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  ٣٣٦ای های پروسه مجموعه
  
  

برخی از آيات متضاد از نظر مفهوم و محتوی، نقطۀ مقابل همديگر 
لف نيستند، بلکه ضمن آن که با همديگر تعارض دارند، توضيحات مخت

اين آيه ها با همديگر پروسه ای را . و متفاوت يک موضوع واحدند
در اين معنی، نظر و ديدی از جائی شروع به تغيير . کنند بيان می

اما . گيرد  درجه  با نظر اولی فاصله می١٨٠کند و رفته رفته تا به   می
اگر در آيات متضاد بتوان يکی از جهات را باطل شده و منسوخ به 

، يا به هر سببی نديده گرفت و آن ديگری را پذيرفت، در حساب آورد
آيه های پروسه ای، موضوع حتی با انتخاب اين يا آن آيه و رد اين يا 

  : جا در واقع در اين. شود  آن آيۀ ديگر حل و فصل نمی
های مختلفی مطرح است که هرکدام نسبت به   انتخاب بين گزينه-

  . ديگری، کمی فرق می کند
ها را جزو آيات ناسخ و منسوخ به حساب   آيه توان اين   نمیاز اين رو

آورد، يا با مراجعه به اين اصطالح و فرمول سنتی اسالمی، مسايل و 
با اين . ها را به نوعی حل و فصل شده فرض کرد مشکالت آن

ای، بخش مهمی از آياتی را که در  های پروسه توضيح، مجموعه
آيات مربوط . گيرند  در بر میاند را  موضوعات يکسان نگارش يافته

از دوستی تا به دشمنی، آيات مربوط به پذيرش " اهل کتاب"به 
دگرانديشی تا احکام قتل دگرانديشان، آيات مربوط به شراب سکرآور و 

  . اند های متعارض در قرآن های اين گونه مجموعه  ساير، نمونه
  
  "اهل کتاب"ای آيات مربوط به   مجموعۀ پروسه-

از دوستی تا به ) يهوديان و مسيحيان" (اهل کتاب"وط به آيات مرب
يهوديان در جائی از قرآن، . ٣٣٧کنند ای را بيان می  دشمنی، پروسه

شده از کتاب مادر، يا   اين کتاب ها، برداشت. اند مردمی از اهل کتاب
اند و برای دعوت به ايمان به خدای مشترکی نازل  لوح محفوظ
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ت مربوط به دعوت به اسالم فقط مردم در آغاز دعوت، آيا. اند  شده
 و ۴سورۀ ابراهيم، آيۀ (دهند   عرب مکه را مورد خطاب قرار می

در خارج از اين دعوت قرار دارند " اهل کتاب"در اين موقع، ). ساير
شان، به اندازۀ مسلمانان، شامل پاداش الهی  و حتی به خاطر اعتقادات

  ).  و ساير۶٩مائده، آيۀ ؛ سورۀ ۶٢سورۀ بقره، آيۀ (شوند   معرفی می
بينی اوليۀ قرآن آن بود که اينان  های پيشين، ديديم که پيش در بحث

؛ سورۀ الرعد، ۵٢سورۀ قصص، آيۀ (کتاب قرآن را خواهند پذيرفت 
آيد که از اينان نيمی خوبند و معتقد، و   بعدش آيه می).  و ساير٣آيۀ 

). ۴۶نکبوت، ايۀ ؛ سورۀ ع١۶٨سورۀ اعراف، آيۀ (نيمی بد و گمراهند 
کند   ای ديگر، هرگونه اميدی را از آنان عبث تلقی می  بعد از آن، آيه

شوند که اصال خداوند   باالخره آياتی بر آن می). ٧۴سورۀ بقره، آيۀ (
سورۀ بقره، آيۀ (خواهد  دوستی اينان با مسلمانان را نخواسته و نمی

شان را با جزيه   حياتدر نتيجه، اينان يا بايد اسالم را بپذيرند يا). ٢۵٣
در غير اين صورت بايد کشته شده و ). ٢٩سورۀ توبه، آيۀ (بخرند 

  .  ٣٣٨شان به تصاحب مسلمين در آيند اموال و حتی زن و کودکان
  :دهند که  مقابلۀ اين آيات نشان می

 اين آيات با همديگر تفاوت دارند و در تعارض با همديگر قرار -١
  :دارند، ولی

 بين اين آيات، متقابل و به صورت ناسخ و منسوخ  اين تعارض در-٢
  :نيست، بلکه) يا اين، يا آن(
کند و در رابطه و همراه   ای کمی نسبت به آيۀ قبلی فرق می  هر آيه-٣

  . سازند را می» ای از يک پروِسۀ تغيير و تحولی  مجموعه«با هم 
  
  ای آيات مربوط به آزادی تا مجازات دگرانديشی  مجموعۀ پروسه-
انديشان   يات مربوط به آزادی دگرانديشی تا به حکم نابودی دگرآ

  : در اين جا. ٣٣٩ای اند ای پروسه  معروف به کفار نيز مجموعه
 آياتی حفظ مناسبات خوب و رابطۀ انسانی با کسانی که دين ديگری -

کنند و احترام به عقايد  دارند، يا به اسالم عقيده ندارند را سفارش می
                                                 

  .ابدر همين جلد از کت» رفع و رجوع تعارض و تضاد«به بحث مربوطه تحت عنوان . ک.  ر 338
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ای از اين جمع،  آيه. دهند ورد تأييد و تأکيد قرار میدينی مختلف را م
  . کند حتی آنان را از قطع رابطۀ دوستی با کافران منع می

  . کنند  آيات بعدی اما، دوری از کافران و ترک آنان را سفارش می-
تر، برای دفاع  شخصی در برابر تجاوز به جان و   آيات بعدی-

ه کاربردن مشروط آن را مسلمانان، اجازۀ حمل اسلحه و ب مال
کنند که بايد کافران مکۀ آن   تر امر می دهند، و باالخره آيات نهائی  می

  ٣٤٠.شان کنند زمان را هر جا يافتند بکشند و حتی دنبال
  
  آور  ای شراب سکر  مچموعۀ پروسه-

 سورۀ النحل از شراب انگور و خرما به نيکی ياد ۶٧ديديم که ابتدا آيۀ 
. کند  حصول لطف و خلقت خداوندی معرفی میها را م کند و آن  می
 سورۀ النساء مست بودن در موقع نماز را با ماليمت ممنوع ۴٣آيۀ 

تواند به معنی مجاز بودن نماز پس از نوشيدن  اين می. کند اعالم می
آيۀ . کردن در اوقات ديگر باشد کمی مشروب و حتی مجاز بودن مست

 را هم خوب و هم بد تر سورۀ البقره، نوشيدن شراب  بعدی٢١٩
 ٩٠باالخره، آيۀ . کند  داند و دوری از خوردن آن را سفارش می  می

سورۀ مائده، خوردن شراب سکرآور را کار شيطانی دانسته و آن را 
  . دهد  به خدا قرار داده و حکم به منع کاملش می در رديف کفر

 داد توان در اشکال ديگر هم در کنار هم قرار  ديديم که اين آيات را می
  :اما. هائی ديگر ساخت  و داستان

 اين آيات را به هر صورتی در کنار همديگر قرار دهيم و اين داستان -
شود که اين آيات همه با  را به هر شکلی بسازيم، اين نتيجه حاصل می

اند، ولی اين تعارض به صورت تضاد متقابل و ناسخ و  هم متعارض
 النحل ۶٧اير کامل آيۀ  النساء مخالف و مغ۴٣آيۀ . منسوخ نيست

عين اين حالت بين اين آيه با . نيست، بلکه فقط کمی با آن متفاوت است
.  سورۀ المائده وجود دارد٩٠ بقره با آيۀ ٢١٩ بقره يا بين آيۀ ٢١٩آيۀ 

در واقع، اگر چه آيۀ اول مغاير و در تضاد با آيۀ آخر است، اما هيچ 
اين است که اين چهار .  نيستآيۀ مجاورشای در تضاد کامل با  آيه

                                                 
آثار طبيعی پاسخ قرآن به «به بحث مربوطه تحت عنوان .  ک.  برای توضيح بيشتر ر 340
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به . دهند را تشکيل می» ای از يک پروسه  مجموعه«آيه، مشترکًا 
ای نماينده و ميانگين اين چهار، يا همۀ آيات دخيل  طوری که هيچ آيه

  . تواند باشد  در اين مجموعه نيست و نمی
  

ای  ای از حادثه از اين موارد که آياتی در ارتباط با همديگر، پروسه
بعدًا . آورند، فراوان است  يير و تکوين را به وجود میدر حال تغ
، ناشی از تغيير و »ای  های پروسه مجموع« که اين ٣٤١خواهيم ديد

تکوين اسالم و حکومت اسالمی، چه از نظر دينی، يا از نظر سياسی 
بر اثر اين تکوين و تغيير سياسی و اجتماعی، . در دورۀ نزول بود

وسعۀ توان و قدرت رسول و حکومت بسياری از مناسبات همراه با ت
اسالمی دچار دگرگونی شدند و در نتيجه، آيات ناظر بر اين تحوالت و 

با همديگر تفاوت پيدا کردند و » کم کم«مقاطع مختلف مناسبات نيز، 
  .   ای را تشکيل دادند هائی از آيات پروسه مجموعه

  
ع ای، يکی از موان  های پروسه آيات متعارض به صورت مجموعه

های مختلف برای  اند، چرا که با عرضۀ گزينه  عمدۀ درک و فهم قرآن
موضوعی يکسان، امکان درک و فهم معنی و منظور قرآن را مانع 

است که همۀ آيات، بدون هر عالمت و  تر اين مشکل اساسی. شوند  می
  : اند و برای خواننده مشخص نيست که تمايزی در قرآن ثبت

  :  آمده، منسوخ شده يا ناسخ بوده، و باالخره کدام آيه اول آمده، آخر-
 چگونه اين تعارضات ميان آياتی که هرکدام کمی با ديگری تفاوت -

  اند و،  دارد، قابل حل و فصل
 چه راهی برای انتخاب اين يا آن آيه و حکمی که نظر نهائی کتاب و -

  . خداست، وجود دارد
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  آيات متشابه يا متشابهات
  
  
   توضيح لغوی-

" محکم يا محکمات"در نقطه مقابل آيات " متشابه يا متشابهات"آيات 
در اصل به معنی " متشابه"واژۀ "به بيان تفسير نمونه، . قرار دارند

به همين . های مختلف آن شبيه يکديگر باشند چيزی است که قسمت
ها و کلماتی که معنی آن ها پيچيده باشد و گاهی   جهت به جمله

گويند، و منظور  می" متشابه" بارۀ آن داده شود، احتماالت مختلف در
  . ٣٤٢"قرآن نيز همين است" متشابهات"از 

شان به قدری  اند که مفهوم  آياتیيات محکم و محکماتآ"بر خالف آن، 
به بيان ديگر، . ٣٤٣گو و بحث ندارد و   است که جای هيچ گفتروشن

د و نا  فساد وعاری از خللاند که  آيات محکم يا محکمات آياتی"
 است که روشنشان چنان   و مفهوم٣٤٤"رندناپذي ناپذير و ترديد نفوذ

  . ٣٤٥ در آن نيستسوء استفاده و توجيه، انکارجای هيچ گونه 
 در نقطه اند و از اين رو محکمات در نقطۀ مقابل آيات متشابهبه عکس، 

واجد «، »غير روشن«مقابل مشخصات آيات محکمات به شرح فوق، 
قابل انکار، «، »ناقص«، »پذير ذ و ترديدینفو«، »خلل و فساد

  :بر اين اساس، اين آيات. اند» استفاده و توجيه سوء
ها روشن و صريح    معانی  قابل فهم ندارند، منظور و مقصود آن-١

  نيست، 
  معانی ظاهری شان عقالنی و درست به نظر نمی رسند، -٢
غاير يا  با آيات و اعتقادات اساسی موجود در قرآن و اسالم م-٣

 اند و يا،  متضاد
 . رود  احتماالت مختلفی در مورد آن ها می-۴

                                                 
  .٣٢١، ص ٢به تفسير نمونه، مکارم شيرازی، جلد .  ک.  ر 342
  . پيشين 343
  .٢١٨، ص ١ ترجمۀ خالصۀ تفسير الميزان، جلد  344
  .٣٢٨، ص ٢ تفسير نمونه، پيشين، جلد  345
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سيد محمد حسين طباطبائی مولف تفسير الميزان، آيات متشابه را به سه 
  : ٣٤٦دسته تقسيم می کند

 اول متشابه از جهت لفظ، يعنی آياتی که به خاطر نقص نظم و نثر -
  .اند متشابه

آياتی که به سبب نقص معنی و  دوم متشابه از جهت معنا، يعنی -
  . اند شان متشابه مفهوم

 سوم متشابه از هر دو جهت لفظ و معنی، يعنی آياتی که هم نظم و نثر -
اند و   شان با مشکل يا مشکالتی به شرح باال همراه و هم معنی و مفهوم

  .  از هر دو نظر، يک يا تعدادی از نقائص فوق را دارا هستند
  
  
  د آيات متشابه در قرآن وجود يا عدم وجو-
و برخی " محکم"ای بر آن است که برخی از آيات   در قرآن آيه-١

و او کسی است که اين قرآن را بر تو نازل ": اند  ٣٤٧"متشابه"ديگر 
 که آن ها اساس کتاب است، ه بخشی از آن آيات محکمات استکرد ک

  . ٣٤٨)٧سورۀ آل عمران، آيۀ  ( ..."بخش ديگر متشابهات استو 
  .داند کسی نمی؟  آيات کدامنداين
 اين در حالی است که آيه ای دال بر متشابه بودن همۀ آيات قرآن و -٢

 سورۀ ٢٣در آيۀ . اند آياتی نيز دال بر غير متشابه بودن همۀ آيات قرآن
الحديث،  اهللا نزل احسن": شود الزمر، همۀ قرآن متشابه خوانده می

 فروفرستاد نيکوترين سخنی، خدای است که بگفت و ..."کتبًا متشابها
  . ٣٤٩" متشابه استهمه کتاب..." "مانسته } کتابی{ای  نامه
 سورۀ هود، آيۀ ١-٢آيۀ : های فراوانی و از آن جمله  در مقابل، آيه-٣
 سورۀ زمر و آيات ديگر بر آنند که همۀ آيات ٢٨ سورۀ کهف، آيۀ ١

: »تشابه نيستای م هيچ آيه«اند يا به بيان ديگر  قرآن استوار و روشن
ه آيات آن کتابی است از سوی فرزانه ای آگاه ک) راء. الم. الف(الر "

                                                 
  .۶٠، ص ٣ تفسير الميزان، پيشين، ج  346
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). ١-٢سورۀ هود، آيات  (٣٥٠" استاستوار، روشن و شيوا بيان شده
 کتاب آسمانی را که در آن هيچ سپاس خدا را که بر بندۀ خويش""

سورۀ کهف، آيۀ  (٣٥١"گونه کژی و کاستی نگذارده، نازل کرده است
، باشد که پروا پيشه بدون کژی و کاستیه قرآنی است عربی ک). "٢٨
  ).٢٨سورۀ زمر، آيۀ ( ٣٥٢"کنند

گانگی ميان آيات قرآن را   اند اين چند  سازان اسالمی نتوانسته  شريعت
 در قرآن را متشابهبا اين وجود، اکثريت وجود آيات . توضيح دهند
 از آيات و کنند و بر اين واقعيت اذعان دارند که تعدادی انکار نمی

موضوعات قرآن، معنی و مفهوم معلوم و مشخص ندارند يا در معانی 
اينان در مقابل دو . ٣٥٣توانند به کار روند  روند يا می  مختلف به کار می

 بودن تمام قرآن، آيات دستۀ محکمات يا متشابهدسته از آيات مربوط به 
ن گزينش اي. دهند  بودن آياتی از قرآن، رأی میمتشابهسوم مربوط به 

از جمله بسته به سودی است که اين مورد سوم برای آنان به همراه 
گانه در قرآن   چرا که اين مورد تنها مورد از اين موارد سه. آورد  می

کند و در همان   های قرآن را هموار می است که راه تفسير و تعبير آيه
ين  اعالم کردن امحکمات يا متشابهدهد تا با   حال، به آنان فرصت می
های  ای خود لباس دينی بپوشانند و برای هدف  يا آن آيه، به نيات لحظه

  .خود، تأييد قرآنی فراهم آورند
  
   گوناگونی آيات متشابه-

برخی . ديديم که آيات متشابه فقط با مشکل معنی و مفهوم روبرو نيستند
 و برخی ديگر نيز از مکانی، برخی از نظر زمانیاز اين آيات از نظر 

های مختلف  برخی نيز از نظر. اند  نامفهومضوعیمونظر 
  . روند اند، يا در چند معنی و مفهوم به کار می  مفهوم  بی
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اين است که برای درک و فهم اين آيات، نياز به تفسير و تعبير پيدا 
شده، و تحت اين نياز، محدث، متکلم، مفسر، فقيه، عالم دينی و غيره و 

های دينی   و شريعت ها ها، فرقه راهغيره پا به عرصۀ وجود گذاشته، 
  . و اسالمی ايجاد و ساخته و پرداخته شده اند

  
، يکی و دو تا نيستند و به بخش معينی از قرآن نيز "متشابه"تعداد آيات 

تعلق ندارند، بلکه در سرتاسر قرآن آياتی وجود دارند که مستقيمًا 
ا از نظر دارای معنی نيستند، به معانی مختلف داللت می کنند، ي

اين مسأله . اند  »مبين  غير«زمانی، مکانی يا موضوعی، فاقد معنی و 
اما مشکل بزرگتر در . البته برای درک و فهم قرآن مشکل بزرگی است

ای در  اين زمينه نيز آن است که اين آيات بدون هرگونه اشاره و نشانه
داند چه  با اين وجود، کسی نمی. اند  اين جا و آن جای قرآن پخش
شود، همان منظور اصلی   ای درک می  بخشی از معنائی که از آيه

نويسنده يا نويسندگان قرآن را در بر دارد و چه مقدارش ناشی از 
  .  بدفهمی کلمه و جمله است

  
، با »واسطه  رسمی و با«الزم به يادآوری است که نمايندگان قرائت 

ند، ا  سال توليد کرده١۴٠٠ای که در طول  هزاران کتاب وجزوه
دانند و به معنی و منظور واقعی آيات   اند که اين معانی را می مدعی

های تفسير اسالميان نشان   اما مالحظۀ کتاب. متشابه دسترسی دارند
خالی و ناشی از تعصبات دينی و منافع  دهد که اين ادعاها، تو  می

  : با اين همه کتاب و تفسير و تأويل. ٣٥٤اند  دنيوی
که اين يا آن آيه متشابه است يا نيست، بحث  هنوز هم در مورد اين -

  . شود  می
 هنوز هم سؤاالت بدون پاسخ در مورد معنی و مفهوم اين يا آن آيه -

  گردند و،  دست به دست می
شود، چيزی جز  شده تلقی می  هنوز هم معنی و مفهومی که کشف-

ابداعات تحريف شده و متکی به روايات و احاديث عمدتًا جعلی و 
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 مشتی متعصب اسالمی دوران قرون وسطای اسالمی ٣٥٥ساختگی
  . نيست

کماکان بدون هر گونه حل و فصل باقی " متشابه"اين اس که آيات 
اند و يکی از مشکالت  بزرگ ديگر بر سر راه درک و فهم  مانده

  . دهند محتوی قرآن را تشکيل می
  

و ها مشکلی بزرگ برای مطالعۀ و درک  اما همان اندازه که اين آيه
ها، فرصتی طالئی برای متشرعين، مفسران و   اند، وجود آن  فهم قرآن

متکلمان اسالمی فراهم آورده تا به آسانی خواست خود را بر اين گونه 
  :آيات تحميل کنند و از اين راه

 به خواست و منظور خود و فرقۀ دينی خود لباس دينی، اسالمی و -
  الهی بپوشند و، 

 دينی خود و فرقۀ خود، مشروعيت قرآنی  به نفع حکومت و اربابيت-
  .   کنند(!) استخراج 

  
   متشابه مکانی، زمانی و موضوعی-
 سورۀ فاطر مربوط به دو دريا آه ١٢ سورۀ الفرقان و آيۀ ۵٣ آيۀ -١

گويا يكی آب شيرين و خوشگوار و ديگری آب شور و تلخ دارد، نمونۀ 
  : اند »متشابه از نظر مکانی«آيات 

اين يك شيرين و .  به هم برآميختدو دريا راست آه و او آسی ا"
در ميان آن دو برزخ و حائلی و . خوشگوار، و اين يك شور و تلخ

 يكسان و آن دو دريا). "۵٣سورۀ فرقان، آيۀ   (٣٥٦" قرار داداستوار
نيستند، اين يك شيرين خوشگوار آه نوشيدنش گواراست، و اين يك 

خوريد، و زيوری بيرون  ازه میشور تلخ؛ و از هرآدام گوشت تر و ت
بينی تا  پوشيد، آشتی را در آن، دريا شكاف می آوريد آه آن را می می

                                                 
در جلد سوم » تحريف معنی و مفهوم قرآن با آيات جعلی«به بحث مربوطه در فصل . ک.  ر 355
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 ٣٥٧"در طلب روزی مقرر از جانب او برآييد، و باشد آه سپاس گذاريد
  ). ١٢سورۀ فاطر، آيۀ (

  :پاسخ فراوانند  های بی در اين رابطه پرسش
های  جاست که عرب اين درياهای شور و شيرين کجايند و آن جا ک-

خوردند، زيور پوشيدنی  مورد خطاب قرآن از آن گوشت تر و تازه می
  : راندند؟ همچنين، اصًال کشيدند يا بر آن کشتی می بيرون می

 برزخ بين دو دريا به چه معنی است؟ و آن جا کجاست که اين برزخ -
درياهائی با اين مشخصات حايل است؟ و باز اين  مورد ادعا در ميان

افتد، و با چه   اتفاق افتاده يا می» مکانی«و » زمانی«مه در چه ه
  : هدفی؟ و اساسًا

، »کتاب دينی«هائی فاقد نشانی در اين   چرا و چگونه ذکر مکان-
تواند به پيامی دينی منجر شوند و به ايمان دينی مردم ياری رساند؟   می

  :همچنين
يی آمده  اب دينیای که معنی و مفهومش روشن نيست، در کت  چرا آيه-

 است و برای هدايت مردم قبايل عرب ٣٥٨»مبين«گويد  که خود می
   سال پيش نگارش يافته؟ و، ١۴٠٠

 چرا نه از معنی و مفهوم اين آيات از پيامبرش سؤال شده، نه ايشان -
اند و نه اين همه معصومين و  ها گفته و نوشته چيزی در اين زمينه

شوند، در   با خدا و رسول فرض میمقامات عاليۀ دينی که در رابطه 
  . ٣٥٩اند؟ اين مورد نشانی مشخصی داده

  :باز پرسيدنی است
 آيا نگارش اين گونه آيات چند پهلو، عمدی و از سوی خدا بوده؟ و به -

چه منظوری؟ و در اين صورت تضاد بين اين آيات با آيات فراوانی که 
ست؛ کدام الهی و خوانند، چگونه قابل حل امی" مبين"قرآن و آياتش را 

يا سهوی بوده و در اين صورت، چگونه در کتاب خدای اند؟،  قرانی
  اند و و و؟ قادر و توانا راه يافته
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يکی و دو تا نيستند و فقط به اين آيات و » متشابه مکانی«آيات 
  .شوند موضوعات خالصه نمی

  
خوانده " القمر شق" سورۀ القمر در مورد آن چه ١-٣آيات  -٢
اين آيات از نظر زمانی قابل . اند »آيات متشابه زمانی«نمونۀ شود،   می

  :٣٦٠کنند  توضيح نيستند و به اين سبب، معانی مختلفی را القاء می
ای  و هرگاه نشانه) ١آيۀ (قيامت نزديک شد و ماه از هم شکافت "

ها تکذيب کردند و از   آن. )٢آيۀ (ببينند گويند اين سحری مستمر است 
آيۀ ("وی نمودند و هر امری قرارگاهی داردشان پير  هوای نفس

داند که آيا اين آيات زمان گذشته يا   کسی به درستی نمی. ٣٦١)٣
دهند که در آن صورت چرا   ای خبر می اند و از معجزه  مضارع حال

اند و   شوند، يا مضارع ناظر به زمان آينده  با بيان روز قيامت آغاز می
. دهند شود خبر می ناميده میاز اتفاقی در آينده و موقعی که قيامت 

 آن را اتفاقی در زمان ٣٦٢برخی از مفسرين و از ان جمله ابن مسعود 
دهند که گويا  رسول نسبت می" معجزۀ"کنند و به  ارزيابی می" نزول"

اين . شبه را دو نيمه کرده بود در جائی با اشارۀ دست ماه چهارده
ی پيغمبر اسالم را تفسير، با آيات ديگر قرآن که انجام معجزه از سو

  . گيرد دانند در تضاد قرار می منتفی می
اين در حالی است که برخی ديگر از مفسرين و از آن جمله  

، آن را در رابطه با آغاز آيه، اتفاقی ممکن به وقت قيامت ٣٦٣بيضاوی
دانند و ادعای مفسرين ديگر در مورد مربوط بودن اين آيه به اتفاق   می

  .  شمارند ردود میرا م» القمر شق«فرضی 
  
  

                                                 
360 Refer to: İlhan Arsel, Koran,ın Eleştirisi, Cilt 3, s. 127 

، ص ۴آبادی، جلد   و قرآن، ترجمۀ تفسير سور٧، ص ٢٣نه، جلد  قرآن، ترجمۀ تفسير نمو 361
٢۴٢-٨٠۴٧٩.  

362 Elmalı H. Yazır. C. 6, s. 4621; Quoted by: İlhan Arsel, Koran,ın Eleştirisi, 
Cilt 3, ibid.  
363 Ibid. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244

برای نمونه، آسی . اند »متشابه از نظر موضوعی« آياتی نيز -٣
های الرحمن و  داند آه چرا موضوع دو دريای ناشناس در سوره  نمی

اند و کسی هم از معنی موضوع برزخ حايل بين اين   النمل مطرح شده
  : اين آيات چنينند. درياهای ناشناس اطالع ندارد

دو دريا آنيد؟    های پروردگارتان را انكار می ز نعمتپس آداميك ا "-
 آه به ها برزخی است در ميان آن. رسند در آميخت را آه به هم می

  ). ١٨-٢٠سورۀ الرحمن، آيات  (٣٦٤همديگر تجاوز نكنند
يا آيست آه زمين را قرارگاه ساخت و در ميان آن جويبارها پديد "

بين دو دريا برزخی قرار و های استوار آفريد  آورد و برای آنان آوه
  ).۶١سورۀ النمل، آيۀ (٣٦٥" ...؛ داد

 سورۀ الفرقان و ۵٣آيا اين درياها همان درياهای مورد بحث در آيۀ  
 سورۀ فاطر، به شرح صفحات قبل، يكی شيرين و خوشگوار و ١٢آيۀ 

  ديگری شور و تلخ اند؟ 
ختی  سبب و هدف از بحث راجع به درياهائی که کسی آشنائی و شنا-

  : ها ندارند، چيست و از آن
روشن، صريح (» مبين« چگونه در قرآنی که بر اساس آيات فراوانی -

است، از مکان موضوعی چنين نامعلوم بحث ) و بدون نياز به تفسير
  : شود؟ سؤال ديگر آن که  می

» کتاب دينی« چرا و چگونه ذکر موضوعاتی چنين نامعلوم در اين -
  .  دينی شود و به ايمان دينی مردم ياری رساندتواند منجر به پيامی  می

  
متشابه به سبب تقدم و « سورۀ انفال نمونۀ آيات ۶۵ و ۶۶آيات  -۴

ای پيامبر " :اند ديديم که اين آيات چنين. اند »تأخر زمانی و موضوعی
به  شکيبا باشند، بيست تنمؤمنان را به جهاد برانگيز، اگر از شما 

 و اگر از شما صد تن باشند بر هزار تن غلبه خواهند کرددويست تن 
از کافران غلبه می کنند، چرا که اينان مردمی هستند که چيزی در 

اينک خداوند بر شما آسان " ).۶۵سورۀ انفال، آيۀ ( ٣٦٦"يابند  نمی
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 صد تنگرفت و معلوم داشت که در شما ضعفی هست، پس اگر از شما 
 از شما هزار تن کنند و اگر  غلبه میدويست تنشکيبا باشند بر 

کنند، و خداوند با   باشند، به توفيق الهی بر دو هزار تن غالب می
  ). ۶۶سورۀ انفال، آيۀ  (٣٦٧"شکيبايان است

ايم  قبًال در مورد اين آيات در موضوع ناسخ و منسوح بحث شده و ديده
 اند، بر اين نظرند ۶۵سازانی که طرفدار اولين بودن آيۀ   که شريعت

لمان قادر به پيروزی بر ده کافر بوده، ولی بعدًا خداوند قبًال هر مس"که 
که آنان قادر به چنين کاری ) از راه تجربه ياد گرفته؟(در عمل ديده 

از اين رو، با تجربۀ توانائی مسلمانان، ميزان اميدواری از آنان . نيستند
  ". را تقليل داده يا حتی لطف کرده و بر آنان آسان گرفته است

دانند،   می۶۵ را اولين و متقدم بر آيۀ ۶۶ديگری که آيۀ اما به نظر 
ابتدا؛ يعنی در زمانی که مسلمانان هنوز ضعيف بوده و حکومت "

تری داشتند و هر مسلمان،   مدينه سر نگرفته بود، مسلمانان توان کم
حريف بيش از دو کافر زمان نزول نبود، اما بعدًا که اوضاع سر و 

احب اسلحه و مرکب و فرماندهی شدند، سامان گرفته و مسلمانان ص
اين توانائی تا به يک بر ده افزايش يافت و خداوند نيز آن را تأييد 

   ٣٦٩."٣٦٨کرد
هنوز هم در مورد تقدم اين دو آيه، ناآگاهی و بحث ادامه دارد و هنوز 

  . داند هم کسی در مورد تقدم يکی از اين دو آيه هيچ نمی
هائی هم که هرکدام   فراوانند و پرسشاين گونه آيات متشابه و نامعلوم 

  .مانند  کنند فقط در اين حد و حدود باقی نمی ايجاد می
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  تکرار مکررات
  
  

. تکرار کلمات، عبارات و جمالت، مشکل ديگر درک و فهم قرآن است
تکرار عبارات و جمالت گاهی به صورت تکرار متن يا عبارت معين 

ه صورت تکرار تمام يا قسمتی های مختلف و گاهی ب در آيات و سوره
  .  از معنی و مفهوم عبارت، جمله يا آيه است

اند و از آن   نوشتاری» نظم منطقی«ها، به تنهائی مغاير با  اين تکرار
ها  نظر، مانع فرموله کردن موضوعات و معنی و مفهوم آيات و سوره

  . شوند  می
رح شد ای نيز مط  در ضمن، در بحث مربوط به آيات متضاد و پروسه

در موضوعاتی که از نظر معنی و مفهوم  که با وجود آيات تکراری
کمی کمتر يا بيشترند، يا از نظر موضوع، زمان، مکان يا روند 

اند، دشوار بتوان گفت که کدام محتوی و آيه،  حوادث دچار تعارضاتی
کند و کدام  نمايندۀ نظر قرآن است و خواست خداوند را نمايندگی می

  : است کهاين ج. نيست
مکررات به مانعی عمده در راه درک و فهم قرآن تبديل   تکرار-

  .کند شود و به عنوان مشکلی از مشکالت مطالعۀ دينی عمل می  می
موضوعات و موارد تکراری از نظر شکل و محتوی در چند 

تکرار «، »تکرار نظم و نثر يکسان«گيرند که   بندی جای می گروه
» های ناهمسان تکرار محتوی«و » ختلفهای م محتوی يکسان با بيان

  .اند  از آن جمله
  
   تکرار نظم و نثر يکسان-

گاهی اين جمالت از نظر نظم و نثر يکسانند و آيات مختلف، تکرار 
برای نمونه در سورۀ . گيرند عبارت و جملۀ معينی را در بر می

پس کداميک از : "به معنی" فبأی االء ربکما تکذبون"الرحمن، جملۀ 
 بار در همان ٣١ ٣٧٠"کنيد؟ های پروردگارتان را انکار می تنعم
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، ٢٣، ٢١، ١٨، ١۶، ١٣آيات . شود سوره و به همان شکل تکرار می
٢۵ ،٣، ٣٢، ٣٠، ٢٨۴ ،٣۶ ،٣٨ ،۴٠ ،۴٢ ،۴۵ ،۴٧  ،۴٩ ،۵١ ،
 ٧٧ و ٧۵، ٧٣، ٧١، ۶٩، ۶٧، ۶۵، ۶٣، ۶١، ۵٩، ۵٧، ۵۵، ۵٣

  . اند  سورۀ الرحمن تکرار مکرر يک جملۀ مشترک
  
 گاهی هم متن معينی، نه در يک سوره، بلکه در جاهای مختلف قرآن -

هائی که  بوستان"از آن جمله است تکرار عبارت . شود تکرار می
های مختلف  ها و آيه  در سوره" جويباران از فرودست آن جاری است

اين احکام الهی است و هر کس از " :اند  از آن جمله. و فراوان قرآن
هائی که جويباران از   به بوستانبر او اطاعت کند، خداوند و پيام

 ).١٣سورۀ النساء، آيۀ  (٣٧١..."آيد  ، در میفرودست آن جاری است
هائی است که جويباران   بوستانبرای پرهيزکاران نزد پروردگارشان "

). ١۵سورۀ آل عمران، آيۀ  (٣٧٢ ..."از فرودست آن جاری است
هائی است که از   تانبوسپاداش اينان آمرزش پروردگارشان و "

سورۀ آل عمران، آيۀ  (٣٧٣ ..."فرودست آن جويباران جاری است
هائی  به بوستانزدايم و   سيائتشان را می... آری کسانی که "). ١٣۶

 ٣٧٤..."آورم   درشان میکه جويباران از فرودست آن جاری است
اما کسانی که از پروردگارشان پروا " ).١٩۵سورۀ آل عمران، آيۀ (

هائی دارند که جويباران از فرودست آن جاری   بوستانند، ا داشته
و کسانی که ايمان " ).١٩٨سورۀ آل عمران، آيۀ ( ٣٧٥ ...."است

هائی که جويباران از   به بوستاناند،   آورده و کارهای شايسته کرده
سورۀ النساء، آيۀ ( ٣٧٦ ..."فرودست آن جاری است در خواهيم آورد

هائی که جويباران از فرودست آن  نبه بوستا... و کسانی که " ).۵٧
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ها  و ده) ١٢٢سورۀ النساء، آيۀ  (٣٧٧..." در خواهيم آورد جاری است
  .  و صد ها آيۀ ديگر

  
   
   تکرار محتوی يکسان-

هائی که جويباران از   بوستان"اما اگر در اين جا تکرار عبارت 
پاداش و جزا » شفاهی«، به عنوان يادآوری "فرودست آن جاری است

نوندگان جديد و نومسلمان دورۀ رسول، قابل توجيه به نظر به ش
رسد و باالخره دارای کارکردی است، در آيات و موضوعاتی   می

برای مثال ديديم که در آيۀ . ديگر، اين تکرارها هيچ کارکردی ندارند
 سورۀ انفال، بيست مسلمان دورۀ رسول با دويست کافر آن دوره ۶۵

اگر ای پيامبر مؤمنان را به جهاد برانگيز، " :اند  برابر به شمار آمده
 و از شما بيست تن شکيبا باشند، به دويست تن غلبه خواهند کرد

در اين صورت، بديهی است که با اين ). ۶۵سورۀ انفال، آيۀ ( ٣٧٨..."
 و مثًال صد نفر نيز آيد  هر رقمی به نسبت ده برابر به شمار میحساب، 

از اين رو، ذکر هر . برابر خواهد شدبا ده برابر خود، يعنی هزار نفر 
يا . همان منظور نيست و کاربردی هم ندارد» تکرار«رقم ديگر جز 

 همين سوره به جای اين برابری يک بر ده، هر مسلمان ۶۶در آيۀ 
در اين صورت . تواند بر دو کافر زمان نزول غالب آيد  شکيبا فقط می

 و احتياج به هد شدهر رقم ديگری دو برابر خوانيز، بديهی است که 
های ديگر نيست و به بيان ديگر، هر مثال ديگر جز  ذکر مثال

اينک خداوند بر شما " :همان موضوع  اول نخواهد بود» تکرار«
اگر از شما آسان گرفت و معلوم داشت که در شما ضعفی هست، پس 

سورۀ انفال،  (٣٧٩..."ند کن صد تن شکيبا باشند بر دويست تن غلبه می
   ).۶۶آيۀ 
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يابند  با اين وجود، هر دو اين آيات با رقم برابر سازی ديگر ادامه می
کدام از ارقام جديد نيز، جز تکرار همان محاسبۀ قبلی نيستند و  و هيچ

اگر از شما بيست تن شکيبا باشند، به "... : هيچ کارکرد ديگری ندارد
تن و اگر از شما صد تن باشند بر هزار دويست تن غلبه خواهند کرد 

 ، اگر از "؛). ۶۵سورۀ انفال، آيۀ ( ٣٨٠ ..."از کافران غلبه می کنند
و اگر از  شما بيست تن شکيبا باشند، به دويست تن غلبه خواهند کرد

شما هزار تن باشند، به توفيق الهی بر دو هزار تن غالب 
   ). ۶۶سورۀ انفال، آيۀ  (٣٨١..."کنند می
صد به ن آيه، همانند تکرار  در ايهزار به دو هزاربينيم که تکرار   می

 همين سورۀ انفال، هيچ کارکردی ندارد و با وجود ۶۵ در آيۀ هزار
  . قسمت اول آيه، نيازی به آن نيست

 
  های ناهمسان  تکرار محتوی-

آيات خلقت . گاهی نيز، هر تکراری با تغييری از محتوی همراه است
لقت، از آن آسمان و زمين، با تغييراتی در تعداد روزها و موارد خ

 آفريده است زمين را در دو روزبگو آيا شما به کسی که " :اند  جمله
و در چهار روز "... ). ٩سورۀ فصيلت، آيۀ  ("٣٨٢...ورزيد  کفر می

سورۀ فصيلت، آيۀ  ("٣٨٣...را در آن آماده ساخت) زمين(زاد و برگ 
ها را به صورت  آنگاه آن... سپس به آسمان پرداخت "). ١٠

سورۀ فصيلت،  (٣٨٤..." استوار کرد دو روزتگانه در های هف  آسمان
 صرف خلقت زمين جمعًا شش روزبر اساس اين آيات، ). ١١-١٢آيات 

 هم صرف خلقت آسمان شده و از اين دو روزو زاد و برگش شده و 
 روز ۶+٢=٨مدت رو، جمع زمين و آسمان و آنچه در زمين است در 

  . خلق شده است
  

                                                 
  .اهی قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمش 380
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 381
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 382
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 383
  . قرآن، ترجمۀ بهاالدين خرمشاهی 384



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

251

» تکرار«ه همين موضوع خلقت را  سورۀ اعراف ک۵۴اما آيۀ 
شش روز ، بلکه در هشت روزکند، از خلقت زمين و آسمان نه در   می

ها و  همانا پروردگار شما خداوند است که آسمان": دهد خبر می
اين رقم ). ۵۴سورۀ اعراف، آيۀ  (..."زمين را در شش روز آفريد 

 سورۀ ٣٨آيۀ :  بعد از آن در آيات مختلف از جملهشش روزهجديد 
 ۵٩ سورۀ الحديد، آيۀ ۴ سورۀ هود، آيۀ ٧ سورۀ يونس، آيۀ٣قاف؛ آيۀ 

و به راستی که آسمان و زمين و ": سورۀ فرقان تکرار شده است
 "ای نرسيد   آفريديم و به ما هيچ ماندگیشش روزها را در  مابين آن

شش پروردگار شما آسمان و زمين را در "). ٣٨سورۀ قاف، آيۀ (
ها و  و او کسی است که آسمان"). ٣سورۀ يونس، آيۀ " ( ...روز آفريد

  . و ساير) ٧سورۀ هود، آيۀ ( ..."شش روز آفريدزمين را در 
  
  
  البداهۀ سخنران   همچون گفتار فی-

شکل تکرار عبارات و جمالت در قرآن، به اين کتاب حالت بيان آزاد 
تبی از دهد تا نوشتار ک  البداهۀ سخنرانی را می  و گفتار فی» شفاهی«

ماند که انگار کسی در  اين بدان می. پيش انديشيده و ويراستاری شده
های شفاهی خود به موضوعاتی که   دفعات مختلف سخنرانی و گفتار

البداهه به خاطرش رسيده، بی توجه به اين که اين موضوعات قبًال  فی
در اين بيان نوعًا شفاهی، . چندين بار تکرار شده، اشاره کرده است

  :ر که سخنرانانگا
 گاهی جملۀ معروفی يا بيتی از نظمی را به عنوان مطلع موضوعی -

  ، )سورۀ الرحمن به شرح فوق. ک. ر(خواند  مورد بحث، به تكرار می
ک . ر(کند    بيتی را در گفتارهای عديده تکرار می   گاهی انگار شاه-

  ،)به آيات مربوط به بهشت
های   ها و بيان ها را با مثال ن گاهی برای  توضيح بيشتر بديهياتی، آ-

  و )  به آيات انفال به شرح فوق. ک. ر(کند  مختلف تکرار می
 گاهی نيز انگار موقع نقل قول، اصل جمله يا بيتی از شعری در -

 يا تمامتماميت خود به خاطرش نيامده و به جای بيت مورد نظر، 
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 می جديدالفاظ و ساخت های کال از همان معنی و مفهوم را در قسمتی
  . کند تکرار می
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