
 
 

  

  

  

  

  

  نگاهی نو

  *»محکمات و متشابهاتآیات «به 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ملکیان اهللا روح

  قم علمیه حوزه عالى سطوح استاد
  

  :چکیده

که غالباً به تبع  استعلوم گوناگون اسالمی از مباحث مطرح در  »محکم و متشابه«مبحث 

 منْه آیات محکَمات هنَّ أُم الْکتابِ وأُخَرُ متَشابِهاتآل عمران  مبارکه سورههفتم  آیه

شریفه را بررسی و اثبات کند که اوالً  آیهاین نوشتار کوشیده مفاد این . دشو میمطرح 

»کَماتحم و نیز »آیات واضح«معناى  به» آیات ،»تَشابِهاتو  آیات مجمل«معناي  به» م

آیاتی است که  ،»آیات محکمات«ثانیاً مراد از  و. معناي تفسیر نیست ، و نیز تأویل به»مبهم
، دستخوش تغییر و تبدیل نشده که به پیامبران فرو فرستاده است در نسخ متعدد کتاب الهی

آیاتی است که در بعضی از  ،»آیات متشابهات«و مقصود از . نام دارد» أُم الکتاب«و 

رو  ، ازاینکتاب الهی در موضوعات یکسان، ولی در بعضى از احکام متفاوت است هاي نسخه
  .یعنى مشابه یکدیگر است »متشابه«
  

  :ها کلیدواژه

  راسخ در علم /تأویل /نسخ /اتمتشابه /اتمحکم /کتاب

                                            
 . 28/1/1392: ، تاریخ تأیید16/1/1392: تاریخ دریافت* 
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 ،اینها غیراصول فقه و یکی از مباحث مطرح در تفسیر و علوم قرآن و حدیث و 

 آیهاین بحث غالباً به تبع و در ذیل . است »متشابهاتآیات محکمات و «مبحث 

 هشود که صریحاً آیات را به دو دست آل عمران مطرح می مبارکه سورههفتم از 

هو الَّذي  :مزبور به این قرار است آیه. تقسیم کرده است محکمات و متشابهات

لَیکأَنْزَلَ ع نَّ أُمه کَماتحم آیات نْهم تابالْک تَشابِهاتتابِ وأُخَرُ ما الَّذینَ فی الْکفَأَم   قُلُوبِهِم

الرَّاسخُونَ فی و اهللاُ َّزیغٌ فَیتَّبِعونَ ما تَشابه منْه ابتغاء الْفتْنَۀِ وابتغاء تَأْویله وما یعلَم تَأْویلَه إِال

   .)7/آل عمران( د ربنا وما یذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا األَلْبابِالْعلْمِ یقُولُونَ آمنَّا بِه کُلٌّ منْ عنْ

 هجنب ستخن همرحل. گیریم شریفه را در دو مرحله پی می آیهمفاد این  دربارهبحث 

مفاد آیه گفته  دربارهو در صدد بیان این است که بسیاري از مطالبی که  شتهسلبی دا

  .ابی دارد و در صدد بیان مراد آیه استایج هدوم جنب هو مرحل. نادرست است ،شده
  

  ها پیرامون آیه نقد برخی دیدگاه: بخش اول

  :اند آیات محکمات چنین گفته درباره

اهللا خالقُ کُلِّ مثل  ؛اند که مراد از آنها معلوم است عدىآیات یک بمحکمات «

شَی 4/3، قرشی(» .ء(  

روشن ) یوستن پیوستىپ(ست که مقصود از آن بدون ضم ضمیمه ا محکم آن«

  )1/21، طیب( ».تَدع مع اهللا إِلهاً آخَرَ المانند  ؛باشد

هم شبیه همین ) 2/15( ىتفسیر اثناعشر و )1/264 (برگزیده تفسیر نمونه در 

  .عبارات آمده است

معناي معلوم بودن مراد یا  به» احکام«شود که  از این عبارات چنین فهمیده می

در بسیاري از تفاسیر عربی هم شبیه . ستود و مانند اینهانی مفهوم و مقصروش

 ،و استعماالت قرآن عربعرف ت و لغاما باید گفت در . اند همین معانی را آورده

معانى مزبور قبیل  ازى ایمعنداراي  آن و مشتقّات »حکاما« هاژو ي نیست کهمورد

  .دوم خواهد آمد همطلب در مرحل تفصیل. باشد

  :اند ابهات چنین گفتهآیات متش درباره

یعنى معانى متعدده را  ؛باشند قسم دیگر، آیات مشتبه المعانى و مشتبه االلفاظ مى«

  )2/16 ، عبدالعظیمی حسینی شاه(» .شود محتمل است و در مقصود آن اشتباه حاصل مى



  

 

6  

وز
ل ن

سا
هم

د
/ 

ره
ما

ش
 1/ 

ی
یاپ

پ
73/ 

ار
به

 
13

92
 

مقصود  ،ست که تاب معانى متعدد داشته باشد و بدون ضم ضمیمها متشابه آن«

  )1/21، طیب( ».علَى الْعرْشِ  ثُم استَوىمثل  ؛معلوم نگردد

ى است که مراد خدا از آنها روشن و قطعى نیست و تمیز یآیات متشابه آنها«

  ) 4/2، قرشی(» .ودش یداده نم

معناي ابهام و اجمال معنا و  به »تشابه«شود که  از این عبارات چنین فهمیده می

معنایی که بسیاري از تفاسیر  ؛نند اینهاستروشن نبودن مراد و نامفهوم بودن و ما

و  عربو عرف  تلغاگر چه باز هم . اند کردهعربی هم به آن تصریح یا اشاره 

خواهد آمد،  اًطور که بعد ولی همان ،افق با این معانى نیستموی استعماالت قرآن

ل چندي یلیکن به دال. گاهی یکی از لوازم تشابه، اجمال و ابهام در مصادیق است

معناي ابهام و اجمال معنا و نامفهوم بودن کالم  در این آیه را به» تشابه«توان  نمی

  :از این قرار استدالیل دانست، این 

خاطر آن قرآن نازل  هاجمال برخی از آیات کتاب، نقض غرضی است که ب -1

نه تنها مخاطب یا شنونده  خن مجملچرا که س ؛شده است، بلکه با آن منافات دارد

و او را در تحیر ضاللت و تردد  ، بلکه او را به شک وا داشتهکند ایت نمیرا هد

  :شهید محمدباقر حکیم هو باالتر از این، به گفت. گذارد جهالت باقی می

شود و هر مذهب و هر  می ءوجود متشابه در قرآن سبب اختالف مذاهب و آرا«

کند، و این با  تمسک می ،شخصی به چیزي از قرآن که متناسب با مبانی اوست

  )182، حکیم(» .تناقض دارد ،خاطر آن قرآن آمده است اهدافی که به

 ایتهدو  و نور و بیان و بالغ ید قرآن، مبینگو میقرآن صریحاً  آیهها  ده -2

کتابی که داراي چنین شؤون و اوصافی . مبیناتو بینات  شآیاتبراي مردم است، و 

تا چه رسد به اینکه مجمل و مبهم  ،آن راه ندارداجمال و ابهام در  هحتّی شائب ،است

  .ون و اوصافی استؤباشد؛ زیرا ابهام و اجمال، دقیقاً در جانب نقیض چنین ش

گري، تشابه این آیات بوده  وجه تشبث کجدالن به آیات متشابه براي فتنه -3

لی و. مانده است با وجود آیات محکمات و پیامبر، ابهام و اجمالی باقی نمی. است

پس تشابه این آیات باقی مانده  .گري کجدالن باقی مانده فتنه ،تصریح همین آیه به

  .معناي ابهام و اجمال نیست پس تشابه به ،است
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مزبور، آیاتی است که مورد اتّباع کجدالن قرار  آیهآیات متشابهات بر طبق  -4

غوي روشنی داشته است و اتّباع تنها بر حالتی صادق است که لفظ داراي مفهوم ل

زیرا تمسک به یکی از  ؛اتّباع آن محسوب شود ،باشد که تمسک و عمل به آن

هر کالمی که  ؛اتّباع کالم نیست ،معانی مشترك یا مردد که لفظ ظهوري در آن ندارد

چون از خود  ،مورد نظر است ىاتعیین معن شخصی در نظرو  اباع هواتّبلکه ، باشد

  ) 170، همان(. شود میآن معنا ظاهر و معین ن ،کالم

که سوء استفاده از  ستاه نحوي ب هکریم آیه درتشابه « ،شهید حکیم هبه گفت - 5

مجمالت و مبهمات  ،و اگر متشابهات) 179همان، ( »است مکنمگري  هفتن آن در

مبهم، مجمل و مبهم  زیرا کالم مجملِ ؛گري نیست امکان تشبث به آن براي فتنه ،باشد

اي  گونه هپیش مردم روشن نیست، و حتّی اگر کجدالن آن را ب است و مراد از آن

توجیه کنند که موجب فتنه گردد، تا وقتی که خود مردم معناي روشنی از آن 

ولی صرف اختالف . کنند فهمند و نسبت به مفاد آن شک دارند، از آنان قبول نمی نمی

، بلکه صرفاً اختالف مردم در چیزي مانند اختالف در استظهار مفاد آیات فتنه نیست

تنها موجب اختالف  ،سته مبهم یا محتمل بیش از یک معناو آنچ .یا تنازع است

چنین اختالفی بین که شاهد  همان طورانظار مردم در استظهار مراد از آن است، 

به فتنه بین  ی که منجرو اصولیان و محدثان و غیر اینان هستیم، در حال مفسران و فقها

  .به آن ضمیمه شودهواي نفس غیر علمی و ادعاهاي مگر آنکه  ،ستایشان نشده ا

ی انسان چیکه ه فهمند یست که مخاطبان آن ممعنا نیمعجزه بودن قرآن به ا -6

متوقف بر  یى،فهم عقال نیو روشن است که ا ستیني گفتار نیچن يقادر به انشا

د نتبع درك کن هب گاه نآ د ونآن را بفهم اتیمفاد آی خوب هب است که بدون ابهام و نیا

ي قرآن برا اتیآی از حال اگر بعض. ندنبر زبان برارا مثل آن ي گفتار ندنتوا یکه نم

قابل درك نخواهد براي مخاطب عجز از آوردن مثل آن نه تنها  ،مخاطبان مبهم باشد

 آن را و گفتهی مبهم سخنان ،براي مقابله با پیامبر توانند یمی از ایشان بلکه کسان ،بود

استدالل بر اعجاز قرآن  رو ازاین. آن مبهم استي بشمارند که معنای اتیاز سنخ آ

به اثبات اعجاز کل آن ی افاز قرآن وی اعجاز بخشو  استآن  اتیآ جمیعشامل 

  .است همین گونههم مطلب ي در مورد تحد .ستین
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 توان رفت که به سبب اینکه مفسران قرآن اى مى آرى، اکنون به سراغ کمتر آیه

اند، خالى از ابهام و اجمال باشد، ولى این  بیش از یک احتمال در آن ذکر کرده

ها  خاطر ابهام و اجمال ذاتى آیات قرآن ـ امرى که ده نه به اجمال و ابهام گسترده

اجمالى عارضى و تحمیلى است که بلکه ابهام و  ،کند ـ صراحت آن را نفى مى به آیه

 .4 و 3دانشمندان علوم عربی،  همسامح .2غت، تطور ل .1خاطر عواملى مانند  به

هاى  شأن نزول .5آفرینى و تحریف معنایى قرآن،  عمد مکتب خلفا بر ابهامت

بر آیات بینات  ،خفاى قرائن مقامى ناشى از دور افتادن از عصر نزول .6 و ساختگى

 ولی آنچه فارق بین مؤمن به قرآن و غیر مؤمن. این کتاب مبین تحمیل شده است

 بیان و«آن را  ،این است که مؤمن بر اساس معرفی قرآن نسبت به خودش ،است

ولی غیر مؤمن آن را بر خالف این  ،داند مردم می هبراى هم »بصائر نور و هدي و

  .شمارد مجمل می معرفیِ قرآنی، مبهم و

  :نیز به دو دلیل به معناي تفسیر نیست، زیرا »تأویل«

یا او و راسخان (که تفسیر و مفاد آن را جز خداوند  اوالً اگر در قرآن آیاتی باشد

 ؛شود اخالل وارد می ،خاطر آن قرآن نازل شده به غرض هدایتی که به ،ندانند) در علم

بلکه با آن غرض منافات دارد، زیرا هدایت با قرآن متوقّف بر فهم مراد آیات است، 

و اگر راسخان  .است در حالی که رجوع به خداوند براي تعیین مراد آیات ناممکن

صورتی ممکن است که شناخته شده ه ایشان دررجوع ب ،هم تفسیر این آیات را بدانند

ناشناخته، و ) اهل سنت(نه اینکه نسبت به اکثریت مسلمانان  ،و در دسترس باشند

، غیبت باشند همحبوس یا محصور یا در پرد ،اند که شناخته شده) شیعه(بت به بقیه نس

، صریح آیهت د، بلکه بهنده یات نه تنها هدایتگري خود را از دست میجرم این آو ال

  . گري باقی خواهد ماند اي در دست کجدالن براي فتنه وسیله

، گوید ثانیاً اگر متکلّمی سخن خود را که براي افاده و بیان به عموم مردم مى

این عمل  ،دشماري از خواص مردم بفهمن اي ابراز کند که فقط خودش و انگشت گونه به

  ) 255، بروجردي( .خداوند از چنین امري کامالً مبرّاست، و ناتوانی اوست حاکی از

شود که مبتنی بر این است که  اشکاالت اقوالی روشن می ،از آنچه گفته شد

معناي اجمال و ابهام، یا  به» تشابه«معناى وضوح مراد و ظهور مفاد، یا  به» احکام«
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قرآن «این اقوال بنا بر آنچه مرحوم طباطبایی در کتاب  .همان تفسیر است »تأویل«

  .حدود بیست قول است ،اند گفته) 33ص(» در اسالم

که در این مرحله ثابت شد آنچه راجع به این اصطالحات اکنون و پس از این

یعنى به تبیین مراد از کتاب و  ،دوم هبه مرحل ،قرآنی گفته شده درست نیست

  .پردازیم اینها می محکمات و متشابهات و غیر

  

  تبیین مفاد آیه: بخش دوم

  »الکتاب«معناي 

، ولى سخن ما در است رفته کار بهبیش از دویست بار در قرآن  »کتاب«کلمه 

أَنْزَلْنا إِلَیک  ؛ مانندي است که گاهی متعلَّق انزال و تنزیل است»کتاب« دربارهاینجا 

ذلک بِأَنَّ اهللا نَزَّلَ سه مرتبه، و  علَیک الْکتابنا أَنْزَلَو  ،سه مرتبه الْکتاب بِالْحقِّ

و . رسوله  الْکتابِ الَّذي نَزَّلَ علىو  نَزَّلَ علَیک الْکتاب بِالْحقِّو  الْکتاب بِالْحقِّ

اتْلُ و  الوتهالَّذینَ آتَیناهم الْکتاب یتْلُونَه حقَّ ت ؛ مانندگاهی متعلق تالوت و قرائت

إِلَی یتابِ کما أُوحنَ الْکالنَّصارىو  م تسلَی ودهالْی قالَتلى  وع  النَّصارى شَی و قالَت ء  

فَسئَلِ  کشَک مما أَنْزَلْنا إِلَی  فَإِنْ کُنْت فیو  ء و هم یتْلُونَ الْکتاب شَی  لَیست الْیهود على

 ؛و گاهی متعلق ایمان و کفر و تصدیق و تکذیب. ذینَ یقْرَؤُنَ الْکتاب منْ قَبلکالَّ

یا و  تُؤْمنُونَ بِالْکتابِ کُلِّهو  منْ آمنَ بِاهللا و الْیومِ اآلخرِ و الْمالئکَۀِ و الْکتابِمانند 

رسوله و الْکتابِ الَّذي أَنْزَلَ منْ   الْکتابِ الَّذي نَزَّلَ علىأَیها الَّذینَ آمنُوا آمنُوا بِاهللا و رسوله و 

و  صدقَت بِکَلمات ربها و کُتُبِهو  أَفَتُؤْمنُونَ بِبعضِ الْکتابِ و تَکْفُرُونَ بِبعضٍو   قَبل

ده  آتَینا موسى الْکتاب د؛ ماننو گاهی متعلق ایتاء و ایراث. الَّذینَ کَذَّبوا بِالْکتابِ

چهارده  الْکتاب أوتواالَّذینَ هشت مرتبه و  الَّذینَ آتَیناهم الْکتاب منْ قَبلهمرتبه و 

و  إِسرائیلَ الْکتاب  أَورثْنا بنیو  ثُم أَورثْنَا الْکتاب الَّذینَ اصطَفَینا منْ عبادنامرتبه و 

  .الَّذینَ أُورِثُوا الْکتاب منْ بعدهم إِنَّ

نامیده و آنها  »اهل کتاب«ها آیه  و براي آن پیروانی است که قرآن آنها را در ده

ء حتَّى  شَی  قُلْ یا أَهلَ الْکتابِ لَستُم على: را اهل تورات و انجیل و ذکر دانسته است

 فَسئَلُوا أَهل الذِّکْرِو ) 68/همائد( ا أُنْزِلَ إِلَیکُم منْ ربکُمتُقیموا التَّوراةَ و اإلِنْجیلَ و م
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مفهوم واضح و مفاد روشنی  ها،، و آیاتی غیر اینها که مجموع آن)7/، انبیاء43/نحل(

خداوند کتاب  ،مورد بحث آیهدر  »کتاب«مراد از  بنابراین. دهد ارائه می »کتاب«از 

 میاسا با مختلف وهاي  هنسخدر  ،ن قبل نازل کردهاست که هر آنچه بر رسوال

 و انجیل و فرقان و ذکر و زبور و غیر تتورا مانند است؛ از آن نازل کردهناگون گو

 اسم قرآنه بکامل و ابدي  هنسخدر آخرین  نبیااخاتم  سپس آن را بر .هااین

خداوند هایی است که  کتاب تماماصل براي  هنسخ »کتاب«پس . نازل فرموده است

  .بر رسوالنش در نسخ متعدد و با اسامی مختلف نازل فرموده است

بلکه مفهومی است  ،اهمیت قرآنی نیستیکی از مفاهیم با تنها »کتاب« بنابراین

قرآن  ،»کتاب«و با این معنا براي  .دشو میکه مفهوم خود قرآن هم با آن مشخص 

قاً لما بینَ یدیه منَ الْکتابِ ومهیمناً مصد ؛است »کتاب«دهنده به تجسمات  تنها خاتمه

مثَل تورات و ذکر و زبور و انجیلی  ،»کتاب«مثَل قرآن نسبت به ). 48/مائده( علَیه

بدون اینکه هیچ یک  ،است »کتاب«است که قبل از آن بوده است، که همگی از 

  )180ص ، پاورقیطرابیشی. (باشد) با الف و الم تعریف( »الکتاب«

اصل براي  هنسخ »کتاب«د که اگر شو میجواب این سخن روشن  ،با این بیان

إِذْ قالَ اهللاُ  ههایی است که خداوند بر رسوالنش نازل کرده، چرا در دو آی کتاب ههم

  وراةَ و اإلِنْجیلالْکتاب و الْحکْمۀَ و التَّ کو إِذْ علَّمتُ ...کعلَی  یا عیسى ابنَ مرْیم اذْکُرْ نعمتی

تعلیم کتاب  ،)48/مائده( یعلِّمه الْکتاب و الْحکْمۀَ و التَّوراةَ و اإلِنْجیلَو ) 110/مائده(

را در قبال تعلیم تورات و انجیل قرار داده است، در حالی که اگر تورات و انجیل 

دیگر نیازي به  تعلیم کتاب، تعلیم این دو هم هست و ،هستند »کتاب«دو نسخه از 

  !این دو نیست؟ هذکر جداگان

با  »کتاب«هاي نازل شده از  که هر نسخه از این نسخه همان طورتوضیح آنکه 

و  داشتهاصل با هر یک از این نسخ فرق  هنسخ همین طوردیگر فرق دارد،  هنسخ

 ،شده اي بر آنها نازل می هایی که نسخه زیرا امت ؛از آنها نیست هیچ یکمساوي 

اند،  مختلفی بر حسب زمان و مکان و قومیت و اقلیم و غیر اینها داشته یطشرا

اي که بر آنها نازل  مختلف در نسخه شرایطاي که لحاظ نکردن برخی از این  گونه به

، این شرایطاز این جهت و به سبب اختالف این  .ناممکن بوده است ،شده می
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. اختالف دارند ،ا دخیل بوده استدر تغییر آنه شرایطها در مسائلی که تغیر  نسخه

لحاظ شده  هایی ویژگیدر آن  ،اصل بر موسى نازل شده هنسخوقتی  بدین جهت

 ،همین طور وقتی بر عیسى نازل شده. قوم موسی بوده است شرایطکه متناسب با 

  .شرایط قوم او بوده استلحاظ شده که متناسب با هایی  ویژگیدر آن 

مختص  »کتاب«هاي  اي از نسخه نیست که هر نسخه طلب به این معناالبته این م

ها،  چرا که با شکل گرفتن شهرها و کشورها و تکامل تمدن ،به قوم یا زمانی است

 ،اصول زندگی انسانی در جوامع گوناگون در دو سه هزار سال اخیر تغییري نکرده

تر بیش و. ي رسیدن به این اصول تغییر کرده استها و تنها سازوکارها و شیوه

مشترك در  ناظر به همین اصول ثابت ،آمده »کتاب«ي ها احکامی که در نسخه

اصل و  هها از همدیگر و از نسخ این سرّ اختالف این نسخه. جوامع انسانی است

  . است »کتاب«بر  »تورات و انجیل«نیز مصحح عطف 

با ـ  ذکر تورات و انجیل بعد از ذکر کتاب«: اند بعضی از مفسران گفته رو ازاین

، »در حقیقت از قبیل تفصیل بعد از اجمال ،ـ از کتب آسمانى است این دو اینکه

یا از باب عطف ) 1/399، سید قطب(»  عطف بیان«، یا )5/124، مکارم شیرازي(

صادقی ؛ 138حسینی شیرازي، ؛ 61، سبزواري؛ 1/285، بالغی( .است خاص بر عام

  )126، فی تفسیر القرآن بالقرآن البالغتهرانی، 

  :مرحوم دکتر صادقی گفته است

، صادقی(» .است قرآن از قبل »کتاب«مصادیق  ترین مهمو انجیل  اتتور«

  )5/144، و السنۀ فی تفسیر القرآن بالقرآن الفرقان

در اینجا کتابت  »کتاب«که مراد از  اند گفتهالبته بسیاري در جواب این سخن 

منافاتی با آنچه در مورد  ،نیاوردیم هایی که جواب هکه البته این جواب و بقیاست 

  .ندارد ،گفتیم »کتاب«خود 

أَنْزَلَ : ، و فرموده»قرآن«نه  ،رفته کار به »کتاب«مورد بحث ما هم لفظ  آیهدر 

تابالْک کلَیو دارند زیرا تغایر لفظی  ؛متغایرند یمفهوماز نظر ، و این دو لفظ ع

با  »کتاب«ی اختالف لفظ و مفهوم ول .کسی قائل به ترادف این دو نشده است

نیست، چون معلوم  »قرآن«خر آن به نام آ همانع از تصادق این دو در نسخ »قرآن«
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است که خداوند بر پیامبر ما کتابی غیر از قرآن نازل نفرموده است، بلکه بر طبق 

: شده است »جعل«یا  »تفصیل«یا  »انزال«صورت قرآن عربى  به» کتاب« ،آیاتی چند

 أَنْزَلْناه قُرْآناً عرَبِیا کوکَذل ،)2/یوسف( ا أَنْزَلْناه قُرْآناً عرَبِیا لَعلَّکُم تَعقلُونَإِنَّ

إِنَّا جعلْناه قُرْآناً  ،)3/فصلت( کتاب فُصلَت آیاتُه قُرْآناً عرَبِیا لقَومٍ یعلَمونَ ،)113/طه(

  .)3/زخرف( عقلُونَعرَبِیا لَعلَّکُم تَ

، روي شود که در این آیات سوره روشن می ابتدايبا اندك التفاتی به آیات 

رو در آن سخن از انزال تورات و انجیل آمده است،  سخن با اهل کتاب است، ازاین

 بنابراین. خواهد آمد غٌیز مهِوبِلُی قُف ذینَالَّکه تفصیل آن هنگام بررسی عنوان 

مقتضی این است که عنوانی مورد استفاده ) بالغت(م با مقتضاى حال مطابقت کال

به اهل  رو ازاین. شناسد و بلکه به آن ایمان دارد واقع شود که مخاطب آن را می

: گوید می ،کتاب که به کتابی که از جانب خداوند بر آنها نازل شده ایمان دارند

و انجیل و غیره نازل کرده، تورات  ههمان کسی که بر شما کتاب را در قالب نسخ

کرده، و اگر شما به کتابی  حاضر نازل هدر قالب نسخ همان را بر این رسول

شایسته نیست وقتی آن را بر رسولی بعد  ،ند بر شما نازل کرده ایمان داریدواکه خد

به بهانه اینکه بعضی از  ،در آن شک و تردید روا دارید ،از رسوالن شما نازل فرموده

چرا که اساساً یک دسته از آیات کتاب  ؛با آیات کتاب شما مطابقت ندارد آیات آن

بدین یکسان نیست و  »کتاب«یعنی احکام آنها در نسخ متعدد  ؛الهی متشابه است

  . این آیات مشابه یکدیگر استروي 

در آیات بسیاري مشترك  »قرآن«و  »کتاب«سخنان فوق این است که  هالزم

به آن  )1/حجر( آیات الْکتابِ و قُرْآنٍ مبینٍ کالر تلْی مثل امري که در آیات ؛باشند

آیات کتاب  ،حجر سورهآیات مذکور در : گوید این آیه می. تصریح شده است

اي مبنی بر  و در قرآن تصریحات عدیده. که آیات قرآن است همان طور ؛است

اعلى تصریح  ورهساز آن جمله در . اشتراکات بسیاري بین کتاب و قرآن وجود دارد

صحف إِبرَاهیم و  *إِنَّ هذَا لَفی الصحف األُولَى: فرموده که آیاتش در صحف سابق آمده

صحف   نَبأْ بِما فیأَم لَم ی: نجم بعد از اینکه فرموده سورهو در . )19- 18/اعلى( موسى

براهیم اآیه از صحف موسى و هجده  ،)37- 36/نجم( فَّىإِبراهیم الَّذي وو  * موسى
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وإِنَّه  هکه آی همان طور. )56/نجم(  هذا نَذیرٌ منَ النُّذُرِ األُولى: آورده، سپس فرموده

همچنین احتمال دارد که . دارد اشارههم به این مطلب  )196/شعراء( زبرِ األَولینَ لَفی

تَنْزیلُ با آیاتی از قبیل که  سجده و زمر و غافر و جاثیه و احقافهاي  آیات سوره

 ،شروع شده تَنْزیلُ الْکتابِ منَ اهللا الْعزیزِ الْحکیمِ و الْکتابِ ال ریب فیه منْ رب الْعالَمینَ

  .باشد »کتاب«آیاتی از 

سؤال اول اینکه . شود که باید جواب داده شود در اینجا دو سؤال مطرح مى

برخی از  )1/حجر( آیات الْکتابِ و قُرْآنٍ مبینٍ کتلْ الر آیهدر  اشاره شده »آیات«

است تا  »تلک من آیات الکتاب«آیات کتاب یا قرآن است، و تعبیر مناسب با آن 

است، پس چرا  کتاباي از آیات قرآن یا  این آیات نازل شده پارهبرساند که 

ت که آیات مذکور که موهم این مطلب اس تلْک آیات الْکتابِ: خداوند فرموده

  ؟آیات کتاب است ههم

داند که شنونده یا دیگرانی که سخن  میاوالً وقتی متکلم : در جواب باید گفت

دانند که آنچه را که در کالمش به آن اشاره کرده یا  میخوبی  هب ،رسد میاو به ایشان 

تواند به سبب وجود  می ،آن نیست هبخشی از کل است و هم ،از آن سخن گفته

بدون اینکه تصریح کند که آن بخشی از کل  ،حالیه به آن اشاره کند هن قرینهمی

چرا که هر کسی  ؛اي نسبت به قرآن هم صادق است حالیه هقرینچنین وجود . است

 رو ازایند، شو میتدریج نازل  دانسته که قرآن به می ،که از قرآن اندك اطالعی داشته

الر تلْک آیات : یدگو میکند که  میوت را تال اي آیهشنیده پیامبر  میهنگامی که 

و  »کتاب«فهمیده که این آیات بخشی از  میبدون هیچ تردیدي ، الْکتابِ وقُرْآنٍ مبینٍ

  .نه همه آن ،قرآن است

صرفاً براي حکایت واقع آورده  ،خبري مسبوق به انکار نباشد هگاه جملهر ثانیاً

اما اگر قبل از آن انکاري رخ . بود خبري محض خواهد هجملرو  ازاین د وشو می

مزبور  هدر آی بنابراین. دار رد آن انکار هم خواهد بود خبري عهده هجمل ،داده باشد

، 108/آل عمران، 252/بقره( تلْک آیات اهللاِ نَتْلُوها علَیک بِالْحقِّو امثال آن مانند آیه 

خداوند در مقام اخبار محض نیست،  ،)1/نمل( طس تلْک آیات الْقُرْآنِو ) 6/جاثیه

بعضی از آیات اهللا یا بعضی از آیات قرآن  ،این آیات توان گفت مین بدین سبب
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تلک من «یا » تلک من آیات اهللا«: پس چرا خداوند نفرموده ،آنها هنه هم ،است

تردید مترددانی است که  بلکه خداوند در مقام رد انکار منکران و ؛»آیات القرآن

انکار و تردیدي که تا وحی نازل  ؛ند این آیات افترائاتی بر خداوند استا مدعی

و آن را با این جمله  تلْک آیات اهللاِ: فرموده استرو  ازاین. وجود داشت ،شد می

نه اینکه محمد آن را  ،کنیم مییعنی ما آن را بر محمد تالوت ؛ نَتْلُوها: تأکید کرده

  .تأکید کرده است علَیک بِالْحقِّبا عبارت  آن رامجدداً  بافته باشد، و

الر  هچرا در آی ،است »کتاب«اي از  سؤال دوم این است که اگر قرآن نسخه

نکه عطف با ای ،عطف شده است »کتاب«بر  »قرآن«،  آیات الْکتابِ و قُرْآنٍ مبینٍ کتلْ

  ؟!شیء بر خودش درست نیست

 »تعلیم کتاب«بر  »تعلیم تورات و انجیل«ف عط دربارهجواب این سؤال از آنچه 

با  »کتاب«هاي نازل شده از  که گفتیم هر نسخه از نسخه شود ، روشن میگفته شد

در  ،نازل شده اصل هنگامی که بر پیامبر هچون نسخ. اصل تفاوت دارد هنسخ

که در نسخ  همان طورامت او لحاظ شده است،  شرایطمتناسب با هایی  ویژگیآن 

لحاظ شده  ،هاي گذشته بوده امت شرایطصی که متناسب با ین نیز، خصاقبلی آ

در نظر گرفتن اختالف این دو، بعد از  ،مصحح عطف قرآن بر کتاب بنابراین .است

به لحاظ اینکه  ؛پس این آیات، آیات کتاب است. اشتراك در بسیاري از آیات است

تلف و با اسماء گوناگون کتابی است که خداوند آن را بر رسوالن قبل در نسخ مخ

اي غیر از نسخ  به لحاظ اینکه آن نسخه ؛نازل کرده است، و نیز آیات قرآن است

: گوید فوق می آیهو . است، و آن را بر این رسول نازل کرده است »کتاب«قبلی 

که آیات قرآن است، و قرآن و کتاب  همان طور ،هود آیات کتاب است سورهآیات 

  .ستنهاآ همذکور از جمل سورهکند، که آیات در بعضی از آیات مشتر

چند ؛ هرخداوند کتابی واحد است »کتاب«روشن شد که  ،از آنچه تا کنون آمد

 هتا اینکه نُسخ آن با نسخ است، نُسخ آن از رسولی تا رسول دیگر اختالف داشته

خودش  را به »کتاب«خداوند  رو ازاین. جاویدان کتاب پیامبر ما قرآن پایان یافته است

کتابِ اهللاِ   أَلَم تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتُوا نَصیباً منَ الْکتابِ یدعونَ إِلى: نسبت داده و فرموده است
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إِنَّ الَّذینَ یتْلُونَ کتاب و  )23/آل عمران( لیحکُم بینَهم ثُم یتَولَّى فَریقٌ منْهم و هم معرِضُونَ

اهللاِ و أَقامورةً لَنْ تَبونَ تجاررْجۀً ییالنا و عرس مقْناهزا رمالةَ و أَنْفَقُوا م29/فاطر( وا الص(.  

 آیهاین است که اگر مراد از کتاب مذکور در  ،سؤالی که در اینجا مطرح است

در  .قسمتی از قرآن، آیات محکمات استپس بر طبق آن  ،باشد »قرآن«مورد بحث 

 ،)1/هود( کتاب أُحکمت آیاتُه ثُم فُصلَت منْ لَدنْ حکیمٍ خَبیرٍالر  آیهبر طبق  حالی که

 آیهآیات قرآن متصف به صفت احکام است، و با این حساب آیا این آیه و  ههم

  مورد بحث منافاتى نخواهد داشت؟

لکه مراد ، بمراد از کتاب در این آیه قرآن نیستکه جواب این سؤال این است 

نوح و برخی  هآیات اول آن تا آیاتی که متضمن قص یا الاقل(خود همین سوره 

است که آیات  آندلیل این سخن . است) یعنى بیست و چهار آیه از آن انبیاست،

نامه فرستادن سلیمان  هقص هنمل است که دربار سورههود مثل آیاتی از  سوره ابتدایی

أُلْقی إِلَی کتاب  قالَت یا أَیها الْمألُ إِنِّی: ست ازا ارتاین آیات عب .سبأ است هبه ملک

بِ* کَریم مانَ و إِنَّهلَینْ سم مِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحیمِإِنَّهو أتُونی* س لَیلُوا عمینَ  أَالَّ تَعلسم 

واي آن با شده و بالفاصله محت »کتاب«که در اینها اول ذکري از  )31- 29/نمل(

 ابتداییاین همان چیزي است که عین آن را در آیات . بیان شده است »...أَالَّ« عبارت

الر کتاب أُحکمت آیاتُه ثُم فُصلَت منْ لَدنْ حکیمٍ هود شاهدیم که فرموده است  سوره

-1/هود( ...أَنِ استَغْفرُوا ربکُم ثُمو * بشیرٌ  لَکُم منْه نَذیرٌ و  أَالَّ تَعبدوا إِالَّ اهللاَ إِنَّنی* خَبیرٍ 

 له محتواي آن با عبارتفاصو بال شده »کتاب«در این آیات هم اول ذکري از  .)3

 ،سلیمان به ملکه بعد از بسمله) کتاب( هکه نام همان طورو . بیان شده است »...َّأال«

کتاب مذکور در  همین طورع شده، شرو »...َّأال«عبارت از همان جمالتی است که با 

شروع شده، و چیزي » ...َّأال«هود عبارت از همان جمالتی است که با  سورهاول  آیه

مراد از کتابی که آیات آن متصف به صفت  بنابراین. غیر از آن یا بیشتر از آن نیست

  .آیات همین سوره است، که آیاتش از قسم آیات محکمات خواهد بود ،احکام است
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  »المحکمات«اژه و

، و از موارد کاربرد آن این »احکام«و مشتق از  »حکمۀم«جمع  »محکمات« هکلم

ویقُولُ الَّذینَ آمنُوا لَوال نُزِّلَت سورةٌ فَإِذا أُنْزِلَت سورةٌ محکَمۀٌ و ذُکرَ فیها الْقتالُ : آیه است

 لهم  رُونَ إِلَیک نَظَرَ الْمغْشی علَیه منَ الْموت فَأَولىقُلُوبهِم مرَض ینْظُ  رأَیت الَّذینَ فی

معناي غیر قابل ازاله و ابطال و تغییر و تبدیل  در این آیه به »محکَمۀٌ«. )20/محمد(

 ،است) جنگ(که صریح در ذکر قتال  »ذُکرَ فیها الْقتالُو« هزیرا با وجود جمل ؛است

فإذا أنزلت «: وره به واضح و ظاهر بودن نیست، و اگر فرموده بودنیازي به توصیف س

) الذین فی قلوبهم مرض(اى که بیماردالن  کافى بود، پس سوره» ذکر فیها القتال ةسور

اي بوده که قتال در آن ذکر شده و در عین حال  سوره ،اند از آن بیمناك و هراسان بوده

خالف اینکه سوره، واضح یا ظاهر یا شد، برابطال و تغییر و تبدیل نباقابل ازاله و 

ولی قتال مذکور در آن قابل ازاله یا تبدیل باشد، که در این صورت براي  ،مبین باشد

  :شوکانى گفته است رو ازاین. ماند جهی نمیو هراس بیماردالن و خوف

 جهاد یعنى  قتالُوذُکرَ فیها الْ هغیر منسوخ یعنى فَإِذا أُنْزِلَت سورةٌ محکَمۀٌ«

  )5/45شوکانی، ( ».اجب شودو

غیر  یعنى: سورةٌ محکَمۀٌ«: گفته) »حکم« هماد( »تاج العروس«بیدى در و ز

چیزي از آن  یعنى سورةٌ محکَمۀٌ«: آمده) 512ص(و در تفسیر جاللین . »همنسوخ

  . »نسخ نشده

معناى  در این آیه به »ۀحکمم«اند که  آنچه بسیاري از مفسران گفته بنابراین

بر توضیح  چرا که اوالً بنا ؛قابل قبول نیست ،است... و مبینۀیا  ةیا ظاهر ضحۀوا

چرا که  ؛و ثانیاً مخالف با استعماالت خود قرآن است .فوق مخالف سیاق آیه است

أُمنیته فَینْسخُ   ى أَلْقَى الشَّیطانُ فیوما أَرسلْنا منْ قَبلک منْ رسولٍ وال نَبِی إِالَّ إِذا تَمنَّدر آیه 

کیمح لیماهللاُ عو هاهللاُ آیات مکحی طانُ ثُمی الشَّیلْقحکام«) 52/حج( اهللاُ ما یمقابل  در »ا

را  »محکم«است که  عربثالثاً مخالف استعماالت عرفى  و. قرار گرفته است »نسخ«

مثالً صدها مورد در کتب  ؛»مبهم«دهند، نه در مقابل  قرار می »منسوخ«در مقابل 

بلکه در بعضی از تفاسیر تصریح شده که . »اآلیۀ محکمۀ أو منسوخۀ«: تفسیر آمده
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و جواهر الحسان ) 6/119(مانند تفسیر البحر المحیط  ؛هستند هم نسخ و احکام ضد

فاتیح الغیب م و) 3/149(المحرر الوجیز  و) 8/467(محاسن التأویل  و) 3/272(

چرا که در کالم اهل لغت تصریحات  ؛و رابعاً مخالف لغت است. غیره و) 17/313(

اي از ثبات و وثاقت و اصالت و مانند اینها در  گونه که به شود بسیاري مشاهده می

رجلٌ «، »أي شَدید الثَّبات محکَمه: رصینٌ«: اند مثالً گفته ؛داللت دارد »احکام«معناي 

أي محکمه مأخوذ من الحبل المحصف، و : رجلٌ حصیف الرأي«، »محکَمه: ضیج الرأىنَ

و رجل  ...حبل محصد أَي محکم مفتول«، »أي محکمۀ: درع حصینۀ«، »هو الشدید الفتل

ضَیقَۀُ الحلَقِ محکَمۀٌ : درع حصداء« ،»محکمه سدیده، على التشبیه بذلک: محصد الرأْي

ه لموثَّق الخَلْقِ، أَحکَمه و إِنّ: شَده، و وثَّقَه تَوثیقاً فهو موثَّقٌ: أَوثَقَه فیه أَي«، »بۀٌ شدیدةٌصلْ

  . »أَصیلُ الرَّأي أَي محکَمه«، »محکَمه: أَي

ت و غیر آن موردي ااهل لغت است که در این عبار بزرگانعبارات  ،ه آمدچآن

اي آورده باشند که داراي معنایی از قبیل  در توضیح کلمه را »محکم«یابیم که  نمی

  :د حکیم فرموده استشهی رو ازاین. واضح یا ظاهر یا مبین و مانند اینها باشد

، باشد ثوقواتقان و  مانهاست که  ىیجاباو  ىى وجودایحکام معنا هماد ازمتبادر «

  )166، حکیم(» .داشاره دار ه به آنمادین صل ااتفسیر  در ویانو تصریح لغ

معناى چیز ثابت و متقن و سدید که مصون و  به» محکمه«بر اساس این مطالب، 

محفوظ است از اینکه چیزي مانند زوال و تغیر و تبدل بر آن عارض شود که با آن 

یعنى  ؛آیاتی است که هر یک از آنها ثابت است »آیات محکمات«پس . منافات دارد

گاه خداوند آن را بر رسولی از رسوالنش نازل پذیرد، و هر و تغیر و تبدل نمیزوال 

آن را بدون  ،خواسته آن را بار دیگر بر رسول دیگري نازل کند میکرده و سپس 

در  »آیات محکمات« بنابراین. کرده است هیچ تغییر و تبدیلی در مضامین نازل می

ت و زبور و براهیم و موسى و توراامانند صحف  ،آنچه خداوند نازل کرده ههم

  :مالحویش هبه گفت. ثابت المضمون است ،انجیل و غیر اینها

، مالحویش(» .ی رخ نخواهد دادتغییر و تبدیلاد بد اآلبتا ا و حوش محکمات حول«

5/319(  
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  »أم الکتاب«واژه 

مورد  آیهبار در قرآن آمده است که اولین آن در همین  سه» ام الکتاب«اصطالح 

 یمحوا اهللاُ ما یشاء و یثْبِت و عنْده أُم الْکتابِ: آیه آمده استبحث، و دومى در این 

گویند اگر  است که می مخالفان پیامبر هطعن رداین آیه در صدد . )39/رعد(

از جانب  ،شود مبنی بر اینکه آنچه بر وي نازل میـ در ادعاي خود  این پیامبر

حکام آیات نازل شده بر او با آنچه قبالً چرا بعضی از ا ،است صادق ـ خداوند است

قبل چند آیه تر شدن مطلب به  براي روشن ؟مغایرت دارد ،بر اهل کتاب نازل شده

و منْ األَحزَابِ منْ ینکرُ بعضَه قُلْ  کوالَّذینَ آتَینَاهم الْکتَاب یفْرَحونَ بِما أُنزِلَ إِلَی: بنگرید

  .)36/رعد( بِه إِلَیه أَدعو و إِلَیه مآبِ كنْ أَعبد اهللاَ و الَ أُشْرِإِنَّما أُمرْت أَ

  :در تفسیر ارشاد األذهان آمده

»ضَهعرُ بنْکنْ یسبزواري (» .آنچه که مخالف اَحکام و شریعت آنان است  م

  )259نجفی، 

  :آمدهدر جوامع الجامع  و

» .عی که تحریف و تبدیل کرده بودندیز شراغیر آن ا آنچه مخالف اَحکام آنان و«

  )2/233طبرسی، جوامع الجامع، (

و تفسیر ) 183و13/180(عین همین عبارات یا شبیه به آن در تفسیر المنیر  و

. هم آمده است ...و) 4/383(و روح البیان ) 2/1173(و الوسیط ) 2/236(الواضح 

کند و هر چه را اراده  خ مینس ،خداوند هر چه را بخواهد«: گوید پس این آیه می

بندگان اقتضا مصالح  آنچهحسب ر بی زمان هرعصر و  گذارد، در هر باقی می ،کند

 »أُم الْکتابِ«نه پیش شما  ،پیش خداوند »عنْده«زیرا  ؛)259، سبزواري نجفی(» .کند

 .بنا بر آنچه طبري از ابن زید نقل کرده است»  پذیرد نمی لیبدتر و یغیت«است که 

  )13/114 ، طبري(

 :هما کتابان« :فرمود که پیامبرشده روایت  ابن مسعوداز  متشابه القرآندر 

وا اهللا«الکتاب  سوى أمحممنه  »ی»ثْبِتو ی شاءو  »ما ی»الکتاب أم« ء ر منه شیالیغی «

غیر ام الکتاب که  -1: دو نوع نوشته پیش خداوند هست؛ )294، ابن شهرآشوب(

تاب که ام الک -2. گذارد کند و یا باقی می محو می ،هر چه از آن را بخواهد خداوند
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این  ،)2/510(و زاد المسیر ) 6/458(در مجمع البیان . کند چیزي از آن تغییر نمی

  . سخن از خود ابن عباس نقل شده است

الْکتابِ و * حم: چنین است ،آمده »ام الکتاب«اي که در آن اصطالح  سومین آیه

 أُم الْکتابِ لَدینا لَعلی حکیم  إِنَّه فیو * بِیا لَعلَّکُم تَعقلُونَإِنَّا جعلْناه قُرْآناً عرَ* لْمبینِا

بین در رفیع القدر قرار دارد و نزد ما  »أم الکتاب«یعنی قرآن در  ؛)4-1/زخرف(

  . ر و تبدیل نیستیعنی قابل تغیی ؛است »حکیم«ه و کتب، شریف المنزلسایر 

» أم الکتاب«شود که  روشن می ،از این آیات و نیز روایتی که از پیامبر نقل شد

 و) 4/246( هو بنا بر آنچه در تفاسیر بیان السعاد اسم قسمت اصلى کتاب الهى است

و غیر ) 12/117(مقنیات الدرر  و) 5/237(معالم التنزیل  و) 10/711(مجمع البیان 

د که همان قسمت ثابت کتاب است و شو میالهی از آن استنساخ  کتب ،اینها آمده

یات مورد بحث ما، آ آیهبدین جهت در . شود دستخوش زوال و تغییر و تبدیل نمی

یعنی دستخوش زوال و تغییر و تبدیل  ،ت هستندمحکمات را ـ که آنها هم ثاب

ین آیات محکمات، یعنى مجموع ا ؛»هنّ«: شوند ـ ام الکتاب قرار داده و فرموده نمی

را جمع نبسته،  »أم« هبرده، ولی کلم کار بهضمیر جمع  ،و براي تأکید بر جمیع آیات

اسم این قسمت ثابت از کتاب  »ام الکتاب«زیرا  ؛»أم الکتاب«: بلکه فرموده است

 ،اسم قسمتی از کتاب است »أم الکتاب«کما اینکه براي اینکه برساند که . الهی است

 کمهل کوما کانَ رب هخالف آن در آیکه بر ، در حالی»هنّ أمه«: نفرموده است

 »ام القري«چون  ؛»أم القرى«: نفرموده )59/قصص( أُمها رسوالً  حتَّى یبعثَ فی  الْقُرى

  .مکرّمه است ههاي مکّ یکی از اسم

یی از یک ها هاي نازل شده با وجود تعدد اسامی و لغاتشان، نسخه کتاب بنابراین

ي است که تنها نزد خداوند است، و از آن هر چه را »أم الکتاب«اصل واحدند که 

 »جعلناه«قرآنی  هاز این منظر کلم. کند مینازل  ،بر هر که و به هر لغتی که خواهد

است و از آن به لغت  »أم الکتاب«از  »مجعول«یعنی قرآن  ؛رساند میداللتی تازه را 

أُم الْکتابِ   وإِنَّه فی* إِنَّا جعلْناه قُرْآناً عرَبِیا لَعلَّکُم تَعقلُونَ: استعربی استنساخ شده 

کیمح یلنا لَعیو). 4-3/زخرف( لَد أم الکتاب«نزلی مجعول از چون هر کتاب م« 

پس  .گونه که لغاتش متعدد است همان ،سامی آن متعدد استا رو ، ازایناست
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. در تطور اخیرش قرآن است و ،گاهی تورات و گاهی زبور و گاهی انجیل »کتاب«

  )181-180، پاورقی صطرابیشی(

  

  »المتشابهات«واژه 

اي از تشاکل و  است که گونه »تشابه«و مشتق از  »متشابهۀ«جمع  »متشابهات«

 ،آمده است به عبارتی که در المیزان. توافق و تقارب بین دو یا چند چیز است

طباطبایی، ( »است اوصاف و کیفیاتی بعض درشیاء مختلف ا حادتوافق و اتّ ،تشابه«

   .رفته است کار بهاین ماده در قرآن به دو گونه . )3/21

إِنَّ الْبقَرَ  هاول آی. و در دو آیه آمده است متعدي شده» على«اول با حرف  هگون

ه موصوف ب )بقر(گاوهاي  چون :است که مفاد آن این است )70/بقره( تَشابه علَینا

 ،برخی از مصادیق آن مشابه برخی دیگر استو  رنگی زیاد استسالی و زرد میان

پس ). 1/87، بیضاوي(گاوها متشابه شده و گاو مورد نظر بر ما مشتبه شده است 

البقر «شود  نسبت داده و متّصف به متشابه شده و گفته می »بقر«هنگامی تشابه به 

  :ابن منظور گفتهرو  ازاین. مصادیق آن شبیه برخی دیگر باشد که برخی» المتشابه

  )»شبه«ابن منظور، ماده (» . احد منهما صاحبهأَشْبه کلُّ و: اشْتَبهاتَشابه الشیئانِ و«

 .است )16/رعد( أَم جعلُوا هللاِ شُرَکاء خَلَقُوا کَخَلْقه فَتَشابه الْخَلْقُ علَیهِم: دوم هآی

اند که مثل او خالق  این است که آنان براي خداوند شریکانی قرار نداده آیه ىامعن

باشند تا مخلوقات بر آنان مشتبه شود و بگویند که این شریکان هم مانند خداوند 

پس هنگامی تشابه به خلق نسبت داده و متّصف  .)3/185، بیضاوي(اند  خلق کرده

که برخی مصادیق آن شبیه برخی » تشابهالخلق الم«شود  به متشابه شده و گفته می

مشابهت بین مصادیق، الجرم منجر به التباس و ابهام بین آنها و  رو ازاین. دیگر باشد

اما کالم در صورتی داللت بر معناي التباس و  .شود عدم تمایز آنها از یکدیگر می

، که و مدخولش را در کالم خود بیاورد »على«ابهام خواهد داشت که متکّلم حرف 

  :رو فیروزآبادي گفته است ازاین. این داللت از باب تعدد دالّ و مدلول خواهد بود

  )»شبه«ماده ، فیروزآبادي(» .ى التبساخر حتّمنهما اآل أشبه کلٌّ: وتشابها و اشتبها«
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نه معنا و مفهوم  ،ولى روشن است که این ابهام و التباس مربوط به مصادیق است

  .کلمه و عبارت

 وأُتُوا بِه متَشابِهاً: و در این آیات آمده است »على«بدون حرف  دوم هگون

وجنَّات منْ أَعنابٍ و الزَّیتُونَ و الرُّمانَ مشْتَبِهاً و ) 118/بقره( تَشابهت قُلُوبهمو ) 25/بقره(

تَشابِهرَ م99/انعام( و غَی ( تَشابِوانَ متُونَ و الرُّمالزَّیوتَشابِهرَ مهاً و غَی )در ). 141/انعام

شده که برخی افراد  »متشابه«اینجا هم هنگامی تشابه به چیزي نسبت داده و متّصف به 

. اول داشته باشد هبدون اینکه این کاربرد فرقی با گون ؛آن شبیه برخی دیگر باشد

. برخی دیگر استهایی است که برخی مصادیق آن شبیه  قلب »قلوب متشابهه« رو ازاین

زیتون و رمانی است که برخی مصادیق آن شبیه برخی دیگر  »زیتون و رمان متشابه«و 

  . بود همین گونه ،اول آمد هکه بقر و خلق متشابه که در گون همان طور. است

این است که تشابه به  ،آید دست می هب »تشابه«اي که از هر دو گونه کاربرد  نتیجه

مگر اینکه برخی  ،شود شود و آن چیز متّصف به متشابه نمی یچیزي نسبت داده نم

اما اگر برخی اجزاي یک چیز مشابه برخی دیگر از . افراد آن شبیه برخی دیگر باشد

مگر بنا بر تجوز  ؛گویند نمی »متشابه«را  یءآن ش ،اجزاي همان چیز باشد

شود  فهمیده میاز این مطلب . حال اجزاي آن هصف شیء بباب وو از ) مجازگویی(

 »کتاب متشابه«مراد از  ،)23/زمر( اهللاُ نَزَّلَ أَحسنَ الْحدیث کتاباً متَشابِهاً هکه در آی

کتابی است که برخی مصادیق آن شبیه برخی دیگر است، نه کتابی که برخی اجزاي 

مگر آنکه بگوییم مفرد و نکره آوردن کتاب با لحاظ . آن شبیه اجزاي دیگر است

کتابِ «کتاب یا لحاظ کتاب دیگري که یکی شبیه دیگري باشد و بر هر دو  جنس

اطالق گردد، سازگاري ندارد و باید اطالق متشابه بر کتاب واحد به لحاظ  »متشابه

  .ي آن با یکدیگر باشدمشابهت اجزا

خاطر  هکه تشابه کتاب ب اند گفتهخدشه در مطلبی که در تفسیر آیه  ،با این بیان

  :سی فرمودهمثالً طبر. دشو میرفع  ،ضی از اجزاي آن با بعضی دیگر استمشابهت بع

یعنى هر بخشى از قرآن شبیه بخش دیگر  ؛مطلق شباهت است »متشابهاً« هکلم«

مند  مانند صحت و درستى و بهره ؛هم شامل تشابه در معناست بنابراین .است

سب در الفاظ و مانند تنا ؛و هم شامل تشابه در الفاظ است ،شدن مردم از آن
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 ».تشابه در اعتدال آنها و جودت معانى و هماهنگى در نظم و تألیف و اعجاز

  ) 5/371جوامع الجامع، طبرسی، (

دوم است و  هـ نیز از گون خَرُ متَشابِهاتوأُمورد بحث ـ یعنى  آیهبه هر حال 

جا هم داراي تشابه در اینرو  ازاین ،رفته است کار بهدر آن  »على«تشابه بدون حرف 

و معلوم نیست چگونه متشابه در آن . همان معنایى است که در آیات فوق داراست

  :لکه چنانچه در تفسیر نمونه آمدهآیات به معانى متشاکل و متماثل و شبیه است، ب

هاى مختلف آن با یکدیگر  در اینجا کالمى است که قسمت »متشابه«منظور از «

ونه تضاد و اختالفى در میان آن نیست، گ باشد، هیچ همرنگ و هماهنگ مى

  )19/432، مکارم شیرازي(» .خوب و بد ندارد، بلکه یکى از یکى بهتر است

معنایش مجمالت و مبهمات شده  ،رسیده »آیات متشابهات«اما هنگامی که نوبت به 

   !!!است

که در  همان طور آیاتی است که »آیات متشابهات«روشن شد که  ،از آنچه گفتیم

یعنى  ؛»برخی شبیه برخی دیگر است: یشبه بعضها بعضاً« :آمده )»شبه«مادة (ن العی

 جهت موضوعکه از  »کتاب«ي متعدد ها اي از آیات مشابه در نسخه مجموعه

شباهت  ،ها ه با وجود این تفاوتگر چهایی دارد، ا یکسان، ولی در احکام تفاوت

روایت کرده  ز امام صادقی ااشعیرو  ازاین. عرفی بین آنها محفوظ مانده است

متشابه آن است « ؛)1/11عیاشی، ( »و المتشابه الذي یشبه بعضه بعضاً ...«: که فرمود

هم ) 2/699(مانند این روایت در مجمع البیان  ».که برخی شبیه برخی دیگر است

» علم متشابه«بینیم که زرکشی نوع پنجم از علوم القرآن را  می رو ازاین .آمده است

  :گونه تعریف کرده است داده و آن را اینقرار 

ویکثر فی إیراد  وهو إیراد القصۀ الواحدة فی صور شتى وفواصل مختلفۀ«

  )1/112، زرکشی( ».القصص واألنباء

هاي گوناگون و با فواصل مختلف، که در آوردن  آوردن یک قصه به صورت«

  ».دشو میقصص و اخبار زیاد واقع 

شباهت بعضی با بعضی  ،ه اینکه تشابه آیاتاین عمل زرکشی تصریح اوست ب

کشف «کرمانی و کتاب  »البرهان فی متشابه القرآن«که کتاب  همان طوردیگر است، 
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کنند که شبیه یکدیگرند، که به  میهر دو از آیاتی بحث  »المعانی عن متشابه المثانی

تقان االو دیگرانی مثل سیوطی در ) 1/112(این مطلب خود او در کتاب البرهان 

  .اند کردهتصریح ) 2/304(

 آیهمذکور ـ یعنی متشابهات و محکمات ـ در  هتقسیم آیات کتاب به دو دست

مورد بحث، دلیل بر این است که اوالً بین این دو دسته نسبت تضاد برقرار است، و 

و چون تضاد مزبور به دو وصف احکام و تشابه . ثانیاً این دو دسته، سومینی ندارند

 هرفته و ناشی از این دو وصف است، پس مقابله بین این دو دسته، قرینتعلّق گ

اي بر این است که متشابهات آیاتی هستند که وصفی ضد وصف محکمات  هداخلی

و  شتهو چون قبالً ثابت شد که محکمات آیاتی است که مضامینی ثابت دا. دارند

، قابل تغییر و تشود، پس متشابهات که ضد آن اس دستخوش تغییر و تبدیل نمی

چند با وجود هر. شود ر دچار تغییر و تبدیل میو از کتابی به کتاب دیگ تبدیل است

یعنی شباهت عرفی بین آنها محفوظ مانده و برخی  ؛این تغییر و تبدیل متشابه است

. عین یا مطابق همدیگر نیست ،خالف محکماترشبیه برخی دیگر است، ولی ب

الْمنْسوخَات منَ «: روایت کرده که فرمود ام باقرمرحوم کلینی از ام رو ازاین

بر طبق این روایت، ) 2/28، کلینی(» .منسوخات از متشابهات است ؛الْمتَشَابِهات

منسوخات را بعضی از متشابهات دانسته و نفرموده که منسوخات همان  امام

  . زیرا متشابهات مجموع منسوخ و ناسخ است ؛متشابهات است

اي روشن از آیات متشابهات در قرآن اشاره  به نمونه ،ح کامل مطلببراي وضو

وکَتَبنا علَیهِم فیها أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ و الْعینَ بِالْعینِ و األَنْف : در قرآن آمده. کنیم می

تَصدقَ بِه فَهو کَفَّارةٌ لَه و منْ بِاألَنْف و األُذُنَ بِاألُذُنِ و السنَّ بِالسنِّ و الجرُوح قصاص فَمنْ 

لَم بِما أَنْزَلَ اهللاُ فَأُولئ کُمونَ کیحمالظَّال ماین آیه احکامی را که خداوند  .)45/مائده( ه

اسرائیل در مورد مجازات جنایت بر جان و اعضاي بدن مقرّر  در تورات بر بنى

، و )مقتول هر که باشد(تن قاتل است ، کشکند که مجازات قتل عمد نقل می ،کرده

و نسبت به مجازات  ،نسبت به جنایت بر بعضی اعضاي بدن مجازاتی مثل همان را

  .ن هم مثل همان را مقرر کرده استمجروح کرد
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 .اسرائیل مقرر کرده است تصریح آیه، اینها احکامی است که خداوند بر بنى به

اما . ن را در قرآن بازگو کرده استپس این آیه از آیات تورات است که خداوند آ

خداوند در قرآن، قسمتی از احکام مجازات قتل عمد را براي امت اسالمى تغییر 

الْحرُّ بِالْحرِّ و الْعبد   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُتب علَیکُم الْقصاص فی الْقَتْلى: داده و فرموده

که مفاد آن این است که بر مؤمنان در مجازات  )178/بقره( ... ثىبِاألُنْ  بِالْعبد و األُنْثى

قتل عمد واجب است مساوات بین قاتل و مقتول را در حر و عبد و مذکر و مؤنث 

مجازات نکردن قاتل در شش صورتی است  ،این مساوات هنتیج. بودن رعایت کنند

  .کشته شود که قاتل بایداست بیشتري نسبت به ده صورتی  يکه مورد ابتال

نایت و نیز در اصل حکم مجازات ج )که قتل عمد است(این دو آیه در موضوع 

احکام مجازات  برخیمثل هم است، ولی در  بر نفس و بر بعضی اعضاي بدن

مقتول هر کس (جنایت بر نفس اختالف دارند، که حکم تورات، کشتن قاتل است 

وع و مسأله با آن فرق هاي موض ، ولی حکم قرآن در بعضی از صورت)که باشد

پس هر یک از این دو آیه در موضوع و در بعضی از احکام مطابق دیگرى . دارد

که  متشابهند آیهو این دو، دو . تفاوت دارددیگري است، و در بعضى از احکام با 

قتل عمد و فقط براي  هاي تتوراتی را در بعضی از صور آیهحکم  ،قرآنی آیه

و همین طور در مورد  هاي آن را ی دیگر از صورتمؤمنین تغییر داده، و بعض

  . ها امضا کرده است مجازات جنایت بر اعضا و در مورد جراحت

د و اخالق، چرا ینه آیات عقا ،ع استیاز اینجا روشن شد که متشابهات آیات شرا

اموري ثابت  ،که عقاید حقّه و اخالق حسنه و اضداد آن از عقاید باطل و اخالق سوء

بعضی از مفسران  رو ازاین. شرایع است ،بل تغییرند، و آنچه قابل تغییر استو غیر قا

، و اند کردهاشاره  »عمل به آیات متشابهات«به  ،در سخنانی که از ایشان نقل کردیم

  .نه عقیده و اخالق ،شریعت است ،گیرد میبه عمل تعلق  آنچه مستقیماً

مل بر آیات متشابهات است، با نُسخ متعددش مشت »کتاب«همچنین روشن شد که 

 هنازل شد و در آن آیاتی بود که آیاتی از نسخ »کتاب«دومی از  هپس از آنکه نسخ

اي  تشابه پدیده بنابراین. سوم هکرد، و همین گونه پس از انزال نسخ میقبل را نسخ 

 مهیمن قرآنی بر خاتم انبیا نهایی و هبا انزال نسخ »کتاب«نوپدید نبود که در 
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رساند، چرا که  میخوبی  هو این مطلبی است که این آیه آن را ب. شده باشد پدیدار

یعنی وجود آیات متشابهات را به  ؛مشتمل بر آیات متشابهات است »کتاب«: یدگو می

. که قرآن استجهت نه از این  ،نسبت داده ،است »کتاب«که  جهتاز این  »کتاب«

وند ااینکه خد نازل شده و ولالبته چون دفاع از الهی بودن آنچه بر این رس

آیه به متشابهات ) رویکرد(توجه  ،است که این آیات را نازل کرده هدف این آیه بوده

هدف  اپس در این آیه خداوند ب. تر است صریح موضع معارضان آن بیشتر و قرآن و

اگر چه بعضی از آیات قرآن با : اثبات الهی بودن قرآن، خطاب به اهل کتاب فرموده

اي بر الهی بودن و نیز مصدقیت  مطابقت ندارد، ولی این امر خدشه ت کتاب شماآیا

 :چرا که اساساً آیات کتاب الهی دو دسته است ؛کند میآن نسبت به کتب شما وارد ن

بدون تغییر آمده  ،که آمده »کتاب«سخ یک دسته آیاتی است که در هر نسخه از نُ

 هنسخ دوم آیاتی است که در نسخه هدست .نام دارد »آیات محکمات«است و این دسته 

سخ متعدد است که احکام آنها در نُ »آیات متشابهات«متغیر است و این دسته  »کتاب«

  .بلکه مشابه یکدیگر است ،یکسان نیست »کتاب«

آنان کافر  ،بنا بر آنچه در اینجا به ایشان نسبت داده شده  الَّذینَ فی قُلُوبِهِم زیغٌ

و کالً کافر به  »کتاب«زیرا منکر یا کافر، اساساً منکر  ؛اند نبوده »کتاب« یا منکر اصل

خاطر اغراضی شایسته یا  هچیز معتبري نیست که ب »کتاب«و نزد او  آن است

اند که  بلکه آنان کسانی بوده. قرار دهد بخشی از آن را دستاویز خود ،ناشایسته

با  ،ي گوناگونها و اعصار و از راه، در طول قرون »کتاب«رغم ادعاي ایمان به  علی

رسوالنی  خصوص به، اند کرده میرسوالن مبعوث پس از رسوالن خودشان معارضه 

این  همبعوث شده بودند، که از جمل »کتاب«جدیدتري از  يها که با نسخه یا نسخه

عد یعنی آیه ب. هاي آنها بود انکار بعثت الهی آن رسوالن و انزال وحیانی کتاب ،ها راه

زیرا  ؛اى به این مطلب دارد اشاره) 8/آل عمران( ربنا التُزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هدیتَنا آیه

 »زیغ القلب«یعنی  ؛را پس از نعمت هدایت قرار داده است »قلب هازاغ«نقمت 

. کفر بورزد ،یابد که انسان به هدایتی که خداوند بر او ارزانی داشته میزمانی تحقّق 

  . از اهل کتابند  الَّذینَ فی قُلُوبِهِم زیغٌ ینبنابرا
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نهد  مینویسان و اهل حدیث و تفسیر صحه  بر این مطلب سخنان بعضی از سیره

  :آمده در تفسیر مقاتل. مورد یهود نازل شده است این آیات در اند گفتهکه 

، بلخی( ».یت و آنان یهودندیعنى انحراف از هدا  فَأَما الَّذینَ فی قُلُوبِهِم زیغٌ«

1/87(  

  :سمرقندي گفته است

  )1/195سمرقندي، (» .یهودندیعنی انحراف از حق و آنان «

  :طبري گفته است

  ) 3/119طبري، (» .هایشان از هدایت و حق منحرف شده است یعنی یهودیانی که دل«

 ارهدرباین آیات : اند گفتهنویسان و اهل حدیث و تفسیر  برخی دیگر از سیره

  :آمده در تفسیر ابن کثیر. نازل شده استوفد نجران 

»تا هشتاد و چندآل عمران  سورهصدر  که اند گفته واسحاق و غیر اد بن محم 

  )2/48ابن کثیر، ( ».نازل شده است وفد نجران در مورد هآی

  :آمدهدر زاد المسیر 

 در مورد نآ ولا ي ازرادمق، و ی استمدن اند که این سوره گفتههل تفسیر ا«

  )1/257ابن جوزي، ( » .نازل شده است وفد نجران

  :آمدهو در مجمع البیان 

»تا هشتاد و  هسوراین ل یواا :اند گفته نساسحاق و ربیع بن اد بن کلبی و محم

  )2/696طبرسی، مجمع البیان، ( ». نازل شده است وفد نجران در مورد هآی چند

  .اند گفتهسخن را  کسانی مثل ابن عاشور و دروزه نیز همین

حقی ؛ 61، حسینی شیرازي( »یتعلّقون«: یتَّبِعونَفاز اهل کتاب  افراداین 

 یعنی تشبث.) ..و 1/361، شوکانی؛ 2/80، آلوسی؛ 1/295، شبر؛ 2/6، برسوي

چه این آیات با وجود  ؛»کتاب«یعنی به آیات مشابه از  ؛ما تَشابه منْه جویند به می

 ؛ولی در بعضی از احکام تفاوت دارد ،مشابه است »کتاب«متعدد  اینکه در نسخ

 ،»ما تَشَابه«براین مراد از بنا. دچار تغییر و تبدیل شده استسخ متأخرتر یعنی در نُ

چون ناسخ آنها مشابه منسوخ  ،نداسخ و منسوخ است که اینها متشابهمجموع آیات ن
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منسوخ و آنان در پی «: ه که گفتهي نقل کرددس حافظ رازي ازرو  ازاین. آنهاست

  )2/596 ، بی حاتماابن (» .ندناسخ

 ۀابتغاء الْفتْنَاول  .آنان از تشبث یا پیجویی آیات متشابه دو غرض سوء داشتند

شدید روحی بین  الل و اضطرابتاخیعنی جداً در پی ایجاد  ؛فتنه هانیا طلب مصرّ

. اند به کتاب آن پیامبران ایمان آوردهر آنان و کسانی بودند که به پیامبران پس از پیامب

زیرا هیچ رسولی نیست مگر اینکه مصدق رسوالن قبل و کتب آنان است، و هنگامی 

دیدند  میعین حال  شنیدند و در میکه این کجدالن چنین تصدیقی را از این رسوالن 

به  ،ن مؤمنانشبهه بی يبراي القا ،که کتاب رسول بعدي تفاوتی با کتاب خودشان دارد

اگر شما رسوالن خداوند هستید و کتابتان از جانب او نازل : گفتند میرسوالن بعدي 

  !، تفاوت داردچرا در بعضی از احکام با آنچه قبالً بر رسوالن ما نازل شده ،شده

آیات متشابه دارد و بعد از نزول آیات  هاي به سابق طلبی مزبور سابقه فتنه رو ازاین

، و کتابش قرآن دید نیامده است، هر چند نسبت به رسول اهللامتشابه قرآن پ

چرا که قرآن در خطاب به اهل کتاب فرموده که این  ؛تر بوده است بیشتر و روشن

رسولٌ و ) 101/هبقر( رسولٌ منْ عنْد اهللاو  )37/صافّات( صدقَ الْمرْسلینَرسول 

، 89/بقره( منْ عنْد اللَّهکتاب او هم  است، و) 81/آل عمران( مصدقٌ لما معکُم

 مصدقاً لما بینَ یدیهو ) 47/، نساء41/بقره( مصدقاً لما معکُمو ) 49/قصص

چون تصدیق مزبور  و. است )30/، احقاف31/فاطر، 48/مائده، 3/آل عمران، 97/بقره(

صورتی که ، پس دراز آن استثنا نشدهیعنی مقید به قیدي نشده و موردي  ،مطلق است

 حتماً ،کتاب این رسول با بعضی از احکام کتب رسوالن قبل مطابقت نداشته باشد

 اند گفته می بر وي زبان به طعن گشوده و رو ازاین. چنین تصدیقی محقق نخواهد شد

چرا با بعضی از آنچه که خداوند بر ما اهل  ،که اگر قرآن از جانب خداوند است

  .ستمطابقت ندارد و آنها را تغییر داده ا ،نازل کرده کتاب

و به آنچه بر او  گونه آنان در پی تزلزل ایمان مسلمانان به پیامبر بدین

چرا این آیات نازل شده بر رسول : گفتند شبهه می يبودند و براي القا ،نازل شده

م با آن تفاوت در بعضی از احکا ،شما ـ با وجود مشابهت با آنچه بر ما نازل شده ـ

 هاي گوید کتاب او مصدق محتواي کتاب مگر نه این است که رسول شما می ؛دارد
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و کتاب  بین مسلمانان در حقانیت پیامبر باعث ایجاد شک  این شبهه! ماست؟

یمحوا اهللا  آیهاي از طعنه زدن آنها به قرآن در ذیل  نیز نمونه قبالً. شده است او می

 . بیان شد) 39/رعد( ت وعنْده أُم الْکتابِما یشاء ویثْبِ

 .تأویل آیات متشابه بوده است هانیا طلب مصرّ وابتغاء تَأویلهم آنان غرض دو

  :به نقل از سدي آمده استحاتم ی باتفسیر ابن در 

  )2/598، همان(» .الناسخ فینسخ المنسوخ ءمتى یجی ،عواقبهتأویله «

   ».آن است که چه زمانی ناسخ بیاید و منسوخ را بردارد تأویل آن سرانجام«

تا  ز احکام شریعت آنان را تغییر دهداي بودند که حکمی ا یعنی مترصد نزول آیه

به این مطلب . ، به این آیه تشبث جویندخویشبراي فرار از حکم مقرّر در شریعت 

الُونَ للسحت فَإِنْ جاؤُك فَاحکُم سماعونَ للْکَذبِ أَکَّ: در این دو آیه اشاره شده است

شَیئاً و إِنْ حکَمت فَاحکُم بینَهم بِالْقسط  كبینَهم أَو أَعرِض عنْهم و إِنْ تُعرِض عنْهم فَلَنْ یضُرُّو

اةُ فیها حکْم اهللا ثُم یتَولَّونَ منْ بعد کَیف یحکِّمونَک و عنْدهم التَّورو * إِنَّ اهللاَ یحب الْمقْسطینَ 

کذل نینَ کو ما أُولئؤْم43-42/مائده( بِالْم .(  

  :منهج الصادقین آمده در تفسیر

بلکه مقصود ایشان از آن  ،معرفت و اقامت شرع نیست ،تحکیمه قصد ایشان ب«

  )3/244کاشانی، منهج الصادقین، (» . ایشان اهون امر است بر

  :و در تفسیر نمونه هم چنین آمده است

آن را رها کرده و به سراغ حکمى  ،چون احکام تورات موافق امیالشان نیست«

  )4/388مکارم شیرازي، ( ».روند که از نظر اصولى با آن موافق نیستند مى

  :جصاص گفته است

او  پیامبر قضاوت را به نزدخاطر تصدیق نبوت  خداوند خبر داده که آنان نه به«

  )4/92، جصاص(» .اند کردهبلکه براي طلب رخصت چنین  ،اند آورده

نزال قرآن ا از بعد هم ي تأویلابتغا ،ي فتنه گفته شدابتغاکه در مورد  همان طور

نزال ا از بعد و از آن قبل که، بلت به آنها پدیدار نگشتهنسب و آن متشابهات و

دیدند  میچون  زیرا آن کجدالن ؛ظهور یافته است »کتاب« سخ سابقنُ درمتشابهات 

 قرآنکه ، است لیسهآمده به سوي تمتشابهات ی که در احکام ی ازبعضتطور مسیر 



 

 

29 

ه 
و ب

ی ن
اه

گ
ن

»
ت

ها
شاب

 مت
 و

ت
ما

حک
 م

ت
آیا

«
  

وألُحلَّ : چنین نقل کرده عیسى از قول حضرت مثالًـ هم به آن اشاراتی دارد 

کُملَیع رِّمالَّذي ح ضعب ذینَ الَّ: گفته پیامبر ت بهنسب و) 50/آل عمران( لَکُم

یالْأُم ولَ النَّبِیونَ الرَّستَّبِعی. .. مرَهإِص منْهع ضَعی ثَ والْخَبائ هِملَیع رِّمحی و باتالطَّی ملُّ لَهحیو

فی تب علَیکُم الْقصاص کُ قبالً گفتیم که و) 157/اعراف( ...کانَت علَیهِم  و الْأَغْاللَ الَّتی

دادند  میاحتمال زیادي  ـ، تر نسبت به حکم توراتی است هم حکمی آسان الْقَتْلى

ـ و  نازل خواهد شد خاتم النبیین بر »کتاب« اخیر هنسخ ی که دراحکامکه 

تر از احکامی است که بر خودشان  آسان ،ـ است آیات متشابهات هم جزء جرمال

انه مصرّ ،امی که براي آنان مقرر شده بودبراي فرار از احکرو  ازاین، شده استزل ان

  .بودند »کتاب«اخیر  هنسختر متشابهات در  در پی سرانجام آسان

 تکراررا  »ابتغاء«کلمه  ،آیه که چرا در دشو میروشن این مطلب، با توجه به 

ي جداگانه چرا که آن کجدالن دو ابتغا ؛»تأویله و الفتنۀابتغاء « است کرده و نفرموده

ابتغاء «مؤمنان به رسوالن بعد از رسول خودشان، که همان به یکی نسبت  .دان داشته

ابتغاء تأویل «دوم نسبت به خودشان که همان . مزبور بوده است هشبه يبا القا »فتنه

  . طلبی و فرار از حکم مقرر بر آنان بوده است و براي آسان» متشابه

، چرا که تغییر و م تَأویلَه إِالَّ اهللاُوما یعلَ: د که چرا فرمودهشو میعالوه واضح  به

داند شریعت قرآنی  میع به دست خداوند است، و تنها اوست که یتبدیل در شرا

پس . دهد میع سابق را به نفع امت محمدي تغییر یخاتم چه حکمی از احکام شرا

متشابهات قرآن در پی تأویل آن نبودند تا گفته  هگروه کجدالن بعد از نزول هم

نسبت به  ،، بلکه قبل از آن و حتّى قبل از قرآن»وما یفعل تأویله«: شود چرا نفرموده

در پی تأویل آن بودند، و تا عصر نزول قرآن بر  »کتاب«ي میانی ها متشابهات نسخه

آمد که  دانستند در قرآن هم آیاتی خواهد میاین رویه باقی ماندند، از این جهت که 

  .ست و آنها را دستخوش تبدیل و تغییر خواهد ساختا مانند متشابهات کتب سابق

تأویل آن  ؛تأویله عواقبه«که  اند کردهآنچه که حافظ رازي و طبري از سدي نقل 

در قرآن سازگار  »تأویل«استعماالت  ه، معنایی است که با هم»سرانجام آن است

 ،»تأویل«ه د همگی بر این توافق دارند کشو میولی از عبارات مفسران معلوم . است

ین معناي تأویل نزد آنان است و از این جهت که هم... عاقبت و مآل و سرانجام و
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ما یؤول إلیه «: اند گفته، بالفاصله اند کردهمعنا  »تفسیر«ه گاه تأویل را باست، هر

هم قرار گرفته ) »أول«ذیل واژه (همین معنا مورد تصریح بسیاري از لغویان  .»أمره

: ء آلَ الشَّی«: در المحیط آمده .»آل یؤول إلیه، إذا رجع إلیه«: هآمد العیندر . است

آلَ، أى «: در الصحاح آمده .»أي أَرجِعه إلى أَهله: وأَولِ الحکْم. المرَاجعۀُ: رجع، واألَولُ

در لسان العرب به نقل  .»طبخت الشراب فَآلَ إلى قَدرِ کذا وکذا، أى رجع: یقال. رجع

آلَ یؤُولُ : وأَما التَّأوِیل فهو تفعیل من أَولَ یؤَولُ تَأوِیالً، وثُالثیه«: از تهذیب اللغه آمده

بلکه ابن فارس تصریح کرده است که این معنا یکی از دو معناي . »أَي رجع وعاد

ا األول أم. ابتداء األمر، وانتهاؤه: الهمزة و الواو و الالم أصالن«: اصلی این ماده است

 ومن هذا الباب تأویل الکالم، وهو عاقبتُه وما یؤُولُ إلیه، و.. .ء فاألول، وهو مبتدأ الشى

   .»هلْ ینْظُرُونَ إِال تَأْوِیلَه: ذلک قوله تعالى

 ،با این وجود در سخنان بسیاري از اهل تفسیر و لغت و حدیث و غیر اینها

البته روشن است که این اصطالح بعد از  .جاي تفسیر شایع است هاستعمال تأویل ب

صد یا دویست سال پس از آن مصطلح شده است، به این  هعصر نزول و با فاصل

معناي آیات مبهمات است  اند که آیات متشابهات به پنداشته میترتیب که چون آنان 

به تأویل آن علم ندارد، و علم به ) یا او و راسخان(که کسی جز خداوند متعالی 

که نزد آنان معادل تفسیر (مبهمات هم فهم مدلول و رسیدن به مراد آن است  تأویل

و همین . تأویل همان تفسیر است اند گفتهبنا بر همین معنا بدین جهت ، )بوده است

  :اند گفتهگونه است معناي دومی هم که براي تأویل 

إِلى دلیل لواله المراد بالتَّأوِیل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األَصلی إِلى ما یحتاج «

  )1/80ابن اثیر، ( ».ما تُرِك ظاهرُ اللفظ

نقل ظاهر لفظ از معناي اصلی است به معناي خالف ظاهري  ،مقصود از تأویل«

  ».داشتیم میدست از معناي ظاهري برن ،که اگر دلیلی نبود

  .ها بعد مصطلح شده است که این هم اصطالح دیگري است که سال

ت و عرف عصر نزول و استعماالت قرآن بر معناي لغتوان گفت  می بنابراین

توان موردي در لغت و عرف عصر نزول و استعماالت  میمزبور اتفاق دارند، و ن
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در قرآن و در  خصوص بهمعناي تفسیر اراده شده باشد،  ،قرآنی یافت که از تأویل

  .مورد بحث هآی

   .فقط از اهل کتابند ر،زیاینان هم بنا بر دالیل  والرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ

پس باید  ،که گذشت ـ در مورد اهل کتاب است همان طوراول اینکه این آیه ـ 

  . هم از آنان باشند »راسخون«

از اهل کتابند، و به  »الَّذینَ فی قُلُوبِهِم زیغٌ« ،دوم اینکه چون بنا بر آنچه گذشت

  . اینان هم باید اهل کتاب باشند، »لْمِالرَّاسخُونَ فی الْع«مقابله بین آنان و  هقرین

سوم اینکه قرآن همین عنوان را در جاي دیگري بر گروهی از اهل کتاب اطالق 

أَهلُ الْکتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ علَیهِم کتَابا منْ السماء فَقَد سأَلُوا موسى أَکْبرَ  کیسأَلُ: کرده است

نْ ذَلن الرَّا.. .کملَکا أُنزِلَ إِلَینُونَ بِمؤْمنُونَ یؤْمو الْم منْهلْمِ می الْعخُونَ فنْ  کسا أُنزِلَ مو م

لایمان به هر آنچه خداوند نازل کرده ،اخیر آیهدر . )162-153/نساء( ...و کقَب، 

و این ایمان را عالمت رسوخ شده نسبت داده  »راسخان در علم از اهل کتاب«به 

مورد بحث ما هم چنین ایمانی را  آیهکه در  همان طور. ر علم دانسته استآنان د

: به آنان نسبت داده و آن را عالمت رسوخشان در علم قرار داده و فرموده است

  .من عند ربنا یقُولُونَ آمنَّا بِه کُلٌّ

زل چهارم اینکه ایمان مزبور ناشی از علم تفصیلى راسخان است به آنچه بر آنان نا

شده و آنچه نسخ شده و آنچه بر مسلمانان نازل شده و ناسخ بخشی از آنچه است که 

بر آنان نازل شده است، در حالی که مسلمانان به آنچه بر اهل کتاب نازل شده و 

ایمان  ،رو به آنچه بر اهل کتاب نازل شده آننداشتند، و تنها ازگاهی منسوخات آن آ

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا آمنُوا بِاهللاِ ورسوله والْکتابِ الَّذي نَزَّلَ یل داشتند که قرآن در آیاتی از قب

آنان را به ایمان به کتب سابق  ،)136/نساء( رسوله و الْکتابِ الَّذي أَنْزَلَ منْ قَبلُ  على

  . آن را بدانند یل یا اجمالتفصطور  بهبدون اینکه  ؛فرمان داده بود

و نیز  »قُلُوبِهِم زیغٌ  الَّذینَ فی«کند که  میقراین چندي این احتمال را تقویت  البته

  .ین از این قرار استاین قرا. فقط از یهود باشند »الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ«
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ه قوم ب) 5/صف( فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم.. .لقَومه  وإِذْ قالَ موسىدر آیه  :اول

هاي دیگر را منسوب به  امت ،قرآن نسبت داده شده است و »زیغ«حضرت موسی 

  .اي نکرده است چنین رذیله

یسأَلُک أَهلُ الْکتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ علَیهِم کتَابا منْ السماء فَقَد سأَلُوا موسى  در آیه :دوم

کنْ ذَلرَ مخُونَ.. .أَکْبن الرَّاسلَک منْهلْمِ می الْعتصریح شده که ) 162-153/نساء( ...ف

  .از یهودند »الراسخون فی العلم«

غرض  ،گفتیم ...وکَیف یحکِّمونَک وعنْدهم التَّوراةُ هچنانچه قبالً در آی :سوم

تر بود، و این  طلب حکمی بود که براي آنان آسان ،یهودیان از تحکیم پیامبر

  .مذکور در آیه است» بتغاء تأویلا«همان 

ها مانند ابن  که گروهی از نحوي همان طورشود که  به این ترتیب روشن می

 هعطف بر جمل »...الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ یقُولُونَو« هجمل ،اند گفته) 1/57(هشام 

توحید صدوق  این نظر موافق با روایاتی است که در. است »قُلُوبِهِم زیغٌ  الَّذینَ فی«

آمده و ) اشباح هخطب(و نهج البالغه ) 1/163(و تفسیر عیاشی ) 56-55ص(

  .گوید رسوخ در علم، ایمان به متشابهات است بدون علم به تأویل آن می

. مزبور است همعترضه بین دو جمل هجمل وما یعلَم تَأویلَه إِالَّ اهللاُجمله  بنابراین

رفع دخلی است که از  ،)اعتراضیه هو نیز هر جمل(یه اعتراض هآوردن این جمل هنکت

چه ،  ابتغاء تَأویله: شود، چون وقتی خداوند فرموده جمالت قبل از آن توهم می

توانند به آن علم  بسا توهم شود که تأویل متشابهات از چیزهایی است که مردم می

: فاصله فرموده است، بالیکن کردن چنین توهم باطل براي ریشه رو ازاین. پیدا کنند

  . وما یعلَم تَأویلَه إِالَّ اهللاُ
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 :منابع و مآخذ

 .قرآن کریم .1

 .نهج البالغه .2

، الزاوي أحمد طاهر: ، تحقیقالنهایۀ فی غریب الحدیث ؛مبارك بن محمد ،اثیر جزرى ابن .3

  .ش1364سماعیلیان، ا همؤسسقم، الطناحی،  محمد محمود

، المهدي عبدالرزاق: ، تحقیقالتفسیر علم فى زاد المسیر ؛على بن عبدالرحمن ،جوزى ابن .4

  .ق1422بیروت، دار الکتاب العربی، 

  .ق1410بیدار،  انتشاراتقم،  ،مختلفه و القرآن متشابه ؛على بن محمد ،شهرآشوب ابن .5

  .تا ، بیمؤسسۀ التاریخبیروت، ، التحریر و التنویر ؛طاهر بن محمد ،عاشور ابن .6

، محمد عبدالشافى عبدالسالم: ، تحقیقالمحرّر الوجیز ؛غالب بن عبدالحق ،اندلسى عطیه ابن .7

  .ق1422بیروت، دارالکتب العلمیه، 

  .ق1420، بیروت، دار الکتب العلمیۀ، معجم مقائیس اللغه احمد بن زکریا؛ ابن فارس، .8

  .تا بی ،هدار الکتب العلمی ،، بیروتتأویل مشکل القرآن ؛مسلم بن عبداهللا ،قتیبه ابن .9

  .تا بی دار مکتبۀ الهالل، ،، بیروتغریب القرآن ــــــــــــــــــــ ؛ .10

 ،الدین شمس حسین محمد: ، تحقیقتفسیر ابن کثیر ؛عمرو بن اسماعیل ،دمشقى کثیر ابن .11

  .ق1419 العلمیۀ، الکتب دار بیروت،

  .ق1414صادر،  دار ، بیروت،لسان العرب ؛مکرم بن محمد ،منظور ابن .12

 مکتبۀبیروت،  ،)تفسیر السعدي(الرحمن  الکریم تیسیر ؛ناصر بن منعبدالرح ،سعدى آل .13

  .ق1408 العربیه، النهضۀ

، بیروت، دارالکتب عطیۀ عبدالبارى على: ، تحقیقروح المعانی ؛محمود سید ،آلوسى .14

  .ق1415العلمیه، 

، بیروت، جمیل محمد صدقی: ، تحقیقالبحر المحیط ؛یوسف بن محمد ابوحیان ،اندلسى .15

   .ق1420، دارالفکر

 منشورات قم، عبدالحمید، الدین محیی محمد: ، تحقیقمغنی اللبیب ؛هشام ابن ،األنصاري .16

 .ق1404 ،النجفی المرعشی العظمى اهللا آیۀ مکتبۀ

  .ش1382االسالمیه،  الکتب دارتهران، ، برگزیده تفسیر نمونه ؛على احمد ،بابایى .17
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  . ق1417االسالمی،  النشر ۀوسس، م قم، تقریرات فی أصول الفقه ؛سید حسین ،بروجردى .18

 محمد تصحیح: ، تحقیقالتنزیل معانى لباب التأویل فى ؛محمد بن على عالءالدین ،بغدادى .19

  .ق1415العلمیۀ،  دارالکتب، بیروت، شاهین على

 احیاء دار، بیروت، المهدى عبدالرزاق: ، تحقیقمعالم التنزیل ؛مسعود بن حسین ،بغوى .20

  .ق1420العربى،  التراث

  .ق1420بعثت،  ، قم، بنیادآالء الرحمان ؛جواد محمد ،نجفى ىبالغ .21

بیروت، ، شحاته محمود عبداهللا: تحقیق ،سلیمان تفسیر مقاتل بن ؛سلیمان بن مقاتل ،بلخى .22

  . ق1423، العربی التراث إحیاء دار

، بیروت، دار المرعشلى عبدالرحمن محمد: ، تحقیقانوار التنزیل ؛عمر بن عبداهللا ،بیضاوى .23

  .ق1418 ء التراث العربى، احیا

 شیخ و معوض محمدعلى شیخ: ، تحقیقجواهر الحسان ؛محمد بن عبدالرحمن ،ثعالبى .24

  .ق1418 العربى، التراث احیاء دار ، بیروت،عبدالموجود احمد عادل

  .ق1422 بیروت، دار إحیاء التراث العربى، ، الکشف والبیان ؛ابراهیم بن احمد ،ثعلبى .25

  .ق1405 بیروت، دار احیاء التراث العربى،  ،حکام القرآنا ؛على بن احمد ،جصاص .26

 العلم دار ،العطار، بیروت عبدالغفور أحمد :، تحقیقالصحاح ؛اسماعیل بن حماد ،جوهري .27

 .ق1407 للمالیین،

االسالمیه،  الکتب دارتهران،  ،الثمر ملتقطات و مقنیات الدرر ؛على میرسید ،تهرانى حائرى .28

  .ش1377

  .ق1413الجدید،  الجیل دار ، بیروت،الواضح التفسیر ؛دمحمو محمد ،حجازى .29

میقات،  انتشارات تهران، ،ىتفسیر اثناعشر ؛احمد بن حسین ،عبدالعظیمى شاه حسینى .30

  .ش1363

  .ق1423العلوم،  ، بیروت، دارتبیین القرآن ؛محمد سید ،شیرازى حسینى .31

  .تا بی دارالفکر، ،، بیروتروح البیان ؛اسماعیل ،بروسوى حقى .32

  .ق1417، اإلسالمی الفکر قم، مجمع ،علوم القرآن؛ باقر محمد سید ،یمحک .33

 التعارف دار ، بیروت،العزیز الکتاب تفسیر فی الوجیز ؛على محمد بن على ،دخیل .34

  .ق1422للمطبوعات، 
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سعودى،  الطیب، عربستان محمد اسعد: ، تحقیقتفسیر ابن أبی حاتمحاتم؛  ابى رازي، ابن .35

  .ق1419،  الباز مصطفى نزار مکتبۀ

  .ق1420 بیروت، دار احیاء التراث العربى،، مفاتیح الغیب ؛عمر بن محمد فخرالدینرازي،  .36

بیروت،  شیري، علی :وتحقیق ، دراسۀتاج العروس ؛حسینی مرتضى محمد سید، زبیدي .37

  .ق1414 ،الفکر دار

 داربیروت، ، المنهج و الشریعۀ و العقیدة فى المنیر التفسیر ؛مصطفى بن وهبۀ ،زحیلى .38

  .ق1418بیروت،  المعاصر، الفکر

  .ق1422الفکر،  ، دمشق، دارالوسیط التفسیر ؛ــــــــــــــــــــ  .39

 أبوالفضل محمد :، تحقیقالبرهان فی علوم القرآن عبداهللا؛ بن محمد زرکشی، بدرالدین .40

   .ق1376 العربیۀ، الکتب احیاء إبراهیم، قاهره، دار

  .ق1407العلمیۀ،  الکتب بیروت، دار ،التنزیل وامضغ حقائق الکشّاف عنمحمود؛  زمخشرى، .41

  .ق1419للمطبوعات،  التعارف ، بیروت، دارارشاد األذهاناهللا؛  حبیب بن محمد نجفى، سبزوارى .42

  .تا بیروت، دارالفکر، بی، بحر العلوم ؛احمد بن محمد نصربن ،سمرقندى .43

، سیرجانى سعیدى کبرا على: ، تحقیقتفسیر سورآبادي ؛محمد بن عتیق ابوبکر ،سورآبادى .44

  .ش1380نو،  نشر فرهنگتهران، 

 .ق1416الفکر،  دار المندوب، بیروت، سعید: ، تحقیقاإلتقان فی علوم القرآنالدین؛  سیوطی، جالل .45

ـ ـــــــــ .46   .ق1404نجفى،  مرعشى اهللا آیۀ ، قم، کتابخانهالمأثور تفسیر الدر المنثور فى؛ ـــــ

  .ق1412الشروق، ، بیروت، داررآنفی ظالل الق؛ قطبشاذلی، سید بن  .47

  .ق1407األلفین،  مکتبۀ ، کویت،الجوهر الثمینعبداهللا؛  سید شبر، .48

  .ق1414 الطیب، الکلم داربیروت، ، فتح القدیر ؛على بن محمد ،شوکانى .49

 ، الکتاب عالم، بیروت،  یاسین آل حسن محمد: مصحح ،اللغۀ فی المحیط ؛عباد بن صاحب .50

  .ق1414

  .ق1419مؤلف، قم،  ،بالقرآن و السنۀ القرآن تفسیر البالغ فى ؛مدمح ،تهرانى صادقى .51

اسالمى،  فرهنگ انتشاراتقم، ،  الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ؛ـــــــــــــــــ  .52

  .ش1365



  

 

36  

وز
ل ن

سا
هم

د
/ 

ره
ما

ش
 1/ 

ی
یاپ

پ
73/ 

ار
به

 
13

92
 

 ۀسسؤمقم، طهرانی،  حسینی هاشم سید :، تحقیقالتوحید ؛ابوجعفر محمد بن علی ،صدوق .53

  .تا بیاالسالمی،  النشر

سید محمدباقر موسوي : ترجمه، المیزان فی تفسیر القرآن ن؛حسی محمد سید ،طباطبایى .54

 .ش1374اسالمى،  انتشارات دفترهمدانی، قم، 

  .تا نا، بی ، قم، بیقرآن در اسالم؛  ـــــــــــــــــــــــ .55

 بنیادگروهی از مترجمان، مشهد، : ترجمه، جوامع الجامع ؛حسن بن فضل ،طبرسى .56

  .ش1377رضوى،  قدس تانآس اسالمى پژوهشهاى

 تهران، انتشاراتگروهی از مترجمان، : ترجمه، مجمع البیان؛  ــــــــــــــــــــ .57

  .ش1360فراهانى، 

  .ق1412المعرفه،  داربیروت، ، جامع البیان ؛جریر بن محمد ،طبرى .58
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، عاملى قصیر احمد: تحقیق ،القرآن تفسیر التبیان فى ؛حسن وجعفر محمد بناب ،طوسی .60
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  .ق1418العلمیه،  الکتب

  .ش1371اإلسالمیۀ،  الکتب دار ، تهران،قاموس قرآن ؛اکبر على سید ،قرشى .70
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