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  »محکم و متشابه ۀمسئل«موردی:  ۀمطالع

  
  2محمدرضا شاهرودی ،1چی محمدتقی کبریت

  )27/6/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -16/1/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

ای کهن و پردامنه در علوم قرآن و تفسیر آن بـوده و هسـت.    ، مسئله»محکم و متشابه«
سـزا دارد و   فهـم و تفسـیر قـرآن کـریم، نقشـی بـه       شناخت و تحلیـل ایـن پدیـده در   

داللـت  «حاضر بـا رویکـرد    ۀدارد. مقال میرأی باز نی را از خطا و تفسیر بهگر قرآ پژوهش
 ۀکار آمده است، به بررسـی مسـئل    تازگی در فهم و تفسیر قرآن و سنت به که به» زبانی

بـاره بـا نتـایج     را در ایـن هـای خـود    پردازد و یافتـه  در قرآن مجید می» احکام و تشابه«
اشـتراک  «سنجد. در این پژوهش سه عنصـر:   شناختی مرحوم عالمه طباطبایی می قرآن
» تشابه معنـایی « ۀپدید ۀ، از علل برجست»خطاب یفضا ابیفهام و غاَ در اختالف ،یلفظ

بودن تمام آیات قرآن در  ، محکم   در چارچوب داللت زبانی شناخته شده است. همچنین
 یمتعلـ غیرمخاطبان به  یازمندینداللت زبانی، نسبیت در تشابه معنایی آیات و  ساختار

از دیگر نتایج مهم این پژوهش است. نیز، شایان ذکر است، این   »عالمان قرآن«از سوی 
گیری  عمران با بهره آل ۀهفتم سور ۀتالش برای پیشنهاد تفسیری نوین از آی نوشتار در

  از داللت زبانی است.
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  مقدمه. 1
کمـک سـه    بهکه است  یندیفرا 2»زبان طبیعی«لفظ بر معنا در اللت د 1که گذشت، چنان
 انجـام » کـاربرد «در هـم    آن ،»ریتفسـ «و عامـل   دار) (= نشان ، مدلول(= نشانه) دال ۀمقول
 ۀسـاد  ۀسیمقا از یک به و یک همان اینو  یصورت قرارداد به »معنا«، صورت  ایندر. گیرد می
کـه در سـاختار داللـت منطقـی تبیـین شـده و        سان (آن شود نمیحاصل  ها مدلول -دال

 یِزبـان  -یعقلـ  ریبلکـه از تفسـ   مبنای تحقیق بسیاری اندیشمندان مسلمان بوده اسـت)؛ 
 »زبـانی  داللـت «درواقـع،  . آیـد  مـی  دسـت  بـه ، و فضای کالم زبان و در کاربرد یها نشانه
اسـت.   وابسـته  3»یرزبـان یبافـت غ «بـه   است کهدال و مدلول  انیم ایو پو الیس ی ا رابطه

بـر   یمبتنآن  یفهم معانو  افتهیتحقق  یعیزبان طب بستردر  مجید قرآنپیشتر بیان شد 
 یرزبـان یغ دانسـتن بافـت   جه،ی. درنت]141 -138، ص30:ـ [نکاست  سریم »یداللت زبان«
 »ریتفسـ « سـان  بـدین و  سـت انداللـت بـر مع   یشرط الزم بـرا  ،یزباندر کنار بافت  اتیآ
  خواهد بود. نیآفر و نقش یضرورقرآن  داللت ندیدر فرا یزبان -یعقل یتیعنوان فعال به

را در  »طـرح داللـت  « تـوان  مـی  »یداللت زبـان «سازوکار  نظرگرفتن در باترتیب،  بدین
ی زبـانی   ا نشـانه » لفـظ « سـازوکار، در ایـن   در نظر گرفت.) 1(شکل صورت  به میقرآن کر

کنـد. تفسـیر، فعالیـت     مـی » داللـت «بر معنای مشـخص  » تفسیر«کمک عامل  است که به
سـازد و بـه    و جهت داللـت را آشـکار مـی    4وجهاست که » مخاطب«زبانی ازسوی  -عقلی

کشوفی اسـت کـه مـتکلم بـدان     توجه به لغت، معلوم یا م با ،. معناانجامد می» معنا«کشف 
، نزدیـک بـه مفهـوم    »سـبب نـزول  «یا » فضای خطاب«را دارد. ن آنقصد بیاعنایت کرده، 

  کـالم در آن   اسـت کـه   فضای خطاب یا کـاربرد، فضـایی   در معناشناسی است. 5»کاربرد«
                                                                                                                                        

قلم نگارندگان ایـن   به » کتاب و سنت ریر فهم و تفسد یداللت زبان یبازخوان« ای باعنوان مقاله شتر،یپ. 1
 ریو کـاربرد آن در فهـم و تفسـ    -»داللت منطقـی «درمقابل  -»یداللت زبان« نییو تب یمعرف  بهنوشتار 

های آن مقاله نوشته شده، لـذا   این پژوهش، براساس رهیافت. ]30:ـ [نک پرداخته است ثیقرآن و حد
  وهش حاضر است.پژ ی هنیاز مطالع دانستن آن پیش

 ها (زبان عرفی)؛ مانند عربی، فارسی، .... زبان رایج و متعارف میان انسان2
موقعیت یا وضعیتی خارج از زبان است کـه  » بافت غیرزبانی«همان سیاق متن است، اما » بافت زبانی. «3

و  )ایاش تی(وضعکند. بافت غیرزبانی شامل: الف) موقعیت پیرامونی  در آن فضا، لفظ بر معنا داللت می
  ].135، ص30مخاطب است [نکـ :  ی هزمین ب) دانش پیش

ت«بسا تعبیر  ای .4 داشتن الفـاظ بـرای داللـت بـر      که در برخی روایات آمده است، به جهت»  وَجْه مَا عَنَیْ
 ].437، ص 4معنا اشاره دارد [نکـ : 

  ]. بـه 134، ص30: ـ ست [نک»معنا«و » یبافت غیرزبان«، »بافت زبانی«شامل » داللت زبانی«در » کاربرد. «5
  !که در بعضی روایات آمده، گویای این اصطالح امروزی»  فِي هَذَا الْمَوِْضع«رسد عبارتی چون:  نظر می
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 زبانی) -عقلی(تفسیر

 لفظ معنا

 داللت زبانی در قرآن کریمطرح . 1شکل 

 سبب) نزول -(فضای خطاب

  
  
  
  
  
  
  

  

 »کلممـت «ترتیـب،   شـود. بـدین   میواقع لفظ بر معنا داللت  آن، ۀگیرد و در زمین  شکل می
فـراهم   خود »انِمخاطب«های زبان را برای  نشانهبراساس کاربرد یا فضای خطاب مشخص، 

ان در یـک فراینـد   مخاطبدیگر   از سوینظر داللت دهد.  معنای موردبر  ارتا آنان آورد می
. راه یابنـد  معنابه د تا نکن می »تفسیر«همان کاربرد را در  یهای زبان نشانهالفاظ و ، داللت

انجـام   (= کـاربرد)  داللت براساس تعقل و اتکال بـر فضـای خطـاب   فرایند صورت   نای در
  1].136 -134، صص30:ـ گیرد [نک می
پـرداز   چهار عامل اساسـی نقـش  » متکلم«طورخالصه در فرایند مخاطبه، گذشته از  هب

. متکلم حکیم انمخاطب .4فضای خطاب؛  .3معنا (= مدلول)؛  .2نشانه (= دال)؛ . 1است: 
 اندهـد کـه مخاطبـ    ای سـامان مـی   گونـه  های زبـانی را بـه   سته به فضای خطاب، نشانهب

بایسـت معنـا را طـوری بـا الفـاظ زبـان        د. او مـی نـ مشخص بر معنای موردنظر داللت یاب
را دریابـد؛ وگرنـه   کند که مخاطب در ساختار معقـول زبـانی آن   ) 2گذاری (= تسمیه نشانه
گـر   عنوان لفـظِ داللـت   به 4»کالم«چنین است که  این 3.نامیده شود» متکلم« نیست سزاوار

                                                                                                                                        
ـــ :  " ، 10؛ ج189، ص9، ج33؛ 193، ص2، ج3؛ 36، ص8؛ ج 508، 194، صــص1، ج31اســت [نک
  ].365، ص35؛ ج350ص

ای است که  گونه ]، در سبب نزول خود، به1[المعارج: »  سائِلٌ بِعَذابٍ واقِع سَألَ«ای چون:  مثال آیه . برای 1
دهد. مخاطبان این آیه که در فضای خطاب حاضرند، شخص  داللت می» معنا«مخاطبان مشخص را بر 

ه موجز به معنا و مراد خداوند را ۀتوانند با این آی دانند و می  سائل (نعمان فهری) و سبب سؤال او را می
 ].136، ص37، ج33یابند [نکـ : 

عَلَامَـةٌ    االسْمُ: «شود یم شیءکه سبب شناخت ی است نشانه و عالمت یمعنا  به(و.س.م)  ۀازماد »اسم«. 2
رَفُ به للشَّيْ  گذاری خواهد بود. معنای نشانه صورت، تسمیه به  ]؛ در این 407، ص8ج ،18[»  ءِ یُعْ

ن و  ی هنشان: دهد . مطالعات معناشناختی نشان می3 کشـف   یبرا که است کننده زیمتمازبانی، لفظی مبیِّ
 صورت در غیر این بر معناست؛، نشانه مشخص» مخاطبِ« ید. این لفظ نسبت بهآ یو فهم معنا به کار م

 . ]131ص ،11نکـ : [ شود می یاساس منتف آن از ینشانگ
  !]539ص ،2، ج28؛ 722، ص13[نکــ :   انـد  را الفاظ منظم و معنادار معرفی کـرده » کالم«لغت  . اهل4
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 اگر کالم، نتواند مخاطبان مشخص خود را بر معنا داللت دهـد،  گیرد. شکل می» معنا«بر 
ای  نشـانه  »کـالم «درنتیجـه،   1شود. عنوان کالم شناخته نمی بهمعناست و  ی بی»لفظ«تنها 

. دور است  ز عیب و نقص در داللت بهخود ا  ذات  زبانی برای تفهیم و تفاهم معناست و به
مشـخص   انبـرای مخاطبـ  » داللت زبـانی «در سازوکار لفظی است که  ،دیگرسخن کالم به
  کند. داللت می »معنا«بر » طور صریح و روشن به«

 کـرده اسـت   یخـدا معرفـ   منسـوب بـه   »کـالم «یعنی » هللا کالم«قرآن خود را باری، 
 صریح و روشن بـرای مخاطبـان  بایست  می» کالم«عنوان  رو قرآن نیز به ؛ از این]6 ه:[التوب
هـای   نمـایی  راستا قرآن کـریم بارهـا داللـت و راه     این در. کند  خود، بر معنا داللت خاص

هـا   ایـن نمونـه  در . ]9 :؛ الحدیـد 1 :[النورمختلف بیان کرده است  در آیاتآشکار خود را 
است کـه مخاطبـان را    »یح و آشکارواض«های  نشانهمعنای  به »ناتیّب اتیآ«ی چون تعبیر

های قرآن روی سخن به کسانی دارد  گونه، آیات و نشانه دهد. این سوق می» معنا« سوی به
ای  دهـد. اگـر آیـه     می داللتبر معنا روشنی  به راآنانقطع  بهگیرند و  نام می» مخاطب«که 

اسـاس    بـودن آن از   آیـه و نشـانه   نتواند مخاطب خود را بر معنای مورد نظر داللت دهـد، 
واقـع    بـودن قـرآن و اینکـه آیـات آن بـه       »کـالم « ی هپایـ  خواهد بود. درنتیجه بـر  منتفی
هللا مجیـد    صریح و روشن بودن کـالم «هایی زبانی برای داللت بر معناست، اصل بر  نشانه

 2هـایی زبـانی، رسـا و تـام     الفاظ قرآن نشـانه یعنی . خواهد بود» آن خاصبرای مخاطبان 
، بـرای مخاطبـان   و آشکار صریحای  گونه بهرا برای تفهیم معنا که خداوند حکیم آناست 

در  روشـن و کامـل  هـایی   نشـانه  آیـات قـرآن   دیگر،  عبارت  به. پدید آورده است گوناگون
 نیـ ا پـس   نیـ ا از .نیاز است تمم یا مکمل بیماز هرگونه  کهاست » داللت زبانی«ساختار 

ه مج  ن کالمبود و روشن حیاصل صر«مهم،  اصـل  «اختصـار،   یـا بـه    »مخاطبـان  یبرا دیاللّ
  .ردیگ ینام م »مخاطبان یکالم براصراحت 

» کـالم »  مثابـه   قـرآن کـریم بـه    3.اند لحاظ فهم و ادراک مختلف به اما مخاطبان قرآن
                                                                                                                                        

، 17، ج14انـد [نکــ :    را تام و معنادار بـودن آن دانسـته  » هللا کالم« ی هها وجه تسمیو بعضی از آن "
  ].623ص

 شود. نامیده نمی» کالم«است و » قول«. لفظ ناقص یا نارسا که بر معنا داللت ندارد، تنها یک 1
ات«... . در منابع روایی، تعبیرهایی چون: 2 امَّ کَلِمَاتِ اللَّهِ التَّ وذُ بِ  20ص ،60؛ ج277ص ،59، ج33...» [  أَعُ

 هللا داللت دارد. و ...] بر تام بودن کالم 119و ص
]، 64؛ األنفـال:  3- 1؛ یـس:  2- 1را مخاطب قرار داده است [المدثّر:  آله و علیه هللا صلیمثال: قرآن گاه پیامبر اکرم  . برای3

] و گاه نیـز  170؛ النساء: 1، زمانی عموم مردمان [الحج: ]20 :[األنفال] یا مؤمنان 51منون: گاه رسوالن [المؤ
  !ایـن سـخن، معنـای مصـطلح آن در     در» مخاطب«]. واضح است که مراد از 7کافران و مشرکان [التحریم: 
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سـان،   دهد. بـدین   مخاطبان گوناگون خود را در سطوح مختلف، به مراتب معنا داللت می
آنگـاه   .اسـت  متفـاوت عقلیِ  -و در سطوح علمی مختلفنسبت به مخاطبان، آیات  یمعان

و چـون   گیـرد  اوج مـی اند معنا در باالترین مراتـب   رسوالن و فرشتگان آیات، که مخاطب
آیـد.   گیرنـد معنـا در حـد ادراک آنـان فـرود مـی       کافران و منافقان مورد خطاب قرار می

و دیگـر بـار    روشن و آشـکار اسـت   اص خودان خبرای مخاطب هللا معنای کالم ،هرحال به
ه مج  بودن کالم  و روشن حیاصل صر«   گیرد. مورد تأکید قرار می »مخاطبان یبرا دیاللّ

 
  طرح مسئله. 2

نْـهُ ءَایَـاتٌ     «: ۀاساس آی بر» متشابه«و » محکم«سخن از آیات  تَـابَ مِ وَ الَّذِى أَنزَلَ عَلَیْـکَ الْکِ هُ
نَّ أُمُّ الْحمُّ هَاتٌکَمَاتٌ هُ تَشَابِ خَرُ مُ تَابِ وَ أُ ای بـه قـدمت تـاریخ     ]، پیشـینه 7: [آل عمران 1...» کِ

هـای   فهم و تفسیر قرآن کریم دارد و شـرح آن مـورد توجـه جـدی مفسـران بـا مشـرب       
گوناگون بوده است؛ تا آنجا که برخی در حدود بیست قول و نظر را در تعریـف و تبیـین   

میـان، مرحـوم عالمـه      ایـن  ]. از594 -592صـص  ،1، ج17: ـ انـد [نکـ   آن شماره کـرده 
به طرح و بررسی محکم  المیزانطور گسترده در  طباطبایی از جمله مفسرانی است که به

 فهـم معنـای  که  جایی است، آیاتقرآن پرداخته است. در دیدگاه ایشان تشابه  و متشابهِ
معنـای دیگـر مـردد    میان یک معنا و  شنوندهبلکه  نشده،مجرد شنیدن آن، میسر   آیه به
ها معنـا را  کمک آن و به آنکه به آیات محکم مراجعه تا ؛معنایی تردیدآمیز) شود (چند می

انـد   ای معرفی کـرده  متشابه را آیه ،ادامه ]. مرحوم عالمه در21، ص3ج ،22تعیین کند [
ـ  کند؛ البته نه از آمیز داللت می انگیز و تردید که بر معنایی شبهه  ۀیلوسـ  هجهت لفظ که ب

محکـم   ۀمتشابه با آیـ  ۀعلت ناسازگاری معنای آی  اهل زبان عالج شود؛ بلکه این تردید به
  ].41دیگری است که تردیدی در معنای آن راه ندارد [همان، ص

 بندی کرد: صورت پایین طبقه احکام و تشابه آیات را به ۀلتوان مسئ می اکنون
هللا بـرای   روشـن بـودن کـالم   صـریح و  «که در مقدمه گذشت، اصـل بـر    سان آن) الف

عنـوان   رود معنـای آیـات بـه    ]؛ یعنی انتظـار مـی  1: بند ـ است [نک» مخاطبان خاص خود

                                                                                                                                        
» مخاطبِ«این  ی کالم است. همچنین منظور از گیرندهعلوم قرآنی (وجوه المخاطبات) نیست؛ بلکه مراد،  "

زبانـان آن دوران نیسـتند؛ بلکـه     طور عام، یا عموم اصحاب و عـرب  به وآله علیه هللا صلیعصران پیامبر اکرم  خاص، هم
  دهد. داللت می» معنا«، افرادی هستند که خداوند در یک فضای خطاب آنان را بر »مخاطبان قرآن«

هـا اسـاس   ای از آن، آیات محکم است. آن تاد. پاره) را بر تو فرو فرس اوست کسی که این کتاب (قرآن«. 1
 ...». ) دیگر متشابهاتند  ای کتابند؛ و (پاره
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رو قـرآن مجیـد خـود را بـا      ایـن  روشـن و آشـکار باشـد. از   » مخاطبان آن«، برای »کالم«
]،  49 :[العنکبـوت » آیـات بینـات  «]، 174 :، [النسـاء »برهان و نور مبین«تعبیرهایی چون: 

هـدی و  «]، 138: عمـران  [آل» بیـان «]، 157 :[االعـراف » نور«]، 1: [یونس 1»کتاب حکیم«
] یـا  1 :؛ النمـل 15 :[المائده 2»کتاب مبین«]، 149: [األنعام» الحجه«]، 97: [البقره» بشری

بـودن    قرآن از جهت محکم  گذشته  این از 3] توصیف کرده است.1: [الحجر» قرآن مبین«
حکام« ،] که مراد از آن4 :عمران میه شده است [آلنیز تس 4»فرقان«به  اسـت   آیات تمام »اِ

کِتـابٌ  «...  ۀبسا از همین جهت است که آی ای .]630ص، 2، ج31؛ 96، ص1، ج29 نکـ :[
نْ حَکیمٍ خَبیرٍ نْ لَدُ لَتْ مِ صِّ هُ ثُمَّ فُ حْکِمَتْ آیاتُ پـیش از  حتـی   را آیـات قـرآن   ]1 :[هود 5»أُ

حکام تمـام آیـات را از     این  با کرده است.تسمیه » محکم«وصف  به، تفصیل مبانی برخی، اِ
 نکــ : انـد [  جهت اتقان و استواری معنا، یعنی بازداشتن آن از خلل و کاستی معرفی کرده

نویسـد:   مرحوم عالمـه طباطبـایی مـی   جمله   آن از ]. 21، ص3، ج22؛ 702، ص2ج ،24
هـای معمـول از معنـای مـراد خـود       کالمقرآن مجید که از سنخ کالم است، مانند سایر «

]. در دیـدگاه ایشـان   41ص، 23» [کند و هرگز در داللـت خـود گنـگ نیسـت     کشف می
 از آن، بـا چیـزی دیگـر   ای است که مدلولی استوار دارد و معنای مراد  آیه وصف »محکم«

  تمام قرآن خواهد بود. ویژگی» محکم« مقدمه  . با این]52شود [همان،  اشتباه نمی
 هللاُ«نیـز تسـمیه کـرده اسـت:     » متشابه« عنوان سوی اما، قرآن خود را با دیگر از )ب

هاً مَثانِيَ حَدیثِ کِتاباً مُتَشابِ ] که در دیدگاه برخـی، نـاظر بـه    23 :[الزمر 6...» نَزَّلَ أَحْسَنَ الْ
، خالی بـودن از تنـاقض، قـدرت بیـان،     آیات نظر حسن، صدق، ثواب تشابه لفظی آیات از

] و با حدیثی چون: 51، ص23؛ 21ص ،3، ج22؛ 702ص ،2، ج24 نکـ :... است [نظم و 
ضاً«...  هُ بَعْ ضُ هُ بَعْ هُ الَّذِي یُشْبِ   ] همراهی دارد.  11، ص1، ج26[ 7»الْمُتَشَابِ

داشـتن لفـظ و    اختیار تنها با در ،در رویکرد منطقی» داللت«آمد که پیشتر  چنان )ج

                                                                                                                                        
 ].249، ص1، ج13معناست [نکـ :   اهل لغت، محکم و حکیم هم ۀگفت . به1
» جدا کـردن « یمعنا  در اصل به نییتب ۀکلماست.  کننده انیکتاب روشنگر و بمعنای  به »نیکتاب مب«. 2

 ].126، ص11[ باشد میواژه  نیمتأخر ا یمعنا» کردن انیب«و » دادن حیضتو«ت؛ اس
 ].47-44صص ، 39، ج33آورده است [نکـ :  مناقبنقل از  . مرحوم مجلسی برخی از این تعبیرها را به3
حکام«معنای حجت ظاهر آمده و در بعضی کاربردهای قرآنی به  به » فرقان«در لغت،  .4 آیات معنا شده » اِ

 ].396 -395صص ،5، ج18نکـ : است [
 »کتابی است که آیات آن استحکام یافته، سپس از جانب حکیمی آگاه، به روشنی بیان شده است« .5
ن وعده و وعید، نازل کرده است کتابی ) صورت  به(خدا زیباترین سخن را « 6.  ...».  متشابه، متضمّ
  ».گر باشدمتشابه آن است که بعضی از آن شبیه به برخی دی. «... 7
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شـود و بـه چیـزی دیگـر      و آنی انجام مـی  همان این ای  نهگو دانستن قراردادهای زبانی به
قرآن به  ۀدربارفرض  این پیشروشن است که ]. 127-125، صص30:ـ وابسته نیست [نک

رویکـرد   بـا همچنـین  ]. 41، ص23: ـ [نکانجامد  بودن آن در داللت بر معانی می مستقل 
پیچیـدگی  «طور خاصـی از   دراثر» تشابه معنایی«محکم و متشابه،  ۀداللت منطقی به مسئل

سـان   شود. بدین مجرد شنیدن آن میسر نمی  آید و درنتیجه، داللت الفاظ به پدید می» الفاظ
نـامعین و سرگشـته   » آیات متشابه«، صریح و روشن در داللت بر معنایند، اما »آیات محکم«

از » هللا کـالم «، مـانع از آن اسـت کـه    »مخاطبان یاصل صراحت کالم برا«خواهند بود. اما، 
]؛ درضمن، آیات قرآن دچار کاسـتی  1: بند ـ آمیز برخوردار باشد [نک های شبهه چنین ابهام

کـم   یا نقصان لفظی و زبانی نیستند که نیازمند متمم یا مکمـل شـوند. بلکـه قـرآن دسـت     
است تا بتوانـد در سـاختار زبـان بـرای مخاطبـان خـود،       » کالم«های رایج در  دارای ویژگی
فَمَـنْ زَعَـمَ   «... انـد:   فرموده السالم علیه که حضرت باقر چنان ؛ار بر معنا داللت کندروشن و آشک

  ].270، ص1، ج9[ 1...»  أَنَّ کِتَابَ اللَّهِ مُبْهَمٌ فَقَدْ هَلَکَ وَ أَهْلَک
کـه برخـی آیـات را    ] 7 :عمـران  [آل ی هیـ براساس دو بند الف و ب، و با توجـه بـه آ  حال، 

بـه   اتیـ آ میتقسـ . 1نتیجـه گرفـت:    تـوان  یمنماید،  ا متشابه معرفی میمحکم و دیگر آیات ر
دو آیـات بـه    انحصـار ، میتقسـ  نیا. منظور از 2؛ است »ییتشابه معنا«محکم و متشابه ناظر به 

وجـود چنـین آیـاتی بـا چنـین      بلکـه تنهـا از    متمایز و مطلق محکم و متشابه نیسـت؛                 ۀدست
تشـابه  « تـوان  ینم وجه چیه بهدهد:  همچنین بند ج، نتیجه می 2.دهد یمخبر قابلیتی در قرآن 

  .انستالفاظ آن د یدگیچیپ ایابهام نقص،  برابررا  آیات یوقوع اشتباه در فهم معان ای »ییمعنا
نتـایج متفـاوت و گـاه     »محکم و متشابه«های قرآنی با موضوع  این مبانی، در پژوهش

بودن احکام و تشابه آیـات قـرآن     مثال برخی بر مطلق متناقضی به دست داده است؛ برای
]؛ افـرادی  60-50صـص ، 7 نکـ :اند [ بودن آن رأی داده  مقابل، بعضی دیگر بر نسبی و در

معنـایی   اند؛ گروهی تشابه آیات را ناظر به چند علم آیات متشابه را به خدا اختصاص داده
ا مستقل نیستند؛ بعضـی هـم احکـام و    اند آیات متشابه در معن اند؛ برخی گفته تلقی کرده

. لـیکن بـا   ]594-592، صـص    1ج، 17 نکــ : [اند و ...  تشابه را ناظر به تأویل آیات دانسته
تـوان احکـام و تشـابه آیـات را      ، مـی »داللت منطقی«و نه » داللت زبانی«استفاده از طرح 

                                                                                                                                        
 ».قطع هالک شده و دیگران را هالک کرده است... پس هرکس گمان برد کتاب خدا مبهم است، به. «... 1
های معاصر نیز مطرح شـده   ، در برخی پژوهشه. منحصرنبودن آیات به دو دستۀ مطلق محکم و متشاب2

 .]25و  17، صص32؛ 9ص ،10 :ـ ک[ناست 
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شـود؛  د منتفـی  هللا مجیـ  ابهـام ذاتـی و نارسـایی از کـالم     ۀچنان تشریح کرد کـه انگـار  
  آشکار گردد. آندر  معنایی تشابه ۀعلل پدیدهمچنین 

محکـم و  «منظـور از   چنین اسـت:  ، ایناین پژوهش های اساسی سؤال برای این هدف
دهد؟ و آیـا ایـن پدیـده     در قرآن چیست؟ تشابه معنایی در قرآن چگونه رخ می» متشابه

کسـانی محکـم و بـرای چـه      آیات قرآن برای چـه  ؟ذاتی آیات است یا امری نسبی است
حکام«به  سو، کیاز توان یچگونه ممتشابه است؟   ای دسته  داشـت و از  بـاور  تمام قـرآن  »اِ

  دانست؟ در معنا »متشابه«را  اتیآ یبرخ سو،  گرید
  
   پیشینه. 3

های تفسیری و نیز  در کتاب ،هجری ۀدر قرآن کریم به قرون اولی» تشابه معنایی« ۀمطالع
 ۀرسـال میـان،    آن گـردد. از  قرآن بـاز مـی     محکم و متشابه یا تأویل عنوان باآثار مستقلی 

 نقل روایاتی از  ]، اثر مهمی است که به25الهدی [ منسوب به مرحوم علم محکم و متشابه
التأویـل فـی    حقـائق همچنـین کتـاب    1پرداختـه اسـت.   باباین  در السالم علیهامیرمؤمنان 

بـوده  های کهن در این زمینـه   ترین کتاب ]، از مفصل15رضی [ اثر شریف متشابه التنزیل
آن، در طول تـاریخ تفسـیر، افـراد      از  است. گذشتهمانده که تنها پنجمین مجلد آن باقی 

متشـابه  محکـم و  های گوناگون به شرح و نظر پیرامون آیـات   مختلف با مکاتب و دیدگاه
ان معاصر امـا اندیشـمندانی بـا    در دور2گنجد. اند که ذکر آن در این مختصر نمی پرداخته

میان مرحـوم عالمـه     آن اند؛ از محکم و متشابه توجه کرده ۀرویکردهای مختلف به مسئل
 نکــ : اند [ نظر پیرامون آن پرداخته  طور گسترده به طرح و اظهار به المیزانطباطبایی در 

میـان آثـار    گیرد. همچنـین از  ] که این مقاله از نتایج آن بهره می67 -19، صص3، ج22
طور مستقل به بررسی این مسئله و آرای  ] به7[ پژوهشی در محکم و متشابهاخیر کتاب 

 ۀهفتم سـور  ۀیمحکم و متشابه در آ یمعناشناس« ۀمقال، و مفسران اسالمی پرداخته است
اما موفق بـه حـل    ،برجسته در این باب اقدام کرده ۀنظری 15به نقد و بررسی » عمران آل

تـازگی   ]. بـه 158، ص12: ـ نشده اسـت [نکـ  » بودن معنا عین رسا آیات در تشابه« ۀمسأل
با هدف بـازخوانی و نـوپردازی در ایـن دانـش بـه       ،]32[ علم محکم و متشابهنیز، کتاب 

                                                                                                                                        
: نکـدسترسی است [ نیز قابل بحاراألنوار» القرآنِ کتاب«اند، در  نقل شدهاین روایات که از تفسیر نعمانی  1.

 ].97 -1، صص 90، ج33
، )متشـابه القـرآن  ( یعبدالجبار معتزل ی، قاض)هیالجهم یالرد عل( یحنبل بر مذهب سلف بن  احمد نمونه: برای .2

 ی.عرفان - یبا نگاه فلسف )القرآن  متشابه(و مالصدرا  )ردّ المتشابه( یعرفان - یصوف کردیبا رو یعرب ابن
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عنوان   پردازد و سعی دارد با مراجعه به خود قرآن به بررسی جایگاه آن در علوم قرآن می
  شاند.ثمر ن  خود را به ۀمأخذ اصلی، مطالع

) را تشـریح و  2مسائل مطـرح شـده در بنـد (    ]30[ »یداللت زبان«این مقاله اما، با رویکرد 
احکـام و تشـابه آیـات     ۀمسئل ۀبه مطالع السـالم  علیهمبیت  کند و با استناد به روایات اهل یتبیین م

 ، نتایج بررسی خود را در ایـن موضـوع بـا آراء مرحـوم عالمـه طباطبـایی      پردازد. درضمن می
بودن تمـام آیـات قـرآن در سـاختار داللـت زبـانی تأکیـد         سنجد. در این نوشته بر محکم  می
در تشـابه معنـایی   » غیـاب فضـای خطـاب   «و » تفسـیر «طور مشخص نقش عامل  شود و به  می

  رسد.  عمران به پایان می آل 7 ۀگردد. سرانجام مقاله با تفسیری نوین از آی آشکار می
  
  قرآن اِحکام معنایی آیات. 4

] و 91، ص2، ج6انـد [  دانسـته » منـع «را » ک.مح.« ۀبرخی لغویان معنـای اصـلی در مـاد   
منـع هـر چیـز از    «بعضی دیگر معنای این ریشه را در ابواب ثالثی مجرد، تفعیل و افعـال  

مفعول از بـاب افعـال،     ، اسم»محکم«مبنا   این بر 1.]67، ص3، ج27اند [ بیان کرده» فساد
مانده و اسـتوار شـده اسـت. حـال،      است که از تباهی و فساد محفوظ چیزی  معنای   به

های استوار و محفوظ از تباهی در معناست؛ یعنی آیات قرآن،  نشانه» آیات محکم«مراد از 
هایی زبانی است که در داللت بر معنا استوارند و فساد و تبـاهی در معنایـابی آنـان     نشانه

 مـورد تأکیـد قـرار    »مخاطبـان  یکـالم بـرا   احتصـر اصل «گونه،  است. این  ممنوع گشته
هـایی   نشـانه  ،خـود  خـاص  برای مخاطبانقرآن  اتیآتمام چنین است که  این گیرد و می

  ا خواهد بود.در داللت بر معن روشن و آشکار
هـا  قرآن از زمـان نـزول تـاکنون، بـر آن     شگاهیپ  به خردمندان ۀمراجعرابطه،   این در

 از ؛دادهداللـت   »معنا«را بر  خاص خود» مخاطبان« هللا مجید  آشکار ساخته است که کالم
که  ستیدر دست ن یگزارش چی. هستیزبان ناهل رمزآلود و خارج از عرف  الفاظی رو نیا
بـا   ییارویـ با رو آله و علیه اللّه صلیهنگام نزول آیات و استماع آن از حضرت رسول  به »مخاطبان«

قـرآن در سـطوح مختلـف     »اتیآ« یعنیو رفته باشند؛ فر یدر ابهام و گنگ هللا مجید کالم
 ،گونـه  ایـن  ؛گونـاگون اسـت   یداللـت بـر معناهـا    یبرا غیو بل حیفص ییها »نشانه«واقع  به

ـ   اند توانستهخاص آیات  مخاطبان  در بپردازنـد.  »معنـا «بـه کشـف    یدر ساختار زبـان عرب
  :نمود معرفیرا  یشواهد گوناگون توان یم باره نیا

                                                                                                                                        
کَمْتَه )حَکَمْتَه(ء منعته من الفساد فقد  و کل شي«نویسد:  بن احمد می خلیل ا  .1  ». و حَکَّمْتَه و أَحْ
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ولَ فَقَدْ أَطاعَ هللا مَنْ «) 1( سُ طِعِ الرَّ  .]80 :النساء[ 1...»یُ
هاتُکُم«) 2( رِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّ  .]23 :[النساء 2...»  حُ

ــ ــه1( ۀآی ــوده اســت و     ) نمون ــان خــود ب ــرای مخاطب ــهای روشــن و شــفاف ب ــود ب  ۀفرم
. ]46، ص89ج ،33 نکــ : [انـد   را دریافتـه  از ایشـان معنـا  عـالم و جاهـل    السالم علیهنیرالمؤمنیام

را  دوران، کـاربرد آن  ۀخِرد (مؤمن یا کـافر) در همـ  که صاحبان ) چنان است 2( ۀهمچنین، آی
آیـاتی از قـرآن کـه     السـالم  علیـه پیشوای مؤمنان. ابندی یدرممعنا را عقل  یگر به روشن دانند و می

» محکـم «عنوان شـمرد، بـا   ) را حرام می2( ۀمانند نمون شده در عصر نزول  بعضی امور شناخته
، 33[داننـد   میسـر مـی  » فضـای نـزول  «را در همان اند و تفسیر و کشف معنای آن معرفی کرده

خطـاب بـه عمـوم    ی اتیـ آ )2(و  )1( یهـا  نمونهواقع  در 3نعمانی]. ۀنقل از رسال ، به138، ص62ج
یر آسـانی الفـاظ را تفسـ    توانند بـه  که با احاطه بر فضای خطاب و نزول آیه میاست  مخاطبان

  برند. ) راه 1کنند و به معنای محکم و استوار آیه در ساختار داللت زبانی (شکل 
 خـود  مخاطبـان  انیم در مجید و تفاهم قرآن می، تنها شواهد دال بر نظام تفهآیات باال اما

کـه بـا تـدبر و     شناسـند  مـی را  مجید هللا از کالم مختلفی اتیآ ،زبانان عربعموم بلکه  ست؛ین
 یاصـل از دیرباز،  آیات قرآن بودن معنادارسان  بدین. یابند  معنا دستتوانند به  میدر آن، تعقل 

آنگـاه کـه    ].41ص ،23 نکــ : بـوده اسـت [   دیـ قـرآن مج  ریدر فهـم و تفسـ   ییو ابتدا یهیبد
را و اسـتواری داللـت آن  » اِحکـام «فهمنـد،   ای را مـی  روشنگری عقل معنای آیـه  به» مخاطبان«

را در دیگر سـخن، داللـت اسـتوار آن    دهند؛ به  بودن آن شهادت می وشندریافته، بر صریح و ر
قطع تمام آیات قرآن بـرای مخاطبـان خـاص آن     یابند. درنتیجه، به سازوکار داللت زبانی درمی

ای  صورت اگر آیـه   در داللت بر معناست؛ در غیراین» تام«و » محکم«هایی  هنگام نزول، نشانه به 
 یاصـل صـراحت کـالم بـرا    «ب آن نـامفهوم یـا تردیـدآمیز باشـد، بـا      ذات خود برای مخاط  به

 4بودن آن از اساس منتفی خواهد شد. ناسازگار شده، کالم  »مخاطبان
  

  های آن تشابه معنایی و زمینه. 5
انـد   دانسته» شکلی در رنگ و وصف هم«را » ه.ب.ش« ۀدر ماد یاصل یمعنا لغت برخی اهل

                                                                                                                                        
 ....»  هرکس از پیامبر فرمان بَرد، درحقیقت، خدا را فرمان برده« 1.
 ....»و   بر شما حرام شده است: مادرانتان ) نکاح اینان(«. 2

زِیلِهِ« 3. وِیلُهُ فِي تَنْ آنِ تَأْ رْ ا مَا فِي الْقُ رِیم ،وَ أَمَّ کَمَةٍ نَزَلَتْ فِي تَحْ وَ کُلُّ آیَةٍ مُحْ ورِ الْمُتَعَارَفَـةِ    شَيْ  فَهُ مُ ـأُ نَ الْ ءٍ مِ
هَا فَلَیْسَ یُ زِیلِ هَا فِي تَنْ وِیلُ امِ الْعَرَبِ تَأْ لَالَّتِي کَانَتْ فِي أَیَّ هَا یحْتَاجُ فِیهَا إِ وِیلِ نْ تَأْ سِیرٍ أَکْثَرَ مِ  ...». تَفْ

 ].6و  5 [نکـ : بندهای ستین اتیآبعضی  ییسخن درتضاد با تشابه معنا نیا .4
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بعضی . همچنین ]243، ص3، ج6[ اند ت طالنما معرفی کردهمعنای جواهرا  را به» شَبَه«و 
انـد   دانسـته » شبیه بودن بعضی به بعضی دیگر«عمران،  آل 7 ۀرا، باعنایت به آی» متشابه«دیگر 

، »ش.ب.ه« ۀدهـد معنـای اصـلی در مـاد     های معاصر نیز نشان می ]. تحقیق404، ص3، ج27[
هاسـت. در نتیجـه   شـکلی در صـورت آن   خـاطر هـم    جای شیء دیگر به نشاندن یک شیء به 

راسـتا   اسـت. در ایـن   » طـور دائـم   پـذیرش مشـابهت بـه   «معنای  و به » مطاوعه«برای » تشابه«
 ۀشـکلی مایـ   البقـره اشـاره کـرد کـه در آن، هـم      70 ۀبه آیـ » تشابه«توان در شرح معنای  می

 السـالم  علیـه منـان یرمؤ]. نیـز روایتـی از ام  12- 11، صـص 6، ج34بوده است [» شبهه«گرفتاری در 
    ].81، ص16 نکـ :بیان کرده است [» شباهت به حقیقت«را » شبهه« ۀوجه تسمی
» متشـابه «همدیگر مانندشـدن و    به» تشابه«معنای مانندشدن،  به» اشتباه«اساس   براین

تـوان گفـت:    ترتیب مـی  بدین 1.]1652، ص2، ج21است [  معنای کار مشکل و ماننده در 
نـوعی   علـت    هـایی اسـت کـه بـه     ، نشـانه »آیات محکم«دربرابر » شابهآیات مت«منظور از 

. امـا ایـن   شـده اسـت  شـونده   شکلی در صورت (= لفظ)، معنـای آن مشـکل و ماننـد    هم
در داللـت آیـات بینجامـد؛ زیـرا در     ذاتـی و گنگـی    بایست بـه ابهـام   مشابهت هرگز نمی

هللا  بـه نارسـایی کـالم   ه، شـد ناسـازگار   ،»مخاطبان یکالم برا صراحتاصل «صورت با  آن
مرحـوم عالمـه طباطبـایی بـر آن      نیـز  رابطه  این . در]1بند  نکـ :[ خواهد انجامیدمجید 

ای کـه مـدلول حقیقـی خـود را      معنای آیـه   به» متشابه« السـالم  علیهمبیت  است در بیان اهل
  ].55، ص23دهد، نیست [ هیچ وسیله به دست نمی به

]، 136، ص30نکــ : » [داللـت زبـانی  «در 2»مفهـوم «و » نامع«اکنون، با توجه به تفاوت 
  قابل ذکر است:  مقدمه سهمقام   پرداخت. دراین» تشابه معنایی«رح به شتوان  می

امـا   ،اسـت » معنای آیـات «گری است که درپی کشف  تشابه معنایی، برای کاوش )الف
جای  رأی خویش به به هایی را از سوی خود و »مفهوم«تأویل و بلکه  ،هرگز به آن راه نبرده

 مرحـوم عالمـه نیـز    3.نعمـانی]  ۀنقل از رسـال   ، به12، ص90، ج33 نکـ :[ آن نهاده است
انـد   بهره از آن معرفی کـرده  اما بی ،نهی را امری در مسیر کشف معنا رأی مورد  تفسیر به

  ].76، ص3، ج22 نکـ :[

                                                                                                                                        
 است. » مانندشونده«معنای  ، بهمنتهی األربپوری شیرازی، مؤلف  در تعبیر صفی» ماننده« 1.
]. این مفهوم تصوری در 546، ص17، ج14 است [نکـ :» تصور معنا برای لفظ«در این کاربرد   »مفهوم. «2

 ، شیء مشخص و مورد عنایت گوینده است.»معنا«شود، اما  فارسی، گمان و پنداره دانسته می
المُؤمِنین. «3 ـوا  : ... السالم علیهعَن امیرِ هُمْ لَمْ یَقِفُ اسُ فِي الْمُتَشَابِهِ لِأَنَّ نَّمَا هَلَکَ النَّ ـوا  مَعْنَـاهُ وَ لَـمْ یَ   عَلَـی وَ إِ رِفُ عْ

هِم هِمْ ِبآرَائِ سِ دِ أَنْفُ نْ عِنْ وِیلَاتٍ مِ وا لَهُ تَأْ   ...».  حَقِیقَتَهُ فَوَضَعُ
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 زبانی) - (تفسیر عقلی (تصور و تطبیق)  

 تشابه معنایی ة. پدید2شکل 

مفهوم 
 (گمان)

 لفظ 

 نزول)(سبب)  -(فضای خطاب

 معنا

شـک و   ی وقـوع در اصلی بـرا  ۀزمینشکلی و اشتراک لفظی  در تشابه معنایی، هم) ب
 حیکـه در تشـر   چنان. ]ینعمان ۀنقل از رسال ، به13-12صص، 90، ج33 نکـ :[ تردید است

مختلـف   یها گوناگون داللت یدر کاربردها یعیآمد، الفاظ زبان طب یسازوکار داللت زبان
 معنـا را درنیافتـه  حقیقـت  گـری کـه   ، کاوش نتیجه در ؛]134-133صص، 30 نکـ :[ دارد
  .شود می سرگردانو  مرددهای مختلف لفظ،  ن مدلولمیا در است،
تشـابه معنـایی   قاعـده،    حسـب  بـه   »مخاطبان یکالم برا صراحتاصل «باتوجه به  )ج
 شود. آیات ممکن می ۀشنوند» غیرمخاطبانِ«محتمل نیست؛ بلکه برای » مخاطبان«برای 

یرمخاطـب یـا   تشـابه معنـایی بـرای غ    ۀپدیـد باال،  ۀمقدم سهگرفتن  نظر با درحال، 
گـر معنـا،    صورت قابل تشریح است: کاوش وجوی معناست، بدین  ای که در جست   شنونده

یا کاربردی   جای یافتن معنای آیه، با درآویختن به اشتراک لفظی، مدلول لفظ را از آیه به
دیگر یک مفهـوم یـا گمـان را      عبارت به 1؛کند می آیه ۀنیافت زین معنای دستگدیگر، جای
معنـای  در یافتن  گونه این 3؛دهد نشاند و بر آن تطبیق می جای معنا می به 2،کند یتصور م

  هرگـز معنـا را در سـازوکار    (غیرمخاطب) رود. درواقع، او  خطا می  کند و به اشتباه می آیه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
را نـزد خـود   » مفهـوم «اشـتباه، یـک     بـه  نیافته؛ بلکـه  در» پرتو عقل«و در » داللت زبانی«

لفـظ بـا دو مـدلول     کی ،باالدر شکل ). 2نشانده است (شکل » معنا«جای   و  بهپنداشته 
 یخطاب مشخص کالم، معنـا  یباتوجه به فضا  ندهیمختلف در نظر گرفته شده است. گو

                                                                                                                                        
 ].76، ص3، ج22» [ ... الناس تعالی بکالمه کالمَ قیسُفیَ«... مرحوم عالمه:  .1
 ].3، ص1، ج5[ ...»الشبهة ما تتصور بصورة الداللة «... شهرآشوب:  ابن .2
، 22» [الکـالم.  ق علیـه مفهـومُ  نطبَو إنما االختالف من جهة المراد و المصداق الذي یُ«. مرحوم عالمه: 3

 ].78، ص3ج
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 توانـد  یبا احاطه بـر آن فضـا مـ    اوو  کند یم یگذار نشانهمشخص مخاطب  یخود را برا نیمع
و  سـت یآگـاه ن  طـاب خ یکالم) که بر بافت و فضا ۀشنوند( رمخاطبیمعنا را ادراک کند. اما غ

» مفهـومِ « کی خود  یسو  از ست،ین هیآ ییدر افق معنانیز موارد، استعداد و فهم او  یاریدر بس
آن  یدر جـا  کنـد،  یتصور مـ » معنا«عنوان  ) را بههیگر آ (نه برخاسته از ذات داللت  خودساخته

نشاندن یک مفهوم یـا گمـان،   «معنایی، عبارت است از: پس تشابه . رود یخطا م و به  نشاند یم
  1».شکلی میان واژگان زبان علت هم  هم به جای کشف معنای کالم؛ آن به

توان فرایند تشابه معنایی را در قرآن کریم بدین صورت تشریح کـرد:   ترتیب، می بدین
معنـای آن  کنـد و بـه    محکـم) را تـالوت مـی    ات(آیـ  هللا مجید چند از کالم فردی آیاتی

اما نسبت به معنـای آن روشـن    ،خواند جدید را می ای یهبرد. او آ روشنگری عقل راه می به
جدید، و آیـات محکـم قبلـی مشـابهت یـا       ۀآنجایی که میان برخی الفاظ آی . ازشود نمی

هـا را یکسـان فـرض کـرده،     یا ناخواسـته، معـانی الفـاظ آن    اشتراک وجود دارد، خواسته
اسـت،   دهیـ زعـم خـود برگز   را که تصور کـرده و بـه   ی(مفهوم مشابه معنای مشابه فرضی

کند  جدید می ۀرا جایگزین معنای آی باشد) افتهیمعنا را  اتیآ یآنکه به داللت و نشانگ نه
  آیـه  ،برای آن فرد پدید آمـده   جدید ۀترتیب، تشابه معنایی در آی رود. بدین  می خطا  و به

تشـابه   ۀهـای مختلفـی از پدیـد    بعـد نمونـه   ) بـه  3های ( مثال شود. می» متشابه«برای او 
  کند. معنایی را در قرآن مجید معرفی می

اسـت کـه عـارض کـالم      یا دهیـ پد ییگفت: تشـابه معنـا   توان یخالصه م طور  بهپس 
 حیمخاطبان خاص خود، روشن و صـر  یبودن، برا کالم ثیح وگرنه خود کالم، به شود؛ یم

خطـا و اشـتباه در   «عبارت است از:  »ییتشابه معنا« صورت  نیا در. کند یبر معنا داللت م
لفـظ مشـترک    کـه   یا گونه  ؛ به»الفاظ انیم یکسانیاشتراک و  لتع به ،»معنا«به  دنیرس

 یداللت زبان کردی). حال، با رو2 (شکل شود یو حدس معنا م نیسبب بروز خطا در تخم
 .1نمـود:   انیـ قـرآن ب  اتیـ را در آ »ییتشـابه معنـا  «وقـوع   یهـا  نهیزم نیمهمتر توان یم

 .(سبب نزول) ابخط یفضا ابیغ .3اختالف افهام؛ . 2 ؛یاشتراک لفظ
  
  اشتراک لفظی. 1. 5

حال باتوجه بـه  . مختلف دارند معانیگوناگون  یکاربردها زبان درالفاظ گذشت که  چنان
                                                                                                                                        

و فضای کـالم را  » کاربرد«برای کسی که  ،»شیر به میدان آمد« مثال، در زبان  فارسی عبارت عنوان   . به1
حیـوان درنـده، شـیر     توانـد  می» شیر« ی هاست؛ واژ» متشابه«کم میان سه مفهوم مختلف،  نداند، دست

  خوراکی یا استعاره از مرد شجاع باشد.
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در قـرآن   »ییتشـابه معنـا  «در وقـوع   یها علت اصل نشانه انیاشتراک م ،یزبان یژگیو نیا
ـ   یلفظ در کاربردهایک گوناگون  یها  که داللت  صورت نیاست. بدکریم   ،یمختلـف قرآن

 انیبـا معـ    هیآ کیلفظ در  یمعنا یعنی شود؛ یوقوع خطا و اشتباه در ادراک معنا م ببس
لفـظ   مشـخص  یمعنـا لیکن . شود یاشتباه مآیات و کاربردهای دیگر قرآنی در  دیگر آن

شـباهت   صورت  نیا در ؛دیآ یبه دست م (سبب نزول) هیمشخص آخطاب  یتنها در فضا
(سـبب نـزول) احاطـه     آیه خطاب یکه بر فضا» انمخاطب« یها برا نشانهمیان اشتراک  یا

شود. در واقع مخاطبان، با احاطه بر سبب نزول  نمیخطا  یا ییمعنا تشابهبه منجر  دارند،
کـه   یلفظ یها مشابهت گونه نیاز ا ییها هنمونیابند.  توانند به معنای محکم آیه دست  می
  است: نییصورت پا  بهبسا به تشابه معنایی بینجامد،  ای

لُّ هللا مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِي مَنْ یَشاءُ«... ) 3( ضِ  .]31 :[المدثر 1...» یُ
ـونَ  «) 4( ـمْ ال یُفْتَنُ وا آمَنَّا وَ هُ ولُ وا أَنْ یَقُ رَکُ «... ]؛ 2: العنکبـوت [ 2»أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْ

ور مُ وا لَکَ الْأُ لُ وَ قَلَّبُ نْ قَبْ ةَ مِ ا الْفِتْنَ غَوُ ـون   «]؛ 48[التوبه/  3»لَقَدِ ابْتَ ـارِ یُفْتَنُ  4» یَوْمَ هُمْ عَلَـى النَّ
 ]13 :[الذاریات

علت اشتراک لفظی روی   تواند به تشابه معنایی است که می ۀای از پدید ) نمونه3( ۀآی
 این پدیدهوقوع تشابه در قرآن، به  ۀدربار یدر پاسخ به پرسش السالم هیعل نینرالمؤمیامدهد.  
، 13-12صصـ ، 90، ج33 نکــ : [ انـد  اشـاره فرمـوده  » اتفاق لفظ و اختالف معنا«عنوان   با
در چنـد  » ضـاللت « ۀبـا بیـان معـانی گونـاگون واژ     آن حضرت، 5.نعمانی] ۀنقل از رسال به

باال  ثیدر حد اند. ک لفظی و اختالف معنایی استدالل کردهاشترا ۀکاربرد قرآنی، بر پدید
و قابل انتسـاب   دهیپسند ،کند یم تی) از آن حکا3( ۀیدر آ» ضاللت«آنچه  ،شود یم دیتأک
رِيُّ«...  اتیلفظ در آ نیاما هم ؛خداستبه  هُمُ السَّامِ أَضَلَّ نُ   «و  ]85 : طـه [» فَ رْعَـوْ وَ أَضَـلَّ فِ

مَهُ وَ ما هَد  جـه ی. درنتکنـد  یمذموم داللت مـ  ییبر معنا گرید ییدر فضا ]،79 :طه[ » یقَوْ
 نکــ : [ سیال بودن داللت الفاظ زبان .سازد یرا به پروردگار منسوب نم حی) فعل قب3( ۀیآ

ای است که معنا  شنونده» غیرمخاطبِ«برای  معنایی تشابهچنین وقوع  ۀ، زمین]133، 30
 ۀشـنوند رود.  خطا می  داند و به را نمیالفاظ اللت د» جهت«و  »فضای خطاب«را درنیافته، 

                                                                                                                                        
 ...». ندک گذارد و هرکه را بخواهد هدایت می گونه، خدا هرکه را بخواهد بیراه می این. «... 1
  ».گیرند؟ شوند و مورد آزمایش قرار نمی آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها می« .2
 ...». برآمدند و کارها را بر تو وارونه ساختند جویی فتنهدر صدد  )نیز(ن درحقیقت، پیش از ای« .3
 ».شوند )و آزموده(همان روز که آنان بر آتش، عقوبت « .4

ذِي انْحَرَفَ مِنْهُ«...  5. وَ الَّ آنِ فَهُ رْ نَ الْقُ ا الْمُتَشَابِهُ مِ قُ اللَّفْظِ  ؛أَمَّ   ». ... مُخْتَلِفُ الْمَعْنَیمُتَّفِ
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گیرد و به اشـتباه   جای معنا در نظر می براساس تصورات خود، مفهومی فرضی را به ناآگاه
  نعمانی آمده، مانند این پدیده در قرآن فراوان است. ۀگونه که در رسال افتد. آن می

هـای   جهـت از ردهـای مختلـف و   در کارب» فتنـه « ۀژ) وا4( ۀیات نمون جمله، در آ ازآن 
 ،توانـد بـرای فـرد ناآگـاه     می نیز کند. این شباهت گوناگون، بر معناهای متعدد داللت می

در سـه   السالم علیهبا تفسیر امیرمؤمنان » فتنه«سبب تشابه معنایی و وقوع خطا شود. معنای 
، 5ج ،33 نکــ : [اب عـذ  .3کفر؛  .2اختبار و آزمون؛  .1ترتیب عبارتند از:  ) به4( ۀنمون ۀآی

  ].175-174صص
خداونـد   ۀکننـد  های بارزِ اشتراک لفظ و اختالف معنا، در آیـات توصـیف   باری، نمونه

وجلگاه که او (اسماء و صفات الهی) است؛ آن گزینـد و از طریـق    الفاظی را از زبان برمـی  عزّ
  دهد: صنع خویش، بر ذات مقدس خود داللت می ها، به آن

ـتْ       «]؛ 10[الفتح:  1...»   فَْوقَ أَیْدیهِمیَدُ هللا«... ) 5( لَّ ولَـةٌ غُ لُ غْ ـهِ مَ ـودُ یَـدُ اللَّ وَقَالَـتِ الْیَهُ
یهِمْ  .]64 :[المائده 2...» أَیْدِ

 .]22 :[الفجر 3...»وَ جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفا صَفا «) 6(
اف بشری نسبت بـه  آورِ اوص وهم گاه ها، ) مشابهت میان نشانه6) و (5( ۀدر آیات نمون

هایی مشترک میان خـالق و   تنها نشانه» جاء«و » ید«خداوند شده است؛ اما واژگانی چون 
اند و بر معنایی متفاوت داللت دارند. کاربرد این الفاظ مشترک، بـرای داللـت بـر     مخلوق

وجه به تشبیه میان خالق و مخلـوق    هیچ  ، به اذن و خواست اوست و بهالهی ذات مقدس
جمع اسم «صورت   به السالم علیهمانجامد. این نکته در روایات امامان  جسیم پروردگار نمییا ت

اعتنایی به این  صورت بی ]. در123، ص1، ج31 نکـ :است [ گشتهنمایان » و اختالف معنا
سـوز میـان    اسماء و صفات الهی، به تشـبیه خانمـان   ۀ، تمام آیات دربردارندبنیادین اصل

گـاه (در   ) هـیچ 5( ۀدر آیات نمون» ید«ترتیب، لفظ  بدین 4هد انجامید.خالق و مخلوق خوا
 ،1ج، 5: ـ [نکـ انجامـد   سازوکار داللت منطقی) به تجسـیم دسـت بـرای پروردگـار نمـی     

وآمد، انتقال و تشبیه میان خالق و مخلوق  )، هرگز به رفت6( ۀدر آی» جاء«و فعل  ]70ص
 5].162، ص4 نکـ :شود [ منتهی نمی

                                                                                                                                        
  ...».  آنان است یهادست یدست خدا باال.. «. .1
 ...».د خودشان بسته با یهادست ،خدا بسته است و یهود گفتند دست « .2
 ...». درصف آیند، صف )ها(پروردگارت و فرشته  ) فرمان(و « .3

 ].324-323، صص4این مسئله در برخی روایات نیز نمودار شده است [نکـ :  4.
اء و صفات الهی به ذات مقدس او با سازوکار داللت میان مخلوقات متفـاوت  مفروض است داللت اسم .5

 است؛ این مهم، خود نیازمند پژوهشی جداگانه است که این مقاله بر آن نیست.
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 ختالف در افهاما. 2. 5
مـورد  در مراتب مختلف آمد، قرآن کالمی است که افراد گوناگون را   )1که در بند (  چنان

توانند به معنـای مـورد نظـر دسـت      ای که هریک از آنان می گونه ؛ بهدهد خطاب قرار می
زبـانی از سـوی مخاطـب بـرای      -کالم، فعالیتی عقلـی » تفسیرِ«. همچنین بیان شد یابند

 -دال ۀسـاد  ۀاز مقایس 1همانی صورت قراردادی و این معنایی که هرگز به؛ ستکشف معنا
آن در حـد  انی معـ  ۀشود. قرآن مجید کالمی بلندمرتبه است که هم ها حاصل نمی مدلول

کنـد و قصـد    معرفی می» تبیان کل شیء«ادراک همگان نیست؛ آن هم کتابی که خود را 
ــدین]. 130، ص2، ج3ارد [هــدایت و ارشــاد همگــان را در تمــام دوران د ــرآن  ب ســان ق

خواند و ایشان را بـا اسـتعدادهای    های گوناگون، فرا می زمان -خود را در فضا» مخاطبان«
 »داللت زبـانی «در ساختار  2،در ترازهای گوناگون سوی معانی  عقلی و معرفتی مختلف به

ظـرف ادراک   ۀنـداز ا تنها به عموم مردمان ،شرایط، آشکار است  این درسازد.  رهنمون می
بعضـی احادیـث بـه    باره،  در ایند برد. نقرآن بهره خواه عمیق خویش از اقیانوس معارف

اشـاره   مخاطبـان  هـا و اخـتالف افهـام   معـانی آن  ،آیـات مراتـب  هایی میان  چنین تفاوت
هـای   اسـاس عبـارت   این بـر  3؛]ةالبـاهر  ةنقل از الدر ، به104، ص89، ج33 نکـ :اند [ کرده

و حقـایق آن بـرای اولیـاء و    امـا لطـایف    ،هـای آن بـرای خـواص    عموم، اشاره قرآن برای
بندی براساس رتبـه و درجـات عقـل و     نماید که این دسته است. چنین می السـالم  علیهمانبیاء

بودن بعضـی   معنای پیچیده یا رمزآلود معرفت مخاطبان انجام شده است. این حقیقت به
ناسازگاری نـدارد؛ بلکـه    »مخاطبان یکالم برا احتصراصل «الفاظ قرآن کریم نیست و با 

اسـت. دانسـته اسـت کـه     و داللت آن، بر معانی بلند هللا مجید  رفیع کالم ۀگر مرتب نشان
 یسـبب داللـت آن بـر معـان     (بـه  بودن کالم با ساده و ابتـدایی بـودن آن    روشن و شفاف

قـرآن کالمـی   صـورت    در ایـن متفاوت است.  مردمان) ریکث یها توده یبرا ریپذ دسترس
و هـر دسـته از    آن نیسـت لطـایف  یـارای فهـم   هرکس را  کهمرتبه است   اما بلند ،آشکار

درنتیجـه،   .برنـد  و درک خویش از معارف آن بهره می ، ایمانعقل ۀانداز مخاطبان، تنها به
 4؛خیز خواهد بود تشابهمشکل و  غیرمخاطبان (شنوندگان)مرتبه برای بسیاری  آیات بلند

                                                                                                                                        
  های وضع الفاظ برای معانی است. ، از نظریه»هوهویت«ترجمان » همانی این« .1
پذیر و بعضی دیگر بـرای افـراد    ی معانی دسترسمعانی قرآن در سطوح و ترازهای گوناگون است؛ برخ .2

  هاست.حسب تفاوت در فراگیری حقایق ازسوی انسان ناپذیر است. این اختالف افهام به  دسترس
ادِقُ « .3 ةِ وَ اللَّ :السالم علیهقَالَ الصَّ شَارَ ةِ وَ الْإِ بَعَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الْعِبَارَ قِ  کِتَابُ هللا عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی أَرْ  ؛طَـائِفِ وَ الْحَقَـائِ

قُ لِلْأَنْبِیَاءِ لِیَاءِ وَ الْحَقَائِ طَائِفُ لِلْأَوْ ةُ لِلْخَوَاصِّ وَ اللَّ شَارَ ةُ لِلْعَوَامِّ وَ الْإِ  ».فَالْعِبَارَ
 ].37، ص3، ج22اند [نکـ :  عالمه طباطبایی به تفاوت افهام و نسبیت در یافتن معنای متشابهات اشاره کرده .4
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نـزد  معنـا   در یـافتن  اهتبشیا ا» تشابه معنایی«یگرسخن تفاوت افهام شنوندگان سبب د به
  شود: میآنان 
لِ هللاُ« )7( لِ ضْ  .]186 :[األعراف 1» ... فَلَا هَادِىَ لَه مَن یُ
نَّ هللا رَمى... «) 8( تَ وَ لکِ تَ إِذْ رَمَیْ  .]17 :[األنفال 2...»  وَ ما رَمَیْ

های دیگری است که دریافت معنا برای عموم،  ) نمونه8) و (7()، آیات 3( ۀگذشته از آی
ها، بدون تفسـیر عالمـان قـرآن بـرای      در این نمونه» رمی«و » اضالل«زودیاب نیست. معنای 

» معنـا «جـای   شرایط تصـور یـک مفهـوم فرضـی بـه      و دیریاب است. در این  3عموم، مشتبه
 نکـ :د [شو دهد، متشابه می ایی دل میه پذیر شده، آیه برای کسی که به چنین گمان امکان

که پیداست، آیات قرآن برای سطوح مختلف عقل و اندیشـه، چـون    ن]. چنا64، ص1، ج31
بنـدی نشـده اسـت.     ترتیب دسـته  کتابی خودآموز در زبان صوری، از ابتدایی تا پیشرفته، به

سـوی مراتـب    مخاطبان گونـاگون را در ادوار مختلـف بـه    که  است مرتبه بلند یکالمقرآن 
ی بلنـد آن بـه تـذکر،    اما درک معـان اند،  غیو بل حیفص آن اتیگرچه آ دهد. میداللت معانی 
  است. مندازین» عالمان قرآن«از سوی  ]43، ص16: ـ [نک عقول ۀاثار تعلیم و

  
  غیاب فضای خطاب. 3. 5
وقـوع اشـتباه و    در ی دیگـر ا ، زمینـه نزول) (سبب آیات فضای خطابنداشتن  اختیار در

برای مخاطبـان مشـخص، در    یناخطا در یافتن معناست. آیات قرآن درصدد داللت بر مع
 دانـش و  پیرامـونی  تیـ موقعکه در طـرح داللـت زبـانی آمـد،      . چناناست  فضای خطاب

سـبب   غیاب . حال، در صورت]135-134، ص30نکـ :از لوازم این داللت است [ مخاطب
 یجهـت اسـت کـه در بعضـ     نیـ از اشود. گویا  پذیر می امکان »تشابه معنایی«، نزول آیات

 نـازل شـده   یکسان چه ای زیدرباره چه چ هیآ نکهیزمان و مکان نزول و ا ،یچگونگ اتیروا
 نکــ : حساب آمده اسـت [   به محکم و متشابهدانش  قرآن و ریو تفس لیتأو درکنار است،

 اتیـ خطـاب آ  یدانستن فضـا  ،سخن دیگر  به]. 198ص و 135، ص1ج، 19 ؛342، ص2
  :است مشخص آن یداللت قرآن بر معان ۀالزم ،(سبب نزول)

ى«) 9( كَ ضَاال فَهَدَ  .]7: [الضحی 4» وَ وَجَدَ
                                                                                                                                        

 ». ... رکه را خداوند گمراه کند، برای او هیچ رهبری نیست،ه« .1
 ...». افکندی، تو نیفکندی، بلکه خدا افکند ) ریگ به سوی آنان(و چون «...  .2

  اند. برداشت کرده» جبر« ی هبرخی افراد از چنین آیاتی پندار 3.

 »و تو را سرگشته یافت، پس هدایت کرد؟« 4.
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ینَ       نَیَتَبَـیَّ   عَفَا هللا عَنکَ لِـمَ أَذِنـتَ لَهُـمْ حَتـىَ    «) 10( واْ وَ تَعْلَـمَ الْکَـاذِبِ ذِینَ صَـدَقُ  1»لَـکَ الـَّ
  .]43ه:[التوب
ه«) 11( ن نَّقْدِرَ عَلَیْ بَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّ هَ ونِ إِذ ذَّ  .]87 :[األنبیاء 2» ...  وَ ذَا النُّ
لِین    «) 12( ـآفِ ـبُّ الْ حِ ى کَوْکَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَـالَ لَـا أُ لُ رَأَ هِ اللَّیْ  3»َفَلَمَّا جَنَّ عَلَیْ

 ].76[األنعام: 
مورد شـبهه   السالم علیهم) آیاتی است که گاه در بحث عصمت انبیاء 12) تا (9های ( مثال
ـ    شود. این برداشت واقع می در » معنـا و مفهـوم  « ۀهای متشابه باتوجه بـه تفـاوت دو مقول

 نکــ : و عنایت به جهت داللت لفـظ در فضـای خطـاب [    ]136، ص30نکـ :[ بحث داللت
بـه دسـت    »داللت زبانی«معنای محکم آیه در سازوکار ] رفع شده، 134 -133همان، ص

هایی رنگارنگ تصـور   شکل  در تفسیرهای گوناگون به» ضالّ«)، مفهوم 9( ۀن آید. در نمو  می
هـای فرضـی در کـاربردی     ]. اما هریک از این مفهوم766، ص10، ج24: ـ شده است [نک

کـه مخاطـب ایـن آیـه      ساخته از سوی مفسران بشری پدید آمده است. از آنجـا   خویش
 السـالم  علـیهم اسـت، تنهـا ایشـان و وارثـان علـم نبـوی        آلـه  و علیـه  هللا صـلی حضرت سیدالمرسلین 

واقـع تفسـیر و معنـا را      توانند با دانستن فضای خطاب و جهت داللت لفظ، آیه را بـه  می
، نشـان  بـه تفسـیر ایـن آیـه دارد      که اشـاره  السـالم  علیهآشکار سازند. روایتی از حضرت رضا 

و   پنداشـته شـده  » ضـالّ «از سوی خویشاوندان خـود   آلـه  و علیه هللا صلیدهد که پیامبر اکرم  می
، 1، ج3 نکــ : [  تسـمیه کـرده اسـت   » ضـالّ « ۀخداوند از این جهت، آن حضـرت را بـا واژ  

ـکَ  «هـای   عبـارت  ،دهـد  نشان مـی  السـالم  هیعلامام  نییتب4 .]200ص مِ ـدَ قَوْ ـمْ إِلَـى  «و » عِنْ  هُ
رِفَتِکمَ  آلـه  و علیـه  هللا صلیحضرت رسول ت؛ یعنی اس  یافته 5»کاهش«باتکیه بر فضای خطاب » عْ

انجـام شـده    آنـان و هدایت الهی نسبت بـه    فرض شده» ضالّ« ،ایمان بی نزد خویشاوندانِ

                                                                                                                                        
راستگویان بر تو روشن شود و دروغگویـان را بازشناسـی،    )حال(از آنکه  خدایت ببخشاید، چرا پیش« 1.

  »به آنان اجازه دادی؟
رفـت؛ و چنـین    )از میـان قـوم خـود   (در آن هنگام که خشـمگین   )به یاد آور(را  ) یونس(و ذاالنون « .2

 [ترجمه از مکارم شیرازی].»  ... که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت پنداشت می
گاه چون غـروب  و آن» این پروردگار من است«دید؛ گفت:  یا شب بر او پرده افکند، ستاره پس چون« .3

 ».کنندگان را دوست ندارم کرد، گفت: غروب
اً«...  .4 كَ ضَال کَ وَ وَجَدَ مِ دَ قَوْ ک  فَهَدی ،یَعْنِي عِنْ رِفَتِ لَی مَعْ يْ هَدَاهُمْ إِ  ].13، ص90، ج33[نیز: ...»  أَ
ها براساس بافت غیرزبانی (فضای خطاب)کاهش  ای زبانی است که در آن نشانه ، پدیدههنشان» کاهشِ« .5

، 20 کاهش اسـت [نکــ :   در بافت غیرزبانی قابل» کتاب«  ۀکه واژ» این (کتاب) را ببین«یابند؛ مانند:  می
  .با اندکی تفاوت]، 44-36صص
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) 9( ۀبلکـه آیـ   1؛نیسـت  هللا مجیـد  است. این سخن به معنای حـذف یـا تحریـف کـالم    
آن آشـکار   سـبب نـزول  لفظ در  ریروشن آن با تفس یکه معنااست تام  و ی زبانی ا نشانه

» ضـال «لفظ  دهد ینشان م هیخطاب آ یبر فضا تذکر با السـالم  هیعلامام رضا  نیی. تبگردد یم
  از چه جهت بر معنا داللت دارند. »یهَد«و 

ای بعضـی  دیگـر بـر    سویی از آله و علیه هللا صلیتوبیخ و عفو پیامبر اکرم  ۀ) مسئل10( ۀدر آی
میان، بعضی روایات این آیه   این ]. در97، ص7 نکـ :است [ بودهآفرین  پژوهان شبهه قرآن

ةُ«را با مَثل  یَّاكِ أَعْنِي وَ اسْمَعِي یَا جَارَ که خداوند پیامبرش  معنا  اند؛ بدین تفسیر کرده 2»إِ
؛ 202ص، 1، ج3اسـت [   را مورد خطاب قرار داده اما مراد، خطاب امـت بـوده   آله و علیه هللا صلی
نظـر   مـد  3»کنایی خطاب«عنوان  زبانی به ۀ]. گرچه استفاده از این قاعد631ص ،2، ج31

آیـه  » ظهـور «را در تقابـل بـا   اما از آنجا کـه آن  ،پژوهان بوده است بعضی مفسران و قرآن
]. 19-18، صص35 نکـ :اند [ احتیاط و تردید به آن نگریسته طورمعمول با اند، به پنداشته

، تنها یکی از لوازم داللت زبـانی اسـت؛   سیاق متن (بافت زبانی)عنوان   لیکن ظاهر آیه به
تواند جهت داللـت لفـظ    است که می )بافت غیرزبانی(آیه فضای خطاب عامل مهم دیگر 

دهـد در کـدام آیـه     آیات نشان مـی (سبب نزول)  فضای خطاببر معنا را مشخص سازد. 
، سبب نزول را ندانـد غیرمستقیم یا کنایی است. کسی که یک خطاب مستقیم و در کدام

یابد و در تشخیص مستقیم یـا کنـایی بـودن خطـاب دچـار       جهت داللت آیات را در نمی
رسـد کـاربرد خطـاب     نظـر مـی   گردد. به  آیه برای او متشابه می شود؛ درنتیجه میتردید 

بودن خطاب یا عتـاب،  سبب سنگین  عنوان متکلم، به کنایی آنجاست که خداوند حکیم به
طور مستقیم مخاطب اصلی را مورد عنایت قرار دهد؛ در ایـن شـرایط شـخص     نخواهد به

گیـرد تـا از    به عنوان حجاب، مخاطب کالم قرار مـی  آله و علیه هللا صلیبزرگی چون پیامبر اکرم 
سختی و تندی خطاب کاسته شود. البته چنین ظرایفی در داللت زبـانی قابـل تفسـیر و    

  اما داللت منطقی را توان شرح آن نیست.  ،است فهم
از دیرباز مورد سؤال و اشتباه بوده اسـت؛   السالم علیهمباب عصمت انبیاء  ) نیز در11( ۀآی

چـرا حضـرت   «کنـد:   پرسـش مـی    رهبـا  در ایـن  السـالم  علیـه رضـا    آنگاه که فردی از حضـرت 
پاسـخ   السـالم  علیـه و امـام رضـا    »پنداشته است خداونـد بـر او قـدرت نـدارد؟     السـالم  علیهیونس

                                                                                                                                        
 السـالم  علـیهم یا امامان  آله و علیه هللا صلیپیامبر اکرم از آیه حذف شده و تکمیل آن در کالم » هُم«فرض، ضمیر  به  .1

  آمده باشد.
 »گویم، عروسم تو بشنو! دخترم به تو می« 2.
 ].43-42، صص8نامیده شده است [نکـ : » بیان غیرمستقیم«این پدیده در کاربردشناسی زبان،  3.
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ـهِ   «... دهند که معنای آیه در وجهی دیگر است:  می إِنَّمَا ظَنَّ أَنَّ هللا عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُضَـیِّقُ عَلَیْ
تفیسـر شـده   » ضَـیِّقُ ال یُ«به » أَن لَّن نَّقْدِرَ«]. در این نمونه، عبارت 91، ص2 نکـ :[  1...» رِزْقَه

هـای   رو چنین تأویل گر گمان کرده معنا در جهتی دیگر است. از این آنکه پرسش است؛ حال
]. در ایـن نمونـه نیـز،    90همـان، ص  نکـ :گیرد [ قرار می السـالم  علیهرأی، مورد نکوهش امام  به

    سبب غیاب شأن نزول آیه، موجب تأویل نادرست شده است. ندانستن جهت داللت به
سـاز بـوده اسـت؛     مسـئله  السـالم  علیهابراهیم ) گاه نسبت به عصمت حضرت12( ۀنیز، نمون

خوانـد؟ حضـرت    ای را پروردگار خـویش مـی   که چگونه آن پیامبر بزرگ ستاره صورت  بدین
 هـذا أَکْبَـرُ  ؟! قالَ هذا رَبِّي رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةًوَ «... اند:  باره چنین فرموده در این السـالم  علیهرضا 

ـإِقْرَار  لَا عَلَى الْإِخْبَار ،عَلَى الْإِنْکَارِ وَ الِاسْتِخْبَارِ !،مِنَ الزُّهَرَةِ وَ الْقَمَرِ ]. 75- 74، صـص 4[ 2...» وَ الْ
ـ «ساز این مشکل خواهد بود؛ یعنی عبارت  اساس چگونگی قرائت آیه چاره براین  » ی؟!هذا رَبّ

ـ     عنوان کالمی که در فضای خطاب داللت می به ده کند، باید با لحـن اسـتفهام انکـاری خوان
 ۀکـالم و لحـن آن اسـت، نحـو     ۀنمونه فضای خطاب کـه دربردارنـد    شود؛ نه اِخبار. در این 

  تواند موجب تشابه معنای آیه شود. سازد و غیاب آن، می را مشخص میقرائت آن
) 9( ۀنمون اتیآدر تشابه معنایی  ۀزمین (سبب نزول) غیاب فضای خطاب آنکه  نتیجه

اول، آنکـه  ی این دسته آیات دو گونه خطـا رخ داده اسـت:   ) است. گویا در معنایاب12تا (
ـ  خطـاب (کـاربرد) بـه گمانـه     یبه فضا توجه یشنونده، ب رمخاطبانیغ  هیـ آ رامـون یپ یزن

معنـا نشـانده    یجا مفهوم را به کیها،  نشانه انیمشابهت م ۀبهان ها بهاند؛ دوم، آن پرداخته
    اند. به اشتباه و خطا رفته رو نیا و از

 
  بیت در تشابه معنایینس. 6

تشابه معنایی در قـرآن کـریم طـی بنـدهای گذشـته نشـان        ۀپدید معناشناختیبررسی 
 آن آشکار، استوار و خاص» مخاطبانِ«برای  ،عنوان کالم  آیات قرآن به ۀهم )دهد: الف می

بـرای بعضـی    قبـل دالیـل بنـد     معنای بعضی آیات بـه  )؛ بمحکم در داللت بر معناست
تشابه معنـایی، دخالـت    ۀآیات در پدید ۀ دیگرسخن شنود  به ؛خیز است شابهت» شنوندگان«

تـوان   مـی دیگربـار  اسـاس    است. براین» نسبیت در تشابه آیات«معنای  این سخن به ؛دارد
تفاوت قائل شد. مخاطب کسی است کـه   (غیرمخاطب) آیات  »ۀشنوند«و » مخاطب«میان 

                                                                                                                                        
 ...».د کن ینمگ نروزی را بر او تکه او پنداشت، خداوند بلندمرتبه  راستی به«...  .1
! استو ماه  از ناهید این بزرگتر ؟پروردگار من است نگفت که ایدر حال برآمدن، آفتاب را دید و «...  .2

 ...».اخبار و اقرار  لحاظ هبر وجه انکار و استخبار گفت نه برا  )این سخن(
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های زبانی را برای او و سـطح ادراک او تـدارک    هکند؛ متکلم حکیم نشان آیه او را خطاب می
هللا را در سـاختار   تواند، معنای کالم دیده است. مخاطب آیات در فضای خطاب مشخص می

است. امـا غیرمخاطـب، شخصـی اسـت کـه      » محکم«معقول زبانی دریابد؛ یعنی آیه برای او 
آیه فراتر از حد فهـم و  پردازد ویا معنای  وجوی معنا می خارج از فضای خطاب آیه به جست

  سـاخته  شیمفهوم خـو  کیکالم،  یمعنا یجا عمده به طور او به طیشرا نیدر اادراک اوست. 
معنـا غیرقطعـی و   صـورت بـرای چنـین شـنوندگانی،      )؛ در ایـن  2(شـکل   کند یرا تصور م

  گردد. پذیر می قبل امکانبند  یها نهیدر زم »ییمعنا تشابه« ۀدیو پد شود تردیدآمیز می
در  ینسـب  یا دهیپد »ییتشابه معنا« دهد یبه قرآن نشان م یداللت زبان کردیرو ،یبار

بلکـه   ،سـت ین اتیمطلق آ ای یوصف ذات میدر قرآن کر دهیپد نیا یعنیقرآن است؛  اتیآ
کـه   یکسـان  یبرا میتمام قرآن کر جه،ی. درنتدهد ینسبت به افراد مختلف رخ م تواند یم

و از عقـل کامـل    شناسـند  یداللـت الفـاظ آن را مـ    جهت آگاهند، اتیخطاب آ یبر فضا
 آلـه  و هیـ عل اللّـه  یصلاکرم امبریدسته تنها پ نیا خ،یگواه تار و استوار است. به» محکم«برخوردارند، 

 یاحتجـاج و تحـد   انیاند که همواره بر علـم قـرآن دربرابـر مـدع     بوده السـالم  همیعلو امامان 
، پیشـین بنـد   یها نهیشنوندگان گوناگون در زم یبرا اتیآ یبعض گرید  یسو  اند. از کرده
معنـا   یجسـتجو  دور بـه  یمکـان  -یزمان ۀخصوص آنانکه از فاصل خواهد بود (به زیخ تشابه

مخاطبان خاص خود، محکم و استوار در داللـت   یبرا اتیآنکه، همان آ ل )؛ حاپردازند یم
داللـت  « کـرد یاست که با رو مهم یا جهینت ییتشابه معنا ۀدر مسئل »تینسب«بر معناست. 

بـه   رینـاگز  ،»یداللت منطق«مسئله در نظام  نیاما هم ،است نییو تب رشیپذ  قابل »یزبان
  ].158، ص12 نکـ :[ انجامد یمعنا و مقصود م یینارسا
ـتَبَهَ   «... در تشابه آیات در بعضی روایات نیز مطرح شده است: » نسبیت« الْمُتَشَابِهُ مَـا اشْ

مطرح شده در این حـدیث نـاظر   » جهالت«رسد  نظر می  ]. به12، ص1، ج26[ 1»هِعَلَى جَاهِلِ
 یعنـ ی جـه، ینت نیـ ابه اختالف در افهام و ندانستن فضای خطاب (سبب نزول) آیات اسـت.  

 شـان ی. ااند  قرار داده دیمورد تأک زین زانیالم ۀنگارند یرا  بزرگ دانا  اتیبودن تشابه آ ینسب
 یوقوع تشابه را در قـرآن امـر   ییها  کم و متشابه، در ضمن نکتهبحث مح یبند هنگام جمع

 اتیـ آ یبـرا  یاحکام و تشابه را دو وصف نسب گرید  یسو از و کنند یم یمعرف ریناپذ اجتناب
فهـم نبـوده، در قـرآن     رقابلیباور است که متشابهات قرآن غ نی. مرحوم عالمه بر ادانند یم
  ].  64، ص3، ج22[ جود نداردو »متشابه مطلق«صورت  به یا هیآ چیه

                                                                                                                                        
 ».شود متشابه برای جاهل بدان اشتباه می«...  1.
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ـوَ  «چنین باشـد:   اینن، عمرا لآ 7 ۀآیاز رسد تقدیر بخش اول  نظر می بیان به   این  با هُ
حْکَمـاتٌ     ـهُ آیـاتٌ مُ زَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ مِنْ ـنَّ أُمُّ الْکِتـابِ   (للنـاس)  الَّذي أَنْ خَـرُ  (لهـم)  هُ وَ أُ

را بـر تـو فـرو     کتـاب اسـتوار  کـه ایـن    یت کساوس«معنا که:  ؛ بدین »(علیهم) مُتَشابِهاتُ
 برایشـان اصـل و مرجـع    اند و ممحک یآیات برای مردمان آناى از  پارهکه  درحالی ؛فرستاد
داخـل   هـای  عبـارت که پیداست  چنان 1».متشابه هستند هاآیات بر آن دیگراما ند؛ ا کتاب
، محکم و متشابه دو وصفی بنابراین. اند افتهی» کاهش«آیه  بر فضای خطاب  با اتکال  کمان

 کند؛ نه اینکـه ایـن   است که احوال اقشار مردم را هنگام مواجهه با آیات مختلف بیان می
را تأییـد   مفهـوم آیـه نیـز ایـن     مـتن دیگر، تحلیل   سوی  از 2دو، وصف مطلق آیات باشد. 

حْکَماتٌ«کند: عبارات  می هُ آیاتٌ مُ خَـرُ «و » مِنْ (حـال   حالیـه  ۀدرنقـش جملـ  » مُتَشـابِهاتُ  أُ
؛ شـود  دهند احکام و تشابه آیات خصوصیتی است که عارض کتاب مـی  نشان می )3مقدّره

هُ« ۀجمل . همچنین شبههآنکه ذاتی آن باشد نه  بعضی از آیات کتـاب که دارد  ، بیان می»مِنْ
خَرُ« ۀو واژ اند محکمبرای عموم  . نیـز،  کنـد  یمـ  فیمتشابه توص آنان یرا برا اتیآ ۀیبق» أُ

گـر مرجـع     ]، نشان22، ص1، ج6است [» اصل و مرجع«معنای  که دراصل به» أُمُّ«ی  مهکل
   4بودن آیات محکم برای مردمان است.

هللا مجیـد در سـاختار    که پیداست، دو شـرط الزم بـرای دریافـت معـانی کـالم      چنان
ی احاطـه بـر فضـا    )علمی آیـات؛ ب  ۀکمال عقل در مرتب )عبارتند از: الف» داللت زبانی«

 یهـا  هیـ معنـا را در ال  تواننـد  یاست که مخاطبان مختلـف مـ   اساس  نیبرا.5.خطاب آیات
 یرا بـرا  ییبروز تشابه معنـا  ۀنیشروط، زم نیاز ا یفقدان برخ و گوناگون آن کشف کنند

درنتیجــه، تنهــا عالمــان حقیقــی قــرآن، یعنــی حضــرت  .آورد یفــراهم مــ رمخاطبــانیغ
در جایگـاه واقعـی    السـالم  علـیهم و وارثان علم ایشان، یعنی امامان  آلـه  و علیه هللا صلیسیدالمرسلین 

                                                                                                                                        
شـود و براسـاس    گـذاری مـی   عنوان یک مفهـوم (= احتمـال معنـایی) ارزش     این تفسیر نوین تنها به 1.

های این مقاله، درغیاب فضای خطاب آیه (سبب نزول) پیشنهاد شده است؛ یعنی معنای حقیقی  یافته
های معنایی که تنها متکی بر متن  آیه نزد خداوند و عالمان قرآن است. اما این تفسیر با دیگر احتمال

 ].77-70، صص 32؛ 12-9، صص 10وت دارد [بسنجید با: آیات است، تفا
افـراد   یاریبسـ  ،سـبب شـده اسـت   نیز  هیآ نیادر  »خطاب یفضا« نداشتن  اریدراخترسد،  به نظر می .2

 بپندارند. اتیآ یرا دو وصف مطلق برا» محکم و متشابه«
 .شود یحقق مم» ذوالحال«برای عامل آن  یبعد از تحقق معنا »حال« یمعنا، نوع نیدر ا .3

  ].290، ص1، ج3این معنا در بعضی روایات نیز بیان شده است [نکـ :  4.

شود، بلکه چون خورشـید و مـاه در جریـان     فضای خطاب آیات قرآن تنها به دوران نزول محدود نمی 5.
 قرآن).  بوده و هست (تأویل
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گیرنـد. همچنـین،    هـای مختلـف معنـایی آن قـرار مـی      در الیه» تمام آیات قرآن«تفسیر 
 -زمـانی  ۀلویژه آنانکه خـارج از فضـای خطـاب آیـات و از فاصـ      تفاسیر بشری گوناگون به

عنـوان یـک احتمـال      زبانی، تنهـا بـه   -شود، درصورت استواری عقلی مکانی دور ارائه می
  1شود. گذاری می معنایی ارزش

  
  گیری نتیجه
و بـرای  (سـبب نـزول)   » فضـای خطـاب  «در   سازوکار داللت زبانی در قرآن کـریم . 1

لحاظ عقـل و معرفـت،     گیرند. مخاطبان، گوناگون و به نام می» مخاطب«افرادی است که 
خـود  د خود را در سـطوح گونـاگون بـر معـانی     رو قرآن مخاطبان متعد این اند؛ از مختلف

 دهد. داللت می
از آنجا های کالم را داراست.  ویژگی ۀمنسوب به خداست و هم» کالم«قرآن کریم، . 2

 صـراحت اصـل  ت (اسـ  »خـاص آن  مخاطبان یبراکالم بودن  و روشن  حیاصل بر صر«که 
و روشن بر معنـا   گویا ودبرای مخاطبان خم، کالعنوان  قرآن نیز به)، مخاطبان یکالم برا

گویـای چنـین    »، کتـاب حکـیم و ...  نینـور مبـ   ،برهان«کند. تعبیرهایی چون  داللت می
واقـع   در چارچوب داللت زبانی، بـه  قرآنتمام آیات  پس حقیقتی برای قرآن مجید است.

 کـه نیازمنـد هـیچ    آشکارو  تامهایی  نشانهست؛ در داللت بر معنا و استوار» محکم« آیاتی
 .نیستیا مکمل م تمم

ای درمانده از  شنونده گاه کهست؛ آن»اشتباه در ادراک معنا«همان  »ییتشابه معنا«. 3
 ؛رود خطـا مـی   نشاند و به جای معنا می از سوی خود به ی راگمانیا  »مفهوم«، »معنا«کشف 

 .ها ی میان الفاظ و نشانهشکل هم علت بههم   آن
 ۀشـنوند غیرمخاطبـان  بلکه برای برخـی   ،ستوصف ذاتی آیات نی» تشابه معنایی«. 4

 و دیگر» محکم«صورت برای عموم مردمان، برخی آیات  دهد؛ دراین نسبت رخ می آیات، به
 خواهد بود. » متشابه« آیات
(سبب نزول) سـه   خطاب یفضا اشتراک لفظی، اختالف در افهام (رفعت معنا) و غیاب. 5
یکسان بودن لفـظ و   نیز،  این پدیده ۀشیرن است. در قرآ» تشابه معنایی«اصلی در وقوع  ۀزمین

 خیز خواهد بود. سان، بعضی آیات قرآن برای بسیاری، تشابه اختالف در معناست. بدین

                                                                                                                                        
نْ عُ وَ لَیْسَ شَيْ «...صورت، حدیثی چون:  این در 1. آنِ ءٌ أَبْعَدَ مِ ـرْ سِیرِ الْقُ نْ تَفْ جَالِ مِ ولِ الرِّ ـوَ کَلَـامٌ    ... قُ وَ هُ

وه جُ فُ عَلَی وُ  تفسیر است. ]، در این زمینه قابل 300، ص2، ج9» [ مُتَّصِلٌ یتَصَرَّ
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انجامـد؛ زیـرا اشـتباه     هللا مجیـد نمـی   هرگز به ابهـام کـالم   »تشابه معنایی« ۀپدید. 6
داللـت  «رویکـرد  کـه  آن حـال دهد.  گر معنا رخ می معنایی خطایی است که از سوی کاوش

شـود   پیچیدگی لفظ، نارسایی یا نقص آیات مـی حکم به به منجر  ،مسئلهاین به » منطقی
 پذیرش نیست. قابل البته که

 مشـکلی قـرآن  آن متفاوت است. تشابه در  ۀشنوندغیرمخاطبان کالم با » مخاطبِ«. 7
را  قـرآن ات مخاطب آن. خداوند حکیم آیـ  شود؛ نه  عارض میغیرمخاطبان  یاست که برا

 .سامان داده است» مخاطبان«از  وسیعی به طیف ی در سطوح مختلف،نابرای تفهیم مع
امــا . اســتقطــع محکــم و اســتوار  بــه مخاطبــان خــاص خــودبــرای قــرآن آیــات . 8

در سطح ادراک او نیست یا بیرون » بلند مرتبهکالم »  که فردی استمثابه  به، غیرمخاطب
غیرمخاطبان آیات قرآن برای از بسیاری  .پردازد مینا مع یوجو به جست خطاب یفضااز 

 . شونده است و مانند متشابه) این نوشتار 5های بند ( در زمینه هشنوند
معـانی مختلـف دارد.    ،کاربردهای گوناگون قرآنیمواضع و در » متشابه«و » محکم«. 9

حکام در آیات [یونس  در داللـت بـر   اسـتواری تمـام کتـاب هللا    ،]1 :] و [هود1 :مراد از اِ
مشابهت آیات از جهت لفـظ، داللـت،    ،]23 :معناست؛ همچنین منظور از تشابه در [الزمر

در کاربردی دیگر و از جهتی  ،عمران آل 7 ۀاما در آی» احکام و تشابه«استواری و ... است. 
 شود. متفاوت تفسیر می

آنکه وصـف    ؛ نهنسبت به ادراک عموم خالیق است» محکم و متشابه«در این آیه . 10
گیـرد،   قرآن در دسترس عموم قـرار مـی   »محکم«که آیات   گاهمطلق آیات قرآن باشد. آن

 شود. شونده می اما بعضی دیگر متشابه و مانند ،برخی آیات برای آنان محکم و استوار
 ۀ. پدیـد وابسـته اسـت   فضای خطاب (سبب نزول) آیاتبه داللت در قرآن کریم، . 11

دهد دانستن فضـای خطـاب و    ارز از چنین وابستگی است که نشان می، مثالی ب»کاهش«
معنـای نقـص در آیـات نیسـت،      داللت بر معناست. این وابستگی، هرگز به ۀالزم» کاربرد«

حساب، معنای آیات از رهگـذر   این  آید. با  حساب می به » داللت زبانی«های  بلکه از ویژگی
فضای خطاب (بافت زبانی و بافـت غیرزبـانی)    زبانیِ سیاق متن و -تحلیل و تفسیر عقلی

 شود. حاصل می
و  آلـه  و علیـه  هللا صـلی ، یعنـی حضـرت سیدالمرسـلین    »عالمـان قـرآن  « یبرا اتیآ ۀهم .12
 از .اسـت » متشـابه «بـرای دیگـران   ، نسـبت   بـه بسیاری آیات  اما» محکم« ،السالم علیهمامامان

تـذکر و   مندازین ،قرآن کریم ۀبلندمرتب و  انی گستردهدرک معبرای غیرمخاطبان  یرو این 
 هستند.  از سوی عالمان قرآن میتعل
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