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  تفسیر معناشناسانه آیه محکم و متشابه
  1جعفر نکونام

  
  :چکیده

شود، بـه     تفسیری که در این مقاله از آیه محکم و متشابه قرآن به دست داده می              
روش معناشناسی است و درآن سعی براین است که معنای واژگان و عبارات از    

ان و تعابیر کلیدی    واژگ. گردد ها درجمالت مشابه کشف    ن رهگذر نحوه کاربرد آ   
فتنه، تأویل، متشابه، راسخون، علم،     : اند از   اند، عبارت   شده که دراینجا معناشناسی  

  حاصل بررسی این است که مراد از فتنه عـذاب اخـروی و آیـات          . ایمان و زیغ  
خارجی آنهاسـت و راسـخان در         تحقق  قیامت و تأویل این آیات      متشابه، آیات 

  .است  تاب آسمانی و زائغان عبارت از مشرکان مکه علم عبارت از مؤمنان به ک
  

   و راسخان در علم، زائغان، فتنه متشابه، تأویل،، محکم، معناشناسی :ها هواژ کلید
  . آیات قیامت

  طرح مسأله
مِنْـهُ  «:  آل عمران است که در آن آمده اسـت    ه سور 7 محکم و متشابه آیه      همراد از آی  

لْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَما الَّذینَ فـی قُلُـوبِهِمْ زَیْـغٌ فَیَتَّبِعُـونَ مـا                آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُم ا    
هُ وَ الرَّاسِـخُونَ فِـی الْعِلْـمِ             تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَۀِ وَ ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ مـا یَعْلَـمُ تَأْویلَـهُ إِالَّ اللـَّ

  .»نْ عِنْدِ رَبنایَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِ
ترین سؤاالتی که درباره این آیه از دیرباز درباره این آیه مطـرح بـوده،                 برخی از مهم  

این است که مقصود از آیات متشابه چیست؟ تأویل چنین آیاتی چگونـه اسـت؟ و چـه       
  دانند؟  کسانی تأویل آیات متشابه را می

                                                 
  ـ دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه قم 1
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  »وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ«عبارت در» واو«ترین مبحث این آیه  رسد، محوری نظر می  به
بنـابراین کـه آن     . انـد   بسیاری این واو را مستأنفه و برخـی آن را عاطفـه دانـسته             .  است

مستأنفه باشد، تأویل آیات متشابه چیزی نیست که قابل درک بشر باشـد و آن را کـسی                  
ابل درک بشر اسـت  داند؛ اما بنابراین که آن عاطفه باشد، تأویل متشابهات ق     جز خدا نمی  

   .دانند می» راسخان در علم«و آن را گروهی به نام 
ایم، معناشناسی توصیفی است و مـراد از          روشی که ما در تفسیر این آیه به کار گرفته         

چیزی که از آن بـه      . آن شناسایی معنای واژگان و ترکیبات آیه به کمک خود قرآن است           
  :کنیم در روش خود چند نکته را رعایت میما . کنند تعبیر می» تفسیر قرآن به قرآن«

کنـیم کـه مفهـوم عـرب           در معناشناسی مفردات و ترکیبات به معنایی تکیه مـی          اوالً،
شـود و     بینـی آنـان بررسـی مـی         حجاز در عصر نزول بوده است و لذا فرهنگ و جهـان           

ر د. گـردد   بینی معناشناسی مـی       مفرادت و ترکیبات در فضا و بستر همان فرهنگ و جهان          
ادامه بیان خواهد شد که در آن دوره بسیاری از مفاهیم نبود و لذا نباید آن مفاهیم را بـر                    
واژگان قرآن تحمیل کرد؛ نظیر تأویل به معنای مدلول لفظی و عرفی یا متشابه به معنای                

  .آیات مجمل یا مؤول
. داریـم  ما در معناشناسی مفردات و ترکیبات آیه به آیات متحد الموضوع توجه              ثانیاً،

کنیم، موضوع مورد بحث آیه را بشناسیم وسپس سراغ آیاتی برویم کـه       نخست سعی می  
پنهان نیست که بسیاری از واژگان در حوزه موضـوعات          . با آن آیه متحدالموضوع است    

توجهی به آن موجب خلط معانی و عـدم           گیرد که بی    متفاوت معانی متفاوتی به خود می     
در ادامه توضیح خواهیم داد که موضوع مورد بحث آیه          ما  . شود  تشخیص مراد آیات می   

هفت آل عمران آیات قیامت است و مراد از آیات متشابه همین آیات است و لذا مـا در                   
  . قیامت استها آنکنیم که موضوع  معناشناسی مفردات این آیه به آیاتی مراجعه می

ین نظریم که سیاق هـر      ما بر ا  . سیاق آیات مورد بررسی مورد توجه و اعتناست        ثالثاً،
ای از آیاتی است که به لحاظ لفظی یا محتوایی به هـم اتـصال و پیوسـتگی         آیه مجموعه 

گـسیخته در     باورمان بر این است که خدای تعالی آیات را بدون ارتبـاط و از هـم               . دارند
  .کنار هم قرار نداده است
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از آیـات   است کـه مـشکل معنـایی بـسیاری           این نکات سبب شده    توجه خاص ما به   
دشوارفهم را به نظر خود برطرف کنیم کـه از آن جملـه مـشکل معنـایی آیـه محکـم و                      

  .متشابه است
   هـای   دیـدگاه  هپیـشین ایـن سـؤاالت، نخـست         گـویی بـه     برای پاسخ این مقاله    درما  

  وَ الرَّاسِـخُونَ   « عبـارت  در» واو«آیه یعنـی      ترین مبحث این    ه محوری زمین دررا  مفسران  
 آیه تفسیر کل آیـه را بـه         به کمک معناشناسی مفردات   کنیم و سپس     بررسی می » مِالْعِلْ فِی

  .دهیم دست می
  

  دیدگاه مختار در باره آیه محکم و متشابهـ 1
  » واو«معنایی که برای آیه محکم و متـشابه برگزیـدیم، مبتنـی بـر مـستأنفه دانـستن                   

 اساس، تأویل متشابهات قرآن را جـز        است؛ بر این   »  وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ    «در عبارت   
داند و راسخان در علم تنها به آن ایمان دارند، بدون این که به آن علـم داشـته                     خدا نمی 

های نویسنده درباره ایـن آیـه ایـن اسـت کـه مـراد از                  ترین دیدگاه   برخی از مهم  . باشند
 آیـات   »تأویـل «خصوص آیات قیامت است و نه آیات دیگر، و مقـصود از             » متشابهات«

متشابه مصداق و تحقق خارجی آیات قیامت است، نه بیان معنا و تفسیر ایـن آیـات، و                  
عذاب اخروی است که در آیات قیامت به مشرکان وعده داده شده است             » فتنه«منظور از 
. تعجیل در تحقق این وعده است، نه طالب اضالل مـردم بـودن            » ابتغاء تأویله «و معنای   

  . قرآن است، نه مطلق دانایینیز وحی و» العلم«مفهوم 
ها مخالفانی داشته و دارد و بـسیاری از سـؤاالت هـم در                 به طور طبیعی این دیدگاه    

 نیست؛ لذا از مخاطبانی ها آنگویی است؛ اما در این مقاله مجال طرح  خور طرح و پاسخ  
ورت به  ها را به همین ص      ، مجال طرح این دیدگاه    رود  میکه بر این نظر نقد دارند، انتظار        

نویسنده بدهند تا در مجال دیگری و شاید در پاسـخ نقـدی کـه بـر ایـن مقالـه نوشـته                       
  1.گویی آن سؤاالت پرداخته شود شود، به پاسخ می

   

                                                 
شود که تفسیر آیه محکم و متشابه براساس مقالـه حاضـر، تنهـا ارائـه نظـر و دیـدگاه                       مجدداً متذکر می  ـ  1

هـای متفـاوت دیگـری در     دگاه دیدگاهطبعاً در مقابل این دی  . جدیدی درباره محکم و متشابه در قرآن است       
    .اند ها به آن پرداخته کتب علوم قرآنی و تفاسیر وجود دارد که بزرگان شیعه و اهل سنت قرن

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 )7138بهار  ( شانزدهمماره دینی ـ ششپژوه / 42

  درباره آیه محکم و متشابه ها ه دیدگاه پیشینـ2
رسد، در خصوص این آیه در میان مفسران از گذشته تا حال سـه دیـدگاه                  به نظر می  
  : ه استبه ظهور رسید

مـستأنفه اسـت و     » وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ   «در عبارت   » واو« این است که     دیدگاه اول، 
دانـد و راسـخان در علـم در عـین             به موجب آن تأویل مشتابهات قرآن را جز خدا نمی         

  . آورند حالی که به آن علم ندارند، به آن ایمان می
 عاطفه است و بـر اسـاس آن تأویـل           در این عبارت  » واو« این است که     دیدگاه دوم، 

  . داند متشابهات قرآن را هم خدا و هم راسخان در علم می
در » واو«براساس این دیدگاه    .  به نوعی جمع میان دو دیدگاه قبل است        دیدگاه سوم، 

 عبارت مذکور مستأنفه است و معنای این آیه این است که کـسی جـز خـدا بـه تأویـل                    
شود که دیگران نیـز بـه آن          ا از طریق ادله دیگری ثابت می      متشابهات قرآن علم ندارد؛ ام    

  .علم دارند
فـراء و   (. تر به دیـدگاه اول گـرایش داشـتند          ها بیش   صحابه و تابعان و قرّاء و نحوی      

ابن عاشور از اهل سنت این نظـر را بـه جمهـور             ) آلوسی و ابوحیان و سیوطی، ذیل آیه      
 و شیخ طوسی آن را قول اکثر مفسران  و قرطبی ) همو، ذیل آیه  (. سلف نسبت داده است   

تر مفسران متـأخر را       اما حائری نظر بیش   ) طوسی و قرطبی، ذیل آیه    : نک(؛  است  خوانده
سـید  ) همـو، ذیـل آیـه     (. دانـسته اسـت   » واو«مخالف این نظر و موافـق عاطفـه بـودن           

 را نظری سنی خوانده و عاطفه بودن آن را نظـری          » واو«عبدالحسین طیب مستأنفه بودن     
البته نظر ایشان را غلبه روایـات و        ) 7همو، آل عمران، ذیل آیه      : نک(. است  شیعی نامیده 

اقوال در زمینه مستأنفه بودن واو در تفاسیر سـنی و کثـرت روایـات و اقـوال در مـورد                     
منتها چنان نیست کـه در میـان علمـای          . کند   می  عاطفه بودن آن در تفاسیر شیعی گواهی      

  . خورد موارد خالف آن نیز به چشم می. نه اتفاق نظر باشدسنی و شیعی در این زمی
 و دلیل خود را      برای مثال نحاس که خود سنی است، عاطفه بودن واو را ترجیح داده            

چنین بیان کرده است که معنا ندارد، خدا راسخان در علم را در حالی که جاهـل بـه                     این
زمخشری هم  )  آل عمران، ذیل آیه    همو، إعراب القرآن،  : نک(. اند، مدح کرده باشد     تأویل

طرفداران آن بـرای نظـر خـود دالیلـی چنـدی            ) همو، ذیل آیه  : نک(. بر همین نظراست  
» الکتاب ام«داند، پس      که اگر تأویل متشابهات را جز خدا نمی        اند  از جمله گفته  . اند  آورده
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اگـر  : اند  بودن محکمات و ارجاع متشابهات به محکمات مفهومی نخواهد داشت یا گفته           
 »لِتُبَـینَ لِلنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـیْهِمْ         «دانـد، پـس معنـای آیـه           تأویل متشابه را جز خدا نمـی      

چـه آیـاتی اسـت؟                        ناظر بـه    ) ص( شود و تبیین و تفسیر رسول خدا        چه می ) 44،نحلال(
ت متـشابه   آیات محکم که نیاز به تبیین و تفسیر ندارد؛ لذا لزوماً باید این آیه ناظر به آیا                

هایی از سوی برخی دیگر از مفسران نظیـر           منتها چنین استدالل  ) آلوسی، ذیل آیه  (. باشد
مـدح  «: ابوحیـان گویـد   . ابوحیان و فخررازی و ابن تیمیـه و طباطبـائی ردّ شـده اسـت              

راسخان در علم به سبب ایمان به تأویل متشابهات است، بدون آن که به آن علم داشـته                  
نداشت که از یک طرف طلب تأویل متشابهات از سـوی کـسانی کـه    باشند و گرنه معنا     

در دلشان زیغ است، مذمت شده و علم آن مخـصوص خـدا دانـسته و از طـرف دیگـر                   
به عالوه ایمـان   . طلب علم به تأویل متشابهات از سوی راسخان در علم مدح شده باشد            

 فخـررازی هـم بـر       )همو، ذیل آیـه   : نک(. »کسانی که به چیزی علم دارند، مدحی ندارد       
چنین رد کرده اسـت       ابن تیمیه چنین دلیلی را این     ) همو، ذیل آیه  : نک(. همین نظر است  

داند؛ نه مـدلول متـشابهات را، و          که در آیه آمده است، تأویل متشابهات را جز خدا نمی          
و به این ترتیب    ) آیه همو، ذیل : نک( تأویل، مصداق و تحقق خارجی آیات متشابه است       

ب بودن محکمات نیز به معنای ارجاع معنای آیات متشابه به آیات محکم اسـت               ام الکتا 
الیعلم  «:خدا درباره متشابه نفرمود   «: نویسد  او درادامه می  . و این دوبا هم تعارضی ندارند     

 و علم به معنا و تفـسیر آن         »ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ    « :؛ بلکه فرمود  »تفسیره و معناه إال اهللا    
و ) 29 ص،( »کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ مُبـارَکٌ لِیَـدبرُوا آیاتِـهِ        «: نفی نشده است؛ بلکه فرمود    

این اعم از آیات محکم و متشابه است و هیچ چیز را از تدبر در آن نهـی نکـرد و تـدبر                   
تیمیه بعد با استـشهاد بـه آیـات           ابن) همان(. »هم در چیزی است که معنایی داشته باشد       

چیـزی از آنچـه در بهـشت       در دنیـا هـیچ  «: نویسد ره اعراف به نقل از ابن عباس می      سو
خدا خبر داده است که در بهـشت شـراب و شـیر و آب و    . هایی است، نیست، مگر اسم   

دانیم که آن حقایق عین حقایق        ابریشم و طال و نقره و جز آنهاست و ما به طور قطع می             
سیاری است و مع الوصف تشابه هم هست؛ چنان کـه            تفاوت ب  ها  آنمیان  . دنیوی نیستند 

اسـم حقـایق    . مشابه دنیاسـت و نـه عـین دنیـا         ) 25،  ۀالبقر( .»وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً   «: فرمود
اخروی با حقائق دنیوی مشترک است؛ چنان که حقایق اخروی نیز در برخی از وجوه با                

ها مورد خطاب قـرار       با آن اسم  ما با لحاظ آن قدر مشترک       . حقایق دنیوی اشتراک دارند   
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تـوانیم درک کنـیم؛       ایم؛ اما آن حقائق خصوصیتی دارند که مـا آن را در دنیـا نمـی                 گرفته
آن حقائق عبارت از تأویل چیزهایی است که خـدا          .  را در اختیار نداریم    ها  آنچون عین   

ائق نـشدنی بـودن آن حقـ        خداوند دربـاره درک   .  خبر داده است   ها  آندر آیات قیامت از     
أعـدت  «: یـا فرمـود   ) 17،  ۀالـسجد (» فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُـرَّۀِ أَعْـیُنٍ          «: فرمود

بخاری، : نک. (»لعبادی الصالحین ما ال عین رأت و ال أذن سمعت و ال خطر علی قلب بشر        
  )کتاب التوحید، باب بدء الخلق؛ ابن تیمیه، ذیل آیه

هم ناظر بـه مـدلول لفظـی و عرفـی           ) ص(بیین رسول خدا   به نظر عالمه طباطبائی ت    
آیات نیست؛ چون تمام قرآن اعم از محکـم و متـشابهش فـصاحت و بالغـت دارنـد و             

. بیان تفاصیل و جزئیـات آیـات اسـت        ) ص(وظیفه پیامبر . نیازمند تبیین و تفسیر نیستند    
  )7ذیل آل عمران، آیههمو، : نک(

مـذهب واو را مـستأنفه بـه شـمار             جعفری مذهب و عالمه طباطبائی      شوکانی زیدی 
است که خداوند در این       عالمه طباطبائی نوشته  ) شوکانی و طباطبائی، ذیل آیه     (.اند  آورده

 گـروه نخـست و      »فَأَما الَّذینَ فـی قُلُـوبِهِمْ زَیْـغٌ       «عبارت  . آیه دو گروه را یاد کرده است      
است که به موجب آن علـم بـه     معرفی کرده گروه دوم را»وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ«عبارت  

تأویل متشابهات به خدا اختصاص خواهد داشت؛ منتها او راسخان در علم را نیـز عـالم                
همـو، آل عمـران،     : نـک (. کند  داند و آن را با دلیلی غیر از این آیه ثابت می             به تأویل می  

ه دانسته و حتی با     را مستأنف » واو«آقای قرشی از دیگر مفسران شیعی است که         ) ذیل آیه 
استناد به سیاق آیه اظهار کرده است که متشابهات برای همیشه مجهول خواهند مانـد و                

گردند و گرنه معنا نداشت که راسخان در علم   حتی با ارجاع به محکمات نیز معلوم نمی       
  )همو، ذیل آیه: نک(. از باب تسلیم بگویند که ما به همه آن ایمان داریم

  .  گذرانیم  را از نظر میها آنها و مستندات  دیدگاهاینک تفصیل این 
  

  »وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ«دیدگاه مستأنفه بودن واو ـ 1ـ2
در این عبارت مستأنفه باشد، آیه ظهور در این معنـا    » واو«چنان که آمد، بنابر این که       

انـد    علم کـسانی   داند و راسخان در     میخواهد داشت که تأویل آیات متشابه را جز خدا ن         
چنـد دسـته از     . که علیرغم علم نداشتنشان به تأویل آن آیات بـه مفـاد آن ایمـان دارنـد                

  : شوند  روایات و اقوال بر این دیدگاه داللت دارد که اینک مرور می
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ایـن  . »به محکم عمل کنید و به متشابه ایمان بیاوریـد         «: در روایاتی آمده  است    . الف
اری از صحابه مانند عبداهللا بن مسعود و ابـن عبـاس نقـل              و شم ) ص(مضمون از پیامبر  

این روایات داللـت دارنـد، بـر ایـن کـه آیـات              ) سیوطی و طبری، ذیل آیه    (. شده است 
 قابل درک بشر نیست و علـم بـه          ها  آنمتشابه به نظر آنان از ایمانیات است و لذا تأویل           

مـا در   . ه آن ایمـان آوریـد      که ب  اند  آن به خدا اختصاص دارد؛ به همین رو سفارش کرده         
ادامه با بررسی موارد استعمال ایمان نشان خواهیم داد کـه همـواره متعلـق ایمـان امـور                   

  . غیبی است که علم به آن تنها به خدا اختصاص دارد
   که بسیاری از صحابه و تابعان مانند عایـشه، ابـی بـن کعـب،                اند   روایاتی حاکی  .ب

عمر، حسن بصری، مالک بن انس، عمربن عبدالعزیز،        ابن مسعود، ابن عباس، عبداهللا بن       
کردنـد؛    وقف مـی  » اهللا« در   »وَ ما یَعْلَمُ تَأْویلَهُ إِالَّ اللَّهُ     «الشعثاء و ابی نهیک در عبارت         ابی

شما آیه را متصل    : گفت   که در مقام اعتراض می     اند  الشعثاء و ابی نهیک آورده      حتی از ابی  
  یوطی، طبـری، سـمرقندی، قرطبـی و طوسـی،          سـ . (تخوانید؛ حال آن که منقطع اس       می

وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِـهِ کُـلٌّ مِـنْ عِنْـدِ              «اند که در عبارت       یا آورده ) ذیل آیه 
. کردند  وقف می »  آمَنَّا بِهِ  «دادند و بعد از       کردند؛ بلکه ادامه می     وقف نمی » الْعِلْمِ«در  » رَبنا

) همـان دو (بـود » اهللا«های دیگر نیز بر وقف بر  ، فراء، اخفش و فراء و نحوی   نظر کسائی 
روشـن  ) مظهـری، ذیـل آیـه     (. تر دانسته اسـت     و بغوی آن را با قواعد زبان عربی موافق        

  در این عبارت به این معناست که تأویـل آیـات متـشابه    » اهللا«است که تأکید بر وقف بر  
  نیز واضح است که وقـف بعـد        . داند  ا جز خدا نمی   از امور قابل درک بشر نیست و آن ر        

اند که به تأویـل آیـات متـشابه           مفید این معناست که راسخان در علم کسانی       » آمَنَّا بِهِ «از  
  علم ندارند؛ اما جهل آنان به تأویل این آیـات نـه تنهـا موجـب میـل بـه کفـر و انکـار                        

 علـم نـداریم؛ امـا بـه آن         هـا   آن ما علیرغم این که به تأویل     : گویند  شود؛ بلکه می    آن نمی 
  . ایمان داریم

  . دانـد   مـی خـدا ن   کـس جـز     در روایاتی آمده است که تأویل آیات متشابه را هیچ          .ج
عباس نقل شده است که هرکس غیر از خدا ادعا کنـد، تأویـل قـرآن را               برای مثال از ابن   

ای   است که متشابه آیـه     هعبداهللا نیز نقل شد    از جابربن ) همان دو (. گوید  میداند، دروغ     می
یَـسْئَلُونَکَ عَـنِ الـساعَۀِ      «نیست و دراین زمینه به آیه         است که تأویلش برای بشر معلوم     

جـصاص،  (. استشهاد جسته اسـت   ) 187األعراف،  (» أَیانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبّی      
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  وَ الرَّاسِـخُونَ   «اسـت کـه واو      شک الزمه مفاد این روایات ایـن          بی) 7آل عمران، ذیل آیه   
مستأنفه تلقی شده باشد و به موجب آن راسخان بـه تأویـل متـشابهات علـم                 » فِی الْعِلْمِ 
  .باشند  نداشته
 که به آیات متشابه علم ندارند؛       اند   در روایاتی راسخان در علم کسانی معرفی شده        .د

م رسوخـشان در علـم      از عایشه نقل شده اسـت کـه راسـخان در علـ            . بلکه ایمان دارند  
آوردنـد؛ حـا آن کـه آنـان تأویـل             گونه بود که به محکم و متشابه قـرآن ایمـان مـی              این

) سیوطی، ذیـل آیـه  (.  آگاه نبود ها  آندانستند و کسی جز خدا از تأویل          متشابهات را نمی  
: آنجـا کـه فرمـود     . نیز همین معنا مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت         ) ع(ای از علی    در خطبه 

هایی که جلوی غیوب زده       اند که خدا آنان را از درآمدن به پرده           در علم کسانی   راسخان«
کننـد و   نیاز ساخته و پیوسته به تمام مغیبات که از آن آگاه نیستند، اعتـراف مـی               شده، بی 
خدای عزوجـل   .  همه از سوی خدا نازل شده است       ها  آن.  ایمان داریم  ها  آنما به   : گویند

 ناتوانی خود از دست یابی به آنچه به آن احاطه علمـی ندارنـد،               نیز این اعترافشان را به    
ستوده است و فروگذاردن تعمق آنان را  در آنچه مکلف به واررسی آن نیستند، رسـوخ                 

نیـز  ) ع(چنین مضمونی از امام صادق) عروسی حویزی و عیاشی، ذیل آیه  (. نامیده است 
  )همان و بحرانی، ذیل آیه(. نقل شده است

ایاتی  که از شماری از صحابه مثل انس بن مالک، ابو درداء، ابی امامه و                 طی رو  .هـ  
نقل شده است، راسـخان در علـم کـسانی بـه شـمار        ) ص( بن اسقع از رسول خدا     واثلۀ
.  که دست خیر و زبان صدق و دل استوار و شکم حالل خور و دامن پاک دارند                 اند  رفته

یمان راسخان در علم اسـت و هـیچ         چنین مضمونی حاکی از قوت ا     ) سیوطی، ذیل آیه  (
  . داللتی ندارد بر این که آنان به تأویل قرآن علم داشته باشند

عروه نیز بر این نظر بود که راسخان در علم به تأویل آیات متشابه علم ندارنـد و                  . و
عمربن عبدالعزیز، مالـک بـن      .  از نزد پروردگار نازل شده است      ها  آنتنها ایمان دارند که     

  )همان(. اده هم همین نظر را داشتندانس و قت
در میان مفسران ابن االنباری و ابو حاتم سجستانی و فخررازی و قاسمی بر این نظر                

مقابله » اما«عطف نشده و    » اهللا«ابتدای کالم است و بر      » وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ   «بودند که   
فَأَما الَّذینَ آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ     «: ستآیه ا  مؤیدآن این . است حذف شده » الرَّاسِخُونَ«قبل از   

؛ زرکـشی،  26، ۀالبقر(. »الْحَقُّ مِنْ رَبهِمْ وَ أَما الَّذینَ کَفَرُوا فَیَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَالً     
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عمران را  هشام نیز بر همین نظر است و آیه آل  ابن) ؛ فخررازی و قاسمی، ذیل آیه     2/212
» أمـا «او در قرینه حذف     . شود  به قرینه حذف می   » أما«ز مواردی شمرده است که گاهی       ا

  )1/57ابن هشام، : نک(.  دانسته است»یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِفوَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ «را عبارت 
یکی آن که در قرآن مورد دیگری کـه         : البته شریف رضی دو ایراد بر آن گرفته است        

یـی کـه    »اما«خورد و در قرآن هر        حذوف بوده باشد، به عنوان شاهد به چشم نمی        م» اما«
به کار رفته، به صورت مذکور است؛ نه محذوف، و مثالی که آورده شده، نیـز از همـین                   

در تقدیر بود، الزم بود کـه خـدای         » الرَّاسِخُونَ«قبل از   » اما«دوم این که اگر     . قسم است 
بیایـد؛  » فـاء « یعنی بر سـر خبـر   ؛»یَقُولُونَ آمَنَّا بِـهِ فخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ الرَّاسِ«: تعالی بفرماید 

» امـا « تا از آن، موضع      »فَأَما الَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ        «: چنان که فرمود  
  )13همو، (. دانسته شود

شـود، گـاهی در       مـی  اما سخن شریف رضی صحیح نیست؛ چون در قرآن مالحظـه          
قُلْنَـا  « : هم ذکر نشده است؛ مثل این آیـات       » فاء«در تقدیر گرفته شده،     » اما«مواردی که   

اهْبِطُوا مِنْها جَمیعاً فَإِما یَأْتِیَنَّکُمْ مِنّی هُدًی فَمَنْ تَبِعَ هُداىَ فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُـونَ                    
کـه  ) 39-38،  ۀالبقـر (کَذَّبُوا بĤِیاتِنا أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ       وَ الَّذینَ کَفَرُوا وَ     

» فـاء «در تقدیر است و در عین حال        » اما» «الَّذینَ کَفَرُوا   «در این نمونه بی تردید قبل از        
شود، همین مضمون در سوره طه        میجالب آن که مشاهده     . نیامده است » أُولئِکَ« بر سر   

ا یَـأْتِیَنَّکُمْ             «: بر سر خبر آمده است    » فاء«با   قالَ اهْبِطا مِنْها جَمیعاً بَعْضُکُمْ لِـبَعْضٍ عَـدُوٌّ فَإِمـ
مِنّی هُدًی فَمَنِ اتَّبَعَ هُداىَ فَال یَضِلُّ وَ ال یَشْقى  وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْـرى فَـإِنَّ لَـهُ مَعیـشَۀً                       

منتها ممکن است، ایراد گرفته شود      ) 124-123طه،  (. »مَۀِ أَعْمی ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیا    
. با فتح همزه است؛ حال آن که در آیه شاهد با کسر آن است             » اما«که در آیه مورد بحث      

اما به هر حال همچنان این سؤال باقی است که در آیه مورد بحـث سـخن از دو گـروه                     
 قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَـۀِ وَ            فَأَما الَّذینَ فی    «یک گروه با تعبیر   : است

؟ آیا آنان جز همـان راسـخان   اند حال گروه دوم چه کسانی    . یاد شده است  » ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ 
را در  » واو«عطف کرد و    » اهللا«در علم هستند؟ به این ترتیب با لحاظ معنا ناگزیر باید بر             

  .مستأنفه به شمار آورد» وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ«عبارت 
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، تأویل آیات متشابه از سنخ معنا نیست؛ بلکه از سـنخ مـصداق              اند   روایاتی حاکی  .ح
در میان صحابه این قول از عایشه و ابـن عبـاس و             . شود  میاست و در روز قیامت واقع       

سـیوطی، ذیـل    (.  شده اسـت   در میان تابعان حسن بصری، مالک بن انس و ابن زید نقل           
ابن زید نیز تأویل را در آیه مورد بحث چنین معنا کرده است کـه تحققـش را جـز                    ) آیه

بر این  «: افزاید  طبرسی می ) 53سیوطی، طوسی و طبرسی، ذیل األعراف،       (. داند  میخدا ن 
  لْ هَ«: گردد؛ نظیر آن برمی آیه به معنای متأول یعنی چیزی است که معنای اساس تأویل به

. »یَنْظُرُونَ إِالَّ تَأْویلَهُ یَوْمَ یَأْتى تَأْویلُهُ یَقُولُ الَّذینَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبنا بِـالْحَقِّ                
أَمْ یَقُولُـونَ   «: آیـد   نظیر آن، آیاتی است که در پـی مـی         ) ؛ طبرسی، ذیل آیه   53األعراف،  (

لِهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ  بَـلْ کَـذَّبُوا                افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَۀٍ مِثْ    
بِما لَمْ یُحیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَما یَأْتِهِمْ تَأْویلُهُ کَذلِکَ کَذَّبَ الَّذینَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ فَـانْظُرْ کَیْـفَ کـانَ                     

 در این آیات گفته شده است که مـشرکان بـه تأویـل              )39-38یونس،  ( .»عاقِبَۀُ الظَّالِمینَ 
راسـخان  : در مقام مقابله باید گفت    . آیات قیامت قرآن علم نداشتند و لذا تکذیب کردند        

کنند و با تکیه بـه ایـن          میدر علم نیز به تأویل این آیات علم ندارند؛ اما آن را تکذیب ن             
  .آورند ن میکه سخن قائل صادق یعنی خدای تعالی است، به آن ایما

عالمه طباطبائی نیز بر همین نظر است و اعتقاد دارد که تأویل امری خـارجی اسـت                 
گردند و تأویل آیات قیامت عبارت از همان چیزهایی اسـت کـه           بر می  ها  آنکه آیات به    

 )همو، ذیل آیه(. آیند در روز قیامت پدید می
ـ         درمجموع کسانی که طرفـدار ایـن دیـدگاه           : در میـان صـحابه    : دانـد، بـه ایـن قرارن

، جابربن عبداهللا، عایشه، ابی بـن کعـب، ابـن مـسعود، ابـن عبـاس در روایـت                    )ع(علی
نـس، عمـربن    ا  بـصری، مالـک بـن      عروه، حسن : عمر؛ در میان تابعان    طاووس، عبداهللا بن  

کسائی، فراء، اخفـش و فـراء و در      : ها  الشعثاء و ابی نهیک؛ در میان نحوی        عبدالعزیز، ابی 
. ها، ابوحیان، فخررازی، نیـشابوری، ابـن تیمیـه، طباطبـائی، قرشـی              حنفی: انمیان مفسر 

  )آلوسی، ذیل آیه(
  

  »وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ« دیدگاه مبنی بر عاطفه بودن واو ـ2 ـ2
 کـه مـا   انـد   گروهی ادعـا کـرده  ها آنترین ادله این دیدگاه روایاتی است که طی          مهم

سیوطی، ذیل آیه؛ نحاس،    (. یر ابن عباس در روایتی از مجاهد      دانیم؛ نظ   تأویل قرآن را می   
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 که پیامبر درباره ابن عباس دعا کرد که خـدایا بـه او              اند  نیز آورده ) 1/353معانی القرآن،   
   اند که راسخان در علـم، تأویـل قـرآن    مجاهد و ربیع نیز گفته    ) ها  همان(. را بیاموز  تأویل

 اند،  جا عاطفه دانسته    این را در » واو«کسانی که   ) یهسیوطی و طوسی، ذیل آ    (. دانند  میرا  
 ها،  سلیمان، قاسم بن محمد، شافعی      ابن عباس در روایتی، مجاهد، ربیع بن      : این قرارند  زا

  )عاشور و آلوسی، ذیل آیه ابن: نک(. عطیه، زمخشری، ابن عاشور  فورک، قرطبی، ابن  ابن
) ع(و ائمـه  ) ص(رآن را پیـامبر   در رویات شیعه اغلب نقل شده اسـت کـه تأویـل قـ             

برید بن  :  نقل شده است، به این ترتیب است       ها  آنکسانی که این مضمون از      . دانستند  می
ابو الصباح کنـانی، عبـدالرحمن      ) عیاشی، ذیل آیه  (،  معاویه و فضیل بن یسار از امام باقر       

  )مشهدی، ذیل آیه(. بن کثیر، ابوبصیر از امام صادق
ای   از سنخ معنا دانـسته اسـت و مقـصود از متـشابه را آیـه            شیخ طوسی نیز تأویل را    

وَ أَضَلَّهُ «ای مرادش مشخص نیست؛ نظیر دانسته است که از ظاهر آن بدون انضمام قرینه        
  )22،  الجاثیۀطوسی، التبیان، ذیل (. »اللَّهُ عَلى عِلْمٍ

حـال دانـسته شـده اسـت؛         » نـا  یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب       «در این دیدگاه عبارت   
 وَ الَّذِینَ تَبَوؤُا الدارَ وَ الْإِیمانَ ثم قـال          ...لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ     «: نظیر

ذِینَ سَـبَقُو                  : نـک (. نا بِالْإِیمـانِ  وَ الَّذِینَ جاؤُ مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبنَا اغْفِـرْ لَنـا وَ لِإِخْوانِنَـا الـَّ
  )مظهری، ذیل آیه

  :این دیدگاه مورد نقدهایی قرار گرفته است؛ از جمله این که
حال تلقی شده است؛ حال آن که آن »  یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ« به موجب این نظر جمله اوالً،

با هم  اند؛ به این دلیل که عرب فعل و مفعول را             را عموم لغویون نامأنوس و بعید دانسته      
توانـد    کند؛ بنابراین آن نمـی      دهد و جز برای فعل ظاهر حال ذکر نمی          محذوف قرار نمی  

» اقبل عبداهللا راکبـاً   «به جای   » عبداهللا راکباً «اگر چنین چیزی جایز بود، گفتن       . حال باشد 
  )قرطبی، ذیل آیه: نک(. هم باید جایز باشد

 نفی و برای خود اثبات کنـد و          معنا ندارد که خداوند نخست چیزی را از خلق         ثانیاً،
قُلْ إِنَّما عِلْمُهـا عِنْـدَ رَبّـی ال یُجَلّیهـا لِوَقْتِهـا إِالَّ      «: بعد برای خود شریک قرار بدهد؛ نظیر 

  )قرطبی، ذیل آیه: ؛ نک187األعراف، (. »هُوَ
  

  عناشناسی مفردات آیۀ محکم و متشابهـ م3

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 )7138بهار  ( شانزدهمماره دینی ـ ششپژوه / 50

ها و تعـابیر کلیـدی        ، کلیدواژه برای روشن شدن معنای این آیه آل عمران الزم است         
فتنـه، تأویـل،   : انـد از  هـای آن عبـارت      ترین کلیـدواژه    برخی از مهم  . آن معناشناسی شود  

  .متشابه، راسخون، علم، ایمان و زیغ
   

   معنای تأویلـ1 ـ3
 تعبیر که است کار رفته   ا به ـمعن ی از فوه مختل ـوج  قرآن به  نیست که تأویل در     پنهان
تفـسیر هـر    توان داشت کـه در  تردیدی نمی. قبت کار از آن جمله استو بیان عا  خواب  

آن واژه  وجه از وجوه معانی یک واژه متعـدد المعنـی بایـد بـه مـواردی از اسـتعماالت           
آن متحدالموضـوع    مراجعه کرد که سیاقی مشابه همان داشته باشد و به عبارت دیگر بـا             

ابراین بایـد در قـرآن مـواردی از         اسـت؛ بنـ   » تأویل قـرآن  «موضوع آیه آل عمران     . باشد
 از  هـا   آندر قـرآن مـواردی کـه در         . را یافت که به قرآن مربوط باشـد       » تأویل«استعمال  

  . تأویل قرآن سخن رفته، غیر از آیه هفت سوره آل عمران دومورد ذیل است
ذینَ اتَّخَـذُوا دیـنَهُمْ لَهْـواً         «: یکی مورد سوره اعراف  است که در آن آمده است             وَ الـَّ

ــالْیَوْمَ نَنْــساهُمْ کَمــا نَــسُوا لِقــاءَ یَــوْمِهِمْ هــذا وَ مــا کــانُوا     لَعِبــاً وَ غَــرَّتْهُمُ الْحَیــاۀُ الــدنْیا فَ
   وَ رَحْمَـۀً لِقَـوْمٍ یُؤْمِنُـونَ        یبĤِیاتِنا یَجْحَدُونَ  وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِکِتـابٍ فَـصلْناهُ عَلـى عِلْـمٍ هُـدً               

ذینَ نَـسُوهُ مِـنْ قَبْـلُ قَـدْ جـاءَتْ رُسُـلُ                 هَلْ یَنْظُرُونَ إِالَّ      تَأْویلَهُ یَوْمَ یَـأْتى تَأْویلُـهُ یَقُـولُ الـَّ
ا نَعْمَـلُ قَـدْ                              ذى کُنـَّ   رَبنا بِالْحَقِّ فَهَـلْ لَنـا مِـنْ شُـفَعاءَ فَیَـشْفَعُوا لَنـا أَوْ نُـرَد فَنَعْمَـلَ غَیْـرَ الـَّ

  مـا کـسانی را     : یعنـی  )53-51األعـراف،   ( ؛»مْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ   خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُ    
  سـپاریم؛    که دین خود را سرگرمی و بازیگری برگزیدند، در این روز بـه فراموشـی مـی                

دربـاره  (مـا را    ) کتـاب (چنان که آنان دیدار این روزشان را به فراموشی سپردند و آیات             
  آوردیم کـه آن را از روی علـم توضـیح دادیـم             برای آنان کتابی    . کردند  انکار می ) قیامت

برنـد؟ روزی     آیا آنان جز تأویلش را انتظار می      . تا راهنمایی و رحمت برای مؤمنان باشد      
فرسـتادگان  : گوینـد   که تأویل آن بیاید، کسانی که آن را از قبل به فراموشی سپردند، مـی              

   شـفاعت کننـد یـا برگـردیم       آیا ما شفیعانی داریم که برای ما      . پروردگار ما به حق آمدند    
  بـستند،    کردیم، بکنیم؟ آنان به خـود زیـان رسـاندند و آنچـه افتـراء مـی                  و غیر آنچه می   

  .گم شد
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چنان که آشکار است، این آیات ناظر به مشرکان مکه است و در آن گفته شده است                 
ه که مشرکان مکه تأویل آیات قیامت یعنی تحقق آنچه را که در ایـن آیـات از آن دربـار              

  .عاقبت آنان سخن رفته است، انتظار داشتند
  آن از تأویل آیات قرآن سخن گفته شده، آیاتی در سوره یونس  ری که درـمورد دیگ

ا یَـأْتِهِمْ تَأْویلُـهُ کَـذلِکَ کَـذَّبَ                   «: ست، به این قرار   ا بَلْ کَذَّبُوا بِما لَمْ یُحیطُـوا بِعِلْمِـهِ وَ لَمـ  
آنچـه را کـه بـه آن        : یعنی) 39یونس،   (؛»انْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَۀُ الظَّالِمینَ    الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَ   

کـسانی کـه    . احاطه علمی نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان نیامده بود، تکذیب کردنـد            
سـتمگران    پس بنگر که سـرانجام ایـن      . چنین تکذیب کردند    پیش از آنان نیز بودند، این     

  .بود چگونه خواهد
شود، این آیات نیز راجع به قیامت و انکارآن از سوی مـشرکان               ه مالحظه می  چنان ک 

کافران تا  . مکه است و مراد از تأویل این آیات مصداق و تحقق خارجی این آیات است              
کننـد؛ امـا      زمانی که مصداق و تحقق خارجی قیامت نیامده و واقع نشده، آن را انکار می              

. یاید و واقع شود، بـه آن ایمـان خواهنـد آورد           وقتی که مصداق و تحقق خارج قیامت ب       
منتها چنین ایمانی دیگر سودمند نیست و راه بازگشت به دنیـا و عمـل بـه اوامـر الهـی                     

  :وجود ندارد؛ چنان که در این زمینه آمده است
 ىعْضُ آیاتِ رَبکَ یَوْمَ یَأْت     بَ ىَ رَبکَ أَوْ یَأْتِ   ىَهَلْ یَنْظُرُونَ إِالَّ أَنْ تَأْتِیَهُمُ الْمَالئِکَۀُ أَوْ یَأْتِ       «

آیـا مـشرکان    ) 158األنعام،  (؛  بَعْضُ آیاتِ رَبکَ ال یَنْفَعُ نَفْساً إیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ           
برخی از  ) مصداق(برند که فرشتگان نزدشان بیاید یا  پروردگارت بیاید یا             مکه انتظار می  

آیات پروردگارت بیاید، هیچ کسی را که از ) صداقم(روزی که . آیات پروردگارت بیاید  
  .، ایمانش سود ندهدتقبل ایمان نیاورده اس

تنی است که آیه سوره آل عمران نیز ناظر به قیامت است؛ زیرا در ادامه بـه زبـان                   فگ
هَ              «: راسخان در علم آمده است     ال یُخْلِـفُ   رَبنا إِنَّکَ جامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ ال رَیْـبَ فیـهِ إِنَّ اللـَّ

ای پروردگار ما تو مردم را بـرای روزی کـه شـکی در آن               : یعنی) 9آل عمران،    (؛الْمیعادَ
در این آیه نیز مانند دو مورد . »کند به راستی خدا خلف وعده نمی    . آوری    نیست، گرد می  

 تأویـل  ـ البته در اینجا کسانی که در دلشان زیغ اسـت   ـقبل سخن این است که کافران  
ایـن معنـا کـه    ). ابْتِغـاءَ تَأْویلِـهِ  ( برند  انتظار میـ یعنی همان آیات قیامت  ـتشابه  آیات م

خواستند،   داند و مشرکان مکه علم به تأویل آن را می           تأویل آیات قیامت را جز خدا نمی      
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 قُلْ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الساعَۀِ أَیانَ مُرْساها«: در آیات دیگر قرآن نیز انعکاس یافته است؛ نظیر  
مـشرکان مکـه از تـو       : یعنی) 187األعراف،  (؛   ال یُجَلّیها لِوَقْتِها إِالَّ هُوَ     ىإِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبّ   
علم آن نزد پروردگارم است و زمان آن        : شود؟ بگو   کی واقع می  : پرسند  درباره قیامت می  

  .کند را جز او آشکار نمی
عمران نیز مـصداق و تحقـق         ه سوره آل  مراد از تأویل در آی    : به این ترتیب باید گفت    
برای مثـال   . در میان قدما برخی مفسران چنین نظری داشتند       . خارجی آیات قیامت است   

است یا سدّی و مجاهد تأویل را به معنـای          » روز قیامت «ابن عباس گفته است، تأویلش      
آن بـه   معنـا کـرده و در تأییـد         » تحقـق «اند و عبدالرحمن بن زید آن را          دانسته» عاقبت«

ابن ابی حاتم و    (. است  استشهاد جسته ) 100یوسف،  ( » هذا تَأْوِیلُ رُءْیاىَ مِنْ قَبْل    «جمله  
برانگیختـه  «مراد از تأویلی که طالـب آن بودنـد،   : است زجاج نیز گفته) سیوطی، ذیل آیه  

او برای تأیید نظر خود به همان آیات اعراف و انعـام            . خودشان بود » شدن و زنده شدن   
برخی از دانشمندان دیگر نیز همـین نظـر         ) طبرسی، ذیل آیه  : نک(. د جسته است  استشها
اند که ابـن منظـور و قاسـمی و فخـر رازی از آن                 د و همین آیات را شاهد گرفته      نرا دار 
در این نظر که    ) منظور، ذیل أول و شبه؛ قاسمی و فخررازی، ذیل آیه           ابن: نک(. اند  جمله

ق و تحقق خارجی است، مفسران دیگری هم همین نظر          مراد از تأویل در این آیه مصدا      
. انـد   را دارند که ابن تیمیه، عالمه طباطبائی، سید محمد باقر حکیم  و قرشی از آن جمله                

  ) 230ابن تیمیه و طباطبائی و قرشی، ذیل آیه؛ حکیم، : نک(
تر مفسران تأویل را در آیه آل عمران به معنای تفسیر یا بیان معنای خالف                 منتها بیش 
» وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ   «را در عبارت    » واو«اند،    اند؛ به همین رو ناگزیر شده       ظاهر دانسته 

انـد،    به عالوه ناچار شـده    . عاطفه بگیرند و راسخان در علم را عالمان به تأویل بشمارند          
 تفـاوت قائـل     »ما یَعْلَـمُ تَأْویلَـهُ    « و عبارت    »ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ «یان معنای تأویل در عبارت      م

بشوند و تأویل را در عبارت اول به معنای تفسیر به باطل و در عبـارت دوم تفـسیر بـه                     
حال آن چنین تفسیری برای تأویـل مـشکالت         ) جصاص، ذیل آیه  : نک(؛  حق معنا کنند  
  : فراوانی دارد

اسـت،    چنین معنایی برای تأویل، چنان که عالمـه طباطبـائی هـم اظهـار داشـته           والً،ا
و لـذا   ) همو، ذیل آیـه   : نک( مستحدث است و بعد از عصر نزول قرآن پدید آمده است          

  . توان بر الفاظ قرآن تحمیل کرد نمی
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عمیم  این تفسیر به موارد مشابه که عبارت از آیات اعراف و یونس باشد، قابل ت               ثانیاً،
نیست؛ در حالی که یک تفسیر درست تفسیری است کـه بتوانـد تمـام مـوارد مـشابه را       

  . شامل شود
  .فتن است؛ حال که اصل در عدم تقدیر است این تفسیر نیازمند تقدیر گرثالثاً،
 تأویـل بـه معنـای تفـسیر و فهـم مـدلول عرفـی قـرآن اعـم از محکمـات و                        رابعاً،

ندارد  و بایـد مخاطبـان       » راسخان در علم  « به نام    متشابهاتش اختصاص به گروه خاصی    
قرآن اعم از مؤمن و مشرک آن را بفهمند؛ چون قرآن برای هدایت نـازل شـده اسـت و                    
الزمه هدایت آن است که مخاطبان قرآن مدالیل و مقاصد لفظی و عرفـی قـرآن را درک                  

اختصاص » ماتمحک«تواند به بخشی از قرآن موسوم به          کنندگی نمی   کنند و این هدایت   
داشته باشد؛ بلکه باید کل آیات قرآن اعم از محکمـات و متـشابهات را دربربگیـرد؛ بـه                   

خوانده است  » مفصّل«و  » عربی«،  »مبین«،  »نور«همین رو خداوند قرآن را به طور مطلق         
و تصریح کرده است که اگر خداوند آیات قرآن را عجمی و گنگ و غیرقابل فهـم قـرار    

این که  : گوید  حکیم می ) 44فصّلت،  : نک(. کردند  مکه بر آن اعترض می    داد، مشرکان     می
خدای سبحان تنها راسخان در علم را عالم به تأویل آیات متشابه خوانده است، به ایـن                 
معنا نیست که آیات متشابه معنای قابل فهمی ندارند و تنها خداست که به آن علم دارد؛                 

ن واقعیتی که آن معنا به آن اشاره دارند، علم دارد؛           بلکه به این معناست که تنها خدا به آ        
اما معنای لفظی آیه متشابه قابل فهم است؛ چون قرآن از اتباع بیمـاردالن از آیـه متـشابه       

کـرد؛    اگر آن معنای قابل فهمی نداشت، لفظ اتباع در اینجا صـدق نمـی             . گوید  سخن می 
طبیعی است کـه معنـای قابـل فهمـی     بنابراین وقتی متشابه قابل اتباع باشد، این یک امر          

داشته باشد و چگونه معنای قابل فهمی نداشته باشد و حال آن که این آیـات بخـشی از                  
  )231حکیم، (. اند که برای هدایت مردم نازل شده و تبیان کل شیء است قرآن
  

   معنای متشابهـ2 ـ3
 شباهتی که میـان  رود که شبیه هم هستند و بر اثر  تشابه به معنای چیزهایی به کار می      

گاو بنی اسـرائیل از     . افتند   به اشتباه می   ها  آن وجود دارد، مردم در تشخیص مصداق        ها  آن
یعنی ) 70،  ۀالبقر(؛  »إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَیْنا   «: آن جمله است؛ چنان که درباره آن آمده است        
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دا بخواهـد   خواسـتند از خـ      مـی ) ع(به همـین رو از موسـی      . گاو بر ما مشتبه شده است     
  .تری از آن ذکر کند تا به طور دقیق مصداق آن را پیدا کنند های بیش ویژگی

باید آیاتی را بیابیم که با آیـه آل         » تأویل«نظیر واژه   » متشابه«ما برای معناشناسی واژه     
در قرآن تنها یک مورد دیگر غیر از آیه آل عمران به چشم             . عمران متحدالموضوع باشند  

هُ نَـزَّلَ    «: آن از تشابه قرآن سخن رفته و آن عبارت از این آیه اسـت             خورد که در      می اللـَّ
 تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبهُمْ ثُم تَلینُ جُلُودُهُمْ وَ           ىَأَحْسَنَ الْحَدیثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِ    

  دا نیکـوترین سـخن را کـه کتـابی متـشابه و             خ : یعنی )23الزمر،  ( ؛»قُلُوبُهُمْ إِلى ذِکْرِ اللَّهِ   
های کسانی که از پرودگارشان       آن مو بر پوست   ) شنیدن آیات (از  . مثانی است، نازل کرد   

  .های آنان با ذکر خدا نرم گردد ها ودل ترسند، راست شود و پوست می
ر را در این آیه ناظر به کل قرآن دانسته و به معنای هماننـد د              » متشابهاً«همه مفسران   

طبرسـی و   : نک(. اند  صحت معنا و اعجاز و هدایت و دیگر اوصاف عمومی قرآن گرفته           
متـشابهاً  «: افزوده است » قیل«تنها سمرقندی پس از تعبیر      ) طباطبائی و بیضاوی، ذیل آیه    

» متـشابه «چنان که آشکار است، او      ) همو، ذیل آیه  (. »یعنی تأویلش بر مردم مشتبه است     
اسـت کـه تـأویلش بـر مـردم            ه آل عمران عبارت از آیاتی دانـسته       را در این آیه مانند آی     

  .مشتبه است
گونـه    را در آیه زمـر آن     » متشابهاً«رسد، راز این که قریب به اتفاق مفسران           به نظر می  

انـد؛ حـال آن کـه         اند، این بوده است که آن را وصف کل قرآن تصور کـرده              تفسیر کرده 
ر به کل قرآن نیست؛ بلکه ناظر به آیات قیامت دهد که این وصف ناظ سیاق آیه نشان می   

 بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ یَـوْمَ الْقِیامَـۀِ وَ         ىأَ فَمَنْ یَتَّق   «:آیه بعد از آن مؤید این نظر است       . است
پس آیا چه کسی اسـت کـه بـا    : یعنی) 24الزمر، ( ؛»قیلَ لِلظَّالِمینَ ذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ    

:  سخت روز رستاخیز را از خود بازدارد؟ و به ستمکاران گفتـه شـود              روی خود شکنجه  
  .اید بچشید، آنچه را به دست آورده

  . به عالوه در آیه مورد بحث سخن از خشیت پیدا کـردن قلـوب بـا ذکـر خداسـت                   
شود کـه نـاظر       شود که چنین خشیتی از آیاتی حاصل می         در آیات مشابه نیز مالحظه می     

هِ وَ مـا نَـزَلَ              «یه  به قیامت باشد؛ نظیر آ       أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذینَ آمَنُوا أَنْ تَخْـشَعَ قُلُـوبُهُمْ لِـذِکْرِ اللـَّ
که بعد از آیات مربوط به قیامت آمده و آیـه قبـل از آن چنـین             ) 16الحدید،  ( »مِنَ الْحَقِّ 

ـ              «: است ـ    فَالْیَوْمَ ال یُؤْخَذُ مِنْکُمْ فِدْیَۀٌ وَ ال مِـنَ الَّـذینَ کَفَـرُوا مَ ارُ هِ    مَـوْالکُمْ وَ    ىَأْواکُمُ النـَّ
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  لَـوْ أَنْزَلْنـا هـذَا الْقُـرْآنَ عَلـی جَبَـلٍ لَرَأَیْتَـهُ        «یـا نظیـر آیـه       ) 15الحدیـد،   ( »بِئْسَ الْمَـصیرُ  
که آیات قبل از آن دربـاره قیامـت اسـت و            ) 21الحشر،  ( »خاشِعاً مُتَصَدعاً مِنْ خَشْیَۀِ اللَّهِ    

ۀِ هُـمُ           ىال یَسْتَو  «:آیه قبل از آن چنین است       أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّۀِ أَصْحابُ الْجَنـَّ
  )20الحشر، (. »الْفائِزُونَ

بنابراین باید آیه زمر را نیز ناظر به آیات قیامت بدانیم؛ چنان که آیـه آل عمـران نیـز                   
  .ناظر به آیات قیامت بود

شـود؛ چـرا کـه در آیـات           ص مـی  مـشخ » متشابه قرآن «با توضیحاتی که آمد، معنای      
رود کـه شـبیه حقـایق دنیاینـد؛ امـا مـصداقی متفـاوت از         قیامت از حقایقی سـخن مـی   

وَ یَـوْمَ   «: برای مثال در جایی در توصیف جهـنم آمـده اسـت           . های دنیوی دارند    مصداق
هِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْـصارُهُمْ      یُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَی النَّارِ فَهُمْ یُوزَعُونَ  حَتَّی إِذا ما جاؤُها شَ            

ذ                  أَنْطَـقَ   ىوَ جُلُودُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ  وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنا قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الـَّ
یـا در جـای دیگـری       ) 21-19 فصلت،(. »ءٍ وَ هُوَ خَلَقَکُمْ أَولَ مَرَّۀٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ         ىْکُلَّ شَ 

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا بĤِیاتِنا سَوْفَ نُصْلیهِمْ ناراً کُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدلْناهُمْ جُلُوداً            «: آمده است 
  ) 56النساء، (. »غَیْرَها لِیَذُوقُوا الْعَذابَ

   در این آیات آمده است که در روز قیامت گوش و چـشم و پوسـت دشـمنان خـدا                   
  طـی ایـن آیـات بـا همـان الفـاظ            . دهنـد   آیند و بر ضد آنان شهادت می        به سخن در می   

  کنـیم،   گوش و چشم و پوستی که ما برای توصـیف اجـزای بـدن دنیـوی  اسـتفاده مـی          
ها مـشابه و بـه تعبیـر          در توصیف اجزای بدن اخروی استفاده شده است؛ یعنی توصیف         

گوش و چشم و پوست اخروی همینی نیست        تردید مصداق     است؛ اما بی  » متشابه«قرآن  
گویند و اگـر سـوختند،        که ما در دنیا داریم؛ زیرا اینهایی که ما در دنیا داریم، سخن نمی             

  .قابل برگشت نیستند
 از حقـایق اخـروی      هـا   آنبه این ترتیب آیات متشابه عبارت از آیاتی هستند که طی            

 با حقایق دنیوی دارند، تعـابیر       سخن گفته شده است و نظر به تفاوتی که حقایق اخروی          
  یعنـی  . به کار رفته در این آیات به نحو مجاز و به عبارت دیگر بـه شـیوه تـشبیه اسـت                    

   حقایق اخروی به حقایق دنیوی تشبیه شده است؛ منتهـا بـرای ایـن کـه الفـاظ                   ها  آندر  
فه آیات ذهن مخاطبان را از معنای دنیوی به معنای اخروی منصرف کند، با قرینـه صـار                
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گوید یا پوستی که تجدیدپذیر است؛ مانند         استعمال شده است؛ مثل پوستی که سخن می       
  .، برای انسان شجاع»اندازد ؛ شیری که تیر میىاسد یرم«تعبیر

تر   راز بلیغ . تعبیر علمای بالغت ابلغ و رساتر ازحقیقت است        پنهان نیست که مجاز به    
  بـرای  . شـود   به محـسوس تـشبیه مـی      و رساتربودن آن در این است که در مجاز معقول           

 مثال اگر درتوصیف کسی گفته شود که او شجاع است، شجاعت یـک معنـای ذهنـی و                 
است؛ اما اگر گفته شود که او شیراست، آن کس به شیر تشبیه شده و شـیربودن                   انتزاعی

یک معنای حسی و عینی است و مخاطب با شنیدن آن به وضوح چهره یک شیر مهاجم                 
بنابراین متشابه هرگز به معنـای لفظـی کـه معنـای آن             . کند  ر ذهن مجسم می   باک را د    بی

تـر    است که معنای آن از سایر آیات نیـز روشـن           معنای لفظی به  است، نیست؛ بلکه     پنهان
  .است

اند کـه در آن بـیش از    ای دانسته شایان ذکر است که بسیاری از مفسران متشابه را آیه     
منتهـا بایـد دانـست کـه اوالً، چنـین           ) ص، ذیل آیـه   جصا:  نک(. یک معنا احتمال برود   

شود؛   تر از معنایی است که از سیاق آیات قرآن استفاده می            معنایی برای متشابه بسیار عام    
ای که در آن بیش از یک معنا احتمـال داشـته باشـد، لزومـاً بایـد همـراه                      ثانیاً، چنین آیه  

فـصاحت و بالغـت قـرآن و نقـش          ای باشد که معنای آن را روشن کند و گرنه به              قرینه
   .سازد هدایتی آن خلل وارد می

ماننـد  ) آیـات قیامـت   (مدلول عرفی و لفظی آیات متـشابه      : بنابرآنچه آمد، باید گفت   
سایر آیات قرآن روشن است و همه مخاطبان قرآن اعـم از مـؤمن و کـافر بـه آن علـم                      

اند،    بشر با آن مواجه نشده     دارند؛ اما مصداق این آیات را چون هنوز تحقق نیافته و افراد           
کسی جز خدا به آن علم ندارد؛ اما هرگاه که تحقق یافت و با آن مواجه شدند، همه اعم           

  .کنند از مؤمن و کافر به آن علم پیدا می
  

   معنای ایمانـ3 ـ 3
  دهـد کـه مـراد از ایمـان تـصدیق و اعتـراف        موارد استعمال ایمان در قرآن نشان می 

این معنا . ود نیست؛ بلکه غیبی است و لذا علم به آن امکان ندارد    به چیزی است که مشه    
وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ     «قابل فهم است؛ مانند      قرآن به روشنی   از مالحظه متعلقات ایمان در    

مالحظـه  چنـان کـه     ) 177،  ۀالبقـر (. »بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الĤْخِرِ وَ الْمَالئِکَۀِ وَ الْکِتـابِ وَ النَّبِیـینَ           
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خدا، قیامت، فرشتگان، کتاب آسـمانی      : اند از   شود، در این آیه متعلقات ایمان عبارت        می
   .روند و پیامبران که همگی از مغیبات به شمار می

پنهان نیست که ایمان به کتب آسمانی و پیامبران به آنچه کـه مـشهود مـردم اسـت،                   
کنـد؛ یعنـی نـزول کتـب       ا مـی  متعلق نیست؛ بلکه به آنچه مشهود آنان نیست، تعلق پیـد          

تردید معنا ندارد که مثالً       بی. آسمانی از جانب خدا و مبعوث شدن پیامبران از سوی خدا          
و ) ص(من ایمان دارم که او محمد     : درباره او بگوید  ) ص(از افراد قوم پیامبر اسالم     یکی

اگرحـضرت  ! آری. گویـد  چنـین سـخنی را ابوجهـل نیـز مـی     . کتابش هم قـرآن  اسـت   
شناختند و به آنان اظهار کـرده   به میان قومی رفته بود که او و کتابش را نمی   ) ص(محمد

بود که من محمدم و کتابم هم قرآن است، چنان سـخنی از سـوی افـراد آن قـوم معنـا                      
تواند معنـا داشـته باشـد، ایـن اسـت کـه               می) ص(آنچه درباره قوم پیامبر اسالم    . داشت

از سوی خدا فرستاده شده و قرآن را خـدا بـر او    ) ص(بگویند، ما ایمان داریم که محمد     
  .نازل کرده است

وَ الرَّاسِـخُونَ فِـی   «بنابراین در این شکی نیست که لزوماً باید متعلق ایمان در عبارت    
 یکی از امور غیبی باشـد و نیـز در ایـن تردیـدی               »الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنا       

گردد و متعلـق ایمـان در اینجـا           به قرآن برمی  »  آمَنَّا بِهِ  «در عبارت   »  بِهِ  «نیست که ضمیر  
قرآن است و راسخان در علم کسانی هستند که ایمان دارند، به این که همه قرآن اعم از                  

  . آیات محکم و متشابهش از سوی خدا نازل شده است
ن اظهار ایمـانی    چیزی که در اینجا درخور بررسی است، این است که خاستگاه چنی           

ای که میان راسخان      پاسخ این سؤال را توجه به مقابله      . از سوی راسخان در علم چیست     
آنان : در این مقابله آمده است    . سازد  در علم و کسانی که در دلشان زیغ است، روشن می          
کنند تـا ایـن کـه فتنـه و تـأویلش را               که در دلشان زیغ است، از آیات متشابه پیروی می         

ما به کل قـرآن اعـم از آیـات    : گویند کنند؛ بلکه می اما راسخان در علم چنین نمی    بیابند؛  
دهد، کسانی کـه در دلـشان زیـغ بـوده            این مقابله نشان می   . محکم و متشابه ایمان داریم    

است، درباره آیات متشابه مشکل داشتند و مشکلشان هم این بوده است که دنبال فتنه و                
یافتنـد، آن را انکـار         فتنه و تأویـل آیـات متـشابه را نمـی           تأویل این آیات بودند و چون     

کردند؛ اما راسخان در علم علیرغم که به تأویل این آیات علم نداشـتند، آن را انکـار                    می
  . آوردند کردند و به آن ایمان می کردند؛ بلکه تصدیق می نمی
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قـصود  های قبلی روشن شد که مراد از آیات متشابه آیات قیامت است و م               طی بحث 
هـا    ست که آن هم پس از مرگ انـسان        ها  آناز تأویل این آیات مصداق و تحقق خارجی         

سـیاق آیـات   .  باشـد ها آنتواند دنبال تأویل  گیرد و لذا در این دنیا کسی نمی   صورت می 
دهد که مراد از آیات متشابه آیات قیامت است؛ چرا کـه از              سوره آل عمران نیز نشان می     

بنـا  َ« : آمده است  »یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنا      «ر کنار عبارت    زبان راسخان در علم د    
  )9آل عمران، ( .»إِنَّکَ جامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ ال رَیْبَ فیهِ إِنَّ اللَّهَ ال یُخْلِفُ الْمیعادَ

 نتیجه این که راسخان در علم ایمان داشتند که قیامت وجود دارد و مصداق و تحقق               
آید؛ اما کسانی که در دلشان زیغ وجود داشت، چون فتنه و تأویل آیـات                 خارجی آن می  
  .کردند یافتند، وجود قیامت و تحقق آن را انکار می متشابه را نمی

  
   معنای فتنهـ4 ـ3

فتنه مانند بسیاری از الفاظ متعدد المعنی در کاربردهای مختلـف وجـوه مختلفـی از                
اسی باید از شواهدی استفاده کرد که سیاقی مـشابه آیـه مـورد              معنا دارد و لذا در معناشن     

هـایی    از رهگذر بحـث   . بحث داشته باشد و به عبارت  دیگر با آن متحد الموضوع باشد            
اسـت؛  » قیامـت «که تا اینجا به عمل آمد، مشخص شد که موضـوع بحـث ایـن آیـات،                  

  .تبنابراین باید بررسی کنیم که فتنه در آیات قیامت به چه معناس
به کار رفتـه، ایـن مـورد        » فتنه«یکی از مواردی که درباره قیامت است و در آن واژه            

 کُنْتُمْ بِـهِ    ىیَسْئَلُونَ أَیانَ یَوْمُ الدینِ  یَوْمَ هُمْ عَلَی النَّارِ یُفْتَنُونَ  ذُوقُوا فِتْنَتَکُمْ هذَا الَّذ              «: است
اسـت؟ روزی کـه      کـی  جـزا  رسند کـه روز   پ   می : یعنی )14-12الذاریات،  ( ؛»تَسْتَعْجِلُونَ

فتنـه خـود را کـه بـه آن شـتاب            : شـود   به آنان گفته مـی    . شوند  مشرکان بر آتش فتنه می    
  .داشتید، بچشید

  انـد   همه مفسران به اتفاق فتنه را در اینجا به معنای عذاب و شکنجه اخـروی گرفتـه                
هِ فَـإِذا أُوذِ  وَ مِنَ النَّاسِ  «: اند  و آن را در معنا نظیر این آیه دانسته         ـ ىَ مَنْ یَقُولُ آمَنَّا بِاللـَّ  ى فِ

ما بـه   : گویند   برخی از مردم می    : یعنی )10العنکبوت،  ( ؛»اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَۀَ النَّاسِ کَعَذابِ اللَّهِ     
شوند، فتنه مردم را مانند عـذاب خـدا           خدا ایمان آوردیم؛ اما وقتی در راه خدا اذیت می         

  .دهند قرار می
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ات دیگر که باز مربوط به قیامت است، میان مفسران اخـتالف نظـر وجـود                اما در آی  
اند، عذاب و شـکنجه       دارد؛ ولی در عین حال یکی از معناهایی را که برای فتنه یاد کرده             

وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِالَّ مَالئِکَۀً وَ        «: یکی از آن موارد به این قرار است       . اخروی است 
برخی فتنه را در این آیه بـه معنـای          ) 31المدثر،  (. »دتَهُمْ إِالَّ فِتْنَۀً لِلَّذینَ کَفَرُوا    ما جَعَلْنا عِ  

اند که خداوند نوزده نفر قرار دادن نگهبانان          اند و آن را چنین توجیه کرده        آزمایش گرفته 
  دربـاره  . دوزخ را وسیله آزمایش قرار داده است تـا کـافران را از مؤمنـان متمـایز سـازد                  

  را شـنید، سـران مـشرک مکـه را فراخوانـد و             آن  اند کـه وقتـی ابوجهـل          این آیه آورده  
ترساند، نوزده نفر هـستند؛ حـال         افرادی که محمد ما را از آن می       : از روی تمسخر گفت   

تر از آنهاست و حتی هریک از مـا چنـد تـا از آنـان را حریـف       که تعداد ما خیلی افزون   
  )سیوطی، ذیل آیه(. است

آیـات ایـن سـوره چنـین        . خـورد   ری در سوره صافات نیز هم به چشم می        چنین نظ 
 ىأَ ذلِکَ خَیْرٌ نُزُالً أَمْ شَجَرَۀُ الزَّقُّومِ  إِنَّا جَعَلْناها فِتْنَۀً لِلظَّالِمینَ  إِنَّها شَجَرَۀٌ تَخْرُجُ فــ                  «:است

 ؛»آلکِلُـونَ مِنْهـا فَمـالِؤُنَ مِنْهَـا الْبُطُـونَ         أَصْلِ الْجَحیمِ طَلْعُها کَأَنَّهُ رُؤُسُ الـشَّیاطینِ  فَـإِنَّهُمْ َ          
بهتر است یا درخت    ) های بهشتی مانند شرابش     نعمت(آیا آن   : یعنی) 66-62الصافات،  (

زقوم که آن را فتنه برای ستمکاران قرار دادیم؟ آن درختی است که از تـه دوزخ بیـرون                   
هایشان را  خورند و شکم میستمکاران از آن . اش گویا سرهای دیوهاست  شکوفه. آید  می

  .کنند از پر می
  وَ إِذْ قُلْنـا    «: یـاد شـده اسـت     » شجره ملعونـه  «در سوره اسراء از همین درخت با نام         

 أَرَیْنـاکَ إِالَّ فِتْنَـۀً لِلنَّـاسِ وَ الـشَّجَرَۀَ           ىلَکَ إِنَّ رَبکَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَـا الَّتــ           
  و بـه   : یعنـی ) 60اإلسـراء،   ( ؛» الْقُرْآنِ وَ نُخَوفُهُمْ فَما یَزیدُهُمْ إِالَّ طُغْیانـاً کَبیـراً          ى فِ الْمَلْعُونَۀَ

   -ایـن مـردم احاطـه دارد و مـا آن خـواب             پروردگارت به : یاد آر وقتی را که به توگفتیم      
 جـز بـرای     - که درقرآن آمده است      - و آن درخت نفرین شده را        -نشان دادیم  که به تو  

 ترسـانیم؛ امـا برآنـان جزسرکـشی         آنان را مـی    -دو  با آن  -ما تنه این مردم قرارندادیم و    ف
  .»افزاید تر نمی بیش

وقتی که ابوجهل آن را شنید، بـاز سـران مـشرک            : اند   درباره درخت زقوم نیز آورده    
د، گفتن   که آن را بربرها زقوم می       »خرما و کره  «مکه را به ضیافتی فراخواند و  با اشاره به           
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مـا را زقـوم بدهیـد تـا         . ترسـاند   کبشه ما را از زقـوم مـی         ابن ابی : از روی تمسخر گفت   
  )سیوطی، ذیل آیه(. بخوریم

دهد کـه مـراد از        اند، نشان می    مالحظه این آیات و شأن نزولی که برای آن نقل کرده          
های اخروی است؛ زیرا صـریح آیـات           نیز مانند آیات سوره ذاریات عذاب      ها  آنفتنه در   

است؛ اما مشرکان مکه به       مورد بحث، عده نگهبانان دوزخ و درخت زقوم را فتنه خوانده          
های اخروی را کـه بـرای بـیم           خواستند، با تمسخرخود آن عذاب      سرکردگی ابوجهل می  

کردنـد؛     بیان شده بود، نادیده گرفته و به تعبیر قـرآن تأویـل آن را طلـب مـی                  ها  آندادن  
یَـسْتَعْجِلُونَکَ بِالْعَـذابِ وَ إِنَّ جَهَـنَّمَ لَمُحیطَـۀٌ         «: ه اسـت  چنان که در سوره عنکبـوت آمـد       

بِالْکافِرینَ  یَوْمَ یَغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْـتِ أَرْجُلِهِـمْ وَ یَقُـولُ ذُوقُـوا مـا کُنْـتُمْ                      
آن کـه دوزخ    خواهند و حال      از تو عذاب را به شتاب می      ) 55-54العنکبوت،  ( ؛»تَعْمَلُونَ

کافران را احاطه خواهد کرد، روزی که عـذاب آنـان را از بـاالی سـر و پـایین پایـشان                      
  .کردید بچشید، آنچه را که می: فرابگیرد و نگهبان دوزخ به آنان بگوید

بنابرآنچه آمد، مقصود از فتنه در آیه آل عمران عذاب اخروی نظیر زقوم است و بـه                 
 عطـف تفـسیری بـه شـمار         »غاءَ الْفِتْنَۀِ وَ ابْتِغـاءَ تَأْویلِـهِ      ابْتِ«این ترتیب عطف در عبارت      

در این آیه یک چیز است و آن عبارت از همـان  » تأویل قرآن «و  » فتنه«رود و مراد از       می
  .عذاب اخروی است که به مشرکان مکه وعده داده شده بود

  ای نـدارد؛ چـون      ناگفته نماند، معنایی که ما در اینجا از فتنه به دست دادیـم، سـابقه              
  انـد و فتنـه       همه مفسران عطف را در آیه آل عمران عطف دو چیز متغایر به شمار آورده              

طبرسی  بیضاوی و : نک(. اند  گرفته) ساختن  گمراه( »اضالل«عمران به معنای     را در آیه آل   
شایان ذکر است که ترکیب ابتغاء فتنه در سوره توبه نیـز بـه کـار                ) و طباطبائی، ذیل آیه   

هِ                   «: ته است رف   لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَۀَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَکَ اْألُمُورَ حَتَّی جاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَـرَ أَمْـرُ اللـَّ
منافقان از قبل، فتنه را دنبال کردند و امور را برای تو            : یعنی) 48 التوبۀ، (؛»وَ هُمْ کارِهُونَ  

شد و امر خدا را آشکار کرد؛ حال آن که آنان           دگرگون ساختند تا این که آیت حق نازل         
  .دوست نداشتند

منتها این آیه بـا آیـه       .  اند  مفسران در اینجا فتنه را به معنای فساد و اضالل معنا کرده           
آل عمران متحد الموضوع نیست؛ چون این آیـه در سـیاق امـری دنیـوی یعنـی جنـگ                    

  .آیات قیامت استمسلمانان با دشمنان است؛ اما آیه آل عمران در سیاق 
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   معنای علمـ5 ـ3
در زمانی که قرآن نازل شد، در میان عرب حجاز علـم و کتـابی جـز علـم و کتـاب                      

 سـخن   هـا   آنو ماننـد    » اهل الکتاب «و  » اهل العلم «آسمانی وجود نداشت و لذا وقتی از        
در قـرآن  . کـرد  رفت، ذهن مخاطب به صاحبان علم و کتاب آسمانی انصراف پیدا می             می

  : فراوانی بر این معنا داللت دارد که آیات ذیل از آن جمله استآیات
کَ هُـوَ الْحَـقَّ وَ یَهْـد            ىوَ یَرَی الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ     « .الف إِلـى   ى أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبـ 

انند د  شد، می  و کسانی که به آنان علم آسمانی داده       : یعنی) 6سبأ،  ( ؛»صِراطِ الْعَزیزِ الْحَمیدِ  
که آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده، حق است و به راه خدای عزیز و سـتوده                 

  . کند راهنمایی می
وَ کَذلِکَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ فَالَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُالءِ مَـنْ                «.ب

هُ                  یُؤْمِنُ بِهِ وَ ما یَجْحَدُ بĤِیاتِنا إِالَّ        الْکافِرُونَ  وَ ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِـهِ مِـنْ کِتـابٍ وَ ال تَخُطـُّ
ـ          صُدُورِ الَّذینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما یَجْحَـدُ         ىبِیَمینِکَ إِذاً الَرْتابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیناتٌ ف

چنین مـا کتـاب را بـه تـو نـازل                و این : عنیی) 49-47العنکبوت،   (؛»بĤِیاتِنا إِالَّ الظَّالِمُونَ  
بـه آن ایمـان     ) مـشرکان (کسانی که به آنان کتـاب دادیـم و نیـز برخـی از اینـان               . کردیم

تو از قبل هیچ کتابی آسمانی نخوانـده        . کنند  آورند و جز کافران آیات ما را انکار نمی          می
بلکـه  . کردنـد  د میکنندگان گمان ب و با دست خود ننوشته بودی که در آن صورت ابطال          

های کسانی است که به آنان علم آسمانی داده شد و آیات ما را                آن آیاتی روشن در سینه    
  .کنند جز ستمکاران انکار نمی

عبـارت از وحـی و      » وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْـمِ    «در عبارت   » علم«به این ترتیب مراد از      
مؤمنـان  » الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ  «از  کتاب آسمانی اعم از قرآن و تورات و انجیل و مقصود            

البته برخی  . به وحی و کتاب آسمانی اعم از مسلمانان و یهودیان و مسیحیان خواهد بود             
از مفسران مراد از راسخان در علم را تنها مؤمنان اهل کتاب دانسته و در تأیید نظر خود                  

لْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِما أُنْـزِلَ        لکِنِ الرَّاسِخُونَ فِی ا   «: اند  به این آیه استشهاد کرده    
اما کسانی از اهـل کتـاب کـه در علـم            : یعنی) 162النساء،   (؛»إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ     

اند و مؤمنان، به آنچه بر تو و بر آنان که پیش از تو نازل شده است، ایمان                    آسمانی راسخ 
 وَ  «تیمیـه نیـز عبـارت    ابـن ). 7ن و سمرقندی، آل عمران، ذیل آیه   ابوحیا: نک(آورند  می
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ذینَ أُوتُـوا     «  را در معنـا نظیـر        »الرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنا          إِنَّ الـَّ
همـو، دقـائق التفـسیر،      (.  اسـت  دانـسته ) 144،  ۀالبقر(الْکِتابَ لَیَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبهِمْ       

  . هستند  یهودیان»الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ« این در حالی است که مراد از ) 1/94
داده  دست عمران به  درآیه آل » راسخان درعلم «و  » علم«نیست، معنایی که برای       پنهان

انایی مطلق د معنای را دراین آیه به» علم«تر مفسران  شد، خالف مشهور است؛ چون بیش
تردیدی  اند که علمشان یقینی است و هیچ          را کسانی دانسته  » راسخان درعلم « و   اند  گرفته

امـا  ) 7ذیـل آیـه      عمـران،   طبرسی و طباطبائی و بیضاوی، آل     : نک(؛  علم خود ندارند   در
چنین اطالقی خالف معهودات زمان نزول آیه و نیز مخالف آیات دیگری اسـت کـه در                 

  .هایی از آن را در اینجا نقل کردیم خورد و ما نمونه  چشم میاین زمینه در قرآن به
  

   معنای راسخونـ6 ـ3
راسخ در لغت به معنای ثابت و پابرجاست و در اصل در توصیف پابرجایی اشـیائی                

به جوهری هم که در     . رفته است   اند، به کار می     مانند کوه و درخت که در زمین فرو رفته        
ابن منظور، : نک(. گویند  می» الصحیفۀ ىرسخ الحبر فـ  «ت،  کاغذ فرو رفته و ثابت شده اس      

  ) 7ذیل رسخ؛ قرطبی، آل عمران، ذیل آیه 
منتهـا آن را اغلـب مفـسران        . اند  در مورد آیه آل عمران راسخ را به همین معنا گرفته          

راسـخان در علـم     : انـد   در نظـر گرفتـه و گفتـه       » العـالمون « صفت برای موصوف مقـدّر    
م یعنی یقین در قلبشان رسوخ کـرده و لـذا هـیچ شـکی بـر علمـشان                   اند که عل    عالمانی

رسد که آن صفت برای موصـوف مقـدر           شود؛ اما بنابر آنچه آمد، به نظر می         عارض نمی 
اند که ایمـانی راسـخ بـه علـم            به این معنا که راسخان در علم مؤمنانی       . باشد» المؤمنون«

ی از کسانی اسـت کـه راسـخون را    در میان قدما سدّ   . یعنی وحی و کتاب آسمانی دارند     
  )ابن ابی حاتم، ذیل آیه: نک(. مؤمنان معنا کرده است

  
   معنای زیغـ7 ـ3

ـ  «زیـغ در عبـارت   . لغت به معنای میل به باطل پیدا کردن اسـت          زیغ در   ىـالَّـذینَ ف
همین معناست؛ چنان که در ادامه در نقل دعای راسخان در علم آمده               هم به  »قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ 

با » زیغ قلوب  « در اینجا از مقابله   ) 8عمران،   آل(. »رَبنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا      «: است
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یعنـی   آیـه بعـد   ضاللت است و از  معنای میل دل به   شود که زیغ به     دانسته می » هدایت«
آشـکار  ) 9عمران،    آل( »ال یُخْلِفُ الْمیعادَ  رَبنا إِنَّکَ جامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ ال رَیْبَ فیهِ إِنَّ اللَّهَ           «

» ى قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ  ـالَّذینَ ف  «بنابراین. شود که مراد از ضاللت در اینجا انکار قیامت است           می
او . همین تفسیر نقل شـده اسـت       از قتاده نیز  . انکار قیامت دارند    یعنی کسانی که میل به    

وَ ما یَعْلَـمُ تَأْویلَـهُ إِالَّ       «: یرا خدا در ادامه فرمود    آنان منکر برانگیختن بودند؛ ز    : گفته است 
: نـک (.  و آن جز روز قیامت که خدا آن را از همه مردم پنهان داشته است، نیـست                 »اللَّهُ

  )ابوحیان، ذیل آیه
  

  نتایج مقاله
بنابر آنچه آمد، مفاد آیه آل عمران این است که در قـرآن دو دسـته از آیـات وجـود                     

 بـه همـان     هـا   آنمحکمات آیاتی است کـه الفـاظ در         . کم و آیات متشابه   آیات مح : دارد
 از حقـایق معهـود دنیـوی سـخن رفتـه            ها  آنمعنای معهود مخاطبان استعمال شده و در        

 در همین دنیا وجود دارد؛ از ایـن رو کـافران مفـاد    ها آناست و تأویل و تحقق خارجی   
حقق خارجی چنین آیاتی نبودنـد؛ چـون   کردند و دنبال تأویل و ت       این آیات را انکار نمی    

  .یافتند  را به وضوح میها آنتأویل و تحقق خارجی 
 کار رفتـه   معنایی غیر معهود مخاطبان به      به ها  آناما متشابهات آیاتی است که الفاظ در      

خارجی  است و تأویل و تحقق     قبیل زقوم سخن گفته شده      ازحقایق نامعهود از   ها  آنو در   
کردنـد و     وجود ندارد؛ از این جهت کافران مفاد این آیات را انکار مـی             در این دنیا     ها  آن

کردند؛ اما مؤمنان در عین حـالی          را در همین دنیا طلب می      ها  آنتأویل و تحقق خارجی     
کردنـد کـه      تأویل این آیات علـم نداشـتند، بـه آن ایمـان داشـتند و اعتـراف مـی                    که به 

آوری و خلـف      حقـق آن نیـست، گردمـی      پروردگارا تو مردم را در روزی که شـکی درت         
  .کنی وعده نمی
ای که بر اختصاص علم تأویل متشابهات به خدا داللـت دارد، بـه ایـن       ترین ادله   مهم

  :قرار است
طلب تأویل مذموم دانسته شـده و از صـفات کـسانی       » ابْتِغاءَ تَأْویلِهِ « در عبارت    اوالً،

لت است؛ لذا معنا ندارد کـه آن در         معرفی گردیده است که در دلشان زیغ و میل به ضال          
  .اند ادامه از صفات راسخان در علم خوانده شود که مورد مدح قرار گرفته
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 کـه در    اند   کسانی ها  آن در آیه آل عمران دو گروه معرفی شده است که یکی از              ثانیاً،
ـ     «دلشان زیغ و  میل به ضاللت است و طی عبارت              هـا   آناز  » غٌفَأَما الَّذینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْ

اند که طی  توان داشت که گروه دوم راسخان در علم تردیدی نمی. سخن گفته شده است
  . سخن رفته استها آناز » وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ«عبارت 
تردیـد    انـد و بـی       شده   گروه راسخان در علم مؤمنان به تأویل متشابهات خوانده         ثالثاً،

  . امکان نداردها آن که علم به گیرد ایمان به اموری تعلق می
شود،    چنان که از مقایسه سیاق آیه آل عمران و آیات متحدالموضوع دانسته می             رابعاً،

مراد از تأویل متشابهات حقایق قیامت است که هنوز تحقق پیدا نکردند تا بشر بتواند به                
  . علم پیدا کندها آن

  
  کتابشناسی
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