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  چکیده
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 متشابه، اولِ معنای برّجان ابن دیدگاه از که است این از حاکی ها یافته. است تحلیلی
 است آن نزول و الهی وحی مراتب سلسله معنا، این در او مبنای. است محکم تفصیلِ

 و مقطعه حروف ،)محفوظ  لوح و مبین  کتاب همان یا( الکتاب ام: از است عبارت که
 و اعجاز در یکدیگر با آیات بودن شبیه از است عبارت متشابه دوم معنای. قرآن

 با قرآن آیات برخی بودن شبیه و مبین  کتاب آیات با قرآن آیات شباهت حقانیت،
 حروف برّجان ابن نظر از. شود می خواننده در تحیر و اشکال به منجر که دیگر برخی
 الزم شواهد و ها شباهت همچنین. هستند متشابه جهتی از و  ممحک جهتی از مقطعه
 دربارۀ او دیدگاه رسد می نظر به و نشد یافت دیگران از برّجان ابن تأثیرپذیری برای
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  . بیان مسئله1
 قرآن مفسران که است مباحثی انگیزترین بحث و مهمترین از یکی متشابه و محکم مبحث
 ءَایَاتٌ مِنْهُ الْکِتَابَ عَلَیْکَ أَنزَلَ الَّذِى هُوَ« آیۀ تفسیر در و اند داشته توجه آن به همواره

 بیان بارهاین در را خود نظرات ،]7: عمران آل[ » اتٌمُتَشَابِهَ أُخَرُ وَ الْکِتَابِ أُمُّ هُنَّ مُحکَمَاتٌ
 بررسی و مطرح متعددی و مختلف نظرات متشابه و محکم توضیح و تفسیر در. اند کرده
 بعد؛ به 699ص ،2ج ،12 بعد؛ به 31ص ،3ج ،11 بعد؛ به 163ص ،3ج ،10[ است شده
 ادامه، در که است روایات در بحث این شروع نقطۀ البته]. بعد به 140ص ،7ج ،15

 شد؛ مطرح تر جدی طور به و یافت راه جامع تفاسیر به روایی تفاسیر و تفسیری احادیث
 تخصصی های نگاره تک صورت به نهایت در و گرفت قرار قرآنی علوم مباحث در سپس
  ].82 -80صص ،14[ دارد داللت متشابه و محکم بحث خاص اهمیت بر که درآمد

 توجه جالب نظرات و پرداخته متشابه و محکم موضوع هب که اندلسی مفسران از یکی
 او کامل نام. است.) م1141/ ق 536.د( برّجان ابن دارد، بارهاین در جدیدی ظاهراً و

 اللخمی الرحمن،عبد بن محمد الرجال ابی بن الرحمنعبد بن السالمعبد ابوالحکم
 زندگی نویسندۀ اولین ،.)ق 658. د( ارابّابن. است اإلشبیلی األندلسی اإلفریقی المغربی

 علم به عالم و متکلم عرفان، و تصوف اهل زاهد، محدث، مفسر، یک را او برّجان، ابن
 االمام الشیخ« عبارت از او معرفی برای ذهبی]. 292ص ،2ج ،2[ کند می معرفی قرائت
 ،»مریدون« ایانپیشو از یکی برّجان ابن]. 72ص ،20ج ،9[ کند می استفاده »القدوه العارف
 و آید می شمار به مسرّهابن عرفانی مکتب پیروان از او. بود اندلس، غرب صوفیۀ از گروهی

 ،2ج ،7[ بودند اندلس در الخله و المریهتصوف مکتب رکن دو عریف،ابن همراه به
 به نتیجه در و کرده پیدا گرایش عرفان به سالگی 40 حدود از پس برّجان ابن]. 225ص
 و نظرات که برّجان، ابن مهم تألیفات]. pp. 7- 8 ,17[ است شده مشهور »اندلس غزالی«

 تفسیر ،الحسنی هللا  اسماء شرح: از عبارتند است، کرده بیان ها آن در را خود هایدیدگاه
  .الحکمه ایضاح تفسیر و األفهام تنبیه

 به توجه با. است متشابه و محکم دربارۀ برّجان ابن دیدگاه بررسی پژوهش این هدف
 این انجامِ متشابه، و محکم دربارۀ او جدید نظرات و برّجان ابن جایگاه و شخصیت
  .است تحلیلی - توصیفی و اسنادی پژوهش، این روش. است ضروری و مهم پژوهش،
 دسترس در و شده چاپ که برّجان ابن تفسیر دو مرور و مطالعه با ابتدا راستا این در
 متشابه و محکم به مربوط جمالت و عبارات) الحکمه ایضاح و األفهام تنبیه یعنی( است
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 بیان متشابه برای که کلی معنای دو مبنای بر و بررسی ها، داده سپس. شد استخراج
 دربارۀ برّجان ابن دیدگاه آمده،  دست به اطالعاتِ از استفاده با. شدند بندی دسته بود، شده

  .شود می گیری نتیجه پایان، در و تحلیل و توصیف متشابه و محکم
  
  قیتحق پیشینۀ. 2
 دربارۀ پژوهشی متشابه، و محکم پیشینۀ بررسی و علمی اطالعات منابع در جستجو با

 این نوآوری معنای به این و نشد یافت متشابه و محکم آیات پیرامون برّجان ابن دیدگاه
  .است مقاله

  
  متشابه اول معنای. 3

 است محکم تفصیلِ معنای به متشابه است، قائل ابهمتش برای بّرجان ابن که اولی معنای
  .پردازیم می معنا این در برّجان ابن مبنای و آن توضیح به قسمت این در که
  
  محکم لِیتفص یمعنا به متشابه.  1. 3
 عبارت به ؛]489ص ،1ج ،6[ است محکم تفصیلِ متشابه، اولِ معنای برّجان ابن دیدگاه از

 ،قرآن محکماتِ که دهد می توضیح او. هستند محکم آیات تفصیل متشابه آیات دیگر،
 تفصیل همان متشابهات مبنا، این بر و دارند تفصیل احتمال و امکان که هستند مواردی

 دیدگاه از]. 128ص ،5[ »المحکمات الیه تفصلت ما فالمتشابهات: «هستند محکمات
 مراد و منظور طریق، ینا از و یابد می تفصیل که است مجمل معنی به محکم برّجان ابن
 جامع و أمّ إمام، را محکمات او]. 483ص ،1ج ،6[ شود می روشن و مشخص آن از

 المحکم، من مفصَّل و مفصول هو و المتشابه إمام هو المحکم: «کند می معرفی متشابهات
 توضیح برّجان ابن]. 486ص ،1ج ،6[ »یؤمه المتشابه و له جامع و للمتشابه أم فالمحکم

 تفصیل مقابل در محکم: است رفته کار به صورت دو به محکم ،قرآن آیات در که دهد می
لَتْ ثُمَّ ءَایَاتُهُ أُحْکِمَتْ کِتَابٌ الر« آیات در محکم اولِ کاربردِ. متشابه مقابل در محکم و  فُصِّ

 بردکار به مربوط عمران آل سورۀ از 7 آیۀ و دارد وجود] 1: هود[ »خَبِیر حَکِیمٍ لَّدُنْ مِن
 معناست یک به آیه دو این در محکمات و محکم کتاب است معتقد برّجان ابن. است دوم
 ،6[ است عمرانآل سورۀ از 7 آیۀ فهم برای راهنمایی و دلیل هود سورۀ اول آیۀ دو و
  ].491- 490صص ،1ج
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 یکی. کند می بیان معنا، این به متشابه و محکم برای را مختلفی مصادیق برّجان ابن
 ،قرآن کل و است محکم محفوظ،  لوح یا الکتاب ام یا مبین  کتاب که است این هاآن از

 ءَایَاتٌ« قرآنیِ عبارت مبنای بر او. است متشابه نتیجه، در و مبین  کتاب تفصیلِ و توضیح
 محکمات، آیات از منظور که دهد می توضیح] 7 ،عمرانآل[ » الْکِتَاب أُمُّ هُنَّ مُّحکَمَاتٌ

 آیات منشأ و متشابهات اصل و امّ همچنین و دارد جامعیت که است »الکتابام« همان
  ].486 و 483صص ،1ج ،6[ باشد می قرآن

 محکم آیات جزء نیز را مقطعه حروف برّجان ابن. است مقطعه حروف دیگر، مصداق
 کتاب« را مقطعه حروف او. هستند ها آن تفصیل قرآن آیات بقیۀ که آورد می شمار به

 بودنِ محکم اثبات در برّجان ابن]. 132ص ،5[ کند می معرفی »مجمل کتاب« و »محکم
 استناد شوند، می آغاز مقطعه حروف با که هاییسوره ابتداییِ آیات به مقطعه حروف

 مقطعه حروف محکم، کتابِ از منظور هود، سورۀ ابتدایی آیات در او، نظر از. کند می
نَ تَنزِیلٌ حم« آیات آیه، این با همراه او. هستند لَتْ کِتَابٌ الرَّحِیمِ الرَّحْمَانِ مِّ  ءَایَاتُهُ فُصِّ
ا قُرْءَانًا این در که کند می تأکید و کرده ذکر نیز را ،]3 -1: فصلت[ » یَعْلَمُون لِّقَوْمٍ عَرَبِی 
 ایضاح تفسیر در برّجان ابن]. 483ص ،1ج ،6[ اند شده توصیف مقطعه حروف آیات،

 آن امثال و المر و الر و المص و الم کتاب این محکمات که کند می کیدتأ نیز الحکمه
 ،5[ است شده بیان فصلت و هود سورۀ اولیۀ آیات در صراحت به مطلب این و هستند

 آیات إنها ذکره جل هللا اخبر قد إذ: «نویسد می مقطعه حروف دربارۀ برّجان ابن]. 128ص
 ثم أحکمت إنها و المبین، الکتاب و القرآن آیات و الحکیم الکتاب آیات و المبین الکتاب
 حروف برّجان ابن اینکه به توجه با]. 490ص ،1ج ،6[ »العزیز القرآن هو ما الی فصلت
 هستند، مقطعه حروف تفصیل قرآن بقیۀ است معتقد و داند می محکم آیات را مقطعه
  .هستند متشابه قرآن، آیات بقیۀ اساس، این بر پس

 آغاز] 2-1، االعراف[ »إِلَیْکَ أُنزِلَ کِتَابٌ المص« عبارت با اعراف ۀسور مثال، برای
 وَ« آیۀ به توجه با او. داند می مقطعه حروف همان را کتاب از منظور برّجان ابن و شود می
ى عِلْمٍ  عَلىَ فَصَّلْنَاهُ بِکِتَابٍ جِئْنَاهُم لَقَدْ ةً وَ هُدً ؤْمِنُون لِّقَوْمٍ رَحْمَ  معتقد] 52 ،فاالعرا[ » یُ

 اصل و اول او، دیدگاه از. است کرده بیان سوره این در را »المص« تفصیل خداوند است،
 قرآن این صورت به و شده نازل آن از مقطعه حروف که است محفوظ کتاب قرآن، این

 الذی الکریم الکتاب و حوی، ما و المحفوظ الکتاب هو القرآن هذا اوّل«: اند یافته تفصیل
 الیه فصّله ما الی فصّله الیک، انزل کتاب المص قوله من السوره افتتح الذی ابالکت هو
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 گوید می اساس، همین بر برّجان ابن]. 131ص ،5[ »العرش علی عنده هو عدالً و صدقاً
 الَّذِى اللَّهُ رَبَّکُمُ إِنَّ« که کند می بیان را محفوظ کتاب آیات اعراف، سورۀ ادامۀ در خداوند
قَ ضَ وَ مَاوَاتِالسَّ خَلَ ةِ فىِ الْأَرْ ]. 131ص ،5] [58 -54: االعراف[ » یَشْکُرُون لِقَوْمٍ...  أَیَّام سِتَّ
 و شده هالک های امت و آورد می محفوظ کتاب از مخلوقاتش دربارۀ او علم دربارۀ سپس
 به آنچه و اند گفته آنچه و رساالتشان تبلیغ و رسوالن همچنین و ها آن هالکت دلیل
ن کَم وَ: «کند می ذکر را شده گفته ها آن ةٍ مِّ ا بَأْسُنَا فَجَاءَهَا أَهْلَکْنَاهَا قَرْیَ  » قَائلُون هُمْ أَوْ بَیَاتً

 لَقَدْ وَ« تا کند می ذکر را ها آن قصۀ و ابلیس و مالئکه و) ع( آدم سپس]. 4: االعراف[
 مخلوقاتش دربارۀ خودش علم او و یعنی ؛]52: االعراف[ »عِلْمٍ  عَلىَ فَصَّلْنَاهُ بِکِتَابٍ جِئْنَاهُم

 و مخلوقاتش دربارۀ الهی علم آن است؛ شده مکتوب محفوظ لوح در که داند می را
  ].132ص ،5[ داند می راآن تفصیل خداوند فقط که است کتبش

 ،قرآن آیات بقیۀ یعنی مقطعه، حروف تفصیلِ همین در است معتقد برّجان ابن البته
 دیگری آیات مقطعه، حروف بر عالوه و] 546ص ،4ج ،6[ دارد وجود تشابهم و محکم نیز
 برای. آیند می شمار به ها آن أمّ و اصل و و دیگر آیات برخی محکمِ که کند می ذکر نیز را

خِذَ أَن اللَّهُ أَرَادَ لَوْ« آیات مثال، ا یَتَّ خِذَ أَن أَرَدْنَا لَوْ« ،]4: زمر[ » یالَّصْطَفَ وَلَدً ا نَّتَّ  لَهوً
خذْنَاهُ ةٍ  نَّجوَى مِن یَکُونُ مَا« ،]17: االنبیاء[»لَّدُنَّا مِن الَّتَّ ] 7: المجادله[ ...»  رَابِعُهُم هُوَ إِلَّا ثَلَاثَ

قُ لَا مَا یُشْرِکُونَ أَ« و خلُ ئًا یَ خلَقُون هُمْ وَ شَیْ سَ« آیۀ تفصیل را] 191: االعراف[ » یُ  کَمِثْلِهِ لَیْ
سَ« دیگر، عبارت به و داندمی] 11: یالشور[ »شَىءٌ  أمّ و اصل و محکم »شَىءٌ کَمِثْلِهِ لَیْ
 »بِالْفَحْشَاء یَأْمُرُ لَا اللَّهَ إِنَّ قُلْ« عبارات که است باور این بر همچنین. است آیات آن

 از 64 تا 62 اتِآی محکمِ] 90: النحل[ »الْاحْسانِ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ« و] 28: االعراف[
 توضیح به مربوط آیاتِ که کند می بیان برّجان ابن]. 497ص ،1ج ،6[ است اسراء سورۀ
 نَزَّلْنَا نَحنُ إِنَّا« آیۀ ها آن اصل و أمّ محکم، و هستند متشابه وحی، القاء توصیف و نبوت
 آیات دربارۀ نهمچنی]. 491ص ،1ج ،6[ است] 9: الحجر[ » لَحافِظُون لَهُ إِنَّا وَ الذِّکْرَ

 آیات، گونهاین محکمِ که کند می تأکید الهی اسمای و صفات تفصیلیِ بیانِ در متشابه
سَ« آیاتِ ىءٌ کَمِثْلِهِ لَیْ  »الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ  الْأَعْلىَ الْمَثَلُ لَهُ وَ« ،]11: الشوری[ »شَ

  ].491ص ،1ج ،6[ است توحید سورۀ آیاتِ و] 27: الروم[
 و مجمل معنای به متشابه و محکم برّجان، ابن نظر از که گفت توان می راینبناب
 به متشابه دیگری جهت از و محکم جهتی از توانند می آیات و هستند نسبی مفصل،
 مبین کتاب یا الکتاب ام تفصیلِ که جهت این از قرآن آیات همۀ مثال، برای. آیند شمار
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 برخی صورت به که جهت این از ها آن از برخی ولی آیند؛می شمار به متشابه هستند،
  .هستند نیز محکم یابند، می تفصیل دیگر آیاتِ

  
  محکم لیتفص عنوان به متشابه ۀدربار برّجان ابن دگاهید یمبنا. 2. 3

 مراتب سلسله دربارۀ او دیدگاه بر مبتنی متشابه و محکم دربارۀ برّجان ابن دیدگاه این
 ،قرآن. است الکتاب ام ،قرآن این منشأ برّجان ابن نظر از. است آن نزول و الهی وحی

 و 201صص ،4ج ،6[ شود می نازل الکتاب ام از ها وحی همۀ که است الکتاب ام تفصیل
 نظر به و کند می استفاده محفوظ  لوح یا مبین  کتاب از الکتاب ام جای به گاهی او]. 202
 لوح در است معتقد برّجان ابن. داند می واقعیت یک به ناظر را اصطالح سه این رسد می

 سپس و شد مکتوب مقادیر بعد، شد؛ نوشته مخلوقاتش دربارۀ خداوند علم ابتدا محفوظ 
 روز سه در و بردارد در را ها آن اعظم لوح که لوح سه با نوشته سه. شد نوشته موجودات
 ،5[ »الدهر من ایام ثالثه فی مکتوبه... الواح بثالثه کتب ثالث« است شده مکتوب

 همان الکتاب ام او نظر از. دهد می ارائه نبوی احادیث اساس بر را توضیح این او]. 351ص
 ،1ج ،6[ است شده بیان آن دربارۀ »خلقی فی علمی اکتب« حدیث که است کتابی
 القلم خلق ما اول هللا ان« فرمودند) ص(اسالم پیامبر که کند می نقل حدیثی او]. 97ص
 »خلقی فی علمی اکتب قال رب؟ یا اکتب ما: قال اکتب، للقلم فقال ظ،المحفو اللوح ثم
 و موجودات دربارۀ چیز همه نوشته، این در که دهد می توضیح او]. 483ص ، 1ج ،6[

 سبب و علت آن، زمان موجود، وجود چگونگی: جمله از است، شده نوشته موجودات غیر
 آمده دیگری روایت در که دهد می هادام او]. 483ص ،1ج ،6[ ها آن وجود عدم یا وجود
 شیء کل مقادیر اکتب: «گفت بنویسم، چه: گفت ،»اکتب: «فرمود قلم به خداوند که است

 نوشتۀ برّجان ابن دیدگاه از]. 484ص ،1ج ،6[ »القیامه یوم الی کائن هو ما و کان ما و
 نوشتۀ تصور به سپس و است محکم ،»خلقی فی علمی اکتب: «فرمود آن دربارۀ که اول

 در قبلی نوشتۀ دو و است یافته تفصیل »کائن هو ما اکتب: «فرمود آن دربارۀ که دیگری
 محتوای و است یافته تفصیل »المقدار اکتب: «فرمود آن دربارۀ که سوم نوشتۀ در نهایت

 ها، آن وجود کیفیت آیند،می وجود به که موجوداتی مقادیر جمله از مطالبی شامل آن
 الحَدِیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ« عبارت او]. 484ص ،1ج ،6[ شود می ها آن ودوج هدف و سبب
 که کرده نازل مبین کتاب از را قرآن خداوند که داند می معنا این را] 23: رالزم[ »کِتَابًا
 و است، مقدار آن، محتوای که کتابی از و است، مکتوب آن در مخلوقاتش دربارۀ او علم
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 کتاباً الحدیث احسن نزّل هللا: «است) موجودات( کائنات وجود آن وایمحت که کتابی از
 الکتاب من و خلقه فی علکمه مکتوبه الذی المبین الکتاب هو ما من نزّله القرآن أی

  ].562 ص ،5[ »الکائنات کون مکتوبه الذی الکتاب عن و المقدار هو مکتوبه الذی
 تفصیلی و محکم جمالت صورت به را محکم عبارات و جمالت خداوند بنابراین

 تفصیلی آن همۀ اصل و امّ اولی، های نوشته و جمالت و داد تفصیل) تفصیل بعد تفصیالً(
 أم آید، می تفصیل هر تحت آنچه هر صورت، همین به آید؛ می آن تحت و ذیل که است

 تحت ما ثم تحتها الذی کله التفصیل ام االولی فالجملۀ«: است خود تحت عبارات اصل و
 پیدا ادامه جایی تا محکم تفصیلِ فرایند این برّجان ابن نظر از. »تحته لما أم تفصیل کل

 صورت به راآن خداوند و] 484ص ،1ج ،6[ باشد فهمقابل انسان برای تا است، کرده
  ].82ص ،5ج ،6[ کرد نازل معانی و حروف این با عربی قرآنِ
 آسمان در العزه بیت سوی به رمضان ماه در قدر شب در قرآن برّجان، ابن دیدگاه از
قِّ وَ« فرماید می خداوند اینکه و است شده نازل دنیا  ،6[ »العزهبیت الی« یعنی » أَنْزَلْناه بِالْحَ
 نزد که قرآنی صورت به آخر در و شد نازل مقطعه حروف آن، از سپس]. 102ص ،1ج

 کتاب آن حروف از قطعه،م حروف این برّجان ابن نظر از. یافت تفصیل و شد نازل ماست
 ،1ج و 5ص ،3ج ،6[ است العزه بیت سوی به الکتاب ام از شده نازل های کتاب یا
 برای هایی نشانه و آیات ها، سوره ابتدای در مقطعه حروف اساس، این بر]. 102ص
 ،475 و 102صص ،1ج ،6[ هستند قرآن محتوای و الکتاب ام محتوای واسطۀ و الکتاب ام
 واسطۀ مقطعه حروف که کند می بیان دیگر جای در برّجان ابن]. 351ص ،5 ؛5ص ،3ج

 بین و المبین الکتاب حروف بین واسطۀ( هستند کریم قرآن حروف و مبین  کتاب حروف
 تفصیل حاصل نهایت، در]. 510ص ،3ج ،6) [البشر کتب هو الذی الکریم القرآن حروف
 قرآن همین و شده نازل او قلب هب و) ص( پیامبر زبان به که است قرآنی مقطعه، حروف
  .ماست نزد مکتوب صورت به که است
 که بوده علت این به مراتب این طی و الکتابام از قرآن نزول برّجان، ابن دیدگاه از
 جَعَلْنَاهُ إِنَّا الْمُبِینِ الْکِتَابِ وَ حم« آیات او. باشد آسان و پذیر امکان ما برای آن درک و فهم
 ام از راآن« که داند می معنا این به ناظر را] 3- 1 ،الزخرف[ » تَعْقِلُون لَّعَلَّکُمْ بِیاعَرَ قُرْءَانًا

 و کنید تعقل آن در تا دهیم، قرار شما زبان به عربی قرآن راآن تا کردیم نازل الکتاب
 لَعَلىِّ لَدَیْنَا الْکِتَابِ أُمِّ فىِ إِنَّهُ وَ« فرماید می خداوند که روستاین از. بفهمید راآن منظور
 از و کرد نمی درک راآن شما عقول کردیم نمی نازل راآن اگر یعنی ،]4: الزخرف[ » حَکِیم
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 راآن خداوند اگر« که کند می تأکید همچنین برّجان ابن]. 475ص ،1ج ،6[ »بود دور شما فهم
 از منظور او]. 82ص ،5ج ،6[ »نبود آن در تعقل و فهم امکان کرد، نمی تیسیر و نازل ما برای
 است معتقد این، بر عالوه]. 82ص ،5ج ،6[ داند می »أفهام از واالتر« راآیه این در »لعلیّ« واژۀ
 آن عزت از کنایه است، شده نازل آن سوی به قدر شب در قرآن که العزه، بیت در »عزت« واژۀ
 عالم ما أفهام ظرفیت و الکتاب ام به که خداوند بنابراین،]. 102ص ،1ج ،6[ است أفهام برای

 برای تا کرد نازل حروف این با عربی صورت به را الکتاب ام] 491ص ،1ج ،6[ است عارف و
   ].82ص ،5ج ،6) [لعباده مقروءاً یکون أن الی( باشد قرائت قابل بندگان
 یعنی است؛ تفصیل و اجمال صورت به الهی وحی نزول مراتب رابطۀ مبنا، این بر
 بر مبتنی متشابه و محکم از برّجان ابن تعریف. است قبلی مرتبۀ تفصیلِ بعدی، مرتبۀ
 نسبت و است محکم بعدی مرتبۀ به نسبت مرتبه هر و است الهی وحی نزول مراتب این
  .است محکم تفصیل متشابه یعنی است؛ متشابه قبلی، مرتبۀ به
  
  متشابه دوم معنای. 4

 را دیگری معنای کند، می بیان تشابهم برای که اصلی و اول معنای بر عالوه برّجان ابن
  .پردازیم می آن بررسی به قسمت این در که دهد می توضیح نیز
  
  بودن هیشب یمعنا به متشابه. 1. 4

 برّجان ابن. است یکدیگر به شبیه کند، می بیان متشابه برای برّجان ابن که دیگری معنای
 یکدیگر با ها آن شباهت ابه،متش امور از منظور که کند می بیان معنا، این توضیح در

 غَیرَ وَ مَّعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ أَنشَأَ یالَّذِ هُوَ وَ: «کند می استناد قرآن آیۀ این به او. است
خْلَ وَ مَعْرُوشَاتٍ عَ وَ النَّ خْتَلِفًا الزَّرْ مَّانَ وَ الزَّیْتُونَ وَ أُکُلُهُ مُ  » مُتَشابِه غَیرَ وَ مُتَشابهًا الرُّ

 و دارند یکسانی رنگ که هستند هایی آن متشابه، مواردِ آیه، این اساس بر]. 141: االنعام[
 غیر دارند، مختلف های رنگ که هایی آن و اند؛ شبیه دیگر بعضی با بعضی جهت این از

 زرع و نخل و زیتون مانند است؛ متشابه غیر نیز ها آن نوع و جنس البته. هستند متشابه
  ].130ص ،5[ هستند متشابه غیر اجناس که

 بودن شبیه یکی. کند می بیان محور چند در را متشابه آیات شباهت برّجان ابن
 به قرآن آیات بودن  متشابه است معتقد او. است حقانیت و اعجاز در یکدیگر با آیات
 جانب از اینکه و یکدیگر حقانیت به که است یکدیگر از ها آن حمایت و تصدیق معنای
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 الحکمه ایضاح تفسیر در او]. 492ص ،1ج ،6 ؛129ص ،5[ دهند می شهادت هستند، خدا
 و السرد حسن و اإلعجاز فی بعضاً بعضهن تشبّه ما هو متشابهات کونهن معنی: «گوید می

 جلّ هللا عن اإلخبار و اإلعجاز تحقیق و التبیین وضوح و اإلرشاد صدق و النظر کریم
 گونهاین را شباهت این وجه مر،ز سورۀ تفسیر در همچنین]. 129- 128صص ،5[ »ذکره
 فی و نظمه علیّ و سرده کریم و تعاطفه و تصادقه فی بعضاً بعضه یشبه: «کند می بیان

  ].562صص ،5[ »الغیوب عن إخباره و اعجازه
 نظر از. است مبین  کتاب آیات با قرآن آیات شباهت شباهت، دیگر محور

 تأکید او. معنا حوزۀ در هم و است الفاظ و حروف حوزۀ در هم شباهت این برّجان ابن
 الکتاب ام و قرآن حروف با و هستند حرف که جهت این از نیز مقطعه حروف کند می

 فی المقطعه الحروف هو المتشابه من ضرب و: «هستند متشابه آیات جزء دارند شباهت
 ابالکت ام حروف و القرآن لحروف حروفا لکونها اشبهت العزیز، القرآن من السور اوائل
 جهتی از مقطعه حروف برّجان ابن دیدگاه از بنابراین]. 490ص ،1ج ،6[ »لها ام هی التی

 شبیه که( آیند می شمار به متشابه جهتی از و) هاست آن تفصیل قرآن که( اند محکم
  ).هستند مبین  کتاب آیات

 الحَدِیثِ حْسَنَأَ نَزَّلَ اللَّهُ« آیۀ تفسیر در مبین  کتاب آیات با قرآن آیات معنایی شباهت
 بیان صورت این به را آیه این تفسیر برّجان ابن. است شده بیان] 23: الزمر[ »مُّتَشَابِهًا کِتَابًا
 و سخن صورت به راآن است، کرده نازل مبین کتاب از را سخنان بهترین خداوند که کند می

 است؛ کرده نازل است، قرآن همان که کتاب ترین محکم و ترین صادق و سخن بهترین
 متشابه مبین  کتاب با قرآن. است متشابه مبین،  کتاب معانی با آن معانی یعنی »متشابهاً«

 ]. 546ص ،4ج ،6[ است گرفته نشأت مبین  کتاب از قرآن معانی و است
 که است دیگر برخی با قرآن آیات برخی بودن شبیه شباهت، بعدیِ محور
 و معنا این در متشابه برّجان، ابن نظر از. شود می خواننده در تحیر و اشکال به منجر
 هُوَ وَ«: کند می اشاره آیه این به توضیح، در او. است »مختلط و مشکل« همان محور، این

خْلَ وَ مَعْرُوشَاتٍ غَیرَ وَ مَّعْرُوشَاتٍ جَنَّاتٍ أَنشَأَ الَّذِى عَ وَ النَّ خْتَلِفًا الزَّرْ  وَ الزَّیْتُونَ وَ أُکُلُهُ مُ
مَّانَال ا رُّ  این متشابه از منظور که کند می بیان و ،]141: االنعام[ »مُتَشابِهٍ غَیرَ وَ مُتَشابهً

 مؤتلف أی( هستند متداخل و مختلط مؤتلف، دیگر بعضی با ها آن از بعضی که است
 آیه این در متشابه برّجان، ابن نظر از]. 486ص ،1ج ،6) [متداخل مختلط، ببعض، بعضه

 زمین قطعه یک در زیرا دارند تداخل یکدیگر با درختان های شاخه که معناست این به
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 کند دقت و تأمل ها آن در که کسی نظر در و دارند شباهت هم به پس هستند، واحد
 منشأ بنابراین]. 129ص ،5) [متأمّلها علی أشکلت أی فأشبهت( کند می مشکل ایجاد
 به ندارند، یکدیگر با شباهتی که مواردی دکن می تأکید او. است شباهت ابهام، و اشکال
 بعضها نفضل و واحد بماء یسقی: «فرماید می خداوند که طورهمان تمییزند؛ قابل راحتی
 هم با نیز غیره و ضرر و نفع در و رائحه در همچنین و] 4: الرعد[ »االکل فی بعض علی

  ].486ص ،1ج ،6[ متفاوتند
 شبیه علت به که، است مواردی محور، و معنا این در قرآن متشابهات برّجان ابن نظر از
 المتشابه: «شود نمی فهمیده آن لفظ از آن مراد و منظور دیگر، بعضی به آن از بعضی بودن
 و شود می فرد تحیر و اشکال موجب و] 491ص ،1ج ،6[ »لفظه من المراد یفهم ال ما هو
 نیز مشتبه برای رو،این از. شود می مشتبه و نماید می مبهم خواننده نظر در اساس این بر

 روشن برای لذا، ؛»لفظه من به المراد یفهم ال الذی هو المشتبه«: آورد می را تعریف این
  ].132ص ،5[ شود توجه) روایات و دیگر آیات یعنی( آن غیر به است الزم مراد، شدن

 و اند دهکر خلط مشتبه با را قرآن متشابه افراد، برخی که کند می بیان برّجان ابن
 هم به مشتبِه، و متشابه الفاظ زیرا ؛]132ص ،5[ است شده اشکال و ابهام ایجاد برایشان
 متشابه بین ما األلفاظ تقارب أجل من الناس من األکثر علی اللبس دخلت انما«: نزدیکند

 مشتبه و متشابه است معتقد برّجان ابن]. 129ص ،5[ »المشکل هو المشتبِه و مشتبِه، و
 مبهم و مشکل همان مشتبه و است هم به شبیه معنای به متشابه. نیستند مترادف
 یشبه أشبه از این ،»کذا و کذا لی تشابه« شود می گفته وقتی که دهد می توضیح او. است

 که است مشتبه این »کذا و کذا علیّ تشابه« شود می گفته که هنگامی و است؛ متشابه
 دیگر بعضی به آن از بعضی بودن  شبیه دلیل هب است، تحیر و بودن  مشکل همان منظور

ءَ لِلَّهِ جَعَلُواْ أَمْ«: فرماید می آیه این در مثال برای]. 492ص ،1ج ،6[ خَلْقِهِ خَلَقُواْ شُرَکاَ  کَ
قُ فَتَشَابَهَ  أی علیّ االمر هذا تشابه« شود می گفته اساس این بر ؛]16: الرعد[ » عَلَیهِم الخَلْ
  ].130ص ،5[ »علیّ أشکل

 آیات برخی در که ابهامی و اشکال کند می تأکید برّجان ابن اینکه توجه قابل نکتۀ
 اشکال قرآن آیات خود در واقع در و دارد وجود اشکال قرآن قاری دیدِ از شود، می دیده

 فی یحصل إنما اإلشکال فإذاً علیّ أشکل أی علیّ االمر هذا تشابه: «ندارد وجود ابهامی و
ل ل( کننده تأمل فرد در متشابه، آیات در ابهام و اشکال پس. »المتامَّل فی ال المتامِّ ) متامِّ
 بودن نسبی به نیز دیگر جای در برّجان ابن]. 130ص ،5) [متامَّل( شونده تأمل در نه است،
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نْ جَنَّاتٍ وَ« آیۀ توضیح در او کند؛ می اشاره آیات در ابهام و اشکال  وَ الزَّیْتُونَ وَ أَعْنَابٍ مِّ
مَّانَ ا الرُّ  معنا پیچیده هم در و مشتبک را مشتبه ،]99: االنعام[ »مُتَشَابِهٍ غَیرَ وَ مُشْتَبِهً

 واقع در ولی دارد وجود اشتباک کهحالی در آیه، این اساس بر است معتقد و کند می
 ها آن های میوه و ثمرات به توجه با و) متشابه غیر اشتباکه علی هو و( نیستند متشابه

]. 547ص ،4ج ،6[ بردپی ها آن منشأ و اصل به و شد قائل تمییز ها آن بین توان یم
 و است نسبی ها، آن رسیدنِ نظر به مشکل معنای به آیات برخی بودن متشابه بنابراین

  .پردازیم می بحث این به بعدی قسمت در که شود رفع تواند می
  
  متشابه اتیآ یمعنا به یابیدست طیشرا. 2. 4
 تأمل و تفکر با و دارد وجود متشابه آیات معنای به یابیدست امکان برّجان ابن ظرن از

 دیدگاه از]. 482ص ،1ج ،6[ یافت دست متشابه آیات منظور و مراد حقیقت به توان می
 است معتقد او. است الهی ارادۀ و اذن به انسان، برای متشابهات معنای شدن مشخص او

 نور سراسر که مبین  قرآن در واقع، در و ماست نظر از فیوص ،قرآن آیات بودن  متشابه
ن بُرْهَانٌ جَاءَکُم قَدْ النَّاسُ یَأَیّها«: فرماید می خداوند زیرا ندارد؛ وجود متشابه است،  مِّ
ا إِلَیْکُمْ أَنزَلْنَا وَ رَّبِّکُمْ ا نُورً  نورِ ،قرآن نور که کند می تأکید او البته]. 174: النساء[»مُّبِینً
]. 133ص ،5[ شود می آشکار کند، اراده خدا که کس هر برای فقط و است باطنی

 عطا خداوند که است تالشی و اجتهاد و الهی توفیق نیازمند باطنی، نور این مشاهدۀ
  ].490ص ،1ج ،6[ کند می

ةٍ فىِ فَسَیُدْخِلُهُمْ بِهِ اعْتَصَمُواْ وَ بِاللَّهِ ءَامَنُواْ الَّذِینَ فَأَمَّا« آیات به اشاره با برّجان ابن  رَحْمَ
ضْلٍ وَ مِّنْهُ عَ مَنِ اللَّهُ بِهِ یَهْدِى« و] 175: النساء[ »مُّسْتَقِیمًا صراطًا إِلَیْهِ یهْدِیهِمْ وَ فَ  اتَّبَ

ْخرِجُهُم وَ السَّلَمِ سُبُلَ رِضْوَانَهُ نَ یُ لُمَاتِ مِّ ورِ إِلىَ الظُّ ذْنِهِ النُّ  صرَاطٍ  إِلىَ یَهْدِیهِمْ وَ بِإِ
 ذکر خداوند به اعتصام و ایمان را الهی توفیق از مندی بهره شرط ،]16: المائده[ » مُّسْتَقِیم

 کند می اضافه هم را دینداری و تقوا دیگر جای در و] 133:ص ،201 برّجان، ابن[ کند می
 بیان متشابهات معنای به یابیدست برای برّجان ابن که دیگری شرط]. 490ص ،1ج ،6[

 به یابیدست را متشابهات معنای به رسیدن راه او. است نفس تزکیۀ و طهارت کند، می
هُ لَّا« آیۀ اساس بر و است محفوظ کتاب و الکتاب ام همان که داند می محکمات  إِلَّا یَمَسُّ
  ].491ص ،1ج ،6[ است طهارت آن، به رسیدن شرط] 79: الواقعه[ ،» الْمُطَهَّرُون
 مراد و منظور تشخیص برّجان ابن دیدگاه از. است تأمل و تدبر تفکر، بعدی گام
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 آن مخاطب و آن منشأ و منبع شدنِ روشن و] مختلط و مشکل معنای به( متشابه
 تفکر باشد، بیشتر مراد بودن پنهان و ها شباهت میزان قدر هر و است تفکر نیازمند
 فردی باید شابهاتمت معنای طالب کند می تأکید او]. 486ص ،1ج ،6[ است نیاز بیشتری
 میزان دیگر، جای در برّجان ابن]. 490ص ،1ج ،6[ باشد) فطناً فهماً( تیزهوش و باهوش
 و »فرقان« از او مندی بهره اندازۀ به را صحیح معنای تمییز و تشخیص در فرد موفقیت

  ].488ص ،1ج ،6[ داند می باطل از حق تشخیص قوۀ
ق  از منبع، دو این. هستند) ص( پیامبر احادیث و قرآن آیات بررسی، و تفکر این متعلَّ

 تفسیر در او. دارند اساسی و مهم نقشی متشابهات، معنای یافتن در برّجان، ابن دیدگاه
 بیان برّجان ابن. دارد تأکید نبوی احادیث به توجه و قرآن به قرآن تفسیر بر نیز خود
 زیغ از دوری نینهمچ و حقیقت به رسیدن برای متشابهات معنای طالب که کند می

 و( »کند طلب) ص( رسول حدیث و الهی کتاب در را علم باید« آن، شفای و قلوب
 در تدبر اهمیت توضیح در او]. 130ص ،5) [الرسول حدیث و هللا کتاب فی العلم لیطلب
 کِتَابٌ« آیات در ویژه طوربه کند، می توصیه و کند می استناد نیز قرآن آیات به ،قرآن
كٌ إِلَیْکَ أَنزَلْنَاهُ  یَتَدَبَّرُونَ فَلَا أَ« ،]29: ص[ » الْأَلْبَاب أُوْلُواْ لِیَتَذَکَّرَ وَ ءَایَاتِهِ لِّیَدَّبَّرُواْ مُبَارَ
 غَیرِ عِندِ مِنْ کاَنَ لَوْ وَ  الْقُرْءَانَ یَتَدَبَّرُونَ فَلَا أَ« ،]24: محمد[ »أَقْفَالُهَا قُلُوبٍ  عَلىَ أَمْ الْقُرْءَانَ

ا اخْتِلَافًا فِیهِ لَوَجَدُواْ هِاللَّ  تدبر و تأمل نساء سورۀ از 82 تا 59 آیات و] 82: النسا[ »کَثِیرً
 معرفت و علم کسب برای را قرآن که کسانی است معتقد برّجان ابن]. 130ص ،5[ شود

 را کتاب تالوت حق کنند، می تدبر و تفکر آن در و کنند می قرائت کامل یقین و صحیح
رْ: «فرماید می ها آن دربارۀ خداوند و آورند یم جابه  الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ عِبَادِ فَبَشِّ

ئکَ  أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ ئهُمُ الَّذِینَ أُوْلَ ئکَ وَ  اللَّهُ هَدَ ] 18 - 17: الزمر[ » الْأَلْبَاب أُوْلُواْ هُمْ أُوْلَ
  ].499ص ،1ج ،6[

 قرآن مبیّن عنوان به نیز نبوی احادیث بر ،قرآن آیات در تدبر کنار در برّجان ابن
 و( »شفاست الهی اذن به) ص( خدا رسول حدیث« که است باور این بر و دارد تأکید
 این مطلب این در او مبنای]. 132ص ،5) [هللا بإذن الشفاء هو) ص(هللا رسول حدیث
 لَعَلَّهُمْ وَ إِلَیهمْ نُزِّلَ مَا لِلنَّاسِ لِتُبَینَّ الذِّکْرَ إِلَیْکَ أَنزَلْنَا وَ« آیۀ در خداوند که است

 ،1ج ،6[ است داده) ص( پیامبر به را قرآن آیات تبیین مأموریت] 44: النحل[ » یَتَفَکَّرُون
  ].132ص ،5 ؛482ص

 بیان متشابهات معنای طالب برای نیز را دیگری موارد برّجان ابن ها،این بر عالوه
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 شناخت: از عبارتند علوم این. باشد دارا مقدماتی علومِ عنوان به را اه آن باید که کند می
 بودن منفصل یا بودن متصل و قرآن آیات نظم از آگاهی قرآن، آیات در خطاب انواع
 مهارت و آیات معانی شناخت استدالل، انواع دانستن فقه، اصول مباحث بر تسلط آیات،
 عالم آن، فروع و دین اصول شناخت ها، آن ترتیب اساس بر آیات جداگانۀ معانیِ تلفیق

 احادیث بین تمییز و ها آن طرق و روایات و احادیث شناخت ،)ص(پیامبر سنت به
 نظرهای اختالف و نظرها اتفاق و تابعین و صحابه سخنان از آگاهی صحیح، غیر و صحیح

 و امر و صخصو و عموم مباحث به عالم نحو، علم و لغت علم و عربی زبان به علم ها، آن
]. 133ص ،5 ؛490 -  488صص ،1ج ،6[ اجماع و نص و نسخ و مجمل و مفصل و نهی
 و تحقق فرد در شده، ذکر های ویژگی و علوم این هرقدر که کند می بیان برّجان ابن

 ،)النعوت من تقدم ما علی احتوائه و العلم صحیح فی ارتفاعه قدر علی( یابد افزایش
 تذکر برّجان ابن البته]. 490ص ،1ج ،6[ شود می کمتر وا نزد قرآن متشابهات تعداد
  و انحراف و شیطان القای امکان مشکل، و متشابه آیات بررسی و تأمل هنگام که دهد می
 بر انحراف از را او و کند می موعظه مؤمن قلب در هم خداوند. دارد وجود باطل به میل
  ].492ص ،1ج ،6[ کند می عمل دخو شاکلۀ اساس بر کسی هر نهایت، در و دارد می حذر

 مِنْهُ تَقْشَعِرُّ مَّثَانىَ مُّتَشَابِهًا کِتَابًا الحدِیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ« آیۀ اساس بر برّجان ابن
 نیز ،]23: الزمر[ » هللا ذِکْرِ  إِلىَ قُلُوبُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ تَلِینُ ثمَّ رَبهمْ یخْشَوْنَ الَّذِینَ جُلُودُ
 در دارند خشیت خداوند از که کسانی. دهد می توضیح را متشابه آیات با صحیح ۀمواجه

 او شایستۀ که دهند نسبت خداوند به وصفی اینکه ترس از ابتدا متشابه، آیات با مواجهه
 و لرزد می پوستشان رسد، می نظر به محکم آیات خالف یا ناقص آیه ظاهرِ اینکه یا نیست

 امّهاتِ متوجه وقتی اما]. 547ص ،4ج و 487ص ،1ج ،6[ شود می متزلزل قلوبشان
 ها پوست شوند، می آگاه آن اصل از. کنند می مراجعه ها آن محکم به شوند، می متشابهات

 به خوشحالی و او به نسبت محبت و او با انس با همراه خداوند ذکر واسطۀ به قلوبشان و
 قلوبهم و جلودهم النت لمتشابها ذلک امهات علی تذکروا فإذا( گیرد می آرام او رحمت

 از]. 547ص ،4ج و 487ص ،1ج ،6) [برحمته فرحاً و له حبّاً و به انساً تعالی هللا ذکر إلی
 الهی خشیت از ها آن شدتِ و قرآنی انذارهای دلیل به ها آن قلوب و جلود او، دیدگاه

 او واسعۀ حمتر سبب به و کریم و جزیل ثواب به وعده و ها بشارت با سپس و لرزند، می
 ،4ج ،6 ؛562 و 129صص ،5[ گیرند می آرام او وسیع مغفرت و او کریمانۀ مهربانی و

 آرامش، این به رسیدن و متشابه آیات صحیح فهم که کند می تأکید او البته]. 548ص
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 خودش جانب از و کند می هدایت برگزیده راه به را فرد که است الهی هدایت واسطۀ به
  ].547ص ،4ج: 6[ کند می حافظتم جهالت از را او
  
  متشابه و محکم حیتوض در برّجان ابن یها تمثیل. 5
 برای. کند می استفاده نیز تمثیل از متشابه و محکم پیرامون خود توضیحات در برّجان ابن

 درخت تمثیل از محکم، تفصیلِ عنوانبه متشابه دربارۀ خود دیدگاه توضیح در او مثال،
 و است درخت های ریشه و تنه مانند قرآن محکم که کند می بیان او. کند می استفاده

 درخت های شاخه منزلۀ به است، یافته تفصیل و شده منفصل قرآن محکم از که آنچه
 درختی های شاخه منزلۀ به است شده منفصل محکم از که قرآن متشابهِ او نظر از. است
 تمییز ها، آن های شاخه تداخل یلدل به و اند شده متداخل و اند فرورفته هم در که است
 ص ،4 ج ،6[ باشند متمایز ها آن اصلی های تنه هرچند است، دشوار ها آن های شاخه بین

 درخت های شاخه تمثیل به توجه با متشابهات، معنای به یابیدست بحث در او]. 546
 درخت ریشۀ و اصل به باید ها شاخه شناخت برای که کند می بیان متشابه، آیات برای

. است ممکن امری ولی است دشوار چند هر آن، اصل به ها شاخه ارجاع و بازگشت
 توضیح] 99: االنعام[ » یَنْعِهِ وَ أَثْمَرَ إِذَا ثَمَرِهِ  إِلىَ انظُرُواْ« قرآنیِ عبارت به اشاره با برّجان ابن
 موجب اه آن های شباهت ها، شاخه شدنِ پیچیده هم در و تداخل با کههنگامی دهد می

 اصل و منبع که داد تشخیص طریق این از و کرد مراجعه ها میوه به باید شد، شدن مشتبه
 به باید نیز قرآن معانی شدن مشتبه در که کند می توصیه سپس کجاست؟ ها شاخه این

 ].547ص ،4ج ،6[ رسید ها آن محکمِ و متشابه اصل به و کرد عمل صورت همین
 به سپس و مقطعه حروف صورت به الکتاب ام از ماتمحک تفصیل همچنین برّجان ابن
 که داند می آبی به شبیه بسیار را) قرآن نزول مراتب همان یعنی( قرآن آیات بقیۀ صورت

 حیوانات، گیاهان، آن، از و کند می پیدا تفصیل سپس و شود می نازل زمین بر آسمان از
 به آب او نظر از]. 546ص ،4ج و 488ص ،1ج ،6[ آیند می وجود به غیره و هاانسان
 یابد می تفصیل قرآن بقیۀ صورت به سپس و است محکم که است مقطعه حروف منزلۀ

  ].489ص ،1ج ،6[
 آیات و رعد سورۀ از 4 آیۀ جمله از قرآن، آیات از ها تمثیل ارائۀ در او رسد می نظر به

  .است گرفته الهام انعام، سورۀ از 141 و 99
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  متشابه و محکم حیتوض در برّجان ابن تأثیرپذیری. 6
 قرائن است، بوده کسی چه تأثیر تحت متشابه و محکم توضیح در برّجان ابن اینکه دربارۀ

 به برّجان ابن البته. نشد یافت دیگران از او تأثیرپذیری برای کافی و الزم شواهد و
 ملهج از ها، آن از برخی به و داشته توجه متشابه و محکم دربارۀ مختلف های دیدگاه
 ،1ج ،6[ کند می اشاره جبیر ابن و اسحاق بن محمد ،ةقتاد مجاهد، عباس، ابن دیدگاه
 ارائه دیگران نظر از مستقل طور به را خود نظر و دیدگاه ادامه، در ولی ؛]482 -481صص
 از متفاوت او تفسیر روش و ساختار کلی، طور به و متشابه و محکم دربارۀ او نظر. کند می

 بن  مکی تفسیر ،.)ق 399. د( زمنین ابی ابن تفسیر جمله از خود، زمان اندلسی تفاسیر
 عطیه  ابن تفسیر و.) ق 543. د( العربی بن ابوبکر تفسیر ،.)ق 437. د( القیسی طالب  ابی 

- 399صص ،1ج ،8 ؛953-950صص ،2ج ،16 ؛104ص ،1ج ،3[ است بوده.) ق 546. د(
  ].266ص ،1ج ،4 ؛402

 متشابه و محکم دربارۀ او دیدگاه دهد می نشان که دارد وجود اهدیشو این، بر عالوه
 و است نبوی روایات و قرآن آیات از او خود اجتهاد و دریافت بر مبتنی زیاد احتمال به

 متشابه و محکم معنای دربارۀ که توضیحاتی در مثال، برای. است نبوده کسی تأثیر تحت
. کند می معنا یکدیگر پرتو در را آیات و دهد یم ارجاع قرآن آیات خود به دهد می ارائه

 نشان آن مقدمات بیان و متشابه آیات معنای به یابیدست شرایط دربارۀ او بحث همچنین
 مربوطه، شرایط رعایت و روایات و آیات بر تأمل با نیز او خود زیاد احتمال به که دهد می
 تفسیر مقدمۀ در او اینکه دیگر شاهد. است رسیده متشابه و محکم از معنا این به

 نفس تهذیب و تدبر بر قرآن آیات معنای کشف و دریافت شرایط بیان در االفهام تنبیه
 معنوی رشد درونی، تحول قرآن آیات معنای کشف الزمۀ که کند می بیان و کندمی تأکید

 یبرا فهم باب که است حالت این در او، دیدگاه از. است الهی قرب و مفسر نفس تهذیب و
 الی ینزل امر« از است عبارت الهام که کند می دریافت را الهام مفسر، و شود می باز مفسر
  ].56ص ،1ج ،6[ »خزانته الباطن فی بما انباء هو و القلب، لوح

 است الهی وحی نزول مراتب بر مبتنی که متشابه و محکم دربارۀ او دیدگاه بنابراین،
 و محکم دربارۀ دیدگاهش و است محکم تفصیل ،متشابه اینکه دربارۀ او نظر ویژه به و

 نظر این دربارۀ البته. است جدیدی دیدگاه رسد می نظر به مقطعه، حروف بودنِمتشابه
 به معروف عالقه بن  سعید که شده نقل است، مقطعه حروف یافتۀ تفصیل قرآن که

 فواتح: الکتاب أم«: که بوده معتقد و داشته را نظر این شبیه نیز.) ق 127. د( ابوفاخته
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 إِلَّا إِلهَ ال اللَّهُ الم و البقرة، استخرجت منها الْکِتابُ ذلِکَ الم القرآن؛ یستخرج منها السور،
 معتقد برّجان ابن که تفاوت این با ؛]117ص ،3 ج ،13[ »عمران آل استخرجت منها هُوَ

 تأثیرپذیری بر ای هقرین و شاهد اما. اند گرفته نشأت الکتاب ام از مقطعه حروف خود است
  .نشد یافت او از برّجان ابن
  

  گیری نتیجه
  :آمد دست به زیر نتایج متشابه، و محکم دربارۀ برّجان ابن دیدگاه بررسی با

 معنای به متشابه: شود می بیان متشابه برای کلی معنای دو برّجان ابن آثار در. 1
  .بودنشبیه معنای به متشابه و محکم تفصیل

 کتاب عمران،آل سورۀ  از 7 آیۀ و هود ةسور ابتدایی آیات به توجه با انبرّج ابن. 2
 محکم آیات تفصیل متشابه آیات او دیدگاه از. داند می معنا یک به را محکمات و محکم
 مراد و مقصود طریق، این از و یابد می تفصیل که است مجمل معنی به محکم و هستند

 از توانند می آیات و هستند نسبی معنا، این به متشابه و محکم. شود می بیان آن از
  .آیند شمار به متشابه دیگری جهت از و محکم جهتی
. کند می بیان اول، معنای به متشابه و محکم برای را مختلفی مصادیق برّجان ابن. 3

 و توضیح قرآن، کل و است محکم محفوظ،  لوح یا الکتاب ام یا مبین  کتاب او نظر از
 های سوره ابتداییِ آیات به استناد با او. است متشابه نتیجه، در و بینم  کتاب تفصیلِ
 ها آن تفصیل قرآن بقیۀ که داند می محکم نیز را مقطعه حروف مقطعه، حروف دارای

). داند می نیز متشابه را مقطعه حروف متشابه، دومِ معنای به توجه با او البته( هستند
  .شود می ذکر قرآن آیات بقیۀ در متشابه و محکم دیگر مصادیق

 دربارۀ او دیدگاه بر مبتنی محکم تفصیل عنوان به متشابه دربارۀ برّجان ابن دیدگاه. 4
 صورت به سپس و مقطعه حروف صورت به الکتاب ام از آن نزول و الهی وحی مراتب سلسله
 یعنی است؛ تفصیل و اجمال صورت به الهی وحی نزول مراتب رابطۀ مبنا، این در. است قرآن
   .باشد درک و فهم قابل انسان برای کهجایی تا است، قبلی مرتبۀ تفصیلِ بعدی، مرتبۀ
 آیات شباهت او. است یکدیگر به شبیه برّجان، ابن نظر از متشابه دوم معنای. 5

 حقانیت، و اعجاز در یکدیگر با آیات بودن شبیه: کند می بیان محور چند در را متشابه
 آیات برخی بودن شبیه و) معانی و حروف در( مبین  کتاب یاتآ با قرآن آیات شباهت
 برّجان، ابن دیدگاه از. شود می خواننده در تحیر و اشکال به منجر که دیگر برخی با قرآن
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 آیات خود در کند می تأکید او. است مشکل آیات همان سوم، محور در متشابه آیات
 نظر به مشکل معنای به آیات، برخی بودن متشابه و ندارد وجود ابهامی و اشکال قرآن

  .است نسبی ها، آن رسیدنِ
 توفیق با و دارد وجود متشابه آیات معنای به یابیدست امکان برّجان ابن نظر از. 6
 و تفکر اجتهاد، نفس، تزکیۀ و طهارت دینداری، تقوا، خداوند، به اعتصام و ایمان الهی،
 حقیقت به توان می مقدماتی علوم بودن اراد و) ص(اسالم پیامبر احادیث و قرآن در تأمل
  .یافت دست آن محکمِ و متشابه اصل به دیگر، عبارت به و متشابه آیات منظور و مراد

 و نشد یافت دیگران از برّجان ابن تأثیرپذیری برای الزم شواهد و قرائن ها، شباهت. 7
 از او خود اجتهاد و دریافت بر مبتنی متشابه و محکم دربارۀ او دیدگاه رسد می نظر به

  .است نبوی روایات و قرآن آیات
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