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 هالبلاغدر نهج لیابعاد تأو یبرخ لیتحل
 ***محمد مرادی ** عیمط یمهد *یطاهره نور

 20/27/1022پذیرش: تاریخ   10/29/99 تاریخ دریافت:
 دهیچک

اسۀۀهی در رواگاا نبوی  « تیوگل»گکی ان اصۀۀطالحاا مهم در فهم میارژ قر نی  

صۀۀاحب »ع وان را به و امای علی « صۀۀاحب ت زگل»ع وان خود را به اکریپیامبر

انۀدی با توجه به اختالفاتی که در مورد می ای اگن وا ه و دام    ن میرفی کرده« تۀیوگۀل

در اگن راستا ضروری  نظران وجود دارد  تحلیل سۀر ان امای علی در بین صۀاحب

رسۀدی ب ابر اگن ضرورا  در پیوهش حاضر به واکاوی وا م تیوگل    اهان به به نظر می

ده و اگن شۀۀالبال ه پرداختهمبانی تیوگل به روق توصۀۀیفی ۀۀۀۀۀ تحلیلی در نها تیوگل و

ع وان گه مشۀۀتر  می وی و دربردارندم میانی نتی ه حاصۀۀل شۀۀد که تیوگل همواره به

بیه و اهل اکری مرتلف بوده و هنۀۀۀهی مصۀۀۀداق کۀامۀل   ۀاهان به تیوگل  پیامبر

داق توان د  مصبه شۀراگطی میبنۀته شۀرگف اگشۀان هنۀت د ولی سۀاگر مؤم ین نیز  

ی قر ن پذگرتبع  ن   اه به تیوگل باشۀۀۀ دی در تحلیل مبانی تیوگلراسۀۀۀران در علم و به

ای کۀه مرۀالف تۀیوگۀۀل قر ن البال ۀه مشۀۀۀر  شۀۀۀد  برخالژ نظر عۀدهکرگم در نها

هنۀۀت د  قر ن کرگم دارای تیوگل اسۀۀه و  رگزی ان  ن نینۀۀهز نگرا قر ن کرگم صۀۀامه 

دارد  دارای متشۀۀابهاا و وجوه  ونا ون اسۀۀه  ب ابراگن به مؤوالنی نیان اسۀۀه  بطن 

 .دارد تا به تیوگل قر ن کرگم دسه گاب د
 یدیواژگان کل

 پذگری قر نیالبال ه    اهان به تیوگل  تیوگلتیوگل  نها 
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 مقدمه
های در موقعیت مشاهده است. پیامبر اکرم در مورِد  فویل، در روایات قابل علی جایگاه خاِص امام 

اند. انس بن مالك نقل کرده پرداخته«  فویل»، خصوصًا در امر مکتل  به ذکر جایگاه علمی امام علی 
آموزی  آنهه را ل قرآو را مییای علی،  و باه مردم  افو»فرمود:  علی  خطااب باه امبر خادایاکاه پ
جواب  امبریا بر اسا  رسالت  و آو را ابال  خواهم کرد؟ پید: آیپرسا  امبریاز پ دانند. علی نمی

ناه می ق: 1123ر عاملی، )ح «ها مشااکل اسااتل قرآو که برای آویسااازی، آنهه از  فوداد:  و مردم را آ
جنگند  ل قرآو مییما کناااانی هناااتند که برای  فواز شااا»اناد: (. در روایات دیگری فرموده136، 27 

)کلینی، « اساات دم و او وصااله کنندۀ کرش یعنی امیرالمؤمنینینونه که من برای نزول آو جنگهماو
در میاو شااما کناای »(. شاابیه همین روایت در منااند احمد بن حنبل نیز آمده اساات: 12، 5ق:  1127

وور که من برای  فویلش جنگیدم و اشاااره به وصااله کنندۀ جنگد، هماواساات که برای  فویل این قرآو می
پس از من، »یگر فرمود: در روایتی د (. پیاامبر اکرم236، 13ق:  1121)ابن حنبال، « کرش نمود...

(. در کالم 33، 1ق:  1111)حناااکانی، « دانناد.آموزد، آنهاه را کاه نمیل مییاباه مردم  افو علی 
ن ل  ای علی، میل و انت صاااحب التفویا علی، انا صاااحب التنز ی»گری از آو حضاارت نقل اساات که: ید

 (.717، 2ق:  1335)ثقری، « ل.یل هنتم و  و صاحب  فویصاحب  نز 
اند. های مکتل  دینی را متذکر شاادهجایگاه و اهمیِت موضااوع  فویل در عرصااه رفی پیامبراز و

ه نکی رسااام: ... از مییهمانا بر اّمت خودم پس از خودم از ساااه چ»اند: عنواو نمونه، در روایتی فرمودهبه
به جایگاه  فویل نیز  (. امام علی 161، 1ش:  1362)صدوق، « ل نکنند...یوور درسات  فوقرآو را به

 نکه آویای بر رساااول خدا نازل نشاااد، مگر اهیض آیه»اند: های قرآنی اشااااره فرمودهدر کنار ساااایر دانش
 ر و ناس  و مننوخ و محکم و متشابهیل و  رنیحضرت آو را برای من خواند و من با خط خود نوشتم و  فو

ق: 1127)کلینی، « را به من عطا کند...و خااص و عاام آو را باه من آموخات و دعاا کرد خداوند فهم آو 
 1 ،61.)1 

ساااو و اهمیت موضاااوع  فویل از ساااوی دربارۀ  فویل از یک ه جایگاه خاِص امام علی ب با  وجه
از آو در  نردد  ادیگر، ضاارورِت  حقیق و  حلیِل کالم آو حضاارت دربارۀ ابعاد مکتل   فویل مشااکص می

ه منظور  حدید و  دقیق آو، و با  وجه بفهم و کاربرد  فویل اساااتراده شاااود. در راساااتای انجام  حقیق و به
                                                                        

 .41-21 : 1318دربارۀ تأویل نک: نوری،  برای فهرست مفصلی از روایات امام علی . 1
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اسااات که نزد عموم منااالماناو دارای ارزش و  ای از ساااکناو امام علی جموعهالبالغه ماینکه نه 
احترام اسات و پس از قرآو کریم، بیشترین  حقیقات از سوی محققین در ابعاد مکتل  آو، صورت نرفته 

عنواو محور ش، سراسر اثر(، این کتاب به1332اسات )برای فهرساتی از این  حقیقات، نک: بروجردی، 
شود این است که ابعاد مکتل   فویل قرار داده شاد. ساؤالی که در این خصاوص مطر  میاصالی  حقیق 

شاااده اسااات؟ ازآنجاکه این  حقیق ننجایش پرداختن به  مامی ابعاد  فویل را البالغاه چگوناه بیاودر نه 
؟ بحث تالبالغه چیننداشات،  نها ساه بعد آو در این  حقیق ارائه شاده اسات: کاربرد واژۀ  فویل در نه 

نااهااو باه  افویل در نه   پذیری قرآو کریم درالبالغه چگونه بیاو شاااده اسااات؟ و مبانِی  فویلدر مورد آ
ها بر مباحث نظری  فویل اسااات  بنابراین البالغه. کدامند؟ وجه شاااباهت این ابعاد،  مرکز اصااالی آونه 

 .های عینی  فویل نیز از حوزۀ این  حقیق خار  شده استارائۀ نمونه
 واو ی رین  حقیقا ی را که م ب  وجود ضااارورت مذکور،  حقیقا ی صاااورت نرفته اسااات  مر بطبه 

معنا کاوی »مقاالۀ محمد مرادی با عنواو  .1 اناد از:عنواو پیشااایناۀ  حقیق حااضااار ناام برد، عباارتباه
در مناب  شیعه و که  که نوینانده در آو با اساتراده از حدی ی دربارۀ امام علی « های جنگ  فویلروایت

نیت کند  فویل در روایت موردنظر، عیسااانی آماده باه  بیین یکی از ابعااد  افویل پرداخته اسااات و بیاو می
ها  وسااط امام ها و به ههور رساااندو و معرفِی حقیقِت آوهای دینی و عملی کردو آوبکشاایدو به آموزه

وایات نرا در ر کرد  فویلی معنانرا و عینیجویی دو رویپی». مقاالۀ واهره نوری با عنواو 2اسااات.  علی 
که در آو واژۀ  فویل  که نویناانده با نردآوری روایا ی از امام علی « دربردارندۀ واژۀ  فویل امام علی 

نامۀ کارشناسی . پایاو3های مطر  دربارۀ  فویل پرداخته است. جویی دیدناهکاررفته است به  حلیل و پیبه
که در آو پس از « البالغهبا  فکید بر نه   افویال از دیادنااه امام علی »عنواو  ارشاااِد وااهره نوری باا

کاررفته اسات، مباحث نظری مطر  شده و سسس ها واژۀ  فویل بهکه در آو  حلیل روایا ی از امام علی 
عرری و . مقالۀ سید محمدمهدی ج1البالغه ارائه شاده است. هایی عینی از  فویل قرآو کریم در نه نمونه

که  «البالغه با  فکید بر شاار  ابن ابی الحدیدشااناخت رویکردهای  فویل قرآو در نه »همکاراو با عنواو 
البالغه ارائه شاده اسات. وجه اشترا   حقیق های عینِی  فویل آیات قراو کریم در نه در آو برخی نمونه

دربارۀ ابعاد مکتل   فویل  لی حاضار با  حقیقات ذکرشاده،  الش و  حقیق در واکاوی سکناو امام ع
غه است که در البالبر ابعادی از  فویل در نه  اسات. وجه  مایز  حقیق حاضر از  حقیقات قبلی  مرکز وی ه

 شود.سایر  حقیقات دیده نمی
وجو به جنت  ر یب که در ابتدااین حقیق حاضر با روش  وصیری اااا  حلیلی صورت نرفته است. به 
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البالغه پرداخته شاااده و ساااسس هر کدام جدانانه مورد  حلیل ژناو و ابعادی از  فویل در نه و بازخوانی وا
واق  شااادند. الزم به ذکر اسااات که ابعاد مذکور ار باط پیوساااته و مناااتقیمی با هم ندارند و  نها به جهت 

ن مباحث ین اینیری ار باط باند  هرچند در قناامت نتیجهها از بین مباحث  فویل انتکاب شاادهاهمیت آو
های نمونه جوییشود. در واق   حقیق حاضر بیشتر بر مباحث نظری  فکید دارد و پی ا حدی مشاکص می
البالغااه در حوزۀ انجااام این  حقیق نیناااات. در ادامااه پس از بیاااو معااانی لغوی و عینِی  اافویاال در نه 

 وند.شاصطالحی  فویل، هرکدام از ابعاد مذکور در بکشی جدانانه ارائه می

 معانی لغوی و اصطالحی تأویل -1

 معنای لغوی 1-1

دربارۀ معنای لغوی و اصاااطالحی  فویل اختالفات فراوانی وجود دارد  دربارۀ معنای لغوی  فویل در معاجم 
عنواو نموناه، در کتاب العین از متقادم،  افویال باه معناای  رنااایر، مرج  و سااارانجاام آماده اسااات. باه

ل، یالتفّول و التفو»نونه آمده است: های لغوی، این رین معجمقدیمیق( از 175)خلیل فراهیدی بناحمد
ل و  فویل،  رناایر کالمی ایاو غیصااح إال ببیه و ال ی کتل  معان یر الکالم الذی رناا ساات که ر لرظه   فوُّ

، 3ق:  1123)فراهیدی، « ناات.یگر ممکن نیاو آو جز با کالم دیو ب  ابدبااااارمی را معانی ناااااونانونی
ل»س اللغ  آورده است: ییق( در مقا332(. ابن فار  )363  . ابتدای امر، که1، دارای دو اصل است: «أو 
ل»واژه  و 

ُ
معنای عاقبت و ساارانجام ل کالم بهی. انتهای امر که  فو2ن اصاال اساات، یمعنای ابتدا، از ا، به«أ

ر ما یل  رناایالتفو»ر صااحا  آورده اساات: ق( د333(. جوهری )153، 1ق:  1121کالم... )ابن فار ، 
ییؤول الی (. راغب 1627، 1ق:  1127)جوهری،« ر ساارانجام و عاقبت شاائ اسااتیل  رناایء   فوه الشااّ
وِ »ق( در مرردات آورده اسات: 522)

 
ف ِئُل للموض  الذ یُل من األول، أیالت  َمو   یالرجوع إلی األصل و منه ال 

جوع اساات یعنی ر « أول»  المرادة منه، علما کاو أو فعال   فویل از یالغا ء إلییه و ذلك هو رّد الشاایرج  إلی
تی اساات یء به غال(، برنرداندو شاایینردد و آو ) فوبه اصاال و موئل جایگاهی اساات که  فویل به آو برمی

 (.33ق: 1112)راغب، « که از آو اراده شده است، چه قول باشد و چه فعل.
الوه بر معانی قبلی ) رناایر، مرج  و ساارانجام(، یک معنای دیگر نیز در معاجم قروو هرتم به بعد ع 

و المراد بالتفویل نقل هاهر »آورده اسااات:  هق( در النهای626عنواو نمونه، ابن اثیر )ههور کرده اسااات  به
 اللر  عن وضاعه األصلی إلی ما یحتا  إلی دلیل لواله ما  ر  هاهر اللر   مراد از  فویل، برنرداندو هاهر
لر  از معنای اصاالی اساات، به معنایی که دلیلی بر آو قائم اساات که انر آو دلیل نباشااد، نباید از معنای 
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(. در واق  در معاجم قرو هرتم به بعد  عری  32، 1ش:  1367)ابن اثیر، « هاهری لر  دسااات کشاااید.
ده اسااات شااالی اضاااافه، بر  عاری  قب« فویل به معنای انتقال از معنای هاهری لر  به معنای غیر هاهر»

 (.23-23: 1376)برای اوالع از سیر  حول معنای  فویل، نک: شاکر، 

 معنای اصطالحی 1-6

های نونانونی وجود دارد که با  وجه به رویکرِد خاص مرناارین اعم از در ار باط با اصااطال   فویل، دیدناه
ها در پرداختن به همۀ دیدناهنرفته اسااات. ازآنجاکه محادثین، اصاااولیوو، فیلناااوفاو، عرفا و...شاااکل

ها که باعث روشاان شدو زمینۀ  رین آوچارچوب  حقیق حاضار نینات، در این بکش به برخی از مشاهور
های مکتل   فویلی اثرنذار نردد. بر اسااا  مبانی اصاالی که در وضاا  دیدناهشااود، اشاااره میبحث می

ل از  فوی»که اساااتکه مبنای اصااالی آو، این اناد، دو رویکرد مطر  وجود دارد  یکی رویکرد معناانرابوده
،  فکید « فویل امری عینی و خارجی اساات»نرا که بر این مبنا که و دیگری رویکرد عینی« مقولۀ معناساات

 دارد.
مبنای اصالی رویکرد معنانرا این اسات که  فویل از جنس لر  و از مقولۀ معنا و مرهوم اساات. در سیر 

از  فویل  مقصود»این رویکرد مشاهور شاده است  یکی دیدناهی که ادعا دارد  اریکی  فویل دو دیدناه ذیل 
داند. در مورد می« معنای خالو هاهر لر »و دیگری دیدناهی که مراد از  فویل را « هماو  رنااایر اسااات

هایی در دساات اساات که نشاااو ، نزارش«مقصااود از  فویل هماو  رناایر اساات»دیدناهی که ادعا دارد 
 شدند )برای فهرست  رصیلی از اینق  فویل و  رنایر مترادو انگاشته می3نکنات سادۀ  دهد  ا نیمهمی

، ازجملۀ مشاهور رین « فویل به معنای خالِو هاهر(. »376، « فویل»ش: ذیل 1367آثار، نک: پاکتهی، 
شاره شد. اها دربارۀ  فویل اسات. در بکش قبل ) فویل در لغت( به سیر ورود این معنا به معانی  فویل دیدناه

محض شااانیدو شاااده اسااات که بههای اخیر مطر ای بین میاو محافل علمی در دههنونهاین دیدناه به
، « فویل»ش: ذیل 1367نیرد همین معناسااات )نک: پاکتهی، واژۀ  افویل اولین ذهنیتی که شاااکل می

371.) 
د. ذیل دانرجی مینرا این اسااات کاه  افویال را امری عینی و واقعیتی خامبناای اصااالی رویکرد عینی

نرا دو دیدناه مشااهور به وجود آمده اساات که به نام صاااحباو آو معروو شااده اساات  یکی رویکرد عینی
 هش( )برای  رصاایل بحث، نک: دایر 1362ق( و دیگری دیدناه عالمه وباوبایی )727 یمیه )دیدناه ابن

 یمیه در بیاو نظریۀ ن(. اب135ش: 1333  حیادری، 123-37ش: 1332المعاارو قرآو کریم، شااااکر، 
خویش نرته اسات که کالم خخدا در قرآو  بر دو قنام اسات: انشااء و إخبار. مراد از انشاء، اوامر و نواهی 
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ها داننااته و در مورد  فویل إخبار، آو را خداوند اساات، او عمل به اوامر و نواهی خداوند در قرآو را  فویل آو
افزاید که برخی از  فویل اخبار قرآو واق  شااده اساات، مانند آنهه داند. وی میحقیقت خارجِی مکبّر به می

دهد  و برخی از آو بعدًا به وقوع خواهد پیوست، مانند آنهه قرآو از احوال قرآو از امتهای پیشاین خبر می
 یمیه،  فویل به معنای خالو هاهر را قبول ندارد دهد. ابنقیامت و بعث و حناب و بهشت و آ ش خبر می

تقد اسات این معنا نزد سال  امت متداول نبوده، از ابداعات متفخراو است )برای  رصیل بحث، نک: و مع
(. عالمه عقیده دارد که  فویل قرآو، نه از سان  الراظ اسات و نه از سن  معانی و 23-12 ا: ابن  یمیه، بی

 که  فویل قرآو، مدلولمدلوالت الراظ، بلکه از امور خارجی و عینی اسااات. درواق  نظر ایشااااو این اسااات 
الراظ قرآو نیناات، بلکه باال ر از آو اساات که شاابکه الراظ بتواند بداو دساات پیدا کند. انر خداوند، آو 

ای از الراظ نازل کرد، به جهت آو اساات که آو را  ا حدودی به اذهاو بشاار صااورت مجموعهحقیقت را به
 (.75-35، 3ش:  1371نزدیک سازد )برای  رصیل بحث، نک: وباوبایی، 

بعاد رساااد با  حلیل برخی ابا  وجه به اختالفات موجود در معانی لغوی و اصاااطالحی  فویل به نظر می
حل  سااوی واو به فهم و کاربرد آو در عصاار نزول پی برد و از این رهگذر راهی بهالبالغه می فویل در نه 

 این اختالفات نشود.

 البالغهکاربرد واژۀ تأویل در نهج -2
ل»اژۀ  فویل از ریشااۀ و   ، 31هایالبالغه، در خطبهقنااامت از نه  3اساات و با هم خانواده هایش در « أو 

آمده اسااات. در این بکش با  حلیل  31و در حکمت  55، 13، 31های ، در نااماه135، 152، 151، 122
ل»مشاااتقاات  و 

ُ
ل و شاااود کاه چاه ار بااوی بین معاانی لغوی و اصاااطالحی واژۀ  افویا، مشاااکص می«أ

اند. در این بکش موارد ذکرشاااده، بر هاایش وجود دارد و هر کادام چاه کاربرد معنایی داشاااتهخاانوادههم
 اند.شدهارائه  1البالغه صبحی صالحاسا  ننکۀ نه 

 11خطبۀ  6-1

البالغه اسااات، به خطبه َاشااابا  معروو اسااات. خطبه با های مرصااال نه این خطباه که یکی از خطبه
مکانی زمانی و بیرسد   وصی  خداوند، بیشده و با دعای ولب رضای خدا به پایاو میخداشاناسای آغاز 

داری خلقت موجودات،  وصاای  آسااماو، فرشااتگاو، خلقت او،  وقیری بودو اسااما و صاارات او، هدو
 :استآمده« أول»شده در این خطبه است. در بکشی از آو یکی از مشتقات زمین، از جمله مطالب مطر 

                                                                        

 شده است که دلیل آن در همان قسمت آمده است. از یک نسخۀ دیگر استفاده 48فقط در نامۀ  .1
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ُموُر َعْن َمََُِّ یَک َف »...
َدَرِت اْْلُ ا صَََ َ شََْ ی ََ َو ِإَّنََّ اَف اْْلَ نََ صََْ

َ
ُئ   ِب امْلُْنََُِّ تَِ

ٍر آَ  ِة ِفْک یَاِء ِباَل َرِو یََْ
 (31)سید رضی، خطبۀ ...« َهایِإلَ 

ت او نشفت نرفته است. اوست به وجود ین باشاد در حالی که همه امور از مشیو چگونه چن 
شاااه ای بااه کااار برد...)سااایااد رضااای، انصااااریاااو، یاناادآورنااده انواع موجودات بی آنکااه 

 (.72ش:1333
کاررفته در خطبۀ فوق ار باوی با معانِی رساااد، این اسااات کاه واژۀ بهآنهاه از هااهر کالم باه نظر می

ل»اصاااطالحی  فویل ندارد و ناهر به معنای لغوی  اسااات و ار باوی با معانِی اصاااطالحی  فویل ندارد « أو 
 بکش اول  حقیق حاضر(. )برای معانی لغوی نک:

 122 خطبۀ 1-1

این خطبه بکشای از ساکناو امام پیش از جنگ نهرواو است که برای ا مام حّجت با خوار  ایراد فرموده 
و در آو واژۀ  فویل آمده اساات. امام آناو را به دو نروه حاضااراو و غایباو در صاارین  قناایم نموده  ا با هر 

ا ذکر وقای  صارین بر آناو احتجا  نمود و اشاتباهات ایشاو را  ناساب حالش ساکن نوید. ساسس بیک به
پرداخته، نوشزد نمود که  ازآو به وقای  صادر اساالم و شرایط متراوت زماو پیامبرروشان سااخت. پس

موده، ها صبر نها و مصایبتدر آو زماو بااینکه جنگ با نزدیکاو و خویشااو بود ولی اصاحاب در ساکتی
شااد  اما شاارایط فعلی متراوت اساات و برخی برادراو مناالماو ما به خطا  ر میایمانشاااو هرلحظه افزوو

اند. در خطبه آمده است که پس از پافشاری ت شدهاند و دچار انحراو، دنرنونی، شابهه و  فویل نادرسرفته
 به قرارناهشاو رفته و خطاب به جم  خوار  فرمود: خوار  در شورشگری، امام 

 ...« ِِ ْصَنْحَنا ُنَقاِتُل ِإْخَواَنَنا 
َ
ا   َ ا ِإَّنَّ  َما َرَخَل ِف  َو َلِکنَّ

َ
ْساَلِم ََع  َو اِلْعِو یِب ِمَن الزَّ یاْْلِ

ِ
ِِ َو   ْلَهِة َبا الُّا

ِو 
ْ
ِِ یََو التََّ  ا 

ِإَذا َ ِمْعنََ ٍة  ِل فََ لََ ا ِإَل اْلَلِق یَخقََْ َنا َو َنَتَدایَن ُِبَ ََ َع ا شَََ ُ ُِبَ ْكَنا یَنَنا َرِغْلَنا ِف  َ  مَی ِة ِف یُِّلا اَللَّ ْمسَََ
َ
َها َو  

ا ِسَواَها.  (173ق:  1111صالح،  ،یرض دی)س« َعمَّ

با برادراو  ن،یدر د هالیها و  فوهاا و نروذ شااابهاهزنگاارهاا، ک ی شیدایااماا امروز باا پ»... 
اسااات که در آرزوی پر شااادو  نی. چنمیاشاااده دهیکشااا نیخون کارییبه پ شیمنااالماو خو

 و میآور بداو روی می م،یابیای باساااالم  ا بهانه روهایین ۀها و فراهم آمدو بازماندشاااکاو
 (.112ش: 1371 کواه،یمعاد ،یرض دی)س.« میکنرها می راها حلراه گرید

با یادآورِی فریب خوردِو منااالماناو، در جریاِو قرآو بر نیزه کردو،  المؤمنین در این خطبه امیر
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هاهر این برنامه را ایماو ولی باونش را دشاامنی با خدا معرفی کردند. ایشاااو بر این نکته  فکید نمودند که 
 رویشاود  از ورفی  فویل را همننگ انحراو، ک نمراهی میبناا موجب هاهر امور، چهبنانده کردو به

 واند یکی و شابهه در دین قراردادند و نشااو دادند که انر  فویل به شکل صحیح صورت نگرفته باشد، می
ز ای جز نذر کردو ا واو نرت که در برخی موارد چارهاز عوامال ضااارباه زننده به دین باشاااد  بنابراین می

، ولی این نذر کردو از هاهر و رسیدو به  فویل صحیح  اب  شرایط خاصی است و به هر هاهر امور نینات
نوعی با  واو نرت این کاربرد معنایی به واو از هاهر دساات کشااید. با  وجه به موارد مذکور میعنواو نمی

« اهرخالِو ه فویل به معنای »خوانی دارد و ناهر به دیدناه رویکرد اصاااطالحی معناانرایی در  افویال هم
 است.

 151خطبۀ  6-3

 شیدهد که مراقب خوکند و به مردم هشااادار مینده را بازنو میین خطبه بکشااای از حوادث خطرنا  آیا
کند و پس از خطبه را با حمد و ثنای الهی آغاز می ها و هلم و فناادها نشوند. امام باشاند و آلوده فتنه
ها، به مردم ابنااماو عصر جاهلیت و هشدار به وقوع فتنهو بیاو وضا  ن امبر اکرمیشاهادت به نبوت پ

 آمده است:« أول»ب فتنه نراو را نکورند. در بکشی از آو یکی از مشتقات یکند که فر سرارش می
 ...« ِِ ُتوا 
بَّ ََ ِِ اْلِفْتَنِة ِعْنَد ُ ُلوِع َبِن  َو َت َوِة َو اْعِوَبا

اِب ُقْطِلَها َو ِنَها یِنَها َو ُظُهوِر َكِم ی َقَتاِم اْلِعََُّْ َو اْنِتقَََ
 ِِ  
ُ
َِ َخِف  َمَداِر َرَحاَها، َتْلَد   (151)سید رضی، خطبۀ ...« ٍة یَتُئوُ  ِإَل َفَظاَعٍة َبِل  ٍة َو یَمَداِر

 عه اش، و آشکارید آمدو ولیو در نرد و غبار هلمت شابهه و ناهمواری راه فتنه، به وقت پد 
د. آو یش ثابت بمانیش بر جاای خویایاشااادو نهاانش، و برقراری محورش، و نردش آسااا

ی که از مدار  پنهاو شاروع، و به سکتی و زشتی آشکاری منتهی می شود... )سید یهافتنه
 (.131ش: 1333رضی، انصاریاو، 

کاررفته در خطبۀ فوق ار باوی با معانِی رساااد، این اسااات کاه واژۀ بهآنهاه از هااهر کالم باه نظر می
ل»به معنای لغوی اصاااطالحی  فویل ندارد و ناهر  اسااات و ار باوی با معانِی اصاااطالحی  فویل ندارد « أو 

 )برای معانی لغوی نک: بکش اول  حقیق حاضر(.

 156خطبۀ  6-4

ق در مدینه ایراد فرمود، به 35در ابتدای سااکنرانی که اولین روزهای خالفت در سااال  المؤمنین امیر
(. در قنااامتی از آو واژۀ 273ش: 1373 حمید و  مجید خداوند متعال پرداخت )سااید رضااای، دشاااتی، 
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 اند:کاربرده و فرموده فویل را به
ِو »... 

ْ
ِد ِباَل تََ  بم َو امْلَْرُُبِب اْْلَحََ َد یََو الرَّ ِم ِل عََ ٍب َو السَََّ َ َُ ْعَ  َحَرَكٍة َو  اِلِق َل ِِبَ َراٍة َو یٍر َو اْلخَ

َ
 َل ِب 
ِ
ع

اِخ ی َل ِبَتْفِر ِی اْلَلقََِ  ٍة َو اْلَلاِئِن َل ِبَتَ َماسَََّ اِهِد َل ِِبُ ٍة َو الَََُّّ اِهِر َل ِبُر  یِق آلََ اَفٍة َو الظَّ  دی)سااا...« ٍة یْؤ َمسَََ

 (212ق: 1111صالح،  ،یرض
  یکه در رد ایگانهیاسااات، نه آو  گانهیردنار و پرورده را مرزی روشااان باشاااد. او و پرو »...  

. دابیحرکت و رنجی راه  اشیدنار یدر مرهوم آفر  آنکهیاسااات، ب دناری. آفر ردیعددها جای ن
  ماساای شاااهد اساات و ضیهاساات، بی نایابزاری شاانوا اساات و بی چشاام نشااودنی ب ضیهبی
 کواه،یمعاد ،یرضااا دی)سااا« اسااات. آشاااکار اسااات، نه به چشااام... دادوری مناااافتی جبی

 (.171ش: 1371
دربارۀ صاارات الهی اساات  امام در آو از صاارت خالقیِت  یکی از سااکناو امام علی  152خطبه 

خداوند بدوو اینکه حرکتی و رنجی به او راه یابد، ساامی  بودنش بدوو اینکه نوشاای داشااته باشااد، شاااهد 
و برخی  آنکه فاصله مکانی داشته باشدداشاته باشاد، منرک بودنش از مکلوقات بیآنکه  ما  بودنش بی

ه امام دهد کصارات دیگر یاد نموده اسات. این  وضایحا ی که در هر یک از صارات بازنو شاده، نشاو می
د. در این کندرصااادد اسااات که شااانونده را به یک حقیقتی نزدیک کند، اما عین آو حقیقت را معرفی نمی

حال، متذکر شااود که خداوند دارندۀ صاارات و، ایشاااو بر آو اساات که صاارات را بیاو کند و درعینسااکنا
یادشده، هنت ولی صرا ی همانند انناو ندارد. نویی فقط یک اشترا  اسمی میاو صرات خدا و صرات 

 ها وجود دارد.انناو
ت که صااارات الهی، در این خطباه بر آو  فکید فرموده، این اسااا یکی از نکاا ی کاه اماام علی 

عالم عین،  ها در واو برای آوای هنتند که نمینونهدیگر صارات الهی بهعبارتعینیِت خارجی ندارند. به
نیز به همین دلیل است   فویل «  فویل عدد»به  رساد، اشارۀ امام علی معادلی متصاور شاد. به نظر می

االحد بال  فویل »فرموده  ه باشااد. وقتی امام م ابۀ عدد در عالم عین، وجود داشااتعدد یعنی چیزی به
ی کنند ولیعنی خداوند احدی اساات که از جنس اعداد نیناات، چوو اعداد بعد از یک ادامه پیدا می« عدد

احادیات خاداوناد دومی ندارد  ا بتواو آو را در ردی  اعداد قرارداد و شااامارش کرد. بنابر آنهه نرته شاااد 
است که به نوعی « عینیت خارجی پیدا کردو»به معنای  این ساکن امام   واو نرت، واژۀ  فویل درمی

 خوانی دارد و ناهر به دیدناه ابن  یمیه است.نرایی در  فویل همبا رویکرد اصطالحی عینی
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 115خطبۀ  6-5

، در ادامه به هدو امبر اکرمین خطبه نکنااات حمد و ثنای پروردنار، ساااسس شاااهادت به نبوت پیدر ا
انناااو و نهایتًا پندهایی درباره  قوا و آماده شاادو برای ساارر آخرت و حضااور در دادناه عدل الهی نش یآفر 

 آمده است:« أول»آمده است. در بکشی از آو یکی از مشتقات 
وصََِ »... 
ُ
ُكوا ی   َماُم َو اْلِقَواُم، َفَتَمسَََّ ا الزم َ ََّ ، َفِإ ِ ِ ِبَتْقَوی اَللَّ َااِئِقَها َو اْعَت ُکْم ِعَلاَر اَللَّ َ ُموا ِبَحَقاِئِقَها، ُبِ قََِ

ْرِن َو َمَناِنِ  اْلِعزم  َعة َو َمَعاِقِل اْلحِ ْوَ اِن السََّ
َ
َعِة َو   ْكَناِن الدَّ

َ
... َتُؤْ  ِبُُكْ ِإَل   به )سید رضی، خط« ِِ

135) 
ات، یحرا  قوا زمام اساات و قوام یای بندناو خدا، شااما را به  قوای الهی ساارارش می کنم، ز  

د  ا شاااما را به مکانهای یق آو چنگ زنید، و به حقاییشاااه های محکم آو  مناااك جویبه ر 
 ، و حصااارهای محروظ، و منازل عّزت برساااند... )سااید رضاای، یراحت، و محل های وساا

 (.226ش: 1333انصاریاو، 
 با معانِی  کاررفته در خطبۀ فوق ار باویرساااد، این اسااات کاه واژۀ بهآنهاه از هااهر کالم باه نظر می

ل»اصاااطالحی  فویل ندارد و ناهر به معنای لغوی  اسااات و ار باوی با معانِی اصاااطالحی  فویل ندارد « أو 
 )برای معانی لغوی نک: بکش اول  حقیق حاضر(.

 31نامۀ  6-2

های آو البالغه است، از وصیتدر نه   رین نامه امام این نامه که بعد از نامه به مالک اشاتر، ووالنی
موضعی در نواحی صرین( برای «)حاضرین»ق، پس از مراجعت از صرین در 33حضرت است که در سال 

(. در قنمتی از نامه، واژۀ  فویل آمده 513ش: 1373اسات )ساید رضی، دشتی، نوشاته  امام حنان 
 است:

َک ِبَتْعِل »...  ِدئََ ْبتََ
َ
ْن  
َ
اِب اِی َو   ِو  ِكتََ

ْ
لَّ َو تََ  ِ َعزَّ َو بََ ْحَکاِمِب َو َحاَلِلِب َو یَللَّ

َ
اَلِم َو   سََْ ِ اْْلِ

َراِئع ِب َو شَََ لَِ
َباِوُن َذِلَک ِبَک ِإَل َغ 

ُ
ْن ِی َحَراِمِب َل  

َ
َفْقُت   شََْ

َ
  َّ
ُ
ُُ ِف یْلَتِلَس َعَل یِه َّ ا ََ النَّ ْم َو یَک َما اْخَتَل ْهَواِِئِ

َ
ِب ِمْن  

َل الَّ  َْ ْم ِم  (335و  331ق: 1111صالح،  ،یرض دی)س...«  هِیْ اْلَتَلَس َعَل  یِذ آَراِِئِ

لش و با شاااناسااااندو آبشاااکورهای ین نکته که با آموزش کتاب خدا و  اویبر ا دیبا  فک»...  
گر یاغازم و از آو درنگذرم. از دیاحکام و مرزهای حالل و حرام، کار را ب یاسااالم و روشاانگر 

قت را از  و بسوشاااند، یها، حقشااهیو اند هاشیمردم در نرا یهااختالوسااو، نگرانم که مبادا 
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و  321ش: 1371 کواه،یمعاد ،یرضاا دی)ساا« آناو را حجاب حق شااده اساات... کهچوناو 
325.) 

 اند: در قنمتی از نامه که فرموده امام علی 
ْبَتِدَئَک ِبَتْعِل »..

َ
ْن  
َ
ِ َعزَّ َو َبلَّ ِی .َو   ِو  ِكَتاِب اَللَّ

ْ
 ،...«ِلِب یَو َت 

اند. رده علیم ذکر کعنواو امری قابلاند. از ورفی  فویل قرآو را بههقرآو را دارای  افویل معرفی نمود 
اند، عالوه بر  علیم کتاب خدا و  فویلش، شارای  اسالم و احکامش و حالل و حرامش در ادامۀ نامه فرموده

ها و با  رکر در منائلی که ا راق خواهد افتاد، از افتادو در وسایلۀ آوا بهاند  را هم به فرزندش آموزش داده
 فویل را امری   واو نرت، امام علی دیگر میعبارتدام شااابهاات و آرای مکتل  در امااو بااشاااد. به

ن خطبه یاند که یکی از وسااایل محقق کردو احکام الهی اساات. نهایتًا از واژۀ  فویل در ا علیم داننااتهقابل
ز پذیر اسااات ولی معنای شااارافی ااند که قرآو  فویل واو فهمیاد کاه ایشااااو قاائل به این مطلب بودهمی

 آید.چینتی و چگونگی  فویل به دست نمی

 44نامۀ  6-7 

 اند:به معاویه نوشته ق در صرین33این نامه را در ماه صرر سال  امام علی 
ْمر»... 

َ
ْقَواٌم  
َ
ْ َو َقْد َراَم   ْكَذََبُ

َ
ِ َف   اَللَّ
َ
ْوا ََع َد َعاِقَلَة َفاْحَذْر ْیمًا یْغَتِلُط ِفیِب  ًا ِبَغِی اْلَحقم َفَت َولَّ ُْحَ

َ
 َمْن  

ْمَكَن 
َ
اِذْبُب َو َقْد َرَعْوَتَنا ِإَل ُحُْكِ اْلُقْرآِن َو َلْسَت ِم  َعَمِلِب َو یْنَدُم َمْن  

یَطاَن ِمْن ِقیاِرِه َفَِّلْ یجَ ْهِلِب ْن الََُّّ
َ
  

اَلم ِب َو السَََّ ِِ ُحْکمَِ ا اْلُقْرآَن 
َبْلنََ
َ
ا   ا َو َلِکنََّ َبْلنََ

َ
ا ِإیَاَك   نََ  ،یعطارد ،یرضااا دی)سااا.« َو َلسََْ

 (363ش: 1372
ل یی نلهیل بر خدا را وسیانی را هدو نرفتند و  اویناحق جر به ییهاز نروهیش از  و نیپ»...  

کرد زنهار از روزی که در آو هر که فرجام کارش  باداو کردناد، اما خدا دروغشااااو را افشاااا
طانی سااسرده، با او یش را به شاایکه زمام خورد اما آوینسااتوده باشااد، مورد رشااك قرار می

 هرچند که خود ،یخوانیشااود.  و ما را به داوری قرآو فرامماو مییباشااد، پشاا کتهیاویدرن
 ،یرضااا دی)سااا« م.یده بت میاهال آو نبااشااای و ما نه  و را که داوری قرآو را پاسااا  م

 (.313ش: 1371 کواه،یمعاد
جای هاا باهکاه در برخی نناااکاهدر این نااماه وجود دارد  اول این« فتافّولوا»مورد واژۀ  در دو نکتاه

ه صاابحی البالغد و نه یالبالغه ابن ابی الحدعنواو نمونه در شار  نه آمده اسات  به« فتفّلوا»، «فتفّولوا»
  سید رضی، صالح، 12، 17ق:  1121د، یالحدعنی سونند خوردند )ابن أبییآمده است، « فتفّلوا»صالح، 
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و  معنای  فویل کردو را به« فتفّولوا»البالغه های فارسای و شرو  نه  ب  آو در  رجمه(. به132ق: 1111
 اند.هرا به معنای سونند خوردو،  رجمه شد« فتفّلوا»

ل»که نکتۀ دیگر این ل» که در موارد قبلیبه باب  رّعل رفته اساات، درصااور ی« فتفّولوا»در « أو  به « أو 
، جام  افزارهای جام  االحادیث، این واژه در نرم« فّول»باب  رعیل رفته اساات. برای  دقیق کاربرد معنایِی 

های آو خانوادهمشکص شد که این واژه و هم التراسایر، مشاکوة االنوار و مکتب  الشاامل  جنتجو شده و
کرات در متوو متقدم و متفخر ذکرشاااده اسااات و معمواًل کاربرد و... به«  فّولنا»، « فّولت»، «فتفّولوا»نظیر، 

ی و با عنواو یک مشااتر  لرظیکنااانی با واژۀ  فویل دارد. الزم به ذکر اساات که واژۀ  فویل در این متوو به
آید. ازآنجاکه حناااب می ب  آو واژۀ  فّول نیز یک مشااتر  لرظی بهاررفته اساات که بهکمعانی مکتلری به

دی شود. خلیل بن فراهیذکر  مامی این متوو در چارچوب  حقیق حاضار نینات، به برخی از آو اشاره می
ل»ق( ذیل 175) (. 363، 3ق:  1123معنا معرفی کرده اسااات )ر : فراهیدی، ،  فویل و  فّول را هم«أو 

 یف و»... ق( برای نشااو دادو معنای یکناو  فویل و  فّول شواهد روایی ذکر کرده است: 711منظور )ابن
َرر  یقال: قلت لُعروة ما باُل عائشااَ  ُ ِتمُّ ف یث الزهر یحد َل ع  یعنیالناا  و 

َ
َلت کما َ ف و 

َ
ماُو. الصااالة؟ قال: َ ف

وِ 
 
راد بَتف

َ
َ م   یل ع ماو ما رو یأ

َ
نه أ

َ
(. ابن 33، 11ق:  1111)ابن منظور، ...« الح  یالصاااالة بمک  ف عنه أ

ل»ق( نیز عالوه بر معانی که ذیل 335فار  )  معنایرا هم«  فّول»آورده اساات، با اسااتناد به شااعری « أو 
ل  َه »ه و ذلك قوله  عالی: یُؤوُل إلیل الکالم و هو عاقبُتُه و ما یو من هذا الباب  فو»...  فویل شامرده است: 

وِ ی
 
ُظُروَو ِإال  َ ف ُل ها کعلی آو»ه فی وقت بع هم و نشاورهم  و قال األعشای: یُؤول إلیقول: ما ی« َلهُ ین  وُّ

َ
اَنت   ف

قاِب ففصحبا ِعیِّ الناِّ ُل ِرب  وُّ
َ
ها  ف ، 1ق:  1121)ابن فار ، « ُؤوُل ید مرجَعه و عاقبَته. و ذلك ِمن  آل یر ی« ُحبِّ

کاربرده اساات )نک: وبری، جای هم بهو  فّول را به 1دفعات  فویلرش بهق( در  رناای312(. وبری )162
ق( نیز در چند قنااامت از االمالی،  فویل و  فّول را در یک معنا 136الهدی )ق: ساااراسااار اثر(، علم1112

ل  »...عنواو نموناه: برده اسااات، باهکاارباه و  یهاَ
َ
ُظُروَو ِإال  أ  ِ یان 

 
ُه فِ یف َمالِئَکُ   ُهَلٍل  یُهُم اللا  َغماِم َو ال  ِمَن ال 

ال  ی، اّلذهیس بجناام و اسااتحال  االنتقال علی( و البّد م  وضااو  األدل  علی أو الّله  عالی ل212)البقرة،
و بعد. و ل أیح ألراهها  قرب التفویه صر یقتضایجوز إال علی األجناام من  فّول هذه الظواهر و العدول عما ی

 (.333، 2م:  1333)علم الهدی، « ضّر ذلك م  التمنك باألدل ...یل جمل  لم یلو جهلنا العلم بالتفو
در به کار بردو واژۀ   واو نرت که احتمااًل مقصاااود امام علی با  وجه به شاااواهد ذکرشاااده، می

                                                                        

 الزم به ذکر است که منظور طبری از تأویل، تفسیر )به معنای امروزی( است. .1
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 واو هماو معنای  فویل اساات و منظور از  فّول بر خدا در این نامه، نوعی مجاز اساات  یعنی نمی« فتفّولوا»
خدا را  فویل کرد، بلکه منظور  فویل کردو آیات و دساتورات الهی برای رسایدو به مقاصد شکصی است و 

ین  واو نرت ابه معاویه دربارۀ ساارانجام چنین کاری هشاادار داده اساات. بنابر آنهه ذکر شااد می امام 
 فویل به » و ناهر به دیدناهخوانی دارد کاربرد معنایی به نوعی با رویکرد اصااطالحی معنانرایی در  فویل هم

 است.« معنای خالِو هاهر

 55نامۀ  -6

البالغه اسااات  نه  55اند، نامۀ باه  افویل قرآو کریم  صاااریح نموده المؤمنین مورد دیگری کاه امیر
 اند:ق پیش از نبرد صرین نوشته37به معاویه در سال  ای که امام علی نامه

 ...« ُ ِد اْبَتاَلیِن اَللَّ َدْوَت َو قََ  اآْلَخِر َفعََ
َ
ًة ََع ا ُ جََّ َدنََ حََ

َ
َل   عََ َک َو اْبَتاَلَك ِب َفجَ    بَِ

َ
ْنیا  ََ َلِب ََع [ الدا

ُب ِبتَ ویَل اْلُقْرآِن ََو َ َلْلَنِ   ْلتََ ایِن َو ََعقَََ ِن یَِدی َو َل ِلسَََ ْ َتجْ َِ ا  َ ْهُل [ َفَطَلْلَنِ  ِبَِ
َ
ْنَت َو  
َ
ُب   یتََ [ َعقَََ

اِم ِب َو  َب  الَُّّ لَّ
َ
 ( 116ق:  1111صالح،  ،یدرضی)س« ...َعامِلُُكْم َباِهَلُکْم َو َقاِئُمُكْم َقاِعَدُ ْ   

گری یماو را بر دکییی آزموو نهاده است پس نك خداوند مرا با  و و  و را با من به بو هی...ا 
ا همکاری و بل قرآو پرداختی یبه  او وسااتیا دیی دنزهیحجت ساااخته اساات. آنگاه  و با انگ

ن ک  راهه، یاهال شاااام، باه آنهاه دسااات و زباانم به آو آلوده نبود، مرا متهم کردی و در ا
ناهاو را و به پا خاساااتگانتاو، نشاااناااتگاو را برانگ  ،یرضااا دیکتند... )سااایعالمانتاو، ناآ

 (.363ش:1371 کواه،یمعاد
اند که معاویه برای رسااایدو به دنیا با ایشااااو دشااامنی کرده و بیاو کرده در این نامه، امام علی 

قرآو کریم را به سود خود  فویل کرده است  یعنی از هاهر آیات نذشته است و معنایی غیر هاهر که به نر  
معاویه به اهل شااام »البالغه آمده اساات: خودش بوده، برای آیه ارائه داده اساات. در یکی از شاارو  نه 

 فرموده: 33آیۀ  17نرت: من متصّدی امر ع ماو هنتم و خداوند در قرآو کریم سورۀ یم
 «َو َمْن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد َبَعْلنا ِلَوِلیِب ُسْلطانًا » 

کناای که به سااتم و ناحق کشااته شااود ما ولی و وارث او را مناالط نردانیدیم  ا کشاانده را به 
 (.1233، 5ش:  1373االسالم، ض)فی« قصاص رسانده از او انتقام کشد.

 ر یب معاویه به بهانۀ خونکواهی ع ماو، به  فویل باول اقدام کرده و آیه را بر وبق خواساات و اینبه 
اربرد  واو نرت این کاهداو خویش  فویل کرده  ا به مقاصاااد خویش دسااات یابد. بنابر آنهه ذکر شاااد می
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یل به معنای  فو»خوانی دارد و ناهر به دیدناه ی در  فویل هممعنایی به نوعی با رویکرد اصااطالحی معنانرای
 است.« خالِو هاهر

 31حکمت  6-1

اند  دریکی از ساکناو خویش به  وصی  ایماو پرداخته و برای آو چهار ستوو معرفی کرده امام علی 
ه ها ارائوساااسس هرکدام از این چهار ساااتوو را به چهار نونۀ دیگر منشاااعب نموده و  وضااایحا ی برای آ

 حقیق  اند که مدنظرکاربردهرا به«  فّول»، واژۀ «یقین»اند. در یک قنمت از سکنانشاو در  وضیح فرموده
 به این قرار است: 31حاضر است. قنمتی از حکمت 

ِة ُی ِق یَو الْ »...  ْکمََ ِ  اْلحِ وا
َ
ِة َو تََ  َرِة اْلِفْطنََ  َتْلقََِ

َ
ٍب ََع عََ  شََُ

ِ
ْرَبع
َ
  
َ
ا ََع ِة َو َمْوِعَظِة اْلِع  ِمْنهََ نَّ ة َو سََُ َ ْْ

لِ  وَّ  (173ق: 1111صالح،  ،یرض دی)س...« َی اْْلَ
دو به حقائق، عبرت یرکی، رساااینا شااادو در ز یها بر چهار نونه اسااات: بن از آویقیو »...  

، 6ش:  1373االساااالم،  ضیف ،یرضااا دی)سااا« او...ینیشااایگراو، روش پینرفتن از د
1121.) 

ل»در حکمت فوق،  و 
َ
ل رفته اسات و در  حلیل نامۀ « أ مشااکص شااد که این کاربرد در زباو  13به باب  رعُّ

  اما برآیند نهایی این اساات که هاهرًا  فکید امام عرب مرسااوم اساات و کاربرد آو و باب  رعیل  راو ی ندارد
  ل»در این حکمت،  فُول ناهر به معنای لغوی ارد  فویل ند اسااات و ار باوی با معانِی اصاااطالحی« أو 

 )برای معانی لغوی نک: بکش اول  حقیق حاضر(.
ل» واو نرت که مشاااتقات البالغه، میبنادی کاربرد واژۀ  فویل در نه در جم  و  در معنای لغوی« أو 

 135و خطبۀ 151، خطبۀ 31، خطبۀ 31اند. آنهه مشاااکص اسااات در حکمت اصاااطالحی باه کار رفته
ل»معناای لغوی  هااای  واو ار بااوی بااا برخی کااربردکاااررفتاه اسااات و در ساااایر موارد ماذکور میباه« أو 

که البالغه متذکر چند مطلب اسااات  اول ایناصاااطالحی  افویال برقرار کرد. واژنااو  فویل و  فّول در نه 
 فویل به معنای » واند به نوعی ناهر به دیدناه  واند حق یا باول ا راق بیرتد که این موضاااوع می افویل می

عینیت خارجی نینااتند و مشااکص که صاارات الهی دارای  فویل به معنای باشااد. دوم این« خالِو هاهر
ارای که قرآو کریم داساات. سااوم این« عینیت خارجی پیدا کردو»شااد، یکی از معانی اصااطالحی  فویل 

ی های در اماو بودو از شااابهات معرف علیم اسااات. چهارم  فویل یکی از وسااایله فویل و  فویل آو نیز قابل
واو با کمک نرفتن از  فویل صااحیح، مقام عمل به  شااده، یعنی در کنار یادنیرِی سااائر احکام اسااالم، می

 واو البالغه نمیدر نه  احکام الهی را  شااکیص داد. نهایتًا باید اذعاو داشاات که از کالم امام علی 
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 واند یعنواو مشااتر  معنوی اساات که مبه  رجیح یا  فیید دیدناه خاصاای رسااید و  فویل در کالم ایشاااو به
 ها باشد.همحتمل بر هر یک از دیدنا

 البالغهآگاهان به تأویل در نهج -3
ناهاو به  فویل اسااات. بحث دراین  نه دارد و از ای دیریباره پیشاااینهاز دیگر ابعااد  فویل مباحث مر بط به آ

، 1ق:  1121نظرهایی دربارۀ آو وجود دارد )برای  رصااایل بحث نک: سااایووی، عصااار نزول اختالو
 عمراو است:(. منشف این اختالفات فهم های مکتل  از آیه هرتم سورۀ آل531-533

نَزَ  َعَل ُه 
َ
ِذی   ُب َءایََو الََّ اَب ِمنَْ ا یَک اْلِکتََ مَّ

َ
اٌت َف  اُِبَ َخُر ُمَتَََُّ

ُ
ما اْلِکَتاِب َو  

ُ
اٌت ُمحَکَماٌت ُهنَّ  

ِذ  ْ َن یالََّ ِِ ُقُلوَِبِ ِو ی ٌ  َف یَن 
ْ
اَء تََ  ِة َو اْبِتغََ اَء اْلِفْتنََ ُب اْبِتغََ َب ِمنَْ ابََ َََ ا سََ ِلُعوَن مََ ا ینَّ ِب َو مََ  یلَِ

ْ
ُ َو یِو ْعَِّلُ َت  َلُب ِإلَّ اَللَّ

ِِ اْلِعِّْلِ  وَن 
اِجخُ ا َو َما ی الرَّ َ ْن ِعنِد َرِبم ا ِبِب كُل مم ْلَلاِب یُقوُلوَن َءاَمنَّ ْوُلوْا اْْلَ

ُ
ُ ِإلَّ   ركَّ  (7عمراو، آل) ذَّ

ح و یات محکم خصر یای از آو، آ  را بر  و فرو فرستاد. پارهن کتاب خقرآویاوسات کنی که ا 
   اما رندیپذلیاند خکه  فوگر متشابهاتی  دایاند  و خپارهها اسا  کتاباسات. آو  روشان

د ، دلکواه خول آو خبهیی و ولب  فویجوانحراو است برای فتنه شااویهاکناانی که در دل
داراو در دانش کنااای شاااهیلش را جز خدا و ر یکنناد، باآنکه  فوروی مییآو پ شااااباهاز مت
  از م، همه خچه محکم و چه متشاااابهیماو آوردیما بداو ا»ند: ینو  میکهداند. خآناو نمی

 (.52ق:  1113شود )فوالدوند، و جز خردمنداو کنی متذکر نمی« جانب پروردنار ماست
وِ یَو َما »در « واو»فوق، نوع  یۀاز اختالفات در آ یکی

 
َلُم َ ف ِعل  یع  ُکوَو فِی ال  اسااِ ُه َو الر  اساات. « ِم َلُه ِإال  الل 

 لیاز  فو زی ب  آو معتقادند که عالوه بر خداوند، راساااکاو در علم نو باه داننادیرا عااوراه م« واو» یبرخ
ناه هنااتند. نروه در  ها معتقدند راسااکاوآو تیو اک ر  دانندیم هیاسااتُناف را« واو» گرید یمتشااابهات آ

ناه ن لیعلم باه  فو  یگاه کلدو ن نیعلم مکتص به خداوند اسااات. با  وجه به ا نیو ا ناااتندیمتشاااابهات آ
اثبات نظر خود مطر   یخود را برا لینرفتاه اسااات و هرکدام دال شاااکال ناهیزم نیدر ا یمکتلر اتیانظر 

 (.372-362ش: 1333 او،یبحث نک: ناصح لی رص ی)برا کنندیم
تناد اساا کنند،یم اویعمراو بهرتم سااوره آل یۀدر آ« واو»که ورفداراِو عاوره بودو  یلیدال  ازجمله

 شاادهحینزد آو بزرنواراو  صاار  لیبه علم  فو اتیروا نیاساات  در ا نهیزم نیدر ا نیاز معصااوم یا یبه روا
 اند از:عبارت اتیروا نیاست. چند نمونه از ا

 : نیرالمؤمنی( قال امال 
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ویِن ».  لَُ ِِ  ..َو سَََ  
ِإنَّ ُقْرآِن، فََ ِن الَْ لم ََش اَن یاْلُقْرآِن َب  عََ لِ یٍء َو ِف كَُ وَّ َن، َو ِإنَّ ی َو اآْلِخِر َی ِب ِعِّْلُ اْْلَ

 ْ َِ اًل. یَاْلُقْرآَن  ٍل َمقََ ائَِ ِو یَو ما »َدْع ِلقََ
ْ
ِِ یْعَِّلُ َت  وَن 

خُ اجََِ ُ َو الرَّ  اَللَّ
وا ی( لَ 7ان، )آ  عمر« اْلِعِّْلِ  َلُب ِإلَّ سََُ

ُب  ْعَلمََ
َ
  ، ْ ِ ِمْمُ وُ  اَللَّ ٍد، َرسََُ احَِ َ ُ ِإ ُبِ َمِن یاَللَّ ُ َعَل یاُه َفَعلَّ ی اَللَّ لَّ ِ صَََ وُ  اَللَّ َّ یِب َرسََُ

ُ
ِِ ی َل ِب َو آِلِب، َّ  َزاُ  

 (.311، 2ق:  1125 ،ی)هالل...« اَمة یِم اْلِق ْی َعِقِلَنا ِإَل 
 : امیرالمؤمنین( قال ب

ْهِل اْلِعِّْلِ »... 
َ
ْمِرِه ِمْن  

َ
َّ َبَی َمَحلَّ ُوَلِة  

ُ
سََُ »ِبت ویل ِكَتاِبِب َفَقاَ  َعزَّ َو َبلَّ َّ وُه ِإَل الرَّ  وِ  َو ِإلَو َلْو َررا

 ْ ُب ِمْمُ َتْنِلُطونََ ِذیَن یَََْ ُب الََّ ْ َلَعِلمََ ْمِر ِمْمُ وِل اْْلَ
ُ
ُِ َعْن 38)النسَََاء، «   ا

ٍد ِمَن النََّ حََ
َ
لا   َز كَُ جَ
َُ
(، َو 

اِبِب َغَیُمْ ِْلَ  ِة تَ ویَل ِكتََ ْنِزیِل َقاَ  اَللَمْعِرفََ  ت ویل التَّ
َ
ُمووُنَن ََع

ْ
ِِ اْلِعِّْلِ امْلَ  وَن 

خُ اجََِ ْ ُمُ الرَّ ُ
 َتَعاَل هَّنَّ

ِِ اْلِعِّْلِ » وَن 
خُ اجََِ ُ َو الرَّ  اَللَّ

َِّلُ تَ ویَلَُب ِإلَّ ق: 1132 ،یالهااد )علم(...« 7)آل عمراو،  «َو مَا یَعَْ
127.) 

بِ  
َ
ِه  ی( َعن  أ ِد الل  اَل: َعب 

َ
 ق

 « ِِ وَن 
اِجخُ ِو  َنْحُن الرَّ

ْ
 (.213، 1ق:  1127 ،ینی)کل« َلُب یاْلِعِّْلِ َو َنْحُن َنْعَِّلُ َت 

َحِدِهَما د
َ
ِه َعز  َو َجل   یفِ  ( َعن  أ ِل الل  و 

َ
 :ق

ِو یَو ما » 
ْ
ِِ یْعَِّلُ َت  وَن 

خُ اجَِ ُ َو الرَّ  اَللَّ
ِ 7)آ  عمران، « اْلِعِّْلِ  َلُب ِإلَّ وُ  اَللَّ خِ   (، َفَرسََُ اجََِ ُل الرَّ

ْفضَََ
َ
 َی  

ُ َعزَّ َو َبلَّ ََجِ  ِِ  َمُب اَللَّ
ْنَزَ  َعَل یاْلِعِّْلِ َقْد َعلَّ

َ
ْنِز یَع َما   ِو یِب ِمَن التَّ

ْ
ُ یِل َو التَّ  ئًا یِب َش یْنِزَ  َعَل ی لِ ِل َو َما اَکَن اَللَّ

 ْ ِو یَِ
ْ
ْمُب َت  ْوِص یَعلم

َ
ُب یاُؤُه ِمْن َبْعَِدِ یَلُب َو    ... )هماو(.ْعَلُموَنُب ُكلَّ

بِ ه
َ
ِه  ی( َعن  أ ِد الل  اَل: َعب 

َ
 ق

 « ِِ وَن 
اِجخُ ِم  الرَّ

َ
  ، ُة ِمْن َبْعَِدِ َی  امْلُْؤِمِن ُی اْلِعِّْلِ ِئمَّ

 )هماو(.«  َو اْْلَ

فوق  تیها با مضااموو روااز آو یکیوجود دارد که   یالبالغه دو مورد از سااکناو امام علنه  در
دارد، در  یخوانفوق هم اتیها اسااات. مورد اول که با رواهااهرًا در  عاارض باا آو یگر یدارد و د یخوانهم

از  یاو ائمه شااااویاند که راساااکاو در علم اکرده اویب  یالبالغه اسااات که امام عل، نه 111 ۀخطب
 هنتند: شیقر 

« ... 
َ
ِذ ی  ِِ َن یَن الَّ وَن 

خُ اجَِ ُ الرَّ ُ
هَّنَّ
َ
ُ یًا َعَل یاْلِعِّْلِ ُروَنَنا َكِذبًا َو َبْغ  َنَعُموا   ْن َرَفَعَنا اَللَّ

َ
ْعَطاَنا َنا  

َ
َعُهْم َو   َْ  َو َو

ا  ْخَرَبُهْم ِِبَ
َ
ْرَخَلَنا َو  

َ
ْم َو   َدی َو ی َو َحَرَِمُ َتْعَطی اْلُ َة ِمْن ُقَر ی ََْ ِئمَّ َلی اْلَعَمی ِإنَّ اْْلَ َججْ ِِ یََْ  ٍش ُغِرُسوا 

ُلُ  اْلُوَلُة ِمْن َغ   ِسَواُمْ َو َل ََتْ
َ
ُلُ  ََع  ...«  ِم ِی َهَذا اْلَلْطِن ِمْن َهاِشٍم َل ََتْ
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 (221ق: 1111صالح،  ،یرض دی)س
ن اّدعا را یباشااند نه ما؟ که ااو علم قرآو آناو میی...کجا هناتند کناانی که پنداشااتند دانا 

را باال آورد و  امبریت پیبسااتمکاری بر ضااّد ما روا داشااتند، خدا ما اهلبر أسااا  درو  و 
م یهاا را محروم سااااخاات، مااا را در حر آنااو را پنااات و خوار کرد، باه ماا عطااا فرمود و آو

ند و یپوی ما مییت را با راهنمایش داخال و آنااو را خاار  کرد، که راه هدایخو ایهانعمات
 که بوده شیقر  از همه( نانهند. همانا اماماو )دوازدهیجوهای کور را از ما میروشااانی دل

 و نتین گراوید خور در امامت و تیوال  مقام اند،کاشاته هاشام بنی خانداو در را آو درخت
 (.265ش: 1373 ،یدشت ،یرض دینتگی آو را ندارند... )سیشا داری،زمام اویمدع گرید

شده در این زمینه مکالرتی ندارد، محل بح ی هم که ساکن فوق با ساایر روایات مطر به دلیل این
ای دربارۀ  فویل دانی راساااکاو در علم وجود ندارد.  نها در آو باه وجود نیامده اسااات. در اینجا هیض نکته

خطبه،  ا  وجه به ایندرو  مدعی آو هنتند. باند و کنانی هم بهشاده اسات که کناانی راس  در علمنرته
اند و با ، خود و ائمه بعد از خود را از مصااادیق راسااکاو در علم معرفی کرده واو نرت که امام علی می

ناه به  فویل قرآو کریم « واو»عمراو و فرض عاوره بودو  وجه به آیۀ هرتم سااورۀ آل در آو، ایشاااو نیز آ
 هنتند.

البالغه است )معروو به خطبۀ اشابا ( نه  31در ابتدای خطبۀ  مورد دوم، کالمی از امام علی 
عمراو اسااات و محل به وجود آمدو در آیۀ هرتم ساااورۀ آل« واو»کاه هااهرًا  فییدی بر اساااتینافی بودو 

ش: 1333های مکتل  در این زمینه اساات )برای  رصاایل بحث ر : ناصااحیاو، نظرها و دیدناهاختالو
نقل کرد، روزی  ۀ اشابا  آمده اسات که منعدة بن صدقه از امام صادق (. در ابتدای خطب372-333

ا با چشاام ساار او را ی  کن که نوینونه  وصاانرت، خدا را آو در منااجد کوفه شااکصاای به امام علی 
 که خشمناك بود و رنگ صورت امام م، امام به خطابه برخاسات، منجد پر از مردم شد، درحالییادهید
 رمود:ر کرده بود، فیی غ

 ...« 
َ
َک اْلُقْرآُن َعَل َُّی َفاْنُظْر   اِئُل َفَما َرلَّ وِر ِهَدایا السَََّ ْئ ِِبُ َتضََِ َفِتِب َفاْئَُتَّ ِبِب َو اسََْ َفَک یِ ِب ِمْن صََِ ِب َو َما َكلَّ
ا لَ یالَََُّّ  َّ ُب ََِّ اُن ِعْلمََ
ِِ یطََ اِب َعَل  َس  ِِ یَاْلِکتََ ُب َو َل 

ِ   َک َفْرَََُْ ِة النَّ نََّ ُ  سََُ ِة الَْ ِئمََّ
َ
َاُرُه ص َو  

َ
َدی  

ِ َعَل  ِ ُسْنَحاَنُب َفِإنَّ َذِلَک ُمْنَتَهی َحقم اَللَّ اِجخِ یَفِکْل ِعْلَمُب ِإَل اَللَّ نَّ الرَّ
َ
ِِ َی َک َو اْعَِّلْ   ِذ    َن یاْلِعِّْلِ ُمُ الَّ

ُغ  ِة ُروَن الَْ ُروبََ َدِر امْلَضََْ اِم السَََا حََ جَِ
ِن اقَْ اُمْ عََ نََ غَْ

َ
ا َبِهُلوا َفْقسََِ وِب اْْلِ ی  ِة مََ

ْملََ ِب ی ِمَن اْلَغ ُه َی ْقَراُر ِبجُ
 ْ َِ اُوِ  َما  ِز َعْن َتنََ اْلَعجْ اَفُهْم بَِ اَل اْعِتَ

ُ َتعََ َدَح اَللَّ وِب َفمََ َق ِف ُطوا ِبِب ِعْلمًا َو َلَّ یحِ ی اْلَسْحجُ َعما َكُهُم التَّ  مَی ی َْرْ
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 ْ ِب ُر ی َِ َا َعْن ُكْنهَِ
ْفُهُم اْلَنحَْ ْدِر َکلم  قََ

َ
ُب ََع انََ ْنحََ ِ سََُ َة اَللَّ ْر َعَظمََ دم

َک َو َل ُفقََ  َذلَِ
َ
ْر ََع اْقَتقََِ

وخًَا فََ سََُ
اِلِک   (126ق: 1111صالح،  ،یرض دی)س...«  َی َعْقِلَک َفَتُکوَن ِمَن اْلَ

دارد، به آو او مییکننده، درسااات بنگر، آنهه را که قرآو از صااارات خدا ب...ای پرساااش 
د و دار طاو  و را به داننااتن آو وامییر و آنهه را که شاایتش بهره نینور هدا اعتماد کن و از

امده، رها ین تگریو اماماو هدا امبر یکتاب خدا آو را بر  و واجب نکرده و در ساااّنت پ
ها که در ت حّق پروردنار بر  و اسااات. بداو، آوین نهایآو را باه خادا وانذار، که ا مکن و عل

ا ر آو ر یده اساات و  رناایها پوشااها را از فرورفتن در آنهه بر آوخدا آون اسااتوارند، یعلم د
که به عجز و  رونیسااااخته اسااات و آناو را ازا ازینیدانند و از فرورفتن در اسااارار نهاو بنمی

فرمود و  شیکنند، سااتادانند اعتراو میر آو را نمییب و آنهه  رناایدر برابر غ خودنا وانی 
آنهه خدا بر آناو واجب نناااخته را راساا  بودو در علم شااناسااانده  آناو در ینگر  رك ژرو

مکن  ا از  یابیزاو عقال خودارز ین مقادار بناااناده کن! و خادا را باا میاسااات. پس باه هم
 (.157ش: 1373 ،یدشت ،یضر  دیشدناو نباشی... )س باه

« راسااکاو ۀنشااان»را  دهیمحجوب و پوشاا ِب یغ ریاقرار به جهل و اعتراو به عجز از  رناا ت،یروا نیا
 اتیااآ نوناهنیا یدر ژرفاا یرو ادهیااز ز  یخوددار  یباه معناا یسااالب یو رساااوخ در علم را مرهوم دانادیم
 راسکاو در دانش واند را مرروض نرفته« واو»عاوره بودِو  ات،یروا یاست که برخ یدر حال نی. اخواندیم

 اند.را متعّدد داننته
و عااوراه یااا « واو»در  رنااایر حرو  ت منقول از اماام علی درباارۀ حال  عاارض و جم  دو روایا

شاااود )برای  رصااایل بحث ر : هاایی وجود دارد کاه به دو مورد آو اشااااره میمناااتافنراه بودو آو، راه
راه این اسااات که به دلیل فراواو بودو روایاِت مبنی بر عاوره (. یک373-373ش: 1333نااصاااحیااو، 

، البالغه را کنار نذاشااته شااود. درنتیجهیِت نه بودو واو و منااند بودو و معتبر بودو این روایات، این روا
به همۀ  فویل و  نزیل محکم و متشاااابه  بیت پیامبربدوو هیض اختالو و  ردیدی، نرته شاااود که اهل

ناه پوشی چشم  واو از این ساکن امام علی راحتی نمیحل، آو اسات که بهاند. اشاکال این راهقرآو آ
 شود.ایت فوق دفاع کرد که در راه حل دوم به آو پرداخته می واو از متن رو کرد. بعالوه می

در خطبۀ اشبا  را به حوزۀ ممنوع شناخِت ذات  حل دوم، آو است که این روایت از امام علی راه
شااده اساات. هم از خدای متعال منحصاار و محدود کرد، همهناو که در خود روایت به این مطلب  صااریح

  که امامآید و هم اینمام  وصی  ذات خدا را ولب کرده بود( به دست میکننده )که از اپرساِش سؤال
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جهل راسااکاو در علم را به غیب محجوب، یعنی حریم ذات خدا و احیانًا بعضاای علومی که خدای متعال 
دیگر موضوع سکن امام علی عبارتبه .برای خود برنزیده است، م ل زماو وقوع قیامت، مقید کرده است

 عمراو(،  راوت دارد  موضااوع سااکن در خطبۀ اشاابا  ، آل7اشاابا  با موضااوع آیۀ  فویل ) در خطبۀ
ناهی از آو اعتراو میدربارۀ ذات و صارات باری ات کنند، کنه ذ عالی اسات و آنهه راسکاو در علم به ناآ

ناهاکند که راسکاو در علم به  فویل آیات متشخداوند )غیب محجوب( اسات  اما آیۀ  فویل بیاو می اند به آ
 ها من  شده باشد، نینت.و آیات متشابه از مصادیق غیب محجوب و اموری که انناو از فهم آو

ناهاو به  فویل  واو نرت که در نه از مطالبی که در این بکش آمد، می البالغه صاااراحتًا از اینکه آ
البالغه یکی از مصادیق راسکاو نه 111چه کناانی هناتند، سکنی به میاو نیامده است  اما در خطبۀ 

عمراو و فرض عاوره نرفتن اند و بنابر آیۀ هرتم ساااورۀ آلشااادهمعرفی بیت پیامبر اکرمدر علم، اهل
ناه به  فویل هنااتند. در خطبۀ اشاابا  هم یکی  بیت پیامبر اکرم  واو نرت اهلدر آو، می« واو» هم آ

ناهی از غیب محجوب، بیاوآوهای راساکاو در علم، اعتراو از وی نی شده است که خداوند ها به عدم آ
 این وی نِی راسکاو در علم را ستوده است.

و  اما همۀ این موارد دلیل بر این نیناات که مصااداق راسااکاو در علم، منحصاار در پیامبر اکرم
یشاااو در اند. ادرصاادد انحصااار مصااداق برای راسااکاو در علم نبوده باشااد و امام علی  بیت اهل

خداوند بندنانی دارد که به آنهه »اند که اند، به این مورداشااااره کردهای که خطاب به معاویه نوشاااتهنااماه
 اند:و برای شناخت  فویل، مصداقی معرفی نکرده« شده ایماو آورده و  فویل آو را شناختندنازل

ْنِزیِل، َو »... ِ ِعَلارًا آَمُنوا ِبالتَّ َلُهْم َفِإنَّ َلِلَّ ُ َفضََْ یِن، َو َبَی اَللَّ ِِ الدم ِِ اْلُقْرآِن َعَرُفوا الت ویل، َو َفِقُهوا   
 (  131ق: 1111)ووسی، .« ..اْلَحِکی

شااده ایماو آورده و  فویل آو را شااناختند پس همانا خداوند بندنانی دارد که به آنهه نازل»...
ی، )ووسااا« ر قرآو حکیم بیاو نمود...شااااو را دو درباره دین بینش یافتند. خداوند بر ری

 (.333، 1ش:  1333زاده، حنن
برداشاات اساات که هرکناای که ایماو به خدا بیاورد، این امکاو را دارد از روایت فوق این مطلب قابل

. بر اسا  انددست پیدا کند و مصداق خاصی برای راسکین در علم معرفی نکردهکه به شناخت  فویل هم
عنواو بیت ایشااااو بهو اهل  واو نرت که پیامبر اکرممی ر روایات معصاااومین این روایات و ساااای

اند )برای روایت بیشااتر در این زمینه، نک: ناصااحیاو، شاادهمصااداق ا م و کامل راسااکین در علم معرفی
 جزو مصادیق راسکین در علم و ، وانند با داشاتن شرایطی( و ساایر مؤمنین نیز می333-336ش: 1333
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ناهاو به  فویل باشند  ب به  برای  وضیحات دربارۀ این شرایط، نک: هماو(.) آو جزو آ
ناهاو به  فویل، می  واو نرت که راسااکین فی العلم بر اسااا  مجموع مطالب این بکش، دربارۀ آ

بر الله عط  شاده اسات ولی علم به  مام و کمال  فویل  نها مکتص خداوند است و راسکاو در علم،  نها 
ناهبه  فوی و  که مصاداق ا م و کامل راسکاو در علم پیامبر اکرماند. دیگر اینل برخی آیات قرآو کریم آ

ر علم و  وانند، مصداق راسکین دبنته به شرایطی میبیت ایشااو هناتند، لیکن ساایر مؤمنین هم، اهل
ناه به  فویل باشند.به   ب  آو آ

 الغهالبپذیری قرآن کریم در نهجمبانِی تأویل -4
ت، پذیری آو چگونه اساااپذیر هنااات و نوع  فویلدر وول  اری  اساااالم در مورد اینکه آیا قرآو کریم  فویل
یل را اند و  فوهای نادرسااات از  فویل با آو مکال اختالفا ی وجود داشاااته و دارد. برخی به دلیل اساااتراده

 ثبات نظرا شاو، از آو استراده کردندهای مکتل  برای رسایدو به اهدافشااو و ادانند که نروهابزاری می
اند شدهعنواو نمونه، خوار  اولین نروهی معرفیبناا باعث به وجود آمدو وقای  نانوار شاده است. بهو چه

ِ »ه یل آیها با  فوت رسااامی خود را اعالم کردناد  آویال قرآو کریم، موجودیاکاه باا  افو  َلِلَّ
 «ِإِن اْلُحْکُم ِإلَّ

را  ت داده است  و امام علی یدند که چرا  ن به قبول حکمیشاور  (، بر امام علی 67و 12)یوسا ، 
خلود  ره شود، کافر و عذابشیت، نناهکار خواندند و بعدًا نرتند که هر کس مر کب نناه کبیبه خاور حکم

ل یره  فودربا (. امام علی 63-62ش: 1376در آ ش جهنم اساات )برای  رصاایل بحث نک: شاااکر، 
ساااید رضااای، «)َراُد ِبَها َباِوّل...یَکِلَمُ  َحقٍّ »...البالغاه فرمودند: ، نه 12ه قرآنی، در خطباۀ یاخوار  از آ

 (.33ق: 1111صالح، 
نظور از شاااود. مالبالغه، پرداخته میپذیری قرآو کریم در نه در این بکش باه برخی از مبانی  فویل

یرد و نها شااکل میهای کلی هنااتند که  فویل بر اسااا  آوارهمبانی در  حقیق حاضاار، یک سااری نز
 پذیر است. واو نرت که قرآو کریم  فویلها میباوجود آو

 قرآن كریم دارای تأویل است. 4-1

البالغه صاااریح یا غیرصاااریح به  فویل داشاااتن قرآو کریم، اشااااره در چند قنااامت از نه  امام علی 
 31اند  مورد اول، در قنااامتی از نامۀ ویل داشاااتن قرآو کریم  صاااریح نمودهاناد. در دو مورد باه  فنموده

 اند که:اند، فرمودهخطاب به فرزندش نوشته البالغه که امام علی نه 
َک ِبَتْعِل »...  ِدئََ ْبتََ

َ
ْن  
َ
ِو ِی َو  

ْ
ِ َعزَّ َو َبلَّ َو َت  اِب اَللَّ ْحَکاِمِب َو َحاَلِلِب َو ی ِكتََ

َ
اَلِم َو   سََْ ِ اْْلِ

َراِئع  ِلِب َو شَََ
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َباِوُن َذِلَک ِبَک ِإَل َغ 
ُ
 (  331ق: 1111)سیدرضی، صالح، ...« ِه ِی َحَراِمِب َل  

و  لش و با شاناسااندو آبشکورهای اسالمین نکته که با آموزش کتاب خدا و  اوید بر ایبا  اک
اغازم و از آو درنگذرم...)سااید رضاای، یو حرام، کار را ب نری احکام و مرزهای حاللروشاان

 (.321ش: 1371معادیکواه، 
 55اند. مورد دوم، در نامۀ ایشااااو در این نااماه، باه اینکه کتاب خدا دارای  فویل اسااات،  صاااریح نموده 

ه به معاویاناد  ایشااااو در این نامه خطاب البالغاه نیز صاااراحتاًا قرآو کریم را دارای  افویال دانناااتاهنه 
 ََ َلِب  َفَعَدْوَت »... اند: فرموده

َ
ْنیا ِبت ویل اْلُقْرآِن ََع  (.116ق: 1111)سید رضی، صالح، ...« [ الدا

برداشت  وور ضمنی  فویل داشتن قرآو کریم را از سکناو امام علی واو بهدر یک مورد هم می
اند که نروهی برای رسااایدو به مقاصاااد ودهخطاب به معاویه فرم البالغاه امامنه  13کرد  در نااماۀ 

(  از هاهر امر 363ش: 1372نک: ساااید رضااای، عطاردی، ) اندخویش باه  افّول علی اللاه اقادام کرده
 واو نرت که منظور از  فویل در این سااکن،  فویل مشاکص اساات که  فّول بر خدا، نوعی مجاز اسات، می

 واو احتمال داد که قرآو کریم دارای  فویل  یب می ر اینآیاات قرآو کریم و دساااتورات الهی اسااات و باه
 است.

 قرآن كریم دارای متشابهات است. 4-6

های مکتلری دربارۀ آیات محکم و متشاااابه و مبحث  فویل عمراو، دیدناهباا  وجاه به آیۀ هرتم ساااورۀ آل
ساات. به وجود آمده اهایی هم در مورد رابطۀ بین متشااابهات و  فویل  ب  آو دیدناهنرفته اساات. بهشااکل

های عالمه وباوبایی در جلد ساااوم کتاب المیزاو فی  رنااایر القرآو، حدود شاااانزده مورد از این دیدناه
(. بر اسا  برخی نظرات  فویل ناهر 65-52، 3ش:  1371مکتل  را ذکر کرده است )نک: وباوبایی، 

، 1 ا:  اساات )نک: ماوردی، بیای برای  وجیه متشااابه به وجه صااحیح به آیات متشااابه اساات و وساایله
های مشهور که قائل است بین  فویل و متشابه رابطۀ منتقیم (. یکی از دیدناه3، 1 ا:    ووسی، بی363

ه یرود، اول در  وجل در دو جا به کار میی فو»نوید: اللاه معرفت اسااات که میآیات برقرار اسااات، دیادنااه
ن معنی  نها یل به اید باشااد.  فویا عملی که پدیدآورنده شااك و  ردیمتشااابه، اعم از کالم و سااکن متشااابه، 

« بطن»شود و ر میی عب« بطن»ات متشاابه اسات. دوم در معنی ثانوی کالم و سکن، که از آو به یخاص آ
معنی،  نیل به ایشااود و  فونرته می« ههر»ه کالم و سااکن اساات که به آو ین معنی اولیدر برابر نکناات

کیلی، )معرفت، و « د  ا هرتاد بطن.یقرآو اسات که برای قرآو هاهری است و باونی و شا اتیدربرنیرنده آ
ای رود که یکی از کاربردهالله معرفت بیاو کرده است که  فویل در دو مورد به کار می(. آیت11ش: 1371
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ربرد اول، ا فویل،  وجیه متشااابه اساات، خواه کالمی متشااابه باشااد یا عملی متشااابه  بنابراین  فویل در ک
 خاِص آیات متشابه است.

 اند:البالغه به وجود محکم و متشابه در قرآو کریم اشاره نمودهدر خطبۀ اول نه  امام علی
ُُكْ ِف »...  ُب َو ی ُکْم ُمَل ی ِكَتاَب َربم وَخُب َو ُرَخقَََ ُب َو َمْنسََُ خَ اِئَلُب َو َناجََِ ُب َو َفضَََ نًا َحاَلَلُب َو َحَراَمُب َو َفَراِئضَََ

ُب ُم  اُِبَ َلُب َو َمْحُدوَرُه َو ُمْحَکَمُب َو ُمَتَََُّ اَلُب َو ُمْرسَََ ََ ْم
َ
ُه َو   َ َْ ُب َو ِع ُب َو َعامَّ َل َعَزاِئَمُب َو َخاصَََّ رًا ََُجَ [ ُب َفسََم

َمَلُب َو ُمَل   (15ق: 1111)سید رضی، صالح، ...« نًا َغَواِمَضُب ی ُمجْ
حالل و حرام، واجب و منتحب، ناس  و  کنندهاو شاماسات، که بیاویکتاب پروردنار م»... 

د، محکم و متشاااابه یها، مطلق و مقمنناااوخ، مباا  و ممنوع، خاّص و عام، پندها و م ل
)سااید « کند...ده خود را روشاان مییهیر و نکات پیباشااد، عبارات مجمل خود را  رناامی

 (. 11ش: 1373رضی، دشتی، 
یافت  واو در با  فویل مشکص نینت.  نها می در این ساکن، منظور از محکم و متشاابه و رابطۀ آو

البالغه که نه  31در نامۀ  کاه در قرآو محکم و متشااااباه وجود دارد  اماا باا  وجاه باه فرمایش امام 
 اند: فرموده

َک ِبَتْعِل »... ِدئََ ْبتََ
َ
ْن  
َ
ِو ِی  

ْ
لَّ َو تََ  ِ َعزَّ َو بََ اِب اَللَّ  ی ِكتََ

َ
اَلِم َو   سََْ ِ اْْلِ

َراِئع ِب َو شَََ ِب َو َحاَل لَِ امَِ
ِب َو ْحکََ لَِ

َباِوُن َذِلَک ِبَک ِإَل َغ 
ُ
ْن ِی َحَراِمِب َل  

َ
َفْقُت   شََْ

َ
  َّ
ُ
ُُ ِف یْلَتِلَس َعَل یِه َّ ا ََ النَّ ْم یَک َما اْخَتَل ْهَواِِئِ

َ
ِب ِمْن  

ِذ  َل الَّ َْ ْم ِم  (، 331ق: 1111)سید رضی، صالح،  «...هِیْ اْلَتَلَس َعَل  یَو آَراِِئِ
اند  واو نرات ایشااااو  علیم کتاب خدا و  فویلش را در کنار موارد دیگر، یکی از مواردی ذکر کردهمی

ماند.  اند، در اماو واو از دچار شدو به آرای مکتل  و اموری که ملتبس و متشبه شدهوسایلۀ آو میکه به
 واو نرت، متشاابهات است، می هایی که قائل هناتند  فویل وسایلۀ  وجیهبا  وجه به این مطالب و دیدناه

ب  آو  اند، بهالبالغه به وجود محکم و متشاابه در قرآو کریم  صریح نمودهدر نه  ازآنجاکه امام علی 
ام وسااایلۀ  فویل، متشاااابهات  وجیه نردند  بنابراین چوو امنردد  ا بهپذیری قرآو کریم نیز الزم می افویل

 نردد. ب  آو نیاز به  فویل،  فیید میاست، بهوجود متشابه را  فیید نموده  علی
 قرآن كریم باطن دارد. 4-3 

های وی ه آیات قرآو کریم، سااابب به وجود آمدو دیدناهاعتقااد باه وجود هااهر و بااون در برخی امور باه
باره شاده اسات. حتی سابب به وجود آمدو مذهب باونیه شاده اسات )برای  رصیل بحث، مکتلری دراین

های مکتل  در این زمینه، با ادلۀ قرآنی، روایی و (. صااااحباو دیدناه261-223ش: 1376ر، نک: شااااک
الله معرفت ازجمله کنااانی اساات که به باون داشااتن آیات نذارند. آیتعقلی بر نظرات خویش صااحه می
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ویش خقرآو کریم و وجود رابطۀ منااتقیم بین باون و  فویل قرآو کریم معتقد اساات، ایشاااو در بیاو نظر 
ه متشاابه، اعم از کالم و سکن متشابه، یرود، اول در  وجل در دو جا به کار میی فو»نوید: دربارۀ  فویل می

در معنی  ات متشاابه است. دومین معنی  نها خاص آیل به اید باشاد.  فویآورنده شاك و  رددیا عملی که پدی
ه کالم و ین معنی اولیدر برابر نکنااات« نبط»شاااود و ر میی عب« بطن»ثانوی کالم و ساااکن، که از آو به 

رای ات قرآو اساات که بیرنده آین معنی، در برنیل به ایشااود و  فونرته می« ههر»سااکن اساات که به آو 
الله معرفت (. آیت11ش: 1371)معرفت، وکیلی، « د  ا هرتاد بطن.یقرآو هاهری اسااات و باونی و شاااا

داند که و به بطن است و همۀ قرآو کریم را دارای بطن میبیاو کرده اسات که یکی از معانی  فویل، رسید
 داند. ب  آو همۀ آیات را دارای  فویل میبه

اند. در قنااامتی از البالغه به هاهر و باون داشاااتن قرآو کریم  صاااریح کردهدر نه  امام علی
 اند:فرموده 13خطبۀ 

نِ »... 
َ
اِهُرُه   ُب َعِم ٌق َو یَو ِإنَّ اْلُقْرآَن ظََ اِ نَُ ُب َو َل َتْنَقضََِ یبََ اِئلَُ

جََ َُ ُب َو  یٌق َل َفْقَ   َُ َغَراِئلَُ  َل ُتْکَََُّ
ُلَماُت ِإلَّ ِبب  (61ق:1111)سیدرضی، صالح، ...« الظا

آور آو  مام داسااات، مطالب شاااگرتیباا و باونی ژرو و ناپیهمااناا قرآو دارای هااهری ز  
ورو نکواهد شاااد. ها بدوو قرآو برکییرد و  ار یپذاو نمییشاااود و اسااارار نهرته آو پانمی

 (. 65ش: 1373)سیدرضی، دشتی، 
الله معرفت دربارۀ ار باط میاو  فویل و بطن رساااد چنین روایاا ی ازجملاۀ مناااتندات آیتباه نظر می

 است.
ین االله معرفت دارد، روایا ی اسااات که صاااراحتًا به آیت از دیگر روایا ی که اشاااارۀ صاااریح به دیدناه

 فرمودند: است. م ل روایتی که امام علی کردهموضوع اشاره
ا ِمْن آ »  اِ ُن الَفْهُم یَمََ الَوُة َواللََ اِهُر التَّ الظََّ دٌّ َوَمْطَلٌع، فََ اِ ٌن َوحََ اِهٌر َوبََ اٍن، ظََ ُب َمعََ ا َاْرَبعََ َ ٍة ِالَّ َولََ

اُم الَحالِ  و الَحَراِم َو املَْطَلُع  دا ُهَو َاْحکََ اَواْلحََ َ ِد ُبَِ
)فیض کاااشااااانی، « . ُهَو ُمَراُر اَلِل ِمَن الَعلَْ

1115  :1 ،31) 
پاسااا   دربارۀ این حدیث پرسااایدند، امام صاااادق و هنگامی که یکی از یاراو امام صاااادق 
 دادند:

ِو یَظْهُرُه َتْنِز » 
ْ
ْ یُلُب َو َبْطُنُب َت  َِ  ...ُکْن ی ُلُب ِمْنُب َما َقْد َمَضی َو ِمْنُب َما 
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ر از هاهر،  نزیل و منظور از باون،  فویل اساات، برخی از خمصااادیق  آو نذشااته اساات و پاره منظو 
 (. 36، 1ق:  1121)صرار، « ای از خمصادیق  آو خواهد آمد...

 اند.، صراحتًا به این که بطن هماو  فویل است، اشاره نمودهدر این روایت امام صادق
فویل راهی اند  هایی که قائلداند و دیدناهرا دارای باون می نهایتًا بر اساااا  روایا ی که قرآو کریم 

 واو نرت انر قرآو کریم دارای بطن اسات پس برای رسیدو برای رسایدو به بطن قرآو کریم اسات، می
 به بطن آو، نیاز به  فویل هم وجود دارد.

 قرآن كریم وجوه گوناگونی دارد. 4-4

ا هایی با همین عنواو یعنواو نمونه، کتابمکتلری  افلی  شاااده اسااات. باهدرباارۀ وجوه قرآو کریم آثاار 
ق( و حبیش 173ق(، محمد بن حنن ابوالعزم )335عناوین مشاابه  وساط حنان بن عبدالله عناکری )

ش: 1371ق(  فلی  شااده اساات )برای  رصاایل بحث نک:  رلیناای، محقق، 623بن ابراهیم  رلیناای )
 قاو فی علوم القرآو، بح ی دربارۀ وجوه و نظایر ارائه کرده اسااات و (. سااایووی در کتاب اال 15-25، 1 

  وجوه، برای لر»نونه معرفی کرده اسااات: ضااامن بیااو برخی آراء و  افلیراات در این زمینه، وجوه را این
ام به نام   کردهیباره کتابی  فلشااود ماننِد لر  أّم  و دراینمشااترك اساات که در چند معنی اسااتعمال می

(. وی در اداماه باا بیااو 137، 1ش:  1332)سااایووی، حاائری، « االقراو فی مشاااترك القرآو. معترك
 بودو قرآو کریم را متذکر شده است: ذوجوه سکنی از امام علی

او را به نزد خوار  فرساااتاد و  والب ق عکرماه از ابن عّبا  آورده که علّی بن ابییابن ساااعاد از ور »
ها اساتدالل مکن که وجوه مکتلری دارد، مکاصامه پرداز و با قرآو برای آوها برو به ساوی آوبه: »فرمود

، من ا امیرالمؤمنینی: گری آورده که ابن عبا  نرتیو به وجه د.« ولی با سااّنت با آناو مکاصاامه کن
ناه راسااات نرتی ولی قرآو ذو وجوه : های ما نازل شاااد، فرمود رم، قرآو در خانهباه کتااب خدا از آناو آ

کواهند ری نیها مکاصمه کن که از آو نز وسیله سّنت با آوند، ولی بهینوها هم میی آوینو و میاسات، 
و  لیض دلیگر هیها به مکاصااامه پرداخت و دها رفت و با سااانت با آوساااوی آوپس ابن عبا  به. افتیا

 (.844، 1هماو،  .« )برهانی در دستشاو نماند
بیاو ذو وجوه بودو قرآو کریم مطر  کرده اساات،  را که ساایووی در سااکن فوق از امام علی 

 البالغه ثبت کرده است:، نه 77قباًل سید رضی در نامۀ 
اٌ  ُذو ُوُبوٍه َفُقوُ  َو »  اْلُقْرآِن َفِإنَّ اْلُقْرآَن َُحَّ ْمُهْم بَِ اصََِ

ِة َف ی َل ُتخََ نَّ ُهْم ِبالسََا ْ ُقوُلوَن َو َلِکْن َحاِججْ ُ ِإهَّنَّ
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ُدوا ی َلْن   (. 165ق: 1111)سید رضی، صالح، « قایَعْنَها َمحِ جِ

 ب  آو متحمل معانی قرآو کریم دارای وجوه اسااات کاه باه بر اساااا  این ساااکن اماام علی 
اند که برخی از عالم البالغه این موضوع را مطر  نموده، نه 37نردد. آو حضارت در خطبۀ نونانوو می

اناد )نک: ساااید رضااای، صاااالح، هوای نرس خویش حمال کردهنمااهاا، قرآو کریم را بر وبق نظرات و 
نیز دارد   پذیری واو نرت چوو قرآو کریم ذو وجوه اسااات پس قابلیت  فویل(  بنابراین می113ق: 1111

ل یات متشاااابه و دیگر وجوه و احتماالت او را  فویاو معنی آیزیرا در یکی از معانِی  فویل، آمده اسااات که ب
 (.173، 1ق:  1123تو  رازی، ند )نک: ابوالرینو

 قرآن كریم صامت است. 4-5

در  پاذیری قرآو کریم، اساااتنااد به ساااکنانی از امام علی هاای ورفاداراِو  افویالیکی از اساااتادالل
، 133اند. آو حضااارت در قنااامتی از خطبۀ البالغه اسااات که ایشااااو قرآو کریم را صاااامت خواندهنه 
 اند:البالغه فرمودهنه 

َذ َعَل فَ »...  خََ
َ
ِب    َخْلقَِ

َ
ِ ََع ُة اَللَّ اِ ٌق ُ جََّ ٌت نََ امَِ ُقْرآُن آِمٌر َناِبٌر َو صََََ

َن َعَل یِب ِم یالَْ اَقُهْم َو اْرَهَ  هِیْ َََ
ْنُقَسُهْم 
َ
 (265ق: 1111)سید رضی، صالح، ...«  
 ماویا و حّجت خدا بر مکلوقات اسااات. خداوند پیقرآو فرماندهی باز دارنده و سااااکتی نو 

عمل کردو به قرآو را از بندناو نرفته و آناو را در نرو دساااتورا ش قرار داده اسااات )ساااید 
 (. 353ش: 1373رضی، دشتی، 

 
مشااکص  125معنای قرار نرفتن صاارِت صااامت بودو قرآو کریم، در کنار صاارت ناوق بودو، در خطبۀ 

 نردد که آو حضرت فرمودند:می
َباَ  » ِم الرم ْ ُنَحکم َِ ا  ا ُهَو َخطٌّ َمْسُطوٌر َب ِإنَّ َ ْمَنا اْلُقْرآَن َهَذا اْلُقْرآُن ِإَّنَّ ا َحکَّ َ َت َی َو ِإَّنَّ فَّ ْنِطُق ی َل ِی  الدَّ

ا  َ اٍن َو ِإَّنَّ َباُ  یِبِلَساٍن َو َل ُبدَّ َلُب ِمْن َتْرَُجَ  (1۳0ق: 1۳1۳صالح،  ،یرض دی)س...« ْنِطُق َعْنُب الرم
زه یها بر سااار نم! )که آویانتکاب کرد« داروی»ت یم،  نها قرآو را به حکمیما افراد را داور قرار نداد 

او دو جلد پنهاو است، زباو ین قرآو، خّطی اسات نوشاته شاده که میخواساتند( اکرده و داوری آو را می
ن  وانند از آو سااکها میهمانا انناااو وازمند به کناای اساات که آو را  رجمه کند ید و نیندارد  ا سااکن نو

 (.0۸۳ش: 1۸۱۳ ،یدشت ،یرض دیند... )سیون
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ساااکن  میاند که قرآو کر مطلب را متذکر شاااده نیهم گریالبالغه بار د، نه 15۳ ۀدر خطب شااااویا
 :دی وسط مکاوبش به سکن درآ دیو با دینوینم

 ِح »
َ
ُب ََع لََ ْرسَََ

َ
َمِم َو ِی   ٍة ِمَن اْْلُ عََ جْ ََ ِل َو ُ وِ   سَََُ ٍة ِمَن الرا اَءُمْ ِبَتقََْ  َفْتَ ِم َفجََ َ ْْ ُ ٍٍ ِمَن امْل ا

ِق یِد اْنِتقََ
ِذ  َتْنِطُقوُه َو َلْن یََد یَ َی َب  یالََّ وِر امْلُْقَتَدی ِبِب َذِلَک اْلُقْرآُن َفاسََْ ْخ یِب َو النا

ُ
َل ْنِطَق َو َلِکْن  

َ
ُ ْ َعْنُب   ُ ِْ

ِت یِب ِعِّْلَ َما یِإنَّ ِف 
ْ
 ،یضااار  دی)سااا...« َنُکماَء َراِئُکْم َو َنْظَم َما َ  َو َرَو  یَا َعِن امْلَاََِْ یَو اْلَحِد   

 (00۸ق: 1۳1۳صالح، 
ها در خواب غرلت امبراو حضور نداشتند و اّمتیرا هنگامی فرستاد که پ امبر یخداوند پ 

او خلق آمد یبه م امبرینناانااته بود. پس پت ازهمیدوسااتی و اننااان هایبودند و رشااته
ها شد که تگر انناویهدا« نوری»ق کرد و با ین را  صدیشایپامبراو یهای پکتاب کهیدرحال

، دید  ا سااکن نویم اساات. از قرآو بکواهیند و آو، نور قرآو کر ید از آو اواعت نمایهمه با
د که در قرآو علم یدهم، بدانمن شاامارا از معارو آو خبر می اد، امّ ینوکه هرنز سااکن نمی

نده دردهای شما و ساماو دهنده امور فردی و ث روزناراو نذشته است، شرادهینده و حدیآ
 (.0۳5ش: 1۸۱۳ ،یدشت ،یرض دیاجتماعی شما است...)س

که در این قناامت ذکر شااد، ناهر به این مطلب اساات که هرچند قرآو  سااکنانی از امام علی 
خود صامت و خاموش خودیکریم کتاب هدایت است اما هرنز به سکن درنکواهد آمد، زیرا قرآو کریم به

اسااات و هاهر آو خطووی اسااات که بر ساااطرها نقش بناااته و نانزیر باید برای آو  رجمانی یافت. نهایتًا 
و نیز وجود نراو یا مرناااراکه قرآو کریم، صاااامت اسااات، بنابراین نیاز به  فویلل این واو نرت به دلیمی

 دارد.
که از   واو نرتالبالغه آمد، میپذیری قرآو کریم در نه از مجموع مطاالبی کاه دربارۀ مبانی  فویل

رای که داپذیری قرآو کریم به این دلیل اسااات قرآو کریم دارای  افویل اسااات.  فویل نظر اماام علی 
هاهر و باون اساات، دربردارندۀ متشااابهات اساات، ذو وجوه اساات و در ضاامن صااامت اساات و در کنار 

 مرنراو به مؤوالنی هم نیاز دارد  ا مقصود آو به دست آید.
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 گیریبندی و نتیجهجمع
جویی ه پیالبالغ ای از اختالفات موجود دربارۀ  فویل برخی ابعاد آو در نهمنظور رف  پارهدر این  حقیق به

باره مشااکص شااد، واژۀ  فویل از شااد. ازجمله، ابعاد  فویل، کاربرد واژۀ  فویل اساات که وی  حقیق دراین
ل»ریشاااۀ  ، 151، 122، 31های البالغه، در خطبهقنااامت از نه  3هایش در خانوادهاسااات و با هم« أو 

و  122سااات  کاربرد واژۀ  فویل در خطبۀ آمده ا 31و در حکمات  55، 13، 31هاای ، در نااماه135، 152
 « فویل به معنای خالو هاهر»به رویکرد معنانرا در  فویل اشااااره دارد و ناهر به دیدناه  55و  13های نامه

کاررفته اسااات که ناهر به رویکرد عینی به« عینیت خارجی پیدا کردو»باه معنای  152اسااات. در خطباۀ 
بهات  واو از افتادو در شوسیلۀ آو میشده است که به علیم معرفیل فویل، امری قاب 31نراسات. در نامۀ 

مشاااکص شاااد که در برخی  31و در حکمت  135، 151، 31های و اختالو آراء در اماو ماند. در خطبه
ل»موارد معنای لغوی   های اصطالحی ندارد.مد نظر بوده و ار باوی با دیدناه« أو 

ناهاو»در بکش دیگر مقاله به بحث  البالغه پرداخته شااد. ازجمله مطالبی که به در نه « به  فویل آ
ناه به البالغه دو مطلب دربارۀ راسااکاو در علم )که بهدساات آمد این بود که در نه   صااریح قرآو کریم آ

عنواو راساااکاو در علم به بیات پیامبر اکرم، اهال111 افویال هناااتناد(، موجود اسااات  در خطباۀ 
ناهی از غیب های راساااکاو در علم، اعتراو آویکی از وی نی 31طبۀ اند و در خشااادهمعرفی ها به عدم آ

عنواو به بیت پیامبر اکرم شاااده اسااات. این مطالب نشاااانگر آو اسااات که هرچند اهلمحجوب، بیاو
ناهاو به  فویل(، معرفیمصداقی برای راسکاو در علم )و به ل اند، اما علم به  مام و کماشده ب  آو جزو آ

ناهاو به  فویل فقط به پاره ای از آو دسااترساای دارند. ازجمله نتای  جانبی این  فویل فقط نزد خداساات و آ
بیت ایشااااو هناااتند، و اهل مبحاث این بود که مصاااداق ا م و کامل راساااکاو در علم پیامبر اکرم 

ن  وانند، مصداق راسکین در علم و بهبنته به شرایطی میالوصا  ساایر مؤمنین همم  اه به  فویل ب  آو آ
 ردد.نباشند، چراکه در غیر این صورت، دسترسی به  فویل صحیح، سکت و در مواردی غیرممکن می

البالغه پذیری قرآو کریم در نه از دیگر ابعاد  فویل که در این مقاله به آو پرداخته شااد، مبانی  فویل
ای که مکال   فویل قرآو کریم هناااتند، ای کاه باه دسااات آمد این بود که برخالو نظر عدهبود. نتیجاه

اند که قرآو کریم دارای  فویل است و نریزی از آو نینت، هرچند ممکن است بر این عقیده علی امام
ین موارد البالغه به اکه مشااکص شااد در نه صااورت درساات یا باول ا راق بیرتد. دیگر ایناین  فویل به

و از ورفی دارای متشابهات است، بطن دارد و دارای وجوه  شاده اسات که قرآو کریم صاامت استاشااره
 نونانونی است، بنابراین به مؤوالنی نیاز دارد  ا به  فویل قرآو کریم دست یابند.
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 واو نرت که نریزی از  فویل قرآو کریم نینااات هرچند می بر اساااا  این ساااکناو امام علی 
 ها و افراد مکتل  نباید از آواو قدرت و نروهممکن اسااات، صاااحیح یا ناصاااحیح ا راق بیرتد، اما صااااحب

الو ای برای در اماو بودو از شبهات و اخت واند وسیلهکه  فویل صاحیح میساوءاساتراده کنند. دیگر این
بیت شاری  ایشاو که مصداق کامل و اهل  واو راه ارائۀ  فویل صاحیح را از پیامبر اکرمآراء باشاد و می

ناهاو به  فویل هناتند، که از صدر  است البالغه دربارۀ  فویل، متذکر این مطلبالگو نرفت. مطالب نه  آ
عنواو یک مشتر  معنوی و دربردارنده معانی مکتل  بوده و هنت و  شکیص یا اساالم  ا کنوو  فویل به

 مانده است.صورت یکی از منائل الینحل باقی ائید یک دیدناه برنزیده به
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 منابع 
 .و معارو اسالمی  یفوالدوند،  هراو: دفتر مطالعات  ار  ،محمدمهدی رجمه: ق، 1411 .قرآن کریم.
اد ی هراو: بن ، حقیِق عزیزالله عطاردی قوچانی ،ش1372 ،نیسااید رضاای، محمد بن حناا ،البالغهنهج.

 البالغه.نه 
 قم: دارالعرفاو. ، رجمۀ حنین انصاریاو ،البالغهنه  ،ش1333،البالغهنهج. 
 هراو: مؤساانااه چاپ و  ،ض االسااالم اصاارهانیی رجمۀ علی نقی ف ،البالغهنه  ،ش1373،البالغهنهج. 

   ض اإلسالم.یرات فینشر  فل
   قم: نشر ذره. ، رجمۀ عبدالمجید معادیکواه ،غروب(البالغه )خورشید بینه  ،ش1371،البالغهنهج.
 قم: مشهور. ، رجمۀ محمد دشتی ،البالغهنه  ،ش1373،البالغهنهج.
 قم: هجرت. ، حقیِق صبحی صالح ،البالغهنه  ،ق1111،البالغهنهج. 

 اسکندریه: داراالیماو. ،ا کلیل فی متشابه و التأویل ، ابی ،ابن  یمیه، احمد بن عبدالحلیم  .1
ه   اللیقم: مکتب  آ ،دیالحد یشههرن نهج البالغة  بن أب ،ق1121 ،د بن هب  اللهید، عبد الحمیالحد یابن أب .2

 .یالنجر یالمرعش
 یقم: موساااناااه مطبوعا  ،ث و األثریب الحدیغر  یة فیالنها ،ش1367 ،مبارك بن محمد ،یر جزر یاث ابن .3

 او.یلیاسماع
 : مؤسن  الرسال .بیروت ،مسند اإلما  أحمد بن حنبل ،ق1121 ،حنبل، احمد بن محمد ابن .1
 .یقم: مکتب االعالم االسالم ،اللغة سییمعجم مقا ،ق1121 ،فار ، احمد ابن .5
 . ی: دار الرکر للطباع  و النشر و التوز روتیب ،لسان العرب ،ق1111 ،منظور، محمد بن مکرم ابن .6
مشااهد: آسااتاو  ،ر القرآنیتفسهه یروض الجنان و رون الجنان ف ،ق1123 ،ن بن علییرازی، حناا ابوالرتو  .7

 قد  رضوی.
  هراو: ور  نو. ،این یمیکر  یمر ض ۀ رجم ،متن )مفهو  النص( یمعنا ،ش1332نصر حامد،  د،یابوز  .3
 ،نیمحنن آرم ۀ رجم ،(لیو التأو میو التحر  دی)التجد لیو تأو میتحر  ،ینوساز  ،ش1335نصر حامد،  د،یابوز  .3

 .ی هراو: نشر ن
العلم : دار روتیب ،ةیالصهههحان تاج اللغة وصهههحان العرب ،ق1127 ،لیأبو نصااار إسااامااع ،یفااراب یجوهر  .12

 ن.ییللمال
 اء التراث العربی.ی: دار احروتیب ،ر و المفسرونیالتفس ، این، بیمحمد حن ذهبی، .11
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 هراو: مرکز دائرة المعارو بزرگ  ،(لی)مدخل تأو یدائرة المعارف بزرگ اسهههالم ،ش1367احماد،  ،یپااکته .12
 .یاسالم

  هراو: دانشگاه  هراو، مؤسنه انتشارات و چاپ. ،وجوه قرآن ،ش1371 ،میش بن ابراهیحب نی،ی رل .13
 .یقم: دار الکتاب اإلسالم ،الغارات ،ش1112د بن هالل، یم بن محمد بن سعیابراه ثقری، .11
آل  قم: مؤسن  ،عةیل مسائل الشر یعة إلی تحصیلشا وسهائل لیتفصه ،ق1123 حنان،بنمحمد ،یعامل حر .15

 .ت یالب
 هراو: التابع  لوزارة ال قاف  و  ،لیل لقواعد التفضههیشههواهد التنز  ،ق1111بن عبدالله،  داللهیعب ،یحنااکان .16

 .یاإلرشاد اإلسالم
  هراو: سکن. ،یسلطان یمحمدعل ۀ رجم ،قرآن لیو تأو ریاصول تفسش، 1333 ،کمال دیس ،یدر یح .17
  .یالدار الشام -: دار القلمروتیب ،مفردات ألفاظ القرآن ،ق1112 ،ن بن محمدیاصرهانی، حن راغب .13
 .یلبناو: دارالکتاب العرب ،علو  القران یا تقان فق، 1121عبد الرحمن،  ،یوویس .13
ر ی هراو: ام ،نییمهادی حاائری قزو ۀ رجما ،ا تقهان فی علو  القرآنش، 1332عباد الرحمن  ،یوویسااا .22

 ر.یکب
 .یاسالم غاتیقم: دفتر  بل ،قرآن لیتأو یهاروشش، 1376 ،محمدکاهم شاکر، .21
 .نیقم: جامعه مدرس ،الخصال ،ش1362محمد بن علی،  صدوق، .22
د  یبصائر الدرجات ف ،ق1121صارار، محمد بن حنان،   .23  ی  الله المرعشیقم: مکتب  آ ،فضائل آل محم 

 .یالنجر
  هراو: کتاب مرج . ،لیتأو ادربار  ،ش1332برند را که،  ،یحشمت ماوی، رضا سلحنن راد،یوارم .21
قم: جامعه  ،یمحمدباقر موساااو  ۀ رجم ،القران ریتفسهه یف زانیالم ،ش1371 ،نیمحمدحناا ،ییوباوبا .25

 قم. هیحوزه علم نیمدرس
 ف .: دار المعر روتیب ،ر الطبری(ی) رن ر القرآنیان فی تفسیجامع الب ،ق1112 ،ریمحمد بن جر  وبری، .26
 قم: دار ال قاف . ،یا مال ،ق1111 ،محمد بن حنن ،یووس .27
 .یهاد شهیاند ،قم ، رجمه صادق حنن زاده ،یا مال ،ش1333محمد بن حنن،  ،یووس .23
 .یاء التراث العربی: دار إحروتیب ،ر القرآنیتفس یان فیالتب ، ایمحمد بن حنن، ب ،یووس .23
 .یقاهره: دار الرکر العرب ،یا مال ،م1333 ن،یالهدی، علی بن حن علم .32
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 قم: نشر هجرت. ،نیکتاب الع ،ق1123ل بن أحمد، یخل دی،یفراه .31
  هراو: مکتب  الصدر. ،یر الصافیتفس ،ق1115کاشانی، محمد بن شاه مر ضی،  ضیف .32
 راتی فل نشر:  هراو ،پنجم چ ،البالغهنهج شهرن و ترجمه ،ش1373 نقی،اصارهانی، علی الساالما¬ضیف .33

 .اإلسالم ضیف
مشااهد، مؤساانااه نشاار دانشااگاه   ،(یار معرفة الرجال )رجال الکشههیإختق،  1123محمد بن عمر،  کشاای، .31

 مشهد.
 . ی هراو: دارالکتب االسالم ،یالکافق، 1127 عقوب،یمحمد بن  ،ینیکل .35
 هی هراو: کتاب فروشاای علم ،یمصااطرو  دجوادیساا ۀ رجم ،یالکاف ،ش1367،  عقوبیمحمد بن  ،ینیکل .36

 .هیاسالم
: دار روتبی ، األطهار األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار ،ق1123 ،محمد قیمحمد باقربن ،یمجلن .37

 .یاء التراث العربیإح
قم:  ،(لیم )مقاله تأویرة المعارف قرآن کر یدا ،ش1332 ،فرهنگ و معارو قرآو، شاااکر، محمد کاهم مرکز .33

 بوستاو کتاب قم.
 البالغه ادنه بنی:  هراو ،البالغهارتباط قرآن با نهج ،ش1335 ،اسااارین یعتیحامد شااار  د،یامج معاارو، .33

 )سمت(. یکتب علوم اننان نیسازماو مطال   دو
: ساااازماو جاایب ،یلیابومحماد وک ۀ رجما ،علو  القرآن ید فیهالتمه ،ش1371 ،محماد هاادی معرفات، .12

 غات اسالمی.ی بل
 یمشااهد: دانشااگاه علوم اسااالم ، تیبدر مکتب اهل یعلو  قرآن ،ش1333اصااغر،  یعل او،یناصااح .11

 .یرضو 
 .یقم: الهاد ،یس الهاللیم بن قیکتاب سل ،ق1125 ،سیم بن قیسل هاللی، .12
 لیاسااماع  رجمۀ ، محمد )اسههرار آل یس الهاللیم بن قیکتاب سههل ،ق1116 ،سیم بن قیساال هاللی، .13

 .یقم: الهاد ،نییانصاری زنجانی خوئ
 

 پایان نامه ها و مقاله ها

 یکارشاناس نامهاوپای ،البالغهنهج یشهواهد قرآن یبررسهش، 1333 ا،یفرحناز  محمدرضاا ساتوده ن ،یاژدر  .11
 ارشد، دانشگاه اصرهاو.
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 .13، شماره مجله قبساتالبالغه، نه  یبه شر  ها یش، نگاه1332 ،یمصطر ،یبروجرد .15
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