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  چكيده  

اعتقادي، مفادي احاديث معصومين(ع) همانند قرآن، محكم و متشابه دارند. برخي از احاديث 
قبول و  قبول دارند كه شارحان حديث، به شرح ظواهر غيرقابل انگيز و ظاهري غيرقابل شبهه

اند. اين رويكرد، گاهي با استفاده صريح از اصطالح  ها پرداخته تأويل براي رفع اشكال آن
نگي تشابه و زماني بدون اشاره به اين اصطالح بوده است. در اين مقاله در پي بيان چگو

عملكرد دو شارح الكافي يعني عالمه مجلسي و مولي صالح مازندراني در تعريف و واكاوي 
متشابهات حديثي در روايات اعتقادي الكافي هستيم. اين نوشتار ضمن نشان دادن باور آن دو 
به اهميت اين مقوله در حديث بسان اهميت آن در قرآن، به مباني نظري آن دو در اين مسئله 

و در جهت حل تشابه و   دهد كه توجه جدي و وافي به اين مقوله داشته و نشان مي پرداخته
اند. درنهايت، نقدهايي بر تعريفشان از تشابه  گونه اخبار حركت كرده رفع تعارض ظاهري اين

   اند، وارد شده است. هايي كه براي حديث متشابه آورده در حديث و مصداق

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله. 1

اي از احاديث،  هاي مختلفي دارند. دسته بندي احاديث نيز همانند آيات قرآن، سطح
اند اما  شبهه بيان كرده فهم براي عموم مردم يا معارفي صريح و بي مطالبي ساده و قابل

ها نيازمند  اند كه فهم آن تعدادي ديگر، به مفاهيم بلند و پيچيده غيبي و اعتقادي پرداخته
هاي  اي بوده و عدم توجه به اين مهم، ممكن است باعث برداشت هدقت و ظرافت ويژ

رسد احاديث نيز همانند قرآن، حاوي متشابهات و راز  نادرست شود؛ بنابراين به نظر مي
  هايي باشند.  و رمز

دهد همچو  جز داليل عقلي، شواهد نقلي نيز وجود دارد كه نشان مي  همچنين به
محكم و متشابه دارند. اهميت اين  –اعتقادي  مخصوصاً احاديث –قرآن، احاديث 

موضوع، ما را بر آن داشت تا چنين بحثي را در احاديث اعتقادي كتاب كافي كليني كه 
آيد پي گيريم. براي اين كار، به دو شرح  ترين جوامع حديثي شيعه به شمار مي از مهم

رسد  يم. به نظر ميمشهور كافي، از عالمه مجلسي و مولي صالح مازندراني مراجعه كرد
طور خاص در محدوده اين  چنين رويكردي به مقوله تشابه، سابقه چنداني نداشته و به

جز برخي تحقيقات پراكنده و گذرا، مطالعاتي جدي در اين  پژوهش كامالً نو بوده و به
 زمينه صورت نگرفته است.

ني، دو پرسش اصلي تحقيق اين است كه با توجه به مباحث موازي در علوم قرآ
شارح كافي يعني عالمه مجلسي و مولي صالح مازندراني، مقوله محكم و متشابه در 

اند؟ ثانياً تعريف حديث  احاديث اعتقادي را اوالً با چه كميت و كيفيتي مطرح كرده
ها از آيه متشابه دارد؟ ثالثاً  متشابه از ديد اين دو شارح چيست و آيا تفاوتي با تعريف آن

الحديث، همچون منسوخ، مجمل، معضل  تشابه با ساير اصطالحات درايهرابطه اصطالح 
و مشكل چيست؟ رابعاً وزن بحث از متشابهات حديثي نسبت به وزن بحث از 
متشابهات قرآني در اين دو شرح، چه نسبتي با هم دارد؟ خامساً نظر شارحان درباره 

ن زمينه هستند؟ سادساً امكان فهم متشابهات حديثي چيست و آيا قائل به توقف در اي
اند  گونه روايات يادكرده آيا در همه موارد صراحتاً و با اصطالح متشابه و امثال آن، ازاين

  اند؟ حساب آورده ها را متشابه به يا گاهي بدون استفاده از اين اصطالحات، عمالً آن
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ت داند. روايا قرآن، راسخان در علم را آگاه از تأويل صحيح متشابهات خود مي
اند. البته اين از باب جري و تطبيق  شيعه، راسخان در علم را همان امامان (ع) دانسته

توانند  هاي رشديافته غير معصوم نيز مي فرد آيه؛ بنابراين انسان است نه مصداق منحصربه
اللهم فقِّهه في «اي از تأويل آيات برسند. دعاي پيامبر در مورد ابن عباس يعني  به مرتبه
بدون اشاره به ابن  935-934، ص3ج  ق،1412(ابن عبدالبر، » ] علِّمه التاويلالدين [و

گر آن  ) نشان33، ص1ق، ج1415در: فيض كاشاني، » بعض اصحابه«صورت  عباس و به
ش، 1381توانند به تأويل قرآن دست يابند. (نصري،  است كه غير معصومين نيز مي

  ) 225ص
عيت در مورد احاديث روشن است و زماني كه در مورد قرآن چنين باشد، وض

چنين امكاني براي حديث هم وجود خواهد داشت. البته امكان رسيدن به تأويل، الزاماً 
به معناي وقوع آن نيست و ممكن است بعضي آيات يا روايات متشابه باشند كه هنوز 

  به تأويل صحيح آن دست نيافته باشيم.
متشابه در گام نخست، ارجاع متشابه به پژوه در برخورد با روايات   وظيفه حديث

محكم است. در گام دوم اگر به محكمات باب مربوطه دست نيافت و صدور روايت 
متشابه از معصوم، قطعي يا معتبر شرعي بود، وظيفه وي ايمان و تصديق اجمالي آن و 

تواند  در برخي روايات، مي»  و اسكُت  كُف«در مقام عمل، ترك امتثال آن است. خطاب 
در مورد احاديث متشابه نيز مصداق داشته باشد. فرمان توقف و رد احاديث به خود 

صراحت  ها بر مردم، در شماري از روايات به بيت (ع) در صورت مشتبه شدن آن اهل
؛ طوسي، 2267، ح562، ص3؛ ج137، ح124، ص1ق، ج1429آمده است. (كليني، 

ها را  كوتاهي انديشه مخاطبان، نبايد آن) علو مضمون برخي روايات و 232ص  ق،1414
  بيفكند. -هر چند پيچيده و دشوار  -به ورطه انكار سريع معارف 

كند و قواعد  بنابراين نسبت به احاديث متشابه تا آنجا كه عقل انساني درك مي
دهد، بايد اجتهاد كرد و قواعد تخصيص، تقييد، ورود  زبان عربي و اصول فقه اجازه مي

جانبه حديث به كار بست. در غير اين صورت، نسبت به  ا با بررسي همهو حكومت ر
گونه احاديث بايد سكوت كرد و با تصديق اجمالي آن، حقيقت را به خدا و  اين

رسولش ارجاع داد. البته روشن است كه در زمان حضور امام معصوم (ع)، با پرسش از 
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اينكه در رواياتي همين اتفاق  توان از حديث، رفع تشابه نمود كما خود امام (ع) مي
  )3060، ح292، ص4ق، ج1429افتاده است. (براي نمونه رك: كليني، 

قول به توقف در مواجهه با متشابهات قرآن، در ميان اهل سنت از ديرباز مطرح 
) نقل 5(طه: » الرحمن علي العرش استوي«بوده است. از احمد بن حنبل يا مالك درباره 

الستواء معلوم، و الكيفية مجهولة، و اإليمان به واجب، و السؤال عنه ا«اند:  شده كه گفته
) يعني بايد سكوت كرده و از تفسير اين آيه 105، ص1ش، ج1364(شهرستاني، » بدعة

سؤال نكنيم و فقط به آن ايمان آوريم. چنين رويكردي در مواجهه با احاديث متشابه نيز 
هايي كه ظاهرگرايي بيشتري داشته و كمتر  در اهل سنت وجود دارد. شايد بتوان فرقه

  اهل تأويل هستند را متمايل به چنين رويكردي بدانيم.
فرضيه ذهني ابتدايي و انتظار ما اين است كه در دو شرح مجلسي و مازندراني بر 

ها در  تر از بحث آن رنگ كم الكافي و حتي ساير شروح، بحث تشابه در حديث، بسيار 
» متشابه«مطرح شود؛ چرا كه در كتب درايي، اصطالح  -تناسب  به –باب تشابه در قرآن 

كامالً مهجور بوده و در حد يك يا چند سطر كوتاه به آن پرداخته شده است. از طرف 
ديگر شايد بتوان كتب درايي را كتبي نظري و تئوريك دانست كه بدون توجه ويژه به 

ها  هان، به بيان و تعريف آنپژو چگونگي و ميزان كاربرد اصطالحات از سوي حديث
الحديث و شرح و توضيح روايات  اند اما زماني كه وارد عرصه عمل، يعني فقه پرداخته

و انواع آن و تدقيق در مباحث آن خواهيم » متشابه«شويم متوجه نياز به اصطالح  مي
ا تر احاديث نسبت به آيات قرآن، چنين احساس نيازي ر ويژه آنكه شمار فراوان شد؛ به

كند. براي نقد و واكاوي چنين مفهومي از ديد اين دو شارح، به لحاظ روشي  بيشتر مي
هاي مربوط به بحث محكم و متشابه نزد آن دو، كمك خواهيم  از جستجو در كليدواژه

   گرفت.
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  . معرفي اجمالي دو شرح برجسته الكافي2

خورد  سته به چشم ميشده بر الكافي، دو كتاب برج ها شرح و حاشيه نوشته از ميان ده
كه به علت مبسوط، مشهور و در دسترس بودن، مبناي تحقيق ما در اين مقاله، قرار 

 اند. گرفته

ق) كه بر اصول و روضه  1086يا  1081(د  ؛شرح مولي صالح مازندراني) 1
باشد. شارح عالوه بر متن  كتاب الكافي است و از جمله شروح مبسوط و تحقيقي مي

حساب  ها را نيز بررسي كرده است و شرحي مزجي و مبسوط به روايات، اسناد آن
د. رو آيد. وي شاگرد و داماد پدر عالمه مجلسي، و استاد عالمه مجلسي به شمار مي مي

داند كه سند، شاهدي بر تقويت آن است. او  وي غالباً متن را مالك و محور اعتبار مي
گيرد و هنرمندانه، روايات را  در فهم حديث از آيات قرآن، ادبيات عرب و عقل بهره مي

آورد و در سايه آن به تأييد، تبيين، توسعه، تضييق يا تأويل  حول يك موضوع، گرد مي
كند. همچنين براي پرهيز از رد آنچه كه احتمال صحت آن  يمفهوم حديث اقدام م

پردازد و از قول قطعي و حكم  رود، به طرح احتماالت گوناگون در هنگام فهم مي مي
  )135ش، ص1385نهايي دادن، اجتناب دارد. (صرفي، 

نوشته عالمه محمدباقر مجلسي (د  ؛مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول) 2
از شاگردان مولي محمدصالح مازندراني، در شرح دوره كامل كافي،  ق)1111يا  1110

اعم از اصول، فروع و روضه است. وي ذيل هر روايت، ابتدا ميزان اعتبار سند آن را 
طبق تقسيم رباعي متأخران از حديث، مورد توجه قرار داده سپس محتواي آن را شرح 

سود جسته است. شهرت عالمه داده است. او از شروح پيشين و معاصران خويش نيز 
مجلسي به حدي است كه معرفي او محتاج هيچ بيان و توضيحي نيست. او در علوم 
مختلف اسالمي مانند تفسير، حديث، فقه، اصول، تاريخ، رجال و درايه، سرآمد عصر 
بود. اين علوم در كنار علوم عقلي همچون فلسفه، منطق، رياضيات و... از او شخصيتي 

هاي زيبايي پيرامون روايات  سنجي نظير ساخته است. عالمه مجلسي، نكته ممتاز و كم
، 1، ج1363مشكل دارد. وي روشي متعادل مابين اصولي و اخباري داشت (بحراني، 

) و در عين اينكه محدثي بزرگ بود به علوم عقلي هم توجه خاصي داشت. 15ص
) و بعضي 33، ص1387(رباني،   العقول را بهترين شرح كافي دانسته برخي محققان، مرآه
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ديگر توضيحات مجلسي در اين اثر را از توضيحات وي ذيل روايات بحاراالنوار، 
  )188-113، ص1، ج1379اند. (مهريزي،  تر و استوارتر برشمرده مهم

  

 هاي مربوط به تشابه در شروح الكافي جويي كليدواژه . پي3

اديث اعتقادي، در جستجوي با توجه به محدود بودن موضوع مقاله حاضر به اح
ها نيز به شرح چهار جلد اول كتاب كافي كه به اصول كافي مشهور است،  كليدواژه

در متن » متشابه«و » تشابه«هاي  هاي مختلف واژه بسنده شده است. با جستجوي گونه
ها   آيد. شارح گاهي از معناي لغوي اين واژه مرآه العقول، نتايج متعددي به دست مي

ها را به معناي همانندي،  مورد، اين كليدواژه 12رفته است. مثالً مجلسي در بهره گ
، 197، ص1ق، ج1404تناسب و شباهت به كار برده است. (براي نمونه نك: مجلسي، 

) وي در شماري از اين كاربردها، تشبيه خداوند به خلق و 269، ص4، ج180، ص2ج
  ) 52ص ،2ق، ج1404نفي آن را مطرح كرده است. (مجلسي، 

ها را به معناي همانندي و شباهت به كار  بار اين واژه 45مولي صالح مازندراني، 
) و افزون بر نيمي از اين 335، 154، ص1ق، ج1382برده (براي نمونه نك: مازندراني، 

موارد مربوط به مبحث تشبيه خداوند به خلق است. (براي نمونه نك: مازندراني، 
  )112، ص3، ج14، ص1ق، ج1382

تقسيم است. گاه  هاي مربوط به تشابه، به سه دسته قابل اما كاربرد اصطالحي واژه
و در مواقعي نيز  2، زماني براي تشابه در حديث1ها براي تشابه در قرآن اين كليدواژه

اند. اين كاربردها هميشه صريح  ، استفاده شده3صورت مشترك ميان قرآن و حديث به
  برداشت است. رت ضمني و غيرمستقيم قابلصو نبوده و در برخي موارد به

  

  . شروح الكافي و تشابه در حديث4

عمران مطرح شده  سوره آل 7روشني در آيه  تقسيم آيات قرآن به محكم و متشابه، به
است. همچنين درباره آگاهان به تأويل متشابهات قرآن، تفسيرهاي گوناگوني از اين آيه 
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هستند   علم كه مصداق بارز آن ائمه معصومين (ع)شده است. به باور شيعه، راسخان در 
طور طبيعي  رو در بسياري از روايات به از تأويل صحيح متشابهات قرآني آگاهاند. ازاين

ها با ارجاع به  انگيز و رفع تشابه از آن  شاهد اشاراتي به آيات متشابه قرآن، مواضع شبهه 
ره متشابهات، يكي از محكمات هستيم. توضيحات تفسيري معصومين (ع) دربا

رود؛ اما تقسيم خود احاديث به محكم و متشابه،  كاركردهاي اصلي حديث به شمار مي
امري است كه كمتر تاكنون بدان توجه شده است. شارحان الكافي عالوه بر بحث از 

اند هر چند چنين  متشابهات قرآني، از بيان وجود تشابه در احاديث نيز غفلت نكرده
  صورت صريح نبوده است. هامري هميشه ب

  

  . شرح مجلسي4-1

توان  العقول مي رغم عدم اظهارنظر صريح، از توضيحات مجلسي در سه موضع از مرآه به
اي مشترك ميان قرآن و حديث است.  چنين برداشت كرد كه تشابه از نظر وي پديده

ناسخ و ذيل روايتي، رسول خدا (ص) از فتوا دادن بدون آگاهي از محكم و متشابه و 
اند. با توجه به اينكه مجلسي در شرح اين عبارت، منبع فتوا را كتاب  منسوخ، نهي كرده

شود كه وي قائل به وجود متشابهات در سنت، عالوه بر قرآن  و سنت دانسته، معلوم مي
) همچنين از شرح بسيار مختصر او در اين 140، ص1ق، ج1404. (مجلسي، 4نيز هست

نياز از شرح  اشت كرد كه اين مطلب را بسيار روشن و بيتوان چنين برد قسمت مي
  )140، ص1ق، ج1404داند. (مجلسي،  طوالني مي

مجلسي ذيل متن روايتي كه محكم و متشابه را امري مشترك ميان قرآن و حديث 
دانسته، تعاريف مختلف لغوي و اصطالحي محكم و متشابه را ارائه كرده است. 

آيد كه در روايات نيز  ) از توضيحات وي برمي211-210، ص1ق، ج1404(مجلسي، 
بسان آيات قرآن، امكان برداشت و فهم اشتباه وجود دارد و در اين زمينه بايد مراقب 

ساز فهم  بود چرا كه مسائلي از قبيل تقيه يا تشابه در يك روايت، ممكن است زمينه
ام ديني را به غلط آن شود. در موضعي ديگر، وي بر اساس متن يك حديث نبوي، احك
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سه دسته حالل روشن، حرام روشن و امور متشابه، تقسيم كرده است. (مجلسي، 
  )396، ص12ق، ج1404

مجلسي گاه صراحتاً احاديث رسول خدا (ص) را همچو قرآن، داراي محكم و 
  )7، ص19ق، ج1404. (مجلسي، 5داند متشابه مي

دانسته و درصدد بيان ها را متشابه  وي همچنين در شرح برخي از روايات، آن
هاست. او يك جا درباره اصل وجود تشابه در احاديث، مطالبي  تأويل صحيحي براي آن

هايي از پنج روايت را مشخصاً متشابه دانسته است. مثالً  نگاشته و نيز تمام يا بخش
روايتي رازآلود درباره آفرينش اسماء الهي را از متشابهات اخبار و غوامض اسرار دانسته 

، 2ق، ج1404دانند. (مجلسي،  ست كه تأويل آن را جز خدا و راسخان در علم نميا
  )24ص

عنوان متشابهات معرفي  اي، رواياتي را به صورت كلي و دسته همچنين گاهي به
در كتاب االيمان و الكفر، » طينه المومن و الكافر«كرده است. مجلسي در پايان باب 

بعدي را از جمله متشابهات اخبار و معضالت آثار هاي  روايات اين باب و برخي از باب
  )15، ص7ق، ج1404دانسته است كه موهم جبر و نافي اختيار هستند. (مجلسي، 

  
  . شرح مازندراني4-2

تر از  مولي صالح مازندراني در زمينه تشابه مشترك ميان قرآن و حديث، بسيار پررنگ
خته است. (براي نمونه نك: مجلسي عمل كرده و در هشت مورد به اين مسئله پردا

) او در جايي 85-83، ص8، ج121، ص5، ج255، 156، ص2ق، ج1382مازندراني، 
ها و عدم رجوع به راهنمايان به  بسياري از اين امت، به خاطر انحراف قلب«گويد:  مي

، 8ق، ج1382(مازندراني، » حق، دست به پيروي از متشابهات و منسوخات زدند.
  )83ص

نكه بحث او درباره كل دين است، مقصود وي متشابهات اعم از با توجه به اي
متشابهات قرآني يا روايي است. وي در برخي موارد با بياني آشكار، اصل وجود تشابه 

) گاهي نيز به دليل 156، ص2ق، ج1382. (مازندراني، 6در حديث را مطرح كرده است
ث، سخنان پيامبر (ص) را پيروي از صراحت روايت مبني بر وجود متشابهات در احادي
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) 389-387، ص2ق، ج1382همانند قرآن، شامل متشابهات دانسته است. (مازندراني، 
. 7 »، و محكَم و متَشَابِه و منْسوخٌ، و خَاص و عام  ، نَاسخٌ الْقُرْآنِ  مثْلُ  فَإِنَّ أَمرَ النَّبِي (ص)«

  ) 193، ح160، ص1ق، ج1429(كليني، 
چنين در بابي از الكافي كه راسخان در علم را ائمه (ع) معرفي كرده است، ذيل هم

إنّ في أخبارنا «شرح حديثي به بحث از متشابهات قرآن پرداخته و در ادامه، روايت 
ها و ال يتّبعوا  ها إلى محكم متشابها كمتشابه القرآن و محكما كمحكم القرآن فردوا متشابه

-328، ص5ق، ج1382را ذكر كرده است. (مازندراني،  8»فتضلّواها  ها دون محكم متشابه
329(  

داند، يكي از اين  الوجوه مي همچنين در شرح روايتي كه كتاب و سنت را محتمل
وجوه را محكم يا متشابه بودن آن دانسته است؛ بنابراين از ديد وي، تشابه، امري 

  )121ص، 5ق، ج1382مشترك ميان قرآن و سنت است. (مازندراني، 
مازندراني معتقد به امكان سوءاستفاده از متشابهات حديثي همانند متشابهات قرآني 

، 5ق، ج1382ها را ذكر كرده (مازندراني،  هايي از اين سوءاستفاده است و گاه نمونه
) و لزوم رجوع به امامان يا اهل ذكر را در مواجهه با متشابهات قرآن و حديث، 327ص

) به عنوان نمونه، پس از ذكر 371، ص11ق، ج1382ندراني، يادآور شده است. (ماز
زنندگان بر قرآن، مجسمه را پيروان متشابهات قرآن و  سوءاستفاده زنادقه، قرامطه و طعن

ها به جسمانيت خداوند و دارا بودن اعضا و جوارح را رد  سنت دانسته و باور غلط آن
يمه دوم اين سخن در ؛ تكرار ن327، ص5ق، ج1382كرده است. (مازندراني، 

  )156، ص2ق، ج1382مازندراني، 
در روايتي ديگر، امام باقر (ع)، غيرعلمي و اشتباه بودن تفسير قتاده بن دعامه (فقيه 

اند. مازندراني در شرح اين روايت  اهل بصره) از يك آيه قرآن را به وي گوشزد كرده
را نيز بايد به اهل ذكر رد كرد تنها متشابهات قرآن، بلكه متشابهات احاديث  گويد نه مي

و تفسير با استحسان رأي جايز نيست. امام باقر (ع)، منبع تفسير قتاده را رأي شخصي 
هاي او از رجال دانسته و در هر دو صورت آن را رد كرده و مايه هالكت و  يا شنيده

  )415، ص12ق، ج1382اند. (مازندراني،  اهالك معرفي نموده



 16ياپي، پ1394بهار و تابستان دوم،سال هشتم، شمارة ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      136  

و لزوم » متشابهات القرآن و االحاديث«دم جواز تأويل شخصي مازندراني قائل به ع
) و تفسير 84، ص8ق، ج1382ها به راسخان در علم بوده (مازندراني،  بازگرداندن آن

قطعي متشابهات احاديث را از مصاديق دروغ بستن بر معصوم دانسته است. (مازندراني، 
ديث، به شرط پرهيز از بيان ) البته بيان احتماالت در تأويل احا378، ص9ق، ج1382

) وي در شش مورد، 84، ص8ق، ج1382قاطعانه را مجاز دانسته است. (مازندراني، 
تشابه و متشابهات منحصراً حديثي را در شرح خود مطرح نموده است (براي نمونه 

  )378، 248، ص9، ج102، ص4، ج49، ص3ق، ج1382نك: مازندراني، 
  

تشابه براي حديث و قرآن در شرح مجلسي و  . تعادل آماري كاربرد اصطالح4-3

  مازندراني

فرضيه ذهني ابتدايي و انتظار ما اين بود كه در اين دو شرح و حتي ساير شروح، بحث 
تري نسبت به تشابه در حديث مطرح  تر و در موارد فراوان تشابه در قرآن، بسيار پررنگ

نظر آماري، با تعادلي تقريبي در  هاي اين تحقيق نشان داد در اين قضيه از شود اما يافته
دو قلمرو قرآن و حديث مواجه هستيم. آمار استفاده از اصطالح متشابه براي احاديث، 
شايان تأمل است. اين دو شارح در برخي موارد براي طرح مسئله تشابه در حديث، از 
مسئله تشابه در قرآن به عنوان پايه اصلي بحث، استفاده كرده و سپس به حديث 

  اند.  رداختهپ
اي از سوي مجلسي، متشابهات نام  صورت دسته با توجه به اينكه برخي روايات به

اند و با ذكر اين نكته كه بعضي كاربردهاي اصطالح تشابه براي قرآن، بسيار گذرا  گرفته
رسد  و محدود به ذكر اين اصطالح در ميان اصطالحات ديگر است به نظر مي

، اصطالح تشابه را با كميتي تقريباً مساوي و متعادل، براي مازندراني و مجلسي، هر دو
دهنده اشتراك اين اصطالح و  اند و اين تعادل، نشان دو قلمرو قرآن و حديث به كار برده

كاربردهاي آن ميان قرآن و حديث و توجه خوب شارحان به اين هماهنگي است. البته 
طالح تشابه، دست به تأويل شماري شارحان در بسياري از موارد، بدون استفاده از اص

اند كه چنين مواردي را بايد به فهرست فوق اضافه كرد. وجود چنين  از روايات زده
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دهنده توجه فراوان اما نامحسوس شارحان به بحث محكم و متشابه در  مواردي نشان
  احاديث است.

ابه در كتب مقايسه با ميزان استفاده از اصطالح متش  اين مطلب به شكل جالبي قابل
درايي و علوم قرآني است؛ كاربرد اصطالح تشابه در علوم قرآني بسيار بيشتر از كاربرد 

نگاران از بيان  آن در كتب درايي است؛ بنابراين شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه درايه
اند اما شارحان در كتب شرح و  جزئيات مربوط به مقوله تشابه در حديث، غفلت كرده

  اند. را تا حد زيادي جبران كرده ها، اين نقص و ضعف الحديثي درون آن قههاي ف بحث
شود كه بدانيم در كتب درايي، بعضي اصطالحات بسيار  تر مي اين نقد وقتي پررنگ

كه مصاديق  كاربرد، همچون حديث عزيز، معضل و ... مطرح شده درصورتي كم
يار بيشتر، مهجور واقع شده و شماري دارند اما اصطالح متشابه با مصاديقي بس انگشت

سادگي از آن عبور شده است و برخالف  پس از توضيحاتي بسيار محدود و گذرا، به
هاي پيراموني آن، مطرح نشده است. عالوه بر  كتب علوم قرآني، انواع مختلف و بحث

حتي نامي از  -از جمله نهايه الدرايه سيد حسن صدر  -اين، در برخي كتب درايي 
  شابه در حديث نيز برده نشده است! اصطالح ت

ها بدون توجه  شايد كتب درايي را بتوان كتبي تئوريك دانست كه نويسندگان آن
اند اما زماني كه وارد  ها پرداخته ويژه به ميزان كاربرد اصطالحات، به بيان و تعريف آن

 شويم، متوجه نياز به الحديث و شرح و توضيح روايات مي عرصه عمل، يعني فقه
ويژه كه  اصطالح تشابه و بحث از انواع و مقوالت مربوط به آن خواهيم شد به

تر  گستردگي آماري احاديث نسبت به آيات قرآن، چنين احساس نيازي را پررنگ
  خواهد كرد.

 مازندراني مجلسي موضوع

تشابه به معناي 
 لغوي

همانندي، تناسب و 
 شباهت

 مورد 45 مورد 12

تشابه به معناي 
 اصطالحي

 مورد 14 مورد 13 تشابه در قرآن

 مورد 6 مورد 6 تشابه در حديث
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تشابه مشترك ميان قرآن 
 و حديث

 مورد 8 مورد 3

  
  . تعريف محكم و متشابه از ديد دو شارح4-4

هايي درباره ديدگاه اين دو شارح مطرح است: آنان چه تعريفي  ، پرسش در اين قسمت
اند؟ آيا از نظر ايشان، تفاوتي ميان تعريف تشابه در قرآن  كردهارائه » محكم و متشابه«از 

  با تعريف تشابه در حديث وجود دارد؟
تعاريف دو شارح از محكم و متشابه، عموماً يكسان است. هر دو، محكم را در 

مازندراني، ؛ 210، ص1ج ق،1404اند. (مجلسي،  لغت به معناي مضبوط و متقن دانسته
ها مجموعاً  ) آن374، ص10به نقل از شيخ بهايي، ج 376ص، 156، ص2ق، ج1382

  اند: شش تعريف از محكم و متشابه اصطالحي ارائه كرده
) محكم آن است كه معنايش، واضح و روشن باشد و متشابه، مقابل آن است. اول

به نقل از شيخ  376، ص2ق، ج1382مازندراني،  ؛210، ص1ج ق،1404(مجلسي، 
  )374، ص10بهايي، ج
هاست و  ) محكم آن است كه محفوظ از نسخ، يا تخصيص يا هر دوي آنمدو

، 2ق، ج1382مازندراني،  ؛210، ص1ج ق،1404متشابه، مقابل آن است. (مجلسي، 
 به نقل از شيخ بهايي) 376ص

) محكم آن است كه نظمي استوار داشته و خالي از خلل است و متشابه، سوم
به  376، ص2ق، ج1382مازندراني،  ؛210، ص1ج ق،1404مقابل آن است. (مجلسي، 

 )نقل از شيخ بهايي

) محكم آن است كه تنها تحمل يك وجه در تأويل خود دارد و متشابه، چهارم
ق، 1382مازندراني،  ؛433، ص2، ج210، ص1ج ق،1404مقابل آن است. (مجلسي، 

 )374، ص10به نقل از شيخ بهايي، ج 376، ص2، ج167، ص1ج

شود و  ت كه مراد از ظاهر آن، بدون قرينه فهميده مي) محكم چيزي اسپنجم
 )433، ص2ق، ج1404متشابه، به دليل پوشيدگي نياز به قرينه دارد. (مجلسي، 
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) محكم، چيزي است كه تعيين تأويل آن معلوم است و متشابه، آن است كه ششم
، 2ق، ج1404تعيين تأويل آن معلوم نيست مانند [زمان] برپايي قيامت. (مجلسي، 

 )433ص

تعريف لغوي و چهار تعريف اصطالحي نخست، در شرح مازندراني به نقل از 
) و مجلسي نيز با اندكي 376، ص2ق، ج1382(مازندراني،  9شيخ بهايي ذكر شده است

تصرف، همان عبارات را البته بدون ذكر نام شيخ بهايي به كار برده است؛ بنابراين چنين 
در تعريف لغوي و چهار تعريف اصطالحي، شيخ بهايي رسد كه منبع هر دو،  به نظر مي

  بوده است. 
هاي ديگري از شرح خود، تعريف چهارم را به شكل ديگري  مازندراني در بخش

مطرح كرده و توضيحاتي به آن اضافه كرده است. بنا به توضيحات وي، محكم از نظر 
رود و متشابه  نمي عرف [علما] خطابي است كه دال بر معنايي است كه احتمال غير آن

شود و متشابه شامل ظاهر،  برخالف آن است. محكم در اين تفسير، مختص به نص مي
. (مازندراني، 10رود شود. چرا كه در هر سه، احتمال معناي ديگر، مي مؤول و مجمل مي

  ) 156، ص2ق، ج1382
جا، تعريف اول را تقريباً با همان الفاظ، به عنوان يك قول  همچنين در همان

گويد با پذيرش اين تعريف، محكم شامل نص و ظاهر شده و  تكرار كرده و مي 11ديگر
) بنابراين 156، ص2ق، ج1382؛ (مازندراني، 12شود متشابه شامل مؤول و مجمل مي

تر است چرا كه طبق  دايره متشابه در تعريف چهارم نسبت به تعريف اول، گسترده
 ول، شامل ظاهر هم خواهند شد.تعريف چهارم، متشابهات عالوه بر مجمل و مؤ

دو تعريف انتهايي، يعني تعريف پنجم و ششم تنها در بيان مجلسي مطرح شده و 
  ها نپرداخته است. مازندراني به آن

توان  از مطالب فوق و از واكاوي اين دو شرح در تعريف محكم و متشابه، مي
  چنين برداشت كرد كه:

ميان تشابه در حديث با تشابه در قرآن  ) دو شارح، در تعاريف فوق، تفاوتياوالً
اند و مطالب يكساني را در مباحث مربوط به تشابه در قرآن يا در حديث يا  قائل نشده

  اند. مشترك ميان قرآن و حديث، مطرح كرده
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اند اما مشخص  ) اين دو شارح، تعاريف مختلف محكم و متشابه را بيان كردهثانياً
رغم ارائه توضيحات پراكنده  يك است. به ها كدام ز نظر آناند كه تعريف برگزيده ا نكرده

ها ديده  اي بر برتري يك قول يا تعريف از نظر آن پيرامون بعضي از تعاريف، قرينه
  شود. نمي

  
  . رابطه اصطالح متشابه با ساير اصطالحات4-5

بيان رابطه اصطالح متشابه با ساير اصطالحات، ممكن است به تفكيك آن از ديگر 
طالحات و مشخص شدن تعريف مطلوب شارحان از تشابه و روشن شدن مرزهاي اص

آن، كمك كند. البته با توجه به يكساني تعريف تشابه در حديث و قرآن از نظر 
با  –چه قرآني و چه حديثي  –» متشابه«شارحان، رابطه همه كاربردهاي اصطالحي 

تشابه در حديث نخواهيم  ساير اصطالحات را بررسي خواهيم نمود و محدود به بحث
  بود.

ذكر دو اصطالح در كنار هم ممكن است به معناي تضاد، ترادف، رابطه عموم و 
دهنده  تواند نشان خصوص من وجه يا مطلق يا ... باشد. كنار هم آوردن دو اصطالح، مي

ي نوع نگاه گوينده يا نويسنده به رابطه ميان آن دو باشد. در ادامه، تعدادي از اصطالحات
ها  اند و نيز ارتباط احتمالي ميان آن كه شارحان الكافي در كنار اصطالح متشابه ذكر كرده

  كنيم: را واكاوي مي
  

  . منسوخ1- 4-5

الدالله يا غير منسوخ تعريف كرده است. (مجلسي،  مجلسي محكم را به دو معناي واضح
كند: گاه در  مي) مازندراني محكم را به دو شكل تفسير 211، 103، ص1ق، ج1404

) وي در بيان 25، ص2ق، ج1382مقابل منسوخ و گاه در مقابل متشابه. (مازندراني، 
تعاريف مختلف براي اصطالح محكم، تقريباً از همان عبارات مجلسي استفاده كرده 
است: محكم به معناي چيزي كه يك معنا دارد و معنايي ديگري براي آن محتمل 

الدالله؛ و محكم به معناي محفوظ از نسخ يا تخصيص   نيست؛ محكم به معناي واضح
ها؛ و محكم به معناي چيزي كه تنها يك وجه در تأويل آن وجود دارد.  يا هر دوي آن
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، 1ق، ج1404جلسي، دانند. (م ها در ادامه، متشابه را مقابل هر يك از اين تعاريف مي آن
  )377-376، ص2ق، ج1382مازندراني،  ؛164، ص7؛ ج210ص

اند.  حان الكافي درباره رابطه منسوخ و متشابه، مواضع متفاوتي مطرح كردهشار
اي است كه اين دو را كامالً متفاوت و بدون ارتباط خاصي  بحث شارحان، گاه به گونه

دهد. به عنوان نمونه، مجلسي يكي از غرائب قرآن را ناسخ و  با يكديگر نشان مي
داند. (مجلسي،  و ديگري را امر و نهي آن ميمنسوخ آن و يكي ديگر را محكم و متشابه 

) گويا در چنين مواردي، توجهي به اشتراكات احتمالي ميان اين 11، ص19ق، ج1404
  موارد ندارد.

اند. منشأ اين  شارحان، گاهي سعي در بيان رابطه ميان منسوخ و متشابه داشته
 13»الْمتَشَابِهات و الْمحكَمات منَ النَّاسخَاتفَالْمنْسوخَات منَ «رابطه، عبارت روايي 

) است. به عنوان نمونه مجلسي صراحتاً با استفاده از 80-79، ص3ق، ج1429(كليني، 
همين عبارت، منسوخات را اخص مطلق از متشابهات دانسته و قائل به اخص بودن 

  ) 167، ص7ق، ج1404محكمات از ناسخات است. (مجلسي، 
كه در زوج اول، اصطالح نخست مربوط به بحث نسخ است و در زوج  اييآنج از

دوم، اصطالح مربوط به بحث نسخ در جايگاه دوم قرار گرفته است، مجلسي سعي در 
بيان دليلي براي اين جابجايي دارد. بنا به نظر وي، ازآنجاكه محكم، غير متشابه و ناسخ، 

م است، اسلوب كالم در فقره دوم غير منسوخ است و نقيض اخص، اعم از نقيض اع
ها همچنان درست  عوض شده و جاي ناسخ و محكم عوض شده است تا رابطه آن

توان محكم ناميد  باقي بماند. البته، سخن او دقيق نيست چرا كه هر غيرمتشابهي را مي
چرا كه ممكن است اساساً حكمي به فضاي  هر غير منسوخي الزاماً ناسخ نيست،اما 

  باشد و نه ناسخ باشد و نه منسوخ. نشده نسخ كشيده
تواند  بنابراين تقسيم آيات يا روايات به ناسخ و منسوخ، حصر عقلي نيست و مي
توانند  شامل دسته سومي باشد كه نه ناسخ باشند و نه منسوخ. مثالً روايات اعتقادي مي

ن سخن خود مصداق اين دسته سوم باشند؛ بنابراين وي به دنبال بيان توجيهي براي اي
گذاري همه غير منسوخات به ناسخات را به دليل توسع، يا اطالق لفظ جزء  است. او نام

داند كه اين موارد، ناسخ شرايع سابق يا ناسخ اباحه اصلي پيش  بر كل يا به اين دليل مي
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از وجوب خود هستند؛ اما از نظر ما سخن مجلسي پذيرفته نيست و ازآنجاكه هر غير 
باشد، در پذيرش  آميز نمي اً ناسخ نيست و نيازي به تأويل و توجيه تكلفمنسوخي الزام

  اين نظر با ترديدهايي مواجهيم. 
اين، اخص بودن محكمات نسبت به ناسخات  از  گونه كه پيش مجلسي همانعالمه 

را پذيرفته بود، اخص بودن ناسخات نسبت به محكمات را نيز صحيح دانسته است؛ 
گونه كه به آن تصريح كرده، رابطه عموم  م و ناسخ از نظر وي، همانبنابراين رابطه محك

و خصوص من وجه است و نه رابطه اعميت يا خصوصيت مطلق؛ اما درباره رابطه 
اي مطلق است به اين صورت كه متشابه، اعم مطلق از  متشابه و منسوخ، قائل به رابطه

، 7ق، ج1404ت. (مجلسي، تبع آن، منسوخ، اخص مطلق از متشابهات اس منسوخ و به
  )168-167ص

هايي ميان منسوخ و متشابه  برخي اوقات نيز شارحان صرفاً قائل به وجود شباهت
هستند كه امري جداي از رابطه عموم و خصوص است. مثالً مجلسي در شرح همان 

، اين بار به جاي نظر »فَالْمنْسوخَات منَ الْمتَشَابِهات و الْمحكَمات منَ النَّاسخَات«عبارت 
چيزي بودن دانسته » از قبيل«و » از باب«جاي جزئيت، به معناي  را به» من«قبلي خود، 

كند يا آن را معتبر نيز  است هر چند مشخص نيست كه چنين نظري را صرفاً نقل مي
داند همچنان كه ناسخات و  داند. اين قول، متشابهات و منسوخات را از يك باب مي مي

  )168، ص7ق، ج1404مات از بابي واحدند. (مجلسي، محك
در اين عبارت، منسوخات را در » من«مازندراني نيز ضمن رد معناي تبعيض 

ها دانسته است چرا كه ثبات و بقاي  داشتن ويژگي تشابه، از باب متشابهات و همانند آن
ت و بقا، از ها بر مخاطبان، مشتبه است. همچنين محكمات را در داشتن ويژگي ثبا آن

داند. وي بر اين باور است كه نهي از پيروي از منسوخات و  قبيل ناسخات مي
متشابهات، به اين دليل است كه اگر كسي به پيروي از متشابهات برخيزد، از منسوخات 

ها با  نيز پيروي خواهد كرد چرا كه هر دو از باب واحدي بوده و در شماري از ويژگي
ين ترتيب اگر از منسوخات پيروي كند، از ناسخات پيروي هم مشترك هستند. به هم

نخواهد كرد و اگر از ناسخات پيروي نكند از محكمات پيروي نخواهد نمود چرا كه 
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ق، 1382آيند. (نك: مازندراني،  حساب مي اين دو نيز از يك باب و از مقوله واحدي به
  ) 85-84، ص8ج

ه اگر قائل به جزئيت باشيم، گويد ك چنين مي» من«وي در رد معناي جزئيت 
بايد به معناي اخص »  فالمنسوخات من المتشابهات و المحكمات من الناسخات«عبارت 

بودن منسوخات از متشابهات و اخص بودن محكمات نسبت به ناسخات باشد. در اين 
توان به وجهي،  پذيرش است؛ يعني منسوخات را مي دو رابطه، رابطه اول به نحوي قابل

پذيرش  متشابهات و از جمله مصاديق و افراد آن دانست اما رابطه دوم، قابل اخص از
چرا كه  14نيست و اينكه محكمات اخص از ناسخات و از افراد آن باشند، وجهي ندارد

ناسخات اخص از محكمات هستند نه بالعكس؛ بنابراين برداشت جزئيت را رد كرده و 
بودن و شباهت، دانسته است نه به معناي  را به معناي از باب و از قبيل چيزي» من«

  )85، ص8ق، ج1382زيرمجموعه بودن و رابطه عموم و خصوص. (مازندراني، 
توان داشت اين است كه  نقد مشتركي كه بر مجلسي و مازندراني در اين زمينه مي

هاي  اند اما از بيان تفاوت هاي دو اصطالح منسوخ و متشابه را بيان كرده شباهت ويژگي
اند. از همين رو بهتر است همچون برخي معاصران، ميان محكم  ان اين دو غافل شدهمي

به معناي مقابل متشابه و محكم به معناي محفوظ از نسخ يا تخصيص، تفاوت قائل 
شويم و محكم به معناي دوم را از دايره بحث محكم و متشابه، خارج بدانيم. (معرفت، 

  )234ش، ص1381
صورت واضح در شرح مجلسي و مازندراني ديده  به متأسفانه چنين تفكيكي

شود. در محكم به معناي اول كه مدنظر ما نيز هست، نسخ يا عدم نسخ آن براي ما  نمي
الدالله بودن آن مدنظر است نه تخصيص  الوجوه نبودن و واضح اهميتي ندارد و محتمل

واند محكم باشد؛ ت خوردن يا نسخ نشدن آن. به نظر ما حتي يك عبارت منسوخ نيز مي
كنيم به دليل آن است كه نسخ شده نه به دليل آنكه  اما اينكه به روايت منسوخ عمل نمي

تواند محكم هم باشد. عمل به آن به  متشابه است؛ بنابراين يك عبارت منسوخ، مي
خاطر محكم بودن و متشابه نبودنش اشكالي ندارد اما ازآنجاكه نسخ در مورد آن 

  آن به علت منسوخ بودنش روا نيست. به صورت گرفته، عمل
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بنابراين اگر بحث عمل كردن يا عمل نكردن به يك روايت را در نظر بگيريم، 
كننده مصاديق هم خواهند بود اما اگر بحث  محكم به معناي اول و دوم، تكميل

انگيزي و تشابه معنايي را مدنظر داشته باشيم محكم به معناي اول با محكم به  شبهه
  معناي دوم، كامالً متفاوت خواهند بود.

  
  . مجمل2- 4-5

مازندراني اصطالح مجمل و متشابه را گاه در كنار هم آورده و از تأويل آن دو سخن 
آيد كه وي  ) از ظاهر اين عبارت برنمي57، ص1ق، ج1382گفته است. (مازندراني، 

قائل به تفاوت ميان اين دو ها را از باب ترادف در كنار هم ذكر كرده باشد و احتماالً  آن
رسد به كار بردن اصطالح تأويل براي مجمل، يك كاربرد  اصطالح است. به نظر مي

باره  نمود. مجلسي دراين غيردقيق باشد و بهتر بود براي آن از اصطالح تبيين استفاده مي
تر عمل كرده است و از عبارت تفصيل مجمل و تأويل متشابه استفاده كرده است.  دقيق

  )78، ص3ج ق،1404(مجلسي، 
گذاران از  مازندراني با كنار هم ذكر كردن مجمل و متشابه، از سوءاستفاده بدعت

) ظاهراً علت اينكه مجلسي 294، ص11ق، ج1382ها سخن گفته است. (مازندراني،  آن
(مجلسي،  15نيز در بعضي موارد، مجمالت و متشابهات را در كنار هم ذكر كرده

ها باشد؛ يعني عدم وضوح داللت  همين ويژگي مشترك آن )134، ص2ق، ج1404
العاده آن و تهي بودنش از  در كالم امام (ع)، ناشي از اجمال، فشردگي فوق» تشابه«

هاي اين دو اصطالح در شرح مازندراني، به نحوي  نشيني تبيين بيشتر است. برخي هم
. (مازندراني، 16ي كشف كردروشني رابطه ميان اين دو را از ديد و توان به است كه نمي

  ) 49، ص3ق، ج1382
هاي مجمل و مؤول، محكم و متشابه، و ناسخ و منسوخ را  او همانند مجلسي زوج

/ كاربردي شبيه به اين مورد 105، ص5ق، ج1382در كنار هم آورده است؛ (مازندراني، 
؛ 352، ص11؛ ج162، ص7ج ؛121، ص5؛ ج292، ص4ق، ج1382در مازندراني، 

سوره  7) اما از تفسير وي بر آيه 264، ص2ق، ج1404مجلسي،  ؛532، ص12ج
توان چنين نتيجه گرفت كه متشابه را اعم از مجمل دانسته يا حداقل، رابطه  عمران مي آل
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داند. چرا كه وي متشابه را كالمي دانسته  ميان آن دو را عموم و خصوص من وجه مي
ر، واضح نيست و تنها با جستجو و كه مقصود آن، به علت اجمال يا مخالفت با ظاه

) 167، ص1ق، ج1382توان مفهوم و مقصود آن را دريافت؛ (مازندراني،  نگاه دقيق، مي
ديگر، او قائل به رابطه علي و معلولي ميان اجمال و تشابه است، يعني اجمال  عبارت به

  است.  را به عنوان يكي از علل تشابه معرفي كرده
ندراني صراحتاً متشابه را شامل مجمل، مؤول و ظاهر البته در مواردي نيز ماز

رود.  ها مي ها، احتمال خالف ظاهر آن دانسته است چرا كه درباره همه اين زيرمجموعه
) چنين نگاهي به رابطه مجمل و متشابه، بسيار 156، ص2ق، ج1382(مازندراني، 

نمونه نك: انصاري،  نزديك به نگاه اصوليان به اين مسئله در مباحث الفاظ است. (براي
  )216، ص1ق، ج1430؛ مظفر، 323، ص6ق، ج1430

داند. (مجلسي،  مجلسي مجمل بودن حكم را باعث عدم امكان عمل به آن مي
) اين در حالي است كه در مورد متشابهات، اگر كسي به دنبال 115، ص8ق، ج1404

سخن ندانسته و  انگيزي و سوءاستفاده باشد، خود را ملزم به رعايت قواعد فهم فتنه
معناي باطل ظاهري متشابهات را گرفته و امكان عمل براي وي وجود دارد. بدين 

ها و  ها توسط گروه ترتيب، تشابه برخي آيات و روايات، مانع از اخذ معناي ظاهري آن
توان ميان مجمل  رو، مي هاي مختلف از جمله مجسمه و مشبهه نشده است و ازاين فرقه

  قائل شد.و متشابه، تفاوت 
  

  . معضل3- 4-5

مازندراني در شرح روايتي در مورد ضرب قرآن، موارد مجمل، مؤول، مطلق، عام، مجاز 
) به 72، ص11ق، ج1382و متشابه و... را از جمله معضالت دانسته است. (مازندراني، 

رسد منظور وي، معناي لغوي اين واژه باشد چرا كه مواردي كه او نام برده،  نظر مي
انداز است و بايد به قراين  ها معموالً غلط كالت و معضالتي هستند كه ظاهر آنجزء مش

ها و رفع اين مشكل مراجعه نمود. مجلسي معضل را به معناي  ديگري براي فهم آن
  ) 189، ص1ق، ج1404مشكل دانسته است. (مجلسي، 
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مربوط وي روايتي كه مربوط به اسالم ابوطالب و حساب جمل است و نيز روايتي 
به قامت بسيار بلند آدم (ع) و نارضايتي وي از اين امر را از جمله معضالت اخبار 

رسد  ) بنابراين به نظر مي171، ص26؛ ج258، ص5ق، ج1404دانسته است؛ (مجلسي، 
؛ بنابراين عبارت 17صورت عام آن است منظور از معضل، همان اصطالح درايي مشكل به

) ذكر عام بعد 15، ص7ق، ج1404(مجلسي، » اآلثار من متشابهات االخبار و معضالت«
الحديث، مربوط به سند  از خاص است؛ اما معضل به معناي اصطالحي آن در درايه

  18.است و ربطي به متن ندارد
  

  . مشكل4- 4-5

مازندراني در جايي از شرح خود، ضمن بحث از آميخته شدن حق به باطل و بالعكس، 
مشكالت و متشابهات را از توفيقات رباني دانسته است.  مراجعه به امامان (ع) براي حل

نشيني اين دو اصطالح،  ) ممكن است علت هم371، ص11ق، ج1382(مازندراني، 
ها باشد؛ البته شايد هم از باب ذكر دو مترادف  تساوي آن نشان دادن تباين يا حداقل عدم

دقيق وي در مورد رابطه اين توان نظر  ها را در كنار هم ذكر كرده است؛ بنابراين نمي آن
دو اصطالح را دانست. در شرح مجلسي، مستقيماً سخني از رابطه ميان مشكل و متشابه 

طور كه در قسمت پيشين گفته شد، اين دو شارح معضل  به ميان نيامده است. البته همان
صطالح، دانند و از اين دو ا ها را مترادف مي جاي هم به كار برده و آن و مشكل را گاه به

  گيرد. اند كه متشابهات را هم در برمي مفهومي كلي اراده كرده
  
  واكاوي ميزان موفقيت شارحان در كشف متشابهات حديثي الكافي .4-6

روايت  160تعداد روايات متشابه اعتقادي الكافي بر اساس شمارش نگارنده، حدود 
و مواردي كه   كرده يك روايات اصول كافي را بررسي به است. ما براي اين امر، يك

اند  انگيزي و تشابه شده ها مخالف عقل يا اعتقادات اماميه بوده و موجب شبهه ظاهر آن
ها موهم جسمانيت خداوند، يا جبر و  ايم. براي نمونه، احاديثي كه ظاهر آن را شمرده

دست در اين مجموعه جاي  تفويض بوده يا روايات مخالف عصمت و مواردي ازاين
كارگيري  مورد با به 160بايد ببينيم كه دو شارح ما، آيا در تمامي اين  دارند. حال
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اند يا اصالً در مورد شماري از روايات، قائل به تشابه  اصطالح تشابه به روايات پرداخته
  اند؟ نبوده

هايي كه در دو شرح مجلسي و مازندراني بر روايات اصول كافي  در بررسي
  توان در چهار دسته جاي داد: ات در مقوله تشابه را ميداشتيم، مواجهه شارحان با رواي

اند، توسط شارحان نيز  ) در بعضي موارد، رواياتي كه طبق مبناي متشابهدسته اول
اند. به عنوان نمونه، مجلسي روايات طينت را از جمله متشابهات  عنوان متشابه گرفته

دانيم. البته تعداد  تشابه ميها را م دانسته است كه ما نيز به دليل ظاهر جبرآلود، آن
رواياتي كه صراحتاً در بيان مجلسي، عنوان متشابه گرفته باشند بسيار اندك و 

  شمار است. انگشت
دانند  ) در موارد بسيار اندكي، اين دو شارح رواياتي را متشابه ميدسته دوم

  ها وجود ندارد. رسد تشابهي در آن كه به نظر مي درحالي
زندراني در شرح يك روايت، بخشي از عبارت لقمان به به عنوان نمونه ما

قوله: (قال لقمان البنه يا بنى ال تقترب فيكون «فرزندش را جزء متشابهات دانسته است. 
، 11ق، ج1382(مازندراني، »  أبعد لك و ال تبعد فتهان) هذا الكالم من المتشابهات

كرد.  ح مجمل استفاده ميجاي اصطالح متشابه از اصطال ) اما شايد بهتر بود به89ص
ات باعث اجمال و ابهام در معناي  چرا كه در اين عبارت، مجازگويي و برخي حذفي

توان چنين  خورد؛ بنابراين مي جمله شده است و تشابهي در اين ميان به چشم نمي
برداشت كرد كه گاهي، كاربرد اصطالح متشابه از سوي مازندراني به شكلي اعم و 

  شود. كه شامل مواردي همچون مجمل نيز مي طوري فته است بهفراگير صورت گر
) بخش اندكي از روايات وجود دارند كه طبق معيارهاي ما متشابه دسته سوم

اند و امكان  ها نكرده اي به تشابه آن آيند اما بعضي شارحان هيچ اشاره حساب مي به
ونه، در روايتي مطرح شده اند. به عنوان نم سوءاستفاده از چنين رواياتي را مطرح نكرده
القدس است كه نبوت را با آن حمل  ها روح كه پيامبر (ص) پنج روح دارد و پنجمين آن

. (كليني، 19يابد القدس به امام (ع) انتقال مي كند. پس از مرگ پيامبر (ص) روح مي
  ) 718، ح681-680، ص1ق، ج1429
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گيرد و بر اساس آن اين حديث ممكن است مورد سوءاستفاده بعضي غاليان قرار 
هاي پيامبر (ص) از جمله وحي و نبوت، به ائمه (ع) نيز  معتقد شوند كه تمام ويژگي

منتقل شده است. در نتيجه منكر ختم نبوت شده و امام (ع) را نيز نبي بدانند. مازندراني 
است. وي انتقال   به اين نكته توجه داشته و درصدد رفع اين شبهه احتمالي برآمده

داند نه انتقال عين  هاي پيامبر (ص) مي لقدس به امام را انتقال مثل ويژگيا روح
هاي ايشان. در نتيجه نبوت را از اين انتقال، مستثني دانسته است. (مازندراني،  ويژگي
) اما مجلسي اساساً چنين چيزي را مطرح نكرده (مجلسي، 64، ص6ق، ج1382
داشت غلطي از اين روايت، توجه ) و گويا به احتمال چنين بر169، ص3ق، ج1404

  نكرده است. 
از اين روايات نه با  –از جمله مجلسي -شود برخي شارحان  از اينجا معلوم مي

ها را برطرف  انگيزي و امكان سوءاستفاده از آن اند و نه شبهه اصطالح متشابه ياد كرده
اند.  كه از نظر ما متشابه اند درحالي دانسته اند و گويا چنين رواياتي را متشابه نمي نموده

مدنظر داشته آميزي را  تكلف  ناگفته نماند كه انتظار نداريم همه شارحان، هر برداشت
ديگر، توجه به زواياي مختلف معنايي يك حديث و بررسي  عبارت باشند. به
 –آميز باشد  هايي تكلف كه گاه ممكن است برداشت –هاي متعدد ممكن از آن  برداشت

برداشت از آن حديث شده و  استفاده و سوء ممكن است موجب پديدار شدن امكان سوء
به بالفعل تبديل كرده و سبب عارض شدن تشابه بر يك به عبارتي، تشابه بالقوه آن را 

هاي ممكن از يك روايت  حديث شود. طبيعي است كه شايد شارحان به تمام برداشت
نپرداخته باشند و چنان روايتي را محكم بدانند يا الاقل حرفي از تشابه آن به ميان 

اند،  ه در نظر ما متشابهرو عدم اعتقاد شارحان به تشابه بعضي رواياتي ك نياورند. ازاين
  امري عجيب نيست.
اي از روايات وجود دارد كه شارحان بدون استفاده از اصطالح  ) دستهدسته چهارم

تشابه، رفتار يك حديث متشابه را با آن داشته، درصدد رفع شبهات پيرامون آن 
حسن (ع) در اند. به عنوان نمونه، در روايتي اميرالمؤمنين (ع) در وصيتي به امام  برآمده

، فَإِنْ عفَوت  يا بنَي، أَنْت ولي الْأَمرِ و ولي الدمِ«فرمايند:  مورد قصاص ابن ملجم مي
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فَلَك ةٍ، و لَاتَأْثَمكَانَ ضَرْبةٌ مفَضَرْب 37-36، ص2ق، ج1429كليني، .» ( ، و إِنْ قَتَلْت ،
  )779ح

، با عصمت ائمه (ع) سازگاري »ه نكنگنا«عبارت انتهايي اين وصيت يعني جمله 
روي را از  علي (ع) انتظار گناه و زياده –نعوذ باهللا  –آيد كه  ندارد و اين شبهه پيش مي

رو عبارت  اند و با اين فرمان درصدد پيشگيري از آن هستند! ازاين امام حسن (ع) داشته
جلسي بدون فوق به دليل مخالفت ظاهري با عصمت، متشابه است. مازندراني و م

اند، اين شبهه را از  استفاده از اصطالح تشابه، با توضيحاتي كه در شرح اين روايت داده
اند. دو شارح ضمن تأكيد بر نزاهت امام حسن (ع) از افعال  پيش روي ما برداشته
، 6جق، 1382اند. (مازندراني،  را تعليم امت بيان نموده» ال تأثم«غيرشرعي، دليل امر 

  )293، ص3ج ق،1404، مجلسي ؛136ص
، 4ق، ج1429الصالة را كافر ناميده است (كليني،  نمونه دوم، روايتي است كه تارك

دانند  يك از فقها گرچه اين كار را گناه بزرگي مي كه هيچ ) درحالي2852، ح142ص
واقع آنچه اين روايت را متشابه ساخته،  الصاله از اسالم نيستند. در قائل به خروج تارك

سوءاستفاده از آن است چرا كه ترك نماز، گناهي بزرگ است اما كافر دانستن امكان 
مرتكب كبيره، همان عقيده خوارج است. مجلسي در شرح اين روايت نيز بدون آنكه 

توجهي نسبت به دين به علت  مباالتي و بي آن را متشابه بنامد، كفر را به معناي بي
ناي كفري كه باعث خلود در آتش جهنم ضعف يقين چنين فردي دانسته است نه به مع

و مانع ارث و ازدواج است. وي همچنين به دليل ساير عبارات اين روايت، حمل كفر 
، 11ج ق،1404. (مجلسي، 20بر انكار و استحالل ترك نماز را بعيد دانسته است

  )117ص
الكبر «بدين ترتيب وي تشابه روايت را برطرف ساخته است. نمونه سوم، عبارت 

است كه شارحان كافي، به منافات آن با عدم جسمانيت خدا اشاره كرده و با » ء اهللاردا
دانند.  كمك گرفتن از روايات ديگر، آن را استعاره از عزت و عظمت خداوند مي

در شرح روايت:  306، ص9ق، ج1382مازندراني،  ؛203، ص10ق، ج1404(مجلسي، 
سد بسياري از رواياتي كه ما عنوان ر ) به نظر مي2561، ح753، ص3ق، ج1429كليني، 

  دهيم از همين دسته باشند.  ها مي متشابه را به آن



 16ياپي، پ1394بهار و تابستان دوم،سال هشتم، شمارة ، »مطالعات قرآن و حديث«دوفصلنامه علمي پژوهشي      150  

) به وجود محكم الميزانحتي عالمه طباطبايي اگر چه در بحث كلي و نظري (در 
برد اما در مقام شرح و  هايي اسم مي كند و از نمونه و متشابه در روايات اشاره مي
كاررفته در  استفاده نكرده، مكرراً تمثيلي بودن تعابير به توضيح روايات از تعبير متشابه

شود و همچنين از روايات محكم در همان مورد، سخني به ميان  روايت را يادآور مي
  ) 299ش، ص1384آورد. (نفيسي،  نمي

همچنين ايشان در مورد روايات طينت، از متشابه بودن اين روايات سخني 
يابد كه خواننده را از روي گرداندن از  قدر دور از ذهن مي ها را آن گويد اما ظاهر آن نمي
رو، به نظر  ) ازاين349ش، ص1384دارد. (نفيسي،  ها و داوري عجوالنه بازمي آن
اند.  رسد شارحان، تمايل زيادي بر به كار بردن اصطالح تشابه براي حديث نداشته مي

ديث، نسبت به علوم قرآن شايد علت اين امر، تداول كمتر اصطالح تشابه در علوم ح
توانند به  باشد چرا كه در علوم حديث، اصطالحات فراوان ديگري وجود دارند كه مي

ها قابل نقد  عنوان جايگزين متشابه استفاده شوند هر چند شماري از اين جايگزين
توان به مجمل، مشكل، مؤول، مختلف الحديث و  است. از جمله اين اصطالحات مي

  ست اشاره نمود.د مواردي ازاين
  

  امكان فهم متشابهات .4-7

در اين قسمت، نظر دو شارح الكافي درباره مسئله امكان يا عدم امكان فهم متشابهات 
گذاريم. عالمه مجلسي در شرح خود بر بعضي احاديث متشابه،  حديثي را به بحث مي

ها را اولي، احوط و  هر چند توقف و سكوت در تفسير و اقرار به ناتواني از فهم آن
كشد. حتي وجود اشكاالت  ها دست نمي اي فهم آنداند اما از تالش بر تر مي صحيح

سندي در يك روايت، مانع مجلسي از بيان وجوهي احتمالي در معناي آن روايت 
شود. او براي كنار گذاشتن يك حديث، به ضعف سند و وجود معناي پيچيده و  نمي

ر كنار تقريباً غيرقابل فهم متن حديث، قانع نشده و عمالً اين موارد را دليل محكمي ب
  داند.  گذاشتن آن حديث نمي

كشد و  رسد وي در اين زمينه، اخباريگري معتدل خود را به رخ مي به نظر مي
توقف او در مورد چنين رواياتي به معناي توقف مطلق نيست. مجلسي تا جاي ممكن، 
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وجوه احتمالي در معناي متشابهات حديثي را بيان كرده ولي با طرح احوط بودن 
گفته را  رد تفسير اين روايات، احتمالي و غيرقطعي بودن وجوه پيشسكوت در مو

كند. نمونه اين مسئله، شرح وي بر روايتي رازآلود درباره آفرينش اسماء الهي  پررنگ مي
است كه آن را از متشابهات اخبار و غوامض اسرار دانسته است كه تأويل آن را جز خدا 

  ) 24، ص2ق، ج1404دانند. (مجلسي،  و راسخان در علم نمي
وي سند اين حديث را مجهول دانسته و سكوت در تفسير اين روايت و اقرار به 

داند، اما در ادامه بر سبيل احتمال،  تر مي ناتواني از فهم آن را اولي، احوط و صحيح
رغم  ) به24، ص2ق، ج1404وجوهي در شرح اين روايت مطرح كرده است. (مجلسي، 

سادگي از كنار مجهول بودن سند آن عبور كرده است، در  ت بهآنكه مجلسي در اين رواي
روايتي ديگر، پذيرش تأويل حديثي متشابه را منوط به صحت صدور آن روايت دانسته 

  ) 46، 44، ص5ق، ج1404است. (مجلسي، 
ي را خاطرنشان كرده و توضيح  البته در جايي ديگر، ضعف سندي احاديث متشابه

عف بر پذيرش يا عدم پذيرش اين روايات نداده است. خاصي درباره تأثير اين ض
  )15، 10، ص7ق، ج1404(مجلسي، 

به اميرالمؤمنين (ع) و ائمه » الكتاب ام«عمران،  سوره آل 7در روايتي در تفسير آيه 
به اصحاب آنان و » الذين في قلوبهم زيغ«، به فالن و فالن و »متشابهات«تفسير شده و 

اند.  نيز به اميرالمؤمنين (ع) و ائمه تفسير شده» در علم راسخان«اهل واليتشان، و 
مجلسي در شرح اين روايت، آن را جزء متشابهات دانسته و دو وجه را مطرح كرده و 

گزيند اما در نهايت، علم آن را مخصوص خداوند و راسخان در  يكي از آنان را برمي
  ) 19-18، ص5ق، ج1404داند. (مجلسي،  علم مي

ي آن است كه وي هر چند خود را ناتوان از رسيدن به معناي حقيقي اين به معنا
داند، اما از تالش براي فهم آن فروگذار نكرده است. همچنين گرچه وي  اين روايت مي

سند روايت را ضعيف دانسته اما گويا صدور اين روايت را پذيرفته و دغدغه اصلي 
» واهللا اعلم«ت روايت، از عباروي، معناي آن است. مازندراني نيز پس از شرح اين 

  ) 55، ص7ق، ج1382(مازندراني،  استفاده كرده است.
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بنابراين وي نيز هر چند قائل به توقف نيست اما نظر خود را نظر نهايي و قطعي 
داند. او در جايي ديگر، قائل به احتياط و عدم تأويل قاطع متشابهات قرآن و  نمي

السالم است، مگر  ان در علم يعني اهل ذكر عليهمها به راسخ حديث، پيش از ارجاع آن
  )84، ص8ق، ج1382. (مازندراني، 21آنكه دليل ديگري بر آن تأويل داشته باشد

خواري عمدي را مايه خروج از  وي در شرح روايتي كه زنا، شرب خمر و روزه
ك داند پس از بيان تأويالت مختلف، آن را نزديك به متشابهات دانسته و تر ايمان مي

، 9ق، ج1382تأويل و سپردن تأويل آن به عالم به آن را اولي دانسته است؛ (مازندراني، 
هاي احتمالي  داند اما از بيان تأويل ) يعني هر چند آن را تقريباً از متشابهات مي248ص

در مورد آن دست برنداشته است. همچنين در شرح روايتي ديگر، تفسير قطعي كردن 
(ص) را كذب بر رسول (ص) و در زمره گناهان كبيره دانسته  متشابهات كالم پيامبر

  )378، ص9ق، ج1382است. (مازندراني، 
در جايي ديگر، مازندراني در شرح روايتي درباره نزول خداوند به آسمان دنيا، علم 

ها را تأويل صحيحي  تواند آن داند كه عقول بشر مستقالً نمي به آن را از متشابهاتي مي
دانند و گويا منظور وي انبياء و  راسخان در علم به توفيق الهي آن را مي نمايد و فقط

اوصياي الهي است. البته در ادامه، خود به تأويل اين روايت پرداخته و مراد از آن را 
اي به امر خداوند به آسمان دنيا دانسته و آن را تأويلي متداول در مورد  نزول فرشته

) بنابراين هر چند 103-102، ص4ق، ج1382ازندراني، آيات و روايات دانسته است؛ (م
داند اما از بيان  وي تأويل صحيح و قطعي را به خداوند و راسخان در علم محدود مي

  احتماالت در اين رابطه باكي ندارد.
  

  گيريهيجنت

) مجلسي و مازندراني در شروح خود بر الكافي، تفاوتي ميان تعريف تشابه در 1
  قرآن قائل نيستند.حديث و تشابه در 

هاي مربوط به تشابه براي آيات قرآن،  ) مقايسه تعداد كاربردهاي كليدواژه2
قدر  دهد كه شارحان تقريباً همان احاديث و موارد مشترك ميان قرآن و حديث، نشان مي

 13اند. مجلسي در  اند به تشابه در حديث نيز توجه كرده كه به تشابه در قرآن پرداخته
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 6اند. همچنين هر دو در  مورد، تشابه در قرآن را مطرح كرده 14مازندراني در مورد و 
اند. عالوه بر اين، مجلسي در سه مورد و  جا، اصطالح تشابه را براي حديث به كار برده

 اند. صورت مشترك ميان قرآن و حديث به كار برده مورد تشابه را به 8مازندراني در 

تفاده مستقيم از اصطالح متشابه، سعي در تأويل ) مواردي كه شارحان بدون اس3
ها با  مراتب بيشتر از مواردي است كه صراحتاً از آن اند به ظاهر متشابهات حديثي داشته

اند. دو شارح، گاه بدون استفاده از اصطالحي خاص،  عنوان احاديث متشابه ياد كرده
مشكل، غامض و مجمل  اند و گاه، از اصطالحاتي همچون ظاهر روايت را تأويل كرده

وجود » متشابه«اند. ظاهراً به هر دليلي، چندان تمايلي به استفاده از اصطالح  استفاده كرده
  نداشته است.

) متشابه دانستن برخي روايات از سوي شارحان، محل تأمل است و سبب اين 4
  .امر، عدم بيان تعريفي دقيق براي متشابه يا شناور بودن آن از سوي شارحان است

كه  دانست درحالي  ها را متشابه توان آن ) بعضي روايات اندك وجود دارند كه مي5
  اند. شارحان، نه صريحاً و نه عمالً، رفتار يك روايت متشابه را با آن نداشته

  ) بر دو شارح الكافي يعني عالمه مجلسي و مازندراني نقدهايي وارد است:6
و متشابه را بيان نكرده و به نقل آن دو، تعريف برگزيده خود از محكم  :الف

  اند. ها بسنده كرده تعاريف مختلف، بدون نقد آن
اند اما در  ها را به معناي اصطالحي خود به كار برده در بعضي موارد، واژه :ب

ها كاسته و  اند كه از دقت كار آن چنين نكرده» معضل«اي ديگر، مثالً در اصطالح  پاره
  هاي غلط از اين اصطالحات شده است. ساز برداشت زمينه

تشابه با ساير در بعضي موارد، نظر دقيق خود را درباره رابطه اصطالح م :ج
  اند و اين مسئله در كالم آن دو، همچنان ابهام دارد. اصطالحات، بيان نكرده

يك از دو شارح، در مورد متشابهات حديثي قائل به توقف مطلق نيستند.  ) هيچ7
ها احتماالت متعددي در تأويل اين روايات ذكر نموده و البته آن را نظر نهايي و  آن

  اند. ان قطعي در مورد متشابهات، نهي كردهدانند و از بي قطعي نمي
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   :ها    يادداشت

                                                

جاي شرح خود، اصطالح متشابه را براي آيات  14جا و مازندراني در  13عالمه مجلسي در  .1
 اند. قرآن به كار برده

مورد، اصطالح متشابه را صرفاً براي حديث به  6عالمه مجلسي و مازندراني هر كدام در  .2
 اند. كار برده

صورت مشترك  مورد، اصطالح متشابه را به 8مازندراني در  مورد و 3عالمه مجلسي در  .3
  اند. براي قرآن و حديث به كار برده

قَد هلَك منْ أَفْتَى النَّاس بِغَيرِ علْمٍ و هو لَا يعلَم النَّاسخَ منَ الْمنْسوخِ و الْمحكَم منَ الْمتَشَابِه فَ« .4
لَكأَه أي بما يأخذه عن الكتاب و السنة.» و من أفتى الناس« . شرح: قوله (ع):»و  

5. »الَّذ تَشَابِهِهنْ مم هكَمحم و هوخنْسنْ مخِ الْقُرْآنِ مبِنَاس لْمع ا النَّفَرُ أَ لَكُمهي أَيي أَخْبِرُوني ف
فَقَالُوا لَه أَو بعضه فَأَما كُلُّه فَلَا فَقَالَ لَهم فَمنْ  مْثله ضَلَّ منْ ضَلَّ و هلَك منْ هلَك منْ هذه الْأُمةِ

أي فيها ناسخ و » و كذلك«. شرح: قوله (ع): ») هنَا أُتيتُم و كَذَلك أَحاديثُ رسولِ اللَّه (ص
 منسوخ و محكم و متشابه و أنتم ال تعرفونها.

  بيان كرده است.» القرآن و السنّةمتشابهات «اين امر را ذيل عنوان  .6
پس امر پيامبر (ص) همانند قرآن مشتمل بر ناسخ و منسوخ، عام و خاص و محكم و متشابه  .7

  متشابه است.
در اخبار ما نيز همانند قرآن محكم و متشابه وجود دارد، لذا متشابهات آن را به محكمات  .8

  شويد. گمراه ميبه دنبال متشابهات آن نرويد كه  آن ارجاع دهيد و صرفاً
قال الشيخ بهاء الملّة و الدين: المحكم في اللّغة هو المضبوط المتقن و يطلق في االصطالح « .9

على ما اتّضح معناه و ظهر لكلّ عارف باللّغة مغزاه و على ما كان محفوظا من النسخ أو 
ال يحتمل من  التخصيص أو منهما معا و على ما كان نظمه مستقيما خاليا عن الخلل و على ما

 .»التأويل إلّا وجها واحدا و يقابل بكلّ من هذه المعاني المتشابه
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المحكم في اللّغة المتقن و في العرف هو الخطاب الدالّ على معنى ال يحتمل غيره و  .10
المتشابه بخالفه و المحكم على هذا التفسير مختص بالنص و المتشابه يتأول الظاهر و و المأول 

 . فانّ كلّ واحد من هذه الثالثة يحتمل غيرهو المجمل 

در بيان » قيل«فعل كند؛ اما  استفاده مي» قيل«مازندراني گاه براي بيان تعريف بعدي از فعل  .11
او، الزاماً به معناي ضعف يك قول نيست. وي در مقابله دو تعريف الف و ب براي محكم 

ي ديگر، آن را براي قول ب به كار برده اصطالحي، گاه قيل را براي قول الف آورده و در جاي
شود كه از نظر وي، كدام تعريف بر ديگري برتري دارد. براي  است؛ بنابراين مشخص نمي

المحكم فى اللغة المضبوط المتقن، و فى االصطالح ما اتضح معناه، و قيل معناه ما ال «نمونه: 
المحكم في اللّغة المتقن و : «) قس374، ص10جق، 1382مازندراني، » (يحتمل اال وجها واحدا

» و قيل: المحكم ما اتّضح داللته. …في العرف هو الخطاب الدالّ على معنى ال يحتمل غيره 
  )156، ص2جق، 1382مازندراني، (

و قيل: المحكم ما اتّضح داللته و هو بهذا المعنى يتناول النص، و الظاهر المتشابه يتناول  .12
رسد شكل فعلي اين جمله، اشتباه تايپي است و جاافتادگي در  ر مي[به نظ.  المأول و المجمل

صورت باشد:  متن روي داده و واو بعد از الظاهر، از قلم افتاده است. شكل صحيح بايد بدين
. (براي تأييد نظر ما  وهو بهذا المعني يتناول النص و الظاهر، و المتشابه يتناول المأول و المجمل

  )]253صش، 1369نك: غفاري، 
، و  : إِنَّ أُنَاساً تَكَلَّموا في هذَا الْقُرْآنِ بِغَيرِ علْمٍ عنْ محمد بنِ سالمٍ: عنْ أَبِي جعفَرٍ (ع)، قَالَ« .13

أَنَّ اللَّه كالى -ذلتَع و كارقُولُ:  -  تَبكَم«يحم آيات نْهم تابالْك كلَيي أَنْزَلَ عالَّذ وهات   نَّ أُمه
ابتغاء الْفتْنَةِ و ابتغاء   فَيتَّبِعونَ ما تَشابه منْه  فَأَما الَّذينَ في قُلُوبِهِم زيغٌ  و أُخَرُ متَشابِهات  الْكتابِ
هتَأْوِيل  تَأْوِيلَه لَمعما ي و  إِلَّا اللَّه  «وخَاتنْسةَ، فَالْميĤْنَ  الم  اتتَشَابِهنَ  الْمم اتكَمحالْم و ،

خَاتالنَّاس «.  
هاي پيشنهادي از آيات قرآن به اين شكل است: بخشي از آيات نسخ  بندي يكي از دسته .14

كنند، ناسخ نام  گيرند و بخشي از آياتي كه حكم جديد را بيان مي اند كه منسوخ نام مي شده
ها صورت گرفته است؛  ها يا توسط آن نسخ در مورد خود آن دارند. اين دسته، آياتي هستند كه

اند،  اما دسته دوم، آياتي هستند كه نه ناسخ هستند و نه منسوخ، چرا كه از زماني كه نازل شده
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ها هستند. عالوه بر  اند بلكه مستقل از آن كننده آيات ديگر بوده اند و نه نسخ نه منسوخ شده
توانند جزء محكمات باشند. در نتيجه  اين دسته، نيز ميآيات ناسخ در دسته اول، آيات 

  ها. محكمات، اعم از ناسخات هستند نه اخص از آن
و المتشابهات التي   فأخبارهم عليهم السالم بما يظهر خالفه ظاهرا من قبيل المجمالت .15

  تصدر عنهم بمقتضى الحكم، ثم يصدر عنهم بعد ذلك تفسيرها و بيانها.
انداز ديد  تواند چشم خداوندي كه مي) خطاب به هشام در پاسخ به ديصاني: امام صادق (ع .16

مرغي جاي دهد بدون  ما را در چشم به اين كوچكي قرار دهد، قادر است تمام دنيا را در تخم
 داند. آنكه كوچك شود. مازندراني اين پاسخ را جوابي متشابه و مجمل مي

ش، 1389چي،  مشكل، حديثي است كه شامل الفاظ يا معاني مشكله باشد. (مديرشانه .17
  )109ص
معضل حديثي است كه از آغاز يا وسط سلسله سند، دو نفر يا بيشتر متوالياً حذف گرديده  .18

 )114- 113ش، ص1389چي،  باشد. (مديرشانه

بِما في أَقْطَارِ الْأَرضِ   ه (ع)، قَالَ: سأَلْتُه عنْ علْمِ الْإِمامِعنِ الْمفَضَّلِ بنِ عمرَ: عنْ أَبِي عبد اللَّ« .19
جعلَ في النَّبِي صلى  -  تَبارك و تَعالى - يا مفَضَّلُ، إِنَّ اللَّه«علَيه ستْرُه. فَقَالَ:   و هو في بيته مرْخًى

و جاهد؛ و   ؛ و روح الْقُوةِ، فَبِه نَهض روح الْحياةِ، فَبِه دب و درجخَمسةَ أَرواحٍ:   اهللا عليه و آله
و عدلَ؛ و روح   روح الشَّهوةِ، فَبِه أَكَلَ و شَرِب و أَتَى النِّساء منَ الْحلَالِ؛ و روح الْإِيمانِ، فَبِه آمنَ

لنُّبوةَ؛ فَإِذَا قُبِض النَّبِي صلى اهللا عليه و آله انْتَقَلَ روح الْقُدسِ، فَصار إِلَى الْقُدسِ، فَبِه حملَ ا
و لَايلْهو و لَايزْهو، و الْأَربعةُ الْأَرواحِ تَنَام و تَغْفُلُ و تَزْهو و   الْإِمامِ، و روح الْقُدسِ لَاينَام و لَايغْفُلُ

سِ كَانَتَلْهالْقُد وحر رى  و، وي  بِه .« 

لَاتُسميه كَافراً و   الزَّاني  و سئلَ: ما بالُ - عنْ مسعدةَ بنِ صدقَةَ، قَالَ: سمعت أَبا عبد اللَّه (ع)« .20
تَهيمس لَاةِ قَدالص ؟   تَارِككي ذلةُ فجا الْحم راً؟ وأَنَ«فَقَالَ: كَافل  هها أَشْبم و يلُ   الزَّانفْعا يإِنَّم

كذل ا؛ وخْفَافاً بِهتا إِلَّا استْرُكُهلَاةِ لَايالص تَارِك و ،هبا تَغْلأَنَّهةِ؛ لوكَانِ الشَّهمل كذل  لَاتَجِد أَنَّكل
وه رْأَةَ إِلَّا وي الْمأْتي يكُل الزَّان ا، وهداً إِلَيا، قَاصاهإِي هانإِتْيذٌّ لتَلسا،   مهداً إِلَيلَاةَ قَاصالص نْ تَرَكم

تيا اللَّذَّةَ فَإِذَا نُفهتَرْكل هدكُونُ قَصي سفَلَي   قَعو خْفَافتاسال قَعإِذَا و و ،خْفَافتاسال قَعاللَّذَّةُ و
) شرح: و حمله على االستحالل و 2852، ح143- 142، ص4ج  ق،1429كليني، ». (فْرُالْكُ
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الجحود بعيد، فإن الزاني أيضا مع االستحالل كافر، فهذا أحد معاني الكفر و درجة من درجاته 
  في مقابل درجات اإليمان.

ب صرفه الى و اعلم أنه ال يجوز تأويل متشابهات القرآن و االحاديث عندنا بالرأى بل يج« .21
الراسخين في العلم و هم أهل الذكر عليهم السالم و من يتعرض له من أصحابنا فانما يتعرض 

  .»بأحدها اال أن يدل عليه دليل آخرلوجوهه على سبيل االحتمال من غير جزم 
  

  كتابنامه

  .ميقرآن كر
ـ  عابياالسـت ق)، 1412بـن عبـداهللا (   وسـف يعبدالبر،  ابن كوشـش:  ، بـه  معرفـه االصـحاب   يف
  .لي: دار الجروتيب ،يالبجاو محمد يعل

اوثـق   يفرائد االصـول (مـع حواشـ   ق)، 1430) (يانصار خي(ش نيبن محمدام يمرتض ،يانصار
  قم: سماء قلم. ،يزيبن جعفر تبر ي، به كوشش: موسالوسائل)

النشر ، قم: موسسه احكام العتره الطاهره يالحدائق الناضره ف)، 1363بن احمد ( وسفي ،يبحران
  به قم. نيالتابعه لجماعه المدرس ياالسالم

  قم: بوستان كتاب. ،ثيالحد اصول و قواعد فقهش)، 1387محمدحسن ( ،يربان
، به كوشـش: محمـد بـدران، قـم:     الملل و النحلش)، 1364( ميمحمد بن عبدالكر ،يشهرستان

  چاپ سوم. ،يالرض فيالشر
علـوم   ،»يمالصالح مازنـدران  يدر شرح اصول الكاف ثيروش فهم حد«، )1385زهرا ( ،يصرف
  .42ش ،ثيحد

  قم: دار الثقافة. ،ياألمالق)، 1414محمد بن حسن ( طوسى،
  تهران: جامعه االمام الصادق (ع). ،هيعلم الدرا يدراسات فش)، 1369( اكبر يعل ،يغفار

تهران: انتشارات  ،ياعلم نيبه كوشش: حس ،يالصاف ريتفسق)، 1415مالمحسن ( ،يكاشان ضيف
  الصدر.

  .ثيقم: دار الحد ،يالكافق)، 1429( عقوبيمحمد بن  ،ينيكل
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، بـه كوشـش:   األصـول و الروضـة  -شـرح الكـافي  ق)، 1382محمدصالح بن احمد ( مازندرانى،
  تهران: المكتبة اإلسالمية. ،يابوالحسن شعران

بـه كوشـش: هاشـم    ، مرآة العقول في شـرح أخبـار آل الرسـول   ق)، 1404محمدباقر ( مجلسى،
  تهران: دار الكتب اإلسالمية. ،يمحالت يرسول

ـ ، ببحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمـة األطهـار  ق)، 1403( ،ــــــــــــ : دار إحيـاء  روتي
  التراث العربي.

 نيجامعـه مدرسـ   يقم: دفتر انتشارات اسالم ،ثيالحد ةيدراش)، 1389كاظم ( ،يشانه چ ريمد
  قم. هيحوزه علم

ـ اصول الفقهق)، 1430محمدرضا ( مظفر، قـم: موسسـه    ،ياراكـ  ي، به كوشش: رحمة اهللا رحمت
  به قم. نيالتابعة لجماعة المدرس يالنشر االسالم

 يهـا  يوگوهـا و سـخنران   : مجموعه مقاالت، گفتيمجلس امهادنيش)، 1379( يمهد ،يزيمهر
تهران: انتشارات  ،يربان يو هاد يزيمهر يبه كوشش: مهد ،يبزرگداشت عالمه مجلس شيهما

  .يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
  .ديالتمه يقم: موسسه فرهنگ ،يعلوم قرآنش)، 1381( يمحمدهاد معرفت،

  ، تهران: آفتاب توسعه.راز متنش)، 1381عبداهللا ( ،ينصر
از  ثينقـد و فهـم حـد    يشناسـ  (روش ثيو حـد  ييعالمه طباطبـا ش)، 1384( يشاد ،يسينف
 .يو فرهنگ ي، تهران: شركت انتشارات علم)زانيدر الم ييعالمه طباطبا دگاهيد


