
 ٩٣  ١١٤ـ٩٣ ، از صفحه، پاییز و زمستان١٣٨٩ ـ٢شماره  مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال چهل و سوم،

 

 
 
 

  در پیدایش و رفع آن»مجاز« در روایات و کارکرد» تشابه«
 

 ٢1نرجس توکلی محمدی ،*١زادهعبدالهادی فقهی
 کارشناسي ارشد دانشگاه تهران٢ استادیار دانشگاه تهران،١

 ) ٢٥/١١/٨٩ :يریخ پذیرش نهایـ تا ١/٩/٨٩ :تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
اقتضای م است که در ، امری مسلّ)ع(صومان و روایات معوقوع تشابه در آیات قرآنی

در های فراوانی را  بحث، تشابه آیات، از دیربازموضوع. ریشه دارد زبانالفاظ و عربیت 
ی وجودی  اما تشابه روایات، ویژگی و فلسفه؛به خود اختصاص داده استعلوم قرآنی 

ی  اساس ادلّهکه بر؛ حال آنقرار نگرفته است چندان مورد توجه ،آن در دانش حدیث
عالوه بر این، .  استقطعی ،به محکم و متشابه) ع( انقسام روایات معصومانروایی،
ای از روایات در دستهراهکارهای فهم صحیح آنها نیز  متشابهات روایی و  وجودی فلسفه

 با میزان که هستندمی نسبی یها مف»متشابه«و » محکم «بر این اساس، .مطرح شده است
به تفاوت سطح  ،ی وجود تشابه در روایاتفلسفه. نسبت مستقیمی دارند ،ادافرو جهل علم 
گردد که در این می باز)ع(معصومانبودن کالم ، اقتضای الفاظ و افصح و ابلغمخاطبان فهم

حائز اهمیت ویژه ابزار بیان معانی، ترین  ی مهمبه مثابهدر ایجاد تشابه، میان، نقش مجاز 
ها،  به دلیل اشتراکات معنایی با تشابه و نسبیت مفهوم آناز سوی دیگر، مجاز .است

 .روایات دارداز کارکردی مؤثر در محو و رفع تشابه 
 

 .)ع(اقتضای الفاظ، بالغت معصومان، تأویلمجاز، متشابه، تشابه، روایات   هاکلید واژه
 

 لهأطرح مس
ول و پذیرفته شده  موضوعی مقب،عمران آلی سوره ٧ ي  به استناد آیه،تشابه در آیات

ای را به این  مباحث گسترده، در علوم قرآنی و تفسیر،که علمای اسالمیاست؛ چنان
اند و مجاز را یکی از  در تبیین معنای تشابه، فراوان بحث کرده وموضوع اختصاص داده

 ،؛ خرمشاهی٣١ـ٣٠علوم قرآن،  معرفت، آموزش :ـ نک( اندوقوع تشابه برشمردهدالیل 
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 چندان مورد توجه ،با این همه، وقوع تشابه در روایات). ٢٦٠ـ٢٥٨ سعیدی ؛٧٣٧ـ٧٣٦
الحدیث، تنها به اجمال به بیان مفهوم حدیث محکم، متشابه ةقرار نگرفته است و در درای

از سوی . )٣٤٢ـ٣٤١ ،؛ عتر٧٣، چی ؛ شانه١/٢٨٤ ،مامقانی: ـ نک( اند و مُؤَوَّل پرداخته
، با تأیید علمای حدیثکه  چنانم و مقبول است؛مری مسلّوقوع مجاز در روایات، ا ،دیگر

حمل بعضی از روایات بر معانی مجازی، آن را راهی برای فهم معنای صحیح و رفع 
 ،قرضاوی؛ ٥٨ ،؛ طحّان١٢٤ ،ثانیشهید: ـ نک( اندها دانسته از آن و اجمالتعارض
از شرح روایات، به در مواضعی  ،صاحبان جوامع رواییو ) ١٠٦ـ١٠١ ،؛ معارف١٩٠ـ١٧٥

 :ـ برای نمونه نک( اندها و تبیین مفاد صحیح هر کدام توجّه دادهوقوع مجاز در آن
؛ ٣١٤ـ٣١٣ ،، امالی؛ صدوق١٩٧ـ١٩٦ ،؛ ابن قتیبه٧/١٤٤ ،؛ مسلم١٢٢ـ٧/١٢١ ،بخاری
، ؛ مجلسی١/٤٢٤ ،؛ فیض٢ـ٢/٦؛ سیّدمرتضی، ٣٥٨ ،؛ جرجانی١٤٧ـ١٤٦ ،، تصحیحمفید
در و جواز حمل روایات بر معانی مجازی ه روایات متشابه و محکم اشاره ب). ٢٧/٩٠
است، اما  روایاتو مجاز در ی توجه به بحث تشابه دهنده الحدیث، گرچه نشانةداری

ی وقوع تشابه در روایات، ویژگی ، فلسفهآن قرآنی و روایی بیان مبانی به ،علمای حدیث
دلیل ی مهمترین  با مجاز به مثابهتشابهاط  و ارتبهامتشابهات روایی، راهکارهای فهم آن

که اشتمال روایات بر اند؛ حال آنای نکرده اشاره، رفع تشابه روایاتکارراه و  آنایجاد
) ع( به صراحت در روایتی از حضرت امام رضا،متشابهات و انقسام آنها به محکم و متشابه

 بر مبنای ، این رو، در این مقالهاز. استشدهبیان ) ع( در روایات اهل بیتآنذکر و مبانی 
، به بیان  اسالمی و با استناد به آراء دانشمندانعمران و روایت مذکور ی آل  سوره٧ ی آیه

ی  به منزله،پردازیم و ارتباط آن را با مجاز های آن می ابه در روایات و ویژگیمفهوم تش
 .کنیم میتبیین ،مهمترین دلیل وقوع تشابه در روایات

 
 مجاز   وشناسی تشابهامعنـ ١
 تشابهـ ١ـ١

 ی  سوره٧ی آیه. است دهشمطرح   بر مبنای تشابه آیات قرآن،بحث تشابه روایات
 مِنْهُ﴿ :استی محکم و متشابه خبر دادهعمران، از انقسام آیات قرآن به دو دسته آل

 ازبر اساس روایتی . )٧عمران آل( ﴾مُتَشَابِهَاتٌ أُخَرُ وَ الْکِتَابِ أُمُّ هُنَّ محُّْکَمَاتٌ ءَایَاتٌ
 ی محکمات ونیز همانند قرآن، دربردارنده) ع(، احادیث معصومان)ع(حضرت امام رضا
 ... صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ  مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَى مُحْکَمِهِ هُدِيَ إِلى« :متشابهات است
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إِلَى هِ الْقُرْآنِ وَ مُحْکَماً کَمُحْکَمِ الْقُرْآنِ فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً کَمُتَشَابِ
کسی که متشابه قرآن را بر محکم  ؛مُحْکَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْکَمِهَا فَتَضِلُّوا

تشابه وجود در روایات ما، محکم و م... یابد؛ آن عرضه کند، به صراط مستقیم هدایت می
 پس متشابهات روایات را بر ؛که قرآن نیز دارای محکم و متشابه استدارد؛ چنان

 بپرهیزید ،مات بدون عرضه بر محک،کارگیری متشابهاتمحکمات آن عرضه کنید و از به
 ).١/٢٩٠ صدوق، عیون( »که گمراه خواهید شد

 ، ارکان تشابه را»أویلت«و » متشابهات«، »محکمات«ی ی مذکور، سه واژه آیهبر اساس
 :پردازیممی هاآنشدن مفهوم تشابه، به بررسی  روشنبرایدهند که شکل می

اسم  ،)٢٤٨ ،راغب( »منع جهت اصالح«در اصل به معنای ، »مَکَحَ«از ریشه » مُحکَم«
ای چه به لحاظ لفظ و چه به شبههچه هیچیعنی آن» محکم«و است » إفعال«مفعول باب 
محکم آن است که هیچ «: انددر تعریف محکم گفته). ٢٥١ ،همو(  آن راه نداردلحاظ معنا در

البحرین نیز به  در مجمع» محکم«. )١٢/١٤١ ،منظورابن (»اختالف و آشفتگی در آن راه ندارد
: اندگروهی نیز گفته). ٦/٤٣طریحی : نکـ ( معنای استوار و محفوظ از خطا بیان شده است

کند و  که فساد در آن رخنه نمینهفته است این معنا ،»حکم« مشتقات ماده ی در همه
 از که ؛)٣/٢٠ طباطبایی، المیزان :ـ نک( »سازدپاره و امر آن را مختل نمیچیزی آن را پاره

 ؛گویندمی» محکم«نگیرد را  فهمی قرار ناپذیری که مورد کجرو، هر سخن رسا و شبههاین
 ).٢٣٤ ،علوم قرآنی، رفتمع :ـ نک( ناپذیریعنی مستحکم و خلل

رو فساد در آن راه ندارد و محکم آن است که به هیچ: توان گفت می،بر این اساس
 .هرچه موصوف به این وصف شود، از هرگونه اشکال و نقص مبرا است

یافتن دو شیء به ی و شباهتندر لغت به معنای همان د،»شبه«از ریشه » مُتَشابِه«
 .)٦/٤٣ ،؛ طریحی١٣/٥٠٣ ،منظورابن: نکـ ( است» علتفا«اسم فاعل باب یکدیگر، 

به خلط دو چیزی که در اصل با یکدیگر متفاوتند اما مشابهت و همانندی نیز » إشتباه«
 ).٥٠٥ـ١٣/٥٠٣ ،منظور ابن:ـ نک( شودزیادی با یکدیگر دارند، اطالق می

همانندی ، تشابه به معنای همانندی میان دو امر است که گاه این این اساسبر 
ماند و درنتیجه فرد نتواند حقیقت  ها از نظر پوشیدهشود تفاوت و اختالف آنسبب می

 »معانی«برای بیان همانندی ،  برای الفاظاین مفهومکاربرد  .دو را دریابدهریک از آن 
در این حالت، به دلیل فقدان قرینه در داللت بر معنای مقصود، چند معنا . استها آن

وجود  که در صورتماند شود و معنای مورد نظر متکلم، پوشیده میر میتصوّبرای لفظ م
 .شود، تشابه معنا برطرف و معنای اصلی آشکار میقرینه
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، )١١/٣٤، ١١/٣٢ منظورابن :ـ نک( به معنای رجوع و بازگشت ،»أول«از ریشه » تأویل«
ذکر کرده » ت به اصلبازگش« را به معنای تأویل راغب اصفهانی .است» تفعیل«مصدر باب 

 ).٩٩ ، راغب:ـ نک( »ه غایت و هدف مراد از آنبازگرداندن شیء ب «یعنی تأویلاز این رو، . است
است؛ » ت به اصل و حقیقتِ مورد نظربازگش«، تأویل عام  معنای اصلی وبنابراین،

در قرآن، » تأویل«ی  در ذکر معانی و کاربردهای واژه،التحقیقکه مصطفوی در چنان
، تأویل کاربردهای ی است و در همه را آورده» بازگشت، غایت و مقصود اصلی«عنای م
 ).١٧٦ـ١/١٧٥ ، مصطفوی:ـ نک( داندرا نهفته می» بازگشت به حقیقت و منظور اصلی«

، راه فهم )ع( از امام رضاگفتهپیشعمران و روایت  آلی  سوره٧ ی بر مبنای آیه
» تأویل «آن،، ارجاع آنها به محکمات است که به ـ  اعم از قرآنی و روایی  ـمتشابهات

نامیده شدن محکمات در » الکتابمّأُ«که عالمه طباطبایی بر اساس  چنان؛دگوینمی
 فهم متشابهات را کار در این زمینه، راه)ع(بیتعمران و روایات اهل آلی  سوره٧ ی آیه

 غیرقابل فهم بودن ی  شبهه،)ع(داند و بر مبنای روایت امام رضاارجاع به محکمات می
 ).٢٨ـ٣١ ،قرآن در اسالم، طباطبایی :ـ نک( کندرا ردّ میمتشابهات 

به  که روندبه شمار میدر علم حدیث، اصطالحاتی مربوط به متن » متشابه«و » محکم«
» تأویل« الحدیث،ةکه در درای آنتوجه قابلی شوند؛ نکتهالحدیث مطرح میةدر درایاجمال   نحو
» لوَّؤَمُ« و تحت عنوان حدیث مستقلصورت به ه لکب ،»متشابه«و » محکم«در ارتباط با نه 

  .شودمطرح می
 که دارای معنای راجح است و مراد آن از دانندمی را لفظی »محکم«، علمای شیعه

 ).١/٢٨٤، مامقانی :ـ نک( که نیاز به قرینه داشته باشد بدون این؛شودظاهر آن فهمیده می
 مدیر :ـ نک( است  را حدیث مقبولی که معارض نداشته باشد ذکر کرده»محکم«ی چشانه
که اند؛ چنان کردهبیانرا به همین معنا » محکم«منابع اهل سنت نیز ). ٧٣، چیشانه

داند  میرا روایاتی » الحدیثمحکم« به نقل از حاکم نیشابوری، ،النقدمنهجنورالدین عتر در 
 ).٣٤٢ـ٣٤١ ، عتر:ـ نک( شته باشدها وجود ندابرای آنکه به هیچ نحو معارضی 

 از ظاهر الفاظ است و معنای آن روشن و واضح که حدیثی است »محکم«این، بربنا
 .توان به مراد گوینده دست یافتآن و بدون نیاز به قرینه، می

 داند که معنای آن غیر راجح است و به قرینهرا حدیثی می» متشابه«مامقانی مراد از 
چی متشابه حدیثی است که در از نظر شانه .)١/٢٨٤ ،مامقانی: نکـ ( شودشناخته می

مشترک «، »حقیقت و مجاز«معنای آن دو احتمال مساوی داده شود که به یک اعتبار، به 
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ناسخ و «و » البیانلحقه مبین فی نفسه و ما«، »عام و خاص«، »مطلق و مقید«، »و منقول
 ).٧٣ ،چی مدیر شانه:ـ کن( شودتقسیم می» منسوخ

 مراد از متشابه، حدیثی است که الفاظ آن در القای معنا صریح نیست ،بر این اساس
 .و کشف مراد از آن نیاز به قرینه دارد

که در تعریف  اما با توجه به این؛ای نشده است به این اصطالح اشاره،سنتدر کتب اهل
، به قرار داردی مقابل محکم چه نقطه از آنتوانمحکم با علمای شیعه اشتراک دارند، می

یا » الحدیثفلِختَمُ «،سنتالحدیث اهلةدر درای. بردآنان پیدر دیدگاه » متشابه«مفهوم 
شود که ظاهر  به روایت مقبولی اطالق می،»الحدیثمحکم«در مقابل » الحدیثلشکِمُ«

 ،روایتکه آن شود  می تعارض سببهمینمعنای آن در تعارض با روایات صحیح است که 
به روایاتی اطالق » الحدیثمشکل«و » الحدیثمختلف«بر این اساس،  .شودانگاشته  باطل
 اما این تعارض، به طرق گوناگون قابل ؛ها در ظاهر متعارض استشود که معانی آنمی

 شود می گفته» حدیثال تأویل«ها به رفع تعارض میان این روایات و جمع آن. رفع است
 ،؛ سیوطی٢٨٦ـ٢٨٣ ،؛ عجاج٥٨ـ٥٦ ،؛ طحان٣٤٠ـ٣٣٧ ،؛ عتر١٧٩ـ١٧٨، صالح ابن:ـ نک(

که متعارض مختلف و از طریق جمع بین روایات  ).١١٠ـ١٠٩ ،؛ صبحی صالح٤١٩ـ٤١٦
های مشخصی که  قواعد و روشبر مبنای ،گویند، معنای روایتمی» عالج الحدیث«آن را 

 حمل ،ها یکی از این روش کهشودشده، شناخته میالحدیث به تفصیل بیان ةدر کتب درای
  ).٥٨ ،؛ طحان١٢٦ـ١٢٤ ،ثانی  شهید:ـ نک( روایت بر معنای مجازی است

» متشابه« با معنای سنت اهلالحدیثةدر درای» الحدیثمختلف«ی معنای با مقایسه
 به دود که هر آی میبه دستاند، یکسان بودن این مفاهیم که علمای شیعه مطرح کرده

ها مبهم است و از طریق قرائن و دالیل خارجی شود که معنای آنروایاتی اطالق می
 . حمل روایت بر معنای مجازی است، یکی از این قرائنوشوند میفهمیده 

روایتی است که معنای آن، به دالیل عقلی و نقلی، برخالف » متشابه«بر این اساس، 
 :ـ نک( اندنامیده» مؤوَّل«ن روایتی را دانشمندان حدیث، چنی؛ شودظاهر حمل می

توان معنای  نمی،؛ توضیح آن که در برخی احادیث)٧٤ ،چی؛ مدیر شانه١/٣١٦ ،مامقانی
 خالف ظاهر حدیث ،ی قطعی وجود دارد که مراد گویندهظاهری را پذیرفت و قرینه

رف متشرعان تواند آیات قرآن، روایات دیگر، دلیل عقلی قطعی یا عاین قرینه می. است
 به اجمال یا با الفاظ مجازی، کنایی ، به جهت برخی مصالح،گاهی نیز یک حدیث. باشد

 توان به سادگی ردّاز نظر دانشمندان حدیث، این روایات را نمی. است صادر شده... و
 ،تأویلای که این  به گونه؛ها پرداخت آنتأویل باید به ، بلکه در صورت امکان؛کرد

 ).٣٣٧،  عابدی:ـ نک( ا اجماع نباشدمخالف شرع ی
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گرداندن از نیز اصطالحی در علوم حدیث است که مراد از آن، روی» الحدیثتأویل«
 در بحث از کهچنانعالوه بر این، .  به معنایی غیرظاهر است،معنای ظاهری حدیث

. شودخوانده می» الحدیثتأویل «،گفتیم، رفع تعارض از روایات» الحدیثمختلف«
 در مورد فهم غرض اصلی حدیث از طریق نقل الفاظ غریب و ،چنین این اصطالح هم

شرح حدیث با از الحدیث، شرح آن نیز به کاررفته است که بر این اساس، در کتب غریب
 ).٣٣٧ ، عابدی:ـ نک( اندیادکرده» یثالحدتأویل«عنوان 

ی روایات صورت عملیاتی است که برای فهم معنا» تأویل«، مراد از بر این اساس
که برای رفع تعارض و اختالف یا فهم معنای الفاظ غریب باشد؛ اما  از این اعمّ؛گیرد می
روایت  بر مبنای ، به معنای فهم روایات متشابهتأویل مورد نظر ماست،  در اینجاچهآن

راد از  م.گیردرا در بر می» لوَّؤَمُ«یا » متشابه«است که بر این اساس، روایات ) ع(امام رضا
متشابه نیز روایاتی است که فهم صحیح معنای آنها وابسته به وجود قرینه و ارجاع به 

 و در گردد  فهم می، بدون قرینه، روایتی است که معنای آن،محکمات است و محکم
 .ناپذیر است داللت بر معنا، رسا و شبهه

 
 مجاز ـ٢ـ١
 و در لغت به معنای عبورکردن میمی مصدر» مَفعَل«، بر وزن »وزج«ی از ریشه» مجاز«

به » هتجوّز فی کالمِ«بر همین اساس، ). ٥/٢٢٦، منظور؛ ابن٦/١٥٤، لیلخ: نکـ ( است
 به معنای طریقه، روش و ،مجاز در تعریف دیگر. گفتن بر سبیل مجاز استمعنای سخن

 ).٥/٣٢٩، منظورابن: نکـ ( به کاررفته استنیز وسیله 
ی  وضعی، همراه با قرینه اصولیان، کاربرد لفظ در معنای غیرمجاز در اصطالح ادیبان و 

 ،٣٩٥،  جرجانی:ـ نک( مانعه و عالقه و مناسبت میان معنای حقیقی و غیروضعی است
، مجاز روشی است که با بنابراین). ٥٤، ؛ مظفر٢٩١ـ٢٩٠، شمی؛ ها٢١٨ ،؛ تفتازانی٣٥٠

 .یابدهن مخاطب انتقال میکارگیری آن، معنایی غیر از معنای وضعی لفظ، به ذبه
 که است دانشی ،»بیان«است و  »بیان« علم اقسام از یکی بالغت، در مجاز رو، این از
 با همراه متفاوتند، داللت وضوح لحاظ از که گوناگون طرق به را واحد ي»معنا «ذکر

 ؛١٦٢ ،سکاکی :ـ نک( کندمی میّسر حال، مقتضاي با مطابقت و معنا آن بر آشکار داللت
افزون بر این، مجاز یکی از ). ٢٤٥ـ٢٤٤ ،هاشمی ؛١٨٣ ،تفتازانی ؛١٢١ ،خطیب

در علم اصول است که در مباحث مربوط به وضع و استعمال » مبحث الفاظ«موضوعات 
  مورد بحث قرار،، در راستای شناخت دلیل شرعي لفظي»مجاز«و » حقیقت«الفاظ در 

 ).٢٧٢ـ٢٦٨ ، صدر:ـ نک( گیردمی
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 فقط در صورتی صحیح است که ،استعمال مجازیلمای ادب و اصول، از دیدگاه ع
ای در  قرینه،باشد و عالوه بر آن ای وجود داشته»عالقه«میان معنای حقیقی و مجازی، 

 ).٣٦ ، مظفر:ـ نک( ی معنای حقیقی بازداردمیان باشد که از اراده
، ١٥٤ ،خطیب: ـ نک( »عرفی«و » شرعی«، »لغوی «مجاز به جهت واضع، به سه نوعِ

ی لغوی و گونه و در اصطالح علم بیان و دیدگاه جمهور، به دو) ٢١٦ـ٢١٥ ،تفتازانی
؛ ١٤٢ـ١٤١ ،؛ طیبی٣٦٣ـ٤٦٢ ،؛ سکاکی٤١١ ، جرجانی:ـ نک( شود تقسیم می،عقلی

 ).٢١٥، تفتازانی
 بر همین اساس، ؛اندبرخی مجاز را مترادف کذب و وقوع آن در قرآن را انکار کرده

 اند  داشتن مجاز، به ذکر تفاوت مجاز و دروغ پرداختهتأویل بر اساس ،ی بالغتعلما
که، هدف توضیح آن). ٢٢٤، ؛ تفتازانی١٦٤ ،؛ خطیب٣٧٣ ،؛ سکاکی٣٨٦،  جرجانی:ـ نک(

و بیان » تأویل« بر این اساس، مجاز به دلیل دارابودن ؛از مجاز، بیان معانی گسترده است
 اساساً در تعارض با حقیقت است و ،مالً تفاوت دارد؛ زیرا دروغپنهان، با دروغ کا» حقایق«

؛ در حالی که مبنای  استدروغگو در پی ضدیت با حقیقت و القای معنایی مخالف با آن
و تطابق با روح و حقیقت معنایی، بر حقیقت بناشده » تأویل« به دلیل داشتن ،مجاز
 ،ست که برای انتقال معانی گستردهبر این اساس، مجاز یکی از ویژگیهای زبانی ا .است

 . روددر قالب محدود الفاظ به کار می
: آید سه ویژگی مشترک میان تشابه و مجاز به دست می،از آنچه تاکنون گفتیم

ی وجود در زمینه ما را دیدگاه که ، و نیاز به قرینهتأویلی معنا، نیاز به ارتباط با حوزه
 .کند تقویت می»تشابه« مجاز در خلق و محو آییکار  تشابه و مجاز وپیوند میان

 
 تشابه در روایاتـ ٢
  در روایات»تشابه«مفهوم  ـ١ـ٢

 علم مخاطب تعریف وعمل ی محکم و متشابه، بر مبنای ایمان، معنا) ع(در روایات ائمه
برمبنای آن،   و است که به آن ایمان آورده یا روایتی آیه،محکم ،براین اساس.  استشده

  یا روایتی متشابه، به آیه،در مقابل. وریمآکنیم و در برابر آن سر تسلیم فرو میعمل می
وجود ایمان به آن، به سبب جهل و عدم شناخت، مبنای عمل قرار  شود که بااطالق می

 ).١٦٣ـ١/١٦٢، ١١ـ١/١٠ عیاشی، :ـ نک( گیردنمی
توضیح . استهشکل گرفت» عمل«و » ایمان«، »علم« سه عنصر محور، بر این تعریف

، آن باشد کافی) آیه یا روایت اعمّ از (ایگزاره اگر علم و شناخت فرد نسبت به کهآن
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و  نداشته باشد، آیه آن را برای فهم الزماما اگر علم . گیردمبنای عمل فرد قرار می ،گزاره
س بر اسا.  منتفی است،آنشود و به سبب این تشابه، عمل به برای او متشابه می ،روایت

 »ما اشتبه علی جاهلهالمتشابه « :دهدمیبه جهل فرد نسبت را روایتی که متشابه بودن 
به علم افراد مستقیماً  ، از دیدگاه روایات، متشابهات کهتوان گفت، می)١/١٦٢ ،عیاشی(

متشابهاتِ کمتر و با ای که هرچه فرد از علم باالتری برخوردار باشد،  ؛ به گونهدنبستگی دار
 باشد، با س، هرچه جهل فرد بیشتر از علم او و بر عکروبرو است؛بیشتری محکماتِ 

دست ه از این بیان، نسبیت فهم محکمات و متشابهات ب. است مواجهمتشابهات بیشتری 
از روایت استفاده «: استمبنای همین روایت مطرح نمودهآید که عالمه طباطبایی بر می
 محکم ،ای نسبت به کسیند و ممکن است آیهباش نسبی می،شود که محکم و متشابهمی

 ).٣١ ،مقرآن در اسال طباطبایی، :ـ نک( » متشابه باشد،و نسبت به کس دیگر
عالوه بر این، . بر این اساس، محکمات و متشابهات، نسبت به افراد مختلف متفاوتند

 نسبت به حاالت متفاوت یک فرد به لحاظ کیفیت سطح علم وی نیز ،محکم و متشابه
نسبت به قبل، علم باالتری کسب کند، متشابهات که، اگر فردی توضیح آن. متغیر است

 در مقایسه میان دو فردی که چنینهماست؛  کمتر از حالت پیشین ،وی در حالت دوم
محکمات با  آن دو با یکدیگر متفاوت است، کسی که علم بیشتری دارد، دانشسطح 

 .مواجه استبیشتر و متشابهات کمتری 
این تعبیر، روش . اندشده نامیده» الکتابمّأ«عمران، محکمات  آلی  سوره٧ ی در آیه

 به معنای مادر و ،در لغت» مّأ«. کند صحیح متشابهات را تبیین میتأویلرفع تشابه و 
 ،منظور؛ ابن٨/٤٢٦ ، خلیل:ـ نک( دنگردمی به آن بر دیگراصل هر چیز است که امور

. ، معانی مرجعیت، تقدم و اصالت مورد نظر است»أمّ«د استعمال ی مواردر همه. )١٢/٢٩
گویند که مرجع و مقصد می» الکتابأمّ« محکمات را به این دلیل ،این اساس بر

عالوه بر ). ٥/١٢٣ ،قائقحرضی، سید: ـ نک( روندبه شمار میمتشابهات در رفع تشابه 
 تاکید بر ردّ محکم بر ،که در آن  را)ع(روایت منقول از امام رضاتوان میی، دلیل لغو

این بر . قلمداد کرد  رواییبودن محکمات »الکتابمّأ«متشابه است، تفسیر دیگری از 
 :ـ نک( دگرد که بر محکم عرضهشودمی تنها در صورتی به درستی فهم ،اساس، متشابه

بودن محکمات برای ی اصلدهندهاین عرضه بر محکم، نشان). ١/٢٩٠ ،عیونصدوق، 
 است ي» اصل« متشابه برروایات بازگرداندن  نیزات متشابهتأویلمراد از  .متشابهات است

 . است قرآنی یا رواییمحکماتهمان  این اصل، کهکه از آن سرچشمه گرفته 
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  رواییی وجود متشابهاتفلسفه ـ٢ـ٢
 وجوداسباب ترین  اقتضای الفاظ و عربیت زبان روایات، اصلی فهم مخاطبان،تفاوت سطح

های زبان قرآن و  ویژگیهمگونی از برخاسته ،این همانندی. روایات است تشابه در
 فصاحت و ؛ چنان کهآیدبه دست می) ع(روایات است که بر مبنای روایت امام رضا

، دلیلی دیگر عربیت زبان روایات داردکه ارتباط مستقیمی با ) ع(بالغت کالم معصومان
 .در این حوزه است

 طح فهم مخاطبانتفاوت س ـ١ـ٢ـ٢
وجود آمدن تشابه در روایات، اختالف سطح علم و فهم مردم از ه بسبب ترین مهم

معانی عالی و . یک سو و جاودانگی مفاهیم وحی قرآنی و وحی بیانی، از سوی دیگر است
ی مردم قابل فهم باشد، هم علما و ای بیان شده که هم برای عامهژرف در قرآن، به شیوه

 حفظ این ها پایدار و تازه باشد کها متقاعد کند و هم در تمام دوراندانشمندان ر
). ٢٦٧ علوم قرآنی معرفت، :ـ نک( پذیر است تنها با ورود متشابهات امکان،هاویژگی

 بلکه به سبب ؛ی خاص یا افرادی خاصی نیستنیز، مربوط به دوره) ع(روایات معصومان
 از علم الهی، برای تمام افراد بشر و در )ع(ن آناویژگی امامت و به تبع آن برخورداری

اند که ، خود نیز بر این امر تاکید کرده)ع(ائمه .گر استگر و هدایتها، روشنتمام دوران
) ص(که در روایتی از پیامبر اکرمگویند؛ چنان به تناسب فهم آنان سخن می،با مخاطبان
؛ ١/١٩٥ ،برقی( »گوئیمنان سخن میما پیامبران، به تناسب عقول مردم با آ«: آمده است
ویژه در طی ه ، ببر این اساس و با توجه به نسبیت فهم و عقول مردم. ١)٢/٢٤٢ ،مجلسی

 ، امری بدیهی است که به تبع آن،)ص(، ورود تشابه در روایات پیامبر اکرمادوار مختلف
 .نیز گریز ناپذیر است) ع(وجود تشابه در روایات سایر معصومان

 تضای الفاظاق ـ٢ـ٢ـ٢
که مبتنی بر دلیل اول و برخاسته از آن است، دومین دلیل وجود تشابه در روایات، 

جا که از آن.  الفاظ متداول استبااقتضای الفاظ و ضرورت بیان معارف واال عربیت و 
 ورود اقسام ، و از این رومتأثّر است ،های آن زبانویژگیاز وارد شده، روایات، به زبان عربی 

ناپذیر و  امری اجتناب ،های مجازی، استعاری، کنایی، تمثیلی و اشارات دقیق در آنبیان
ی مردم از و توده  زیرا سطح علم و فهم تمام مردم یکسان نیست؛سبب ایجاد تشابه است

                                                                                                                                            
؛ صدوق، ٤٨١ ،طوسی؛ ١/٢٣ ، کلینی:ـ نک: نیز آمده است) ع(  مفهوم این روایت، در روایات دیگری از قول ائمه.١

 .٢/٦٩ ،؛ مجلسی٤١٨ ،امالی
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ها را بر  و آننددرک معانی ژرف و واالی عقلی که به قالب محسوس الفاظ در آمده، ناتوان
 .دگرد میانکنند، که موجب ایجاد تشابه برای آنمعنای محسوس حمل می

هایی برای معارف همانند مثلرا  بیانات لفظی قرآن  دانشمندان اسالمی،،از این رو
 تنزل داده و به قالب ،ها را تا سطح افکار مردم عامه که خداوند آندانندمیالهی 

 طباطبایی، :ـ نک( از آن بهره برد به قدر فهم خود هرکسمحسوسات در آورده است تا 
؛ نقیئی ٧٣٧ـ٧٣٦؛ خرمشاهی،  ٣٠ـ٢٨ ، علوم قرآنآموزش؛ معرفت، ٦٢ـ٣/٦٠ ،المیزان
در ) ره(امام خمینی چنانکه ؛ استصادق در مورد روایات نیز ،نکتههمین  ).١٠٦ـ١٠١

ی  شریف، و انبیا و ائمهتعالی در قرآنحقایق عقلیه را حق« :دگوین این زمینه می
کنند، برای ی مردم بیان می احادیث شریفه، نوعاً به لسان عرف و عامهدر) ع(معصومین

االنسان است که هرکسی به مقدار فهم خود از حقایق نصیبی شفقت و رحمت بر بنی
ی محسوسات و فرمایند تا به درجهها حقایق عقلیه را نازل میپس آن. باشد داشته

 به ،حظی از عالم غیب ر این درجه هستند،ها که دی مردم برسانند، تا آننوسات عامهأم
 ).١/٢٠٤ایازی ( »ی خود ببرنداندازه

بودن سبک قرآن و روایات بر مبنای روایت امام ساننقیئی نیز با اشاره به یک
اقتضای طبیعی و ضروری  ، از قرآنی یا رواییدر بیان معارف، اعمّرا  تشابه  سرّ،)ع(رضا

  ).١٠٩ ، نقیئی:ـ نک( کندذکر میالفاظ 
 به تناسب ،کند که مفاهیم مورد نظر ایجاب می،توضیح آنکه، عربیت زبان روایات

های رو، زبان روایات نیز ویژگی  ل در زبان عربی بیان شود؛ از اینالفاظ و عبارات متداو
های مجازی، استعاری، کنایی،  ورود اقسام بیان،زبان عربی را با خود دارد و به تبع آن

امری طبیعی است؛ اما  ،برای بیان مفاهیم و معانی واال و گسترده در آن. ..تمثیلی و 
 آناناختالف میزان فهم  برای برخی متشابه باشد، ،گونه بیانها این کهشودسبب می آنچه

 . استو ناآشنایی به تمام جوانب معارف اسالمی
 

 )ع(فصاحت و بالغت کالم معصومان ـ٣ـ٢ـ٢
بر ابلغ و افصح بودن سخنان ایشان و اعتراف ) ع(ح معصومانن بر اقتضای زبان، تصریافزو

دلیلی دیگر بر وجود متشابهات روایی و به تبع آن، ،  بر این امرادیبان و علمای اسالمی
 .های مجازی و کنایی در روایات است وقوع بیان

صادرشده و ایشان بر افصحیت کالم خویش ) ع(این باره، روایات متعددی از ائمهدر 
ترین من فصیح«: است  آمده)ص( در روایتی از پیامبر اکرم،برای نمونه .اندح کردهتصری
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هاست؛ عالوه براین که من برترین زبان که عربم و خداوند قرآن را به زبان من فروفرستاد
؛ نیز صدوق، ١٨٧ ،االختصاصمفید، ( »امبکر پرورش یافته بن سعدی بنیدر قبیله

 خود را افصح عرب و عجم معرفی )ص( ایشان،ر روایت دیگرید). ٣١٩ ،االخبار معانی
» جوامع الکلم«بودن   از دارا)ص(چنین آن حضرت؛ هم)٤/١٢٠، احسائی :ـ نک( اندنموده

ی دهنده، که نشان)جا همان:ـ نک( اندی ایجاز در سخن خود خبر دادهو باالترین درجه
 ویژگی  فصاحت را)ص(اکرم پیامبر در روایتی دیگر، .١اوج فصاحت و بالغت کالم است

 :ـ نک( است کنند که از جانب خداوند به ایشان عطا شدهبیان می) ع( علیاماماختصاصی 
 ).٥٦ ، االخبارمعانی؛ همو، ١/١٣٤ ،عللق، صدو

های پس از دوران حضور  و ادیبان در قرن)ع(ائمه اطرافیان و اصحاب این،عالوه بر 
 )ع(امام علیکه بالغت  چنان؛اند بالغت واال اعتراف کرده، به این فصاحت و)ع(معصومان

از اصحاب و بوصلت هروی که و ا) ١٥٤ ،االختصاص مفید، :ـ نک( مردم را به اعجاب آورد
آید که این است، چنان از قدرت سخنوری امام به شگفت می) ع(یاران نزدیک امام رضا

 ،االختصاص؛ نیز مفید، ٢/٢٢٨ ،نعیو صدوق، :ـ نک( کندامر را به ایشان نیز عرض می
  ).٣٣٢، اعالم؛ طبرسی، ٢٨٩

 به گردآوری مجازهای روایینیز ) ق٤٠٦م( ادیب و دانشمند شیعی،)ره(سیدرضی
امام های سرشار از بالغت  و سخنان و نامه»ةالمجازات النبوی«در ) ص( اکرمپیامبر
نیز در شرح ) ق٦٥٦م (ابن ابی الحدید .است آوردهروی» البالغهنهج«در ) ع(علی
 نهج البالغهخوانده و  »سرور سخنوران« و »پیشوای فصیحان«  را)ع(امام علیه، البالغ نهج

کافی  ،همتایی وی در بالغت در فصاحت و بی)ع(آن حضرترقیبی  بر بیدر داللت ار
 ).١/٢٣ ،ابن ابی الحدید :ـ نک( دانسته است

 
 ی روای کیفیت مواجهه صحیح با متشابهاتـ٣ـ٢

بر مبنای . استکارهایی بیان شده راه،ی کیفیت مواجهه با متشابهات درباره،در روایات
 باید در برابر آن ، هنگام برخورد با متشابهات،تأویل، افراد ناآگاه از )ع(بیتهای اهلآموزه

روایات فراوانی به نهی از . کنند واگذار )ع(بیتسر تسلیم فرود آورده، علم آن را به اهل
ها در این سفارش. اندها سفارش کردهذیب روایات و توقف در حال عدم فهم آنتک

  به دلیل جهل و عدم امکان  و علم نیافتهمواردی صورت گرفته که فرد به مراد معصوم
                                                                                                                                            

 ؛٣٣٢ ،اعالم؛ طبرسی، ٢/٢٢٨ ،عیونصدوق، ؛ ٢٨٩، ١٨٧ ،١٥٤، االختصاص مفید، :ـ ها نک برای سایر نمونه. ١
 .١٤/١٥٧ ،محدث نوری
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 .کذب و دروغ پنداشته استفهم صحیح، روایت را 
) ع(بیتبودن روایات و سخنان اهل »صعبصعب مست«، ویژگی پنداری دروغعلت این

ها بیان در روایات فراوانی، دشواربودن و دشوارانگاشتن تحمل روایات و ایمان به آن. است
ای که تنها فرشتگان مقرب، انبیای مرسل و بندگانی که خداوند ایمان  به گونه؛استشده

) ع( به احادیث و سخنان معصوماناند، و به ثبات ایمانی دست یافتهقلبی آنان را آزموده
سخن آل محمد  «:کنیماشاره می) ص(برای نمونه، به روایتی از پیامبر اکرم. ن دارندایما

ی آورد، جز فرشتهدشوار و دشوارانگار است که هیچ کس به آن ایمان نمی] به قدری[
اشد؛ پس هر گاه ای که خداوند قلب او را به ایمان آزموده بمقرب، یا نبی مرسل یا بنده

هایتان نسبت به آن نرم شد و از آن آگاهی یدید که قلبشن) ص(محمدحدیثی از آل
، به خدا و رسول و عالم ردپذیهایتان نمیچه را که دلیافتید، آن را بپذیرید و آن

 : زیرا هر کس حدیثی بشنود که توان تحمل آن را ندارد و بگوید؛واگذارید) ع(محمد آل
 »ی کفر است به مثابه،انکار] این[است و  به هالکت افتاده» به خدا سوگند چنین نیست«
 ).١٨٩/ ٢، مجلسی(

 نسبت به ،است و افراد شده به ثبات ایمانی فرد مشروط ،جا که فهم صحیحاز آن
توان  می،اند، بر مبنای این روایت و روایات مشابه دارای سطوح ایمانی متفاوت،یکدیگر
به شرط ایمان، فرد قادر به کشف معنای صحیح متناسب با سطح از یک سو، : گفت

مراتب ایمانی افراد در یک درجه و به یک اندازه چون ایمان خود است و از سوی دیگر، 
تواند به معنایی متفاوت و البته نه  می،منی در مقایسه با افراد دیگرؤ هر فردِ م،نیست

 ایمان او افزوده شود، ی چه بر درجهدر سیر فهم یک فرد نیز هر. متضاد، دست یابد
ی دیگری که از نکته. استتر بیش) ع(نای مورد نظر معصومفهم وی با حقیقت معقرابت 

  روایات متشابه،اگرچه ویژگی دشواری. آید، تاکید بر مخاطب استدست میه این روایات ب
نی فرد وابسته متوقف نشده و به سطح ایماها آنبه متن حدیث نسبت داده شده، اما فهم 

 . بتواند به فهم متشابه دست یابد، تا فرد با افزایش سطح ایمان و علم خودشده است
در روایاتی دیگر نیز از تکذیب حدیث، نهی و به توقف و تسلیم در برابر روایاتی که 

ی تکذیب این روایات انکار را به منزله. استها آگاه نیست، امر شدهفرد به معنای آن
 .)٢/١٨٩،٢/٢١٢ ،مجلسی :ـ نک( اند و خروج از والیت قرارداده)ع(ل و ائمهخدا، رسو

 این )ع( به قدری است که ائمه،هااهمیت تسلیم در برابر روایات و پرهیز از انکار آن
 ).٢/٢٠٤ ، همان:ـ نک( اندترین وظایف شیعیان ذکر کردهو یکی از مهم» العینةقر«عمل را 

اساس بر. تکذیب خداوند و کفر بیان شده استی  به منزله،دیث تکذیب ح،در روایات دیگر
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اند که نسبت به روایات و سخنان این روایات، بهترین یاران معصوم، کسانی معرفی شده
 آگاه و محتاط باشند و بدترین افراد نزد امام، کسانی هستند که هرگاه حدیثی ،ایشان

رف عدم پذیرش قلبی، آن را انکار شنوند، بدون تعقل و به صمنسوب به ایشان را می
. باشد کنند؛ در حالی که این احتمال وجود دارد که روایت از معصوم صادر شده می

 .)٢/١٨٦،  همان:ـ نک( است خروج  فرد از والیت امام ذکر شده،ی این انکار ناآگاهانهنتیجه
   عدم دروغیم در برابر متشابهات و، تسلتأویلی ناآگاهان از بدین ترتیب، وظیفه

 از عمل بر ،هاست؛ آنان باید تا حصول علم، در عین ایمان به متشابهاتانگاشتن آن
 را )ع(بیت خداوند، پیامبر و اهلری کنند که در غیر این صورت، گوییاساس آن خوددا

 .اندتکذیب کرده
 

 متشابهروایات  و فهم صحیح تأویل راهکارهای ـ٤ـ٢
سبب  آن به تأویلاز تسلیم در برابر متشابهات و پرهیز ، به توقف و تأویلناآگاهان از 

 تأویلبودن راه اما این به معنای غیر قابل فهم بودن متشابهات و بسته. اند امر شده،جهل
   از فهم دست باالترییبا افزایش سطح علم خود، به درجهتواند  بلکه هر فرد می؛نیست

 که تأویلفهم عملی کارهای  راهبرخی از .متشابهات خویش را بزدایداندک اندک ابد و ی
 :ها سخن رفته، به قرار زیرنداز آندر آیات و روایات 

  بر محکماتردّ ـ١
 از مفهوم ،این اصل. ی آن بر محکمات است، عرضهات متشابهتأویلهای فهم یکی از راه

تصریح شدن محکمات و نیز نامیده» الکتابأمّ«ی عمران به قرینهی آل سوره٧ ی آیه
بر اساس این . آید به دست می)١/٢٩٠ ،عیونصدوق،  :ـ نک( )ع(روایت منقول از امام رضا

 . فهم گرددها باید بر محکمات عرضه شود تا معنای درست آن،رواییروش، متشابهات 
مخاطبان را به توقف و تسلیم در برابر روایات متشابه و واگذاری ) ع( ائمهچنان که گفتیم،

هر «: فرمایندمینیز در این باره  )ع(امام باقر. اندا، رسول و امام معصوم امر کردهعلم آن به خد
 ، بپذیرید و اگر چنین نبود،رسد را بنگرید، اگر آن را موافق با قرآن دیدیدچه از ما به شما می

 کنید و اگر امری بر شما مشتبه شد، در برابر آن توقف کنید و آن را بر ما عرضه آن را ردّ
 .)٢٣١ ،طوسی( »گونه که بر ما شرح شده، بر شما شرح دهیمید تا آنکن

وجود  تردید به) ع(رگاه در صحت سخنان منقول از ائمهبر اساس این روایات، ه
، یکی از و اساساًکرد پرهیز آن واگذار کرد و از انکار ، باید علم آن را به ایشان بیاید
 که وضعیتیاما در . وم در دوران حضور استهای احکام متشابهات، عرضه بر امام معص راه
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ی متشابهات بر محکمات از طریق عرضهتوان میممکن نباشد، ) ع(دسترسی به امام
 بر لزوم) ع(امام باقراز در روایت دیگری . فتروایی، به مقصود و معنای روایات دست یا

، به هی از آن هنگام ناآگااعمال بر سنّت و شناخت بهتر سنّت از رهگذر سنّت،ی عرضه
 ).١/٢٢١ ، برقی:ـ نک( تأکید شده است راه شناخت مجهوالت روایی یمثابه

ها تشابه را از روایات زدود و به ی آنوسیلهه توان ببدین ترتیب، محکماتی که می
 .، محکمات روایی)ع(آیات قرآن، امام معصوم: ارتند از عب، صحیح آنها دست یافتتأویل

  طریق طهارت قلب از، افزایش سطح علمـ٢
 از ،اندشده خوانده» االلبابااولو «،عمرانی آل سوره٧ ی در پایان آیه که راسخان در علم

 های آنان را پس از هدایت، از انحراف و کژی مصون داردکنند که دلخداوند درخواست می
» زیغ«دهد که مهمترین دلیل ایجاد تشابه، این درخواست نشان می). ٨ ،عمران آل:ـ نک(

سالمت قلبی برخاسته از ، رسوخ در علم آنانگردد و قلب است که مانع فهم متشابهات می
ی ارتباط سالمت قلب با دهندهاین امر نشان. استو برخورداری از عقل خالص و سالم 

خورد؛  است که در روایات نیز به چشم میتأویلسالمت عقل و به تبع آن، آگاهی از علم 
پروردگارا دلهای ما را پس از آن که «: بسیار بگویید«: اندفرموده )ع(دقکه امام صاچنان

 ).١/١٦٤ ،عیاشی( » در امان نباشید)انحراف( و از خطر زیغ» هدایت کردی، منحرف مساز
 ، الشرایععلل صدوق، :ـ نک( استمعرفی شدهجایگاه عقل، قلب  روایات، لساندر 

ی آن فالح و عبودیت خداوند و نتیجه ، و عقل نیرویی است که کاربست آن)١/١٠٧
 زیغ قلبی را که به ،عالمه طباطبایی. )٢٣٩ ، االخبارمعانی صدوق، :ـ نک( رستگاری است

بیان ت رفتن علم به حقانیت متشابهات آید، عامل از دسوجود میه  دنیا بسبب حبّ
های ل د کهکنند به همین دلیل از خداوند درخواست می،کند که راسخان در علممی

ایشان طهارت را شرط فهم ). ٣٠ـ٣/٢٩ ،المیزان طباطبایی، :ـ نک( آنان را منحرف نسازد
ی  چه در مرحله،هقّ ذکر و منظور از طهارت قلب را ثبات در اعتقادات حَ،حقایق قرآن

نیز ) ره(امام خمینی). ٣/٥٥ ، همان:ـ نک( دشمارمیبردرک و اعتقاد و چه در عمل 
 بر اساس هواهای تأویل نفس و دنیا و عامل ا برخاسته از حبّاعوجاج و زیغ قلب ر

و طهارت قلب از گناهان و اشتغال به غیر خدا کند  می بیان ،نفسانی و انحراف از حقیقت
 ).٤٣٦ـ٢/٤٣٥ ،؛ همان١/٣٤٤ ، ایازی:ـ نک( کند معرفی میتأویلرا راه دستیابی به 

 نقش. رابودن طهارت قلبی است متشابهات، داتأویلیابی به بنابراین، راه دست
 خوبی به) ع(م معارف الهی، در روایات معصومانیابی به دانش فهسالمت قلب در دست

علم، نور و روشنایی است که «: است  آمده)ص( اکرم در روایتی از پیامبر.نمایان است
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هایشان به سخن در افکند و بر زبانهای دوستان خویش می آن را در دل،خداوند
 ،بر این اساس. )العیون فیض کاشانیة به نقل از قر٣٦ ،شهریمحمدی ری( »وردآ می

 بشری،  کسب چنین علمی، نه به آموختنراه. ماهیت علم، نور و جایگاه آن قلب است
ی پس از تعریف ماهیت علم، درباره) ع(امام صادق. ت و اطاعت خداوند استبلکه عبودی

نش را خواستی، ابتدا حقیقت عبودیت را در نفس پس هرگاه دا«: دانفرمودهراه کسب آن 
کارگیری آن بجوی و از خداوند طلب فهم کن تا تو را خویش طلب کن و علم را با به

نیز با بیان جایگاه علم، راه کسب آن را ) ع(امام علی. )٣٢٥ ،ةمشکاطبرسی، ( »فهم دهد
محمدی : نکـ ( اندپیروی از آداب پاکان و پرداختن به معنویات و عبادات ذکر کرده

سطح دانش نیز در روایات راه افزایش . )العیون فیض کاشانیة به نقل از قر٣٦ ،شهری ری
 در این باره )ص( اکرمپیامبر. هاستمل به علم و دانسته ع،است و آنبیان شده 

داند را به چه نمی دانش آن،داند عمل کند، خداوندچه میآن کس که به آن«: اند فرموده
ها ستهنکردن به دانی مقابل این امر نیز عملنقطه. ١)٤٠/١٢٨، مجلسی( »ا نمایداو عط

شود؛  می و به تبع آن وقوع در تشابه و بازگشت به جهلعلمشدن  موجب زایلاست که
دانش خود را به جهل و یقین خود را به شک تبدیل « :اندفرموده) ع(امام علیکه چنان
سید رضی، ( »نمایید اقدام ،ید و هرگاه یقین کردید عمل کن، هرگاه دانستید؛نکنید

نیز راه کسب این علم را مجاهدت علمی و عملی و ) ره(امام خمینی .)٥٢٤ ،البالغة هجن
 ).٣٤٥ـ٢/٤٣٤، ایازی :ـ نک( کنندتطهیر درونی بیان می

برخوردار از که معلَّم به علم الهی و ) ع(معصومانس روایات مذکور، از نظر اسابر
عقل به .  هر دو در قلب جای دارند،، علم و عقلاندی دانش بشریرین درجهباالت

بنابراین، طهارت قلب، عقل را . شودخواند و علم با عبودیت حاصل میعبودیت فرا می
 ن قلب راهرواین عبودیت، علم را به د. رساندکند و عبودیت را به فعلیت میشکوفا می

علم موهبتی الهی و جایگاه آن قلوب بشر است که . ایدزددهد و علم، متشابهات را میمی
راه کسب این دانش، عبودیت و اطاعت . است های اولیای خود تاباندهخداوند آن را بر دل

بر . هاستهگیرد و راه افزایش آن، عمل به دانستالهی است که از طریق عقل صورت می
شتر و انحراف و زیغ آن  بی،این اساس، هر چه طهارت قلب آدمی از طریق عبودیت

یابد و با  افزایش می،تأویل از علم الهی و آگاهی به ، آنشود، شایستگی برخورداریزدوده
 .شود می و متشابهات، زدودهعمل به این علم، علم باالتر حاصل

                                                                                                                                            
 ).٤١٦ ،؛ صدوق، توحید٣٨٩ ، دیلمی:ـ نک (های دیگری نیز آمده است به بیان،این مفهوم. ١
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 در روایات »تشابه« رفعو  پیدایش مجاز در نقشـ ٣
 و ایجاد پیدایش یکی به لحاظ ؛ستکیفیت ارتباط مجاز و تشابه از دو جهت قابل توجه ا

 .محو و رفع آن و دوم به لحاظ تشابه
  تشابه در روایاتپیدایشنقش مجاز در  ـ١ـ٣

 در قالب محدود الفاظ و به تناسب عقول مخاطبان، ،القای مفاهیم و معارف واالی عقلی
بر این  .سازدمیرا ناگزیر ...  تمثیل و ورود اقسام مجاز، کنایه، آورد ومیوجود تشابه را به

ت و بالغت اساس، مجاز یکی از دالیل ایجاد تشابه و برخاسته از اقتضای الفاظ، عربی
 یید شدهأ علمای اسالمی نیز تسخناناین موضوع، در . است) ع(کالم خداوند و معصومان

، تعبیرهای  در قرآنی وجود متشابه پس از بیان فلسفه،هللا معرفتةکه آی چنان؛است
 :ـ نک( کنده به مجاز بیان می در شمار متشابهات ذکر و راه رفع تشابه را توجّمجازی را

وجود مجاز را یکی از دالیل ایجاد نیز خرمشاهی ؛ )٣١ـ٣٠  علوم قرآن،معرفت، آموزش
: گوید میروشن در این بارهسعیدی). ٧٣٧ـ٧٣٦ ، خرمشاهی:ـ نک( استتشابه ذکر کرده

ی آیات  و اخذ مفهوم ظاهری همهتأویلنه مجاز و وجهی و نفی هرگوفرض زبان یک«
 قرآن دارای متشابهاتی است که در قالب بیان کنایی ...رسده به نظر نمیقرآن، موجّ
 خود قرآن متذکر شده که واجد تمثیل و تشبیه است و ،افزون بر این. انداظهار شده
وی در ). ٢٥٨ ،سعیدی( »ان در قرآن نفی کردتوای تعبیرات استعاری را نمیوجود پاره

ها به وجود تمثیل در  نحل که در آنی  سوره٩٢ رعد و ی  سوره١٧ به آیاتی نظیر ،ادامه
 ).٢٦٠ـ٢٥٨ ، سعیدی:ـ نک( کندقرآن اشاره شده، استشهاد می

از   وصادق استبه جهت اشتمال بر محکم و متشابه این مطلب، در مورد روایات نیز 
بر این اساس راه رفع این نوع از تشابه، .  داردتأویلدانش ، رفع تشابه نیاز به همین رو

 تأویل بر معنای مجازی است که از طریق ،آگاهی به دانش مجاز و حمل معنای ظاهری
 .گیردصورت می

بر ابلغ و افصح بودن سخنان ایشان و ) ع(افزون بر اقتضای زبان، تصریح معصومان
های  بر وجود متشابهات روایی و بیاناعتراف ادیبان و علمای اسالمی، دلیلی دیگر

 یکی از »بیان«و » بیان« مجاز یکی از اقسام علم ،چهمجازی و کنایی در روایات است؛ 
 :ـ نک(بخشی از دانش ادبیات » بیان«و » بالغت«از آنجا که است و » بالغت«اقسام دانش 

 و ؛٨/٤١٩ ،ظورمن ابن:ـ نک( در لغت به معنای فصاحت و سخنوریو ) ٢٧ـ٢٣ ،تفتازانی
در های متشابه ، دلیلی بر ورود بیان)ع(، فصاحت و بالغت کالم معصومانهستند) ١٣/٦٨

 .از نوع  مجاز استروایات، 
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، به »خضراء الدمن«، عبارت »الدمن خضراء و إیاکم«برای نمونه، در روایت نبوی 
که ) ص(بر به کار رفته و برای مخاطبان پیامدر معنای مجازی مزبله، معنای سبزه

چه، آنان مراد از معنای . معنای لغوی را در نظر دارند، موجب ایجاد تشابه شده است
 مقصود را از ،اند و به همین سببرا در نیافته» ی مزبلهپرهیز از سبزه«ظاهری 

 مراد از این اصطالح را زنی زیبارو که در محیط )ص(ایشانو  شوندجویا می) ص(پیامبر
 .)٣١٦ ، االخبارمعانی صدوق، :ـ نک( کنندست پرورش یافته بیان میای ناشایو خانواده
. برای اصحاب است» خضراء الدمن« بودن عبارت مؤیّد متشابه و پاسخ آن، این سوال

، برخاسته از فصاحت و مذکورمعنای در این عبارت  کاربرد شود، مالحظه میکهچنان
دن ش متشابهسبب  کاربرد مجازی،این  اما ناآگاهی مخاطبان از ؛است) ص(بالغت پیامبر

 .است برای آنان شدهروایت 
کند که  نقل می)ص(از قول پیامبر) ع(است که امام صادقروایتی ای دیگر، نمونه
تر ؛ به بهشت وارد شدم و دیدم بیشالْبُلْهَ أَهْلِهَا أَکْثَرَ فَرَأَیْتُ الْجَنَّةَ دَخَلْتُ« :فرمودند
) ع(از امامداند،  میبرداشت ظاهری از روایت را بعیدکه راوی  .»هستندابلهان اهل آن 
: کنندحضرت مراد از این افراد را با سه ویژگی بیان می. شودرا جویا می» البله«معنای 

اند، رور در غفلتکنند و از شُها به نیروی خرد اتکا میکسانی که در پرداختن به نیکی
 .)٢٠٣ ، االخبارمعانی صدوق، :ـ نک( گیرندمیآنان که در هر ماه، سه روز را روزه 

این گونه در  .به کار رفته است  در معنای مجازی»البله«شود، چنانکه مالحظه می
 و از سوی  دانستهبعیددر نظر گرفتن معنای ظاهری را از یک سو،   کهروایات، مخاطبان

ی مورد نظر  به پرسش از حقیقت معنااند،نبردهدیگر به مفهوم صحیح روایت پی
 نیز با توضیح معانی مجازی روایات خویش، مخاطبان را به معنای )ع(ائمه. پردازند می

 . انددهکرمقصود آگاه 
 ،)ع(اقتضای زبان و فصاحت کالم معصومان  چگونهدهد کهمینشانها، نمونهاین 

بودن  بهمتشا، اینبربنا. است شده تشابه پیدایشبه تبع آن  سبب ورود مجاز در روایات و
 .گیرد از مجاز نشئت می،چنین روایاتی

 
  روایاتاز» تشابه «رفعنقش مجاز در  ـ٢ـ٣

گونه که همان. تشابه و مجاز است مبتنی بر نسبیت مفهوم ،»تشابه«کارکرد مجاز در محو 
تشابه، امری نسبی است، مجاز نیز که دلیل ایجاد تشابه و راه رفع آن است، مفهومی 

ها، در مواجهه با  آنتأویلین اساس، آگاهان به حقانیت متشابهات و بر ا .داردنسبی 
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روح معنایی، به حقیقت و اصل مورد نظر محکمات و های مجازی، به دلیل آگاهی از  بیان
 اما ناآگاهان به یاری مجاز نیاز دارند تا از معنای ظاهری که نسبت به آن ؛برندمی پی
این مفهوم، همان نسبیت تشابه است که . نتقل شوندبودن دارند، به حقیقت مم باطلتوهّ

 بر ، پس از بیان جواز ورود مجاز در قرآن،سعیدی روشن. در مورد مجاز نیز جریان دارد
 آن، وجود مجاز را یبارهطباطبایی درره جمعه و سخن عالمهسو ٥ی  مبنای تمثیل آیه

 ممکن است برای ،عرف ویژه این ...« :گوید می وی قرآن دانستهبرخاسته از عرف ویژه
اند،  رای کسانی که با آن آشنا و مانوس ولی ب،عموم مردم که با آن آشنا نباشند، مَجاز باشد

 ).٣٠٨ـ ٣٠٦ ، سعیدی:ـ نک( » نه مجاز؛ پدید آمدهنیحقیقت است که در پرتو وضع تعیّ
 سلیم و بر این اساس، آشنایان به عرف قرآن و روایات که این آشنایی را به سبب قلب

 و روایات،های مجازی قرآن  آگاهی دارند، از بیانتأویلکرده و به دانش عقل صافی کسب
 که سطح کسانیاما . شوندکنند و دچار تشابه نمیحقیقت و روح معنایی را درک می

ناآگاهند، در مواجهه با ) ع( و به عرف کالم خداوند و معصومانتری دارنددانش پائین
انگارند؛ در این سخنان را ناحق و باطل میچه بسا دچار تشابه شده،  ،های مجازی بیان

روح محکمات و  به نادرست معنای انتقال ازها آمده، با چنین حالتی مجاز به یاری آن
 .بخشد ، تعالی میها را برای شناخت مفاهیم واالی عقلیمعنایی، همچون نردبانی، فهم آن

 »! النُّومة الناس فی آخِر الزمان الرجلخیر«: روایت نبویمفهوم برای نمونه، 
لفظ ، تنها در صورتی با عرف روایات سازگار است که )٢٧٧ ،المجازاترضی، سید(
 امّا ؛ پرخواب استبه معنای فرداین لفظ در لغت . شود  حملمجاز معنای بر» ةالنوم«

ی از پرخوابی ؛ چه، روایات بسیارمطابقت نداردها با عرف روایات و محکمات آناین معنا، 
بر این . ١اندشمرده بری دین و دنیابرندهاز بینمغضوب خداوند و  آن را ،بر حذر داشته

؛ از این رو، روایت تواند صحیح باشد نمی،معنای لغویاساس و مطابق با محکمات روایی، 
که سید  چنان تا مفهوم صحیح آن روشن گردد؛ حمل شود،مذکور باید بر مجاز

 انسان  رامراد از آن،  و کاربرد این لفظ در معنای مجازستناد به لغت عرببا ا، )ره(رضی
 ).جا همان:ـ نک( کندذکر میگمنام 

شود، در مواجهه با این روایت، امکان دو گونه برداشت وجود که مالحظه میچنان
است که به دلیل ناآشنایی با عرف و محکمات کالم افرادی دارد؛ نخست، برداشت 

د؛ و نمان، روایت را بر معنای ظاهری حمل کرده و از فهم صحیح باز می)ع(معصومان

                                                                                                                                            
 .النوم کثرة ذم  ـ٣٨ باب ، ١٨٠ـ٧٣/١٧٩ ، مجلسی:ـ نک. ١
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) ع(، به مفهوم مورد نظر معصوم بر مجازروایتاست که با حمل کسانی دوم، برداشتی 
تنها از  ، فهم معنای صحیحو اصالح برداشت نادرست بر این اساس، .دنیابدست می

 .پذیر استطریق مجاز امکان
 :اند را لعنت کرده» نقره«و » طال« آن در) ع(ایتی است که امام صادقی دیگر، رونمونه

 مگر آنکه از ،داردرا لعنت کند، هیچ کس آن دو را دوست نمی» فضه«و » ذهب«خداوند «
 »نقره« و »طال«را بر معنای ظاهری » فضه«و » ذهب«اصحاب که . »ها باشدجنس همان

 در تشخیص معنای صحیح روایت دچار شده،زده شگفت، از این سخن،اندکردهحمل 
 معنای ظاهری را ردّ و مراد از ذهب و فضه را تبیین ، این)ع(امام. شوندمیتشابه 

 کسی ،»فضه«برد و مراد از  کسی است که دین را از بین می،»ذهب«مقصود از «: کنند می
 .)٣١٤ـ٣١٣ ،االخبار معانی صدوق، :ـ نک(»کنداست که کفر را جاری می

 به دلیل ناآگاهی از مفهوم ،ی پیشین، مخاطبز، همانند نمونهن روایت نیدر ای
. است ر تشخیص معنا، دچار تشابه شده، د)ع(معصومرفته در کالم   به کارالفاظصحیح 

فع و مفهوم مورد نظر را ، این تشابه را رحمل عبارات متشابه بر مجازبا نیز  )ع(امام
 ١ .کند تبیین می

ی عامل  به مثابه مجازنقشگفته، های روایی پیشتوجه به نمونهبر این اساس و با 
 .شود می تبیین ،از سوی دیگررفع آن و ابزار از یک سو، پیدایش تشابه در روایات 

 

 نتیجه
مراد از متشابه، روایتی است  . متکی به دالیل عقلی و نقلی است،توقوع تشابه در روایا

 کشف مراد از آن، نیازمند تأویل و عرضه بر که معنای آن برای مخاطب آشکار نیست و
و لزوم القای مفاهیم عقلی در قالب محدود ) ع(بودن کالم معصومانعربی. محکم است

عقول مخاطبان از الفاظ از یک سو و افصح و ابلغ بودن کالم آنان و تفاوت سطح فهم و 
ه سطح فهم بستگی تشابه ب. کندگر، ورود تشابه در روایات را ناگزیر مییسوی د

ی نسبیت این مفهوم و وابستگی آن به میزان علم، ایمان و عمل دهندهمخاطبان، نشان
 در مواجهه با متشابهات روایی، در ،های دینی بر این اساس، مخاطبان گزاره. استافراد 

 مستصعب بودن روایات، مکلّف به توقف و  وصورت جهل و انکار قلبی، به دلیل صعب
بر مبنای روایات، راهکار رفع این تشابه و انکار، . نکار و تکذیب هستندتسلیم و نهی از ا

                                                                                                                                            
، ١٠٤،  ٦٦ــ ٦٥،  ٤٥ــ ٤٤ ،المجـازات رضـی،   ؛ سید ١٨١ـ١٨٠ ،معانی االخبار صدوق،  : ـ  کنهای بیشتر    برای نمونه  .١

 .٣٤٩ـ٣٤٨، ٣٢٧، ٢٧٧، ٢٦٥، ١٧٨، ١١٤
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، افزایش سطح ایمان و علم ...)اعم از قرآنی، روایی و ( عرضه روایت متشابه بر محکمات
 .هاستاز طریق عبودیت، رفع زیغ قلبی و عمل به دانسته

تشابه، که برخاسته اشتراکات مفهومی با سبب ایجاد تشابه، مجاز به اسباب در میان 
به تأویل است، نقش و جایگاه ی معنا و زبان، نیاز به قرینه و نیاز از ارتباط با حوزه

 تشابه است و از سوی دیگر، راه رفع آن را پیدایشمجاز از یک سو، دلیل . ای دارد ویژه
 کالم بودنبودن زبان روایات و افصح و ابلغاز سویی، اقتضای الفاظ، عربی. کندهموار می
ابه را به کند و تشهای مجازی در روایات را ناگزیر می، وقوع اقسام بیان)ع(معصومان
ی دیگر، مخاطبان روایات، به تناسب سطح فهم و ناآشنایی با عرف آورد؛ از سووجود می

 با کاربست مجاز ،شوند که در این حالتهای مجازی روایات، دچار تشابه میو سبک بیان
 .یابند معنای خالف ظاهر، معنای صحیح را درمیو حمل روایت بر
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