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چکی���ده: یک���ی از بحث ه���ای جریان نوگرای���ی دین���ی در دوره اخیر، 
که دیدگاه ه���ا درباره آن  بح���ث از معن���ا و مفه���وم محکم و متشابه اس���ت 
مختل���ف و متع���دد می باش���د. نویسن���ده مقاله حاض���ر را با ه���دف توضیح 
ض���رورت بازگش���ت به قرآن و اصالت بخشیدن ب���ه آن و راه های طی شده 
در این خصوص، به رشته تحریر درآورده است. در این راستا، نویسنده در 
که میان  مقال���ه خوی���ش سعی دارد این مسئل���ه را به منصه ظه���ور برساند 
کالم جدید در ده���ه های بعد از  نوگرای���ی شم���اری از نظریه پردازان دین���ی و 
مشروط���ه و ارائه تفسی���ری از محکم و متشابه، رابطه وی���ژه ای وجود دارد. 
ح شده در این زمینه دارد  بنابراین، ابتدا مروری اجمالی بر دیدگاه های مطر
ع محکم و متشابه  کوتاه اسداهلل خاقانی درباره موضو و در نهایت، رساله 

و محتوای آن را مورد مداقه قرار می دهد.

کلی���دواژه ه���ا: محک���م و متشاب���ه، ق���رآن، جری���ان نوگرای���ی دین���ی، اسداهلل 
کتاب. خاقانی، دیدگاه های نظریه پردازان دینی، معرفی 
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رسول جعفریان

نـقــــــــــد و بـــــــــــــرریس کـتــــــــاب

مقدمه
یان نوگ���رای دینی در دوره اخی���ر، بحث از معنا و  یک���ی از بحث های جر
کهن و دیدگاه   که اصل آن بسیار  مفه���وم محکم و متشابه است، بحثی 
ی���ن پژوهش در ای���ن زمینه  درب���ارۀ آن مختل���ف و متع���دد اس���ت. تازه تر
کتاب  گزارش دیدگاه ه���ا و هم بحث درباره آنه���ا را دارد،  ک���ه ه���م جنبه 
پژوهش���ی در محک���م و متشاب���ه )محمد اسعدی، محم���ود طیب حسینی، 
که می تواند م���ا را با دامنه این بح���ث - هم به لحاظ  ق���م، 1390( اس���ت 

یخی و هم نظری - آشنا سازد. تار

که در  گرایش ب���ه این بح���ث در دوره اخیر، ب���ر اساس ضرورتی ب���ود  ام���ا 
گردید. هدف  یان بازگشت به ق���رآن و اصالت بخشیدن به آن مطرح  جر

که در این باره طی شد.  ما توضیح این ضرورت و راه هایی است 

یان سلفی مصری، برای رهایی از معارف ثقیل و سنگینی که طی  در جر
قرون فراهم آمده بود، بازگشت به قرآن طرح شد. این بازگشت، نیازمند 
آن ب���ود تا زمینه درک و فهم قرآن و تسهی���ل توضیح داده شده، استفاده 
گرای���ش نیازمند آن  از آن ب���رای عم���وم فراهم شود؛ به عب���ارت دیگر این 
ک���ه اواًل فهم از ق���رآن را سهل و آسان نش���ان داده ش���ود و ثانیًا دامنه  ب���ود 
اطالعات برگرفته ش���ده از آن را برای عرصه های مختلف زندگی توسعه 
کرد تا با مسائل روز هم  ده���د، و ثالثًا بتوان زمینه  ای در درک قرآن فراهم 
که به  ی هم  منطبق شود. عالوه بر اینها، با اصالت دادن به قرآن از اخبار
تی پدید  نظر این افراد تمسک به آنها - با وجود ضعیف و قوی - مشکال

گرفته می شد.  آورده بود، فاصله 

کید می شد؛ اینکه  در این نگ���اه، روی ظاهر آیات قرآنی و حجیت آنها تأ
قرآن اساس است، حجت است، تحریف ناشده است، قابل فهم است، 
تی در فهم برخی از آیات آن وج���ود دارد، اما آیه مبهمی  و هرچن���د مشکال

که امکان فهم آن دست برای عامه مردم وجود نداشته باشد. نیست 

چنی���ن شرایطی ایجاب می ک���رد تکلیف محک���م و متشابه روشن شود. 
ک���ه قرآن آیات  کرده بود  یح  خداون���د در آی���ه هفتم سورۀ آل عم���ران تصر
ک���ه آیات متشابه،  کید شده است  محک���م و متشابه دارد. پ���س از آن تأ
گ���اه است، ام���ا همواره  ک���ه خداون���د از آنها آ ی است  ی���ل دار آی���ات تأو
فتنه جوی���ان آنها را مورد استفاده ق���رار می دهند. بر اساس این آیه، اصل 
وج���ود متشابه قاب���ل انکار نیست، ام���ا دربارۀ مصادی���ق آن و نیز دایره و 
اینکه چه مقدار و چه بخش هایی از قرآن را شامل می شود، اختالف نظر 

وجود داشته است.

ک���ه نوگرای���ان ت���الش می کردن���د ق���رآن را به عن���وان پای���ه و اساس  کن���ون  ا
بپذیرن���د، می بایست درب���اره متشابه توضیح قانع کنن���ده ای می دادند. 
کشفیات علمی  همزم���ان تالش آن بود تا میان ق���رآن و مقتضیات روز و 

نیز هماهنگی ایجاد شود.
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که فهم ق���رآن عمومی ش���ود - آنان تالش  ب���رای رسی���دن به این نقط���ه - 
ک���رده، تفسیر و معنای متشابه  می کردند دای���رۀ آیات متشابه را محدود 
که مشکل چندانی برای فهم ق���رآن ایجاد نکند.  کنن���د  را چن���ان عرضه 
یح معنای محکم و متشابه به بحث های سنتی  یان درباره تشر ای���ن جر
یکرد اصل���ی آن بر اساس اصل بازگش���ت به قرآن،  توج���ه داش���ت، اما رو
اصال���ت دادن به آن همزمان با دورشدن از احادیث بود؛ بنابراین تالش 
ی���ژه آنچه در چند سده  می ک���رد از بحث های سنتی یا پذیرفته شده به و
ی از علمای علم  ی ها و حدیث گرایان و حت���ی شمار اخی���ر توسط اخبار
اصول در اثبات ع���دم حجیت قرآن مطرح شده بود، دور شده، راه حل 
گرایش به همه فهم کردن آن، با رفت���ن به سمت محدودکردن  تازه ای ب���ا 

آیات متشابه، مطرح شود.

که درب���اره محک���م و متشابه مطرح ش���ده است، با  م���رور دیدگاه های���ی 
ک���ار این مقاله نیست. هدف ما نشان دادن  توجه به فراوانی دیدگاه ها، 
کالم  یه پردازان دینی و  ی از نظر که می���ان نوگرایی شمار این نکته است 
یان سلفی، و ارائه  جدید در دهه های بعد از مشروطه و اصواًل متأثر از جر

یژه ای وجود دارد. تفسیری از محکم و متشابه، رابطۀ و

کرد و در  در ادام���ه دیدگاه ه���ای طرح شده در این زمینه را م���رور خواهیم 
کوتاه اسداهلل خرقانی را مرور خواهیم نمود:  نهایت رسالۀ 

الف( خرقانی: محکمات و همه فهم کردن قرآن
از  1315ش(  اردیبهش���ت   10 )درگذشت���ه  خرقان���ی  اس���داهلل  سی���د 
گردان مرحوم آخوند خراسانی، از مدافعان  تحصیل کردگان نجف، از شا
مشروط���ه، نماینده دوره س���وم مجلس شورای مل���ی و صاحب چندین 
ی درب���ارۀ وی منتشر  تألی���ف اس���ت. نویسنده این سط���ور یک تک نگار
کرده اس���ت. )سید اس���داهلل خرقانی، روحان���ی نوگرای روزگ���ار مشروطه 
ی ب���ه تکرار آن  و رضاش���اه، ته���ران: مرک���ز اسن���اد، 1382( و بنابرای���ن نیاز

مطالب در اینجا نیست.

ام���ا دیدگاه خرقانی در زمینه بحث محک���م و متشابه، نخستین دیدگاه 
که ضم���ن آنکه دایره  از دیدگاه ه���ای نوگرایان���ه عص���ر اخیر ای���ران است 
کرده، می کوشد به جز حروف مقطعه، همه قرآن  متشابه را بسیار محدود 
را محک���م دانسته،  معان���ی آن را برای هر فردی واضح و آشکار بداند. در 
که صرفًا همان حروف مقطعه است،  این تفسیر، معن���ای متشابهات را 
فقط خداوند می داند. اما »والراسخون فی العلم« تنها اعتراف می کنند 
این مطالب از س���وی خداست؛ هرچند آنها را نمی فهمند. خرقانی این 
گزارش آن را  که در اینجا  کرده اس���ت  کوچکی بیان  مطل���ب را در رساله 

کرد. کامل آن را درج خواهیم  یم و در پایان این مقاله، متن  می آور

رسال���ه متشابهات قرآن خرقان���ی )تألیف در محرم 1313 ش/ 1353ق( 
که نوگرای���ان دینی ایرانی درباره  ین رساله هایی است  یک���ی از قدیمی تر
موض���وع محک���م و متشابه نوشته ان���د. البته علی القاع���ده باید همزمان 

یعت سنگلجی با عن���وان کلید فهم قرآن باش���د؛ هرچند از  با نوشت���ه شر
که  کتابچه ای با تعداد صفحات 8 + 32  لحاظ چاپ بر آن تقدم دارد؛ 
جمعًا چهل صفحه می شود. هشت صفحه اول با عنوان »حماسه سیم 
قرآن���ی به تمام متدینین و هم���ه افراد بشر« درباره اع���الم مناظره خرقانی 
ب���ا مبشران مسیحی و دیگ���ر منادیان فرق باطل���ه، مانند بهائیت است. 
در ادامه 32 صفحه مطلب شامل دو بخش است: نخست متشابهات 
ق���رآن از صفحه یک ت���ا 28 و زان پس طرح پرسشی درب���ارۀ حدیث »من 

که صفحه 32 است. کتابچه  فسر القرآن برأیه« تا پایان 

خرقان���ی در این رساله، همان هدف، یعنی همه فهم ک���ردن قرآن را در درجه 
اول، و تفسی���ر قرآن بدون نیاز به احادی���ث را در درجه دوم دنبال می کند. او 
که نیاز به احادیث، غالبًا تحت این پوشش انجام می گیرد  یافته است  در
ک���ه قرآن مملو از متشابهات است و کسی جز خداوند و راسخون در علم به 
معانی آنها واقف نیستند. او تالش می کند با تفسیر خود از آیه متشابه، دایره 
متشابهات را محدود به حروف مقطعه کند. ابتدا آیاتی درباره نبوت آورده، 
نشان می دهد رحمت ویژه همه است و اختصاصی گروهی خاص نیست. 
هدایت نبوت »عمومیت دارد نسبت به همه افراد انسان و همه ازمنه ای که 
انسان در او باشد«. پس از آن آیاتی از قرآن درباره قرآن آورده است که کتابی 
است در هدایت و نور. اینها آیاتی است که آنان برای عالمیان ذکر دانسته، 
ب���ه تدبر در آن دعوت می کنند. ب���ا وجود 44 وصف از ق���رآن درباره قرآن که 
کید دارند، معنا ندارد که قرآن متشابه، یعنی  بیشتر روی روشنگربودن آن تأ
مبه���م باشد: »متشابه بودن با اوصاف و خص���ال مبارکه پیغمبر ؟ص؟ و قرآن 
یرا که تعبیر  تناقض واضحی دارد که الیق نسبت به خدای رحیم نیست؛ ز
بوبی و  ک���ه ذات اقدس ر متشاب���ه اغراء به جهل است، و سوق به ضاللت 
مقام مقّدس رسالت و درجه رفیعه اعتصام قرآن منّزه اند از اینکه بشر جاهل 
خلق���ی را به طریق جهال���ت دعوت نمایند«. به نظ���ر خرقانی »متشابهات 
که داللت بر موضوٌع ل���ه خود نکند؛ مانند فواتح  عب���ارت از الفاظی است 
س���ور که همه حروف تهّجی است. معلوم نیست م���راد از این حروف، مثل 
ص صاد - اخت الضاد - یکی از حروف 28 گانه عربی است که مستلزم 
ترجی���ح بال مرجح است یا مراد نه���ری است در بهشت یا زبان حبشی اسم 
باغ است یا زبان نبطی اسم شطی، یا زبان حضرموتی یا زبان دیگر؛ موضوٌع 
له لفظ معلوم نیست، نسبت به همه بشر متشابه است، ولکن تأویل دارد و 

تأویل او را جز خدا کسی نمی داند«.

که بخش  کی���د دارد  وی سپ���س ب���ه تفسی���ر آی���ه متشاب���ه می پ���ردازد و تأ
که  »والراسخ���ون ف���ی العلم« عطف ب���ر اهلل نیست. یعن���ی چنین نیست 
گفت���ه شود معنای متشابهات را خدا می دان���د و راسخون در علم؛ بلکه 
که معنای متشابهات را فقط  »واو« استین���اف است و داللت بر آن دارد 
که می پذیرن���د همه از طرف  کسانی هستن���د  خ���دا می دان���د و راسخون 
گر والراسخون عطف  خداس���ت، ولو معنای آن را نفهمند. به نظر وی » ا
که در میان  گاهیم  کفر مکّرر و مضاعف خواه���د شد«. آ باش���د، مستلزم 
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مفس���ران و ادیبان در گذشته، این دیدگ���اه طرفدارانی داشت؛ چنان که 
اعتقاد به عطف بودن »واو« در »والراسخون...«.

خرقان���ی منکر وجود مشک���ل در درک و فهم آیات قرآنی نیست؛ اما آن را با 
متشابه بودن مساوی نمی داند. موضوعاتی چون »جبر و تفویض، هدایت 
و ضاللت خدایی، و نفس آفرینش و ایجاد از عدم، و قضیه کن فیکون، و 
قب���ض روح اشخاص انسانی، و نفخه موت که نفخه اولی باشد، و نفخه 
ثان���ی بعث���ت از قبور، و لفظ جّنت و نار و جهن���م، بلکه لفظ جن و شیطان 
و مل���ک و ص���راط و میزان روز قیامت« مشکل است نه متشابه و به همین 
دلی���ل با بحث و نظ���ر می توان به آنها پی برد. »از هم���ه الفاظ مفرده ادیان 
که دو  کلمه اهلل است  خاّص���ه قرآن مجید مشکل تر، لفظ جالله مقدس���ه 

ه���زار مرتبه در ق���رآن مجید ب���ه طور تک���رار ذکر شده، 
گر  و هم تص���ورًا و هم تصدیقًا مورد اشک���ال شده«. ا
این ط���ور باشد، باید لفظ اهلل را ه���م متشابه خواند! 
اما ب���ه عقیده خرقان���ی »غرض، با هم���ه اختالفات 
نباید گفت کلمه اهلل در قرآن از متشابهات است که 
کسی نمی داند، و  تأوی���ل دارد. تأویل او را جز خ���دا 
هکذا الف���اظ دیگر از ملک و جن و ص���راط و میزان، 
غیر اینها، بلکه از مشکالت است که مفهومًا معلوم، 
ک���دام از جهتی اشکال و صعوبت  ولی مصداق هر 
فه���م دارن���د«. بدین ترتی���ب »متشابه���ات منحصر 

است به فواتح صور، ولی مشکالت خیلی دارد«.

ک���ه خرقانی مورد توجه ق���رار داده، این  نکته دیگری 
ک���ه محکم و متشاب���ه در اوای���ل دوره اسالمی  است 
اساس���ًا مح���ل بح���ث نب���ود و تنه���ا بع���د از پیدایش 
فرقه هایی چون معتزل���ی و اشعری مطرح شد؛ وقتی 
که اختالف نظر در مسائل کالمی پیش آمد و هر کدام 

که از  کردند. خرقانی  برای اثبات دیدگاه های خود به آیاتی از قرآن استناد 
مدافعان وح���دت اسالمی است، یکی از راه حل ه���ای اصلی را بازگشت 
ط اعادی 

ّ
ب���ه قرآن و مبنا قراردادن آن می داند: »نتیجه این اختالفات تسل

اس���الم خواهد بود بر ممال���ک و مشاهد مشّرفه اسالم���ی، چنانچه مشهود 
است، و عالجی جز رجوع به قرآن مجید نیست؛ یعنی مسلمین به رسول 
ک���رم؟ص؟ تأسی کرده، دوره اسالم را از اول بعثت گرفته، قدم به جای قدم  ا
پیغمبر گذارده، قرآن را سرمشق قرار بدهند؛ غیر قرآن هرچه از هر که هست، 
مسکوت عنه بگذارند تا آنکه کلیه عقاید و اصول را از قرآن بیاموزند. مانند 

اصحاب سعادت. غیر از این عالجی نیست«.

اش���اره وی به دورۀ سعادت، تأثیر پذیری او را از سلفیان نشان می دهد؛ 
که سادگی نسل اول و عدم پرسش او از آیات،  ک���ه بر این باورند  کسانی 
همی���ن طور ع���دم اختالف و اینک���ه این مطالب بعدها توس���ط فرقه ها و 

ک���ه خرقانی  زنادق���ه مط���رح و اسب���اب اخت���الف ش���د، نش���ان از آن دارد 
که مصری ها در حاشیه دیدگاه های ابن تیمیه  ی است  تح���ت تأثیر آثار
نوشتن���د. روی دیگ���ر این سک���ه، همان مسئل���ه بازگشت به ق���رآن، مبنا 
که این نوگرایان در مصر و برخی  ی از احادی���ث است  ق���راردادن آن و دور

کردند و به ایران نیز رسید. نقاط دیگر مطرح 

گسترده بود، وظیفه خدا و پیامبر  گر متشابه تا این اندازه  به نظر خرقانی ا
گ���ر در قرآن کالم ت���ام، یعنی لفظ  کنند: »ا و امام���ان ب���ود تا آنه���ا را روشن 
کالم اصطالح���ی متشابه بود، به ذات اق���دس رسالت واجب و  مفی���د و 
ک���ه آیات متشاب���ه همه را بی���ان نماید، و بعد  الزم ب���ل اوج���ب و الزم بود 
کالم را هم بیان فرمای���د؛ و چون چنین تفسیر  ی���ل و بطون آن  تفسی���ر و تأو
ی���ل و ش���رح بطون از آن حض���رت نقل نشده، و  و تأو
گفته شده و بش���ود، همه بعد از  آنچ���ه در این باب 
رحل���ت مقدسه، بلکه بع���د از قرن���ی و قرونی بوده، 
کتب مسلمین از  که سکوت همه  خود این قضیه 
نسب���ت بیان متشابه ب���ه آن حضرت، دلیل  قطعی 
ک���الم مصطلح متشاب���ه نبوده و  ک���ه در قرآن  است 
کثیر است؛  کثیر در  نیست، ولکن مشکالت قرآن، 

چنانچه قباًل اشاره شد«.

ک���ه این مشک���الت ب���ه اسالم  توج���ه ب���ه این نکت���ه 
یخی بر می گردد، نه به اسالم قرآنی، از نشانه هایی  تار
پذی���ری او از جریان های  سلفی بودن خرقانی و تأثیر
گرایش، یکی  نوگرای مص���ر است. از نشانه های این 
که به بطن گرایی در ق���رآن باور ندارد  هم این اس���ت 
بوطه را نادرس���ت می داند. وی روی  و احادی���ث مر
کید کرده،  اصالت قرآن و اینکه تحریف نشده نیز تأ
ک���ه طبرس���ی در مقدم���ه مجم���ع البیان  مطالب���ی را 
دارد و حشوی���ه شیعه را مته���م به اعتقاد به تحریف می کند، آورده است. 
ب���ه اعتقاد وی اخبار جمع ق���رآن پس از آن حضرت ه���م تأثیری در بحث 
ی���را »در عهد خود پیغمبر؟ص؟ قرآن جم���ع و قرائت شد و  ی���ف ندارد؛ ز تحر
پیغمب���ر؟ص؟ هم تاب���ع همان قرائت جبرئیل بود و این جم���ع و قرائت برای 
حفظ ک���ردن قرآن بود که هر دو، زمان خود پیغمبر؟ص؟ و به امر خدا و رسول 
و جبرئیل در همان عهد هم جمع شد، و هم قرائت اینها به جهت الفاظ 
ک���ه در عهد رسال���ت جمع و قرائت ش���د«. وی اختالف  ق���رآن مجید بود 
ق���راء را ه���م غیر مهم دانسته، اس���اس را همان قرآن معه���ود و مقبول میان 
هم می داند. سایر قرائات اختالف لهجه ای بیش نیست: »عمده قرائت 

جبرئیل و پیغمبر؟ص؟ است که باید تعیین بشود«. 

وی در پایان این بحث، ضم���ن پرسشی درباره حدیث »من فّسر القران 
برأیه« آن را به این شکل که مخالف تدبر و تفسیر قرآن باشد، نمی پذیرد.

دیدگاه خرقاین خنستنی 
دیدگایه است که دایرۀ متشابه 
را بسیار حمدود کرده، یم کوشد 

به جز حروف مقطعه، همۀ 
قرآن را حمکم دانسته، معاین 
آن را برای هر فردی واضح 
و آشاکر بداند. خرقاین در 

این رساله، همان هدف، یعین 
همه فهم کردن قرآن را در 
درجه اول و تفسری قرآن 

بدون نیاز به احادیث را در 
درجه دوم دنبال یم کند.
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یعت سنگلجی  شر
محکمات برای هدایت عقال و متشابهات برای هدایت ضعفا

یع���ت سنگلجی )م. 8 مح���رم 1322ش( از روحانیون  محمدحس���ن شر
روشنفک���ر و نوگ���رای دوره رضاش���اه اس���ت. دو اث���ر مه���م وی توحی���د و 
که  یکتاپرست���ی و کلی���د فه���م قرآن است و ج���ز آنها، آثار دیگ���ری هم دارد 
بوط به وی و زندگینامه اش  برخی درس های وی می باشد. اطالعات مر
یانه���ا و سازمانه���ای مذهب���ی سیاسی ای���ران، )تهران،  را به اختص���ار در جر

1389( صفحه 1016 - 1023 آورده ایم و در اینجا تکرار نمی کنیم.

که مبتنی ب���ر پذیرش آیات  یع���ت سنگلجی در عین ح���ال  دیدگ���اه شر
کاماًل متفاوت،  متشاب���ه در بخش���ی از آیات قرآنی است، با یک تحلی���ل 
توجی���ه وج���ود آنه���ا را در ارتباط ب���ا فهم ق���رآن توسط افراد ضعی���ف ارائه 
می کن���د. با این حال باید توجه داش���ت اساس نگرش سنگلجی نیز آن 
کند قرآن قابل فهم است و به هیچ روی، جنبه ابهامی  که اثبات  است 

در آن وجود ندارد. 

کت���اب کلی���د فه���م ق���رآن )چ���اپ دوم، 1363ق1323/ ش( در اثب���ات 
گزاره  همه فهم ب���ودن قرآن نوشته ش���ده، ضمن آن تالش شده اس���ت این 
که چیز قابل درک���ی در قرآن وجود ن���دارد. وی در آغاز ضمن  اثب���ات شود 
اشاره به دشمنی هایی که با او شده و حتی دو بار اقدام به قتل وی شده، 
دلیل آن را این می داند که شاهد وجود خرافات و موهومات در دین بوده 
است: »هزار قسم بدعت و خرافت به نام سنت پیغمبر رایج شده است«. 

کرده است خراف���ات را از دین بزداید و »دین  گفته خ���ودش تالش  او ب���ه 
کتابی درباره توحید نوشته و  حقیق���ی« را به مردم معرفی می کند. ابت���دا 
گردید و هدایت  که »قلبم منشرح شد و عقلم روشن  این بعد از آن بوده 

به فهم قرآن شدم«. 

که اثبات  اما در ارتباط ب���ا همه فهم کردن قرآن، نخستین نکته آن است 
یان فکری  که این جر یف نشده است. این مطلبی است  کن���د قرآن تحر
کردند. اثبات ای���ن قضیه به طور  در ن���وع آث���ار قرآن شناسانۀ خود مط���رح 
عمده، در مرور داستان جمع قرآن است. این مسئله برای وی و دیگران، 
گفته شده  که درباره جمع قرآن  که داستان هایی  ب���ه این نقطه می رسد 
یف و یا به طور خاص، نقصان در قرآن  ک���دام دلیلی بر تحر است، هیچ 
ین  نیس���ت. اینک���ه تصور شود امام علی ؟ع؟  قرآن دیگ���ری داشته و بنابر
یرا به  ق���رآن موجود قابل اعتم���اد نیست، برای وی قابل قب���ول نیست؛ ز
یف ناپذی���ری آن و در نتیجه  که اثب���ات اصالت قرآن و تحر دیدگ���اه وی 
کام���ل آن است، لطم���ه می زند. سپس ب���ه بی���ان آرای بزرگان  حجی���ت 
شیع���ه، مانند صدوق، مفید و مرتضی و طوس���ی و طبرسی دال بر عدم 

یف، می پردازد )کلید فهم قرآن، ص 9 - 15(. باور شیعیان به تحر

عن���وان بع���دی این اس���ت: »قرآن قابل فه���م اس���ت«. )ص 17(. وی در 

کند بر اساس آنها قرآن  ک���رده تا اثبات  ی استناد  اینج���ا به آیات و اخبار
برای همه قابل فهم است؛ به عالوه، دلیل عقلی هم بر این مطلب اقامه 
گرفته  که در ای���ن زمینه  ک���رده، سپس به پاسخگویی برخ���ی ایرادهایی 

شده، پرداخته است. 

ک���ه »می گویند ق���رآن آیات متشاب���ه دارد  نخستی���ن ای���راد همی���ن است 
کس���ی غیر از ح���ق تعالی نمی فهم���د« )ص 25(.  و متشابه���ات ق���رآن را 
که بع���د از چند بحث دیگر می آی���د، همین است  پاس���خ تفصیل���ی وی 
گروهی خ���اص. اما پیش از آن  ک���ه »متشاب���ه قابل فهم اس���ت«، اما برای 
که از جمله شناخت ش���أن نزول و همین  عوام���ل و اسب���اب فهم ق���رآن را 
کرده است. )ص  ط���ور آشنایی ب���ا فرهنگ عرب جاهلی است، بح���ث 
یعت سخن  31 - 32(. وی در ادامه از جامعیت قرآن در بیان دین و شر
ک���ه قرآن ظهر و بط���ن دارد را ب���ه باطنیان  یه را  گفت���ه اس���ت؛ اما ای���ن نظر
که در این زمینه  نسب���ت داده، نادرست می شمرد. او بر این ب���اور است 
که  یعت بر این باور است  یم. شر هیچ حدیث صحیحی در اختیار ندار
گرفته اند و وارد  که این عقیده را از صوفیه  ی های امامیه  برخ���ی از اخبار

کرده اند، »لطمه بزرگی به اسالم زده اند« )ص41 - 44(.  مذهب 

بی، و مقصود  کلم���ات عر یعت، مقص���ود از ظاهر، همین  ب���ه عقیده شر
از باط���ن، فهم مراد و مقص���د قرآن است. در ادامه، به بحث از  »تفسیر به 
که ناشی از تدبر  رأی« پرداخته، در این باره از نوع خاصی از تفسیر به رأی 
و اجتهاد در دین است، دفاع می کند. جالب است بدانیم این حدیث 
را خرقان���ی هم قبول ن���دارد و معتقد است تفسیر ب���ه رأی چیزی جز تدبر 
که در تفسیر  یعت سنگلجی روی این مطلب  در ق���رآن نیست. البته شر

کید دارد.  بی و لغت وفادار بود، تأ باید به زبان عر

بوط می شود، تفسی���ر اختصاصی وی از محکم  ام���ا آنچه به بحث ما مر
و متشاب���ه است. وی پس از شرح اصطالحات محکم و متشابه و همین 
یل، ضمن دو مقدمه، تالش می کند بحث را به سمت و سویی  ط���ور تأو

کند تا معنای مورد نظر وی را برساند.  هدایت 

مقدمۀ نخست این است که قرآن، همزمان عوام و خواص را دعوت کرده 
اس���ت؛ در حال���ی مخاطب فالسفه، تنها خواص هستن���د. در این زمینه، 
بیت جهال و  ک���ه »تر یادی ن���دارد، در حالی  هدای���ت نخبگان مشک���ل ز
یاضت مهمی می باشد«   کار بسیار مشکل و صع���ب و خود ر اراذل م���ردم 
)ص75(. بنابرای���ن باید با زبان خاصی با توده مردم سخن گفت: زبانی 
ک���ه بتواند مسائل معقوله را در عباراتی که برای آنان قابل فهم باشد، ارائه 
کنند؛ به  کامل خداون���د را  درک  کند؛ ب���رای مثال مردم نمی توانند تجرد 
همین دلیل »انبیاء این حقایق را تشبیه به محسوسات می کنند تا خلق 

کنند«.  منهمک در عالم حس، حق را در تشبیه عبادت 

ی���ۀ دیگری  مقدم���ه دوم شریع���ت سنگلج���ی، بیان هم���ان مطلب از زاو
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اس���ت. »مردم در ارتباط با عالم غیب و شهود دو دسته اند: یک دسته از 
کرده به ملکوت برسند« و دسته دیگر  آنان توانسته اند از عالم ملک عبور 
گروبند عالم حس و  محسوس«.  »کورن���د و محبوس در سجن طبیعت و 
ب���ا توج���ه به ای���ن دو مقدمه، »م���راد از متشاب���ه قرآن آن اس���ت که حقایق 
الم در معاد و معانی و  معقوله در مبدأ عالم و دقایق محسوسه از لذات و آ
حقایقی را که مردم متوغل در عالم حس و خیال نتوانند آن را درک کنند، 
کنایات و استعارات و  در قوال���ب امثل���ه و عبارات تنزل دهد و در لب���اس 
تشبیه���ات بنمایاند تا اینکه فهمش بر مردم ن���ادان آسان باشد و اینان را 
ب���ه حقیق���ت و خداشناسی راهنمای���ی کند و به اخ���الق فاضله متخلق 
گرداند. پس متشابهات بر پیغمبر نازل نگردیده است که کی جز خداوند 
آن را نداند و حتی انبیاء و اولیاء و علما هم از درک آن عاجز باشند، بلکه 
ن���زول متشابه برای هدایت نادانان و توده مردم است؛ و متشابهات قرآن 
گوش و چشم و درست  منحصر است در بیان صفات خالق جهان مثل 
ک���ه غرض آن  و رو و است���واء ب���ر ع���رش و... همچنی���ن قصص قرآن است 

یخ صرف نیست، بلک���ه تمامی آن عبرت  بی���ان تار
برای اولوا االلباب اس���ت و دیگر از متشابهات قرآن 
کیفی���ت خلقت آدم و ح���وا و خروج از بهشت است 
که تمامی اینها حقایق���ی است متجلی در عبارات 
که آن را راسخون در عل���م می دانند؛ اما  کنای���ات  و 
در آی���ات راجع به شریعت و  تقنی���ن قانون و حقوق 
و سیاسات و اخ���الق و اجتماعیات و تدبیر منزل و 
مدینه به هیچ وجه متشابهی نیست و همچنین در 
اثبات مبدأ و معاد و نبوت تشابه راه ندارد و تمامی 

آیات آن محکم و ام الکتاب است«. )ص79 - 81(.

که در آنها بحث از صفات خداوند شده  یعت شرحی از آیاتی  سپس شر
و اینک���ه چگونه ای���ن آیات متشابه اس���ت و باید تفسیر ش���ود، به دست 
گفته ان���د »آیات متشابه را غیر  که برخی  داده و در نهای���ت ای���ن سخن را 
ی���را در این  کسی دیگ���ر نمی داند«، مورد انک���ار قرار می دهد؛ ز خداون���د 
که »این  گفت پیامبر ؟ص؟ هم معنای آن آیات را نمی داند  ص���ورت باید 
ک���ه قرآن برای  کف���ر است«. وی این سخ���ن را نافی اصلی می داند  ق���ول 

هدایت نازل شده است. 

بای���د توجه داش���ت خرقانی ب���رای فرار از ای���ن مطلب، اص���واًل اصل وجود 
متشاب���ه را در قرآن نفی می کرد و منحصر به حروف مقطعه می دانست. او 
متشابه را انکار می کرد تا قرآن را بر اساس اینکه همۀ آیاتش محکم است، 

کند؛ در واقع، هر دو به دنبال یک مطلب از دو راه هستند. همه فهم 

که فقط خدای معنایش را می داند  شعار: متشابهات آیاتی 
که با ارائه  کسانی است  می���رزا یوسف شع���ار )1281– 1351ش( از دیگر 
تصوی���ری از مفه���وم محکم���ات و متشابه���ات روی همه فهم کردن قرآن 

که به تهران منتقل شد( مجلس  یز )تا سال 1340  کید دارد. وی در تبر تأ
ی نیز  زه ب���ا خرافات می دانست و آثار تفسی���ری داشت؛ خود را اهل مبار
یانها و  ید:  )ر.ک: جر کرد )دربارۀ وی و آث���ارش بنگر در ای���ن زمینه منتشر 

سازمان های مذهبی سیاسی ایران، ص1057 - 1059(.

کوچکی در سال 1360ق/ 1320ش  شعار، در ارتباط با بحث ما، رساله 
کرد و در سرآغاز   یز چاپ  ب���ا عنوان محکمات و متشابهات در ق���رآن در تبر
که جلوی انوار قرآن را  یک  آن رساله نوشت: »یکی از هزاران پرده های تار
گرفته و مردم���ان را از روشنایی آن بی بهره گذاشته، قضیه اشتباه در  ف���را 

آیه محکم و متشابه است«. 

آنگ���اه پ���س از آوردن آی���ه محکم و متشاب���ه و ترجمه آن، به تفسی���ر رایج از 
گرفت���ه و آنان را منطبق  ک���ه »والراسخون فی العل���م« را عطف بر »اهلل«   آن 
که پ���س ما این آیات  کرده، به این مطلب  ب���ر ائمه ؟مهع؟ می کنند، اش���اره 
را نمی فهمی���م و تنه���ا بای���د معان���ی آنه���ا را از ائمه ه���دی آموخت، حمله 
ک���ه »علما«  می کن���د. وی حت���ی ای���ن ف���رض را هم 

داخل »راسخون« باشند را  نادرست می شمرد.

شعار در ادامه برخی از اشکاالت ادبی را نسبت به 
کرده، در ادامه  عطف »والراسخون« بر »اهلل« مطرح 
نش���ان می ده���د تمام���ی نگران���ی اش از انک���ار آن بر 
کسانی فهم قرآن را محدود  که چرا  این پایه اس���ت 
ک���رده، دانستن معنا و  - ب���ا ارائه تعبیری خاصی از 
متشابه - تفسیر بخش مهمی از قرآن را به ائمه ؟مهع؟ 

محدود می کنند. 

گر متشابهات را تنها آنان درک می کنند، باید  که ا پرسش وی این است 
دایره آن معلوم شود که تا کجاست و این قبیل آیات چه نشانه ای دارد؟ 
آیا تنها آیاتی مانند »و جاء ربک و الملک صفا صفا« متشابه است؟ چرا 

کدام است؟ بیش از این نیست؟  به هر حال محدوده و نشانه 

یرا  با شناخت مفهوم تشبیه و  به نظر وی این قبیل آیات متشابه نیست؛ ز
کنایه، می توان معنای آنها را دانست. یوسف شعار از این سخن که برخی 
گفته اند برخی از آی���ات قرآنی رمز میان حبیب و  محبوب است، برآشفته 
گر خدای را با حبیبش رمزی در میان بودی، بایستی که  شده، می گوید: »ا
کتاب عمومی جای ندادی«. در حالی  در خصوص بدون نازل و آن را در 
که با توجه به امر به تدّبر در قرآن، ذکر بودن آن، و این که فرموده عباراتش را 
آسان کرده: »و لقد یسرنا القرآن للذکر«، معنایش این است که خداوند نه 

کتاب رمزی، بلکه کتاب فهمیدنی نازل کرده است. 

اما به هر حال معنای درست متشابهات که نیاز به تأویل دارد، چیست؟  

برد آن  کار شعار ابتدا بحثی دربارۀ ماهیت تأوی���ل دارد و پس از مرور موارد 
کفار تأویل���ش را می خواستند، عبارت بود از  که  در ق���رآن، می گوید: »آنچه 

توجه به این نکته که این 
مشکالت به اسالم تاریخی بر 
یم گردد نه به اسالم قرآین، از 

نشانه هایی سلفی بودن خرقاین 
و تأثریپذیری او از جریان های 

نوگرای مرص است.
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آنهایی که خرد ما آفریدگان از درک کنه آنها عاجز است و راهی بدانها ندارد 
و خداوند وقوع آنها را خبر داده است؛ مانند آیات قیامت و چگونگی وقوع 
آنها«. پ���س تأویل به معنای توجیه و تفسیر نیس���ت، بلکه نوعی بازگشت 
مفهوم���ی به چیزی غیرعادی و نامفه���وم است؛ چیزی است که ما قادر به 
درک آن نیستیم. با این معنا از تأویل، مقصود از آیات متشابه، یعنی آنهایی 
که تأویل دارد و ما معنای آنها را نمی دانیم، بلکه تنها خداوند می داند. در 
کرد  این صورت باید بعد از کلمه اهلل در آیه »و ما یعلم تفسیره اال اهلل« وقف 

)ص 22 - 23( و قسمت »و الراسخون ...« را استیناف دانست.

کسانی هستند و در ارتباط  گ���ر چنین باشد، پس راسخین در علم چ���ه  ا
ب���ا متشابهات چه تکلیفی دارند؟ به نظر وی اینان تنها شامل ائمه؟مهع؟ 

که به حد  نش���ده، بلکه افراد عال���م و دانا هستن���د 
دانای���ی خ���ود واقف ان���د و وظیفه ش���ان ه���م تأیید 
محت���وای آیات متشابه بدون درک درست و کامل 
که با  کسان���ی هستند  معان���ی آنهاست. این افراد، 
یل این آیات را نمی دانند، محتوای  وجود آنکه تأو

آنها را قبول دارند.

که  با روشن شدن این که آی���ات متشابه آیاتی است 
کنون نوبت  معن���ای آنان تنه���ا نزد خداوند اس���ت، ا
که  به تعیین مق���دار آیات متشابه می رس���د. دیدیم 
که آیات متشابه،  خرقانی و تقوی بر این ب���اور بودند 
کسی معن���ا یا به  ک���ه  تنه���ا ح���روف مقطعه هستند 
عبارت���ی تأوی���ل آنه���ا را نمی داند؛ ام���ا یوسف شعار 
تا ای���ن اندازه آیات متشابه را مح���دود نکرده، بلکه 
می نویس���د: »کیفی���ت صفات و ذات خ���دا و عوالم 

روح و ج���ن و مل���ک و اسرار خلقت، هم���ه اسرار نهان���ی و متشابهاتند و ما 
کش���ف آنها موفق شوی���م و باید بدان  ب���ا تفکرات خودم���ان نمی توانیم به 
مختصری که قرآن شرح داده، قانع باشیم و آنها را انکار نکنیم«. )ص28(. 

این بود گزارشی از دیدگاه شعار دربارۀ محکم و متشابه در رساله کوچک 
کتاب مقدمات تفسیر )انتشارات مجلس تفسیر  پیشگفته. اما شعار در 
ی���ز، 1364/1323ق، چاپخان���ه اخت���ر شم���ال، 80 ص( نی���ز بحث���ی  تبر
کتاب درب���اره معناى تفسیر به رأى،  درب���اره محک���م و متشابه دارد. این 
که  یل، معناى محکم و متشابه و مباحثی است  همه فهم بودن قرآن، تأو
کتاب آیات  به نوعی به درك و فهم قرآن باز می گردد.  شعار همچنین در 
یز، 1339ش، ص111 – 124( همان رساله را  مشکل���ه )مجلس تفسیر تبر
کتاب نوشته اند. که آیت اهلل سبحانی ردیه ای بر این  کرده است،  درج 

کشفیات جدید بشر شهرستانی: توجیه متشابهات به عنوان منبع 
کاظمی���ن؟امهع؟ و از دانشمندان  سیدهبة الدی���ن شهرستان���ی از علم���ای 
ک���ه یک���ی از نخستی���ن اقداماتش انتش���ار مجل���ه العلم در  نوگرای���ی ب���ود 

که آنها  یدانی در ای���ران داشت  بی بود، ام���ا مر ع���راق بود. آث���ار وی به عر
را ب���ه فارسی ترجمه  می کردند. این آثار در حوزه های فکری مختلف و از 
جمله قرآن بود. شهرستانی نوگرایی معتدل، اما در هر حال علم گرا بود و 
یژه در حوزۀ قرآن پژوهشی و از جمله بحث محکم  کارهایش به و برخی از 
یانه���ا و سازمان های مذهبی سیاسی  و متشاب���ه بود )درب���ارۀ وی ر.ک: جر

ایران، ص166 - 175(.

که دای���ره آن وسیع  گ���ر دیدگاه پذیرفت���ه شود  درب���ارۀ دای���ره متشابهات، ا
گنجین���ه ای برای علومی  بور،  که آیات مز اس���ت، این امکان وج���ود دارد 
یج به درک آنها نایل شده، امکان انطباق آنها با  دانسته شود که بشر به تدر
آیات قرآنی، یعنی همان متشابهات وجود خواهد داشت. در این دیدگاه، 
که مع���ارف جدی���د بشری  عم���ده ت���الش آن است 
تحت عن���وان آنچه از آیات متشاب���ه قابل استخراج 
است، مورد پذی���رش قرارگرفته، بدی���ن طریق راهی 

برای پذیرفتن دنیای جدید فراهم گردد. 

ک���ه در این زمین���ه قلم  یک���ی از نخستی���ن اف���رادی 
وی  اس���ت.  شهرستان���ی  هبةالدی���ن  سی���د  زد، 
ی���ل نوشت. اث���ر یادشده  یه تنز کتاب���ی با عن���وان تنز
در چه���ار بخش تنظیم ش���ده بود: نخس���ت، دفاع 
ی���ف؛ دوم، اس���رار تشابه در  از سالم���ت ق���رآن از تحر
ق���رآن؛ سوم، اعج���از قرآن و چه���ارم در بعضی فواید 
که در سال  قرآنی���ه از موضوعات مختلف. ای���ن اثر 
1331ش توسط علیرض���ا حکیم خسروی )مشهور 
ب���ه خسروان���ی( ترجم���ه و منتش���ر ش���ده، در بخش 
ب���وط به متشابه���ات در قرآن، ضم���ن چند نکته  مر
گنجینه ای  که آی���ات متشابه،  یکس���ره روی همین اص���ل تکیه می شود 
یف  ب���رای رسیدن ب���ه معارف تازه اس���ت. وی ابتدا اشارات���ی دربارۀ تعر
محکم���ات و متشابه���ات دارد )ص82( و سپ���س این بح���ث را عنوان 
ک���ه »متشابهات قرآن���ی خزانه معج���زات اس���ت«. آنگاه ضمن  می کن���د 
که همگی  بح���ث از »وجوه���ی از اس���رار متشابهات« نک���ات متع���ددی 
که چون قرآن برای تمامی م���ردم تا روز قیامت است،  بیانگر ای���ن است 
یافت های علمی جدی���د در قرآن تعبیه  امک���ان متشاب���ه برای تأمی���ن در
که برای اه���ل آن زمان ظاهرًا  ش���ده اس���ت: »الزم بود قرآن را آیات���ی باشد 
که مقتضی���ات زمان و مکتشف���ات دوران  ی عص���ر دیگر  نامفه���وم و ب���ار
کلیاتی  اج���ازه دهد، مفهوم و مورد استف���اده باشد و آیات محکمه برای 
که معنای روشن آیه درخور افه���ام مردمان هر زمان تا روز قیامت  اس���ت 
باش���د و در سایر مطالب برای انطباق با عصور مختلفه محتاج به آیات 
که معان���ی مختلفه از آنها مستف���اد و در تمام اعصار و  متشاب���ه ای است 
امص���ار الی یوم القرار انطباق با وقت و مکان یافته و اذهان و افهام مردم 

گردند« )ص85(.  هر عصری از آن مستنیر و مستفید 

آشفتیگ در عبارات تقوی مانع 
از آن است که بتوان به طور 

دقیق مقصود وی را دریافت؛ 
اما آچنه ظاهر است، اینکه 

وی سیع یم کند این نظر را که 
مجله »والراسخون یف العلم« 
در آیه حمکم و متشابه عطف 
بر »اهلل«  باشد، یعین آنان هم 
همانند خداوند تأویل آیات 
متشابه را یم دانند، رد کند.
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وی در ادام���ه ب���ا تطبی���ق برخی از کشفی���ات جدید علم���ی و انطباق آن 
ک���ه زمان���ی درک آنها مشکل ب���ه عبارت���ی متشابه تلقی  ب���ا آیات���ی از قرآن 
می ش���د، به توجیه وجود آیات متشابه در قرآن می پردازد. وی در نهایت 
می نویسد: »دین خدا تا انقراض عالم، دین اسالم است و ادیان سابقه 
ین اهل هر زمانی برای  گردیده است؛ بنابر با طلوع کوکب اسالم منسوخ 
رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی بایستی متوسل و متمسک به قرآن 
گردند و این تعلیمات به  شون���د و به سهم خ���ود از تعلیمات آن بهره مند 
موج���ب اختالف درجات دانش معلمین و مجتهدین و محیط عصری 
آنه���ا مختل���ف و متف���اوت می ش���ود؛ یعنی ممک���ن اس���ت در یک عصر 
یح و محکم باشد  واح���د، آیه ای از آیات قرآن���ی برای جمعی روشن و صر
و ب���رای قومی دیگر متشابه و مجمل ]باش���د[ ... همچنین ممکن است 
آی���ه ای در یک عصر و زمان برای م���ردم آن زمان متشابه به نظر بیاید و در 
عص���ر و زمان دیگ���ر جزو آیات محکمات به شمار آی���د؛ مانند آیه »و تری 

الجبال تحسبها جامدة« )ص91(.

بدی���ن ترتی���ب، وجود آی���ات متشابه در ق���رآن از نظر مرح���وم شهرستانی، 
ی است )ص92(. امری الزامی و ضرور

صادق تقوی: آیات متشابه تنها حروف مقطعه قرآن هستند
که  صادق تق���وی )1292- بعد از 1368ش( از نواندیشان دیگری است 
یژه نوعی اصالح گری  که به و آثار چندی درباره عرضه دیدگاه های خود 
یع���ت سنگلج���ی و خرقانی اس���ت نوشته است.  ب���ه سب���ک و سیاق شر
یانه���ا و سازمان های مذهب���ی سیاسی، صص 1051  )درب���اره وی ر.ک:  جر
- 1057(. از جمل���ه مسائ���ل مورد عالق���ه وی، بحث محک���م و متشابه و 
تفسی���ر آن بر اس���اس دیدگاه ه���ای خرقانی است. وی بر ای���ن باور است 
ک���ه ارائ���ه دیدگاه های غلط درباره این مفهوم چن���ان از مسیر خود خارج 
کردن  ک���ه سبب »افزون شدن اختالف���ات مسلمین، پشت  شده است 
ب���ه ق���رآن و رو آوردن به سوی اشخاص مختلف و آل���وده شدن اسالم به 
یت، تهران: 1332ش، ص  گردیده است«. )کشتی نجات بشر خراف���ات 
کتاب اثبات علم���ی وجود خدای و آخرت  59 ]همی���ن مطالب در پایان 

هم )تهران، 1355( چاپ شده است[(

ک���ه بتوان به ط���ور دقیق  آشفتگ���ی در عب���ارات تق���وی مان���ع از آن اس���ت 
که وی سعی  یاف���ت؛ اما آنچه ظاهر است ای���ن است  مقص���ود وی را در
که جمل���ه »والراسخون ف���ی العلم« در آی���ه محکم و  می کن���د این نظ���ر را 
یل  متشاب���ه عط���ف ب���ر »اهلل«  باشد؛ یعنی آن���ان هم همانن���د خداوند تأو
کن���د. این عمده مطلبی است که خرقانی  آی���ات متشابه را می دانند رد 
که خاقانی به این  کرده است. منهای ایرادات ادبی  کید  نیز روی آن تأ
که معتقد  کرده، سع���ی وی بر این است تا مقاب���ل سخنی  مطل���ب وارد 
اس���ت راسخ���ان در  علم ائم���ه هستند و در آن سوی برخ���ی آیات چنان 
که فق���ط خدا و ائم���ه می دانند و بس. دلی���ل آن هم این  متشاب���ه است 

یه، بخشی از قرآن برای مردم غیرقابل فهم می شود.  که در این نظر اس���ت 
که  کتاب���ی است  که »ق���رآن  ب���ه نظ���ر وی، عقی���ده این اف���راد ای���ن است 
کننده و هر آیه اش هفتاد بطن دارد و اصواًل به  گمراه  ظاهرش نع���وذ باهلل 
خ���ودی خود قابل استفاده نیست و مردم باید از قرآن روگردانده و چشم 
ک���ه به نام ائم���ه - علیهم  گفت���ار ضد و نقیضی  گ���وش خ���ود را متوجه  و 
السالم - نسبت داده ان���د نمایند. چون فعاًل دست ما به ائمه نمی رسد 
... ب���اب علم مسدود شده و ه���ر کس باید به گمان خودش عمل نماید 
ی ه���ا و مذهب تراشی ها  و روز ب���ه روز بر اختالفات مسلمان���ان و فرقه ساز
که غای���ب است ظاهر  گردد ت���ا امام دوازدهم )س���الم اهلل علیه(  اف���زوده 
گفته است،  شود«. )ص 69(. به عقیده وی، آنچه او درباره متشابهات 
سبب می شود تا »سد باب علم را می شکنیم، و قلم قرمز روی حجیت 
ک  ظ���ن می کشیم و ق���رآن را از هفتاد بطن غیر قابل فه���م و اختالف آور پا
یت است  ک���ه راهنمای بشر ساخت���ه و همان ی���ک معنای صحیح آن را 
کلید فهم قرآن را با قواع���د ساده و ثابت و صحیحی به  معرف���ی نموده و 

دست جویندگان حقیقت می دهیم«. )ص70(.

یژگی برای  یح معنای محکم و متشابه پرداخته، دو و وی سپ���س به تشر
کسی جز خ���دا، معنای آن را  آی���ات متشاب���ه معرفی می کند. یک���ی آنکه 
یل دارد،  که تأو یل دارد، یعنی مثل خواب  که تأو نمی داند و دیگری آن 
کلید رمز دارد.  که با ظاهر آن اصال منطبق نیس���ت، بلکه  معنای���ی دارد 
یژگی کدام آیات قرآنی متشابه خواهند بود؟  در این صورت و با این دو و
که  پاس���خ وی چیزی جز پاسخ خرقانی نیست. تقوی می نویسد: »حال 
خوانندگ���ان صف���ات آیات محکم و صف���ات آیات متشاب���ه را دانستند 
ک���ردن آن آیات با خود آنهاست. آیا جز ح���روف مقطعه قرآن یعنی  پی���دا 
که ب���ه صورت رمز بر سر بعضی سوره های  بیس���ت و  نه آیه از آیات قرآنی 
که از صفات محکمات دور  گرفته هی���ج آیه دیگری در قرآن هست  قرار 
ین باید یقین داشت که فقط بیست و نه آیه که بر سر بیست  باشد؟ بنابر
گرفته متشابه است و بس.« )ص 74(. و نه سوره از سوره های قرآن قرار 

ک���ه از ح���روف مقطعه  تق���وی ب���ا اش���اره به تفسیره���ای عجی���ب و غریبی 
کرده ان���د، اش���اره می کند که این دقیقا به ای���ن معناست که اینها متشابه 
ک���ه از طرف خداست  که مؤمن باشیم  اس���ت و راه درست همی���ن است 
و ب���س. اما تعمی���م متشابه به آیات دیگر سبب شده اس���ت تا »کار قرآن را 
ک���ه بگویند تمام ق���رآن ظّنی الدالل���ه و خیالی است،  ب���ه اینجا بکشانند 
متشابهش هم هفتاد بطن دارد، محکماتش هم هفتاد بطن«. )ص 77(.

ک���ه معتقد است مشکله بودن برخی  وی سپ���س همین دیدگاه خرقانی 
که آیات  کسانی  ک���رده و  از آی���ات، غیر از متشاب���ه بودن آنهاست، مطرح 
مشکله را متشابه دانسته اند، انکار می کند. با این حال به نظر وی »کلیه 
که قرآن را سرسری مطالعه می کنند مشکل است. هر  آیات برای مردمی 
کمتر به مشکالت قرآن ب���ر می خورد و کسانی که  ک���س بیشتر دقیق ش���ود 
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کلیه آی���ات برای آنها  تم���ام جوانب دقت و مطالع���ه را مراعات نمایند، 
آس���ان خواه���د بود. چون هم���ه آی���ات روی قواعد زبانی، ط���رز فهمیدن 
لغات���ش یکسان است، همه آنها محکم می باشند و مشکل بودن، دلیل 
محکم نب���ودن نیس���ت«. )ص 80 - 81(. تکی���ه وی روی آسان فهمی و 

هم فهم کردن قرآن، دقیق بر اساس همین طرز فکر است.

که  یردفتر است  گذر و ز کتابچ���ه تابشی از قرآن، درس ه���اى او در مسجد 
به عن���وان شمارۀ هفتم  سلسله درس ه���ای وی چاپ شده است. این 
رسال���ه نیز درباره مفهوم متشاب���ه در آیات قرآنی و فصلی از آن این عنوان 

که قرآن براى همه قابل فهم است. را دارد 

خالصی و آیات متشابه
خالص���ی تفسی���رى هم از قرآن می نوشت که جزئ���ی از آن با نام المعارف 
المحمدیه هدى و شفاء یا تفسیر قرآن به زبان فارسی )و در واقع مقدمه 
آن ب���ا عن���وان »مقدمه در حجیت قرآن«( در س���ال 1323 شمسی توسط 
کتاب درباره محک���م و متشابه بود؛  کان���ون اس���الم به چاپ رسید. ای���ن 
که نوعی سنخی���ت فکرى با خالصی  ى از افرادى  که بسی���ار موضوع���ی 
کتاب  کردند.  و ماج���راى اصالح طلب���ی در ای���ن دوره دارن���د آن را ط���رح 

یعت سنگلجی و مکتب قرآن وى باشد. یادشده باید ناظر به آثار شر

رساله در متشابهات قرآن
به ضمیمه

حدیث من فّسر القرآن
و حماسه علمی و عملی بر تمام علمای نوع بشر  

از ادیان قدیمه و جدیده

تألیف:

آقا سّید اسداهلل مجتهد میرسالمی الخارقانی

فی شهر صفر1353 هجرت مقدسه

یه مطبعه دانش ناصر

حماسۀ سیم قرآنی به تمام متدینین و همۀ افراد بشر
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هوالفتاح العلیم
 ُهو1

َّ
ُمها ِإال

َ
َغْیِب ال َیْعل

ْ
َو ِعْنَدُه َمفاِتُح ال

کز تمدن  در این قرن مشئوم چهاردهم هجری و بیستم میالدی از بوق مرا
یت، خاصه از نسوان، لوله  یت با اعتناق به حر مادی���ت و طبیعت و دهر
صماخ و غشاء طبلی، ح���س سامعه متدینین را به شّدت می خراشد و 

احساسات دینی را متضّجر می سازد. 

میَن َنذیرًا﴾  ]فرقان آیه 
َ
عال

ْ
ُفْرقاَن َعلی  َعْبِدِه ِلَیُکوَن ِلل

ْ
 ال

َ
ل ذي َنّزَ

َّ
﴿َتباَرَك ال

که فرق���ان حق و باطل را به بنده  )1([ متب���ارک و متقّدس است خدایی 
خ���ود فرست���اد - پیغمبر خاتم - ت���ا نذیر همه عوالم باش���د، یعنی انساِن 
انسان���ی بنده خ���دا و انسان حیوان���ی و بهیمی حّر اس���ت و آزاد. سکوت 
و نف���اق و تحّی���ر و بهت مسلمی���ن، اجانب و مخالفین اس���الم را فرصت 
غی���ن آنها در سیطره و قلمرو قرآنی، ع���وام مسلمین را به طرق 

ّ
ک���ه مبل داد 

ضالل���ت، مانند دعوی ابُن اللهی آقای���ان کشیشان مسیحی و شفاعت 
غیرمعق���ول و جزاف حضرت روح اهلل و دع���وی رّب اعالیی و نفس اهلل و 
کفر محض و بت پرستی است، از  که  ذات اهلل و غی���ب اهلل و نظائر اینه���ا 
گمراه  کرده،  ط���رف فَرق جدیده بابی ها و بهائی ها به اس���م دین دعوت 

نموده، به ضاللت و شقاق ابدی سوق می دهند.

و م���ا قب���اًل در رساله مقّدسه نبّوت خاّصه و ابدی���ت اسالم و هم در بعضی 
غی���ن ادیان قدیم���ه و جدیده 

ّ
ی، ه���ر دو دست���ه مبل جزوه ه���ای رد نص���ار

کرده، م���دت یک سال  ی دین���ی دعوت  را ب���ه حماسه شرف���ی و افتخار
گشته،  ضرب االج���ل ق���رار دادی���م. باالخ���ره م���دت یک س���ال منقض���ی 
غی���ن اظهار حیات دین���ی و شرفی نشد. ولی باز س���ّرًا مانند 

ّ
از ط���رف مبل

کت  بین���ان  و سّحاران، دام شید  فالگی���ران و طالع بین���ان و جادوگران و 

1 انعام، 59
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گهی به  گهی به تطمی���ع دنیای���ی الصفر و البی���ض، و  گست���رده،  کی���د  و 
طباب���ت و عالج رایگان، ع���وام الّناس را از پرستش وج���ود اقدس غیب 
ماوراءالطبیعه برگردانده، ب���ه ستایش بت محسوسی از افراد مخلوقات 

فانیه متبّدله سوق می دهند.

غین از سکوت و نفاق مسلمین استفاده کامل کرده و می کنند، 
ّ
گرچه مبل ا

لکن غافل اند از این که جامعه ایران اسالم است و همه طبقات مسلمین 
عموم���ًا هر یک وظایف اسالمی خ���ود عامل اند، و در ترویج دین ساعی و 
گرفتاری  گرچه به واسطه  جاهد اند و همگی با دشمنان اسالم دشمن؛ ا

و مشاغل غالبًا از این تبلیغات اجانب اّطالعی ندارند.

ک���ه مبدأ و معاد  نظ���ر به اینکه ق���رآن مجید در ش���رح دو رکن اصلی ادیان 
یرا که در قرآن مجید لفظ جالله  باشد، از همه کتب ادیان کامل تر است، ز
اهلل تقریبًا در دو هزار آیه ذکر شده، و هم معاد به لفظ قیامت و بعثت و حشر 
و نشر و یوم الجزاء و یوم الوقت المعلوم و غیرها، هزار آیه تقریبًا ذکر شده، 
و حال آنکه این دو رکن وثیق در تمام کتب ادیان قدیمه و جدیده، به قدر 
کید و تکرار نشده. و چون حق و باطل ادیان از یکدیگر تمیز  نصف قرآن تأ
داده نمی شود، مگ���ر به مقایسه و معارضه و مقابله نمودن اّدله دو دین با 
یکدیگ���ر و حماسه علم���ای ادیان، در همین نظریه، م���ا به صوت علن به 
غین در ممالک اسالمی از نصاری و بابّیه 

ّ
تمام دنیا اعالن می کنیم که مبل

ک���ه و هر چه باشد، از ابتدای س���ال 1313/1353  و بهائی���ه و غیر اینها هر 
غین وسائل حماسه علمی و 

ّ
ی���م که مبل هج���ری تا مّدت یک سال منتظر

عملی خودشان را از هر جهت در طهران حاضر نمایند و خودشان حاضر 
بوطه،  که طرفین در تح���ت اداره مر شون���د، اما حماسه علمی ای���ن است 
ی تشکی���ل داده، از علمای اعالم و سف���رای دول کاملة 

ّ
مجل���س کبی���ر مل

الوداد که ]در[ طهران حاضراند و چند نفر جریده نویس که بیانات طرفین 
را آموخت���ه، راجع به حقیقت خ���ود به طریق مختصر و مفید در آن محضر 
کبیر هم با کمال دّقت تمیز حق  اظهار می نماید و اعضای محترم محفل 

از باطل داده، بدون مالحظه، اظهار و توضیح خواهند داد.

که علمای ادیان عمومًا این َدیدن حق نمای مبّین واقع و  ولی افسوس 
کنون این  کنون عملی نک���رده، و از اول تأسیس دیانت تا نف���س االمر را تا
نحو تمیز حق از باطل را عملی نکرده، به موقع اجرا نگذاشته اند، جزاهم 

اهلل عن االدیان الحّقه. 

گشته  نگارن���ده اوراق به توفی���ق و تأئید الهام���ات ماوراءالطبیعه، موفق 
ی و شرف���ی قرآن مجی���د را در قرن  ای���ن حماس���ه علمی و عمل���ی افتخار
چهارده���م هجری به تمام ادیان قدیمه و جدیده بلکه به تمام افراد نوع 
بشر اعالن نماید که قرآن فاروق اعظم و حاّلل مسائل غامضه و قضایای 
کرده،  که همه را به سهولت حل و تسویه و تصفیه  معضل���ه ادیان است 
و عموم افراد بنی آدم را ب���ه صراط المستقیم توحید هدایت می کند. هر 
ک���س این جهات فضل قرآن ا انکار نمای���د، از سلسله موحدین درج و از 

علمای تمام دنیا تصدیق بخواهند. 

ک���ه طرفین حاضر شوند مقاب���ل یکدیگر و  ام���ا حماس���ه عملی این است 
گ���ر به این دو دعوت شرفی و افتخاری  ه���ر یک به دیگری نفرین نماید و ا
دینی و علمی و عملی حاضر نشوند، معلوم می شود که از شرافت دیانت 
و مق���ام علم و بره���ان و منطق خالی اند؛ و تا اثب���ات حقیقت خود نکنند 
که تبلیغ قبل از اثبات حقیقت، عین ضاللت و  یرا  حق تبلی���غ ندارند، ز
گمراهی و شقاوت است و اضالل و سوق عامه مردم به بت پرستی است.

کفر  یقی برای تمیز حق از باطل و شرک از  ک���ه هیچ طر کم است  عق���ل حا
کامل تر و  و بت پرست���ی از خداپرستی در ادیان موجوده در دنیا سهل تر و 
که به این عمل مقایسه و  یرا  وافی ت���ر از مباحثه علم���ی و عملی نیست، ز
موازن���ه و مواجه���ه و اظهار اّدله در محضر عقال و علمای نوع بشر سهل تر و 

زودتر و تمامتر حاصل می شود. 

گرفته خارج و در سلسله بت پرست ها  کس از علمای ادیان هرچه یاد  هر 
ِعُنون  ]بقره، 159[

َ
َعُنُهُم الاّل

ْ
َعُنُهُم اهلّلَُ َو َیل

ْ
و مشرکین به خدا مندرج است، َیل

تبصره 
یرا  منظور نگارنده منحصر ب���ه رد نصرانیت و بابیت و بهائیت نیست، ز
که اهل خبره می دانند سه هزار عقیده دینی در عالم هست. اقدام به رّد 
ر و اقدام به رّد بعضی ترجیح بالمرّجح است. بلکه 

ّ
هم���ه، محال و متعذ

نظر نگارنده مقصور است بر حفظ ناموس قرآن مجید و دفع اعتراضات 
الت  ی است، و نی���ز رّد استدال جاهالن���ه و افت���رای خصومت آمیز نص���ار
کرده ، نوع بشر را  یالت جزافیه جنون آمیز ه���ر دو را رد  بابّی���ه و بهائی���ه و تأو
که قرآن مجید محتوی  کوثر رحیق یگانه پرستی را  ب���ه سلسبیل توحید و 

است، بیان نمایم. 

گر ای���ن فرقه ها متعرض قرآن مجید نشوند، نگارنده ابدًا اسمی از آنها  و ا
نخواه���م برد و متعّرض آنها نخواهم شد. غرض این طوایف می خواهند 
دی���ن باط���ل و بت پرستی خودشان را در قلمرو ق���رآن مجید تبلیغ نموده 
که از توحید ق���رآن بهره منداند  منتش���ر نمایند. همه پیروان ق���رآن مجید 
کتاب اهلل  )8( خاص���ه نگارن���ده اوراق، باید در تبلیغ و نش���ر مندرجات 
المجی���د سعی وافی و جّد بلیغ نماید تا خار مغیالن شرک و بت پرستی 
که به حیله و ...2 نمای���ش داده و می دهند، از منهج  غی���ن خارج���ه را 

ّ
مبل

ک نماید. مستقیم توحید قرآن مجید پا

کن ت���ا رها شوی(  یل ش���وی و رها  کن ت���ا و یل  مثل���ی اس���ت مع���روف )و
وِلي 

ُ
ِقصاِص َحیاٌة یا أ

ْ
ُکْم ِف���ي ال

َ
ی »َو ل ی( نزن تا نخور )می زن���ی می  خور

غین برنیایند، 
ّ
گ���ر مسلمین درصدد تقاص از مبل باب « ]بقره، 179[ ا

ْ
ل

َ ْ
ال

مرده بی روح و جیفه اند و فاقد حیات دیانتی اند.  
االحقر اسداهلل الموسوی الخارقانی

کلمه ناخوانا. 2.  یک 
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کردی���م از قرآن او را نور قرار  ي)52([  ترجم���ه: ولکن آنچه به تو نازل  ]ش���ور
که را از بندگان ما بخواهی هدایت بکنی. دادیم هر 

َبَش���ِر﴾ ]المدثَر)31([  ترجمه: نیست 
ْ
 ِذْکرى  ِلل

َ
قول���ه ]تعالی:[  ﴿ما ِهَي ِإاّل

این آیات مگر ذکر خدا و توحید برای بشر.

می���َن﴾ ]القلم)52([  نیست قرآن به 
َ
عال

ْ
 ِذْکٌر ِلل

َ
قول���ه ]تعالی:[ ﴿َو ما ُهَو ِإاّل

جز ذکر ]برای[ عالمین.

ُمْؤِمنیَن َو ال 
ْ
ُق���ْرآِن ما ُهَو ِشف���اٌء َو َرْحَم���ٌة ِلل

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل قول���ه ]تعال���ی:[ ﴿َو ُنَن���ّزِ

 َخسارًا﴾ ]اس���راء)82([ ترجمه: و ن���ازل می فرمائیم از 
َ
اِلمی���َن ِإاّل

َ
ی���ُد الّظ َیز

یاده نمی کنید برای  که شف���ا و رحمت است برای مؤمنین و ز قرآن آنچه 
ظالمین مگر خسارت را.

ِکتاَب ِتْبیانًا ِلُکّلِ َشْي ٍء َو ُهدًى َو َرْحَمًة 
ْ
ْیَك ال

َ
نا َعل

ْ
ل  قوله ]تعال���ی:[ ﴿َو َنّزَ

که  کتاب را بر تو  ُمْسِلمیَن﴾ ]نحل)89([ ترجمه: نازل فرمودیم 
ْ
َو ُبْشرى  ِلل

بیان کننده هر شیء است و هدایت و رحمت و بشارت مسلمین است.

قیَن﴾ ]بقره)2([  ُمّتَ
ْ
ْیَب فیِه ُه���دًى ِلل ِکتاُب ال َر

ْ
قول���ه ]تعالی:[ ﴿ذِل���َك ال

یب���ی در او نیست و او هدای���ت است برای  کت���اب ش���ک و ر ترجم���ه: آن 
متقین و پرهیزکاران.

در متشابهات قرآن

 الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم
ین  علی محمد و آله الطاهر

ُفْرقاَن َعل���ی  َعْبِدِه ِلَیُکوَن 
ْ
 ال

َ
ل ذي َنّزَ

َّ
]اّول نب���وت:[ قوله تعال���ی ﴿َتباَرَك ال

که فرقان  میَن َنذیرا﴾ ]فرقان، 1[ مبارک و مقدس است آن خدایی 
َ
عال

ْ
ِلل

کرد بر بن���ده خود تا نذیر باشد برای عالمی���ان. قوله ]تعالی:[ ﴿َو  را ن���ازل 
ُموَن﴾ 

َ
اِس ال َیْعل ْکَثَر الّنَ

َ
���اِس َبشیرًا َو َنذیرًا َو لِکّنَ أ ًة ِللّنَ

َ
َکاّف  

َ
ناَك ِإاّل

ْ
ْرَسل

َ
م���ا أ

کافه و تم���ام ناس بشیر و نذیر  ]سب���أ )28([ ما ت���و را نفرستادیم مگر برای 
 اهلّلَِ 

ُ
���اُس ِإّنِي َرُسول َها الّنَ ّیُ

َ
کثر مردم نمی دانند. ﴿ُق���ْل یا أ باش���ی، و لکن ا

ْیُک���ْم َجمیعًا﴾ ]اع���راف آیه )158([  بگو ای انس���ان! من فرستاده خدا 
َ
ِإل

هستم به سوی تمام شماها. 

ی���ح است در نبوت عامه یا مطلق���ه ذات مقدس رسالت  ای���ن آیات صر
نسب���ت به جمیع افراد انسان، و هم نسبت ب���ه جمیع ازمنه آینده؛ برای 
که تقیید به زمانی نک���رده. پس از دو جهت اطالق دارد  اط���الق عبارت 
که  بلک���ه عمومی���ت دارد نسبت به هم���ه افراد انس���ان و هم���ه ازمنه ای 

انسان در او باشد.

می���َن﴾ ]انبی���اء )107([ 
َ
عال

ْ
 َرْحَم���ًة ِلل

َ
ن���اَك ِإاّل

ْ
ْرَسل

َ
قول���ه ]تعال���ی:[ ﴿ َو م���ا أ

مبعوث نفرمودیم تو را مگر رحمت محض برای تمام عالم ها.

که صفت  ای���ن آیات نّبوت عاّم���ه مطلقه است به طور رأف���ت و رحمت 
که این نبّی  خاص نبوی رحمت محض نوع بشر است. پس واضح شد 
که  رحم���ت حرف ضاللت و اغراء به جهل نباید بزن���د، بلکه الزم است 

حرف هدایت و سعادت و رأفت از خود به یادگار بگذارد.

ْبَصَر َفِلَنْفِسِه 
َ
ّبُِکْم َفَمْن أ  دوم قرآن - قوله تعالی: ﴿ َقْد جاَءُکْم َبصاِئُر ِمْن َر

ْیُک���ْم ِبَحفیٍظ﴾ ]انع���ام)104([ ترجمه: به 
َ
َنا َعل

َ
ْیها َو م���ا أ

َ
َو َم���ْن َعِم���َي َفَعل

که قرآن  راستی بصیرت قلبی و بینایی و چشم روشنی از طرف خداوند 
ک���رد منفعت خ���ودش است، هرکه  ک���ه بصیرت پیدا  که هر  باش���د آمد 
که از  گمراه ماند بر ض���رر خودش است، و من حافظ شم���ا نیستم  ک���ور و 

کنم.  ضاللت حفظ 

 
َ

ْنِزل
ُ
ذي أ

َّ
وَر ال َبُعوا الّنُ وُه َو َنَصُروُه َو اّتَ ُر ذیَن آَمُنوا ِبِه َو َع���ّزَ

َّ
قول���ه ]تعالی:[ ﴿ َفال

ُمْفِلُحوَن﴾ ]اع���راف )157([  ترجمه: پ���س آنهایی که 
ْ
ولِئ���َك ُه���ُم ال

ُ
َمَع���ُه أ

ایم���ان آوردند به پیغمبر و معاونت و نصرت کردند به او و متابعت کردند 
نوری را که قرآن باشد که به آن پیغمبر نازل فرموده ایم، اینها رستگاران اند.

نا﴾ ]التغابن)8([ ترجمه: پس ایمان 
ْ
ْنَزل

َ
ذي أ

َّ
وِر ال ﴿َفآِمُنوا ِباهلّلَِ َو َرُسوِلِه َو الّنُ

ید به خدا و پیغمبر خدا و آن نوری که قرآن باشد ما نازل فرموده ایم. بیاور

ناُه ُن���ورًا َنْهدي ِبِه َم���ْن َنشاُء ِم���ْن ِعباِدنا﴾ 
ْ
قول���ه ]تعال���ی:[ ﴿َو لِک���ْن َجَعل
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ک���ه متشابه بودن با اوص���اف و خصال مبارکه پیغمبر ؟ص؟ و قرآن تناقض 
که تعبیر  ی���را  ک���ه الیق نسبت به خ���دای رحیم نیست، ز واضح���ی دارد 
بوبی  که ذات اقدس ر متشاب���ه اغراء به جهل است، و سوق به ضاللت 
و مق���ام مقّدس رسالت و درجه رفیعه اعتصام قرآن منّزه اند از اینکه بشر 

یق جهالت دعوت نمایند. جاهل خلقی را به طر

ّمُ 
ُ
ِکتاَب ِمْنُه آی���اٌت ُمْحَکماٌت ُهّنَ أ

ْ
ْیَك ال

َ
 َعل

َ
ْن���َزل

َ
ذي أ

َّ
سی���م - آیه ﴿ُهَو ال

ِبُعوَن ما َتشاَبَه  ْیٌغ َفَیّتَ وِبِهْم َز
ُ
ذیَن ف���ي  ُقل

َّ
ا ال ّمَ

َ
َخُر  ُمَتشاِبهاٌت َفأ

ُ
ِکت���اِب َو أ

ْ
ال

اِسُخوَن ِفي   اهلّلَُ َو الّرَ
َ
���ُه ِإاّل

َ
ویل

ْ
ُم َتأ

َ
ویِلِه َو ما َیْعل

ْ
ِفْتَنِة َو اْبِتغ���اَء َتأ

ْ
ِمْن���ُه اْبِتغاَء ال

باِب﴾  ]سوره آل 
ْ
ل

َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
 أ

َ
ُر ِإاّل

َ
ّک

َّ
ّبِنا َو ما َیذ  ِمْن ِعْنِد َر

ٌ
ُکّل ا ِبِه  وَن آَمّنَ

ُ
ِم َیُقول

ْ
ِعل

ْ
ال

کتاب را )قرآن( بعضی  عمران )7([ ترجمه: خداوند نازل فرموده بر تو این 
که آنها اّم الکتاب ان���د و آیات دیگری  کت���اب آیات محکمه اس���ت  از آن 
یب و شکی از توحید  است که متشابه است، و اما آنهایی که در قلبشان ر
است، آنها پیرو و تابع متشابهات اند برای طلب فتنه و فساد و برای تأویل 
نم���ودن، و نمی داند تأویل متشابهات را مگ���ر خدا، و اما راسخون در علم 
توحی���د و دیانت می گویند ایم���ان آوردیم به آن کتاب نازل شده، همه آن 
بیت دهنده  کتاب، چه متشابهات و چه محکمات باشد از نزد خدای تر

ماست و متذکر نمی شود مگر صاحبان لب و عقل.

ک���ه مرکب است از موضوع و  کالم است  و محکم���ات قرآن لفظ مفید و 
کند بر موضوٌع له لفظ مثل  که داللت  محمول و نسبت و متعلقات آنها 
تمام آیات و جمله های کالمیه اسمیه و فعلیه، مثل: قل هو اهلل احد، اهلل 

الصمد، لم یلد و لم یولد، و سایر آیات از اول تا آخر.

که داللت بر موضوٌع له خود نکند،  متشابه���ات عبارت از الفاظی است 
که مراد از  ک���ه همه حروف تهّجی است. معلوم نیست  مانند فواتح سور 
بی  این حروف مثل ص صاد - اخت الضاد - یکی از حروف 28 گانه عر
است که مستلزم ترجیح بال مرجح است، یا مراد نهری است در بهشت یا 
زبان حبشی اسم باغ است، یا زبان نبطی اسم شطی، یا زبان حضرموتی 
یا زبان دیگ���ر، موضوٌع له لفظ معلوم نیست، نسبت به همه بشر متشابه 

کسی نمی داند. است، ولکن تأویل دارد و تأویل او را جز خدا 

 بعضی از متدینّین برجسته شامخ االلقاب قبل از تدّبر کامل گفته اند که 
کلمة اهلل. بنابر این جمله یقولون حال  و الراسخوان عطف است به واو بر 
اس���ت از معطوف و معطوٌف علیه هر دو معنی اینطور می  شود: می گویند 
کفر اول است. خدا و مؤمنین آمّنا به، یعنی ما ایمان آوردیم به خدا. این 

که  کّل من عند ربنا این مقاله ثانیه خدا و مؤمنین است  قوله ]تعالی:[: 
که خدا با مؤمنین  ی���اد می زنند، همه از نزد خدای ماست  دو ت���ا با هم فر

کفر ثانی است.  خدای دیگر پیدا می کنند. این 

گر والراسخون عطف باشد، مستلزم کفر مکّرر و مضاعف خواهد شد.  پس ا

پس والراسخون مبتداء ،یقولون خبر او است تا آخر. 

ْقَوُم﴾ ]اسراء)9([: این 
َ
تي  ِه���َي أ

َّ
قول���ه ]تعالی:[ ﴿إن هذا القرآن َیْهدي ِلل

یق متقن و محکم. قرآن آن هادی است به طر

ها﴾ ]محمد)24([: 
ُ
ْقفال

َ
وٍب أ

ُ
ْم َعلی  ُقل

َ
ُقْرآَن أ

ْ
ُروَن ال َفال َیَتَدّبَ

َ
قوله ]تعالی:[ ﴿أ

گمراهی زده اند. آیا تدّبر در قرآن نمی کنند یا بر قلوب آنها قفل ضاللت و 

ذیَن َیْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهم  ﴾ ]نساء )83([ ترجمه: 
َّ
َعِلَم���ُه ال

َ
قوله ]تعالی:[ ﴿ل

که استنباط از قرآن می کنند. کسانی  هر آینه می دانند قرآن را 

ْیُک���ْم ُنورًا ُمبینًا﴾ 
َ
نا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
ّبُِکْم َو أ قول���ه ]تعالی:[  ﴿َق���ْد جاَءُکْم ُبْرهاٌن ِم���ْن َر

]نساء)174([ ترجمه: راستی برهان از خدای شما آمد و نازل فرمودیم به 
ی را. سوی شما نور آشکار

]قرآن متشابه ندارد[
ک���ه پیغمبر ؟ص؟ مبع���وث بر کل بن���ی آدم اس���ت و بعثت او  واض���ح ش���د 
منحصر است به رحمت محض بودن و اوصاف قرآن، برهان است و نور 
و رحم���ت و شف���ا و شفاعت و انذار و هدایت و شفاء و بیان و تبیان و ذکر 
و روح و بصیرت و چشم روشنی و بصر الفؤاد مؤمن و صراط المستقیم. 

چه���ل و چهار اسم در خ���ود قرآن مذکور است. پیغمبر ب���ه آن اوصاف، و 
یرا  ک���الم متشابه باشد، ز که حاوی  ق���رآن به این اوص���اف، محال است 
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و حی���وان ناطق قطعًا تولی���دی است، ذکور و اناث و خنث���ی باید داشته 
گر نطق ندارند  ئکه باید هر سه صنف را داشته باشند و ا باشد. پس مال
گ���ر ناطق باشند، ولی  پ���س چگونه حام���ل وحی می شدند برای انبیا، و ا
حی���وان نباشند، البد نموی نخواهند داشت، و همیشه به یک هیئت و 
کوچ���ک نباید داشته باشند، بلکه همه باید به  قام���ت هستند و بزرگ و 
ی���اده داللت بر کوچکی و بزرگی آنها می کند.  ی���ک اندازه باشند. اخبار ز
که  بنابرای���ن نسب���ت میانه حیوان و ناطق اعم و اخ���ص مطلق نمی شود 

گفته اند، بلکه اعم و اخص من وجه خواهد بود.  اهل منطق 

پ���س ملک و جن و شیطان و جّنت و جهنم و صراط و میزان و فشار قبر و 
ین از اقطار به سمت زمین هیچیک از اینها جزء متشابهات  آم���دن نکیر
یل را هم جز خدا کسی نداند بلکه  یل داشته باش���د و تأو که تأو نیس���ت 
تم���ام اینها مفهوم���ًا و تص���ورًا معل���وم و متصورند، یعنی معن���ای لغوی و 
موض���وع له همه آنها معلوم اس���ت، لکن مصداق خارج���ی آنها تمامًا از 
ی���اد الزم دارد تا عاقل مدّب���ر بتواند  مصداق  ک���ه تدّبر ز مشک���الت است 

خارجی آنها را به دقت بفهمد و تعقل نماید.

از هم���ه الف���اظ مفرده ادی���ان خاّصه ق���رآن مجید مشکل ت���ر، لفظ جالله 
که دو هزار مرتبه در قرآن مجید ذکر شده به طور  کلمه اهلل است  مقدسه 

تکرار، و هم تصورًا و هم تصدیقًا مورد اشکال شده. 

کثر معلمین مدارس  کتشافات ا مادیین عموم���ًا هر دو را خاصه در قرن ا
یت و تعلیم مادّیت به اطفال  یج دهر که رسم���ًا ترو علمی���ه دول متمدنه 
می دهن���د، وجود مق���ّدس را منکرن���د، و معتقدین وجود آن نی���ز از تصّور 
یح فرموده  ُکن���ِه و از معرفت آن عاجزن���د، حتی افضل افراد بش���ر تصر ب���ه 
که در باب آن وجود  ک حق معرفتک و همه معتقدین تغییراتی  ماعرفنا

کرده اند مختلف است.  مقدس 

غرض با همه اختالفات نباید گفت کلمه اهلل در قرآن از متشابهات است 
ک���ه تأوی���ل دارد. تأویل او را جز خدا کسی نمی داند، و هکذا الفاظ دیگر از 
ملک و جن و صراط و میزان، غیر اینها، بلکه از مشکالت است که مفهومًا 

معلوم ولی مصداق هر کدام از جهتی اشکال و صعوبت فهم دارند.

که در قرآن متشابهات منحصر است به فواتح صور، ولی  پس معلوم شد 
که ق���رآن آسان است، یعنی  گفته شود  گر  مشک���الت خیلی دارد؛ پ���س ا
کس همه قرآن را  متشابه���ات غیر از فواتح س���ور ندارد، اما نه آنکه هم���ه 
که علماء فحول در فهم  کثیر است  کثیر در  بفهمد، بلکه مشکالت قرآن 
که تفسیر فرق مختلفه شاهد  ی دارند، چنان 

ّ
کل آنها با یکدیگر اختالف 

َیْکُفْر﴾ 
ْ
ُیْؤِم���ْن َو َمْن شاَء َفل

ْ
مدع���ی است. مثال قوله تعالی: ﴿َفَمْن شاَء َفل

َن  ]الکه���ف )29([ معتزلی ای���ن آیه را محکم می دانند و آی���ه ﴿َو ما َتشاُؤ
میَن﴾ ]التکویر)29([ را متشابه می داند، ولکن 

َ
عال

ْ
ْن َیش���اَء اهلّلَُ َرّبُ ال

َ
 أ

َ
ِإاّل

اشاعره برعکس آنها، آیه دوم را محکم و آیه اولی را متشابه می دانند.

یل را جز خ���دای تعالی هیچک���س نمی داند، حتی  ک���ه تأو مّتض���ح شد 
که  انبی���اء و رسل مکّرمه، مگر  به اع���الم و الهام و وحی الهی. در هر مورد 

هر قدر صالح باشد، اعالم می  فرماید. 

یالت از همه ف���رق اسالمی نسبت به  که تمام تأو و از اینج���ا متض���ح شد 
قرآن مجید، از جمله اوهام و تخّیالت نیش غولی و انیاب اغوال است. 
یح  یل او را به صر یل باشد، تأو که جزء متشابهات و محتاج به تأو هر آیه 
کسی نمی داند. پس از ن���زول این سوره ها  آی���ه مبارکه جز خدای تعال���ی 
کتب انبیای سلف تعبیر به حروف  چون خصال جدی���دی بود در تمام 
کت���اب از این حروف مّدت طول و بقای اسالم  تهّج���ی نبوده، لهذا اهل 
یالت این  را استنب���اط می کردند و از تکرار این ح���روف متحّیر بودند. تأو
یست و هفتاد  ح���روف را طالب بودند. مثاًل از الم هفت���اد و یک و المر دو
کین طالب  و ی���ک دوره اسالم را تعیین می نمودند. پ���س مرتابین و شّکا
یب  یل خالی از شایبه ر یل یا ارتکاب تأو یل اند؛ پس طلب تأو فتنه و تأو

و تردید نیست. اعاذنا اهلل.

تبصره 
اع���راب معاص���ر ذات اق���دس رسال���ت ؟ص؟ ب���ه شخ���ص پیغمب���ر ؟ص؟ و 
کاه���ن و شاعر و  ب���ه ق���رآن، نسبت ه���ای ب���د و دروغ خیلی دادن���د، مثل 
مجن���ون و اساطی���ر االّولین. و می گفتند درس خوان���ده از دیگری آموخته 
کالم  ���ه  ]ط���ور، 33[ بلکه می گفتند ج���زء اباطیل است و 

َ
ل ���وَن َتَقّوَ

ُ
ْم َیُقول

َ
أ

که عرب بودند،  یرا  فصیح نیس���ت؛ ولی نسبت متشابه بودن ندادند، ز
ک���ه متشابه غی���ر از فواتح س���ور نیست، باقی هم���ه محکمات  دانستن���د 
گفتن���دَ  َم���ْن ُیْحِي  اس���ت، چنانچ���ه قضی���ه مبع���ث و حش���ر اجس���اد را 
گر متشابه می  شد  گفتند. ا ِعظ���اَم َو ِهَي َرمیم  ]یس )78([  فهمیدند و 

ْ
ال

نمی فهمیدند و نمی گفتند.

]آیات مشکله آیات متشابه نیست[
ک���ه متشاب���ه در ق���رآن منحص���ر است ب���ه فواتح س���ور، ولی  واض���ح ش���د 
یاد دارد. جبر و تفویض، هدایت و ضاللت خدائی، و نفس  مشک���الت ز
کن فیکون، و قب���ض روح اشخاص  ین���ش و ایج���اد از عدم، و قضی���ه  آفر
که نفخ���ه اولی باشد، و نفخه ثانی بعثت از قبور،  انسان���ی، و نفخه موت 
و لف���ظ جّن���ت و نار و جهنم، بلکه لفظ جن و شیط���ان و ملک و صراط و 
می���زان روز قیامت و ه���ر یک از این الفاظ دالل���ت دارد بر معنای خاص 
یرا که مصادیق  خودش، لکن تّصور مصداق آنها خیلی مشکل است، ز
که انسان مأنوس باشد و کما هو حّقه بفهمد،  آنه���ا از امور عادی���ه نیست 
بلک���ه از ام���ور عجیبه ی���ا خارق عادت یا ن���ادر الوجود اس���ت. لذا پس از 
گف���ت و شنید و استعم���ال باز انس���ان نمی تواند درس���ت تّصور  ه���زاران 
ی  کتب سماوی است، بلکه ضرور یح همه  که صر ئکه  بکند، مثل مال
ادی���ان است، تا حال حقیقت او معل���وم نگشته آیا ملک مجرد است  یا 
گر دارند پس از افراد حیوان ناطق اند  م���ادی. حیات و نطق دارند یا نه. ا
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کرده باشند، یعنی ملتف���ت متشابهات شدند، قبل از  دوم آنک���ه فراموش 
آنکه تفسیر نمایند، نسیان حاصل شده، آیات متشابه بدون تفسیر ماند.

س���وم آنکه فهمیدند و خواستند تفسیر نماین���د، لکن ترسیدند و از ترس 
تفسیر متشابهات نفرمودند.

کس���ی از آنها سئوال نک���رد تا در جواب آنه���ا تفسیر نمایند،  چه���ارم آنکه 
کتب احادی���ث به استثن���ای عدۀ قلیل���ی همه جواب  چنانچ���ه اخب���ار 

سئوال سائلین است، و تفسیر آیات هم از آن قبیل است.
تی و القیدی که گفتن و نگفتن هر دو مثل هم است. پنجم از بابت بی مباال

یاد بشود. ششم آنکه برای امهال فّساق بود تا معصیت آنها ز
هفتم به اغراض نفسانی و بطالت باشد.

وجوه مذکوره باطل و لغو و مناقض با حقیقت نّبوت و دین و هدایت است. 

که نسیان آنها باشد،  که جهالت به آیات متشابه���ه و دوم  اّم���ا وجه اول 
کفر است. قول  ه���ر دو در احکام دی���ن و جهات مأموٌربه غلط و باط���ل و 

نسیان به نبی ؟ص؟ مورد خاص دیگری است نه در جهت مأمور به.

]حکم تقیه برای پیامبر ؟ص؟[
که تقی���ه باشد بالضروره تقیه ب���ذات اقدس رسالت ؟ص؟  ام���ا وجه سیم 
ح���رام و بالض���روره منهٌی عنه و ممن���وع بوده است. ق���ال اهلل تعالی: ﴿ یا 
ِبْع ما ُیوحی   ُمناِفقیَن ﴾،  ﴿َو اّتَ

ْ
ی���َن َو ال کاِفر

ْ
ِق اهلّلََ َو ال ُتِطِع ال ِب���ّيُ اّتَ َه���ا الّنَ ّیُ

َ
أ

ی اهلّلَِ َو 
َ
���ْل َعل

َ
���وَن َخبیرًا ﴾،  ﴿ َو َتَوّک

ُ
کاَن ِبما َتْعَمل ���َك ِإّنَ اهلّلََ  ّبِ ْی���َك ِم���ْن َر

َ
ِإل

َبْیِن في  َجْوِفِه﴾ ]احزاب)1، 
ْ
َکفی  ِباهلّلَِ َوکیاًل﴾،  ﴿ ما َجَعَل اهلّلَُ ِلَرُجٍل ِمْن َقل

کافر و منافق را مکن،  کرم! بپرهیز خدا را، اطاعت  4([  ترجم���ه: ای نبی ا
که از خدا به ت���و  وحی می رسد. خداوند بیناست  تبعی���ت بکن به آنچه 
کافی  ب���ه آن چ���ه عمل می کنید، و توّکل کن بر خ���دا و او از حیث وکالت 

است. خداوند برای یک مرد دو قلبی در باطن او قرار نداده. 

کاف���ر و منافق را  که متّق���ی اطاعت  اّول پیغمب���ر را ام���ر ب���ه تقوی فرم���وده 
کرده ب���ه پیروی وحی الهی با  نمی کن���د، تقّی���ه بر متّقی حرام است. و امر 
کفالت خدا  که خبیر به عمل شماها است، و امر به توّکل و  تهدید دینی 
در وکالت. بعد فرموده دو قلب، دو محّبت، دو عالقه در باطن یک مرد 
که اطاعات امر غیر خدا  را خدا قرار نداده، یعنی اطاعت امر خدا با تقّیه 
کثیره دیگر تقّیه بر  باش���د، برای احدی جعل نشده. به این آیات و آیات 

پیغمبر حرام است. 

که ائمه را معصوم و تالی مرتبه نبوت  اما تقیه ائمه ؟مهع؟ نزد فرقیه امامیه 
قائل ان���د هم بای���د حرام باشد، لک���ن در اخبار ضعیف جائ���ز است، و از 
ق آنها را هم معی���ن نکرده اند. تعارض اخبار 

ّ
اتفاقات م���وارد تقیه و متعل

که نص اس���ت در حرم���ت تقیه به  یف���ه  مج���وز ب���ر ائمه ؟مهع؟ ب���ا آیات شر
پیغمب���ر ؟ص؟ از غوامض عقاید دینی اس���ت؛ تدّبر و تفّکر دینی الزم است 

تا توجیه صحیح بنمایند.

َمْرنا ُمْتَرفیه���ا َفَفَسُقوا فیها َفَحّقَ 
َ
َیًة أ ْن ُنْهِلَك َقْر

َ
َرْدن���ا أ

َ
قول���ه تعالی: ﴿َو ِإذا أ

که آنها مأم���ور به فسق  علی���ه الق���ول﴾ ]اس���راء)16([ ظاهر آیه ای���ن است 
بودند، از متشابهات است. 

َفْحشاِء﴾ از محکمات است ]اعراف )28([
ْ
ُمُر ِبال

ْ
قوله تعالی: ﴿ِإّنَ اهلّلََ ال َیأ

قول���ه تعالی: ﴿َنُسوا اهلّلََ َفَنِسَیُهْم﴾ ]توبه)67([ ظاهر نسیان مخالف علم 
است، از متشابهات است

ي َو ال َیْنسی﴾ ]ط���ه 52[ از محکمات است در  ّبِ  َر
ُ

قول���ه تعالی: ﴿ال َیِضّل
قرآن.

ک[ ]قرآن تنها مال
اتف���اق مسلمی���ن، از محکم���ات و  اوای���ل دوره اصح���اب سع���ادت و 
کره نمی شد؛ پ���س از اختالف فرق بین تشیع و اعتزال و  متشابه���ات مذا
اشع���ری هر یک از فرق، آیات موافق مذه���ب و عقیده خودش را محکم 
گرفت؛  ک���م نزاع باال  کم  و عقی���ده مخالف خ���ودش را متشابه دانست و 
چنانچ���ه هر فرقه عالم و رئیس و خلیفه موافق عقیده  اش را به اسالمیت 
کرد و تفسیق نمود،  کرد، و مخالف عقیده خ���ودش را تکذیب  تمجی���د 
ب���دون آنکه اعم���ال هر دو دسته را به قرآن عرض���ه بدارند. به این جهت 
که فرق مختلفه  کتب  ن���زاع فرق اسالمی روز به روز شّدت یافته و با این 
کت���ب دیگران را  کتب خودش���ان را صحیح و  در دس���ت دارن���د هر یک 
یاد  کتاب هر فرق���ه مطالب مخالف ق���رآن ز باط���ل می دانن���د با آنک���ه در 

کتب نزاع مذاهب و فرق اسالمی شدیدتر خواهد شد.  است، و با این 

ط اع���ادی اس���الم خواهد بود ب���ر ممالک و 
ّ
نتیج���ه ای���ن اختالف���ات تسل

مشاهد مشّرف���ه اسالمی، چنانچه مشهود اس���ت، و عالجی جز رجوع به 
کرده، دوره  کرم؟ص؟ تأسی  قرآن مجید نیست؛ یعنی مسلمین به رسول ا
گ���ذارده، قرآن  گرفته، ق���دم به جای قدم پیغمبر  اس���الم را از اول بعث���ت 
که هس���ت، مسکوت عنه  را سرمش���ق قرار بدهند، غی���ر قرآن هرچه از هر 
کلیه عقاید و اصول را از قرآن بیاموزند. مانند اصحاب  بگذارن���د تا آنکه 

سعادت. غیر از این عالجی نیست.

چهارم فرض وجود آیات متشابهات در قرآن یک آیه یا صد آیه و بیشتر، 
گر ذات اقدس رسالت ؟ص؟ و یا یکی از ائمه  ب���ر فرض وجود متشابهات ا
یل و مراتب بطون آن  اثن���ی عشری نزد معتقدین خود شرح و تفسیر و تأو
آی���ه را بیان فرموده باشند، پس بع���د از آن متشابهی در قرآن نیست، و هر 
گر پیغمبر ؟ص؟  گفته؛ و ا که بگوید قرآن متشابه دارد، غلط و خالف واقع 
و ائم���ه هدی ؟مهع؟ آن متشابهات را تفسیر نفرموده باشند، در این فرض، 

تی است:  احتماال

یکی آنکه پیغمبر ؟ص؟ و ائمه هم مثل سایر علمای فرق مسلمین ملتفت 
نشده باشند و آیات متشابهه و محکمه را از یکدیگر تمیز نداده باشند. 
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کرده اند. جاعلین و واضعین برای ابطال اسالم جعل 

که یک یا چند آیه  هرک���س از مطلعین و دانایان، روایتی از معصوم دیده 
یلش این  ک���رده و فرموده اند ای���ن آیه متشابه اس���ت، و تأو از ق���رآن را نقل 
اس���ت، یا این آیه بطون دارد اقاًل در تمام قرآن و آثار اسالمی دو آیه از قول 
که دارای دو یا سه بطن باشد، آیه را  کرده باشند  معص���وم صحیحًا نقل 
کتاب  که در چه  کرده باشند، آن احادیث را نقل نمایند  با بطون او نقل 

کثیری ممنون می شوند. است. البته جمع 

کّشاف می گوید: ترتیب قرآن در مصحف بدین وجه  پنج���م جمع قرآن. 
ک���ه فعاًل در دست مسلمین است مطابق است به آنچه در لوح محفوظ 

که به امر خدا در تعلیم پیغمبر ترتیب داده شده است. است 

 و در مجم���ع البی���ان در ال���ض3 الخامس می گوید: ق���رآن در عهد پیغمبر 
که در دست است. و نقل می کند  جم���ع و تألیف شده به همین ترتیب 
از سی���د اج���ل مرتض���ی عل���م اله���دی ذوالمجدی���ن ابوالقاس���م علی بن 
الحسین الموسوی می گوید: سی���د در جواب مسائل طرابلسیات اینطور 
یس ش���ده از عصر خود  که قرآن حف���ظ و تدر گفت���ه و دلی���ل آورده اس���ت 
پیغمب���ر ؟ص؟ ت���ا حال، و جمعی از صحابه معین ش���ده بودند برای حفظ 

کذا.  . 3

ْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ ]اسراء )21([ تقّیه افراد 
ُ
ُکْم في  َرُسوِل اهلّلَِ أ

َ
به موجب آیه ﴿ول

کفار ب���ر آثار مقّدسه اسالم���ی محل حیرت و  مسلمی���ن در مقاب���ل تهاجم 
تعجب است. بس تقیه سه قسم شد:

یح آیات.  که حرام است به تصر  اّول تقیه پیغمبر؟ص؟ 
که باید به اّدله  دوم تقی���ه ائمه ؟مهع؟ بی دلیل و مشتبه المص���داق است 

شرعیه توجیه شود.
ک���ه هیچ دلیلی ندارد  سی���م تقیه عموم مسلمی���ن خاّصه بعضی از فرق 
که معل���ول جهالت و ضعف عقیده  مگ���ر نفاق عمومی، و راحت طلبی 

دینی است.

که توضی���ح متشابهات قرآن از اصول  ام���ا جواب وجه چهارم این است 
که باید پیغمبر ؟ص؟ و ن���واب او ابتداًء و ارتجااًل به  مؤسس���ه توحی���د است 
ْغ ما  ِ

ّ
فین برسانن���د و نباید منتظر سئ���وال احدی باشن���د. ﴿ َبل

ّ
هم���ه مکل

ْی���َك ﴾ ]مائده )67([،  ﴿ َفاْصَدْع ِبما ُتْؤَمُر ﴾ ]الحجر)94([ ﴿ اْدُع 
َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
أ

َحَسَنِة﴾ ]نحل)125([ اما وجود 
ْ
َمْوِعَظِة ال

ْ
ِحْکَم���ِة َو ال

ْ
ّبَِك ِبال ِإلی  َسبیِل َر

تی و بی قی���دی از وظایف مسرفین از اه���ل دنیا است نه  پنج���م بی مباال
ْنِذْر﴾ ]مدثر)1، 2([.  

َ
ّثُِر  ُقْم َفأ

َ
ُمّد

ْ
َها ال ّیُ

َ
وظیفه معصوم ؟ص؟. ﴿ یا أ

ام���ا جواب وجه ششم هدایت مهتدی���ان و قابلین هدایت، مقدم است بر 
ین  ر

ّ
که عمومیت دارد بر همه اف���راد بشر. امهال مبذ یرا  امهال فاسقی���ن، ز

اختصاص به یک عّده کمی دارد، اّولی عقاًل و شرعًا مقدم بر دومی است. 

ی 
ّ
کل ام���ا جواب وجه هفتم بخل و غرض و هوای نف���س از انبیاء ؟مهع؟ به 

کفر است.  منسلب است بلکه اسناد بخل به آن وجودات مقّدسه 

کالم اصطالحی  کالم ت���ام یعنی لفظ مفی���د و  گر در قرآن  حاص���ل آنک���ه ا
متشابه بود، به ذات اقدس رسالت واجب و الزم بل اوجب و الزم بود که 
کالم را  یل و بطون آن  آیات متشابه همه را بیان نماید، و بعد تفسیر و تأو
یل و شرح بطون از آن حضرت  هم بیان فرماید. و چون چنین تفسیر و تأو
گفته شده و بش���ود، همه بعد از رحلت  نق���ل نش���ده، و آنچه در این باب 
که سکوت همه  مقدسه بلکه بعد از قرنی و قرونی بوده، خود این قضیه 
کتب مسلمین از نسبت بیان متشابه به آن حضرت دلیل  قطعی است 
کالم مصطلح متشابه نبوده و نیست، ولکن مشکالت قرآن،  که در قرآن 

کثیر است چنانچه قباًل اشاره شد. کثیر در 

که قرآن آیات  کرده اند  ین بعضی اخبار احاد از ائمه نقل  بعضی از متأخر
یادتر، ولی  متشاب���ه دارد، و نیز آیات بط���ون عدیده دارد تا هفت بطن یا ز
آیات متشابه را بی���ان نکرده اند. و همچنین در شرح آیات ذوی البطون 

یعنی بطنها را بیان نکرده  اند. 

ه است، 
ّ
ه و مضل

ّ
این قبیل اخبار همگی اغراء به جهل بلکه از اقوال ضال

مناس���ب مقام مقدس هدای���ت حضرت رسال���ت ؟ص؟ و ائمه ؟ص؟ بلکه 
که  کلمات شیاطی���ن انسیه است  اوحدیی���ن از علما ه���م نیست. اینها 
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کردن  تاب���ع همان قرائ���ت جبرئیل بود و ای���ن جمع و قرائت ب���رای حفظ 
که هر دو، زمان خود پیغمبر؟ص؟ و به امر خدا و رسول و جبرئیل  ق���رآن بود 
در هم���ان عهد ه���م جمع شد، و ه���م قرائت اینها به جه���ت الفاظ قرآن 
که در عهد رسالت جم���ع و قرائت شد، اما از حیث معانی و  مجی���د بود 
ْینا َبیاَنه  ]قیامت: 19[، 

َ
اشکاالت باطنی معن���وی، آیه آخر فرمود ُثّمَ ِإّنَ َعل

پ���س بر م���ا حتم است بیان ق���رآن. پس جمع آی���ات نازل���ه و قرائت آنها و 
تفسیر و بیان آنها در حضور ذات اقدس رسالت؟ص؟ شده، نه بعد از آن. 

که در مّکه نازل شده.  یح آیات است  این امر صر

پس از این آیات مبارکه متضح شد:

یح آیات  اواًل اخت���الف در جم���ع ق���رآن در چه زمان ب���وده، بر خ���الف صر
است. به صراحت آیات در زمان پیغمبر؟ص؟ شده نهمین ترتیب.

ثانی���ًا قرائت و اخت���الف قراء سبعه و عش���ره و بیشتر، چن���دان امر مهمی 
نیست. پس باید مسلمین زحمت بکشند از آثار دوره اول و عهد نبوی، 
قرائت جبرئیل را تعیین کنند که پیغمبر؟ص؟ مأمور به همان قرائت بوده، 
ام���ا قرائت دیگر بعضی اختالف لهج���ه قبایل است مانند ادغام و فک 
ادغام در افعال مضاعف یا استنباط از علوم ادیبه است. عمده قرائت 

که باید تعیین بشود.  جبرئیل و پیغمبر؟ص؟ است 

قرآن و قرائت آن به حضرت رسول ؟ص؟ مثل عبداهلل بن مسعود و ابّی ابن 
که ق���رآن را برخورد پیغمبر خوانده و ختم می کردند، و  کع���ب و غیر آن دو 
اینها داللت دارد بر اینکه قرآن جمع شده بود. متفرق و متشّتت نبوده. 

کرد مثل حشویه و  و بع���د سید فرموده: به خالف مخالفین نبای���د اعتنا 
که آنها متمّسک شده به اخبار ضعیفه  یرا  یین شیعه، ز عده ای از اخبار
که به مثل این اخبار ظّنیه از امور معلومه مقطوع  الصحه  مظنون الصّحه 
نبای���د دست برداش���ت. و چون ق���رآن معجزه پیغمب���ر ؟ص؟ و مأخذ علوم 
شرعی���ه است و احک���ام دینیه و علم���ای مسلمین جّد بلی���غ داشته اند 
کلمات و اعراب و حرکات ب���ا عنایت صادقه و ضبط شدید،  در حف���ظ 
چگون���ه تغیی���ر و نقصان پی���دا می  کرد، و توف���ر دواعی مسلمی���ن بر حفظ 
کلّیات آیات قرآن ب���ه مراتب شدیدت���ر از دواعی مسلمین بر  جزئی���ات و 
کتب مصّنف���ه سیبویه و مزنی و فّراء و حف���ظ بالد و صیانت سایر  حف���ظ 
کسر  گ���ر به دیوان شاعری افزوده یا  یادتر بود. ا مصنف���ات علماء و شعرا ز
کت���اب و دیوان تغییر داده ش���ده، با آنکه تمام  کنن���د هم���ه می دانند آن 
مسلمی���ن از عهد سعادت، ذکور و اناث و اس���ود و ابیض از روی عقیده 
کاًل و جزءًا و  دین���ی و شفاعت اخ���روی اهتمام بلیغ دارند بر حفظ ق���رآن 
که قرآن  نام���وس دیانت خودش���ان را در حفظ ناموس خدا و پیغمبر ؟ص؟ 
باش���د می دانست���ه و می دانند. و چگون���ه عاقل احتمال تغیی���ر و تبدیل 

می دهد به اتکاء اخبار آحاد ظنّی الصدور و الّدالله. 

تنبیه 
کتاب حق آسمانی را ت���ورات و انجیل و  بعض���ی از متدینین ای���ران، سه 
یافته می  دانند و ای���ن عقیده برای افحام  ق���رآن هر سه را مح���ّرف و تغییر
که ما حّجت  کنند  که همه ملل بر خ���دا غلبه  و ال���زام خدا خوب است 
کیفر و سیاست بکنی، و قهرًا بساط محشر  نداشتیم تا ما را بر مخالف او 
خصوص بساط مالک و جحیم برچیده می شود، ان شاءاهلل هزار مرتبه.

تبصره 
ِبْع  ناُه َفاّتَ

ْ
ْینا َجْمَعُه َو ُقْرآَنُه، َفِإذا َقَرأ

َ
ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه، ِإّنَ َعل ﴿ ال ُتَحّرِ

ْینا َبیاَنُه ﴾ ]القیامه)16 - 19([ ترجمه: حرکت مده به قرآن 
َ
ُقْرآَنُه ، اُثّمَ ِإّنَ َعل

کردن به حفظ قرآن، به راستی و حقیقت  زبان خودت را به جهت عجله 
کردیم  که ما او را قرائت  جمع کردن و قرائت نمودن قرآن با ما است وقتی 
کن همان قرائت ما را. پس به راستی بیان قرآن بر ما حتم  تو هم متابعت 
ک���ه جبرئیل آی���ات را به پیغمب���ر ؟ص؟ می خواند پیغمبر؟ص؟  اس���ت. وقتی 
که مبادا از بین برود. در حین قرائت جبرئیل  عجله داشت بر حفظ قرآن 
ب���ا او قرائت می کرد، از این تحریک لس���ان و عجله نهی شد. پس از نزول 
این آیه هر وقت جبرئیل وح���ی می آورد و مشغول قرائت بود، پیغمبر؟ص؟ 
که خداوند  کت و متفکر بودند و به جهت اطمینان قلب پیغمبر؟ص؟  سا

فرمود جمع قرآن و خواندن قرآن با ما است. 

پ���س در عه���د خود پیغمبر؟ص؟ قرآن جمع و قرائ���ت شد و پیغمبر؟ص؟ هم 
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واج���ب اس���ت و آنچه پس از تدب���ر فهمید و گفت، تفسیر ب���ه رأی و حرام 
است. این تناقض مستند به حدیث مرقوم است.

که اوصاف خاصه  کثیره  بور تناق���ض واضح دارد با آیات  7. حدیث مز
کرده. قرآن را بیان 

ْیُکْم ُنورًا 
َ
نا ِإل

ْ
ْنَزل

َ
ّبُِکْم َو أ اُس َقْد جاَءُکْم ُبْرهاٌن ِمْن َر َها الّنَ ّیُ

َ
قوله تعالي: ﴿یا أ

ُمبینًا﴾ ]النساء)174([

ْبَصَر َفِلَنْفِسِه َو َمْن َعِمَي 
َ
ّبُِکْم َفَمْن أ قول���ه تعالي: ﴿ َقْد جاَءُکْم َبصاِئُر ِمْن َر

ْیها﴾ ]االنعام)104([
َ
َفَعل

نا﴾، ]التغابن)8( [ و 
ْ
ْنَزل

َ
ذي أ

َّ
وِر ال قول���ه تعالي: ﴿ َفآِمُنوا ِباهلّلَِ َو َرُسوِل���ِه َو الّنُ

ِکتاَب ِتْبیانًا ِلُکّلِ َشْي ٍء َو ُهدًى َو َرْحَمًة َو 
ْ
ْیَك ال

َ
ن���ا َعل

ْ
ل قول���ه تعالي: ﴿َو َنّزَ

ُمْسِلمیَن﴾ ]نحل )89([
ْ
ُبْشرى  ِلل

ي  ناُه ُنورًا َنْهدي ِبِه َمْن َنشاُء ِمْن ِعباِدنا﴾ ]شور
ْ
قوله تعالي: ﴿َو لِکْن َجَعل

])52(

پ���س بره���ان و بصیرت )و چشم روشن���ي( و نور و تبی���ان و توضیح اشیاء 
کشف الغطاء است. احادیث ضد  ب���ودن ذاتًا منافي با تفسیر به معن���ي 

قرآني ضعیف و مردود است.

کافه مردم  کت���اب هدای���ت نوع بش���ر و پیغمب���ر ؟ص؟ مبعوث ب���ر  8. ق���رآن 
بي ن���ازل شده بالضروره بای���د ترجمه بشود به  اس���ت، و چون به لفظ عر
کنن���د. و فهمیدن و عمل  فین بفهمند و عمل 

ّ
السن���ه دیگر تا تم���ام مکل

ک���ردن تفسی���ر است. پ���س تفسیر به معن���ي ترجمه واج���ب حتمي دیني 
است. روایت مخالف وجوب ترجمه، مردود است.

ی���ل و معني یکي اس���ت، و جمعي  گفت���ه: تفسیر و تأو ابوالعب���اس مب���رد 
یل تغایر  که ترجم���ه و تفسی���ر و تأو گفته ان���د مغایران���د؛ و ح���ق این است 
که قائل  مفهومي دارند و اتحاد مصداقی. در قرآن هر سه یکی است، هر 
ب���ه تغایر مصداقی آنه���ا باشد، ملزم است از قرآن دلی���ل و شاهد بیاورد. 
که ه���م ترجمه و ه���م تفسیر و  یعن���ی در تم���ام ق���رآن یک آیه پی���دا بکنند 
یل داشت���ه باشد مخالف یکدیگر. همچو آی���ه ای در قرآن مجید  ه���م تأو
کس���ی نمی  تواند مصداق هر سه را در یک آی���ه معین نماید. از  نیس���ت و 
که این حرفها تصدیق سابقین است به حسن ظن  اینجا معلوم می شود 

و اال مسبوق به فکر و تأمل نیست.

که  ک���رده از طرف خدا  که جبرئیل ب���ه پیغمبر؟ص؟ ابالغ  ثالث���ًا بیان ق���رآن 
کافیه  بی���ان قرآن ب���ر خدا حتم است. پ���س همان بیان جبرئی���ل حجت 
کردن  که در جمع  اس���ت، و الزم است تحصیل آن بیان. پس اختالفاتي 
کتب ذکر ش���ده، همگي  کردن ق���رآن در  ق���رآن و در قرائ���ت ق���رآن و بی���ان 
که هر سه در عه���د سعادت و حضور  یح این آی���ات است  برخ���الف صر
ذات اق���دس رسالت ؟ص؟ شده، اق���وال مخالف ظني و ضعیف است و 

نباید در قبال قطعیات دیني مورد توجه بشود.

ای���ن آیات مکّی���ه است. مجمالت آی���ات مکّیه را در س���ور مدینه بیان و 
ی.

ّ
کما رأیتموني ُاصل تفسیر فرموده یا در سنت محکمه مانند صلوا 

ماه محرم 1353 / 1313 
االحقر اسداهلل الموسوي المیرسالمي الخاقاني 
وحه ین العابدین - قدس اهلل ر یعتمدار آقاسید ز ابن غفر ان ماب شر

نقد حدیث من فسر القرآن برأیه...
سئوال: حدیث من فسر القرآن برأیه فلیتبّوء مقعده من النار، تفسیر قرآن 

به رأي خود باطل و مستحق جهنم است.

جواب: 
ین نقل  1. ای���ن حدی���ث به ای���ن ترتیب ضعی���ف اس���ت. اعاظ���م مفسر

نکرده اند به واسطه ضعف سند آن.

2. عب���ارت حدیث عام است ب���ه واسطه لفظ من شام���ل مي شود همه 
انسان را حتي پیغمبر ؟ص؟ و ائمه ؟مهع؟ در نزد معتقدین آنها.

ین مسلمین  گ���ر معص���وم را عقاًل استثن���اء بکنیم شامل هم���ه مفسر 3. ا
که همه آنها اهل جهنم اند، به جه���ت آنکه همه تفسیر به رأي  مي ش���ود 
ین بعد  گرچه در بعض���ي از آیات باشد. به این جه���ت مفسر کرده ان���د، ا
کرده خودش  ي رد 

ّ
کل کرده اند، بلکه ق���ول او را به  ین قبل ایراد  ب���ه مسفر

کرده  ین قب���ل از روي اخبار معصوم تفسیر  گر مفسر گفته. ا قول ت���ازه ای 
کفر است. کبائر بلکه به حد  باشند، رد قول معصوم از 

ین مسلمین دلیل است بر اینک���ه همه تفسیر به رأي  4. اخت���الف مفسر
گرنه اختالف معني ندارد. کرده اند و 

ب���ي و فارسي و ترک���ي و غیره هن���وز جماعتي   5. ب���ا ای���ن هم���ه تفاسیر عر
گ���ر ای���ن تفاسیر هم نب���ود همه  مي گوین���د ق���رآن را نمي ش���ود فهیم���د، و ا

کرد مي گفتند قرآن نفهمیدني است، باید اعتراف 

ها﴾ ]محمد )24([ قرآن امر 
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کرد چیزي  کس تدّبر  کرده، البته هر  ب���ه تدّبر فرموده، ترك تدّبر را سرزنش 
گر بی���ان کند تفسیر به رأي  از ق���رآن مي فهم���د، و همان معلوم خودش را ا
که تدبر  مي ش���ود، و تفسیر ب���ه رأي جهنمی است. حاصل ای���ن می شود 


