Муҳкам ва муташобиҳ оятлар

Қуръони Каримда муҳкам ва муташобиҳ оятлар борлиги, муҳкам оятлар китобнинг асли
экани қуйидагича баён қилинган:

ٌﻩُﻭَ اﻞَّﺫِﻱ ﺃَﻥْﺯَﻝَ ﻉَﻝَﻱْﻙَ اﻞْﻙِﺕَاﺐَ ﻡِﻥْﻩُ آﻲَاﺖ
ُّﻡُﺡْﻙَﻡَاﺖٌ ﻩُﻥَّ ﺃُﻡ
ٌاﻞْﻙِﺕَاﺐِ ﻭَﺃُﺥَﺭُ ﻡُﺕَﺵَاﺐِﻩَاﺖ

«У сенга китобни туширган Зотдир. Унда муҳкам – ойдин оятлар ҳам бор ва улар
китобнинг аслидир ва муташобиҳ (оят)лар ҳам бор»
(
Оли Имрон сураси, 7-оят).

Ушбу оятга кўра, эътиқодий ҳукмларда ҳам, амалий ҳукмларда ҳам асосий таянч
китобнинг асли бўлган муҳкам оятлар ҳисобланади.

Муҳкам луғатда «очиқ-ойдин», «аниқ-равшан» маъноларини англатади.

Муҳкамнинг истилоҳий маъноси тўғрисида кўплаб таърифлар берилган бўлиб, уларнинг
энг мўътабар ва машҳурларидан бири Ломиший раҳматуллоҳи алайҳнинг қуйидаги
таърифидир:

ﻣﺎ أﺤﻜﻢ اﻠﻤراﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎ وﻠﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ إﻠﺎ وﺠﻬﺎ واﺤدﺎ
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«Ирода қилинган маъноси қатъий равишда очиқ-ойдин бўлиб, фақат битта
маънонинг эҳтимоли бўлган оятлар муҳкам дейилади » [1] .

«Муташобиҳ» луғатда «ўхшаш», «ноаниқ» ва «қоронғу» каби маъноларни англатади.
Муташобиҳнинг истилоҳий маъносини Ломиший раҳматуллоҳи алайҳ бундай
таърифлаган:

اﻠﻤﺘﺸاﺒﻪ ﻣﺎ اﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻣراﺪ اﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻠﺴاﻤﻊ ﻟاﺤﺘﻤاﻠﻪ وﺠﻬﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻭ ﺣﻜﻤﻪ اﻠﺘوﻘﻒ
ﻓﻴﻪ

«Бир-бирига зид икки хил маънонинг эҳтимоли бўлгани учун сўзловчининг ирода
қилган нарсаси эшитувчига ноаниқ бўлиб қолган сўзлар муташобиҳ дейилади» [2] .

Демак, муташобиҳ оятлар деганда лафзидан кўзланган маъноси аниқ-равшан бўлмаган
оятлар тушунилади. Муташобиҳ оятлар уч қисмга тақсимланади [3] :

1. Лафзи муташобиҳ оятлар. Лафзи муташобиҳ оятларнинг ўзи икки навга бўлинади:

А. Фақат битта лафзи муташобиҳ оятлар. Масалан:

ﻭَﻑَاﻚِﻩَﺓً ﻭَﺃَﺏًّﺍ

«Ва меваларни ва ўт-ўланларни ҳам (ўстириб қўйдик)» (Абаса сураси 31-оят).

Ушбу оятдаги «ўт-ўланлар» дея таржима қилинган  ﺃَﺏًّﺍлафзидан ирода қилинган
маъно «мевалар» маъносини англатувчи
ًﻑَاﻚِﻩَﺓ
лафзи каби аниқ эмас;
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Б. Умумий жумласи муташобиҳ оятлар. Масалан:

ٌﻝَﻱْﺱَ ﻙَﻡِﺙْﻝِﻩِ ﺵَﻱْﺀ

«У Зотга ўхшаш ҳеч нарса йўқдир» (Шуро сураси 11-оят).

Ушбу оятнинг жумласи муташобиҳдир. Яъни ِ ﻡِﺙْﻝлафзидан олдин َ ﻙҳарфи келгани
сабабли оятнинг умумий жумласи муташобиҳ бўлиб қолган. Шунга кўра, ушбу оятнинг
умумий жумласи ҳақида олти хил қараш айтилган:

1) َ ﻙҳарфи зоида бўлиб келган;

2) таъкид ҳарфи, ўхшашликни инкор қилишни таъкидлаш учун келган;

3) ِ ﻡِﺙْﻝкалимаси ِ ﻡَﺙَﻝмаъносида келган, бундан сифат маъноси тушунилади;

4) ِﻡِﺙْﻝِﻩкалимаси ِﻥَﻑْﺱِﻩяъни «Унинг Ўзи» маъносида келган;

5) бу жумла киноя бобидандир;

6) бу жумла худди (ﻣﺜﻠﻚ ﻟﺎ ﻳﺒﺨﻞСенинг мислингдек киши бахиллик қилмайди)
жумласига ўхшашдир. Яъни ушбу сўздан унга бир мислни (ўхшаш, каби) исбот қилишни
эмас, балки
(أﻨﺖ ﻟﺎ ﺗﺒﺨﻞсен бахиллик қилмайсан)
маъноси тушунилади.
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2. Маъноси муташобиҳ оятлар. Аллоҳ таолонинг сифатларини баён қилган оятлар.
Масалан:

َﻑَﺱُﺏْﺡَاﻦَ اﻞَّﺫِﻱ ﺏِﻱَﺩِﻩِ ﻡَﻝَﻙُوﺖُ ﻙُﻝِّ ﺵَﻱْﺀٍ ﻭَﺇِﻝَﻱْﻩِ ﺕُﺭْﺝَﻉُوﻦ

«Бас, барча нарсанинг том эгалиги қўлида бўлган Зот покдир. Унгагина
қайтарилурсизлар»
(Ёсин сураси,
83-оят).

Мазкур оятда Аллоҳ таолонинг ўзбек тилида «қўл» маъносини англатувчи «яд» сифати
зикр қилинган. Ушбу «яд»дан нима ирода қилингани муташобиҳдир.

3. Лафзи ҳам, маъноси ҳам муташобиҳ оятлар. Лафзи ҳам, маъноси ҳам муташобиҳ
оятларни умумий қилиб беш навга ажратиш мумкин:

1. Миқдори жиҳатидан муташобиҳ оят. Масалан:

ْﻑَاﻖْﺕُﻝُوﺎ اﻞْﻡُﺵْﺭِﻙِﻳﻦَ ﺡَﻱْﺙُ ﻭَﺝَﺩْﺕُﻡُوﻪُﻡ

«Мушрикларни қаерда топсангиз, ўлдиринглар» (Тавба сураси, 5-оят).

Ушбу оят умум ва хосликда муташобиҳдир. Яъни ушбу оятнинг маъноси, уруш қилган ё
қилмаганидан қатъий назар, катта-кичик, эркак-аёл – барча мушрикларга умумийми, ёки
мусулмонларга қарши урушаётган араб мушрикларига хосми ҳамда «қаерда топсангиз»
маъносига Ҳарам ҳудуди ҳам кирадими ё кирмайдими? Ушбу оят ана шу умум ва
хосликда муташобиҳдир.

2. Кўриниши жиҳатидан муташобиҳ оят. Масалан:
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ﻑَاﻦْﻙِﺡُوﺎ

«Никоҳлаб олинглар» (Нисо сураси, 3-оят).

Ушбу оятдаги буйруқ никоҳга олишнинг вожиб ё мандуб эканига далолат қилишида
муташобиҳдир.

3. Замони жиҳатидан муташобиҳ оят. Масалан:

ﻭَﺇِﻥْ ﻱَﻙُﻥْ ﻡِﻥْﻙُﻡْ ﻡِاﺊَﺓٌ ﻱَﻍْﻝِﺏُوﺎ ﺃَﻝْﻑًﺍ ﻡِﻥَ اﻞَّﺫِﻳﻦَ ﻙَﻑَﺭُوﺎ

«Агар сиздан юзта бўлса, куфр келтирганлардан мингтасини енгадир» (Анфол
сураси, 65-оят)
.

Ушбу оят қуйидаги оят билан қайси бири носих, қайси бири мансух эканида
муташобиҳдир:

ِﻑَﺇِﻥْ ﻱَﻙُﻥْ ﻡِﻥْﻙُﻡْ ﻡِاﺊَﺓٌ ﺹَاﺐِﺭَﺓٌ ﻱَﻍْﻝِﺏُوﺎ ﻡِاﺊَﺕَﻱْﻥ

«Бас, агар сиздан юзта сабрли бўлса, икки юзтани енгадир» (Анфол сураси, 66-оят).

Яъни ушбу оятларнинг қайси бири кейин нозил қилингани оятларнинг ўзидан аниқ
равшан билинмайди.
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4. Макони ва нозил бўлган ишлари жиҳатидан муташобиҳ оят. Масалан:

ﻭَﻝَﻱْﺱَ اﻞْﺏِﺭُّ ﺏِﺃَﻥْ ﺕَﺃْﺕُوﺎ اﻞْﺏُﻱُوﺖَ ﻡِﻥْ ﻅُﻩُوﺮِﻩَﺍ

«Яхшилик уйларнинг орқасидан киришингизда эмас» (Бақара сураси, 189-оят)

Жоҳилият даврида инсонлар агар Ҳаж ё Умра учун эҳромга кирсалар, то эҳромдан
чиққунларига қадар уйларининг эшикларидан кириш яхши эмас, деб эътиқод қилар
эдилар. Ушбу эътиқодларига кўра, мазкур кишилар уйларига кирмоқчи бўлсалар,
уйларининг орқасидан дарча очиб кирар эдилар. Уларнинг бу одатларини билмаган киши
ушбу оятни тушуна олмайди. Шунинг учун ушбу оят замони ва нозил бўлган ишлари
эътиборидан муташобиҳ ҳисобланади.

5. Шартлари жиҳатидан муташобиҳ оят. Масалан:

َﻑَﺃَﻕِﻳﻢُوﺎ اﻠﺺَّﻝَاﺔَ ﻭَآﺖُوﺎ اﻠﺰَّﻙَاﺔ

«Бас, намоз ўқинглар ва закот беринглар» (Мужодала сураси, 13-оят).

Яъни ушбу оятда намоз ўқиш ва закот беришга амр қилинган, лекин намоз ва закот
ибодатининг шартлари баён қилинмагани жиҳатидан муташобиҳ ҳисобланади. Мазкур
ибодатларнинг шартлари ҳадиси шарифларда баён қилиб берилган.

Ушбу мисоллардан кўриниб турибдики, ирода қилинган маъноси очиқ-ойдин бўлмаган
барча оятларга муташобиҳ исми ишлатилган. Натижада муташобиҳ оятлардан ирода
қилинган маъноларни бандалар билишлари мумкин ё мумкин эмаслиги тўғрисида табиий
равишда турли ихтилофлар юзага келган.
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