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تأویل و تأویل پذیرى آیات وحى، از موضوعات پیشینه دار و عمده علوم قرآنى قلمداد شده است. هر مفسرى به پیروى  
پرده مفهوم ظاهر و هاى معنایى ناپیدا و پشت  داند از اینکه وجود الیه از نص قرآن و سنت، خود را ناگزیر دانسته و مى

  .هاى خداوند را مورد تأکید قرار دهد آشکار گفته

در کنار اعتراف صریح و روشن همه مفسران به وجود چنین حقیقتى در رابطه با قرآن، اختالفى شدید و حیرت افکنى نیز  
 :استخورد که محور آن پاسخگویى به پرسشهایى از این قبیل  در همین رابطه میان ایشان به چشم مى

آیا تأویل قابل دستیابى و در خدمت هدایت انسانهاست؟ تأویل پذیرى وصف تک تک آیات قرآن است یا به دسته معینى  
 باشند؟ اى مجاز به تأویل مى از آنها اختصاص دارد؟ چه کسانى، با چه ویژگیهایى و با استفاده از چه وسیله

شده به دلیل تعبیرات و تعریفهاى گوناگونى است که ارائه شده پاسخها، مختلف و گوناگون است، تفاوت پاسخهاى یاد  
  .اندازیم است. از باب نمونه به تعریفهاى ذیل نگاهى مى

شود و از چشمه سار غیب بر قلب  تأویل اشاره قدسى معارف سبحانى است که از پرده عبارت براى سالکان آشکار مى« 
 .»ریزد عارفان فرو مى

 .»گردد که مدلول الفاظ شرع از معانى حقیقى عدول داده شده و متوجه معانى مجازى مىمعناى تأویل این است « 

تأویل عبارت است از منصرف ساختن آیه با روش استنباط، به سوى معناى احتمالى که به آیه پیش از آن و بعد از آن و « 
 .»نیز کتاب و سنت سازگار باشد

 1«باشد م الکتاب نزد خداوند است و از مختصات جهان غیب مىتأویل قرآن، حقیقت با حقایقى است که در ا« 
دهد که موقع مطالعه هر  ها در باب تأویل و باز تاب آن در مطالعات قرآنى، به هل تحقیق انگیزه مى تضارب دیدگاه 

 .تفسیرى، با دیدگاه تاویلى پذیرفته شده در آن آشنا باشد

کوشد اظهارات ابوالفتوح رازى را در مورد تأویل به  ن تقاضایى و مىاى که پیش رو دارید پاسخى است به چنی نوشته 
 .ارزیابى نشسته و نظریه ایشان را در حد توان توضیح دهد

  نگاه معنى شناختى 

داند و معنى اصطالحى هر کدام را در پرتو  ابوالفتوح رازى چونان هر مفسر دیگرى، تأویل را نقطه مقابل تفسیر مى 
  :دهد و بر این باور است که غت توضیح مىهاى علماى ل گفته

باشد که در معنى لغوى تفسیر، کشف و آشکار کردن نهفته است و مفسر با مطالعه  اظهارات عالمان لغت، گویاى این مى 
 .کند سبب نزول، داستان و روایات مربوطه، معناى آیه را کشف کرده گزارش مى

  :گوید به اینکه در معناى لغوى تفسیر، کشف نهفته است مى ابوالفتوح در مقدمه تفسیر خود پس از تصریح 



 2« تفسیر علم سبب نزول باشد و علم به مراد خداى تعالى از لفظ تعاملى آن نتوان کرد اال از سماع و آثار.« 
  :دارد در آغاز مقدمه تفسیر نیز اظهار مى 

و آیاتى که وارد باشد بر سببى، سبب نزول آن بگفتن و و چاره نباشد از طرفى اخبار که الیق باشد به آیت و معنى او « 
 3«.اى که متعلق باشد به آیت گفتن به مقدارى که گزارش معنى آن بباشد قصه
  :افزاید گیرى قطعى و قاطع دیگرى مى در یک نتیجه 

ن اال به اخبار و درست شده اس تبه روایات صحیحه که تعاطى تفسیر قرآن نشاید کرد و اقدام کردن بر بیان و شرح آ« 
 4«آثار از رسول )ص( و از ائمه حق، چه قول ایشان نیز مسند باشد به رسول )ص(

بنابراین، تفسیر، ماهیت روایتگرى دارد و تأمل و اندیشه را در آن محالى نخواهد بود مگر در حد ارزیابى روایات یا  
 .اى آنها به قصد انتخاب متن برتر سنجش مقایسه

در کتب فرهنگ بازگو « ساس»و « رجع»ه معناى بازگشت، برگرداندن و تدبیر نمودن است که با واژه تأویل در لغت ب 
  :گوید شود. ابوالفتوح همین معنى را تکیه گاه معناى اصطالحى تأویل شناخته مى مى

آیت باشد با معنى تأویل صرف »، «رجوع باشد« »اول»و  5باشد « اول»تأویل آن باشد که معنى با او شود و اصل او از « 
باشد و آن رجوع بود. یقال: أولته فآل أى صرفته فانصرف و « اول»که محتمل باشد آن را موافق ادله و قرائن و اصل او از 

پس مأول آیت « ألنا وایل علینا اى سسنا و ساسنا غیرنا»اند اصل او از ایالت بود و آن سیاست باشد، یقول العرب  گفته
 6«.م به آن، که به جاى خود بنهدسائس او باشدو عال

فراهم آوردن دالیل و قراین به قصد گزینش یک احتمال، نیازمند درنگ و تأمل جدى خواهد بود، مراجعه به منابع  
مختلف از قبیل قرآن، سنت، فرهنگ لغات، دیوان یا متون معتبر عرب و کتب کالمى، به منظور دستیابى به مواد استدالل و 

طلبد، گویا ابوالفتوح با توجه به ماهیت تعقلى  با آیه مورد مطالعه، تالش فکرى در خور توجهى را مى کشف رابطه آنها
 7تأویل، اندیشیدن فکر کردن را راهکارى براى موفقیت در آن معرفى میکند.

چه معیارى  طلبد این است که حوزه کارایى تفسیر و تأویل به معنایى که مطرح شد در قرآن با سؤال جدى که پاسخ مى 
  :نویسد قابل شناسایى است؟ پاسخ ابوالفتوح واضح و روشن است؛ وى زیر عنوان تفاوت تفسیر و تأویل مى

در عرف اهل علم تفسیر، فرقى هست میان تفسیر و تأویل که بیان معناى آیات محکم را تفسیر گویند و بیان معناى « 
  8«.ویند و حق تعالى لفظ تأویل در باب متشابه اطالق کردآیات متشابه و دگر وجوه و احتماالت او را تأویل گ

  حوزه تأویل 

نماید براى این دعوى که آیات  گویى استداللى مى« حق تعالى لفظ تأویل در باب متشابه اطالق کرد»این سخن ابوالفتوح:  
بهام داردو کالم ابوالفتوح در این شود ا دهد اما اینکه متشابه شامل چه گونه آیاتى مى متشابه، حوزه تأویل را تشکیل مى

کل قرآن را به چهار بخش تقسیم « در اقسام معانى قرآن...»نماید: او زیر عنوان:  رابطه نیز در نگاه نخست مبهم و آشفته مى
 :کند مى



« ویسئلونک عن الروح قل الروح من أمر ربى»یکى آن که آیاتى که معانى آنها جز براى خدا معلوم نیست مثل آیه « 
 187اعراف /« یسئلونک عن الساعۀ أیان مرسیعها قل انما علمها عندربى»، و آیه 85اسراء/

قسمت دوم عبارت است از آیاتى که ظاهر لفظ آن مطابق معنى او بود. در لغت عرب و آن را محکم خوانند... و قرآن  
 .بیشتر از این جنس است

و أقیموا الصلوة و آتوا »مفصل، و آن را مجمل خوانند مثل قوله تعالى: ام آن که به ظاهر آیت مراد معلوم نشود  قسمت سه 
، چه مراد خداى به ظاهر این آیات مفهوم 97آل عمران /« و هللا على الناس حج البیت»، و قوله تعالى 43بقره /« الزکوة

شارع بیان نکند و تفصیل شود از تفصیل نماز و کیفیت آن و احوال زکات و کمیت آن و افعال حج و احکام آن، تا  نمى
ندهد ما را راه نباشد به آن و رخصت نباشد خوض کردن در آن جز به وحى از قبل خدا به شارع )ع( با چه شرایع، تبع 

 .مصالح بود و مصالح در این باب جز خدا نداند

که مراد بود این قسمت را  قسمت چهارم آن بود که لفظ مشترك بود از میان دو معنى یا بیشتر و هر یکى از آن روا بود 
متشابه خواند حکم او آن بود که حمل کنند آن را بر محتمالت خود و آنچه ممکن بود که در لغت آن وجه محتمل بود آن 

 9«.را و دلیلى منع نکند از حملش بر آن وجه
 10ده است.در دسته بندى دیگرى آیات محکم و متشابه در برابر ناسخ و منسوخ و عام و خاص قرار داده ش 

ها ممکن است این ذهنیت به وجود آید که تمام آیات قرآن به سه بخش: محکم، متشابه و  با توجه به این دسته بندى 
شود؛ حال این قسم  بخش دیگرى که نه محکم است و نه متشابه تقسیم بیان معنى این بخش چه نامى باید انتخاب کرد مى

 .شود سوم چه نامیده مى

 11دهد که مالك متشابه نزد وى ابهام، شبه زایى و تردید افکنى است، تر اظهارات ابوالفتوح، نشان مى قولى مطالعه دقی 
  .باشند اى را دارد، نیازمند تأویل مى آیاتى که چنین زمینه

اده این مالك در آیات مختلف وجود دارد. به همین دلیل در جاى دیگر ابوالفتوح آیات مجمل را که پیش از این توضیح د 
 :کند شد جزء متشابهات قلمداد مى

قرآن بهرى محکم است که مراد از او به ظاهر بدانند و بهرى متشابه است که معنى از او به ظاهر ندانند، بل محتاج « 
 12«.باشند به دلیلى و مفسرى که بیان مراد کند کاالصلوة و الزکوة و الصوم و الحج

شابه این است که ابوالفتوح پس از تعریفى از متشابه به دست داده با عبارت: نمونه دیگرى براى توضیح بیشتر آیات مت 
  :افزاید مى« متشابه آن بود که مراد از ظاهر لفظ ندانند بى دلیل»

و الفاظ مشترك و محتمل را هم این بود و براى آتش متشابه خوانند که مراد مشتبه باشد از آن، چنان که خداى تعالى « 
 13«وجاء ربک»و  115بقره /« فثم وجه اللّه»و قوله:  56زمر /« فى جنب اللّه ما فرطّت»گفت: 

اشاره به گستره حوزه شمول متشابه دارد و عنوان مشترك و محتمل را از مصادیق آن « و الفاظ مشترك و محتمل»عبارت  
ها  توان فهمید مقصود واژه د شده مىکند و مراد از محتمل معنى غیر از مشترك لفظى است چنان که از مثالهاى یا معرفى مى

تابد که بر پایه  و آیاتى است که بر اساس اصول گفتارى و قواعد دستورى زبان عربى، احتمال است چند گانه را بر مى



 36زمر /« من یضلل اللّه فماله من هاد»باشند، از باب نمونه در تأویل هدایت و ضاللت در آیه  مجاز، کنایه... استوار مى
  .کند که بى تردید از مصادیق اشتراك لفظى نیست االتى را به عنوان تاویل مطرح مىاحتم

یعنى آن را که خدا خزالن کند، او را توفیق دهنده جز او نباشد. تأویل دیگر آنکه هر که را خداى زره بهشت گرمده کند « 
دى که کسى را از ره دین اضالل کردیدى، کسى او را راهنمایى به بهشت نباشد تأویل سوم آنکه دگر خداى تعالى را روا بو

  »بر خالف خداى، او را هدایت نتوانستى کرد

تأویل چهارم آنکه آن کس را که خداى به ضالل حکم کند و او را ضال خواند، کس به هداى تاو حکم نکند و او را  
  14« مهتدى نخواند

گوید که وجود آیات جز  ت قرآن به محکم و متشابه سخن مىدر نهایت ابوالفتوح به صورت روشن درباره تقسیم تمام آیا 
 :نماید آن دو غیر قابل قبول مى

منه آیات محکمات هن أم »و آنکه وصف کرد این کتاب، و آیات او را تفصیل داد و قسمت کرد بر دو نوع، گفت: « 
 15«الکتاب و أخر متشابهات

ل در بخش آیات االحکام نیز قابل طرح است با این تفاوت که در خالصه سخن اینکه از نظر ابوالفتوح متشابهات و تأوی 
گیرد نه با تأمل و تفکر مفسد چونان که خود ابوالفتوح تحت  این حوزه ابهام زدایى و پاسخگویى با بیان شارع صورت مى

دهیم، بلکه به  انه قرار نمىعنوان اقسام معانى قرآن توضیح داد و در این مقاله نیز تأویل آیات االحکام را مورد مطالعه جداگ
پیروى از متن تفسیر که بیشتر به تأویل آیات معارف و مربوط به ذات صفات و افعال خداوند توجه دارد، به بیان دیدگاه 

  .پردازیم ابوالفتوح در این زمینه مى

دیدگاه شاطبى دارد که  توان گفت دیدگاه ابوالفتوح در باب آیات محکم و متشابه و حوزه جریان تأویل تشابهى با مى 
  :گوید مى

 باشد، منسوخ ظاهر، مجمل، عام و مطلق، حالل و حرام، آشکار محکم است و آنچه بین این دو است، متشابه مى 

اند و ناسخ، مسؤول، مبین، مخصص و مقید مصادیق محکم به حساب  قبل از آشنایى با بیانشان مشمول معناى متشابه 
 16«.آید مى

 ویلآگاهان به تأ 

توانند از مصادیق  دهد که ابهام دارند و سؤال برانگیزند )یعنى مى چنان که مالحظه شد ابوالفتوح از آیاتى خبر مى 
گوید: به مردم پرسشگر بگو که معنى و تأویل این آیات را فقط  متشابهات باشند( در عین حال خداوند به پیامبر )ص( مى

یسئلونک عن الروح »باشد؛ از قبیل آیه:  ه مراد خداوند از این گونه آیات عملى نمىداند و براى غیر او دسترسى ب خداوند مى
 »یسئلونک عن الساعۀ أیان مریسها قل انما علمها عند ربى»و « قل الروح من أمر ربى

که جز  خورد کشاند که در آیات متشابه مواردى به چشم مى این حکم یک استثنا داشته ذهن اهل تحقیق را به این نکته مى 
خداوند کى به مراد از آنها آگاهى ندارد؛ از قبیل مثالهاى مزبور و آیات االحکام مجمل، ولى در غیر این دو مورد متشابهات 

و ما یعلم تأویله االّ اللّه و الراسخون فى العلم »باشد. ایشان بر این باور است که متن آیه  براى غیر خداوند نیز قابل فهم مى



براى عطف است و « و او»کند یعنى  ، چیزى جز همین مطلب را یادآورى نمى7آل عمران /« کلّ من عند ربنایقولون آمنا به 
شود که این گروه از عالمان که روشن  در بیان حال دانشمندان با بصیرت است و یادآور مى« یقولون»نه استئناف، و جمله 

  .هم متشابه و دیگرى انقیاد و استسالم در برابر خداوندبینى در علم دارند به دو دلیل قابل ستایشند. یکى قدرت ف

براى بیان حال است و نه خبر مبتدا، به موارد مشابه « یقولون...»آنگاه براى اثبات حقانیت تلقى خود از آیه و این که جمله  
ؤوالدار و االیمان... و الذین آورد و ادعا دارد که در آیات: للفقراء المهاجرین... و الذین تب از قرآن و شعر شعراى عرب مى

براى عطف است و نزد « و الذین جاؤا من بعدهم»و او در جمله:  10-8حشر /« جاؤا من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا...
« یقولون»باشند. بنابراین بى تردید جمله  سهیم مى« ء فى»همگان )= اجماع( فقراى مهاجران، انصار و مسلمانان آینده در 

 :ال است و نه خبر مبتدا. در همین رابطه شاهد جستن به سخن شاعر در سوگ غالم خود یاد کردنى استبراى بیان ح

 .الریح تبکى شجوها و البراق یلمع فى الغمامۀ 

  .حال است و نه خبر مبتدا« یلمع»یعنى باد و برق با هم براى او گریه دارد، پس  

براى عطف است و اشاره دارد به امکان دستیابى دانشمندان « واو»بگوییم که گیرد که اگر  ها نتیجه مى با توجه به این نمونه 
ایم ابوالفتوح پس از اثبات همخوانى  به تأویل متشابه، بر خالف روش گفتارى قرآن و سخن سرایان عرب سخن نگفته

ود و بطالن نظر مخالف، به قواعد دستورى زبان عربى با تلقى او از آیه هفتم سوره آل عمران براى اثبات حقانیت ادعاى خ
 .رود سراغ قرآن، عقل و سیره مسلمین مى

  :گوید در مقام استدالل به قرآن مى 

کتاب أنزلناه ». در او الغاز و تعمیه نیست و گفت: 195شعرا/« یلسان عربى مبین»خداى، این کتاب به لغت عربى فرستاد، « 
کتاب »و گفت:  1یوسف /« تلک آیات الکتاب المبین»و گفت:  29ص /« الیک مبارك لید برّوا آیاته و لیتذکرّ أولواالباب

. جمله قرآن به تفصیل و تبیین وصف کرد، جز آن است که بعضى از او به تأمل و تدبر توان 52اعراف /« فصلناه على علم
  .»دانستن

 .چگونه کنند، مشابهت آنچه ندانند 3اعراف /« اتبعوا ما أنزل الیکم من ربکم»و دگر آنکه گفت:  

« والراسخون فى العلم»گیرى از حکمت الهى و راز بر جسته شدن عنوان  در بخش گواهى جستن از عقل، ابوالفتوح با بهره 
  :کند در آیه این گونه استدالل مى

اند که دگر آن که نشاید در حکمت که با رسول خطابى کند که او نداند و رسول از قبل او با ما آن خطاب کند و نه او د« 
شنویم، پس رسول خدا باید که داند و باید که عالمان ربانى از اهل بیت و صحابه او  گزارد و نه ما دانیم که چه مى چه مى
 .»بدانند

دگر آن که راسخان علم تأویل متشابه ندانند و جز راسخان نیز ندانند، چه فرق باشد میان راسخ و نا راسخ و چه قایده « 
ین جایگاه به رسوخ و ثبوت قدم در علم، چه آنان که جاهل باشند و در علم هیچ پایه ندارند در این بود وصف ایشان در ا

 .»معنى با ایشان راست اند پس آیت آن معنى نشود



در نهایت ابوالفتوح از سیره پیوسته مفسران در اعصار مختلف سود جسته و تبیین پذیرى متشابهات را توسط دانشمندان  
 :کند لم، قطعى قلمداد مىثابت قدم در ع

دگر آنکه که از عهد رسول )ص( الى یومنا هذا ندیدیم که مفسران در آیتى از آیات قرآن در تفسیر و تأویل و کالم در « 
وجوه علوم و انواع آن رها کردند و گفتند به علم ماست و تفسیر این آیت جز خداى نداند، تا حروف مقطع را در او اقوال 

و عبداهللا عباس چون این آیت خواندى، گفتى: أنا من الراسخین فى العلم الذین یعلمون تأویل المتشابه، گفت: بسیار گفتند. 
 17«من از راسخان علم که تأویل متشابه دانند و مجاهد گفت: من از جمله آنانم که تأویل متشابه دانم

  هاى بایسته تأویل توانمندى 

فشارد که دست اندر کاران تفسیر و تفسیرنویسى بایستى  شناسد و بر این باور پاى مى مى« مجمع العلوم»ابوالفتوح قرآن را  
شوند یا از روى ناچارى نسبت به آیاتى از  با تمام دانشهاى مورد اشاره قرآن آشنایى داشته باشند و گرنه گرفتار اشتباه مى

  .قرآن باید سکوت پیشه کنند و این یعنى ناکامى و شکست

شناسى، لغت، نحو، صرف، علم نظم، بالغت، صنعت شعر،  براى دانشهاى مربوط به زبان عربى از قبل سبک در این میان 
 18علم کالم، فقه، اسباب نزول، تاریخ و سنت، آیات محکم و آیات متشابه نقش ویژه قابل است.

باشد و برخى جنبه  بدآنها مىبسیارى از این دانشها کاربرد مشترك دارند و تفسیر و تأویل به صورت یکسان نیازمند  
هاى  اختصاصى دارد مثالً قصه و سبب نزول از ابزار تفسیر است ولى علم کالم، شناخت آیات محکم و متشابه پیش زمینه

  :نویسد باشد. ابوالفتوح در این رابطه مى تأویل مى

و اجتناب کند و تأویل آیات بر وفق اصول و نیز باید که متقن بود علم اصول را تا اقوالى که قادم بود در اصول بشناسد « 
 19«کند که ادلّه عقل اقتضاى آن کند و مطابق بود آیات محکم را

آورد، مؤول پیش  بسیارى از دانشهاى یاد شده بستر طرح احتمال یا احتماالتى را در رابطه با آیات متشابه فراهم مى 
د و آن گاه باید دلیل عقلى، نقلى یا قرآنى ارائه دهد، منبع پیش فرض کن گیرد و آیات را بر آن حمل مى ها را از آنها مى فرض

 .ممکن است علم کالم یا علم اصول یا قواعد دستورى زبان عرب یا قرآن یا سنت باشد

احتمالى که تکیه بر منبعى از منابع فوق دارد تأویل است و طرح آن به عنوان احتمال از نظر ابوالفتوح مشروعیت دارد اگر  
 .نع عقلى یا نقلى در کار نباشدما

این قسمت را متشابه خواند و حکم او آن بود که حمل کنند آن را بر محتمالت خود و آنچه ممکن بود که رد لغت آن « 
  20« وجه محتمل بود آن را و دلیلى منع نکند از حملش بر آن وجه

 .آورد ، مى7بقره /« ختم اللّه على قلوبهم»ذیل آیه به همین دلیل ممکن است یک آیه چند تأویل داشت باشد، ابوالفتوح  

نماید که خدا بندگان را از ایمان باز دارد به مهر که  بدان که این آیت از جمله آیتهاى متشابه است و ظاهر آیت چنان مى« 
 :بر دل ایشان نهد و در آیت وجوهى هست از تأویل که آیت را از آن ببرد که مجبره را به آن تمسکى باشد



اراك تختم على ما یقول فالن، تو را چنان »یکى آنکه ختم در کالم عرب به معنى گواى )گواهى( بود، عرب گوید:  
دهدى بر صدق آن... معنى آیت آن بود که خداى تعالى گواهى داد  نهى یعنى گواهى مى بینم که مهر به سخن فالن باز مى مى

 .کنند و قبول حق نمى دانند کنند و نمى بر دلهاى ایشان او نظر نمى

وجه دوم آن است که ختم به معنى عالمت بود چنان که شاهد یکى از ما مهر براى عالمت بر جاى نهد، خدا بر دلهاى  
 »...کافران عالمتى کند که فرشتگان ایشان را به آن بشناسند

ایمان ایشان، گفت چون مهر بر دل وجه دیگر آن است که این عبارت باشد از اصرار ایشان بر کفر و قطع طمع رسول از  
اند. در این باب چه عرب خواهد که در تشبیه مبالغه کند حرف تشبیه بیفکنند. گویند: هو أسد او شیر است یعنى به  نهاده

« شجاعت چون شیر است یعنى اینان چیزى نخواهند شنیدن و دیدن و دانستن چون کسى که بر دل چشم و گوش مهر دارد
21 

احتمال به طور قطع به عنوان مراد خداوند وقتى عملى است که سنت تردید در کار باشد یا یکى از دو انتخاب یک  
 :احتمال را دلیل قطعى از میان بر دارد، در این صورت احتمال دیگر به عنوان مراد خداوند پذیرفته خواهد شد

که قول ایشان حجت باشد در دین و هر گه که این  قطع نکنند بر مراد خداى تعالى االّ به نصى از رسول یا از ائمه )ع(« 
چنین بود که محتمل بود دو وجه را و دلیلى پیدا شود که یک وجه نشاید که مراد خداى تعالى باشد قطع توان کردن که آن 

 22«.وجه دیگر مراد خداى تعالى بود

نماید ابوالفتوح  مقتضاى دلیلى، ناپذیرفتنى مىدر موارد بسیارى دو احتمال در یک آیه وجود دارد و چون یکى از آن دو به  
  :کند، به عنوان نمونه از احتمال دیگر به عنوان مراد خداوند یاد مى

  :گوید مى 12فجر/« وجاء ربک»ذیل آیه:  

براى داللت عقل که برخاسته است تو را بر «. أى امره و حکمه و قضائه، على حذف المضاف و اقامۀ المضاف الیه مقامه« 
ن که خدا جسم نیست که حرکت و انتقال بر او بر آن روا باشد از جایى به جایى، چه اجسام محدث اس تو او قدیم آ

 23«.است

به معناى انتظار  23قیامت /« وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة»در آیه « ناظرة»ابوالفتوح به منظور اثبات این احتمال که  
  :گوید است و نه نگاه مى

که رؤیت چون از نظر باشد اال به انفصال شعاع نباشد و اتصال به مرئى و این متأتى نبود اال با مقابله یا حکم  دگر آن« 
  24«.مقابله محل و این بر اجسام و الوان روا بود. بر خداى تعالى روا نبود که او به صفات اجسام و اعراض نیست

  تأمل روش شناختى 

نامد که در منبع قابل اعتمادى زمینه قبولى داشته باشد، در این  فتوح احتمالى را تأویل مىهمان گونه که اشارت رفت، ابوال 
آیند، جایگاه خاصى دارد، خود  رابطه اصول و قواعد مطرح شده در دانشهایى که زیر مجموعه ادبیات عرب، به حساب مى

 .باشند و اظهارات صحابه نیز مورد استناد مى 25قرآن، سنت، قرائت 



دهد ابوالفتوح ناگزیر است دلیلى ارائه دهد در این باب دالیلى  گزیند یا مورد تأکید قرار مى ى احتمالى را بر مىوقت 
 .پذیرفتنى است که بر گرفته شده از عقل، سنت، قواعد اصول و قرآن باشند

  :دهیم براى هر کدام مثالى را به ترتیب مورد مطالعه قرار مى 

  :گوید مى 16اسراء/« نا أن نهلک قریۀ أمرنا مترفیها قفسقوا فیهاو اذا أرد»در تأویل آیه  

ما ایشان را اطاعت فرماییم ایشان نا « امرنا هم بالطاعۀ ففسقوا فیها»مأمور به از کالم محذوف است و تقدیر آن است که « 
« امرته قصصى»لینى که گوید: فرمانى کنند و واجب نبود که براى آن که ذکر فسق عقیب امر باشد که او مامور به باشد ب

اهالك به مجرد خود ناخن باشد و نه قبیح بل اگر واق عشود بر وجهى که ظلم باشد قبیح باشد و اگر بر وجه استحقاق یا 
 26«امتحان بود. حصن باشد و اراده خدا تعلق ندارد اال با هالکى مستحق نکو

قاعده ازدواج که اصلى است در علم بدیع و مطابق آن از دو لفظ ، بر اساس 63مائده /« بل یداه مبسوطتان»در مورد آیه  
قدیم در این باب طریقه ازدواج مراعات کرد چون ایشان )جهودان( وصف »گوید:  شود، مى همانند معانى متفاوت اراده مى

غلولۀ مبسوطه گفت! او کردند از ره عبارت دست کردند، حق تعالى هم به آن عبارت رد کرد بر ایشان نبینى که در برابر م
یعنى اگر بر مجاز شما وصف کردى، دست او را به آن که مغلوله است خالف آن است بل مبسوط است تا جواب مطابق 
اعتراض بود... ب همعنى جارحه نیست... از آنجا که درست شده است باالدلۀ القاطعۀ که او جسم نیست... در آیه جز 

 27« کرد و دست دو باشد، یداه گفتنعمت نیست چون کنایه زا نعمت به ید 

  :گوید مى 29دخان /« فما بکت علیهم السماء و االرض»در مورد آیه  

این کنایت است از آن که ایشان را در زمین عملى صالحى نبود که به آسمان بردند و این تأویل از عبداهللا عباس روایت « 
ست. آسمان و زمین بگرید؟ گفت: آرى، مصاله فى االرض و کردند و از او پرسیدند که آسمان و زمین بر ایشان نگری

مصعد عمله فى السماء و مطابق این خبر است که انس روایت کرد که رسول )ص( گفت: هیچ مومنى نباشد و اال براى او 
بگریند  اش فرود آید و درى که از او عمل باال رود چون بمیرد، آن درها بر او در آسمان دو در بود درى که از او روزى

 28«معنى آن باشد که مختل مانده و بسته

پذیرد که مخاطبان خداوند پیامبر )ص( و على )ع(  این تأویل را مى 24ق /« ألقیا فى جهنّم کل کفّار عنید»در رابطه با آیه:  
  :افزاید است و پیامبر )ص( مقاسمه با دوزخ را به على )ع( واگذار خواهد کرد آن گاه مى

  :یل حدیث حارث همدانى است که على )ع( او را گفتدلیل این تأو 

 یا حار همدان من یموت یرنى 

  من مؤمن او منافق قبالً

 و أفت عند الصراط معترض 

 فال تخف عشرة و الزلال

 اقول للنار حین توقف 

 29/1للعرض ذریه ال تقربى الرجال



، ناسازگار 38نجم/« أالّ تزر و ارزة و زر أخرى»، را با آیه 13ت /عنکبو« و لیحملنّ أثقالهم و أثقاال مع اثقالهم»ابوالفتوح آیه  
 :گوید دیده و در رابطه با حل مشکل مى

این آیت محکم است و محمول بر ظاهر خود و آن آیت متأول است و آن آن است که آن آیت در أئمه و دعاة ضاللت « 
که به دعاى ایشان صاّ شده باشند یعنى مثل آن و نه عین آن، آمد و گفت ایشان بار گناه خود بر گیرند و... بار گناه آنان 

معنى آن « ء من سنّ سنته سیئۀ فله وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامۀ من غیر أن ینقص من وزره شى»چنان که گفت: 
 .29/2« است که و مثل وزر من عمل بها

گیرى از شبهه رؤیت خداوند، به تأویل  که از متشابهات است، ابوالفتوح به قصد پیش 46بقره /« أنهم مالقوا ربهم»در آیه  
  :نویسد آن پرداخته مى

اصل مالقات در لغت مقابله بود بر وجه مقاربت، تا حد مالصفت نیز باشد... و حقیقت این، در دو جسم بود و لقاء و « 
« وسئل القریۀ»و مضاف الیه به جاى او نهاده، چنان که  مالقات به معناى رؤیت نیست و در آیت، مضاف محذوف است

و این طریقتى است عرب را معروف و دلیل بر آن که لقاء به معناى رؤیت نیست قوله  22فجر /« جاء ربک»و  82یوسف /
نند... پس معنى آن و انفاق است که کافران و منافقان خداى را ببی 77توبه /« فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم الى یوم یلقونه»تعالى 

 30«است که مالقوا ثواب ربهم، ایشان را به ثواب خداى وصول ثواب باشد

پذیرد و رخدادهاى تاریخى و عینى که حکاى تاز انحراف مومنى دارد بر اساس تقیه  ابوالفتوح، کفر و ارتداد مؤمن را نمى 
کفروا بعد »شناسد، ذیل آیه  و پایه اصلى دلیل خود مىکند و اجماع و بطالن حبط اعمال را د یا تظاهر به ایمان توجیه مى

بدان که ارتداد مؤمن به نزدیک ما درست نبود »آورد:  مى 217بقره /« من یرتدد منکم عن دینه»و  89آل عمران /« ایمانهم
ستحقاقین على براى آنکه اجماع است که بر ایمان، استحقاق ثواب ابد بود و بر کفر استحقاق عقاب ابد بود و جمع بین اال

سبیل التأبیه در حق یک شخص متعذّر بود، براى آن که صحت استحقاق، تبع صحت وصول است و چون وصول صحیح 
نبود، استحقاق متصور نبود مگر آن که احباط گویند که کفر او ایمانش را محبط کرد یا عقاب کفرش ثواب را محبط کرد و 

ت نباشد پس آن را که ببینند از مسلمانان که مرتد شود، یا ایمانش درست چون احباط درست نیست، بنا کردن بر او درس
 .»نبوده باشد یا اظهار ارتداد و کفر که کند بر سبیل تقیه یا غرض دیگر بود

در بسیارى از موارد، در این تفسیر، به دلیل اهتمام بیشتر به مضمون و محتواى آیات، قرآن، عقل و قواعد گفتارى یا  
گیرد. به کارگیرى این روش ضمن اطالعات گسترده  یات عرب در تعامل با هم تأویل پیشنهادى را به حمایت مىدستورى ادب

سازد. از این قبیل  ابوالفتحو، استوارى جایگاه تفسیرى وى را در میان دیگر تالشهاى معاصرش در عرصه تفسیر نمودار مى
  :گوید که درباره آن مى 179اعراف /« االنس و لقد ذرأنا بجهنّم کثیرا من الجن و»است تأویل آیه: 

و « نادى أصحاب النار« »نادى اصحاب الجنۀ»باشد، چنان که « ستذرء»به معنى « ذرأ»ماضى به معناى مستقبل است و « 
، المعنى سینادى آنکه معنى آن باشد که در نشأت اخرى، خداى تعالى اینان 48و  50و  44اعراف /« نادى أصحاب االعراف»
ا باز آفریند. و براى آن باز آفریند ایشان را تا به دوزخ بردشان و عقوبت کند به جز اى کفر و معاصى که در دنیا کرده ر

باشند... استعمال ماضى به معناى مستقبل در کالم عرب شایع و جایز است و در قرآن و اشعار عرب بسیار است اما این که 



دا ایشان را در اصل خلقت براى دوزخ آفریده باشد و براى آن که معنى آن الم براى غرض باشد بر حقیقت چنان که خ
باشد که در نشأت اخرى، خداى تعالى اینان را باز آفریند و براى آن باز آفریند ایشان را تا به دوزخ بردشان و عقوبت کند 

کالم عرب شایع و جایز است و در  به جزاى کفر و معاصى که در دنیا کرده باشند... استعمال ماضى به معناى مستقبل در
قرآن و اشعار عرب بسیار است اما این که الم براى غرض باشد هر حقیقت چنان که خدا ایشان را در اصل خلقت براى 
دوزخ آفریده باشد و براى آن تا کفر آرند و معصیت کنند تا ایشان را به دوزخ برد و از ایشان کفر و معاصى خواهد، این 

ن که این قبیح باشد و قدیم از فعل قبیح و ارادات قبیح متعالى است، براى آن که عالم است به قبح قبیح و نشاید براى آ
مستغنى است از فعل قبیح و عالم است به آن که مستغنى است. دگر آن که فاعل قبیح منقوص باشد و بر صفت نقص 

م غرض گفت، بر حقیقت تعلیق کرد به ایمان و حاصل بود. دگر آن که قرآن سراسر به خالف این است و هر جا که ال
و »، 64نسا/« و ما أرسلنا من رسول االّ لیطاع باذن اللّه»، 56ذاریات /« و ما خلقت الجن و االنس اال لبعبدون»طاعت و گفت 

بالقسط لیقوم الناس  و لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان»، 50فرقان /« لقد صرّفنه بینهم لیذّکرّوا
ها غرض را باشد و آن «الم»؛ اگر این 8فتح /« ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باهللا و رسوله انا»، 25حدید /« بالقسط

 32«الم نیز غرض باشد، مناقص باشد و قرآن منزه است از آن که در او تناقض باشد

  نقش محکمات در تاویل متشابهات 

از نظر ایشان  33دهد. مختلف تأویل، آیات محکم که از نظر ابوالفتوح قسمت بیشتر قرآن را تشکیل مى در میان ابزار 
  :گوید کارایى و کار آمدى ویژه دارد چونان که در توصیف آن مى

محکم آن باشد که مراد از ظاهرش مفهوم شود و ام الکتاب است یعنى اصل کتاب است و ام در کالم عرب اصل باشد « 
ان که مکه را ام القرى گویند و رایت را که لشکر را مفرع با او بود. آن را ام گویند و مادر را که مفزع کودکان باشد و چن

مرجع ایشان با او بود، ام از این جا گویند و این فعل باشد به معناى مفعول و اصل کلمه از ام باشد و آن قصه بود پس هر 
آن ام خوانند آن را که رجوع متشابه به او باشد و حمل متشابه بر او کنند و مفزع در  مقصودى مرجوع را ام گویند و براى

 34«.حل مشکل او باشد

گیرى ابوالفتوح را از  اى به نقش روشنگرى آیات محکم انداخته و چگونگى بهره طلبد که نگاه جداگانه چنین مرجعیتى مى 
 !قرآن براى فهم قرآن دوباره خوانى کنیم

  :گیرد فسیر روض الجنان مراجعه به قرآن در حوزه تأویل به سه گونه صورت مىدر متن ت 

  یک. عرضه تأویل بر سیاق و ظاهر 

خواهد رد قدم اول  شود و گویا مى ابوالفتوح در مقام تأویل، پى جوى نگاه آیه مورد مطالعه و آیات پیرامونى آن، دیده مى 
 :نماید بگیرد. در این رابطه مطالعه چند نمونه خالى از فایده نمى داورى ظاهر و سیاق آیه متشابه را به گواهى

، قابل 8و  7زلزله /« فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شرّاً یره»نمونه نخست: ابوالفتوح اطالق آیه  
د که بر اساس آن، کافر پاداش کار کن داند به همین دلیل در پى تاویل است. اول تأویل محمد بن کعب را نقل مى قبول نمى



بیند و این تأویل را مخالف ظاهر آیات  کند و مؤمن کیفر کارهاى شرش را در دنیا مى نیکش را قبل از مرگ دریافت مى
  .کند گوید، از این رو پیشنهاد تخصیص سازگار با ظاهر را مى داند که درباره پاداش و جزاى اخروى سخن مى مى

آن است که از ظاهر عدول نکنند و مراعات ظاهر کنند اال آنچه دلیل از آن منع کند، گویند معنى آن تأویل درست آیت « 
اى خیر کند در دنیا، جزاى آن ببیند از ثواب،  است که خداى تعالى مبالغت فرموده در وعد و وعید، گفت: هر که مثقال ذره

، و اال آنچه خداى خواهد عفو کند او را از آن چون مؤمن باشد. اى بکند از شر، جزاى آن ببیند از عقاب و هر که مثقال ذره
را « من»اما کافر چون خیرى کند آن را موقعى نبود؛ براى آن که ایمان ندارد، و خیر نه بر وجه قربت و عبادت کند پس لفظ 

 35«.تخصیص باید کردن به اجماع

هود «  یزالون مختلفین اال من رحم ربک و لذلک خلقهمولو شاء ربک یجعل الناس أمۀ واحدة و ال»نمونه دوم: در آیه  
به اختالف باز خواهد گشت « لذلک»، این شبهه زمینه دارد که با توجه به وجود اختالف بین انسانها اسم اشاره 119و  118/

ى را آید که خداوند وحدت جامعه بشر شد، به دست مى باید استفاده مى« تلک»و نه رحمت؛ و گرنه از کلمه مؤنث 
 !خواهد نمى

 :گوید ابوالفتوح در مقام تأویل مى 

تر است از آنکه به لفظ اختالف و رد الکنایه الى اقرب المذکورین أولى... تأنیث  کنایت ]ذلک[ به لفظ رحمت نزدیک« 
الى  رحمت نه حقیقى است، و چون تأنیث نه حقیقى باشد از او به لفظ تذکر و تأنیث کنایت کند و وصف کنند. أالترى

 36«لم یقل قریبۀ 56اعراف /« انّ رحمت اهللا قریب من المحسنین»قوله تعالى 

، 2-1فتح /« انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیغفرلک اهللا ما تقدم من ذنبک و ما تأخرّ ویتّم نعمته علیک»نمونه سوم: ظاهر آیه  
داند که خداوند به وسیله فتح، اذیت  هر را این مىنماید، ابوالفتوح تأویل سازگار با ظا شبهه عدم عصمت پیامبر )ص( را مى

 .و آزار مخالفان پیامبر )ص( را زایل کرد

قول دیگر آن است...  تا بیامرزد خداى آنچه متقدم است و در پیش افتاد از گناه امت تو که با تو کردند و از گناه ایشان « 
یک بار با فاعل اضافت کنند و یک بار با مفعول... یعنى  آنچه با تو متأخر است زمانش که با تو کردند و ذنب مصدر است

گناهى که امت با تو کردند از جفا و ایذاء و منع و صد و جز آن... معنى مغفرت بر این تأویل فسخ و نسخ و ازالت احکام 
ق تو بعضى کردند و دشمنان باشد بر او... معنى آن است که کارهایى که دشمنان تو کردند باطل کنم از کید و مکر که در ح

بعضى خواستند کردن. این تأویلى است مطابق ظاهر و موافق ادلت عقل در تنزیه انبیا از ذنوب کبایر و صغایر و تعلّق الم 
بما تقدم من الکالم و اال چه تعلّقى باشد مغفرت گناه را به فتح مکه و حدیبیه و چگونه غرض « لیغفرلک»غرض فى قوله 

 37«نى و اتمام نعمت به این تأویل الیق است.تواند بود در این مع

گویاى این است که گناهان انسان  29و تکویر / 30انسان /« و ما تشاءؤن اال أن یشاء اهللا»نمونه چهارم: ظاهر و اطالق آیه  
یاد شده متعلق  داند که با توجه به سیاق این آیه در دو سوره نیز متعلق مشیت خداوند است. ابوالفتوح تأویل آیه را این مى

باشد و نه مطلق کارهاى  مشیت انسانها و خداوند، راه به سوى خداوند و استقامت است که در آیه پیش از این آیه مطرح مى
 .آفریند مورد اراده انسان، تعلق مشیت خدا به این دو مشکل نمى



د آن را متعلقى باشد و تعلیق آن کردن به مشیت در آیت از ما و از قدیم تعالى مبهم است معلّق نیست به چیز معین ال ب« 
 38« تر باشد از آنچه تعلیق کنند به آنچه او دلیل نباشد اولى« فمن شاء اتخذ الى ربه سبیال»آنچه در آیت است من قوله 

مجبران به این آیت تمسکى نیست براى آن که مشیت هم از ما و هم از خدا متعلق نیست به چیزى البد تعلیق باید « 
تر چیز که تعلیق کنند مشیت را به او استقامت  ن آن را به چیزى تا آیت معنى دار شود و کالم را فایده پدید آید و اولىکرد

بر این وجه معنى آن باشد که شما «[... ان هو االذکر للعالمین لمن شاء منکم أن مستقیم]»است که یاد شده است در آیت 
 39«.د و این با مذهب عدل راست استاستقامت نخواهى اال آنگه که خداى خواه

 دو. عرضه تاویل بر آیات کنش گر 

بعد از اهمیت گواهى ظاهر و سیاق آیه مورد مطالعه، ابوالفتوح براى استحکام و استوارى تأویلى، به کل قرآن نگاه نموده  
  :انه دارد، به عنوان نمونهاى نسبت به آیه مورد مطالعه نظارت تبیین گر و درصدد دستیابى به آیتى است که به گونه

  :گوید مى 8یس /« انا جعلنا فى أعناقهم أغالال»رد مقام شبهه زدایى از آیه  

کنایت است و عبارت بر طریق مبالغت از جهل و عناد و نفور ایشان از ایمان تا پندارى ممنوع اند از آن به غل و قید که « 
 ...کنند دهند و اختیار نمى به هیچ وجه تن در نمى

کأنّه لم یسمعها »توانند آوردن... در دگر آیت مصرّح گفت این بر وجه تشبیه است فى قوله  تو پندارى که اینان ایمان نمى 
 407لقمان /« کأنّ فى أذنیه و قراً

به وحدت اشاره دارد و نه اختالف ؛ « لذلک خلقهم»سوره هود و بیان این مطلب که  119و  118جهت شبه زدایى از آیه  
  :گوید ىم

ذلک راجع است الى کونهم امۀ واحدة مجتمعین على االیمان و این وجه الیقى است براى آن که اتفاق است که خدا « 
 4156ذاریات/« و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون»خلقان را براى ایمان و طاعت آفرید: 

 .طلبد ، آیات ذیل را به گواهى مى30ان/انس« و ما تشاؤون اال أن یشاء الک»براى رفع اشکال جبر از آیه  

ما یرید اهللا لیجعل علیکم من »، دگر آن که گفت: 185بقره /« یرید اهللا بکم الیه و ال یرید بکم العسر»خداى تعالى گفت: « 
 42«تر ، و هیچ عسر و حرجى نیست از کفر عظیم6مائده /« حرج و لکن یرید لیطهرکم

 :نویسد بقره مى« وبهمختم اللّه على قل»در تأویل آیه  

وجه دگر آن است که مراد به این طبع و ختم نه چیز مانع باشد از ایمان، نبینى که در دگر آیت گفت: بل طبع اهللا علیها « 
، ایشان ایمان نیاوردند با آن مهر اال اندکى، و اگر مانع بودى اندك و بسیار را مانع 155نساء /« بکفر هم فال یؤمنون اال قلیالً

 43«.دىبو

  سه. عرصه تأویل بر آیات مشابه 

سومین و آخرین نوع مراجعه به قرآن به قصد شناخت که او خداوند از آیات متشابه در تفسیر روض الجنان، مراجعه به  
آیاتى است که معناى صریح آنها با تأویل مورد نظر همخوانى دارد و نه کنش تفسیرى و تبینى بنابراین نتیجه مراجعه این 

  :اهد بود که این تأویل مخالف عرف قرآ ننیست، از باب نمونهخو



، به خداوند و گناهکاران به صورت یکسان نسبت نسیان و 51اعراف /« فالیوم نفسیهم کما نسو القاء یومهم هذا»در آیه  
م خانواده در دو گوید نسیان خدا به معناى حقیقى خود نیست، این که دو کلمه ه فراموشى داده شده است، ابوالفتوح مى

 .هایى دارد رود، روش ازدواج نامیده شده و در برآن نمونه معناى ناهمگون به کار مى

و  40شورى /« و جزاء سیئۀ سیئۀ مثلها»نسیان از ایشان حقیقت باشد و از خدا مجاز بر سبیل ازدواج، چنان که گفت: « 
 .126نحل / 44«قبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتمو ان عا»، 194بقره /« فمن اعتدى علیکم فاعتدو اعلیه»قوله 

  .باشد در این آیات، سیئه، اعتدا و عقوبت تکرار شده و یکى به معنى حقیقى و دیگرى به معنى مجازى مى 

و اذأخذ ربک من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم و أشهد هم على أنفسهم، ألست بربکم »نمونه دوم تأویل آیه ذیل است  
 :؛ که در آن آمده است172اعراف /« أن تقولوا یوم القیامۀ انا کنّا عن هذا عاقلین قالوا بلى شهدنا

وجه دوم در تأویل آیت آن است که چون خدا ایشان را از بدیع فطرت و از کمال صنعت چنان آفرید و ترکیب عجیب « 
ر، عالم، حى، موجود، حکیم، سمیع، و آیات و دالیل و عبر در خلق ایشان که دلیل کند بر آن که ایشان را خالق است قاد

بصیر، مرید... حاصل بر صفات کمال در این خلق بمنزلت کسى بود که گواه بر ایشان گیرد تا انکار نتوانند کردن که این 
جمله را خالق و آفریدگارى و مقدرى و مدبرى باید و ایشان در این باب بمنزلت معترفى باشند و اگر چه آن جا اشهادى و 

الى السماء و هى دخان فقال لها و االرض أتینا طوى او  -ثم استوى »ى حقیقى نباشد چنان که خداى تعالى گفت: اعتراف
 45«و بر حقیقت نه از خدا قولى بود و نه از آسمان و زمین 11فصلت /« کرها قالتا أتینا طائعین

 :گوید آن مىموارد زیر نیز از نسخ همین گونه گواهى خواهیهات که ابوالفتوح درباره  

« ثم استوى الى السماء»به معنى قصد است چنان که در آیه:   4حدید/« ثم استوى على العرش»در آیه « استوى« 
 46به این معنى آمده است.  11فصلت/

تر کیف عل ربک بعاد،  الم» 1فیل /« تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم»مثل آیات: « ارنى انظر الیک»از رؤیت در  
 47، علم بى شایبه و خالى از تردید اراده شده است.45فرقان /« تر کیف مد الظل الم» و 5حجر/

و انى مرسلۀ الیهم »؛ انتظار است همانگونه که در آیه 23قیامت /« وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة»در آیه « نظر»تأویل  
 48رساند. این معنى را مى 35نمل /« بهدیۀ فناظرُ بهم یرجع المرسلون

  نقد نگاه مخالف 

نقد و بررسى دیدگاه مخالف در تفسیر روض الجنان چشم گیر است. ابوالفتوح در دو بخش تفسیر و تأویل با  
 .دهد مندى فهم و نقد افکار مخالفانش را مورد توجه قرار مى حوصله

کند و  ت بیشتر پیدا مىدر قسمت تأویل، به خصوص تاویل آیات ذات، صفات و افعال خداوند، حساسیت ابوالفتوح شد 
اگر گویند چون تأویل مخالفان باطل کردى تأویل درست »کند:  احیاناً بعد از نقد مبانى تأویل دیگران این سوال را مطرح مى

 49«چیست؟

 .باشد اى و نفاد نه مى این نشانه عنایت ایشان به روش مقایسه 



گیرد که منبع مقبولیت تأویل در این تفسیر شناخته شده  نقد و سنجش در روض الجنان بر پایه همان مبانى صورت مى 
ترین آنها عبارت است از قواعد و قوانین مربوط به ادبیات عرب، ظواهر آیات و عقل که براى کارکرد هر  است و عمده

  :نشینیم هایى به دقت و مطالعه مى کدام نمونه یا نمونه

نام « استوى»گوید ممکن است  کند که مى بعضى متکلمان را نقل مى سخن« ثم استوى على العرش»در رابطه با تأویل آیه  
 :گوید و عنوان اختصاصى آفرینش عرش و آسمانها باشد، آنگاه مى

 50«این معنى از لغت شاهدى ندارد و تخصیص شاید من غیر دلیل مخخصص« 

و تقدیر « من»د که متکى بر زیادت باش سخن مجاهد و ابن عباس مى« بورك من فى النار»یکى از تأویلها در مورد آیه  
خوانده است. ابوالفتوح « بورکت النار و من حولها»باشد که  مى« ابى»است و دلیل آن قرائت « بورك فى النار و فیمن حولها»

معروف « من»معروف است و شایع در کالم عرب و زیادت « ما»این تأویل ضعیف است براى آن که زیادت »گوید:  مى
 51«نیست.

توسط مشبهه و اشاعره است که بر اساس آن رؤیت خداوند را « وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناطرة»مونه دیگر تأویل آیه ن 
 :گوید داند، ابوالفتوح با استناد به لغت و ادبیات عرب به نقد آن پرداخته مى عملى مى

دهد. نظر آید به معنى تقلیب  رؤیت مى نظر در کالم عرب بر وجوه است از جمله وجوه و اقسام هیچ نیست که فایده« 
آید به معنى مقابله  آید به معنى انتظار مى آید به معنى فکر و اندیشه مى حدقه درست به جهت مرئى طلب رویت او را مى

آید به معنى رحمت و از این وجوه هیچ رویت نیست و انما تقلیب حدقه است که مشتبه است برایشان براى آن که در  مى
حاست سبب رویت است و دلیل بر آن که نظر به معنى رؤیت نیامده است آن است که عرب اثبات نظر کنند و نفى  رأى به

رؤیت آن جا که گویند نظرت الى الهالل فلم اره، نگریدم ندیدم اگر نظر به معنى رؤیت بودى ابن کالم متناقض بودى به 
اطل است... دلیل دیگر باشد که موضوع این لفظ دگر است و موضوع منزله آن بودى که گفتى رأیت الهالل و لم اره و این ب

  52«آن دگر

چند احتمال را به عنوان تأویل نقل  210بقره /« هل ینظرون اال أن یأتیهم اهللا فى ظلل من الغمام و المالئکۀ»ذیل آیه  
راد آمدن امر خداوند است و در سومى است و مراد آوردن ابر، در دیگرى م« با»به معنى « فى»کند که در یکى از آنها  مى

بریم که نیاز به این  گوید اگر به ظاهر و سیاق آیه نگاهى اندازیم پى مى باشد آنگاه ابوالفتوح مى اتبان به معنى قصد مى
  :تاویلها نیست زیرا

و ظهور بینات اینان بر حقیقت خود است، مورد ایست تهدید و وعید است کافرانى را که ایشان را عند نزول آیت « 
آورند. خداى تعالى گفت: آنچه ممکن است با اینان کرده شده از باب تسهیل سبیل تکلیف، از اقدار و  هیچ، ایمان نمى»

تمکین وعدت و ساز و آلت و ازاحت علت و نصب ادلّت و بعثت انبیا و انزال کتب و اظهار معجزات و ترادف ادله 
کنند از آمدن من به نزدیک ایشان در  بکردم ایمان نیاوردند مگر انتظار محال مى چنانستى که حق تعالى گفت: من این همه

هاى ابر با فرشتگان و این بر سبیل استعباد و استحاله گفت و قطع طمع رسول از ایمان ایشان... در مثل این موضع  ظله
 53«تأویل این حدیث از قراین او جویند و از معنى و فحواى خطاب



نمود. در  شد، تاویلهاى یاد شده قابل طرح نمى وح این است که اگر این آیه همراه با آیه پیشین مطالعه مىمقصود ابوالفت 
که در آن از عدم تأثیر ادله قناعت « فان زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا أن اهللا عزیز حکیم»آیه قبل آمده است: 

 .بخش سخن رفته است

انا فتحنالک فتحا مبینا »گوید در آیه:  باشد، ابوعلى مى ظاهر آیه نقد تأویل ابوعلى رودبارى مى نمونه دیگر از نقد بر پایه 
ابوالفتوح «. لو کان لک ذنب قدیم او حدیث لغفرناه لک»است محقق نیست مقدر است یعنى « لیغفر لک ما تقدم من ذنبک...

  :گوید مى

تواند عنایت و نتیجه فتح مکه شمرده شود، زیرا  بعضى نمى 54«این قول نیک است جز آن است که خالف ظاهر است« 
 .دهد تا نتیجه فتح به حساب آید حکایت از چیز موجود و محقق خبر مى« لیغفر لک»ظاهر الم غایت در 

 :گوید ابوالفتوح در رابطه با خبر واحد و میزان اعتبار آن مى 

 55«براى اخبار آحاد ظاهر قرآن و محکم را رها نکنند« 

 56«به هیچ حال مقتضى عقل براى خبر واحد رها نکنند« 

ها را که متکى بر خبر است و حکایت از بیرون کشیده شدن نسل آدم و      گرفتن از آنها در  به همین دلیل تأویل اخبارى 
از آن جاست که حال اما مخالفت او دلیل عقل را »گیرد:  عالم ذر، دارد به دلیل ناسازگاریش با عقل و ظاهر قرآن، به نقد مى

کنند که خداى تعالى ایشان را بیرون آورد بر صورت ذر و با ایشان خطاب کرد. تقریر کرد ایشان  این فرزندان که دعوى مى
از دو بیرون نبود یا کامل عقل بودند یا نبودند؟ اگر کامل عقل نبودند از حکیم نیکو نبود خطاب « الست بربکم»را بقوله: 

با ایشان و اگر کامل عقل بودند، ال محال باید تا آن حال یاد دارند و فراموش نکنند که عاقل مثل این حال باایشان و تقریر 
« و کمتر آن در شهرت و نادرگى با کمال عقل فراموش نکنند، چون هر دو قسمت باطل است دلیل کند بر بطالن این قول
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  :گوید در رابطه با مخالفت این تأویل با قرآن، مى 

متاول نباشد جز اطفال صغار را و پنداشتند که اشتقاق آن از « ذریه»ایشان را شبهت از آن افتاد که گمان کردند که لفظ « 
ربنا و أدخلهم »است و این اندیشه خطا است براى آن که جمله بشر را ذریت آدم خوانند از کوچک و بزرگ قال اهللا: « ذر»

و لفظ صالح واقع نباشد اال بر بالغان و  8غافر/« ائهم و ازوجاهم و ذریاتهمجنات عدن التى وعدتهم و من صلح من اب
 58«عاقالن دون االطفال

  یادآورى و سخن پایانى 

شوند: گروهى که تاویل را رد متن و قالب لفظ جست و جو  هاى تأویلى در نهایت به دو گروه تقسیم مى تمام دیدگاه 
شناسد و گروهى که از به عنوان بطن یا بطالن و  فظى را مسیر دستیابى به آن مىکرده و داللت وضعى و راهکارهاى عقلى ل

 .داند حقیقت دور از متن یاد کرده و دسترسى به آن را بیشتر مربوط به امدادهاى غیبى مى

ن نام نبرده ابوالفتوح خود را وابسته به به گروه اول معرفى کرده و شاید تنها مفسر شیعى باشد هیچگاه از واژه ظهر و بط 
  59است با این که اعتقاد به وجود بطن براى قرآن، از ویژگیهاى تفکر شیعى قلمداد شده است. 



 .باشد اى مى راز این پرهیز ناپیداست، قضاوت دقیق نیازمند مطالعه جداگانه 
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