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بسم اللّه الرحمن الرحيم

محكم و متشابه
هر متنى كه همراه ماتن نباشد چه بسا نتواند مراد و مقصود ماتن را به مخاطب ابالغ نمايد .حال اينن ويگىنى را ينا
ماتن خود به متن دادهاست تا مثالً مخاطب را به جهات مختلف مفهوم منتن ششننا سناود و ينا منثالً او را بفريبند و
منحرف نمايد و...
نيز ممكن است اين ويگىى در بستر ومان بوجود شمدهباشد و يا به خاطر ىستردىى مفاهيم و محدود بودن الفاظ بنه
ضرورت ايجاد شدهباشد.
البته اين ويگىى هر متنى است و قرشن كريم نيز متن است ،متنى مقدس ،و او اين ويگىى مبرا نيست.
پس اين ديدىاه قابل ارائه است كه خالق اين متن يعنى خداى متعال به منظور بهره بنرى بيشنتر مخاطنب الفناظ و
عبارت قرشنى را به صورتى خاص ايجاد كردهاست ،و يا قرشن كريم به جهت ىستردىى مفهوم شن و محندوديت لفن
عربى دچار چند مفهومى ىشته و متشابه شدهاست.
يكى او بحهثاى علوم قرشنى كه او پيچيدىىهاى خاصى برخوردار است بحث محكم و متشابه است ويرا او يك طنرف
شناخت شيات متشابه به سادىى امكان ندارد و او طرف ديگر تفسير صحيح شن شيات در صورت امكان وحمتى بني
او تفسير ساير شيات مىطلبد.
ما بعد او بيان معانى محكم و متشابه ،و موارد استعمال شنها در قرشن به ذكر نمونه هايى او شيات متشابه مىپرداويم.

محكم
محكم او ماده حَكَمَ و بمعناى مَنَعَ است و به معناى باو داشتن و مانع شدن او اخالل است .حاكم به كسى مىىويند
كه ظالم را او ظلم منع مىكند ،به دهنه اسب نيز حَكَمَةْ ىويند ،چون او را او سركشى باو مىدارد.
محكم در اصطالح يعنى كالمى كه صراحت و اتقان داشته و در مفهوم شن شبههاىنيست ،البته اين كلمه در معنانى
ذيل در قرشن استعمال شدهاست.

1ـ منشور ،قانون ،فرمان
وَ كَذَلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْما عَرَبِيّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَاللّه مِنْ وَلِىٍّ وَ الَ وَاقٍ.
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همانگونه كه به پيامبران پيشين كتاب شسمانى داديم ،بر تو نيز اين (قرشن) را بعنوان فرمان روشن و صريحى ناول كرديم و اىر او هوسهاى
شنان بعد او شنكه شىاهى براى تو شمده پيروى كنى ،هيچ كس در برابر خدا ،او تو حمايت و جلوىيرى نخواهد كرد.

همچمين در شيات اِنِ الْحُكْمُ اِالَّلِله 2مفسرين حكم را به معناى حقائق تكوينى و فرامين الهى دانستهاند.

2ـ استوار و متقن
«...كِتابٌ اُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبيرٍ».
1ن رعد.73 ،
2ن انعام73 ،؛ يوسف 04 ،و .73
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1

اين كتابى است كه شيات

استوار ىرديده ،سپس او سوى فروانهاى شىاه ،ششكار شدهاست.

احكام در اينجا بهمعناى استوار و حساب شدهاست .هر شيهاى با محاسبات دقيق او ناحيه خداوند حكيم شمدهاست.
قرشن كتابى است كه شيات شن استوار و استحكام يافته و سپس به روشنى بيان شدهاست .مطنابق اينن تعرينف تمنام
شيات محكم است.
تفاسير مختلف ،معناى يكپارچگى و اتقان را براى اُحكمت شوردهاند.
صاحب مجمع البيان اُحكمت را به معناى غير منسوخه بودن معنا كردهاست كه البته اىر مراد نسخ اصطالحى باشد
تعريف صحيحى نيست .در اينجا اِحكام در مقابل تفصيل است ،اِحكام به اين معناست كه شيات غرص واحد دارند كه
هر چند اين اين اغراص او هم جدا شدهاست اما همه به همان حقيقت اولينه بناو منىىردنند .المينزان اينن وجنه را
پسنديده و ساير وجوه را نقد مىكند.

3ـ حَكَم و داورى
«...وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.»...
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هنگامى كه بين مردم داورى مىكنيد با عدالت داورى كنيد.

همه مفسران بر اين عقيدهاند كه حكم در اين شيه به معناى داورى و قضاوت است.

4ـ اَحكام و دستورات الهى
«...ذَلِكُمْ حُكْمُ اللّه يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
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اينها احكام و حدود الهى است كه در ميان شما حكم مىكند و هم او دانا و حكيم است.

قبل او اين شيه ،پيرامون ونان مهاجر ،ونانى كه او مكه بعد او مسلمان شدنشان به مدينه مهاجرت مىكردند و پينامبر
شنان را به اهل مكه باو نمىىرداند ،احكامى او قبيل :امتحان ايمان شنها ،مهريه ،اودواج مجدد و...شمندهاسنت .در اينن
شيه اشاره به همان احكام شدهاست.

5ـ نبوت و امامت
«يَا يَحْيى خُذِالْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّا».
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اى يحيى كتاب خدا را به قوت بگير ،و ما فرمان نبوت را در كودكى به او داديم.

ابوالفتوح و طبرى و برخى ديگر او مفسران حُكم در شيه را به معناى نبوت و امامت دانستهاند ،عالمنه طباطبنايى شن
را به معناى علم به معارف حقه الهيه و كشف حقائق پرده غيب دانسته و البته اين مقتضاى نبوت اسنت .نينز برخنى
ىفتهاند مراد او حكم ،علم به معارف و مبانى توحيدى و يا عقل و هوش و درايت است كنه ايننهنم مقتضناى نبنوت
است.

6ـ حكومت و سلطنت
«...كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِال وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمَ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ».
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همه چيز جزء او فانى شدنى است .حكومت او شن اوست و بسوى او باو مىىرديد.

در اين شيه چون حكم خدا در مقابل هالكت همه چيز ذكر شدهاست بنه معنناى حاكمينت و فرمنانروايى در جهنان
1ن هود.1 ،
2ن نساء.75 ،
7ن ممتحنه.14 ،
0ن مريم.12 ،
7ن قصص.55 ،

3

تشريع است.
هر چند برخى مفسران شن را به معناى فرمانروايى اخروى خدا معنا كردهاند اما با توجه به اينكنه قبنل او ترجعـون
شمدهاست بعيد به نظر مىرسد.
شيه ذيل نيز در همين راستا است.
وَاتَّبِعْ مَا يُوحى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَاللّه وَ هُوَ خَيْرُالْحَاكِمِينَ.
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و او شنچه بر تو وحى مىشود پيروى كن ،و شكيبا باش ،تا خداوند فرمان را صادر كند ،و او بهترين حاكمان است.

7ـ مصلحت و دانائى
هر وقت حكيم وصف خدا قرار ىيرد ،مانند... :اِنَّ اللّه حَكِيمٌ ،حكيم به معناى مدبرى است كه سخنان و كارهناي
او روى مصالح انجام داده و هر چيز در جاى خود قرار مىدهد.

8ـ حِكمت
اُدْعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.
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با حكمت و اندرو نيكو ،به راه پروردىارت دعوت نما و با شنها به روشى كه نيكوتر است استدالل و مناظره كن .پروردىنارت ،او هنر كسنى
بهتر مىداند چه كسى او راه او ىمراه شدهاست و او به هدايت يافتگان داناتر است.

ىفتگوى صحيح ،استدالل و برهان عقلى در مقابل دو صنعت ديگر او صناعات خمس بنام موعظنه و جندل ،يكنى او
راههاى تبليغ اسالم مىباشد.

9ـ سنت
«...يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ.»...
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شيات الهى را بر شما تالوت مىنمايد و شما را تزكيه مىكند و كتاب و حكمت را به شما ياد مىدهد.

مقابله كتاب و حكمت در اينجا اين معنا را تقويت مىكند كه مراد او حكمت ،سنت مىباشد.

11ـ غير منسوخه
«...فَاِذا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ.»...

0

هر ىاه مطلبى غير قابل نسخ در مورد جهاد فرا مىرسد...

مراد او سوره محكم حكم قتال و جهاد است كه بعد او دستور به سكوت در مقابل مشركين ناول شند .در واقنع اينن
حكم ،سكوت را نسخ نمود ولى خودش غير منسوخه باقى ماند.

11ـ سخنى مقابل متشابه مصطلح
«...مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتابِ وَ اُخَرُ مُتَشابِهاتٌ.»...
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اوست خدائى كه بر تو قرشن را ناول نمود برخى شيات شن محكم و بدون شبهه هستند و برخى ديگر متشابه.

البته اين معانى مانعة الجمع نيستند و چهبسا هر معنائى بتواند در كنار معانى ديگنر قنرار ىينرد .خواننندىان بنراى

1ن يونس.141 ،
2ن نحل.127 ،
7ن بقره.171 ،
0ن محمد صلىاهللعليهوشله.24 ،
7ن شل عمران.3 ،
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بررسى بيشتر مىتوانند به تفاسير مفسران ذيل شيات مربوطه رجوع كنند.

متشابه
متشابه يعنى شبيه بودن چيزى به چيز ديگر و در اصطالح يعنى شياتيكه معناى صريحى ندارند ،و وجوه مختلفنى را
مىتوان در معناى شنها تصور كرد و تفسير صحيح شنها در صورت امكنان احتيناج بنه دقنت مضناعف دارد .مفسنر در
تفسير اين شيات الوم است به شيات محكم مراجعه نمايد و با كمك شنها كه اُمّ ناميده شدهاند بنه معنناى اصنلى اينن
شيات پىبرد .پس در واقع مىتوان ىفت چه بسا شيات متشابه با واسطه شيات محكم ،محكم ىردند.
راغب مىىويد :متشابه در قرشن چيزى است كه تفسير شن به خاطر مشابهت شن با چيزهاى ديگر مشكل است .پنس
در واقع واژه و يا شيه متشابه در مسير تفسير صحيح به دو مشكل برخنورد كنردهاسنت ،اول شنكنه معنناى شن ظناهر
نيست و دوم شنكه يك يا چندين معناى ديگر در كنار معناى اصلى شن قرار ىرفتنهانند و امنر را بنر مفسنر مشنكل و
مشكلتر ساختهاند.
اين كلمه در معانى ذيل در قرشن استعمال شدهاند:

1ـ مثل و شبيه
«...وَ جَنّاتٍ مِنْ اَعْنابٍ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمانَ مُشْتَبِها وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ.»...
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و باغها او انواع انگور و ويتون و انار شبيه به يكديگر و بى شباهت.

2ـ يكنواخت و يكدست
«اَللّه نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتابا مُتَشابِها مَثانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُالَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ.»...
خداوند بهترين سخن را ناول نمود كتابى كه شيات
خاشع هستند ،به لروه مىشورد...

2

يكدست و يكنواخت است ،شياتى تكرارى دارد كه اندام كسانى را كه در مقابل خداوند

مطابق اين تعريف تمام شيات قرشن متشابه مىباشند.

3ـ مبهم در مقابل محكم
«..اِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا.»...

7

اين ىاو بر ما مبهم است.

شيه شريفه  3او سوره مباركه شل عمران كه مورد بحث ماست ،به همين معنا است.

محكم و متشابه
بعد او بيان معانى محكم و متشابه در قرشن ،دريافتيم كه محكم در اصطالح مباحث علوم قرشنى به اين معناست كنه
ثابت و استوار بوده و شبههاى در شن راه ندارد بر خالف متشابه كه به شيهاى اطالق مىشود كه معانى مختلفى بنراى
شن متصور است.
بر طبق شيه شل عمران ،قرشن هر دو دسته او شيات را داراست .هم شينات محكنم دارد كنه اُمّ و ريشنه و اسناس قنرشن
هستند و هم شياتى كه معانى مختلفى را مىتوانند حمل كنند ،و فهم شنها منوط به ارجاع شنها به امّهات است.
1ن انعام.11 ،
2ن ومر.27 ،
7ن بقره.34 ،
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«هُوَالَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتابِ وَ اُخَرُ مُتَشابِهات فَامَّاالَّـذين فـى قُلُـوبِهِمْ
زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةَ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلَهُـ اال اللّه والرّاسِخُونَ فى الْعِلْمِ يَقُولونَ آمَنّا بِـهِ كُـل
مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ اال اواوااللبابِ».
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اوست خدائى كه قرشن را بر تو ناول نمود ،قسمى او شيات محكم است و شنها اساس قرشننند و قسنم ديگنر متشنابه اسنت ،شنهنائى كنه در
قلوبشان انحراف است براى فتنه انگيزى و تفسير نادرست به متشابهات چنگ مى ونند .در حاليكه تأويل شنها را جز خداوند و راسنخان در
علم نمىدانند ،شنانى كه مىىويند ما به قرشن ايمان شورديم و همه قرشن او جانب خداوند است و البته عاقالن متذكر مىشوند.

بلى ،كسانى كه ايمان در دلهايشان رسوخ نكردهاست به متشابهات قرشن تمسك مىجويند و او معانى متفناوت شنهنا،
معنائى كه به مذاقشان خوش باشد مىپسندند ،اين عده در تاريخ ىذشته كم نبودهاند .خوارج نهروان با استدالل بنه
شيه شريفه «اِنِ الْحُكْمُ اِالّ لِلهِ» 2.به مخالفت با امام معصوم برخاسنتند و مظلومينت او را حتنى در ومنان خالفنت ،در
تاريخ ثبت نمودند.
تعريف عالمه
عالمه طباطبائى در تفسير شيه شل عمران بحثى را در مورد محكم و متشابه مطنرح نمنودهاسنت .ايشنان در تعرينف
محكم و متشابه به بيان  17تعريف كه غالبا بيان مصاديق محكنم و متشنابه اسنت ،پرداختنهاسنت و شنهنا را منردود
7
مىشمارد.

يك تعريف ديگر
با استفاده او روايات در تعريف محكم و متشابه ىفته شده كه :محكم شنست كه هنم ايمنان و هنم عمنل بنه شن الوم
است و متشابه شن است كه تنها ايمان به شن الوم است .امام صادق عليهالسالم فرمودهاند :انّ القرآن محكـم و متشـابه
فاما المحكم فنؤمن به و نعمل به و ندين به ،و اما المتشابه فنؤمن به و ال نعمل به هو قول اللّه فاما الـذين
فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه...

0

اين روايت بيان وظيفه مردم در برابر محكمات و متشابهات عملى است و نه تعريف شندو .چه اينكنه همنه محكمنات
قابل عمل نيستند ،بسيارى او شنها اعتقادى محسوب مىشوند ،متشابهات نيز همنه اعتقنادى نيسنتند ،عنالوه اينكنه
برخى متشابهات بعد او ارجاع به محكمات ،محكم مىشوند.
پس چنين قاعدهاى در مورد شيات محكم و متشابه صحيح نيست ،خداوند براى فهم معناى متشنابهات ،محكمنات را
قرار داده تا شنان نيز قابل تبيين شوند و وقتى ششكار شدند و يا احتمالى او بقيه احتماالت قوىتر جلوه كرد ،قابلينت
عمل پيدا مىكنند .چه اينكه غير اين موجب تعطيل شدن بخ مهمى او شيات قرشن مىشود.
اين سخن در مورد شيات ناسخ و منسوخ صحيح است ،در شن شيات اعتقاد و عمل به ناسخ و اعتقاد تنهنا بنه منسنوخ
الوم است.
پس اين قبيل روايات كه مىىويند متشابهات قابل عمل نيستند به شيات منسوخ نظر دارند ،همه اين روايات بنر اينن
مطلب تكيه دارند كه شيه منسوخ او شن جهت كه ظاهر شن اين بوده كه حكم شن هميشگى است و همواره قابل عمل
است ولى در واقع عمل به شن صحيح نيست ،متشابه مىباشد.

1ن شل عمران.3 ،
2ن انعام73 ،؛ يوسف 04 ،و .73
7ن الميزان ،ج ،7ص 72و .02
0ن تفسير عياشى ،ج ،1ص.177
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تشابه ذاتى و عرضى
ترديدى نيست كه بسيارى او شيات قرشن به واسطه القاء شبهات و احتماالت مختلف چه بسنا او معنناى سناده منورد
نظر خود در پيچ و خم اين احتماالت فاصله ىرفته باشند .در قرن اول بعد او هجرت ،او سوئى منع او انتشار حنديث
و او سوى ديگر ىسترش احاديث ساختگىن و نيز احاديث مطرح در بيان سبب نزول برخى شيات و سورههنا ،اسنباب
حقيقى شنها را در وير هالهاى او ابهام قرار داد و او شن اسباب قطعى جز احتمالى ىاه ضعيف باقى نگذاشنت .در قنرن
دوم و ومان اوج مباحث كالمى و واي نحلههاى مختلف كالمى ،بسيارى او شيات قرشن با احتماالت مطنرح شنده او
سوى شن نحلهها روبرو شدند و او معانى اصيل خود فاصله ىرفتند .تمسك هر كدام او اين نحلهها بنه شينات قنرشن و
ترديد در استدالل به شن شيات و در نتيجه مردود شمردن استدالل به شينه او سنوى مخالفنان شن نحلنه ،عامنل بنس
مهمى براى متشابه شدن شيات بود .اين شيات در عصر پيامبر خدا صلىاهللعليهوشلنه معانى روان داشتند به صنورتى كنه بنراى
احدى او اصحاب سئوالى او مفهوم شنها پي نمىشمد ،اما اين رويكردها و امثال شن موجب متشابه شدن مفناهيم شن
شيات ىرديد .پس اين نوع او تشابه در واقع تشابهى عرضى است كه رافع شن تنها دفع شن شبهات خواهند بنود .البتنه
بى ترديد برخى شيات قرشن كريم ذاتا متشابه هستند ،مفناهيم اينن شينات در عصنر پينامبر هنم منورد سنئوال قنرار
مىىرفت و حضرت به مقتضاى عقل و خرد مخاطبين پاسخهائى مطرح مىنمود .علت وجنود تشنابه در اينن دسنته
ضيق اللغة عرضا و طوالً و سعة المعنى است .معناى وسيع و طوالنى كالم وحيانى در ومينه كوچك و بارينك الفناظ
انسانى جا نمىىرفت و باعث خلق مفاهيم غير مورد نظر خدا مىشد .حروف مقطعه قرشن كريم ،شيات دال بر اوصناف
و صفات خداى متعال او اين ىروه است.
او شيه شلعمران نيز تشابه ذاتى برخى شيات قابل استفاده است ،او سوى ديگر در اين شيه نيامدهاسنت كنه متشنابهات
با ارجاع به محكمات ،محكم مىشوند بلكه شنچه او شيه قابل استفاده اسنت اينن اسنت كنه در تبينين شينات متشنابه
بايستى شيات محكم را محور قرار داد و او دايره شن خارج نشد.

تشابه نسبى يا مطلق
پس او شنكه ما در مبحث ىذشته تشابه برخى او شيات را ذاتى و بعض ديگر را عرضى دانسنتيم ،الوم اسنت در اينجنا
سؤال ديگرى مطرح شود كه شيا شيات متشابه چه ذاتا و چه عرضا براى همه متشابه هستند؟ شيا اين دو بنا توجنه بنه
مصاديق محكمات و متشابهات در قرشنن واقعى هستند يا حقايق واقعيه نبوده و بلكه نسبى مىباشند؟
ترديدى نيست تمام اشكاالت مطرح شده بر چرائى وجود متشابهات در قرشن كه باعث شدهاست برخى را به تكناپوى
پاسخ ىوئى وادارد به اين برمى ىردد كه متشابهات قرشن را مطلق بدانيم ،طبعا اىر اثبات شود كه متشنابهات قرشننى
نسبى بوده و انداوه تشابه شنها به مقتضاى حال و فكر افراد بستگى دارد ،اينن اشنكاالت تخصصنا او سناحت مقندس
قرشن دور مىىردند.
بررسى شيات متشابه اين امر را مسلم مىساود كه متشابهات قرشنى براى همگان متشابه نمىباشند .برخى با توجه به
اطالعات غير قرشنى ،اشراف بر مفاهيم شيات قرشنى ،توجه بر مبادى نزول شيه و او جمله سبب نزول ،تاريخچنه ننزول،
وضعيت جامعه عربى عصر نزول و نيز اشراقات روحانى به سادىى شيهاى كه به نظر ديگران متشابه جلنوه منىنمايند،
كال يا بعضا درك مىكنند و شن را متشابه مطلق نمىپندارند .اين امر او شن جهت مسلم تصور مىشود كه بسيارى او
متشابهات امرووى قرشن ،ديروو متشابه نبودهاند ،قطعا عدم سئوال مخاطبان اوليه قنرشن او برخنى شينات كنه امنرووه
متشابه به نظر مىشيند نيز حكايت او عدم تشابه شن شيات براى شنان مىنمايد.
به بيان ديگر متشابه چند معنا دارد ،برخى او اين معانى به لف نزديكترنند ،اينن معنانى سنريعتر بنه ذهنن منتقنل
مىشوند ،فهم ساير معانى هر قدر او مقتضاى الفاظ فاصله ىيرد مشكلتر است ،شنهنا را فقنر راسنخان در علنم و ينا
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فقر خداوند درك مىكنند.
شيه شل عمران نيز تشابه نسبى را مردود نشمردهاست .در اين شيه شمدهاست كه فتنه انگيزان به شيات متشابه تمسنك
مىجويند و ديگران با توجه به محكمات ،به شيات متشابه مىنگرند ،پس براى شنان مقدار تشابهى كنه شينات متشنابه
نزد فتنه انگيزان دارند وائل شده ولى بطوركلى او بين نرفتهاست.
امام صادق عليهالسالم مىفرمايد :شنچه قابل عمل است محكم و شنچه بر نادان مشتبه شده متشابه است.
المحكم ما يعمل به و المتشابه ما اشتبه على جاهله.

1

اين روايت به صراحت بيانگر اين است كه شيه متشابه بر جاهل متشابه است او اىر هر قدر عالم شود ،به همان ميزان
تشابه شيه نيز او بين مىرود.
محكم و متشابه دو صفت نسبى هستند ،ممكن است شيهاى براى عدهاى محكم و براى برخى ديگنر متشنابه باشند و
يا ممكن است شيهاى او جهتى محكم و او جهت ديگر متشابه باشد.
شايد همين امر باعث شدهاست كه برخى تشابه در قرشن را شأنى و نه نسبى بدانند.

تشابه شأنى
مرحوم شقاى معرفت مىىويد تشابه شأنى است ،نه نسبى و نه مطلق ،ايشان ىويد معانى برخى شينات قرشننى بلنند و
پهناور هستند و اين معانى در الفاظ تنگ و كوتاه جا نمىىيرند .اين باعث تشابه شدهاست پنس در واقنع شنأن اينن
شيات چنين است كه متشابه شود.
اين كالم متينى است .چون ممكن است تصور شود كه مراد او تشابه نسنبى شن اسنت كنه خنود شينه ممكنن اسنت
متشابه نباشد در حالى كه ما ىفتيم برخى شيات ذاتا متشابه هستند .با پذيرش اين رأى معلوم مىشود برخنى شينات
ذاتا متشابه هستند ولى مقدار تشابه شن شيات بستگى به دان افراد دارد.

تقسيم متشابهات در سخن راغب
راغب در مفردات شوردهاست :شيات قرشن با هم بر سه وجه هستند .محكم مطلق ،متشنابه مطلنق و محكنم و متشنابه
من وجه.
متشابهات قرشنى بر سه قسم هستند يا او نظر لف متشابه هستند و ينا او جهنت معننا و ينا او هنر دو نظنر متشنابه
مىباشند.
متشابه لفظى بر دو نوع است ،نوع اول شن است كه تشابه به الفاظ مفرد بر ىنردد ،ينا بنه خناطر غرابنت ،ماننند :اب،
يزفون ،و يا چون مشاركت لفظى دارند ،مانند :يد و يمين.
نوع دوم متشابه لفظى به جمله مركب بر مىىردد ،حال يا به خاطر اختصار ،ماننند« :وَ اِنْ خِفْتُمْ االّ تُقْسِـطُوا فِـى
الْيَتَامى فَانْكِحُوا 2»...و يا به خاطر بسر كالم ،مانند...«:لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ7»...و يا به خاطر نظم كالم ،مانند« :اَنْـزَلَ
عَلَى عَبْدِهِالْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجا قَيِّما 0»...كه در واقع چنين بودهاست( :انزل على عبدهالكتاب قيما و لم
يجعل له عوجا).
متشابه او نظر معنى نيز مانند اوصاف خدا و اوصاف قيامت ،بديهى است كه اين اوصاف چنون حسنى نيسنتند قابنل
1ن عياشى ،ج ،1ص.172
2ن نساء.7 ،
7ن شورى.11 ،
0ن كهف1 ،و.2
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فهم حسى براى ما نيستند.
متشابه او جهت معنا و لف يا به خاطر كميت است ،مانند :عام و خاص ،مطلق و مقيد ،يا بنه جهنت كيفينت اسنت،
مانند :وجوب و مستحب و يا به جهت ومان است ،مانند :ناسخ و منسوخ و يا به جهت مكان است در شيناتى كنه قيند
مكانى دارند مانند «...لَيْسَ الْبِرَّ بِاَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها.»...

1

«اِنَّماالنَّسى ءُ زِيادَةٌ فِى الْكُفر 2»...و يا به جهت شروط موجب صحت و عدم صحت عمل است ،مانند :شرط صنال و
نكاح.
راغب اصفهانى نيز افزودهاست تمام متشابهات بر سه قسم است .قسمى علم به شن محال است ،و شنها اساسنا معننا و
مفهومشان واضح نمىىردد ،مانند وقت قيامت و خروج دابهاالرض و يا صفات خدا .قسمى امكان شنناخت شن وجنود
دارد ،مانند الفاظ غريب و قسمى مردد بين دو قسم است كه راسخين در علم به شن واقف مىشنوند و عندهاى واقنف
نمىىردند.
پيداست كه اين اقسام هرىز تقسيمات متشابه اصطالحى نيست .به بيان راحتتر منثالً غرابنت لفن  ،عنام و خناص،
ناسخ و منسوخ و غير اينها جزء متشابه اصطالحى نيست ،تشابه اصطالحى نوعى تشابه است كه محتاج به رجوع بنه
محكمات باشد در حاليكه مثالً غرابت لف به خاطر عدم اطالع او لغت حاصل شدهاست.
عالوه اينكه :برخى او اين مثالها خارج او مبحث متشابهات مىباشند.
چه اينكه وقت قيامت و خروج دابة چيزى نيست كه چند تفسير مختلف داشته باشد .در اين صنف او شيات خندا بنه
صراحت علم به ومان حدوث شنها را او غير خود نفى كردهاست ،طبعا اينكه كسى به وقنت شنهنا شىناه نباشند موجنب
متشابه شدن شيه نمىشود ،بلكه علم داشتن به شن ناقض غرض بوده و باطل است .به بينان ديگنر اساسنا خداونند در
اين صنف او شيات ،علم به ومان شن حوادث را در اختيار بشر قرار ندادهاست.
نيز اسماء و صفات الهى او شن جهت نامعين هستند كه كنه ذات خدا بر كسى معلوم نيست ،و موجنودى كنه چننين
باشد ،هر ىونه تعريفى او او جز براى تقريب به ذهن اثر ديگرى ندارد ،راه فهم چنين موجنودى تنهنا پنى بنردن بنه
عظمت او او طريق مخلوقان وى است.
همچنين برخى او مثالها به جهت ندانستن سبب نزول معناى واضحى ندارند ،مانند شيه نسىء و شيه ابنواب ،و روشنن
است كه اين ربطى به بحث متشابه ندارد و محتاج به رد به محكم نيست.

عوامل تشابه در قرآن
1ن نخستين و مهمترين عامل وجود تشابه در قرشن اين است كه مبانى ژرف و عميق قرشن ىناهى در قالنب الفناظ و
عبارات نمىىنجد.
الفاظ و عبارات در هر وبانى محدود است ،و كسى كه مىخواهد به وبان خاص سنخن بگويند ،بايسنتى فقنر همنان
الفاظ مصطلح در شن وبان را بكار ىيرد ،استفاده او الفاظ ديگر وبانها يا استفاده او الفاظى كنه هننوو وضنع نشندهانند
صحيح نيست .قرشن كريم كه به وبان عربى ناول ىشتهاست او اين مقوله مستثنى نيست ،قرشن او سوئى مىخواهد با
وبان عربى مبين باشد و او سوئى ديگر معانى بس عميق و ژرفى دارد كه در قالب الفاظ وبان عرب نمىىنجد .بناچار
بايستى او صراحت شن معانى كاسته شود و الفاظى استعمال شود كه در رساندن معانى اصلى نارسا باشند.
2ن برخى شيات قرشن براى مخاطبين در صدر اسالم كامالً واضح و روشن بود اما بنا پديند شمندن مكتبهناى عقيندتى
1ن بقره.151 ،
2ن توبه.73 ،
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همانند جبر و تفويض و شراء و نظريات معتزله و اشاعره و نيز رياست طلبى و مقامطلبنى عندهاى كنه باعنث اننزواى
سياسى فروندان پيامبر ىشت ،همگى موجب شدند معانى بسيارى او شيات مربوط به اوصاف خداوند ،امامت ،معاد در
پس پرده ابهام قرار ىيرد.
7ن در برخى شيات ،اختالف قرائت ،اختالف رسم الخر ،اختالف مفهوم باعث تشابه شدهاست ،مثالً قرائت يطهرن بنه
معلوم و مجهول باعث تشابه مفهوم شن شدهاست.
0ن ما موجودى مادى و محصور در طبيعت هستيم و او طرفى مىدانيم جهان ماوراء ماده ،جهانى بسيار وسيع و غير
قابل قياس با جهان ماده است ،اطالعات ما او شن جهان تنها او طريق دوربين قرشن و اخبار و احادينث امكنان دارد و
لذا تنها مفاهيمى او جهان ماوراء را مىتوانيم درك كنيم كه مستند به كالم خداوند و يا معصومين عليهماالسالم باشند.
بنابراين چه بسا برخى او شيات بواسطه ارتباطشان با جهان خارج او ماده براى ما قابل درك و فهم نباشند.
7ن كالم خدا بيان معارف خدايى است و خدا اين معارف را چنان تنزل دادهاست تا در سطح افكار عامنه منردم قنرار
ىيرد ،و چون شنان جزء حسيات را درك نمىكنند ،خدا به بيان امور حسى پرداختهاست.
7ن شايد بتوان ىفت مهمترين عامل وجود متشابهات قرشنى اين است كه اعتقادات انسان چون اعمال وى در معنرض
نقد و بررسى قرار ىيرد .او در اين مرحله اعتقاد ناب را او غير شن بيابد ،چيزى كه اكنون در شيات متشابه قابنل ذكنر
است .بى ترديد وجود شياتى كه نوعى جسمانيت ظاهرى را براى خدا مطرح كردهانند باعنث شنعلهور شندن مباحنث
متعددى در ارتباط با صفات خدا و كيفيت شنها در كالم و فلسفه شدهاست .مباحثى كه نتيجه شنهنا انسنان را بسنوى
خدائى بسيار عظيمتر او شنچه قبالً مىدانست رهنمود مىساود .خدائى كه نه جسم باشد ننه مكنان و ومنان بخواهند
ولى همه جا باشد ،ببيند ،بشنود و ...خدائى بسيار بزرىتنر او خندائى اسنت كنه عنرب تناوه منؤمن شنده بنه شن راه
مىيافت.

فوائد متشابهات در قرآن
فايده شيات متشابه در قرشن چيست ،و اصوالً قرشن كريم چه هدفى را او طرح شيات متشابه دنبال منىكنند .در پاسنخ
به اين سئوال با توجه به عوامل متشابهات قرشنى ،مىتوان ىفت:
1ن قرشن داراى ظاهرى و باطنى است ،عبارتى دارد كه عوام او شن چيزى درك مىكنند و مطالب و حقايقى كه وينگه
اولياء و مقربان الهى است .بسنده كردن عوام به برداشتهاى سطحى او قرشن و لزوم غور عالم در باطن قنرشن ،شنندو را
او مشرب قرشن سيراب مىساود ،هم او به فهم سطحى خود قنانع منىىنردد و هنم اينن راه تندبر در قنرشن را بسنته
نمىبيند و او را دانشى فراتر او خود مىانگارد.
پس در واقع وجود شيات متشابه در قرشن باعث مىشود انديشهها بارور ىردد تا با تتبع در شيات محكم پى بنه برخنى
راوهاى شيات متشابه برده شود .پس ترغيب و تشويق قرشن پگوهان به فهم و درك شينات قنرشن و طبعنا رسنيدن بنه
مجهوالت ديگر او البالى شن مىتواند به عنوان يكى او فوائد وجود متشابهات قرشنى مورد توجه قرار ىيرد.
2ن وجود شياتى كه فهم شن براى بشر بسادىى امكان نداشته باشد خود تأييدى بر خبر «ثقلين» است .به بيان ديگنر
وجود متشابهات در قرشن موجب مىىردد انسان خود را او عِدل ديگر قرشن يعنى عتنرت بنى نيناو نبينند و در فهنم
متشابهات به مصداق اكبر راسخون در علم يعنى ائمه اطهار عليهمالسنالم مراجعه نمايد و بنه تفسنير روائنى يعننى تفسنير
برىرفته او روايات معصومين عليهمالسالم توجه نمايد.
ديدگاه سيوطى
سيوطى در االتقان به بيان فوائد وجود متشابهات در قرشن پرداخته و وجوهى ذوقى را مطرح كردهاسنت ،اينن وجنوه
عبارتند او:
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1ن تفسير شيات متشابه مشقت بيشترى مىطلبد و اين مشقت ثواب بيشتر دارد.
2ن اىر همه قرشن محكم بود فقر بر يك مذهب مطابقت مىكرد و ساير مذاهب را باطنل منىنمنود .و اينن موجنب
مىشد كه ساير مذاهب او قرشن دور شوند ولى اكنون صاحبان مذاهب مختلف به طمنع ينافتن شينهاى مطنابق منرام
خود در قرشن تدبر بيشتر مىنمايند.
7ن وجود شيات متشابه در قرشن موجب شدهاست علومى چون لغت ،نحو ،معانى و بيان ،اصول فقه و غيره منورد نيناو
باشند تا مفسر بتواند با استفاده او شنها به تفسير شيات متشابه بپرداود.
0ن قرشن براى عوام هم چون خواص ناول شدهاست ،براى عوام پذيرش خدائى كنه ننه جسنم اسنت ،ننه مكنان دارد
و...سخت است لذا قرشن ،الفاظ كلى مطابق پندار عوام بر جسمانيت خدا او خدا سخن مىىويد تا شنان او ابتداء منكنر
خدا نشوند.
اين وجوه ضعيف بوده هيچ كدام چنگى به دل نمىونند،
چه اينكه ترتب ثواب در برابر عمل و اعتقاد اختيارى است و ايندو منوط بر فهم امر وارد شنده بنر شن عمنل اسنت.
وقتى مكلف امر را هنوو نفهميده و عكسالعمل وى در برابر شن دستور معين نيست ،چه ثوابى به او داده شود.
نيز اينكه وجود متشابهات قرشنى ،دليلى بر جواو وجود فرقههاى مختلف اسالم باشد كه هر كدام ضمن توافق بر سنر
اصول اوليه اسالم چون مبدأ و معاد و نيز نبوت ،در برخى موضوعات كالمى چون اوصاف خدا استناد به قرشن كننند،
سخنى درشت است.
وجود شيات متشابه در قرشن موجب نشدهاست تا علوم لغت ،نحو و امثال شن ترويج يابند ،اين علنوم پيشننياو تفسنير
همه قرشن هستند.
وجه چهارم نيز ضعيف است چرا كه قرشن نمىفرمايد متشابهات را افراد ذكى مىفهمند و سنفيه نمنىفهمنند ،بلكنه
فهم شن را منحصر در خدا و يا راسخان در علم نمودهاست ،و غير شنها چه باهوش و چه بليه قادر به فهنم متشنابهات
نيستند.
البته ديگر انديشمندان اسالمى به فراخور حال خود و مطابق ذائقه خوي هر كدام وجهى را پسنديدهاند و به انكنار
ساير وجوه پرداختهاند.

انواع متشابهات قرآنى
شيات متشابه قرشن را مىتوان به دو دسته تقسيم نمود.
1ن برخى او شيات قرشن او چيزى سخن مىىويند كه خارج فهم بشر است ،مثالً او مبدأ خلقت و ينا او مقصند انسنان
(معاد) سخن مىىويند.
نيز برخى شيات او اوصاف خداوند ،و يا ويگىيهاى روحانى شدمى و يا او مخلوقانى كه بشنر تنوان درك شنهنا را ندارنند
سخن مىىويند .طبعا اين شيات به همين دليل متشابه مىشوند.
2ن دستهاى ديگر او شيات قرشن به قوانينى اشاره دارند كه ىذر ومان مفناهيم و مصناديق شنهنا را تغيينر دادهاسنت و
چرائى صدور شن احكام در عصر نزول را در پرده ابهام قرار دادهاست و ساوىارى اين احكام بنا عصنر ننزول را مشنكل
نمودهاست .اين شيات نيز او اين نظر متشابه ىشتهاند.
ديدگاه سيوطى
سيوطى او ابن عباس شوردهاست كه شيات محكم عبارتند او :شيات ناسخ ،حالل و حنرام ،حندود ،فنرائض و شيناتى كنه
ايمان و عمل به شنها الوم است .و شيات متشابه عبارتند او :شيات منسوخ ،شيات مقندم و منؤخر ،امثنال ،قسنمها و نينز
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1

شياتى كه ايمان به شنها الوم است ولى عمل به شنها الوم نيست.
هم او او مجاهد شوردهاست كه محكم هر شيهاى كه متضمن حالل و حرام باشد و غيرشنها متشابه هستند.
ترديدى نيست اثبات اين شراء و نظائر شنها بسادىى امكان پذير نيست ،اينها جنزء كليناتى كنه تعنين مصاديقشنان او
كشف مصاديق متشابهات كمتر نيست ،نمىباشند.
2

نمونههاى از متشابهات قرآنى
در اين قسمت او بحث برخى متشابهات مطرح شده را مورد بررسى قرار مىدهيم.
1ـ بخ اول او متشابهات شياتى هستند كه به نحوى اعضاء و جوارح را به خدا نسبت مىدهند .برخنى او اينن شينات
عبارتند او:
الف)ن شياتى كه براى خدا «وجه» قائل هستند ،مانند« :اِالّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلى»« ،7فَثَمَّ وَجْهُ اللّه...

»

0

ب) شياتى كه خدا را داراى چشم و ىوش مىدانند و او را شنوا و بينا معرفى كردهاند ،ماننند« :وَاصْبِرْ لِحُكْـمِ رَبِّـكَ
فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنا« ،7»...تَجْرِى بِاَعْيُنِنا»«،7اِنَّ اللّه سَمِيعٌ بَصِير».

3

ج) شياتى كه براى خدا دست قائل هستند ،مانند« :يَدُاللّه فَوْقَ اَيْدِيهِم»« ،5.اَنَالْفَضْلَ بِيَدِاللّه»« ،1لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ».
د) شيهاى كه براى خدا ساق قائل شدهاست« .يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ».

14

11

هن) شيهاى كه به نوعى براى خدا پا قائل شدهاست«« .وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّا صَفّا».
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و) شياتى كه شمدن به عرصه قيامت را به خدا نسبت مىدهد ،مانند« :جَاءَ رَبُّكَ»« ،17يَأْتِى رَبُّكَ».

10

و) شياتى كه خدا را داراى جهت خاص مكانى مىدانند ،ماننند« :يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون»،17
17

«هوالقاهر فوق عباده».
ح) شياتى كه انسان را در قيامت قادر به رؤيت خدا مىداند ،مانند شيه ذيل:
«وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرةَ،اِلى رَبِّها نَاظِرة».

13

1ن اتقان ،ج ،7ص.0
2ن اتقان ،ج ،7ص.0
7ن ليل.24 ،
0ن بقره 117 ،و نيز شيات بقره  ،232انعام  ،72رعد  ،22قصص  ،55رحمن  75و  ،71دهر  1و...
7ن طور.05 ،
7ن قمر.10 ،
3ن مجادله ،1 ،و نيز شيات طه  ،1هود  ،73مؤمنون  ،23كه در شنها او عين سخن به ميان شمدهاست.
5ن فتح.14 ،
1ن حديد.21 ،
14ن ص 37 ،و نيز شيات مائده  ،30شل عمران  ،30ذاريات .03
11ن قلم.02 ،
12ن فجر.22 ،
17ن فجر.22 ،
10ن انعام.175 ،
17ن نحل.74 ،
17ن انعام.17 ،
13ن قيامت22،و.27
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ط) شياتى كه برخى صفات نفسانى را به خدا نسبت مىدهد .مانند :محبت «يُحْبِبْكُمُ اللّـه» ،1غضنب «غَضِـبَ اللّـه
عَلَيْهِمْ»،2ن رضا «رَضِىَاللّه عَنْهُمْ» ،7تعجب «بَلْ عَجِبْتَ» ،0رحمت «وَ رَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْء» و...
شهرستانى در ملل و نحل به ىروهى او مسلمانان اشاره مىكند كه قائل به جسمانيت خندا بنوده و بنراى او اعضنائى
جسمانى چون دست و پا و چشم و ىوش تصور كردهاند ،برخى او شنان نيز قائنل هسنتند كنه خندا منىتوانند چنون
7
انسانى مجسم شود .اين ىروه را مجسمه يا اهل تجسيم مىناميم.
اشاعره او اهل سنت نيز جسمانيت خدا در قيامت را مطرح كردهاند ،شنان معتقدند خندا در قيامنت بنر خلنق ششنكار
مىشود و خاليق مىتوانند او را ببينند .اشاعره براى اثبات ادعاى خود به ظاهر همين شيات و رواياتى او اينن دسنت،
استدالل كردهاند.
البته شنان در بيان ادعاى خود به بن بست مطلق رسيدهاند و لذا كالم خود را تغيير داده و ىفتنهانند منراد او جسنم،
جسم بال كيف است ،خدا در قيامت رؤيت مىشود و در مقابل چشم انسان قرار مىىيرد ولى بنال كينف ،دسنت دارد
ولى دست بال كيفيت جسمانى ،پا دارد ولى...
اين سخن يا توجيهى سخيف و يا باوىشتى غرورشميز است .چه اينكه جسم بال كيف اساسا جسم نيست ،جسم كيف
مىپذيرد ،ومانى و مكانى است و جسمى كه چنين نباشد جسم نيست و قابل رؤيت چشم جسمانى و سناير حنواس
هم نمىباشد ،پس اين سخن توجيهى سخيف است .عالوه اينكه جسم بال كيف ،حرفى است كه ىفتن ندارد و قابنل
اثبات نيست ،چه كسى مىتواند جسم بال كيف را ببيند ،شيا چشم ظاهرى انسان در قيامت خدا را بال كيف مشناهده
مىكند ،در اين صورت يا خدا بال كيف نيست و يا چشم انسان چشم ظاهرى نمىباشد كه صنورت اول نقنض غنرض
اشاعره است و صورت دوم همان رؤيت باطنى است كه شيعه و معتزله او شن سخن به ميان شوردهاند.
بررسى آيات
در بررسى اجمالى شيات مىتوان ىفت :مراد او وجه در شيات ىروه الف ،ذات خداى تعنالى اسنت .منثالً در شينه كُـلُّ
شَىْءٍ هَالِكٌ اِالَّ وَجْهَهُ 7مراد هالك نشدن ذات الهى است نه اينكه صورت او نابود نمىشنود .و ينا سنطح بيروننى او
نابود نمىشود اين معانى خود او جهت ديگر ناقص هستند چرا كه مفهوم نابود نشدن صورت يا ظاهر ،ننابودى بقينه
وجود و يا باطن است ،طبعا اين معنا مورد نظر مجسمه نخواهد بود.
مراد او عين نيز توجه خدا ،و حفاظت و مراقبت او است ،نيز وقتى ىفته مىشود خداوند مىبيند مراد ديدن با چشنم
ظاهرى نيست كما اينكه اين عبارت براى انسانى كه با چشم باطن چيزى را در خواب و بيندارى مشناهده منىكنند
استعمال مىشود.
مراد او يد هم قدرت و توانايى است .اين شيات حكاينت او تواننايى و قندرت الهنى در خلنق خالينق و اعطناء نعمنت
مىكنند.
مراد ساق نيز در سوره قلم شدت عمل است .در شن شيه خداوند مىفرمايد رووى كه كار به مرحله شديد مىرسد.
ابن عباس با استفاده او اشعار عربى كه او كشف ساق در حوادث تلخ و سخت استفاده كردهاند ،مىىويد مراد سختى
1ن شل عمران.71 ،
2ن فتح.7 ،
7ن مائده.111 ،
0ن صافات.12 ،
7ن ر .ك :ملل و نحل شهرستانى ،ج ،1ص247؛ مقدمه ابن خلدون ،ج ،2ص.171
7ن قصص.55 ،
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و اندوه روو قيامت است.
شاهد اين معانى شيات محكم و نيز عقل مسلم است كه جسمانيت را او خداوند ودودهاسنت ،قنرشن كنريم خداونند را
غنى مىداند و خاليق را محتاج به او مىشمارد ،بديهى است كه اىر خندا جسنم باشند جسنم محتناج خواهند بنود.
1
روايات عديدهاى نيز بر نفى جسمانيت خداوند وارد شدهاست.
2ـ ديگر او شياتى كه ادعاى تشابه شنها شدهاست ،سلسله شياتى است كه هدايت و ضاللت را به خدا نسبت مىدهد.
«وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَ خَافَ وَعِيدِ».

2

و شما را پس او شنان در اين سرومين ،جاى خواهيم داد ،اين براى كسى است كه او ايستادن در پيشگاه من و او هشدار من مىهراسد.

طبعا با دقت در مباحث جبر و تفويض شبههاى كه باعث متشابه شمردن اين قبيل شيات شدهاست برطرف مىشود.
خداى متعال فاعل مايشاء است ،هر كارى او هر مخلوقى صادر شود به او نسبت داده مىشود .چون او خالق مخلنوق
است .اما اىر خداوند مخلوقى را اراده در انتخاب داده باشد و شن مخلوق با اراده خدادادى چيزى را انتخاب كند ،شينا
باو هم شن عمل به خدا منسوب است؟ بديهى است او سوئى كه خدا خالق اوست عمل خدا است و خدا او را هندايت
نموده و يا ىمراه ساختهاست .ولى او طرف ديگر چون مخلوق با اراده خنود شن عمنل را انتخناب كنردهاسنت ،عمنل
حاصل اراده مخلوق است و او خود را هدايت نموده و يا ىمراه ساختهاست.
3ـ او شياتى كه چنين نوعى او تشابه را دارند ،شياتى است كه افعال بندىان را به خدا نسبت مىدهنند ،منثال در شينه
ذيل شمدهاست:
«وَ ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللّه رَمَى».

7

تو تير نيفكندى هنگامى كه تير افكندى بلكه خدا افكند.

خداوند در اين شيه كه مربوط به جنگ بدر است ،مىفرمايد :اى پيامبر تو باعث نابودى كفار نشدى وقتنى كنه باعنث
شدى ،بلكه خداوند باعث نابودى شنها ىشت.
در اينكه چگونه متصور است كه هم پيامبر علت نابودى باشد و هم نباشد ،ىوئيم :هر چنند كفنار بنه دسنت پينامبر
نابود شدهاند ولى تحقق اراده رسول خدا او سوى خداوند بودهاست ،و اىر او اين ظرف را براى فتح محقنق نمنىكنرد
فتحى حاصل نمى شد .پس پيامبر هم فاتح بوده و هم نبودهاست.
4ـ برخى شياتى چون علم به غيب ،علم به قيامت ،دابهاالرض و غيره را او شيات متشابه شمردهاند.
پيداست كه مفهوم اين شيات واضح است و با اين وصف تحت تعريف متشنابه قنرار نمنىىيرنند ،شنچنه او اينن شينات
نامعلوم است ومان وقوع اين حوادث است و چنين چيزى شيه را متشابه نمىساود.
5ـ او شياتى كه متشابه شمرده شدهاند ،شيات استواء بر عرش است.
«الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى».

0

خداى رحمانى كه بر عرش محير است.

با علم و قدرت و تندبير اوسنت،

هر چند به طور كلى مىتوان ىفت :منظور او استوا ،استيال خداوند بر جهان شفرين
اما اين معنا چندان واضح نيست و تنها تصويرى كلى او شيه است نه مراد واقعى شن.
در تفاسير معانى او قبيل استقرار ،استيال ،علو ،رفعت ،قصد خلق عرش و قيام به عدل شمندهاسنت ولنى هيچكندام او
1ن ر .ك :بحار االنوار ،ج ،7ص.253
2ن ابراهيم.10 ،
7ن انفال.13 ،
0ن طه.7 ،
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اين تفاسير و امثال شن چيزى را واضح نمىساود.
البته شنچه در اين بخ شمد ،نظر انديشمندانى است كه در پى برداشتن تهافت ظاهرى اين شيات بنا اصنول كالمنى
بودهاند ،اما چيزى كه من به شن معتقدم اين است كه چه بسا مفاهيمى در اين واژهها و عبارات باشد كنه قابنل فهنم
بشر مادى نباشد.
روايتى او ام سلمه در مورد اين شيه نقل شدهاست كه ايشان ىفتهاند :كيفينت شن در عقنل نگنجند ،اسنتواء مجهنول
نباشد ،اقرار به شن ايمان و انكار شن كفر است .الكيف غير معقول.

1

به هر حال بسيارى او انديشمندان اسالمى در منورد اينن دسنته شينات توقنف كنردهانند و برخنى ديگنر وجنوهى را
برشمردهاند كه ال يغنى من الحق شيئا ،اين وجوه جز بر پيچيدىى مسئله نمىافزايد .سيوطى هفت جواب بنه شينه
استواء دادهاست كه عبارتند او:
1ن ابن عباس ىفتهاست استوا يعنى استقرار است.
2ن استوا به معناى مستولى شدن و چيره شدن است.
7ن استوا به معناى صعود و باال رفتن است.
0ن استوا به معناى رفعت يافتن است.
7ن قرائت شيه به اين صورت است كه خداى رحمن برعرش است و هر چه در شسنمان و ومنين اسنت بنراى او اسنتوا
يافت .يعنى در واقع بايد بر كلمه عرش وقف نمود نه استوى.
7ن استوا يعنى پرداختن به خلق عرش.
2
3ن استوا يعنى اعتدال و قيام به عدل كردن.
سيوطى سپس ش وجه اول را رد نموده و وجه هفتم را توضيح مىدهد كه :مراد او استواى رحمن ،اين اسنت كنه
7
خداوند با حكمت بالغه خود هر چيزى را مووون خلق نمودهاست.

علم به متشابهات
در مبحث محكم و متشابه پرداختن به اين مسئله الوم است كه شيا تفسير متشابهات منحصر به ذات ربوبى است ينا
اينكه كسى غير او خداى متعال قادر به درك متشابهات مىباشد؟
طبعا اين اختالف او شيوه قرائت شيه  3شلعمران ايجاد شدهاست ،برخى او مفسران بر كلمه اللّهـ در شيه وقف نموده
و جمله و الراسخون فى العلمـ را جمله مستأنفه دانستهاند و واوـ را استينافيه شمردهاند ،در اين صورت تفسير و
تأويل متشابهات خاص خداست .بنابراين راسخان در علم تأويل را نمىدانند .چون حداكثر چيزى كه شنان مىىوينند
اين است كه محكم و متشابه او ناحيه خداست .و ما به شن ايمان شوردهايم .كل من عند ربنا.
عدهاى ديگر واو را عاطفه دانسته و الراسخون را عطف بر اللّه نمودهاند .شنان معتقدند كه تفسير متشابهات مختص
به خدا نيست ،بلكه راسخان نيز توان تفسير و تأويل قرشن را دارند.
برخى علماء اهل سنت براى اثبات انحصار تفسير و تأويل متشابهات به خدا ،به اخبارى استناد كردهاند .برخى او اين
اخبار عبارتند او:
1ن
2ن اتقان ،ج ،7ص.10
7ن اتقان ،ج ،7ص.17
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1ن ان القرآن لم ينزل ليكذّب بعضه بعضا ،فما عرفتم منه فاعملوا به و ما تشابه فامنوا به.

1

قرشن ناول نشده است كه برخى او شن بعض ديگر را تكذيب كند ،هر شنچه او شن را دانستيد به شن عمل كنيد و به شن كه متشابه بود ايمان
شوريد.

اين روايت و تمامى روايات او اين صنف ،در پى نفى تكذيب قرشن به وسيله قرشن است ،يعنى به وسيله برخنى شينات
متشابه شيات ديگر قرشن تكذيب ىردد .مراد اين روايات ممنوعيت توجه به متشابهات نيست.
2ن او ابن عباس مرفوعهاى نقل شدهاست كه :انزل القرآن على اربعـة احـرف ،حـالل و حـرام ال يعـذّر احـد
بجهالته و تفسير تفسره العرب ،و تفسير تفسّره العلماء ،و متشابه ال يعلم اال اللّه و ما ادعى علـم سـوى
اللّه فهو كاذب.

2

قرشن بر چهار حرف ناول شدهاست1 ،ن حالل و حرام كه او كسى جهالت به شن پذيرفته نشود2 .ن شياتى كه محتاج به تفسير است و عنرب
توان تفسير شن را دارد7 .ن شياتى كه محتاج به تفسير است و دانشمندانن توان تفسير شن را دارند0 .ن متشابهاتى است كه جز خدا به شنها
شىاه نيست و هر كه ادعاى فهم شنها را داشته باشد دروغگو است.

اين روايت مرفوعه است و قابل استناد در چنين مسئلهاى نيست.

دالئل عدم انحصار
تمامى روايت چون اين دو خبر يا داللت ناتمامى دارند يا ضعيف السند هستند،
در مقابل اين روايات ،دالئل متقنى وجود دارد كه تفسير متشابهات را مشروع مىداند او جمله شنها:
1ن اىر تفسير متشابهات را جز خدا نداند ،شيا خداوند تفسير شنها را بيان كردهاست؟ اىر بيان كردهاست پس ديگنران
هم به شن علم يافتهاند و اىر بيان نشدهاست ،اثر وجود چنين شياتى چيست ،مگر نه اينست كه قنرشن كتناب هندايت
است ،شيا اين شيات مىتوانند اثر هدايتى داشته باشند؟
خطاب قرشن به انسانها است قابل تصور نيست كه در قرشن شياتى باشد و مخاطبين شنها را درك نكنند و جز خداونند
بدان شىاه نباشد.
2ن دستورات اكيد اسالم به تدبر و تحقيق در شيات و نشانههاى الهى قابل اغماض نيست ،چگونه خداونندى كنه اينن
همه تفكر و تعقل را ارج نهادهاست مانع تحقيق و بررسى برخى او شيات قرشن مىشود؟
7ن در تاريخ صدر اسالم و عصر ائمه عليهماالسنالم هيچ ىاه ديده نشدهاست كه معصومين او تفسير شيهاى خود دارى كننند
و بگويند اين شيه را جز خدا ،هيچ كس نمىداند بلكه هميشه در كشف اسرار قنرشن كوشنيدهانند و مفسنرين بزرىنى
تربيت نمودهاند.
0ن اىر راسخون فى العلم شغاو جمله بعد بود ،مناسب اين بود كه ىفته شود و الراسخون فى االيمان ،ويرا بحنث
بعد در مورد ايمان است و علم ارتباط به مبحث قبل شيه دارد.
7ن ممكن است ىفته شود :در صورتى كه واو ،استنافيه باشد باو هم تفسير متشابهات منحصر به خدا نمىىردد ،چنرا
كه انحصار در شيه شريفه كه او االّ استفاده مىشود ،حصر نسبى و اضافى است نه حصر مطلق.
خداوند در برابر كسانى كه مريض القلب هستند و او شيات متشابه به نفع مقاصد خود بهره منىىيرنند و قصند فتننه
انگيزى دارند ،مىفرمايد جز خدا كسى تفسير و تأويل متشابهات را نمىداند .اين عبارت در مقنام دفنع تأوينل شننان
است و تنها دفع تأويل او شنان مىنمايد نه اينكه مطلقا تأويل متشابهات را او غير خدا منع كرده باشد.
به بيان ديگر خداوند حتما تأويل شيات را مىداند و اين منافاتى ندارد با اينكه كسانى نيز او جانب خداوند علم تأوينل
1ن
2ن
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شيات را داشته باشند .به بيان ديگر خدا در اين شيه ،شيات را به محكم و متشابه تقسيم نموده و اشخاص مريض را بنه
تبعيت او متشابهات به جهت فتنه انگيزى در تأويل قرشن ،متهم نمودهاست .پس مىفرمايد جز خدا هيچ كنس قنادر
به تأويل قرشن نيست .طبعا اين انحصار در مقابل همان اشخاص مريض است و شيه او غير شنان ساكت است و امكنان
تأويل ديگران منتفى نمىشود .پس اين شيه نظير شيه حصر علم غيب به خداست .در سوره انعام شمدهاست :وَ عِنْـدَهُ
مَفَاتِحُ الْغَيْبِ الَ يَعْلَمُهَا اِالَّ هُوَ 1در اين شيه علم غيب منحصر به خدا شدهاست .اين حصر هم نسبى اسنت چنرا كنه
در شيهاى ديگر برخى استثناء شدهاند .عَالِمُ الْغَيْبِ فَالَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدا اِالَّمَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ...

2

7ن در روايات عديدهاى به امكان تأويل او سوى خاندان وحى تصريح شدهاست.
امام باقر عليهالسالم مىفرمايد :إنّ رسولَ اللّه صلىاهللعليهوشلنه اَفْضَلُ الرّاسخينَ فى الْعِلْمِ قَدْ عَلِمَ جَميعَ منا أنْنزَلَ اللّنه عَلَيْنهِ مِننَ
التّنزيلِ و التَّأويلِ وَ ما كانَ اللّه لِيُنَزِّلُ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يُعَلِّمْهُ تأويلَهُ وَ او صيائه مِنْ بَعْده يَعْلَمُونَهَ.

7

رسول خدا برترين راسخان در علم است او تنزيل و تأويل هرشنچه كه بروى ناول شده بود مىدانسته و خداوند چنين نبود كه شيهاى نناول
كند و تأويل شن را به حضرت تعليم ندهد .اوصياء شن حضرت بعد او وى نيز به شن تأويل شىاهند.

رسول خدا صلىاهللعليهوشله در همين باره به حضرت امير عليهالسالم مىفرمايد:
اَنْتَ تُعَلِّمُ النّاسَ تَأويلَ القرآنِ بِما ال يَعْلَمُون.

0

اى على ،تو تأويل قرشن را به شنچه نمىدانند به مردم خواهى شموخت.

اين مهم يعنى عدم اختصاص تأويل قرشن به خداوند ،نزد صحابه نيز امرى مسجّل بود و شنان كه ومنان صندور قنرشن
نزديكترين بودند ترديدى در شن نداشتند بهطورى كه ابن عباس مىىويد :من او راسخان در علم هستم و تأويل شن
7
را مىدانم.
البته ناىفته نماند كه ممكن است ىفته شود :تأويل در خبر ابن عباس به معناى تفسير است .ولى قابل انكار نيسنت
كه تأويل در خطاب پيامبر خدا به حضرت امير با توجه به عبارت «بِمَا الَ يَعْلَمُـونَ» تفسنير اصنطالحى بنه معنناى
شرح و بسر و توضيح و تبيين نيست چه اينكه بسيارى او اصحاب توان فهم قرشن را تا به اين حد داشتهاند.
سيوطى او قائالن قول عدم انحصار به ىروهى بسيار اندك تعبير كردهاست و در پى تقويت قول انحصار مىباشد.
وى به نقل او مسند دارمى شوردهاست :مردى بننام «صنبيغ» كنه او متشنابهات قرشننى پرسنيد ،توسنر خليفنه دوم
«عمربن خطاب» احضار شد و عمر او را چند بار تاويانه ود ،و سپس او را بنه كوفنه فرسنتاد و ابنو موسنى اشنعرى را
7
ىفت كه احدى او مسلمانان با او نشست و برخاست نكند.
شيا اين شيوه ،شيوه عمل پيامبر و اهل بيت عليهماالسالم بودهاست؟ شنان كنه كسنب معرفنت ولنو او مشنركين و معانندين
اسالم را ترويج نمودهاند چگونه حاضر به پاسخگويى شبهات مسلمين در سوره قرشن نبودهاند؟
شيا در جهان امروو اين حرف ىفتنى است كه در قرشن ،چيزهايى وجود دارد كه هيچ كنس معنناى شن را نفهمينده و
نمىفهمد؟ و شيا به چيزى بي او اين مىشود بر اسالم طعن ود؟
در بطالن اين ديدىاه همين نكته كافى است كه انديشمندان اهل سنت كه ىاه خود اين حرف را مطرح كردهاند ،در
1ن انعام.71 ،
2ن جن.23 ،
7ن تفسير قمى ،ج ،1ص.17
0ن بحاراالنوار ،ج ،27ص.117
 7ن؟؟؟؟
7ن اتقان ،ج ،7ص.5
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بررسى همان دسته او شيات كه متشابه شمرده شدهانند بنه ذكنر وجنوه بسنيارى پرداختنهانند .چنانچنه وجنوه شينه
«الرحمن على العرش االستوى» 1را او سيوطى ديديم.
وى نيز به تفصيل به بررسى برخى ديگر او شيات متشابه پرداختهاست.

2

راسخان در علم كيانند؟
بعد او رد نظريه اول و تقويت شراء اكثر مفسران مبنى بر اين كه مراد او عبارت والراسخون فـى العلـمــ انحصنار
تأويل در خداوند نيست و بنابراين راسخان قادر به تأويل مىباشند حال جاى اين سئوال هست كه راسنخان در علنم
كيان هستند.
اخبار كثيرهاى داريم كه مىفرمايند راسخون در علم شل محمد صلىاهللعليهوشله هستند كه به برخى اشاره مىشود.
امام صادق عليهالسالم مىفرمايد... :والراسخون فى العلم هم آل محمد صلىاهللعليهوشله.

7

راسخون در علم شل محمد صلىاهللعليهوشله هستند.

امام صادق عليهالسالم مىفرمايد :نحن الراسخون فى العلم فنحن نعلم تأويله.

0

ما راسخان در علم هستيم و ما تأويل قرشن را مىدانيم.
7

امام باقر عليهالسنالم پيرامون شيه شريفه و ما يعلم تأويله اال اللّه والراسخون فى العلم مىفرمايد :نحن نعلمه ما تأوينل
قرشن را مىدانيم.

عالوه اين كه عبارت راسخين در علم در شيه  172سوره نساء نيز شمدهاست.
«لكِنِ الرّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ ما اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمـينَ الصَّـلوةَ
وَالْمُؤْتُونَ الزَكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّه وَالْيَوْمِ اآلخِرِ اُولئكَ سَنُؤْتِيهِمْ اَجْرا عَظِيما».
ولى شن دسته او شنها كه در علم راسخند و مؤمنون كه به تمام شنچه كه بر تو و نيز پي او تو ناول شده ايمان دارند و شنان كه نماو بپناى
داشته و وكات مىدهند و شنان كه به خدا و روو قيامت ايمان شوردهاند .بزودى به همه شنها پاداش عظيمى خواهيم داد.

اين شيه به منزله تفسيرى براى كلمه راسخ در شيه  3سوره شل عمران است ،بنابر اين

1ن طه.7 ،
2ن اتقان ،ج ،7ص.15
7ن تفسير عياشى ،ج ،1ص.177
0ن همان.
7ن همان.
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راسخ همان مؤمنين واقعى هستند كه عالوه بر ايمان ظاهرى عامل به دستورات الهى نيز باشند و در كنار ايمنان بنه
مسائل اعتقادى ،فروع دين خود را نيز تكميل نمودهاند طبيعى است مصداق اكمل اين دسته معصومين عليهماالسنالم است
و بعد او شنها علماء عامل چنين منصبى را دارا هستند.
قال رسول اللّه صلىاهللعليهوشله :العلماء امناء اللّه على خلقه.

1

پيامبر مكرم اسالم فرمود :علماء امناء خداوند بر مردم هستند.

مطهرين
در شيه ذيل شمدهاست كه :مطهران قرشن مكنون را درك مىكنند.
«اِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ فِى كِتَابٍ مَكْنُونٍ الَّيَمَسُّهُ اِالَّ الْمُطَهَّرُونَ».

2

كه شن ،قرشن كريمى است ،كه در كتاب محفوظى جاى دارد ،و جز پاكان نمىتوانند به شن دست ونند (دست يابند).

مطهران همانها هستند كه خداوند شنان را تطهير كردهاست.
« ...اِنَّمَا يُرِيدُاللّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا».

7

...خداوند فقر مىخواهد پليدى و ىناه را او شما اهل بيت دور كند و كامالً شما را پاك ساود.

البته طهارت منحصر در عدهاى نيست حد اعالى شن منحصر است ،يعنى مؤمنان نيز به اذن خداوند طاهرند.
«...وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

0

بلكه مى خواهد شما را پاك ساود و نعمت را بر شما تمام نمايد ،شايد شكر او را بجا شوريد .پس شنجا كه مىفرمايد راسخان تأويل
را مىدانند ،مراد مطهران هستند .برخى در حد اعالى طهارت هستند ،توان بس بسيارترى او درك حقنايق قنرشن را
دارند و عدهاى در مراحل پائينتر .هر كس به انداوه طهارت خود قرشن را درك مىكند.
قال رسول اللّه عليهالسالم  :لَوْال تَكْثيرٌ فى كَالمِكُمْ وَ تَمْريجٌ فى قُلُوبِكُمْ لَرَءَيْتُمْ ما اَرى وَ لَسَمِعْتُمْ ما اَسْمَعُ.
اىر ويادىوئى شما و اختالط قلوب شما نبود  ،هر شنچه كه ما مىديديم و مىشنيديم  ،شما مىديديد و مىشنيديد .

معناى اموميت در آيه
شيه شلعمران ،محكمات قرشن را امّ ناميدهاست ،مراد او اين اموميت چيست؟
مراد او اموميت شيات محكم اين است كه اين شيات توان بيان تفسيرى قريب به مراد الهى او متشابهات را دارند.
شياتى كه به هر علتى داراى مفاهيم مختلف شدهاند ،با ارجاع شنها به شيات محكم پرده او رخسار شنها كننار منىرود و
به مفهوم اصلى نزديكتر مىشوند.

پيشينه محكم و متشابه
پيشينه نگارشها در اين موضوع به قرن دوم هجرى قمنرى بناو منىىنردد .ظناهرا ،مقاتنل بنن سنليمان (م 174ق)
نخستين نويسندهاى است كه در باره «شيات متشابهات» كتاب نوشتهاست 7.لكن دكتر عبداللّنه محمنود شنحاته كنه
كتاب «الوجوه و النظائر» مقاتل را تحقيق كردهاست ،احتمال مىدهد كه «اآليات المتشابهات» عننوان ديگنر همنان
1ن ميزان الحكمه ،ج ،7ص.010
2ن واقعه33 ،تا.31
7ن احزاب.77 ،
0ن مائده.7 ،
7ن علوم قرشنى معرفت ،ص.1
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«الوجوه و النظائر» باشد 1.برخى ويد بن على بن الحسين عليهالسالم(م122ق) را نخستين كسى دانستهاند كنه كتنابى بنا
2
نام «تأويل مشكل القرشن» داشته كه در شن به تأويل و تفسير شيات مشكل و متشابه قرشن پرداختهاست.
در همين قرن مىتوان او ابوالحسن على بن حمزه كسايى (م151ق) او شاىردان امام صادق علينهالسنالم و او مشنهورترين
قاريان قرشن در كوفه ياد كرد كه كتابى با عنوان «متشابه القرشن» نگاشته و سيوطى در مبحنث متشنابهات قنرشن او
7
اين كتاب نام بردهاست.
در قرن سوم ،مىتوان او شثار نويسندىانى او جمله ابوعلى ،محمد بن مستنير نحوى (م247ق) معروف به قُطرُب ننام
0
برد .وى كتابى با عنوان «الرد على الملحدين فى متشابه القرشن» داشتهاست.
همچنين در همين قرن ،ابوالفضل جعفر بن حرب (م277ق) او پيشوايان معتزله كتابى با عننوان «متشنابه القنرشن»
نگاشتهاست 7.و ابو عبداللّه احمد بن حنبل (م201ق) كتابى با عنوان «بيان ماضلّت به الزنادقة فى متشنابه القنرشن»
تأليف كرده كه نسخه خطى شن موجود است 7.ابو محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبه (م237ق) نيز كتابى نگاشنته بنا
عنوان «تأويل مشكل القرشن» .وى در مقدمه انگيزهاش را او تأليف اين كتاب طعن برخى به وجود متشابهات قرشننى
و نيز توجهات فتنه جويان دانستهاست 3.اين اثر بنا شنرح و تصنحيح و مقدمنه نويسنى سنيد احمند صنفر او سنوى
5
دارالتراث به سال  1717ق در قاهره انتشار يافتهاست.
قرن چهارم ،بايد او ابو محمد حسن بن موسى نوبختى (م714ق) او متكلمان بزرگ شنيعه يناد كنرد كنه كتنابى بنا
عنوان «التنزيه و ذكر متشابهات القرشن» نوشتهاست 1.همچنين در اين قرن ،ابومنصور ،محمد بن محمنود ماتريندى
(م777ق) كتاب «تأويالت القرشن» را نگاشتهاست 14.و نيز به ابوعبداللّه محمد بن ابراهيم معروف به ابووينب نعمنانى
(م حدود774ق) كتابى نسبت داده شدهاست با عنوان «صنوف شيات القرشن» كه مرحوم مجلسى عليهمالسنالم اين رساله را
در شغاو جلد  51بحاراالنوار شوردهاست .نيز اين مجموعه با عنوان «رسالة المحكم و المتشنابه» بنا انتسناب بنه سنيد
11
مرتضى جداىانه نشر يافتهاست.
در قرن پنجم ،قاضى عبدالجبار معتزلى (م017ق) كتابى با عنوان «متشابه القرشن» نگاشنته كنه بنا تحقينق عندنان
12
وروور به سال  1751ق او سوى دارالتراث در قاهره به طبع رسيدهاست.
در شمار تأليفات سيد رضى (م047ق) او كتابى با عنوان «حقايق التأويل فى متشنابه التنزينل» يناد شندهاسنت 17.و
1ن االشباه والنظائر فى القرشن الكريم51 ،مقدمه.
2ن ر .ك :عامرالحلو ،معجم الدراسات القرشنيه 71 ،به نقل او دانشنامه قرشن ،ج ،1ص.757
7ن ر .ك :االتقان ،ج ،7ص.714
0ن ر .ك :البرهان وركشى ،ج ،2ص133پانوشت.
7ن ر .ك :سير اعالم النبالء ،ج ،12ص 14به نقل او مهدوى راد ،پيشين.22
7ن وركشى ،ج ،2ص 113پانوشت.
3ن تأويل مشكل القرشن ،ج 3ص 70به نقل او مهدوى راد.
5ن دانشنامه قرشن ،ج ،1ص7ن .757
1ن ر .ك :نجاشى ،ص 77و70؛ وركشى ،ج ،2ص.113
14ن وركشى ،ج ،2ص.113
11ن مهدوى راد ص 07و( ، 00نويسنده انتساب اين مجموعه را به سيد مدتضى نادرست شمرده و اظهار داشتهاند كه انتساب شن به نعمانى
نيز چندان دوشن نيست).
12ن وركشى ،ج ،2ص115؛ ر .ك :دانشنامه قرشن ،ج ،1ص.305
17ن دانشنامه قرشن ،ج.1233 ،2

21

همچنين در ميان رسائل سيد مرتضى علم الهدى (م077ق) رسالهاى با عنوان «تفسيراآليات المتشابه منن القنرشن»
1
ديده مىشود.
عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بغدادى (م021ق) كتابى با نام «تأويل المتشابهات فى االخبار واآليات» داشتهاست 2.و
در پايان اين قرن ،ابوالمحاسن قاضى عزيزى معروف به شَيذَله (م010ق) كتابى با نام «البرهان فى مشكالت القرشن»
نگاشتهاست 7.كه او شن با عنوان «البرهان فى متشابه القرشن» نيز ياد شدهاست.
در قرن ششم ،به ابوالقاسم حسين بن محمد راغب اصفهانى (م742ق) كتابى بنا عننوان «حنلّ متشنابهات القنرشن»
نسبت داده شدهاست 0.عالوه براين ،بر اساس پگوه برخى او محققان ،كتاب «در التنزيل و غرّهالتأوينل فنى بينان
اآليات المتشابهات فى كتاب اللّه العزيز» منسوب به راغب اصفهانى (م742ق) است .برخى اين كتناب را بنه خطينب
اسكافى (م021ق) و نيز فخر راوى نسبت دادهاند 7.در اين قرن ،ابوالقاسم محمود بن حمزه كرمانى معنروف بنه تناج
القراء كرمانى (م حدود 747ق) كتابى با نام «البرهان فى متشابه القرشن) نگاشتهاست .اين كتاب با تحقيق عبدالقادر
احمد عطاء به اشتباه با عنوان «اسرار التكرار فى القرشن» به سنال 1710ق و بنا عننوان اصنلى شن بنا تحقينق سنيد
جميلى او سوى دارالكتب العلمية به سال 1047ق نشر يافتهاست 7.همچنين ،ابوالقاسم محمود بن على بنن حسنين
نيشابورى ووينى (م777ق) كتابى با نام «باهرالبرهان فى مشكالت معانى القرشن» فراهم شورده 3و نيز محمد بن على
بن شهر ششوب ماوندرانى (م755ق) كتاب «متشابه القرشن و مختلفه» را به ىونه موضوعى تنظيم كنردهاسنت 5.اينن
كتاب او سوى انتشارات بيدار قم چاپ شدهاست .محققان البرهان ،نام اين كتاب را «تأويل متشابهات القنرشن» ذكنر
1
كردهاند.
در قرن هفتم ،محب الدين ،ابوالبقاء عكبرى (م717ق) كتاب «متشابهات القنرشن» را نگاشنته و ابوالحسنن علنى بنن
محمد سخاوى (م707ق) ارجووهاى با عنوان «هدايهالمرتاب و غاية الحفاظ والطالب فى متشنابه الكتناب» شورده كنه
بارها چاپ شده و عبداللّه شريف مصرى او دانشمندان قنرن دواودهنم هجنرى شن را شنرح كنردهاسنت 14.همچننين
ابوشامه (م777ق) كتابى با نام «تتمه البيان لما اشكل من متشابه القرشن» داشتهاست 11.عيسى بن عبدالعزيز لخمى
12
اسكندرى (م 771ق) نيز كتابى با نام «بيان مشتبه القرشن» را شوردهاست.
در قرن هشتم تقى الدين ابن تيميه (م325ق) كتاب «االكلينل فنى المتشنابه والتأوينل» را نگاشنته كنه در ضنمن
مجموعهى «الرسائل الكبرى» چندين بار در مصر به چاپ رسيدهاست 17.محمند بنن ابنراهيم بنن سنعداللّه حمنوى
1ن ر .ك :رسائل الشريف المرتضى ،ج ،7ص 253به نقل او مهدوى راد.73 ،
2ن وركشى ،ج ،2ص.115
7ن االعالم ،وركلى ،ج ،0ص.272
0ن وركشى ،ج ،2ص 220پانوشت.
7ن ر.ك :همان؛ االتقان سيوطى ،ج ،7ص714؛ مهدوى راد ص77و34 - 71و.57
7ن مهدوى راد.34 ،
3ن وركشى ،ج ،2ص 115به نقل او االعالم ،ج ،7ص.231
5ن مهدوى راد ،ص54؛ دانشنامه قرشن ،ج ،1ص.305
1ن وركشى ،ج ،2ص.115
14ن مهدوى راد ،ص.11
11ن ر .ك :اعالم الدراست القرشنيه فى خمسة عشر قرنا ،ص.223
12ن وركشى ،ج ،2ص 115پانوشت.
17ن همان.
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شافعى معروف به ابن جماعه (م377ق) كتاب «كشف المعانى فى متشابه المثانى» را نوشنته كنه دو بنار بنه عننوان
رساله ارشد در رباط و رياض تحقيق شدهاست 1.ابوعبداللّه محمد بن احمد مشهور بنه ابنن لبنان (م301ق) در اينن
قرن ،كتابى در تبيين متشابهات قرشن و احاديث نبوى با عنوان «تبيين المتشابه من كتاب اللّهالمكرم و حديث نبينه
المعظم» نوشتهاست .او اينن كتناب بنا عنناوين ديگنرى چنون «رد معنانى اآلينات المتشنابهات النى معنانى اآلينات
المحكمات»« ،اوالهالشبهات عن اآليات و االحاديث المتشنابهات»« ،ردالمتشنابه النى المحكنم» ،و «متشنابه القنرشن
والحديث» نيز ياد شدهاست 2.در پايان اين قرن ،مىتوان او بدرالدين وركشى (م310ق) ياد كرد كه در كتناب جنامع
علوم قرشنى خود ،سه نوع پى در پى را به بحث او متشنابهات و بررسنى شيناتى كنه منوهم اخنتالف و تنناقض بنوده،
اختصاص دادهاست 7.در قرن دهم ،جالل الدين سيوطى (م111ق) در كتاب علوم قرشنى خود در نوع  07به بحنث او
محكم و متشابه پرداختهاست.
در قرن ياودهم مرعى بن يوسف بنن احمند مقدسنى حنبلنى (م1477ق) كتنابى بنا عننوان «اآلينات المحكمنات و
المتشابهات» نگاشتهاست .همچنين در اين قرن بايد او انديشمند بزرگ شيعه ،محمد بن ابراهيم بن يحيى شنيراوى
مشهور به صدر المتألهين ياد كرد كه رسالهاى در باره محكم و متشابه تأليف كرده كه با تصحيح استاد جالل الندين
0
ششتيانى در ذيل مجموعه «رسائل فلسفى» به سال 1772ش او سوى دانشگاه مشهد به چاپ رسيدهاست.
در قرن سيزدهم شيخ جعفر استر شبادى او دانشمندان شيعى ،كتاب «حلّ مشاكل القنرشن» را نگاشنتهاسنت 7.و نينز
محمد بن مصطفى حضرمى دمياطى (م 1253ق) منظومهاى سرودهاست در باره متشابهات قرشن كنه اولنين بنار بنه
7
سال 1721ق در مصر و سپس به ىونهاى افست او سوى دارالبصائر به سال 1042ق در دمشق منتشر شدهاست.
در قرن چهاردهم به بعد شثارى در اين باره تأليف شدهاست او جمله كتاب «ايضاح المشنتبهات فنى تفسنير مشنكل
القرشن» اثر محمد تقى بن محمد حسين كاشانى (م1717ق) 3و نيز «اضواء على متشابهات القرشن» اثر شنيخ خلينل
ياسين عاملى 5و نيز كتابى با نام «محكمنات و متشنابهات قنرشن» 1اثنر يوسنف شنعار بنه سنال 1774ش در تبرينز
رسيدهاست.

1ن همان ،ج ،1ص240و.207
2ن همان ،ج ،2ص115
7ن همان 137 ،و  117نوع  77معرفة موهم المختلف و 113ن  247نوع  77فى معرفهالمحكم من المتشابه و نيز 243ن  213نوع  73فى
حكم اآليات المتشابهات الواردهة فى الصفات.
0ن دانشنامه قرشن ،ج ،2ص.1174
7ن وركشى ،ج ،2ص.115
7ن همان ،ص 254پانوشت.
3ن علوم قرشنى رجبعلى مظلومى ،ج ،0ص.272
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تأويل
تأويل در لغت او ماده اَوْلْ و به معناى رجوع است.
تأويل در موردى به كار مىرود كه ىفتار يا كردارى مايه شنبهه ىردينده ،موجنب حينرت و سنرىردانى شندهباشند،
چنانچه در تعريف متشابه ىذشت ،لذا تأويل كننده در جهت رفع شبهه اقدام مىكند و ظاهر شنبههانگينز شن ىفتنار
يا كردار را به جايگاه اصلى خود (وجه صحيح شن) باو مىىرداند.
سرّ كار ،تعبير خواب و پيآمد او ديگر معانى تأويل هستند.
در قصه مصاحب موسى شنگاه كه كار وى با موسى به فراق منتهى شد ،به وى نويد داد تا او را او سرّ كار خود با خبنر
ساود و تأويل درست كردار خود را با وى در ميان ىذارد.
«...سَأُنَبِّؤُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرا».

1

به وودى تو را او تأويل شنچه نتوانستى بر شن شكيبا باشى ،شىاه خواهيم ساخت.

در سوره يوسف هشت بار تأويل به معناى تعبير خواب به كار رفتهاست.
«وَ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيكَ وَ عَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَـا أَ تَمَّهـا
عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْراهِيمَ وَ اِسْحاقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

2

و بدين ىونه پروردىارت تو را برمى ىزيند و به تو او (دان ) خوابگزارى مىشموود و نعمت خنوي را بنر تنو و بنر خانندان يعقنوب تمنام
مىىرداند ،چنان كه پي او اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق ،تمام ىردانيد كه پروردىار تو ،دانايى فروانه است.

«...وَ عَلَّمْتَنِى مِنْ تَأْوِيلِ االَحَادِيثِ فَاطِرَالسَّمَواتِ وَاالَرْضِ اَنْتَ وَلِيِّى فِـى الـدُّنْيَا وَ االَخِـرَةِ تَـوَفَّنِى مُسْـلِما
وَاَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ».

7

...و علم رؤيا و تعبير خوابها به من شموختى توئى شفريننده ومين و شسمان ،توئى ولى نعمت و محبوب من در دنيا و شخرت ،مرا بنه تسنليم
در رضاى خود بميران و با صالحان محشورم فرما.

معناى ديگر تأويل عاقبت االمر است .در سنوره اسنراء منىخنوانيم« :وَاَوْفُواالْكَيْـلَ اِذَا كِلْـتُمْ وَزِنُـوا بِالْقِسْـطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَأْوِيالً».

0

هنگامى كه پيمانه مىكنيد ،حق پيمانه را ادا كنيد و با تراووى درست وون كنيد .اين براى شما بهتر و عاقبت

نيكوتر است.

در مورد معنا و مفهوم اصطالحى تأويل شراء مختلفى بين انديشمندان علوم قرشنى وجود دارد ،.كه عبارتند او:
1ن تأويل همان تفسير است .تأويل در كالم متقدمين او مفسران به معناى تفسير بكار رفتهاست .مثالً طبنرى وقتنى
به تفسير كالم وحيانى مىپرداود ،او شن به تأويل ياد مىنمايد.
2ن هر لفظى دو معنا دارد ،مفهومى كه لف براى شن وضع شدهاست و ماوضعلنه اصنلى لفن اسنت و مفهنومى كنه
ىوينده او شوردن شن لف شن را قصد كردهاست ،اين مفهوم ممكن است اصالً بنا لفن ارتبناط لفظنى نداشنته باشند.
برخى اين مفهوم را كه او لف بدست نمىشيد ولى مراد ىوينده او لف است تأويل ناميدهاند .اين معننا بنراى تأوينل
1ن كهف.35 ،
2ن يوسف.7 ،
7ن يوسف.141،
0ن اسراء.77 ،
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نزد متأخران پذيرفته شدهاست.
7ن شيات متشابه معانى عديدهاى دارند و هر كدام او معانى به صورت اليهاى تصور مىشوند و اينن معنانى الينههناى
انباشته شده بر هم مىباشند ،تأويل شن اليه ويرين است كه جز خدا و راسخان در علم قادر به كشف شن نيستند.
0ن تأويل مقتضاى لف نيست بلكه الومه كالم است ،مثالً اىر كالم امر باشد ،تأويل شن مصلحتى است كه موجب شن
امر شدهاست و يا اىر نهى باشد ،تأويل شن مفسدهاى است كه بر انجام شن مترتب است و به تبع مصلحتى اسنت كنه
بر ترك شن ترتيب يافتهاست .در مورد كالم اِخبارى نيز مىتوان ىفت :تأويل شنها همان حقايق خارجى اسنت كنه در
ومان ىذشته حادث شدهاست.
عالمه طباطبايى بعد او بيان اين چهار قسم مىىويد :اقوال ديگرى در مورد تأويل وجنود دارد كنه او فروعنات چهنار
قسم ىذشته است اين فروعات عباتند او:
1ن تفسير اعم او تأويل است ،تفسير غالبا در الفاظ و مفردات مطرح است و تأويل در معانى و جمنل ،او سنوى ديگنر
تأويل غالبا در كتب مقدس مطرح است ولى تفسير در غيراين كتب هم مطرح مىشود.
البته اين مبنا كه عالمه شن را نقل كردهاست ،با مبانى كسى كه تفسير را داراى معناى اصطالحى خاص داشته و شن
را خاص تفسير قرشن مىداند همخوانى ندارد.
 2ن تفسير بيان معنايى است او لف كه همان يك معنا را دارد و تأويل تشخيص يكى او محنتمالت لفن اسنت كنه
معانى متعدد دارد.
7ن تفسير بيان معناى قطعى لف است و تأويل ترجيح يكى او احتماالت بر ديگران بدون قطعيت مىباشد.
0ن تفسير بيان اصيل مراد است و تأويل حقيقت مراد.
7ن تفسير بيان معناى ظاهرى لف است و تأويل معناى مشكل شن.
7ن تفسير به رؤيت منوط است و تأويل به درايت بر مىىردد.
3ن تفسير به شنيدن و تبعيت منوط است و تأويل به استنباط و تفكر.
عالمه پس او ذكر اين اقوال مىىويد:همه اين اقوال چه اصول شنها و چه فروعاتشان چنگى به دل نمىونند ،چنرا كنه
مراد او تأويل مفهوم شيه نيست حال مثالً موافق شيه باشد يا مخالف ،بلكه منراد او تأوينل ،امنور خنارجى مخصوصنى
است كه با كالم نسبت باطن به ظاهر داشته باشد.
ايشان سپس اقوال چهارىانه را نقد مىنمايد و مىىويد:
كسى كه تأويل را چنين تعريف كند كه با تفسير يكى است ،صحيح به نظر نمىرسد چرا كه كالمى غينر مبنين بنه
وسيله ارجاع به امّ چه بسا مبيَّن شود ولى هرىز تأويل كالمى با مراجعه به ام ششكار نمىشود.
نيز اىر ىفته شود لف دو مفهوم دارد .مفهومى ظاهر و مفهومى كه ىوينده شن را قصند كنردهاسنت و تأوينل يعننى
مفاهيمى او شيات كه شن مفاهيم با مفهوم الفاظ شيات در تنافى باشد .اين ىفته هم صحيح نيست چرا كه نتيجه اينن
حرف اين است كه در قرشن شياتى وجود دارد كه به خاطر مخالفت ظاهر شنها با محكمات معناى ديگنرى بنراى شنهنا
اخذ مىشود.
نيز اىر ىفته شود الفاظ معانى اليه اليه دارند و تأويل اليههاى ويرين است نيز صحيح نيست ،چون مفاهيم ويرين با
تحقيق بدست مىشيد و ديگر الوم نبود كه خدا بفرمايد فقر خدا و راسخان شن را مىدانند.
همچنين اىر ىفته شود كه تأويل حقائق خارجه است كه مرتبر به مضمون كالم باشد،
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نيز صحيح نيست چرا كه در اين صورت فهم تأويل محتاج به حصر نبود ،بلكه غير خدا ىاه تنوان فهنم شن حقنايق را
داراست.
عالمه پس او رد اقوال در مورد معناى تأويل مىىويد :حق در تعريف تأويل اين است كه تأويل امرى اسنت عيننى و
متعالى مستند به بيانات قرشنى غير منحصر به شيات متشابه ،خارج او مفناهيم لفظنى ،و اينكنه خندا شن را مقيند بنه
1
الفاظ كرده فقر به جهت قرب به ذهن است.
پس تأويل همان وجود عينى خارجى است ،به نظر عالمه مالكات احكام و مصالح تكاليف و رهنمودهاى شرع ،تأويل
شنهاست؛ ويرا تمامى احكام و تكاليف او شن مالكات و مصالح واقعيه نشأت ىرفتهاند .پس ماالً همه شنها به شن مالكات
ارجاع مىشود و غرض و هدف ،صرفا تحقق شنهاست .عالمه اين تعريف را دو بار با مثال (شب بياور) توضيح منىدهند،
وى مىىويد :اىر كارفرما به كارمندش ىفت شب بياور معناى ظاهرش اين است كه شب مىخواهند ولنى در وراء اينن
امر حقائقى نهفتهاست او جمله اينكه من تشنهام ،مىخواهم عطشم فرو نشانده شود ،چيزى مىخواهم هنم حاجنت
طبيعى مرا برشورده كند و هم كماالت وجودى مرا تأمين نمايد.
در جاى ديگر شوردهاست در وراى اين دستور اين واقع شده كه من براى بقاء خودم ،ناچارم بدل مايتحلنل بنه جهناو
هاضمه خود برسانم...،
اينكه اين مثالها در دايره تأويل قرار ىيرد قابل تأمل است ،چه اينكه اينها لواوم داللت لفظيه منىباشنند و بنا انندك
درنگى قابل درك هستند ،او سوى ديگر اين لواوم مفاهيم جديدى را ابالغ نمىكنند.
ابن تيميه نيز تعريفى او تأويل ارائه كردهاست ،وى تأويل را او امور عينيه منىدانند وى منىنويسند :هنر چينز چهنار
مرحله وجودى دارد :وجود ذهنى ،وجود لفظى ،وجود كتبى و وجود عينى .تمامى شنچه در قنرشن شمندهاسنت همنان
سه وجود ذهنى و لفظى و كتبى است ،كه تأويلن شن وجود عينى همه شنهاست .مثالً وقتى او مكنه ،مننى ،عرفنات و
مشعر سخن به ميان مىشيد ،وجود عينى شنها ،تأويل شنها به شمار مىرود و در واقع مصداق عينى هر چينزى تأوينل
2
شن است ،ويرا باوىشت همه مراحل وجودى هر چيز به همان وجود عينى شن است.
البته شنچه ابن تيميه تأويل ناميده ،مصداق عينى و خارجى است ،وى اشتباها نام مصداق را تأويل ىذاردهاست.
چنانچه مشاهده فرموديد هم شن معانى چهارىانه و هم فروعات شنها و هم تعريفى كه عالمه خود مطنرح كنردهانند و
البته همان تعريف او شن اقوال قابل كشف است .،نيز تعريف ابن تيميه ،جز به ابهام معناى تأويل نيفزودهاست .و اينن
نيست مگر به اين جهت كه معرَّف معين نيست و لذا هر تعريفى صرفا شرح االسم بوده و تنهنا فائندهاش تقنرب بنه
ذهن است.

باطن آيه
مراد او تأويل باطن قرشن است ،اين تعريفى است كه ما براى تأويل پسننديدهاينم ،داللنت بناطنى در مقابنل داللنت
ظاهرى قرشن كه او شن به ظهر قرشن تعبير مىشود ،قرار مىىيرد.
ظهر شيه همان است كه با شواهد و قرائن او قبيل لغت و ادبيات و معانى و بيان سبب نزول و ...بدست منىشيند .شينه
در اين فرض براى حل مشكل پي شمده ناول ىرديده و طبيعتا به همان حادثه نظر دارد ،ولى بطنن شينه ،مفهنومى
وسيعتر و افقى ىستردهتر دارد كه بايستى شيه را او خصوصيات ويگه نزول عارى ساخت تا شن مفهنوم كلنى و وسنيع
بدست شيد.

1ن ر .ك :تفسير الميزان ،ج ،7ص.01
2ن ر .ك :اكليل ،ص 13و .15
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اين معناى باطنى اختصاص به برخى شيات نداشته و تمامى شيات او شن برخوردارند .پيامبر اكرم صلىاهللعلينهوشلنهمنىفرمايند:
ما فى القرآن آية اال و لها ظهر و بطن.
در قرشن شيهاى نيست مگر شنكه ظهر و بطن دارد.

پيامبر اكرم صلىاهللعليهوشله مىفرمايد :من بر سر تنزيل قرشن با مشركان جنگيدم ،و على بنا منافقنان بنر سنر تأوينل قنرشن
1
خواهد جنگيد.
او امام باقر عليهالسنالم پرسيدند :منظور او ظهر و بطن چيست؟ فرمود :ظهره تنزيله و بطنه تأويله ،منه ما قد مضى ،و
منه ما لم يكن ،يجرى كما تجرى الشمس والقمر...

2

ظهر شن تنزيل شن و بطن شن تأويل شن است ،برخى او شن ىذشته و بعض ديگر در شينده محقق خواهد شد ،قنرشن چنون خورشنيد و مناه
جارى است.

امام باقر عليهالسالم در ادامه روايت مذكور اين مفاهيم كلى را به جريان شمس و قمر تشبيه مىكند ،يعننى همنان ىوننه
كه شفتاب و ماه همه رووه جريان دارند ،قرشن نيز براى هميشه جرينان دارد و هنر روو مفناهيم جديندى او شن پيندا
مىشود .در پايان مىفرمايد :اىر شيات ناوله ،تنها به مورد نزول اختصاص داشت هر شيننه قنرشن امنروو هماننند ثبنت
تاريخى بر صفحه تاريخ نقشى بسته بود .پس شنچه قرشن را براى هميشه ونده نگه مىدارد ،باطن شن است ننه ظناهر
شن و اين او ويگىيهاى قرشن است كه داراى دو ىونه داللت ظاهرى و باطنى است.
پس مقصود او باطن شيه ،مفهوم ىسترده و دامنه دارى است كه در پس پرده ظاهر شيه نهفتهاست ،اين مفهوم وسنيع
بايستى او بطن شيه استخراج شود و همين استخراج مفهوم تأويل ىفته مىشود.
به عبارت ديگر حقيقت هر شيهاى او شيات قرشن چيزى است كه در لف نيامدهاست و لف تنها روونههاى رسيدن بنه
شن حقايق را نشان مىدهد .براى تقريب به ذهن مىتوان به ضرب المثلها و نيز رؤياها اشاره كرد ،هنر ىوينندهاى بنا
بيان ضرب المثلى يا خواب خود هر چند او الفاظ و عبارات استفاده مىكند ولى اين عبارات را بنراى بينان حقيقتنى
خاص شوردهاست .شن ضرب المثل و شن رؤيا ىوياى همان حقيقت است.

1ن تفسير عياشى ،ص.17
2ن تفسير عياشى ،ص 14و 11؛ بصائر الدرجات ،ص.117
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تفسير قرآن
قرشن به وبان عربى مبين ناول شدهاست.
«وَإنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَـلَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ».

1

اين قرشن او سوى پروردىار جهانيان ناول شدهاست و روحاالمين شن را بهوبان عربى برقلب تو ناول كردهاست تا او بيمدهندىان باشى.

خداوند مفاهيم بلند شسمانى قرشن را در لغت محدود عربى جاى داد و لذا بهواسطه وسعت معنى و ضيق لفن  ،فهنم
مراد الهى او لف عربى بهسادىى امكانپذير نمىباشد .در اينىونه موارد مىبايست ريشههاى لغت و اشنتقاقات شن و
نيز استعمال شنها در موارد مختلف را بررسى نمود تا تصويرى نسبتا روشن او همنان واژه و عبنارتنن بنهدسنت شيند،
عالوه اينكه خداوند به پيامبرش مىفرمايد:
«وَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتـبَ إالَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤمِنُونَ».
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ما قرشن را برتو ناول نكرديم مگر بهخاطر اينكه اختالفات شن را براى مردم ششكار ساوى و مگر به جهت هدايت و رحمت مؤمنين.

ايننن اختالفننات ظنناهرى كننه شيننه شننريفه او شن سننخن ىفتننه ،در عصننر نننزول هننم وجننود داشننت و پيننامبر خنندا
صلىاهللعليهوشلنهبهمقتضاى همين شيه ،شنها را حل مىنمود 7ولى هرمقدار كنه مسنلمين او عصنر بعثنت فاصنله منىىرفتنند،
بهواسطه پيشرفت بشر در ساير علوم و فنون و نيز ورود برخى معارف او خارج حنووه اسنالم ،بنر اختالفنات ظناهرى
قرشن و اجمال شن افزوده مىشد.
برهمين اساس احتياج به تفسير قرشن و رفع و دفع مجمالت قرشن بيشتر و بيشتر مىىشت بهطورى كه امرووه تمام
انديشمندان براين عقيدهاند كه هرتفسيرى او قرشن بهسرعت كهنه مىشود و تاوىى قرشن محتاج به تفاسير جديند و
تاوه او شن مىباشد.
با توجه به اين نكته ،پرده بردارى او الفاظ موجود شيات ،براى كشف معانى ىسترده شنها امرى الوم است ،چينزى كنه
تفسير قرشن عهده دار شن است.

ضرورت تفسير
بنابر شنچه ىفته شد در پاسخ اين سؤال كه چه چيز باعث شدهاست قرشن به تفسنير واژههنا و عبنارات خنود محتناج
باشد؟ مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد.
1ـ غريب بودن كلمه :ىاهى كلمهاى در منطقهاى خاص استعمال شده و ذكر شن كلمه در قرشن براى ساير منناطق
و ديگر لهجهها مشكل به نظر مىرسيد .مثال واژه امالق در ميان برخى قبايل بنه معنناى ىرسننگى اسنت و در ننزد
برخى ديگر او قبايل عرب در چنين معنائى استعمال نشدهاست.
2ـ سبب و تاريخچه نزول آيات :برخى شيات اىر توأم با سبب نزول نباشند معناى شنها واضح نمنىشنود امنا اىنر
سبب نزول و نيز حوادث تاريخى عصر نزول بدست شيند ،معناى شيه واضح مىشود.
3ـ وجود تعابير عام در قرآن :در قرشن تعابيرى وجود دارند كه معانى متعددى دارنند ،مفسنر بنا توجنه بنه ابنزار
1ن شعراء 112 ،تا .117
2ن نحل.70 ،
7ن ر .ك :تفسير النبى صلىاهللعليهوشله نوشته مؤلف.
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تفسير و او جمله ادبيات و اصول بالغت به معناى اصلى واژه و عبارت پى مىبرد.

تفسير در لغت
تفسير او «فَسْر» يا «سَفْر» مشتق شدهاست ،اين دو واژه مقلوب هم هستند و هردو بهمعناى كشف استعمال شدهاند
به اين ترتيب اَسْفَرَ الصُّبُحُ يعنى صبح نمايان شد .اَسْفَرَت المرئة عن وجهها؛ يعنى ون چهرهاش را نمايان كنرد و
فَسَر الطبيب؛ يعنى طبيب در بول مريض دقت كرد تا مرض او را دريابد .برخى معتقدند فسر او سفر مشتق شده و
سفر چنانچه ىفتيم به معناى كشف است.
فرق اين دو واژه در اين است كه مراد او سفر كشف ظاهرى است و فسر در كشف باطنى استعمال شدهاسنت .راغنب
در مفردات ىويد :الفسر ،اظهار المعنى المعقول .البته ذهبى اين وجه افتراق را نپذيرفته و مىىويد :تفسير هم در
كشف ظاهرى استعمال مىشود و هم در كشف معنوى ولى استعمال شن در كشف معنوى بيشتر است.
1
ابن فارس و ابن منظور هم فسر را به معناى بيان شىء ىرفتهاند.
ابوالبقاء در بيان واژه تفسير مىىويد:
هو العبارة عن الشىء بلفظ اسهل و ايسر من لفظ االصل.
تفسير يعنى بيان ديگرى او چيزى به لفظى شسانتر او لف اصلى.

ايشان مىافزايد :االشهر ان التفسير هو ايضاح معنى اللفظ.
مشهورتر اين است كه تفسير بهمعناى روشن شدن معناى لف است.

و نيز مىىويند :التفسير فى االصل هو الكشف واالظهار وفى الشرع هو توضيح معنى اآلية وشأنها وقصّـتها
والسبب الذى نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة وهو علم من العلوم المدوّنة.

2

تفسير در اصل بهمعناى كشف و ششكار نمودن است و در شرع بهمعناى واضح شدن معناى شينه و شنأن و داسنتان شن و نينز سنببى كنه
موجب نزول شيه ىرديدهاست ،بهلفظى كه برشن داللت ظاهرى داشته باشد و اين علمى او علوم تدوين شده مىباشد.

پس تفسير در اصطالح مفسران ،علمىاست كه مفهوم كالم خدا در قنرشن را بينان منىكنند .قرينب همنين معننا او
ذهبى 7و ورقانى 0و نيز خوئى 7نقل شدهاست.
به هرحال معناى اصطالحى اين واژه كشفالقناع عن لفظ المشتبه ينا كشف المـراد عـن لفـظ المشـكلــ
مىباشد؛ يعنى پرده بردارى او لفظى كه معانى مختلفى را مىتواند در بر ىيرد.
پس در اصطالح خاص ،مراد او تفسير علمى است كه با بهرهىيرى او پيشنياوهاى خود معانى مختلف شيه را مطرح و
معناى قطعى شن را معين كند .علمى كه او مجمالت وحى پرده برداشنته و فهنم كتناب خندا را شسنان منىسناود و
مقصود خداوند را او شيات روشن مىنمايد.
در قرشن كريم يكبار واژه تفسير استعمال شدهاست.
«وَالَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إالَّ جِئْنَـكَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا».

7

هيچ مثلى براى تو نمىشورند مگر اينكه حق را با بهترين بيان براى تو بياوريم.
1ن ر .ك :مفردات راغب ،لسان العرب ،مقائيس اللغة و ساير كتب لغوى و نيز التفسير و المفسرون دكترذهبى.
2ن ر .ك :المحير.
7ن التفسير و المفسرون ،ج ،1ص.17
0ن مناهلالعرفان ،ج ،1ص.032
7ن البيان ،ج ،1ص.153
7ن فرقان.77 ،
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امكان تفسير قرآن
شبههاى در جواو تفسير نيست چه اينكه قرشن كتاب هدايت بشريت 1،كتاب مبين 2و تبيان كل شىء 7است.
واين ومانى محقق مىشود كه شيات شن قابل تفسير و تبيين باشد.
اىر اشكال شود كه اين كتاب به وبان عربى ناول شده و خود ىوياى معارف خود است و محتناج بنه تفسنير نيسنت.
خواهيم ىفت كه اين كتاب هر چند به وبان عربى مبين 0ناول و براى فهم بشر شسان 7ىشتهاست ،ولى محتواى بلنند
شن مىطلبد كه مورد تحقيق هر چه بيشتر قرار ىرفته تا ژرفاى شن ششكار شود و معارف برجستهاش هويدا ىردد.
به عبارت ديگر ،قرشن كالم خداوند متعال است ،كالمى عميق و مملو او راوهاى نهان كه جز راسخان در علم را راهى
به شنها نيست «انّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوالً ثَقِيالً» ،7.و او سنوى ديگنر كتناب ونندىى و هندايت بشنريت تنا روو قيامنت
محسوب مىشود و اين مىطلبد كسانى كه توان تبيين اين كالم غير بشرى را دارند ،شن را تفسنير و تبينين كننند،
پس تفسير قرشن نه تنها جايز بلكه امرى الوم شمرده مىشود.

مقدمات تفسير
تفسير قرشن مانند هر دان ديگرى مستلزم رعايت مقدماتى براى اخذ نتيجهاى صحيح و تمام اسنت .اينن مقندمات
كه او شن ىاه به «استانداردهاى تفسير» 3ياد مىشود ،ضابطه صحيح تفسير قرشن را به ما مىشموود.
در اين قسمت او بحث ،اهم اين قوائد را به اجمال مورد بررسى قرار مىدهيم.

1ـ قرائت
ترديدى در وجود قرائت واحد در همه قرشن وجود ندارد ،شكى نيست كه پيامبر مكنرم صنلىاهللعلينهوشلنه قنرشن را بنه ينك
صورت قرائت فرمودهاند .اما فاصله ومانى كتابت قرشن و نيز ابتدائى بودن رسم الخنر عربنى و عندم وجنود امكاننات
چاپ و...باعث مىشد ىاهى برخى واژهها با اعرابهاى مختلف قرائت ىردد و يا اساسا جاى خود را بنه واژههناى ديگنر
دهند.
قرائت «...اِنَّما يَخْشَى اللّه مِنْ عِبادِهِ العُلَماءُ »...در شيه  25سوره فاطر كه او عمنربن عبند العزينز و ابوحنيفنه نقنل
شدهاست 5و نيز قرائت «يطهرن» در شيه  222سوره بقره كه او برخى قراء نقل شدهاست 1و همچنين قرائت «مَلِنكِ»
به جاى «مالك» در شيه چهارم سوره حمد كه او «اعم » نقل شدهاست 14.او اين دسته اختالف قرائتهاست.
طبيعى است هر كدام او اين تغييرات موجب تفاوت تفسير شنها مىشود كه ىاه نتيجهاى كامالً متنناقض بنا تفسنير
ديگر مىيابد.
1ن بقره.157 ،
2ن مائده.17 ،
7ن نحل.51 ،
0ن نحل.147 ،
7ن قمر.13 ،
7ن مزمل.7 ،
3ن ر .ك :مبانى و مناهج تفسيرى نوشته مؤلف.
5ن روح المعانى ،ج ،23ص.112
1ن مجمع البيان ،ج ،ص
14ن مجمع البيان ،ج ،1ص
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مفسر بايستى با جستجوى اسناد قرائات مختلف به قرائت صحيح پى برده و سپس به تفسير شينه بپنرداود و در غينر
اين صورت هر تفسيرى كه مطرح ىردد بايد به نحو احتمال ذكر شود و انتساب هيچ كدام او شن تفاسير بنه خداونند
صحيح نمىباشد مگر اينكه همه واژهها قدر متيقنى داشته باشند كنه در اينن صنورت انتسناب شن قندر متنيقن بنه
خداوند مانعى ندارد.

2ـ معانى واژه ها
عيان است كه لغت در ىذر ومان معانى مختلفى مىيابد و چهبسا معناى جديد شن با معنناى اولينه كنامالً متعنارض
شود .عالوه اينكه ىاهى يك لغت در يك عصر نيز معناى واحدى نندارد و هنر كنس در هنر نقطنهاى او كنره ومنين
معناى متفاوت را او شن واژه أخذ مىكند.
در اين راستا توجه به استعمال واژه در اشعار شعرائى كه قريب ومان نزول قرشن شعر سرودهاند ،نيز استعمال واژه در
روايات معصومين عليهمالسالم كه نزديك به ومان نزول بودهاند و همچنين بهرهىيرى او كتب لغوى نزديك به عصنر ننزول
توصيه مىشود.
الوم به ذكر است كه اىر در بررسيهاى لغوى يكى او واژه قرشننى ،داراى چنند معنناى مختلنف بنود ،و دسنتيابى بنه
معناى مراد ،غير ممكن مىنمود ،انتساب هر تفسيرى به خداى متعال صحيح نمىباشد مگر اينكه قدر متنيقن او شن
معانى أخذ شود و يا به صورت احتمال مطرح ىردد.
مضاف بر شنچه ىفته شد برخى واژهها داراى معانى مشترك و يا مجاو مىباشند و چه بسا قرشن كريم معناى خاص و
يا مجاو شن واژهها را اراده كرده باشد .پس توجه به قرائن حاصله او وضعيت عصر نزول ،معنناى همنان واژه در شينات
ديگر و نيز توجه به مخاطبان همان واژه ،و...براى كسب معناى مورد نظر خداوند ضرورى است.

3ـ قواعد ادبى
بعد او دقت در معناى اصلى واژههاى قرشنى ،معانى حاصله او چين الفاظ در كنار هم نيز نق عمندهاى در تفسنير
قرشن دارد چه اينكه هر واژهاى با هر معنايى كه داشته باشد در هر عبارتى كه قرار ىيرد ،مىتواند به سهولت معنناى
شن عبارت را تغيير دهد.
صرف به ما مىشموود كه معانى مختلف را او تغيير شكل يك واژه بدست شوريم ،و نحو تغييرات شخر كلمه و نق شن
در جمله را كه باعث تغيير معنا مىشود به ما ياد مىدهد ،اين دو دان در كنار هنم معنانى واژههنا را در جملنهاى
خاص بيان مىدارند.
پس بهرهىيرى او قواعد ادبى عرب يعنى صرف و نحو او ملزومات بى قيد و شرط يكن مفسر محسوب مىشود.
طبيعى است تفسيرى كه صرف و نحو شن را همراهىن نكند يعنى بدون توجه به مفاد واژهها در جمله بدسنت شمنده
باشد ،تفسير صحيحى به نظر نمىرسد .بلكه برداشتى مشخص و بى برهان تلقى مىىردد.
البته اين بدان معنا نيست كه اعتبار قواعد عربى او متن قرشن قوىتر باشد .چنه اينكنه قواعند عربنى ،دسنت نوشنته
برخى او عرب وبانان ،سالها بعد او نزول قرشن است كه قواعد شن مملو او استثنا منىباشند و بسنيارى او قنرائن شن او
متن قرشن اخذ شدهاست .در حاليكه قرشن كريم حاوى فصيحترين عبارات عربى است بطورى كه بارها ادعاى تحندى
كرده و نهايت فصاحت شن به تأييد ادباى عرب رسيدهاست .بلكه به اين معناست كه هنر كنس بننا بنه سنليقه خنود
قواعد را دستخوش تغيير قرار ندهد.

4ـ قواعد بيانى
علم معانى علمى است كه ما را در شناسائى حاالت مختلف مخاطب و ايراد سخن مطابق همان حال يارى مىنمايد.
در اين علم احوال مسند و مسند اليه چون نوع جمله ،تقديم و تأخير،ايجاو و اطناب
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و...بحث مىشود.
طبيعى است قرشنى كه به وبان عربى ناول شدهاست مملو او احوال بيانى كالم عربى باشد ،و با اينن وصنف مفسنر او
توجه به شنها ىريزى ندارد.
به چند نمونه او استعمال اين قواعد توجه كنيد:
در شيه ذيل روئيدن دانه به خود دانه نسبت داده شده در حالى كه مىبايست به خداوند نسبت داده منىشند و اينن
مجاو عقلى شمرده مىشود.
«مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ فى سَبيلِ اللّه كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ.»...

1

كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مىكنند ،همانند بذرى هستند كه هفت خوشه بروياند ،كه در هر خوشنه يكصند داننه باشند ،و
خداوند شن را براى هر كس بخواهد (و شايستگى داشته باشد) ،دو يا چند برابر م كند ،و خدا (او نظر قدرت و رحمت) وسنيع و بنه همنه
چيز داناست.

استعمال الفاظى در قرشن كه درن غير ما وضع له استعمال شدهاند مجاو معنوى شمرده مىشوند.
در شيه ذيل نيز اعتدال در انفاق با كنايهاى ويبا مطرح شدهاست.
«وَ التَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلولَةً الى عُنُقِكَ و ال تَبْسُطْها كُل الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلوماً مَحْسُورا».
هرىز دستت را بر ىردنت ونجير نكن ،و بي

او حد خود را نگشاى ،تا مورد سرون

2

قرارىيرى و او كار فرو مانى.

5ـ منطق
تسلر بر قواعد و قوانين منطقى ،چون انواع و اشكال مختلف قياس ،تمثيل و اسنتقراء همچننين مينزان اعتبنار هنر
كدام او صناعات خمس چون برهان ،خطابه ،شعر ،سفسطه و جدل و نيز انواع داللتها چون داللنت عقلنى ،طبعنى و
وضعى (لفظى) و انواع داللتهاى لفظى چون مطابقت ،تضمن و التزام ،ضرورى است.
اشراف بر اين قواعد مفسر را در فهم ادله و براهين قرشنى بسيار كمك مىكند بطورى كه مىتواند جايگاه هر دلينل و
ميزان استدالل شن را تشخيص دهد.

6ـ علوم قرآن
جهت فهم شيات ناسخ و منسوخ ،مجمل و مبين ،مطلق و مقيد ،عام و خاص ،همچنين اسباب ننزول شنناخت شينات
مكى و مدنى و...

7ـ مناهج تفسيرى
جهت شناخت شراء ىذشته مفسر و درك سير تفسيرى او او مينان منناهج مختلنف كالمنى ،فلسنفى و ديندىاههاى
مختلف فرعى و فقهى.

8ـ قرآن
قرشن مجموعه واحدى او ناحيه خداى متعال است كه دستورات حضرت را براى هدايت بشريت بينان نمنودهاسنت،
عالوه اينكه اين كتاب او ناحيه حكيمى ناول شدهاست كه سخنان بر اساس اسلوب خاص بوده بطنورى كنه هرىنز
تصادفى در چين واژهها و عبارات شن راه پيدا نكردهاست .همين نكته كنافى اسنت كنه بگنوئيم قنرشن كنريم اينده
واحدى او جانب خداوند متعال مىباشد و با اين وصف حصول اين نتيجنه احتيناج بنه مؤننه بيشنترى نندارد كنه او
ابزارهاى مهم تفسير هر شيهاى او قرشن ،توجه به شيات ديگر اين كتاب مىباشد.
1ن بقره.271 ،
2ن اسراء.21 ،
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در اين رابطه توجه به سياق شيات ،و نيز تناسب شيهها با يكديگر و نيز سورهها با هم توصيه مىشود.

9ـ اخبار و احاديث
تعلنيم داده و

قرشن كريم بر پيامبر خدا صلىاهللعليهوشله ناول شدهاسنت ،شن حضنرت كنالم وحينانى را بنه اصنحاب خنوي
فروندان طاهرين نيز اين كالم را نسل به نسل او شن حضرت فرا ىرفتهاند.
پس در واقع شنان مخاطبان اوليه محسوب مىشوند و به جزئيات شن شىاه ترنند .بنر همنين اسناس اسنت كنه هرىنز
نمىتوان تأثير روايات شنان را در تفسير قرشن ناديده ىرفت.
اما شيا همه روايات منقوله او پيامبر و ساير معصومين و نيز اصحاب حجيت دارند و همه قدرت تأثير در تفسير قنرشن
را دارند.
طبيعى است كه پاسخ مثبت به اين سؤال صحيح نباشد چرا كه ىستره باب جعل حديث و اسرائيليات و...بنه صنحنه
روايات مانع او اين پاسخ خواهد شد پس بايد چارهاى انديشيد و راهكارى ارائه داد.
در علوم ويگه بررسى احاديث كه به نام رجال و درايه شناخته مىشوند ،روايات را تقسيم نموده و ميزان حجيت هنر
قسم را مشخص نمودهاند.
خبرى كه او سه فيلتر بررسى سندى ،داللى و جهت صدور بگذرد ،هر چند مفيد قطع نيست اما ننزد عقنالء حجنت
شمرده مىشود و قابل اعتناء مىباشد .روايتى كه در بررسى سندى داراى رجال موثق و راستگو بوده و داللت شن بنر
مفهوم مورد نظر تمام باشد و نيز صدور شن براى بيان حق مطلب بنوده و منثالً تقينهاى صنادر نشنده باشند قابلينت
پذيرش را داراست.
البته او خبرى كه در نهايت به يكى او صحابه منسوب مىشود و انتساب شن به معصوم معلنوم نيسنت ،منىتنوان در
تأييد تفسير و يا تقويت وجهى او وجوه محتمل در تفسير استفاده نمود.

11ـ اصول مسلّم فقهى ،كالمى
توجه مفسر به اصول مسلمى كه او قرشن و اخبار و حكم عقل استخراج شدهاست ،الوم است.
مثال وقتى در مباحث كالمى ،عدم جسمانيت خداوند عقال و نقال اثبات مىىردد ،منىبايند شينهاى كنه بنه ظناهر بنر
جسمانيت او داللت دارد به شكلى تفسير نمود كه شن اصل مسلم را به هم نزند.
و نيز وقتى در مباحث فقهى بر اساس ادله روائى ،شرائر متعددى براى قطع دست سارق وضع شند ،هنگنام تفسنير
شيه سرقت 1مىبايست اطالق سرقت او شن ىرفته شود.
و نيز وقتى در مباحث اصول اصل برائت مبرهن شد مىبايست شيهاى كه دال بر اصل اشنتغال 2منىباشند بنه شنكل
ديگرى تفسير نمود.
مجددا تكرار اين نكته الوم است كه مراد او اصول مسلم ،اصولى است كه بوسنيله دلينل كنافى بنه اثبنات رسنيده و
برهانى شده باشد ،چنين امورى توان اين را دارند كه مخصص و مقيد شيه شوند .پس اىر اصلى به چنين درجنهاى او
اعتبار نرسيده باشد ،مورد نظر نبوده و با چنين امرى امكان مواجهه با قرشن وجود ندارد.

1ن مائده.75 ،
 2ن اصل برائت به معناى اين است كه بناى اوليه در هر چيزى بر برائت است مگر اينكه دليلى اين اصل را به هم بزند .در برابنر اينن اصنل
اصل اشتغال قرار دارد كه به معناى مشغول الذمه بودن در امور مشكوك است مثالً كسى كه شك دارد شيا نماو ظهر خود را خوانده يا نه،
اصل اين است كه اين نماو هنوو اقامه نشدهاست.
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11ـ قرائن
كالم در شرائر خاص صدور معناى خود را ايفا مىكند ،طبعا اىر شن شرائر سپرى شد ،مثالً ظنرف ومنانى و مكنانى
شن او بين رفت ،در اين صورت فهم معناى واقعى كالم مشكل مىشود .راه رسيدن به مفاد واقعى ،اين اسنت كنه شن
شرائر تحصيل شود .كشف قرائن حاليه و نيز مقاليه مىتواند در اين باره كارىر باشد.
برخى او مواردى كه به قرينه نياو داريم عبارتند او:
1ـ صنايع بديعى
صنايع بديعى هر چند موجب فصاحت كالم مىىردند اما ىاه افاده مفهوم مورد نظنر او شنهنا بنه شسنانى امكنانپنذير
نيست بلكه تنها با كشف محذوفات و ساير شرائر ممكن مىشود .برخى او اين صنايع عبارتند او:
الف) ايجاز

كوتاه سخن ىفتن و بيان تمام مطلب او عبارات كوتاه او نشانههاى كالم بليغ محسوب مىشود ،طبعا توجه بنه مفناد
عبارتى كه ايجاو در شن بكار رفته تنها براى اهل فن و با توجه به قرائن دال بر اجزاء حذف شده امكنان دارد .قرائننى
كه بتواند معناى خاص را متقن ساود (قرينه معينه) و قرينهاى كه بتواند مفهومى را مردود نمايد و فهنم نادرسنت را
بزدايد (قرينه صارفه).
ايجاو مخصوصا در شيات سورههاى مفصالت بسيار بكار رفتهاست ،ىنوئى شنرائر خناص مسنلمانان در مكنه ايجناب
مىكرد كه شيات قرشنى در كمترين عبارات ناول شوند تا مشركين بينزار او دينن حنق ،امكنان شننيدن شن را داشنته
باشند.
ب) مجاز

هر دو قسم مجاو يعنى مجاو لغوى (استعمال لف در غير ما وضع له) همانند «...وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقـا...

»

1

كه روق در معناى خود (رووى) بكار نرفته بلكه به معناى ديگرى (باران) اطالق شده چرا كه باران سبب رووى است.
و هم مجاو عقلى (انتساب فعل به غير فاعل حقيقى) مانند« :وَ اَخْرَجَتِ االَرْضُ اَثْقَالَهَا» 2.كه اخراج ثقل او ومنين بنه
خود ومين نسبت داده شده ،رد قرشن بكار رفتهاست.
ج) كنايه

بهرهىيرى او كنايه كه استعمال لف در ملزومات عقلى شن مىباشد او نشانههاى كالم بلينغ محسنوب منىشنود اثنر
كنايه او تصريح بسى بيشتر مىباشد و ضرب المثل «الكناية ابلغ من التصريح» در همين باره مطرح شدهاست .منثال
در شيه «اِنَّ رِبِّكَ لَبِاالْمِرْصاد» 7.كنايه او ىستره عظيم حكومت الهى دارد بطورى كه شاهد و نظارهىر تمنام احنوال و
اعمال خالئق خود مىباشد.
د) مشترك لفظى و معنوى

اشتراك در الفاظ ،يا لفظى است و يا معنوى ،مشترك لفظى به لفظى اطالق مىشود كه داراى معانى متعندد باشند،
همانند لف «شير» كه چند معناى مختلف دارد .در اين نوع اشتراك اىر قرينهاى بر رعايت يك معناى واحد وجنود
داشته باشد ،شن لف به همان معنا بكار مىرود و در غير اين صورت لف مبهم بوده و بر معناى خاص داللت نندارد.
اما مشترك معنوى به لفظى ىفته مىشود كه داراى مصاديق متعدد باشد چون لف حيوان كه چندين مصداق دارد
و ببر و شير و...را شامل مىشود.
1ن غافر.17 ،
2ن ولزال.2 ،
7ن فجر.10 ،
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در صورت وجود قرينه مصداق مورد نظر ىوينده معين مىشود ولى اىر قرينه ذكر نگنردد ،واژه منبهم نيسنت بلكنه
مطلق مصاديق (همه مصاديق) را شامل مىشود.
2ـ سياق
اصطالحا اين واژه به معناى بهرهىيرى او صدر و ذيل كالم براى فهم مراد مىباشد .به همين جهنت منىتنوان ىفنت
يكى او عمدهترين قرائن جهت فهم مراد متكلم سياق است .بديهى است واژهها و عبنارات بندون توجنه بنه مفناهيم
اطراف شنها ممكن است معناى مورد نظر را افاده نكند ،شنچه كه مىتواند مفهوم خاصى را او شنها معين سناود ،سنياق
مىباشد.
مثالً با توجه به خصوصيات منفى درخت وقوم ،دو واژه عزيز و كريم در شيه «ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيـزُ الْكَـريمُ» ،1بايند
معناى منفى داشته باشند ،لذا بايد شيه را چنين معنا كرد كه او درخت وقوم بچ
2
اينكه «تو در ىذشته عزيز و كريم بودى».

كه «تو ذليل و خوار هستى» و يا

3ـ سبب نزول
اسباب نزول همانطور كه ىفته شد ،ومينه نزول شيه محسوب مىشود و بههمين جهت فهنم شن در تفسنير صنحيح
شيات الوم مىباشد.
شيات قرشن كريم چهبسا مجمل و كلى به نظر برسد ،ولى وقتى شأن شنها معلوم باشد ،معناى صريح شنهنا نينز ششنكار
مىىردد.
عالوه بر اين ،تفسير برخى شيات جز با فهم اسباب نزول شنها امكان پذير نيست.
4ـ منابع تاريخى
قرشن در ظرف ومانى خاصى ناول شدهاست ،طبعا مىبايست حوادث و اتفاقات عصر نزول در شن موثر باشد هنر چنند
شن حوادث موجب نزول شيات قرشن نشده باشند.
بر شن نيستيم كه بر شنچه مورخين نقل كردهاند صحه بگذاريم و تأييد كنيم .بلكه به هر حال منابع تاريخى همچنون
روايات ضعاف مىتوانند صحنههاى نزول شيات قرشن كريم را براى ما باوساوى نمايند.
5ـ علوم تجربى
علوم تجربى حاصل تجارب محققين مىباشد و چون اين تجربهها حد ايستائى ندارند در طول ومان قنوى و قنوىتنر
مىشوند .بر همين اساس است كه قوانينى كه وائيده تجربه باشند دائما در حال دىرىونى هستند و جاى خود را بنه
فرضيهها و سپس قوانين جديد مىدهند .همين ضعف در مقررات تجربى كافى است كه نتوانيم تفسير شيات وحيانى
را بر پايه نسبتا سست شنها بنانهيم.
پس نمىتوان شياتى او قرشن را بر پايه اين علوم تفسير نمود و تفسير حاصله را پذيرفت ويرا اين امر بنا تغيينر قنانون
تجربى قابل توجيه نبوده و قانون قرشنى را نيز مخدوش مىساود.
ولى نبايد چنين تصور شود كه ما او علوم تجربى بهره نگيريم بلكه منىبايسنت بنه دو صنورت ذينل او اينن قنوانين
استفاده كرد:
اول شنكه اىر با استفاده او اسباب ديگر ،توان تفسير شيهاى را يافتيم و همان تفسير با
1ن دخان.01 ،
2ن سياق را مىتوان به دو قسم كلى تقسيم كرد .سياق در كلمات كه به معناى فهم معناى واژهاى با استفاده او واژه ديگر است كه اىر اين
دو واژه مسند و مسند اليه باشند ،مىتوان اصطالح «تناسب حكم و موضوع» را نيز مطرح نمود .قسم ديگر سياق ،سياق در جمله است كه
در اين صورت فهم جملهاى منوط به جمله ديگر مىشود .خواه جمله متصله باشد و يا منفصله.
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قانون تجربى هماهنگ بود ،علم تجربى مؤيدى براى تقويت تفسير خواهد شد.
دوم شنكه :تفسير حاصله با استفاده علوم تجربى مىتواند به عنوان يكى او احتماالت در كنار تفسنيرى كنه بندون شن
شكل ىرفتهاست ،قرار ىيرد .پس استناد به علوم تجربى در تفسير قرشن به عننوان يكنى او محنتمالت شينات منانعى
ندارد.

12ـ دو مقدمه ديگر
غير او شنچه كه ىذشت دو مقدمه مهم ديگر براى تفسير قرشن ،شناخت خدا و تقرب به او مىباشد.
معرفت
او جمله ابزارهاى مهم براى مفسر قبل او شروع به تفسير قرشن شناخت خداست.
مفسر قبل او هر چيزى بايستى خداى خود را بشناسد و عظمت او را در حد وجودى خود درك كرده باشد .اين امنر
موجب مىشود كه خداوند به بندهاش توجه داشته و وى را در رسيدن به ناىفتههاى قرشن كريم راهنمايى نمايد.
امام صادق صلىاهللعليهوشله اساس علم را فيض الهى مىداند و مىفرمايد:
اَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّه فى قَلْبِ مَنْ يَشاء.
علم نورى است كه خداوند در قلب هر كس كه بخواهد قرار مىدهد.

و طبعا كسى كه در راه خدا قدمى بردارد خدا او را يارى مىنمايد.
«وَالّذينَ جهَدوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ اِنَّ اللّه لَمَعَ الُْمحْسِنين».
كسانى كه در راه ما مجاهدت كنند به راههاى خوي
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راهنمائى خواهيم كرد و خدا با نيكوكاران است.

تقرب
عالوه بر شنچه ىذشت مفسر بايستى بي او ديگرانى كه او تفسير او بهره خواهنند بنرد بنه خندا نزديكتنر باشند.وى
بايستى با رعايت اصول عبادى و اخالقى در مرحلهاى بي او سايرين خوي را به خداى خود نزديك ساود تا تنوان
فهم كالم را بيابد و قدرت باوىوئى شنچه را كه فهميدهاست پيدا كند .اهميت اين امر بدان جهت است كه اىر مفسنر
بدان بى اعتنا باشد ،تفسير او جز ضاللت و ىمراهى چيزى به دنبال نخواهد داشت چه اينكه بى اعتنايى به اصنول و
ضوابر دين چون خصائل وشت ديگر در اعمال و ىفتار شدمى تأثير ىذار خواهد بود .بنابراين اعتقاد كامل بنه مبنانى
اسالم و قرشن براى مفسر امرى حياتى است ،بر اين اساس مفسر بايد مسنلمان بنوده و بنه تمنام اروشنهاى اسنالمى
معتقد باشد ،مفسرى كه ولو يك حكم او احكام قرشنى را نپذيرد ،قطعاً در تفسير همان بخن و محنتمالً در تفسنير
ساير قرشن به انحراف خواهد رفت.

تفسير به رأى
اىر برداشت مفسر او شيه يا سوره قرشن مطابق استانداردهاى تفسير قرشن باشند ،يعننى او نظنر ادبنى وبالغنى لفن ،
تحمل شن نظر را داشته باشد و نيز شن رأى با سبب نزول شيه و سوره و يا سياق شنها و همچنين با متعلقات شيه چون
خصوصيتها و تقييدات و نواسخ و شيات محكم ديگر و يا با اصول مسلم برىرفته او شيات و روايات صحيحه و معتبر در
تضاد نباشد ،تفسيرى صحيح و خالى او خدشه بوده و اساسا معناى تفسير قرشن چيزى غير او اينن نيسنت .امنا اىنر
1ن عنكبوت.71 ،
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تفسير قرشن مطابق اين اسلوب نبوده و صرفا نوعى فرضيه قابل شومون محسوب شود ،يا بر اصولى غير او شنچنه ىفتنه
شد ،و يا بر علومى مسلم انگاشته شده چون علوم تجربى متكى باشد و ينا صنرفا ذوق و سنليقه مفسنر شن را مطنرح
كند ،تفسير به رأى مذموم شمرده مىشود.
به بيان ديگر هر متن و يا كالمى مىتواند دو ظهور را افاده كند ،ظهورى نوعى كه هر مخاطب هر چند خنود بنه شن
نرسيده باشد ،شن را بپذيرد و ظهورى شخصى كه تنها مورد پذيرش كسى است كه با استفاده او ذوق خود و شنراير
ذهنى و روانى خوي به شن رسيدهاست.
طبعا ظهور اول مشروع بوده ولى ظهور دوم چيزى جز تحميل ذائقه شخص بر متن نيست و تفسير بنه رأى شنمرده
مىشود و قول به غير علم مىباشد.
«وَ الَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .»...

1

او شنچه كه بدان علم ندارى تبعيت مكن.

بنابر شنچه بيان شد تفسير به رأى ،يك شيوه تفسيرى در كنار ساير مناهج تفسيرى نيست تا كسى بتواند اين شنيوه
را برىزيده و بر طبق شن به تفسير قرشن بپرداود ،بلكه تفسير به رأى به ننوعى او تفسنير ىفتنه منىشنود كنه مفسنر
معنائى خود خواسته را بر قرشن تحميل نمايد.
پس مفسر هر منهج تفسيرى كه داشته باشد اىر تفسير او حاوى تحميل رأى بر قرشن باشد ،تفسنير وى تفسنير بنه
رأى نام مىىيرد.
با توجه به شنچه ىفته شد تفسير به رأى را مىتوان به سه قسم كلى تقسيم نمود.
تفسير ناقص
اىر مفسر در پى كشف حقيقت در واژه و عبارتى خاص او قرشن باشد ولى به جهت اخنتالط حنق و باطنل ينا پنندار
سابق وى يا به جهت نيافتن برخى قرائن كه در تفسير شن واژه و عبارت موثر بودهانند و ينا بنه علنت عندم دقنت در
مقدمات تفسير چون :ادبيات عرب ،قواعد بالغت ،دقت در حجيت روايات و حجت شمردن روايات ضنعاف و ...نتوانند
حق را بيابد ،تفسير او تفسير ناقص بوده و طبعا چنين تفسيرى ،تفسير به رأى خوانده مىشود.
تفسير نامطلوب
مفسرى كه در پى مستدل كردن پي ادراك خود است و واژهها و عبارات قرشن را به معناى مورد نظر خنود حمنل
مىكند ،تفسير وى كه او روى عناد و نه جهالت ،صورت پذيرفته ،تفسير به رأى شمرده مىشود.
تفسير هرمنوتيكى
برخى مىىويند :متون مقدس چون تابلوهاى هنرى ،خالى او معنا و مفهوم بوده و ديدىاه طراح دخنالتى در تفسنير
شن ندارد و هر كس بنابر پي فهم هاى خود مفهومى او شن را مىپذيرد و هرىز توان نفى ساير مفهومهنا را نخواهند
داشت و البته هرىز مفهوم وى نيز ،مفهوم قطعى نخواهد بود .اىر اين ديدىاه پذيرفتنه شنود ،و تفسنيرى بنا چننين
اوصافى او قرشن ارائه شود ،تفسير به رأى تلقى مىشود .چرا كه هرمنوتيست صرفا ادراكهاى خيالى خنود را او الفناظ
استخراج مىكند و طبعا نقد كسى را نخواهد پذيرفت.

روايات تفسير به رأى
در مذمت تفسير به رأى مذموم ،رسول خدا صلىاهللعليهوشله فرمودهاند:
من قال فى القرآن بغير علم جاء يومالقيمة ملجما بلجام من نارٍ.
1ن اسراء.77 ،

36

لجام شده باشد.

كسى كه بدون برهان او قرشن چيزى بگويد ،روو قيامت در حالى وارد محشر خواهد شد كه به لجامى او شت

شن حضرت نيز فرمودهاند :اَكْثَرَ ما اَخافُ عَلى اُمَّتى مِنْ بَعْدِى رَجُلٌ يَتاوَّلُ الْقُرْآنَ يَضَعَهَ عَلى غَيْرِ مَوْضِعِهِ.

1

پيامبر خدا صلىاهللعليهوشلنه فرمود :بيشترين چيزى كه بعد او خودم بر امت هراسانم اين است كه كسى قرشن را تأويل برد و بر معناى غير مقصود
قرارش دهد.

امام باقر عليهالسالم نيز به قتاده مىفرمايد:
وَيْحك يا قتادة ،اِنْ كُنْتَ انّما فَسَّرْتَ القرآن من تلقاء نفسك فَقَدْ هَلكْتَ واهْلكْتَ.
واى بر تو اى قتاده ،اىر قرشن را او پي

2

روى خود تفسير كنى ،خود هالك شوى و ديگران را به هالكت افكنى.

همچنين امام صادق عليهالسالم مىفرمايند:
مَنْ فَسَّر القرآنَ برأيه اِنْ اَصابَ لَمْ يُؤجَرْ وَ اِنْ اَخْطَأَ فَهُو اَبْعَدُ من السَّماءِ.

7

كسى كه قرشن را به رأى خود تفسير كند اىر درست و مطابق واقع باشد ،پاداشى ندارد و اىر خطا كرهباشد ،او شسمانها دورتر ىشتهاست.

نيز حضرت فرمودهاست :من فسّر القرآن برأيه فاصاب لم يوجر ،و ان اخطأ كان اثمه عليه.

0

كسى كه قرشن را به رأى خود تفسير كند اىر درست و مطابق واقع باشد ،پاداشى ندارد و اىر خطا رفتهباشد ،ىناه

بر اوست.

عمار بن موسى مىىويد :او ابو عبداللّه عليهالسالم در مورد قضاوت پرسيدم ،حضرت فرمنود :من حكم برأيه بين اثنـين
فقد كفر ،و من فسّر برأيه آية من كتاب اللّه فقد كفر.

7

هر كه (به ناحق) بين دو نفر حكم راند كافر ىشته ،شنكه شيهاى را به رأى خود تفسير كند ،كافر ىشتهاست.

بديهى است ،شنچه در اين اخبار او شن نهى شدهاست اين است كه انسان خود را در فهم قرشن مستقل بشمارد.
برخى ىفتهاند :اين روايات تفسير شيات متشابه را منع كردهاند.
محمد باقر حكيم نيز مىىويد :او اواسر قنرن دوم هجنرى مكتنب رأى و اجتهناد شنكل ىرفنت .اينن مكتنب روش
خطرناكى را پي ىرفته بود به طورى كه قياس و استحسان و مصنالح مرسنله بنه عننوان ابنزار اسنتنباط محسنوب
مىشد و موجب انحراف در فهم قرشن و سنت مىىشت .ائمه علنيهمالسنالم بنا اينن رواينات اينن تفكنر را بنه شندت منورد
قرار دادند و مردود شمردند .چه بسا بتوان ىفت كه مذمتى كه او تفسير به رأى در روايات معصومين عليهمالسالم
نكوه
7
مىبينيم به همين مكتب يعنى مكتب رأى ،نظر دارد.
اين كالم هرچند ممكن است صحيح به نظر رسد ولى هرىز نمنىتوانند كثنرت اخبنار در منذمت تفسنير بنه رأى را
منحصر در به متشابهاتن و يا نقد مكتب رأى نمود عالوه اينكه ناميدن ىروه مورد نظر بنه مكتنب رأى در شن عصنر
محل بحث است.
نيز اينكه روايات وارده در مذمت تفسير به رأى ،منحصر به اخبار نقل شده او امام صنادق علينهالسنالم نيسنت و در عصنر
حضرت پيامبر صلىاهللعليهوشلنه نيز برخى قرشن را بر طبق شراء خود تفسير منىنمودنند و حضنرت شننان را او اينن كنار مننع
مىفرمود ،چنانچه در روايت اول ىذشت.
نمونهها
اينك به نمونههايى او تفسير به رأى برخى شيات توجه كنيد:
1ن ميزان الحكمه ،ج ،5ص.17
2ن روضه كافى ،ج ،5ص.711
7ن تفسير عياشى ،ج.13 ،1
0ن تفسير عياشى ،ج.13 ،1
7ن همان.
7ن علوم القرشن حكيم ،ص.277
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1ن با توجه به شنچه كه ىفته شد تفاسيرى كه شراء كالمى ،فلسفى ،عرفانى و تجربى خود را بنه وسنيله برخنى شينات
قرشن توجيه مىكنند تفسير به رأى محسوب مىشوند.
فخر راوى براى تضعيف اعتقاد معتزله مىىويد :شيه شريفه ذيل:
«إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ الَ يُؤْمِنُونَ» ،1داللت بر جواو تكليف بنه محنال دارد ،وينرا
در اين شيه امر به ايمان شده در حالى كه با فرض كفر ،ايمان محال است.
هدف راوى او اين تفسير ،او بين بردن عقايد معتزله است .شنان تكليف به مااليطاق را محال مىشمارند.
ناىفته نماند كه در اين شيه ،امر به ايمان نشده و تنها امكان امر به ايمان شخص كافر نفى شدهاست و پيدا است كنه
شيه شريفه در مقام بيان جواو و عدم جواو چنين امرى نيست.
2ن راوى اشعرى است و اشاعره قائل به امكان رؤيت خداوند در قيامت هستند و لذا شيه« :ذَلِكُمُ اللّه رَبَّكُمْ ال الـه االّ
هُوَ خالِقُ كُلِّ شَىءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هو عَلى كُلِّ شَىءٍ وَكيلٌ ال تُدْرِكُهُ االَبْصارُ وَ هو يُدْرِكُ االبْصارُ وَ هُـوَ الَّطيـفُ
الْخَبيرُ» ،2را كه صراحت در نفى رؤيت دارد ،به امكان رؤيت تفسير كردهاند.

7

7ن همچنين برخى او فالسفه كه معاد جسمانى را نپذيرفتهاند ،شيه شريفه:
«اَيَحْسَبُ االنْسانُ اَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرينَ اَنْ نُسَوِّىَ بَنانَهُ» ،0را چنين تفسير كردهاند كه مراد او جسنم،
جسم مادى و عنصرى نيست بلكه مراد هيأتى است كه نفس ابداء مىكند.

7

0ن عرفا نيز او اين شكل تفسير در امان نبودهاند .ابن عربى در تفسير شيه« :مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَـرْزَُُ ال
يَبْغِيانِ» ،7مىىويد :شميختن دو دريا يعنى درياى هيوالى جسمانى كه شنور و تلنخ اسنت و دريناى روح مجنرد كنه
شيرين و ىوارا است و در وجود انسانى با هم مىشميزند.

3

7ن عبده نيز كه ىاهى در تفسير خود به تفسير علمى قرشن پرداختهاست در تفسنير شينه« :وَ لَقَـدْ عَلِمْـتُمُ الَّـذينَ
اعْتَدَوا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئينَ فَجَعَلْناها نَكاالً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوعِظَةً
لِلْمُتَّقينَ» ،5مىىويد :قيافه شنان مسخ نشد بلكه قلبهايشان مسخ ىرديد چنانچه مطابق شيه:
«مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ اَسْفارا ،1»...به االغ تشبيه شدهاند.

14

7ن برخى مفسرين شيه« :وَ اَنْ لَيْسَ لِالنْسانِ اِالَّ ما سَعى» ،11را چنين تفسير كردهاند كه انسان مالك دسنترنج خنود
است .در حاليكه با توجه به سياق شيات ،اعمال نيك و حسنات مورد نظر شيه است نه مشاغل دنيوى و حاصل شنها.

1ن بقره.7 ،
2ن انعام 142 ،و .147
7ن تفسير كبير.
0ن قيامت 7 ،و .0
7ن ر .ك :اسفار اربعه ،ج ،1ص.177
7ن رحمن 11 ،و .24
3ن تفسيرابن عربى ،ج ،2ص.257
5ن بقره 77 ،و .77
1ن جمعه.7 ،
14ن ر .ك :تفسيرالمنار ،ج ،1ص.707
11ن نجم.71 ،
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3ن الهداية والعرفان فى تفسير القرشن بالقرشن در تفسير شيه« :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْـدِيَهُمَا ،1»...منىىويند:
مراد او مرد و ون دود ،كسانى است كه معتاد به دودى شدهاند نه اينكه يك و يا دو بار دودى كردهاند .پس كسىكنه
معتاد به دودى نباشد دست بريده نمىشود چرا كه قطع دست وى موجب ناتوانى او منىباشند و چننين كنارى در
2
صورتى صحيح است كه او اصالح او بهواسطه اعتيادش به دودى ،يأس حاصل شود.
ايشان وجود جن را نمىپذيرفت و با اينكه در شيات سوره جنن ،بنه صنراحت وجنود اينن موجنود منورد تأئيند قنرار
ىرفتهاست ،در شن اظهار ترديد مىكند.
همچنين در مورد سخن ىفتن حضرت عيسى در ىهواره مىىويد :مهد يعنى دوره شمادىى براى ونندىى كنه همنان
كودكى و ومان باو ىشودن وبان است.
وى معجزات حضرت موسى عليهالسالم را سمبوليك و تمثيلى مىداند.
همچنين در تفسير شيه ...«:فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ،7»...مىىويد :مخالفت و اعراض او امنر پينامبر جنايز
0

نيست اما مخالفت برطبق مصلحت منعى نداشته و مشورت محسوب مىشود.
شنچه شورديم بخشى او موارد تفسير به رأى بود كه او عدهاى او مفسران كه بنر طبنق ذائقنه خنود بنه تفسنير قنرشن
پرداخته بودند ،نقل شد.
بنابرشنچه ىفته شد ،هرتفسيرى كه:
1ن مفسر شن را مطابق ذوق خود و به دور او ضوابر تفسيرى شورده باشد.
2ن براى تأييد يا ردّ مذاهب و روشهاى كالمى و تجربى و ساير عقايد او پي تعين شده و بندون مؤيند متنين شورده
شود.
7ن مطابق استحسانات و به دور او برهان عقلى باشد.
0ن براى مفسر يقينى نبوده و خود به شن اطمينان نداشته باشد.
7ن او اشتباه و خطاء مفسر ناشى شده باشد.
7ن مفسر شن را بهعنوان رأى سليم و حق جلوه دهد.
تفسير به رأى مذموم شمرده مىشود.

شبهات
او شنچه بيان شد پاسخ شبهه برخى كه ادعا نمودهاند تفسير عقلى همان تفسير به راى مىباشد ،داده شد.
نيز برخى با استفاده او شيه شريفه« :وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَـبَ إِالَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُواْ فِيهِ ،7»...تفسير عقلنى
را او شن جهت مشروع ندانستهاند كه شيه شريفه پيامبر را مفسر قرشن خوانده و طبعا ننافى اَشنكال تفسنيرى ديگنرى
مىباشد.
در نقد اين شبهه مىتوان ىفت كه اين شيه در پى بيان شأن واالى پيامبر خدا صلىاهللعليهوشلنهدر تفسنير قنرشن منىباشند و
هرىز در بيان نفى ساير شيوهها در تفسير نيست.
1ن مائده.75 ،
2ن الهداية والعرفان فى تفسيرالقرشن ،ج؟؟؟  ،ص ؟؟؟
7ن نور.77 ،
0ن الهداية والعرفان.
7ن نحل.70 ،
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عدهاى نيز به حديث ثقلين پرداختهاند و شن را مانع دخالت عقل در تفسير قنرشن شنمردهانند .اينن شنبهه هنم وارد
نيست چه اينكه اين روايت در بيان قداست شأن معصومين عليهمالسالم در تفسير مىباشند و هرىنز در مقنام نفنى سناير
روشهاى تفسيرى نيست .عالوه اينكه روايات تفسيرىن براى همه شيات قرشننى وجنود نندارد .ىذشنته او اينهنا سناير
روشها با ديدىاه معصومين در تعارض نيست.
جمعى نيز تفسير عقلى را ظنشور پنداشته و اعتماد به ظن را در تفسير جنايز ندانسنتهانند و لنذا معتبرتنرين شنيوه
تفسيرى را ،تفسير نقلى شمردهاند .اين عده به شيات ممنوعيت او ورود ظن و قول غير علمى استناد نمودهاند.
اين شبهه نيز صحيح نيست چرا كه اوالً روايات تفسيرى متواتر بسيار اندكند و غالب روايات خبر واحد منىباشنند و
نهايت اثر خبر واحد ايجاد ظن است ،ثانيا توجه به مدركات عقلى در تفسير قرشن به واسنطه دالئنل موجنود در اينن
بارهاست كه برخى او شنها او نظر ىذشت ،طبعا وقتى دليل معتبرى بر توجه به ظنن در تفسنير قنرشن وجنود داشنته
باشد هر ىونه اظهار نظر ديگرى صرفا اجتهاد در مقابل نص خواهد بود.
عالوه بر شنچه در پاسخ اين شبهات ىفته شد ،روش نقلى خود برداشت عقل معصومين علنيهمالسنالم او شينات قنرشن كنريم
مىباشد .لذا مىتوان ىفت كه روش نقلى كه او شن به روش مأثور يا تفسيرى اثرى نيز تعبير منىشورنند ،صنرفا نقنل
برداشتهاى عقلى معصومين عليهمالسالم مىباشد.
با اين وصف اين روش هرىز مانع بيان يافتههاى ساير انسانها كه در قرشن تدبر و تعقل كردهاند نمىباشد ،مادامى كه
اين يافتهها دچار شفت تفسير به راى مذموم نشده باشد.
برخى نيز ادعا كردهاند كه روايات نهى او تفسير به رأى ،خاص شيات االحكام مىباشد.
اين ادعا نيز برهانى نيست چه اينكه در متن روايات ،عبارت دين اهلل ال يصاب بالعقول ديده شده و اطنالق شن هنر
نوع برداشت عقلى مخالف با استاندادهاى تفسيرى او هر شيهاى را شامل مىشود.

حروف مقطعه
در شغاو  21سوره او قرشن مجموعا  35حرف ديده مىشود كه با تقطيع و با اسم هر حرف خوانده مىشوند.
اين حروف او نظر تعداد حروف پنج دستهاند.
دسته اول تنها يك حرف دارند و شنها عبارتند او :ص در سوره صاد ،ق در سوره قاف ،ن در سوره قلم.
دسته دوم دو حرف دارند و شنها عبارتند او :حم در سورههاى غافر ،فصلت ،وخرف ،دخنان ،جاثينه و احقناف ،طنه در
سوره طه ،طس در سوره نمل ،يس در سوره يس.
دسته سوم سه حرف دارند و شنها عبارتند او :الم در سورههاى بقره ،شل عمران ،عنكبوت ،روم ،لقمان و سجده ،النر در
سورههاى يونس ،هود ،يوسف ،ابراهيم و حجر ،طسم در سورههاى شعراء و قصص.
دسته چهارم چهار حرف دارند و شنها عبارتند او :المص در سوره اعراف ،المر در سوره رعد.
دسته پنجم پنج حرف دارند و شنها عبارتند او :كهيعص در سوره مريم ،حمعسق در سوره شورى.

چند نكته
1ن حروف مقطعه مختص قرشن كريم است و در ساير كتب شسمانى ديده نمىشود.
2ن در شغاو و يا متن سورههائى كه حروف مقطعه دارند سخن او وحى و نبوت به ميان شمدهاست.
7ن در  20مورد او  21موردى كه حروف مقطعه بر سورههاى قرشن وارد شده بعد او اين حنروف ،اشناره بنه عظمنت
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قرشن شدهاست مانند سوره بقره ،هود ،نمل ،لقمان و اعراف.
0ن بيست و ش سوره او سوره هائى كه با حروف مقطعه شروع مىشوند مكى هسنتند و اولنين شنهنا سنوره قلنم و
شخرين شنها سوره عنكبوت بنابر ترتيب نزول است و تنها سه سوره او سوره هنائى كنه حنروف مقطعنه دارنند مندنى
1
مىباشند و شنها به ترتيب نزول عبارتند او بقره ،شل عمران و رعد.
7ن اين حروف در پنج بناء يعنى يك حرفى ،دو حرفى ،سه حرفى ،چهار حرفى ،پنج حرفى مىباشند و تمام كلمنات
عرب او اين پنج حالت خارج نيست.
7ن اين حروف با حذف مكررات ،چهارده حرف مىشوند و عباتند او:
(ان حن رن سن صن طن عن قن كن لن من نن هن ى) و اين چهارده حرف دقيقا نصف حروف الفباى عربى است.
3ن تقريبا نصف حروف مهموسه ،مجهوره ،مشدده ،رخوه ،مطبقه ،منفتحنه ،مسنتعليه ،مسنتفله ،مصنمته در حنروف
مقطعه ديده مىشوند.
5ن كنار هم ىذاشتن اين حروف ،جمالت ويبايى را ايجاد مىكند ،او جمله:
نصٌ حكيمٌ قاطع له سرٌّ ،يا صراط علىّ حقٌ نمسكه.

حروف مقطعه نزد مفسرين
شراء و نظريات مفسرين پيرامون حروف مقطعه در تفاسير مختلف شيعه و اهل سنت بالغ بر بيست نظرينه اسنت .منا
شنها را بصورت موجز و مختصر بيان مىكنيم.
1ن اين حروف او متشابهات قرشن است و علم شن بر هيچكس ششكار نيست.
2ن حروف مقطعه رمووى بين خداوند و پيامبر مىباشند و هيچ كس را ياراى فهم شنها نيست چه اىر فهم شنها امكان
مىداشت بصورت رمز بيان نمىىشت.
7ن هر حرفى او حروف مقطعه اشاره به اسمى او اسماء خداوند دارد .مثالً كهيعص اشارهاست به كريم ،هادى ،حكيم،
عليم ،صادق و مثالً الم اشاره به حرف اول در سه اسم :اللّه ،لطيف ،محسن مىباشد.
0ن تركيب هر بخ او حروف اشاره به اسماء الهى مىنمايد ،مانند :الر ،حم ،ن ،اشاره به اسم رحمن مىنمايد.
7ن كلمات فواتح سور ،اسم اعظم خداوند مىباشند و مىتوان او چين شنها به نحوى اسم اعظنم خداونند را بدسنت
شورد .او ابن عباس نقل شدهاست كه الم اسم اعظم خداست .روايتى نيز ابوبصير او امام صادق عليهالسنالمنقنل كنردهاسنت
كه حضرت فرمود :الم هو حرف من حروف اسم اهلل االعظم.

2

الم ،حرفى او حروف اسم اعظم خداست.

7ن هر كدام او فواتح سور معناى جملهاى ويگه است ،مانند :الر به معناى انا اللّه ارى من خدائى هستم كه مىبينم ،يا انا
اللّه اعلم من خدايى هستم كه مىدانم ،مىباشد.
3ن فواتح سور ،اسم سورهها است ،مثالً اسم سوره بقره الم است.
5ن فواتح سورهها ،اسماء مختلفى براى قرشن مىباشند ،يعنى يكى او اسماء قرشن مثالً الم است.
1ن فواتح سور ،سوىندهاى شغاو سوره مىباشند كه خداوند بدشنهاقسم ياد فرمودهاست.
1ن برخى سوره رعد را مدنى و بعضى شن را مكى مىدانند ،بنابر مشهور اين سوره مكى است ولى بنابر اخبارى كه او قول عكرمه او اسنحق
بن ابى الحسن و نيز هشام او قتاده نقل شدهاست ،مدنى مىباشد.
2ن الميزان ،ج ،15ص.17
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14ن هر حرفى اشاره به مدتى و ومان مشخصى دارد و بر طبنق محاسنبات ابجند شجنال و اعمنار قنومى را مشنخص
مىساود .مثالً الم يعنى  ،31المص يعنى  ،171الر يعنى  ،271المر يعنى .231
11ن اين حروف به حساب ابجد اشاره به مدت بقاى امت اسالمى است.
12ن خداوند با اين حروف همانند ساير شيات قرشن تحدى كردهاست.
17ن حروف مقطعه عالمت پايان يافتن سوره قبل و شغاو سوره بعد است.
10ن اين حروف خالصه اجمالى پيام سوره است.
17ن حروف مقطعه بجز سه مورد بر سور مكى شمدهاست و به معناى هشدار باش به كفنار و مشنركين منىباشند تنا
هنگام قرائت سوره ساكت شوند و حروف مقطعه تنها در ابتنداى سنه سنوره مندنى (بقنره ،شل عمنران ،رعند) دينده
مىشوند و شن به خاطر وجود شياتى در شنها پيرامون اهل كتاب است.
17ن حروف مقطعه براى جلب توجه پيامبر شمدهاست ،جبرئيل با ابالغ اين حروف ذهن پيامبر را او مشغوليات ديگنر
باو مىداشت و متمركز وحى مىنمود.
13ن حروف مقطعه ،مجرد اسماء اصوات هستند و معناى مشخص ندارند.
15ن حروف مقطعه ،اشاره به اين مطلب است كه قرشنى كنه شنما او شوردن شن عاجزيند او حنروف معمنولى بوجنود
1
شمدهاست .اين نظريه او روايتى به نقل او امام عسكرى عليهالسالم اخذ شدهاست.
11ن اين حروف نام اختصارى كسانى او صحابه است كه شن سوره نزد شنان بودهاست.
24ن هر سورهاى كه حروف مقطعه دارد نشان مىدهد كه او شن حروف در شن سوره بيشتر او ساير سورههنا اسنتفاده
شدهاست بر اساس تحقياتى كه در اين ومينه با استفاده او رايانه صورت ىرفتهاست مثالً تعداد حنروف قـ در سنوره
ق نسبت به ساير سورهها با توجه به حجم سوره بيشتر است .و همين طور تعداد حرف ص در سنوره ص نسنبت بنه
ساير سورهها با توجه به حجم شن سوره بيشتر است .و يا او پنج حرف كهيعص در سوره مريم بيشتر او هنر سنورهاى
ديگر استفاده شدهاست و...
عالوه اينكه حروف مقطعهى يك شكل كه در شغاو چند سوره شمدهاند ،مانند :الم كه در شغاو ش سنوره شمندهاسنت
تعداد شن حروف در تمام ش سوره بيشتر او ساير سورهها مىباشد و همين طور حروف مقطعه ديگر.
اين رأى رشاد خليفه است ،برخى محققان رأى او را مورد بررسنى جندى قنرار دادنند و بنه منوارد نقنض عديندهاى
برخوردند او جمله:
حرف ق بيشترين تعداد را در سوره ق ندارد ،بلكه حرف ق در سورههاى شمس ،قيامت ،فلق بيشتر او سوره ق تكرار
شدهاست.
يا حروف طه در سورههاى حج ،نور ،فتح ،مجادله و توبه بيشتر شمدهاست.
نيز در سوره يس دو حرف ى و س كمترين تكرار را دارند.
همچنين حرف ن در سوره حجر بيشتر او سوره ن و القلم شمدهاست.
نقد آراء
در ميان تفاسير مختلفى كه براى حروف مقطعه ذكر شدهاست ،اولين و دومين تفسير ذكر شنده وجينهتنر بنه نظنر
مىرسد.
غير او شنچه ىفته شد ،برخى حروف مقطعه را دستمايهاى براى بيان سليقههاى شخصى پنداشته و به فراخنور حنال

1ن الميزان ،ج ،15ص.13
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خود ذائقه خوي را مطرح كردهاند.
مثالً محمد بن كعب قرظى ىفتهاست :المص يعنى اللّه ،رحمن ،صمد.
ضحاك نيز ىفتهاست :يعنى انا اللّه الصادق ،و نيز ىفتهاند :المص يعنى المصور.
در مورد كهيعص سعيد بن جبير او ابن عباس شوردهاست كه كاف يعنى كريم ،هاء يعنى هنادى ،يناء يعننى حكنيم،
عين يعنى عليم ،و ص يعنى صادق.
هم او او ابن عباس شوردهاست كه :كاف او ملك ،هاء او اللّه ،ياو عين او عزيز ،صاد او مصور مىباشد .محمد بنن كعنب
عين همين مطلب را نقل كرده ولى ىفتهاست صاد او صمد مىباشد.
سعيد بن منصور و ابن مردويه نيز او ابن عباس شوردهاند :كاف يعنى كبير ،هاء يعنى هنادى ،يناء يعننى امنين ،عنين
يعنى عزيز ،صاد يعنى صادق.
ابن مردويه او طريق كلبى شوردهاست :كاف كافى ،هاء هادى ،عين عالم ،صاد صادق است.
يوسف بن عطيه نيز او كلبى شوردهاست :اين حروف به ترتيب عبارتند او :كاف ،هاد ،امين ،عالم ،صادق.
ابن ابى حاتم او عكرمه شوردهاست اين حروف عبارتند او :كبير ،هادى ،علىّ ،امين ،صادق.
مجموعه كهيعص اسم خداست چنانچه او ربيع بن انس نقل شدهاست كه ىفتهاست اى كهيعص مرا بنبخ  .و ...در
مورد صاد نيز ىفته شدهاست كه :اين حرف به معناى صدق اللّه است ،نيز ىفتهاند :اين حرف سوىند به صمد صنانع
صادق است .برخى هم ىفتهاند :ص امر است و معناى شن اين است كه :اى محمد( صلىاهللعليهوشله) كارت را بر قرشن عرضنه
كن .نيز ىفتهاند :ص يعنى در قرشن نظر كن .برخى هم ىفتهاند :ص نام دريائى است كه عرش خدا بر شن است يا نام
دريايى است كه مردىان در شن ونده مىشوند .نيز ىفتهاند :صاد يعنى صادَ محمد قلوب العباد ،پيامبر قلب بنندىان را
شكار كرد.

در مورد ن نيز ىفتهاند ماهى بزرىى است كه يونس پيامبر را بلعيد .برخى ىفتهاند :اولين مخلوق خدا عبارت بنود او
1
قلم و ماهى ،برخى شن را لوح محفوظ ،دوات ،مداد و قلم ىفتهاند ،نيز شن را اسم پيامبر اسالم دانستهاند.

حروف مقطعه نزد مستشرقين
برخى مستشرقان با بيان ديدىاههاى خيالى و احيانا ذوقى به تفسير حروف مقطعه پرداختهاند .شنان بنه خنوبى درك
كردهاند كه رمزى بودن اين حروف ،ومينهاى مناسب است تا بتوانند به پندار خنود غينر الهنى بنودن قنرشن را ثابنت
كنند.
در اين بخ او بحث نظر برخى او مستشرقان مطرح و نقد مىشود.

نظريه پرفسور نولدكه
او ديدىاههاى عجيب خاورشناسان در باره حروف مقطعه ،ديدىاه نولدكه مىباشد اىر چه خود وى پنس او پينداي
ديدىاه لوث او اين نظريه دست برداشت ،اما شاىردان او همانند بوهل ،شوالى و هرشفلد بر اين نظريه باقى ماندند.
نولدكه در كتاب پر حجم خوي (تاريخ قرشن) ادعا نمود هر كدام او اين حروف كه در شغاو سورهها شمدهاست ،اشناره
به نامهاى صحابه دارند .ويرا او ىمان مىبرد اين حروف رمز مصاحف صحابهاى است كه اين سورهها او شنها استنساخ
شدهاند.
2

بنابراين ادعا كرد كه م عالمت مغيره ،ص عالمت حفصه ،ر عالمت وبينر ،ك عالمنت ابنوبكر ،ه ابنوهريره ،ن عالمنت
1ن ر .ك :االتقان ،ج ،7ص.27
2ن رويكرد خاورشناسان به قرشن ،ص.134
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عثمان ،ط عالمت طلحه ،س عالمت سعد بن ابى وقاص ،ح عالمت حذيفه ،ع عالمت عمر يا على عليهالسنالم يا ابن عباس
يا عايشه و ق عالمت قاسم ابن ربيعه است.
نقد نظريه نولدكه
اين نظريه چنان سست است كه قابليت نقد را او دست دادهاست ،اما بنراى شن دسنته او خواننندىانى كنه اطالعنات
تاريخى شنان كم است ،مىتوان ىفت:
1ن هيچ سندى دال بر اين نظريه وجود ندارد .نولدكه اين ادعاى عجيب را با تكيه بر ذائقه خود بيان نمودهاست.
2ن چگونه در مصحف ابوهريره سوره طه كه او سورههاى مكى است ،وجود داشته ،در حاليكه ابوهريره در سال هفتم
هجرى ايمان شورده.
1
7ن قاسم بن ربيعه ،مغيره ،سعد بن ابى وقاص در هيچ كدام او مسانيد تاريخى او دارندىان مصحف نيستند.
0ن در اين نظريه براى حروف ل ،ى ،الف صاحبان مصاحفىذكر نشدهاست .سستى اين نظريه ومانى ششكار مىشنود
كه به تاريخ جمع قرشن و جايگاه اين كتاب مقدس در نزد مسلمانان توجه شود .چنانچه بالشر او لوث و بالئر چننين
شوردهاست:
غير قابل درك است كه ىردشورندىان مصناحف حنروف مقطعنى را كنه منىدانسنتند حنروف اول اسنامى برخنى او
2
معاصرانشان مىباشد ،در نسخه مصحف حف كرده باشند.
7ن چگونه ويد بن ثابت با علم به اينكه اين حروف او قرشن نيستند دست به چنين كارى ودهاست؟!
7ن چگونه مسلمانان متعصبى كه شاهد نزول وحى بودند و حرف به حرف قرشن را با ىوش جان شنيده و بر صنحيفه
قلبشان نوشته بودند و حاضر بودند براى اختالف كوچكى در قرائت برخى كلمات و يا كم يا وياد كردن ينك حنرف،
در برابر هم دست به شمشير برند ،در مقابل اين افزاي ششكار به نص قرشنى سكوت كردهاند؟!
7ن اين نظريه مخالف اجماع همه مسلمانان است كه معتقدند :قرشن كنونى بدون هيچ كم و كاست ،همان اسنت كنه
او جهت لف و معنا بر قلب پيامبر صلىاهللعليهوشله ناول شدهاست.
3ن تاريخ صدر اسالم به تواتر نقل مىكند كه قرشن كريم در منزل پينامبر و ننزد بسنيارى او صنحابه موجنود بنوده و
امكان هر ىونه كم و كاست شن وجود نداشتهاست.

نظريه لوث و بوئر
يكى ديگر او ديدىاههاى خاورشناسان در باره حروف مقطعه ،ديدىاه منريس سنيل« ،لنوث» و «بنوئر» اسنت ،شننان
معتقدند كه هر كدام او اين حروف اشاراتى رمز ىونه به محتواى سورهها دارند .لوث معتقد است كه اين حروف تنهنا
در اواخر دوران مكى و اوائل دوران مدنى و هم ومان با مجاورت پيامبر با يهوديان پديد شمندهاسنت .لنوث منىىويند
طس اشاره به طور و سينا دارد ،ويرا در اين سورهها به داستان حضرت موسى عليهالسالمپرداخته شدهاست.
بعداو لوث «هانس بوئر» ديدىاهى مشابه وى داد .او معتقد بود كه اين حروف به برخنى الفناظ و معنانى موجنود در
سورهها اشاره دارد ،چنان كه يس اشاره به فعل يسعى در شيه« :وَ جَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ
اتَّبِعُواالْمُرْسَلِينَ» 7و ص اشاره به صافنات در شينه «اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَـادُ» 1و همچننين ق بنه
1ن ر .ك :المصاحف ،سجستانى ،تصحيح شرتور جفرى ،ص 74تا 73؛ االتقان فى علنوم القنرشن ،ج ،1ص 170تنا 174؛ البرهنان فنى علنوم
القرشن ،ج ،1ص 201تا .207
2ن در شستانه قرشن ،رژى بالشر ،ترجمه دكتر راميار ،ص.134
7ن يس.24 ،
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كلمه قرينه در شيه «وَ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَىَّ عَتِيدٌ» ،2اشاره دارد.

7

نقد نظريه لوث و بوئر
شنچه پيرامون نقد اين نظريه مىتوان ىفت اين است كه:
1ن اين نظريه هيچ توجيه عقالنى ندارد ،اشاره يس بر فعل يسعى و ...به هذيان نزديكتر است تا يك نظريه علمى.
2ن اينكه ىفته شده تأثير پذيرى او يهود موجب شمدن اين حروف در قرشن شندهاسنت ،نينز خيلنى وقيحاننه و عنوام
فريبانه است چه اينكه او امثال اين مستشرقان بعيد به نظر مىرسد كه ندانند اين حروف اختصاص به قرشن داشته و
در كتابهاى شسمانى پيشين سابقهاى نداشتهاست.
و نيز بعيد به نظر مىرسد كه اينان ندانند  27سوره او  21سوره داراى حروف مقطعه ،مكى هسنتند .چگوننه پينامبر
اسالم قبل او شمدن به مدينه ،در مكه شنها را او يهوديان اقتباس كردهاست؟
7ن ناظر بودن حروف مقطعه با محتواى سورهها نيز به هيچ وجه كليت نداشته و در تمامى موارد صادق نيست.

نظريه گوسنس در باره حروف مقطعه
ىوسنس نيز يكى او خاورشناسان است ،معتقد است كه اين حروف اشاره به نامهاى مهجور سورهها دارند .چنان كنه
ق يعنى سوره ق و ن يعنى سوره نون يا ذوالنون .وى مجموعه سورههاى الر را الرسل و سورههاى داراى الم را المثل
مىنامد .او همچنين مىىويد برخى او اسامى سورهها در طول ومان ،حروف خود را او دست داده و تنهنا تعندادى او
شنها باقى ماندهاست .به عنوان مثال او معتقد است كه يس دو حرف باقى مانده او الياس يا الياسنين و ص حنرف بنه
0
جا مانده او صافات است.
نقد و بررسى نظريه گوسنس
در نقد اين نظريه مىتوان به نكات ذيل اشاره نمود:
1ن اين نظريه فرضيهاى منطبق بر حدس است و هيچ منبعى ندارد.
2ن شواهد روائى و تاريخى فراوانى بر اين مطلب داللت دارند كه اسامى موجود در صدر اسالم شهرت داشتهاند.
7ن نظريه ىوسنس مستلزم تحريف به نقيصه قرشن است .اين ادعا به اجماع امت اسالم باطل بوده و بى ترديد چيزى
او قرشن كاسته نشدهاست .اين موضوعن در جاى خود مورد بحث قرار خواهد ىرفت.

نظريه جيمز بالمى
در سال 1137م جيمز بالمى قاعده منحصر به فردى را براى كشف معناى حروف مقطعه ارائه نمود .وى بر اين بناور
بود كه تمامى اين حروف به نوعى مخفف بسمله هستند و پيامبر صلىاهللعليهوشلنه يا كاتبان وحى براى مخفف نمودن بسمله
اين رموو را اختراع نمودهاند .او ديدىاه را چنين بيان مىكند كه حروف مقطعه الم ،المر ،الر ،حنم و ن اشناره بنه
الرحمن و الرحيم در بسمله دارند و ساير حروف نيز تنها با تغيير يكى او حرفهايشان به بسمله اشاره خواهند داشت.
نقد نظريه جيمز بالمى
1ن ص.71 ،
2ن ق.27 ،
7ن رويكرد خاورشناسان به قرشن ،ص.152
0ن همان ،ص.150
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1ن بالمى هيچ دليل و مدركى براى اثبات اين مدعا اقامه نكردهاست .اين نظريه جز پندارى بنى ماينه چينزى ديگنر
نيست.
2ن كتابت بسمله در شغاو اين  21سوره ،ىوياى اين است كه اين حروف بسمله نيست.
7ن اين نظريه در پى اين است كه حتى المقدور بخشى او قرشن را بشرى تلقى كند تا در ىام بعد موقعينت قنرشن در
حد ساير كتب شسمانى فعلى تقليل يابد .ادعائى باطل كه مستشرقان قرنهاست همواره او راههاى مختلنف بنه دنبنال
شن بودهاند.

نظريه بالشر در مورد حروف مقطعه
بالشر در كتاب در شستانه قنرشن در بناره حنروف مقطعنه بعند او بينان نظرينه عجينب پرفسنور نولدكنه و بعضنى او
مستشرقان ديگر مىىويد :در ميان اين نظريات ،شنچه را مىتوان مورد پشتيبانى قرار داد اين اسنت كنه اينن فنواتح
معموالً تلخيص يك جمله دعايى و يا يك نوع مناجات است و بقيه حرف و حديثها در بناره ى اينن حنروف بناوى
1
كردن با معانى است.

كاوش محققان در باره حروف مقطعه
هر كدام او محققان علوم قرشنى در ومينه حروف مقطعه به بحث و كاوش پرداخته و در شثار خود فصلى را اختصناص
به اين موضوع دادهاند .در اينجا اشارهاى به برخى شثار شنان خواهيم داشت.
1ن بدرالدين محمد بن عبداللّه وركشى (م310ق) ،مؤلف كتاب البرهان فى علوم القرشن ،نوع هفتم كتاب خنود را بنه
«فى اسرار الفواتح والسور» اختصاص دادهاست.
2ن شيت اللّه محمد هادى معرفت مؤلف كتاب التمهيد فى علوم القرشن بابى را با عنوان «الحروف المقطعه فنى اوائنل
السور» شغاو كرده و شراء مختلف را نقل كرده و رأى مختار خود را نيز در بخشى او اين باب شوردهاست.
7ن جالل الدين عبدالرحمن سيوطى مؤلف كتاب االتقان فى علوم القرشن ،در جلد سوم كتاب خود در ننوع محكنم و
متشابه (نوع  )07به بحث و بررسى اين موضوع پرداختهاست.
0ن مرحوم طبرسى مفسر قرن پنجم مؤلف تفسير ىرانقدر مجمع البيان در جلد اول در تفسير سنوره بقنره در منورد
حروف مقطعه قرشن ياوده قول نقل كردهاست.
7ن عالمه سيد محمد حسين طباطبائى مفسر معاصر و مؤلف تفسير الميزان در تفسير سوره شورى نظرات محققنان
را بيان كردهاست.
7ن دكتر سيد محمد باقر حجتى ،مؤلف كتاب پگوهشى در تاريخ قرشن كريم ،فصلى را با عنوان «فواتح سور و حنروف
مقطعه قرشن» شورده و در شن شراء و نظريات محققان اسالمى و مستشرقين را بيان كردهاست.
3ن على حجتى كرمانى مؤلف كتاب «درشمدى بر تاريخ و علوم قرشن» بخشى او كتاب خنود را بنه «اَشنكال مختلنف
كالم اللّه در مطلع سورهها و فواتح سور» اختصاص دادهاست.

1ن در شستانه قرشن ،رژى بالشر ،مترجم دكتر راميار ،ص.131
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ظواهر آيات
شيا ظواهر قرشن يعنى شنچه عرف او شيات قرشنى مىفهمد ،معناى نفس االمرى قرشن بوده و همان مقصود خدا اسنت و
مىتواند مورد استناد قرار ىيرد ،يا نه؟
به بيان ديگر در مباحث اصول فقه ،اين بحث مطرح مىشود كه شيا ظواهر الفاظ و عبارات قرشن مطابق وضنع لغنوى
بر مفاهيم خود داللت دارند يا نه؟
قطعا در صورت داللت و حجيت ،عمل بر طبق ظواهر جايز مىشود و در غير اين صورت جايز نيست .در اين صنورت
بايستى معانى بطنى قرشن را بدست شورد يا قرشن را بعنوان اصل و اساس دانست و به ظواهر شن عمل ننمود.
ممكن است كسى سؤال كند كه شيا اساسا مىشود ظواهر كتاب حجت نباشد؟
در پاسخ اين سؤال بايد ىفت كه چه بسا متكلم عباراتى را بيان كند و ظاهر كالم را اراده نكند و حتى خنالف شن
را اراده كرده باشد و يا سخنى را براى جمعى مطرح كند و تنها همان دسته توان درك شن مطلب داشته باشند.
فايده اين بحث اين است كه اىر ىفتيم ظواهر قرشن كريم حجت است ،شيات قنرشن منىتواننند در مباحنث مربوطنه
مورد استناد قرار ىيرند و بهرهىيرى او شن شيات منحصر به تالوت و نگهدارى نخواهد بود.
در اين صورت شارع مقدس مىتواند بر اساس ظواهر كتاب و سنت بر علينه مكلّفنى كنه مطنابق شنهنا عمنل نكنرده
احتجاج نمايد و نيز انسان هم قادر خواهد بود بر طبق همان ظواهر ،خود را معذور بشمارد.
پس هدف بحث او ظواهر ،شناخت مراد و مقصود خداوند او واژهها و عبارات قرشن است.
قبل او ورود به بحث تذكر اين نكته الوم است كه عمل و حتى اعتقاد به برخى او ظواهر قرشن كريم بواسطه داليل و
قرائن واضح و مسلم صحيح نيست .مثالً در شياتى كه متشابه هستند و تشابه شنها برطرف نمىشود عمل به ظاهر شنها
صحيح نيست.
مانند شيات ذيل كه براى خدا اعضا و جوارح مادى بيان كردهاند.
«وَ جاءِ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّا صَفّا».

1

در روو قيامت پروردىار تو و فرشتگان پشت سر هم مىشيند.

«...بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتَانِ».

2

دست خداوند باو است.

در اين شيات اعتقاد به ظواهر شنها ممكن نيست .پس بايستى او ظواهر اين قبيل شيات اعراض كرد و شنها را به معنانى
ديگرى حمل كرد ،مثالً بگوئيم مراد او شمدن خداوند شمدن امر و حكم اوست و مراد او دست خداوند دست قندرت و
انفاق و رووى دادن اوست .و يا اينكه بگوئيم معناى اصلى اين قبيل شيات روشن نيست.
نيز ظواهرى كه بوسيله شيات قرشن يا اخبار و احاديث تخصيص خوردهاند يا مقيد شدهاند و يا نسخ ىرديندهانند ،نينز
قابل عمل نيستند.

حجيت ظواهر
1

7

در مورد حجيت ظواهر كتاب دو قول عمده وجود دارد .بر طبق يك قول او اين دو ،كه به اخباريين منسوب اسنت،
1ن فجر.22 ،
2ن مائده.70 ،
7ن البته برخى چون مرحوم ميرواى قمى در كتاب ووين «قوانين االصول» ظاهر لف را تنها نسبت به كسانى كه مورد خطاب متكلم
بودهاند ،حجت مىداند.
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ظواهر كتاب حجت نيست .شنان بر اين ادعاى خود به دالئلى استناد جستهاند كه خواهد شمد .اما قول مشهور علمناء،
حجيت ظواهر كتاب مقدس مىباشد.
دالئلى كه مىتوان بر حجيت ظواهر قرشن اقامه كرد عبارتند او:
1ن قرشن مجيد كتاب هدايت عموم مردم است ،چنانكه خدايتعالى مىفرمايد« :شَهْرُ رِمَضانَ الَّذى اُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنّاسِ ،2»...او طرف ديگر قرشن مردم را به تدبّر در خوي

فرا خواننده و منىفرمايند«:كِتـابٌ اَنْزَلْنـاهُ اِلَيْـكَ

مُبارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ اُولُواااللْبابِ»« ،7اَفَال يَتَدَبَّرُونَ القُرْشنَ اَمْ عَلى قُلُوبٍ اَقْفالُها».

0

او سوى ديگر خداوند مىىويد :قرشن را براى درس ىرفتن شسان ىردانيديم،
«وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» ،7طبعا اىر كالم وحيانى بنراى منردم قاينل فهنم نباشند ،ننه موجنب
هدايت ميشود و نه قابل تدبر و نه شسان شدن شن فائدهاى دارد.
2ن قرشن كريم ،بارها ادعاى تحدّى كرده و مخاطبان را به مباروه طلبيده كه اىر مىتوانند مثنل شن را بياورنند ،منث ً
ال
فرموده«:وَ اِنْ كُنْتُمْ فى رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ،7»...و مباروهطلبى ومانى معنى دارد كنه
قرشن كريم قابل فهم براى مردم باشد واال تحدى معنى ندارد.
7ن پيامبر صلىاهللعليهوشله قرشن كريم را به عنوان يك مرجع معرفى نموده و در حديث متنواتر ثقلنين ،تمسنك بنه قنرشن و
عترت را توصيه كرده و مىدانيم تمسك به قرشن كريم وقتى معنى پيدا مىكند كنه ظنواهر شن حجنت باشند و اىنر
ىفته شود :ظاهر شيات حجت نيست ،و ما فقر وقتى مىتوانيم به شياتى او قرشن كريم تمسك كنيم كنه عتنرت شن را
معنى كند ،ىوئيم:اين تمسك به عترت است نه تمسك به قرشن ،او سوى ديگر با سلب حجيت او ظواهر قرشن كنريم،
اعتبار و حجيت سنت نيز او بين مىرود ،ويرا حجيت قول معصوم عليهمالسالم به حجيت قرشن بر مىىردد و سنت تفسنير
كتاب محسوب مىشود.
0ن ائمه عليهمالسالم قرشن كريم را معيار تشخيص صحت و سقم روايات قرار داده و فرمودهاند :هر وقت سخنى را او جاننب
3
ما شنيديد شن را به قرشن عرضه كنيد ،اىر با شن مطابق و موافق بود اخذ كنيد و اال شن را طرد نمائيد.
اين ارجاع مىرساند كه ظاهر شيات قرشن كريم براى مردم قابل فهم و حجت است.
7ن ائمه عليهمالسالم بارها به ظاهر كتاب استناد كردهاند و هنگامى كه او حكمى مورد سؤال قرار مىىرفتنند بنه شينات شن
استشهاد مىكردند ،مثال وراره او امام باقر عليهالسالمپرسيد :چرا بايد قسمتى او سر را مسنح كننيم ننه تمنام شن را؟ امنام
عليهالسنالم فرمود :لمكان الباء 5،يعنى حرف باء در وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ 1مىفهماند كه بايد قسمتى او سر را مسنح كنرد
 1ن اخباريين ىروهى او علماء شيعه بودند كه تنها به اخبار و احاديث توجه داشتند و براى عقل در فقه اروشى قائل نيستند و قرشن كريم را
بواسطه عموميت شيات شن و نيز به علل ديگر بدون توجه به روايات قابل استناد نمىدانستند ،اين شيوه تفكر با تالشها و كوششهاى
انديشمندان و محقان ديگر دوامى نياورد و در انزوا قرار ىرفت.
2ن بقره.157 ،
7ن ص.21 ،
0ن محمد صلىاهللعليهوشله.20 ،
7ن قمر 13 ،و .22
7ن بقره.27 ،
3ن ر .ك :وسائل الشيعه ،ج ،23ص.12
5ن اصول كافى ،ج ،7ص.74
1ن مائده.7 ،
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نه تمام شن را.
در نهايت الوم به ذكر است كه نمىتوان كسى را او عمل نمودن به ظواهر الفاظ باوداشت ويرا سنيره و روش عنرف و
عقال در همه جا و هر ومان ،عمل به ظاهر است و در ظهور قرشن كريم نيز بايد او همان روش عرفى و عقلنى پينروى
نموده مگر در موردى كه دليل قطعى و ىواه روشنى ،ما را او ظاهر سخن منصرف ساود.

عدم حجيت
برخى كه در پى بحث و بررسى حجيت ظواهر كتاب بودهاند دالئلى دال بر عدم حجيت ظواهر را به منكران حجينت
ظواهرنسبت دادهاند .در اينكه چه كسانى به اين دالئل استناد كردهاند و حجيت ظواهر را نپذيرفتهاند ،منبع روشننى
مشاهده نمىشود .اين ادله عبارتند او:
1ن قرشن كتاب خداست ،و نبايد چنين انتظار داشت كه اين كالم هم سنخ كالم بشنرى بنوده و هنر شنچنه در كنالم
بشرى ىفتنى است در مورد قرشن هم ىفته شود.
الفاظ و عبارات اين كتاب معناى بلندى دارند ،عجائب قرشن هيچ موقع تمام نمىشود و تكرارش موجب كهنگى و ينا
ناراحتى سامعه نمىىردد و هر قدر شن را بخوانند يا بشنوند كهنه نمىشود ،بلكه باو روح پرورتنر بنوده و شنيريني
1
دلپذيرتر مىىردد.
پاسخ اين شبهه اين است كه ادعاى ما اين نبود كه همه انسانها هر چه را كه در اين كتاب مقدس است ،منىفهمنند
و بلنداى معانى شن را درك مىكنند .بى ترديد فهم وحى پيشنياوهائى دارد كه هر متدبرى بى نياو او شنها نيست.
به بيان ديگر اينكه قرشن كريم معانى بس عميق و ژرف دارد ،نه تنها موجب عدم تمسك نمنىشنود بلكنه انگينزهاى
قوى ايجاد مىكند كه هر كس به فراخور توان خود قطرهاى او اين اقيانوس بيكران را بچشد و به همان انداوه او اينن
مبدأ فيض سيراب ىردد.
عالوه اينكه هر چند قرشن كالم وحيانى و داراى معانى بس ژرف و عميق است اما چون مخاطب قرشن بشنر اسنت او
نظر داللت ظاهرى همسنخ كالم بشرى است و قواعد كالم بشرى در مورد شن جارى مىشود.
2ن مخاطب قرشن كريم فقر ائمه عليهمالسالم هستند و تنها شنان قرشن را مىفهمند و ديگران بايد به شننان رجنوع نماينند،
پس تفسير اين كتاب شسمانى خاص ائمه طاهرين عليهمالسالم و مخاطبان اوليه قرشن اسنت :انمـا يعـرف القـرآن مـن
خوطب به.

2

شعيب بن انس نقل كردهاست كه امام صادق عليهالسالم به ابوحنيفنه فرمودنند :شينا تنو فقينه اهنل عراقنى؟ ىفنت :شرى،
فرمودند :كتاب خدا را شن چنان كه شايستهاسنت منىشناسنى و ناسنخ و منسنوخ شن را منىداننى؟ واى بنه حالنت
ابوحنيفه دان بزرىى را ادعا نمودى ،دانشى كه خداوند شن را قرار نداده مگر در نزد افراد خاصى و كسانى كه قنرشن
7
بر شنان ناول شدهاست و شنان ىروهى او خاندان پيامبر صلىاهللعليهوشلهاند و ...و تو يك حرف او قرشن را نمىفهمى.
0
شبيه همين ىفتگو را ويد شحام نيز نقل كردهاست.
در پاسخ اين شبهه مىتوان ىفت كه مراد او دان قرشن در اين روايات ،فهم ظاهر نيست بلكه مراد تفسنير و تأوينل،
ظاهر و باطن ،ناسخ و منسوخ ،مخصص و مقيد قرشن و ...است كه البته همه اين دانشها نزد كسى نيسنت مگنر ائمنه
طاهرين .عليهمالسالم
1ن ر .ك :نهجالبالغه ،خطبه.15
2ن روضه كافى ،ج ،5ص.711
7ن ر .ك :وسائل الشيعه ،ج ،23ص.03
0ن وسائل الشيعه ،ج ،23ص.157
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عالوه اينكه قرشن هر چند بر مخاطبين خاص ناول شدهاست ،اما مخاطب شن ،تمام شحاد مسلمين بودهاسنت و همنه
مسلمانان او صحابه و تابعان هدف محسوب مىشوند.
ىذشته او اين قرشن براى هدايت انسانها ناول ىشتهاست معجزه باقيه شخرين پيامبر خدا ،تا روو قيامنت اسنت .حنال
مگر مىتوان فرض نمود كه اين معجزه باقيه غير قابل استفاده براى خاليق تشنه هدايت باشد.
7ن قرشن معانى بس عظيمى دارد و درك شن مفاهيم براى انسان عادى ممكن نيست ،عقل او توان درك معانى شينات
قرشن را ندارد.
در پاسخ اين ديدىاه مىتوان ىفت :نبايد به خاطر احتمال خالف ظاهر در هر شيهاى او شن دور ماند و فحص و بحنث
نكرد ،چنين احتمالى مفسر را به بررسى بيشتر وادار مىكند.
0ن وقتى احتمال تخصيص و تقييد در قرشن مىرود ،قبل او يافتن مخصص و مقيد تمسك به قرشن جايز نيست.
به بيان ديگر ما يقين داريم ظاهر بعضى شيات مراد نيست ،چون بعضى او شيات ،تخصيص خورده و برخى مقيند و ينا
منسوخ شدهاند ،بخشى او شيات نيز او شيات متشابه محسوب مىشوند كه ذاتا متشابه مىباشند و برخى نيز به سنبب
شبهات ايجاد شده عرضا متشابه شدهاند .پس علم اجمالى داريم به اين كه ظاهر بعضى او شيات مراد نيست ،اينك او
كجا بدانيم شيه مورد استناد ما ،يكى او شياتى نباشد كه ظاهرش مراد نيست؟ با توجه به همنين نكتنه ،همنه ظنواهر
كتاب مجمل مىشوند و او حجيت ساقر مىىردند.
شنچه در پاسخ اين شبهه مىتوان ىفت اين است كه شكى نيست كه تمسك به شيات متشابه يعنى شياتى كه معنناى
شنها روشن نبوده و مراد و مقصود شنها دانسته نمىشود ،بدون تدبر جايز نيست ولى اين به معناى توقف و عندم تندبر
براى فهم حقيقت شنها نمىشود.
به عبارت ديگر ،قرشن كريم شيات را به دو بخ محكم و متشابه تقسيم مىكند و تنهنا تمسنك بنه متشنابهات را او
سوى كسانى كه قلوبشان سليم نيست ،مذموم مىشمارد .بنابر اين بهرهىيرى او شيات محكم قرشن كريم براى همه و
نيز متشابهات براى انديشمندان علوم اسالمى مذموم نشدهاست.
عالوه اينكه علم اجمالى هنگامى منجز است كه به علم تفصيلى منحل نشود .ولى در اينجا علنم اجمنالى منا بعند او
فحص منحل شدهاست و تبديل به شك بدوى و علم تفصيلى ىشتهاست.
ىذشته او شنچه ىفته شد ،در روايات نيز همين اشكال مطرح است ،چرا كه روايات نيز عام و خناص ،مطلنق و مقيند
و ...دارند ،بديهى است كه به خاطر همين انحالل علم اجمالى ،كسى نگفته كه در شبهات وجوبيه بايد احتيناط كنرد
1
ويرا اين علم اجمالى بعد او انحالل ،ديگر تأثيرى ندارد.
7ن تمسك به ظواهر قرشن موجب تفسير به رأى است و ما او تفسير به رأى نهى شدهايم.
در پاسخ اين شبهه نيز مىتوان ىفت كه استفاده او ظاهر قرشن تفسير نيست ،تفسير يعنى پردهبردارى و فهنم ظناهر
پردهبردارى نيست ،همان طور كه ترجمه قرشن كه جز براى فهم ظاهر لف نيست ،تفسير شمرده نمىشود.
عالوا اينكه تفسير به رأى در صورتى مذموم است كه بدور او استانداردهاى تفسير و به جهت تحميل عقيده بر قنرشن
صورت ىيرد ،بلى بيان نظر خود در صورتى كه او معيارهاى تفسير بيرون نيست ،تفسير به رأى مذموم نيست.
برخى نيز براى اثبات عدم حجيت ظواهر قرشن به اين برهان استدالل كردهاند كه :قرشن به شيوههاى مختلف قرائنت
شدهاست و ترديدى نيست كه تنها يك قرائت ،قرائت صحيح مىباشد و بقيه قرائتها ،قرائت غير صحيح است و اساسا
قرشن نيست .بنابراين چون علم اجمالى به وجود قرائت غيرصحيح داريم ،و تشخيص شن هم امكانپذير نيست ،ظناهر
همه قرائتها او حجيت ساقر مىشوند.
1ن ر .ك :البيان ،ص231؛ كفاية االصول ،ج ،2ص.75
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اين استدالل صحيح است و قابل خدشه نيست ولى تنها موارد معدودى را شامل مىشود كنه اخنتالف قرائنت شنهنا،
موجب اختالف در ظاهر شود .ولى اىر اين اختالف باعث اختالف در ظاهر نشود ،تمسك به ظاهر مانعى ندارد.

نسبت ناروا
او مخالفان حجيت ظواهر كتاب ،اخباريان دانسته شدهاند كه توجه به حديث را سرلوحه كار خود قرار دادهاند .البتنه
اين عده منكر حجيت ظواهر كتاب نيستند ولى معتقدند قبل او بررسنى حنديث و فحنص او مقيندات و مخصصنات
قرشن در حديث ،تمسك به قرشن صحيح نيست ،چه اينكه قرشن كليات را بيان كرده و جزئيات امور را به پيامبر خندا
صلىاهللعليهوشلنه سپردهاست .شل بيت پيامبر نيز بعد او شن حضرت تعليمات حضرت را منتقل نمنودهانند .منا در اينجنا عنين
كالم استرشبادى را نقل مىكنيم.
محمد امين استرشبادى م 1477برجستهترين شخصيت اخباريان متأخر در كتاب الفوائد المدنية منىىويند :حنق شن
است كه شنچه مورد نياو امت بوده و هست و پيامبر اكرم صلىاهللعليهوشله فرمودهاسنت ،ننزد ائمنه اطهنار موجنود بنوده و در
ىفتارهايشان يافت مىشود ،بويگه شنچه در باره تخصيص و تقييد و نسخ در قرشن وارد شدهاست .او طرفى هنم قنرشن
مطالب را سربسته و به ىونهاى كلى مطرح مىساود .بيشتر سننن وارد او پينامبر اكنرم نينز چننين اسنت كنه بينان
جزئيات شنها در كلمات ائمه اطهار يافت مىشود و لذا نمىتوان در مقام استنباط احكنام بنه ظنواهر كتناب و سننت
1
بسنده نمود و بايد چگونگى شنها را در سخنان «اهل الذكر» جستجو كرد.
هر خواننده صاحب ذوقى در ژرفاى اين سخن دقت كند ،عدم حجيت ظواهر كتاب را استنباط نمىكند.
برداشت ما اين است كه اين بحث قابل بررسى نيسنت ،چنرا كنه او سنوى كسنى كنه منكنر حجينت ظنواهر باشند
ناشناختهاست .ىمان مىرود توجه بسيار عدهاى به حديث ،برخى را واداشتهاست كه شنان را به بى توجهى بنه قنرشن
وادارد .نسبتى كه اثبات شن بى مشكل است.

1ن ر .ك :الفوائد المدنية ،ص 03و ص.173
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