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تأویلدرقرآنورابطهآنبااستعماللفظدربیشازیکمعین
)تاریخ دریافت: 99/01/09 تاریخ پذیرش: 99/03/28(

مرتضی خسروشاهی1

چکیده
با دقت در آراء و  اندیشــه های فقها و محققان مشــخص می شود که استعمال لفظ در بیش 
از یک معنی نه تنها امکان عقلی دارد، بلکه در محاورات و ذوقیات نیز مورد اســتفاده قرار 
گرفته و این استعماالت نیز بر اساس غرضی عقالیی بوده است. حال جای این سؤال است 
که این گونه سخن گفتن که در بردارنده نوعی ابهام در کالم گوینده است، با روح عمومی و 
همگانی بودن کالم وحی سازگار است یا خیر؟ و آیا این گونه استعماالت در کالم وحی وارد 
شــده است؟ و اصواًل چه غرض عقالیی می تواند بر این نوع استعمال حاکم باشد؟ نویسنده 
بر این باور اســت که نه تنها این گونه اســتعماالت با همگانی بودن و خطاب عام داشــتن 
قرآن منافات ندارد، بلکه این نوع استعماالت اتفاق افتاده است و با  اندکی درنگ و تأمل در 
ِســّر بیان برخی حقایق قرآن کریم، آن هم به صورت رمزی درمی یابیم که سبب این گونه 
استعماالت آن اســت که مخاطبان این کالم، اختالف سطحی زیادی نسبت به یکدیگر و 
نیز نســبت به درک حقایق هســتی دارند. به این بیان و با وجود غرض عقالیی گوینده از 
این گونه استعماالت و نیز جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنی به لحاظ عقلی، باید گفت 
که تأویل و بطون در قرآن، خود مصداقی آشکار از استعمال لفظ در بیش از یک معنا است.

واژگان کلیدی: استعمال، لفظ، تأویل، بطون، اصول، قرآن.

1ـ مقدمه
اســتعمال لفظ در بیش از یک معنی، عنوان یکی از مسائل علم اصول است که به بررسی 
رابطــه لفظ و معنی می پردازد. این اصل در این باره ســخن می گویــد که یک لفظ در مقام 
اســتعمال فقط در بردارنده یک معنی اســت یا اینکه در عین اســتعمال واحد می تواند در 

بردارنده چند معنی متفاوت و مستقل باشد. 
علمای علم اصول همچون محقق خراسانی، نائینی و نیز آقا ضیاء عراقی، محقق نائینی و 

kh.morteza@gmail.com 1. دانش آموختة دکتری عرفان و تصوف، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
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ت محقق اصفهانی و خویی مدعی شده اند که در مقام استعمال، لفظ، فانی در معنی بوده و یک 

لفظ فقط می تواند محتمل یک معنی باشد. این اندیشه تا زمان محمدتقی مسجدشاهی قولی 
معروف و مشهور بود و تنها اختالف موجود بر سر ادله این بزرگان بر عدم جواز استعمال 
لفظ در بیش از یک معنی بوده اســت. مسجدشاهی و به تبع او شاگردش امام خمینی )ره( 
و بزرگانی همچون آیت اهلل ســبحانی و آیت اهلل مظاهری و تنی چند از بزرگان و اصولیان با 
مناقشه در ادله عدم جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنی مدعی شدند که نه تنها عقاًل این 
امر محال و غیرممکن نیست، بلکه در صورت ترتب غرضی عقالیی بر این گونه استعماالت، 
جایز و مفید فایده می باشــد، اما مسئله ای که در این موضوع مغفول واقع شده آن است که 
آیا تأویالت وارده در مورد ظواهر قرآن می تواند یکی از ادله جواز عقلی و وقوعی این نوع 
اســتعماالت باشد یا اینکه موضوع به گونه ای دیگر است. این تحقیق بر آن است تا به تبیین 

این قاعده اصولی پرداخته و رابطه آن را با تأویالت قرآن بررسی نماید.

2ـ استعمال لفظ در بیش از یک معنی؛ اقوال و ادله
استعمال لفظ در بیش از یک معنا، سه نوع است که عبارت اند از:

1- اینکه یک لفظ در چند معنای متفاوت و اســتعمال مجّزا به کار رود. این معنی در کتب 
اصولی و فلسفی با عنوان اشتراك لفظی به کار رفته است و موضوع تحقیق این مقاله نخواهد بود.
2- دومیــن معنای متصور از این قاعده آن اســت که متکلم لفظی را بیان کرده که دارای 
معانی متعددی است و بر اساس استعمال فقط در یکی از این معانی به صورت حقیقی و در 
بقیه به صورت مجازی به کار رود. از این بحث در کتب قدما با عنوان اشــتراك معنوی یاد 

شده است و مراد و مقصود این تحقیق نخواهد بود.
3- ســومین معنی متصور از این اصل، لفظی اســت که دو معنی مســتقل و متباین از 
یکدیگر داشــته باشــد و در آِن واحد بر دو معنی داللت کند؛ به صورتی که گویی دو بار 
لفظ استعمال می شود و به همان کیفیت که در معنای اول داللت می کند، در معنای دوم هم 
داللت کند. این همان مرادی اســت که فقها و اصولیان درباره جواز استعمال و عدم جواز 
آن سخن گفته اند و مقصود تحقیق حاضر نیز همین معنی است؛ بنابراین منظور از استعمال 
لفظ در بیش از یک معنا این است که لفظی دارای چند معنای مختلف بوده که آن معانی 
بر هم ترجیحی ندارند؛ مثاًل لفظ شــیر در فارسی ســه معنی مشهور دارد: حیوان درنده، 
وسیله ای که برای استفاده از آب روی لوله های آب نصب می شود و غذای خوراکی. حال 
اگر گوینده ای بخواهد در کالم خویش از الفاظ مشــترك استفاده نماید؛ یعنی با استعمال 
لفظ مشترك یکی از معانی آن را منظور کند، تردیدی نیست که هیچ گونه منعی ندارد، اما 
از نظر ادبی و روش محاوره موظف اســت که با آوردن قرینه منظور خویش را مشخص 
نماید و هر گاه بدون آوردن قرینه گفتار خویش را که دربردارنده لفظ مشــترکی اســت، 
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رها سازد، خالف آداب محاوره عمل نموده است. بنابراین در صورتی که با کالم خویش 
خواهان چیزی بوده، شــنونده ملزم به انجام آن نخواهــد بود و به دلیل وجود احتماالت 
متعدد و عدم تعیین فرد مشخص، معذور خواهد بود. مثل آنکه شخصی از خادم خویش 
بخواهد که برای وی شــیر تهیه کند و هیچ قرینه ای مبنی بر اینکه آیا مورد درخواست و 
نیاز او همان مایع خوراکی یا اینکه شیر لوله آب آشامیدنی است وجود نداشته باشد، خادم 

در صورت اشتباه به جهت اجمال سخن متعذر است.
اما مســئله دیگر آن است که اگر گوینده  لفظ مشترکی را که دارای معانی متعدد است، به 
کار گیرد آیا می تواند با استعمال واحد، معانی متعددی را لحاظ کند، به صورتی که تمام آن 

معانی به طور جداگانه منظور باشد؟
با بررسی و تحقیق در این رابطه می توان گفت که به طور کلی دو رأی و اندیشه درباره این 
مسئله وجود دارد، گرچه مجوزان و منکران این نوع استعمال نیز خود رأی واحدی ندارند. 

در این مجال مختصراً این دو نظر بررسی خواهند شد.
به موجب یک نظر، اســتعمال لفظ در بیش از یک معنا نه تنها غیرمجاز و ممنوع اســت، 
بلکه عقاًل نیز محال اســت. طرفداران این نظر، لفظ را به آیینه تشبیه کرده و معتقدند: لفظ 
مانند آیینه باید تمام قد، منظور و مقصود را نشان بدهد و همان طوری که تصویر یک شیء 
تمام سطح آیینه را می پوشاند؛ به طوری که جایی برای تصویر دیگری نیست، لفظ نیز هنگام 
اســتعمال در ذهن گوینده، جایی برای چیز دیگری باقی نمی گذارد و لذا می گویند اراده دو 
چیز از یک لفظ در آِن واحد، محال اســت. مرحوم عراقی می گوید: »واضع در حین وضع 
تنها یک معنی را لحاظ کرده اســت و در مقام اســتعمال باید از واضع تبعیت کرد وگرنه از 
روش او تخلــف کرده ایم و این قدر متیقن از صحت اســتعمال اســت. این قول متعلق به 
فقهایی همچون آخوند خراسانی، آقا ضیاء عراقی، محقق نائینی، میرزای قمی، بروجردی و 
محقق اصفهانی، محقق رشتی و خویی است.« )رك: حائری، بی تا: 55؛ بروجردی، بی تا: 61؛ 

خراسانی، بی تا: 53(
در مقابل و به موجب نظری دیگر برخی فقها همچون صاحب وقایه محمدرضا )اصفهانی( 
مسجدشاهی، امام خمینی، مظاهری، سبحانی و خویی معتقدند که استعمال مشترکات لفظی 
نه تنها محال نیست، بلکه ممنوع و باطل نیز نمی باشد و چه بسا که در جمالت هنری امتیاز 
هم محســوب می شود. مسجدشاهی صاحب این نظریه در علم اصول مسئله استعمال لفظ 
در معنــی را به عنوان عالمت برای معنی می داند، نه این که لفظ فانی در یک معنی باشــد؛ 
لذا این گونه اســتعماالت را جایز دانسته و مهم ترین دلیل برای جواز را وقوع این استعمال 
می داند. )رجوع شــود به تقریرات درس خارج اصول آیت اهلل مظاهری و مباحثی از اصول 

)osoolefeghh.blog.ir فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد به نقل از سایت
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ت 3ـ موارد استعمال لفظ در بیش از یک معنی در نظر مجوزان

3ـ1ـ در مقام استهالل
برائت استهالل بدین معنی است که در دیباچه کتاب یا نامه یا مطلع قصیده عبارتی آورده 
شود که با اشاره لطیف داللت بر مراد و مطلب آن کند؛ مثاًل در دیباچه کتاب های علم بدیع 
می نویسند: »نحمدك یا بدیع السماوات و االرض« در این مثال با انتخاب اسم »بدیع« برای 
حمد خداوند متعال به موضوع کتاب نیز اشاره شده است؛ بنابراین این لفظ در دو معنی یکی 

اسم حق تعالی و دیگری موضوع کتاب می تواند به کار رود.
 یا مثل اینکه مجنون هروی در ابتدای منظومه ای که در تعلیم خط دارد، می نویسد:

بیا ای خامه انشای رقم کن              به نام خالق لوح و قلم کن 
)ویکی پدیا؛ مجنون رفیقی هروی(
در این استهالل )دیباچه( نیز با انتخاب الفاظی چون لوح و قلم، به این واقعیت اشاره شده 
است که از جهتی خالق لوح و قلم، حق تعالی است و از جهتی نویسنده خالق نوشته است 

و هروی خود را خالق این اثر دانسته است.

3ـ2ـ در مقام توشیع
توشــیع بدین معنی اســت که در کالم لفظ تثنیه ای آورده شود و سپس آن را به دو کلمه 
تفســیر کنند؛ مثاًل روایت شریفه »العلم علمان: علم االبدان و علم االدیان« )مجلسی، 1403: 
1، 220( بر این اساس واژه »علمان« به لحاظ ادبی هم به معنی »علم االبدان« و هم به معنی 

»علم االدیان« به کار رفته است.
و نیز قول شاعر که می گوید:

گفتـم مرا دو بوسه فروش و بها مخواه      گفتـا یکی به جان بخـری و یکی به تن
گفتم دو چیز هست ز روی تو خوب تر       گفتـا یکی سخاوت صاحب یکی سخن

)فرخی سیستانی، بی تا: غزل 159(
در این مثال واژه »دو بوسه« بر دو معنی »بوسه تن« و »بوسه جان« استعمال شده و نیز واژه 

»دو چیز« بر دو معنی »سخاوت« و »سخن« استعمال شده است.

3ـ3ـ در مقام توریه
توریه آن اســت که متکلم لفظی را استعمال کند و مراد استعمالی از آن یک معنی باشد، 
در حالی که مراد جدی او معنی دیگری است. بر این اساس گویی وی لفظ را در دو معنی 
استعمال کرده، ولی تنها یکی از این معانی مراد جدی اوست؛ مثل قول شاعر که گفته است:
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زِ تیرت گر نمردم بر دلت آمد گران از من   ندانستـم اگر کـردم گنـاهی بگذران از من
در اینجا کلمه »بگذران از من« دربردارنده دو معنی است: یکی گذراندن تیر است و یکی 

گذشت کردن و در حقیقت یکی از این دو معنی مراد جدی شاعر است.
و نیز شعر شاعری که این گونه گفته است:

چندان گریست دیده که شستیم دست از او از شوق نرگس تو که هستم مست از او 
در اینجا نیز شاعر کلمه »دست شستن از او« را به گونه ای استعمال کرده است که دو معنی 
از آن قابل برداشــت است: یکی دست برداشتن و دیگری شستشوی دست که در حقیقت 

مراد جدی او یکی بیشتر نیست. اگرچه هر دو را در مقام استعمال مراد کرده است.
هم چنین شعر این شاعر که گفته است:

بود روزی که از غم رسته باشیم      چو ابرویت به هم پیوسته باشیم
نظـر را خواب بی تو؟ حاش هلل      که تو بیرون و ما در بسته باشیم

در اینجا نیز شاعر »در بستن را« در دو معنی اراده کرده که یکی از آن ها مراد جدی اوست: 
یکی به معنی بستن درب منزل و دیگری به معنی بستن چشم.

با دقت و جستجو در استعماالت محاوره ای و رایج و به خصوص در ذوقیات، نمونه های 
فراوان دیگری از استعماالت یافت می شود که همه بیانگر امکان و جواز استعمال یک لفظ 

در بیش از یک معنی است.
مثاًل حافظ می گوید:

به بوی نافـه ای کاخر صبـا ز آن طره بگشـاید      ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها
)حافظ شیرازی، 1372: غزل 1(
لفظ »بوی« به معنای رایحه و عطر و امید و آرزو هر دو استعمال شده است و شاعر با به 

کار بردن ابهام و استعمال مشترك لفظی بیان شیوا و شیرینی را ارائه داده است.
یا قول این شاعر که گفته است:

می  دوسـاله و محبـوب چهــارده سـاله        همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر
در اینجا نیز شاعر لفظ »چهارده ساله« را آورده است که هم می تواند به معنای چهارده ساله 
و هم به معنی 40 ساله )این گونه که چهار تا ده سال منظور باشد؛ یعنی 40 سال( نیز باشد. بر 
این اساس این شعر در نگاه سطحی و ظاهری در مورد عشقی زمینی صحبت می کند، ولی 
مراد شاعر می تواند وجود نازنین پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( باشد که در چهل سالگی 

مبعوث شده است و در این صورت معنایی عارفانه خواهد داشت.
هم چنین قول آن شــاعر عرب زبان که در شــأن و مقام پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 
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المرتمى  فى الدجى و المبتل بعمى       المشتكى ظمئا و المبتغى دينـا
ياتـون سـدته مـن كـل ناحية      و يستفيـدون من نعمـائه عينـا

)تقریرات درس آیت اهلل سبحانی در تاریخ 1390/10/3(
یعنــی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( مقامی دارد که همه حاجت های مردم را برآورده 
می کند. کسی که گرفتار تاریکی است )و به دنبال نور است( و کسی که کور است )و چشم 
می خواهد( و کســی که تشنه است )و آب می خواهد( و کسی که بدهکار است )و به پول 
احتیــاج دارد( همه از هر نقطه به در خانه او می روند و عین را از او طلب می کنند. در این 

شعر کلمه »عین« در چهار معنا به کار رفته است.

4ـ چیستی تأویل در قرآن
پیش از این قاعده استعمال لفظ در بیش از یک معنی تبیین شد. بنابراین آنچه در این بخش 
مورد توجه قرار خواهد گرفت این اســت که آیا وجود تأویالت قرآنی می تواند از مصادیق 
عینی این قاعده باشد؟ قبل از اینکه این رابطه تبیین شود، الزم است که به چیستی تأویل و 

بطون پرداخته و نظرات و آراء در این باره مورد پژوهش و تحقیق قرار   گیرد.
تأویل در لغت از ریشــه »آَل، یؤوُل، رجع و عاد« گرفته شده و به معنی بازگشت نمودن 
اســت. )ابن منظور، 1414: 11، 34 ( در اصطالح، معانی متعددی برای آن ذکر شده است که 

برخی از آن ها عبارت  است از:
 توجیه  متشابه: تأویل آن  است  که  ظاهری  مبهم  و شبهه انگیز داشته  باشد و موضع  حق گونه  
آن  به  صورت  باطل  جلوه  کند؛ به  طوری  که  حق  و باطل  با یکدیگر اشــتباه  شــود  و موجب  
حیرت  گردد. بنابر این تأویل  نوعی  تفسیر است  که  از طریق  آن  در کنار رفع  ابهام،  دفع  شبهه  

نیز انجام  می شود. )رك، راغب اصفهانی، بی تا: ریشه اُول(
تعبیر رؤ یا: تأویل بدین  معناســت  که  در خواب، مطالب  به  صورت  رمز ارائه  می گردد تا 
با تعبیر صحیح  باز شده، حقیقت  مراد مکشوف  گردد. ﴿َوَكَذلَِك يَْجتَبِيَك َربَُّك َويَُعلُِّمَك ِمن 

تَْأِويِل اْلََحاِديِث َويُتِمُّ نِْعَمتَُه َعَلْيَك َو...﴾  )یوسف/6 (
سرانجام  کار: ﴿َوِزنُوا بِالِْقْسَطاِس الُْمْستَِقيم َذلَِك َخْيٌر َو أَْحَسُن تَْأِويًل﴾ )إسراء/35(

برداشــت  همه  جانبه: عبارت  از برداشت های  کلی  و همه  جانبه ای  است که  از آیه  استفاده  
می شود. این  معنی  در مقابل  تنزیل  است  که  در خصوص  شأن نزول منظور است.

اما در این میان مفســرانی همچون عالمه طباطبایی تأویل قرآن را از ســنخ داللت لفظی 
نمی دانند و معتقدند که تأویل حقیقتی  است  عینی که  منشأ و مستند تمامی  تعالیم  عالیه  قرآنی  
قرار گرفته  و چیزی  از قبیل  الفاظ  و معانی  نیســت، بلکه  حقیقت  عینی  و خارجی  است. بر 
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این اســاس تأویل ارتباطی با مراد استعمالی الفاظ نخواهد داشت. وی در توضیح و تشریح 
معنی تأویل می فرماید:

 تأویل  القرآن، هو الَمأخذُ  الذی  یَأخذُ  مِنهُ  َمعارِفُه؛ تأویل  قرآن، حقیقتی  است  که  سر منشأ 
معارف  قرآن  گردیده  است. )طباطبایی، 1417: 3، 21(

 نسبته  ألی  الکالم، نسبة  الممثَّلِ  ألی  الَمثَِل...   رابطه  تأویل با آن  کالم، مانند رابطه  مورد مثال، 
با مثالی  است  که  آورده  شده  است. )همان: 3، 46(

و الباِطنِ  ألی  الظا ِهِر. همان  رابطه ای  که  میان  باطن  )حقیقُة  الشــی( و ظاهر )نقش  و کالبد( 
وجود دارد. )همان(

بنابراین پس از بررسی دیدگاه مشهور باید گفت: مسئله تأویل در قرآن ارتباط تنگاتنگی با 
لفظ دارد و مفسران همواره کوشیده اند تا به تبیین این ارتباط پرداخته و پرده از حقیقت آیات 
الهی بردارند. بر این اســاس برداشت هایی که بدون توجه به  ظاهر الفاظ صورت می گیرد، 
»اشارات القرآن« نام گرفته اســت و نمونه های آن در تفاسیر عرفانی به وفور دیده می شود. 

)ر.ك: ابن عربی، 1410: ج 4(
در واژه شناسی قرآن به واژه ای دیگر نیز برخورد می کنیم که شباهت زیادی به تأویل دارد 
و روایات متعددی بیانگر این مطلب اســت که آیات قرآن کریم عالوه بر دارا بودن معنایی 
ظاهری حاوی مطالبی اســت که در کالبد این الفاظ پنهان شده است. از این معانی به باطن 
یا بطن قرآن تعبیر شــده اســت و تعداد آن ها تا هفتاد بطن می رسد. بر این اساس هر آیه از 
قرآن، دارای حداقل هفت معنای باطنی اســت که در الیه های زیرین این کلمات نهفته شده 
اســت. راغب اصفهاني در ذیل واژه »بطن« مي نویسد: »ظهر، اصلش آن است که چیزي بر 
روي زمین باشد و ناپیدا نباشد و بطن وقتي به کار مي رود که چیزي در عمق زمین باشد و 
پنهان شود، سپس )این استعمال گسترش یافته و به معناي( هر چیز آشکاري به کار رفته که 
با چشــم قابل دیدن باشد، یا با بصیرت. گاهي از ظاهر و باطن، امور دنیوي و امور اخروي 
قصد مي شــود و گاهي نیز معارف آشکار و معارف پنهان )جلیه و خفیه( و گاهي نیز مراد 
علوم مربوط به دنیا و آخرت اســت.« )راغب اصفهاني، بی تا: 18( وي هم چنین در معناي 
»بطن« مي نویسد: »اصل بطن »عضو«ي از بدن است که جمع آن بطون است. خداوند متعال 
مي فرمایــد: ﴿َو إِْذ أَنتُْم أَِجنٌَّة فِي بُُطــوِن أُمََّهاتُِكْم﴾ )نجم/32(؛ »و در آن موقع که به صورت 
جنین هایي در شــکم مادرانتان بودید«. و َقد بطنته؛ یعني به بطن )و ژرفاي( آن رسیدم. بطن 
ضد ظهر اســت. در هر چیزی به ســمت پایین آن بطن گفته مي شود و به سمت باال ظهر. 
»بطن االمر«، »بطن البوادي« و »بطن من العرب« به این معني تشــبیه شده است. هر موضوع 
پیچیده نیز داراي بطن است و هر موضوع ظاهر )روشني( ظهر است و آنچه با حس درخور 
احســاس باشد، ظاهر و هر چیزي که با حس درك نشــود، باطن نامیده مي شود. خداوند 
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ت مي فرماید: ﴿َو َذُروا َظاِهَر اْلِْثِم َو بَاِطنَُه...﴾ )انعام/120(؛ »گناهان آشکار و پنهان را رها کنید.« 

در ادامه نیز به برخی از این روایات اشاره می کنیم.
»قال رســول اهلل )صلی اهلل علیه و آله(: ما أنــزل اهلل عّز و جّل آیه االّ و لها ظهر و بطن و 
کّل حرف حّد و کّل حّد مطل )متقي هندي، 1405: 1، 550( رســول خدا فرمود: خداوند 
هیچ آیه اي نازل نکرد؛ مگر اینکه براي آن »ظهر و بطني« است، هر حرفي حدي است و هر 
حدی، مطلعي است. »و عن امیرالمؤمنین )علیه السالم( قال: ما من آیه االّ و لها أربعه معان، 
ظاهر و باطن و حّد و مطلع، فالّظاهر التاّلوه و الباطن الفهم، و الحّد هو احکام الحالل الحرام 
و المطلع هو مراد اهلل من العبد بها.« )فیض کاشاني، 1415: 1، 31( از امیرالمؤمنین علي )ع( 
نقل شده که فرمود: هیچ آیه اي در قرآن نیست، مگر این که چهار معنا دارد: 1. ظاهر 2. باطن 
3. حّد 4. مطلع. ظاهر قرآن همان تالوت اســت و باطن آن فهم، حّد، احکام حالل و حرام 

]و حدود اهلل[ است و »مطلع« همان چیزي است که خداوند آن را از بنده اش مي خواهد.
همچنین از رسول خدا آمده است که فرمودند: »اّن للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً، الي سبعه 
ابطن أو الي سبعین بطناً.« )طباطبایي، 1417: 1، 53؛ بحرانی اصفهانی، 1413: 20، 879؛ فیض 

کاشانی، 1415: 1، 32( قرآن ظهر و بطن دارد، بطن قرآن نیز تا هفت )یا هفتاد( بطن دارد.
از امام صادق )علیه السالم( نیز نقل شده است که فرمودند: »کتاب اهلل عّز و جّل علي أربعه 
أشیاء: علي العباره و االشاره اللطائف و الحقایق. فالعباره للعوام و االشاره للخواص، و اللطائف 
لالولیاء و الحقایق لالنبیاء.« )مجلســي، 1403: 92، 103(؛ امام صادق )علیه الســالم( فرمود: 
]معارف[ کتاب خدا بر چهار چیز اســت: عبارت، اشارت، لطایف و حقایق. عبارت آن براي 

عوام، اشارت آن براي خواص و لطایف آن براي اولیاء و حقایق آن مخصوص انبیاء است.
در کالم شاعران نیز این مطلب به نظم در آمده است که به دو نمونه اشاره خواهیم کرد:

سطـر قـرآن چو شطـر ایمـان          که از او راحت دل و جان است
صفـت لطـف و عـزت قـرآن           هسـت بحر محیـط عالم جان
قعـر او پـر ز در و پر گـوهـر           ساحـلش پر ز عـود و پر عنبر
زوسـت از بهـر باطـن و ظاهر           منشـعـب علـــم اول و آخــر

"سنایي غزنوي"  
حرف قـرآن را بدان که ظاهري است         زیر ظـاهر باطن بس قـاهـري اسـت
زیــر آن باطــن یـکـي بطـن ســوم         که در او گـردد خــردها جملـه گـم
بطــن چـارم از نبـي خود کس ندید         جــز خــداي بي نظیــر و بي نــدیـد
ظاهر قــرآن چو شخـص آدمي است         که نقوشش ظاهر و جانش خفي است

)مثنوي، دفتر سوم(
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بنابراین با توجه به تحقیق پیش رو تأویالت قرآنی و نیز واژه بطن در روایات معصومان 
)علیهم السالم(، به تبیین معنای حقیقی الفاظ قرآن پرداخته است و نه تنها پیوستگی واقعی 
با ظواهر الفاظ دارد، بلکه باید آن را مراد جدی متکلم دانســت. بر این اســاس دعوی نبود 
ارتباط معانی باطنی و تأویلی قرآن با الفاظ وحی، امری غیرمنطقی است و هیچ گونه توجیهی 
بر این گونه برداشت ها برای مفسر باقی نخواهد گذاشت و نیز مسیر را برای تحریف آیات 

الهی باز خواهد کرد.

5ـ تأویل در قرآن و استعمال لفظ در بیش از یک معنا
پیش از این گفته شــد که مسئله تأویل و بطون قرآن هر دو سخن از معنای پنهانی دارند 
که از نگاه ســطحی قاری آن مخفی اســت و فهم آن نیازمند شــعور باطنی و ابزار درك 
غیرمحسوس است؛ بنابراین اکنون جای پرداختن به این مسئله است که آیا این معنی پنهان 
و نهفته در پس آیات الهی در مراد اســتعمالی حق متعال بوده اســت یا اینکه مراد از تأویل 
و بطون در قرآن )معانی باطنی( خارج از مراد اســتعمالی بوده و در مقام استعمال مورد نظر 
شــارع نبوده اســت؛ به بیان دیگر اینکه آیا خداوند متعال در استعمال و بیان کالم خویش 
تمامی  معانی و بطون هفتادگانه و نیز مراتب معنایی هم عرض را در نظر داشته و یک لفظ را 
دفعتاً برای چند معنی استعمال کرده است یا اینکه این معانی و مراتب معنایی کالم الهی در 

مراد استعمالی خداوند متعال نبوده، بلکه نوعی برداشت و اشاره از ناحیه کالم الهی است.
در این مســئله چنانچه گفته شــد، اختالفات زیادی وجود دارد. برخی از مفسران اساسًا 
معتقد به جواز اســتعمال لفظ در بیش از یک معنی نبــوده و در امکان وقوعی آن متوقف 
شــده اند، اما در میان قائالن به جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنی نیز دو نظریه وجود 
دارد: گروهی بر آن شــده اند که این جواز استعمال فقط در ذوقیات ادبی مثاًل در علم بدیع 
مورد پذیرش اســت. ولی دســته دیگر به طور مطلق جواز این مسئله را پذیرفته اند؛ چه در 
ذوقیات و علم بدیع و چه در محاورات عرفِی به شــرط وجود غرض عقالیی بر این گونه 
استعمال. پس روشن است که بحث ما در صورتی جای طرح و بررسی دارد که ما بر قول 

سوم یعنی جواز مطلق معتقد باشیم.
آنچه در این باره باید گفت: آن است که در حقیقت تأویل و بطون در قرآن حقیقتی واحد 
داشته و در صدد بیان معانی دقیقی است که قابل فهم برای عموم مردم نخواهد بود و فقط 
برگزیدگان خداونــد از آن ها مطلع اند. در این صورت، معانی گرچه در خارج نیز در قالب 
مصداقی بروز و ظهور پیدا کرده اند، اما مراد اســتعمالی گوینده بوده و مرتبط با لفظ یعنی 
همان ظاهر کالم داشته اند؛ مثاًل در قرآن کریم و در سوره حمد این گونه می خوانیم: ﴿اْهِدنَا 
َراَط الُْمْستَِقيَم﴾ )حمد/6( که روایات ما معنای حقیقی و مصداق اتم آن را وجود مبارك  الِصّ
علی )علیه الســالم( دانســته اند؛ بنابراین تأویل و بطون در قرآن کریم هر دو در صدد بیان 
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گرفته شده اند. مثل این روایات که در مورد قرآن از معصوم صادر شده است: »ظهره تنزیله و 
بطنه تاویله« )حرعاملی، 1409: 27، 196؛ مجلسی، 1403: 89، 97؛ صفار قمي، 1404: 196(
 یک مسئله اساسی که در این میان باقی می ماند و آن، این است که آیا در بر داشتن معانی 
متعدد آیات وحی، حقیقتاً همان استعمال لفظ در بیش از یک معنا است؟ به بیان دیگر، این 

معانی باطنی مراد استعمالی خداوند متعال بوده است یا خیر؟
در جواب این ســؤال باید گفت: چنانچه اشاره شد استعمال لفظ در بیش از یک معنی نه 
تنها امکان عقلی دارد، بلکه در محاورات و ذوقیات نیز مورد استفاده قرار گرفته و واقع شده 
اســت. این استعماالت نیز بر اســاس غرضی عقالیی بوده است که به برخی از آن ها اشاره 
شــد؛ بنابراین بازگشت این سؤال به آن است که آیا این گونه استعمال با روح عمومی  بودن 
و همگانی بودن کالم وحی ســازگار است یا خیر؟ به بیان دیگر آیا استعمال لفظ در بیشتر 
از یک معنی موجب ســرگردانی مخاطب نمی گردد؟ با  تأمل و دقت در نحوه بیان اسرار و 
حقایق قرآن کریم و نیز شــیوه بیان آن ها از طرف معصومان )علیهم الســالم( که اغلب به 
صورت رمزی بوده است، در می یابیم که اختالف مخاطبان و درك و شعور آن ها نسبت به 
حقایق هســتی، مهم ترین دلیل متکلم بر این گونه سخن گفتن است. بر این اساس با وجود 
غرض عقالیی گوینده بر این گونه استعماالت و جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنی به 
لحاظ عقلی می توان مدعی شد که تأویل و بطون در قرآن خود مصداقی آشکار در استعمال 
لفــظ در یک معنا بوده و هیچ گونه مانعی عقلی و عرفــی برای آن وجود ندارد؛ همان گونه 
که آیت اهلل مکارم شــیرازی نیز با پذیرفتن اصل امکان این گونه استعماالت در قرآن کریم به 
تقویت این رأی پرداخته  است. وی در بیان تفسیر آیه 25 سوره مبارك بقره ﴿... ُكلََّما ُرِزقُوا 
َِّذي ُرِزْقنَا ِمن قَْبُل...﴾ و پس از بیان احتماالت متعدد می نویسد:  ْزقًا قَالُوا َهـَذا ال ِمْنَها ِمن ثََمَرٍة ِرّ
»هیچ مانعی ندارد که جمله باال اشاره به همه این مفاهیم و تفاسیر باشد؛ چرا که الفاظ قرآن 
گاه دارای چندین معنی است.« )مکارم شیرازی، بی تا: 1، 141( همچنین مرحوم طبرسی در 
مجمع البیان با پذیرفتن این نظر به پاره ای از مصادیق این استعمال اشاره کرده اند که ما به سه 

مورد از آن ها اشاره می کنیم.
َّى ِشْئتُْم﴾ )بقره/223( َُّكْم فَْأتُوا َحْرثَُكْم أَن 1- ﴿نَِساُؤُكْم َحْرٌث ل

کلمه »أنّی« به دو گونه به کار می رود: استفهامی  و ظرف مکانی. در این آیه ظرف مکانی 
بوده و به معنای هر جا می باشد. در مسئله فقهی وطی در ُدبُر، فقیهان ذیل این آیه به بحث 
پرداخته اند، مشــهور میان امامیه جواز و مشــهور میان اهل سنت عدم جواز است. )سیوری 
حلی، بی تا: 3، 23؛ شــیخ طوسی، بی تا: 2، 224؛ همان: 336و 243؛ کرکی، بی تا: 12، 497؛ 
الحاوی الکبیر،  9، 317؛ ابن قدامه حنبلی، بی تا: 8، 132( از ابن عباس نیز جواز نقل شــده و 
ســبب نزول آیه نیز انجام این کار از ســوی عمر بوده است. دلیل قائالن به جواز، آن است 
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که »أنّی« به معنی »أیَن« می باشد و بر عمومیت مکانی داللت دارد. افزون بر اینکه به معنای 
»َکیَف« نیز می آید، در این صورت اگر قرینه آورده باشد، یکی از دو معنی تعین می یابد وگرنه 
ضرورتاً به هر دو معنی خواهد بود و این استعمال لفظ در بیش از یک معنی است. شافعی 
و سید مرتضی نیز این را گفته اند و طبرسی نیز ذیل آیه می نویسد: »المعنی: این شئتم و کیف 
شــئتم.« طبرسی در این آیه با دیدگاه شیخ طوسی و دیگران مخالفت کرده  است. )طبرسی، 

)320 ،1 :1372
2- ماده »رأی«، در لغت عرب ســه معنی دارد: دیدن با چشــم، یقین و اطمینان و خواب 
دیدن؛ و با هر سه معنی در قرآن به کار رفته  است، مصدر این ماده به معنای دیدن با چشم، 
رؤیــت می آید و بــه معنای یقین، »رأی« به کار می رود و به معنای خواب، رؤیا اســتعمال 
می شود. همچنین »رأی« اگر به معنای دیدن با چشم باشد یک مفعولی است و اگر به معنای 
یقین باشــد، دو مفعولی خواهد بود، اما اگر »رأی« به معنای رؤیا و خواب باشد، دو نظریه 
وجود دارد: ابن مالک و پاره ای از لغویان و نحویان می گویند دو مفعولی است، ولی پاره ای 
دیگر آن را یک مفعولی می شــمارند و نیز »رأی« اگر به باب افعال برده شود، در فرض اول 
که به معنای دیدن با چشم باشد، دو مفعولی می شود و اگر به معنای یقین باشد، سه مفعولی 
خواهد بود. البته در قرآن، هرگاه پس از باب افعال آن، ســه اســم منصوب ذکر شده باشد، 
اسم منصوب سوم، حال خواهد بود. )ابن منظور، 1414: 14، 291( طبرسی نیز »رأی« را اگر 
به معنای یقین باشــد، دو مفعولی می شمارد، وگرنه یک مفعولی می داند. در موارد بسیاری 
مثل »أفلم یروا، ألم تر« و مانند آن می گوید: آیا ندیده ای به چشمت و آن را درك نکرده ای 
با قلبت؛ یعنی »رأی« را به دو معنای دیدن با چشــم و قلب معنی می کند. )همان( این خود 
نوعی از اســتعمال لفظ در بیش از یک معنی اســت و به همین دلیل آلوسی بغدادی بارها 
یادآور شــده که طبرسی اســتعمال لفظ را در بیش از یک معنی جایز می شمارد. ماده رأی 
در قرآن کاربردهــای گوناگونی دارد: یک( معنای علم و یقین؛ به عنوان مثال خدای متعال 
ــَماَواِت َواْلَْرَض بِالَْحِقّ  إِن يََشْأ يُْذِهْبُكْم َو يَْأِت بَِخْلٍق  ــهَ َخَلَق السَّ می فرماید: ﴿أَلَْم تََر أَنَّ اللَـّ
َجِديٍد﴾ )ابراهیم/19( می نویسد: »ألم تر، أی ألم تعلم، ألّن الرؤیة قد تکون بمعنی العلم کما 
تکــون بمعنی اإلدراك للبصر، و هاهنا الیمکن أن یکــون بمعنی الرؤیه بالبصر، و الخطاب 
للنبی.« )طبرسی، 1372: 3ـ4، 476و480( رؤیت در آیه شریف به معنای علم و یقین است، 
بلی گاهی به معنای ادراك با چشــم نیز می آید، ولــی در آیه امکان ندارد؛ چون خطاب به 

رسول خداست و مراد امت هستند. 
َُّه  ا َرأَى قَِميَصُه قُدَّ ِمن ُدبٍُر قَاَل إِن 3- دو( به هر دو معنی به گونه تردید؛ مانند این آیه ﴿فََلمَّ

ِمن َكْيِدُكنَّ إِنَّ َكْيَدُكنَّ َعِظيٌم﴾ )یوسف/28( 
4- طبرسی می گوید: »رأی« در آیه شریف دو احتمال دارد: رؤیت به معنای دیدن با چشم، 
در ایــن فرض دیدن پیراهن خواهد بود، نه دیدن پاره شــدن آن، و جمله »قّد من دبر« در 
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ت موضع حال خواهد بود و نه مفعول دوم؛ و احتمال دوم آن است که »رأی« به معنای یقین و 

علم باشد که در این صورت دیدن پاره شدن پیراهن مراد است. 
5- سوم( »رأی« به معنای خواب دیدن؛ مانند: ﴿إِْذ قَاَل يُوُسُف ِلَبِيِه يَا أَبَِت إِنِّي َرأَيُْت أََحَد 

ْمَس َو الَْقَمَر َرأَيْتُُهْم لِي َساِجِديَن﴾ )یوسف/4(  َعَشَر َكْوَكبًا َو الشَّ
ُّْؤِمَن لََك َحتَّى  6- چهارم( »رأی« به معنای دیدن با چشم؛ مانند آیه: ﴿َوإِْذ قُْلتُْم يَا ُموَسى لَن ن

َه َجْهَرًة﴾ )بقره/55( نََرى اللَـّ
7- پنجم( به هر دو معنی، یعنی همان چیزی که ما در پی آن هســتیم؛ مانند: ﴿أَلَْم تََر إِلَى 

ُه الُْمْلَك...﴾ )بقره/258(  َِّذي َحاجَّ إِبَْراِهيَم فِي َربِِّه أَْن آتَاُه اللَـّ ال
8- طبرســی می گوید: »یعنی ألم ینته علمک و رؤیتک« و این استعمال لفظ در دو معنی 

است. )همان: 5ـ6، 346؛ 1، 366( 
9- ﴿نَْحُن َجَعْلنَاَها تَْذِكَرًة َو َمتَاًعا لِّْلُمْقِويَن﴾ )واقعه: 73( 

10- طبرسی در این باره می نویســد: گفته اند یعنی آن را منفعتی و بهره ای برای مسافران 
قرار دادیم و گفته شده یعنی برای کسانی که بهره از آن ببرند؛ مسافر یا غیرمسافر… بنابراین 
مقوین از کلمات مشترك لفظی و از اضداد است؛ یعنی کسی که صاحب قوت و نعمت است 
و نیز یعنی کسی که مال او از دست او رفته باشد و در سرزمین خالی فرود آمده باشد؛ پس 
یعنی متاعی برای توانگران و فقیران. ابوالفتوح و دیگران در این زمینه اقوالی گفته اند. به هر 
حال طبرســی به صراحت آن را از اضداد می داند که در دو معنی به کار رفته است. )همان:  

9ـ10، 338؛ شهید ثانی، بی تا: 18، 323(
بنابرایــن می توان نتیجه گرفت که معانی طولی آیات قرآن که بیشــتر در روایات نیز بیان 
شده است، همگی مراد استعمالی حق تعالی است و اسناد آن ها به ایشان عقاًل و عرفاً مانعی 

نخواهد داشت که این امر نیز مورد پذیرش جمعی از مفسران واقع شده است.

نتیجه گیری
بنا بر تحقیق پیش رو باید گفت که دو موضوع اصلی در بیان قاعده استعمال لفظ در بیش 
از یک معنا، امکان ذاتی یا عقلی و امکان وقوعی آن اســت که با وجود اغراض عقالیی و 
نیز وقوع آن در محاورات عرفی و نیز بدایع سخن مورد پذیرش قرار گرفته است، اما مراد 
و مقصود در این نوشتار آن بود که گفته شود بیان تأویالت قرآنی و نیز بطون معنایی آیات 
وحی از ناحیه معصومان )علیهم السالم(، خود مهم ترین دلیل بر جواز این استعمال است و 
به ما این امکان را می دهد که معانی متعددی را از یک لفظ واحد برداشــت نماییم. بنابراین 
معانی حقیقی آیات وحی و نیز تأویالت صورت گرفته از آن ها، همه مراد استعمالی و جدی 
متکلم بوده است و فرقی از این جهت بین این دو وجود ندارد. بر این اساس آنچه به عنوان 



سال دّوم
شمارة دّوم
پیاپی: 4

بهار و تابستان 
1398

58

حقیقت کالم الهی در روایات از آن یاد شــده اســت و یا اینکه به عنوان باطن قرآن نامیده 
شــده است، همه مراد حقیقی ســخن باری تعالی است و غرض عقالیی حاکم بر این گونه 
استعماالت تفاوت و اختالف مخاطب است و منش او سخن گفتن به مقتضای عقل و درك 
اوست؛ به دیگر سخن آنکه وجود این استعماالت در قرآن کریم و بیانات معصومان )علیهم 
السالم( یکی از مهم ترین ادله عقلی و وقوعی جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنی است 

که پیش از این مورد غفلت صاحب نظران قرار گرفته بود.
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