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  ينَالَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْلعَ »

 «.مَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ الطَّاهِرِینَ هُ عَلَی مُحَصَلَّی اللَّوَ

 
يْطَا ِ مِوونَ بِاللَّووهِ أَعُوو  ُ»  آیووا ٌ مِْنووهُ اْلكِتووابَ عَلَيْوو َ أَْنوولَ َ الَّوو   هُوو َ» «الوورَّيِيمِ الشووَّ

 تَشابَهَ  ما فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا مُتَشابِها ٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ ا ٌمُحْكَم

اهلل دو ينبه دارد که در یو  ينبوه کوه ينبوه کتاب 1«.تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ وَ اْلفِْتنَةِ ابْتِغاءَ مِْنهُ

ر و هويب اع يواو و انحرافوی و هويب نلو  از ساحت مقدسه ربانيوه اسوته هويب  بوا

ی در آ  را  نودارد. و بوه ایون معنوا  ايما  و ابهامی و احتما  خالف ظاهر و یا نصوی

 تِبْيانوً» و 2«لِلنَّوا ِ بَيوا ٌ»سا  قرآ  محکما  استه کما اینکوه آیوا  قدتمام آیا  م

و از این قبيل تعبيرا   4«لنَّا ِلِ بَالغٌ ه ا»و « مُبِينٌ»و « بَصائِرٌ»و « نُ رٌ»و  3«ءٍشَيْ لِكُلِّ

ترین و باالترین قلیوه بيوا  بيّنهه رايع به این ينبه صد درصد اطمينا  احکام و روشن

 را تضمين کرد  است.

« مُتَشابِها ٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَما ٌ آیا ٌ مِْنهُ»فرماید: و اگر آیه تقسيم می

بوه قورآ  باشوند. مکلِّو  کوه حضور  حوه سوبحانه و  در ينبه دوم است که مکلََّفين

گریه تموام تعالی استه حاال  ندارد تا گ ناگ   باشده بلکه در باالترین سطح روشن

حقایه مقص د  برای کلی مکلفين را إلی یو م الودّین بيوا  کورد  اسوت. ایون مکلفوين 

                                                           

 .7. آل عمران، آیه 1

 .138. همان، آیه 2

 .89. نحل، آیه 3

 .52. ابراهیم، آیه 4



2 

 

ز لحوا  قصو ر هستند که قص رًا یا تقصيرًا از نظر اشتراک لفظیه از باب مصداق یا ا

معرفتی یا قص ر عقلی و یا قصو ر علموی و یوا قصو ر حسوی و یوا قصو ر واقعوی بوه 

ها متشابه به نظور مراحل گ ناگ نی که دارده بخشی از آیا  محکما  قرآ  برای این

رسد. و الیا چنانکه بارها عرض کردیم حتی آیاتی که اصوال  از مرحلوه داللوت دور می

کوه اصوال  از « المور»یوا « الوم»حروف مقطیعه قرآ  ماننود  هستنده مثل الفا  مقطیعه و

مرحله وضع لغ ی و از مرحله داللت دور هستنده در آ  م اردی کوه ایون آیوا  وارد 

هستنده هرگل ابهام و ايما  و تشابهی ندارند. بلکه رس   اهلل )ص( که اولين مرحله 

ی رملی و تلگرافی این خطاب به این حروف مقطیعه استه به تمام معنی الکلمهه معان

دانده تا چه رسد نسبت به آیا  دالیا  قرآ ه از نظر وضع لغ ی و وضوع حروف را می

 ادبی.

ایمه اما چ   دشمنا  قاصور و مقصور قورآ  با اینکه ما بارها به این مطلب رسيد 

زیاد هستنده حتی در چهر  خدمت بوه قورآ  و علو  و عظموت داد  تخيلوی بوه قورآ  

ارف قرآنی را از مکلفين دور کنند و مکلفين را از معوارف قرآنویه بواز خ اهند معمی

کنيم. و عجيب است که این دو بحو  هم ی  نظری به آیا  بالغ در قرآ  شری  می

تنها « بليغً»تفسيری و فقهیه هر دو مرب ط به بل غ و بالغ است. در قرآ  شری  لفظ 

 فوي لَهُومْ قُوْل وَ عِْظهُومْ وَ عَوْنهُمْ عْرِْضفَوأَ: »63در ی  آیه آمد  استه س ر  نساءه آیه 

و ق   رس   اهلل دو ق   است؛ ی  ق   ربانی استه لفظً و معنً « بَليغً قَ اْل  أَْنفُسِهِمْ

سا  قرآ  است که این ابلوغ القو   اسوته در ایون قو   هرگول نارسوائی قدکه آیا  م

هِمْ فوي»بل غ دارد. حتوی  نيسته بلکه در تمام ابعاد ادراکی و تفهّمی مکلفين ه «أَْنفُسوِ

خ اهند زیر بار حه از چه کسانی؟ کسانی که نمی« لَهُمْ قُْل وَ عِْظهُمْ وَ عَْنهُمْ فَأَعْرِْض»

اما زبوا  قورآ  را  1«عُلُ ًّا وَ ظُْلمً أَْنفُسُهُمْ اسْتَيْقَنَْتها وَ بِها يَحَدُوا وَ»بروند. کسانی که 

ها رسو   را مکلو  فهمنده حتی خداوند نسبت به اینمی که زبا  عربی افصح استه

که زیاد لگداندازی و معارضه « عِْظهُمْ وَ»بسيار خ به « عَْنهُمْ أَعْرِْض»فرم د  است که 

«. عِْظهُومْ وَ»از نظور دعو تیه بلکوه « عَوْنهُمْ أَعْورِْض»ه نوه «عَْنهُمْ أَعْرِْض»نکنند. با اینکه 

ها عکس العمل نشا  ند ه بلکه با کما  صبر های آ ادبیه بینسبت ب« عَْنهُمْ أَعْرِْض»

ها را نادید  بگيور و توا هنگوامی ها و انحرافا  آ ها و نادرستیو استقامت تمام بدی

 ها استه دع   کن.که مجا  و روزنه تأثير دع   در آ 
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شدنده مقداری لي نت وقتی که م عظه « عِْظهُمْ وَ»بعد از «. عِْظهُمْ وَ عَْنهُمْ أَعْرِْضفَ»

بُعود « بَليغً قَ اْل  أَْنفُسِهِمْ في لَهُمْ قُْل وَ»پيدا کردند و برای گرفتن حهّ وحی نرم شدنده 

او  ق   بليغ عبار  است از بليغ قرآنی و بعد دومه بليغ رسالتی استه در بعد وحوی 

  برای خو د کنيم در قرآ  شری ه یکی از اوصافی که قرآ ير قرآنی. بعد مالحظه می

ب يهٍ عام معرّفی کرد  استه چه این قرآ  به لسا  رس   برسود و چوه بوه لسوا   يور 

رس   برسده یکی از اسماء خ د قرآ  از نظر  اتی و در بعد بيا  و ربانیه بالغ اسوت 

ت بوالغ در صو رتی اسو 1«اْلبَالغُ عَلَيْ َ فَإِنَّما تَ َلَّ ْا إِ ْ وَ»آیه قرآ  آمد  است.  13و در 

ش د و بيا  و دع تی که هيب خللی به آ  وارد نمیکه از ناحيه دع  ه دع   روشن

 هرگل در بيا  نقصا  و اع يايی ندارده صد درصد بالغ است. 

این نسبت به چوه کسوانی اسوت؟ نسوبت بوه کسوانی اسوت کوه از  2«مْتَ َلَّيْتُ فَإِ ْ»یا 

بيا  است و باالترین مراحل اعجاز کننده با اینکه در باالترین دع   قرآنی اعراض می

 وَ»بيانی را داللتً و مدل ال  و در کل مراحل داللت و دع   و هدایت دارده موع  لو  

 يَعَلُو ا»هوا فورار کردنوده اگور ت  هم باید ت لیی کنی؟ اگر آ « تَ َلَّ ْا إِ ْ وَ»آیا «. تَ َلَّ ْا إِ ْ

 فَإِنَّموا»چنوين؟ خيور. راض کردنوده تو  هوم ایناگر اعراض و اعتو 3«آ انِهِمْ في أَصابِعَهُمْ

ها بالغ الهی را قب   کننود و چوه چنين استه چه آ از او  تا آخر این« اْلبَالغُ عَلَيْ َ

قب   نکننده يل حمل این رسالت که رسالت بالغ استه چيلی بر عهد  ت  نيست. تو  

 مَونْ تَهْود  ال إِنَّو َ» م فِّه نيستی و ت  هوادی نيسوتیه از نظور ایصوا  الوی المطلو ب.

رسالت رسو    5«اْلبَالغُ إاِلَّ الرَّسُ  ِ عَلَى ما»و نيل  4«یَشاءُ مَنْ یَهْد  اللَّهَ لكِنَّ وَ أَحْبَبْتَ

منحصر در بالغ است. قلب مبارک رس   )ص( دسوتگا  گيرنود  وحوی بوالغ اسوت و 

ظور رفتواره بوالغ زبا  رس   از نظر گفتار و سایر حو ا  رسو   و اعموا  رسو   از ن

*  اْلوأَمينُ الرُّوحُ بِهِ نَلَ َ»وحی هستند. رس   دستگا  گيرند  وحی است در بعد قلبی 
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و زبا  رس   کوه سونیت ق ليوه  1«مُبينٍ عَرَبِيٍّ بِلِسا ٍ*  اْلمُْن ِرینَ مِنَ لِتَكُ  َ قَْلبِ َ عَلى

 تمامً بالغ است. ها است و فعل رس   سلبً و ایجابً که سنیت فعليه استه این

مالحظه کنيد تمامً در برابر مک بين است.  2«الَّ   بَعْضَ نُرِیَنَّ َ إِمَّا وَ»چنين و هم

کنيم و قدر زیاد است که حتی مصدّقين به آیا  اهلل را از قرآ  دور میانحراف ما آ 

ر لغ ی کند. حتی در برابر مک بين که لغت قرآ  را از نظقرآ  ط ر دیگری برخ رد می

هوا بوالغ مبوين و داننده اگر گ ش بدهند و ت يّه کننده ایون قورآ  بورای آ و ادبی می

ها یا ت  یا آ « نَتَ َفَّيَنَّ َ أَوْ نَعِدُهُمْ الَّ   بَعْضَ نُرِیَنَّ َ إِمَّا وَ»حجّت وافيه و بالغه است. 

ه خو د قورآ  شوری ه چوه یوا نسوبت بو« اْلوبَالغُ عَلَيْو َ فَإِنَّموا»از ميا  برداشته شو یده 

کنند  آیا  قدسويا  قورآ  رسو   صواحب وحوی باشود یوا رسواليّين معصو مين نقل

باشند؛ ائمه )ع( یا رساليّين  ير معص مين باشند که علمای ربانی هستند. در هور سوه 

 عَلَوى فَهَوْل»ه «لِيُْنو َرُوا وَ لِلنَّوا ِ بَوالغٌ ه ا»بعد و در هر سه زاویه دع   بالغه قرآنيه 

 اْلبَالغُ إاِلَّ عَلَيْنا ما وَ»ه «اْلمُبينُ اْلبَالغُ إاِلَّ الرَّسُ  ِ عَلَى ما وَ» 3«.اْلمُبينُ اْلبَالغُ إاِلَّ الرُّسُلِ

 فَهَوْل الغٌبَو» 5ه«اْلبَالغُ إاِلَّ عَلَيْ َ إِ ْ حَفيظً عَلَيْهِمْ أَرْسَْلناكَ فَما أَعْرَضُ ا فَإِ ْ» 4ه«اْلمُبينُ

 6«.اْلفاسِقُ  َ اْلقَ ْمُ إاِلَّ یُهْلَ ُ

اگوور کسووی انحرافووی بوور محوو ر قوورآ  یافووت و کسووانی را بوور محوو ر دالال  قرآنيووه 

 فَهَوْل»تمام قرآ  شری  بوالغ اسوت. « بَالغٌ»منحرف کرده این فسه از بالغ است و الیا 

 إِ َّ»ه «اْلمُبوينُ اْلوبَالغُ رَسُ لِنَا عَلى ماأَنَّ فَاعْلَمُ ا تَ َلَّيْتُمْ فَإِ ْ»ه «اْلفاسِقُ  َ اْلقَ ْمُ إاِلَّ یُهْلَ ُ

ایون مطلوب روشون و  8«.رِسواالتِهِ وَ اللَّوهِ مِنَ بَال ً إاِلَّ» 7ه«عابِدینَ لِقَ ْمٍ لَبَال ً ه ا في

مسلیم است که در محکما  آیا  و متشابها  آیا  قرآ ه بالغ استه اما ما هم باید 

ً و بالغٌ یفهّم بالغً و إ ا کا  کتاب الدّع ة  ير بالغ فبلو غ بالغٌ یتفهّم بالغ»بالغ باشيم. 
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المدع ّ ال یکفی و إ ا کا  المدع ّ  ير بالغٍ قص رًا أو تقصويرًا فبلو غ کتواب الودّع ة ال 

 «. یکفی

 مهربانی دردسر بیکه یکسر بی  مهربانی هر دو سر بی چه خ ش بی

کتواب دعو   بوه تموام معنوی  بل غ باید در هر دو يانب حاصول باشود. بلو غ در

الکلمة در کل ابعاد دع   وي د دارده اما متبلیغينه کسانی که مکل  بوه ایون کتواب 

و البلو غ المفوروض علوی »دع   هسوتنده بایود در صو ر  امکوا  بلو غ پيودا کننود. 

المدع ین بکتاب هدایوة القرآنيّوة علوی مراحول عودّةه بلو غٍ کامولٍ کأصوحاب الو حی 

و بل غٌ دو  العصومة الطیواهرة »اهلل و ائمه معص مين )ع(. رس   « الیالرّس لی و الرّس

 مانند علمای ربانی بر مح ر معارف قرآ . « العلميّة

کنيمه ضلع س م بل غه بعد از بل غ رس لی رسو   ما در بل غ مرحله س م بح  می

ال ». اهلل و بعد از بل غ رسالی ائمه معص مين )ع(ه رايع به بل غ مکلفوين بحو  کنويم

بدّ للمکلیفين بالقرآ  المخاطبين بآیة ال یکر الحکيم من بل غٍ فی مراحول عودّةه بل  وً 

دانده چوه در بعود اصول کسی که لغت قرآ  را نمی« لغ یًّ دالليًّ أ  یعرف ا لغة القرآ 

عربی و چه در بعد عربی ممتازه همه آیا  بورای او متشوابه اسوت. یوا بایود رفوع ایون 

ده خ دش لغت قرآ  را یاد بگيرد یا از کسانی که م رد اعتمواد هسوتنده نقصا  را بکن

ه   مرحلةٌ أولی من البل غ أمام کتاب الدّع ة القرآنيّة أ  یعورف »بفهمد و یاد بگيرد. 

این مرحله اولی است. مرحله ثانيه بل غ در موداليل « أو یتعرّف إلی لغة القرآ  العظيم

مودل   « نيّة لغ یّة  و أدبيّة  و بل غٌ فی المداليل القرآنيّوةبل غٌ فی الداّلال  القرآ»استه 

 قرآ  که دیروز آ  را بح  کردیم. 

فًّا اْلمَلَو ُ وَ رَبُّو َ يواءَ وَ»» 1ه«صَفًّا صَفًّا اْلمَلَ ُ وَ رَبُّ َ ياءَ وَ»مثل  فًّا صوَ آیوةٌ « صوَ

القورآ  عربيّوة  و فو ق  متشابهةٌ بالنیسبة لألکثریة السّاحقة من هؤالء الی ین یعرف   لغة

العربيّة المعم لةه المت ّسطةه عربيّة القرآ  و لقد بحثنا عن ه   اآلیوة المبارکوة و هنوا 

 أَمْورُ يواءَ»ی  آیه دیگور و « 2«رَبِّ َ أَمْرُ ياءَ»ل  آیةٌ محکمةٌ أخری تفسّر ه   اآلیة و 

«  رب بيّةٍ خاصیة بعوالم الجولاءو ياء ربّ  بأمرٍ»کند. را معنا می« يَاءَ رَبُّ َ»این « رَبِّ َ

ه   المرحلة الثیانية المرحلوة المدل ليوة »کما اینکه دیروز مراحل آ  را عرض کردیم. 

فی حقل اإلشتراک مصداقيً ياء زیدٌ و ياء ربّ و لکنیی المجیء  ير المجیء. مرحلة 
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انسا  به هر «. عيًثالثة مرحلة مدل ليّة معرفيًّه رابعة علميًه خامسة عقليً و سادسة واق

 ای از این مراحل که برسده باید بل غ در آ  مرحله را داشته باشد.مرحله

ثمّ من النیا  النیسنا  من ال یحاول   تفسير المتشابها  القرآنيّة بونفس اآلیوا  »

المتشابهه و ال باآلیا  المحکما  بل یحاول   لما فوی قلو بهم مون زیوغ أ  یجعلو ا 

حتی یستفيدوا ضالالتهم من هو   اآلیوا  المحکموا  حتوی ال محکما ٍ متشابها ٍ 

ال  طو ر گروهوی این« تبقی محکما ٌ فی القرآ  هی امّ الکتاب و ه ا من أضولی الضوی

کننود هستنده قص رًا یا تقصيرًا که قص ر آ  هم تقصير استه با محکموا  کواری می

به کردنوده بگ ینود: که حتی محکما  را متشابه کنند. بعد از اینکه محکما  را متشا

گ یيد مريع استه ها هم که میپس بنابراین آیا  متشابها  مريعی ندارده چ   این

 زَیْوغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»متشابها  است. یا به این مقدار اکتفا کنند و یا نهه باالتر 

تشوابه دارده از نظور مودل لیه از نظور « إمّا تشابه منه أت ماتيکيًّ« هُمِْن تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعُ  َ

 کنند. معرفتیه از نظر علمیه از نظر عقلی. یا آیه را متشابه می

و من اآلیا  الیتی قد یحاو  يماعةٌ من النیسونا  أ  یجعل هوا مون المتشوابها  »

بُغية الضیال  األوّ  أو الضیال  الثیانیه الضیال  األوّ  أ  یق ل ا ليس فی القورآ  آیوا ٌ 

ال  الثیووانی أ  یسووتنتج ا ضووالالتهم موون هوو   اآلیووا  محک مووا ٌ هووی األم و الضووی

 اْلأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال»المحکما  التیی حملی ا عليها أنیها متشابها  مثل  ل  ق له تعالی: 

 ال»از آیا  محکما  قرآنی است. در این  1«.اْلخَبيرُ اللَّطي ُ هُ َ وَ اْلأَبْصارَ یُدْرِكُ هُ َ وَ

يموع البصور و  اْلأَبْصوارُ»يمع محلیی به ال  و الم اسوت. « اْلأَبْصارُ»ه «اْلأَبْصارُ رِكُهُتُدْ

البصيرة اإلدراکا  الظیاهریة و اإلدراکا  الباطنيّوة و اإلدراکوا  الفعليوه و اإلدراکوا  

 «. الشأنيّةه إدراکا  فی زمن التیکلي  و بعد زمن التیکلي ه تحلیه اآلیة

 ؟ بصائر يمع چيست -

گ یيم باالتر از بصر است. وقتوی هم يمع بصير  است و هم بصره بصير  که می -

ت انود؟ چو   بصور انسا  از نظر بصير  نت اند چيولی را درک کنوده از نظور بصور می

گيورد. هر دو را می« أبصار يمع البصيرة و البصائر« اْلأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال»تر است. نلدی 

 هُ َ اْلأَبْصارُ وَ تُدْرِكُهُ ال»ده بح  در این آیه خيلی مهم است. از نظر داللی حساب کني

يْ كَمِْثلِوهِ لَويْسَ»مون اآلیوا  المحکموا  و کو ل : « اْلأَبْصارَ یُدْرِكُ مون اآلیوا   2«ءٌشوَ
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من اآلیا  المحکما  و موا إلوی  لو  مون « قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِ َّ»المحکما . 

قد یق   و یح   بعض النیسنا  مون « اْلأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال»سبة لآلیة األولی اآلیا ه بالنی

المستفسرین الی ین دع ا أنیهم من المفسّرین کالفخر الورّازی یقو   فوی بواب رایوة اهلل 

سبحانه و تعالی ی م الدّنيا أو ی م اآلخورةه یقو  : إ ا موا أمکون لننسوا  أ  یوری ربّوه 

ی م الدّنيا و باإلمکا  أ  یراها ببصر  ی م اآلخورة و أمّوا اآلیوة: سبحانه و تعالی ببصر  

یعنی ال تدرکه األبصار فوی مقطوع التیکليو ه هنوا یو م الودّنياه أل ّ « اْلأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال»

ها را نولد  اسوت. کنيمه همه این حرفالبتیه ما اضافه می«. القرآ  کتاب عالم التیکلي 

یعنی حاليً ی م الدّنيا و أمّوا یو م اآلخورة فتدرکوه بعوض األبصواره « صارُاْلأَبْ تُدْرِكُهُ ال»

 این ی  قسم از سخن او است.« أبصار: المتیقينه الی ین یستحقی   الجنیة ی م اآلخرة

هل األبصار « اْلأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال»خ اهد آیه را متشابه کنده سخن دیگر او اینکه می

ألبصار؟ ثمّ هل تعنوی األبصوار یو م الودّنيا فقوو أو و یو م تعنی کلی األبصار أو بعض ا

اآلخرة؟ هله إ اه ک ا... تجعل اآلیوة متشوابهة. لموا  ا حتیوی یثبوت خرافوت و خربطوت 

رایة اهلل سبحانه و تعالی باألبصار الجسدانيّة أو باإلدراکا  الباطنيّة أ  نحويو علموً 

حوا ه أ ّ »الت وص  ه حالوت فنواء. حالت وص   و بعد از ح« بربّنا أ  نصل إلی ربّنا

اآلیة بنصیه الطیليه مأئة بالمائة تد ی علی أ ّ األبصاره األبصار المالئکيوة و البشوریة و 

الجنیيةه بصرًاه بصيرة ه إدراکا  الظیاهرةه إدراکا  الباطنةه ط   اللیما  و عرض المکا  

 «. و علی ط   الخوی ال تدرکه

هایی که موا در از اختصاصا  رب نيست؟ یکی از ي اب« رُاْلأَبْصا تُدْرِكُهُ ال»مگر 

از اختصاصوا  « اْلأَبْصوارَ یُودْرِكُ هُو َ وَ اْلأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال»تفسير دادیمه این است. اگر 

رب استه بنابراین چه در دنيا و چه در آخر ه بصر ظاهر و بصر باطن و الیا اگر شما 

بينيمه در آخر کار يا پيغمبر را نمیهه ما هم در اینيا بليا نه و در آ بگ یيد در این

بينيمه از نظر علم قص ر داریمه ولکن ممکن است بينيم. ی  چيلهایی را اآل  نمیمی

با ميکروسک با  و تلسک با  و اکسپرسک با  ببينيم. احيانً ببينيمه احيانً نبينيمه با 

 م. بعضی از وسائل ببينيم و با بعضی از وسائل نبيني

ای که ما به ط ر تفصيل در تفسير داریوم و بور محو ر ایون آیوه بحو  یکی از ادلیه

األبصار يمعٌ محلیی باللیوام و تحلیوه األبصوار « اْلأَبْصارُ تُدْرِكُهُ ال»کردیمه همين است. 

علی کافیة اإلدراکا  فی کلی زموا ٍ و فوی کولی مکوا ٍ و لکولی إنوسٍ و يوا ٍه ملکوً مون 

 یُودْرِكُ هُو َ اْلأَبْصوارُ وَ تُدْرِكُوهُ ال»ً کوا  مون  يور اهلل سوبحانه و تعوالی المالئکة أو أیّو

این یکی از محاوال  شيطانی است « یدرک اإلدراکا  کلیها؛ ظاهرة  و باطنة « اْلأَبْصارَ
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کنيم. خ اهند آیه محکمه را متشابه کننده ما هم معا ًا اهلل گاهی این کار را میکه می

نا سبحانه و تعالی فی آیا  األحکاميةه اآلیا  األحکامية آیا ٌ محکمةٌ مثال  یق   ربّ»

 أَوْ زانِيَة  إاِلَّ یَْنكِحُ ال اللَّاني»بص رة مطلقةه یق   ربّنا سبحانه و تعالی فی س رة النی ر: 

رِكٌ أَوْ زا ٍ إاِلَّ یَْنكِحُها ال اللَّانِيَةُ وَ مُْشرِكَة  یجعلو    1«اْلمُوؤْمِنينَ عَلَوى  لِو َ حُورِّمَ وَ مُشوْ

« حُرِّمَ»یعنی حرّم ال قح أو حرّم النیکاح؟ ثمّ بالنیسبة للحُرِّمَه «  لِ َ حُرِّمَ»اآلیة متشابهً. 

انسوا  از چيولی « محرومية  طليقة بمعنی الحرمة أو محرومية  نسبية بمعنوی الکراهيوة

تجعل   اآلیة متشابهة  حتیی یرخصی ا »هم که بر او مکرو  استه شيئً ما محروم است. 

 «. علی ه   الفت ی أ ّ نکاح اللیانية  ير التیائبة مري حٌ و مکرو ٌ علی حدّ تعبير 

خ اهند محکما  را متشابه کنند یا در ضالال  عقيدتی یوا ای هستند که میعدّ 

بور ایون  ها در نظر دارند. یا قص رًادر ضالال  احکامیه در ضالال  مختلفی که این

انحراف عاد  کردند یا تقصيرًا. این مرحله اولی است. مرحله ثانيوه: آیوا  قورآ  دو 

بخش استه ی  بخش محکما  استه ی  بخوش متشوابها  اسوت علوی ويوهٍ عوام. 

هنا زوایا ثالث بالنیسبة لنحکام و التیشابه المعنی فی ه   اآلیة المبارکةه فی زاویوةٍ »

ایون زاویوه « ا  بالنیسبة لمن ال یعرف اللیغة العربيّوة إطالقوًکلی اآلیا  القرآنية متشابه

و فی زاویة أخيرة  الية عالية فی القمّة المعرفيّة هؤالء الی ین ليست لهم و »خارو شد. 

رسو   اهلل )ص( و « ال آیةٌ واحدةٌ متشابهة فی ال یکر الحکيم حتیی الحوروف المقطیعوة

 ند. معص مين )ع(. این دو از مرحله خارو شد

نه متعلیه به دسوته او  « مُتَشابِها ٌ أُخَرُ وَ اْلكِتابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَما ٌ آیا ٌمِنهُ »این 

ثمّ ه ا التیقسيم کما بيّنا حاسبه ل  »است و نه متعلیه به دسته آخر است. این تقسيم: 

احتما  س م این «  ٌمُتَشابِهاوَ مِنهُ  مُحْكَما ٌ آیا ٌ مِْنهُ»أ ّ ربّنا سبحانه و تعالی قا : 

هاه بعضی چنين هستنده بعضی چنا  هستنده ممکن است بعض س م است. مثل قمی

طو ر هسوتند. هم باشد. بعضی چنين هستند و آخرین چنا  هستنده یعنی بقيوه همين

بعوض اسوته بعود نفرمو د  « مِون»ه «مُحْكَما ٌ آیا ٌ مِْنهُ اْلكِتابَ عَلَيْ َ أَْنلَ َ الَّ   هُ َ»

یعنی بقيوه چنوين هسوتند. پوس قسومتی کوه در « أُخَرُ وَ»ه «مِْنهُ مُتَشابِها ٌوَ »که: است 

 «. مُتَشابِها ٌ أُخَرُ وَ»مرحله اولی استه آیا  محکما  است 

فليس فی القرآ  فوی اآلیوا  الیتوی تود ی فوی اآلیوا  الیتوی وضوعت بالداّللوة  يور »

رو هستنده قسمتی محکما  است حروف المقطیعه که از داللت خا« المقطیعا  السّ ر
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و لکن ]...[ فی أصلحه منهم صالح   و منهم دو   لو  »و قسمتی متشابها  است. 

«. مُتَشوابِها ٌ أُخَورُ وَ اْلكِتوابِ أُمُّ هُونَّ مُحْكَموا ٌ آیوا ٌمِنهُ »معص مين. « و منهم أصلح

بتیه تفسوير را ای است: گا  تشابه از يهت عدم بل غ است تقصيرًاه التشابه چند مرحله

کنم. و گا  تشابه از نظر عدم بلو غ اسوت مالحظه بفرمایيده نکاتی را اضافه عرض می

قص رًا. تشابه از نظر عدم بل غ قص رًا یا بالفعل قابل زوا  است یا بالفعل قابل زوا  

نيست. ثمّ یا تشابه بالفعل است یا تشابه شأنی است یا هوم تشوابه فعلوی اسوت و هوم 

التیشوابهه »های مختلو  اسوت. اصو ال  تشوابه یعنوی: هوا تشوابهاسوته اینتشابه شوأنی 

المتشابهه اآلیة المتشابهة یعنی ال یعلم معنی المراد منه بص رةٍ ناصیة و بص رةٍ ظواهر 

 «. مستقرّةه ال من النیاحية الدّاللية بل من النیاحية المدل لية

مطلووب را دریافووت عقل اسووت و از ناحيووه موودل لی یووا تشووابه عقلووی اسووته سووب 

کنود یوا کنده تشابه معرفتی استه معرفت او معرفوت درسوتی نيسوته دریافوت نمینمی

يا نرسيد  است. یوا تشوابه عقلوی اسوت یوا تشابه علمی استه حدّ و انداز  علم به آ 

بعوض اآلیوا  »تشابه واقعوی اسوت یوا تشوابه ایون اسوت کوه وقوت آ  نرسويد  اسوت. 

 حتیی للرّعيل األعلی من العلمواء  يور المعصو مينه مون المتشابها  القرآنية متشابهةٌ

المفسّرین األقدمين و  يرهم. متشابهةه متشابهة... لمّا یأ  وقوت تأویلهوا و لمّوا یوأ  

قبول از اینکوه « وقت معناها. مثل اآلیا  الیتی تد ی علی اإلنعکوا  األعموا  و الصوی ر

اختوراع بشو ده هموه ایون  رادی  و تل یلی   و ضبو ص   و ضبو صدا و ضبو سيما

آیا  متشابها  ب د. چط ر؟ هيب کس  ير از معص مين به این نرسيد  ب د که صداها 

در فضا و در يسم انسا  مکل  و در فضای انسا  و مکا  انسا ه محف   است. در 

ش د که یتصریح استه معل م م 1«تَعْمَلُ  َ كُْنتُمْ ما نَسْتَْنسِخُ كُنَّا إِنَّا»قرآ  تصریح دارده 

 کنيم. از نظر واقعيت تشابه دارد که عرض می

کند بر اینکوه یا فرض کنيد آیا  حرکا  االرضه یکی از آیا  است که داللت می

الرّايفوة » 2«الرَّادِفَوةُ تَْتبَعُهَوا*  الرَّايِفَوةُ تَرْيُ ُ یَ ْمَ»زمين هميشه دارای حرکا  است. 

من ه اه آیة صریحة من النیاحية الدّاللية  من أسماء األرض و هل هنا ل  صراحة أکثر

الرّايفوة هوی العوام فوال بودّ أ  تکو   « الرَّايِفَوةُ تَرْيُو ُ یَو ْمَ»و من النیاحية المدل لية 

الرّايفة علی ط   الخوه ريفة اإلحياء و ريفة اإلماتةه ريفةٌ مدمّرة و ريفة معمّورةه 
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 لَكُومُ يَعَولَ الَّو   هُو َ»لنوا األرض الرّيفة المدمّرة کانت لألرض لم تکون  لو ال  و يع

چم ش « یعنی  لیت بعد شما ٍه کانت األرض متحرّکةه حرکة الشیما  1« َلُ ال  اْلأَرْضَ

ت انسوتند در ایون ارض شد در آ  زنودگی کورد. احيواء نمیانداخته نمیب ده لگد می

ت داشت و پس این حرک«  لیت بعد شما ٍ فقبل أ  ت   کانت شم سً»زندگی کردنده 

  َوَا ِ وَ يَلَامِيدِهَا مِنْ بِالرَّاسِيَا ِ حَرَكَاتِهَا عَدَّ َ وَ»بعد از آنکه حرکا  آ  معتد  شد. 

يخَ أَوْ بِأَهْلِهَوا تَمِيدَ أَ ْ مِنْ حَرَكَتِهَا عَلَى فَسَكَنَْت» 2«صَيَاخِيدِهَا مِنْ الشُّمِ الشَّنَاخِيبِ  تَسوِ

ه حرکت دارده حرکت معتدله اسوت و حرکوت معدلیوه اسوت. «تِهَاحَرَكَ عَلَى» 3«.بِحِمْلِهَا

 این مرحله دوم ب د.

کنود و مرحله چهارم: دوبار  حرکت می 4ه«زِْللالَها اْلأَرْضُ زُْللِلَتِ إِ ا»مرحله س م: 

و إ ًا من أسوماء األرض »گيرد. زمين دوبار  حالت حياتی و حالت زندگی به خ د می

این از آیا  متشوابهه اسوته از نظور « بارکة القرآنيّة المتحرّکةفی صریح ه   اآلیة الم

علمی متشابه است. از نظور لفظوی و داللوی متشوابه نيسوت؟ از نظور مودل لیه از نظور 

علمی یا از نظر واقعیه واقعً زمين دارای حرکت است؟ بلهه حسًّ؟ خيور. واقعوً زموين 

ه کنودداللت میای آیا  مختلفهکنده دارای حرکا  استه آیا  آ  صریحً داللت می

و  علوی طو   الخووی کوة حسّی بالنیسبة بکو   األرض متحرّ هنا تشابهٌ»ولکن حسًّ نه. 

حتیی فی ه   الحياة الحاضرة من النیاحية الحسّية آیة متشابهة و من النیاحية العلميوة 

الدّاللية و ک ل  آیة متشابهة و لمّا یصل العلم و لمّا یصل الحسّ و لکن من النیاحية 

 آیا  دیگر. « من ناحية المدل لية ليست اآلیة متشابهة و قس علی  ل 

آیا  در بعد معرفتیه در بعد علمیه در بعد عقلیه در بعد فلسفیه در بعد عرفانیه 

 اهَرُسوِّ فَیُ ا ٌهَابِشوَ تَمُ ا ٌآیَ رآ ِلقُلِ  َّإِ»و صحيح ما قا  ابن عبّا : »در ابعاد گ ناگ  . 

شو د و فعوال  نيسوت. فعوال  انسوا  این برای ام ری است که بعودًا حاصول می 5.«نمَاللَّ

هوا را داند ارض متحرّک است و صو ر و اعموا  انسوا  ثابوت هسوتنده انسوا  ایننمی

ها تشابه دارنده ولکون قورآ  داند. مادامی که علم این مطلب را کش  نکرد ه ایننمی
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است و باید عرض کونم ایون اسوت کوه حجت بالغه است و ی  مطلبی که بسيار مهم 

قرآ  تمام حقایه گفتنی را بيا  کرد  است. قرآ  تموام حقوایه علميوه را بيوا  کورد  

استه آنچه علماء به آ  رسيدند یا نرسيدنده بعدًا خ اهند رسيد و حتی بعدًا نخ اهند 

را بيا  ها ياه نسبت به عالم بعدیه قرآ  تمام اینرسيد و حقيقت دارد. نسبت به این

 کرد  استه ولکن چگ نه بيا  کرد ؟ 

هنا تعابير عدّة تقبل لکيو  تبويّن الحقوائه المقصو دة فوی الو یکر الحکويم و هو  »

« الکتاب األخيره األوّ : أ  یبيّن بيانً ال مدخل فيه من ناحية اإلحتماال  اإلختماال 

یود. در ایون صو ر  چنوين بگ این« إ ّ األرض متحرّکةٌ حرکا  العدّة»صریحً بگ ید. 

ط ر بو د. پيغمبور صوریحً بور خوالف شدنده تا همين اواخر همينای کافر میی  عدّ 

حسّ مردم صحبت کنده صریحً بر خالف عقل م ي د صحبت کنده بور خوالف علوم 

هوا ها و همه عقلم ي د صحبت کنده بر خالف حسّ م ي د صحبت کنده همه حس

کوامال  صوریح « رض متحرّکةٌ حرکا  العدّة ک ا و ک اإ ّ األ»هاه بگ ید: نهه و همه علم

 ش ند. بگ یده دیگر کافر می

به عکس اگر قرآ  اصال  نسبت به حرکا  ارض صوحبت نکنوده قورآ  کوه از هموه 

کنوده اصوال  از حرکوا  کنده از تک ینيا  و تشریعيا  صحبت میک نيا  صحبت می

اسوت. ولوی قورآ  يموع کورد  ارض صحبت نکنده در این ص ر  قرآ  کتاب ناقصی 

گ ید زمين ای است که این عبارا  از نظر داللتی مستقيمهه میاسته عبارا  به گ نه

متحرّک استه ولکن چنا  صراحتی که در افهام صریح صد درصد باشد کوه م يوب 

کفر باشد نه و چنا  ايمالی که اگر بعدًا علم مطلب را ثابت کرده انکار کنيمه نه. پس 

رد؛ ی  بعد محکم است و ی  بعد متشابه است. در بعود محکومه موثال  آیوه دو بعد دا

 اْلوأَرْضَ نَجْعَولِ لَومْ أَ»مرسوال :  25رايفه صریح است یا آیه  ل   صریح است یا آیه 

الکفا  بصریح اللیغة من  أربعة عشر قرنً حتیی اآل ه الکفوا  « أَمْ اتً وَ أَحْياءً*  كِفاتً

 «. فی الطیيرا  و یتقبّض فيهالطیائر الی ی یسرع 

آقایا  چه کار کردند؟ آقایا  لغت را شکستنده نص  کردنده البتیوه ایون کوار  لوو 

اسووت. ایوون تقصووير در تقصووير متشووابه اسووت. ایوون تشووابه علمووی دارد. ایوون کفووا  را 

این طيورا  را « الکفا  الطیائر الی ی یسرع فی الطیيرا  و یتقبّض فيه»شکستنده گفتند: 

گيوورد؛ یعنووی گيوورده احيوواء را میتنده تقووبّض را گ اشووتند. تقووبّض یعنووی میبرداشوو

کفاتوً یعنوی »ها. در روایا  هوم دارده گيرد؛ یعنی گ رستا را می هاه ام ا ساختما 

و حوا  آنکوه ایون روایوا  اهول قبو ر را « یتقبّض األحياء؛ األبنية و األمو ا ؛ القبو ر
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کفا  الطیائر الی ی یسرع فی الطیيرا  و یتقوبّض »درست کردنده ربطی به مطلب ندارد. 

مفع  ٌ به ال مفعو   « أَمْ اتً وَ أَحْياءً»ه «أَمْ اتً وَ أَحْياءً*  كِفاتً اْلأَرْضَ نَجْعَلِ لَمْ أَ»فيه 

 لَومْ أَ»مطله و ال تمييل و ال قيد کما یق   الطیبرسی و کما یق   صاحب يامع البيا : 

یعنی یسرع فی الطیيرا  و لکن متقبّضة ه تتقبّض أحياءً و تتقوبّض « فاتًكِ اْلأَرْضَ نَجْعَلِ

أم اتً و من  ل  القی ة الجا بية العامّة التیی تحاصر الکرة األرضية من اإلنلالق و مون 

 «. اإلنفجار و من تخلی  األحياء و األم ا 

ر آ  ای بگوردده م يو داتی کوه دچ   قاعد  فيلیکی این است که وقتی یو  کور 

*  كِفاتوً اْلأَرْضَ نَجْعَلِ لَمْ أَ»کننده قاعد  سق ط از مرکله ولکن کر  هستنده سق ط می

الی آخر. پس قرآ  ی  کتابی نيسوت کوه بورای اموروز باشود کوه فخور « أَمْ اتً وَ أَحْياءً

کنده خالف ظاهر مراد اسوته در گ ید زمين حرکت میرازی بگ ید: این آیاتی که می

ابه است. چ   تشابه دارده واقع موراد کوه حرکوت زموين اسوت و حوس کوه نتيجه متش

گ ید این زمين حرکت ندارد و دليل حسی ما و دليول بويّن گ ید حرکت ندارد. میمی

پورد و بوه می« إ ا قفل  مون األرض قفولة أريوع إلوی نفوس الم ضوع»ما این است که 

 کند. گردده پس زمين حرکت نمیيا برمیهما 

شخص این ب د کوه الرّاسوخين فوی العلوم باشوده از موؤمنينی باشود کوه  قاعد  این

بگ ید آنچه فهميدمه فهميدم و آنچه نفهميدمه از خ دم چيلی اضافه نکنم. مگر قرآ  

ناز  شد  است که مفسّرین در هر زمانی همه آ  را بفهمند؟ این قورآ  تموام علو می 

هوووایی کوووه در آینووود  قتهوووا و تموووام دکوووه در آینووود ه تموووام عقووو  ه تموووام معرفت

هایی دارنده تمام را زیور پور گرفتوه اسوت. وخيلهایی دارنده عل هایی دارنده اوويست

خ اهيد به انداز  خواتم النبيوين و ائموه معصو مين خ اهيد چه کار کنيد؟ میشما می

هوا اسوته آ  ها است ی  قسمتی همين)ع( بدانيد؟ آ  تأویالتی که در اختصاص آ 

هوا و آ  کند و آ  عقو  ه آ  دقیتآیند  این معارف قرآنی را کش  میعل می که در 

کنوده بورای رسو   اهلل و ائموه معصو مين )ع( هوا را کشو  میاحاطه معرفتی کوه این

 کامال  بيّن است. 

من علی ه ا عدم البل غ لتفهّم المعانی القرآنية أحيانً ال من النیاحية الدّاللية بل »

ة اشتراکً لفظيً أو معرفة  أو عقليً أو ک ا و ک اه إمّوا قصو ر و إمّوا من النیاحية المدل لي

يا اسوت. قص ر قص ر همين« تقصير. و القص ر: إمّا قص ر التیقصير أو قص ر القص ر

شو ده وقتی هن ز علم ثابت نکرد  اسوت کوه زموين حرکوت دارد و اعموا  مسوجّل می

 مِونْ عَمِلَوْت موا نَْفوسٍ كُولُّ تَجِدُ یَ ْمَ» گ ید:يا عدم بل غ قص ر استه آیاتی که میاین
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ایون خيلوی بويّن  1«بَعيودًا أَمَودًا بَيْنَهُ وَ بَيْنَها أَ َّ لَ ْ تَ َدُّ سُ ءٍ مِنْ عَمِلَْت ما وَ مُحْضَرًا خَيْرٍ

یابده پس باید باشد تا بياید. ولويکن است که ی م القيامة تمام صداها و سيماها را می

 ر علمی استه قبل از اینکه علم ایون مطلوب را ثابوت کنوده قصو ر يا ی  قصدر این

يا باید چوه کوار کنود؟ بایود علمی از قص ر تقصير هم نيسته قص ر قص ر است. این

کنم توا بفهمومه اگور فهممه صوبر مویگ یوده ولوی مون نمویبگ ید: بلهه آیوه ایون را می

 نفهميدم هيب چيل. 

 موا وَ تَْأویلِهِ ابْتِغاءَ وَ اْلفِْتنَةِ ابْتِغاءَ مِْنهُ تَشابَهَ ما فَيَتَّبِعُ  َ زَیْغٌ قُلُ بِهِمْ في الَّ ینَ فَأَمَّا»

علم تأویل هم دو قسم است؛ یکی اینکوه ایون کسوی « الرَّاسِخُ  َ وَ اللَّهُ إاِلَّ تَْأویلَهُ یَعْلَمُ

ه خيوره ت اند تأویول آ  را یواد بگيورد و بفهموده یو  مرتبوکه راسخ در علم استه می

دانم خدا وي د دارده اما داند. من مینمیداند این حقيقتی دارد و آ  حقيقت را می

 نَْفوسٍ كُولُّ تَجِدُ یَ ْمَ»گ ید: داند باالخر  این آیاتی که میدانم خدا چيست. او مینمی

بر گ ید صکنده میواقعيت دارده ولی اآل  حس و علم او تأیيد نمی« خَيْرٍ مِنْ عَمِلَْت ما

کنم تا وقتی که بش د. به چه دليل؟ به دليل اینکه این قرآ  کتاب اهلل استه کتاب می

البيا  استه کتاب تبيا  استه کتابی است که هيب ع يی در تعبير و بيوا  آ  ويو د 

 ندارد. 

پس این عدم بل غ عن قص ر است که قابل رفع نيسته مگر با ترقیوی علوم. بعضوی 

رفع است. من در فهم این معانی مقص د  قرآنيهه قص ر  اوقا  قص ری است که قابل

ت انم این قص ر را برطرف کنمه چگ نه؟ با اینکه آیه متشابهه را بوه محکموه دارم. می

ارياع دهم. یا تشابه را از خ د آیه متشابهه رفع کنم و معنای آیوه را بفهموم. بوا ایون 

و ال یلیول تشوابه »ند متشابه را علوی تشوابهٍ که این اتیباع می«تَشابَهَ ما فيَتَّبِعُ  َ»قص ر 

این قص ر عن تقصيرٍ. گواهی اوقوا  از « اآلیة ال بنفسها و ال بإرياعها إلی محکماتها

او  تا آخر تقصير است که قبال  عرض کردیم که احيانً آیا  محکماتی را هم متشابه 

 اشار  کنيم.  کنده ی  نم نه را عرض کردم. در این چند دقيقه به این یکی هممی

یق   اله له کلی شیءٍه إ ّ اهلل تعالی ال یقدر علی « قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِ َّ»مثال  

ایوون « أ  یجعوول الوودّنيا الکوورة األرضووية فووی بيضووةٍ ال تکبوور البيضووة و ال تصووغر الوودّنيا

شویء ممکون  اتوً سوته یوا که شیء اه آ «قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِ َّ»مستحيل است. 

یوا شویء م يو د اسوته بواالخر   شیء ممکن ال ي د اسوتمصلحتً ال ي د استه یا 

                                                           

 .30. آل عمران، آیه 1
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یءه المسوتحيل  اتيّوً »کند. صدق شیء بر آ  می المستحيل  اتيًّ ال یصدق عليوه الشوی

 اللَّوهَ إِ َّ»خاروٌ عن دور الشییء و خارو عن حقل الشییء کما بحثنا علی ق لوه تعوالی: 

پوس اگور «. فی الجلء التیاسع و العشرینه رايعٌه بحو  فوی القودرة« قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى

ما »ت انيد شیء را خارو کنيده بگ یيد: ه شما نمی«قَدیرٌ ءٍشَيْ كُلِّ عَلى اللَّهَ إِ َّ»فرم د: 

 عَلى هَاللَّ إِ َّ»ما من عامٍ إلیا و قد خصی ک بٌه »این دروغ است. « من عامٍ إلیا و قد خصی

عامٌ و ما إلی  ل  من عم ما ٍ محلیقوةٍ مسوتغرقةٍ « عَليمٌ ءٍشَيْ بِكُلِّ وَ»عامٌه « ءٍشَيْ كُلِّ

 ؟«ما من عامٍ إلیا و قد خصی»گ یيد چگ نه شما می«. علی صفا  اهلل تعالی

 هم عام است. « ما من عامٍ إلیا و قد خصی»خ د همين  -

را بگيرد. قاضی عليه خ دش حکم نکورد ه عليوه ت اند خ دش نمی« ما من عامٍ» -

کنوود. اگوور بخ اهيوود ایوون را بفرمایيووده بنووابراین هوويب چيوولی بوواقی دیگووری حکووم می

 ماند.نمی

عَظِويمِ وَ وَفِّقنَوا لِمَوا آ ِ اْلقُورْإِیمَا ِ وَ مَعَوارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُ رِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَا ُا ُ وَ يَنِّبنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»


