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«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی
آلِهِ الطَّاهِرِینَ».
بحث پنجم در آیه تقسيم« :كيف جمع فيهاا باين «هانّ» ضامير الجماع و باين «أمّ
الكتاب» مفردةً فجعل الواحد صفة للجمع و هذا فتٌّ في عضاد البالغاة و ثلامّ جانا
الفصاحة» 1،ثلم به معنی شکستن و قطع کردن است« .هُوَ الَّاذ أَنْاََ َ عَلَيْا َ الْكِتاابَ
مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» 2،نفرمود« :هُنَّ أُمُّهَاتَ الْكِتاابِ»،
فرمود« :هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» .پاسخ این است که اوالً چارا فرماود «هُانَّ»؟
«هُنَّ» ضمير جمع مؤنّت برای ذویالعقو است ،نه برای غيار ذویالعقاو  .بارای غيار
العقو باید «هی» گفته شود ،نه «هُنَّ»« .هم» بارای جماع ماذکّر ذویالعقاو اسات و
«هُنَّ» جمع مؤنث ذویالعقو است .ما این جمله را در تفساير ذکار نکاردیم کاه چارا
«هنّ» که ضمير جمع مؤنث ذویالعقو است ،آورده شده است؟ علّات ایان اسات کاه
آیات مقدسات قرآن محور عقل است ،مستمسک عقل است ،تقویتکننده عقل اسات
و بهترین کالم عاقالنه حکيمانه عالمانه از خالق عقال اسات ،بناابراین قاعاده هماين
«هنّ» است.
کما اینکه در سوره مبارکه یس میفرماید« :وَ كُلٌّ في فَلَ ٍ یَساْ بَحُونَ»« 3،یَساْ بَحْنَ»
نيست ،این «یَسْبَحُونَ» ضامير جماع ماذکّر عاقال اسات ،باه ارر و قمار و شامس کاه
مذکور هستند و سایر کرات کل عالم که در سير و حرکت هستند ،میفرمایاد« :وَ كُالٌّ
في فَلَ ٍ یَسْبَحُونَ»« ،یَسْبَحْنَ» نيست ،چرا؟ برای اینکه این زمين و خورشيد و ماه کاه
گردنده هستند ،گشتن آنها گشتن عاقالنه و عاقلتر از عاقالنه است .هر رانندهای هار
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قدر هم استاد باشد ،هواپيما ،زمينپيما ،دریاپيماا یاا بادون وسايله ،راهپيماا ،هار قادر
عاقل باشد ،احيانًا یک برخاوردی دارد چاون عقال مطلاق نيسات .اماا ایان زماين و
خورشيد و ماه به اراده حتميه صد درصد عالمانه و حکيمانه رب العالمين در گردش
هستند و هرگَ برخورد ندارند چون راننده و گرداننده آنها خالق عقل اسات و فاو
کل عقو است و لذا اینجا ضمير جمع ذویالعقاو اسات و میفرمایاد« :وَ كُالٌّ فاي
فَلَ ٍ یَسْبَحُونَ» .این نکته او بود.
نکته دوم« :هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ» ،چرا نفرمود «هُنَّ أُمُّهَاتَ الْكِتابِ»؟ پاسخ :بارای اینکاه
اگار میفرماود« :هُانَّ أُمُّهَااتَ الْكِتاابِ» یعنای هار یاک از آیاات محکماات بارای کال
متشابهات ام هستند و این غلط است .اینطور نيست که هر آیهای از آیات محکمه به
مفردهها به تنهایی ام باشد ،برای کل کتاب مرجع و محور باشد ،مفسّر و مبايّن باشاد.
این کل کتاب ،چه آیات متشابهات کتاب باشد و چاه آیاات محکماات کتااب باشاد.
بنابراین «هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ» «هُنَّ أُمُّهَاتَ الْكِتابِ» نيست ،در «هُنَّ أُمُّهَاتَ الْكِتابِ» اشکا
داشت ،ولکن «هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ» اشکا ندارد.
«کلّ واحدةٍ من اآلیات المحکمات القرآنيّة أمٌّ لقسمٍ من المتشاابهات و کالّ قسامٍ
من المتشابهات لها امٌّ واحدةٌ أو أکثر من أمّهات الکتاب و ليست هنا خلاطٌ و خربطاةٌ
بين األمّهات و األوالد ،لکلّ أمٍّ أوالد و لکلّ أوالدٍ أمّ» چنين نيست که یک مادر اسات
و همه اوالد او هستند یا همه اوالد ،اوالد ایان ماادر هساتند« .بناا علای ذلاک «مِنْاهُ
آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتاابِ» ال أمّهاات الکتااب «وَ أُخَارُ مُتَشاابِهاتٌ» فای التّفساير
الصحيفة ثالثة و العشرون« :لو قا «هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ» لذه البا و الخيا إلى أنّ كلّ
واحدةٍ منها هي أمٌّ لكلّ الكتاب» کلّ الکتاب یعنی کلّ المتشابهات و کلّ المحکماات
غير هذه المحکمات».
«رغاام أنّ كلّااًا امٌّ لمتشااابهها الخااا

أم جمل اةٌ منهااا لجمل اةٍ أخاار » جمل اةٌ ماان

المحکمات لجملةٍ من المتشابهات «دون أن تكون كلّ واحدةٍ أمًّا للكتاب ،فال أنّ كلّ
محكمةٍ أمٌ لكلّ المتشابهات و ال أل ٍ متشابهةٍ ال تناسبها»« .وَ جا َ رَبُّ َ وَ الْمَلَ ُ صَفًّا
صَفًّا» 1متشابهةٌ عند من ال یفهم و لکن ليس «إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ٍ قَدیرٌ» 2آیة محکمة

 .1فجر ،آیه .22
 .2بقره ،آیه .20
2

أمًّا لهذه اآلیات المبارکة ،بل و «إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ ٍ مُحيطٌ»« 1،ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ» 2و ما إلی
ذلک»« .و انّما لكلّ متشابهةٍ اُمّ واحدةً أم زائادةً فاي كالّ مان المحكماة و المتشاابهة
فصالح العبارة عن القبيلين» قبيل المحکام و قبيال المتشاابه «فاي مختصار التعبيار و
محتصرة« :هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ» توحيدًا لألمّ المحكمات و سائر الكتااب المتشاابهات فقاد
قوبل جمع المتشابهات بجمع المحكمات فعبّر عان كالٍّ بصايةة اإلفاراد «أُمُّ الْكِتاابِ»
فكما األمّ واحدة كذل الكتاب المعني منه كلّ المتشاابهات .إذًا فمجموعاة األمّهاات
هي كأمٍّ واحدةٍ لمجموعة المتشابهات» که مجموع در مقابل مجموع است« ،مجماوع
للمجموع» به این معنی نيست که هر فردی از مجموع ام ،ام است برای کل متشابهات
یا هر فردی از مجموع متشابهات ،به ام راجع است.
مطل دیگر :اینجا خداوند راه چاره فهم متشابهاتی که بعدًا بحاث مایکنيم ،در
بهترین تعبير بيان فرموده است« :هُوَ الَّذ أَنََْ َ عَلَيْ َ الْكِتاابَ مِنْاهُ آیااتٌ مُحْكَمااتٌ»
«دالليًّا ،مدلوليًّا ،نصًّا ال تقييد فيه» .این فعالً اشارهای است ،بعدًا بحث خاواهيم کارد.
محکمات« ،إِنَّ اللَّهَ عَلاى كُالِّ شاَ يْ ٍ قَادیرٌ» را نمیشاود بااال و پاایين کارد« ،ال تُدْرِكُاهُ
الْأَبْصارُ وَ هُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصارَ» یا «لَيْسَ كَمِ ْثلِهِ شَيْ ٌ» 3از این قبيل آیاتی که تشابهی در
هيچ بعدی از ابعاد ندارد ،مگر برای کسانی که لةت عربی بلد نيستند کاه ایان مطلا
دیگری است .این هيچ جای شبهه و تردیدی نادارد ،محکام اسات ،یعنای جاای هايچ
تردیدی ندارد ،نه در داللت ،نه در مدلو  ،نه در نص ،جای تردیدی ندارد .اگار کسای
بر خالف آن سخنی بگوید ،بر خالف نص سخن گفته است.
«مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ»« ،أُمُّ» :یستةنی بها ،یرجع إليها فی الحاجيات
ألوالدها» مگر چنين نيست؟ بچاهای کاه خاود او نمیتواناد راه بارود ،نمیتواناد غاذا
بخورد ،کسالت خود را برطارف کناد ،مقاصاد خاود را انجاام دهاد ،او نيازمناد باه ام
است .بچه اینطور است .ام انسان اسات ،بچاه هام انساان اسات ،ولکان باين ایان دو
انسان فر است .ام شخصًا میتواند حوائج شخصی خود را برآورده کند ،ولکن اوالد
در آن حوائجی که خود نمیتوانند انجام بدهند ،باید به ام رجاوع کنناد و ام حاوائج
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آنها را برطرف میکند« .مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتاابِ» ترفاع حااجتين اثنتاين،
األم ترفع و تَیل حاجتين اثنتين حاجتها نفسها و حاجيات األوالد».
«وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» ،متشابهات به هر معناایی کاه بعادًا بحاث خاواهيم کارد ،ایان
مشتبهات برای رفع تشابه ،برای رفع احتماالت مختلفه ،برای رفاع تحيّار ،هماه اینهاا
حاجت است .رفع تحيّر و رفع تشابه حاجت است ،برای رفع اینها که خود اینها هم
بگردند و ام بشوند ،باید به ام مراجعه کنند« .مِنْاهُ آیااتٌ مُحْكَمااتٌ هُانَّ أُمُّ الْكِتاابِ وَ
أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذینَ في قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِةا َ الْفِتْنَاةِ وَ ابْتِةاا َ
تَأْویلِهِ»« .هؤال «الَّذینَ في قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ» فای قلاوبهم انحاراف و انجارافٌ عان الحاق و
تورّطٌ فی الباطل ،هؤال الّذین یعاندون الحاقّ و یخاالفون الحاقّ یریادون أن یساتدلّوا
باآلیات المتشابهات إلحقا باطلهم».
کسی که میخواهد حقّی را ثابت کند و میخواهد باطلی را از بين ببرد ،به آیات
محکمات استدال میکند ،چرا به متشابهات؟ کسی به متشابهات استدال میکند که
میخواهد آن معانی محتملهای که غير مراد است ،از آیاه اتّخااذ کناد و بعاد رد کناد.
مثل المجسّمة «وَ جا َ رَبُّ َ وَ الْمَلَ ُ صَفًّا صاَ فًّا»« ،وُجُاوهٌ یَوْمَئِاذٍ ناضاِ رَةٌ * إِلاى رَبِّهاا
ناظِرَةٌ * وَ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ باسِرَةٌ * تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِها فاقِرَةٌ» 1.وهّابیها به ایان اساتدال
میکننااد ،میگوینااد چشاامها خاادا را میبينااد ،خاادا هاام آنجااا میآیااد .در دنيااا هاام
ش های شنبه و ش های جمعه سوار االغ خود میشود و به آسمان میآید ،هر کاس
کار خوبی انجام بدهد ،او میخندد ،هر کس کار بادی انجاام دهاد ،او گریاه میکناد.
اینها «في قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ» است.
«فَأَمَّا الَّذینَ في قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْاهُ» «علای تشاابهها» ،چاون «اتّبااعٌ
متشابه» چند صورت است« :إمّا أن یتبّع المشتابه و علای تشاابهها اغتيااالً و اساتفادةً
للشّر و الضّر» این اتّباع متشابه است .احياناًا متشاابه را اتّبااع میکنناد ،چگوناه؟ ایان
متشابه را به محکم برمیگردانند یاا در خاود متشاابه دقات میکنناد و تشاابه از باين
میرود ،وقتی محکم شاد ،اتّبااع میکنناد« .فاتّبااع المتشاابه بعاد زوا تشاابهه اتّبااعٌ
للمحکم صحيح».
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 مثل این قضيهای که میفرمایيد «أُمُّ الْكِتابِ» که میگویند ،به خااطر ایان اساتکه متشابهات به آنها برمیگردند ،آنچه مسلّم است این است که آیات محکمه خيلی
بيشتر از آیات متشابهه است.
 باید به این برسيم ،کمتر باشد یا بيشتر باشد. خيلاای از آیااات هاام هساات کااه محکاام هسااتند و هاايچ متشااابهی بااه آنهااابرنمیگردد.
 اصالً چنين چيَی نداریم .ما متشابهی نداریم که به محکم برنگردد. آیات احکامی که ذکر میکنند... «ال متشابه فی القرآن ليس لها محکم و ال محکم فای القارآن لايس لهاا متشاابهبصورة طليقة مائة بالمائة أنا اتّعظ».
 نصف آیات باید متشابه باشند. به آنجا هم میرسيم« .بعض اآلیات آیاةٌ واحادةٌ ،قسامٌ مان ألفاظهاا متشاابهة،قسمٌ من ألفاظها محکمة ،قسمٌ من ألفاظها غير دالّة خاارٌٌ مان المحکام و المتشاابه
مثل قوله تعالی« :خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْرَ في سِتَّةِ أَیَّامٍ» .»1ستّه محکم و بيّن است.
 یا مثالً آیات احکام چه متشابهی دارد؟ اصالً متشابه ندارد. اگر متشابه ندارد ،پس امّ الکتاب است یا نيست؟ کمکم به اینجا میرسيم .خود آن محکم است. وقتی محکم است ،شما میفرمایيد محکم امّ الکتاب است ،امّ الکتااب آن اساتکه متشابه به آن برمیگردد .وقتی خود آیات احکام محکم باشند و هيچ متشابهی به
آنها برنگردد...
 -در آیات احکام که تمامًا محکم هستند ،چنين نيست کاه در نظار خاا

تماماًا

محکم باشند ،بعضی از آیات محکم برای خيلی افراد متشابه هستند .یک آیه احکاام
است که متشابهه است و آیه احکامی محکم داریم که نص است ،این ظاهر را باه آن
نص برمیگردانيم ،کما اینکه در قرآن.
 -همه آنها که چنين نيست؟
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 تمام اینچنين است .یعنی کالً شما هر آیه محکمهای که حساب کنياد ،متشاابهدارد و هر آیه متشابه محکمه دارد ،حدّاقل این است« .ال متشابه فی القرآن ليس لهاا
محکم» این قدر مسلّم است.
 اگر مشابه نسبی بگيریم ،حل میشود. نسبی که هست .وارد این بحث هم خواهيم شد .قسم پانجم کاه امّ بحاث ماا ومحور بحث ما در آیه مبارکه در دوازده سؤا همين است« .الخامس ،الصحيفة الرّابع
و العشرون« :هل المحكمات هي الادّاالت علاى معانيهاا المقصاودة دونماا تكلّافٍ أو
تخلّفٍ عن نصوصها أو ظواهرها؟ فالمتشابهات هي غير الدّاالت نصًّا أو ظااهرًا حياث
یشتبه المرادات فيها بةيرها فيتحيّر النّاظر إليها حتّاى یستفسارها بمحكماتهاا؟ و هاذا
قصور في داللة المتشابهات» معنی محکام و متشاابه :محکام و متشاابه از چناد بعاد
است ،گاه احکاام و تشاابه از نظار اصال داللات اسات ،خاود داللات« .ضاَ رَبَ» یعنای:
«ضَرَبَ» ،به معنی «قَامَ» نيست .احکام داللت بر اصل مراد ،این داللت بر اصل مراد یا
نصًّا یا ظاهرًا .اما اگر لفظی را بفرماید و خالف نص مراد باشد یا خالف ظااهر ماراد
مراد باشد ،لفظ خاصّی را عام بفرماید و

باشد یا لفظی را مطلق بفرماید و فرد خا
فرد خاصّی مراد باشد ،اینها محکم نيست.

«المحکم عبارةٌ عن اللّفظ الّذی هو یطابق المعنی مئة بالمئة ال أوسع من المعنی و
ال أضيق من المعنی» .این معنی محکم است ،هايچ تردیادی باه آن وارد نمیشاود ،از
نظر داللتی نقصان ندارد .باید مقداری در محکم بحث کنيم تا اینکه متشابه برای ماا
بيشتر روشن شود ،البته کتاب را مالحظه بفرمایيد تا روی این بحث و سایر بحوث تا
آنجااایی کااه امکااان دارد ،مطالعااه بفرمایيااد کااه مااا بيشااتر وارد شااویم .پااس آیااات
محکمات ،احکام فشردگی است ،یعنی هيچ نقصی به آن وارد نمیشود ،خلل نادارد،
عوٌ ندارد ،خالف نص ماراد نيسات ،خاالف ظااهر ماراد نيسات ،لفاظ اوساع از معناا
نيست ،معنا اوسع از لفظ نيست ،حتی در عمومات ،حتای در مطلقاات ،تاا چاه رساد
نسبت به نصو  .این معنی محکمات است.
«محکماتٌ دالليًّا ،محکماتٌ مدلوليًّا و محکماتٌ فی سائر حقو اإلحکاام موافقاةً
للفطرة و العقليّة و الفکرة و الحاجة و التّطبيق و موافقةً لکالّ المحکماات الموجاودة
فی القرآن» اینطور بگویيم .این آیه محکمه است« :إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ٍ قَادیرٌ» یاک
آیه بيااوریم کاه بگاویيم خيار ،خداوناد بار فاالن چياَ قاادر نيسات ،ایان آیاه محکام
نمیشود .یا اینکه احکام در بعد دیگار ،آیاهای وارد شاده اسات کاه ایان آیاه منساو
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خواهد شد و شده است .آیه مسنوخه از نظر داللت و مدلو بيّن اسات ،هام داللتاًا و
هم مدلوالً محکم است .اما آیاا ایان مادلو ابادیت دارد ،ظااهر چناين اسات ،ابادیت
ندارد؟ ناسخ میگوید خير .پس این آیه نه در بُعد داللی و ناه در اصال بعاد مادلولی،
این آیه در بعاد اساتمرار محکماه نيسات و لاذا در بعضای از روایاات دارد کاه آیاات
منسوخه محکمات نيستند ،محکمات در بُعد سوم است .در بُعد داللای محکام اسات،
در بُعد مدلولی (تفهّم) هم محکم است ،ولکان در بُعاد اساتمرار مادلو  ،ایان مادلو
استمرار ندارد .البته ما در قرآن سه ،چهار آیه منسوخه بيشتر نداریم.
و همچنين آیاات مطلقاه و آیاات عاماه« ،اآلیاات المطلقاات و اآلیاات العامّاة إذا
قيّدت مطلقاتها بنصو ٍ من القرآن أو خصّصت عموماتها بتخصيصااتٍ مان القارآن،
هذه العمومات المخصّصة بالقرآن و هذه المطلقات المقيّدة بالقرآن ليست محکمات
بهذا المعنی :دالليًّا محکماات ،مادلوليًّا محکماات ،تحليقاًا لايس المحکماات» ماثالً:
«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»« 1،أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» در بعد داللت محکم است ،لفظ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»،
دارد میگوید« ،أحلّ»« ،أحلّ» است« ،بيع» هام «بياع» اسات .در بعاد مادلو هام «ماا
یسمّی بيعًا اهلل تعالی أحلّه» اما این مدلو استةرا دارد؟ هر چيَی کاه بياع اسات یاا
قيد دارد؟ قيد دارد ،چون «تِجارَةً عَنْ تَارارٍ مِانْكُمْ»« 2،ال تُؤْتُاوا الساُّ فَها َ أَمْاوالَكُمُ» 3و
غيره.
این آیات متشابهات است ،چه زمانی؟ قبل از آنکه شما آن قيود و آن تخصيصات
را بدانيد .اینجا رفع تشابه به چيست؟ به اینکه مخصّصات قرآنی را ببينياد ،مقيّادات
قرآنی را ببينيد .بعد از اینکه مقيّدات و مخصّصات را دیدیاد ،در آن موقاع اسات کاه
این «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» برای شاما محکام میشاود .ولای بعضای از عموماات اسات کاه
اینها محکم است ،از نظر داللات معلاوم ،از نظار مادلو معلاوم ،از نظار تحلياق هام
معلوم است« .وَ حَرَّمَ الرِّبا»« 4،حَرَّمَ الرِّبا» مطلقةٌ مساتةرقةٌ لکافّاة أفرادهاا مئاة بالمئاة»
البته این در جای خود باید بحث شود« .حَرَّمَ الرِّبا» از فروع «ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْانَكُمْ
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بِالْباطِلِ» 1است ،ربا باطل است .هر چه انسان زیادی بخورد ،مفتخوری کارده اسات،
هر مالی که انسان بگيرد -نه اینکه به او بدهند -و بگوید به مان بدهياد و در مقابال
آن هيچ کاری نکرده است ،این ربا است« .و الرّبا بين الوالد و الولد محرّم ،بين الکاافر
و المسلم محرّم ،بين الَوٌ و الَّوجة محرّم ،کما بين کلٍّ محرّم» این محکم است.
اما «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» متشابهه است ،منتها تشابه در تعداد مادلو اسات ،تشاابه در
استةرا مدلو است ،نه در اصل مدلو  .در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» خاود «البياع» مشاخّص
است ،لفظ البيع در مقابل االجاره است ،در مقابل النّکاح است ،ایان مشاخّص اسات،
ولکن این لفظ در بعد استةرا متشابه است یعنی قبل از اینکه انسان به «تِجارَةً عَانْ
تَرارٍ» و به «ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ» و به «ال تُؤْتُوا السُّفَها َ أَمْاوالَكُمُ» مراجعاه کناد ،انساان
گمان میکند که بيع میتواند هر بيعی باشد .متشابه است ،ولکن این تشابه قابل رفاع
است به اینکه انسان بگردد و جستجو کند .ایان آیاه مقيّاداتی دارد و یاا مخصّصااتی
دارد ،اگر مخصّصات و مقيّدات قرآنی دارد ،تقييد کند با مقيّدات و تخصيص کند باا
مخصّصات ،آن وقت این «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» محکم میشود.
یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْأَنْعامِ إِالَّ ما یُتْلى عَلَايْكُمْ»«« 2.أَوْفُاوا بِاالْعُقُودِ»
محکمةٌ بالنّاحيتين اثنتين و متشابهةٌ لألخری ،محکمةٌ من ناحية الدّاللة» عقود ،لفاظ
عقود مشخّص است« .و من ناحية المدلو کلّ القرارات بين اثنين» همه قرارات .ایان
هم از نظر مدلو معلوم است ،ولکن از ناحيه سعه مدلو تشابه دارد ،آیا کال عقاود؟
عقود از روی اجبار ،عقود اکراهی ،عقود ضرری ،عقود جاهالنه ،عقاود غيار عاقالناه؟
عقود به طور کلی اینها را میگيرد ،این جماع محلّای باه الم اسات .اماا «تِجاارَةً عَانْ
تَرارٍ» قيد میزند« ،ال تُؤْتُوا الساُّ فَها َ» قياد میزناد ،اینکاه نبایاد مجهاو باشاد ،قياد
میزند ،همينطور قيد میزند تا بعد این تشابه برطرف میشود.
بنابراین «اإلحکام فی مراحل ثالث المرحلة الدّالليّة ،المرحلة المدلولية کأصل،
المرحلة المدلولية کأفراد» سه مرحله کامل :داللت و مدلو و در مدلو هم از نظر
سعه و ضيق مدلو  .این برای احکام ،بعد احکامات دیگر هم دارد .احکام ،این لفظ
را که خداوند برای رساندن این معنا گفته ،هيچ چيَی نمیشود به جای آن قرار داد
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که به این محکمی باشد ،هيچ سستی در داللت ندارد« .ال عِوٌََ لَهُ»« 1،غَيْرَ ذ عِوٌٍَ».

2

در داللت هيچ سستی ندارد ،بلکه به قدری داللت آن محکم است که هيچ کس اصالً
نمیتواند مانند این در احکام داللی و استحکام داللی بياورد و در کل ابعاد محکم
است ،متشابهات هم در کل ابعاد محکم است .اما متشابهات چيست؟ «المتشابهات
دالليًّا؟ ال ،جماعةٌ من النّاس النّسناس یخيّل إليهم و یخبّلون فيها الَّرقة یقولون لماذا
فی القرآن آیات متشابهات؟» این را یک مقدار بحث کنيم.
«لما ذا فی القرآن آیات غير محکمات و متشابهات؟ تحيّر و تخيّل» چرا اینطور
است؟ با اینکه کتاب ،کتاب بيان است .چرا اینها میگویند« :لما ذا»؟ برای اینکه
نفهميدند متشابهات در چه بعدی است« .اآلیات المتشابهات أوّالً ليست قسمًا خاصًّا
من اآلیات ،ال ،بالنّسبة للبعض کثير من اآلیات المتشابهات ،بالنّسبة للبعض قليل
منها ،بالنّسبة للبعض ال متشابهة فی القرآن» .آیا اصالً رسو اهلل آیه متشابهه دارد؟
حتی «الم» و حروف مقطّعه برای او محکم است ،حتی آن آیات و الفاظی که داللت
وضعی بر معنایی ندارد ،تلگراف رمَی است ،برای معصوم محکم است .برای خود
رسو اهلل و رسوليين که ائمه معصومين (ع) هستند ،اصالً تشابه هيچ معنایی ندارد،
نه دالليًّا ،نه مدلوليًّا ،نه مدلوليًّا معرفيًّا ،نه علميًّا ،نه حسّيًا ،در هيچ بعدی از ابعاد
اصالً تشابه وجود ندارد.
آنهایی را هم که خداوند اراده نکرده است معصومين بفهمند ،علم آن مختصّ به
خدا است ،اصالً داللتی نيست تا اینکه بگویيم متشابه است یا محکم است .و من
دون المعصومين هم همچنين ،کما اینکه امير المؤمنين ( ) فرمود« :إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَا َ عَلَى الْعِبَارَةِ وَ اْلإِشَارَةِ وَ اللَّطَائِفِ وَ الْحَقَائِقِ» 3در عبارت کسانی که
ترجمه تحت اللّفظی را میفهمند ،تشابه یعنی چه؟ در اشاره هم کسانی که معنای
دوم را میفهمند ،باز تشابه یعنی چه؟ در لطائف کسانی که معنای سوم را میفهمند،
باز هم تشابه یعنی چه؟ همينجا توقف میکنيم .من دون المعصومين کسانی که
تمام قدرت و تمام معرفت و تمام فکر خود را در تفهّم آیات قرآن شریف مصرف
کردند ،اصالً متشابه برای آنها مفهوم ندارد.
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شما بگردید ،من چيَی نيستم ،شما تمام قرآن را بگردید یک آیه پيدا کنيد که ما
نتوانيم این آیه را از خودش معنا کنيم ،اصالً به محکم هم ارجاع نمیدهيم .چون
رفع تشابه در متشابهات به سه حالت است :یا اینکه یک کسی آنقدر قدرت ندارد
که حتی محکم را بفهمد ،چه رسد به متشابه .تقصير خود او است .دوم :متشابه را
در صورتی میتواند معنی محکم آن را بفهمد که به محکمات ارجاع بکند .سوم:
اصالً ارجاع نمیخواهد ،در آیه متشابهه دقت میکند ،با دقت صحيح در آیه
متشابهه اصالً به محکمات مراجعه نمیکند .چنين کسانی را داریم و ما میتوانيم
عرر کنيم به این حد رسيدهایم .بعد از پنجاه سا ادعا نيست ،یک آیه متشابه پيدا
کنيد که محتاٌ ارجاع به محکم باشد« .وَ جا َ رَبُّ َ وَ الْمَلَ ُ صَفًّا صَفًّا»« ،عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَو » 1و غيره.
روی این حساب است که امام صاد (ع) میفرماید« :وَ الْمُتَشَابِهُ مَا اشْتَبَهَ عَلَى
جَاهِلِهِ» 2متشابه خا

نداریم .کتاب مکاس شيخ انصاری برای بعضی کالً محکم

است ،برای بعضی کالً متشابه است ،نه لةت بلد است ،نه فقه بلد است ،برای بعضی
قسمی متشابه است و قسمی محکم است .آیا میشود گفت :قسمی از مکاس متشابه
است و قسمی محکم است؟ برای نوع چنين است .اما دستهای هستند که تمام آن
برای آنها محکمه است ،از شيخ انصاری هم بهتر میتوانند بفهمند ،آنهایی هم که
شيخ انصاری توجه نکرده ،میتوانند بفهمند .تمامًا محکم است .مثا میزنم .گروهی
هستند که برای آنها تمامًا متشابه است ،اصالً لةت را نمیدانند و اصالً وارد در این
گود و جریان نيستند .دسته سوم کسانی هستند که بينابين هستند ،بيشتر آن محکم،
کمتر متشابه یا بيشتر متشابه و کمتر محکم.
تمام کت همينطور است یعنی چون استعدادها و فهمها و دقتها و تدبرها فر
میکنند ،بنابراین عباراتی که از نظر داللت واضح است ،از نظر مدلو مستوج
اشکا و ایراد خواهد شد .این سؤا پيش میآید که خداوند در قرآن شریف که
کتاب «بَيانٌ لِلنَّاسِ» 3است و «تِبْيانًا لِكُلِّ شَيْ ٍ» 4است ،چرا چنين عباراتی حتی در
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محکمات آن؟ نه در متشابهات ،حتی در محکمات خدا اینچنين صحبت کرده است
که مردم باید دقت کنند تا بفهمند ،اگر دقت نکنند ،نمیفهمند یا اشتباه میفهمند.
مگر بهتر نبود در کتاب بيان و کتاب «تِبْيانًا لِكُلِّ شَيْ ٍ» خدا روزنامهای حرف بَند؟
مثل روزنامه ،خيلی ساده به گونهای که اصالً مفسّر نخواهد .نه مفسّر معصوم و نه
مفسّر غير معصوم ،آیا اینطور بهتر نبود تا چه رسد به اینکه یک قسم محکمات باشد
و یک قسم متشابهات و حتی عدّهای در محکمات هم مشکل دارند ،تا چه رسد به
متشابهات.
جواب «حيث سؤا األوّ  :لما ذا لم یوضّح ربّنا سبحانه و تعالی اآلیات القرآنيّة
بصورةٍ ال تحتاٌ إطالقًا إلی تفسير و إلی تعبير و إلی تدقيق؟ لما ذا ما أنَ الذّکر
الحکيم بصورةٍ سطحيّةٍ بسيطةٍ جریدیّة مثل الجرائد؟» این سؤا او  .جواب این
است که اگر بنا بود خداوند در قرآن تمام رموز ،تمام خصوصيات ،تمام دقتها ،تمام
تأویالت ،تمام اشارات و اینها را خيلی باز و روزنامهای بيان کند ،این قرآن صدها
برابر این میشد« .مئات األضعاف» این اشکا او است .اشکا دوم :ما در بعد
امکان بحث میکنيم ،در بعد دوم« .لو أمکن لنا أنّ ربّنا سبحانه تعالی وضّح کلّ
اآلیات القرآنيّة بصورةٍ یفهمها کلّ بسيط لما بقی حقلٌ و ظرفٌ للتّعقّل و التّدبّر» این
هم خيلی مهم است.
استاد خوب چه کسی است؟ کسی است که تمام مطال را بگوید و هيچ چيَی
برای فکر کردن شما نگذارد؟ این استاد نيست .استاد خوب کسی است که رئوس
مطال را بگوید و تالميذ را به فکر کردن و تدبّر کردن ،جستجو کردن ،دقت کردن و
اجتهاد کردن وادار کند ،این استاد خوب است .استاد خوب کسی نيست که تمام
مطال

را کامالً دستهبندی شده برای طلّاب بگوید که دیگر زمينهای برای تفکر

نباشد ،استاد خوب این نيست .قرآن شریف کتاب تربيت است« .کتابٌ یربّی المکلّفين
فطریًّا و عقليًا و فکریًا و علميًّا و حتی جسدانيًّا فردیًا و اجتماعيًّا و فی کلّ
الحاجيات فی کلّ عالم التّکليف» قرآن میخواهد ما را به طرف ترقّی ،دقت ،تفکر،
تعلّم و مشاورت سو دهد ،در آنجایی که تفکر فردی کافی نيست.
در صورتی که بخواهد همه آیات را خيلی واضح و ساده و کان یکون و بدون
هيچ زمينهای برای تفکر بيان کند ،یک عدّه تنبل بیفکر و بیشعور و بیعقل و جامد
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العقل بار میآورد .قرآن چنين نيست« ،أَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها»،

1

«وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ» 2.میگوید :بيا ،اینطور هم نيست که قرآن
بگوید :من هيچ چيَی نمیگویم ،خودت فکر کن .فکر انسان کافی نيست ،مادّه فکر
میدهد .موادّ فکری فلسفی عرفانی ،فقهی و علمی ،تمام موادّ فکری را در کل
احتياجات مکلفين ،تا آنجایی که بشود آن مادّه را گرفت و به دنبا آن رفت و به
باالترین مراحل رسيد ،خداوند نشان میدهد .اگر شما بخواهيد به یک کودک شنا یاد
بدهيد ،مدام دست خود را زیر او نگه دارید ،او شنا یاد نمیگيرد ،باید یک مقدار زیر
آب برود و باال بياید تا کمکم شنا یاد بگيرد .یک بعد از شما است ،اگر بچه را در آب
رها کنيد و اصالً چيَی به او یاد ندهيد ،غر میشود .اگر هم دست خود را زیر او
بگيرید و همينطور شنا کند و خود او مستقالً دست و پا نَند ،شنا یاد نمیگيرد .راه
بينابين این است که شما کمک کنيد ،یعنی مواد اصلی شناگری را یاد بدهيد ،او هم
یک مقدار آب بخورد ،یک مقدار زیر آب برود و باال بياید.
اینجا «إِنَّ لَ َ فِي النَّهارِ سَبْحًا طَویالً» 3رسو اهلل میخواهد سبح طویل کند و
سبح طویل به ما یاد بدهد ،یعنی ما باید در اقيانوسهای زندگی شناور شویم و این
شناوری محتاٌ به این است که یک مقدار شنا را یاد بگيریم و بعد تکميل کنيم.
بنابراین در بعد دوم چنين است که اگر خداوند تمام مطال قرآنی را خيلی واضح در
صد برابر هم بيان میکرد ،یک عدّه تنبل فاقد شعور بار میآمدیم و حا آنکه
خداوند ما را مقرّر کرده است دائمًا از عطيات ربانيه استفاده کنيم عقل را به کار
بيندازیم ،فکر را به کار بيندازیم ،حس را به کار بيندازیم ،علم را به کار بيندازیم،
باید همه را به کار بيندازیم ،منتها به کار انداختن این کارخانههای درونی و برونی
استعدادهای انسانی ،مستلَم این است که محور و مادّه به ما بدهد و به ما مادّه داده
است.
سوم دیگر «ال مَرَدَّ لَهُ» 4است« .الثّالث :أنّه القرآن من حيث الدّالالت اللّفظيّة فو
کلّ بيانٍ و فو کلّ فصاحةٍ و فو کلّ داللةٍ ال أد ّ من القرآن لفظيًّا إطالقًا حتی فی

 .1محمد ،آیه .24
 .2قمر ،آیه .17
 .3مزمل ،آیه .7
 .4روم ،آیه .43
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کتابات السّما » در تورات اینطور نيست ،در انجيل اینطور نيست ،هيچ شکّی نيست.
اما مدلو ؟ «کيف المداليل هل المرادات و المداليل القرآنی علی حدٍّ سوا ؟» تمامًا
مثل این است« :خَلَقَ اْلإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ»؟ 1حتی آن هم همينطور است .آیا تمام
مداليل قرآنی از نظر عمق معرفتی ،عمق علمی ،عمق عقلی و عمق فطری ،حتی عمق
حسّی ،عمق فردی و عمق اجتماعی ،عمق فقه اصةر و فقه اکبر که قرآن کل اعما را
تعهّد کرده است.
«ربّنا سبحانه و تعالی قرّر علی نفسه و کت علی نفسه الرّحمة کلّ رحمةٍ من
إمکان تنَیلها علی المکلّفين إلی یوم الدّین نَّلها فی القرآن العظيم کمواد للتّرقية
لکافّة المکلّفين علی طو الخطّ» چنين است؟ آیا امکان دارد همه در فهم یکسان
باشند؟ ولو عبارات آسان باشد .مثالً لگاریتم را به سادهترین عبارت بنویسند ،بچه
کالس اوّلی میفهمد؟ مکاس را به صورت روزنامهای ترجمه کنند ،خيلی وسيع و
ده برابر مکاس  ،کسی که هنوز مسئلةٌ را نمیفهمد ،متوجه میشود؟ متوجه
نمیشود .فقط عبارت نيست ،اگر پلّه او را رها کردیم و پلّه دوم را رها کردیم ،قرآن
و مختصرگویی؟ نه ،مختصرگویی نباشد .حتی اگر مفصّلگویی باشد و مراعات دقت
مردم و عقل مردم نشود ،باز در مرحله سوم به مشکل برمیخورد .مگر در مرحله
سوم امکان دارد؟ مگر خدا خواسته است فقط مطال بسيط را بگوید؟
«هل إنّ ربّنا سبحانه و تعالی کت علی نفسه الرّحمة البسيطة الّتی یفهمها کلّها
الجاهل و العالم و الفالج» چنين نيست .مطالبی را در قرآن فرموده است که
ابوعلیسيناها باید در مقابل آن سر تسليم فرود بياورند ،ولکن دیگران هم به اندازه
فهم خود میفهمند .مطالبی که انيشتينها و فو انيشتينها از نظر علمی در مقابل
آن سر تسليم فرود میآورند ،دیگران هم باید به اندازه خود بفهمند .چنين نيست که
قرآن را برای یک سطح خاصّی بيان فرموده باشد ،برای کل سطوحی که امکان دارد،
بشری که در کاروان عقل ،کاروان علم ،کاروان فلسفه و کاروان عرفان و کاروان علم
جسدانی ،حتی علم حسّی دائمًا مشةو پيشروی است ،هم پيشروی علم موج
پسروی قرآن نگردد و هم پيشروی علم بر حس قرآن باشد یعنی هر قدر بشر در
علوم پيش رود ،باز هم قرآن امام است و این امام هميشه پيشاپيش است .با اینها
مساوی نيست و عق هم نمیافتد.

 .1علق ،آیه .2
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«و من الميَّات القرآنية أنّ اإلنسانيّة کلّما ترقّت و کلّما تعالت و کلّما تتوقّت فی
العلوم العقليّة و الفکریّة و الجسدانيّة و التّجریبية و ما علی ذلک ال یصبح القرآن
واقفًا و ال یصبح القرآن ناقصًا و ال متأخّرًا ،بل یبقی تقدّمه و إمامته و أمامته علی
طو الخطّ» أمام ما است و إمام ما است ،مقتدای ما است .نمیتوانيم به آن مقصد
اعالیی برسيم که بشر میتواند در قدرت فکر بشری و در قدرت علم و عقل بشری
برسد .بنابراین در بعد سوم فکر کنيد ،هر متکلمی اگر خيلی بخواهد خيلی عوامانه
حرف بَند که همه عوام میفهمند ،مشکلی نيست ،اما اگر بخواهد مطالبی بگوید که
عوام بفهمند ،خوا

بفهمند ،اخص بفهمند ،اوليا بفهمند ،برای همه هم مفيد باشد،

همه استفاده کنند .باید از نظر داللی خيلی واضح بگوید که از نظر داللی ایرادی
نداشته باشد و از نظر مدلولی هم محتاٌ بلوغ است.
«القرآن حجّةٌ بالةةٌ ،صحيح ،بالةةٌ علی قمم البلوغ من النّاحية الدّاللية و اللّفظيّة
و لکن ال بّد لنا من بلوغٍ عقليّة حتّی نعرف عقليات القرآن من بلوغ العلمی حتّی
نعرف علميات القرآن ،من بلوغ المعرفیّ ،حتّی نعرف معرفيات القرآن ،من بلوغ
الفلسفی ،حتّی نعرف فلسفيات القرآن ،بلوغ الفقهی و ما علی ذلک ،بلوغ اللّةوی
الضّرب األوّ و الموقف االوّ البلوغ اللّةوی» کسی که لةت عربی را نمیداند،
همينطور میخواهد به آیات استدال کند ،مثل کسانی که شةل آنها چيَ دیگری
است و علم آنها کار دیگری است و میخواهد به قرآن استدال کند ،بدون تفکر و
تدبّر در آیات قرآن.
بنابراین خداوند در این سه بعدی که عرر کردم ،حتی در محکمات هم باید
طوری باشد که بشود فکر کرد ،نه فقط در متشابهات .در قرآن کالً این «بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمنِ الرَّحيمِ» که به نظر خيلیها اوضح آیات است ،در همين «بِسْمِ اللَّهِ» وقتی
انسان با کسانی که روی قرآن کار نکردند ،بحث کند ،دچار مشکل میشود .در این
«بِسْمِ اللَّهِ» اسم چيست ،با چيست ،اهلل چيست ،رحمن چيست .منتها مطل

به

گونهای است که در حدّ ادنی تکليف کسانی که لةت قرآن را میفهمند ،میتوانند آن
مقدار هم یاد بگيرند ،ولکن باال برود و باال برود .کما اینکه در سوره توحيد به یاد
دارید« .إنّ اهلل تبارک و تعالی علم أنّ فی آخر الَّمان یأتی أقوامٌ متعمّقون فأنَ قل
هو اهلل أحد».
این «قل هو اهلل أحد» فقط برای عربهایی که نادان بودند یا عجمهایی که نادان
بودند ،نيست .خداوند این قرآن را فرستاد که علی طو الخط ،در طو زمان و عرر
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زمين ،کل مکلفين وقتی با این آیه برخورد کنند ،هر چه فکر کنند ،باز کمتر فکر
کردند .چنين نيست که باز به جایی برسند که با معارفی که در این سوره است،
مساوی باشند یا اینکه باالتر بروند .بگویند :بله ،ما دیگر پروفسور شدیم و این کتاب
برای ما کاربردی ندارد .به هر درجه علمی که برسيد ،محمّد رسو اهلل هم بشوید،
محمّد به قرآن احتياٌ دارد .امام رضا که در سه روز قرآن را ختم میکرد و نه در
یک روز ،پرسيدند :چرا در یک روز ختم نمیکنيد؟ فرمود :چون من روی آیات فکر
میکنم .همانطور که خداوند ال نهایت است ،علم او ال نهایت است ،این علمی هم
که برای مکلفين فرستاده ،هر قدر انسان فکر کند «لِبَطْنِهِ بُطُونٌ وَ لِظَهْرِهِ بُطُونٌ» در
بعضی روایات دارد که «إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظُهُورًا وَ بُطُونًا» یا «ظَهْرًا وَ بَطْنًا لِظَهْرِهِ بَطْنٌ وَ
لِبَطْنِهِ ظَهرٌ» این تسلسل مرادات است .این لفظ ظاهر در این معنا است ،این معنا
ظاهر در آن معنا است ،ولکن ظاهر بعدی باطن قبل است ،باطن قبلی ظاهر بعد است.
همينطور و همينطور تسلسل مطال و البته روی حساب است و تمام اینها روی
حساب داللت است.
الصّحيفة الرّابع و عشرون« :هل المحكمات هي الدّاالت علاى معانيهاا المقصاودة
دونما تكلّفٍ أو تخلّفٍ عن نصوصها أو ظواهرها؟ فالمتشابهات هي غير الدّاالت نصاّ ًا
أو ظاهرًا حياث یشاتبه المارادات فيهاا بةيرهاا فيتحيّار النّااظر إليهاا حتّاى یستفسارها
بمحكماتها؟» 1این سؤا است ،جواب« :و هذا قصورٌ فاي داللاة المتشاابهات فهاو إذًا
فتٌّ في عضد الفصاحة» این بازوی فصاحت منفت و شکسته میشود ،فصاحت ندارد
و حا آنکه قرآن افصح الفصاحة است« .و ثلمٌ في جان البالغة و تخلّفٌ عن واضح
البيان و ناصع البرهان و القرآن هو أبين بيانٍ و أوضح برهانٍ» جاواب« :فاي الحاقّ إنّ
التّشابه هنا ليس تشابهًا دالليًّا بل هو تشابهٌ مدلولي یخلّفه علوّ المعنى عقليًا او علميًا
أو معرفيًا» البته موارد دیگر هم دارد.
«رغم واضح الدّاللة لةویًا و ادبيًا و آخر هو من مخلّفاات لفظياة التّشاابه» بعضای
مدلوليت تشابه است ،بعضی هام لفظيات تشاابه اسات« .لفظياة التّشاابه لةویاًا» ماثالً
خداوند میخواهد بگوید :من عالم هستم ،چه بگوید؟ لفظ دیگری انتخاب کند که ما
نمیدانيم؟ میخواهد بگوید من عالم هستم ،من قادر هستم ،من حی هستم ،من بصير
هستم ،من سميع هستم ،چه باید بگوید؟ باید همين الفاظی که ما مایفهميم ،بگویاد.

 .1الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن ،ج  ،5ص .24
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اگر خداوند بگوید« :إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ» 1،یا «كُلِّ شَيْ ٍ عَليمٌ» 2یا «عَلى كُالِّ شاَ يْ ٍ قَادیرٌ» یاا
«هُوَ الْحَيُّ» یا غيره ،این متشابه است ،چرا؟ تشاابه داللای دارد ،حياات ،حياات اسات،
تشابه مدلولی دارد ،چرا؟ برای اینکه لفظ حی هم در خاالق اساتعما میشاود و هام
در مخلو « .األلفاظ تختلف هندسة األلفاظ دالليّةً ثالث أضالع ،بعض األلفاظ خاصّة
بالمخلوقين و بعضها بالخالق و بعضها مشترکة .األلفااظ الخاصاّ ة بالخاالق ال تشاابهًا
الخاصااة بااالمخلوقين کااذلک ال تشااابهًا فيهااا و األلفاااظ المشااترکة
ّ
فيهااا ،األلفاااظ
اإلستعما بين الخالق و المخلو فيها تشابه».
عليم هم برای خالق استعما میشود ،برای مخلو هام اساتعما میشاود ،قادیر
همچنين« ،ید» همچنين« ،جا » همچنين ،اما «اکل ،شرب ،مات ،مارر ،جهال» بارای
مخلو است« ،خَلَقَ ،ازلیٌّ ،ابدیٌّ» برای خالق است .اما «جا » یا «یَدُ اللَّهِ» ،یا عرش یاا
اینگونه تعبيرات« ،عَليمٌ قَدیرٌ» 3،آیا خداوند باید این الفاظ را در قارآن اساتعما کناد
که خود را معرّفی کند یا خير؟ باید استعما کند .حا که استعما کرده ،پشتوانه هم
دارد ،این استعماالت در ماوارد اساتعما  ،اساتعاماالت تشاابهی اسات ،وقتای فرماود:
«اللَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ»« 4یخيّل إلی الجاهل بماا اهتادی الارّب أنّ علماه کعلمناا و
زیادة» این تشابه است .پس «یتشاابه واقاع علماه بواقاع علام المخلاوقين» ایان تشاابه
تقصير چه کسی است؟ تقصير لفظ است؟ این تشاابه در معنای اسات از لحااظ تشاابه
لفظی .چون لفظ مستعمل است هم در خالق و هم در مخلو  .لذا باید تجریاد کنايم،
باید معنای این لفظ را از آنچه مربوط به مخلو است ،تجرید کنيم.
اگر لفظ مشترک استعما در خالق شد ،از خصوصيت مخلوقيت تجرید کنيم ،اگار
استعما در مخلو شد ،از خصوصيت خالقيت تجرید کنيم .اگر گفته شد «اللَّهُ عَليمٌ»
«یجرّد علم اهلل تعالی عن علم الخلق» این متشاابه اسات؟ تجریاد میشاود ،محکماات
است .اگر گفته شود زید عالم است« ،یجارّد علام زیادٍ عان علام الارّب کاذلک حياتاه،
کذلک وجوده ،کذلک یده ،کذلک مجيئه و ما علی ذلک» پس تشابه فعاالً در دو بعاد
است ،هر دو هم مدلولی است .یک تشابه مدلولی است ،از لحااظ اینکاه لفاظ هام در
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خالق و هم در مخلو استعما میشود .یک تشابه مدلولی است ،چون مدلو خيلی
عالی است ،از نظر عقلی ،از نظر علمی ،حتای از نظار علام تجریبای .ماثالً آیااتی کاه
میگوید زمين حرکت میکند ،تشابه دارد .البته این بحث ،بحث بسيار عميقای اسات،
من استدعا میکنم بيشتر مطالعه بفرمایيد ،انشا اهلل از جلسه بعد بحث بسايار عمياق
و عریقی که پایه بحوث مقدمات قرآنی است ،در محکم و متشابه خواهيم داشت.
«اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا بِنُورِ الْعِلْمِ و الْإِیمَانِ وَ مَعَاارِفِ الْقُارْآنِ الْعَظِايمِ وَ وَفِّقنَاا لِمَاا
تُحِبُّهُ وَ تَرْضَاهُ وَ جَنِّبنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ».
«وَ السَّلَامُ عَلَيْکُمْ».
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