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چکیده

محکم و مت شابه از مهمترین مباحث علوم قرآنی ا ست .پژوهشهای
آیتاهلل معرفت در این مبحث دارای نوآوریهایی اســـتم اما با این
حال ،مالحظاتی بر دیدگاههای ایشــان ودود دارد .در مقاله حا،ــر،
این مالحظات در پنج محور معنای اصــحالحی متشــابه ،انواا تشــابه،
معنای تأویل متشابه ،علت ودود متشابه در قرآن و معانی تأویل قرآن
محرح شــده اســت .مهمترین مالحظات محرح شــده این اســت ه
ظهور آیه هفتم آلعمران تشــابه شــأنی را برنمیتابد .همچنین تشــابه
عر ،ی به این معنا ه آیات مت شابه در زمان نزول ،محکم بوده و در
دورانهای بعد متشـابه شـدهاند ،با ظهور آیه هفتم آلعمران سـازگار
نیســت .علت تشــابه در قرآن منحصــر به وتاهی لفو و بلندی معنا
نبوده ،بل که امت حان مردم در ردوا به ا هل ب یت(ا) مهم ترین ع لت
 .7استادیار گروه معارف اسالمی دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهیدباهنر رمان
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تشــابه در قرآن اســتم و تأویل قرآن عالوه بر معانی با نی ،شــامل
مصادیق با نی نیز میگردد.
واژههای کلیدی :متشـــابه ،آیتاهلل معرفت ،انواا متشـــابه ،علت
تشابه ،تأویل متشابه ،تأویل قرآن.
مقدمه
یکی از مهمترین مباحث علوم قرآنی بحث محکم و مت شابه ا ست .تق سیمبندی آیات
قرآن به محکم و متشابه توسط خداوند متعال در آیه هفتم سوره آلعمران صورت پذیرفته
اســـتم از این رو ســـابقه این بحث به زمان نزول قرآن برمیگردد .در ول چهارده قرن
گذشــته دانشــمندان فراوانی درباره محکم و متشــابه اظهارنظر ردهاند و تابها و مقاالت
فراوانی در این زمینه به رشــته تحریر درآمده اســت .در این بین دیدگاههای آیتاهلل معرفت
ه بر شانه پژوهشهای قبلی استوار شده از نوآوریها و دایگاه ویژهای برخوردار است.
ازآندا ه ای شان بهعنوان برترین دان شمند علوم قرآنی شیعه برای تألیف مهمترین اثر
علوم قرآنی تشـــیع یعنی «التمهید فی علوم القرآن» به تابها و پژوهشهای فریقین در این
زمینه مرادعه و ســـدی دیدگاههای خویش در مورد متشـــابه و مســـا ل مرتبط با آن را ارا ه
نموده ا ستم لذا همه آن آثار میتواند بهعنوان پی شینه این تحقیق نیز به شمار آید .بهعالوه،
تاب ها و مقاالت مرتبط با بحث متشـــابه ه در منابع این پژوهش نامبرده شـــده و پی از
نگارش التمهید به رشته تحریر درآمده دزو پیشینه تحقیق محسوب میگردد.
تفاوت اســـاســـی این تحقیق با پژوهشهای قبلی این اســـت ه هیچیک از آثار قبلی
به ور امل ،ممحض در بررســی و نقد دیدگاههای آیتاهلل معرفت در زمینه متشــابه نبوده
اســت .ســاال اصــلی این پژوهش آن اســت ه نقاض قوت و ،ــعف دیدگاههای آیتاهلل
معرفت در مورد مت شابه و م سا ل مربوض به آن دام ا ست؟ از این رو در این مقاله برآنیم تا
،ـــمن بیان نقاض قوت دیدگاههای این دانشـــمند معاصـــر علوم قرآنی به نقد و ارزیابی این
دیدگاه ها بدردازیم .این مالحظات در پنج محور معنای اصـــحالحی متشـــابه ،انواا تشـــابه،
معنای تأویل متشابه ،علت ودود متشابه در قرآن و معانی تأویل قرآن محرح شده است.
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 .1معنای اصطالحی متشابه
از دیدگاه آیتاهلل معرفت معنای اصحالحی متشابه عبارت است از:

« گفتار یا رفتاری ه امرش پوشـــیده باشـــد ،یعنی برای آن گفتار یا
رفتار ،ظاهری شک برانگیز ا ستم اگرچه احتمال میرود در واقعش
حقیقتی ودود داشته باشد ه هیچ شکی در آن نیست .به همین دلیل
است ه اهل انحراف از متشابهات شریعت پیروی می نند به غرض
این ه متشابهات را در دهت محامع فاسدشان تأویل نمایند» (معرفت،
 ،798۱ج ،9ص.)78 -77
وی در ادامه میافزاید:

«مت شابه آن ا ست ه معنایش مبهم بوده و بر روی آن غباری از ایهام
قرار داردم از این رو متشابه هم نیازمند رفع آن ابهام و هم محتاج دفع
این ایهام است»(همان).
ایشان در دای دیگری ،من تأیید تعریف راغب اصفهانی از متشابه چنین مینویسد:

«راغب اصفهانی – در تعریف متشابه  -بهتر گفته است« :و املتشابه من

القرآن ما اشکل تفسریه ملشاهبته بغریهم متشابهات قرآن آن باشد ه تفسیر
آن مشـــکل آید ،زیرا نمود آنچه هســـت را ندارد و به چیز دیگر
شـــباهت دارد ».لذا در مورد قرآن ،آن چیز دیگر ،دز ،ـــاللت و
گمراهی نباشـــد .پی الم حق (قرآن ریم) هرگاه نمودی دز حق
داشـــته باشـــد و به با ل همی ماند ،آن را متشـــابه گویند .بق این
تعریف ،تشابه  -در آیات متشابه  -تشابه حق و با ل است ه سخن
حقگونه خداوند ،با لگونه دلوهگر شــود .از این رو ،تشــابه ،عالوه
بر آن ه بر چهره لفو یا ع مل ،پرده ای از اب هام می افک ند ،مو دب
شبهه نیز میشود» (معرفت ،7988 ،ص.)89۱ - 89۲
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مالحظه
از بیان آیتاهلل معرفت درباره معنای اصــحالحی متشــابه چنین اســتنباض میشــود ه
مت شابه از نظر ای شان عبارت ا ست از :گفتار یا رفتاری ه ظهور در معنای با ل و شبههانگیز
داشته باشد .از لوازم تعریف یادشده این است ه چنین گفتار یا رفتاری هم ابهام دارد و هم
ایهام .ابهام آن از این دهت است ه معنای حقیقی آن در ورای ظهور با لش پوشیده شده
ا ست و ایهام آن از این دهت ا ست ه این ظهور با ل ،مودب ایجاد شبهه در غیررا سخان
خواهد شد .به همین دلیل ا ست ه اهل انحراف ،مت شابهات را در دهت محامع فا سد شان
تأویل مینمایند .این تعریف اصـــحالحی متشـــابه یکی از نقاض قوگت دیدگاه های آیتاهلل
معرفت در زمینه متشابه است و تعریفی دامع و مانع میباشد.
مالحظهای ه ودود دارد این اســت ه بین دو دمله «متشــابه آن اســت ه معنایش
مبهم بوده و بر روی آن غباری از ایهام قرار دارد» و «تشــابه ،عالوه بر آن ه بر چهره لفو یا
عمل ،پردهای از ابهام میافکند ،مودب شـــبهه نیز میشـــود» تعارض ودود داردم زیرا در
دمله اول «معنای متشابه» را مبهم دانسته ولی در دمله دوم «لفو متشابه» را.
به نظر میر سد ه هم «ابهام لفو» و هم «ابهام معنا» از عوامل ت شابه به شمار میروند.
البته هر دا لفو ،مبهم باشد معنا هم مبهم استم اما بالعکی نه .بهعنوان نمونه از مواردی ه

قال ِِل ِ
َبيه يا أَب ِ
ت ِِلَ تَْ ْعبُ ُد ما ال يَ ْس ْ َ ُع َو ال
ابهام لفو مودب ت شابه شده واژه «اب» در آیه «إِ ْذ َ
َ
يْب ِ
ك َشْ ْ ْْي ا» (مریم )48 :اسـت .واژه «اب» ،مشـتر بین چند معنی ازدمله
صْ ْ ُْر َو ال يُْ ْغي َعْن َ
ُْ
پدر ،دد و عمو میباشد( .راغب اصفهانی ،791۱ ،ص)9
این اشــترا  ،ســبب تشــابه آیه گردیده اســتم زیرا آیه مذ ور ،ظهور در این معنای
با ل پیدا رده ه پدر حضرت ابراهیم (ا) بتپرست و مشر

بوده است .از مواردی ه

آد ُم َربَّهُ فَْغَوى» ( ه )787:ا ست .این آیه با این ه
ابهام معنا مودب ت شابه شده آیه « َو َعصْ ْ َ
هیچ گونه ابه ام لفظی نداردم اما ظهور در معنای با ل و شـــبههانگیز داشـــته و ابهام معنای
واقعی آیه ،مودب تشــابه آن شــده اســت .بنابراین دمالت یادشــده بایســتی بدین صــورت
ا صالح شوند« :مت شابه آن ا ست ه لفو یا معنایش مبهم بوده و بر روی آن غباری از ایهام

عل ی
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قرار دارد ».و «ت شابه ،عالوه بر آن ه بر چهره لفو یا معنا یا عمل ،پردهای از ابهام میافکند،
مودب شبهه نیز میشود».
البته با عنایت به این ه از یک سو آیتاهلل معرفت دیدگاه راغب ا صفهانی در تعریف
متشـــابه را پذیرفته و راغب ،عوامل تشـــابه را هم ابهام لفو و هم ابهام معنا میداندم (ر: .
راغب اصــفهانی ،791۱ ،ص ،8۱4ماده شــبه) و از ســوی دیگر ایشــان در یک دمله به ابهام
لفو و در دمله دیگر به ابهام معنا اشاره نموده استم لذا میتوان چنین قضاوت رد ه وی
نیز هم ابهام لفو و هم ابهام معنا را از عوامل تشـــابه میداند .بنابراین علت تعارض دو دمله
مذ ور را میتوان سهو قلم دانست.
مالحظه دیگر این ه چون ایشان قا ل به تشابه شأنی(بالقوه) میباشدم (ر : .معرفت،
 ،7988ص )893لذا معتقد ا ست ه «مت شابه ،محتاج دفع ایهام ا ست ».در حالی ه در ادامه
مقاله – ذیل عنوان انواا تشــابه  -اثبات خواهد شــد ه تشــابه در قرآن از نوا تشــابه بالفعل
استم بنابراین بایستی گفته شود« :متشابه ،محتاج رفع ایهام است».
 .۲انواع تشابه
آیتاهلل معرفت درباره انواا تشابه چنین مینویسد:

«آیا ت شابه در آیات قرآن ن سبی ا ست یا محلق؟ آیا این یک واقعیت
است ه قرآن ذاتاً دارای آیات متشابه میباشد ه فینفسه برای همه
مت شابه ا ست ،گر چه دان شمندان ،امکان رفع ت شابه ،بر ای شان فراهم
اسـتم یا آن ه اسـاسـاً برای ارباب بصـیرت تشـابهی ودود ندارد ،و
صرفاً برای آن د سته از مردم ه آمادگی ندارند ،ت شابه ودود دارد!

در پاسخ باید گفت :تشابه برخی از آیات ،نه نسبی است و نه ذاتی و
واقعی ،بلکه شـــأنی و نوعی اســـتم به این معنی ه برخی آیات به
دهت محتوای بلند و وتاهی لفو و عبارت ،زمینه تشـــابه در آن
فراهم است ،یعنی دای آن را دارد ه تشابه ایجاد ندم زیرا تنگی و
وتاهی قالب ،مودب گردیده تا لفو در افاده معنی مراد ( ه بســیار
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بلند و پهناور اســت) وتاه آید و نارســا دلوه ند .و این نارســایی،
الز مه بیعی این گو نه موارد اســــت ه ال فاج گن جایش م عانی را
ندا شته ،شش آن را ندارد تا امالً معنی مق صود را افاده ند .این
ا ست ه ت شابه ،در اینگونه موارد ،بیعی بوده شأن آن را دارد ه
نارســـا باشـــد ،نوعاً افراد با برخورد با اینگونه موارد دچار اشـــتباه و
تردید گردندم زیرا ظاهر عبارت نمیتواند معنی را امالً در اختیار
بیننده یا شنونده قرار دهدم ولی احیاناً سانی هستند با سبق ا العات
و واقف بودن بر رموز معــانی و الفــاج وارده در قرآن ،دچــار این
اشکال نگردند .لذا تشابه در قرآن ،شأنی و نوعی است ،نه نسبی ،و نه
واقعی و همگانی( ».معرفت ،7988 ،ص)893
تشابه شأنی آن است ه در برخی آیات ،زمینه و قابلیت تشابه و سوءبرداشت و تأویل
ناصــحیو ودود دارد ،اما بالفعل دچار تشــابهی نیســت( .اســعدی ،7934 ،ص )۲۱ایشــان در
ادامه ،تشابه را به دو نوا اصلی و عر،ی تقسیم رده است .تشابه اصلی از زمان نزول آیه،
به گونه بیعی ،به دهت وتاهی لفو و بلندای معنا به ودود آمده ا ستم اما ت شابه عر ،ی
در آن دســـته از آیات به ودود آمد ه در آغاز اســـالم متشـــابه نبوده ولی پی از به ودود
آمدن مباحث ددلی و مســا ل المی در زمره متشــابهات درآمدند( .ر : .معرفت،7988 ،
ص)847 - 893
مالحظه
در بیان آیتاهلل معرفت تشــابه محلق ،مترادف با تشــابه ذاتی محرح شــده اســتم زیرا
ایشان در ابتدا این ساال را محرح می ند ه «آیا تشابه در آیات قرآن نسبی است یا محلق؟»
ولی در ادامه به تبیین ت شابه ذاتی پرداخته و مینوی سد« :آیا این یک واقعیت ا ست ه قرآن
ذاتاً دارای آیات متشــابه میباشــد ه فینفســه برای همه متشــابه اســت» و در پایان نتیجه
میگیرد« :تشابه برخی از آیات ،نه نسبی است و نه ذاتی و واقعی» مالحظهای ه ودود دارد

عل ی
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این ا ست ه در مقابل ت شابه محلق ،ت شابه ن سبی و در برابر ت شابه ذاتی ،ت شابه عر ،ی واقع
است.
بنابراین تشــابه میتواند محلق باشــد ،اما ذاتی نبوده بلکه عر،ــی باشــد .تشــابه عر،ــی
محلق به این معنا اسـت ه پرده تشـابه بر چهره آیات متشـابه واقع شـده و این آیات را برای
همه متشابه ساخته استم اما راسخان در علم ،توانایی رفع تشابه را داشتهم ولی غیرراسخان،
توانایی نداشته و امر بر آنان مشتبه میگردد.
بهعالوه ،این بیان ایشـــان ه« :آیا این یک واقعیت اســـت ه قرآن ذاتاً دارای آیات
متشابه میباشد ه فینفسه برای همه متشابه است ،گر چه دانشمندان ،امکان رفع ت شابه ،بر
ای شان فراهم ا ست ».حا ی از این ا ست ه امکان رفع ت شابه از ت شابه ذاتی ودود داردم در
حالی ه اگر تشابه ،دزء ذات آیه باشد ،امکان رفع آن ودود نداشته و تنها در صورتی ه
تشابه ،عر،ی باشد امکان رفع آن ودود دارد.
به اعتقاد نگارنده ،ت شابه در آیات مت شابه ،ت شابه عر ،ی ن سبی ا ست ،نه ت شابه شأنی.
تشابه عر،ی نسبی به این معنا است ه پرده تشابه بر چهره آیات متشابه واقع شده ،اما این
آیات برای راسخان در علم محکم بوده و فقط برای غیرراسخان متشابه است.
دو دلیل بر عر،ی بودن تشابه در آیات متشابه میتوان ارا ه نمود:
الف) اول آن ه اگر ت شابه در آیات مت شابه ،ت شابه ذاتی با شد الزمه ذاتی بودن ت شابه
این است ه وقتی تأویل آیه متشابه دانسته شد آن آیه همچنان متشابه باقی بماندم در حالی
ه پی از رو شن شدن تأویل آیه مت شابه آن آیه ،تبدیل به محکم می شودم به دلیل این ه
وقتی حضــرت خضــر (ا) تأویل اعمال متشــابه خود را برای حضــرت موســی (ا) بیان رد
ارهای خضـــر (ا) برای موســـی (ا) از حالت تشـــابه خارج و محکم گردیدم بنابراین
همان ور ه تشابه در رفتار متشابه ،ذاتی نبوده و عر،ی است در گفتار متشابه نیز تشابه از
نوا عر،ی خواهد بود.

ب) دلیل دوم بر عر ،ی بودن ت شابه ،روایت «املتش ْْابِه ما اش ْْتبه عل ج ِ
اهلِ ِه» (عیا شی،
َُ ُ َ ََ َ َ
 ،7984ج ،7ص )7۱8میباشدم زیرا وقتی روایت میفرماید« :متشابه بر داهلش متشابه است»
مفهومش این اســت ه بر غیرداهلش  -یعنی راســخ در علم  -محکم اســت .وقتی متشــابه
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برای راسخ در علم محکم باشد ،یعنی تشابه دزء ذات آیه نیستم لذا تشابه در قرآن از نوا
تشابه عر،ی است.
از سوی دیگر ،این ت شابه عر ،ی ،محلق نبوده بلکه ن سبی ا ستم یعنی آیه مت شابه فقط
ال ت شابهی در ار نبوده و آیه مت شابه
برای غیررا سخان مت شابه ا ستم ولی برای را سخان ا ص ً
برای آنان محکم است.
دلیل ن سبی بودن ت شابه این ا ست ه اوالً عمل خ ضر (ا) برای خودش محکم و برای
موسی (ا) متشابه بودم بنابراین همان ور ه تشابه در رفتار متشابه ،محلق نبوده و نسبی است
در گفتار متشابه نیز تشابه از نوا نسبی خواهد بود .ثانیاً روایت یادشده ،ظهور در تشابه نسبی
دارد .عالمه با بایی در این زمینه مینویسد:

«از روایت اســتفاده میشــود ه محکم و متشــابه ،نســبی میباشــند و
ممکن اســت آیهای نســبت به ســی محکم و نســبت به ی دیگر،
متشابه باشد ( ».با بایی ،7981 ،ص)۲۱
وقتی اثبات شد ه تشابه در قرآن از نوا تشابه عر،ی نسبی است ،نتیجهاش آن است
ه ت شابه در قرآن ،ت شابه شأنی نمیتواند با شد .دلیل دیگر بر ردگ ت شابه شأنی آن ا ست ه
مدعی تشــابه شــأنی قا ل اســت ه «زمینه تشــابه» در آیات متشــابه فراهم اســتم یعنی آیه
بهصــورت «بالقوه» متشــابه اســت نه بالفعل .در حالی ه از ظاهر آیه هفتم آلعمران چنین
برمیآید ه احکام و ت شابه ،و صف بالفعل آیات قرآن ا ست نه بالقوه .به دیگر سخن ،آیه
یادشــده ظهور در این معنا دارد ه وصــف تشــابه بهصــورت بالفعل بر آیات متشــابه عارض
شده است.
بهعالوه ،تعریف آیتاهلل معرفت از متشـــابه ه عبارت بود از« :گفتار یا رفتاری ه
ظهور در معنای با ل و شــبههانگیز داشــته باشــد» (ر : .معرفت ،798۱ ،ج ،9ص)78 -77
بیانگر این محلب اســت ه این ظهور در معنای با ل ،ظهور بالفعل اســت نه بالقوه .همچنین
این عبارت ایشــان ه «بر روی آن غباری از ایهام قرار دارد» (معرفت ،798۱ ،ج ،9ص-77
 )78ظهور در تشابه بالفعل داردم نه تشابه شأنی.
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اگر در دفاا از تشــابه شــأنی گفته شــود ه رح مســا ل علمی در هرعصــری زمینه
پیدایش ت شابه در آیاتی می شود ه ای ب سا بدون رح م سا ل ددید ،هیچ ت شابه و ابهامی
نداشــتهاندم در پاســخ میگوییم چنین آیاتی بر فرض ودود ،در واقع دزو آیات متشــابه به
شـــمار میآیند ،اگرچه قبل از اثبات آن مســـا ل علمی به خا ر این ه آن آیات ،ظهور در
معنای با ل ندارند ،در زمره آیات محکم محسوب می شوند .بدیهی است ه پی از اثبات
آن م سا ل علمی و ظهور آن آیات در معنای شبهه انگیز ،ت شابه آن آیات بر همگان رو شن
خواهد شـــد .به دیگر ســـخن ،پیش از اثبات آن مســـا ل علمی ،ما در دهل مر ب به ســـر
میبریم و پی از اثبات آنها از دهل مر ب خارج میشویم.
مالحظه دیگر این ه تشــابه عر،ــی -به معنایی ه مدنظر آیتاهلل معرفت اســت  -در
قرآن ودود نداردم زیرا ظهور آیه هفتم آلعمران اینگونه تشــابه عر،ــی را برنمیتابد .آیه
مذ ور ظهور در این محلب دارد ه خود قرآن م شتمل بر محکم و مت شابه ا ست و افراد در
پدید آوردن آن دخالتی نداشته و گذر زمان برخی آیات محکم را متشابه نمی ند ( .شا ر،
 ،7983ص )۲3به دیگر ســخن ،بق ظاهر آیه یادشــده ،آیات متشــابه همگی از همان زمان
نزول قرآن ،ظهور در معنای با ل داشته و دارای تشابه اصلی هستند.
درمجموا می توان گفت ت شابه در قرآن از نوا ت شابه ا صلی ،بالفعل ،عر ،ی و ن سبی
میبا شد .بدین معنا ه همه آیات مت شابه از زمان نزول قرآن به صورت بالفعل دارای ت شابه
بودهاند و این تشــابه دزو ذات این آیات نبوده بلکه بر آنها عارض شــده اســت .همچنین
آیات متشابه برای راسخان در علم محکم و برای غیرراسخان متشابهاند.
 .۳معنای تأویل متشابه
تأویل متشابه توسط آیتاهلل معرفت اینگونه تبیین شده است:

«هر متشــابهی هم به تفســیر نیاز دارد ه رفع ابهام ند و هم به تأویل
نیاز دارد تا دفع شبهه ندم لذا تأویل ،نوعی تفسیر است ه عالوه بر
رفع ابهام ،دفع شبهه نیز می ندم بنابراین مورد تأویل نسبت به تفسیر،
اخص محلق است( ».معرفت ،7988 ،ص)89۱ - 89۲
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وی در دای دیگری مینویسد:
«متشــابه هم نیازمند رفع آن ابهام و هم محتاج دفع این ایهام اســت».
(معرفت ،798۱ ،ج ،9ص)78 - 77
مالحظه
با عنایت به این ه اثبات شد ه تشابه آیات متشابه ،تشابه شأنی نبوده و بالفعل استم
لذا عبارت «دفع شبهه» در گفتار ایشان باید تبدیل به «رفع شبهه» شود .در دمله دوم نیز باید
بهدای واژه «دفع» از واژه «رفع» استفاده شده و بدین گونه اصالح شود« :متشابه هم نیازمند
رفع آن ابهام و هم محتاج رفع این ایهام است».
مالحظه دیگر این ه در عبارت «هر مت شابهی هم به تف سیر نیاز دارد ه رفع ابهام ند
و هم به تأویل نیاز دارد تا دفع شــبهه ندم لذا تأویل ،نوعی تفســیر اســت ه عالوه بر رفع
ابهام ،دفع شبهه نیز می ند( ».معرفت ،7988 ،ص )89۱ - 89۲تعارض ودود داردم زیرا در
دمله اول ا صحالح تأویل فقط بر «دفع شبهه» ا الق شده ولی در دمله دوم ،آن را بر «رفع
ابهام و دفع شبهه» ا الق نموده ا ست .به دیگر سخن ،در دمله اول تف سیر مت شابه با تأویل
متشابه فرق داردم اما در دمله دوم تفسیر متشابه همان تأویل متشابه است.
این ه ایشان گفته است« :هر متشابهی هم به تفسیر نیاز دارد ه رفع ابهام ند و هم به
تأویل نیاز دارد تا دفع شــبهه ند ».با آنچه ه ایشــان در عمل در تأویل آیات متشــابه انجام
داده ا ست تناقض دارد .دلیل این محلب تأویالتی ا ست ه در ذیل آیات مت شابه در التمهید
و علوم قرآنی آورده ه مســتقیماً به تفســیر آیه و رفع ابهام پرداخته اســت .البته چون الزمه
رفع ابهام ،دفع شبهه ا ستم در نتیجه ،با آن رفع ابهام ،دفع شبهه نیز صورت پذیرفته ا ست.
(ر : .معرفت ،798۱ ،ج ،9ص418– 17م معرفت ،7988 ،ص)819 - 8۲۲
در حقیقت ،آنچه ه آیتاهلل معرفت در عمل برای تأویل متشابهات انجام داده است،
منحبق با دمله دوم از عبارت یاد شده ا ست ه «تأویل ،نوعی تف سیر ا ست ه عالوه بر رفع
ابهام ،دفع شـــبهه نیز می ند ».بهعالوه ،ایشـــان در دای دیگری تصـــریو نموده اســـت ه
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«تأویل ،به معنای تودیه (تف سیر) مت شابه ا ست( ».معرفت ،798۱ ،ج ،9ص )8۲ه این خود،
ماید صحت دمله دوم است.
ال
درمجموا به نظر میرســـد دمله اول از عبارت مذ ور ،فاقد اعتبار اســـتم زیرا او ً
وقتی آیه محکم تف سیر می شود فقط رفع ابهام می شودم ولی وقتی آیه مت شابه تف سیر(تأویل)
می شود هم رفع ایهام و هم رفع ابهام صورت میپذیردم ثانیاً بق تعریف مت شابه ه عبارت
است از« :آیهای ه ظهور در معنای با ل و شبههانگیز دارد» معنای «تأویل متشابه» عبارت از
«رفع ابهام و شــف معنای حقیقی آیه» میباشــد ه در نتیجه ،رفع ایهام و شــبهه هم خواهد
شد.
 .۴علت وجود متشابه در قرآن
با عنایت به این ه آیتاهلل معرفت ت شابه در قرآن را به دو نوا ا صلی و عر ،ی تق سیم
نمود ،لذا درباره علت ودود هر یک از این دو نوا متشـــابه در قرآن ،به ور دداگانه بحث
می ند .وی درباره علت ودود متشابه اصلی در قرآن چنین مینگارد:

«قرآن مفاهیم ددیدى آورد ه نســبت به اندیشــه دامعه بشــرى آن
روز ،بهخصــوص مردم دزیرةالعرب -ه از تمدن و فرهنگ به دور
بودند  -غریب و ناآشنا به شمار مىآمد و از رفی الزم بود ه قرآن
در تعبیرات لفظى خود ،ه مان روشـــى را به ار گیرد ه در آن
روزگار متداول و رایج بود .از سوى دیگر ،الفاج متداول آن روزگار
ه براى معانى و مفاهیمى در سحو پایین و،ع شده بود ،نمىتوانست
بیان ننده مفاهیمى باشد ه در باالترین درده ترقى قرار داشته و از
نوا مفاهیم رایج زمان خود ،به شــمار نمى آمده اســت ...از این روى
اقسام مجاز و انواا استعارهها و نایهها و اشارات دقیق به ار گرفته
شد( ».معرفت ،798۱ ،ج ،9ص)73
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همچنین در دای دیگری در این باره مینویسد:

«ودود تشابه اصلی امالً بیعی مینمایدم زیرا اینگونه تشابه در اثر
بیان معانی ژرف توسط الفاج متداول عرب  -ه برای معانی سححی
ساخته شده – پدید آمد .قرآن در افاده معانی عالیه راهی پیموده ه
هم برای عامه مردم دنبه اقناعی دا شته با شد و هم علما و دان شمندان
را متقاعد سازدم لذا در بیانات خود ،بیشتر فن خحابه و برهان را به هم
آمیخته ،از مشــهورات و یقینیات هر دو ،یک واحد منســجم ســاخته
ا ست .با آن ه در ظاهر ،این دو فن از هم متنافرند ،میان آنها سازش
داده ا ستم و این خود ،یکی از دالیل اعجاز قرآن به شمار میرود».
(معرفت ،7988 ،ص)841
آیتاهلل معرفت در مورد علت ودود متشابه عر،ی در قرآن معتقد است:

«یک گروه از متشابهات ،تشابه عر،ی است ه بر قرآن تحمیل شده
ا ست .این گروه از آیات مت شابه برابر با ا سلوب و شیوههای متعارف
عرب بیان شـــده و خالی از هرگونه غموض و پیچیدگی بوده ،در
آغاز هرگز ایجاد شـبهه نمی رده اسـتم سـدی در پی درگیریهای
عقیدتی و فکری ه در میان گروه های مختلف مســـلمانان را داد،
فادعه تشـــابه ،دامنگیر بســـیاری از آیات قرآن گردید( ».معرفت،
 ،7988ص)841
وی در دای دیگری میگوید:

«عامل دیگرى نیز در پیدایش تشابه نسبت به اغلب آیات قرآن ودود
دارد .آیاتى ه پیشتر متشـــابه نبوده و بر اثر پیدایش مذهب های
گوناگون المى ،پی از گذشــت قرن اول ،تشــابه در آنها را داده
ا ستم زیرا مردم عرب ه به هنگام نزول قرآن مى زی ستند ،با فحرت
و سر شت ساده و ابتدایى خود و بدون هیچ پیرایه اى از آیات قرآن
برداشــــت مى رد ندم ولى پی از آن ه در آ غاز قرن دوم ،بین

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهر(سالماهلل ها) ،سال ،15پیاپی811 04

صــاحبان مذاهب المى بحث و ددلهایى درگرفت ،دســتاویز قرار
دادن ظواهر آیات و تحریف معانى درست و واقعى الفاج و لمات،
رایج شــد .به این دلیل ،برخى از آیات دســتخوش گونه اى ابهام و
پیچیدگى ســـاختگى گردید و هر گروه و مذهبى ،آیات قرآن را به
گونه اى ه تأی ید ننده مذهب و عقیده خود آنها باشـــد ،تأویل
مى ردند( ».معرفت ،798۱ ،ج ،9ص)88
مالحظه
آیتاهلل معرفت عوامل ت شابه را دو عامل میداند :یکی علوگ معانی و وتاهی الفاج آیه
و دیگری مجادالت مذاهب المى .در مورد علوگ معانی و وتاهی الفاج آیه باید گفت ه:

ِ ِ
َّم ِم ْن
آد ُم َربَّهُ فَْغَوى» ( ه )787:و «ليَْ ْغفَر لَ َ
اوالً برخی آیات مانندَ « :و َعص ْ ْ ْ َ
ك اللّه ماتَْ َقد َ
َخَر» (فتو )8:ه در ظاهر با عصمت انبیا تنافی دارند ،دارای علوگ معانی و وتاهی
ك َوما تَأ َّ
َذنْبِ َ
الفاج نبوده ،اما متشــابه هســتند .بنابراین علوگ معانی و وتاهی الفاج آیه نهایتاً به نحو مودبه
دز یه میتواند علت ت شابه برخی آیات مت شابه با شدم اما نمیتواند به نحو مودبه لیه ،همه
آیات متشابه را در برگیرد.
ثان یاً علوگ م عانی و و تاهی ال فاج آ یه می توا ند به عنوان ع لت اب هام برخی آ یات نیز
محرح باشدم به دیگر سخن ،اینگونه نیست ه هر آیهای ه دارای علوگ معنا و وتاهی لفو
باشـــد ،حتم ًا متشـــابه باشـــدم بلکه برخی آیات در قرآن ودود دارد ه دارای عل گو معنا و

ِ
ِ
و َ
وتاهی لفو هســتند ،اما متشــابه نیســتندم بهعنوان نمونه ،آیات « َو َكذل َ
اهيَ َملَ ُُ َ
ك نُري إبْر َ
ِ
َ و لِي ُُو َن ِمن الْ وقِنن» (انعام« )1۲:و إِ ْذ أَخ َذ ربُّ َ ِ
آد َم ِم ْن ظُ ُهوِرِه َْ
ك م ْن بَي َ
ال َّسْ ْ اوا َ َو ْاِل َْر ِ َ َ
َ َ َ
َ ُ
ِ
ذُِّريَّْتَْهَ و أَ ْشه َد ُهَ َعل أَنْْ ُف ِس ِهَ أَ لَس ُ ِ
ِ
يام ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن
ت بَربِّ ُُ َْ قالُوا بَل َشه ْدنا أَ ْن تَْ ُقولُوا يَْ ْوَم الْق َ
ْ ْ
ُْ َ َ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
لن» (اعرافَ « )718:و إِ ْن م ْن َش ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ء إِالَّ عْن ْ َدنْْا َخناهنُْهُ َو مْْا نُْنَِّْنلُْهُ إِالَّ بَِق ْ َد ٍر َم ْعلُوم»
هْْذا فْْاف َ

(حجر )87:با ودود علوگ معانی و وتاهی الفاج ،متشـــابه نیســـتندم زیرا این آیات ،ظهور در
معنای با ل و شــبههانگیز نداشــته و اهل انحراف نیز با این آیات نمیتوانند مردم را منحرف
نند .بنابراین بلندی معنا و وتاهی لفو ،هم علت ابهام و هم علت تشابه آیه میتواند باشد.
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مالحظه نگارنده این ا ست ه خدای متعال میتوان ست آیات مت شابه دارای علوگ معانی
را مانند آیات یادشـــده بهصـــورت محکم و مبهم محرح نماید تا ظهور در معنای با ل و
شبههانگیز نداشته باشند و دستاویزی برای تأویلهای با ل اهل زیغ واقع نشوند .وقتی چنین
امکانی ودود دارد چرا خداوند اینگونه آیات را به شکل متشابه نازل فرموده است؟
مالحظه دیگر این ه بر فرض ه علت تشــابه برخی آیات ،بلندی معنا و وتاهی لفو
با شد ،چرا خداوند در متن قرآن ،رفع ت شابه نکرده تا زمینه سوء ا ستفاده اهل زیغ و انحراف
مردم برچیده شود؟ به دیگر سخن ،چرا خداوند تأویل آیات مت شابه و زدودن پرده ت شابه از
چهره این آیات را بر عهده راسخان در علم قرار داده است؟
اگر گفته شود این ار مودب افزایش حجم قرآن میشد ،در پاسخ خواهیم گفت:
صْ ْ ّفا» (فجر)88:
ك َوالْ َ لَ ُ
اوالً بق روایات ،برخی آیات مت شابه مانندَ « :و َجاء َربُّ َ
صْ ْ ّفا َ
ك َ

و «وجوه يْومِْ ْ ٍذ نَّْ ْا ِِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْرٌَ إِ َ ربِّْه ْ ْا نَْ ْ ِ
اظَرٌَ» (ق یا مت )89 - 88:و « َك ََّّل إِنْ َُّه َْ َعن َّرِّهبِ َْ يَْ ْوَمِْ ْ ٍذ
ََ
ُ ُ ٌ َْ َ
َ
جوبُو َن» (محففین )7۲:تنها با آوردن یک لمه ،تشـــابه آنها از بین مى رود .آیه اول با
لَ َ ْح ُ
تقدیر گرفتن لمه «أمر» (ر : .صــدوق ،7938 ،ص )7۱8و آیات دوم و ســوم با افزودن
«ثواب» (ر : .همان ،ص 77۱و  )7۱8از متشابه بودن خارج شده و شبههانگیز نخواهند بود.
ثانیاً به تصـــریو آیتاهلل معرفت تعداد آیات متشـــابه – با حذف مکررات  -حدود
دویســت آیه اســتم (ر : .معرفت ،798۱ ،ج ،9ص )74بنابراین نهایتاً حدود دویســت آیه
دیگر در تأویل این آیات به قرآن افزوده میشد.
ثالثاً این ه مردم توسـط اهل انحراف بهوسـیله آیات متشـابه منحرف شـوند به مراتب
بدتر از این است ه حجم قرآن افزایش پیدا ند.
اما این ه علت ودود متشابه در قرآن مجادالت مذاهب المى باشد نیز قابل مالحظه
استم زیرا:
اوالً این محلب با ظهور آیه هفتم آلعمران ســازگار نیســتم آیه مذ ور ظهور در این
معنا دارد ه تشــابه ،وصــف برخی آیات قرآن اســتم یعنی خود قرآن مشــتمل بر محکم و
متشـــابه اســـتم نه اینکه افراد در پدید آوردن آن دخالتی داشـــته و گذر زمان برخی آیات
محکم را متشابه نماید( .ر : .شا ر ،7983 ،ص)۲3

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهر(سالماهلل ها) ،سال ،15پیاپی118 04

ثانیاً وقتی آیه هفتم آلعمران ظهور در تشابه اصلی داشته و همه آیات متشابه از زمان
نزول ،متشــابه باشــند ،نتیجه آن اســت ه قضــیه برعکی اســتم یعنی یکی از علل ایجاد
مجادالت مذاهب المى ،آیات متشـــابهاند ه از زمان نزول قرآن ،ظهور در معنای با ل و
شـــبههانگیز داشـــتهاند .به دیگر ســـخن در حقیقت ،این آیات متشـــابه و عدم ردوا به اهل
بیت(ا) برای رفع تشابه آنها مودب به ودود آمدن مذاهب گوناگون المی شده است.
با عنایت به این ه آیتاهلل معرفت عوامل تشابه را دو عامل علوگ معانی و وتاهی الفاج
آیه و مجادالت مذاهب المى می داندم هنگامی ه عامل دوم قابل پذیرش نباشـــد ،عامل
اول فقط میتواند به نحو مودبه دز یه ،علت تشــابه برخی آیات متشــابه را تودیه نمایدم لذا
همچنان دای این ساال از ایشان باقی است ه علت تشابه بقیه آیات متشابه چیست؟
در پا سخ به این ساال ،دیدگاه سانی ه معتقدند علت ت شابه در قرآن ،امتحان امت
در ردوا به اهل بیت(ا) اســـتم (ر : .مکارم شـــیرازی ،7919 ،ج ،8ص491م دوادی
آملی ،7981 ،ج ،79ص888م یب ،7914 ،ج ،9ص774م موســـوی زاده ،7983 ،ص)84
دقیقتر و مورد پذیرش نگارنده استم زیرا بزرگترین و سختترین امتحانی ه خداوند از
امت ا سالمی گرفت م سأله امامت بود ه متأ سفانه ا ثر مردم در این امتحان مردود شدند.
خدای متعال آیات متشـــابه را در قرآن قرار داد و عمد ًا از آنها رفع تشـــابه نکرد تا مردم را
بیازماید ه آیا برای در

تأویل صـــحیو این آیات به اهلبیت (ا) مرادعه می نند یا به

فهم ناقص خود ا تفا رده و مذاهب گوناگون المی را به ودود میآورند؟
در باب علت ودود متشابهات در قرآن ،روایتی از امیرالمامنین (ا) نقل شده ه ماید
دیدگاه مذ ور است:

«خداوند به وا سحه رحمت گ سترده و رأفت به آفریدگانش و علم او
به آنچه تغییردهندگان در الم وی احداث می نند ،گفتار خود را
به سه گونه تقسیم رده است :یک قسم از آن را تمام بقات اعم از
عالم و داهل میدانند و یک قســـم از آن را نمیفهمد مگر آنان ه
خداوند برای پذیرش اسالم به ایشان شرح صدر داده و دارای ذهنی
پا

و احساسی لحیف و ادرا ی صحیو باشندم و یک قسم از آن را
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در نمییابد مگر خداوند و پیامبران الهی و اســتواران در دانش .همانا
خداوند گفتار خود را اینگونه ســـاخت تا اهل با ل ه بر میراث
ر سول خدا ت سلّط یافتند ،نتوانند از علم تاب(قرآن) ،چیزی را ادعا
نند ه برای آنان قرار داده ن شده ا ست و نیز ،عف و نق صان علم،
آنان را ناچار سازد تا فرمان آن سی را ه خداوند ،ولیگ امر ای شان
قرار داده ،ا اعت نند ،ولی آنان به سبب تکبگر و منیگت از فرمان خدا
ســرپیچی نموده و با افترا بر خداوند و مغرور شــدن به زیادی یاوران
خود ،با خدا و رســـولش دشـــمنی ردند ( ».برســـی ،7449 ،ج،7
ص)8۲9
الزم به ذ ر ا ست دز علت یاد شده ،هیچیک از دیدگاههایی ه در باب علت ودود
متشابه در قرآن محرح شده است ،ماید روایی ندارند( .ر : .حیدری فر ،793۱ ،ص-74۲
)7۲3
مالحظه دیگر این ه آیتاهلل معرفت در «التمهید» نظر ابنرشـــد و فخررازی درباره
علت تشــابه در قرآن را یکســان دانســته و آنها را نقد رده اســت .ســدی دیدگاه خود را
بهعنوان «عالج حاسم» محرح نموده و نظر عالمه با بایی و شیخ محمد عبده را همانند نظر
خویش دانسته استم (ر : .معرفت ،798۱ ،ج ،9ص )73اما در «علوم قرآنی» – ه پی از
«التمهید» به رشته تحریر درآورده است – پی از بیان دیدگاه خویش درباره علت تشابه در
قرآن ،نظر ابنرشـــد را بهعنوان مدافع دیدگاه خویش نقل رده و در پایان ،دیدگاه امام
فخررازی ،شیخ محمد عبده و عالمه با بایی را مشابه نظر ابنرشد ارزیابی می ند( .ر: .
معرفت ،7988 ،ص)8۲4 - 841
بنابراین در «التمهید» نظر ابن رشـــد و فخررازی با دیدگاه آیتاهلل معرفت متفاوت
ارزیابی شده ،اما در «علوم قرآنی» دیدگاه هر سه یکسان دانسته شده است .به نظر میرسد
برای رفع این تعارض باید متن «التمهید» اصالح گردد.
با عنایت به این ه آیتاهلل معرفت در «التمهید» تصـــریو نموده ه تودیه ابنرشـــد و
فخررازی درباره ودود متشابه در قرآن فقط علت تشابه در آیات صفات الهی و معاد را حل

عل ی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهر(سالماهلل ها) ،سال ،15پیاپی111 04

می ند و بقیه آیات متشـــابه مانند آیات خلق و تقدیر ،قضـــا و قدر ،دبر و اختیار ،عدل و

عصمت را عالج نمی ند( .ر : .معرفت ،798۱ ،ج ،9ص )73و از سوی دیگر ،در «علوم
قرآنی» اذعان رده ه دیدگاهش با نظر ابنرشد و فخررازی یکسان استم (ر : .معرفت،
 ،7988ص )8۲4در نتیجه ،همان نقدی ه در «التمهید» بر تودیه ابنرشــد و فخررازی وارد
نمود بر دیدگاه خود ایشان نیز وارد است و آن این ه این تودیه ،فقط مشکل آیات صفات
و معاد را حل می ندم
بنابراین  -همان ور ه قبالً گفتیم  -دیدگاه «علوگ معانی و وتاهی الفاج آیه» نهایتاً به
نحو مودبه دز یه میتواند علت ت شابه برخی آیات مت شابه با شدم اما نمیتواند به نحو مودبه
لیه ،علت تشابه همه آیات متشابه را تودیه نماید.
 .۵معانی تأویل قرآن
از دیدگاه آیتاهلل معرفت واژه «تأویل» در چهار معنا استعمال شده است ه سه معنای
آن در اصـحالح قرآن و معنای چهارم در اصـحالح اهل حدیث و تفسـیر به ار رفته اسـت.
سه معنایی ه در قرآن ا ستعمال شده عبارت از تودیه مت شابه ،تعبیر خواب و سرانجام ار
می باشـــد و معنای چهارم ه در اصـــحالح اهل حدیث و تفســـیر به ار رفته ،مفهوم عام یا
معنای با نی آیه ا ست( .ر : .معرفت ،798۱ ،ج ،9ص )88 - 81از بین چهار معنای محرح
شده برای «تأویل» ،دو معنای آن مربوض به «تأویل قرآن» میباشدم بنابراین وی «تأویل قرآن»
را به دو معنا میداند :یکم ،بیان معنای صــحیو آیات متشــابه و دوم ،معنای با نی آیات اعم
از محکم و متشابه.
از دیدگاه آیتاهلل معرفت مراد از معنای با نی آیات ،بازگرداندن معنای آیات به
ودهی عمیق و عام است ه بتواند فراتر از معنای ظاهری ،در بستر زمان انحباق یابد( .ر: .
معرفت ،798۱ ،ج ،9ص88 – 8۲م همو ،7481 ،ص74 – 79م همو ،7478 ،ج ،7ص- 73
)87
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آیتاهلل معرفت معتقد است ه:

«این معانی چهارگانه تأویل از ســنخ معنا و تفســیر هســتند و همه آنها
مفاهیم ذهنیاند ه با الفاج از آنها تعبیر میشــود و چه بســا برای این
مفاهیم ،مصادیق عینی نیز ودود داشته باشد .تأویل  -ه نوا خاصی
از تفســیر اســت  -از قبیل معنا و مفهوم اســت و ســزاوار نیســت ه با
مصداق ،اشتباه شود( ».معرفت ،798۱ ،ج ،9ص)88 - 81
وی در دای دیگر گفته است:

«ســـابقه ندارد ه واژه « تأویل» بر ودود عینى ا الق شـــودم بلکه
اصــحالحاً واژه «مصــداق» بر ودود عینی ا الق میگردد( ».معرفت،
 ،798۱ج ،9ص)94
مالحظه
این ه آ یت اهلل معر فت ،تأو یل را فقط بر م فاهیم ا الق می ند و ا الق تأو یل بر
مصداق را قبول ندارد ،قابل مالحظه استم زیرا
اوالً تأویل به معنای ودود عینی و مصـــداق خاردی در روایات اهلبیت (ا) اربرد
فراوانی داردم بهعنوان نمونه در روایتی از امام صادق علیه السالم آمده است ه تأویل آیه 3

تان ِمن الْ ؤِمنن اقْْتتْلُوا فَأَ ِ
ِ
ت إِ ْ دا ُ ا َعلَ
ســـوره حجرات « َو إِ ْن طاه َف ِ َ ُ ْ َ ََ
ص ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْل ُحوا بَْْيْنَْ ُه ا فَِح ْن بَْغَ ْ
ْ
ِ
ِ
صْ ْ ْلِ ُحوا بَْْيْنَْ ُه ا بِالْ َع ْد ِل َو أَقْ ِسْ ْ ْ ُوا
ُخرى فَقاتلُوا الَّيت تَْْبغ َ ََّّت تَف ءَ إِ أ َْم ِر اللَّه فَِح ْن فاءَ ْ
ْاِل ْ
 َ فَأَ ْ
ب الْ ُ ْق ِس ْ ْ ْ ْ ْ ن » در دریان دنگ دمل در بصــره صــورت گرفته اســت ( .لینی،
إِ َّن اللَّهَ ُُِي ُّ
 ،7483ج ،7۲ص )483همچنین در روایت دیگری از آن حضـــرت در ذیل آیه  87ســـوره

ِِ
ِ
َّ
ش ْ ْ ْو َن َربَّْ ُه َْ َو ََافُو َن ُب ْ ْوءَ ا ِْسْ ْْا » آمده
ص ْ ْ َل َو ََْ َ
ذين يَص ْ ْلُو َن ما أ ََمَر اللَّهُ به أَ ْن يُو َ
رعد « َو ال َ
است ه تأویل نهایی آیه ،پیوند تو با ما اهل بیت است( ».عیاشی ،7984 ،ج ،8ص)848

ثانیاً ازآنجا ه آیت اهلل معرفت ،تأویل را به معنای با ن قرآن میداند و در برخی
روایات ،م صادیق با نی آیات بهعنوان با ن قرآن معرفی شدهاندم لذا م صادیق با نی آیات
نیز بهعنوان یکی از معانی تأویل قرآن به شــمار میرود .بهعنوان نمونه امام باقر علیه الســالم
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ِ
ِ
ذين َع ِ لوا ِبِِ ِ
ثل اَع اِلَِِ» (عیاشی ،7984 ،ج،7
هر ال ُقران الّذين نََْنَل فيهَ َو بَ نُهُ الّ َ
میفرماید« :ظَ ُ
ص )77ظاهر قرآن همان مصــداقها (اســباب و شــأن نزولها) و مواردی اســت ه آیات
درباره آنها نازل شده است و با ن قرآن مصداقها و اشخاصی هستند ه (در آینده میآیند
و) مانند گذشتگان ( ه آیات درباره آنها نازل شده است) عمل می نند.
بنابراین بق روایات مذ ور« ،تأویل قرآن» عالوه بر دو معنایی ه ایشـــان ذ ر نمود
معنای ســومی هم دارد ه عبارت از «مصــادیق با نی آیات» اســت .از این رو ،بهتر بود ه
آیتاهلل معرفت نیز همسـو با این روایات ،تأویل به معنای «مصـداق با نی» را بهعنوان معنای
پنجم «تأویل» محرح مینمود.
نتیجهگیری
از مجموا مباحث محرح شده نتایج ذیل قابل استخراج است:
 آیتاهلل معرفت معتقد ا ست ه ت شابه در قرآن ،ت شابه شأنی ا ستم اما بق ظاهرآیه هفتم آلعمران ،تشابه در قرآن تشابه شأنی نبوده بلکه تشابه بالفعل است.
 آیتاهلل معرفت بر این باور اســت ه تشــابه در قرآن ،دو گونه اصــلی و عر،ــیا ستم ولکن ت شابه در همه آیات مت شابه از نوا ت شابه ا صلی ا ست و ت شابه عر ،ی به این
معنا ه آیات متشــابه در زمان نزول ،محکم بوده و در دورانهای بعد متشــابه شــدهاند ،با
ظهور آیه هفتم آلعمران سازگار نیست.
 آیتاهلل معرفت معتقد اســت ه تشــابه در قرآن ،تشــابه شــأنی اســتم اما تشــابه درقرآن از نوا تشابه عر،ی است .عر،ی در اینجا در مقابل ذاتی قرار دارد.
 آیتاهلل معرفت معتقد اســت ه تشــابه در قرآن ،تشــابه شــأنی اســتم اما تشــابه درقرآن از نوا تشابه نسبی استم یعنی آیات متشابه برای راسخان در علم محکماند.
 آیت اهلل معرفت یکی از علل تشـــابه در قرآن را مجادالت المی میداندم ولکنقضــیه ،برعکی اســتم یعنی آیات متشــابه و عدم ردوا امت به اهل بیت (ا) دهت رفع
تشابه ،مودب مجادالت المی شده است.
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 علت تشـــابه در قرآن منحصـــر به وتاهی لفو و بلندی معنا نبوده ،بلکه امتحانمردم در ردوا به اهلبیت (ا) مهمترین علت تشابه در قرآن است.
 آیتاهلل معرفت تأویل را از ســـنخ مفهوم میداند و مصـــداق را برای معنای تأویلبرنمیتابدم ولکن بر اســار روایات ،تأویل قرآن عالوه بر معانی با نی ،شــامل مصــادیق
با نی نیز میگردد.
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