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نگاهي نو به تأويل

د محمد راستگو                        دكتر سي

 دانشگاه كاشان

:چكيده

پژوهي ويژه در جهان قرآنها و اصطالحاتي است كه از ديرباز بهتأويل از واژه

در اين . جويي داردمورد بحث و گفتگو بوده است و هنوز نيز جاي بررسي و پي

ايم كه معني اصلي و هاي زبان عربي نشان دادهنامهترين واژهكهنگفتار بر پاية

از قوه به فعل آمدن و به غايت و پختگي رسيدن است، و چون « تأويل«بنيادين 

اين كم كماطن پيوندهايي دارد، واژة تأويل اين معني با غايت، فرجام، آغاز و ب

ايم تا نشان دهيم كه كاربردهاي هفده سپس كوشيده. پذيرفته استاني را نيز مع

در . خواني دارند هم خوبيبه يادشده بنيادينبارة اين واژه در قرآن كريم با معني 

ايم و گزارشي هپايان نيز بر پاية گفتگوهايي تأويل قرآن را در برابر تنزيل آن دانست

كه تنزيل قرآن فرود آمدن آن با سيري نزولي از مقام بلند ايم از اينبه دست داده

يابي ست و تأويل آن با سيري صعودي راه ا»عربي مبين« به مقام »علي حكيم«

 آن »علي حكيم«يعني ساختار زباني قرآن به مقام باطني»نعربي مبي«دمي از مقام آ

.است

تأويل، تفسير، تنزيل، غايت، علت غايي، ظاهر، باطن، قوه و :هاكليدواژه

.فعل
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ل حـرف بكـر ـاي تأويكـرده

را

خويـش را تأويل كن ني ذكر را

 بر هـوا تأويل قـرآن 

كنـيمــي

پست و كژ شد از تو معني سني

1/1080مثنوي

درآمد

و » تأويل«هشي است دربارة جويي و پژوآيد، پيچه از پي ميآن

اي كه از ديرباز يكي از موضوع و مسئله. آنكاربردهاي و معاني 

پژوهي بوده يژه در جهان قرآنترين مسائل بهانگيزترين و پيچيدهبحث

پژوهان ـ نيز باطنيان و عارفان ـ گفتگوها است و دربارة آن از سوي قرآن

هاي ها و برداشتاهو جستجوهاي بسيار انجام گرفته است و ديدگ

همه اين با اين.گوناگون و ناهمگون و گاه ناسازگار پيشنهاد شده است

انگيز برجاي مانده و چنان كه بايد پرده از چهره چنان بحثواژه هم

سخن واژة به ديگر. هاي تازه نبسته استبرنگرفته و راه را بر پژوهش

شده است و چشم در راه كه بايد و شايد تأويل ن خود هنوز چنان»تأويل«

.تر نشسته استتر و شايستههاي تازهها و روشنگريتأويل

فهـوم  معنـي و م   كه حقيقت تأويل چيسـت و     پوشي از اين  با چشم 

ه از اين پـس بـه آن خـواهيم     كچيزيـ درست و بنيادين آن كدام است  
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ـ     پرداخت   وزة ـ گفتني است كـه ايـن واژه در فرهنـگ اسـالمي و در ح

:گر دو معني بوده استپژوهي، بيشتر بيانقرآن

 يعني آشكارسازي معاني و »تفسير«معني و مترادف با هم:الف

هاي نحوي و بالغي، ها، بيان نكتهمفاهيم آيات قرآني از راه گزارش واژه

هاي گيري از اسباب نزول و ديگر شيوههاي تفسيري، بهرهيادكرد روايت

هاي نخستين يعني كم و بيش تا سدة  در سده.ن مفسرانشناخته شده ميا

 بيشتر همين معني تفسير را »تأويل«پژوهان از  مفسران و قرآن،پنجم

هاي سوم و چهارم، بر طبري مفسر بزرگ سدهبراي نمونهخواستند،مي

 ناميده ي القرآنآجامع البيان عن تأويل همين پايه تفسير كالن خويش را 

و تأويل «ها عبارت ي كتاب خويش به هنگام تفسير آيهجااست و در جاي

هاي او همان تفسير كه تأويلبا اين.  را فراوان به كار برده است»هذه اآليه

 يعني تفسير اشاري و ،زد شدها زباناست و با تأويل به معنايي كه سپس

يتفسيركتاب قرآني و گذاري چند چنين در نامهم.  پيوندي ندارد،باطني

ر ـ كه تفسيرهاي باطني و اشاري نيز نيستند ـ واژة تأويل به معني ديگ

 از ابن قتيبه، تأويل مشكل القرآن:  براي نمونه،تفسير به كار رفته است

حقايق التأويل في متشابه  از محمد بن محمود ماتريدي، تأويالت القرآن

رضي، الكشاف عن الحقايق التنزيل و عيون  از سيد شريف التنزيل

انوار ز زمخشري، ا-كشاف به بردار  نام-اويل في وجوه التأويلاالق

 از عبداهللا بن عمر -تفسير بيضاوي معروف به -التنزيل و اسرار التأويل

... . از احمد بن محمود نسفي و مدارك التنزيل و حقايق التأويلبيضاوي، 
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اني و هاي اشاري و فرازباني، يعني معمعاني باطني و برداشت: ب

آيند و با آن الفاظهايي كه از ظاهر الفاظ و عبارات به دست نميبرداشت

آن الفاظ و : به ديگر سخن. و عبارات پيوند وضعي و داللي ندارند

اي ندارند و ها مالزمهاند و با آنآن معاني وضع و نهاده نشدهعبارات براي

مجازي و (=لتزامي و نه به شيوة ا) حقيقي(=روي نه به شيوة وضعي از اين

آيينه و عنوان آن معاني نيستند و به همين دليل آشنايان به آن زبان )كنايي

.يابندت چنان معاني و مفاهيمي را درنمياز آن الفاظ و عبارا

 همين معني دومِ تأويل يعني ،هاي نخستينپس از سده

جا ت تا آنگسترشي روزافزون يافرواج و هاي باطني و فرازباني برداشت

و اين . ويژه در فرهنگ اسالمي درآمداي و برنهادهكه به گونة اصطالح 

ها و  ديدگاه،هاآمد انديشهرواج بيش از هر چيز پيگسترش و

.صوفيان و عارفان و باطنيان بودكردهاي روي

 و به ويژه كاربردهاي قرآني آن، مانند »تأويل«براي آشكاري معني 

آن . هاي زبان عربي ياري گرفتنامهاگزير بايد از واژههر واژة ديگري ن

ها را بيشتر از زبان هاي كهني كه معاني و كاربردهاي واژهنامههم واژه

اند و از معانيِ اصطالحي و نوپديدي كه پس از باروري وران گرفتهگويش

هاي گوناگون پديد آمدند و سپس به عنوان فرهنگ اسالم و گسترش دانش

.اندها راه يافتند، دور ماندهنامهاژگان به واژهومعاني 

آور در كتاب نام) 175درگذشته به سال(خليل بن احمد فراهيدي

 عربي است و از همين ةشدنامة شناختهترين واژه كه كهنالعينخويش 
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 ـ آل ـ چنين »تأويل«روي ارزش فزون و فراواني دارد، دربارة ريشة 

:نوشته است

طبخت النبيذ و الدواء :  تقول.ليه، اذا رجعول اؤآل ي

1. اي رجع،الربعفĤل الي قدر كذا و كذا اي الثلث او

)126 ص1، جالعين(

 دانسته است كه ناگزير»رجع« را به معني »آل «خليلبينيم كه مي

اي كه در فارسي  واژه، خواهد بود»رجوع«مصدر آن نيز به معني 

مثال و گزينه و گزارش و شود، اما از  معني مي»بازگشت« و »برگشت«

سوم دارو يا باده را پختم تا به فالن اندازه يعني يك-: توضيحي كه آورده

»اول«آيد كه در اين گونه كاربردها برابر فارسي  برمي-چهارم رسيديا يك

 زيرا باده يا دارو 2، رسيدن، گشتن و شدن است نه بازگشتن»رجوع«و 

چهارم نبوده است كه پس از پخته شدن سوم يا يكپيش از پخته شدن يك

. پيشين بازگرددةبه آن انداز

سازي آن ازنگري در اين مثال و تجريد و برهنهبا تأمل و ژرف

موارد ويژة يادشده يعني باده و دارو، شايد بتوان گفت كه معني مواد و 

يز است  مرحلة پختگي، رسيدگي و كمال يك چ»تأويل« و »اول«بنيادين 

 و به سخن ديگر از قوه به فعل ،و يا رسيدن يك چيز به كمال و پختگي

چه در سخن خليل و ديگران آمده تنها يادكرد  و آن3.آمدن يك چيز

.هايي ويژه و خاص از اين مفهوم عام و فراگير استنمونه
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ي،روها نيامده و از هميننامهجا كه اين معني آشكارا در واژهاز آن

توجيه، و يد بر كساني گران آيد و يا نادرست پنداشته شود، توضيح و شا

شده بازگرديم، بر پاية آن به مثال ياد: طلبدگزارش بيشتري ميگفتگو و 

پزد و ها را ميآميزد و آن را با هم ميداروساز عطار گل و گياهاني:مثال

رسد و دارو خواه مي دلةگاه كه جوشش و پخت به اندازجوشاند تا آنمي

آمدِ پختن و جوشاندنِ  پي،شود، يعني اين داروي آمادة بالفعلآماده مي

 چنين قوه ،اي از چند گل و گياه است كه پيش از رسيدن به اين پايهآميزه

 مراحلي از حالت ناپخته و و استعدادي داشتند و با پشت سر نهادنِ

. فعليت يافتند درآمده، به حالت رسيده و پختة دارو»بالقوه«نرسيدة 

اي دگرديسي سر و كار پيداست كه در چنين فرايندي با گونه

اگر اين دو . داريم، يعني دگرگوني يك چيز از يك فعليت به فعليتي ديگر

بينيم كه فعليت دوم از يك ديدگاه فرجام و فعليت را با هم بسنجيم مي

تين با پشت عاقبت فعليت نخستين است، فرجام و عاقبتي كه فعليت نخس

يك » تأويلِ« و »اول«رو  و از اين،يابدسر نهادن مراحلي به آن دست مي

 و از ديدگاه ؛تواند به معني فرجام و عاقبت آن چيز نيز باشدچيز مي

ديگر، فعليت دوم باطن و درون فعليت نخستين است و فعليت نخست 

ه كنار اي آن را پوشانده است و با گذشت مراحلي اين پردچونان پرده

 يك »تأويلِ« و »اول«رو  و از اين،شودرود و فعليت دوم آشكار ميمي

 و از ديدگاه سوم، ؛تواند به معني باطن و درون آن چيز نيز باشدچيز مي

 غايت فعليت نخستين نيز هست، غايت و غرضي كه فعليت مفعليت دو
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م نخست براي رسيدن به آن هستي يافته است، به ديگر سخن، فعليت دو

معني غايت » تأويل«و » اول« رو و از اينعلت غايي فعليت نخست است، 

دانيم كه علت غايي هر اين را نيز ميتواند بپذيرد؛ و علت غايي را نيز مي

»اول«سنجش با آن اي پيشي و تقدم دارد و درگونهچيز بر خود آن چيز

 يك »أويلِت« و »اول«روي  از اين،شود شمرده مي»آخر«و خود آن چيز 

ست كه از  پايه اهمينبر  و ،تواند باشدچيز به معني آغاز آن چيز نيز مي

 از سوي ديگر علت ؛ استبرآمده» نخست«به معني » اول«ريشه واژة اين 

 هر چيز راز و رمز و چراييِ هستي يا چگونگي آن چيز را در خود غاييِ

ونگي فالن چيز نهفته دارد، يعني اگر پرسيده شود كه راز هستي يا چگ

شود، ازچيست و چرا چنين و چنان است، علت غايي در پاسخ گفته مي

تواند به معني راز و رمز آن چيز  يك چيز مي»تأويلِ« و »اول«اين روي 

.نيز باشد

ـ از تفعيل ـ»تأويل« وزن و ساختار صرفي ،ها گذشتهاز اين

فعل الزم را متعدي اي حركت است و هم  گونهجا كه هم نشانگرِآن

سازد، يعني  ديگري نيز مي را پذيراي معنيِ»تأويل «يگرداند، واژهمي

تواند الزم شمرده شود و از اين ديدگاه كه مي تأويل افزون بر اينيواژه

4 و به معني از قوه به فعل آمدن و به كمال رسيدن، باشد»اول« با برابر

ه كمال رساندن و از قوه به فعل تواند متعدي به شمار آيد و معني بمي

.بپذيردنيز درآوردن را 
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اي چنان  از قوه به فعل درآمدن و درآوردن گستره،از سوي ديگر

گيرد، هاي عيني، ذهني و زباني را در بر ميفراگير دارد كه همة پديده

اي با گونه) مصاديق(= هاي عيني و خارجي گونه كه پديدهيعني همان

آيند يا آورده شوند و از قوه به فعل ميه حالي ميحالي بحركت

(= هاي ذهني ـ زبانيو پديده) مفاهيم(= هاي ذهني شوند، پديدهمي

آوردن / از قوه به فعل آمدن. توانند چنين باشند نيز مي5) و عباراتنواژگا

مصداقي آشكار است و گفتگو و گزارشي خارجي وهاي پديده

يعني مفاهيم هاي ذهني آوردن پديده/  فعل آمدناز قوه بهخواهد، اما نمي

»متن«ذهني ـ زباني يعني واژگان و عبارات و به سخن ديگر هاي پديدهو 

يعني با حركتي ذهني و هرمنوتيكي از . نيازمند گفتگو و گزارش است

روية زباني و ظاهري متن و مفهوم نخستين آن به حقايق عيني و مصاديق 

هاي معنايي و ها يا به اليه و غرض گوينده از آنها يا به قصدخارجي آن

ويژه  به.ها را نشان دادن و بازنمودنها اينها راه بردن و با آننآمفهومي 

خواهد يا قصد كه چه بسا معني و مقصودي كه گوينده از سخن خود مي

و غرضي كه از آن دارد با مفهوم نخستين و زباني و ظاهري آن يكي 

هاي ها و اليهها و سويه كه چه بسا سخني رويهگونهنيست، همان

-اين از،تابداي دارد و چندين معني و پيام و گزارش را برميچندگانه

 تفسير يا تواند معنيِشود و ميجاست كه تأويل به تفسير نزديك مي

هاي ذهني را و هم اي تفسير را بپذيرد، هم تفسير مفاهيم يعني پديدهگونه
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هاي ني را و هم تفسير متن يعني پديدههاي عيني پديدهتفسير مصاديق يع

.ذهني ـ زباني را

يزايي درباره معنيدِ چند فراين گزارشِ،كنون گفته شدچه تاآن

كه چگونه از يك معنيِدادن اين آن بود و نشان شة تأويل و ريةواژ

دين پيوند  بنيااي با آن معنيٍ ديگر كه هريك به گونهادين، چند معنيِنيب

 اين»تأويل« و »اول«ها آشكار شد كه داز اين فراين. شوددارند، زاده مي

آغاز، انجام، غايت و غرض، راز و رمز، باطن و تفسير : دنتابمعاني را برمي

.هاهريك از اين

هاي جاست از ديدگاه به،ساختن اين معانيتر اينك براي استوار

:هايي بياوريمتوانهنگاران پشنويسان و واژهفرهنگ

 فرجام و عاقبتي است كه يك چيز با از »اول«گفتيم يكي از معاني 

اش  بر پاية ساختار تفعيلي»تأويل«رسد و قوه به فعل درآمدن به آن مي

 اين معني را در اين سخن نةتفسير و بيان اين فرجام و عاقبت است، پشتوا

و من هذا الباب تأويل الكالم و  «:يابيممي) 321.د(ابن دريداللغهه جمهر

يعني [و از اين باب است تأويل سخن و آن (= » ول اليهؤهو عاقبته و ما ي

انجامد؛ نيز اين سخن چه بدان مي فرجام يك چيز است و آن]تأويل

نيز بازگو شده ...  و لسان العربكه در ) 393.د( جوهرياللغهصحاح

چه تأويل يعني تفسير آن(= شئ ول اليه الؤالتأويل تفسير ما ي«: است

هاست كه پايهبر همين ). رسدنجامد و در فرجام بدان مياچيزي بدان مي
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 بيشتر مترجمان كهن قرآن مجيد، تأويل را به فرهنگنامة قرآنيبه گواهي 

.اندانجام، سرانجام و پايان كار معني كرده

رض يك چيز  غايت و غ»تأويل« و »اول«نيز گفتيم يكي از معاني 

 به دست صحاح و جمهرهوردهاي پيشين گفتامعني از است، گرچه اين

التأويل «:  راغب آمده استمفردات القرآنآيد، آشكاراتر در اين سخن مي

تأويل يعني رد كردن و رساندن يك چيز (= »  منه المرادههيالغايرد الشئ ال

اين ي نيز آشكارا در را به معني آغاز نيز دانستيم، اين معن»تأويل«به و 

اول الهمزه و الواو و «: پشتوانه دارد) 390.د( ابن فارسمقاييس اللغهسخن 

اما االول فاالول و هـــو مــــبتدء. ابتداء االمر و انتهاءه: الالم اصالن

 و ، چيز و پايان آنكآغاز ي: داراي دو ريشه و معني استاول(=»الشئ

.از گرفته شده است به معني آغ»اول «،از همين ريشه

 پيشين بدان رسيديم، زاييِمعني ديگري كه در فرايندهاي معني

ها به هاي دروني يك چيز بود، اين معني نيز از برخي فرهنگباطن و اليه

 به »تأويل« و »هدبر« به »اوله «لسان العربآيد، براي نمونه در دست مي

 به معني پشت است و »ردب« و تدبير از ريشة ،شده است تفسير»تدبير«

ن آ روي هر چيز نيز همان سوي ، آن است»روي«پشت هر چيز در برابر 

است كه در برابر روي و ديد آدمي است، يعني ظاهر و آشكار است و 

ن است كه در برابر روي و ديد آدمي نيست يعني آپشت هر چيز آن سوي 

هر يك چيز بر اين پايه تدبير يعني از روي و ظا. باطن و پنهان است

 و اين ناسازگار نيست با ،ن را يافتن و شناختنآگذشتن و پشت و باطن 
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 معني كرده است، زيرا »النظر في عواقب االمور« كه تدبير را العينسخن 

عاقبت چيزي را نگريستن و به فرجام آن راه يافتن، همان رهيافت به باطن 

 آن باطن و آن است كه عاقبت هر چيز در سنجش با حال فعلي و ظاهر

تفسير « سيوطي نيز از قول ابوطالب ثعلبي، تأويل االتقاندر . ناپيداست

6. دانسته شده است»باطن اللفظ

 بنيادينِويژه معنيِ تأويل بهة واژ معانيِيچه دربارهاينك بر پاية آن

جاست تا به قرآن كريم بنگريم و كاربردهاي قرآني اين هآن گفته آمد، ب

.  ويژه در فرهنگ قرآني آشكارتر شودرسيم تا مفهوم آن بهواژه را بر

تأويل در قرآن

اي از  تأويل هفده بار در قرآن مجيد به كار رفته است، در پارهةواژ

 و ساخت و سياقي به كار رفته است كه ،اين كاربردها در حال و هوا

مصداق و مفهومي كم و بيش آشكار دارد و چندان بحث و بررسي 

طلبد، اما در برخي از ديگر كاربردهايش مفهوم و مصداق چندانينم

اينك نگاهي . طلبدآشكاري ندارد و گفتگو و جستجوي بيشتري مي

:تر به كاربردهاي آنگسترده

: در پيوند با خواب.الف

گزاري سخن به  در سورة يوسف كه چند بار از خواب و خواب

: يا به كار رفته استؤ پيوند با خواب و رميان آمده، واژة تأويل پنج بار در

هايي را كه  خواببندهاي اوگاه كه يوسف زنداني بود و همدو بار آن

ما را از تأويل = نبئنا بتأويله«: ديده بودند براي او گزارش كردند و گفتند
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اليأتيكما طعام ترزقانه اال «:  و او در پاسخ گفت»هامان خبر كنخواب

هنوز جيرة خوراكتان نيامده، شما را از تأويل آن خبر = 7نبأتكما بتأويله

جا كه ملك مصر خوابي ديد و از درباريان  بار سوم و چهارم آن8؛»كنممي

،آن را خواست و پاسخ شنيد كه اين خواب) تعبير(=خويش گزاردن

= حالم بعالمينو ما نحن بتأويل اال«است »اضغاث احالم«خيالي و پريشان

زندان جا بود كه هم؛ در اين»هاي پريشان دانا نيستيموابما به تأويل خ

انا «: هاي شگفت او را به ياد آورد و گفتگزاريپيشين يوسف، خواب

 و بار پنجم در پايان 9؛»كنممن شما را از تأويل آن آگاه مي= انبئكم بتأويله

يوسف به سجده افتادند،گاه كه پدر، مادر و برادران در برابرماجرا آن

يوسف چون چنين ديد، خوابي را كه به روزگار كودكي ديده بود به ياد 

اين تأويل = ياي من قبلؤهذا تأويل ر«: آورد، رو به پدر كرد و گفت

10.»خواب پيشين من است

در اين كاربردها كه تأويل با خواب پيوند خورده، حال و هواي 

ياست، معنايي ؤير ريا همان تعبؤدهد كه تأويل رسخن آشكارا گواهي مي

ية در خود قرآن در آ،اند، افزون بر اينرايهمة مفسران نيز بر آن همكه

جا كه پادشاه مصر اي دارد، آن مصر نيز پشتوانههشده از زبان پادشاياد

افتوني في «: خواب خويش، رو به درباريان كرد و گفتبازگوييپس از

و ما نحن بتأويل االحالم «: د كه و پاسخ شني»يا تعبرونؤياي ان كنتم للرؤر

 ولي در پاسخ ، تعبير خواست»تعبرون«بردن واژة كار او با به،»بعالمين

11.ياؤيا و تعبير رؤتأويل شنيد و اين يعني برابري و يكي بودن تأويل ر
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بيند، چهرة ظاهري و چه آدمي در خواب ميدانيم كه آنمي

اي ديگرگون و كه با جامهديگرسان چيزي ديگر است، چيز ديگري 

به . دهدزننده خود را به آدمي نشان مياي رنگ و رو گردانده و گولپيكره

شود، نام و نشاني، پيك و پيامي و چه در خواب ديده ميآن: سخن ديگر

هايي و نماد و نموني از چيزي ديگر است، چيزي كه در زير چنين جامه

ده است، و تعبير و تأويل هايي پنهان ش)نقاب(=چنين پوشه در پشت 

 كنيم و »عبور« ديگرسان خواب نيز چيزي جز اين نيست كه از اين ظاهرِ

زنندة ظاهر را كنار هاي گولبه آن باطن پنهان دست يابيم، پرده و پوشه

 اين ظاهر را به :زنيم و چهرة راستين باطن را نشان دهيم و به ديگر سخن

خاك افتادن شده، بههاي يادپاية آيهربراي نمونه و ب. آن باطن بازگردانيم

اي ديگر يعني در سيماي  در چهره،پدر، مادر و برادران يوسف در برابر او

سجدة ستاره و ماه و خورشيد در خواب بر او پديدار شد و او پس از 

ها آن گاه كه پدر، مادر و برادران را در برابر خويش به خاك افتاده سال

چه را در خواب ياي پيشين من، يعني آنؤيل راين است تأو: ديد، گفت

 پيوند داد و آن را به اين بازگرداند و از ،ديدچه اينك ميديده بود به آن

 خشك و  تر و آبادي كه هفت سالِو يا هفت سالِ. آن به اين راه يافت

 هفت گاو الغري كه هفت گاو سوزان را در پي داشتند، با چهرة ديگرگونِ

د، در خواب بر شاه مصر نمودار شدند و اين يوسف بود خوردنفربه را مي

كه اين چهرة ديگرگون شده را به چهرة راستين آن پيوند داد و از اين به 

.آن راه برد
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 تأويل يعني تعبير با معناي بنياديني كه از پيش ياد باري اين معنيِ

 و  نيز بن،شدة يك چيزكرديم، يعني حالت رسيدگي و پختگي و بالفعل

يا ديده ؤچه در ركه آنآيد، چرابنياد و باطن يك چيز به خوبي راست مي

نيافته را در بر دارد و نرسيده و هنوز فعليتپنهان، شود، بالقوه چيزي مي

بنياد و باطن، نيز حالت رسيده و پختة بن و، هنوز فعليت نيافتهآن چيزِ

.يا يعني تأويل آن استرؤ

:ها در پيوند با پديده.ب

 پيوند با  چهار بار نيز در»تأويل«در همين سورة يوسف واژة 

اليأتيكما طعام«:  در گزارة37 يك بار در آية :ها به كار رفته استپديده

 كه در بخش الف ـ پيوند تأويل با خواب ـ نيز »ترزقانه اال نبأتكما بتأويله

 در اين آيه بسته به كرديم كه پيوند تأويل با خوابجا يادآورديم، و همان

 به خواب ـ كه در آية پيش آمده ـ بازگردد و »تأويله«اين است كه ضمير 

اند و با ساخت و سياق اي از مفسران گفتهكه پارهاما چنان. »طعام«نه به 

 بازگردد »طعام«خواند، شيواتر اين است كه آن ضمير به آيه نيز بيشتر مي

خوراكي كه روزي شما باشد براي شما هيچ «: تا آيه چنين گزارشي بپذيرد

 و تأويل طعام ،»كه شما را از تأويل آن خوراك آگاه كنمآيد جز ايننمي

كه آن خوراك چيست،  يعني بازنمايي اين12به گفتة عالمة طباطبايي

.حقيقت آن كدام است، از كجا آمده و چه سرانجامي خواهد داشت
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ين آيه با تأويل پيوند در ا ـ كه »طعام«اين نيز آشكار است كه 

اي ندارد كه ـ يك پديده است، از سوي ديگر طعام چيز ويژهيافته است 

توان از اين نمونة ويژه روي ميپذيري را بدان محدود سازد، از اينتأويل

اي مانند رسيد و گفت هر پديده»عام« به يك »خاص«فراتر رفت و از اين 

هاي آشكارتر اي كه در آيه باشد، نكتهبردارتأويلتواندپديدة طعام مي

.كنيمبعدي بدان اشاره مي

ها به كار رفته، تعبير سه بار ديگري كه تأويل در پيوند با پديده

 است كه در هر سه بار حال و هوايي يگانه دارد، يعني »تأويل االحاديث«

هاي نخست بار در آغازه: آموزش خداوند تأويل احاديث را به يوسف

بود، گاه كه يوسف در كودكي خواب شگفتي را كه ديده آن): 6آية(ورهس

 پدر او را زنهار داد كه خواب خويش را با براي پدر گزارش كرد و

گويانه به او مژده داد آسيبي برسانند، سپس پيشبرادران نگويد مبادا به او

و بدين گونه = و كذلك يجتبيك ربك و يعلمك من تأويل االحاديث«: كه

؛ »آموزدميگزيند و تأويل احاديث را به توميپروردگارت تو را بر

گاه كه يوسف به خانة عزيز مصر راه يافت و عزيز  آن21ديگربار در آية 

كذلك مكنا ليوسف في «: از بانوي خويش خواست تا او را گرامي دارد،

ه گاگونه يوسف را در زمين پاياين= االرض و لنعلمه من تأويل االحاديث

 در پايان 100بار در آية ؛ و سوم»داديم تا تأويل احاديث را به او بياموزيم

گاه كه يوسف پدر، مادر و برادران را در برابر خويش به سجده ماجرا آن

ديد، خداوند را ستايش كرد كه او را از زندان رها ساخت و پدر و مادر 
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 قد آتيتني من رب«: را بدو بازگرداند، سپس زبان به نيايش گشود و گفت

خداي من، تو به من ملك و = الملك و علمتني من تأويل  االحاديث

.»مكنت دادي و تأويل احاديث را به من آموختي

چه اينك به بازگشايي نياز دارد، اين است كه مقصود از آن

ها را به يوسف آموخته، چيست؟تأويل آن كه خداوند»احاديث«

ها دربارة روي كه اين آيهپژوهان از اينرآنبسياري از مفسران و ق

حضرت يوسف است و در همين سوره چند بار از آگاهي او به تعبير 

اند يا دانستهؤ را به معني خواب و ر»احاديث«خواب سخن به ميان آمده، 

»تأويل االحالم«گزين و برابري براي  را جاي»تأويل االحاديث«و تركيب 

گزيني را نيز درراز اين جاي. اندست، شمردهكه در همين سوره آمده ا

 به معني گفتار است و در تأويل و تعبير خواب، حديث«اند كهاين دانسته

شود، يعني نخست شود، گزارش زباني آن تأويل مي خواب تعبير نميخودِ

آورد و ساختاري گفتاري و خواب ديده به زبان ميچه را درگوينده آن

را ) حديث(= گزار همين گزارش و گفتارهد و خوابدگزارشي به آن مي

13.كندتأويل و تعبير مي

 است، »پديده« بينادين و نخستين حديث جا كه معنيِاما از آن

آيد، نه گفتار و گزارش ـ و گفتار  و پديد مي14شودچه حادث مييعني آن

ويژه  به،اييزو گزارش معنايي است كه بعدها بر پاية فرايندهاي معني

 بنيادين زاده شده  از اين معنيِفرايند عام را در معني خاص به كار بردن،

تر سازيم و به گزارش و  آن را تنگاست ـ نيازي نيست تا گسترة معناييِ
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تر اين است كه مرزهاي معناييِپسنديده. اش نماييم خواب ويژهگزارشِ

يعني همة ... باني وهاي عيني، ذهني، زن را باز گذاريم تا همة پديدهآ

 چند گواهِيةعالمة طباطبايي نيز بر پا.  را فراگيرد»ممكن الوجودها«

معني برابر و هم» حوادث«را با » احاديث«پذيرفتني از همين سورة يوسف 

خواه حوادثي د و نشودانسته است، خواه حوادثي كه در خواب ديده مي

15.دنآيكه در بيداري پيش مي

يده نيز يعني بازشناسي و بازنمايي حقيقت يك پديده تأويل يك پد

 چه ، پيداي آن در زير ظاهرِ؛كه چه اصل و خاستگاهي داردو اين

چرا . رود و چه فرجام و سرانجامي داردكجا مي به؛چيزهايي پنهان است

شود و از كه هر پديده و حادثه تنها همان نيست كه در ظاهر ديده مي

بسا هاي بسيار ديگري در پيوند است، چه ديدهجا كه با حوادث و پآن

دهد و چهآن كه ظاهر كنوني آن نشان ميجامي داشته باشد جزرباطن و ف

اند و دارندة چيزهايي باشد كه هنوز پخته و رسيده نشدهبالقوه حاملبسا

و در آينده از قوه به فعل و از باطن به ظاهر خواهند اندو فعليت نيافته

،تأويل نياز داردپديده بههردرستكه شناختجاستاز اينو آمد،

گونه تأويلاينكه پيداست.خواهدميتعبيروتأويلخوابكهگونههمان

 يك چيز كه رسيدگي و پختگيِحالتِگفته يعني پيش بنيادينِنيز با معنيِ

.خوان است پنهان است، به خوبي هم چيزبالقوه در آن

:يوند با كار و فعل در پ.ج
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 در داستان عبد صالح و موسي دو 82و78هاي  در سورة كهف آيه

نخست هنگام : با كار و فعل به كار رفته استدر پيوند بار واژة تأويل 

 موسي با عبد صالح پيمان بسته بود كه هرچه :موسي عبد صالح ازجداييِ

ارهاي به ظاهر نارواي او همه با ديدن كاز او ببيند، دم برنياورد، با اين

نتوانست خاموش بماند و پيمان خويش را پاس دارد، و چون براي بار 

 او را با راهيِسوم پيمان شكست و چون و چرا كرد، عبد صالح ديگر هم

جا و به هنگام جدايي بود خود نپذيرفت و خواست از او جدا شود، اين

نك سأنبئك بتأويل ما لم هذا فراق بيني و بي«: كه رو به موسي كرد و گفت

اينك هنگام جدايي من و توست، به زودي تو را از = تستطع عليه صبرا

 و پس از آن كه راز ،»كنمراز چيزهايي كه نتوانستي برتابي آگاه مي

: كارهاي خويش را يك يك بر موسي بازگشود، در پايان به او گفت

ه نتوانستي چاين است راز آن= ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا«

.»برتابي

گفته يعني  پيش بنيادينِثاين دو كاربرد واژة تأويل نيز با معني

حالت و فعليتي كه بالقوه در چيزي پنهان است و فرجام و غايت آن 

شود، به خوبي سازگار است، چرا كه هريك از كارهاي شمرده مي

ده فعليت چيزي را در بر داشت كه در آينناروانمون عبد صالح بالقوه

برد ستمگران، فعليتي بود كه نمونه ايمن ماندن كشتي از دستيافت، براي

،يابي پسران به گنج و يا دست،كردن كشتي نهفته بودبالقوه در سوراخ

بود، و چون اين كردن ديوار نهانفعليتي بود كه بالقوه در راست
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مز انجام آن هاي بالقوه نهفته در آن كارهاي ناروانمون، راز و رفعليت

توان و بلكه بايد تأويل را در اين دو كارها از سوي عبد صالح نيز بود، مي

.كاربرد، راز و رمز معني كرد

دو بار ديگر نيز واژة تأويل در حال و هوايي يگانه در پيوند با كار 

 و ديگربار در 59يك بار در سورة نساء، آية : و فعل به كار رفته است

از خدا « در سورة نساء خداوند پس از اين فرمان كه ،35يةسورة اسراء، آ

راي شديد، آن را به خدا و و پيامبر پيروي كنيد و اگر در چيزي ناهم

ذلك «: كندان را اين گونه تعليل و توجيه مي اين فرم»رسول واگذاريد

؛ در سورة 16»تر استفرجامتر و خوشاين پسنديده= خير و احسن تأويال

ها را پر بگيريد و با ترازوي درست پيمانه« پس از اين فرمان كه اسراء نيز

آورد ـ ذلك خير و احسن ان تعليل و توجيه پيشين را باز مي هم»بسنجيد

احسن «دهد كه عبارت و هواي هر دو آيه آشكارا نشان ميـ حال 17تأويال

 است و اين معني با »ترفرجامخوش« در هر دو كاربرد به معني »تأويال

آيد، چرا كه از خدا و پيامبر خوبي راست ميگفته به پيش بنيادينِمعنيِ

تر يا مودن هر دو بالقوه فرجام خوشپيپيروي كردن، و پيمانه را پر 

تر كه اينك ترين فرجام را در خود نهفته دارند و اين فرجام خوشخوش

ت  باطن و نهفته است و هنوز به پختگي و فعلي،در آن دو كار بالقوه

آيد، و از مييابد و از باطن به ظاهرنرسيده است، در آينده فعليت مي

 بهتر فرجام و سرانجام آن دو كار يعني پيروي از خدا دةجا كه اين آينآن
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گونه توان در اينمودن نيز هست، به شيوايي ميپيو پيامبر و پيمانه را پر 

. را به فرجام و سرانجام معني كرد»تأويل«كاربردها 

: در پيوند با قرآن.د

دو بار در :  قرآن به كار رفتهبار نيز در پيوند با پنج»تأويل « واژة

:اعراف سورة53آية

ولقد جئناهم بكتـاب فصلناه علي علم هدي و رحمه 

لقوم يومنون هل ينظرون اال تأويله يوم يأتي تأويله يقول 

نا  ربنا بالحق فهل للالذين نسوه من قبل قد جاءت رس

من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غيرالذي كنا نعمل قد 

براي آنان = خسـروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون

كتابي آورديم و آن كتاب را از روي آگاهي بازنموديم تا 

آورند،حمتي باشد براي آنان كه ايمان ميرهنمود و ر

دارند جز تأويل آن را، روزي كه تأويل آنچشم نمي

 خواهند ،د، آنان كه آن را از پيش فراموش كردنديبيا

]  حق بودندو بر[ پروردگارمان حق آوردند پيامبرانِ: گفت

شود ما آيا ما را شفيعاني هست تا شفاعتمان كنند يا مي

گمان ، بيكرديمميچهرا بازگردانند تا كاري كنيم جز آن

چه را به دروغ برزده كردند و آنخويش را زيان

.ساختند، از دست دادندمي
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در اين آيه با رنگ و رويي از طنز و توبيخ و سرزنش و نكوهش 

از كساني ياد شده كه قرآن را ـ قرآني را كه رهنمود و رحمت است و 

. داشتندپذيرفتند و تأويل آن را چشم ميهاي راستي همراه ـ نميبا نشانه

روزي كه تأويلش «ر عبارت ويژه تعبير آمدن تأويل دحال و هواي آيه به

چه اينك با دهد كه تأويل قرآن چيزي است جز آن آشكارا نشان مي»بيايد

نام قرآن در دسترس ماست، چيزي است كه همراه با خود قرآن نيامده و 

اي كه به گواهي آيه روز رستاخيز است ـ و در آينده خواهد آمد ـ آينده

 با ،پذيرفتندنمي آن را خودِروزي كه تأويلش بيايد، همانان كه امروز

كه پيامبران بر حق بودند و حق آورده  اين تأويل آن و آشكاريِديدنِ

ها خواهند گزيد و آرزوها ها خواهند خورد و دستافسوسبودند،

ردند تا اين بار چشم بر حق گخواهند كرد كه يك بار ديگر به دنيا باز

دهد كه خوبي گواهي ميها بهاين. نبندند و راه درست را پيش گيرند

براي ما تأويل قرآن بايد حقيقت باطني و فرازباني آن باشد كه هنوز 

 قرآن نهفته است و روزي فعليت نيافته و به گونة بالقوه در ساختار زبانيِ

از قوه به فعل خواهد آمد و با آشكار شدن، ناباوران را شرمنده و پشيمان 

گفته براي واژة  پيش بنيادينِمعنيِپيداست كه اين معني با . خواهد ساخت

خواني تأويل يعني از قوه به فعل آمدن و به كمال و پختگي رسيدن، هم

.آشكاري دارد

بار ديگري كه تأويل به همين معني و در پيوند با قرآن به كار رفته 

جا نخست خداوند سخن ناباوران در آن.  سورة يونس است39است، آية 
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شمارد بنياد ميانگاشتند، باطل و بياي دروغين ميساختهرا كه قرآن را بر

افشارد و به مي پاي ،گمان سخن خداوند استكه قرآن بيو بر اين

دانيد، اگر شما كه قرآن را برساخته و دروغين مي: گويدناباوران مي

: افزايدسپس مي. اي مانند آن بياوريد،توانيد، سورهگوييد و ميراست مي

نه چنين است، آنان =  بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويلهبل كذبوا«

اي فراگير چيزي را دروغ شمردند كه احاطه به علم آن نداشتند و به گونه

.»شناختند، تأويل آن نيز هنوز براي ايشان نيامده بودآن را نمي

به علم آن احاطه نداشتند و تأويل «ويژه تعبير جا نيز بهدر اين

شده يعني حقيقت باطني  ياد، با معنيِ»هنوز براي ايشان نيامده بودآن 

.خواني داردخوبي همقرآن كه هنوز نيامده و در آينده خواهد آمد، به

هايي از آن به دو بار ديگري كه تأويل در پيوند با قرآن يا بخش

:  سورة آل عمران است7كار رفته است، آية 

 منه آيات محكمات هن هوالذي انزل عليك الكتاب

ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ 

فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله و مايعلم 

تأويله اال اهللا و الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 

اوست كه = لواااللباب ا يذكر اال او م ربنا ودمن عن

اي از آن آيات محكم د، پارهفرستاتو فروكتاب را بر 

اند، آنان اي ديگر متشابهاتاند و پارهالكتاباست كه ام

كه در دل زيغ و زنگي دارند از متشابهات پيروي 
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يابي به تأويل و جويي و براي دستكنند براي فتنهمي

و راسخان در علم . داندتأويل آن را كسي جز خدا نمي

هايينهة آن از نزدگويند ما بدان باور داريم، هممي

.ستپروردگار ما

 نخست ،تأويل استانگيزترين آيه دربارةدر اين آيه كه بحث

و ) الكتابام(= محكمات: اندهاي قرآن به دو گروه و گونه بخش شدهآيه

كه در دل زيغ و زنگي دارند براي متشابهات، سپس از اين ياد شده كه آنان

ويز آهاي متشابه را دست به تأويل، آيهيابيجويي، نيز براي دستفتنه

جا نيز با همة در اين. داندكه تأويل را كسي جز خدا نميسازند، با اينمي

 يادشده يعني حقيقت باطني بحث و گفتگوهايي كه شده تأويل با معنيِ

هاي  آيه باطنيِ تأويل متشابه يعني حقيقتِ پايهبراينآيد،بيشتر جور مي

ها را  كسي آن18ه جز خدا يا جز خدا و راسخان در علممتشابه، حقيقتي ك

خواهند به تأويل و ها ميويز ساختن آنآداند و كساني كه با دستنمي

اي از اين معني، پاره. كننديابند، كاري نافرجام ميفرجام قرآن دست

.روايات را نيز پشتوانه دارد

ي حقيقت باطني  تأويل يعنبيشتر اين معنيِي اينك براي آشكار

.قرآن، جا دارد آن را با اصطالح قرآني ديگري يعني تنزيل بسنجيم

 چند بار به گونة نام يا عنوان و صفتي براي قرآن »تنزيل«در قرآن واژة 

و انه لتنزيل رب «:  سورة شعراء192به كار رفته است، براي نمونه در آية 

 ظاهري و و صورتِنمايد كه تنزيل همين ساخت  و چنين مي»العالمين
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اي زباني قرآن است كه در پيكرة واژگان و عبارات و ساختار زباني ويژه

.سامان يافته است ودر چهرة كالم و كتاب به ما رسيده است

واژة تنزيل كه به معني فروفرستادن است ـ يا در معني مفعولي به 

كه فرود آيد گر اين است كه قرآن پيش از آنآمده ـ خود نشانمعني فرود

اي بوده است و ساز و ساماني  كنوني را بپذيرد، به گونه زبانيِو ساختارِ

با همان ساز و سامانِي بنيادين و به همان گونهشده داشته است كه نمي

نخستين به دست ما برسد، ناگزير خداوند آن را با تنزيل و فروفرستادن از 

و سرانجام آن را در ساختارِ نخستين پايين آورده ناپذيرِپايگاه دسترس

ناپذير اين ساز و سامان دسترس.  كنوني در دسترس ما نهاده استزبانيِ

 خوانده شده »الكتابام«كه همان حقيقت باطني قرآن است، در خود قرآن 

ناپذير شمرده شده است،  از دسترس و نفوذرو جايگاه آن نزد خدا و دو

:خوانيميهاي يكم تا چهارم سورة زخرف مدر آيه

حم، والكتاب المبين، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، 

سوگند به كتاب مبين، =و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم

 قرآني عربي درآورديم، باشد كه نةما آن كتاب مبين را به گو

.الكتاب نزد ما برين و استوار استبينديشيد، و آن در ام

 يعني »علي«آيد كه قرآن در آغاز به گونة برمي از اين آيه آشكارا 

»الكتابام«ناپذير در  يعني استوار و رخنه»حكيم«ناپذير و برين و دسترس

اي با  جاي داشته است و به گونهيگاه بنيادين خود نزد خدايعني خاست

او يگانه بوده است و خداوند آن را از آن پايگاه علي حكيمي فرود آورده 
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بدان ) بلسان عربي مبين(اي از واژگان عربي آشكار جامهسرانجام و

ده است، باشد كه سپراي به دست ما چهره و آرايهپوشانده و در چنين

.بينديشيم و از آن رهنمود بگيريم و با آن باال رويم

 از خدا تا انسان ،قرآن سيري نزولي و از باال به پايين: به ديگر سخن

پايگاه عنداللهي قرآن است ـ پايگاهي كه در آية آغاز اين سير كه . دارد

 از آن ياد شده و در آن پايگاه به »نزد ما = لدينا«ياد شده با عبارت 

گاه  است، يعني خاست»الكتابام«ـ اي با خداوند يگانگي داردگونه

گاه فرجامين آن، و پايان اين سير كه ساخت و صورتي نخستين و بازگشت

 است، »قرآناً عربيا« و »كتاب مبين«واژگان عربي دارد، و ساز و ساماني از 

الكتابي به ناپذير از آن پايگاه امين و دسترسرو فرود آمدن آن حقيقت ب

يدر برابر اين سير نزولي، قرآن سير. اين فرودگاه كتاب مبيني تنزيل است

آغاز اين سير .  از انسان تا خدا  نيز دارد،صعودي و از پايين به باال

ختار زباني قرآن يعني كتاب مبين و قرآناً عربيا است كه با درآمدن از سا

هاي ديگر گيرد و فعليترود، اوج مياين تنگناي زباني و واژگاني باال مي

 باز»الكتابام«پذيرد و سرانجام به پايگاه نخستين خويش يعني به مي

كتاب مبين و گردد و فرارفتن و بازگشتن اين ساختار زباني از فرودگاه مي

و اين تأويل البته كار انسان . الكتاب تأويل استقرآناً عربيا به فرازگاه ام

يعني اين انسان است كه ساختار . است، همان گونه كه تنزيل كار خداست

رسد و گرداند و از اين به آن ميميالكتابي آن باززباني قرآن را به باطن ام

 سري در غيب و فراسو در دامان خدا بيند، چرا كه قرآندر اين آن را مي
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سخن رشتة به ديگر. دارد و سري در اين سو در دست و دامان انسان

،)حبل اهللا الممدود بين السماء و االرض(سوستسو و اينپيوند ميان آن

ريسماني است كه از خدا تا خاك فروهشته و از اين باالتر، خداست كه تا 

ناپذير رسدسترازگاه بلند و برين وكه آن فبي آن-خاك فرود آمده 

جا در  و در اين-هاي ميانين خود و خاك را فروهلدخويش و ديگر جهان

فتجلي لهم سبحانه في «چهرة كالم و كتاب بر آدميان جلوه كرده است كه 

و اين چهرة كالم و كتابي را ) 142، ص 147، خطبةنهج البالغه(» كتابه

اي نموده تا در آن او را آن بدو بنگرند و آينهاي ساخته تا آدميان از پنجره

به تماشا نشينند و روزن و راهي كرده تا از آن به سوي او روند و 

آويزي ساخته تا با آن از بن چاه به اوج ماه و از فرود خاك به فراز دست

 با سير ،هاي خدا و خودتواند با كشش و كوششو آدمي ميافالك رسند، 

آينة دل و ديد خود را  عطش و آتش عشق و عرفان و باو سلوكي معنوي 

درك و رواني، و  روحي و يهايروها را از ميانه بردارد و نبزدايد و پرده

 جان ،هاي شناختي خويش را آن اندازه فزوني بخشد كه در جسمدريافت

»الكتابام «،»قرآناً عربيا« پنهان را و در ، باطن را و در پيدا،را و در ظاهر

 و بنگردرا 19 نشأه، باده را و در باده،ه گفتة موالنا و اقبال در انگوررا و ب

الكتاب تا ها رود و رسد و راهي را كه خدا تا خاك، و امها به آناز اين

الكتاب باز پيمايد قرآناً عربيا پيموده، از خاك تا خدا و از قرآناً عربيا تا ام

ان بيرون از زمان و مكان گمو با اين سير و صعود و اوج و عروج كه بي

اند و در جلوه و هاي ميانين را كه رد پاي نزول خدا تا خاكاست، جهان
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زيبايي و فر و فريبايي فراتر از انديشه و گمان، همه را در نوردد و با همه 

جان فرو و فنا شود و دو سر يگانه شود و سرانجام در جان جهان و جهان

. أويل را به هم پيونددي تنزيل و تهر دو حلقة هستي يعن

رسند، اينان كه به اين اندازه از توان روحي و شناخت شهودي مي

 شمرده »راسخان در علم« سورة نساء 7هايند كه در قرآن در آية همان

.اند و دانش تأويل قرآن به خدا و آنان ويژه شده استشده

در چه  با آنپيوند بسيار نزديكي داردمعني اين تنزيل و تأويل به 

ها  قرآن آمده و در برخي از آن»باطن« و »ظاهر«روايات بسياري با نام 

باطن تا هفت و هفتاد پيش رفته است و اگر خدا بخواهد در جستاري جدا 

.به آن خواهيم پرداخت

هانوشتپي

معجـم مقـاييس   ،  تهـذيب اللغـه   هاي عربي مانند    ديگر فرهنگ اين سخن خليل در     . 1

.نيز آمده است...  ولسان العرب،  اللغههجمهر،اللغه

»مرجع« و »رجوع«شود و گاه با  گفته مي»مصير« و »صيروره«چه در عربييعني آن. 2

 در .»المرجع و المصير: التأويل«: خوانيمچنان كه در لسان العرب مي. معني استهم

»اول«شود و اگر بگوييم  يكي مي»تحويل« و »حول« با »تأويل« و »اول«ين معني ا

.ايمراه نرفتهبي پر اند،  دو گويش و لهجه از يك واژه»حول«و 
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هـا بـه كـار       شناخته شدة آن   تر ازمعنيِ  قوه و فعل را در اين جا در مفهومي گسترده          .3

. ميابرده

رود، به كار مي نيز الزم و به گونة » فعل«ني مع گاه در »تفعيل«ساختارچرا كه . 4

به معني فكر» تفكير«مانند 

واژگان و عبارات يعني متن را از اين روي ذهني ـ زباني ناميديم كه هر متن از آن . 5

و از آن جا كه خواه است جا كه فراهم آمده از شماري واژه و عبارت است، زباني 

.افكند، ذهني استيناخواه معنا و مفهومي را به ذهن م

.ق1407 بيروت،، دارالكتب العلميه،2/173 االتقانسيوطي،. 6

 را بـه  »تأويلـه «پيوند داشتن تأويل با خواب در اين آيه بسته به اين است كه ضمير             . 7

. »طعام«خواب برگردانيم و نه به 

اريني  فتيان قال احدهما انّي نو دخل معه السج: 37و36هاي  سورة يوسف، آيه.8

ي اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا اعصر خمرا و قال اآلخر انّ

قال اليأتيكما طعام ترزقانه اال نبأتكما بتأويله قبل × بتأويله انّا نريك من المحسنين

و دو جوان با او به زندان درآمدند، يكي از آنان = ان يأتيكما ذلكما مما علمني ربي

خواب ديدم كه نان بر سر : فشارم و ديگري گفته باده ميخواب ديدم ك: گفت

ما . ان خبر كنهامخوردند، ما را از راز خوابميبردم و پرندگان از آن خويش مي

هنوز جيره خوراكتان نيامده شما را از تأويل آن خبر : گفت. بينيمتو را از نيكان مي

.مي كنم

 سـبع   اني اري سبع بقرات سمان يـأكلهنّ      و قال الملك    : 44و43هاي   سورة يوسف، آيه   .9

يـاي ان كنـتم     ؤعجاف و سبع سنبالت خضر و اخر يابسات ياايها المأل افتـوني فـي ر              

و قال الذي نجا    × قالوا اضغاث احالم و ما نحن بتأويل االحالم بعالمين        × يا تعبرون ؤللر

گاو فربه ديدم   من هفت   :  پادشاه گفت   =منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتأويله فارسلون       

اي . هـايي خشـك   خوردند و هفت خوشة سبز و خوشـه       ها را مي  كه هفت گاو الغر آن    
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خيالي اسـت و   پريشان: گفتند. كنيد خواب مرا تعبير كنيد     مي گزاري اگر خواب  !بزرگان

ه بود و اينك پس از چندي       دزندان يوسف كه رها ش    آن هم . ما از تأويل آن آگاه نيستيم     

] نـزد او  [كنم، پـس مـرا      من شما را از تأويل آن آگاه مي       : رده بود، گفت   به ياد آو   او را 

.بفرستيد

و رفع ابويه علي العرش و خروا له سجدا و قال يا ابـت هـذا                : 100 سورة يوسف، آية   .10

پدر و مادر خويش را بـر تخـت بـرآورد و            = ياي من قبل قد جعلها ربي حقا      ؤتأويل ر 

اين تأويل خواب پيشين من است كـه        ! پدرجان: فتآنان براي او به سجده افتادند و گ       

.خدايم آن را راست ساخت

دور نيست : تر رفت و گفتتوان پيشمعنايي واژگان تأويل و تعبير مي از برابري و هم.11

شدة ها گويش ديگرگونيكي از آنكه اين هر دو واژه در بن و بنياد نيز يكي باشند و

اء و الم و راء آن اندازه ب همزه و عين، واو و ييِ آواديگري باشد، چرا كه نزديكيِ

ويژه كه واژگان بسياري را ديگر پذيرفتني سازد، بهها را به يكهست كه تبديل آن

. ده استرخ داها  در آنها تبديلگونهشناسيم كه اينمي

.11/172الميزانطباطبايي، محمد حسين، . 12

.227، صمفهوم النص، نصر حامد ابوزيد. 13

هـاي   و لهجـه هـا را گـويش  توان فراتـر رفـت و آن  معنايي حديث و حادث مي    از هم . 14

.اي از يك واژه شمرددوگانه

.11/80، الميزانطباطبايي، محمد حسين، . 15

منوا اطيعواهللا و اطيعواالرسول و اولي االمر منكم فان آيا ايها الذين : 59سورة نساء، آية . 16

منون باهللا و اليوم اآلخر ذلك خير ؤلي اهللا و الرسول ان كنتم تتنازعتم في شيء فردوه ا

االمر پيروي كنيد، منان از خداوند پيروي كنيد و از پيامبر و اوليؤاي م= و احسن تأويال

، آن را به خدا و  پيامبر واگذاريد اگر به خدا و روز افتاديددربا هم و اگر در چيزي 

. ترينفرجامو خوشفرجام باور داريد، اين بهترين است 
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و اوفوا الكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير و : 35سورة اسراء، آية . 17

ها را پر بگيريد و با ترازوي راست و درست به هنگام سنجش پيمانه= احسن تأويال 

. ترفرجامبسنجيد، اين بهتر است و خوش

آيه و اين با ساخت و سياق-طفه نشماريم اع را »و الراسخون في العلم« در »واو« اگر .18

اوند خواهد بود و آگاهي ديگران بايد با د آگاهي از تأويل ويژة خ-آيد بيشتر جور مي

دليل ديگري نشان داده شود، اما اگر واو را عاطفه بشماريم، راسخان در علم نيز بر پاية 

. همين آيه آگاه به تأويل خواهند بود

:)2/182مثنوي  ( بيت موالنا برگرفته از اين.19

اندناي محض شي را ديدهـ در فاند  دهـ دي مي راورـگـ       در دل ان

: )116، ص كليات اقبال(  الهوري و اين بيت اقبال

باده نشأه را نگرم آن نظر بده  دررب درون ديده دل باخبر بده يا
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