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 وقاا  وا اال اختیار احسن   فی   التحقیق

 من القرآن و الّسنة حکم المحکم و المتشاهب
 )البحاث القرآنیة(

 
 

 زاده اضا لعلییعبدارلمؤلف:
 }المحقق فی ملارف القرآن{



 2 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

و آله الطّیبین  هلل رب العالمین و الصلوات و السالم علی خیر خلقه محّمدالحمد 

 ین الی قیام یوم الّدین دائمة االبدّیة علی اعدائهم اجمعالطاهرین المعصومین و اللعنة ال

 

 

 وجیزة من المقالة:

و )رضوان هللا علیهم( قد اختلف فی حکم المحکم و المتشابه اختالفا کثیرا من جانب العلماء

و بعضهم یفّسرهما بتفسیر ال یرتضیه القرآن و ال المحقّقین فی معارف القرآن و الّدین 

یدّل علی اقوال بعضهم اّی دلیل من الکتاب و الّسنة حّتی بلغ احصاء اآلراء الی 

عشرین قوالً و لکن نحن فی صدد بیان قول موافق مع الکتاب و الّسنة علی ضوء 

الصادرة من المعصومین و نأتی باّدلة حول هذه النظرّیة و  کتاب هللا و الّسنة القطعّیة

بل القرآن  ذاتیا   ال متشابه فی القرآن )فی ختام االستنباط نصل الی نتیجة حّتی نقول:

کما قاله محکم کله و التشابه ینشأ من ضعف فهم من اشتبهت علیه اآلیة المبارکة( 

نتّعرض لقوله الشریف فی خالل و انشاء هللا سوف )ع( االمام امیرالمؤمنین علیّ 

 المباحث.

 

 المفتاحّیةالکلمات 

 التشابه الذاتیّ ،االستنباط،التفسیر،القطعّیة المحکم،المتشابه،القرآن،الّسنة
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 التمهید:

ل   الَِّذي ُهو   اّن هللا سبحانه و تعالی یقول فی القرآن الکریم:) ل ْیك   أ ْنز   آیات   ِمْنهُ  اْلِكتاب   ع 

مات   رُ  و   اْلِكتابِ  أُم   ُهنَّ  ُمْحك  ا ُمت شاِبهات   أُخ  ْیغ   قُلُوِبِهمْ  ِفي الَِّذین   ف أ مَّ ِبُعون   ز  تَّ ی  ه   ما ف  شاب   ت 

ةِ  اْبِتغاء   ِمْنهُ  أِْویلِهِ  اْبِتغاء   و   اْلِفْتن  ْعل مُ  ما و   ت  أِْویل هُ  ی  ُ  إاِلَّ  ت  اِسُخون   و   هللاَّ قُولُون   اْلِعْلمِ  ِفي الرَّ  ی 

ا نَّ بِّنا ِعْندِ  ِمنْ  ُكل   ِبهِ  آم  رُ  ما و   ر  كَّ ذَّ (اْْل ْلباب أُولُوا إاِلَّ  ی 
1

.المئات من العلماء یقولون:کثیر 

 ا من حیث هیو لهذا ال یجوز االحتجاج بهحسب ظاهر اآلیة  ةمن آیات القرآن متشابه

 الّن المتشابه ما یعتقد به و لکن ال یعمل علی اساسه. )بعضها( ةمتشابه

نحن اذا ندقّق فی هذه االقوال نری باّنها مشوبة بالتناقض و االختالف مع العقائد 

 الصحیحة الصریحة المستنبطة من القرآن و الّسنة القطعّیة.

ابهة فعلی آرائهم الزم ان من اآلیات المتش)ع( مثال:آیات اثبات امامة االئمة اهل البیت

مع اّن القول ذا االعتقاد و نتّنزل هید عن بمعنی اّننا نرفع الالنعتقد باالمامة  نکون

و یشّذ عنه اهل الّسنة و  باالمامة للمعصومین اصل ثابت قرآنّی و شأن الئمتنا االطهار

ل ضالوهابّیة بهذا االیراد عندهم.فی هذه المقالة نسعی ان نجیب عن کیفّیة حّل هذا المع

المصادیق المتّعددة حّتی ترتفع بتفسیر دقیق عن المحکم و المتشابه لکی ینطبق علی 

 المتناقضات و ظهرت الیقینّیات.

هذا  جاه فهم القرآن لیس بذاتّی آی ذکر الحکیم بلتو ایضاً سنبحث باّن هذه التشابهات 

االمر عرضّی و و فصول هذه المقاله یشمل احصاء اآلراء التی ال نقبلها و و االشکال 

ب هللا الکریم و السنة القطعّیة و ایضاً نستفید علیها و فی مقام االستدالل نشرع من کتا

 من العقل المتعقل فیهما.
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 تعریف المحکم و المتشابه

قبل الدخول فی ان نوّضحه و نبّین حّده  اّوالً  اذا نرید ان نصل الی حقیقة امر البّد لنا

 .الغایةو  البحث عن الموضوع

افضل التعاریف ما یکون مطّرداً و منعکساً یعنی یکون مانعا عن االغیار و مخرجها 

و جامعا لالفراد و مدخلها بالجنس القریب و لکن قبل التوضیح بالفصول و العوارض 

االصطالحی المنطقی المتشکل من الموضوع و المحمول نحتاج الی شرح اسمی حتی 

لغوّی المفّتح اقفال نبتدأ فی التعرف بالتعریف النعرف المعانی اللغوّیة لاللفاظ لهذا 

 کشف الحجاب عن المعنی االصطالحی.ن المعانی ثمّ 

قال الراغب فی معناه:المحکم ما ال یعرض فیه شبهة من حیث اللفظ و ال من :المحکم

حیث المعنی
2
. 

ال :ما اشکل تفسیره لمشابهته بغیره اّما من حیث اللفظ او من حیث المعنی فقالمتشابه

الفقهاء:المتشابه ما ال ینبیء ظاهره عن مراده
3
،

4
. 

قبل البحث عن عدم التشابه ذاتیاً فی القرآن الکریم ال بأس بذکر بعض اآلراء المتهافة 

 دخل فی صلب الموضوع تفصیال.ن ثمّ فی هذا الباب و نرّد بعضها اجماالً 

( و 153الی151ثالث آیات فی القرآن)االنعام  المحکماالّول:ما نقل عن ابن عباس اّن 

فی هذه اآلیات الثالثة و نسبة هذا القول  المحکماتفیه اّنه قول بال دلیل علی انحصار 

عباس مخدوشالی بن 
5

 .}اکثر ما ثبت هو اّنه قال: من المحکمات هذه الثالثة ال کلها{
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اقی متشابه و کّل القرآن الثانی:اوائل بعض السور من المحکمات نظیر الم و الر و الب

 ینشعب عن هذه االوائل و یعود الیها.

هذا ایضا قول بال دلیل الّننا ال نعرف ما هو معنی هذه الرموز و لنا الجهل البسیط 

بنسبة هذه المقطعات فضال من ان تکون من المتشابهات الّن المتشابه ندرکه درکاً خفّیاً 

 .بخالف هذه االوائل التی ال ندرکها اصال

الثالث:اّن المتشابهات هی اآلیات المنسوخة و المحکمات هی اآلیات الناسخة و ینسب 

هذا القول الی ابن عّباس و ابن مسعود
6

 

الّن قاعدة التشابه تجری فی کثیر هذا القول علی فرض صحته ال دلیل علی انحصاره 

وخ اعّم من من اآلیات المرتبطة بالصفات مع اّنها لم تنسخ.و انت تعلم باّن المنس

المتشابه رّبما تکون آیة من المنسوخات و لیست متشابهة فتخصیص االعّم قول بال 

 دلیل.

الرابع:اّن کّل ما امکن تحصیل العلم به سواء کان ذلک بدلیل جلّی او خفّی فذاک هو 

المحکم،و کّل ما ال سبیل الی معرفته فذاک هو المتشابه و ذلک کالعلم بوقت قیام 

 .الساعة

علی هذا القول باّنه سوف نبّین انشاهللا حکم المتشابه و نقول فیه اّن المتشابه یفهم و یرد 

من  اً له سبیل الی معرفته و ال دلیل لنا حتّی نقول باّن المتشابه ال یدرک الّن کثیر

 المتشابهات یفهم بنطق بعض القرآن بعضه و ایضاً السنة القطعیة.

لُون ك  نشأ من عدم العلم بالقرآن الن معنی اآلیة)و ایضاً هذا المثال للمتشابه لحن ی ْسئ   ی 

نِ  ةِ  ع  اع  ان   السَّ (ُمْرساها أ یَّ
7
 یفهم و لکن ال ندری باّی وقت اتفّق القیام فتأّمل. 
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الخامس:اّن المحکم من آی الکتاب ما لم یتحمل ااّل وجها واحدا من التاویل و المتشابه 

الی الشافعی ل اوجها قاله الطبری ایضا نسبمما یتحّ 
8

 

و المتشابه له اوجه من التأویل بل  اکثر من واحدتأویال ال دلیل علی اّن المحکم ال یقبل 

القدرة مع اّنها  واحداً وهو رّبما کان بالعکس مثال)ید هللا فوق ایدیهم( ال یقبل ااّل معنی

 و انشاء هللا نقول باّن المراد من التأویل ما هو. متشابهة

کم ما احکم و فّصل فیه خبر االنبیاء مع اممهم ولکن المتشابه ما السادس:اّن المح

 اشتبهت الفاظه من قصصهم بالتکرار فی سور متّعددة.

العجب من هذا القول الضعیف ال دلیل علیه ایضاً من الکتاب و السنة بل هللا فی آیة 

القصص مع التشابه یقول ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله و هذان الشرطان معدومان فی 

 الرض.اّنه ال یخّتص باالنبیاء الجل تکرار آیات جعل الخلیفة فی ا

 السابع:قال االمام احمد بن حنبل اّن المتشابه ما یحتاج الی بیان و المحکم ما یقابله.

 .یرد علیه آیات االحکام الّنه یحتاج الی بیان النبّی)ص(

 بخالفه.الثامن:اّن المحکم ما للعقل الیه سبیل و المتشابه 

ما لهذا القول ینکر کثیراً من اآلیات.آیات الکتاب الکریم و ان انقسمت الی ما للعقل 

الیه سبیل و بالعکس و لکن هذا ال یدّل علی اّن المدرک بالعقل محکم و ما الیدرک 

متشابه الّنه اّوالً:نعوت تطبیق المتشابه فیه معدومة.ثانیاً:آیات االحکام ما للعقل الیها 

 لکن هی من المحکمات. وسبیل 

بعد دحض هذه التقوالت نشرع البحث فی مقدمات استدالالتنا حول عدم ذاتّیة التشابه 

 فی القرآن الکریم.
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 استداللنا من القرآن

نفس آیة التقسیم تصّرح علی رأینا و لکن یحتاج الی التفات و توّجه اّما تقریر (1

ل   الَِّذي ُهو   :}االستدالل:هللا تبارک و تعالی یقول فی القرآن ل ْیك   أ ْنز   آیات   ِمْنهُ  اْلِكتاب   ع 

مات   رُ  و   اْلِكتابِ  أُم   ُهنَّ  ُمْحك  {ُمت شاِبهات أُخ 
9
 محكمات إلى آیاته تقّسم القرآن في فریدة آیة 

و لکن انظروا الی تعبیر هللا اّنه یجعل محکمات القرآن بمنزلة االّم تبعا  متشابهات و

اذا اتفق مثال للولد الهوشة فی السوق یهم فی تفحص اّمه فاذا  .یکون المتشابه ولدها

شابه کله اذا وصل الی المحکم المت ،وجدها یری فی قلبه سکینة و یذوق طعم االمن

عانی ال مو کّل ما النفهم من الالقران متشابه ذاتیاً  حکما فال مجال للقول باّن فیم صار

یکون بمعنی اّن هذه اآلیة من المتشابهات ال بل قلّة الفهم و العلم تقتضی بان ال نفهم و 

النکتة التی البد ان نتوجه الیها هی اّننا اذا نفسر اآلیات بعضها ببعض و نرّد بعضها 

 ببعض نقدر ان نفهم المعانی.

 الذاتیةاشکال علی 

اعلم اّن القول بالذاتّیة یقتضی بان ال یرتفع الستر و الحجاب من وجه اآلیه و لکن اذا 

نقول باّنه عرضّی و هو جهلنا بمعنی اآلیة یدفع االشکال مثال هللا تبارک و تعالی یقول 

ْحمنُ فی القرآن الکریم} ل ى الرَّ ْرشِ  ع  {اْست وى اْلع 
10
بها و الشیء المقوم  نفسالذاتیة یعنی  

بالشیء الخارج فهمنا القلیل  ههی التزول حتی زال کلها و لکن العرض یعرض علی

هو العرض الخارجی واالّ اذا نقول بالذاتیة یقتضی هذا القول بان ال نفهم معنی اآلیة 

 المذکورة ابدا و هو خالف الفرض.
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تْ  ِكتاب  . الر قال هللا تبارک و تعالی فی القرآن الکریم:}(2 ل تْ  ُثمَّ  آیاُتهُ  أُْحِكم   ِمنْ  فُصِّ

ِكیم   ل ُدنْ  ِبیر   ح  {خ 
11
تْ » فلقد    للتفصیل المناسبة الحكیمة اإلحكام معاني بكل «آیاُتهُ  أُْحِكم 

 كل و فیها، كلمة كل المدلول، ظاهرة الداللة، دقیقة البناء، قویة فجاءت الفضیل،

 لّماعة إشارة و إیماءة كل و مقصودة، فیها هي تركیبة، و ترتیبة كل و نقطة، و إعرابة

 الوحید التفصیل و تفاصیلها، بین یربط الذي التوحید بإحكام منّسقة متناسقة هدف، ذات

ِكیم   ل ُدنْ  ِمنْ } إاّل  یمكن ال الذي ِبیر   ح   إحكامه عن الكتاب تفصیل تراخي هنا «ثم» {خ 

 لیلة منذ الوحي رسالة طیلة هو ثان تراخ و القدر، لیلة حتى اْلزل منذ هو أول فتراخ

 حیث تقّدمه و الزمن مدار على آخر تفصیل هناك ثم سنة، عشرون و ثالث هي و القدر

 ثم من و تفصیله، على الكتاب محكم من تعرف تكن لم الحكیم الذكر من معارف تتجدد

 ثم بعض، على بعضه ینطق و بعضا  بعضه یفسر القرآن حیث أخرى بآي آي تفصیل

ْحُكم  » لمكان بالسنة القرآن تفصیل ْین   لِت  ُ  أ راك   ِبما النَّاسِ  ب   .««هللاَّ

ِكیم   ل ُدنْ  ِمنْ » إاّل  للقرآن حقیقا تفصیل فال ِبیر   ح   و بنفسه، القرآن تفسیر یحصر مما «خ 

 أیة دون القرآن، بموافقة إاّل  تعرف ال لكنها و باتباعها أمرنا حیث بالسنة تفسیره منه

 منه، الرباني القانون كتاب أصل أن فكما هللّا، غیر عند من تفصیل و تفسیر إلى حاجة

 الخبیر الحكیم أن فكما  سنة و كتابا نفسه الوحي یفسر فقد فصال، له التبصرات كذلك

 تقدم مدار على تكوینیا یفصله كذلك أشبه، ما و وحیا تدوینیا، القرآن محكم یفّصل

 .الحكیم الذكر من أحكم ما توّضح التي العقلیات تقدم و االختراعات، و الكشوفات

اطالق هذه اآلیة تشعر باّن القرآن کلّه محکم مع اّن هللا تبارک و تعالی فی مقام البیان 

و عدم االبهام و االجمال و لکن التفتوا جّیدا الی لفظة ثّم فّصلت یعنی اّن القرآن کلّه 

القرآن متشابه و متناقض محکم و لکن اذا تواجهتم مع آیة ال تفهمومنها ال تقولوا باّن 

الموجودة فی کتاب خر االتفاصیل الة طبل اصبروا حتی یکشف لکم معنی اآلیة بواس
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وكتاب هللا بین أظهركم ناطق ال یعیـى لسانه، وبیت  هللا لهذا امیر المؤمنین)ع( یقول:}

 كتاب هللا تبصرون به، وتنطقون به، وتسمعون… ال ُتهدم أركانه، وعّز ال تهزم أعوانه

به، وینطق بعضه ببعض، ویشهد بعضه على بعض، وال یختلف في هللا وال یخالف 

{بصاحبه عن هللا
12
إّن القرآن لیصّدق بعضه بعضاً فال  و ایضاً قال رسول هللا)ص(:} 

{تكذبوا بعضه ببعض
13
. 

 اجابة عن سؤال

 

تْ  ِكتاب  }محكم كله القرآن أن على تدل ثانیة و التقسیم آیة بین التوفیق كیف  ؟ه{آیاتُ  أُْحِكم 

 فیها المعمقة الربانیة العالیة الحكمة یعني كلها اآلیات إحكام اّما الجواب عن هذا السؤال:

 محلقا لها تطبیقا و الصالحة، الواقعیة و العقلیة و الفطرة مع توفیقا و مدلوال و داللة

 إحكام هذا و لباطل، فیها مدخل فال اإلیمانیة، و اإلنسانیة الحیاة متطلبات كل على

 هو و نفسها اآلیة في كما تفصیلها وجاه اآلیات محكمة لكنهو  مراحله كل في للقرآن

 و علیه هللاّ  صلّى) الرسول قلب على اْلول نزولها في أحكمت أنها تفصیل، قبل إحكام

 محكمات كلها التفصیل مرحلة في المتشابهات و فالمحكمات القدر، لیلة في( سلّم و آله

.و ایضاً اجبنا سابقاً باّن التشابه عرض من جانب جهل البشر و آیة اإلحكام مرحلة في

تبحث ذاتّیة القرآن و هی محکمة قطعاً فی  التقسیم تتکّلم فی هذا الباب و لکن هذه اآلیة

 کّل خطاباته و دالالته و الفاظه و بیاناته.

 

 

                                                           

133نهج البالغة خطبة/   12  
619ص1کنز العمال ج  13  
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 االستدالل من السنة القطعّیة

اِبهُ قال امیر  ش  ه    المؤمنین)ع(:}اْلُمت  ب  ا اْشت  اِهلِه  م  ل ى ج  { ع 
14
امیر الکالم ایضاً یقول بهذه  

المقالة القرآنّیة و یصّرح باّن القرآن القرآن لیس متشابها من حیث الذات بل جهل من ال 

و یأنس مع کالم هللا یؤدی الی تشابه اآلیات بعضها ببعض علیه و خفی عنه معنی اآلیة 

من کان عالما و راسخاً فی العلم هللا تبارک و تعالی یقول اّنه ال یتشابه علیه شیء لکن 

اِسُخون  ِفي اْلِعْلم{ ُ و  الرَّ أِْویل ُه إاِلَّ هللاَّ ْعل ُم ت  من القرآن حیث قال:}ما ی 
15
اذا ارتقی عبد فی  

ی معارف الدین و طیَّ مدارج العلم و المعرفة یصل الی حّد حتی یکشف علیه معن

اآلیات ال حقائقها فاّنها مرحلة مختصة باالنبیاء و االئمة االطهار حیث قال امیر 

ل ى المؤمنین:} لَّ ع  زَّ و  ج  ِ ع  اُب هللاَّ اِئِف و    ِكت  ِة و  اللَّط  ار  ِة و  اإْلِش  ار  ل ى اْلِعب  اء  ع  ْشی 
ِة أ  ع  أ ْرب 

ار   امِّ و  اإْلِش  و  ةُ لِْلع  ار  ق اِئِق ف اْلِعب  اءاْلح  ق اِئُق لِْْل ْنِبی  اِء و  اْلح  اِئُف لِْْل ْولِی  اصِّ و  اللَّط  و  {ةُ لِْلخ 
16

    

هذه العبارة ایضا الراسخون فی العلم( فی تعبیره ) و الی هذا یشیر هللا تبارک و تعالی

تعلمنا باّن الجهل سبب لتشابه القرآن علی الفرد الجاهل و لکن اذا تفقّه رجل فی 

جّد فی استنباط معانی القرآن زال التشابه بنسبته فتحصل لنا باّن  معارف القرآن و

التشابه امر اضافی و نسبّی بنسبة الی االفراد ربّما کان متشابهاً لفرد لجهله و محکما 

 لفرد لعلمه و هذا هو المعنی لعرضّیة التشابه المنشعب من الجهل العارضّی.

 اشکال علی الذاتیة

القرآن لهدایة ابناء البشر و اخراجهم من احسن حدیثه ای: بارک و تعالی انزلهللا ت

الظلمات و ادخالهم فی النور و المعرفة فهذا الکتاب القانونی الذی جمع هللا فیه معارفه 

                                                           

383ص89بحار االنوار ج  14  
7آل عمران/  15  
278ص75بحار االنوار ج  16  
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و احکامه الینبغی له ان ال یفصح کالمه بالظهور و اخفی کلمته یجمع کتابه مصحوباً 

 القول الذی ال یناسب مع لطفه و عدله. و المتشابهات حاشا و کالّ من هذاباالبهامات 

 اجابة عن سؤال

 ؟الشبهات مسرب هي و المتشابهات على الكتاب اشتمال في الوجه هو ما

 القرآن، بیان ینافي حتى متعّمد إجمال و داللي قصور في مقصودا هلل امرا التشابه لیس

 في و افعاال، و اصفات و ذاتا اإللهیة المعارف عرض في منه بدّ  ال مما كأصل هو بل

 مختلف في الحال طبیعة اْلصل ذلك على كهامش هو و الناسخ، كما المنسوخ عرض

 حیث آخرین، عند متشابهة جماعة عند محكمة آیة تصبح لحدّ  االستعدادات و اإلدراكات

 هو حقوله كل في التشابه و جاهله، على علمه اشتبه ما -به تعریف أوضح في -المتشابه

 البشریة تحتاجه ما كل یحمل الذي القرآن عن فضال اإلطالق، على العلمیة الكتب لزام

 لكافة الكافل التشریع حقل ففي -علیه یحصل ان باإلمكان ما إال -القیامة یوم الى

 و القالبیات و الفاعلیات اختالف قضیة المكلفین لكافة التشابه عدم یستحیل الحاجات

لهذا هللا تبارک و تعالی اوجه خطابه الی المکّلفین و  الكالم تفهم في االستعدادات

ُرون   ف ال أ   یقول:} بَّ د  ت  لى أ مْ  اْلقُْرآن   ی  {أ ْقفالُها قُلُوب    ع 
17
عالما فاذا التّدبر یصّیر االنسان  

کان االنسان عالما الیدخل فی وادی المتشابهات و یحصل لالنسان القابلّیة الدراک آی 

 ذکر الحکیم.

المّهم البّد اّن نعلم باّن من ال یکون انیساً مع ادبّیات العرب ال یدرک بعض و من 

المسائل الّن کثیراً من المتشابهات العارضة للشخص ال یخلو فیه من وجه ادبّی من 

الکنایات و التلویحات و الدالالت االقتضائّیة و السیاقّیة المقضی لحمل المعانی الی 

 مساربه االدبّیة.

                                                           

34محمد/  17  



 12 

 خالفة لآلیاتالذاتیة م

علی حد تعریف العالّمة المجلسی  التشابه خفاء معنوی اذا کان صادرا من هللا فی کتابه

(ظاهره عن مراده  المتشابه ما ال ینبئحیث قال)
18
 عدم االنباء ای الخفاء فی المعنی 

)اّوال( هذا ال یناسب مع غرضه و هو اللطف فی ایضاح المصالح المأموره و المفاسد 

)ثانّیاً( اآلیات الکثیرة الموجودة فی کتاب هللا تخالف مع هذا القول.هنا نعّد المنهّیة 

 بعضها و نوّضح اجماالً.

قبل ذکر اآلیات نشیر الی مقدمة وهی اّن هللا تبارک و تعالی خلق االنسان لغرض و 

كنت كنزا مخفیا فأحببت أن أعرف فخلقت  هو المعرفة کما قال فی حدیث قدسّی:}

{أعرفالخلق لكي 
19
یبلغ و یرتقی و نعلم باّن االنسان اذا یولد یکون خالی الذهن ثّم  

فی مدرکاته و فی تجاه معرفة هللا اّنه یحتاج الی وسیلة واضحة فصیحة مبّینة بالغة فاذا 

نفرض باّن بعض اآلیات متشابه ذاتّیاً هذا یخالف و البیان و الظهور مع اّنه واجب علیه 

هور بانتیجة عذا مخالف مع غرض و نقض له مع اّن حکیم و ان اظهر کالمه بکّل الظ

 مطلق الکمال ال یصدر عنه القبیح.

ْلنا و   (}1 زَّ ل ْیك   ن  ةً  و   ُهدىً  و   ء   ش يْ  لُِكلِّ  ِتْبیاناً  اْلِكتاب   ع  ْحم  {لِْلُمْسلِِمین  ُبْشرى و   ر 
20

 

تبیانّیة القرآن کله باالطالق دااّل و مدلوال تقتضی بان الیکون کتابه خفّی الظهور فی 

ابراز مراده و معانیه و ایضا الهدایة و البشری فی حقل التبشیر التعلیمی لمعارف 

ْلنا و  »الدین  زَّ ل ْیك   ن   و احد، لكل تبیانا یكون ان یقتضي ال «ء   ش يْ  لُِكلِّ  ِتْبیاناً » فكونه «ع 

                                                           

164ص 7مرآة العقول ج  18  
344ص 84بحار االنوار ج  19  
89النحل/  20  
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 انما» یروى كما و ء شي كل بیان علیه لمن ء شي لكل تبیان انه المفروض المتیقن القدر

«به خوطب من القرآن یعرف
21
 فی بعد الحقائق. 

 

ُكمْ  ق دْ  (}2 ْهِدي ُمِبین   ِكتاب   و   ُنور   هللاَِّ  ِمن   جاء  ُ  ِبهِ  ی  نِ  هللاَّ ع   م  ب  هُ  اتَّ المِ  ُسُبل   ِرْضوان   و   السَّ

لُماتِ  ِمن   ُیْخِرُجُهمْ  ْهِدیِهمْ  و   ِبإِْذِنهِ  الن ورِ  إِل ى الظ  ِقیم ِصراط    إِلى ی  {ُمْست 
22
حکم المبین و  

 النور مضی فی البحث عن التبیانّیة و قس علی ذلک فیما ستأتی من اآلیات.

ْهرُ (} 3 م ضان   ش  یِّنات   و   لِلنَّاسِ  ُهدىً  اْلقُْرآنُ  ِفیهِ  أُْنِزل   الَِّذي ر  {اْلفُْرقان و    اْلُهدى ِمن   ب 
23

 

ْیب   ال اْلِكتابُ  ذلِك   (}4 ِقین ُهدىً  ِفیهِ  ر  {لِْلُمتَّ
24

 

ْنِزیل   (}5 بِّ  ِمنْ  ت  هُ  و   *اْلعال ِمین ر  ة   إِنَّ ْذِكر  ِقین ل ت  {لِْلُمتَّ
25

 

ْمدُ  (}6 ل   الَِّذي هلِلَِّ  اْلح  لى أ ْنز  ْبِدهِ   ع  لْ  ل مْ  و   اْلِكتاب   ع  ْجع  جاً  ل هُ  ی  أْساً  لُِیْنِذر   ق یِّماً   ِعو  ِدیداً  ب   ش 

شِّر   و   ل ُدْنهُ  ِمنْ  {اْلُمْؤِمِنین ُیب 
26
التشابه فی الکالم یعّد من االعوجاجات و لکّن هللا یقول ال  

عوج فی الکتاب بل االعوجاج الفکری البشری اذا غلب علیه ال یفهم معانی القرآن و 

لکّنه بنفسه الیوجد فی عوجا فال مجال للتشابه الذی من اقسام العوج.بل هللا عّبر عن 

 اّص ال انحناء له.خالقرآن باّنه قّیم و له قوام لفظی و معنوی 

                                                           

312ص 8الکافی ج  21  
15المائده/  22  
185البقرة/  23  
2البقرة/  24  
48و43الحاقه/  25  
1الکهف/  26  
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ْكِفِهمْ  ل مْ  و   أ   (}7 ا ی  ْلنا أ نَّ ل ْیك   أ ْنز  ل ْیِهمْ   ُیْتلى اْلِكتاب   ع  ةً  ذلِك   ِفي إِنَّ  ع  ْحم   لِق ْوم    ِذْكرى و   ل ر 

{ُیْؤِمُنون
27

 

ْلناهُ  ِكتاب   (}8 لُماتِ  ِمن   النَّاس   لُِتْخِرج   إِل ْیك   أ ْنز  ِهمْ  ِبإِْذنِ  الن ورِ  إِل ى الظ  بِّ  ِصراطِ   إِلى ر 

ِزیزِ  ِمیدِ  اْلع  {اْلح 
28
االخراج من الظلم الی الهدی هو الغرض االلهی الذی یخلق االنسان  

الجله و لکّن التشابه یدخل االنسان فی الشبهات و هذا مخالف لالخراج من الظلم بل 

 .هو ادخال فیه

ا یا» (}9 ه  ُكمْ  ق دْ  النَّاسُ  أ ی  ُكمْ  ِمنْ  ُبْرهان   جاء  بِّ ْلنا و   ر  {ُمِبینا ُنوراً  إِل ْیُكمْ  أ ْنز 
29
البرهان ما  

کان واضحاً و صریحاً فی الکالم و اّما المتشابه الذی فیه خفاء معنوی کیف یجتمع مع 

 البرهان الذی یراد به الوضوح و من المتشابه االبهام و الخفاء.

المحکمات حتی زال التشابه و فالواجب علینا اذا نری آیة متشابهة عندنا ان نرّدها الی 

لیس التشابه في بعض اآلیات من قصور الداللة، وإنما من قصور تجلّی االحکام ف

  المتشابه ما اشتبه»المستدل ونبوغ المعنى، وعلى حد تعبیر االمام الرضا علیه السالم 

 «.على جاهله  علمه

 یقول:هذا الوجوب ایضا مستفاد من کالم ابی الحسن الرضا)ع( حیث 

{مستقیم صراط إلى هدي محكمه إلى القرآن متشابه رد من}
30
فاذا نرّد ما اشتبه علمه  

هذا هو المعنی المومة القرآن الذی  صار هذا المتشابه محکماً علینا الی المحکمات 

فالقول بوجود المتشابه ذاتّیاً فی القرآن یخالف مع رّده  یرجع الیها ولده المتشابه 

                                                           

51العنکبوت/  27  
1ابراهیم/  28  
174النساء/  29  
290ص 1عیون اخبار الرضا ج  30  
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الشیء ال تزول حتی زال کلّه یعنی بعض اآلیات فی کتاب  قلنا ذات الحکامه الّنه کما

 هللا من الزوائد التی ال قیمة لها اعوذ باهلل من شطحات الکالم و زالّت االقدام.

 مفهومة تصیر إنما المتشابهات و بذواتها، مفهومة المحكماتو علی هذا قال الرازی)

(للمتشابهات مكاْل المحكمات صارت جرم ال المحكمات، بإعانة
31

 

 اْلِكتابِ  أُم   ُهنَّ : قوله علیه تدل الذي اْلمومة معنى فإنو ایضا قال السّید الطباطبایی)

 القول في اْلم به فسرت الذي اْلصل معنى من أخص هو و زائدة عنایة یتضمن اآلیة

 المحكمات كون الزمه و ...بالرجوع عنایة اْلم لفظة أعني اللفظة هذه في فإن اْلول،

(.للمتشابهات مبینة
32

 

 اجابة عن سؤال

من هم الراسخون فی العلم الذین ال یتشابه علیهم شیء من القرآن کّل فی بعده)اشارة 

 ایجابیا التأویل علم من موقفهم و العلم في الراسخون أما و (؟الی روایة امیر المؤمنین

 برسوخ تشبیها تزلزل و تزعزع بال فیه التمكن هو ء شي في الرسوخ فْلن سلبیا، و

 ال الذین فیه المتمكنون هم -إذا -العلم في فالراسخون الخّوانة، اْلرض في الثقیل ء الشي

 .یتخلفون ال و علمهم في یختلفون

 اْلوالن كان مهما أثبت اْلخیر و االیمان علم و العقیدة علم و المعرفة علم یعم العلم و

 في له ثبوت ال و العقیدة و المعرفة علم في الراسخ یثبت فقد أساسه، و أسه و أثافّیه من

 أیة على العقیدة المعرفة علم في -محالة ال -ثابت االیمان علم في الثابت و االیمان علم

 .حال

                                                           

143ص7مفاتیح الغیب ج  31  
143ص 3المیزان ج  32  
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 دون الكتاب اهل علماء -الراسخین صنفي في اْلدنون هم و -اْلولین من و

اِسُخون   لِكنِ : »المعصومین  ما و   إِل ْیك   أُْنِزل   ِبما ُیْؤِمُنون   اْلُمْؤِمُنون   و   ِمْنُهمْ  اْلِعْلمِ  ِفي الرَّ

 عمال و علما باهللّ  االیمان إلى رجوعا و هودا هادوا، الذین من فإنهم «ق ْبلِك   ِمنْ  أُْنِزل  

 الجهل من براء القدسیة العصمة ساحة و طالحا، عمال و جهال الرؤیة سؤال بعد صالحا

 (.السالم علیهم) المعصومین دون من فهم حال، أیة على الجهالة و

و الراسخون في العلم في آیة التقسیم قد یشمل اْلولین على هامش اآلخرین، فرسول هللّا 

)صلّى هللّا علیه و آله و سلّم( و أهل بیته المعصومون )علیهم السالم( هم أفضل 

اِسُخو»اآلخرین، كما ان اْلولیاء دون المعصومین هم أفضل اْلولین، فلیس  ن  ِفي الرَّ

هنا لیختص باآلخرین فضال عن أفضلهم و التفسیر بهم لیس إال من جري « اْلِعْلمِ 

هنا بمناسبة المورد هو العلم « العلم»التأویل ْلصدق مصادیقهم في العلم و االیمان، و 

بالقرآن، و هو بصورة طلیقة الئقة طلیق العلم به في مثلّثه: معرفة و عقیدة و إیمانا 

الذي یدفع إلى اّتباع المتشابه، مهما كان « زیغ»نها قد تكفي للخروج عن قلبیا، و كّل م

الزیغ في العلم قد یدفع الى اتباع المتشابه كزیغ العقیدة و االیمان، فال بد إذا من رسوخ 

لزام اإلیمان، و رسوخ في افي االیمان كأصل، و من ثّم رسوخ في العقیدة التي هي 

في العلم هو أفضلهم في هذه الثالث، ثم الراسخ في و أفضل الراسخین  علم المعرفة

على مراتبها.و مما یشعرنا أّن  -و من ثّم الراسخ في المعرفة -على مراتبه -علم اإلیمان

ْخش ى هللاَّ  ِمْن ِعباِدِه اْلُعل ماءُ »أصل العلم هنا هو اإلیمان  «إِنَّما ی 
33
حیث الخشیة هي من  

لما عقلیا و معرفیا و لیس له ذلك العلم اإلیمان الذي مخلفات اإلیمان قدره، فقد یكون عا

یخشى به هللّا.
34

 

 

                                                           

28الفاطر/  33  
36.37ص 5الفرقان فی تفسیر القرآن ج  34  
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 مؤّید

مال الی هذه النظرّیة استاذ التفسیر و الحدیث المرحوم آیة هللا الصادقی التهرانی حیث 

الدالّی و المدلولّی کما اّن المحکم مبّین لوحی هللا  هاّن القرآن محکم کلّه فی بعد :یقول

ایضاً المتشابه کذلک و لکن یحتاج الی تعّمق و تدّبر اکثر و ایضاً یقول المتشابه ما 

رّد متشابه القرآن الی شبیهه المحکم نجی من الضالالت  من کان له شبیها فی الکتاب و

تشابه ال المشتبه لهذا ال یجوز لنا بان و یقول ایضاً اّن هللا عّبر عن بعض اآلیات بالم

نقول اّن آیات القرآن مشتبهة بل متشابهة یشبه بعضها بعضاً و علی هذا یحمل هذه 

ُ  }اآلیة المبارکة: ل   هللاَّ زَّ ن   ن  ِدیثِ  أ ْحس  {ُمت شاِبها ِكتاباً  اْلح 
35
ایضاً المحکم داّل کما اّن  

الفهم بخالف المتشابه. و لکن داللة المحکم داللة یسیرالمتشابه داّل 
36

 

 

 نکتة

باّنه من بهذا الکالم ایضا یظهر حکم االمامة فی القرآن الذی یهجم الیها المخالفون 

المتشابهات فال یعمل علی اساسه و لکن بّینا باّنه من المحکمات الّن القرآن محکم کلّه 

ک و من تشابه علیه شیء من القرآن کالبحث عن االمامة واجب علیه ان یتمس

 بالمحکمات عنده و یرّد المتشابهات الیها حّتی زال التشابه.

 

 

                                                           

23الزمر/  35  

33مجلة البّینات رقم/  36  
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 النتیجة:

مخالف لغرض نزول تشابه بعض آیات القرآن ذاتّیاً بالقول  انّ  فی ختام البحث نستنتج:

القرآن و هو دفع المتشابهات و االشتباهات و القول الصحیح الذی یسوقنا القرآن و 

باّن القرآن محکم فی جمیع ابعاده و حقوله وما تشابه علینا السنة القطعّیة الیه هو القول 

ینشأ من ضعف االدراک لمعانی القرآن العارض للقارء ْلجل محدودّیة علمه و قلّة 

و حینما نرید ان نفسر  فهمه کما قال امیر المؤمنین المتشابه ما اشتبه علمه علی جاهله

نظر الی کتاب هللا الّنه هو المفسر لنفسه و القرآن حتی ندرک المعانی البّد لنا اّوالً ان ن

 .المحکمات قاضیة علی المتشابهات التی تعرض علینا
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 و من هللا التوفیق.

 

 

 

 

 

 


