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 چکیده

شابه از مهم  ست. پژوهش محکم و مت   هایترین مباحث علوم قرآنی ا
ــتم اما با این     اهلل معرفت در این مبحث دارای نوآوری  آیت  هایی اسـ

ــان ودود دارد. در مقاله حا،ــر،   حال، مالحظاتی بر دیدگاه های ایش

این مالحظات در پنج محور معنای اصــحالحی متشــابه، انواا تشــابه،  
معنای تأویل متشابه، علت ودود متشابه در قرآن و معانی تأویل قرآن 

ــده ــت. مهم محرح ش ــت  ه   اس ــده این اس ترین مالحظات محرح ش
ــأنی را  عمرانآلظهور آیه هفتم  ــابه ش ــاتابدبرنمیتش به  . همچنین تش

شابه در زمان نزول، محکم بوده و در      ،ی به این معنا  ه آیات مت عر
سـازگار    عمرانآلاند، با ظهور آیه هفتم های بعد متشـابه شـده  دوران

صــر به  وتاهی لفو و بلندی معنا  نیســت. علت تشــابه در قرآن منح 
به      حان مردم در ردوا  که امت هل نبوده، بل یت ا لت   )ا( مهمب ترین ع
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تشــابه در قرآن اســتم و تأویل قرآن عالوه بر معانی با نی، شــامل    
 گردد.مصادیق با نی نیز می

 

ــابه، آیتهای کلیدی:   واژه ــابه، علت  متشـ اهلل معرفت، انواا متشـ

 . ویل قرآنتشابه، تأویل متشابه، تأ

 

 مقدمه

سیم     یکی از مهم ست. تق شابه ا دی آیات بنترین مباحث علوم قرآنی بحث محکم و مت

شابه توسط خداوند متعال در آیه هفتم سوره      رفته صورت پذی  عمرانآلقرآن به محکم و مت

به زمان نزول قرآن        ــابقه این بحث  ــتم از این رو سـ . در  ول چهارده قرن  گرددبرمیاسـ

االت  ها و مقاند و  تاب رده اظهارنظرمحکم و متشــابه  گذشــته دانشــمندان فراوانی درباره

عرفت م اهللآیتهای فراوانی در این زمینه به رشــته تحریر درآمده اســت. در این بین دیدگاه

 رخوردار است. ای بها و دایگاه ویژههای قبلی استوار شده از نوآوریپژوهش  ه بر شانه

شان  ازآن شیعه برای تألیف مهم    عنوانبهدا  ه ای شمند علوم قرآنی  ترین اثر برترین دان

ن در این  های فریقیها و پژوهشبه  تاب« التمهید فی علوم القرآن»علوم قرآنی تشـــیع یعنی 

  هارا مرتبط با آن را  مســـا لهای خویش در مورد متشـــابه و زمینه مرادعه و ســـدی دیدگاه

ستم لذا همه آن آثار   شمار آید.     عنوانبه تواندمینموده ا شینه این تحقیق نیز به  ،  عالوههبپی

ــابه  ه در منابع این پژوهش          تاب  ــده و پ بردهنام ها و مقاالت مرتبط با بحث متشـ ی از  شـ

 گردد. دزو پیشینه تحقیق محسوب می به رشته تحریر درآمده التمهیدنگارش 

بلی  از آثار ق یکهیچهای قبلی این اســـت  ه حقیق با پژوهشتفاوت اســـاســـی این ت

اهلل معرفت در زمینه متشــابه نبوده  های آیت امل، ممحض در بررســی و نقد دیدگاه  وربه

ــعف دیدگاه    ــت  ه نقاض قوت و ، ــلی این پژوهش آن اس ــاال اص ــت. س اهلل  های آیتاس

شابه و   سا ل معرفت در مورد مت ست؟   م از این رو در این مقاله برآنیم تا  مربوض به آن  دام ا

های این دانشـــمند معاصـــر علوم قرآنی به نقد و ارزیابی این  ،ـــمن بیان نقاض قوت دیدگاه

ــابه،    دیدگاه   ــابه، انواا تشـ ــحالحی متشـ ها بدردازیم. این مالحظات در پنج محور معنای اصـ

 .رح شده استمعنای تأویل متشابه، علت ودود متشابه در قرآن و معانی تأویل قرآن مح
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 معنای اصطالحی متشابه .1

 اهلل معرفت معنای اصحالحی متشابه عبارت است از: از دیدگاه آیت

ــد، یعنی برای آن گفتار یا          » ــیده باشـ گفتار یا رفتاری  ه امرش پوشـ

ستم اگرچه احتمال     شک برانگیز ا   در واقعش رودمیرفتار، ظاهری 
حقیقتی ودود داشته باشد  ه هیچ شکی در آن نیست. به همین دلیل     

رض به غ  نندمیاست  ه اهل انحراف از متشابهات شریعت پیروی    
ت، )معرف« متشابهات را در دهت محامع فاسدشان تأویل نمایند  هاین

 .(78 -77، ص9، ج798۱

 : افزایدمیوی در ادامه 

ست  ه معنایش   » شابه آن ا مبهم بوده و بر روی آن غباری از ایهام  مت

قرار داردم از این رو متشابه هم نیازمند رفع آن ابهام و هم محتاج دفع  
 .همان(«)این ایهام است

 : نویسدمیایشان در دای دیگری ،من تأیید تعریف راغب اصفهانی از متشابه چنین 

ملتشابه من ا و»گفته است:   بهتر -در تعریف متشابه   –راغب اصفهانی  »
د  ه تفسیر   قرآن آن باش  متشابهات م اشکل تفسریه ملشاهبته بغریه القرآن ما

کل آید، زیرا نمود    ــ به چیز      آن مشـ ندارد و   دیگر آنچه هســـت را 

باهت    ــ ــاللت و   ،لذا در مورد قرآن، آن چیز دیگر « دارد. شـ دز ،ـ
حق )قرآن  ریم( هرگاه نمودی دز حق  گمراهی نباشـــد. پی  الم

ــت  ــد و به با ل همی     داشـ ــابه گویند.  بق این      ه باشـ ماند، آن را متشـ
  تشابه حق و با ل است  ه سخن    - متشابه  در آیات  -تعریف، تشابه  

گر شــود. از این رو، تشــابه، عالوه گونه دلوهگونه خداوند، با لحق

مل، پرده     ه آنبر  یا ع هام می بر چهره لفو  افکند، مودب    ای از اب
 .(89۱ - 89۲، ص7988)معرفت، « شودشبهه نیز می
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 مالحظه

 ه   ودشــمیمعرفت درباره معنای اصــحالحی متشــابه چنین اســتنباض    اهللآیتاز بیان 

شبهه      ست از: گفتار یا رفتاری  ه ظهور در معنای با ل و  شان عبارت ا شابه از نظر ای انگیز  مت

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      

ست  سخان       ا شبهه در غیررا ست  ه این ظهور با ل، مودب ایجاد  و ایهام آن از این دهت ا

شد. به همین دلیل   شان        خواهد  سد شابهات را در دهت محامع فا ست  ه اهل انحراف، مت ا

ــابه یکی از نقاض قوگت دیدگاه      نمایند.  تأویل می   ــحالحی متشـ   اهللآیت های  این تعریف اصـ

 باشد.تعریفی دامع و مانع میمعرفت در زمینه متشابه است و 

ــت  ه حظهمال ــت  ه معنایش   »بین دو دمله ای  ه ودود دارد این اس ــابه آن اس متش

ا بر چهره لفو ی  هآنتشــابه، عالوه بر »و « مبهم بوده و بر روی آن غباری از ایهام قرار دارد

ــبهه نیز می   ای از ابهام می عمل، پرده  ــودافکند، مودب شـ م زیرا در  تعارض ودود دارد « شـ

 را. « لفو متشابه»را مبهم دانسته ولی در دمله دوم « معنای متشابه»دمله اول 

سد  ه هم  به نظر می شمار می   « ابهام معنا»و هم « ابهام لفو»ر شابه به  د. روناز عوامل ت

دی  ه  از موار نمونه عنوانبهالبته هر دا لفو، مبهم باشد معنا هم مبهم استم اما بالعکی نه.   

شده واژه   ابه شابه  ُع َو ال ِإْذ قاَل ِِلَبيِه يا أََبِت ِِلَ تَْْعُبُد ما ال َيسْْْْ َ »در آیه « اب»ام لفو مودب ت
ُر َو ال يُْْغي ْي ا   يُْْبصِْْْْْْ مشـتر  بین چند معنی ازدمله    ،«اب»اسـت. واژه  ( 48 )مریم:« َعْنَك شَْْْْْْ

 (9، ص791۱باشد. )راغب اصفهانی، پدر، دد و عمو می

گردیده اســتم زیرا آیه مذ ور، ظهور در این معنای   آیه اشــترا ، ســبب تشــابهاین  

پرست و مشر  بوده است. از مواردی  ه     ابراهیم )ا( بت حضرت  با ل پیدا  رده  ه پدر

شده آیه     شابه  ست. این آیه با  ( 787) ه:« آَدُم َربَُّه فََْغوى َو َعصْْْْ »ابهام معنا مودب ت    هاینا

ــبهه       هیچ گونه ابه   ــته و ابهام معنای      ام لفظی نداردم اما ظهور در معنای با ل و شـ انگیز داشـ

واقعی آیه، مودب تشــابه آن شــده اســت. بنابراین دمالت یادشــده بایســتی بدین صــورت   

شوند    صالح  ست  ه لفو یا معنایش مبهم بوده و بر روی آن غباری از ایهام     : »ا شابه آن ا مت
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شابه، عالوه بر  » و« قرار دارد. کند،  افای از ابهام میبر چهره لفو یا معنا یا عمل، پرده  هآنت

 «  شود.مودب شبهه نیز می

صفهانی در تعری  اهللآیت سو کیاز   هاینالبته با عنایت به  ف معرفت دیدگاه راغب ا

ــابه را هم ابهام لفو و هم ابهام معنا می          ــابه را پذیرفته و راغب، عوامل تشـ : داندم )ر. متشـ

، ماده شــبه( و از ســوی دیگر ایشــان در یک دمله به ابهام  8۱4، ص791۱هانی، راغب اصــف

وی  قضاوت  رد  هتوان چنین لفو و در دمله دیگر به ابهام معنا اشاره نموده استم لذا می

ــابه می        علت تعارض دو دملهداند. بنابراین   نیز هم ابهام لفو و هم ابهام معنا را از عوامل تشـ

 هو قلم دانست. توان سمذ ور را می

عرفت، مباشدم )ر. :  به تشابه شأنی)بالقوه( می   قا لچون ایشان    هاینمالحظه دیگر 

ست  ه  893، ص7988 ست.   »( لذا معتقد ا شابه، محتاج دفع ایهام ا در حالی  ه در ادامه  « مت

اثبات خواهد شــد  ه تشــابه در قرآن از نوا تشــابه بالفعل   -ذیل عنوان انواا تشــابه  –مقاله 

 «متشابه، محتاج رفع ایهام است.»استم بنابراین بایستی گفته شود: 

 

 انواع تشابه .۲

 نویسد: معرفت درباره انواا تشابه چنین می اهللآیت

ست یا محلق؟ آیا این ی     آیا » سبی ا شابه در آیات قرآن ن یت  ک واقعت
رای همه  ب نفسه فیباشد  ه  می متشابه  قرآن ذاتاً دارای آیات   ه است 

ست،    شابه ا شان فراهم        چه گر مت شابه، بر ای شمندان، امکان رفع ت دان
و  ندارد، اسـاسـاً برای ارباب بصـیرت تشـابهی ودود      هآناسـتم یا  

شابه ودود      سته از مردم  ه آمادگی ندارند، ت  !دارد صرفاً برای آن د
باید گفت: تشابه برخی از آیات، نه نسبی است و نه ذاتی و     در پاسخ 

ــأنی  ــتم به این معنی  ه برخی آیات به       و نوعی واقعی، بلکه شـ اسـ

ند و  وتاهی     به در آن       دهت محتوای بل نه تشـــا لفو و عبارت، زمی
و   ندم زیرا تنگی ایجاد فراهم است، یعنی دای آن را دارد  ه تشابه  

ــی معنی ، مودب گردیده تا لفو در افاده وتاهی قالب ار مراد ) ه بس
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ــت(  وتاه آید ــا بلند و پهناور اس ــایی،   و نارس دلوه  ند. و این نارس
مه  بیعی   نه اینالز عانی را        گو جایش م فاج گن موارد اســــت  ه ال

شش آن را ندارد تا    شته،   صود را افاده  ند  امال ندا این  .ً معنی مق
ست  شابه،  ا شأن آن را  گونهاین در  ه ت  ه   دارد موارد،  بیعی بوده 

و  موارد دچار اشـــتباه گونهایننارســـا باشـــد، نوعاً افراد با برخورد با 
ند معنی تردید گردندم زیرا ظاهر عبارت نمی      یار   توا   را  امالً در اخت

عات  هستند با سبق ا ال   ً  سانی یا شنونده قرار دهدم ولی احیانا  بیننده

قرآن، دچــار این  در قف بودن بر رموز معــانی و الفــاج واردهو وا
 و نه است، نه نسبی، قرآن، شأنی و نوعی در تشابه اشکال نگردند. لذا

  (893، ص7988)معرفت، « .واقعی و همگانی

و تأویل  سوءبرداشت  تشابه شأنی آن است  ه در برخی آیات، زمینه و قابلیت تشابه و     

ایشــان در   (۲۱، ص7934اما بالفعل دچار تشــابهی نیســت. )اســعدی،  ناصــحیو ودود دارد،

ادامه، تشابه را به دو نوا اصلی و عر،ی تقسیم  رده است. تشابه اصلی از زمان نزول آیه،           

،ی        شابه عر ستم اما ت به گونه  بیعی، به دهت  وتاهی لفو و بلندای معنا به ودود آمده ا

ر آغاز اســـالم متشـــابه نبوده ولی پی از به ودود  در آن دســـته از آیات به ودود آمد  ه د

، 7988 المی در زمره متشــابهات درآمدند. )ر. : معرفت،  مســا لآمدن مباحث ددلی و 

 (847 - 893ص

 

 مالحظه
ــتم زیرا   در بیان آیت ــده اس ــابه ذاتی محرح ش ــابه محلق، مترادف با تش اهلل معرفت تش

« تشابه در آیات قرآن نسبی است یا محلق؟آیا » ند  ه ایشان در ابتدا این ساال را محرح می

شابه ذاتی پرداخته و می  سد:  ولی در ادامه به تبیین ت ست »نوی قرآن   ه آیا این یک واقعیت ا

یجه  و در پایان نت« برای همه متشــابه اســت  نفســهفیباشــد  ه می متشــابه ی آیات ذاتاً دارا

د دارد  ای  ه ودومالحظه« تشابه برخی از آیات، نه نسبی است و نه ذاتی و واقعی»گیرد: می
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ست  ه   ،ی واقع           این ا شابه عر شابه ذاتی، ت سبی و در برابر ت شابه ن شابه محلق، ت در مقابل ت

 است.

محلق باشــد، اما ذاتی نبوده بلکه عر،ــی باشــد. تشــابه عر،ــی  تواندمیه بنابراین تشــاب

پرده تشـابه بر چهره آیات متشـابه واقع شـده و این آیات را برای    محلق به این معنا اسـت  ه  

همه متشابه ساخته استم اما راسخان در علم، توانایی رفع تشابه را داشتهم ولی غیرراسخان،           

 . گرددنان مشتبه میتوانایی نداشته و امر بر آ

ــ عالوهبه  ــت   : » ه ان ، این بیان ایشـ قرآن ذاتاً دارای آیات   ه  آیا این یک واقعیت اسـ

شابه   شابه است،   نفسه فیباشد  ه  می مت شمندان، امکان رفع ت  چه گر برای همه مت شابه، بر  دان

ست.    شان فراهم ا شابه ذاتی و     « ای شابه از ت ست  ه امکان رفع ت م در  دود داردحا ی از این ا

شته و تنها در صورتی  ه        شابه، دزء ذات آیه باشد، امکان رفع آن ودود ندا حالی  ه اگر ت

 تشابه، عر،ی باشد امکان رفع آن ودود دارد.

شأنی.                شابه  ست، نه ت سبی ا ،ی ن شابه عر شابه، ت شابه در آیات مت به اعتقاد نگارنده، ت

سبی به این معنا است  ه       شابه عر،ی ن شاب ت شابه واقع شده، ا  پرده ت ما این  ه بر چهره آیات مت

 .فقط برای غیرراسخان متشابه استمحکم بوده و  آیات برای راسخان در علم

 نمود:  ارا ه توانمیدو دلیل بر عر،ی بودن تشابه در آیات متشابه 

شابه           هآن اول الف( شد الزمه ذاتی بودن ت شابه ذاتی با شابه، ت شابه در آیات مت اگر ت

سته شد آن آیه همچنان متشابه باقی بماندم در حالی         این است  ه وقتی تأویل آیه متشابه دان

شابه آن آیه، تبدیل به محکم       شدن تأویل آیه مت شن     هاین م به دلیلشود می ه پی از رو

ال متشــابه خود را برای حضــرت موســی )ا( بیان  رد  وقتی حضــرت خضــر )ا( تأویل اعم

نابراین               ــابه خارج و محکم گردیدم ب ــی )ا( از حالت تشـ ــر )ا( برای موسـ  ارهای خضـ

رفتار متشابه، ذاتی نبوده و عر،ی است در گفتار متشابه نیز تشابه از        در  تشابه  ور  ه همان

 نوا عر،ی خواهد بود. 

شابه، ر    ب( ،ی بودن ت َتشْْْْاِبُه َما اشَْْْْتَبهَ »وایت دلیل دوم بر عر
ُ
شی،   « اِهِلهِ ج َعل  امل )عیا

«  متشابه بر داهلش متشابه است»فرماید: باشدم زیرا وقتی روایت می می( 7۱8، ص7، ج7984

محکم اســت. وقتی متشــابه   -یعنی راســخ در علم  -مفهومش این اســت  ه بر غیرداهلش 
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ز نوا تشابه در قرآن ا ت آیه نیستم لذا  برای راسخ در علم محکم باشد، یعنی تشابه دزء ذا   

 تشابه عر،ی است.  

شابه فقط            ستم یعنی آیه مت سبی ا شابه عر،ی، محلق نبوده بلکه ن سوی دیگر، این ت از 

شابه             شابهی در  ار نبوده و آیه مت صاًل ت سخان ا ستم ولی برای را شابه ا سخان مت برای غیررا

 برای آنان محکم است.  

شابه این    سبی بودن ت ست  ه اوالً عمل خضر )ا( برای خودش محکم و برای     دلیل ن ا

بی است  رفتار متشابه، محلق نبوده و نسدر  تشابه ور  ه موسی )ا( متشابه بودم بنابراین همان 

ابه نسبی   . ثانیاً روایت یادشده، ظهور در تش  در گفتار متشابه نیز تشابه از نوا نسبی خواهد بود   

 نویسد: ه میدارد. عالمه  با بایی در این زمین

د و باشــنشــود  ه محکم و متشــابه، نســبی میاز روایت اســتفاده می»
ای نســبت به  ســی محکم و نســبت به  ی دیگر، ممکن اســت آیه

  (۲۱، ص7981) با بایی، .« متشابه باشد

اش آن است   وقتی اثبات شد  ه تشابه در قرآن از نوا تشابه عر،ی نسبی است، نتیجه      

شأنی نمی      شابه  شابه در قرآن، ت ست         ه ت شأنی آن ا شابه  شد. دلیل دیگر بر ردگ ت ه  تواند با

ــأنی   ــابه ش ــت  ه  قا لمدعی تش ــابه»اس ــتم یعنی آیه   « زمینه تش ــابه فراهم اس در آیات متش

ــورتبه ــا« بالقوه» ص ــت نه بالفعل. در حالی  ه از ظاهر آیه هفتم متش نین  چ عمرانآلبه اس

سخن، آیه          آیدبرمی ست نه بالقوه. به دیگر  صف بالفعل آیات قرآن ا شابه، و  ه ا حکام و ت

بالفعل بر آیات متشــابه عارض   صــورتبهیادشــده ظهور در این معنا دارد  ه وصــف تشــابه 

 شده است.

ــابه  ه عبارت بود از:     معرف  اهللآیت ، تعریف عالوهبه  ری  ه   گفتار یا رفتا   »ت از متشـ

 (78 -77، ص9، ج798۱)ر. : معرفت، « انگیز داشــته باشــدظهور در معنای با ل و شــبهه

بیانگر این محلب اســت  ه این ظهور در معنای با ل، ظهور بالفعل اســت نه بالقوه. همچنین  

ــ  -77، ص9، ج798۱)معرفت، « دارد بر روی آن غباری از ایهام قرار»  هان این عبارت ایش

 ظهور در تشابه بالفعل داردم نه تشابه شأنی.( 78
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ــابه  ــأنی اگر در دفاا از تش ــود  ه  رح ش ــا لگفته ش ــری زمینه   مس علمی در هرعص

شابه در آیاتی می  سا بدون  رح    پیدایش ت سا ل شود  ه ای ب شابه و اب  م هامی  ددید، هیچ ت

ــته ــخ میانداش ــابه به  گوییم چنندم در پاس ین آیاتی بر فرض ودود، در واقع دزو آیات متش

ــمار می ــا لقبل از اثبات آن  اگرچهآیند، شـ آن آیات، ظهور در    هاینعلمی به خا ر  مسـ

شوند. بدیهی است  ه پی از اثبات    معنای با ل ندارند، در زمره آیات محکم محسوب می 

سا ل آن  شبهه انگیز، ت  م شن     علمی و ظهور آن آیات در معنای  شابه آن آیات بر همگان رو

ــا لخواهد شـــد. به دیگر ســـخن، پیش از اثبات آن  علمی، ما در دهل مر ب به ســـر  مسـ

 شویم.ها از دهل مر ب خارج میبریم و پی از اثبات آنمی

در  - معرفت اســت اهللآیت مدنظربه معنایی  ه  -تشــابه عر،ــی  هاینمالحظه دیگر 

. آیه  تابدبرنمیتشــابه عر،ــی را  گونهاین عمرانآلظهور آیه هفتم قرآن ودود نداردم زیرا 

ست و افراد در        مذ ور ظهور در این محلب دارد  ه شابه ا شتمل بر محکم و مت خود قرآن م

شا ر،   )  ند.پدید آوردن آن دخالتی نداشته و گذر زمان برخی آیات محکم را متشابه نمی  

ه یادشــده، آیات متشــابه همگی از همان زمان (  به دیگر ســخن،  بق ظاهر آی۲3، ص7983

 نزول قرآن، ظهور در معنای با ل داشته و دارای تشابه اصلی هستند.

سبی          می درمجموا ،ی و ن صلی، بالفعل، عر شابه ا شابه در قرآن از نوا ت توان گفت ت

شد می شابه از زمان نزول قرآن  با ش  صورت به. بدین معنا  ه همه آیات مت ه  اببالفعل دارای ت

ها عارض شــده اســت. همچنین    اند و این تشــابه دزو ذات این آیات نبوده بلکه بر آن بوده

 اند.آیات متشابه برای راسخان در علم محکم و برای غیرراسخان متشابه

 

 معنای تأویل متشابه .۳

 تبیین شده است:   گونهاینمعرفت  اهللآیتتأویل متشابه توسط 

دارد  ه رفع ابهام  ند و هم به تأویل هر متشــابهی هم به تفســیر نیاز »

نیاز دارد تا دفع شبهه  ندم لذا تأویل، نوعی تفسیر است  ه عالوه بر    
ه تفسیر،   مورد تأویل نسبت ب   ندم بنابراینرفع ابهام، دفع شبهه نیز می 

 ( 89۱ - 89۲، ص7988)معرفت، « .اخص محلق است
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 نویسد: دیگری می دایوی در 

«  .رفع آن ابهام و هم محتاج دفع این ایهام اســت  متشــابه هم نیازمند »

 (78 - 77، ص9، ج798۱)معرفت، 

 

 مالحظه
م  اثبات شد  ه تشابه آیات متشابه، تشابه شأنی نبوده و بالفعل است          هاینبا عنایت به 

وم نیز باید شود. در دمله د « رفع شبهه »در گفتار ایشان باید تبدیل به  « دفع شبهه »لذا عبارت 

ستفاده شده و بدین گونه اصالح شود:      « رفع»از واژه « دفع»واژه  دایبه شابه هم نیاز »ا مند  مت

 «رفع آن ابهام و هم محتاج رفع این ایهام است.

سیر نیاز دارد  ه رفع ابهام  ند     »در عبارت   هاینمالحظه دیگر  شابهی هم به تف هر مت

ــت  ه عالوه بر رفع     ــیر اس ــبهه  ندم لذا تأویل، نوعی تفس و هم به تأویل نیاز دارد تا دفع ش

شبهه نیز می  تعارض ودود داردم زیرا در  ( 89۱ - 89۲، ص7988)معرفت، «  ند.ابهام، دفع 

صحالح تأویل فقط بر   شبهه دف»دمله اول ا شده ولی در دمله دوم، آن را بر  « ع  رفع »ا الق 

شبهه  شابه با تأویل         « ابهام و دفع  سیر مت سخن، در دمله اول تف ست. به دیگر  ا الق نموده ا

 متشابه فرق داردم اما در دمله دوم تفسیر متشابه همان تأویل متشابه است.

هر متشابهی هم به تفسیر نیاز دارد  ه رفع ابهام  ند و هم به   »ایشان گفته است:     هاین

با آنچه  ه ایشــان در عمل در تأویل آیات متشــابه انجام  « تأویل نیاز دارد تا دفع شــبهه  ند.

شابه در التمهید        ست  ه در ذیل آیات مت ست تناقض دارد. دلیل این محلب تأویالتی ا داده ا

ــت و علوم قرآنی آ ــیر آیه و رفع ابهام پرداخته اس ــتقیماً به تفس الزمه   ون. البته چورده  ه مس

ست.            صورت پذیرفته ا شبهه نیز  ستم در نتیجه، با آن رفع ابهام، دفع  شبهه ا رفع ابهام، دفع 

 ( 819 - 8۲۲، ص7988م معرفت، 418– 17، ص9، ج798۱)ر. : معرفت، 

شابهات انجام داده است،    اهلل معرفت در عمل برادر حقیقت، آنچه  ه آیت ی تأویل مت

ست  ه     شده ا ست  ه عالوه بر رفع     »منحبق با دمله دوم از عبارت یاد سیر ا تأویل، نوعی تف

، ایشـــان در دای دیگری تصـــریو نموده اســـت  ه  عالوهبه«  ند.ابهام، دفع شـــبهه نیز می
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ست.      تأویل، به معنای تودیه» شابه ا سیر( مت  ه این خود،   (8۲، ص9، ج798۱)معرفت، « )تف

 ماید صحت دمله دوم است.

ــدمیبه نظر   درمجموا ــتم زیرا اواًل        رسـ  دمله اول از عبارت مذ ور، فاقد اعتبار اسـ

سیر   سی    فقط رفع ابهام می شود میوقتی آیه محکم تف شابه تف ر)تأویل(  شودم ولی وقتی آیه مت

صورت می   می شابه  ه عب  بق تع پذیردم ثانیاًشود هم رفع ایهام و هم رفع ابهام  ارت  ریف مت

بارت از  ع« تأویل متشابه»معنای « انگیز داردای  ه ظهور در معنای با ل و شبههآیه»است از: 

باشــد  ه در نتیجه، رفع ایهام و شــبهه هم خواهد  می« رفع ابهام و  شــف معنای حقیقی آیه»

 شد.

 

 علت وجود متشابه در قرآن .۴

سیم         اهللآیت  هاینبا عنایت به  صلی و عر،ی تق شابه در قرآن را به دو نوا ا معرفت ت

ــابه در قرآن،  دداگانه بحث    وربهنمود، لذا درباره علت ودود هر یک از این دو نوا متشـ

 نگارد:  ند. وی درباره علت ودود متشابه اصلی در قرآن چنین میمی

ــرى آن  » ــه دامعه بش ــبت به اندیش قرآن مفاهیم ددیدى آورد  ه نس
 ه از تمدن و فرهنگ به دور  -العربدزیرةمردم  خصــوصبه روز،

آمد و از  رفی الزم بود  ه قرآن غریب و ناآشنا به شمار مى -بودند 
به  ار گیرد  ه در آن         ــى را  مان روشـ در تعبیرات لفظى خود، ه

روزگار متداول و رایج بود. از سوى دیگر، الفاج متداول آن روزگار 
وانست  تى در سحو پایین و،ع شده بود، نمى ه براى معانى و مفاهیم

شته و از    شد  ه در باالترین درده ترقى قرار دا بیان  ننده مفاهیمى با
آمده اســت... از این روى نوا مفاهیم رایج زمان خود، به شــمار نمى

ها و اشارات دقیق به  ار گرفته   ها و  نایهاقسام مجاز و انواا استعاره  

 ( 73ص، 9، ج798۱)معرفت، .« شد

 

 



 متشابه معرفت درباره اهللتیآ یهادگاهیبر د یمالحظات   811

 

 : نویسدمیهمچنین در دای دیگری در این باره 

به در اثر تشا  گونهایننمایدم زیرا  بیعی می ودود تشابه اصلی  امالً  »

ی  معانی سحح  برای ه  -بیان معانی ژرف توسط الفاج متداول عرب  
شده     پدید آمد. قرآن در افاده معانی عالیه راهی پیموده  ه   –ساخته 

شمندان       شد و هم علما و دان شته با هم برای عامه مردم دنبه اقناعی دا
بیشتر فن خحابه و برهان را به هم   خود، سازدم لذا در بیانات را متقاعد

ــاخته    ــجم س ــهورات و یقینیات هر دو، یک واحد منس آمیخته، از مش

ست. با   سازش    میان در ظاهر، این دو فن از هم متنافرند،  هآنا آنها 
ستم و این خود،  شمار می  یکی داده ا «  .روداز دالیل اعجاز قرآن به 

 (841، ص7988)معرفت، 

 اهلل معرفت در مورد علت ودود متشابه عر،ی در قرآن معتقد است:  آیت

 هیک گروه از متشابهات، تشابه عر،ی است  ه بر قرآن تحمیل شد»
سلوب و      شابه برابر با ا ست. این گروه از آیات مت  عارفمت هایشیوه ا

خالی از     یان شـــده و  نه عرب ب در  بوده، غموض و پیچیدگی  هرگو

  هایدرگیری رده اسـتم سـدی در پی   نمی شـبهه  ایجاد هرگز آغاز
ــلمانان را داد،     عقیدتی و فکری  ه در میان گروه    های مختلف مسـ

ــابه، دامن     ــیاری از آیات قرآن گردید   فادعه تشـ )معرفت،  « .گیر بسـ

   (841، ص7988

 گوید: وی در دای دیگری می

عامل دیگرى نیز در پیدایش تشابه نسبت به اغلب آیات قرآن ودود »
مذهب       ترشیپدارد. آیاتى  ه    یدایش  به نبوده و بر اثر پ های  متشـــا

ــابه در آنها را داده   ــت قرن اول، تش گوناگون  المى، پی از گذش
ستم زیرا مردم عرب  ه به هنگام نزول قرآن مى  ستند، با فحرت  ا زی

ساده و ابتدایى خود و بدون هیچ پیرایه      شت  سر اى از آیات قرآن و 
غاز     برداشــــت مى ندم ولى پی از آن  ه در آ قرن دوم، بین    رد
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هایى درگرفت، دســتاویز قرار صــاحبان مذاهب  المى بحث و ددل
دادن ظواهر آیات و تحریف معانى درست و واقعى الفاج و  لمات،  

ــت  ــد. به این دلیل، برخى از آیات دس اى ابهام و خوش گونهرایج ش
ــاختگى گردید و هر گروه و مذهبى، آیات قرآن را به        پیچیدگى سـ

تأی  گونه  تأویل              اى  ه  ــد،  باشـ ها  ید  ننده مذهب و عقیده خود آن
 (88، ص9، ج798۱)معرفت، .«  ردندمى

 

 مالحظه
شابه را دو عامل می  اهللآیت داند: یکی علوگ معانی و  وتاهی الفاج آیه معرفت عوامل ت

 :و دیگری مجادالت مذاهب  المى. در مورد علوگ معانی و  وتاهی الفاج آیه باید گفت  ه

َم مِ  لِيَْْغِفَر َلَك الّله»و ( 787) ه:« َوَعصْْْْْْْ  آَدُم َربَُّه فََْغوى»آیات مانند:  برخی اوالً ْن ماتََْقدَّ
اهی  و  وتعلوگ معانی (  ه در ظاهر با عصمت انبیا تنافی دارند، دارای 8)فتو:« َذنِْبَك َوما تََأخَّرَ 

  بنابراین علوگ معانی و  وتاهی الفاج آیه نهایتاً به نحو مودبه نبوده، اما متشــابه هســتند.  الفاج

شدم اما نمی     دز یه می شابه با شابه برخی آیات مت لیه، همه  تواند به نحو مودبه  تواند علت ت

 . ردیبرگآیات متشابه را در 

یاً   یه می      ثان فاج آ تاهی ال عانی و  و ند  علوگ م یات نیز     عنوانبه توا هام برخی آ لت اب  ع

و  ای  ه دارای علوگ معنا و  وتاهی لفنیست  ه هر آیه گونهاینمحرح باشدم به دیگر سخن،  

ــدم بلکه برخی آیات در قرآن ودود دارد  ه دارای علوگ معنا و             ــابه باشـ ــد، حتمًا متشـ باشـ

ُُو ََ نُري ِإبْ  َو َكذِلكَ »نمونه، آیات  عنوانبه وتاهی لفو هســتند، اما متشــابه نیســتندم  ََ َمَل راهي
ُُوَن ِمَن اْلُ وِقنن َِ َو لَِي َْ آَدَم ِمْن ُظُهورِهِ  َو ِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبي( »1۲)انعام: «السَّْْْْ اوا َِ َو اِْلَْر

َْ َعل  َْ َو َأْشَهَدُه َْ قاُلوا بَل  ُذرِّيَّْتَُْه ُُ َْ أَ َلْسُت ِبَربِّ وُلوا يَْْوَم اْلِقياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن ْن تَْقُ َشِهْدنا أَ  أَنُْْفِسِه
َدٍر َمْعُلومَو ِإْن ِمْن شَْْْْْْْْْْْْْْْ ْ ( »718)اعراف:« هْْذا فْْاِفلنَ  ُه ِإالَّ ِبقَْْ ُه َو مْْا نُْنَْنِّلُْْ َدنْْا َخناهِنُْْ  «ٍء ِإالَّ ِعنْْْ

ــتندم زیرا این آیات، ظهور در   87)حجر: ــابه نیسـ ( با ودود علوگ معانی و  وتاهی الفاج، متشـ

رف  توانند مردم را منحانگیز نداشــته و اهل انحراف نیز با این آیات نمیو شــبهه معنای با ل

 تواند باشد.  نند. بنابراین بلندی معنا و  وتاهی لفو، هم علت ابهام و هم علت تشابه آیه می
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ست  ه خدای متعال می  شابه دارای علوگ معانی    مالحظه نگارنده این ا ست آیات مت توان

ــده را مانند آیات یاد     ــورتبه شـ محکم و مبهم محرح نماید تا ظهور در معنای با ل و         صـ

چنین   های با ل اهل زیغ واقع نشوند. وقتی انگیز نداشته باشند و دستاویزی برای تأویل   شبهه 

 آیات را به شکل متشابه نازل فرموده است؟ گونهاینامکانی ودود دارد چرا خداوند 

بر فرض  ه علت تشــابه برخی آیات، بلندی معنا و  وتاهی لفو    هاینمالحظه دیگر 

ستفاده اهل زیغ و انحراف         سوء ا شابه نکرده تا زمینه  شد، چرا خداوند در متن قرآن، رفع ت با

شابه از        شابه و زدودن پرده ت سخن، چرا خداوند تأویل آیات مت شود؟ به دیگر  مردم برچیده 

 علم قرار داده است؟  چهره این آیات را بر عهده راسخان در 

 شد، در پاسخ خواهیم گفت: اگر گفته شود این  ار مودب افزایش حجم قرآن می

شابه مانند:  بق روایات، برخی  اوالً ّفا» آیات مت ّفا صَْْْْ (  88)فجر: «َوَجاء َربَُّك َواْلَ َلُك صَْْْْ

اِظَرٌَ »و  ا نَْْْْ َرٌَ ِإَ  َربِّْهَْْْْ اِِْْْْْْْْْْْْْْْ ٍذ نَّْْْْ مت:   « ُوُجوٌه يَْْوَم ِْْْْ یا ٍذ »و ( 89 - 88)ق َْ يَْْوَم ِْْْْ َْ َعن رَّهبِِّ َكَّلَّ ِإنَُّْه
ــابه آنها از بین مى       ( 7۲)محففین:« َلَ ْحُجوبُونَ  رود. آیه اول با   تنها با آوردن یک  لمه، تشـ

و آیات دوم و ســوم با افزودن  (7۱8، ص7938)ر. : صــدوق، « أمر» تقدیر گرفتن  لمه

  انگیز نخواهند بود.خارج شده و شبهه از متشابه بودن (7۱8و  77۱همان، ص)ر. : « ثواب»

ــریو آیت   ثانیاً   ــابه      به تصـ حدود   -با حذف مکررات    –اهلل معرفت تعداد آیات متشـ

( بنابراین نهایتاً حدود دویســت آیه  74، ص9، ج798۱دویســت آیه اســتم )ر. : معرفت، 

 شد. دیگر در تأویل این آیات به قرآن افزوده می

 آیات متشـابه منحرف شـوند به مراتب   لهیوسـ بهل انحراف مردم توسـط اه   هاین ثالثاً

 بدتر از این است  ه حجم قرآن افزایش پیدا  ند. 

شابه در قرآن مجادالت مذاهب  المى   هایناما  باشد نیز قابل مالحظه    علت ودود مت

 استم زیرا:

ســازگار نیســتم آیه مذ ور ظهور در این   عمرانآلاین محلب با ظهور آیه هفتم  اوالً

خود قرآن مشــتمل بر محکم و معنا دارد  ه تشــابه، وصــف برخی آیات قرآن اســتم یعنی 

متشـــابه اســـتم نه اینکه افراد در پدید آوردن آن دخالتی داشـــته و گذر زمان برخی آیات  

 ( ۲3، ص7983)ر. : شا ر، محکم را متشابه نماید. 
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ظهور در تشابه اصلی داشته و همه آیات متشابه از زمان      عمرانلآوقتی آیه هفتم  ثانیاً

نزول، متشــابه باشــند، نتیجه آن اســت  ه قضــیه برعکی اســتم یعنی یکی از علل ایجاد      

ــابه اند  ه از زمان نزول قرآن، ظهور در معنای با ل و مجادالت مذاهب  المى، آیات متشـ

ات متشـــابه و عدم ردوا به اهل  این آی اند. به دیگر ســـخن در حقیقت،انگیز داشـــتهشـــبهه

 )ا( برای رفع تشابه آنها مودب به ودود آمدن مذاهب گوناگون  المی شده است.بیت

اهلل معرفت عوامل تشابه را دو عامل علوگ معانی و  وتاهی الفاج  آیت  هاینبا عنایت به 

ــد، عامل     داندم هنگامی  ه عامل دوم قابل پذیرش        آیه و مجادالت مذاهب  المى می     نباشـ

تواند به نحو مودبه دز یه، علت تشــابه برخی آیات متشــابه را تودیه نمایدم لذا اول فقط می

 همچنان دای این ساال از ایشان باقی است  ه علت تشابه بقیه آیات متشابه چیست؟

شابه در قرآن       سانی  ه معتقدند علت ت ساال، دیدگاه   سخ به این  ان امت ، امتحدر پا

به  ــیرازی،   اهل بیت   در ردوا  ــتم )ر. : مکارم شـ م دوادی  491، ص8، ج7919)ا( اسـ

یب،  888، ص79، ج7981آملی،  ــوی زاده، 774، ص9، ج7914م   ( 84، ص7983م موسـ

د از  ترین امتحانی  ه خداونترین و سختتر و مورد پذیرش نگارنده استم زیرا بزرگدقیق

سفانه ا ثر       سأله امامت بود  ه متأ سالمی گرفت م شدند.  امت ا مردم در این امتحان مردود 

ــابه نکرد تا مردم را            ــابه را در قرآن قرار داد و عمداً از آنها رفع تشـ خدای متعال آیات متشـ

ــحیو این آیات به            یا به     نند )ا( مرادعه می  بیت اهل بیازماید  ه آیا برای در  تأویل صـ

 آورند؟فهم ناقص خود ا تفا  رده و مذاهب گوناگون  المی را به ودود می

د نقل شده  ه مای )ا(  از امیرالمامنین در باب علت ودود متشابهات در قرآن، روایتی 

 دیدگاه مذ ور است:  

سحه  خداوند به» سترده و رأفت  وا  او به آفریدگانش و علم رحمت گ

 نند، گفتار خود را   به آنچه تغییردهندگان در  الم وی احداث می      
 از تمام  بقات اعم را یک قسم از آن   رده است:  تقسیم  به سه گونه 

ــم از آن را نمی  و داهل می   عالم     ه نافهمد مگر آن دانند و یک قسـ
داده و دارای ذهنی   صدر  به ایشان شرح   اسالم  پذیرش برای خداوند

و ادرا ی صحیو باشندم و یک قسم از آن را  پا  و احساسی لحیف
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ــتوارانیابد مگر خداوند و پیامبردر نمی دانش. همانا  در ان الهی و اس
ــاخت  گونه این خداوند گفتار خود را     ه بر میراث   با ل   اهل  تا  سـ

سول خدا  سلّط یافتند، نتوانند از علم  تاب)قرآن(، چیزی را ادعا   ر ت
صان علم،        ،عف و نق ست و نیز  شده ا  نند  ه برای آنان قرار داده ن

س    سازد تا فرمان آن   شان  آنان را ناچار  ی را  ه خداوند، ولیگ امر ای
قرار داده، ا اعت  نند، ولی آنان به سبب تکبگر و منیگت از فرمان خدا 

ــرپیچی نموده و با افترا ــدن به زیادی یاوران  بر س خداوند و مغرور ش

ــمنی  ردند   ــولش دشـ ــی، .« خود، با خدا و رسـ ، 7، ج7449) برسـ

 (8۲9ص

شده،     ست دز علت یاد  ه در باب علت ودود   ییهادگاهیداز  یکهیچالزم به ذ ر ا

 -74۲، ص793۱متشابه در قرآن محرح شده است، ماید روایی ندارند. )ر. : حیدری فر،    

7۲3) 

ــد و فخررازی درباره   نظر ابن« التمهید »اهلل معرفت در  آیت   ه اینمالحظه دیگر   رشـ

ــدی دیدگاه خود را       ــت. س ــته و آنها را نقد  رده اس ــان دانس ــابه در قرآن را یکس علت تش

محرح نموده و نظر عالمه  با بایی و شیخ محمد عبده را همانند نظر  « عالج حاسم » عنوانبه

 ه پی از   –« علوم قرآنی»( اما در 73، ص9، ج798۱خویش دانسته استم )ر. : معرفت،   

شابه در    –به رشته تحریر درآورده است   « التمهید» پی از بیان دیدگاه خویش درباره علت ت

ــد را قرآن، نظر ابن مام             عنوانبه رشـ پایان، دیدگاه ا مدافع دیدگاه خویش نقل  رده و در 

د. )ر. :  نرشد ارزیابی میفخررازی، شیخ محمد عبده و عالمه  با بایی را مشابه نظر ابن

 ( 8۲4 - 841، ص7988عرفت، م

نابراین در   با دیدگاه      نظر ابن« التمهید »ب ف   اهللآیت رشـــد و فخررازی  اوت  معرفت مت

سته شده است. به نظر می      « علوم قرآنی»ارزیابی شده، اما در   رسد   دیدگاه هر سه یکسان دان

 اصالح گردد.« التمهید»برای رفع این تعارض باید متن 

ــریو نموده  ه تودیه ابن« التمهید»اهلل معرفت در آیت  هاینبا عنایت به  ــد و تصـ رشـ

فخررازی درباره ودود متشابه در قرآن فقط علت تشابه در آیات صفات الهی و معاد را حل  
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ــا و قدر، دبر و اختیار، عدل و              می ــابه مانند آیات خلق و تقدیر، قضـ  ند و بقیه آیات متشـ

وم عل»( و از سوی دیگر، در  73، ص9ج ،798۱ ند. )ر. : معرفت، عصمت را عالج نمی 

رشد و فخررازی یکسان استم )ر. : معرفت، اذعان  رده  ه دیدگاهش با نظر ابن« قرآنی

ــد و فخررازی وارد  بر تودیه ابن« التمهید»( در نتیجه، همان نقدی  ه در 8۲4، ص7988 رش

  این تودیه، فقط مشکل آیات صفات    هایننمود بر دیدگاه خود ایشان نیز وارد است و آن   

  ندم  و معاد را حل می

نهایتاً به  «علوگ معانی و  وتاهی الفاج آیه»دیدگاه  - ه قبالً گفتیم   ورهمان -بنابراین 

شدم اما نمی    نحو مودبه دز یه می شابه با شابه برخی آیات مت ه نحو مودبه  تواند بتواند علت ت

 را تودیه نماید.  لیه، علت تشابه همه آیات متشابه

 

 معانی تأویل قرآن .۵

در چهار معنا استعمال شده است  ه سه معنای  « تأویل»اهلل معرفت واژه آیت از دیدگاه

آن در اصـحالح قرآن و معنای چهارم در اصـحالح اهل حدیث و تفسـیر به  ار رفته اسـت.      

شابه، تعبیر خ       شده عبارت از تودیه مت ستعمال  سرانج سه معنایی  ه در قرآن ا ام  ار  واب و 

باشـــد و معنای چهارم  ه در اصـــحالح اهل حدیث و تفســـیر به  ار رفته، مفهوم عام یا می

ست. )ر. : معرفت،   ( از بین چهار معنای محرح 88 - 81، ص9، ج798۱معنای با نی آیه ا

«  نیل قرآتأو»باشدم بنابراین وی می« تأویل قرآن»، دو معنای آن مربوض به «تأویل»شده برای 

داند: یکم، بیان معنای صــحیو آیات متشــابه و دوم، معنای با نی آیات اعم  را به دو معنا می

 از محکم و متشابه.  

به              اهللآیت از دیدگاه    ندن معنای آیات  بازگردا با نی آیات،  معرفت مراد از معنای 

ودهی عمیق و عام است  ه بتواند فراتر از معنای ظاهری، در بستر زمان انحباق یابد. )ر. :  

  - 73، ص7، ج7478م همو، 74 – 79، ص7481م همو، 88 – 8۲، ص9، ج798۱معرفت،  

87) 
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 اهلل معرفت معتقد است  ه:  آیت

معانی چهارگانه تأویل از ســنخ معنا و تفســیر هســتند و همه آنها این »

ن شــود و چه بســا برای ایاند  ه با الفاج از آنها تعبیر میمفاهیم ذهنی
اصی    ه نوا خ -مفاهیم، مصادیق عینی نیز ودود داشته باشد. تأویل    

از قبیل معنا و مفهوم اســت و ســزاوار نیســت  ه با  -از تفســیر اســت 
 ( 88 - 81، ص9، ج798۱)معرفت، .« باه شودمصداق، اشت

 در دای دیگر گفته است:  وی 

ندارد  ه واژه     » قه  ــاب ــودم بلکه  « تأویل  »سـ بر ودود عینى ا الق شـ
)معرفت، .« گرددبر ودود عینی ا الق می« مصــداق»اصــحالحاً واژه 

 (94، ص9، ج798۱

 

 مالحظه
یت   ه این فاهیم ا الق      آ یل را فقط بر م تأو فت،  یل بر    می اهلل معر تأو ند و ا الق    

 قابل مالحظه استم زیرا مصداق را قبول ندارد، 

ــداق خاردی در روایات         اوالً )ا(  اربرد   بیت اهل تأویل به معنای ودود عینی و مصـ

 3نمونه در روایتی از امام صادق علیه السالم آمده است  ه تأویل آیه  عنوانبهفراوانی داردم 

ــوره حجرات  نَُْه ا َفِحْن بََْغْت ِإْ دا ُ َو ِإْن »سـ ِلُحوا بَْيْْ ا َعَل  طاهَِفتاِن ِمَن اْلُ ْؤِمنَن اقَْْتتَُْلوا َفَأصْْْْْْْْْْْْْْْْ
ِلحُ  َء ِإ َ َّتَّ َتف  تَْْبغ  َفقاتُِلوا الَّيت اِْلُْخرى ُ وا أَْمِر اللَِّه فَِحْن فاَء َْ َفَأصْْْْْْْ نَُْه ا بِاْلَعْدِل َو أَْقسِْْْْْْ وا بَْيْْ

ــت. ) لینی،    « اْلُ ْقسِْْْْْْْْْْ ن ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ  ــورت گرفته اس ــره ص در دریان دنگ دمل در بص

ــرت در ذیل آیه    483، ص7۲، ج7483 ــوره   87( همچنین در روایت دیگری از آن حضـ سـ

وَء ا ِْسْْْْا »رعد  اُفوَن بُْْْْ ََ َْ َو  ْوَن َربَُّْه ََْشَْْْْ َل َو  ُلوَن ما أََمَر اللَُّه ِبِه َأْن يُوصَْْْْ آمده « َو الَّذيَن َيصِْْْْ

 (848، ص8، ج7984)عیاشی، « است  ه تأویل نهایی آیه، پیوند تو با ما اهل بیت است.

یاً   با ن قرآن می        ه آیت   ازآنجا  ثان به معنای  تأویل را  ند و در برخ اهلل معرفت،  ی  دا

صادیق با نی آیات   شده  عنوانبهروایات، م صادیق با نی آیا با ن قرآن معرفی  ت  اندم لذا م

ــمار مییکی ا عنوانبهنیز  ــالم   هیباقر علنمونه امام  عنوانبهرود. ز معانی تأویل قرآن به ش الس
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، 7، ج7984)عیاشی،   «َظهُر الُقراِن اّلذين نََْنَل فيِهَ َو َب ُنُه اّلذيَن َعِ لوا ِبِثِل اَع اِلَِِ»فرماید: می

  ها( و مواردی اســت  ه آیات ها )اســباب و شــأن نزول  ظاهر قرآن همان مصــداق  (77ص

یند  آها و اشخاصی هستند  ه )در آینده میدرباره آنها نازل شده است و با ن قرآن مصداق

   نند.مانند گذشتگان ) ه آیات درباره آنها نازل شده است( عمل می و(

ــان ذ ر نمود   « تأویل قرآن  »بنابراین  بق روایات مذ ور،     عالوه بر دو معنایی  ه ایشـ

از این رو، بهتر بود  ه   اســت.« مصــادیق با نی آیات» معنای ســومی هم دارد  ه عبارت از

معنای   انعنوبهرا « مصـداق با نی »معرفت نیز همسـو با این روایات، تأویل به معنای   اهللآیت

 نمود. محرح می« تأویل»پنجم 

 

 گیرینتیجه
 از مجموا مباحث محرح شده نتایج ذیل قابل استخراج است:

ست  ه ت آیت - ستم اما  بق ظاهر         اهلل معرفت معتقد ا شأنی ا شابه  شابه در قرآن، ت

 ، تشابه در قرآن تشابه شأنی نبوده بلکه تشابه بالفعل است.عمرانآلآیه هفتم 

ــی    اهلل معرفت برآیت - ــلی و عر، ــابه در قرآن، دو گونه اص ــت  ه تش این باور اس

،ی ب             شابه عر ست و ت صلی ا شابه ا شابه از نوا ت شابه در همه آیات مت ستم ولکن ت این  ها

ــابه در زمان نزول، محکم بوده و در دوران ــده معنا  ه آیات متش ــابه ش ا اند، بهای بعد متش

 سازگار نیست. عمرانآلظهور آیه هفتم 

اهلل معرفت معتقد اســت  ه تشــابه در قرآن، تشــابه شــأنی اســتم اما تشــابه در  آیت -

 در مقابل ذاتی قرار دارد. نجایاقرآن از نوا تشابه عر،ی است. عر،ی در 

اهلل معرفت معتقد اســت  ه تشــابه در قرآن، تشــابه شــأنی اســتم اما تشــابه در  آیت -

 ند.اقرآن از نوا تشابه نسبی استم یعنی آیات متشابه برای راسخان در علم محکم

ــابه در قرآن را مجادالت  المی      آیت  - ن  م ولکداند میاهلل معرفت یکی از علل تشـ

ــابه و عدم ردوا امت به اهل بیت )ا( دهت رفع قضــیه، برعکی  اســتم یعنی آیات متش

 تشابه، مودب مجادالت  المی شده است.
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ــر به  وتاهی لفو و بلندی معنا نبوده، بلکه امتحان              - ــابه در قرآن منحصـ علت تشـ

 ترین علت تشابه در قرآن است.)ا( مهم بیتاهلمردم در ردوا به 

ــنخ اهلل معرفت تأویلآیت - ــداق را برای معنای تأویل   داندمیمفهوم  را از سـ و مصـ

ــادیق    م ولکنتابدبرنمی ــامل مص ــار روایات، تأویل قرآن عالوه بر معانی با نی، ش بر اس

 .گرددبا نی نیز می

 

 :منابع
 .قرآن کریم -7

شابه،   ، (ش7934ســیدمحمود، ) ، یب حســینیم اســعدی، محمد  -8 شی در محکم و مت  پژوه

 تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
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 تهران: انتشارات مرتضوی.
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خسروشاهی،  یهاد دیسبه  وشش:  قرآن در اسالم،ش(، 7981) با بایی، سیدمحمدحسین،  -8

 بوستان  تاب، چاپ دوم.ماسسه قم: 

سی، احمدبن علی،   -3 سان،    االحتجاج علی اهل اللجاج،ق(، 7449) بر محقق: محمدباقر خر

 مشهد: نشر مرتضی.

ــین،   -74 ــیدعبدالحس ــارات  اطیب البیان فی تفسللیر القرآن،ش(، 7914) یب، س تهران: انتش

 اسالم.
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