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مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.آلِهِ الطَّاهِرِینَ 

 

یکی از مقدماتی که قبل از شروع در تفسير موضوعی آیات مشکله باید بحث 

در کل قرآن ما یک آیه بيشتر شود، بحث محکمات و متشابهات است. در این بحث 

 مِْنهُ  اْلكِتابَ عَلَيْكَ أَْنزَلَ الَّذي هُوَ»نداریم و آن آیه هفتم سوره مبارکه آل عمران است: 

 ما فَيَتَّبِعُونَ زَیْغٌ قُلُوبِهِمْ في الَّذینَ فَأَمَّا مُتَشابِهاتٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَماتٌ آیاتٌ

 اْلعِْلمِ  فِي الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ إاِلَّ تَْأویلَهُ یَعْلَمُ  ما وَ تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ  وَ  اْلفِْتنَةِ  ابْتِغاءَ هُمِْن تَشابَهَ

 .«اْلأَْلبابِ أُولُوا إاِلَّ یَذَّكَّرُ ما وَ رَبِّنا عِْندِ مِنْ  كُلٌّ بِهِ آمَنَّا یَقُولُونَ

است که بر حسب اختالفاتی که در  سخن اوّلی که شایسته است مطرح گردد، این

فهم آیه و در فهم مراد از این آیه مبارکه ميان مفسّرین و غيرهم وجود دارد، این 

گمان پيش آمده است که اصالً خود این آیه هم از متشبهات است. اگر از محکمات 

بود و از متشابهات نبود، پس چرا در این آیه اختالف وجود دارد؟ این پرسش چند 

گویيد این آیه دارد؛ یک جواب اینکه شما محکم و متشابه را فهميدید که می جواب

متشابه است؟ هنوز نفهميدید، باید بفهميد تفاوت بين محکم و متشابه چيست تا بعدًا 

 حکم سلب و ایجاب نسبت به اِحکام و یا تشابه این آیه بکنيد. 

ه بخشی از آیات قرآن  در کل قرآن این فرق مثنّی، این تقسيم دوگانه کثانيًا

محکمات است و بعضی متشبهات است، فقط یک آیه داریم و آن این است، اگر 

همين یک آیه هم متشابهه بود و محکمی هم ندارد که به آن محکم ارجاع گردد، 

فایده است. وقتی ما نفهميم محکم چيست و پس اصل آمدن این آیه در قرآن بی

رای ما متشابه خواهد بود. اگر معنی این آیه را متشابه چيست، بنابراین کل قرآن ب

توانيم تمييز بدهيم گاه میبفهميم که آیه محکمه چيست و آیه متشابهه چيست، آن

گونه که شما احتمال چه آیاتی محکمات است و چه آیاتی متشابهات است. اما این
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در معنی این دهيد که خود این آیه متشابهه است، به علّت اختالف افهام و افکار می

آیه، بنابراین کل قرآن متشابه خواهد بود و این خالف ضرورت است، ضرورت در 

چند بعد است. مسلّم است در قرآن شریف آیاتی که اصالً از نظر داللی و مدلولی 

خيلی « لِلنَّاسِ بَيان  »که  1«لِلنَّاسِ بَيان   هذا»قابل اختالف نيست، وجود دارد. از جمله 

 وشن است. بيّن و خيلی ر

البتّه –سوم، بعد از آنکه توجه کردید معنی محکم چيست و معنی متشابه چيست 

خواهيد فهميد که اختالف افهام در مراد و معنی این آیه  -به این معترض هستيم

موجب تشابه این آیه نيست. بسياری از محکمات است که در آن اختالف دارند، اما 

گویند اگر در : یک حرف این است که میاختالف داشتن چند صورت است. اوالً

مطلبی اختالف وجود داشت، پس قطعی نيست. اگر در تفسير جمالت کتابی اختالف 

گویيم اگر چنين بود، پس قطعی نيست، ظنّی الداللة است، محتمل الداللة است. می

است، پس وجود خداوند متعال قطعی نيست و توحيد او نيز قطعی نيست؛ چون مورد 

ف است. صرف اینکه بين ملحدین و مشرکين و موحّدین، هر کدام با یکدیگر و اختال

هر کدام با صنف خود در وجود و یا توحيد و یا وضعيت توحيد حق سبحانه و تعالی 

شود چون خداوند در این ابعاد گوناگون مورد اختالف دارند، آیا این موجب می

پس اعتقاد به وجود حق، اعتقاد اختالف است، بگویيم پس ظنّی است، قطعی نيست. 

 قطعی نخواهد بود. این جواب دارد.

ها اختالف نيست، خيلی به ندرت پيدا بعضی مطالب است که اصالً در آن

ای شود گفت در کل مطالب اختالف است. چرا؟ برای اینکه عدهشود، بلکه میمی

ا وجود داریم، گویند در اینکه مسوفسطایی هستند. کسانی که سوفسطایی هستند، می

شک داریم. مثالً در اینکه من وجود دارم، شک داریم. البتّه ما این مطلب را رد 

کنيم، ولکن آیا اصل شک در وجود عالم که گروه بسياری، اکثریت مطلقه می

گویند گویند وجود دارد و چنين و چنان است و بعضی سوفسطایی هستند و میمی

و یا مشکوک بودن و یا  بودنجب مظنون خير، این موجب ظنيت است؟ خير، مو

محتمل بودن، آن جریانی است که دليل قطعی نداشته باشد. اما اگر دليل قطعی 

کنيد؟ داشته باشد، چرا شما شک کنيد؟ چون دیگران شک کردند، شما هم شک می
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کنيد؟ مگر شما باید در عقيده علمی و چون در آن اختالف دارند، در آن شک می

 د کنيد؟ شما باید یقين کنيد، با دليل قطعی یقين کنيد. معرفتی تقلي

کنند و وقتی موحّدین، قائلين به وجود خدا با دليل قطعی وجود او را ثابت می

ها شود گفت که اینکنند، آیا میقائلين به توحيد حقيقی، با ادله قطعيه ثابت می

گران شک کنند، دليل قطعی ندارند و قاطع نيستند، چون دیگران شک کردند؟ دی

دیگران اشتباه کردند. ما در مقابل دیگران دليل قطعی داریم. بنابراین این حرفی که 

نسبت به قرآن شریف شایع کردند که چون در فهم معانی آیات آن اختالف است، 

هایی که مگر کتابطور است، ها همينپس ظنی است. پاسخ این است که همه کتاب

، در کفایه، در مکاسب، در حاشيه مالعبداهلل و غيره، علماء اندها حاشيه نوشتهبر آن

چنين نوشته، دیگری نقض کرده، دیگری طور اند. فالنی های گوناگون نوشتهحاشيه

 ها ظنّی است و باید کنار گذاشته شود. دیگری، پس تمام این

و پاسخ آن به کلمه واحده این است که اصوالً اختالف در قبول و ال قبول و قطع 

ظنّ و شک و احتمال و حتی یقين به عدم در چيزی، موجب مشکوک بودن آن چيز 

نيست، موجب مظنون بودن آن چيز نيست و الّا تمام حقایق عالم مظنون است، تمام 

ها حقایق عالم مشکوک است. اصالً وجود شما مشکوک است، چون سوفسطایی

وجود دارم و نه شما. پس  گویند شما وجود ندارید، من هم وجود ندارم، نه منمی

ها تقليد کنيد؟ این غلط است. شما باید در وجود خود شک کنيد؟ باید از سوفسطایی

گویيم ای اختالف پيش آمد، این آیه متشابه باشد. ما میپس لزومی ندارد اگر در آیه

 اول معنی متشابه را بفهميد. این بحث اول است. 

دوازده سؤال درباره این آیه مطرح ما در صفحه نوزدهم، سوره آل عمران، 

هنا اثنی عشر سؤاالً تطرح حول آیة »ایم. به این دوازده سؤال توجه کنيد. کرده

اطاحه یعنی از « الحةالصّ أجوبتها ضوء على عليها لةٍتقوّ بكلّ  لإلطاحة هذه، التقسيم

 اآلیة هذه هل»پایه و اساس، قول داریم و تقوّل. بين بردن. تقوّل هم یعنی حرف بی

این را « متشابهة؟ أم قسيم، كلّ معرفة و قسيمالتّ  ذلك في بها كالتمسّ  یصحّ محكمةٌ

 من أخر اقسام  أو قسم   هناك أم ،حاصر  نائيالثّ  قسيمالتّ ذلك ثمّ  الثّانی:»بحث کردیم. 

ها آمدند گفتند: این تقسيم، تقسيم حصری نيست که بعضی« كالمجمالت اآلیات؟

مات است و قسمتی متشابهات است، بلکه مجمالت هم داریم. قسمتی از آیات محک

کما اینکه بسياری از آیات فقهی را که بر خالف نظرات و فتاوای گروهی از فقهاء 

 یَتَرَبَّْصنَ  اْلمُطَلَّقاتُ وَ»گویند مجمل است، اصالً داللت ندارد. مثل: ها میاست، این
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ل است و اصالً داللت ندارد. نه اینکه داللت ظنّی این مجم 1«قُرُوءٍ ثَالثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ

 ندارد، اصالً داللت ندارد. این آیه دالّ بر معنای مراد نيست، مجمل است. 

گویند ها، میو امثال این« ، المر، المص، حم، عسقالم»یا حروف مقطّعه قرآنيه: 

، در ها از آیات قرآن نيست؟ در بعضی موارد یک آیه قرآن حساب شدهمگر این

بعضی موارد با جمله بعدی آیه حساب شده است. باالخره جزء قرآن است یا خير؟ از 

ها که اصالً دال نيست، گویند اینآیات قرآنيه است یا بعض آیات قرآنيه است؟ می

ها نه محکمات است و نه متشابهات است. واضح است که محکمات نيست، این

هيچ « المر»ها اختالف است، در این داللت هایی دارد ومتشابه هم آن است که داللت

 داللتی ندارد. الف چيست؟ اصالً به وضع داللت نخواهد رسيد. این نمونه دوم بود.

 عَلَيْكَ  أَْنزَلَ  الَّذي هُوَ»جواب: اوالً تقسيم آیه مبارکه، تقسيم حصری است. 

قسمتی از قرآن، « حْكَماتٌ مُ  آیاتٌ  مِْنهُ»شود. کل قرآن را شامل می« اْلكِتابَ »، «اْلكِتابَ 

؛ یعنی غير محکمات. پس تقسيم حاصر است؛ یعنی بين سلب و ایجاب است، «أُخَرُ  وَ»

که تعریف « اْلكِتابِ  أُمُّ  هُنَّ مُحْكَماتٌ آیاتٌ  مِْنهُ»یا بله یا خير، حالت سومی ندارد. 

هم  یعنی بقيه آیات قرآن، غير محکمات کالً متشابهات است.« أُخَرُ وَ»است. 

محکمات داللت دارد، منتها داللت قطعی است، داللت مدلول بيّن است و هم 

متشابهات داللت دارد، داللت قطعی است، ولکن مدلول مورد اختالف است که بحث 

 کنيم. می

 ]سؤال[ -

 خير، بلکه باالتر است، چون محکمات تفصيل بيان است.  -

 گيرد؟ مجمالت تحت متشابهات قرار می -

شود. چون متشابهات داللتی دارد که در آن اختالف است، ولکن نمی خير، -

 عَمَدٍ  بِغَيْرِ السَّماواتِ رَفَعَ»کنند. مثالً چنين تعریف میمجمالت اصالً داللت ندارد. این

در جمع سماء « السَّماواتِ»چطور؟ « السَّماواتِ »مشخّص است، ولی « رَفَعَ» 2«تَرَوْنَها

معلوم است که هفت است یا شش است یا چند است؟ معلوم  معلوم است، در عدد آن

 وَ »ای که خواندیم: بر شش مجمل است. یا همان آیه« السَّماواتِ »نيست. پس داللت 

گویند گویند مجمل است، می، آقایان می«قُرُوءٍ ثَالثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ  یَتَرَبَّْصنَ  اْلمُطَلَّقاتُ
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جا طهر مراد است، معلوم ت، اگر در اینچون قرء هم طُهر است و هم حيض اس

کنيم، آقایان نيست، اگر حيض مراد است، معلوم نيست. پس به روایات مراجعه می

 فرمایند.چنين می

ها از مجمالت است، البتّه در حروف مقطّعه قرآنيه چنين گمان شده است که این

نا را نشان گویند از محکمات است، محکماتی است که فشرده است و معبعضی می

ها از مجمالت است و نه از محکمات است و نه متشبهات، بعضی دهد. ایننمی

گویند از گویند از متشابهات است، بعضی میگویند از محکمات است، بعضی میمی

کنيم که آیات قرآن در انحصار مجمالت است. این حرف دومی که بحث می

د و این مجمالت اصالً داللت محکمات و متشابهات نيست؛ بلکه مجمالت هم دار

 ندارد. جواب: آن اعتراض و سؤالی که شما دارید، دو بخش است: 

ها مجمالت است، اصالً داللت ندارد. گویيد اینکنيد که میآیاتی را نقل می -1

این آیات دو نوع است: یکی آیاتی است که اصالً مقصود نيست که داللت کند. در 

خداوند از لفظ سماوات قصد شش آسمان را کرده است؟ خير، آیا « السَّماواتِ رَفَعَ»

خواهد داللت کند، مجمل قصد سماوات کرده است. پس چه مجملی؟ در آن که نمی

 است؟ اصالً داللت ندارد. 

خداوند متعال که این جمله را فرموده است، مراد او این نبوده که از سماوات 

کند، یعنی حتی دیوانه هم ر را نمیبفهميم؛ یعنی هيچ شخص عادی هم این فک شش

کند که اگر شما سؤال کنيد خانه تو کجا کند، بچه هم این فکر را نمیاین فکر را نمی

است؟ بگوید: در خاورميانه. مراد من از خاورميانه، قم، شهرک فالن است. بنابراین از 

ست، نه داللت خارج است، داللت ندارد، اصالً قصد داللت نيست، نه قصد داللت ا

تواند داللت داشته باشد. مگر تعيين کند به قرائنی. پس این مجمل خود لفظ می

 نيست، مجمل اصالً از داللت خارج است. 

« المر»حروف مقطّعه قرآنيه هم از داللت خارج است، مگر خداوند که فرمود:  -2

ای چيست؟ مراد او این بود که النّاس چيزی از آن بفهمند؟ خير، پس این رمز دیگر بر

فرستد: شود، ریيس یک دولتی یک تلگراف رمزی میهای رمزی که میمگر تلگراف

ها در وضع داللت دارد بر معنایی که مخاطبين الف، ب، ج، یک، سه، چهار، مگر این

ای باشد. حروف مقطّعه قرآنيه هم از مرحله بفهمند؟ خير، مگر یک اشاره خاصّه

مرحله داللت نيستند. اجمال کجا است؟ اجمال احکام و تشابه خارج هستند؛ چون 

جایی است که مراد این باشد که این لفظ داللت کند بر معنای مراد، وليکن داللت آن
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کند. آیا مراد خداوند از این حروف مقطّعه این است که مخاطبين که کل النّاس نمی

ئمّة من آل ها خاص به رسول )ص( و االچيزی بفهمند؟ خير، این« المر»هستند، از 

 رسول است. پس از بعد داللتی در این جهت خارج است. 

ها در یک جهت محکمات هستند، متشابهات هم نيستند. در کدام جهت؟ اما این

دانند. کما اینکه اگر ریيس دولت این یک، دو، مخاطبين این حروف رمزی، رمز را می

هيچ داللتی ندارد، چون پنج، شش را برای همه مردم فرستاد، این برای همه مردم 

داند، داللت دارد. وضع آن نيست. ولی برای آن فرماندار و استانداری که رمز را می

پس حروف مقطّعه قرآنيه به طور رمزی داللت دارد، برای کسانی که مخاطب هستند 

دانند محکم است، متشابه هم نيست و داللت ندارد؛ چون رمز در کار و رمز را می

فهمند. پس یا داللت ها نيست و رمز را نمیسانی که رمز در دست آننيست، برای ک

دارد که مجمل نيست یا اصالً داللت ندارد، باز مجمل نيست. چون مجمل آن است 

که مراد این باشد که این لفظ داللت بر معنایی بکند، ولکن لفظ از داللت قاصر است. 

 این هم خارج است. 

 یَتَرَبَّْصنَ  اْلمُطَلَّقاتُ وَ»عه قرآنيه نيست، مثل همين: و اما آیاتی که از حروف مقطّ  

-گویيد مجمل است، پاسخ این است که اوالً و ثانيًا شما می«. قُرُوءٍ  ثَالثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ

خواهد اوالً: در کل قرآن همين یک آیه است که خداوند می -قبالً هم عرض کردیم

در این آیه هم نتوانسته حرف خود را برساند؟ مراد عدّه مطلّقه را مقرّر کند، خداوند 

خود ضعيف  «لِلنَّاسِ  بَيان »قدر خدا در حجّت بالغه خود و در خود را برساند؟ این

است؟ مطلب ثانی این است که فهم شما مشکل دارد، شما در اصول خود گمان 

از معنای  کردید و این گمان را به دیگران القاء نمودید که استعمال لفظ در اکثر

 في هُوَ  یَوْمٍ كُلَّ »واحد با لحاظ واحد محال است، برای خدا که محال نيست. خدا که 

در هر آنی تکوینًا و تشریعًا نسبت به کل موجودات عالم علی حدٍّ سواء علم  1«شَْأنٍ

تواند حق، قدرت حق، اراده حق، مشيت حق و همه چيز حق است. آن وقت خدا نمی

؟ مراد هم سه طهر است و هم سه «قُرُوءٍ ثَالثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ یَتَرَبَّْصنَ طَلَّقاتُاْلمُ وَ»بگوید: 

بيانی و مختصرگویی قرآن همين است، هم مختصر حيض است. بلکه مقتضای خوش

بگوید و هم زیبا بگوید. مختصر بگوید، یک لفظ بگوید، اما هر دو معنایی که دارد 

 اراده کند. 
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طور است، قرء هم به معنای حيض است و هم به معنای طهر نجا هم هميدر این

است و خدا هر دو را اراده کرده است و لذا طبق این آیه ما بر خالف شيعه و سنّی 

دهيم که سه طهر و سه حيض. و ال سيّما قروء فرمود، اقرء نفرمود. اقرء جمع فتوا می

از سه « قُرُوءٍ  ثَالثَةَ »است، پس  قلّه است، قروء جمع کثره است، جمع کثره از سه باالتر

باالتر است. اگر حيض بگویيد، از سه باالتر حيض است؟ غلط است، اگر طهر بگویيد، 

 اْلمُطَلَّقاتُ  وَ »از سه باالتر طهر است؟ این غلط است. پس غلط اندر غلط است. خير 

شود قرء . سه آنچه گفته مییعنی سه طهر و سه حيض« قُرُوءٍ  ثَالثَةَ بِأَْنفُسِهِنَّ یَتَرَبَّْصنَ

و خداوند این لفظ را که مجمل نيست، دارای دو معنا است، دارای دو مصداق است، 

در هر دو مصداق استعمال گردیده است و دليل قطعی این است که حتی اگر شخص 

تر باشد، مطلب نباید از لفظ عادی بخواهد مطلبی را بگوید، لفظ نباید از مطلب وسيع

طور است، تا شد، لفظ باید غالب معنا و مراد باشد. در فصاحت عادی اینتر باوسيع

های رفيع فصاحت است که قرآن شریف است. چه رسد در فصاحتی که باالترین قلّه

شود، چنانچه در بحث فقهی امروز مطالبی جا عوض میو محور فقه اصالً در این

 کنيم. خواهيم داشت که مقدمه مطالبی است که بحث می

پس تقسيم ثنائی است؛ یعنی یا آیات محکمات است و یا آیات متشابهات است. 

، یکی همين آیه. جا سه آیه در قرآن داریماین 1،«التقسيم آیة بين وفيقالتّ كيف»سوم: 

 أُخَرُ  وَ اْلكِتابِ أُمُّ  هُنَّ  مُحْكَماتٌ  آیاتٌ  مِْنهُ »که « التقسيم آیة بين وفيقالتّ كيف»

همه  2«آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتاب » :محكم هكلّ القرآن أنّ على تدل ثانية و»«. مُتَشابِهاتٌ 

همه « آیاتُهُ أُحْكِمَْت»فقط آیات محکمات آن، خير، « أُحْكِمَْت»توان گفت: آیات؟ نمی

 قرآن محکم است. 

 شود حل کرد؟با برگشت متشابه به محکم، نمی -

 برگشت بشود.  ، نه اینکه«أُحْكِمَتْ »خير، از همان اول  -

 ]سؤال[ -

 آن بحث دیگری است. فرق بين محکم و متشابه. -

 نسبت به کسانی که مخاطب اصلی هستند. « أُحْكِمَْت» -

 «.أُحْكِمَْت»خير، نسبت به همه  -
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 تمام آن محکم نيست.  -

کنم مطالعه شود، من تقاضا میکند. باید ببينيم چه میفرق می« أُحْكِمَْت»معنی  -

يد که هم من بيشتر وارد بشوم و هم برادران بيشتر وارد بشوند. آیه دوم: بفرمای

احکام در مقابل تشابه نيست، در مقابل تفصيل « فُصِّلَْت ثُمَّ آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتاب »

شود گوید و عجيب و غریب این است که آیاتی که احيانًا گمان میاست. خود آیه می

بينيد چنين اختالفی ندارد. درست مطالعه کنيد، می بر خالف آیات دیگر است، وقتی

اول عرض کنم که ما یک احکام داریم که در مقابل تفصيل است و یک احکام داریم 

که فقط در مقابل تشابه است. محکم؛ مفصّل، محکم؛ متشابه. سوم: متشابهی داریم 

ه نه مقابل ای ککه نه در مقابل مفصّل است و در مقابل محکم است. آیات متشابهه

 هكلّ هنّأ على تدلّ ثالثة و»آن محکمات است و نه مقابل آن مفصّالت است، آیه سوم. 

تمام آن، این تشابه، نه در مقابل  1«مُتَشابِهًا كِتابًا اْلحَدِیثِ أَحْسَنَ  لَنَزَّ اللَّهُ»: متشابه

 متشابه احکام است، تمامًا متشابه است، نه این تشابه در مقابل تفصيل است، تمامًا

 یَْخشَوْنَ الَّذینَ جُلُودُ مِْنهُ تَْقشَعِرُّ  مَثانِيَ مُتَشابِهًا كِتابًا اْلحَدیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ»است. 

 الی آخر. « اللَّهِ ذِْكرِ إِلى قُلُوبُهُمْ وَ  جُلُودُهُمْ تَلينُ ثُمَّ رَبَّهُمْ

 ]سؤال[ -

 لَوَجَدُوا اللَّهِ غَيْرِ عِْندِ  مِنْ  كانَ  لَوْ وَ »گوید: در مقابل آن اختالفی نيست که می -

 2«.كَثيرًا اْختاِلفًا فيهِ

این یک مورد است، پنج، شش تشابه است که عرض خواهيم کرد. آن کسانی که  -

گوید گویند این آیه که قرآن را به محکم و متشابه تقسيم کرده است، آیه دیگر میمی

کنيم شما به همه متشابه است. ما سؤال میگوید همه محکم است، آیه دیگر می

زنيد یا به عنوان استبصار؟ به عنوان اعتراض در صورتی عنوان اعتراض حرف می

توانيد حرف بزنيد که این آیات را فهميده باشيد، کسی که این آیات را فهميده می

افر خواهد بر خدا اعتراض کند؟ حتی اگر کتواند اعتراض کند. مثالً میباشد، نمی

باشد یا به عنوان استبصار است، بسم اهلل، به عنوان استبصار به یک یک آیات توجه 

 بينيم اصالً هيچ اختالفی با هم ندارند، چطور؟ کنيم، میمی
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در واقع احکام است، اصالً تشابه نيست. « فُصِّلَْت ثُمَّ آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتاب »در آیه 

صّل است، در یک مرحله محکم و در مرحله همه آیات محکم است و همه آیات مف

جا کاری به تشابه ندارد، مثل حروف مقطّعه قرآنی که از دیگر مفصّل است. این

داللت خارج است، اصالً دال نيست. نسبت به کسانی که مخاطب نيستند و اهل سرّ 

جا هم دانند، اصالً از داللت خارج است. اینخاص نيستند و رموز تلگرافی را نمی

کل آیات؛ هم متشابهات، هم محکمات « آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتاب  »طور است، همين

این دو آیه با هم « فُصِّلَْت»، هم متشابهات و هم محکمات «فُصِّلَْت ثُمَّ«. »أُحْكِمَْت»

 أُخَرُ  وَ  اْلكِتابِ  أُمُّ  هُنَّ  مُحْكَماتٌ آیاتٌ مِْنهُ »فرماید: اختالف ندارند. آیه تقسيم می

کنيم، به معنی اصلی. اما این آیه دوم که شما بسم اهلل، ما آن را معنی می« شابِهاتٌ مُتَ

، اگر «تَشَابَهَْت ثُمَّ»، نفرمود: «فُصِّلَْت ثُمَّ  آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتاب  »دهيد، معارض قرار می

 ثُمَّ  آیاتُهُ أُحْكِمَْت»شود. که غلط اندر غلط می« تَشَابَهَْت أُحْكِمَْت ثُمَّ»فرمود: می

 ؟ «أُحْكِمَْت»، کجا «فُصِّلَْت

در ليله قدر. « فی قلب النّبیّ األقدس )ص( آیاتُهُ أُحْكِمَْت» -1احکام مراتبی دارد: 

مگر قرآن شریف به طور مختصر و خيلی رمزی، در ليله قدر اولی که پنجاه شب بعد 

محکم و فشرده، در از مبعث است، بر قلب پيغمبر اکرم نازل نشد؟ لفظ هم نداشت، 

داند. پيغمبر آن مجمل را فشرده جای شبهه نيست، حتی پيغمبر تفاصيل آن را نمی

که خداوند از کل قرآن بر قلب مبارک او در ليله قدر نازل کرد، تفاصيل را نه لفظًا 

دانست؛ به دليل دو آیه قرآن، یکی در سوره قيامت، یکی در دانست و نه معنًا میمی

زبان  1«قُرْآنَهُ  وَ  جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ * بِهِ لِتَعْجَلَ لِسانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ ال»ه قيامت: سوره طه. آی

خواهد قبل از خواند. میآورد، آیات را میخود را حرکت نده. جبرئيل که آیات را می

خواست شروع کند آیات را گفتن. حق هم داشت، جبرئيل آیات را بخواند، پيغمبر می

برای اینکه این مطلب هنوز بر پيغمبر وارد نشده که الفاظ تفصيلی قرآن و الفاظ چرا؟ 

قرآن باید بعدًا بياید، خير، همان محکمی که بر پيغمبر نازل شده است، حق دارد با 

 إِنَّمَا»گونه است. چطور در سنت معنای الفاظ خودش بگوید، کما اینکه در سنت این

گوید، با لفظ شود و خود پيغمبر لفظ را میبر قلب پيغمبر نازل می 2«بِالنِّيَّاتِ اْلأَعْمَالُ

کرد. مثل قضيه موسی چنين حساب میاینجا هم گوید. اینرسالتی این معنا را می
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چرا عجله کردی؟  2«مُوسى یا قَوْمِكَ عَنْ أَعْجَلَكَ ما وَ» 1،«لِتَرْضى رَبِّ إِلَيْكَ عَجِْلتُ»

خواهم هر چه من عاشق هستم، من محب هستم، می« لِتَرْضى رَبِّ إِلَيْكَ عَجِْلتُ»

 زودتر بيایم، دیگران چه اهميتی دارند؟

دهد، در دهان خود جا هم پيغمبر بزرگوار زبان خود را حرکت میدر این

خواهد بياورد، پيغمبر در بعد معرفتی احق است، گرداند که آیاتی که جبرئيل میمی

يل نازل نشده است، قبالً به قلب خود پيغمبر نازل شده است، قبالً که به قلب جبرئ

 لِسانَكَ  بِهِ تُحَرِّكْ ال»داد که الفاظی را بگوید. پيغمبر احق است، به خود اجازه می

«. بَيانَهُ لَيْناعَ إِنَّ ثُمَّ *  قُرْآنَهُ فَاتَّبِعْ  قَرَْأناهُ  فَإِذا*  قُرْآنَهُ وَ جَمْعَهُ عَلَيْنا إِنَّ»نه، « بِهِ لِتَعْجَلَ

این  -2تفصيل آن محکمی که بر قلب تو نازل شد.  -1چند مطلب دیگر مانده است: 

 اتُ اْلآیَ»باید بيان هم بشود.  -3تفصيل هم باید با لفظ الهی باشد، نه لفظ شما. 

چنين از نظر سنت؛ سنتی که بر پيغمبر در بعد خود قرآن و هم« عْضًابَ  اهَعْضُبَ رُسِّفَیُ

 دهد، پس هنوز باقی مانده است. شود، تأویل آیات را توضيح میوار نازل میبزرگ

همه آیات، تمام این آیات قرآن بدون لفظ، بدون تکرار و « آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتاب »

 فُصِّلَتْ  ثُمَّ»بدون این تفاصيل در شب قدر بر قلب نازنين پيغمبر بزرگوار نازل شد. 

حکمت و خبرویت حق سبحانه و تعالی در اینکه هدایت « خَبيرٍ حَكيمٍ لَدُنْ مِنْ

« لِلنَّاسِ هُدىً»است، مقتضی است که از قلب خاصّ پيغمبر بيرون بياید و « لِلنَّاسِ»

طور که خداوند آیات شد. همانماند و فقط پيغمبر هدایت میجا میبشود و الّا همان

در علم خداوند این قرآن علیّ  3«حَكيم   لَعَلِيٌّ نالَدَیْ اْلكِتابِ أُمِّ في إِنَّهُ» را احکام کرد

 دانست، حتی پيغمبر. هيچ کس نمی« اْلأَوْهَامُ تَنَالُهُ لَاعَلِیٌّ »حکيم بود. 

توانست چيزی بفهمد، حتی حکيم بود، طوری فشرده بود که هيچ کس نمی

، «اْلقَدْرِ  لَيْلَةِ  في ناهُ أَْنزَْل إِنَّا»اجمال آن را. بعد که بر قلب رسول اهلل )ص( نازل شد، 

این محکم  4«حَكيمٍ  أَمْرٍ كُلُّ یُْفرَقُ فيها*  مُْنذِرینَ  كُنَّا إِنَّا مُبارَكَةٍ لَيْلَةٍ  في أَْنزَْلناهُ إِنَّا»

مرحله دوم است. مرحله اول محکم بودن در علم خداوند قبل از نزول است، مرحله 

محکم، در مرحله سوم خداوند این محکم دوم بر قلب رسول نزول کرد، مرحله دوم 
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ها را به الفاظ مفصّالت و معانی مفصّالت به چهره این آیاتی که در خدمت آن

برای قلب رسول است؛ چون در علم « آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتاب  »هستيم، نازل کرد. پس 

 إاِلَّ  تَعْبُدُوا أاَلَّ * خَبيرٍ حَكيمٍ لَدُنْ مِنْ فُصِّلَْت ثُمَّ»معنایی ندارد. « أُحْكِمَْت»خداوند که 

 الی آخر. پس این چه ربطی به محکم و متشابه دارد؟ « اللَّهَ

 الَّذینَ  جُلُودُ مِْنهُ تَْقشَعِرُّ مَثانِيَ  مُتَشابِهًا كِتابًا اْلحَدیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ  اللَّهُ»آیه دوم: 

 یعني هاكلّ اآلیات إحكام»نوشتم:  چنين 22من در صفحه  1«تَلينُ ثُمَّ رَبَّهُمْ یَْخشَوْنَ

هم داللت آن و هم مدلول آن  2«مدلوالً  و داللةً  فيها قةالمعمّ ةانيّ الربّ ةالعاليّ  الحكمة

 و الحةالصّ الواقعية و ةالعقليّ و الفطرة مع توفيقًا و»کامالً فشرده و مختصر است. 

 فيها مدخل فال یمانيةاإل و اإلنسانية الحياة متطلبات كلّ على قًامحلّ لها تطبيقًا

یک احکام کلی است، به هيچ عنوان «. مراحله كلّ في للقرآن إحكامٍ  هذا و لباطلٍ 

کند، نه تفصيل دارد، نه تشابه دارد، این را قبالً نگفته بودم. احکامی است تغيير نمی

که مقابل ندارد، نه تفصيل دارد، نه تشابه دارد، نه اجمال دارد، هيچ چيز، کامالً 

شود. در داللت قصور ندارد، از کم است، از نظر داللت هيچ خللی به آن وارد نمیمح

خواند، نظر مدلول هم بسيار قوی است، مدلول با تمام موازین حقيقيه صد درصد می

خواند. پس مرحله اولی در داللت محکم خودش است. مدلول با سایر مداليل می

در داللت ندارد، بلکه در باالترین قلّه  هيچ انحرافی که 3«عِوَجٍ  ذي غَيْرَ»است. 

 بيانی از نظر عبارت است. این از نظر داللت.فصاحت و بالغت و روشن

بيانی است، مدلول هم طور که داللت در باالترین قلّه روشناز نظر مدلول، همان

های سایر آیات به ای با مدلولدر باالترین قلّه مصلحت ربانی است. مدلول هر آیه

در هم فشرده است و به قدری هماهنگ است که هيچ تنازل، تضاد و اختالف  قدری

و نقصانی ندارد. سوم: این مداليل به قدری محکم است که صد درصد با فطرت 

سالمه انسان سازگار است و مخالف فطرت نيست. چهارم: به قدری قوی است که با 

ارد. عقلی که بر محور ها ندعقل سالم موافق است و هيچ اختالفی با عقل انسان

فطرت است. پنجم: به قدری محکم و فشرده است که هيچ ایرادی به آن وارد 

 ها و کلمات در جای خودش است. امکان ندارد تغيير کند، همه نقطهشود، نمی
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از نظر معانی و از نظر مرادات که با تمام مصالح واقعيه مکلفين إلی یوم القيامة 

 عَرَبِيًّا قُرْآنًا أَْنزَْلناهُ إِنَّا»ی ندارد. کما اینکه در بعضی آیات کجا کجطبق دارد، در هيچ

ما قرآن را عربی قرار دادیم، عربی یعنی چه؟ لفظ عربی؟ خير، یعنی  1«تَعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ 

واضح است. مشکل و ایرادی ندارد. این قرآن نه در داللت، نه در مدلول، نه در 

قل، نه با واقع، نه خود آیات با یکدیگر، اصالً مشکل و موافقت با فطرت، نه با ع

فکر کنيم و به « تأمّل»ایرادی ندارد، یک جایی که متوجه نشویم و چندین ساعت در 

شود خود آقا اشتباه کرده، چنين نيست. هر چه جلوتر برویم، جایی نرسيم. معلوم می

توانيم بدهيم، بهتر می فهميم و ما هر مقدار استعداد و تفکّر به خرجتر میدرست

 بفهميم. 

، با همه چيز تشابه دارد. «مُتَشابِهًا كِتابًا اْلحَدیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ»تشابه چيست؟ 

الفاظ آیات با هم همانند است، مثل کوه و درّه نيست. شخصی تفسير نوشته، مثل 

جا از فالنی نقل اینکوه و درّه است، منتها نقل کرده و نگفته از چه کسی نقل کردم. 

جا از شخص دیگری نقل کرده، عبارت او کرده، عبارت او اشتباهات زیادی دارد، آن

طور کوه و درّه، این متشابه نيست. گاهی الفاظ هم متشابه خيلی عالی است. همين

 الَّذي رَبِّكَ  بِاسْمِ اْقرَْأ»است، یعنی آن آیه اوّلی که بر رسول اهلل )ص( نازل شده، 

با آخرین آیه، با آیه وسطی، با آیات در جنگ، آیات در صلح، آیات در مکّه،  2«قَخَلَ

طالب، آیات در کتک خوردن، آیات در ریاست حکومت اسالم، آیات در شعب ابی

های کسی قاعده همين است. حرف«. مُتَشابِهًا»همه از نظر لفظی یکسان است، 

حاالت گوناگون دارد، حالت دنو  متشابه نيست که حاالت گوناگون دارد، اگر کسی

طور کند، همينهای او تغيير میدارد، حالت علو دارد، عصبانيت و راحتی دارد، حرف

خواهد باشد، هم هست. خود شما یا هر کسی، هر عالمی از علماء بزرگ، هر کسی می

حتی معصوم به حساب خود، نه به حساب قرآن. آیا امير المؤمنين هميشه یکسان 

گویيم از نظر الفاظ، گاهی اوقات عصبانی بود، بعضی اوقات کرد؟ نمییصحبت م

 نبود. 

سنخ است، در تمام ابعاد، بحث کنيد همه با هم یکولکن آیاتی که مالحظه می

های اعجاز را در سوره بقره مطالعه کنيد. در تمام حاالت گوناگون رسول اهلل، زمينه
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االترین مرحله که رئيس دولت اسالم در متضاد و متناقض، حاالت مختلف، چه در ب

جایی که او را حبس کردند، او را کتک کردند، عبارات متشابه مدینه شد، چه در آن

شود که الهی است، بشری نيست، خلقی نيست، خلق متغيّر است. است. معلوم می

خواهد حرف بزند، دچار خلق در تعابير لفظی متغيّر است، بعضی اوقات انسان که می

شود؛ چون عصبانی است. انسانی که بسيار فصيح است و بسيار بليغ است، کنت میل

افتد. گاهی اوقات خيلی در بعضی مواقع که عصبانی و ناراحت است، به لکنت می

 زند، گاهی اوقات متوسط است. زیبا حرف می

این طبع غير اهلل است، غير خداوند هر شخصی و هر شخصيتی و هر مقامی باشد، 

ت دارد، تغيّرات دارد، فراز و نشيب دارد، پس سخنان و مطالب او که اتّصال به حاال

وحی ندارد و بر محور وحی نيست، از نظر خلقی فراز و نشيب دارد، اوج دارد، 

 كِتابًا اْلحَدیثِ أَحْسَنَ  نَزَّلَ  اللَّهُ»حضيض دارد، موج دارد. قرآن چنين نيست، 

های احسن مطلق است، حتی احسن از کل حدیث« اْلحَدیثِ  أَحْسَنَ»، «مُتَشابِهًا

هایی خداوند. تورات حدیث خدا است، انجيل حدیث خدا است، کتب انبياء دیگر، آن

است. خداوند « اْلحَدیثِ  أَحْسَنَ »که کالم خدا است، حدیث خدا است. ولی این 

رده بهترین گفتار خود را هم در لفظ، هم در معنا، هم در بقاء در قرآن شریف آو

 است، کلمات دیگر او هم درست است، ولی در مقطع خاصّی از زمان است. 

زبور چنين، تورات در مقطع خاصّ زمانی حاکميت شرعی دارد، انجيل هم

چنين و غيره. ولی قرآن چنين نيست؛ قرآن مقطع زمانی ندارد. بلکه از مقطع اول هم

د، منتها نزول آن در آخرین زمان تکليف الی آخر زمان تکليف این قرآن حاکميت دار

سنخ است، از نظر دالالت مرحله است. پس متشابه است، از نظر الفاظ با هم هم

سنخ است. در درون داللت سنخ است، در درون همها همسنخ است، از نظر مدلولهم

سنخ سنخ است، با عقل همسنخ است، در درون موافقت با فطرت همو مدلول هم

چندین « تأمّل»طور نيست که مثل نخ است. هر چه فکر کنيد، اینساست، با فکر هم

ساعت فکر کردید و بعد فهميدید آخوند اشتباه کرده است. خير، خدا که اشتباه 

با خارج و  1«عُوَّضَتَیَکلمَا کَرَّرتَهُ »کند، هر چه جلو بروید و درست جلو بروید نمی

همه آیات تشابه دارد. این تشابه  سنخ است، پس تشابه دارد،های خارجی همواقعيت

 در مقابل اختالف است. 
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 ای بر آیه دیگر مفضّل نيست؟آیه -

خير، از نظر لفظی و معنوی همه با هم تشابه دارند. مثالً اعضای خود انسان در  -

عالم تکوین، در یک بعد که بعد خلقتی است، بر حسب مصلحت ربانی، چشم با 

اگر روده چشم بود، امکان نداشت. اگر چشم هم روده  روده تشابه دارد؛ برای اینکه

باشد، امکان نداشت. ولی اگر به صورت جمعی در نظر بگيرید، تشابه دارد. حال 

گرچه اگر کسی در آیات قرآن چنين گمانی بکند که فالن آیه افضل از فالن آیه 

 وَ » مثالً در آید، ولکن خير، خداوند در تمام آیات،است، در مذاق ما چنين به نظر می

 مُوسى قالَ إِْذ»طور که در شد گفت، همينبهتر از نمی« ماءَكِ ابْلَعي أَرْضُ یا قيلَ

شد گفت؟ نه، حال می« مُوسى قالَ إِذْ »شد گفت. یعنی بهتر از بهتر از این نمی 1«لِقَوْمِهِ

ی بر اگر این دو را با هم بسنجيد، اینکه از نظر معنوی و از نظر خارجی، این علوّ 

 دیگری دارد، مطلب دیگری است. 

کند با آیاتی که کند با آیاتی که از رسول صحبت میآیاتی که از اهلل صحبت می

کند، از نظر معنا یکی است؟ خير، ولی از نظر مصلحتی از حيض صحبت می

طور است. پس تشابه دارد. این آیات کالً با هم تشابه دارند، یعنی اختالف همين

 اللَّهِ غَيْرِ  عِْندِ  مِنْ كانَ لَوْ وَ اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ»ن آیه مناسبی است: ندارند. ای

خواهد بگوید ممکن است قليل باشد، ، نمی«قَليالً »نه  2«كَثيرًا اْختاِلفًا فيهِ لَوَجَدُوا

خير. اصوالً هر چه از غير عند اهلل است، یعنی به علم مطلق ارتباط خاص ندارد، 

تباط تنگانگ ندارد، این اختالف دارد و این اختالف قليل نيست، بلکه کثير است. ار

 اختالف درونی، اختالف بيرونی، اختالف با مشابه، اختالف با غير. 

 الرِّبَوا تَْأكُلُوا ال»این مثل « كَثيرًا اْختِالفًا فيهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ  غَيْرِ عِْندِ مِنْ  كانَ  لَوْ  وَ»

خواهد بگوید: اگر کمتر بخورید عيبی ندارد، این یک است، نمی 3«مُضاعَفَةً أَْضعافًا

یعنی ظالم است،  4«لِْلعَبيدِ بِظاَلَّمٍ  لَيْسَ اللَّهَ  أَنَّ»گوید: جا میمقطع خاصّی است. این

گفتند خداوند انسان را مجبور به کردند، میها گمان میظلّام نيست؟ خير، آنچه این

دهد. این دو ظلم است، این ظلّاميت است. در این مقطع عد عذاب میکند و بگناه می
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 النَّاسَ  لكِنَّ  وَ شَيْئًا النَّاسَ یَْظلِمُ ال اللَّهَ إِنَّ»خواهد بگوید ظلم. کند، نمینقل می

 و یا آیات دیگر.  1«یَْظلِمُونَ أَْنفُسَهُمْ 

اگر انسان از راه صحيح در قرآن تدبّر « اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فاَل أَ»فرماید: جا میدر این

کند، اختالف اصالً معنی ندارد، باید بگردید و اختالف پيدا نکنيد. هر چه ]غير از 

 غَيْرِ  عِْندِ مِنْ كانَ لَوْ وَ اْلقُرْآنَ یَتَدَبَّرُونَ فَال أَ »توانيد اختالف کنيد. قرآن[ را بگردید، می

باشد، از عند خود پيغمبر منهای وحی باشد، خود تواند هر کسی این غير، می« اللَّهِ

شود اختالف نداشته باشد؟ طبع او اختالف است، پيغمبر قبل از وحی، مگر می

 فيهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَيْرِ عِْندِ مِنْ كانَ لَوْ وَ»اختالف احوال و اختالف حاالت است. 

ست، تباین نيست، کم و زیاد نيست، ، تضاد ني«مُتَشابِهًا كِتابًا»پس « كَثيرًا اْختِالفًا

تناقض نيست، باال و پایين نيست. از نظر عبارت، از نظر تعبير، از نظر فصاحت، از نظر 

ها است. بالغت، از نظر لغت، از نظر موسيقی تعبير، موسيقی قرآن غير از کل موسيقی

د که وزنی که در آیات قرآن است، در هيچ جای دیگری وجود ندارد. هر کاری بکنن

این وزن را درست کنند، مگر عين خود آن را بياورند، مگر عين خود آن و الّا این 

وزنی که همه چيز قرآن منقطع النّظير است، در فصاحت، در بالغت، در ترتيب لغت، 

جا بودن کلمات، جاهای مخصوصی که دارد، در موسيقی تعبير، در وزن بهدر جا

 جاءَتِ  فَإِذا» دهد که جای سختی استنشان میتعبير. اصالً گاهی اوقات خود لفظ 

 اْلقارِعَةُ  مَا*  اْلقارِعَةُ »چنين، و همين« یَومَئِذٍ کَذا»این موسيقی تعبير است.  2«الصَّاخَّة

 اصالً از خود لفظ مشخّص است. « اْلقارِعَةُ  مَا أَدْراكَ ما وَ * 

 یعني فقد «مُتَشابِهًا ابًاكِت» اما و»خوانم: در مورد این تشابه من از روی کتاب می

خواهد بگوید احکام نيست، احکام است، تشابه نمی 3«اإلحكام هذا یقابل ال تشابهًا

هم هست. مثالً این شخص مفسّر است، فقيه هم هست. اگر گفتند مفسّر است، یعنی 

فقيه نيست؟ با یکدیگر مشکلی ندارند. در بعدی احکام است و در کل ابعاد تشابه 

و تشابه  شوددر کل ابعاد احکام است و هيچ خللی به آن وارد نمی اینکهاست. یا 

 فهو اإلحكام هذا یقابل ال تشابهًا یعني فقد «مُتَشابِهًا كِتابًا» امّأ و»است در کل ابعاد. 

که در ليله قدر نازل شد، با آن« القدر ليلة ازلالنّ  المحكم من للمعنيّ هاكلّ آیاته تشابه
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، یعنی چنين نيست که خدا غير از آنچه «آیاتُهُ أُحْكِمَْت كِتاب »ابه است، متش« فُصِّلَْت»

در ليله قدر بر قلب پيغمبر نازل کرد، تفصيل داده است، خير، همان است، متشابه 

که عند طور که قرآن نازله در ليله قدر تشابه دارد با آناست، با آن تشابه دارد. همان

قدر نازل شد، همه با که در ليله فصّل تشابه دارد با آنچنين این قرآن ماهلل بود، هم

 هم تشابه دارند؛ منتها بر یکدیگر ترتّب دارند. 

 از حاالت هم در مواردی تشابه دارند.  -

 حاالت؟ خدا که حالت ندارد. -

 گوید، مثل غضب و...خود قرآن می -

، اگر برای آلود نيست، غير غضب برای اینکه کالم برای خدا استغضب، غضب -

 پيغمبر بود، امکان داشت. 

 در قرآن هم تعابير شدید اللّحن وجود دارد.  -

 بله، ولی غضب نيست.  -

 یعنی خود تعبير هم باال و پایين دارد.  -

جایی تجاوز از حق ندارد و  متوجه هستم. هيچ جایی مبالغه ندارد، در هيچ -

 1،«فيها اْخسَؤُا قالَ»بگوید:  جایی که بایدهيچ جایی از حق کم نکرده است. آن

گوید: می« تَجْري جَنَّاتٌ »جا هم که باید بگوید: ، آن«فيها اْخسَؤُا قالَ »گوید: می

اشتباه است، اگر به « تَجْري جَنَّاتٌ»، بگوید: «اْخسَؤُا قالَ»، اگر به جای «تَجْري جَنَّاتٌ»

حق بشود، باال برود یا عکس بگوید، اشتباه است. اختالف حاالتی که موجب اختالف 

 پایين بياید، با باطل مخلوط شود یا مبالغه شود.

 این اختالف که در عصمت معصوم نيست؟  -

 به حساب وحی است. -

 طور است. عصمت بشری هم همين -

 2«رَبِّهِ بُرْهانَ  رَأى أَنْ  ال لَوْ  بِها هَمَّ  وَ  بِهِ  هَمَّْت لَقَدْ وَ»عصمت بشری کوتاه است.  -

شد؟ تا به حال که بود، پس عصمت بشری هم کافی این عصمت نبود، چه می اگر

 ال تشابهًا یعني فقد «مُتَشابِهًا كِتابًا» امّأ و»نيست، محدود است. یعنی ناپخته است. 

 و رالقد ليلة ازلالنّ  المحكم من للمعنيّ هاكلّ آیاته تشابه فهو اإلحكام هذا یقابل
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این دو « البالغة و الفصاحة قمم ألعلى عبيرالتّ ةقوام في البعض بعض مع تشابهها

 بعضه ینطق و بعضًا بعضه ریفسّ حيث البعض بعض مع بتالئمها تشابهها و»مورد 

در هيچ کتابی چنين نيست، تناقضات وجود دارد، ولو بر حسب اختالف « بعض على

 مراتب علمی. 

 اللّه عند من ناتٍ بيّ  آیاتٍ وحيها على دليلالتّ  في بعضٍ  مع تشابهها هو رابع و»

کنند خدایی تمام آیات به یکدیگر شبيه هستند، برای اینکه داللت می« الحكيم العزیز

است. یک آیه در قرآن وجود ندارد که داللت نکند خدایی نيست و لذا جمالت قرآن، 

ها نشانه است ها است. یعنی تمام اینجمالت نيست، آیات است، آیات به معنی نشانه

خود  1«عَلَيْهِمْ  یُْتلى اْلكِتابَ عَلَيْكَ أَْنزَْلنا أَنَّا یَْكفِهِمْ لَمْ  وَ أَ »ها خدایی است. ه اینبر اینک

 این کتاب مثل عصای موسی، مثل معجزه عيسی و باالتر، داللت بر ربانيت دارد. 

 اللّه عند من ناتٍ بيّ  آیاتّ وحيها على دليلالتّ  في بعضٍ  مع تشابهها هو رابع و»

 و العقلية و» مقتضای فطرت 2«الفطرة قضية مع فيه تتشابه خامس و الحكيم زیزالع

 و» غير تورات و انجيل است که مقطعی بودند.« الزمن مدار على الحةالصّ  الواقعية

 إتقان و ظمالنّ جزالة في واحدٍ نسقٍ ذا اللّه عند من كونها قضية هو تشابهٍ كلّ كذلك

 اللَّهِ  غَيْرِ  عِْندِ  مِنْ  كانَ  لَوْ وَ »: المستقيم راطالصّ لىإ الهدایة حقول كلّ  في األسلوب

 القرآن على قانیحلّ تشابهًا و إحكامًا نّ أ رتقرّ تلك و فهذه «كَثِيرًا اْختِالفًا فِيهِ  لَوَجَدُوا

این قرآن که تمامًا محکم است، بر حسب آیه تقسيم، قسمی محکم و قسمی « هكلّ

مًا متشابه است، بر حسب آیه تقسيم، این کل آیات متشابه است. این قرآنی که تما

متشابهات، قسمی محکم است و قسمی متشابه است. ولی مراد از آن تشابه، غير از 

این تشابه است. یکی تشابه در مقابل احکام است، یکی تشابه در مقابل احکام 

 نيست، خودش متشابه است. 

تشابه در مقابل احکام است، بحث این است که ما تشابه داریم، گاه پس خالصه 

گوید. گاه خير، تشابه مقابل ندارد، تمامًا متشابه است. احکام هم گاه آیه این را می

گوید، گاه احکام در مقابل تشابه نيست، در مقابل تشابه است، کما اینکه این آیه می

ضُهُ  بَعْیُفَسِّرُ»گوید. پس این سه آیه مقابل تفصيل است. کما اینکه آیه سوره هود می

 است و هيچ تنازعی با یکدیگر ندارند. « ضًابَعْ
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این دو آن آیه را « هكلّ القرآن على قانیحلّ  تشابهًا و إحكامًا نّ أ رتقرّ تلك و فهذه»

« متشابهٍ و محكمٍ إلى المتشابه الكتاب تفصيل متقسّ قسيمالتّ آیة و» کندمعنا می

 حيث المدلول إحكام منها و فيهما عنىیُ ام غير منهما عنایةٍ»متشابه، محکم و متشابه 

 یعنى ما مع فظاللّ تشابه و المعنى لعلوّ الداللة وضوح على تشابهه ثمّ لبساطته ضحیتّ

فردا این بحث را خواهيم « المعنى لعلوّ ماإنّ اللةالدّ في قصورًا ال المعنى ذلك غير منه

د؟ متشابه چيست؟ البتّه داشت، روی آن فکر کنيد که اصالً چرا متشابه در قرآن آم

اول باید محکم و متشابه را بفهميم که بحث خواهيم کرد. چرا در قرآن متشابه آمد؟ 

کنند، چرا آمد؟ دوم: این متشابهی که مزالّ اقدام است و گمراهان از آن استفاده می

ای را نياورد که هيچ کس در آن اختالف نکند؟ چرا قرآن آن تفصيالت زیاد روزنامه

ها آورد که هيچ کس در آن اختالف نکند، اینای را میالت زیاد روزنامهتفصي

 فردا عنوان خواهد شد.مباحثی است که 

نَاا لِمَاا عَظِايمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُارْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُعَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْ نَاضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


