حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا ـ اصغر غالمی

فصلنامه تخصّصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه
سال پانزدهم ،شماره « 57ویژه قرآنبسندگی» ،زمستان  ،6931ص 609-48
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اصغر غالمی

چکیده :نگارنده دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی در مورد رابطۀ قرآن با مبیّن را بر پایۀ تعویل
قرآن بر منفصل توضیح میدهد .یعنی اینکه خداوند فهم مرادات کالم خود را به بیان
حجتهایش وابسته کرده است .لذا هر کس فهم مراد خداوند را بخواهد ،باید به حامالن علوم
قرآن یعنی پیامبر و اهل بیت رجوع کند .میرزای اصفهانی ادلّۀ خود را در کتاب مصباح الهدی
چنین بیان میکند .6 :قرآن به لسان الوهیت است .لذا از یک سوی شبیه کالم بشر نیست و از
سوی دیگر منبع هر علمی است و پیوسته جریان دارد و پایان نمیپذیرد .لذا اصل هر امری در
قرآن است .2 .قرآن خطاب به پیامبر نازل شده است .9 .قرآن برای تربیت همگان در همه
زمانها نازل شده است .لذا باید بطون متعدد داشته باشد تا پاسخگوی نیاز همگان باشد .حکمت
تعویل بر منفصل در قرآن ،آن است که بطالن خالفت غاصبان را آشکار کند.
کلیدواژهها :اصفهانی ،میرزامهدی؛ قرآن – تعویل بر منفصل؛ مصباح الهدی(کتاب)؛ ویژگیهای
قرآن – دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی؛ خالفت غاصبان – بطالن آن.

* .دکترای کالم امامیّه  -دانشگاه تهران (پردیس فارابی) Asg.gh110@yahoo.com
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حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا

بیان مسأله

بدون تردید قرآن کالم خداوند سبحان و «تِْبيَاناً لِّ ُك ِّل َشیء» است .خداوند این
کتاب نورانی را به عنوان رحمت و برای هدایت بندگان بر رسول خویش

مایۀ هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است.
خداوند همچنین کتاب خود را بیانی برای مردم و موعظهای برای اهل تقوا
ِ
ِ
شناسانده و فرموده استَ « :ه َذا بَيَا ٌن لِّلن ِ
ي( ».آل عمران )694:این
َّاس َوُه ًدى َوَم ْوعظَةٌ لِّلْ ُمتَّق َ
توضیحی برای مردم و هدایت و اندرزی برای پرهیزکاران است.
به تصریح خدای سبحان ،قرآن حکمتی است که بندگان را بدان موعظه میکند؛
به تدبر در آن ترغیب میکند ،و در مالمت آنان که در قرآن تدبر نمیکنند فرموده

است« :أَفَ ََل يَتَ َدبَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلَى قُلُوب أَقْ َفا ُُلَا» (محمد)28:6؛ آیا آنان در قرآن
نمیاندیشند یا بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟
سؤال این است که آیا برای بهرهگیری از علوم بیپایان قرآن و بهرهگیری از
نور آن صِرف مراجعه به قرآن کریم کافی است یا اینکه برای کشف مرادات
خداوند از کالمش ،به بیان منفصلی هم نیاز است؟
با سیری کلی در آیات قرآن روشن میشود که این آیات ،همه از نظر مضمون
و محتوا در یک سطح نیستند ،محتوا و داللت برخی آیات روشن است و برخی
دیگر نه .حتی ظاهر برخی آیات در نگاه نخست با ظاهر آیاتی دیگر متعارض
مینماید و برخی آیات نیز در نظر اوّل ،اعتقادات باطلی همچون تناسخ ،تجسیم،

حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا

به مؤمنان بشارت میدهد و کافران را هشدار .به همین جهت خداوند مؤمنان را
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حضرت خاتم االنبیاء 6فرو فرستاده است؛ خدای متعال خطاب به رسول
اکرم 6میفرماید« :ونََّزلْنَا علَي َ ِ
اب تِْبيَاناً لِّ ُك ِّل َشیء َوُه ًدى َوَر ْْحَةً َوبُ ْشَرى
َْ
ك الْكتَ َ
َ
ِ ِِ
ي( ».نحل )43:و ما قرآن را بر تو نازل کردیم که روشن کنندۀ همه چیز و
ل ْل ُم ْسلم َ
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معصوم نبودن انبیاء ،بر حق بودن هر کس که قدرت را به دست میگیرد ،اعتقاد
به جبر و  ...را تداعی میکند .قرآن کریم این گونه آیات را متشابه خوانده و در

و روشن است که آنها اساس کتاب هستند و قسمتی دیگر آیاتی است متشابه.
دربارۀ اینکه آیات متشابه نیازمند تأویل هستند ،تقریباً اختالفی وجود ندارد .اما
دربارۀ حجیت ظهور سایر آیات و فهم مرادات آیات محکم و نیز جواز یا عدم
جواز تأویل و تفسیر برای غیر معصوم ،اختالف وجود دارد .در این گفتار ،بر آنیم
که دیدگاه مرحوم آیت اهلل میرزا مهدی اصفهانی(6915-6902ق ).در این زمینه را
مرور کنیم .نظرات ایشان در این مورد ،در برخی از کتابها در مسائل و تقریرات

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

دروس او بازتاب یافته ،ولی بیش از همه در کتاب مصباح الهدی در این زمینه
میتوان سخن یافت .و این مقاله بر مبنای همین کتاب سامان یافته است .ضمن
ترجمه و توضیح بیانات میرزای اصفهانی به روایاتی نیز اشاره میرود ،گاه
احادیثی که خود ایشان استناد کرده و گاه احادیثی که نویسندۀ این مقاله در مقام
توضیح ،از آن بهره میگیرد.
این نکته مهم باید روشن شود که میرزا" ،تعویل بر منفصل" را محور اصلی
بحث فهم قرآن میداند.
تعویل بر بیان منفصل یعنی این که کسی فهم مراد کالم خود را  -در غیر مقام
افتا  -به بیانی خارج از خود آن کالم (متن) وابسته و محتاج کند و مراد از تعویل
در اینجا آن است که خداوند فهم مرادات کالم خویش (قرآن) را به بیانات
حجتهای خود وابسته کرده است و هر کس بخواهد به مراد خداوند از کالمش
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تقسیم آیات خود چنین فرموده است:
َّ ِ
ِ
ك الْ ِكت ِ
ات ُه َّن أُحم الْ ِكتَ ِ
ات( ».آل
ُخُر ُمتَ َشاِبَ ٌ
ات حُّْم َك َم ٌ
اب مْنهُ آيَ ٌ
اب َوأ َ
ی أَ
َنزَل َعلَْي َ َ َ
« ُه َو الذ َ
عمران )7 ،اوست آن که کتاب را بر تو نازل کرده است ،قسمتی از آن آیاتی استوار

دست پیدا کند ،ناگزیر باید به حامالن علوم قرآن یعنی پیامبر

اکرم6

و اهل

بیت ایشان :مراجعه کند.
اینک خالصۀ دیدگاه میرزا بیان میشود:
بیان کسی که قرینۀ منفصلهای برای آیات قرآن دارد ،بینیاز نمیبیند .این قرائن
منفصل ،تنها نزد کسانی یافت میشود که علوم قرآن از سوی خداوند به آنان
رسیده و ایشان به داشتن این علوم ،تحدّی میکنند .در نتیجه ،انسان عاقل که به
حکم عقل گردن نهد ،هرگز بدون مراجعه به عالمان علوم قرآن و صرفاً با استناد
به عمومات و مطلقات کتاب خدا ،هیچ حکمی را ثابت نمیداند.
میرزای اصفهانی معتقد است که هر عاقلی با مراجعه به قرآن و شناخت
خصوصیات کالم االهی به روشنی ضرورت مراجعه به عالمان علوم قرآن را برای
در ادامه با استناد به کتاب مصباح الهدی به تفصیل دیدگاه این فقیه و عالم به
معارف اهل بیت :را در این باره تبیین میکنیم.
ضرورت تعویل بر بیان منفصل در آیات متشابه
مرحوم میرزا در مصباح الهدی مینویسد:
«در مورد آنچه اهل زبان از ظاهر آیات میفهمند ،سخنی نیست.
همچنین تردیدی وجود ندارد که پیامبر اکرم 6به قرآن و قرائت آن بر
مردم احتجاج کردهاند؛ قرآن موعظه است و مردم به آن وعظ میشوند؛
قرآن حکمتی است که مردم به قلوب خود آن را درک میکنند؛ قرآن
بشارت و انذار است و تدبر در آن واجب .اما سخن در این است که آیا
برای عاقل جایز است که در کشف علوم و مرادات و تأویل و تفسیر

حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا

کشف مرادات کالم االهی درمییابد.
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هیچ انسان عاقلی در کشف علوم و مرادات و تأویل و تفسیر قرآن ،خود را از
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قرآن ،خود را از کسی که قرینۀ منفصلهای در آیهای از آیات قرآن دارد و
بدان تحدی میکند ،بینیاز بداند و حکم کند که تمام مراد و معنا و
مقصود آیات همان است که نزد اهل لغت از آیات ظاهر

است؟( ».اصفهانی،

ص )527

عصمت انبیاء ،جبر و  ...را به توهّم میآورد ،آنگاه احتجاج به ظاهر این آیات را
نمیپذیرد و مینویسد:
« آیا برای عاقل جایز است که برای اثبات احکام ،بدون مراجعه به
رسول

خدا6

صرفاً به عمومات و مطلقات کتاب احتجاج کند؟ نزد

هر عاقلی از واضحات است که استکشاف مرادات از ظواهر کالم ،متقوم
بر تمامیت کالم است و تمامیت کالم نیز متقوم بر احراز عدم تعویل بر
بیان منفصل است .پس چنانچه احتمال تعویل بنا بر حکمتی وجود داشته

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

باشد ،ظهور برای کالم منعقد نمیشود و برای استکشاف مراد و مقصود
از آن کالم موضوعی نخواهد بود .پس بر همین اساس در کشف علوم
قرآن و مرادات آن چارهای جز رجوع به کسی که علم کتاب نزد اوست،
وجود ندارد».

(همان ،ص )524 - 527

میرزا یادآور میشود که این استدالل ،در واقع همان استداللی است که امام
حسن عسکری 7به برخی شاگردان اسحاق کندی آموخت و او با این استدالل،
فیلسوف عراق را مجاب کرد که در تألیف کتاب تناقض القرآن به بیراهه رفته
است ،لذا وی این کتاب را سوزاند و از بین برد.

(همان ،ص )527

ادلّة ضرورت تعویل بر بیان منفصل براساس آیات
پیشتر اشاره شد که از نظر میرزا ،تعویل بر بیان منفصل حتی در آیات
محکمات قرآن نیز ضروری است .ایشان برای این مطلب دالیلی ارائه کرده است
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میرزا در ادامه به آیاتی استناد میکند که ظاهر آنها تناسخ ،تجسیم ،عدم

که در اینجا به شرح آنها میپردازیم:
 .1قرآن به لسان الوهیت است
مرحوم میرزا در بیان ادلّۀ ضرورت تعویل ،به چند نکته کلیدی و مهم اشاره
کالم بشر نیست مینویسد:
ّأما الب ّديّة التعويل فأل ّن من تدبّر فی القرآن اجمليد ،حسب ترتيب نزوله يرى و يشهد

أنّه كَلم بلسان األلوهيّة.

اما ضرورت تعویل بدان جهت است که هر کس به حسب ترتیب
نزول در قرآن مجید تدبّر کند ،میبیند و شهادت میدهد که آن کالمی به
لسان الوهیت است.

(همان ،ص)596- 590

نیز مینویسد:

فسر ،فقد كفر بالقرآن اجمليد».
مراداته لو ّ

(همان ،ص )594

بعد از اینکه (معلوم شد) لسان قرآن لسان الوهیت است و لسان کسی
است که ربوبیت را ادّعا میکند( ،روشن میگردد که) حیث ذات آن ابا
دارد از این که شبیه کالم بشر باشد .پس قرآن به خود ندا میکند که در
مقام کشف همۀ مرادات و مقاصد و ظواهر و بواطن و تأویل و تنزیل و
ناسخ و منسوخ و خاص و عام وحقیقت و مجاز خود نیست ،بلکه برای
آگاهی از علوم و مرادات قرآن ،ناگزیر از رجوع به عالم و حامل علوم و
مرادات قرآن هستیم .پس چنانچه کسی غیر از والیان و جانشینان پیامبر

حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا

«فبعد ما كان لسان القرآن لسان األُلوهيّة و لسان من ي ّدعی الربوبيّة ،حيث ذاته
آب عن كونه شبهاً بكَلم البشر .فهو املنادی بنفسه بأنّه ليس بنفسه فی مقام كشف
مجيع مراداته و مقاصده و ظواهره و بواطنه و تأويله و تنزيله و ناسخه و منسوخه و
عامه و حقيقته و َماهه ،بل الب ّد من املراجعة إىل العامل احلامل لعلومه و
ّ
خاصه و ّ
مراداته؛ فمن ليس من تلك الوالة و اخللفاء احلاملي لعلومه و معارفه و مقاصده و
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که حامل علوم و معارف و مقاصد و مرادات قرآن هستند ،قرآن را تفسیر
کند ،بدان کافر شده است.

اینکه گفته میشود «قرآن به لسان الوهیت است» بدین معناست که سنخ آن با
وجود ندارد ،چنان که افعال خدا نیز شبیه افعال بشر نیست .در تفسیر نعمانی از
امام صادق 7روایت شده است که فرمودند:

اخلَْل ِقَ ،ك َما َال تُ ْشبِهُ أَفْ َعالُهُ أَفْ َعا َُلُ ْمَ .و ُِلَ ِذ ِه
أَ َن َك ََل َم الْبَا ِری ُسْب َحانَهُ َال يُ ْشبِهُ َك ََل َم ْ
ِ
ِِ
اهها َال ي ْبلُ ُغ أَح ٌد ُكْن َه م ْعَن ح ِقي َق ِة تَ ْف ِس ِري كِتَ ِ
اىل إَِّال نَبِيحهُ َو
اب اللَّ ِه تَ َع َ
الْعلَّة َو أَ ْشبَ َ
َ َ َ
َ
َ
اؤه( .مجلسی ،ج  39ص 3؛ حرّ عاملی ج  27ص )206
أ َْو ِصيَ ُ
کالم خداوند سبحان شبیه کالم خلق نیست ،چنانکه افعال او شبیه
افعال خلق نیست .به همین علت و مانند آن ،احدی به کُنه معنای
حقیقت کتاب خدای تعالی نمیرسد جز پیامبر خدا و اوصیاء ایشان

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

(صلوات اهلل عليهم امجعي)

مرحوم صدوق در توحید ،از حضرت امیرالمؤمنین 7روایت میکند که به ابی
معمر سعدانی فرمودند:

ب تَْن ِزيل يُ ْشبِهُ َك ََل َم
فَِإيَّ َ
ك َح ََّّت تَ ْف َق َههُ َع ِن الْ ُعلَ َم ِاء ،فَِإنَّهُ ُر َّ
اك أَ ْن تُ َف ِّسَر الْ ُق ْرآ َن بَِرأْيِ َ
ِِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َشیءٌ م ْن َخ ْلقه يُ ْشبِ ُههُ
الْبَ َشر َو ُه َو َك ََل ُم اللهَ ،و تَأْويلُهُ َال يُ ْشبهُ َك ََل َم الْبَ َشر َك َما لَْي َ
ِ
اىل َشْيئاً ِم ْن أَفْ َع ِال الْبَ َش ِر َو َال يُ ْشبِهُ َشیءٌ ِم ْن َك ََل ِم ِه
ك َال يُ ْشبِهُ فِ ْعلُهُ تَبَ َارَك َو تَ َع َ
َك َذل َ
اىل ِص َفتُهُ َو َك ََل ُم الْبَ َش ِر أَفْ َعا ُُلُ ْم ،فَ ََل تُ َشبِّ ْه َك ََل َم اللَّ ِه
َك ََل َم الْبِ ْش ِر فَ َك ََل ُم اللَّ ِه تَبَ َارَك َو تَ َع َ
ِ
ك و تَ ِ
ِ ِ
ضل( .صدوق ،توحید ،ص  218ج 5؛ نوری ،ج  67ص )921
ب َك ََلم الْبَ َش ِر فَتَ ْهل َ َ
بر حذر باش از اینکه قرآن را به رأی خویش تفسیر کنی تا اینکه آن را

از اهل علم تفقه کنی ،6زیرا گاه تنزیلی (به ظاهر) شبیه کالم بشر است،
در حالی که کالم خداوند است و تأویلش شبیه کالم بشر نیست ،چنان
 .1به قرائن و ادلّة مختلف ،مراد از "علما" در اینجا ائمهی اطهار :است.
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کالم بشر تفاوت دارد ،یعنی :هیچ مشابهت و سنخیتی میان کالم خدا و کالم بشر

که هیچ چیزی از خلق او شبیه او نیست ،همان طور فعل خدای تبارک و
تعالی نیز شبیه چیزی از افعال بشر نیست ،و چیزی از کالم او نیز شبیه
کال م بشر نیست پس کالم خدای تبارک و تعالی صفت او و کالم بشر
افعال آنهاست .پس کالم خدا را به کالم بشر تشبیه مکن که هالک و

عدم شباهت و هم سنخ نبودن کالم خدا با کالم بشر را میتوان از دو منظر پی
گرفت:
اول اینکه کالم خدا منبع و سرچشمه علم است.
دوم اینکه کالم خدا همواره جریان دارد و پایان نمیپذیرد .در ادامه به توضیح
هر یک از این موارد میپردازیم.
 .1-1کالم خدا منبع و سرچشمة علم است
تنها اوست که از سر قدرت و سلطنت خویش  -بعد از آن که غیری در کار نبود-

مخلوقات را «ال من شیء» آفرید .در نتیجه فعل خدا شبیه و نظیر ندارد ،چنان که
برای خود او شبیه و نظیری نیست ،افعال بندگان صرفاً تصرفاتی است که به اذن
پروردگار در جهان آفرینش انجام میشود ،یعنی بندگان اوالً فعلی جز تجزیه و
ترکیب و تصرف در مخلوق خدا ندارند ،ثانیاً در این تصرف نیز مستقل نیستند و
هر لحظه و هر آن در افعال و تصرفات خویش به اذن پروردگار محتاجاند.
علم (فعلی) نیز در حقیقت نوری است که خداوند به مخلوق خویش تحمیل
میکند .در نتیجه مخلوق از خود هیچ علم و نوری ندارد جز آنچه از علم فعلی
خداوند استضائه کرده است .خداوند این علم فعلی را با کالم خویش به پیامبر
اکرم 6و ائمه :تعلیم میفرماید .اما کالم بشر در واقع محصول استضائۀ او

حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا

بدون تردید« ،خلق ال من شیء» مختصّ ذات حضرت قدوس عزّ اسمه است.
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از نور علم است .در نتیجه کالم خدای تبارک و تعالی نیز هم سنخ و شبیه کالم
بشر نیست.
به عبارت دیگر ،کالم خدا در واقع منبع و سرچشمهای است که مخاطب قرآن
یافت نمیشود ،بلکه هر کس هر بهرهای از علم داشته باشد ،بیشک باید از این
منبع دریافت کرده باشد وگرنه احدی از خود چیزی ندارد.
 .9-1کالم خدا جریان دارد و پایان نمیپذیرد
امر خلقت تمام نشده و خداوند پروندۀ خلقت را نبسته است .او هر روز در
شأنی است؛ آنچه از مقدرات را که بخواهد محو میکند و آنچه را که بخواهد
ثبت و ایجاد میکند .لذا علم فعلی او محدود و پایان پذیر نیست ،بلکه به اقتضای
سلطنت االهی دست او همواره در تغییر امور و محو و اثبات باز است .بدین

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

ترتیب علمی که مخلوق را حامل آن میسازد نیز همواره در جریان و در حال

ازدیاد است .کالم خدا نیز -که به تصریح خود او «تبياناً لکل شیء» است -این
علوم را در بر دارد .لذا به تعبیر روایات ،قرآن همواره در جریان است و تأویل
امور تازه همزمان با تحقق آنان ،از قرآن قابل استخراج است؛ در روایتی آمده
است:

آن تَأْ ِو ًيَل فَ ِمْنه ما قَ ْد جاء و ِمْنه ما َمل ََِيئ .فَِإذَا وقَع التَّأْ ِويل فِی َهم ِ
إِ َن لِْل ُقر ِ
ان إِ َمام
َََ َُ ْ ْ
َ
َ َ
َُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الزم ِ
ِ
ان( .صفار ،ج  6ص 635؛ حرّ عاملی ج  27ص 631؛ مجلسی ج
ك
ل
ذ
ام
م
إ
ه
ف
ر
ع
،
ة
م َن ْاألَئ َّم َ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ َ

 32ص )37

قرآن تأویل(هایی) دارد .برخی از آن تأویل(ها) آمده است و برخی
هنوز نیامده .پس هر گاه در زمان یکی از ائمه :تأویلی واقع شود ،امام
آن زمان از آن آگاه میشود.

همچنین از فضیل بن یسار روایت شده است که گفت:
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نور و معرفت را از آن دریافت میکند و غیر از آن در جای دیگری نور و معرفت
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اینکه برای آن ظهر و بطنی هست و در آن حرفی نیست مگر اینکه برای
آن حدّی هست که طلوع میکند» ،مراد از «برای آن ظهر و بطنی هست»
چیست؟ فرمودند :ظهر و بطن ،همان تأویل آیه است .برخی از آن،
اموری است که گذشته و برخی ،اموری است که هنوز نیامده است ،و
همچون جریان خورشید و ماه در جریان است .هر گاه تأویل چیزی از
آن آید ،چنان که به زندگان میرسد به اموات هم میرسد.

اصل هر امری در کتاب خدا
جریان دائمی آن -ائمه :تصریح فرمودهاند که:

َصل فِی كِتَ ِ
َما ِم ْن أ َْمر َيَْتَلِ ُ ِ ِ ِ َِّ
ول
اب اللَّ ِهَ ،و لَ ِك ْن َال تَْبلُغُهُ ُع ُق ُ
ف فيه اثْنَان إال َو لَهُ أ ْ ٌ
جال( .کلینی ،ج ،6ص 10؛ طوسی ،تهذیب ،ج  3ص )957
ِّ
الر َ
هیچ امری نیست که دو نفر در آن اختالف کنند ،مگر اینکه برای آن
امر در کتاب خدای عزوجل اصلی وجود دارد ،و لیکن عقول مردمان
بدان نمیرسد.

امام باقر 7فرمودند:

اج إِلَْي ِه ْاأل َُّمةُ إَِّال أَنْ َزلَهُ فِی كِتَابِه.
إِ َّن اللَّهَ تَبَ َارَك َو تَ َع َ
اىل َملْ يَ َد ْع َشْيئاً ََْيتَ ُ

(کلینی ،ج  6ص

53؛ بحرانی ج  6ص )698

خدای تبارک و تعالی هیچ چیزی را که امت بدان نیازمند باشند ،وا
نگذاشت مگر آنکه در کتاب خویش آن را نازل فرمود.

حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا

بر اساس همین دو ویژگی کالم خدا  -یعنی منبع و سرچشمۀ علم بودن و
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الرَوايَِةَ « :ما ِم ْن آيَة إَِّال َو َُلَا ظَ ْهٌر َو بَطْ ٌن َو َما فِ ِيه
ت أَبَا َج ْع َفرَ 7ع ْن َه ِذهِ ِّ
َسأَلْ ُ
ال :ظَ ْهٌر َو بَطْ ٌن ُه َو
ف إَِّال َو لَهُ َح ٌّد يَطْلُ ُع»َ ،ما يَ ْعنِی بَِق ْولِِه « َُلَا ظَ ْهٌر َو بَطْ ٌن»؟ قَ َ
َح ْر ٌ
ِ
ِ
ِ
تَأْ ِويلُ َها ،مْنهُ َما قَ ْد َم َ
ضى َو مْنهُ َما َملْ ََي ْئََْ ،ي ِری َك َما ََْت ِری الش ْ
س َو الْ َق َمُرُ ،كلَّ َما َجاءَ
َّم ُ
ِ
ِ
ِِ ِ
َحيَاء( .صفار ،ج  6ص )209
يل َشیء مْنهُ .يَ ُكو ُن َعلَى ْاأل َْم َوات َك َما يَ ُكو ُن َعلَى ْاأل ْ
فيه تَأْو ُ
از امام باقر 7دربارۀ این روایت پرسیدم که «هیچ آیهای نیست مگر

در حدیث دیگر آمده است:

ما ِمن َشیءٌ تَطْلُبونَه ِمن ِحره ِمن حرق أَو َغرق أَو سرق ،أَو إِفْ ََل ِ
ت َدابَّة ِم ْن
ُ ُ ْ ْ ْ ََ ْ َ ْ ََ ْ
َ ْ
ِ
ِ
َو آبِق ،إَِّال و ُهو فی الْ ُقرآن( .کلینی ،ج  2ص )128
صاحبِ َها أ َْو َ
َ
ضالَّة أ ْ
ْ
َ َ
هیچ چیزی نیست که به دنبال آن بگردید ،اعم از حرز از آتش سوزی
بندهای که از ارباب خود گریخته باشد ،مگر اینکه همان در قرآن هست.

به خاطر همین ویژگیها میرزای اصفهانی با بهرهگیری از تعالیم نورانی اهل
بیت:

تأکید میکند که قرآن کالمی به لسان الوهیت است و با کالم بشر

مشابهتی ندراد .در نتیجه هرگز نمیتوان ادعا کرد که تمام معنا و مراد و مقصود
آیات قرآن ،همان است که اهل لغت از ظاهر آیات میفهمند .بلکه مرادات هر
یک از آیات بیپایان و تأویل آنها همواره در جریان است و نو به نو به حامالن

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

علوم قرآن افاضه میشوند .لذا به حکم روشن عقل برای کشف علوم و مرادات
قرآن ،هرگز از کسی که قرینۀ منفصلهای در آیات قرآن دارد ،بینیاز نیستیم و
تعویل تمام آیات قرآن بر بیان منفصل ضروری است.

(اصفهانی ،ص )527

 .9قرآن خطاب به پیامبر اکرم 6نازل شده است
بر اساس معارف اعتقادی ما ،شکّی نیست که مخاطب کالم االهی ،اوالً و
بالذّات ،شخص خاتم

االنبیاء6

است ،خداوند تمام علم را از طریق کالم

خویش به آن حضرت افاضه فرموده است و علم از طریق ایشان به دیگران  -اعمّ
از انبیاء و اوصیاء و اولیاء و سایر بندگان -میرسد .حضرت امام
حدیثی قدسی فرمودهاند:

رضا7

در

ِ
ت
ت ْ
َع ِن اللَّ ِه َج َّل َج ََللُهُ أَنَّهُ قَ َ
اخلَْل َق بُِق ْد َرتی ،فَ ْ
اخ َ َْت ُ
ال :أَنَا ،اللَّهُ ال إِلهَ إَِّال أَنَا َخلَ ْق ُ
ِ
ِمْنهم من ِشْئت ِمن أَنْبِيائِی ،و اخَت ِ ِ ِ
ص ِفيّاً.
َ ْ َْ ُ
ت م ْن َمجيع ِه ْم ُُّمَ َّمداً َحبِيباً َو َخل ًيَل َو َ
ُْ َْ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت لَهُ َعليّاً ،فَ َج َع ْلتُهُ لَهُ أَخاً َو َوصيّاً َو َوهيراً َو ُم َؤِّدياً
اصطََفْي ُ
فَبَ َعثْتُهُ َر ُس ًوال إِ َىل َخ ْلقی َو ْ
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یا غرق شدن یا سرقت ،یا فرار حیوان از صاحب خود یا گمشده یا

عْنه ِمن ب ع ِدهِ إِ َىل خ ْل ِقی ،و خلِي َفتِی علَى ِعب ِادی لِيب ِّي َُلم كِتَابِی و ي ِسري فِي ِهم ِِبك ِ
ْمی،
َ ُ ْ َْ
َ َ
َ
ََ َ ْ ُ
َ َ
َُ َ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََّللَة و بَابِی الَّذی أُوتی مْنه( .صدوق ،امالی ،ص )222
َو َج َع ْلتُهُ الْ َعلَ َم ا ُْلَاد َ
َ
ی م َن الض َ َ َ

از خدای عزوجل رسیده است که فرمود :من خدایی هستم که جز من

معبودی نیست ،من به قدرت خود خلق را آفریدم و از میان آنها ،هر
برگزیدم ،پس او را رسولی به سوی خلق خویش برانگیختم .و

علی7

را برای او برگزیدم ،پس او را برای محمد 6برادر و وزیر و ادا کنندۀ
امور حضرتش بعد از او قرار دادم .و او را خلیفۀ خود بر بندگانم قرار
دادم تا کتاب مرا برای آنان بیان کند .و او را باب خود قرار دادم که از آن
به خلق عطا میکنم.

ص)995

مرحوم میرزا با توجه به این حقیقت میفرماید:
ّأما الب ّديّة التعويل ،فأل ّن من تدبّر فی القرآن اجمليد حسب ترتيب نزوله يرى و
يشهد  ....أنّه ّأوالً و بالذات خطاب ملن أُرسل به و أمر بالقرائة و الدعوة و اإلنذار و
العزة ،و دعوة إىل عبادته ،و منع و هجر عن
برب ّ
البشارة خصوصاً و عموماً ،و تذ ّكٌر ّ
عبادة غريه و عن أخذ اآلُلة دونه ،و أمر بالتسليم و اإلميان ....،و تكميل ألنوار

كل
العقول ،و تربية ألهل العامل و سوق ُلم إىل الكماالت ....،لع ّامة أهل العامل يف ّ
همان ... ،فَلب ّد من التعويل فی الكتاب على بيان احلامل لعلومه املتص ّدی لَتبية
نص الرسول األكرم 6على خَلفة القرآن و أهل بيته ،و علی
السر ّ
البشر .و ُلذا ّ
عدم افَتاقهم ،و أمر بالتمسك ِبما معاً( .اصفهانی ،ص )527
ّ
اما ضروت تعویل ،به خاطر آن است که هر کس در قرآن مجید حسب
ترتیب نزولش تدبر کند ،میبیند که  ...قرآن اوالً و بالذّات ،خطاب به
کسی است که به آن فرستاده شده است ،و او به قرائت قرآن و دعوت و

حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا

ِ
ب بِه»
بر همین اساس در روایات تصریح شده است که« :إََِّّنَا يَ ْع ِر ُ
ف الْ ُق ْرآ َن َم ْن ُخوط َ
ِ
َِّ
وطب بِه» (نوری ،ج 67
(کلینی ،ج  4ص  ،)966و یا فرمودهاندَ « :ما يَ ْع ِر ُ
ف الْ ُق ْرآ َن إال َم ْن ُخ َ
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یک از انبیاء خود را که خواستم ،برگزیدم و از جمیع آنان محمد 6را

88

انذار و بشارت خصوصی و عمومی امر شده است ،و نیز مأمور به تذکّر
به پروردگار عزّت و دعوت به عبادت او و منع و زجر از عبادت غیر
اوست ،و به او امر شده که مردم را از اخذ معبودهایی غیر از خدا بر
حذر دارد و به تسلیم و ایمان فرمان دهد ...و او برای تکمیل انوار عقول
عالم در هر زمانی (با قرآن) فرستاده شده است  ...پس در کتاب ،از
تعویل بر بیان حامل علوم آن که متصدی تربیت بشر است ،ناگزیر
هستیم .به خاطر همین سرّ است که رسول

خدا6

جانشینی قرآن و

اهل بیتاش همراه با هم و جدا نکردن آن دو از یکدیگر را به روشنی
بیان فرموده و به تمسّک به هر دو آنها با هم امر کرده است.

حاصل آن که قرآن خطاب به پیامبر

اکرم6

نازل شده و علوم آن تنها به

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

حضرتش افاضه گشته است .بر اساس آموزههای معتبر دینی ،رسول خدا 6نیز
علوم قرآن را به

امیرالمؤمنین7

و سایر اهل

بیت:

تعلیم فرموده است .پس

تنها ایشان حامالن علوم قرآن هستند .ایناناند مصداق کالم قرآن کریم که علوم
کالم خدا فقط در سینۀ کسانی است که به ایشان علم عطا شده است

(عنکبوت)83 ،

لذا امیرالمومنین 7میفرمایند:

ِ
ك الْ ُقرآ ُن فَاستَْن ِط ُقوه فَلَن ي ْن ِطق لَ ُكم ،أُخِِبُكم عْنه أ َّ ِ ِ ِ
ضى َو ِع ْل َم َما
َن فيه ع ْل َم َما َم َ
ُ ْ َ َ ْ ُْ ْ َُ
ْ
َذل َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ
َصبَ ْحتُ ْم فِ ِيه خمتلفون .فَلَ ْو َسأَلْتُ ُمونِی
ْم َما بَْينَ ُك ْم َو بَيَا َن َما أ ْ
يَأْتی إ َىل يَ ْوم الْقيَ َامةَ ،و ُحك َ
َخ َِْبتُ ُك ْم َعْنهُ ِألَنِّی أ َْعلَ ُم ُكم( .قمی ،ج  6ص 2؛ کلینی ج  6ص  )16این قرآن است،
َعْنهُ َأل ْ
پس آن را به سخن آورید .ولی برای شما سخن نمیگوید ،من از آن به
شما خبر میدهم .همانا در آن علم گذشته و علم اموری که تا روز قیامت
خواهد آمد و حکم آنچه در میان شما وجود دارد و بیان آنچه در آن
اختالف کردهاید ،هست .پس چنانچه از من در بارۀ آن بپرسید ،قطعاً از
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و تربیت اهل عالم و سوق دادن آنان به سوی کماالت  ....برای همه اهل

آن به شما خبر میدهم ،چرا که بدون تردید من عالمترین شما هستم.

در روایت دیگر آمده است:

هستیم که رسول

خدا6

88

ما را همراه کتاب خدا قرار داده است که

تفصیل همه چیز در آن است و از پیش رو و از پشت سر آن باطل بیرون
نمیآید .در تفسیر آن به ما نیازمندی وجود دارد .ما بر اساس ظن ،آن را
تأویل نمیکنیم ،بلکه از حقایق آن پیروی میکنیم.

میرزای اصفهانی با بهرهگیری از این روایات نورانی تأکید میکند که« :قرآن به
بلکه برای دستیابی مرادات قرآن ،ناگزیر از مراجعه به عالمِ حاملِ علوم قرآن
هستیم و هر کس غیر از ایشان قرآن را تفسیر کند به قرآن کافر شده است».
 .9قرآن برای تربیت همة خلق نازل شده است
یکی دیگر از دالیلی که مرحوم میرزا برای ضرورت تعویل به قرینۀ منفصله
ارائه کرده ،این است که قرآن برای تربیت همه مردم عالَم  -اعم از کافر و مؤمن
و کوچک و بزرگ و زن و مرد و  ...در همۀ زمانها -نازل شده است .از نظر
ایشان ،انسانها از نظر ایمانی مراتب بسیار مختلفی دارند و از نظر فهم و درک
نیز هرگز در یک مرتبه نیستند ،به عالوه تربیت افراد مختلف در زمانهای
گوناگون اقتضائات متفاوتی دارد .لذا نزول قرآن به گونهای که فهم تمام مرادات
آن برای همگان در تمام اعصار ممکن باشد ،محال است .پس علوم قرآن باید به

حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا

لسان الوهیت است و بنفسه در مقام کشف همه مرادات و مقاصد خود نیست،
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ََْنن ِحزب اللَّ ِه الْغَالِبو َن ،و ِع َْتةُ رس ِ
ول اللَّ ِهْ 6األَقْ َربُو َنَ ،و أ َْه ُل بَْيتِ ِه الطَّيِّبُو َنَ ،و
ُ ُْ
ُ َ َ َُ
اىل الَّ ِذی فِيهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُد الثََّقلَ ْ ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
ي الل َذيْن َج َعلَنَا َر ُس ُ
ول الله 6ثَان َی كتَاب الله تَبَ َارَك َو تَ َع َ
أَ
ِِ ِ
ِ
باطل ِم ْن بَ ْ ِ
ي يَ َديْ ِه َو ال ِم ْن َخ ْل ِف ِهَ .و الْ ُم َع َّوُل َعلَْينَا فِی
يل ُك ِّل َشیء ،ال يَأْتيه الْ ُ
تَ ْفص ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ح َقائَِقهُ( .طبرسی ج  2ص 233؛ طوسی ،امالی ص )136
تَ ْفس ِريهَ ،ال يُْبطئُنَا تَأْ ِويلُهُ بَ ْل نَتَّب ُع َ
ماییم حزب غالب خدا و عترت نزدیک پیامبرش ،و یکی از دو ثقل

کسی عطا شود که متصدی تربیت بشر است و او با بهرهگیری از علوم بیپایان
قرآن ،تربیت بندگان را که امری تدریجی است بر عهده گیرد .در نتیجه تعویل به
بیان چنین کسی برای دستیابی به مرادات و معارف قرآن ،ضروری و اجتناب
میرزا در بیان دلیل تعویل ابتدا تذکر میدهد به این که قرآن ،کالمی به لسان
الوهیت است و اوالً و بالذات به رسول

خدا6

خطاب شده است ،سپس

دربارۀ وظیفۀ پیامبر اکرم 6چنین مینویسد:

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

لعامة أهل العامل فی
تربية ألهل العامل و سوق ُلم إىل الكماالت ....،و اُلدايات ّ
كل همان،
متدرج
ّ
كل همان ،و هذا سوق ّ
لكل أحد فی ّ
كالتدرج فی النزول ،و بعمومه ّ
ّ
يكون ال ُّمالة املتك ّفل لکل درجة ُّمکما ملن هو فی تلک الدرجة و متشاِباً لغريه و
لكل أحد فی مجيع حاالته.
من املمتنعات انزال کتاب يکون متک ّفَلً جلميع الدرجات ّ
فَلب ّد فی الكتاب الناهل لسوق مجيع أهل العامل من وقوع املتشابه و التأويل فيه ،و
ِ
لكل
كل همان ،كي يتكلّم ّ
من حتميل علومه على من كان ناطقاً متص ّدياً لَتبية أهل ّ
أحد ِبسب اقتضاء درجة تربيته مؤمناً أو كافراً ،صغرياً كان أو كبرياً ،فَلب ّد من التعويل
فی الكتاب على بيان احلامل لعلومه املتص ّدی لَتبية البشر ...،و هكذا الشرايع و
عامة جلميع أهل
األحكام الّيت جاء ِبا القرآن و وضعها على الناس تدرَياً ،حيث ّإّنا ّ
العامل إىل خراب عامل الدنيا ال ُّمالة تشتمل على النواسخ و املنسوخات ،و الب ّد فيها
املخصصات و املقيّدات و العناوين الطارية ،و ال
من العمومات و املطلقات و من
ّ

ميكن استيفائها على وجه ال َيتاج أحد إىل العامل ِبا ،فَلب ّد من التعويل على بيان
لعامة الناس فی كل همان( .اصفهانی ،ص )592- 596
العامل خبصوصيّات األحكام و اإلفتاء ّ
ّ
(قرآن لسان الوهیت خطاب به رسول

اکرم6

است و از باب) ...

تربیت برای اهل عالم و سوق دادن ایشان به سوی کماالت  ...و هدایت
برای همه اهل عالم در هر زمان است .این سوق دادن (به سوی کمال و
هدایت) تدریجی است ،همچون تدریج در نزول .به خاطر عمومیت
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ناپذیر است.

تربیت برای همۀ افراد در همۀ زمانها ،ناگزیر ،یک مطلب برای فردی در
درجۀ خود ،محکم است و همان مطلب برای فرد دیگر در درجهاش
متشابه .لذا محال است کتابی فرو فرستاده شود که (بدون تعویل به
منفصل) متکفل تربیت همۀ افراد در جمیع حاالتشان باشد.
وقوع متشابه و تأویل در آن است و ناگزیر برای علوم آن باید حامل پیدا
شود ،یعنی کسی که ناطق به آن و متصدی تربیت اهل همه زمانهاست،
تا با هر کسی  -اعم از کافر یا مؤمن ،کوچک یا بزرگ -به حسب اقتضاء
درجۀ تربیت او تکلم کند .پس در کتاب ،تعویل بر بیان حامل علوم آن
که متصدی تربیت بشر است ،ضرورت دارد.
همچنین شرایع و احکامی که قرآن آورده و به صورت تدریجی بر
ناگزیر مشتمل بر آیات ناسخ و منسوخ است و ناگزیر باید در آن
عمومات و مطلقات و مخصصات و مقیدات و عناوین دیگر باشد.
استیفای آن  -به گونهای که احدی به عالِمِ به قرآن محتاج نباشد -ممکن
نیست .پس تعویل بر بیان فردی عالِم به خصوصیات احکام و افتاء برای
همۀ مردم در همۀ زمانها ضرورت دارد.

حکمت و حُسن تعویل بر بیان اهل

بیت:

از نظر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی مهمترین حکمت تعویل ،این است که
خالفت خلفای االهی را تثبیت میکند و باطل بودن غاصبان خالفت را آشکار
میسازد ،و این بزرگترین احسان به اهل عالم است.
در روایتی آمده است که کالم خدا سه قسم است .6 :قسمی که همه (عالم و
جاهل) آن را میفهمند .2 .قسمی که فقط افراد مؤمن که ذهن خود را صاف

حکم عقل به ضرورت تعویل کالم خدا بر بیان حجتهای خدا

مردم وضع کرده نیز ،برای همۀ اهل عالم تا آخر دنیا عمومیت دارد .لذا
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کردهاند و خداوند سینۀ آنان را برای اسالم گسترانده ،آن را میفهمند .9 .قسمی
که غیر از خدا و مالئکه و راسخان در علم ،آن را درک نمیکنند؛ بر اساس این
روایت خداوند کالمش را بر این سه قسم قرار داده است تا اهل باطلی که بعد از
خداوند این علم را برای آنان قرار نداده است تا آنها در برابر کسانی که بر آنان
والیت دارند ،تسلیم گردند و از اطاعت ایشان استکبار نورزند.

(طبرسی ج  6ص 259؛

حرّ عاملی ج  27ص  638ح )99575

همچنین امام

صادق7

ضمن تأکید بر اینکه خداوند علم کتاب را تنها به

خلفای االهی عطا کرده است ،دربارۀ حکمت این کار میفرمایند:

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

ِ ِ
ِ ِ
ك
ك َحتَََّري ْ
اخلَََلئِ ُق أ ْ
َمجَ ُعو َن إَِّال َم ْن َشاءَ اللَّهَُ .و إََِّّنَا أََر َاد اللَّهُ بِتَ ْع ِميَتِ ِه فی ذَل َ
َو فی ذَل َ
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
اع ِة الْ ُق َّو ِام بِ ِكتَابِِه َو
أَ ْن يَْنتَ ُهوا إِ َىل بَابِه َو صَراطهَ ،و أَ ْن يَ ْعبُ ُدوهُ َو يَْنتَ ُهوا فی قَ ْوله إِ َىل طَ َ
ِ
ِِ
ِ
ك َعْن ُه ْم َال َع ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم؛ ُُثَّ
اجوا إِلَْي ِه ِم ْن َذل َ
النَّاطق َ
ي َع ْن أ َْم ِرهَِ ،و أَ ْن يَ ْستَْنط ُقوا َما ْ
احتَ ُ
ال« :و لَو رحدوه إِ َىل َّ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ين يَ ْستَْنبِطُونَهُ ِمْن ُه ْم».
قَ َ َ ْ َ ُ
الر ُسول َو إىل أُولی ْاأل َْم ِر مْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
ِ
وجد( .برقی ج  6ص 214؛
س يُ ْعلَ ُم ذَل َ
ك أَبَداً َو َال يُ َ
(سوره نساء ( ،)8آیه )49فَأ ََّما َغ ْريُُه ْم فَلَْي َ
حرّعاملی ج  27ص 636؛ مجلسی ج  32ص)600

همه خالیق در تفسیر قرآن متحیرند جز کسانی که خدا خواسته است.
خداوند خالیق را در این کار (تفسیر قرآن) نابینا قرار داده و در این
مطلب چنین اراده کرده که مردم به راه او و درِ خانه او بروند و او را
عبادت کنند و دربارۀ کالمش به اطاعت از کسانی تن دهند که به کتاب
او تقوّم دارند و از امر او (ناحیۀ او) سخن میگویند ،و اینکه مردم
استنباط آنچه را که از قرآن بدان نیازمند هستند ،از ایشان دریافت کنند نه
از پیش خودشان .سپس خداوند فرمود« :و اگر آن را به رسول و به اولی
االمر بازگردانند ،آنگاه کسانی از آنها که میتوانند آن را استنباط کنند آن
را میدانند» اما از غیر ایشان ،هرگز آن را نمیدانند و به دست نمیآورند.
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رسول

خدا6

حکومت را غصب کردند ،مدعی علم الکتاب نشوند .زیرا

میرزای اصفهانی با بهرهگیری از این احادیث نورانی مینویسد:

حَّت فيما ميكن استيفائه فيه من املعارف و األحكام،
و ّأما حكمة التعويل و حسنه ّ
كل همان حلفظ
فألنّه هداية عجيبة إىل اخلَلفة اإلُليّة و الوالية الربّانيّة ،و إىل ّ
احلجة فی ّ
حجة إُليّة على ظلم
الدين و الدنيا و تكميل عقول الناس و تربية نفوسهم؛ و ّ

اما حکمت و حُسن تعویل  -حتی در آنچه استیفایش برای همه ممکن
است ،اعم از معارف و احکام ،این است که در این کار (یعنی در تعویل)
هدایت شگفتی به خالفت االهی و والیت ربانی و هدایت به سوی
حجت در هر زمان وجود دارد تا دین و دنیا را حفظ ،عقول مردم را
تکمیل و نفوسشان را تربیت کند .همچنین (در تعویل) ،حجتی االهی
احسانها بر اهل عالم است .پس مراجعه به رسول اکرم و اهل بیت
ایشان صلوات اهلل علیهم اجمعین در وقوع تعویل در هر آیهای از قرآن و
عدم آن واجب است.

نتیجهگیری
در این مقاله مختصر روشن شد که از نظر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی تعویل
بر بیان منفصل در تمام آیات کالم اهلل ،حتی در آیات محکمات و نصوص قرآن
نیز ضروری است؛ و ظهور بدون مراجعه به بیان منفصل منعقد نمیشود تا دربارۀ
حجیت آن سخن گفته شود ،زیرا :اوالً محکم و متشابه بودن با توجه به اختالف
سطح معرفتی افراد مختلف ،امری نسبی است .ثانیاً برای کشف مرادات کالم ،باید
احراز شود که کالم تمام است و به بیان منفصل نیاز ندارد .و از آنجا که قرآن به
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وجود دارد بر ظلم غاصبانِ جاهل به علوم کتاب .و این از سترگترین
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كل آية من القرآن
فالواجب املراجعة إىل الرسول األكرم و أهل بيته فی وقوع التعويل فی ّ
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لسان الوهی است و هم سنخ کالم بشر نیست ،هرگز نمیتوان چنین امری را
احراز کرد.
ایشان یادآور میشود که قرآن شامل هدایت عامّه برای اهل عالم در همه
برای همه مردم تا آخر دنیا وضع شده است .پس ناگزیر آیات قرآن مشتمل بر
ناسخ و منسوخ است و باید در آن ،عمومات و مطلقات و مخصّصات و مقیّدات
و  ...باشد .لذا استیفای معارف و احکام قرآن برای همگان ،به گونهای که از بیان
عالِم به قرآن بینیاز باشند ،امکان ندارد.
در نتیجه بندگان در هر زمانی به کسی احتیاج دارند که به خصوصیات احکام
عالِ م است حتی چنانچه استیفای احکام و معارف برای همه ممکن باشد ،خداوند
این کار را نکرده است تا مردم را به سوی حجتهای خود سوق دهد و به همه

سال پانزدهم /شماره /57زمستان 6931سفینه

نشان دهد که غاصبان خالفت االهی غاصب و جاهلاند .پس همگان ناگزیر از
مراجعه به عالِمی هستند که خداوند ،او را حامل علوم قرآن قرار داده است.
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