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 تفاوت ميان تفسير و تأويل

سيد نعيم  احمد 

 چکيده

گاها به آن متفاوت ونظريات به آن مختلف ميباشد بوده كه ديد  ته  ميختفسير و تأويل دوكلمه به هم آ

شده گرفته  درنظر  برايشان  متنوع  کاربرد  هم  وگاهی  کاربرد  يک  به   ،گاهی  را  تأويل  آنجايکه  از 

ان داده  توضيح  وانتفال  مبادله  حد   ،معنی  اين  به  و  نبوده  علم  اهل  پذيرش  قابل  که   ميشود  ديده 

روی هم رفته آنچه ايجاب ميگرد   ،گونه خوب وزشت منقسم سازند دو   را  نيزميرسد که ذات تأويل

ديدگاه هارا برمال ساخته درج اين مقاله کرده ام

، تفاوتهاذات تأويل تفسير و تأويل ،  واژه های کليدی: 

 مقدمه 

ترجمه : و آن زمان   [7ي لََشِديدٌ{] إبراهيم :  ابِ ذَ }َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيدَنَُّكْم َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ عَ 

افزايش مي  برايتان  آينه  را كه پروردگارتان مؤّكدانه اعالم كرد كه اگر سپاسگزاري كرديد ، هر 

با وسايل درمانده و    دهم ، و اگر كافر ) و ناسپاس ( شديد بي گمان عذاب من بسيار سخت است .

تفکرات و  مطالب  وافزايش   ، به تأ  در  کوتاهم  توجه  با   ، آنها  ميان  فرق  و  وتأويل   تفسير  بر  مل 

و  تحقيقات  تهيه   ، او  های  روش  و  دانش  انتشار  به   ، آن  مباحث  و  حقايق  به   ، آن  های  باريکی 

مطالعات در مورد آن ، و ارائه برخی از آنچه در مورد او  درس و سخنرانی ها تحقيقات و مقاالت  

م درست مورد نياز من، و انجام برخی از وظايفی که خداوند  نجای ا،کتاب ها و ادبيات ميابم  ، برا

از من خواسته است ،و قدردانی هايی را که به من  ارزاني شده است انجام دهم  عمل کنم  بايد خدا  

 را شکر کنم. 

اين مقاله "تفاوت ميان تفسير وتأويل در قرآن" را به عنوان مبنای طريقه جديدی که قصد نشر آن  

ه داده است ، و مربوط به تفسير موضوعی قرآن کريم  است ، و به سمت يک رنگ  رائم ارا دار

به  را  آن  من  است،  شده  داده  اختصاص  قرآنی"  يعنی "اصطالحات   ، تفسير موضوعی  از  خاص 

خوانندگان محترم تقديم می کنم ، اميدوار هستم مکن است در غياب و پشت سر وقت که  نگاه دقيق 

 ای من دعا کنند، بر ند تری به مقاله بکن

 اهداف تحقيق:

جمع آوری معلومات در باره تفسير وتأويل ديدگاه ها در مورد آنها  و تطبيق ميان اين نظريات 

 ضمنا نتايج متوقعه که ديگران در روشنائی آن  نياز خود را مرفوع بگردانند

 شيوه های بحث:

 .امته در اين مقاله بعضی ميکانيزم های الزم را در نظر گرف 

شيوه استقرائی:

بوده،    موضوع  اين  در  که  مراجع  و  مصادر  از  موضوع  تهيه  برای  مواد  کردن  جمع  به  اقدام 

 .خصوصاً همه کتاب های که در تفسير موضوعی به دسترسم قرار گرفته استفاده کرده ام

 تحليلی: شيوه

وع جمع آوری کرده موض ين  بحث تفصيلي ، نقد و بحث علمی در روشنائی قوائد و مواديکه برای ا 

  ام.

ميکانيزم وصفی: 

اقدام به تقسيم اين رساله به مباحث و مطالب برای منسجم شدن موضوع همرای مفرداتش .

 سوال اصلی:

 تفاوت ميان تفسير وتأويل چگونه است؟

 سواالت فرعی: 

 از برای تفسير وتأويل معنی لغوی و اصطالحی خاصی وجود دارد يانه ؟   -۱
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کدام وت  سيرتف  -۲ در  و  است  ذکر  قرآن  در  مرتبه  چند  أويل 

 سورها؟

يانه   -۳ ، نظريات درين تفاوت ميان تفسير وتأويل  وجود دارد 

 چگونه است؟مورى 

 کدام نوع تأويل ممدوح  وکدام نوع تأويل مذموم است ؟ -۴

 

 خالصه:

 تحقيقم مشتمل بر سه بخش ميباشىد: 

را  اول  بخش   تأويل  و اصطالحی  لغوی  بمورمعنی  قرار د  حث 

 .تفسير استناد نموديمداده . ودرين بحث به سخن  اهل  لغت و 

در مورد كلمه تفسير در سوره فرقان  اندکی درنگ :دوم:بخش  

وروش   اسلوب  در   " "تأويل  اصطالحي   تعريف  سپس   ، کرده 

 قرآنی را واضح ساختيم . 

 بخش سوم : تفاوت تفسير و تأويل و مهمترين اختالفاتی را که در 

بين تفسير و تأويل گفته شده  ثبت کرديم ، به ويژه آنچه را   شتهگذ 

و   الکوفی  البقاء   ابو   ، اصفهانی  راغب  حسن که  احمد  داکتر 

 فرحات نظر داده اند بيان كرديم.

سپس صحيح ترين تفاوت بين تفسير و تأويل  را که  نزد  خود 

ت مرحله  که  ساختيم  نشان  خاطر  و   ، داديم  ارائه  ر فسي داشتيم  

تأويل دو مرحله را در فهم و تدبر قرآن  در بر دارد ، مرحله و

تفسير ابتداٌ ، سپس مرحله تأويل که بر اساس آن شکل می گيرد. 

در درک اين مورد از حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم  شواهد 

ومثالی را ارائه داديم ،و اين نکته اصل و اساسی  را بيان کرديم  

كنند  تأويل  هر  مکه  مئول   فسره  که  نيازنيست  مفسر  هر  و  است 

 باشد.

سپس متوجه شديم که معنای سوم نيز برای  تفسير وجود دارد ، 

که متأخرين   از آن استفاده نموده اند  و آن عبارت از برگشت و 

انتقال ميباشد و ما نشان داديم که مقداری از آن قابل قبول است ، 

يز بيان کرديم ، و ا نن رو برخی از آن قابل رد است ، و وجه آ 

گيرد،  می  قرار  دوم  معنای  در  است  قبول  قابل  که  آنچه  ديديم 

مشاهده كرديم که اين معنی در قرآن ، و بيشتر احاديث و سخنان 

صحابه  استعمال شده است، و هيچ گونه اعتراضی در استفاده به 

 معنای دوم وجود ندارد

" را به عنوان  رآنر قو اين مقاله "تفاوت ميان تفسير و تأويل د   

مبنای طريقه جديدی که قصد نشر آن را دارم ارائه داده است ، و 

مربوط به تفسير موضوعی قرآن کريم  است ، و به سمت يک 

قرآنی"   "اصطالحات  يعنی   ، موضوعی  تفسير  از  خاص  رنگ 

محترم   خوانندگان  به  را  آن  من  كه  است،  شده  داده  اختصاص 

وقت که  نگاه دقيق تری به   يابر غ تقديم می کنم ، اميدوارم  د 

محمد  سيدنا  علی  هللا  وصلی  کنند،  دعا  من  برای  بکنند   مقاله 

 وعلی آله وصحبه وسلم. 

 

 تفسيردر لغت:-1

تفسير مصدر يست بروزن تفعيل   كه از باب ثالثی مجرد اصل 

آن فسر بوده، چنان که گفته شده )فسرالشی فسراٌ (بيان کرده شد 

 ن.يک چيز به بيان کرد 

به تشديد سين   ، بوده  ازباب رباعی »فٌسر«  تفسير  وفعل ماضی 

توضيح داده شد  -ميآيد چنان که گفته شده است فسر الشی تفسيراً 

 به توضيح دادن. 

امام احمد بن فارس در مورد فسر گفته : فسر کلمه ای است که  

نشان دهنده شفاف سازی و به روشن شدن چيزی داللت ميکند. 

الشی، وفسرته( بيان دادم يک چيز را   سرت) فچنان که ميگويی

 .1به بيان ساختن 

دادن  نشان  تفسير:  گفته:  خود  درمفردات  اسفهانی  راغيب  امام 

معنی معقول را گفتته ميشود. و به آنچيزی گفته شده كه إدرار به 

آن  پيشگوئی کرده و خبر ميدهد. ]يعنی ادرار بيماری را در بدن  

و   کند  می  آشکار  و  منشاپيشگويی  يک ن  ادرار  زيرا   ، دهد  ی 

توضيح و تجلی بيماری است[، تفسير در زياده روی  مانند فسر 

 2است.

يعنی ، امام راغب  حاکی  توافق تفسير و فسر در مبداء و معنا 

تفاوت که  اين  به  ميباشد.که هردو دال لت به تجلی معنی ميکند، 

 تفسير مبالغه آميز تر  در توضيحات نسبت به فسر است.

اساس ان  سخن اين  بر  امام راغب  با سخنان   فارس همزمان  ابن 

و  آن،  شدن  روشن   ، چيزي  بيان  تفسير   معني  است:كه  استوار 

 واضح نمودن  ميباشد.

گفته:  تفسير   و  فسر   مورد  در  العرب"  "لسان  در  منظور  ابن 

 گفته ميشود.بيان ،  و چيزی را توضيح داد با توضيح دادن را 

پو  لچ کردن  فسر:  .شيد و  ازآن مريضی   ه  که  ادرار   : والتفسرة 

دانسته ميشود ، چه قسمی  که پزشکان آن را در نظر می گيرند 

، و بيماری بيمار را اظهار می کنند، هرچيزی که بيان يک شی 

 ومعنايش به آن دانسته شود آنرا تفسره گفته ميشود، 

تفسير :آشکار کردن  بيان عبارت را  از لفظ مشکل تفسير گفته 

 .3د  يشوم

را  آن  اصلی  معنای  "تفسير"  ماده  مفروضات  و  اشتقاقات  کليه 

افشا ، روشن شدن و  بيان ،   : نشان می دهد ، که  معنی آن از 

 پديدار مستثنی نيست.

بنابر آن فسر و سفر با هم ديگر در لفط همگرايی دارند ،چرا که 

منظور  اند.روی همين  بزرگ سرچشمه گرفته  اشتقاق  از  ايشان 

نزديک  هستند، بلی مترادف گفته نمی توانيم بنابر يز  ی ندر معن

از  عبارت  وسفر  شده  راگفته  تفصيل  و  بيان  فسر   معنی  اينکه 

 برهنه و پديدار شدن را گفته ميشود. 

 

 تفسير در اصطالح:-2 

امام  که  قرآن"  "تفسير  تعريف  مورد  در  ومفسرين   محققان 

س  ، است  کرده  اشاره  آن  به  "اتقان"  در  مخناالسيوطی  تعددی ن 

 دارند که ما از آن جمله  موارد زير را انتخاب می کنيم: 

بعضی از آنها گفتند: تفسيردر اصطالح:  علم که از نزول   -  1

آيات ، امور و حکايات، داليلی که درمورد آن آيات نازل شده، 

ناسخ   ، آنها  بودن  ومتشابه  ،محکم  آنها  بودن  مدنی  و  مکی 

مطلق ومقيد آنها، مجمل ،    نهاومنسوخ آنها، خصوص و عموم آ

ونهی  امر  آنها،  وعيد  و  وعد   ، آنها  وحرام  ،حالل  آنها  ومفسر 

 آنها، تاريخ ومثالهای آنها را مورد بحث قرار ميدهد. 

ابوحيان گفت: تفسير علمی است که از جستجوی چگونگی   -  2

آن،   ترکيبی  و  فردی  احکام  آنها،  معانی   ، قرآن  کلمات  تلفظ 

يت نصب آن  ارايه شده  و از تکميل وضعدر  همچنان معنی که  

 اينها بحث ميکند تفسير گفته ميشود. 

کتاب   -  3 آن  به  ميشود  دانسته  که  آنست  تفسير:  گفت:  زرکشی 

، و   پيام برگراميش صلی هللا عليه وسلم  بر  نازل شده  خدای که 

روشن کردن معانی استخراج  احکام وخرد آن ، باياری خواستن 

بيان، اصول فقه،قراءآت، به همراه  لم  و،عاز علم لغت صرف نح

 
 -4/504ارس معجم املقاییس اللغة  از ابن ف- 1
 636مفردات الفاظ القرآن - 2
 5/55لسان العرب  از بن منظور  - 3
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اينکه احتياج به شناخت علم اسباب نزول، ناسخ ومنسوخ ميداشته 

 4باشد .

 ، دارد  ابوحيان  تعبير  به  تمايل  الکفوی  درکليات خود  البقاء  ابو 

بنابراين وی در تعريف خود فرموده: اين علمی است که در آن  

کريم   قرآن  مورد  در  گفتن  سخن  مازچگونگی  احکام  عانو  ی 

 5فردی و ساختار ترکيب آن بحث ميکند.

سه  اين   " والمفسرون  "التفسير  ،در  الذهبی  محمدحسين  دکتور 

تعريف که ما از اتقان آنرا ذکر کرديم نقل نموده، سپس تعريف 

عنوان   با  خود  کتاب  در  سالمه  ابو  محمد  شيخ  راکه   چهارم 

 ده:رمو، ف"مناهج الفرقان "  بيان کرده است  اضافه داشته

و بعضی  تعريف كرده اند: علمی است كه از چگونگی قرآن -  4

 مجيد بخاطر رهنمائيش به اندازه توان انسان جستجو می كند.

شيخ ذهبی در مورد اين تعاريف اظهار نظر داشته فرموده :"اين 

چهار تعريف همه آنها با علم تفسير موافق هستند، علمی که مراد  

انسان است، اين شامل همه چيز است ان  تو  هللا متعال ،به اندازه

بستگی  بوده  منظور  آنچه  ساختن  روشن  و  ،معنا  درک  به  که 

 6دارد. 

تعريفی   اول  بخش  ميدهد   نشان  را  تمايل  قبلی  تعاريف  از  آنچه 

 است که توسط امام  زرکشی ذکر گرديده.

و می گويم: تفسير علمی است  که بوسيله آن ميشود به آن کتاب  

نا که  ،   شده زل  خدای  وسلم  عليه  هللا  صلی  برگراميش  پيام  بر 

 وبيان معنا و استخراج احکام و خرد آن ميباشد. 

بهتر است تعريف مختصر و مفيد از تفسير ، که توسط امام ابن  

وي  نمائيم،  ذکر  کرده:  انتخاب  خود  تفسير  مقدمه  در  عاشور 

 فرموده:

قر-  5 کلمات  معنای  می خواهد  که  است  علمی  نام  و  آن  تفسير: 

يا به تفصيل آ آنها استفاده ميشود به طور خالصه  نچه را که از 

 7توضيح دهد

نظر  از   ، قرآن  كلمات  تفسير:  گفته: موضوع  ابن عاشور  سپس 

 8جستجوی معانی  و آنچه از آن گرفته می شود ميباشد.

 تأويل در لغُت: -3

فعل ماضی آن از رباعی  تآويل مصدريست که بروزن تفعيل و

عب که  است،گوئي  از  ارتبوده   تأويالً.  -اول  يول  ريشه و    اول 

 :دهثالثي مجرد أن اول ميباشد، امام ابن فارس درباره اول فرمو

 شروع کار دوم  پايان کار.از برای اول دواصل وجود دارد يکی 

 : االول  بگويی  اينکه  مانند  شده  استفاده  شروع  در  که  کاربرد 

او آن  مونث  که   است  چيزی  آغازگر  از  عش  وجملی  عبارت 

 اوايل ميآيد . 

کاربرد که در پايان کار بکار رفته، مانند اينکه گفته شده، االيل:  

اين نام  به بز کوئی  مسمی شده  به دليل اينکه به کوه منتهی می 

پناه  تا آن جاه  نيز خوانده شده  ايله   ، يابد  پايان می  با آن  شود و 

 گيرد.

به   ميدهد   را  بازگشت  معناى  اند:  گفته  د هميو  باز ن  گفتند:  ليل 

به  کرد  ردش  و  گشتاند  باز  خود،  خانواده  به  را  حکم  گردانيد 

 فاميلش.

 
 2/1191االتقان فی علوم القرآن از سیوطی حتقیق دکتور مصطفی البغا: - 4
   260الکلیات - 5
 1/15التفسری واملفسرون للذهبی: - 6
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و اياله عبارت است از سياست. زيرا مجالس و امور را  برمی 

گرداند و برگشت ميدهد  به سرپرست خود.  و گفتند :آل الحاکم  

 رعيته : زمانيکه حاکم  سياست خود را بهبود ببخشد. 

 9ل بيت  خود را. اه رد برگشت  داد م

ابن فارس معتقد است که "اول" يک اصل شروع و پايان است. 

در حقيقت ، ما می بينيم که اين دو سرچشمه بسيار نزديک به هم 

دارند، گويی اينها يکی و يکسان هستند. از آنجا که هر دوی آنها 

در کنار  ماده قرار دارند ، اولی شروع آن است و آخری  پايان 

بين نقاط شروع و پايان پيوندی  وجود دارد و به هم و    ده  آن بو

اول  به  واخير  يابد،  می  پايان  آخر  با  اول  شوند!  می  وصل 

مرطبت است . مورد دوم مربوط به اولی است، آغاز وا انجام به 

 اين قسم بين هم  ديدار کرده و به مر جع و پايان داللت دارند. 

خود   مفردات  در  االسفهانی  راغب  "اول" مو  در  امام  رد  

 ميفرمايد: 

 االول : بازگشت به اصل. 

از جمله  »المؤل«» »زيستگاه«: مکانی است که به آن باز گشت 

 می کنند. 

تأويل اين است: رد و بازگشت يک چيز به مقصد ومرام آخری 

 آن، دانستن ويا انجام دادن. 

مصداق  باز گشت  يک چيز به مقصد  آخريش از حيثيت  ▪

مانند    ّللّاُ  هللا   قولدانستن.  إِالَّ  تَأِْويلَهُ  يَْعلَُم  متعال:}َوَما   

اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم{]آل عمرا:   [7َوالرَّ

ترجمه: در حالي كه تأويل ) درست ( آنها را جز خدا و كساني 

 .نمي دانند كه راسخان ) و ثابت قدمان ( در دانش هستند 

مصداق  باز گشت  يک چيز به مقصد  آخريش از حيثيت  ▪

 ل.  مانند  قول هللا متعال: فع جامان

يَقُوُل الَِّذيَن نَُسوهُ ِمن قَْبُل  يَْوَم يَأْتِي تَأِْويلُهُ  }َهْل يَنُظُروَن إِالَّ تَأِْويلَهُ 

 [ 53قَْد َجاءْت ُرُسُل َربِّنَا بِاْلَحّقِ{]أعراف:

ترجمه: آيا انتظار جز اين را دارند كه سرانجام تهديدهاي كتاب 

مشاهده را  و   ند،كن  خدا   ( فرا مي رسد  چنين سرانجامي  روزي 

عقاب و عذاب خدا گريبانگيرشان مي گردد . در آن روز ( آنان 

  ، اند  انداخته  پشت گوش  اند و  فراموش كرده  را  آن  دنيا  در  كه 

با  را  حق  و  آمدند  پروردگارمان  پيغمبراِن  بيگمان   : گويند  مي 

 خود آوردند

ال لسان  در  منظور  ابن  سخنان  مورد  و در  عربدر  التأويل  باره 

می  انتخاب  را  مختصر  عبارات  اين  آنها  ميان   از  ما   ، االول 

 کنيم: 

و  کند  برگشت  زماينکه    : مآالً  يؤول  آل،  و:   برگشت   : االول 

کالم خود  از  که  آن  معنی  به   : وتأوله  الکالم  اول  نمايد.  رجوع 

 گشت واندازه اش نمود وبيانش کرد. 

که فراهم  ودرستش بسازی،  انيزم  چنان که گفته شده آلت الشی :

آن   در  که  الفاظ  معانی  کردن  فراهم  از  عبارت  تأويل  که  گويا 

 دشواری ايجاد شده باشد به سخنی که آن دشواری رفع شود. 

التأويل : محل برگشت ، وانتقال يافتن که از» آل کذا« ) برگشت 

 .  10به آنچيز ( گرفته شده: رجوع کرد به طرف آن 

 والوأل :ول األ) مناسبت (بين 

و  فسر   بين  معنوی  وپيوند  اشتقاق  رابطه  در  قبالً  که  همانطور 

معنوی    وپيوند  اشتقاق  متوجه  اينجا  در   ، ايم  کرده  اشاره  سفر  

 بين اول و الوأل می شويم. 

 
 --162—1/158ده شود به مقاییس اللغة دی - 9

   40 -11/32لسان العرب از ابن منظور - 10
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از  امن  بازگشت،محل  محل  الوأل:  پايان.   و  بازگشت   : األول 

 آفت، و پناهنده.

گفته:   الوأل  مورد  در  فاريس  به جمع کل  اينابن  که  است  ای  مه 

 11اشاره دارد. پناهندگی  آوری و

فراء گفته: المؤئل: زيستگاه:  گفته شده است: آل زيد من العدوـــ  

 گشت زيد از دشمن.  باز

الی  فالن  آل  شده  گفته  است.همچنان  پناهگاه  بمعني  شده  گفته 

 12فالن:زمانکه اگر به او روی آورد 

 عنا است .ر می د و بين دو اصل: اول و وأل :نزديک

بمعنی   : الوأل  آن.  به  رسيدن  پايان  و  اصل  به  بازگشت  األول: 

بازگشت به پناهگاه ، نجات حاصل کردن به آن، و پناه بردن به 

 آن. 

 تأويل در اصطالح:-4

يکی از دقيق  ومحکم ترين تعبير در اصطالحات همان  تعريفي  

 .استده است که امام راغب االصفهانی در مفردات خود بيان کر

به  چيزی  "بازگشت  از  است  عبارت  :تأويل   است  گفت  وی 

صورت  يافته  انجام  ويا  دانسته  که   آن  ومقصد  نهايی  آرزوی 

 13گيرد" 

آن،   مقصود  نهايت  به   سخن  گشت  باز  از  عبارت  كالم  تأويل 

ورد کردن آن به اصل ، وبرگشت آن به واقعيت که  اصل مراد  

 بر آن ميباشد. 

کالم  اين است که معانی آن را بازيابی يل  تأويا به عبارت ديگر:  

کرده  و آنها را به منبعی که بر آنها تحميل می شود باز بگردانی 

 ، و معنی به  اين نتيجه ختم شود.

دارند،  درست   واقعيت  يک  کلمات  که  است  اين  اساسی  اصل 

و   ميشود،  ختم  آن  به  سخن  نهايتا  دارد،  تمايلی  آن  به  وسخن 

ن نسبت داده می شود . در غير اين ه آت بمصدريست که سرنوش

 صورت اين دروغ است که هيچ ارتباطی به  حقيقت ندارد.

اين حقيقت  است که بايد  کالم به آن ربط و نسبت داده شود ، و 

 اين اصل و مرام ومقصد بوده که نهايت امر به آن تعلق ميگيرد.

يا چنان که امام راغب در مورد فرموده است : صحبت کردن    

 واست است يا حکايت. درخ

و   ، باشد  کاری  انجام  شامل  است  ممکن   ، باشد  درخواست  اگر 

 ممکن است ترک آن باشد. 

تأويل درخواست: عبارت از رسيدن به آنچه که  درواقع  هدف 

قرار گيرد يا ترک آن است، وبه اين طريق  سخن تکرار ميشود   

آنچه   اينابرو آن را به هدف مورد نظر خود باز می گرداند ، بن

 که  خواسته می شود برآورده ميگردد. 

اين  و اگر گفتار حکايت باشد،  پس حقيقت و نهايت  هدف  آن 

 است که مطابق آنچه در گفتار گفته شده باشد  انجام بيابد.  

داده   اتفاق در دنيای واقعی رخ  اين   : تأويل اين خبر چنين است 

 ار ميباشد.گفتن  است ، و اعتبار اين واقعه براساس محتوای اي

عملی  به صورت  را  آن   ، کنيم  می  تأويلی  را  درخواست  وقتی 

 پياده می کنيم و با انجام اين کار، به آخر مقصود باز می گرديم. 

رسيم،   می  آن  واقعی  واقعيت  به  خواهيم   می  ما  که  را  آنچه 

 بنابراين می توانيم آنرا  انجام دهيم يا ترک کنيم. 

قعاً منتظريم که اتفاقی بيفتد و از وا  م ،وقتی خبر را تأويل می کني 

اين طريق آن را به  نهايت هدف باز می گردانيم، اين است وقوع 

 واقعی آن در عالم واقع.
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از   است  عبارت  تأويل    : راغب  امام  سخن  معنی  اينست 

ويا  دانسته  که   آن  مقصود  نهايی  آرزوی  به  چيزی  "بازگشت 

 انجام يافته شده صورت گيرد"   

 وش قرآنی: ر رر د تفسي-5

"فّسر"   ماده  مفروضات  و  مشتقات  از  کلمه  يک  فقط  قرآن  در 

که  بوده  "تفسير" مصدر  "تفسير" است. و  دارد که همانا  وجود 

ميآيد. فس«   « رباعی  باب  از  آن  ماضی   گفتيم   فعل  که    چنان 

 "تفسير" فقط يک بار در قرآن ، در سوره فرقان ذکر شده است.

:}وَ  ميفرمايد  متعال  َهذَا    الَ قَ هللا  اتََّخذُوا  قَْوِمي  إِنَّ  َرّبِ  يَا  ُسوُل  الرَّ

َوَكفَى  اْلُمْجِرِميَن  َن  ّمِ َعدُّواً  نَبِّيٍّ  ِلُكّلِ  َجعَْلنَا  َوَكذَِلَك  َمْهُجوراً  اْلقُْرآَن 

َل َعلَْيِه اْلقُْرآُن ُجْملَةً   بَِربَِّك َهاِدياً َونَِصيراً َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا لَْواَل نُّزِ

إِالَّ احِ وَ  بَِمثَلٍّ  يَأْتُونََك  َواَل  تَْرتِيالً  َوَرتَّْلنَاهُ  فَُؤادََك  بِِه  ِلنُثَبَِّت  َكذَِلَك  دَةً 

 33—30ِجئْنَاَك بِاْلَحّقِ َوأَْحَسَن تَْفِسيراً{]الفرقان:

ترجمه: و پيغمبر عرض مي كند ، پروردگارا ! قوم من اين قرآن 

اين اند.  كرده  دوري  آن  از  و  رها  پيغمبري نه  گو  را  هر  براي 

گروهي از بزهكاران را دشمن ساخته ايم و همين بس كه خداي 

تو راهنما و ياور باشد . كافران مي گويند :چرا قرآن بر او يكجا 

 نازل نمي شود؟

را    آن  و   ، بداريم  استوار  و  پابرجا  را   تو  دل  تا  گونه   همين 

را  به لي  مثاقسمت به قسمت و آرام آرام  فرو مي خوانيم ، هيچ  

ميان نمي كشند ، مگر اين كه ما پاسخ راست و درست را ، و 

 بهترين وجه و زيباترين تبيين و تفسير را به تو مي نمايانيم. 

آگاهی از روش قرآن  آيه سوم است ، ما برای  اگرچه شاهد در 

آيه   سه  به   ، است  شده  ذکر  "تفسير"  کلمه  که  اينجا   در  کريم  

اشاره کرديم نيز  آديگر  ،   يات.  برابر  حق   کفار را در  دشمنی 

با  رسول خدا صلی هللا  انکارآنها را  ، و  قرآن  با  آنها را   نبرد 

به   اينها  نشان ميدهد ،كه  آنها  را عليه  عليه وسلم  و سوء ظن 

، خود  را  پروردگار  کريم  قرآن  آنها  ترک  و  قوم خود  کفر  از  

ی ميدهد ، تصلرا    پيامبرششکايت کرده ، بنابراين خداوند متعال  

و به او می گويد که اين روش پيابر ها است ، همانگونه که تورا 

 . گر انبياء را نيز دشمن بود دشمن است دي

در  اغراق  برای  تفسير"  احسن  "و  جا   ين  در  تفضيل  صيغه 

ستايش آيات قرآن ، و روشن کردن شايستگی های قرآن کريم در 

تفسير   در  کريم  قرآن  بهبودی  و   ، خود  تذات  ومليح وضيو  ح 

 بودنش ميباشد نه مقايسوی. 

به  شده،  داده  توضيح  نيک   " تفسيرا  در"احسن  "تفسير  کلمه 

معنی: روشن شدن ،آشکار شدن ، تفصيل ، پرده برداشتن ارائه 

 گرديده. 

و يک واقعيت قطعی قرآنی را تعيين می کند: شواهد ، براهين، 

بيان  ، توضيحات  بهترين  قرآنی  ها   و ارا،    دالئل  و حقيقت  ئه 

ثباتی و منهدم کردن  سوء ظن  آنها ضامن بی  وتفصيل است و 

و  بفهمند  را  آنها  بايد  مسلمانان  و  هستند.  کفار  باطل  ونظريات 

درک کنند، و در فهم قرآن  در مقابله با دشمنان خود استفاده کنند 

 وقدرت بيابند. 

 قرآنی: در روش تأويل -6

ق در  اول  کلمه  از  ها  شدگی  گرفته  دارد  وج  رآن چندين  که   -ود 

اول.  آل.  تأويل.  است:  آمده  آن  مشتقات  در   ، داديم  تذكر  قبالً  

 اولی. اولون، اوالت، اولوا. 

اين مشتقات مبنای معنای اول را که ذکر کرديم فراهم می   تمام 

پايان چيزی است ، وبازگشت آن به مبدأ و باز  کند كه  آغاز و 

 گردانيدن آن به نهايت خود ميباشد . 

"کلم چهار تأوه  و  است  شده  ذکر  كريم  قرآن   در  بار  هفده  يل" 

 مورد دارد: 
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مرتبه  -1 دو  و  بوده   خود  تميز  به  متصور  که  تأويالً: مصدری 

 ذکر شده. 

تأويله: اضافت شده  به ضميرها  که در خود آن است هشت -2

 مرتيه ذکرشده است.

به تأويل االحاديث، تأويل االحالم، تأويل الرؤيا : همه مضاف  -3

 ظاهر بعد خودش بوده، وپنج مرتبه ذکر شده است.  اسم

يا -4 باشد  مرفوع  که  برابر  اضافت،  از  :عاری  تأويل 

 مجرور،دومرتبه ذکرشده است.

سوره  هفت  شده:  ذکر  آن  در  تأويل  که   کريم  قرآن  سورهای 

 هستند:

 سوره يوسف: هشت مرتبه ذکر شده است ▪

 سوره آل عمران: دو مرتبه در آن ذکر شده است ▪

 األعراف: دومرتبه در آن ذکر شده است رهسو ▪

 سوره الکهف: دومرتبه ذکر شده است ▪

 سوره النساء: يک مرتبه ذکرشده است  ▪

 سوره يونس : يک مرتبه ذکر شده است  ▪

 سوره اإلسراء : يک مرتبه ذکر شده است.  ▪

 :تفاوت بين تفسير وتأويل-7

ارائ تأويل  و  تفسير  معنای  مورد  در  قبالً  که  را  آنچه  د ما    اده ه 

حال  كه  واقسام  وتأويل  تفسير  تفاوت  براي  بود  مقدمه  يك  بوديم 

 آنرا بيان ميداريم. 

 تأويل دو معنی را در بر دارد: تأويل عملی تأويل علمی

تأويل عملي: تأويل عملی در قرآن و بيشتر احاديث پيامبر آمده،   

كه عبارت از بازگرداندن موارد  ومتون به هدف و مطلوب كه 

د در واق پايان ستيع  تعين عواقب و  دنيای واقعی و  به آن در  ابی 

 .امر ، و توضيح آنچه  که منجر به بيان ميشود ميباشد 

ظن يا  تأويل علمي : درک  درست متن از پيچيدگی و ابهام يا سؤ

خاص  و  روشن  متنهای  به  آنها  برگرداندن  با  كه  سردرگمی 

به آنها  بار کردن   و   ، تعين شده  و  که واضح  وص نص  ديگري 

 پيچيدگی واضح ، و دانستن و دور ساختن اين غموض ، اشكال و 

در  اجرای مالحظه عميق  متعين و واضح، و  متون  در روشنی 

وجود  واشارات  نکات  از  آنها  در  آنچه  استخراج  و   ، متون  آن 

 گفته ميشود.دارد تأويل عملي 

مورد  در  بلکه   ، نيست  عملی  تأويل  درباره  اينجا  در  ما  سخن 

ع دو اس  لمیتأويل  اين  از  قرآن  درک  در  كه  وقتی  ت،زيرا 

اصطالح استفاده می شود  تأويل علمي  در برابر تفسير قرار می 

 .گيرد 

معانی  و   از درک، روشن کردن  است  آيات عبارت  تفسير  لذا 

 نشان دادن مفاهيم قرآن ميباشد. 

مشکل    و  ابهام  هرگونه  رفع  از  است  عبارت  قرآن  آيات  تأويل 

اشته باشد ودرک آنها به صورت درست د د وجوکه در نصوص  

نکات  که  طور  اين  به  صحيح  کردن  تأويل  به  آنها  وتأويل 

عالمات  و  وحقيقت  باشد  کرده  استنباط  درست  آنهارا  واشارات 

 آنرا منظم بيرون سازد. 

 :مشهورترين گفته ها در مورد تفاوت تفسير و تأويل

دارند و   الفاختدانشمندان در توضيح تفاوت بين تفسير و تأويل  

 .گفته های آنها در اين مورد متنوع  ومتضاد است

انشاهللا مهمترين اين گفته ها را ذکر خواهيم كرد، سپس آنها را  

 با آنچه که  درست فکر می کنيم  دنبال  خواهيم نمود. 

و  "التفسير  مقدمه  در  هللا  رحمه  الذهبی  حسين  محمد  دکتور 

ير وتأويل بيان داشته تفسان  المفسران" هفت قول را در  فرق مي

 14است

1-   ، هستند  معنا  يک  با  مترادف  اصطالح  دو  تأويل:  و  تفسير 

بنابراين هيچ تفاوتی بين آنها وجود ندارد و معنای آنها تبيين قرآن 

 .، توضيح و فهم آيات آن ميباشد 

و مشهور نزد متقدمين بوده   اين ديدگاه ابوعبيده معمر بن المثنی

ر اينکه تفسير وتأويل دو اصطالح قرآنی نابه ببرتری داده نشد و  

 است که در ميان آنها ضرور فرق قايل بايد شد،

ماتريدی   -2  ابومنصور  از   --گفته  قرآن  معانی  تبيين  تفسير: 

، زيرا نزد مفسر شواهدی وجود   گفته ميشود ناحيه عزم قاطع را  

 .دارد که  به عزم و يقين تکيه می کند 

مراه احتمال و گمان برتر وقوی که ه هن بتأويل: تبيين معانی قرآ

نزد تأويل کننده دليل وجود نداشته باشد که به آن به عزم ويقين  

 تکيه کند.

ثعلبی  -3 طالب   ابو  وعبارات   --سخن   معانی  توضيح  تفسير: 

قرآن باشد،   ظاهری  شده  نهاده  لغت  اساس  به  تفسير که  مانند: 

 را.ان الصراط که راه  را معنی داده و الصيب بار

 .تأويل: توضيح کلمات درونی قرآن و گفتن حقيقت که هدف باشد 

َربََّك  }إِنَّ  متعال:  هللا  قول   تفاوت  اين  از  مثالی 

 [ 14لَبِاْلِمْرَصاِد{]الفجر: 

و  تفسير   آيه  اين  است.  كمين  در  تو  پروردگار  :مسلّماً  ترجمه 

 .تأويل دارد 

د يعنی يدهی متفسير آن: مرصاد از رصد گرفته شده کمين را معن

ميداند  و  ميبيند  ميکنند،  عمل  ظالمين  آنچه  از  است  باخبر  هللا 

همراه   تا  ميکند  ثبت  آنهارا  اعمال  همه  است   ايشان  ومراقب 

 ايشان محاسبه کند.

و تأويل آن: آيه نسبت به سهل انگاری در امر خدا ،بی خبری از 

توان  نکردن  مصرف  و  قيامت  روز  سفر  به  گرفتن  گی   آماده 

 .وز  را  هشدار می دهد ن راي برای

کواشی  -4 و  بغوی  آن   --گفته   ظاهری  صورت  درک  تفسير: 

 بدون توجه به ناحيه ديگر.

تأويل: تبديل آيات از ظاهری آنها به معنای ديگر ، که آيات می  

توانند آن را تحمل کنند ، و با کتاب و سنت منافاتی نداشته باشد  

 د.گرد که اين از طريق استنباط حاصل مي

القشيری  -5 ابونصر  گوش   --ديدگاه  پيروی   به  محدود  تفسير: 

آنچه که در  به  باشد  اينکه بسنده  بر  بوده  همراه  دادن و روايت 

 مورد  معانی آيات نقل شده باشد.

و تأويل: استخراج معانی و مفهوم واشارات آيات ، با استفاده از 

نظري همان  است.،  انديشه  تحقق  و  مالحظه  تدبر،   ، ا دانش  ی ه 

 15ست که دکتور الذهبی توصيه کرده است. ا

اآللوسی  -6 امام  از   --نظريه  که  نزديک  معانی  توضيح  تفسير: 

آيات ، کلمات ، جمالت و ترکيبات آنها گرفته شده  با استفاده از 

 لغت و راه که همان گونه نهاده شده  است.

تأويل: بيان معانی دور است که از آيات مشاهده شده و از طريق  

باريک ورموز ات  کلم وجمله ها ساختار وعالمات  ونکته های 

 نشان داده ميشود.

در مورد اشاره ذهبی به نظر امام راغب اصفهانی درباره تفسير 

هللا  آن را از مقدمه تفسير وی   و تأويل بيان داشته  به زودی انشا

التفاسير"  خواهيم گرفت اتقان   ."جامع   " در  امام سيوطی  آنچه 

 
 . 22  - 19/ 1دیده شود التفسری واملفسرون  از دكتور ذهيب:   - 14
 . 22/ 1فسرون: التفسری وامل دیده شود   15
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تأويل  ن"  قرآفی علوم   و  تفسير  تفاوت  قبالً   -از  آنچه  بر  عالوه 

 :ارائه کرده اينست -ذکر کرديم 

واژه مجرداستعمال  -7 آن در کلمات و  کاربرد  بيشترين  تفسير: 

 .ميشود 

 .و تأويل: بيشتر در معانی و جمالت به کار رفته است

تفسير: توضيح کلمات قرآن که فقط يک معنی را می تواند     -8

 .د اشنداشته ب

و تأويل:  بنابر دليل که در آن وجود داشته گردانيدن کلمات قرآن 

  16به يک معنی واحد در حاليکه که دارای چندين معنا  باشد. 

به   انشاهللا  که  همانطور   ، است  نزديکي  ها  گفته  اين  بين  در 

 .زودی بيان خواهيم کرد 

 امام راغب:   گاهتفاوت ميان تفسير وتأويل از ديد -8

را   ميفرمايد:   در  غب  امام  التفاسير«  »جامع  تفسير خود  مقدمه 

 .تفسير کلی تر از تأويل است

معانی،  در  تأويل  و  شود.  می  استفاده  عبارات  در  بيشتر  تفسير 

 مانند تأويل خواب.

تأويل: بيشتر آن در کتب الهی به کار رفته است.تفسير در كتب 

 .الهي و ديگر کتب استفاده ميشود 

ت والفاظ  بكار رفته  و تأويل: بيشتر ردامج  تفسير: بيشتر آن در

 .گرديدهآن در جمالت استعمال 

 تفسير:   توضيحات

يا در مورد الفاظ نا آشنا مانند : "البحيره" ، "السائبة « و   -الف

 ."الوصيلة" به کار رفته است

يا در توضيح مختصر، همانطور که خداوند متعال فرموده:   -ب  

اِكِعيَن{]البقرة:تُوَوآ}َوأَقِيُمواْ الصَّالَةَ  َكاةَ َواْرَكعُواْ َمَع الرَّ  [43اْ الزَّ

 ترجمه : و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد.

بدون   -ج که  باشد  داستان  به   مندرج  گه  کالمی  مورد  در  يا 

النَِّسيُء  }إِنََّما  متعال:  قول هللا  مانند  نشود  دانسته  آن کالم  دانستن 

 [   37لتوبه:{]ارِ ِزيَادَةٌ فِي اْلُكفْ 

ترجمه :به تأخير انداختن افزايش در كفر است. كلمه نسي  الزم  

 است كه تفسير شود. 

  

 توضيحات تأويل:

أ: گاهی يک مرتبه عام ذکر ميشود وگاهی خاص مانند» الکفر« 

و  رود  می  کار  به  ناباوری  کمال  در  گاهی  کفر   » »االيمان  و 

متع انکار  هللا  در  ويژه  به  هم   ..همچنان به  ال  گاهی  رفته  کار 

ايمان گاهی در  کمال باورداشتن ذکرشده وگاهی هم در تأييد به 

 دين حق خاصة ذكر ميشود. 

ب: يا در يک کلمه مشترک بين معانی مختلف به کار می رود. 

مانند کلمه "َوَجدَ"  گاهی در تيزی وگاهی در نوی استعمال شده  

وگاهی شدن  جان  حيه  در  گاهی  همچنان  پيدايش   در  هم   است،  

 بکار رفته است. 

 تأويل دو نوع است: زشت و خوب:-9

 : پردازيم به تأويل زشتاول مي .

معيوب  شود  آورده  تأويل  به  دليل  زمانيکه  آنست:  زشت  تأويل 

اگر بر بعضی پوشيده گی ها آرايش داده شود زشت   گيرد قرار  

 :وناپسند معلوم گردد،و به چهار نوع است 

ا يک  اين  اينکه  موارد  ح  صطالاول:  از  برخی  در  و  باشد  عام 

تََظاَهَرا  }َوإِن  متعال:  هللا  قول  ،مانند  گردد  خاص  خود  ماتحت 

َ ُهَو َمْواَلهُ َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِيَن{]التحريم:   [ 4َعلَْيِه فَإِنَّ ّللاَّ

 
 1191  - 1189/ 2دیده شود به »االتقان«  از سیوطي حتقیق الدكتور مصطفي البغا:   16

و   ، است  او  ياور  خدا  همدست شويد  او  بر ضدّ  اگر  و  ترجمه: 

و مؤمنان خوب و شايسته. برخی مراد ،    ئيلعالوه از خدا ، جبر

از صالح المومنين  را به علی بن ابی طالب رضی هللا عنه نسبت  

فقهی  را  خود  که  هست  کسانی  خاصيت  واين  وبس.  اند  داده 

 ميدانند ولی در شناخت خاص وعام واصول قوی نيستند. 

ا دوم:  اينکه در بين دو چيز جمع  کنند: مانند گفتار  کسانيکه ادع

کم هللا ی  قول  اين  به  استناد  با  هستند،  مکلف  حيوانات  همه  نند 

نَِذيٌر{]فاطر: ةٍّ إِالَّ خاَل فِيَها  ْن أُمَّ ّمِ [ترجمه : هيچ 24متعال: }َوإِن 

نشده  فرستاده  ميانشان  به  اي  دهنده  بيم  كه  است  نبوده  هم  ملّتي 

 باشد. 

}َوَما ِمن دَآبَّةٍّ فِي األَْرِض َوالَ َطائِرٍّ يَِطيُر و فرموده هللا  تعالی :  

 [ 38إِالَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكم{]االنعام :  بَِجنَاَحْيهِ 

ترجمه :و هيچ جنبنده اي در زمين و هيچ پرنده اي كه با دو بال 

خود پرواز مي كند وجود ندارد مگر اين كه گروههائي همچون 

 شمايند.

چن  آنها  از  برخی  که:  بنابراين  کنند  می  استدالل  أَُمٌم    }ين  إِالَّ 

} شمايند   »أَْمثَالُُكم  همچون  گروههائي  كه  اين  اينکه مگر  بر   »

 حيوانات مانند انسانها مكلف هستند.

دانسته و  دارد که خود را اهل کالم  واين در شأن کسانی وجود 

 در درست سازی نظم ومعنی قوی نيستند.

يا   نادرست  اطالعات  برای  آنچه  است. سوم:  شده  استفاده  جعلی 

{]القلم  َساقٍّ َعن  يُْكَشُف  }يَْوَم  فرمود:  تعالی  حق  که  همانطور 

:42 ] 

شود.    مي  زده  باال  ها  پاچه  است  قيامت  روز  مراد   : ترجمه 

برخی گفته اند: مراد از ساق  مرد زخمی کننده است  وبه يک 

 حديث موضوعی  نيز استدالل دارند. 

ا  اهل حديث دانسته و اخالق   و اين شأن کسانی هست كه خود ر

 شرايط پذيرش حديث را نميدانند.

عقل  از  دور  های  يابی  وريشه  استعارات  از  که  آنست  چهارم: 

 کمک گيرند:  

مانند اينکه بعضی ها گفته اند مراد از »البقر«  انسانی  است که 

از  علم های پوشيده باخبر است. و»هددـ« انسانی بوده که خوب 

 مهارت داشت . در کندن وتفتيش 

دانستن   شرايط  و  اخالق  که  دارد  ها  نويسنده  بر  تعلق  اين 

 استعارات و ريشه يابی هارا بلد نيستند.

 تأويل خوب:

اختالف،   قطع  نباشد،بدون  دران  گذشته  مجروحيتهای  که  آنست 

 ممكن است درميان اهل علم اختالف از سه جهت پديدار گردد:

تُْدِرُكهُ اول : يا اشتراک در لفظ ميباشد مان ند قول هللا متعال : الَّ 

 األَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيرُ 

 ترجمه : 

چشمها او را درنمي يابند ، و او چشمها را درمي يابد و او دقيق 

بينايی  يا   ، است  چشم  بينايی  از  بخشی  بينايی  آيا  است.  آگاه  و 

 قلب؟

ا جع به سيستم و نظم قرآن کريم  تعلق دوم : بيک موردی که ر

دارد: مانند قول هللا متعال: }أُْولَئَِك ُهُم اْلفَاِسقُوَن إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن 

 [4-3بَْعِد ذَِلَك َوأَْصلَُحوا{]النور: 

ترجمه : و چنين كساني فاسق هستند . مگر كساني كه ) قبل از 

 هار نمايند.حدّ ( توبه كنند ،و پشيماني خود را اظ

اينکه  يا  است  (ازين  کردند  توبه  کسانيکه  مگر   ( از  استثناء  آيا 

مخصوص معطوف عليه که همان ) الئک هم الفاسقون (  هستند، 

که  عليه  ومعطوف  معطوف  از  يعنی  ميباشد  هردو  از  اينکه  يا 

 ( 1عبارت از) والتقبلو لهم شهادة ابداَ، وألئک هم الفاسقون ()
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يدگی معنی وکوتاهی لفظ ميباشد مانند قول سوم : يا از جهت پوش

َعِليٌم{]البقرة:  َسِميٌع  ّللّاَ  فَإِنَّ  الطَّالََق  َعَزُمواْ  }َوإِْن  متعال:  هللا 

227] 

خداوند شنوا و دانا   پسترجمه :  و اگر تصميم بر جدائي گرفتند،  

 است .

 نظر امام ابو البقاء الکفوی: -10 

تفسير وتأويل : گفته شده  که   :در مورد تفسير و تأويل ميفرمايد 

 آنها يکی هستند ، و آن ظاهر ساختن مقصود از دشواری است.  

 .گفته شده كه تأويل شرح يکی از احتماالت لفظ ميباشد چنان هم 

   .تفسير: بيان  هدف گوينده بوده

 گفته شده که :تأويل مربوط به دريافت يک شی هست. 

 تفسير:  مربوط به نقل ميباشد. 

راغب اصفهانی: تفسير عام تر از تأويل است. بيشترين به گفته  

بيشترين استفاده از  استفاده از تفسير در الفاظ ومجردات بوده و 

تأويل در معانی و جمالت  بکار رفته . بيشترين تأويل در کتب 

 .آسمانی و تفسير در کتب آسمانی و جاهای ديگر استعمال شده

است که مراد لفظ چنين ابومنصور ماتريدی گفته : تفسير حکم   

ميباشد، وما به همان حکم بودن  به هللا گواهی ميدهم .اگر دليل 

قطعی به آن ثابت شد بهتر واال آنرا تفسير بالرأی  گفته شده که 

آن منع قرار گرفته است، ولی تأويل برتری يکی از احتماالت را 

 بدون جزم وگواهی دادن به هللا متعال ميباشد. 

فی «ذكر كرده: نصوص به ظاهرش بيان  گردد، در »عقايد النس

دين  از  آگاه   ناخود  افراد  خواست  به  آن  از  گردانيدن  وروی 

 برگشتن است.

در معنی ظاهری و باطنی طريقهای وجود دارد: آنچه که مانند  

متعال در مورد   گفته: حکاياتی را که هللا  ابوعبيد  صواب است  

رده در ظاهر داللت امت های گذشته بيان داشته و عذاب شان ک

به هالکت امت های گذشته است و در با طن پند و موعظه  برای 

آن اينكه  تا  آنهاست  برای  از  وترس  گان   مانده  که باز  را  چه 

 پيشينيان مستحق شدند به سبب انجام ندادن اينها مستحق نشوند. 

و در تفسير ابوحيان آمده : کتاب هللا به زبان عربی روشن آمده ،  

اشار آن  هيچ  در  رمزی   هيچ   ، پوشيدگی  و  چيستانی   هيچ  ه، 

 وجود ندارد که از آن فالسفه وهواپرستان بخود چيزی بسازند. 

پديده    به  در مورد آنچه برخی محققان می گويند ، متون مربوط 

ظاهريش ميشود ، به همراه اينکه در آن اشارات باريکی وجود 

ن و هوادارانش دارد که به نکته ها داللت دارد وآنرا صاحبان ف

ميتوانند بيابند، ودر ميان آن و اقوال ظاهری تطبيق دهند، و اين 

 به آخرين معيار ايمان  وشناخت خاص تعلق دارد . 

تفسير قرآن: آنست که از صحابه نقل شده باشد، آنچه طبق قوانين 

 عرب از آن استخراج ميگردد تأويل است. 

}يُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت  بنابراين اگر در قول هللا متعال گفته شود:

 [ 95َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحّيِ{]األنعام:

ترجمه : اين خدا است كه دانه و هسته را مي شگافد زنده را از  

 مرده ، و مرده را از زنده بيرون مي آورد. 

مراد بيرون شدن پرنده از تخم باشد پس تفسير است اگر بگوييم  

دن مومن از کافر ، وبيرون شدن عالم از جاهل که مراد برون ش

 17درين صورت اين تأويل است.

 نظر استاد دکتور احمد حسن فرحات:   -11

   ، تأويل  و  تفسير  تفاوت  در  مهمترين سخنان  ديد  از   بعد  استاد 

اظهار،  معنای  به  تفسير  داريم  تمايل  آن  به  ما  آنچه  فرموده: 

 .توضيح و شرح دادن است

 
 .262 - 261الكلیات از ايب البقاء:  -17

معنا به  تأويل  را  و  داوری  و  مبادله   ، پاسخ   ، بازگشت  گفته ی 

 .ميشود 

بر اين اساس می بينيم که هيچ تضادی بين گفته ها وجود ندارد و 

هر يک از اين گفته ها نوعی را بيان می کند که تحت تفسير و   

 تأويل قرار دارد .

مي جزم  به  که   که  کسی  اين گويد  به  دارد،  دربر  را  لفظ  تفسير 

مق که  رسد  می  به نتيجه  کردن  نگاه  فقط  اصطالح  اين  از  صود 

نوعی تفسير است ، و آن چيزی است که به شواهد قاطع به قرآن 

، سنت يا اجماع بستگی دارد ، و اين بدون شک يکی از مواردی 

 .است که با اين تفسير روبرو ميباشد 

به  مربوط  يا   ، است  گوينده  قصد  بيان  تفسير  گفت:  که  کسی  و 

مالحظه   .است در مورد موضوع لفظ  روايت است ، يا توضيحی

می شود که تفسير در همه اين گفته ها به معنای آشکارکردن و 

 .گفته ميشود توضيح  دادن را 

  ، است  لفظ  احتماالت  از  يکی  غلبه  تأويل  بگويد:  كه  هرکس  و 

يا  بوده،  فنی  دريافت  به  مربوط  يا   ، بخدا  شهادت  و  قطع  بدون 

آنرا که  است  معنايی  به  آيه  معنای   انعکاس  يا   ، کنيد  می  تحمل 

 بدون انديشه به ذهن است.  

نه  تنوع است  باره اختالف   اين  در  اين اساس اختالف علما  بر 

 .اختالف تضاد 

همانطور که هر يک از آنها نوع تفسير يا نوع از تأويل را بيان 

 18کرده اند. 

 صحيح ترين تفاوت بين تفسير وتأويل:-12

و قرآن،  درک  که  معتقديم  اين  استخراج   به  و  آن  معانی  درک 

 :مفاهيم آن ، بايد در دو مرحله تدريجی باشد 

 .مرحله اول: تفسير قرآن

 .مرحله دوم: تأويل قرآن

تفسير  با  بايد  ابتدا  ميکند  تدبر  آياتش  وبه  ميبيند  قرآن  به  هرکه 

 .قرآن آشنا شود و تفسير آن را از منابع تفسيری بياموزد 

های قرآن را ببيند و، حقايق آن بعدبه تأويل برخواسته و باريکی  

 را ثبت و مفاهيم آن را استخراج کند. 

تا   باشد،  آن  تأويل  از  مقدم  بايد  قرآن  تفسير  که  هستيم  معتقد  ما 

تأويل صحيح و درست شود. هر تأويلی از قرآن بدون تفسير آن 

تأويل مبتنی بر دانش خود ميباشد كه برعلم ودانش حقيقی استوار 

 منوع شمرده ميشود. نبوده  قبيح  و م

براساس اين تمايز موقت بين تفسير و تأويل ، می توانيم دربين  

اقوال بسياری  از علماء که قبالً در مورد تفسير و تأويل اشاره 

 گرديد جمعع کنيم.

 مرحله اول: تفسير قرآن: 

ابتدا   ميکند  تفسير   را  کريم  قرآن  کلمات  مفسر  زمانيکه  ميبينيم 

روايت و  نص  که  به   برآنچه  را  آيات  ميدارد،  تکيه  است  ثابت 

ديگر  آيات  معنای  شامل  آيه  درصورتيكه  تفسيركرده  آيات 

به  بعد  وسلم،  عليه  هللا  پيامبرصلى  معتبر  احاديث  به  باشد.بعد 

سخنان اصحاب و تابعين ، بعد به علل نزول ، بعد به تفسير لغتي 

اشعار  شواهد  قراءآت  تأويل  به  بعد   ، ومنسوخ  ناسخ  به  بعد   ،

بيان  را  آيت  ظاهری  تفسير  دارد  که  علم  بنابر  مينمايد.  تفسير 

نموده و معنای نزديک ناشی از آن را ارائه و توضيح ميدهد، و 

بنابر قطع ويقين  بيان کرده  آيه را   تفسير  به متونی که  توجه  با 

 انجام ميدهد.

درين مرحله مفسر بر معلومات علمی تفسيری درست ونظريات 

ابق بودند و سعی وتالش به هدف شکل دادن  علماء مفسرين که س

 
 .111از استاذنا الدكتور أمحد فرحات:   -على اآللة الكاتبة  -التعریف بالقرآن الكرمي - 18
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واجد  دوم  مرحله  به  صعود  برای  را  وی  که  علمی  نتيجه  يک 

شرايط ساخته  که ايشان را به طريقه نيک به تأويل قرآن کريم 

 کمک کند تکيه ميكند.

 مرحله دوم تأويل القرآن: 

آنها   کنند  می  حرکت  قرآن  تأويل  سمت  به   زمانيکه  تفسير  اهل 

توجه به اطالعات تفسيری که در مرحله اول به دست   قرآن را با

 .داشت، نگاه می کنند.

كامالً  را  آيات  و  ساختارها   ، جمالت  مرحله:  اين  در  مفسر 

بررسی می كند برهمان استعمال کردن عقل وتفکر خود تکيه بر 

تبديل  را  وديدگاه  نگاه  و  چهره  و  باشد،  ميداشته  خود  نظرات 

نفوذ می كند، و به باريکيها، عالئم    ميدهد و نگاهش به درون آيه

و نشانه های آن روی می آورد ، واقعيت ها و داللت های آن را 

استخراج می كند و معنای دور که آيت به آن صراحت ندارد و 

آيات را كه  كند متوجه می شود. جهات  نمی  به ذهن هم خطور 

و رموز  شود دران  ديده  رمز   پوشيدگی  ميسازد،  ثابت  و  روشن 

کند.روی هدف وپوشي ثبت می  آن می درخشد   با  آيت  که  دگی  

دور  را  آن   گمی  وسردر  پوشيدگی  شده،  استاده  آيت  ومراد 

 ساخته، و ابهام يا مشکلی را که مطرح می کند برطرف می کند. 

بستگی  اين  به   ، است  ذهنی  کار  دوم يک  در مرحله  مفسر  کار 

است ، و ندارد که چه کسی قبل از او در مرحله اول مقدم بوده  

و    ، است  شخصی  محصول  يک  مرحله  اين  در  او  خروج 

تفسيرهای که ارائه می دهد ثمره تدبر او در مورد قرآن و توجه 

روشن  و  برجسته  مرحله  اين  در  او  شخصيت  و   ، است  آن  به 

است ، تالش خود  مفسر در آن قابل قدر است ، و نظر او ثابت  

 وقابل احترام ميباشد.

اول  تفسير لغوي و اشتقاقي  وي را به همانطور که در مرحله  

 .درين  اين مرحله نيز به ديده قدر مينگريم.  گريستيمديده قدرن

"تأويل"  اول  مرحله  به  را   "تأويل"  دوم  مرحله  مفسر   ، يعنی 

در  تأويل را   بر گردانيده و  تفسير  به  تأويل را  قضاوت ميکند، 

 پرتو تفسير ميفهماند.

 تأويل با هم:   تعهد دستيابی به تفسير و-13

دو  بايد   ، گيرد  می  نظر  در  را  آن  که  قرآنی  گر  مشاهده  هر 

 .مرحله را در برخورد با قرآن و تالش برای درک آن انجام دهد

کرد   سعی  و   ، کرد  استعمال  آيات  مورد  در  را  خود  نظر  اگر 

مطالعه  بدون  را  آنها  حقايق  و  کند  استخراج  را  آيات   معانی 

و قابل اعتماد ابراز داشت ، در اين ظريف در تفسيرهای معتبر  

 صورت او در نظر،انديشه و فکر  خود اشتباه کرده است. 

و اين تأويل به انديشه وبدون دليل ومدرک به علم بوده که مذموم 

و باطل است در اين حالت ، او برای درک درست قرآن مسير 

درستی را طی نکرده. بلکه مرحله اول را ناديده گرفته  ، واز آن 

دوم  مرحله  به  غلط  خيز  با  و  نشده  متوقف  آن  به   و  گذشته  در 

جسته است، با استواری به  عقل نابالغ خود تفسيرنموده ، و در 

 .تحقق نظر فرمول نشده خود يک فرمول علمی آشکار کرده.

به همين ترتيب ، مابه اين نظر نيستيم که بيننده قرآن با توجه به 

ايد در مرحله اول متوقف شود ، معنايی که ما تصميم گرفته ايم ب

و اينکه او بايد به تکرار   -و او در حلقه تفسير قرآن باقی بماند  

آنچه در تفسير آيات از اقوال ، احاديث معتبر و روايات که در 

اسباب نزول  ، نسخ و غريب در تفاسير ديگر  نقل شده  تکرار 

 ً  انتقال و انتقال  به تفسير خود دهد. ما نمی خواهيم مفسر صرفا

 دهنده سخنان اولی باشد و عقايد آنها را بيان کند.

تفسيرهای خود   اينگونه بودند و  آنها   ، بلی برخی مفسران بودند 

گفته شده  که  قبلی  گفته های  تکرار  از  و  نوشتند  اينگونه می  را 

 بود ، راضی بودند و آنها را انتقال ميدادند. 

؟ و چه شد    ولي تالش خود مفسر کجاست؟ شخصيت مستقل او  

تأويل ها و نتيجه گيری های   .انتخاب ها برگزيده هايش کجاست؟

قرآن  به  نگاهش  و  کند  می  تأمل  را  آن  دارد  کجا  کجاست؟  او 

 چيست؟

انتقال بيننده در قرآن از مرحله  مفسر به مرحله تأويل  الزم بوده  

و استخراج داللت ها ، ظرافت ها و حقايق از قرآن الزم پنداشته 

 استوار ساختن تأويل به تفسير الزمی ميباشد. شده و  

ما می دانيم که برخی از علمای قرآن نمی توانند به مرحله دوم 

او   هستند.  آرام"  حالت  "در  اول  مرحله  در  بنابراين   ، بروند 

انديشه  صالحيت مفسر بودن را ندارد و از عمق توجه و تحقق 

 .د چيزی را که به او کمک می کند وتأويل گر باشد ندار

به  استعدادها از جانب هللا متعال است كه  فتوحات وبركت ها و 

بر  که  هست   احسانی  بلکه   کند،  می  عطا  بخواهد  هرکسی  

 .هرکسی بخواهد از علم برخوردارش ميگرداند.

 ، اصالت   ، سرعت   ، دقت  نظر  از   ، تفسير  نظر  از  مفسران 

مفسران   گويی  هستند.  متفاوت  تأثيرگذاری  و  اثربخشی 

ی هستند که می خواهند نکته های باريک را بگيرند ،  شکارچيان

 و نشانه ها ، روشنی  اندک، الهامات را به دست آورند!

يک ماهيگير وجود دارد که در نزديک ماهی را شکار می کند  

، يک ماهيگير است که موفق به گرفتن شکار سريع پنها و دور 

م را شکار  های کوچک  که صيد  کسانی هستند  و   ، ی  می شود 

را  فراوان  و  چاغ    ، ارزش  با  ماهی  که  هستند  کسانی  و  کنند 

 .شکار می کنند.

تأويل کننده ها در مورد  تأويل  قرآن  همين مورد صدق می کند 

و مهم اين است که اين تعابير را به تفسيرهای قبلی برگردانيم ، 

 .به آنها مراجعه کرده و بر اساس آنها اصالح کنيم

آوری يک واقعيت سوق می دهد:كه  تأويل و اين امر ما را به ياد 

تفسير دو مرحله متوالی هستند  اگر برخی از مفسران در مرحله 

بمانند  باقی  تأويل     اول  کننده  مفسر است  و هر مفسر   پس هر 

 .تأويل کننده نيست.

اما   ، شود  درست  تأويلش  تا  باشد  مفسر  ابتدا  بايد  کننده  تأويل 

  بلند  تأويلش برسد.ممکن است مفسر نتواند به سطح 

 شواهد اين دو مرحله:-14

گفتيم که درک قرآن دو مرحله هستند: اول تفسير ، سپس تأويل 

تعبير  ، هر  نيست  تفسير جايز  توانايی  از  قبل  تأويل  آن   از  بعد 

 .کننده  مفسر است  و هر مفسر تأويل کننده نيست.

قرآن  معانی  درک  در  اصحاب  اختالف  مرحله  دو  اين  به  گواه 

راضی  آيات  آشکار  معنای  با  ايستادن  با  آنها  از  برخی  است. 

آنها   از  برخی  و   ، دادند  می  ارائه  را  اوليه خود  معنای  و  بودند 

ژرف نگری  خود را در آنها تعميق می بخشيدند ، عالئم و نشانه 

های آنها را درک می کردند و معنای دور ، ماليم و برازنده را 

 .بود ارائه ميدادند که آغاز نشده 

در صف اول اينها عبدهللا بن عباس رضی هللا عنه  قرار دارد ، 

که پيامبر صلی هللا عليه  وسلم برايش دعاکرد و گفت: "ای بار  

 ".خدا او را دانا بگردان و علم تأويل را برايش بياموزان.

ابن عباس رضی هللا عنه از دانشمندان ترين اصحاب در تفسير 

هم به  و  ميرود  بشمار  را قرآن  قرآن«  »مترجم  لقب  دليل  ين 

 دريافت کرده بود. 

همه صحابه تأويل کننده  قرآن نبودند ،اگر چند که  مفسر قرآن 

 ، بود  قرآن  کننده   تأويل  و  مفسر  عباس،  ابن  اما  بودند.  کريم 

 رضی هللا عنهما.

امام بخاری در کتاب تفسير از سعيد بن جبير  روايت ميکند که 

 عنهما فرمود: »عمر با من با شيوخ عبدهللا بن عباس رضی هللا
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آنها در نفس خود ميديدند   از  ، گويی که بعضی  بدر وارد ميشد 

وميگفتند:چرا اين )کوچک( را با خود ميآوری در حاليکه و ما 

 نيز مانند او فرزندانی داريم؟

 .عمر گفت: او از دانا ترين شما است.

 داخل شد. روزی ابن عباس را طلب کرد وبه همرا هش به آنها 

فکر نمی کردم که او آن روز مرا دعوت کند مگر اينکه به آنها 

 .مرا نشان دهد .

 : ميفرمايد  که  گوييد  می  چه  خدا  قول  اين   مورد  در  گفت:  وی 

ِ َواْلفَتْح   هنگامي كه ياري خدا و پيروزي فرا -»إِذَا َجاء نَْصُر ّللاَّ

گشوده و  پيروزی   اگر  گفتند:  آنها  از  بعضی  رسد«؟  گی   مي 

طلب  استغفار  و  کنيم   ستايشش  که  ميدهد  فرمان  بيايد  برايمان 

 .کنيم

 بعضی از آنها ساکت بودند و چيزی نمی گفتند.

به من گفت: اينگونه است ای ابن عباس؟   گفتم: نه   گفت: چه 

 می گويی؟ 

بيان  را  ميعاد عمر رسول خدا صلی هللا عليه و سلم   اين  گفتم: 

ا برای  را  اين  من   ، َجاء  ميکند  »إِذَا  گفت:  او  به   ، شناسم  و می 

َواْلفَتْح    ِ ّللاَّ مي -نَْصُر  فرا  پيروزي  و  خدا  ياري  كه  هنگامي 

رسد«.و اين نشانه ميعاد توست : »فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْستَْغِفْرهُ إِنَّهُ 

 ً ابا تَوَّ او -َكاَن  از  و   ، كن  ستايش  و  سپاس  را  خود  پروردگار 

 بسيار توبه پذير است«آمرزش بخواه . خدا 

 «19عمر گفت: من نميدانم مگر آنچه او می گويد  

عمر بن خطاب رضی هللا عنه در فهم سوره نصر ابن عباس و 

مفسران  اصحاب  داد،  قرار  بررسی  مورد  را  از صحابه  برخی 

 .بودند اما ابن عباس تأويل کننده آن بود.

 :تفسير به معنای مبادله و انتقال-15

 :نی برای تأويل ارائه داديمما قبالً دو مع

پايان می  آن  يک چيز  وبه  ميشود  تأويل  که  آنچه  اول: توضيح 

 يابد، تعين خبر واقعی وشکل  انجام يافته شده.

دوم: فهم،  توضيح و بيان ، که معنی نزديک  را در برخي  از   

 تفسير ارايه ميکند ،

بيشتر احاديث رسول خدا صلی هللا ، و   اين  دو معنی در قرآن 

عليه و سلم و سخن صحابه رضی هللا عنهم  وجود داشته و درک 

 .می شود 

و ما اينجا در مورد معنای سوم تأويل صحبت می کنيم. اين معني  

و  سلم  و  آله  و  عليه  هللا  صلی  پيامبر   ، درآمده  ناگاه  كه  است 

صحابه و تابعين از آن استفاده نکردند ، بلکه افراد از متأخرين 

 .نموده اند اين را استعمال  

درباره  والتأويل"  المتشابه  فی  "اإلکليل  در رساله  تيميه  ابن  امام 

اين معنی تأويل  فرموده: "اين تأويليست كه  در عرف متأخرين،  

گويند متفقهه ، صوفيها ، متکلمين و نوانديشان ميباشد ، وآنها مي

که تأويل تغير لفظ بنابر شواهد از معنی قوی به معنی ضعيف را 

و اين تأويل  است که آنها در اصول  فقه و موارد  ميشود ،  گفته  

 چرخند.اختالف روي آن مي

اگر يکی از آنها بگويد: اين حديث يا اين متن تأويل شده است ، يا  

اين گونه حمل ميشود. آنگاه ديگری ميگويد: اين نوعی از تأويل  

ات اين تأويليست كه در باره صف  .است و تأويل نياز به دليل دارد 

هللا متعال باعث اختالف قرار گرفته است، برخی در مورد باطل 

ساختن تأويل وبد گويی آن کتاب نوشته کرده اند. برخی ميگويند 

هستندکه  باور  برين  ديگر  نميشود.برخی  تأويل  صفات  آيات  که 

 
}فسبح حبمد ربک {حدیث مشاره  کتاب التفسری باب قوله    65صحیح البخاری : - 19

4970   

تأويل واجب هست سومی به اين نظر هستند که تأويل مجاز است 

بود جواز دارد ز نبود ترک کرده  زمانيکه مصلحت  نياز  مانيکه 

شود، يا اينکه علماء اگر تأويل ميکنند درست است غير آز آنها 

 .20نبايد تأويل کنند 

اين همان هست که در مورد معانی تأويل سه گانه قصد داشتند، 

همان است که در مورد آن اختالف بوده ، اما در مورد دو معنی 

 و جود ندارد. اولی سابقه از برای تأويل تنازع و اختالف 

اين تفسيری است که آنها در مورد صفات اختالف نظر دارند، "

 برخی از آنها ممکن است در لغو و تقبيح تأويل طبقه بندی شوند 

امام  طحاوی در كتاب عقيده خود گفته : گروه متکلمين در تأويل 

های خود صفات خدا را رد می کنند، مانند معتزله كه در روز 

ردگار را  رد ميكنند، ايمان اهل اسالم درست رستاخيز ديدن پرو

نميشود بر اينکه ديدار را بر وهم يا تأويلش به فهم بکنند زمانيکه 

ديدار وتأويل هر معنی به طرف هللا متعال منسوب شود،   تأويل 

تأويل وتسليم شدن به هللا متعال ضروری بوده   درين وقت ترک 

   21وبه اين نظريه عقيده مسلمانها است.

که ال علم  معنی  ميکند   انکار  را  تأويل  علم  که   نيست کسی  زم 

متکلم قصد داشته باشد تا  مخاطب را بفهماند آنرا نيز انکار کند، 

در قرآن هيچ آيه ای وجود ندارد مگر اينکه خداوند امر به تأمل 

اينکه  مگر  است  نکرده  نازل  را  ای  آيه  و   ، است  داده  آن  در 

دانسته شود که منظ دارد  از آن چيست ، حتی اگر دوست  ورش 

 .فقط خداوند تأويل آن را بداند 

داللت  آن  بر  سنت  و  کتاب  متون  که  آنست   تأويل صحيح  ولي 

 «22دارد ، و آنچه بر خالف آن است ، تأويل فاسد است

دو نوع است: تأويل   گردانيدنتغيير و بر  -تأويل  به معنای سوم   

نای ظاهری که صحيح و قابل قبولی است که در آن اصطالح  مع

مقصود نباشد در نظر گرفته نشده و به معنای ديگری که مقصود  

مناسبت   اينکه  بر  مشروط   ، شود  گرفته  نظر  در  باشد  هدف  و 

معنای ديگر را دارا بوده و به شرطی که ضرورتی وجود داشته 

اينكه  همراه  به  و  شود،  دوم  بمعنای  تغيير  خواستار  که  باشد 

 .آن و سنت آنرا نشان دهد شواهد فراوانی  از متون قر

اول  معنای  از  را  کلمه  که  است  تفسيری  اين  و  تأويل زشت  اما 

منحرف کرده و آن را به معنای دوم تبديل کند ، که کلمه  احتمال 

ديده   هم  مدرکی   هيچ  و  نباشد  هم  ، ضرورت  باشد  نداشته  آنرا 

 نشود. 

از  برخی  توسط  که  تأويليست  وآن  است،  مردود  فاسد  تأويل 

فرقه  متأخر صاحبان  از  ويژه  به  صادر   گرايانان  کالم  اهل  و 

 .ميشود 

علمی  درک  در  آنها  ترين  مردود  و  تأويل  ترين  قبول  قابل  غير 

صفات خدا ميباشد، خصوصاً آن صفاتی که فهم آنها مشکل داشته 

 که نسبت آن صفات را به هللا مانند صفت به مخلوقش ميپندارند.

فات خدا صحبت کرده است، بايد متون قرآنی را که در مورد ص

همانطور که اصحاب و تابعين فهميده اند بفهميم، همانطور که به 

که  چنان  است،  گفته  خدا  که  همانگونه  اند،  داده  نسبت  آنرا  هللا 

تأويل،  تجسيم،  تشبيه،  بدون  است،  خداوند  عظمت  با  مطابق 

 تعطيل و چگونگی يا سازگاری عقيده بايد بيان شود. 

دان يم که توسعه استفاده از اصطالح "تأويل " در از اين ما می 

معنای  از  دانشمندان  اين  اينکه چگونه  و  اسالمی چيست،  تاريخ 
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به آن   که در قرآن و سنت است دور شدند، و به معنای که بعداً 

 گشت کردند.تعبير ميشود بر 

و   پاسخ  عملکرد،  و  عمل  معنای  به  سنت  و  قرآن  در  تأويل 

 .وشت ذکر شده استبازگشت و تعيين نتيجه و سرن

افشاگری   بيان و  يافت و به معنای دانستن، تفسير و  توسعه  بعداً 

مورد استفاده قرار گرفت و اين همان چيزی است که ابن جرير 

 .طبری و ديگران به کار بردند 

و  قرآن  کاربرد  در  آن  معنای  از  بسياری  که  يافت  توسعه  بعداً 

انتقا و  مبادله  معنای  به  تا  شدند،  دور  که حديث  چيزی  همان  ل، 

 تبديلش کردند. .هنگام راه اندازی به ذهن خطور می کند 

ما متذکر می شويم که معنای اصلي و لغوی تأويل در سه معنای 

آن موجود است، و در اين مطلب به سخنان استاد  دکتور احمد 

کنيم می  استناد  فرحات  ما   :حسن  برای  گذشته،  موارد  همه  از 

ربه معنای ظاهری آن توجه کنيم،  روشن می شود که کلمات: اگ

آخرين مقصد همان معنی ظاهريش باشد وبس که در ين صورت 

 تأويل به معنی تفسير مراد گرفته ميشود . 

خبر  زمانيکه  باشد  واقعی  دنيای  در  تحقق  آن  از  مقصود  اگر  و 

باشد، يا تحقيق آن در صورت که درخواست باشد، پس اين هدفی 

 از تأويل تفسير نيست.نهايی و مقصود بود که مراد 

اگر ما از معنای ظاهری به معنای غير ظاهری برويم، هدف  -

و مقصود از کالم معنای غير ظاهری است، همانطور که قرينه 

نشان می دهد. اين يک تأويل در اصطالحات متأخرين بوده، نه 

تفسير  در  را  آن  توان  می  به اصطالحات سلف  توجه  با  تفسير، 

استف  23گنجانيد   ميکنيم، چرا  وما  اختيار  اول  بمعنی  تأويل را  اده 

که به هللا متعال منحصر ميباشد،همان طور که به معنی دوم نيز 

ترجيح يافته، چنان که بر دانستن نکته ها و پوشيدگی ها بنا يافته 

 است.

و ما کاربرد آن را به معنای سوم، که مبادله و انتقال است نمی  

صحيح   و  قبول  قابل  زيرا  دوم بينيم،  معنای  به  تفسير  در  آن 

 گنجانده شده است.  

 

 وهلل اعلم.

 خاتمة -14

اين سير ما در مورد " تفاوت تفسير و تأويل در قرآن" پايان فت 

ميسازيم  متوقف  را  خود  گردش  بنابراين  و  "تأويل ،  ،  با  سفر 

وتفسير" جالب و لذت بخش بود ، همانطور که الحمدهلل فايده مند 

 .و مفيد نيز بود 

تأويل در لغت و اصالح زندگی کرديم  و به  کتاب ما   با معنی 

های اساسی كتابهاي لغوی می گشتيم و معنای تفسير را در آنها 

سپس از روش قرآني در مورد تفسير وتأويل   .جستجو می کرديم

 خود را لذت بخشيديم  

سرانجام، ما در مورد "تفاوت بين تفسير و تأويل" صحبت کرديم  

اختال مهمترين  ثبت و   ، اند  کرده  بيان  دانشمندان  که  را  فاتی 

نموديم. سپس مکث کرديم و آنچه که  در ميان آنها تفاوت به نظر 

ميرسيد ارائه داديم و ديدگاه خود را توضيح داديم که کسی که به 

قرآن نگاه می کند و دانش آموز است دو مرحله متوالی را پشت 

 :سر بگذارند 

با    ، قرآن  تفسير  اول:  آيات مرحله  آيه  تفسير  در  آنچه  بررسی 

تابعين و علمای   ، ، سخنان صحابه  احاديث معتبر   ، قرآن کريم 

موارد   قراءآة،   ، نسخ   ، نزول  اسباب  درباره  روايات  و  سلف 

 .غريب و غيره ذکر شده است
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مرحله دوم: تأويل قرآن ، با توجه به نکات واشارات و استخراج 

 .حقايق و نشانه ها صورت ميگيرد 

گونه آنچه خداوند مقرر کرده  ازبرای ما در مورد " تفاوت واين  

ميبخشيم.الحمدهلل    پايان  را   قرآن" سخن خود  در  تأويل  تغسير و 

آله  بفرمايد، وصلی هللا علی سيدنا  محمد وعلی  قبول  متعال  هللا 

  .وصحبه اجمعين.آمين

 

 نتيجة-15

اگربه   : که  شود  می  روشن  ما  برای   ، گذشته  موارد  همه  از 

معنی   همان  مقصد  آخرين  و  کنيم  توجه  كلمات  ظاهری  معنای 

تفسير  معنی  به  را  تأويل  ين صورت  در  بس  و  باشد  ظاهريش 

 مراد گرفته ميشود . 

يا  باشد  خبر  باشد،  واقعی  دنيای  در  تحقق  كالم  مقصود  اگر  و 

درخواست ، پس هدف نهايی نيز  همان) دنياي واقعي( مقصود  

 سير نيست.  ، مراد از تأويل تفگيرد قرار 

اگر ما از معنای ظاهری به معنای غير ظاهری برويم ، هدف و  

مقصود از کالم  معنای غير ظاهری باشد ، همانطور که  قرينه  

نشان می دهد. اين يک تأويل در اصطالحات متأخرين بوده ، نه 

تفسير، با توجه به اصطالحات سلف می توان آن را  تفسير نام 

 «24نهاد 

ز تأويل را بمعنی اول اختيار ميکنيم، چرا که دنياي وما استفاده  ا

ميباشد،   منحصر  متعال  هللا   به  دوم چنان واقعي   معنی  به  که 

يافته،   نيز  بنا   چراکهترجيح  ها  پوشيدگی  و  ها  نکته  دانستن  بر 

 يافته است.   

ما کاربرد آن را به معنای سوم ، که  مبادله و انتقال است  نمی 

قبو قابل  زيرا   ، دوم بينيم  معنای  به  تفسير  در  آن  صحيح  و  ل 

 گنجانده شده است.    وهللا اعلم 

 العبد الفقير سيدنعيم عفی عنه 
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درويش    اللغوية، عدنان  الناشر:   -المحقق:  المصري  محمد 

 1بيروت، عدد األجزاء:  –مؤسسة الرسالة  

فرحات،   .9 حسن  أحمد  للدكتور  بالقرآن  على التعريف  بحث 

 غيرمنشور. اآللة الكتاب

لمفضل المعروف بالراغب األصفهاني  الحسين بن محمد بن ا .10

، القاسم  التفاسيرأبو  جامع  أحمد  مقدمة  الدكتور  :تحقيق، 

 فرحات، طبعة كويت.

الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب األصفهاني   .11

، نسخة محققة(،دار النشر   مفردات ألفاظ القرآنأبو القاسم،)  

 2دار القلم ـ دمشق، عدد األجزاء /

محمد   .12 )المتوفى:  الدكتور  الذهبي  حسين  هـ(  1398السيد 

والمفسرون عدد   التفسير   ، القاهرة  وهبة،  مكتبة  ،الناشر: 

 3األجزاء: 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور )المتوفى  .13

هـ ،الناشر   1984، سنة النشر:  التحرير والتنويرهـ(  1393:  

 30: الدار التونسية للنشر، تونس ،عدد األجزاء : 

الجعفي،  م .14 البخاري  عبدهللا  أبو  إسماعيل  بن  صحيح  حمد 

الناشر:   البخاري الناصر،  ناصر  بن  المحقق: محمد زهير   ،

  9هـ ، عدد األجزاء:1422دار طوق النجاة، الطبعة: األولى، 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  .15

العربه،11المتوفى   لسان  بير)  صادر،  دار  الناشر:  وت،  ( 

 15عدد األجزاء:

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر   .16

)المتوفى:   القرآن  هـ(  310الطبري  تأويل  في  البيان  جامع 

لمحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

  24م، عدد األجزاء:  2000 -هـ  1420، األولى
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