـانی در حیطـ    
ادراک انسـان اسـت.    ۀوضع است، ولی دیگر جهات ربطی به وضع ندارد، بلکه مربوط به قـو 

حدید قوای ادراکی انسان و عدم توانایی احاطه به تفصـیل تمـامی اجـزاء اتفاقـات و امـور      ت
واقعی به انحاء علل و اسباب و روابط؛ مثبِت احتمال خطـا اسـت. افـزون بـر اینکـه انسـان       

ها، اختالفات تدریجی دارد که از نقـص  رفته کامل خواهد شد چه اینکه معلومات انسان رفته
باشد. این همان علت نابرابری سـخن خطبـا و شـعر شـعرا در     رکت میبه سوی کمال در ح

  ].25، ص18اوائل و اواخر کارشان است، هرچند تفاوت قابل لمسی برای عموم نباشد [
عنوان ترکیب مجموعی الفاظ و واژگان، ظهور مـادی فهـم اسـت و فهـم     پس زبان به
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شخصی و ادراک و سوی یک سوی آن متناظر به جهان ذهنی و  ؛حقیقتی دو بعدی دارد
  دیگر ناظر به جهان عینی است.

مورد اشاره در باب معنا، تصورات ذهنی است که مفهوم ذهنی نیز با مصداق وجودی، 
: ـ کـ ن[شـود  تعبیـر مـی  » حقـایق الفـاظ  «حقیقت و مدلول خود مرتبط است که از آن به 

  .]78، ص10، ج14؛ 37ص ،منطق مظفر
  
  . تناسب الفاظ و معانی1. 3

اثبات ضرورت نبوت، به لزوم دریافت معارف و تکالیف الهی از طریـق   ۀلمان در مقدممتک
وحی و ارتباط با خداوند تأکید دارند، از طرفی وحی الهی از سـنخ کـالم اسـت؛ بـه ایـن      
 ۀجهت ابزار کسب معرفت و از پس آن نیل به کمال انسانی، ارتباط با خداوند و در مرحل

  های زبانی است. زار کالم، یعنی نشانهابتدائی، نیاز به شناخت اب
که وصول بـه  زبان آدمی نیز ساختاری ترکیبی از دو عنصر لفظ و معنا دارد، به نحوی

  هـای زبـانی متضـمن گـذار از دو مرحلـه اسـت:       معنا یا عین خـارجی از مجـرای نشـانه   
یـب لفـظ   . ترک]63: 20: نکـ [داللت مدلول بر شیء خارجی  .2 ؛داللت دالّ بر مدلول .1

تواند وجوه مختلفی از معنا را منتقل کنـد، از جملـه وصـف و    در شکل و صورت کالم می
  انشاء و امر و نهی.

. ]313: 2، ج6[اساساً حقیقت بر بستر عالم عقل و معرفت مبتنی بر عالم خیال است 
ـ  ۀبنابراین در گفتمان این مقاله، حقیقت ریشه در هم ر عوالم و عقول داشته و معنا دال ب

  مفهوم است که مستند بر عالم خیال است.
منظور وصول به معارف قرآنی در عنـوان  در خصوص چگونگی استعمال الفاظ قرآن به

شود و در موضوع چگونگی نیل به حقایق قرآنی با استفاده از قرآن بحث می» روح معنی«
  شود.پرداخته می» تأویل و حقیقت قرآن«به بحث 

  
 روح معنی   ۀ. نظری2. 3

شـود و  هـا نمـی  از نظر عالمه، ویژگی و خصوصیت مصادیق؛ موجب انحصـار معنـا در آن  
حقیقت وضع الفاظ؛ غایت و کارکرد مشترک مصادیق مختلف و به تعبیـر روشـن همـان    

هاست، ولی ذهن با جمـود و عـادت بـر معنـای مصـداقی خـاص، فهـم        آن» روح معنای«
ای نیست که معنـای خـالف ظـاهر آن    هکند و در قرآن هیچ آیحقیقت معنا را دشوار می

  .]129، ص14؛ ج38ص ،3؛ ج320ص ،2؛ ج10ص ،1، ج14[مراد باشد 
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ای در میـان مصـادیق مخـتلفش،    منظور از گوهر و روح معنا این اسـت کـه هـر واژه   
های مصادیق را برگزینـد کـه حتـی مصـداق     معنای مشترک و پیراسته از زوائد و ویژگی

، فارغ از ماده بودن و به عبـارتی امـر   »روح«ممکن است تبادر از مجرد را نیز در بر بگیرد. 
مجرد به ذهن بیاید، به این سبب باید گفت که منظور معنی عام و مشـترکی اسـت کـه    

  دهد. خصوصیات مختلف و تمام مصادیق این معنا را پوشش می
اضـع  بار توسط صـدرالمتألهین و در مو روح معنا به نحو گستره و مبسوط اولین ۀنظری

 ،28: نکـ به عنوان مثال: [مختلفی از آثار او بحث شده و چهارچوب نظریه به خود گرفته 
بار در میان فالسفه این نظریـه توسـط غزالـی مطـرح     ، هرچند اولین]98-91 و 83صص

  .]48-51صص ،21[شده است 
کنـد،  حضرت عالمه، از این نظریه در موارد متعدد بـرای تبیـین الفـاظ اسـتفاده مـی     

ـ  ،فرماید؛ اینکه معنای اقرب به ذهن، معنای حسی واژگـان بـوده  می المیزانان در ایش ه ب
ست، که این کـاربرد و ایـن تصـور در خصـوص     دلیل تعلق وجود انسان به طبیعت مادی
هـای  ]. باید گفت کـه از ویژگـی  79، ص3، ج14کالم الهی، ناظر به تفسیر به رأی است [

بـرای  » تبیین تاریخی«و یا در معنای روشن » زمانی  در«روح معنا،  ۀعالمه در تبیین نظری
اثبات این دیدگاه است. ایشان به تطور تاریخی معنای واژگان اعتقاد داشته و خصوصیات 

  مصداق را به همین دلیل در تحقق معنا مردود داشته است. 
رد و شـما  بر می معنا روح به رسیدن مصداق را، راه خصوصیات از معنا تجرید خمینی امام

نظـر از خصوصـیات مصـادیق را منتهـی بـه حقیقـت واحـدی        های معنا با صرفتتبع ویژگی
مصـادیق را در بـر دارد فاقـد خصوصـیت      ۀکه به نحو حقیقـت همـ  داند که در عین حالی می

منجـر بـه    آن معنـای  از ترازو هایویژگی پیرایش المثل]. فی29- 28، صص29خاصی است [
  .  شودمی) اشیاء برای توزین ایوسیله الشیء؛ هر به یوزن ما( معنای در حقیقت

 و اهـداف  بـه  بایـد  انـد و معتقدنـد   کرده مطرح را دیگری در تعیین روح معنا روش عالمه
هدف انسان از وضع لفظ ترازو چه بوده است؟ برای آنکـه بـه    مثالً. کرد لفظ توجه وضع غایات
ای در تـأمین ایـن غایـت لفـظ تـرازو      های برای توزین اشیاء نیاز داشت، پس برای وسیلوسیله

جهان مادی، این ابزار دستخوش تکامـل، تغییـرات و    ۀوضع شد. هرچند در گذر زمان و توسع
هـا بـه   آن ۀهایی شده، ولی غایت واحد در تمام انواع آن ثابت مانده است که به همـ دگرگونی

ارد دیگـر نیـز همـین    ساخت در مو ۀشود. این شیونحو استعمال حقیقی لفظ ترازو اطالق می
 مـادی و چـه غـذاهای    چـه غـذاهای   حـال . است طعام لفظ وضع از هدف ارتزاق، مثالً است؛
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 اسـتعمال  بـه ایـن جهـت    گـذارد،  می نام طعام را فرایند این برساند، هدف معنوی او را به این
 .]11- 9، صص3، ج14بود [ خواهد حقیقت هر دو استعمال در طعام لفظ

های حصول روح معنـا  بستر تجربه نیز به عنوان یکی از راه برخاسته از فلسفی حدس
ایـن شـیوه نـاظر بـه جسـتجوی اشـیاء در        .آملی ذکر شـده اسـت   جوادی توسط عالمه

رغم تحوالت عدیـده در صـورت و   های متکثر انسانی و اعصار مختلف است، که بهصناعت
  اند.ها، همچنان به یک لفظ خوانده شدهآن ۀماد

 اجـزاء  صـور  تغییـر  یا جنس تغییر که با کنداشیاء اقتضا می صور یا اءبه اجز اشتراط 
منقضـی   حقیقـت  نحـو  بـه  را استحاله شده لفظ در شیء استعمال خاص، لفظ تعیین در

 را تـرازو  اگـر لفـظ   مثل در .دهد می را شهادت این خالف تجربه اقتضای کما اینکه کند،
اند و بـه  شده متصل محور به یر یا طنابزنج با که ای کفه دو و محور از که متصور شویم

شکال مختلف و متفاوتی بـه خـود دیـده،     بدل شده ما های دقیق عصرمرور به دستگاه و اَ
.  که از حیث جنس و به لحاظ صورت متعددند، همه به نحو حقیقت میزان یـا تـرازو نـام   

جـنس و  آید که عاری از دخالت دست میه بررسی تجربی ب ۀفلسفی در نتیج حدس این
وسعت  ،گرددچرا که آنچه موجب حقیقت وضع می ،شکل مصادیق در وضع حقیقی بوده

کند و به آن روح معنـا یـا معنـای عـام نـام      حقیقتی است که تمام مصادیق را احاطه می
  .]45ص ،12، ج11[نهند می 

هـای مختلـف، خدشـه و خللـی در امکـان      وجود روش :بندی باید گفتدر مقام جمع
عنای لفظ ایجاد نکـرده؛ و روح معنـا از گـذر کشـف منظـور وضـع، بررسـی        وجود روح م

  غایات، حدس فلسفی یا تجرید معنا قابل وصول و دست یافتنی است.
  

  . حقایق4
حقایق و یا به تعبیری تأویل مصدری است که صورت قرآن از آن حقیقـت عینـی تنـزل    

  لفظ تأویل است. یافته و در قالب لفظ صورت یافته است. بنابراین واقعیت یک
دهـد و تأویـل انشـاء،    تأویل یک خبر حقیقتی است کـه ایـن اخبـار از آن خبـر مـی     

مصالحی است که منشأ این انشاء گردیده؛ خواه به گذشته برگردد و یـا از حـال و آینـده    
القـدر بـر قلـب مبـارک     حکایت کند. البته قرآن دارای جهتی از تأویل است کـه در لیلـه  

د (تأویل کلی) و در جهتی دیگر از تأویل تفصیلی برخوردار است. در گردمعصوم نازل می
آید از قِبل مباحث مفهومی ظاهر و باطن نبوده و نـاظر بـر   ادامه آنچه به عنوان تأویل می

  .]49، ص3، ج14[ بحث وجود و عینیت است
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  تأویل در نظر عالمه طباطبایی . 1. 4
]، 158، ص1، ج7، ابتـدا و یـا انتهـای امـر [    ]32، ص11، ج8تأویل در لغت به معانی رجـوع [ 

اول] آمده است که معنای حمل ظاهر لفظ بـر معنـی غیرظـاهر     ۀ، ذیل واژ12رجوع به اصل [
از آن جهت بـر  » اوّل«اول]، در بین متکلمان و اصولیین مصطلح گردیده است.  ۀ، ذیل واژ24[

 اول]. ۀ، ماد1، ج25شروع اعداد اطالق شده که بازگشت تمام اعداد بر اوست [
شناسان، مفسران و علمای علوم قرآنی بعضاً تأویل را مترادف با تفسیر و گروهـی  لغت

این دو را عموم و خصوص مطلق به نحو عمومیت تأویل و خصوصیت تفسیر و بعضی بـه  
  .]29ص ،13[عکس تأویل را خاص و تفسیر را عام و برخی قائل به تباین این دو هستند 

  شوند:بندي مین به تأویل در دو گروه دستهطور کلی قائالبه
رو هـر  داننـد؛ بـدین  زبـانی (سـخن و مـتن) مـی     ۀکسانی که ظهور تأویل را تنها در حیط

سخن، تفسیر و تأویلی دارد و تفسیر بر بستر ظواهر و قراین ظاهری و تأویـل از قبیـل بطـون    
ـ   اند که برای هر پدیـده معناست. گروه دوم کسانی رای هـر سـخنی)، تفسـیر و    ای (نـه تنهـا ب

  ].  65، ص19شود [تأویلی و ظاهر و باطنی قائلند، از آثار عالمه نظر دوم فهمیده می
ای است کـه بیانـات قـرآن حـاکی از     تأویل در قرآن حقیقت واقعی ،در تعریف عالمه

، حقیقتی که معنایی از معانی از قبیل معـارف و یـا احکـام و    ]49ص ،3، ج14[هاست  آن
. مهمترین دلیل بـرای ایـن معنـا اسـتقراء     ]همان[به آن حقیقت استوار است  قصص و...

آنهـا بـر ایـن معنـا      ۀها به کار رفته و همـ آیاتی از قرآن کریم است که لفظ تأویل در آن
  .]393: یونس؛ 532: عرافاال ؛71: عمرانآل[تطبیق دارند 

نداشته، بلکـه دارای یـک    شناختیشناختی و روانمعرفت ۀتأویل در نظر عالمه صرفاً جنب
روش برای کشف بـاطن  «به عنوان یک » تأویل«است. ایشان از » وجودشناختی«عظیم  ۀپشتوان

آیـات تعمـیم داده اسـت.     ۀرا به همو آن 4آن استفاده کرده» حقیقت«و نیل به » و حقیقت آیه
ای در ارای ریشـه بر اساس نظر عالمه، تمامی آیات در این عالم اشاره به حقیقتی دارند و نیز د

                                                                                                                                        
و ما یعلم تأویله اال هللا و الراسخون فی العلم...؛ به معنای حقیقت واقعی کـه خداونـد از متشـابه اراده    . 1

 کرده است.  
... ؛ که در معنای مجسم ش. 2 وِیلَهُ ا تَأْ لَّ ونَ إِ رُ   .دنیوی) ق در روز قیامت (نه از جنس حقایقدن حقایهَلْ یَنظُ
وا بِعِلْمِهِ. 3 ا لم یحیطُ وا بِمَ بُ ذَّ وِیلُه  بَلْ کَ هِمْ تَأْ ا یَأْتِ ... ؛ که اشـاره بـه تکـذیب چیزهـایی کـه بـه واقعـی         وَ لَمَّ

 اند.خارجی آن پی نبرده
یها البیانات القرآنیة من حکم أو موعظة أنه الحقیقة الواقعیة التي تستند إل  أن الحق في تفسیر التأویل. 4

  .]50ص ،3، ج14[أو حکمة، و أنه موجود لجمیع اآلیات القرآنیة  
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  عالم خارجی هستند؛ همانند نسبت مثال به غرضی که در استعمال مثل است:
أن المراد بتأویل اآلیة لیس مفهوما من المفاهیم تدل علیه اآلیـة سـواء کـان    «

مخالفا لظاهرها أو موافقا، بل هو من قبیل األمور الخارجیة، و ال کـل أمـر خـارجي    
  یمخصوص نسبته إل  بر تأویال له، بل أمر خارجيیکون المصداق الخارجي للخ یحت

  ].47، ص3 ، ج14» [الظاهر یالمثل بفتحتین و الباطن إل یالکالم نسبة الممثل إل
که تأویل از مدالیل  1اندتیمیه دانستهفقید را متناظر با نظر ابن ۀالبته برخی نظر عالم

د ایـن نظـر و در رفـع ایـن     که برای رلفظی نبوده و ذاتی است که عینیت دارد. در حالی
مـوارد تأویـل در قـرآن را همـان امـور عینـی محسـوس         ۀتیمیه همباید گفت ابن ،خلط

ولی عالمه گرچه تأویـل را   ،»هو لغه القرآن التی نزل بها« زیرا از نظر وی ؛داندخارجی می
امـا بازگشـت بـه حقیقـت را دارای      ،داندحقیقت و بازگشت به حقیقت واقعی چیزی می

عنـوان  بازگشت چیزی بـه  2،»بازگشت مثال به ممثل« :از جمله ،شماردموارد مختلفی می
یا از بـاب مجسـم شـدن     و 4تأویل از قبیل وصف به حال متعلق چیزی 3،حقیقی خودش

  سر.البته نه مجسم شدن و مشاهده با چشم 5؛حقایق
تفـاوت مـاهوی دارد؛ کـه     7تیمیـه با تعریف ابن 6عالوه بر این تعریف اصطالحی عالمه

تیمیه ظاهرگراسـت و بـه   که ابنشناسی ایشان است؛ به نحویآن در مبنای معرفت ۀریش
کند و در مقابل دهد که در نتیجه موجودات را منحصر در محسوسات میعقل بهایی نمی
ائـل اسـت کـه    ای قگراست و برای عقـل در معرفـت دینـی جایگـاه ویـژه     او، عالمه عقل

  کند.موجودات ماورای ماده را اثبات می
تیمیه را بدون ذکر نام او طـرح و رد نمـوده   مؤید گفتار این است که عالمه تفسیر ابن

دارد مـی و دلیل خود را عدم ناسازگاری معنای او با ظاهر آیاتی با کاربرد لفظ تأویل بیان 
  .]25-24صص ،3، ج14 :ـ کن[

                                                                                                                                        
امة الطباطبائي. 1 أنّ التأویل لیس من مدالیل األلفـاظ، و إنّمـا هـو     یإل -دام ظلّه -هکذا ذهب سیدنا العلّ

  .]32ص ،3، ج26[ عین خارجیة، و هي الواقعیة التي جاء الکالم اللفظي تعبیرا عنها
 ].100 یوسف : :نکـ [. 2
عْ. 3 طِ سْتَ ویلِ ما لَمْ تَ نَبِّئُکَ بِتَأْ راً   سَأُ  .]78کهف: ال[عَلَیْهِ صَبْ
 ].35سراء: [اال. 4
 ].53عراف: [اال. 5
أنه الحقیقة الواقعیة التي تستند إلیها البیانات القرآنیة من حکم أو موعظة   أن الحق في تفسیر التأویل. 6

  .]50ص ،3، ج14[حکمة، و أنه موجود لجمیع اآلیات القرآنیة  أو
 .]289ص ،13، ج4[تأویل الکالم هو الحقایق الثابته فی الخارج بما هی علیه من صفاتها و احوالها  .7
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ویل مورد اعتقاد عالمه، فراتر از عالم مـاده و واقعیـت خـارجی    تأ ،پس به تعبیر واضح
  صدور معارف قرآن و احکام الهی و حتی امور خارجی این جهانی است. أاست که منش

، 13، ج4دانـد [ تیمیه علم به تأویل برخی آیات را منحصر به خدا میبه این سبب ابن
السـالم را  بیتعلـیهم امبر و اهلپذیرد و پی] و عالمه نفی مطلق را نمی12، ص5و  275ص

ون«از باب  رُ هَّ هُ إِلَّا الْمُطَ لی«] و 79[الواقعه: »  ال یَمَسُّ رُ عَ هِ ال یُظْ بِ فَ ـا     عالِمُ الْغَیْ ـداً إِلَّ حَ هِ أَ غَیْبِ
تَضی نِ ارْ ول  مَ سُ نْ رَ   .]51و27، صص3، ج14داند [عالم به تأویل می  ]27و 26[الجن: » مِ

در قالب کالم سـوای   ،ن عربی و تفصیل آن در بیان آیات و سورپس نزول قرآن به زبا
کند که آن حقیقت و مأخذ قرآن است کـه همچنـان   از چیزی است که از آن حکایت می

  در جایگاه قویم خود مستقر است.
از تفصـیل   یپس کتاب مبین که اصل قرآن است و خال«فرماید:  می المیزاندر   عالمه

 یاست بـرا  یلباس ۀشده، و این قرآن به منزل ر این قرآن نازلاست غی یو تدرج است، امر
کتاب مبـین اسـت کـه بـه      ۀشد یشده و بشر اینکه قرآن نازل یآن امر و همین معنا یعن

ـ     یاندام صاحب لباس و مثال باشد برا یبرا ،است یلباس ۀمنزل  ۀحقیقـت و نیـز بـه منزل
قـرآن    تأویـل ر ایـن مبنـا   ب .]16-17صص ،2، ج14[» غرض صاحب کالم یمثل باشد برا

  همـان   .]21ص ،3، ج همـان  :نکــ  [است   گردیده قرآن  معارف شأسرمن  که  است  حقیقتی
 .]16، ص2، ج همــان[ اسـت   گرفتـه   سرچشـمه   قـرآن از آن   معـارف   تمـام   کـه   حقیقتـی 

محسـوب    آیـه   مـدلول   هرچند آیه به نحوی بـدان اشـاره دارد ولـی    که خارجی  یحقیقت
طور که امثال و کنایات بر هدف و موضوع لـه خـود بـه صـورت مطـابقی      شود. همان نمی

است   خارجی  حقیقت  تأویل، آن«کنند: را بیان میهرچند وضع و حالت آن ،داللت ندارند
بـازگو گـردد.     ای شود، یا حادثه  معرفتی  گردد، یا بیان حکمی  تا تشریع  گردیده  موجب  که
از   هریـک   کنـد، جـز آنکـه     داللـت   بر آن  قرآن صریحاً  بیان  که  نیست  حقیقت چیزی  آن

از   ای گونـه   بـه   کـه   است  از آن  است و نیز اثری  و ظهور یافته  تئنش  از آن قرآن  های بیان
عالمـه تأویـل را در تمـام     .]53ص ،3، ج همـان [» نماید می  اشاره  دارد و بدان  حکایت  آن

  شمارد. ا برمیآیات قرآن به همین معن
  

  . ظواهر و بواطن2. 5
در نظر عالمه وجود ظاهر و باطن برای قرآن امری قطعی است، از آنجا کـه قـرآن کـریم    

کننـدگان  دارای معارف و معانی ذو مراتبی است که سطح فهم و ادراک مخاطبان و رجوع
ن قـرآن از  سو و وجود روایات منقول در منابع فریقین نـاظر بـر ظـاهر و بـاط    به او از یک
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. ایـن  ]74-71صـص  ،3، ج14؛ 45ص ،19[سوی دیگر اقتضای وجود این جهات را دارد 
مراتب در نسبت طولی هم قرار داشته و به نسبت اختفا و ظهورشان به دنبال ظاهر آیات 

ترین معنا برای ظـاهر، بـاطن اوسـت و معنـای در     که روشنمرتب خواهند شد. به نحوی
که هر معنـا بـرای   طنی معنای قبل از خود است، به صورتیمعنای با ،بعدی وضوح ۀدرج

کـه بـه   . تا جـایی ]73، صهمان[قبل از خود ظاهر و برای معنای بعد از خود باطن است 
  نهایت معنا و حقیقت عینی خارجی آیه برسد.

بلکه چه به ظاهر نزدیک  ،در نظر عالمه برای آیات به جهت باطن، محدودیتی نیست
شمار، مشروط بـه اینکـه معنـایی باشـد کـه از      چه یکی باشد و چه بی باشد و چه دور، و

مجرای ظاهر دست یافتنی بوده و ضمن مخالفت نداشتن با ظاهر، مسانخت و مطابقت با 
  . ]74، ص3، ج14[ظاهر داشته باشد 

]، بـه ترتیـب معـانی    36[النسـاء:  » والتشـرکوا بـه شـیئا   « ۀبه طور مثال عالمه در ذیل آیـ 
و » ممنوعیـت پیـروی از هـوا   «، »ممنوعیـت تبعیـت از غیـر خـدا    «، »ستش بتانممنوعیت پر«
  ].45- 46، صص19کند [را به عنوان معانی باطنی ذکر می» ممنوعیت التفات به غیر خدا«

ظاهر و باطن، توجه به درجـات و سـطوح مختلـف ادراک و     ۀاز مبانی عالمه در مسئل
ی، مادیات و انس بـا معلومـات حسـی،    فهم آدمی است، چرا که استغراق در مظاهر دنیو

ابنـاء   ۀموجب تصور مصادیق مادی در اغلب مفاهیم شده است. مخاطب قرار گرفتن همـ 
را اقتضـای آن  ،بشر توسط قرآن کریم با وجود تفاوت در ادراک معنـوی و امـور فرامـادی   

 ؛نگـردد پـرده بیـان   بدون واسطه و بی ،ترپایین ۀدارد که هریک از مراتب معنا برای مرتب
صورت نقض غرض صورت خواهد گرفت. بـه همـین جهـت از مراتـب     چرا که در غیر این

  .]47ص ،19[ظاهر و باطن در انتقال معانی و حقایق قرآن بهره جسته است 
ای دیگر که در فهم نظر عالمه دارای اهمیت اسـت، نسـبیت میـان معـانی و در     نکته

قاد عالمه به عدم استعمال لفـظ در  که اعت ]73ص ،3، ج14[طول هم بودن معارف است 
  .]64و 44، صص3، ج14[کند چند معنا را نیز توجیه می

و  4-2زخـرف:  ال؛ 22-21بـروج:  ال[یکی از مواردی که عالمه بر اسـاس آیـات قـرآن    
اشاره دارد، این است که قرآن دارای حقیقتی است که در لوح محفـوظ   ]80-77واقعه: ال

ه قابل تفصـیل نیسـت (تأویـل) و دیگـر مرتبـه، معـارف و       تعالی است کنزد خداوند باری
 ۀست که به عنوان تنزیل و در قالب واژگان و الفاظ صورت یافته که به نسبت مرتبـ معانی

ل است  ل و مُمَثّ   .]18-16صص ،2، ج14[اولی به مثابه مَثَ
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]. 59، ص19تأویل و متن؛ سازگاری تأویل با ظهور اسـت [  ۀرو شرطی دیگر در رابطاز این
اند، نباید در عرض هم و در مخالفت باهم باشند کـه اگـر   پس معارف که از حقیقت تنزل یافته

بیانات قرآنی نسبت به معـارف   ۀهم«در عرض هم باشند، ممثلی از مثل وصول نخواهد یافت: 
  ].  60و46، صص19» [باشندعالیه که مقاصد حقیقی قرآنند امثال می

دست آوردن باطن دانسته و معتقد ه ب ۀر آیات را الزمعالمه تدبر، تحلیل و تیزبینی د
دیگـر) و (دقـت بـر یـک آیـه و سـپس        ۀای بعد از آیاست تدبر در دو معنا (دقت در آیه

تدبری دوباره در همان آیه) در قرآن کاربرد داشته و راه وصل به مراتب و معـانی بـاطنی   
  .]19، ص5، ج14[است 

هـا  خصائص ظاهر اشیاء در باطن و حقیقت آن أشحال باید به این نکته اشاره کرد من
است، از طرفی، معطی خصیصه، خود از مراتب وجـودی بـاالتری از خصیصـه برخـوردار     

آن در باطن است و حقیقـت بـاطنی بـه     ۀاست. پس ادراکاتی که نفس از خود دارد ریش
آنجا کـه   یابد که برسد بهتر از خود نفس است و استقرای این سیر ادامه میوضوح روشن

  ترین معلوم است.تر و روشنحقایق بدیهی ۀالحقایق از همحقیقه
لذا اگر کـه بـاب    ؛از مهمترین اصول تأویل، برقراری توازن بین ظواهر و حقیقت است

شهود و عوالم غیب به روی آدمی گشوده شود، از ظاهر بگذرد و به حقایق برسـد؛   ۀموازن
  .]326، ص1، ج27[گردد یسهم عظیمی از معارف برای او نمایان م

  
  . عالم تکوین، انسان و قرآن 3. 5

هماهنگی و یا تطابق بین عالم، انسـان   ،دیگری در مبانی تأویل ۀانگاردر نظر عالمه پیش
کلیـد تفسـیر از    ،دیگری صادق است و همین مسئله ۀو قرآن است و احکام هریک دربار
  .]46 ،15[باشد قرآن به تفسیر انفسی و آفاقی می

های انفسی و کشف مراتب هستی به رؤیت حقیقت نائـل  که با سیر در نشانهبه نحوی
شود. به این جهت لزوم تقید به تزکیه و سیر و سلوک در بـاطن  آمده و تأویل محقق می

یابی به تفسیر، کشف مراتب باطن و تأویل قرآن دانسـته شـده اسـت و    دست ۀزمینپیش
خـاص انسـانی (مطـابق آن     ۀو طهارت خاص آن مرتب فهم هر بطنی از بطون قرآنی، تقوا

تـر اسـت. بـر اسـاس نظـر      مادون خود، کامـل  ۀطلبد که البته نسبت به مرتببطن) را می
هرچـه   ،]210ص ،2، ج14[دانـد  عالمه طباطبایی که اصل توحید را طهارت کبـری مـی  

  مند است. فرد در مراتب توحیدی باالتر رود، از طهارت بیشتری بهره
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سـت و ماننـد   تفاوتی صـوری و ظـاهری   ،ین دیدگاه، تفاوت قرآن، انسان و هستیدر ا
بیند، اشاره به حقیقت و باطنی داشـته و در حقیقـت   یا میؤتعبیر خواب برای کسی که ر

 .]64ص ،15؛ 63ص ،17[گـردد  یاد مـی » الحقائقحقیقه«وحدت وجود دارد که از آن به 
گویـد:  مـی » ل نضربها  للناس و ما یعقلها اال العالمونتلک االمثا« ۀعالمه  با  استناد به آی

ها برای مردم به صورتی است که ظاهر از حقایق آن حکایت کرده و فقط اهـل علـم   مثال
یابنـد  کنند و در ظاهر جمود ندارند به لب مقاصد دست مـی که حقایق اشیاء را درک می

  .]133ص ،16 ، ج14[
  

  عالم تکوین یافتن قرآن، انسان وچگونگی ارتباط 
از مؤیدات بر ارتباط عالم هستی و قرآن، علم اسماء و رموز موجـود در  . علم حروف: 1

حروف است. از آنجا که خداوند غیر محسوس است، ذات اقدسـش ولـو بـرای اولیـاء هللا     
عد الهمم و ال یناله غوص الفطن«امکان شناخت ندارد:  . ]1ۀالبالغه، خطب نهج[» ال یدرکه بُ

تـوان بـه   عرفت هللا به صورت مطلق مسدود نیست، و از طریق الفاظ و اسماء میاما راه م
هـا    «چنان که فرموده معرفت صفات خداوند رسید، آن وهُ بِ ـادْعُ ـنی فَ حُسْ ـماءُ الْ سْ أَ لهِ الْ  »وَ لِ

و اساس معرفت هللا، حروف و اسماء است چون خدا محسوس نیسـت و   ؛]180عراف: الا[
  باشد.ابل شناخت نمیجز از راه کلمه و لفظ ق

یکی از وجوه هستی، بروز صدا و اصوات اسـت، کـه در نباتـات بـالقوه و در جمـادات      
کند. کمال وجه برای صدا، وقتـی اسـت کـه در    بالفعل، و به صورت ارادی ظهور پیدا می

قالب کلمات و کالم شکل بگیرد که فصـل انسـان بـا سـایر موجـودات اسـت. بـه جهـت         
آنکـه لفظـی متصـور    از معنا قرار دارد، به عبارتی تصور معنا بـی  وجودشناختی، لفظ قبل

تعالی، کـه یـک امـر مخفـی و الیتنـاهی      رو حقیقت باریامکان وقوعی ندارد. از این ،شود
است؛ کمترین تجلی و ظهور آن در صفات و کالم نمود پیدا کرده است. کلمـات و کـالم   

فسی بوده کـه بعـد از ظهـور و تنـزل ذات     اً کالم نائدر نقش حامالن معانی و حقایق، ابتد
و  الهی و خلقت موجودات به صور اشیاء و موجودات مختلف در حـروف متجلـی گشـتند   

هـم پیوسـته در کلمـات ملفـوظ شـده و بـا ترکیـب و تلفیـق خـود، ادراک و          ه حروف ب
  .]59-55صص ،3[محسوسات را شکل دادند 

  نویسد:مینسبت عالم وجود و کالم  ۀدربار المیزانعالمه در 
فکل معلول بخصوصیات وجوده کالم لعلته تتکلم به عن نفسها و کماالتها، «... 

و مجموع تلک الخصوصیات بطور اللف کلمة مـن کلمـات علتـه، فکـل واحـد مـن       
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الموجودات بما أن وجوده مثال لکمال علته الفیاضة، و کل مجموع منها، و مجموع 
به فیظهـر المکنـون مـن کمـال أسـمائه و       العالم اإلمکاني کالم هللا سبحانه یتکلم

متکلم بالعـالم   یخالق للعالم و العالم مخلوقه کذلک هو تعال یصفاته، فکما أنه تعال
 ].326، ص2 ، ج14» [مظهر به خبایا األسماء و الصفات و العالم کالمه

توانند در الفاظ و حروف تجلی یابنـد، از طـرف دیگـر تـأثیر و     از طرفی حقایق خارجی می
تواند اتفاقات و حـوادث پدیـد آورد و حقـایق    أثر حروف و الفاظ بر اساس مناط محاورات، میت

که میـان  خارجی بیافریند. چرا که آثار و خواص حروف تهجی، آغاز علم حروف است، تا جایی
شـود ارتبـاط برقـرار شـود و در بـین کلمـات و       لفظ و صـوت بـا مفهـوم ذهنـی و معنـا مـی      

رسـائل   ۀای که از عالمه در مجموعتکوینی برقرار است؛ به گونه ۀرابط های خارجی نیز واقعیت
تنزل یافتن یک اسم از اسم دیگر و اینکه خلق و آفرینش فرع بر اسـماء هسـتند   «آورده است: 

  ].74، ص1 ، ج17» [اند داللتی آشکار دارد ها نشئت گرفته و پدید آمدهو از آن
ـهُمْ     « ۀعلم اسماء به تصـریح آیـ   . انسان کامل:2 رَضَ ـمَّ عَ هـا، ثُ لَّ ـماءَ کُ سْ أَ ـمَ آدَمَ الْ لَّ » وَ عَ

روشـن شـد کـه     ،، علم انسان کامل است. از آنچه که در بخش پیشین آمـد ]31بقره: ال[
سـازند. وحـدت و یگـانگی    حروف و اسماء بستر دسترسی به حقیقـت قـرآن فـراهم مـی    

یـانگر سـنخیت و تنـاظر    حقیقت مبدأ وجود انسان و قرآن که همان اسماء الهی اسـت، ب 
انسان و قرآن است. اما دسترسی انسان با حقیقت قرآن و نهـان وجـودش بـه تهـذیب و     

توانـایی و ظرفیـت    ۀظرفیت نفسش وابسته است. به تعبیر عالمه مقدار معرفت بـه انـداز  
که آب برداشتن از دریا بـه مقـدار پیمانـه اسـت،  نقـص و تحدیـد از       عارف است، آنچنان

  .]79ص ،1 ، ج17[ده است و اال دریا محدویتی ندارد گنجایش جوین
یابد، و براساس اتحاد علم و عـالم، تنهـا   رو تمام اسماء الهی در انسان کامل ظهور میاز این

انسان کامل مظهر قرآن و واصل به حقیقت عالم تکوین است؛ به این ترتیب در جریان تأویـل  
آید. از طرفـی، اتصـاف قـرآن بـر     به دست می و ظهور باطن قرآن، در واقع حقیقت تکوین نیز

  شود که محور معرفت و تعالیم شود.سازی، به ساخت انسانی منجر میهدایت و انسان
ـ     کشف مراد از ظاهر قرآن با فهم حقیقت آن فراهم مـی  ه آیـد و فهـم ایـن حقیقـت ب

مفاهمه بر آید (قرآن به قرآن). این مکالمه و شنود درونی با قرآن بدست میوگفت ۀوسیل
رسد، بلکه چنین فهمی با اعتقاد بر تنـاظر معنـا و   تصورات و مفاهیم ذهنی به جایی نمی

سفلی  ۀآید. در تأویل به این معنا، به دنبال رسیدن از ظاهر و یا مرتبهستی به دست می
به حقیقت و اصل هستی هستیم، پس کشف حقیقت از هستی انسان تأویل اوست. پـس  

، عالوه بر ظهر، باطنی در سرای باقی دارد. انسان در سیر و سلوک بـه  سان قرآنهانسان ب
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کند. اکمل و اتـمّ تأویـل، حـق جـل     می» تأویل«مراتب اسفل را  ،هر شأنی که دست یابد
جالله است که وصول به این مرتبه برای کسی میسر نیسـت، مگـر بـا گسـترانده شـدن      

تی  ۀصحن ـأْ وْمَ یَ ـهُ تَ  محشر و اتیان قیامت که (یَ یلُ وِ و تأویـل همـه چیـز     ]53عـراف:  الا[)  أْ
  نمایان خواهد شد.

  
  یریگ یجهنت

قرآن از مبدأ حقیقت به عالم محسوس تنزل کرده است که در این رهگذر، قدسی بـودن  
  الفاظ به جهت تجلی حقیقت در ظرف قابلیت الفاظ و مراتب معنایی کالم است.

انـد، کـه بـا    یـال و عـالم عقـل در تسـانخ    الفاظ، مفاهیم و معانی کالم الهی، با عالم خ
  حقیقت قرآن نسبتی چون نسبت مثل به ممثل دارند.  

داشته که تنها در ظاهر و صورت تغایر  قرآن، انسان و هستی بازگشت به یک حقیقت
 و تفاوت دارند و این حقیقت، مبدأ تأویل در نظر عالمه است.

و عالم هستی جز برای پاکـان  قرآن، انسان کامل  ۀصحف مکرممدستیابی به حقیقت 
های ظلمانی میسر نیست و مراتب معانی باطنی بـا تعـاطی معرفتـی از رهگـذر     از حجاب

 شود.تناظر قرآن، هستی و انسان عیان می
دعوت به تفقه و غور در آیات قرآن، آیات انفسی و آیات آفاقی برای کسـب معرفـت و   

الفاظ قـرآن و فطـرت انسـان منـدمج     رهیابی به توحید، مؤید این است که آیات هستی، 
رو تالئم الفـاظ و اصـوات قـرآن بـا طبـع آدمـی، موجـب حیـات قلـب و          درهمند. از این

 شود.برانگیختن فطرت انسان مستعد، می
و در آخر اتصال به حقیقت قرآن مستلزم اتصال روحی و تبعیت فعلی از انسان کامـل  

 است. است، بدان جهت که قرآن صامت متحد با قرآن ناطق
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