جواد آسه*
چکیده
محکــم و متشــابه یکــی از مباحــث مهــم علــوم قــرآن و تفســیر اســت تــا آنجــا کــه کتابــی دربــاره
علــوم قــرآن و تفســیر نمــی تــوان یافــت کــه مســائلی از ایــن دو مطــرح نکــرده باشــند .امــا تاکنــون
در بــاره مــاک هــای تشــخیص آیــه متشــابه و روش شناســی تفســیر آن کمتــر ســخن بــه میــان
آمــده اســت .عالمــه از جملــه مفســرانی اســت کــه غالــب دیدگا ههــا و مبانــی اش مربــوط بــه
آیــه محکــم و متشــابه و تفســیر و تأو یــل آنهــا را ذیــل آیــه هفتــم آل عمــران بــه بحــث گذاشــته
ً
اســت .مــاک عالمــه در متشــابه خوانــدن یــک آیــه ایــن اســت کــه ّاوال :آن آیــه دارای تشــابه
ً
در مــراد باشــد و نــه در لفــظ و ثانیــا :جهــت تشــابه زدایــی از آن و احــکام بخشــیدن بــه آن بایــد
آن را بــه آیــات محکــم ارجــاع داد .ایشــان ارجــاع آیــه متشــابه بــه آیــه محکــم را تفســیر مــی دانــد
ً
نــه تأو یــل .مهمتر یــن روش ایشــان در تفســیر آیــات متشــابه ّاوال :بهــره جســتن از تفســیر قــرآن بــه
*دانش پژوه مقطع دکتری علوم و قرآن حدیث.

ً
به قرآن است .ثانیا :تا جایی که ممکن است از مجاز استفاده نمی کند.
کلید واژهها :مالک تشخیص آیه متشابه ،تفسیر آیه متشابه،المیزان،محکم و متشابه ،تأویل.

مقدمه

َ ٌ َّ ُ ُ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ٌ
ـاب ِمنــه َآیــات ُم ْحك َمــات ُهــن أ ّم
بــر اســاس آیــه هفتــم ســورۀ آل عمــران <هــو الـ ِـذی أنــزل علیــك ال ِكتـ
َ
ُ َ
ٌ
ْ َ
ـاب َوأخـ ُـر ُم َتشـ ِـاب َهات> قــرآن دارای آیــات محکــم و متشــابه اســت .در قــرآن و روایــات جهــت
ال ِكتـ ِ

بازشناســی آیــات محکــم از متشــابه معیــاری ارائــه نشــده اســت .از ایــن رو هــر مفســری بــر
اســاس مبانــی کالمــی خــود بــه تعییــن آیــات متشــابه دســت یازیــده اســت .طبــق آیــه پیــش
گفتــه ،آیــات محکــم اصــل و اســاس و بنیــان قــرآن اســت بــر ایــن اســاس راه فهــم و تفســیر آیــات
نهــا بــه آیــات محکــم اســت.
متشــابه ارجــاع آ 
از آنجــا کــه آیــات محکــم اس و اســاس قــرآن اســت پــس نبایــد تعــداد آیــات متشــابه در
قــرآن بیــش از آیــات محکــم باشــد ،امــا مــا شــاهد دانشــمندان و مفســرانی هســتیم کــه آیــات
فراوانــی را متشــابه بــه شــمار آورده انــد .از ســوی دیگــر بــا آن کــه بــر اســاس آیــه هفتــم ســورۀ آل
عمــران میتــوان بــا ارجــاع آیــات متشــابه بــه آیــات محکــم بــه تفســیر صحیــح و واحــدی از
آنهــا نائــل شــد ،امــا مــع الوصــف مــا نــه تنهــا شــاهد اختــاف مفســران در تفســیر ایــن دســت از
نهــای تفســیری ســخن از تفســیر ناپذیــری آنهــا بــه میــان
آیــات هســتیم ،بلکــه برخــی از جریا 
آوردهانــد.
جهــت دســت یابــی بــه مــاک تشــخیص و روش شناســی تفســیر آیــات متشــابه بــه ســراغ
تفســیر المیــزان رفتهایــم .پرســش اصلــی ایــن مقالــه مــاک تشــخیص و روش شناســی تفســیر
آیــات متشــابه از دیــدگاه صاحــب المیــزان اســت .امــا پرسـشهای فرعــی ایــن مقالــه عبارتنـداز:
.1تعریف عالمه طباطبایی از محکم و متشابه چیست؟
.2او چه تعریفی از تأویل به دست داده است؟
.3تعریف او از تفسیر چیست؟
َْ
َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ
.4دیــدگاه ایشــان در بــاره مرجــع ضمیــر در «تأ ِوی ِلـ ِـه» در فــراز< :ومــا یعلــم تأ ِویلــه ِإل اهَّلل والر ِاســخون
ْ ْ
ِفــی ال ِعلـ ِـم> از آیــۀ هفتــم ســورۀ آل عمــران چیســت؟
ْ ْ
ُ َ
.5دیــدگاه او در بــاره «واو» دوم در فــرازَ < :و َمــا َی ْع َلـ ُـم َت ْأو َیلـ ُـه إ َّل ُ
اهَّلل َو َّالر ِاســخون ِفــی ال ِعلـ ِـم> از آیــۀ
ِ ِ
هفتــم ســورۀ آل عمــران چیســت؟
سال بیست و سوم
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.6آیــا عالمــه در تأو یــل آیــات متشــابه تنهــا بــه ارجــاع آنهــا بــه آیــات محکــم بســنده کــرده
اســت؟
.7آیا میتوان با استفاده از مسائل زبانی به تأویل آیات متشابه اقدام کرد؟
بــا بررســی آثــار -اعــم از کتــاب و مقالــه -منتشــر شــده دربــارۀ تفســیر المیــزان ایــن نتیجــه
حاصــل شــده اســت کــه تاکنــون در بــاره موضــوع مــورد بحــث ،پژوهشــی در قالــب مقالــه و بــا
مرکز یــت موضــوع مــورد بحــث کــه بــه زوایــای مختلــف آن پرداختــه باشــد ،صــورت نگرفتــه
اســت .البتــه در کتــاب «پژوهشــی در محکــم و متشــابه»  -محمــد اســعدی -بــه شــکل
فشــرده و خالصــه بــه برخــی از زوایــای ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت .از آنجــا کــه در میــان
تفاســیر شــیعه ،تفســیر المیــزان از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت از ایــن رو پژوهــش در دیــدگاه
صاحــب ایــن تفســیر در بــاره مــاک تشــخیص و روش تفســیر آیــات متشــابه مــی توانــد در نــگاه
قــرآن پژوهــان بــه آیــات متشــابه و روش تفســیر آنهــا بســیار تأثیــر گــذار باشــد .روش مــا در ایــن
پژوهــش توصیفــی -تحلیلــی اســت.
مــا نخســت بــا لحــاظ دیــدگاه عالمــه طباطبایــی بــه مفهــوم شناســی برخــی از مفاهیــم
اساســی ایــن مقالــه مــی پرداز یــم .آنــگاه بــه تحلیــل نحــوی بــه دســت داده شــده از ســوی عالمــه
از آیــه هفتــم ســورۀ آل عمــران اشــاره میکنیــم .ســپس مــاک عالمــه در تشــخیص و روش
شناســی تفســیر آیــات متشــابه را بــه بحــث میگذاریــم.
 .1مفهوم شناسی
در ایــن قســمت بــه تعر یــف اصطالحــی برخــی از مفاهیــم اساســی ایــن مقالــه بــر اســاس
دیــدگاه عالمــه طباطبایــی اشــاره مــی کنیــم.
ّ
الــف :محکــم ؛ علمــه در معنــای اصطالحــی محکــم مینویســد  :آیاتــی کــه دارای یــک
مدلــول و آشــنای بــا ز بــان در آن شــک و تردیــد نداشــته باشــد .از ایــن رو محکمــات آیاتــی انــد
ّ
ّ
متضمــن اصــول مســلم -وجــود صانــع ،توحیــد ،بعثــت انبیــاء ،تشــریع احــکام ،معــاد
کــه
1
و -...قرآننــد.
ب :متشــابه ؛ ایشــان در معنــای اصطالحــی متشــابه چنیــن مــی نــگارد  :مــراد از تشــابه ایــن
اســت کــه وقتــی شــنونده ای آیــه ای را بشــنود ،نتوانــد مــراد و مقصــود آن را بفهمــد بلکــه بیــن
چنــد معنــا مـ ّ
ـردد بمانــد 2.در جایــی دیگــر چنیــن آورده :آیــه بــا حفــظ مدلولــش بــر معنایــی
مالک آیات متشابه در المیزان
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دال لــت کنــد کــه شــک و تردیــد پذیــر باشــد .ایــن شــک و تردیــد از جهــت لفــظ نباشــد .چــرا
کــه بــا مســائل زبانــی قابــل حــل اســت .مثــا اگــر لفظــی ،عــام و مطلــق بــود مــی تــوان آن را بــه
مخصــص و مقیــد ارجــاع داد .بلکــه بایــد از جهــت معنــا و بــا معنــای آیــه محکـ ِـم تردیــد ناپذیــر
3
و تبییــن کننــده معنــای آیــه متشــابه ،ناســازگار باشــد.
ج :تأو یــل؛ عالمــه بــرای قــرآن دو نــزول قائــل اســت  :نــزول دفعــی و نــزول تدریجــی 4.از ایــن
رو قــرآن را دارای دو ســاحت مــی دانــد  :ســاحتی کــه مربــوط بــه لــوح محفــوظ و بســیط و بــدون
تفصیــل اســت .و ســاحتی کــه تنـ ّـزل یافتــه ســاحت نخســت و بــا تفصیــل و بــه صــورت لفــظ
5
اســت.
بــا التفــات بــه ایــن مطلــب ایشــان تأو یــل را از ســنخ مفاهیمــی کــه از مدلــول هــای الفــاظ بــه
دســت مــی آیــد ،نمیدانــد .بلکــه آن را از امــور خارجــی تلقــی کــرده اســت 6.نــه هــر امــر خارجــی
7
مثــل ایــن کــه مصــداق خارجــی خبــر باشــد و از بــاب ممثــل و َم َثــل و باطــن و ظاهــر مــی دانــد.
بــه بیانــی دیگــر او تأو یــل ســاحت دوم قــرآن را ســاحت نخســت قــرآن بــه شــمار آورده اســت 8.او
9
همــه قــرآن -آیــات محکــم و متشــابه -را تأویــل منــد میدانــد.
د :تفســیر متشــابه؛ قــرآن علــت پیــروی أهــل زیــغ از آیــات متشــابه را تأویــل جویــی آنــان از ایــن
ســنخ آیــات دانســته اســت .امــا عالمــه طباطبایــی از تأویــل متشــابهات ،بــه تفســیر متشــابهات
تعبیــر کــرده اســت .ز یــرا ایشــان فرمــوده « :بــرای تفســیر آیــات متشــابه بایــد آنهــا را بــه محکــم
ارجــاع داد چــرا کــه برخــی از قــرآن مفســر برخــی دیگــر اســت» 10.حــال پرسشــی در اینجــا مطــرح
ْ َ َْ
<اب ِتغـ َـاء تأ ِوی ِلـ ِـه> اســتفاده کــرده اســت نــه «ابتغــاء
مــی شــود و آن ایــن کــه چــرا قــرآن از تعبیــر
تفســیره»؟ ز یــرا بــه فرمایــش عالمــه طباطبایــی جهــت فهــم آیــات متشــابه آنهــا را بایــد بــه آیــات
محکــم برگردانــد .أهــل زیــغ در فهــم آیــات متشــابه بــه آیــات محکــم رجــوع نمیکننــد و از نــزد
ْ َ َْ
<اب ِتغـ َـاء تأ ِوی ِلـ ِـه> خوانــده
خودشــان معنایــی از آن ارائــه میدهنــد .از ایــن رو قــرآن هــدف آنــان را
اســت.
هــ :تحلیــل نحــوی؛ تحلیــل نحــوی ،یعنــی :اســتفاده از علــوم ادبی-لغــت ،صــرف،
بالغت-بــا محور یــت دانــش نحــو در کنــار قرائــن دیگــر -روایــت ،فضــای نــزول ،ســیاق ،آیــات
دیگــر و ادلــه عقلــی -بــه صــورت هــم افزایــی جهــت کشــف مــراد خداونــد از آیــات.
بنابرایــن تحلیــل نحــوی یــک آیــه یعنــی نقــد و بررســی و اظهــار نظــر دربــاره کلماتــی از آیــه
کــه میــان مکتــب نحــوی بصــره و کوفــه ،نحویــان ،اعرابشناســان و مفســران در دو ســاحت
سال بیست و سوم
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اعرابــی و غیــر اعرابــی اختــاف وجــود دارد بــا لحــاظ علــوم لغــت ،صــرف و بالغــت و التفــات
بــه قرائــن دیگــر -روایــت ،فضــای نــزول ،ســیاق آیــات دیگــر و ادلــه عقلــی -بــا محوریــت دانــش
نحــو و ترجیــح یــک وجــه اعرابــی بــر وجــوه دیگــر یــا بیــان وجهــی جدیــد .تحلیــل نحــوی در
ســاحت اعــراب بدیــن صــورت اســت کــه فقــط وجــه اعرابــی کلماتــی از آیــه کــه دربــاره آنهــا
میــان مکتــب نحــوی بصــره و کوفــه یــا نحویــان یــا اعرابشناســان یــا مفســران اختــاف وجــود
دارد ،مــورد نقــد و بررســی و اظهــار نظــر قــرار میگیــرد.
و ســخن در تحلیــل نحــوی یــک آیــه در ســاحت غیــر اعرابــی ،دربــاره خــود قاعــده نحــوی بــه
کار رفتــه در آیــه اســت از ایــن نظــر کــه چــرا فــان کلمــه در ایــن آیــه بایــد مفعــول باشــد و چــرا فاعــل
نمیتوانــد باشــد؟ و در بــاره معانــی حــروف و نــوع آنهــا و مرجــع ضمیــر و از ایــن قبیــل ،از ایــن
جهــت کــه چــرا در ایــن آیــه حــرف جـ ّـر ِ«مــن» ایــن معنــا را دارد و چــرا آن معنــا را نــدارد؟ یــا ایــن کــه
همــزهای کــه در ایــن آیــه بــه کار رفتــه چــرا بــه ایــن معناســت؟ یــا ایــن کــه چــرا «ثــم» بــه کار رفتــه در
ایــن آیــه بدیــن معناســت؟ و یــا ایــن کــه چــرا مرجــع ایــن ضمیــر فــان کلمه اســت و چــرا آن کلمه
نیســت؟ و ایــن کــه متعلــق جارومجــرور در ایــن آیــه لزومــا بایــد متعلــق بــه فــان کلمــه باشــد؟
یشــود ایــن ســنخ از بحثهــا ذیــل آیــات بحثهــای غیراعرابــی اســت.
چنــان کــه مالحظــه م 
بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از تحلیــل نحــوی بــه دســت داده ایــم ایــن نتیجــه حاصــل مــی شــود
کــه بــا دانــش نحــو کــه در جامــه ترکیــب نحــوی و تحلیــل اعرابــی ظهــور و بــروز مــی یابــد نمــی
تــوان بــه مــراد جــدی خداونــد از آیــات دســت یافــت .بلکــه دانــش نحــو هنگامــی مــا را در فراینــد
11
تفســیر بــه مــراد جــدی خداونــد مــی رســاند کــه در جامــه تحلیــل نحــوی ارائــه شــود.
بــه بیــان دیگــر دانــش نحــو منهــای معنــای حاصــل از علــوم لغــت ،صــرف و بالغــت و قرائــن
روایــت ،فضــای نــزول ،ســیاق ،آیــات دیگــر و ادلــه عقلــی و معنــای حاصــل از علــوم لغــت،
صــرف و بالغــت و قرائــن روایــت ،فضــای نــزول ،ســیاق ،آیــات دیگــر و ادلــه عقلــی منهــای
دانــش نحــو نمــی توانــد مــا را بــه مــراد جــدی خداونــد برســاند .زیــرا چــه بســا ممکــن اســت ترکیبی
از آیــه بــه دســت دادهشــود کــه از حیــث نحــوی صحیــح ّامــا معنــای صحیحــی بــرای آیــه در بــر
نداشــته باشــد و چــه بســا ممکــن اســت ترکیبــی از آیــه ارائــهشــود کــه از نظــر دانــش نحــو صحیــح
12
نباشــد ّامــا معنــای صحیحــی بــرای آیــه حاصــل آیــد.
پــس دانــش نحــو و معنــای حاصــل از علــوم لغــت ،صــرف و بالغــت و قرائــن روایــت ،فضای
نــزول ،ســیاق ،آیــات دیگــر و ادلــه عقلــی توأمــان و بــه یــاری هــم و بــا هــم افزایــی میتواننــد مــا را
مالک آیات متشابه در المیزان
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مــراد جــدی رهنمــون شــوند.
ز :روح معنــا؛ یکــی از مســائل مهــم در بــاره معنــای واژه هــا ایــن اســت کــه آیــا آن هــا فقــط بــرای
یــک مصــداق مشــخص وضــع شــده انــد یــا ایــن کــه بــرای هــر مصداقــی از آن کــه در آینــده بــه
وجــود مــی آیــد نیــز وضــع شــده اســت؟ عالمــه از جملــه دانشــمندانی اســت کــه معنــای یــک
واژه را فقــط وضــع بــرای نخســتین مصــداق آن نمــی دانــد .وی قائــل بــه روح معنــا بــرای واژه
هاســت .بــا ایــن توضیــح کــه بــرای نمونــه واژه ســراج نخســتین بــار بــرای چراغــی بــا کیفیــت
خــاص وضــع شــد .بــا گذشــت زمــان و پیشــرفت تکنولــوژی کیفیــت چــراغ هــا تغییــرات قابــل
توجهــی کــرده انــد امــا همچنــان واژه «ســراج» بــر آنــان اطــاق مــی شــود .زیــرا واژه «مصبــاح» بــر
چراغــی اطــاق شــده اســت کــه نــور از آن تولیــد مــی شــود .و ایــن نــور افشــانی روح معنایــی واژه
«ســراج» اســت .بنابرایــن هــر چراغــی بــا هــر کیفیــت و شــکلی کــه ایــن عمــل را انجــام دهــد بــر
13
آن ســراج اطــاق مــی شــود.
 .2عالمه و تحلیل نحوی آیه هفتم سورۀ آل عمران
در اینجا تحلیل نحوی ای که عالمه ارائه داده است ،نقل می کنیم.
عالمــه در تفســیر المیــزان در فرآینــد تفســیر آیــات از تحلیــل نحــوی اســتفاده کــرده اســت.
ُ َ
ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ٌ ُ ْ َ َ ٌ ُ َّ ُ ُّ ْ َ
ـاب َوأخـ ُـر
ـ
ت
آیــه هفتــم ســورۀ آل عمــران هــو <الـ ِـذي أنــزل عليــك ال ِكتــاب ِمنــه آيــات محكمــات هــن أم ال ِك ِ

َ َْ
َ ٌ َ َّ
َ
ُُ
َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َْ
ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ َّ َ
وب ِهـ ْـم ز ْيــغ ف َيت ِب ُعــون َمــا تشـ َـابه ِمنــه ْاب ِتغـ َـاء ال ِفتنـ ِـة َو ْاب ِتغـ َـاء تأ ِوي ِلـ ِـه َو َمــا َي ْعلـ ُـم
ل
ق
ـي
ـ
ف
ـن
متشـ ِـابهات فأمــا ال ِذيـ
ِ
ِ
ْ ْ َ ُ ُ َ َ َّ
ُ ٌّ ْ ْ َ ّ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ُ ْ َ َْ
َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ
اب>یکــی از
تأ ِويلــه ِإل اهَّلل والر ِاســخون ِفــي ال ِعلـ ِـم يقولــون آمنــا ِبـ ِـه كل ِمــن ِعنـ ِـد ر ِبنــا ومــا يذكــر ِإل أولــو اللب ِ

آن آیــات اســت .ایشــان در تفســیر ایــن آیــه دو تحلیــل نحــوی ارائــه داده انــد .تحلیــل نخســت در
َْ َ
مشــخص ســاختن مرجــع ضمیــر در کلمــه « تأويلـ ُـه » و تحلیــل دوم در نــوع واو «اســتینافیه یــا
ْ ْ ُ ُ َ َّ
َ َ ْ َ ُ َْ َ
ُ َ
َ َّ
ويلـ ُـه إ َّال ُ
ُ َ 14
اهَّلل َو َّالر ِاســخون ِفــي ال ِعلـ ِـم َيقولــون َآمنــا
عاطفـ ِـه بــودن» «والر ِاســخ َون» ُدر فــراز َ <و مــا يعلــم تأ ِ
ّ َّ َّ ُ ْ ْ
ُ ٌّ ْ ْ
ـاب> اســت.
ِبـ ِـه كل ِمــن ِعنـ ِـد َر ّ ِبنــا َو مــا َيذكـ ُـر ِإال أولــوا اللبـ
ِ
َْ َ
الــف :تحلیــل نحــوی در مشــخص ســاختن مرجــع ضمیــر در کلمه«تأويلـ ُـه»؛در کتــاب هــای
نحــوی در بــاره مرجــع ضمیــر چنیــن آمــده کــه برگشــت ضمیــر بــه اقــرب مذکــور اولــی اســت
از برگشــت ضمیــر بــه أبعــد مذکــور مگــر بــا وجــود قرینــه 15.بنــا بــر ایــن قاعــده توجیهــی 16مرجــع
َْ َ
ضمیــر در کلمــه «تأويلـ ُـه» را بایــد «ماتشــابه منــه» در نظــر گرفــت .امــا عالمــه طباطبایــی بــا بررســی
آیاتــی 17کــه در آن هــا واژه تأو یــل بــه کار رفتــه اســت بــه ایــن نتیجــه رهنمــون مــی شــوند کــه افــزون
سال بیست و سوم
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بــر آیــات متشــابه ،آیــات محکــم نیــز تأو یــل مندنــد .ایشــان بــر اســاس ایــن قرینــه مرجــع کلمــه
َْ َ
«تأ ِویلـ ُـه» را «الکتــاب» -مرجــع أبعــد -دانســته اســت.
ْ ْ
ُ َ
ب :تحلیــل نحــوی در تعییــن نــوع «واو» در فــراز < َو َّالر ِاســخون ِفــی ال ِعلـ ِـم> از نظــر نحــوی «واو»
ْ ْ
ُ َ
در فــراز < َو َّالر ِاســخون ِفــی ال ِعلـ ِـم> را مــی تــوان هــم عاطفــه و هــم اســتینافیه گرفــت .امــا برخــی
از مفســران 18آن را عاطفــه و برخــی دیگــر 19کــه عالمــه طباطبایــی 20نیــز جــزء آنهاســت آن را
اســتینافیه بــه شــمار آوردهانــد.
عالمــه طباطبایــی بــا اســتفاده از قرائــن موجــود در ایــن آیــه هفتــم ســورۀ آل عمــران ایــن
دیــدگاه را ارائــه داده اســت .آن قرائــن عبارتنــد از :
َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
وب ِهـ ْـم
 .1یکــی از کلماتــی کــه در آیــه مــورد نظــر وجــود دارد واژه «أمــا» در فــراز <فأمــا ال ِذیــن ِفــی قل ِ
َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ
ز یــغ فیت ِبعــون مــا تشــابه ِمنــه اب ِتغ
ــاء ال ِف ْت َن ِــه> اســت .ایــن کلمــه در جملــه ،بــه صــورت شــرط،
تفصیــل و تأ کیــد بــه کار مـیرود .اســلوب تفصیــل آن بــه ایــن صــورت اســت کــه نخســت یــک
«أمــا» بــا حــرف فــاء در ابتــدای جملــه آورده مــی شــود ســپس ّ
ّ
«أمــا»ی دیگــری همــراه بــا «واو»
َ
َ
َ َ ّ َ ُ َ َ َ
عطــف بــا فاصلــه از ّ
«أمــا»ی نخســت تکــرار مــی شــود .ماننــد فــراز <فأ ّمــا ال ِذیــن َآمنــوا ف َی ْعل ُمــون
َ
َ َّ ُ ْ َ ُّ ْ َ ّ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ً
اهَّلل ِب َهــذا َمثــا> از آیــه  26ســورۀ بقــره .البتــه
أنــه الحــق ِمــن ر ِب ِهــم وأمــا ال ِذیــن كفــروا فیقولــون مــاذا أراد
«أمــا»ی نخســت یــا کالمــی کــه پــس از آن در مــکان ّ
«أمــا»ی دوم بــه علــت وجــود ّ
گاهــی ّ
«أمــا»ی
21
دوم قــرار گرفتــه تکــرار نمــی شــود.
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
َ
َ
وب ِهـ ْـم ز ْیــغ ف َیت ِب ُعــون َمــا تشـ َـابه ِمنــه ْاب ِتغـ َـاء
در آیــه مــورد بحــث پــس از فــراز <فأ ّمــا ال ِذیــن ِفــی قل
ِ
ْ ْ ُ ُ َ َّ
ُ َ
ُ ٌّ ْ ْ
ْال ِف ْت َنـ ِـه>ّ ،
«أمــا»ی دوم بــه علــت وجــود جملــه < َو َّالر ِاســخون ِفــی ال ِعلـ ِـم َیقولــون َآمنــا ِبـ ِـه كل ِمــن ِعنـ ِـد
22
َر ّ ِب َنــا> تکــرار نشــده اســت.
عالمــه طباطبایــی بــر اســاس آنچــه بیــان شــد بــا التفــات وجــود ّ
«أمــا»ی نخســت در آیــه
ٌ
ْ ْ ُ ُ َ َ
ُّ
ُ َ
مــورد بحــث ،مینویســد«:واو» در فــراز < َو َّالر ِاســخون ِفــی ال ِعلـ ِـم َیقولــون َآم ّنــا ِبـ ِـه كل ِمـ ْـن ِع ْنـ ِـد َر ّ ِب َنــا>
َ ٌ َ َّ
ُُ
َ
َ َ َّ َّ َ
وب ِهـ ْـم ز ْیــغ ف َیت ِب ُعــون َمــا
ل
ق
ـی
ـ
ف
ـن
«واو» اســتینافیه و جملــه پــس از آن طــرف تردیــد فــراز <فأمــا ال ِذیـ
ِ
ِ
ََ
َ ْ
تشـ َـاب َه ِم ْنـ ُـه ْاب ِتغـ َـاء ال ِف ْت َنـ ِـه> میباشــد .از ایــن رو معنــای دو فــراز پیــش گفتــه ایــن اســت کــه مردم در
اســتفاده از کتاب«قــرآن» بــه دو گــروه تقســیم میشــوند :برخــی از آنــان از متشــابهات پیــروی مــی
کننــد و برخــی از آنــان در صورتــی کــه آی ـهای بــرای آنــان متشــابه شــود میگوینــد بــه آن متشــابه
نهــا از جانــب پــروردگار اســت و اختــاف ایــن دو گــروه از جهــت زیــغ
ایمــان دار یــم و همــه آ 
23
القلــب و رســوخ العلــم اســت.
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 .2الــف :عاطفــه بــودن «واو» حا کــی از آ گاهــی راســخان در علــم از جملــه پیامبــر اعظــم؟ص؟
اســت کــه افضــل آنهــا میباشــد.
ً
نقدّ :اوال  :قابل تصور نیست کسی که قرآن بر قلب او نازل شده از تأویل آن آ گاه نباشد.
ً
ثانیــا :شــیوه قــرآن در جایــی کــه نــام امــت را یــا وصــف جماعتــی را کــه پیامبــر؟ص؟ نیــز جزئــی
از آنــان باشــد ،بــه میــان مــی آورد ایــن اســت کــه نــام شــریف ایشــان را نخســت و بــه صــورت
متمایــز از بــاب تشــریف و تعظیــم ذکــر مــی کنــد ســپس نــام دیگــران را م ـیآورد (البقــرة،285/2،
التوبــة26/9،و ،88آل عمــران ،68/3،التحریــم.)8/66،

از ایــن رو در آیــه مــورد نظــر ا گــر مــراد ایــن باشــد کــه راســخان در علــم ،عالــم بــه تأویلانــد پــس
َ
بــه طــور قطعــی پیامبــر؟ص؟ نیــز از جملــه آنــان خواهــد بــود .در ایــن صــورت عبــارت < َو َمــا َی ْعلـ ُـم
َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ
ون فــی ْالع ْلــم> مــی بایســت بــه صــورت < َو َمــا َی ْع َلـ ُـم َت ْأو َیلـ ُـه إ َّل ُ
تأ ِویلــه ِإل اهَّلل والر ِاســخ
اهَّلل و رســوله
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ ْ
ُ َ
َو َّالر ِاســخون ِفــی ال ِعلـ ِـم> نــازل مــی شــد.
ب :دیگــر آن کــه بــا توجــه بــه صــدر آیــه < ُهـ َـو َّالـ ِـذی َأ ْنـ َـز َل َع َل ْیـ َـك ْال ِك َتـ َ
ـاب> کــه بــر عالــم بــودن
24
پیامبــر؟ص؟ بــه کتــاب دال لــت دارد ،نیــازی بــه ذکــر عالــم بــودن ایشــان بــه تأویل کتاب نیســت.
.3مال ک عالمه در تشخیص آیه متشابه
بایــد دانســت کــه از دیــدگاه عالمــه طباطبایــی همــه آیــات قــرآن اعــم از محکــم و متشــابه
تأو یــل مندنــد .بنابرایــن صــرف ایــن کــه آیــه ای تأویــل منــد اســت نمــی تــوان آن را از آیــات
25
متشــابه بــه شــمار آورد.
بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از مفهــوم متشــابه از عالمــه طباطبایــی ذیــل عنــوان مفهومشناســی
ً
آوردیــم ایشــان آی ـهای را متشــابه میدانــد کــه؛ ّاوال :شــنونده بــا ســماع آن در تشــخیص معنــای
ً
آن مــردد شــود .ثانیــا :در عــاج و تفســیر آن ،مباحــث زبانــی کارســاز نباشــد بلکــه بایــد آن را بــه
آیــات محکــم ارجــاع داد .پــس ا گــر مشــکلی معناشــناختی در آیــه ای بــا اســتفاده از مباحــث
زبانــی گــره گشــایی شــود ایــن آیــه از آیــات متشــابه بــه شــمار نمیآیــد .بلکــه اگــر گــره گشــایی
معناشــناختی از یــک آیــه فقــط بــا ارجــاع بــه آیــات محکــم صــورت بپذیــرد آن آیــه متشــابه
26
اســت.
ایشــان بــر ایــن بــاور اســت کــه غالــب بدعتهــا و دیدگاههــای شــخصی و مذاهــب فاســدی
نهــا فرقههــای اســامی پــس از پیامبــر؟ص؟ در معــارف یــا در احــکام از حــق
کــه بــه ســبب آ 
سال بیست و سوم
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اســتوار منحــرف شــدهاند بــه علــت پیــروی از متشــابهات و تأویــل آیــات ،آن گونــه کــه خداونــد
نخواســته ،بــوده اســت .گروهــی بــه آیــات تجســیم ،گروهــی دیگــر بــه آیــات جبــر ،گروهــی دیگــر
بــه آیاتــی کــه تفو یــض را القــاء میکنــد ،گروهــی دیگــر بــه آیاتــی کــه موهــم لغــزش انبیــاء اســت،
گروهــی دیگــر بــه نفــی صفــات خداونــد ،گروهــی دیگــر بــه تشــبیه خالــص و زیادتــی صفــات و
 ...تمســک جســتهاند .همــه ایــن مواردهــا ،تمســک بــه آیــات متشــابه بــدون ارجــاع آنهــا بــه
27
آیــات محکــم اســت.
عالمــه طباطبایــی اتبــاع از متشــابه را بــه مذمــوم و غیرمذمــوم تقســیم میکنــد .و اتبــاع
مذمــوم را عملــی نــه ایمانــی  -آن گونــه کــه راســخان در علــم چنیــن اتباعــی دارنــد -و بــدون
ارجــاع بــه آیــات محکــم دانســته اســت 28.ایشــان علــت تأویــل جویــی متشــابهات از ســوی أهــل
زیــغ را از بــاب وقــوف آنــان بــر تأو یــل قــرآن و مآخــذ احــکام حــال و حــرام دانســته انــد تــا از ایــن
راه ،از اتبــاع محکمــات دیــن بــی نیــاز شــوند و بدیــن وســیله از ریشــه و اســاس دیــن خــدا را
29
منســوخ ســازند.
عالمــه طباطبایــی آیــه متشــابه را بــه ســبب تشــابه در مــرادش متشــابه مــی دانــد نــه از ایــن
جهــت کــه تأو یــل منــد اســت .بــرای تفســیر آیــات متشــابه بایــد آنهــا را بــه محکــم ارجــاع داد چــرا
َ
َ
کــه برخــی از قــرآن مفســر برخــی دیگــر اســت .بــرای نمونــه آیه< ِإلــى َر ّ ِب َهــا ن ِاظـ َـر ٌه> (القیامــة )23/75،از
َ ْ َ
َ
َ ُْ ُ ُ
آیــات متشــابه اســت و بــا ارجــاع آن بــه آیــه< :ل ْیـ َـس ك ِمث ِلـ ِـه ش ْی ٌء>(الشــوری )11/42،و آیــه< :ل تد ِركــه
َْ
ال ْب َصار>(األنعــام )103/6،روشــن مــی شــود کــه مــراد از آن رؤیــت بصــری و حســی نیســت.و بــا لحــاظ
َ
ََ
َ َ
َ َ ُْ َ
آیه< َمــا كــذ َب الفــؤ ُاد َمــا َرأى>(النجــم11/53،) و آیه<:أف ُت َم ُارونـ ُـه َعلــى َمــا َیـ َـر ى> (النجــم12/53،) تــا آیــه:
ََ ْ َ
ْ ُ
ْ َ
ـات َر ّ ِبـ ِـه الك ْب َر ى>(النجــم18/53،) ثابــت میشــود کــه بــرای قلــب رؤیــت ویــژه ای
<لقــد َرأى ِمــن آیـ ِ
اســت کــه غیــر از فکــر مــی باشــد .چــرا کــه فکــر بــه تصدیــق و مرکــب ذهنــی و رؤیــت قلبــی بــه
ذات تعلــق دارد .نتیجــه آن کــه توجــه قلبــی نــه حســی و مــادی و نــه عقلــی و ذهنــی اســت .در
30
بقیــه آیــات نیــز مــی تــوان همیــن روش را در پیــش گرفــت.
بــا توجــه بــه عبارتهایــی کــه از عالمــه طباطبایــی نقــل کردیــم مــی تــوان مــوارد ذیــل را از
مــا کات ایشــان در تشــخیص آیــات متشــابه دانســت :
 .1تشابه باید در مراد آیه باشد نه در لفظ آن؛
 .2ایــن کــه قــرآن اتبــاع أهــل زیــغ را تأو یــل جویــی خوانــده اســت دلیــل نمیشــود کــه هــر آیـهای
کــه تأویلمنــد باشــد از آیــات متشــابه بــه شــمار آیــد .ز یــرا ایــن کــه قــرآن عمــل أهــل زیــغ را تأویــل
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جو یــی دانســته اســت از ایــن بــاب اســت کــه آنــان ،آن آیــات را بــه آیــات محکــم ارجــاع نمیدهند؛
 .3برای رفع تشابه آیات متشابه باید آنها را به آیات محکم ارجاع داد؛
 .4آیــات متشــابه آیاتــی هســتند کــه در فهــم آنــان بایــد بــه تفســیر آنــان همــت گمــارد نــه تأویــل
آنها.
.4روش عالمه در تفسیر آیه متشابه
مفســران در تعییــن آیــات متشــابه و تفســیر آنهــا از مــاک و روش واحــدی پیــروی نکــرده
انــد .آنــان بــر اســاس مبانــی ای کــه برخاســته از اعتقــادات کالمــی و نــوع نــگاه آنــان بــه قــرآن و
تفســیر اســت بــه تفســیر آیــات متشــابه پرداختــه انــد.
عالمــه طباطبایــی افــزون بــر ایــن کــه در تعییــن و تشــخیص آیــات متشــابه مالکهایــی را ارائــه
داده اســت -چنــان کــه بیــان کردیــم -در تفســیر آیــات متشــابه نیــز روشــمند عمــل کــرده اســت.
ً
ایشــان بــر اســاس ایــن کــه ،اوال :بخشــی از قــرآن مفســر بخــش دیگــر اســت-روش تفســیر قــرآن بــه
ً
ُ َّ ُ ُّ ْ َ
ـاب> (آل عمــران )7/3،در تفســیر آیــات متشــابه
ـ
ت
قــرآن ،-و ثانیــا :بــا توجــه بــه عبــارت <هــن أم ال ِك ِ
نهــا را بــه آیــات محکــم برگردانــد؛ از ایــن رو در تفســیر آیــات متشــابه بایــد بــه ایــن صــورت
بایــد آ 
ً
ً
عمــل کــرد کــه ،اوال  :بایــد آنهــا را بــه آیــات محکــم ارجــاع داد .ثانیــا :بایــد بــا توجــه بــه آن آیــات
محکــم بــه تفســیر آنهــا اقــدام کرد.توضیــح آن کــه چــون عالمــه طباطبایــی ذیــل تفســیر آیــه 7
ً
آل عمــران بــه روش تفســیر آیــات متشــابه اشــاره کــرده اســت ،ذیــل تفســیر آیــات متشــابه غالبــا
بــه روش تفســیر آنهــا اشــارتی نــدارد.
در اینجــا بــا ارائــه چنــد نمونــه از تفســیر آیــات متشــابه 31از عالمــه ،روش ایشــان را در تفســیر
ایــن دســت از آیــات بــه شــکل عملیاتــی نشــان مــی دهیــم.
َ َْ َ َ ََْ َ ُ َُ
ُ َ
َ ْ َْ ُ ُ َ
ون إ َّل َأ ْن َی ْأت َی ُهـ ُـم ُ
ـام والمل ِئكــه وق ِضـ َـی
ـ
م
غ
ال
ـن
ـ
م
ـل
ـ
ل
ظ
ـی
ـ
ف
اهَّلل
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ نمونــه نخســتُ :در آیه<هــل ینظــر ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ُ
اهَّلل ت ْر َجـ ُـع ال ُم ُور>(البقرة)210/2،بــه خداونــد نســبت آمــدن «اتیــان» 32کــه از ویژگیهــای
ال ْمـ ُـر َو ِإلــى ِ
اجســام اســت ،داده شــده اســت .حــال آن کــه بــر اســاس آیه(:الشــوری11/42،؛ فاطــر15/35 ،؛
الزمــر )62/39،خداونــد بــه اوصــاف اجســام و بــه نعــت ممکنــات از نــوع حــدوث و مــازم بــا فقــر
و حاجــت و نقــص وصــف نمــی شــود.از آنجــا کــه ســاحت قــرآن از تناقــض گویــی پیراســته
اســت پــس بــر اســاس آیــات پیــش گفتــه بایــد معنایــی از ایــن دســت آیــات بــه دســت داد تــا
منافاتــی بــا صفــات علیــا و اســماء حســنای الهــی نداشــته و بــا ســاحت قــدس الهــی دارای
مالئمــت باشــد .از ایــن رو در ایــن گونــه از آیــات کــه بــه خداونــد نســبت آمــدن داده شــده،
سال بیست و سوم
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یتــوان معنایــی مثــل احاطــه و نحــو آن هــر چنــد مجــازی در نظــر گرفــت .در ایــن صــورت مــراد
م 
از اتیــان خداونــد در آیــه مــورد بحــث ،احاطــه خداونــد برکافــران در اجــرای قضــای خــود نســبت
33
بــه آنــان اســت.
ْ
َ
یتــوان مضافــی مثــل کلمــه «أ ْمـ ُـر» را بیــن َ«یأت َی ُهـ ُـم» و ُ
«اهَّلل» در تقدیــر گرفــت.
افــزون بــر ایــن م 
ِ
چرا کــه خداونــد در برخــی مــوارد فعــل را بــه صــورت مســتقیم بــه خــودش و در مــوارد دیگــر آن را
بــه امــر خــود نســبت مــی دهــد .بــرای نمونــه در قــرآن توفــی نفــس هــم بــه خداونــد (الزمــر)42/39،
و هــم بــه مالئکــه (الســجدة ،11/32،األنعــام )61/6،نســبت داده شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه
َ
ُ َ َْ
َ
ُ َ
بــه آیــه<ل َی ْس ِــبقون ُه ِبالق ْــو ِل َو ُه ْــم ِبأ ْم ِــر ِه َی ْع َملون>(األنبیــاء )27/21،کــه دربــاره مالئکــه اســت 34.و
ْ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ
ْ َ َُ َ ْ َ
َّ َ َ ْ
َ
َ
آیــاتِ <:إن َر ّبــك َیق ِضــی َب ْین ُهـ ْـم> (یونــس )93/10،و < َهــل َینظـ ُـرون ِإل أن تأ ِت َی ُهـ ُـم ال َمل ِئكــه أ ْو َیأ ِتـ َـی أ ْمـ ُـر َر ّ ِبــك
َ َ َ َ
ُ
ْ ّ
َك َذ ِل َك>(النحــل< )33/16،فــإذا ج َ
اهَّلل ق ِض َــی ِبال َح ِق >(غافــر .»)78/40،از ایــن رو درســتی تقدیــر
ــاء أ ْم ُــر ِ
ِ
َ
کلمــه «أ ْمـ ُـر» در چنیــن آیاتــی بــه دســت مــی آیــد .عالمــه طباطبایــی ایــن دو معنــا را حاصــل
بحثــی ســاده در یافتــن معنــای ایــن گونــه نســبت هــا نســبت بــه ســاحت خداونــد و آن را روش
35
اکثــر مفســران دانســتهاند.
ایشــان بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا تدبــر در آیــات معنــای دقیقتــر و لطیــف تــری از ایــن
نســبتها در مقایســه بــا دو معنــای بیــان شــده بــه دســت میآیــد .و آن معنــا ایــن اســت کــه
حقیقتــا خداونــد نیــز دارای اتیــان اســت .امــا نــه ماننــد اتیانــی کــه مــا در نظــر داریــم و آن بــا
حرکــت و طــی مســیر بیــن مــا و جســم دیگــر روی میدهــد .بلکــه حقیقــت معنــای اتیــان بــا
تجر یــد خصوصیــات مــادی و نقائصــی کــه الزمــه اجســام اســت ،آن اســت کــه نزدیــک شــدن
موجــودی بــه موجــود دیگــر و رفــع موانــع میــان آن دو را رقــم میزنــد .در ایــن صــورت ایــن معنــا
از اتیــان را مــی تــوان بــه طــور حقیقــت و بــدون ارتــکاب مجــاز بــه خداونــد نســبت داد .بنابرایــن
معنــای اتیــان خداونــد در آیــه مــورد بحــث جهــت یکســره کــردن کار آنــان ،ایــن اســت کــه اموری
36
کــه میــان خداونــد و آنــان وجــود دارد و مانــع از قضــاوت الهــی اســت از میان برداشــته میشــود.
ًّ ًّ
ْ َ
ُ
نمونــه دوم  :در آیهَ <:و َجـ َـاء َر ّبـ َـك َوال َملـ ُـك َصفــا َصفــا> (الفجــر )22/89،از آمــدن خداونــد ســخن بــه
میــان آمــده اســت.
عالمــه طباطبایــی در تفســیر ایــن آیــه؛ اوال  :آن را بــه ســبب وجــود نســبت مجــئ بــه خداونــد
متشــابه خوانــده اســت .ثانیــا :آیــه  11شــوری و آن دســته از آیات قیامت را که دربــاره ویژگیهای
آن روز اســت از قبیــل بــی تأثیــر شــدن ســببها و برداشــته شــدن حجابهــا و آشــکار شــدن
مالک آیات متشابه در المیزان
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ایــن کــه خداونــد حــق مبیــن اســت ،إحــکام بخــش آن دانســته اســت .ایشــان بــرای إحــکام
بخشــیدن بــه ایــن آیــه دو راهــکار ارائــه داده اســت.
َ ْ َ ْ ُ َ َّ
َْ
َ
نخســت :آن کــه بــا توجــه بــه آیاتــی ماننــد < َوال ْمـ ُـر َی ْو َم ِئـ ٍـذ ِّل>(اإلنفطــار )19/82،و <هــل ینظـ ُـرون ِإل
َْ
ْ َ َُ ُ
َ
ْ
َأ ْن َی ْأت َی ُهـ ُـم ُ
اهَّلل ِفــی ُظ َلــل ِمـ َـن ْال َغ َ
اهَّلل ُت ْر َج ُع ْ ُال ُمـ ُ
ـور >(البقــرة)210/2،و < َهل
ـ
م
ـام َوال َمل ِئكــه َوق ِضـ َـی ال ْمـ ُـر َو ِإلــى ِ
ِ
ٍ
َ ِ
ْ
ْ
َ
َ
َْ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َی ْنظـ ُـرون ِإل أن تأ ِت َیهـ ُـم ال َمل ِئكــه أ ْو َیأ ِتـ َـی أ ْمـ ُـر َر ّ ِبك>(النحــل )33/16،کلمــه «ْأمـ ُـر» را بــه صــورت مضاف به
کلمــه « َر ّ ِبـ َـك» در تقدیــر میگیــرد.
37
راهکار دوم این است که نسبت مجئ به خداوند از باب مجاز عقلی باشد.
َ َ
َْ َ
ََْ ُ
نمونــه ســوم :در آیــه <قــال َیــا ِإ ْب ِلیـ ُـس َمــا َم َن َعـ َـك أن ت ْسـ ُـج َد ِل َمــا خلقــت ِب َیـ َـد َّی>(ص )75/38،دربــاره
ََْ ُ
خداونــد تعبیر< ِل َمــا خلقــت ِب َیـ َـد َّی> بــه کار رفتــه اســت .معنــای ایــن تعبیــر ایــن اســت کــه خداوند
حضــرت آدم را بــا دو دســتش آفر یــده اســت .بــه تعبیــر دیگــر در ایــن تعبیــر ایــن معنــا فهمیــده می
شــود کــه خداونــد دارای دســت اســت.
عالمــه طباطبایــی بــدون آن کــه بــه متشــابه بــودن ایــن آیــه اشــاره کنــد درصــدد گــره گشــایی
معنایــی از آن بــر مــی آیــد .ایشــان تعبیــر پیــش گفتــه را از دو جهــت بررســی کــرده اســت.
جهــت اول ایــن کــه چــرا در تعبیــر مــورد نظــر از واژه «یــد» اســتفاده شــده اســت .عالمــه
ََ ْ ُ
کاربســت ایــن واژه را از بــاب تشــریف همــراه بــا اختصــاص دانســته اســت .هماننــد آیه< َونفخــت
ْ
وحــی > (ص 38.)72/38،معنــای ایــن آیــه ایــن نیســت کــه خداونــد از روح خــودش در
ِفیـ ِـه ِمــن ُر ِ
حضــرت آدم؟ع؟ دمیــده باشــد؛ بلکــه ایــن از بــاب تشــریف همــراه بــا اختصــاص اســت.
جهــت دومــی کــه عالمــه بــه بررســی آن اشــاره مــی کنــد تثنیــه بــه کار رفتــن کلمــه « َیـ َـد» در
آیــه مــورد بحــث اســت .ایشــان علــت آن را القــای معنــای کنایــه ای دانســته انــد .هــر گاه انســان
بخواهــد عملــی را بــا اهتمــام انجــام دهــد از دو دســت خــود اســتفاده مــی کنــد.در اینجــا نیــز
خداونــد بــرای نشــان دادن اهتمامــش بــه خلقــت حضــرت آدم؟ع؟ از ایــن تعبیــر کنایــه ای بهــره
39
گرفتــه اســت.
در آیـهای دیگــر (یــس )71/36،نیــز خداونــد از کلمــه « َیـ َـد» بــه شــکل جمــع اســتفاده کــرده اســت.
َ
عالمه طباطبایی تعبیر به کار رفته در این آیه را «أ ْی ِد َینا» از باب اختصاص؛ یعنی :عدم شــریک
بــودن دیگــران در آفرینــش انعــام دانســتهاند 40.چــرا کــه قــرآن بــر اســاس قواعــدی کــه عــرب عصــر
نــزول قــرآن از آن اســتفاده مــی کــرد ،نــازل شــد .ز یــرا ا گــر غیــر از ایــن مــی بــود قــرآن بــرای مخاطبــان
اولیــه قــرآن غیــر قابــل فهــم مــی شــد و در نتجــه معنــای آیاتــی در بــاره تحــدی قرآن(یونــس،38/10،
سال بیست و سوم
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هــود )13/11،و فرمــان بــه تدبــر در قرآن(النســاء ،82/4،محمــد )24/47،لغــو بــه نظــر میآمــد.
بــا توجــه بــه ســه نمونــه از تفســیر آیــات متشــابه کــه از تفســیر المیــزان آوردیــم مــی تــوان دربــاره
روش شناســی ایشــان در تفســیر چنیــن آیاتــی بــه نــکات ذیــل اشــاره کــرد :
 .1ایشــان در تفســیر ذیــل آیــه 7ســورۀ آل عمــران دربــاره چنــد و چــون تفســیر آیــات متشــابه بــه
صــورت أعــم و آیــات متشــابه در بــاره خداونــد متعــال بــه طــور أخـ ّـص مباحثــی را بیــان کردهانــد
از ایــن رو در ذیــل برخــی از آیــات متشــابه بــه متشــابه بــودن آن اشــاره میکنــد و بــه صــورت
عملیاتــی درصــدد رفــع تشــابه آن برمــی آیــد -ماننــد :تفســیر بیــان شــده ذیــل آیه24ســوره فجــر.-
امــا در تفســیر برخــی دیگــر از آیــات متشــابه بــه متشــابه بــودن آن و بیــان چگونگــی رفــع تشــابه
آن بــه صــورت مشــخص اشــاره نمیکنــد .امــا از توضیحاتــی کــه ذیــل ایــن دســت از آیــات
میدهنــد میتــوان پــی بــرد کــه ایشــان ایــن آیــه را متشــابه میدانــد و آنچــه آورده بــرای تشــابه
زدایــی از آن بــوده اســت-مانند تفســیر بیــان شــده ذیــل آیــه  75ســورۀ ص.-
 .2ایشــان در تشــخیص ایــن کــه آیــه ای متشــابه اســت از روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن بهــره
بــرده اســت-مانند تفســیر ذیــل آیــه  210ســورۀ بقــره.-
 .3عالمــه طباطبایــی در رفــع تشــابه و إحــکام بخشــی آیــه متشــابه از روش تفســیر قــرآن بــه
قــرآن اســتفاده کــرده اســت-مانند تفســیر ذیــل آیــه  210ســورۀ بقــره.-
.4ایشــان تــا آنجــا کــه ممکــن باشــد از مجــاز در رفــع تشــابه آیــه متشــابه اســتفاده نمیکنــد.
ا گــر هــم از آن اســتفاده کنــد پــس از مــدد گرفتــن از روش تفســیری قــرآن بــه قــرآن در رفــع تشــابه و
إحــکام بخشــی آیــه متشــابه اســت -ماننــد تفســیر ذیــل آیــه  210ســورۀ بقــره.-
نتیجه گیری
.1عالمــه طباطبایــی آیــه ای را متشــابه مــی دانــد کــه در معنــا و مــراد آن تشــابه وجــود داشــته
باشــد نــه در لفــظ آن؛
.2ایشان با تفسیر به تشابه زدایی و إحکام بخشی آیات متشابه میپردازند نه با تأویل؛
.3عالمه آیات متشابه را با استفاده از روش تفسیری قرآن به قرآن مشخص میسازد؛
.4در تشــابه زدایــی و إحــکام بخشــی آیــات متشــابه از روش تفســیر قــرآن بــه قــرآن و کمتــر از
مجــاز بهــره میگیــرد.
مالک آیات متشابه در المیزان
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شمارۀ 92

 .1المیزان.25/3 ،

 .17یونس39/10،؛ اإلسراء35/17،؛الکهف78/18،و.82

 .2همان..24/

 .18الکشاف ،338/1،روح المعانی.81/2،

 .3همان.47/

 .19التفسیر الکبیر191/4 ،؛ البحر المحیط.28/3 ،

 .4همان.19-17/2،

 .20المیزان.27/3 ،

 .5همان.18/2 ،

 .21مغنی اللبیب.352-351/1 ،
 .22ژرف ســاخت ایــن فــراز بــه صــورت « َو ّأمــا َّالراسـ ُـخونَ
ِ
فــی ْالع ْلــم َی ُق ُولـ َ
ـون َآم َّنــا بـ ِـه ُك ٌّل ِم ْ
ــن ِع ْن ِــد َر ّ ِب َنــا» بــوده
ِ
ِ ِ
ِ

 .6همان.31/3 ،
 .7همان.54/

اســت« .همــان.»361-306/

 .8همان.18/2 ،
 .9همان28/و30و.50

 .23المیزان.32/3 ،

 .10همان.50/

 .24همان.33-32/

 .11بــرای نمونــه ر.ک :آســه ،روششناســی نحوآمــوزی در

 .25همان.31/

حــوزه بــر اســاس کتــاب البهجــة المرضیــة بــا تأ کیــد بــر

 .26همان.47/

تحلیــل نحــوی آیــات 110-108/توضیحــات بیان شــده

 .27همان.48/

در بــاره چنــد و چــون تحلیــل نحــوی آیــه ســوم ســوره

 .28همان.26/

اســرا در تفاســیر کشــاف ،مجمــع البیــان ،المیــزان،روح

 .29همان.27-26/

المعانــی و التحر یــر التنو یــر.

 .30همان.51-50/
 .31نمون ههــا از آیــات در بــاره اســماء و صفــات الهــی

 .12مغنی اللبیب7/6 ،و 48با کمی تصرف.

انتخــاب شــده اســت.

 .13همان.13-12/1 ،
ّ
 .14کانــون بحــث تفســیری در ایــن آیه در اســتینافیه یا عاطفه
بــودن واو «والراســخون» در فــراز َ«و َمــا َی ْع َلـ ُـم َت ْأو َیلـ ُـه إَّل ُ
اهَّلل
ِ
ِ ِ
ُ ٌّ
ْ ْ َُ ُ َ َ َ
ُ
َ
َ
ْ
ّ
ّ
َ
ْ
َو َّالر ِاســخون ِفــی ال ِعلـ ِـم یقولــون آمنــا ِبـ ِـه كل ِمــن ِعنـ ِـد ر ِبنــا
َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ ُ ْ َ َْ
ـاب» اســت.
ومــا یذكــر ِإل أولــو ال لبـ ِ
.15شــرح المقدمــة الجــز ولیــة الکبیر«الشــلوبین»295/1 ،؛

 .32آیــات دیگــر کــه در آنهــا بــه خداونــد نســبت
اتیــان داده شــده عبارتنــد از( :الفجــر22/89،؛
الحشــر،2 /59 ،النحل.)26 /16 ،
 .33المیزان.105-104/2 ،
 .34عالمــه طباطبایــی میفرمایــد :ممکــن اســت بتــوان از
دو آیــه« :إ َّن َمــا َأ ْمـ ُـر ُه إ َذا َأ َر َاد َشـ ْـی ًئا َأ ْن َی ُقـ َـول َلـ ُـه ُكـ ْـن َف َی ُكـ ُ
ـون»
ِ
ِ
َ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ٌ َ َ
ْ
(یــس )82/36،و آیــه« :ومــا أمرنــا ِإل و ِاحــده كلمــح
ٍ
َ
ْ
ِبال َب َص ِر»(القمر)50/54،حقیقــت معنــای «أ ْمـ ُـر ُه» را بــه
دســت آورد.

شــرح التســهیل«إبن مالک .157/1،یکی از نویســندگان
بــدون ارائــه دلیــل و برخــاف دیــدگاه نحو یــان مدعــی
شــده اســت کــه دانــش نحــو در تعییــن مرجــع ضمیــر در
آیــات قــرآن نقشــی ایفــاء نمیکند«.نقــش علــوم ادبــی در
تفســیر قــرآن -طاهرینیــا.»307/-

 .35المیزان.105/2 ،

 .16قاعــده توجیهــی قاعــدهای اســت کلــی امــا مر بــوط بــه

 .36همان.

بــاب خاصــی از دانــش نیســت بلکــه در همه ابــواب آن

 .37همان.321/20 ،

مــی تــوان آن را بــه کار بســت .عکــس قاعــده نحــوی کــه

 .38المیزان.226/17 ،

مختــص بابــی از ابــواب دانــش نحــو اســت و در دیگــر

 .39همان.

بهــا نمیتــوان از آن اســتفاده کرد«.روششناســی
با 

.40همان.109 ،

نحوآمــوزی در حوزه-...جــواد آســه.»96/-
سال بیست و سوم
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