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چکیده

مجلسی ،بر خالف برخی اندیشمندان که تأویل را ناظر به واقعیت خارجی میدانند ،آن را
ناظر به معانی الفاظ تلقی میکند .وی تأویل ظواهر را از مقوله استعمال مجازی قلمدداد
میکند و تأویالت رمزی باطنیه و فالسفه و عرفا را مردود میداند .مجلسدی بدا تأویدل
متون دینی مواجهها ی روشمند دارد .وی جواز تأویل را مشروط به اموری مدیداندد کده
مخالفنبودن معنای مؤول با ادله عقلدی و ردروریات دید  ،مناسدبت بدا ظداهر کدال ،
مطابقت با دیگر ظواهر و موافقت با سیاق از آن جمله است .چنانکده امدوری همندون
مخالفت معنای تأویلی با اجماع ،ناتما بودنِ دلیلِ اعراض از معنای ظداهری و صدراتت
لفظ در معنای ظاهری از جمله موانع تأویل نزد او است .وی بر اساس اید ردوابد در
موارعی به تأویل متون دینی همت گماشدته اسدت .در عدی تدال ،در مقابدل برخدی
تأویالت بهشدت مورعگیری کرده و آنها را مردود دانسته است.
کلیدواژهها :محمدباقر مجلسی ،تأویل ،شراید تأویل ،موانع تأویل ،ظاهر.
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مقدمه
تأویل از مباحث مهمی است که در علوم قرآنی ،علم فقهه و اوهول و دانهال که م
جایگاه ممتازی دارد« .تأویل» از ماده «أول» به معنای رجوع یا رجوع بهه اوهل اشهتقا
یافته اسهت (ابه اثیهر08/1 :1332 ،؛ فخهر رازی199/10 :1918 ،؛ طریحهی311/9 :1329 ،؛ راغهب
اوفهانی44 :1911 ،؛ مجلسی )383/14 :1913 ،و با توجه به اینکه به باب تفعیل رفته و معنای
متعدی پیدا کرده به معنای «ارجاع» است .راغب در معنای تأویل گفته اسهت« :ردکهردن
چیزی به سوی غایت و مقصودی است که اراده شده ،چه ایه بازگردانهدن مربهوب بهه
علم باشد یا مربوب به عمل .تأویل از راه و طریق علم مانند آیه «وَ ما یعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ» (آلعمهران .)2 :امّا بازگرداندن عملی تأویل به سوی مقصهود ،ماننهد
سخ شاعر که میگوید« :و للنّوی قبل یهوم البهی تأویهل» (بهرای دوری پهیال از روز
جدایی مقصودی و تأویلی هست) (راغب اوفهانی .)44 :1911 ،بنابرای  ،تأویل در لغت به
معنای ارجاع و بازگرداندن است.
اوط ح «تأویل» در دانالهای اس می لفظ مشترک است و در علوم قرآنی ،تفسهیر،
اوول فقه و دانال ک م به کار میرود .تأویل هرچند در معنای لغوی خود معنای عهامی
دارد و ارجاع هر چیزی به اول خود را شامل میشهود ولهی در علهم که م بهه معنهای
اوولی آن (شاکر )14 :1323 ،و بیشتر در الفاظ به کار رفته است.
جرجانی در تعریف «تأویل» گفته است« :تأویل در اول به معنای ترجیع است و در
شرع به معنای برگرداندن لفهظ از معنهای ههاهری خهود بهه معنهای محتمهل اسهت ،در
وورتی که معنای محتمل موافق با کتاب و سنت باشد ،مث ً در آیه شریفه «یخرج الحی
م المیت» اگر به اخراج پرنده از تخم معنا شود تفسیر و اگر به اخراج مؤم از کافر یا
عالم از جاهل معنا شود تأویل خواهد بود» (جرجانی .)11 :1911 ،اب اثیر هم معنای لغهوی
آن را ارجاع دانسته و آن را در اوط ح به برگرداندن لفظ و ک م از معنای هاهری خود
به معنایی که از معنای هاهری ضعیفتر است تعریف کرده است (طریحی.)311/9 :1329 ،
اب اثیر در تعریف تأویل گفته است« :مراد از تأویل نقل هاهر لفهظ اسهت از معنهای
اولی خود به معنایی که نیازمند دلیل باشد ،به گونهای که اگر دلیل نبود معنای ههاهری
لفظ ترک نمیشد» (اب اثیر .)08/1 :1332 ،اب رشد اندلسی اخراج لفظ از داللت حقیقی بهه
داللت مجازی را تأویل دانسته است (اب رشد.)31 :1421 ،
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طریحی معتقد است معنای تأویلی ،معنای خفی لفظ است که غیر از معنای ههاهری
آن است و در ذیل روایت امام علی (ع) «ما مه آیهة إال و علّمنهی تأویلهها» مهینویسهد
معنای تأویلی آیات همان بط آیات است (طریحی.)311/9 :1329 ،
برخی از پژوهشگران معاور چهار معنا برای ای اوط ح بیان کرده انهد .مرجهع یها
عاقبت و تفسیر و تبیی که در عصر نزول قرآن و ودور روایات بهه ایه معنها بهه کهار
میرفته است .به معنای رمز و باط که باطنیه و غ ت ای معنا را قصد میکردنهد و بهه
معنای خ ف هاهر در اوط ح اوولیان رایج است (شاکر.)19 :1323 ،
مشهور قرآنپژوهان ،حقیقت تأویل را از قسم معانی الفاظ و مخصهو متشهابهات
میدانند .در مقابل قول مشهور ،دو نظریهه دیگهر وجهود دارد کهه طبهق ایه دو نظریهه
تأویل مختص متشابهات نیست و همه آیات قهرآن را شهامل مهیشهود .ایه دو نظریهه
عبارتاند از:
الف .نظریه اب تیمیه (عینیت مصداقی) :از نظرگاه اب تیمیهه ،تأویهل از سهنخ مهدلول
لفظ نیست ،بلکه امر خارجی است که ک م بر آن مبتنی است .به عبارت دیگهر ،تأویهل
حقیقتی است که الفاظ و معانی حکایتگر آن است (اب تیمیه ،بیتا.)13 :
ب .نظریه محمدحسی طباطبایی :از نظر وی ،مقصود از تأویل معانی الفاظ نیسهت،
با ای تفاوت که مراد از آن مصدا آن معانی هم نیست .بلکه تأویلِ هر چیهزی اسها
آن است که از آن برخاسته و به آن برمیگردد .تأویل رؤیا همان تعبیر آن است که انجام
میشود .تأویل حکم همان مقتضی تشریع آن است .تأویل فعل هم مصلحت و غایت آن
است .زیرا عاقل کاری انجام نمیدهد مگر آنکه داعیه مصلحت داشته باشد و ههدفی را
تعقیب کند .تأویل حادثه نیز سببی اسهت کهه در بههوجودآمهدن آن نقهال داشهته اسهت
(طباطبایی  94 ،92 ،19 ،13/3 :1912و  139/0و .)394/13

درآمدی تاریخی
برخی معتقدند تأویل در دانال ک م به سبب تطبیهق متشهابهات قهرآن و حهدیث بها
قوانی عقلی در باب تنزیه خداوند از وفات امکانی مطرح شد .زیرا در نظر گرفت معنای
هاهری ای آیات و روایات مستلزم تجسیم و تشبیه خداوند بود (موسوی141 :1301 ،؛ همو،
149/1 :1989؛ ودرالدی شیرازی .)198/9 :1333 ،لذا آیات مربوب به ذات و وفات خداونهد
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محور تأوی ت ک می بوده است (شاکر .)31 :1323 ،بیتردید یکی از علل بحث از تأویل
در دانال ک م تطبیق متشابهات با قوانی عقلی بوده است ولی باید دانست که ای تمهام
علت نبود .ورود ای واژه در قرآن و مسئله تأویل متشابهات که در آیات قرآن (آلعمران)2 :
از آن یاد شده از دیگر اسباب مطرحکردن ای مسئله در بی اندیشمندان مسهلمان بهوده
است .همچنی  ،اخت ب و ارتباب مسلمانان با فرهنگهای دیگر از عوامل مهم رویآوردن
به تأویل و پدیدآمدن جریانهای تأویلی بوده است (شاکر .)31 :1323 ،در ای بخال از مقاله
مروری بر تاریخچه مبحث تأویل در قرون نخستی اس می خواهیم داشت .در ای مرور
تاریخی بر جایگاه تأویل نزد حدیثگرایان متقدم مسلمان تأکید داریم.
مکاتب مختلف فکری به انحاء و شیوههای گوناگون دست به تأویل زدهانهد .اساسهاً
ههور خوارج بر اسا تأویل آیه «ان الحکم اال اهلل» (یوسف )98 :در جریان جنگ وفی
بود .معتزله از فِرَ مهم ک می است که به تأویل مشهورند .بسیاری از معتزله در تأویهل
افراب کردند و به انکار و تأویل عذاب قبر ،نکیر و منکهر ،میهزان ،وهراب ،معهراج و ...
روی آوردند (میرولیالدی 102/1 :1331 ،؛ سبحانی32/1 :1911 ،؛ ودرالدی شیرازی.)133 :1333 ،
اسماعیلیه نیز همانند معتزله به افراب دچار شدند و به باطنیه ملقب گشتند (شهاکر:1323 ،
 .)194اهل حدیث و حنابله از مخالفان تأویل بودند و برخ ف معتزله ،ههاهرگرا بودنهد.
برای نمونه احمد ب حنبل فقط در سه جا تأویهل را مجهاز شهمرده اسهت (همهان.)198 :
اشاعره به زعم خود راه وسط را پیمودند (همان ،)139 :ولی بهتدریج مایههای عق نی در
ک م اشاعره و رشد عقلگرایی در جامعه اس می سهبب رویآوری مجهدد اشهاعره بهه
تأویل ش د .متکلمان اشعری مانند غزالی و فخر رازی همانند متکلمان معتزله بهه تأویهل
روی آوردند.
شهرستانی روش سلف را در وهفات خبریهه اثبهات ایه وهفات بهرای خداونهد و
تأویلنکردن آن بیان میکند و معتقد است به سبب اثبات ای وفات بهرای خداونهد بهه
آنها وفاتیه میگفتند ،در مقابل معتزله که ای وفات را نفی میکردند و معطلهه خوانهده
میشدند .وی در ادامه میافزاید برخی از سلف به تأویل ای وهفات روی آوردنهد ،بهه
گونه ای که لفظ قابلیت پذیرش آن تأویل را داشته باشد ،ولی عدهای دیگر با ای تأویهل
هم مخالفت کردند و گفتند به مقتضای عقل قطعی ،خداوند مثل هیچ یک از مخلوقهات
نیست و ما معنای ای وفات و الفاظ را که برای خداوند به کار رفته است نمیدانهیم و
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مکلف به فهم و تأویل آنها هم نیستیم .فقط تکلیف داریم که معتقد باشیم .خداوند مثهل
و شبه و شریک ندارد .مالک ب أنس ،أحمد ب حنبل ،و سفیان ثوری ،و داوود ب علی
اوفهانی از جمله ای گروه بودند .مالهک به انهس در تفسهیر «اسهتوی علهی العهرش»
(اعراف )99 :گفت« :االستواء معلوم ،والکیفیة مجهولة ،واالیمان به واجهب ،والسهؤال عنهه
بدعة» .گروهی از متأخران برخ ف روش سلف از ای سخ هم پیالتر رفتند و گفتند
واجب است ای الفاظ را بر همان معنای هاهری خودشان بگیریم .لذا در تشبیه گرفتهار
شدند (شهرستانی.)189/1 :1339 ،
به نظر شهرستانی ،با ههور عبداللّه ب سعید ک بی ،و أبیالعبا ق نسی ،و حهار
ب أسد محاسبی و رویآوردن آنها به علم ک م عقاید سلف با حجج ک مهی و بهراهی
اوولی تأیید شد .برخی از ای افراد اقدام به تصنیف و تهدریس کردنهد تها اینکهه بهی
ابوالحس اشعری و استادش در مسئله و ح و اولح مناهره ای روی داد و اشهعری از
ای گروه جدا شد و سخنان سلف را با مناهج ک می تأیید کهرد و مهذهب وی مهذهب
اهل سنت و جماعت شد و از وفاتیه به اشعریه تغییر نام دادند (همان) .ولی احمهد به
حنبل و داو ود ب علی اوهفهانی و گروههی دیگهر از بزرگهان سهلف ،روش اوهحاب
حد یث مانند مالک ب انس و مقاتل ب سلیمان را در پیال گرفتند و گفتند مها بهه آنچهه
در کتاب و سنت آمده است ایمان میآوریم و اقدام به تأویل هم نمیکنیم .ای گهروه از
تشبیه نیز احتراز میکردند و معتقد بودند هر گاه کسی هنگام قرائت آیه «خَلَقْتُ بِیهدَی»
(  )29 :دستال را تکان دهد یا هنگام خواندن روایت «قلب المؤم بهی إوهبعی مه
أوابع الرّحم » (مجلسی )303/4 :1989 ،به انگشتانال اشاره کنهد قطهع دسهت و انگشهتان
وی واجب میشود (شهرستانی .)114 :1339 ،ای دسهته بهه دو دلیهل بها تأویهل مخالفهت
میکردند :یکی به دلیل منع از تأویل که در قرآن آمده است؛ دوم ،بهه دلیهل هنهیبهودن
معنای تأویلی .چون احتمال دارد آن معنای مؤول مقصود خداوند متعال نباشد .در واقهع،
مخالفان تأویل احتیاب میکردند .حتی برخی از سر احتیاب حاضر نبودند «یهد»« ،اسهتوا»
یا «وجه» را به فارسی ترجمه کنند (همان.)118 :
تبیین مسئله
محمدباقر مجلسی (متوفای  1111ه ). .یکی از علما و متکلمهان پرکهار در مدرسهه
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ک می اوفهان است که به اثبات و تبیی آموزههای ک می شیعه و دفاع از آن پرداخت.
آرای ک می وی بیشتر در بحار االنوار ،مرآة العقول ،حق الیقی  ،اربعی حهدیث ،حیهات
القلوب ،عی الحیات و رسائل اعتقادیاش منعکس شده است.
از سوی دیگر ،تأویل یکی از مسائل مهم در دانال ک م به شمار مهیآیهد کهه بهرای
شناخت روششناسی هر متکلمی ،شناسایی رویکرد وی در ای باره مهم است .دیهدگاه
مجلسی ،به عنوان متکلمی حدیثگرا درباره تأویل چیسهت حقیقهت تأویهل نهزد وی
چیست آیا مجلسی تأویل را ناهر به واقعیت خارجی میداند یا معانی الفهاظ آیها وی
اساساً تأویل متون دینی را به طور مطلق جایز میداند اگر نه ،ضوابط تأویل مجاز نهزد
وی چیست در آثار پرشمار مجلسی چه اموری به عنوان شروب یا موانع تأویل معرفهی
شده است موضع وی در قبال تأوی ت باطنیان ،عرفا و ف سهفه چیسهت مجلسهی در
چه مواضهعی بهه تأویهل متهون دینهی دسهت یازیهده و در کهدام مواضهع بها تهأوی ت
اندیشمندان مسلمان مخالفت کرده است در ای نوشتار با مطالعههای روشهمند در آثهار
پرشمار محمدباقر مجلسی در ودد برآمدهایم پاسخ ای پرسالها را بیابیم.
دگاههایمحمدباقرمجلسی 
دی 
مجلسی در آثار متعدد خود درباره تأویل سخ گفته است .تعریف تأویهل ،شهرایط تأویهل،
موانع تأویل و مباحث دیگری درباره تأویل در البهالی مباحث وی قابل اوطیاد است.
چیستی تأویل
مجلسی تأویل را اعم از الفاظ میداند .لذا میگوید «تأویل الفاظ» به معنای نقل لفهظ
از معنای هاهری به معنای غیرهاهری و روش کردن معنایی است که لفظ به آن برگشت
دارد (مجلسی383/14 :1913 ،؛ همو .)183/1 :1989 ،در جایی دیگر ،مدلول مطابقی یا تضمنی
لفظ را تنزیل و معنای التزامی آن را تأویل خوانده و گفتهه اسهت تأویهل معنهایی اسهت
غیرموافق با هاهر که لفظ به کمک قرینه یا دلیل عقلی یا دلیل نقلهی بهر آن داللهت دارد
(همو .)939/1 :1989 ،بنابرای  ،میتوان گفت وی تأویل را در معنهای اوهولی آن بهه کهار
میبرد و به سبک مجازی آن معتقهد اسهت .در ادامهه روشه خواههد شهد کهه وی بهر
تأویلهای به سبک رمزی انتقادات جدی دارد.
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از سوی دیگر ،تأویل را از سنخ معنا میداند ،بر خ ف نظر برخی مانند اب تیمیهه و
محمدحسی طباطبایی که آن را از سنخ واقعیت خارجی دانستهاند.
موضع کلی مجلسی در خصوص تأویل متون دینی
وی با اول تأویل موافق است و خود بارها در مباحث ک می ،متون دینی را تأویهل
برده ،و با برخی از تأویلهای دیگران موافقت کرده و بعضی دیگر از تأوی ت را مردود
دانسته است .از دیدگاه وی ،ای حدیث نبوی ( ) که به حضرت علی (ع) فرمود« :تو
بر تأویل قرآن جنگ خواهی کرد ،چنانکه مه بهر تنزیهل قهرآن جنگیهدم» (همهو:1913 ،
 )99/10بر تأویلهای نادرست داللت دارد (همو ،بیتا.)302 :
برخی از محققان ،شیوهها و انواع تأویل را در دو سبک کلهی جهای دادهانهد؛ سهبک
رمزی و سبک مجهازی .سهبک رمهزی شهیوهای در تأویهل اسهت کهه رابطهه منطقهی و
زبانشناختی با الفاظ قرآن ندارد .به تعبیر دیگر ،معنای تأویلی نهه مهدلول مطهابقی لفهظ
است و نه مدلول تضمنی و التزامی آن  .ووفیه ،غ ت ،باطنیه و برخی عرفا و ف سفه از
ای روش استفاده میکنند .سبک مجازی شیوه ای در تأویل است کهه رابطهه منطقهی بها
الفاظ دارد و به عبارت دیگر ،معنای تأویلی همان معنای مجازی الفاظ است .ای شهیوه
در فقه ،اوول ،ک م و تفسیر به کار گرفته میشود (شاکر.)31 :1323 ،
از نظر مجلسی ،تأویل باید بر اسا اوول و روشهای درسهت انجهام شهود .اگهر
تأویل اوولی نباشد ممک است سبب الحاد و تضلیل گردد .ورف درکنکهردن عقلهی
هاهرِ دلیل نقلی مجوز تأویل نیست (مجلسی ،بیتا .)902 :یکهی از علهل اوهلی مخالفهت
مجلسی با ف سفه و تکفیر آنان تأویلهای آنها است که به نظر وی ناوواب بوده اسهت
(همو 194/99 :1913 ،و 339؛ 189/0؛ همو ،بیتا .)293 :وی در مواضهع متعهددی بها تهأوی ت
عرفا نیز مخالفت میکند (همو.)49/1 :1323 ،
اول از نظر وی تأویلنکردن و اوالةالظهور است .تا حد ممک نباید سهرا تأویهل رفهت،
مگر اینکه راهی برای پذیرش هاهر دلیهل نقلهی نباشهد (همهو .)391/93 :1913 ،اگهر ههاهر دلیهل
نقلی مخالف با عقل و ضروریات عقلی باشد باید آن را تأویل کهرد .لهذا خهود وی نیهز ،متهون
دینیِ دال بر ایمانداشت یا نداشت برخی از موجودات بیجان و حیوانهات را تأویهل مهیکنهد.
زیرا معتقد است پذیرش هاهر ای روایات مخالف بدیهیات عقلی است (همان.)120/12 :
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از دیدگاه مجلسی ،تأویل بدون دلیل «آغاز الحاد» است (همان .)92/99 :تأویهل بهدون
دلیل قطعی ک م خداوند جرئت بر خداوند و تأویل روایات جرئت بهر ائمهه دیه (ع)
است (همو .)99/2 :1989 ،نیز تأویل از باب ضرورت جایز است؛ و اال در حهال اختیهار و
امکان پذیرش معنای هاهری به هیچ روی نبایهد سهرا تأویهل رفهت .از همهی رو ،وی
تأویل برخی از بزرگان شیعه از روایات بداء را به دلیل فقدان ضرورت تأویل رد میکند
(همو .)114/9 :1913 ،ورف بعید بودن و استبعاد معنای هاهری مجوز اعراض از آن نیست
(همان .)138/2 :به هر روی ،مهم آن است که شرایط و موانع تأویل را از دیدگاه مجلسهی
بشناسیم .در ای مطالعه ،هدف دستیابی به نظریهای منسجم از محمهدباقر مجلسهی در
باب موضوع تأویل است.
شرایط تأویل
مطالعه آثار محمدباقر مجلسی نشان میدهد که از نظرگاه وی تأویل باید بهر اسها
شرایط و اوولی انجام گیرد که عبارتاند از:
الف .وجود دلیل؛ به نظر وی ،اول بر تأویلنکردن است مگر اینکه هیچ راهی برای
پذیرش معنای هاهری وجود نداشته باشد .به عبارت دیگر ،باید دلیل کافی بر رد معنای
هاهریِ دلیل سمعی موجود باشد .لذا مجلسی به سبب ایه شهرب بها برخهی تهأوی ت
مخالفت میکند و معتقد است دالیل ای تأویل سخیف و نادرست است و نباید معنهای
هاهری را کنار گذاشت .برای مثال تأویل شیخ مفید در بحث خلق ارواح قبهل از ابهدان
را نادرست میداند .به باور وی ،دالیل شیخ مفید برای ای تأویل ضعیف و سخیف است
و نباید شیخ مفید با ای دالیل ضعیف هاهر آیات و اخبار مستفیض را رها میکرد (همو،
132/9 :1913؛ همو .)99/2 :1989 ،همچنی  ،با تأویل ادله نقلی که بر وجود عیب هاهری در
برخی انبیا داللت دارد ،موافق نیست .چون دلیل اعراض از هواهر ای ادله ناکافی است و
میتوان با توجیهاتی معنایی پذیرفتنی از ای هواهر به دست داد (همو.)193/11 :1913 ،
ب .از منظر مجلسی« ،شهرت» میتواند دلیل اعراض از ههاهر باشهد .از ایه رو وی
روایتی را که برخ ف مشهور باشد ،تأویل میکند .بر ای اسا  ،روایتی را که برخ ف
رسالت جهانی به نبی اکرم ( ) دارد ،تأویل میکند (همان:
مشهور ،داللت بر اختصا
 .)311/13نیز روایت دال بر غیرمکلفبهودن مشهرکان در قبهال فهروع دیه را ،بهه دلیهل
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مخالفت با مشهور ،تأویل کرده است (همان.)09/13 :

ج .مخالفت نداشت با ادله عقلی؛ معنای مؤولی که ذکر میشود نباید مخالف بها ادلهه
قطعی عقلی باشد (همو132/9 :1913 ،؛ همو.)99/2 :1989 ،
د .مخالفت نداشت معنای مؤول با هواهر دیگر (همو132/9 :1913 ،؛ همهو)99/2 :1989 ،؛
مجلسی در ضم نقل سخ سید مرتضی در بیان تأویل آیه ذر از سهوی برخهی و نقهد
آن ،بر ای دو شرب اخیر تأکید کرده است.
ه .مطابقت با هاهر ک م (همان)29/12 :؛ احتماالً مهراد مجلسهی آن اسهت کهه معنهای
مؤول نباید به گونه ای باشد که به هیچ وجه نتوان آن را از هاهر ک م برداشت کهرد .بهه
عبارت دیگر ،داللت لفظ بر آن معنای مؤول هم محتمل باشد.
و .لزوم موافقت تأویل با سیا ک م (همهان)33/99 :؛ در بهاور مجلسهی ،تأویهل بایهد
موافق با سیا ک م باشد .به تعبیر دیگر ،وی سیا را مقدم بر تأویهل و از بهاب ههاهر
لفظ دانسته است.
ز .مخالفت نداشت تأویل با ضروریات دی ؛ مجلسی معتقد است احادیهث متهواتر و
نصو قرآن داللت دارند بر اینکه فرشتگان مجرد نیسهتند ،بلکهه اجسهامی لطیهفانهد.
بنابرای  ،تأویل ای نصو و اعتقاد به تجرد فرشتگان ناوواب است و انکار ضهروری
دی دانسته میشود و مستلزم کفر است (همو.)119/1 :1323 ،
موانع تأویل
با بررسی آثار مجلسی روش میشود وی برخی امور را از موانع تأویل میدانهد کهه
مهمتری آنها عبارتاند از:
الف .مخالفت اجماع با معنای تأویلی؛ معنای مؤول نبایهد مخهالف بها اجمهاع علمها
باشد .به دیگر سخ  ،در تعارض بی اجماع و معنای مؤول نظر اجماعی مقدم است.
ب .ناتمام بودنِ دلیل ِاعراض از معنای هاهری؛ دلیلهی کهه سهبب اعهراض از معنهای
هاهری مت دینی میشود باید تام و بینقهص باشهد؛ چراکهه اوهل ،تحفهظ بهر معنهای
هاهریِ مت دینی است و تا دلیل درستی برای احتراز از ای معنا وجهود نداشهته باشهد
عدول از معنای هاهری جایز نخواهد بود .پیال از مجلسی نیز ،برخی از متکلمان به ای
نکته تصریح کردهاند (تفتازانی.)49/9 :1984 ،
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مجلسی به سبب ای دو مانع ،تأویل روایات رجعهت بهه هههور دولهت نهه رجهوع
را مردود میداند (مجلسی.)134 :1938 ،
اشخا
ج .وراحت لفهظ در معنهای ههاهری (همهو193/9 :1913 ،؛ 01/31؛  33/99و 194؛ همهو،
)349/13 :1989؛ به عبارت دیگر ،اگر لفظی در معنایی نصّ باشد نه هاهر ،تأویل آن جایز
نیست؛ چون تأویل فقط در هواهر مجاز است ،ولی اگهر لفهظ فقهط احتمهال یهک معنها
داشته باشد و تحمل بیال از دو معنا نداشته باشد تأویل بیمعنا و ناروا خواههد بهود .از
همی رو ،وی تأویل روایات دال بهر وحهدت قهدیم را نمهیپهذیرد (همهو.)193/9 :1913 ،
هم چنی معتقد است ای وراحت در روایات تحریف لفظی قهرآن ،کهه از دیهدگاه وی
سنداً وحیح بلکه متواترند ،نیز یافت میشود .بنابرای  ،تأویل ای روایهات را نیهز قبهول
ندارد (همو .)919/11 :1989 ،مجلسی ادله نقلی درباره معاد جسمانی را هم نص و وهریح
میداند که امکان تأویل ندارند (همو90/2 :1913 ،؛ همو .)191/1 :1938 ،از دیدگاه وی ،اخبار
دال بر حدو عالم نیز نص و وریحاند .لذا تأویهل در آنهها امکهان نهدارد (همهو:1913 ،
 .)33/99دلیل مخالفت مجلسی بها تأویهل اخبهار و آیهاتی کهه از نظهر وی بهر جسهمیت
فرشتگان داللت دارند نیز همی نکته است (همو.)119/1 :1323 ،
مجلسی معتقد است در برخی از ادله نقلی احتمال تأ وی ت مختلف وجود دارد .بهه
نظر وی ،یکی ا ز اسباب ایجاد غموض در اخبار همی احتماالت متعدد در تأویل است
(همو .)199/9 :1989 ،لذا در چنی جاهایی باید به دنبال تأویل ارجح بهود (همهان.)389/92 :
هرچند مجلسی بهوراحت معیارهای ترجیح را بیان نکرده اسهت ولهی مهیتهوان گفهت
تأویلی که شرایط و اوول تأویل را به نحو مطلوبی احراز کند و از موانهع دور باشهد از
دیدگاه وی ارجحیت خواهد داشت.
پس از مطالعه ضوابط نظری تأویل از نظر مجلسی مناسب است بهاجمال مروری بهر
نمونههایی داشته باشیم که وی در مباحث ک می در مقام عمل به تأویل دست یازیده یا
تأوی ت دیگر اندیشمندان مسلمان را برنتابیده است.
برخی از تأویالت محمدباقر مجلسی در مباحث کالمی
برخی از تأویلهایی که مجلسی انجام داده یها موافقهت خهود را بها آن اعه م کهرده
عبارت است از :تأویل آیات و اخبار موهم معصیت انبیا (مجلسی ،بهیتها14 :؛ همهو:1913 ،
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114/12؛ )04/19؛ تأویل دوازده مهدی که در برخی روایات آمده است به پیغمبهر و سهایر
ائمه غیر از حضرت حجت (ع)؛ تأویل وفات خبری (همهو 1/9 :1913 ،و  )31و آیهات و
اخباری که مشعر به زمان و مکان و حرکتداشت خداوند هستند (همهان)384/3 :؛ تأویهل
آیات رؤیت خدا (همان)13/9 :؛ تأویل «و نفخت فیه مه روحهی» و «خلهق اهلل آدم علهی
وورته» (همان)11 :؛ تأویل روایت «خلق اهلل المشیئة بنفسها ثهم خلهق االشهیاء بالمشهیئة»
(همان)199 :؛ تأویل نصو دینی مخالف با عصمت م ئکه (همان)113/11 :؛ تأویل آیاتی
که موجب نقص در خدا هستند و سهخریه و اسهتهزاء و مکهر و  ...را بهه خهدا نسهبت
میدهند (همان.)94/3 :
همچنی معتقد است به دلیل تظافر اخبار دال بر اینکه زمی هیچگاه از حجهت خهدا
خالی نمیشود ،روایاتی را که از خالیبودن زمی از حجهت خهدا در دوره فتهرت بهی
ح ضرت آدم (ع) و حضرت نهوح (ع) و همچنهی فتهرت بهی حضهرت عیسهی (ع) و
حضرت محمد ( ) خبر میدهد باید تأویل کرد .وی مراد ا ز ایه روایهات را حجهت
هاهر معرفی میکند (همان.)111/9 :
شماری از تأویالت ناصواب از منظر محمدباقر مجلسی
بر اسا اوول و نکات گفتهشده ،مجلسی برخی از تأویلههایی را کهه ف سهفه یها
حتی متکلمان انجام داده اند مردود و ناوواب میداند .وی در موضهوع تأویهل ،ههم در
مقابل ف سفه و عرفا قرار گرفته و هم با برخی متکلمان مخالفت ورزیده است.
یکی از مسائلی که وی با بسیاری از تأویلهای انجامگرفتهه در آن مخالفهت کهرده و
اعراض از هاهر نصهو دینهی را نمهیپهذیرد ،مسهئله معهاد اسهت .موضهوع معهاد از
موضوعهایی است که تأویل در مسائل مرتبط با آن ،بهخصو در جزئیهات آن ،بسهیار
مطرح شده است .یکی از گروههایی که مجلسی بهشدت در برابر تأویلهای آنها در ای
موضوع ،موضع گیری کرده ،ف سفه هستند .از نظرگهاه وی ،تأویهل نصهو دینهی کهه
داللت بر معاد جسمانی دارند و حصر معاد در معاد روحانی کهه برخهی ف سهفه انجهام
داده اند به هیچ روی وحیح نیست .همچنی  ،معتقهد اسهت برخهی از ف سهفه درنتیجهه
تأویل بهشت و جهنم به بیراهه رفتهاند .به نظر وی ،آیات قرآنی دربهاره معهاد جسهمانی
نص و وریحاند .لذا قابلیت تأویل ندارند.
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یکی از مباحث جزئی مربوب به قیامت« ،عقبات» (گردنهها) است .در نصو دینی
از تعبیر «العَقَبَة» و «العقبهات» اسهتفاده شهده اسهت (بلهد11 :؛ کلینهی .)938/1 :1982 ،شهیخ
ودو معتقد است به معنای حقیقی ،عقبات و گردنههایی در قیامت هست که هر یهک
به نام یکی از واجبات نامگذاری شده است .برخی موفق میشهوند بهه سه مت از ایه
گردنهها عبور کنند ولی بعضی دیگر از ای گردنههها سهقوب مهیکننهد و داخهل دوز
میافتند (اب بابویه .)21 :1919 ،شیخ مفید با ای دیدگاه مخالف است و استعمال عقبات در
نصو دینی را از باب مجاز و استعاره میداند و معتقد است مهراد از عقبهات ،اعمهال
انسان است (مفید .)111 :1913 ،مجلسهی ضهم نقهل رأی شهیخ وهدو و شهیخ مفیهد،
موافقت خود را با شیخ ودو اع م میکند و معتقد است به ورف استبعاد نمهیتهوان
به تأویل روی آورد (مجلسی.)114/2 :1913 ،
همچنی  ،در متون دینی از برپایی میزان و موازی در قیامت سخ گفته شده اسهت
(انبیاء92 :؛ المؤمنون 181 ،و 183؛ اعراف .)0 :برخی از متکلمان اس می ،بهویژه هاهرگرایان،
هاهر ای نصو را بدون هیچ تأویلی پذیرفتههانهد (آمهدی .)393/9 :1913 ،ولهی بعضهی
دیگر مانند شیخ مفید و شیخ طوسی ،میزان را به «تعهدیل بهی اعمهال» و عهدالت خهدا
تأویل کرده اند (مفید119 :1913 ،؛ طوسی .)111 :1983 ،مجلسی با ای تأویهل نیهز مخالفهت
میکند و میگوید با ای توجیهات نمیتوان از هاهر نصو دست کشهید .وی در ایه
نظری نداده و توقف را ترجیح میدهد (مجلسی.)193/2 :1913 ،
خصو
از دیدگاه مجلسی ،نصو دینی درباره تجرد فرشتگان و همچنهی تحریهف لفظهی
قرآن ،متواتر و وریح است .از ای رو تأویل ای نصو نیز وحیح نیست .درباره م ئکه
معتقد است نصو دینی ،اعم از آیات و روایات متواتر ،بهوراحت و به وورت نص بر
جسمبودن فرشتگان داللت دارند (همان314/0 :؛ 133/99؛ همو .)122/13 :1989 ،وی باورمندان
به تجرد م ئکه را ف سفه یا متأثر از آنها معرفی میکند (همو104/9 :1989 ،؛  .)148/19نظریه
جسمیت م ئکه به تعبیر تفتازانی موافق با نظهر «اکثهر متکلمهان» اسهت (تفتهازانی:1984 ،
 .)330/3در عی حال ،برخ ف نظر بسیاری دیگر است که قائل به تجرد هستند و داللت
بر جسمیت را نادرست میدانند (طباطبایی.)31/0 :1912 ،
نصو
درباره تحریف قرآن ،مجلسی معتقد است ر وایاتی که بر تحریف لفظی و کاستهشدن
از الفاظ قرآن داللت دارند ،از جهت سند متواتر و یقینیالصدورند و از جهت داللت نیز
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نص و قطعیالداللة اند .بنابرای  ،از دستر تأویل خارج اند (مجلسی .)919/11 :1989 ،وی
توجیههای مختلفی را که برای طرح یا تأویل ای اخبار مطرح شده است مردود میداند
(همان) .دیدگاه مجلسی درباره تحریف لفظی قهرآن بهرخ ف اکثهر اندیشهمندان شهیعی
است .اکثر قرآنپژوهان و حدیثپژوهان شیعی ،بر روایات تحریهفنمها ،ههم از جههت
سند و هم از جهت داللت ،خدشه وارد کرده اند .از جهت سندی ای اخبار را تضهعیف
کرده یا خبر واحد دانسته اند و از جهت داللت نیهز آن را تأویهل ،و حمهل بهر تحریهف
معنوی کردهاند (نجارزادگان12 :1302 ،؛ جوادی آملی.)12 :1303 ،
مجلسی تأویل برخی از متکلمان درباره آموزه رجعت را نیز رد مهیکنهد .بعضهی از
متکلمان رجعت را به برگشت دولت و امر و نهی و رجعهت نهوعی در مقابهل رجعهت
شخصی و زندهشدن مردگان تأویل کهردهانهد .از دیهدگاه مجلسهی ،دلیهل اعهراض ایه
متکلمان و رویآوردن آنها به تأویل ای است که پنداشته اند رجعت با تکلیهف منافهات
دارد ،حال آنکه هیچ تنافیای بی تکلیف و رجعت وجود ندارد ،همانگونه کهه تکلیهف
با ههور معجزه و کرامت تنافی ندارد .همچنی  ،رجعت وهرفاً بهه واسهطه اخبهار ثابهت
نمیشود که بتوان اخبار رجعت را تأویل کرد ،بلکه اجماع نیز از ادله رجعهت شخصهی
(زندهشدن برخی مردگان) است (مجلسی .)134/1 :1938 ،بنابرای  ،مجلسی دلیهل یها ادلهه
برخی از تأویلکنندگان را بهرای اعهراض از ههاهر نصهو دینهی ناکهافی و ناوهواب
میداند و با ای تأویلها مخالفت میکند.
از نظرگاه مجلسی ،تأو یل روایاتی که بهر وحهدت قهدیم داللهت دارنهد (همهو:1913 ،
 ،)193/9تأو یل اخبار دال بر تقدم آفرینال ارواح بر اجساد (همو ،)99/2 :1989 ،و همچنهی
تأویل اخبار دال بر حدو عالم (همو )33/99 :1913 ،که برخی ف سفه کهردهانهد نیهز بهه
دلیل فقدان شرایط و اوول تأویل باطل اسهت .وی همچنهی تأویهل عرفها از یقهی بهه
وحدت وجهود (همهو )49/1 :1323 ،در آیهه «وَاعبُهد حتّهی یَأتیهکَ الیَقهی ُ» (حجهر )44 :را
نادرست میداند.
آگاهان به تأویل
از نظر مجلسی ،هرچند غیرمعصومان نیز بها اوهول و روشههای درسهت مجهاز بهه
تأویل اند ولی تأویل وحیح و به دور از خطا نزد خداوند و معصومان (ع) و راسخان در
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علم است (مجلسی .)939/1 :1989 ،با ای حال ،برخی از روایات را از «متشهابهات اخبهار»
دانسته است که تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم نمیدانند .به نظر وی ،در چنی
جاهایی سکوت اووب و اولی و احوب است ولی با وجود ای به وورت احتمالی ای
دسته از روایات را هم تفسیر و تأویل کهرده اسهت (همهو132/9 :1913 ،؛ 310/18؛ 341/13؛

103/12؛ همو.)19/1 :1989 ،

ارتباط تأویل با تحریف قرآن
چون مجلسی معتقد به تحریف قرآن است (همو )919/11 :1989 ،سبب ایجهاد مشهکل
در پذیرش برخی هواهر قهرآن و رویآوری بهه تهأ وی ت مختلهف را تحریهف دانسهته
است .لذا رجوع به قرائت وحیح امام (ع) از آیه را باعث رفع مشکل و بط ن تأوی ت
بیان کرده است (همو.)318/3 :1913 ،
نتیجه
مجلسی با مقولۀ تأویل مواجهه ای روشمند دارد و اوول و شرایطی را بهرای تأویهل
وحیح مد نظر داشته است .وی با اول تأویل موافق است و خود نیز برخی از ههواهر
قرآنی یا روایی را تأویل کرده است .در عی حال ،با برخی از تأویلها از جمله تأوی ت
ف سفه مخالفت کرده است .وی از سبک و روش مجازی در تأویل پیهروی مهیکنهد و
بهشدت منتقد روش و سبک رمزی غ ت ،باطنیه و ف سفه است .از دیدگاه وی ،تأویل
نادرست گاه سبب الحاد و کفر میشود .وی یکی از اسباب الحاد ف سفه را نیز از ایه
رهگذر میداند .به نظر مجلسی ،اول بر تأویل نکردن است ،مگر اینکهه بهه ههیچ وجهه
نتوان هاهر نص دینی را اخذ کرد .ورف استبعاد نمهیتوانهد دلیهل نپهذیرفت ههاهر یها
تأویل آن باشد بلکه اجتناب از معنای هاهر و تأویل آن نیازمند دلیل قطعی است .ع وه
بر آن ،معنای مؤول باید موافق با ادله عقلی و هواهر نصو دیگر باشهد و مخهالف بها
اجماع نباشد .مجلسی وجود شاهد بر معنای مؤول را نیز شرب کرده و خود وی به ایه
شرایط عمل کرده است.
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