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در نقد "رؤياھای رسوالنه" عبدالکريم سروش
)بخش دوم(،

محکم و متشابه؟
در اين بخش ،به نقد ادعای سروش در اين باره وجود پارادوکسھا میپردازيم .او میگويد» :قرآن پر از پارادو کس و
تناقض است« مجری برنامه پرگار از وی پرسد :کدامھا؟ دکتر سروش پاسخ میدھد » :اما تناقضھا و يا بگوئيم
اختالفھا در قرآن به خاص و عام و مطلق و ّ
مقيد خالصه نمیشود و لذا گفتار دانستن و يا ھرچيزی ،تاريخمند دانستن
قرآن ّ
کل آن مسائل را حل نمیکند .آنچه نظريۀ رؤياھای بنده حل میکند تناقض در يک سطوح باالئی است که ربطی به
کانتکس ندارد»...«.يک پاردوکسھائی در قرآن ھست که با اينھا حل نمی شود«.
مجری پرسيد :کدامھا؟ سروش پاسخ میدھد» :اآلن من عرض میکنم .مسألۀ جبر و اختيار ،ببينيد جبر و اختيار Ege
 of problemاز مشکالتی است که تا امروز ھم با ماست .معلوم نيست باالخره قرآن جبری است و يا اختياری و ما
دوتا فرقۀ بزرگ معتزله و اشعری داريم بر سر ھمين موضوع و در شيعه ھم که گفته اند :ال جبر و ال تفويض َبل ٌ
امر
بين االمرين ،استخوان الی زخم گذاشتهاند(٩) «.
در جائی ديگر ھمين برنامه ،مجری میپرسد» :آقای سروش اين که قرآن میگويد مبين است و اين يعنی آشکار و
واضح است و دنبال چيزھای عجيب و غريب نگرديد و دنبال تغيير نگرديد ،دنبال خوابگزار نرويد و خود قرآن نص
قرآن اين را میگويد؟« و سروش پاسخ میدھد » :ببينيد در باب محکمات و متشابھات که بازرگان تأکيد میکنند و تأئيد
میکنند ،به حق ،بر آنھا خودشان ھم وقوف دارند و ھمۀ کسانی که به تفسير آشنا ھستند وقوف دارند ،تقريباً آيه ای از
آيات قرآن نيست که بر سر آن اختالف نشده باشد .يعنی آياتی که عده ای محکم پنداشتند ،ديگران متشابه پنداشتند.
مرحوم عالمه طباطبائی دو تا آيت در قرآن را ايشان آوردهاند و ذکر کردهاند و صريحا ً گفته اند :احتماالت معانی اين
آيات را ايشان ذکر کردهاند .يکیاش در سورۀ بقره است و ترا عليھم )منظور آيت  ١٠٢سورۀ بقره است  .ن (.بله آيت
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مربوط به ديوان و سليمان است وتبعوا من تتل الشياطين ايشان ضبط کرده اند يک ميليون دويست و ھزار معنی برای
اين آيت گفته شده ،کسی ھم نگفته اين آيت جزو متشابھات است ،قصهای است .مربوط به ديوان از سليمان و ممکنه از
اصل ھم اسطورهای باشد .ولی اين چنين است « )(١٠
باز در ھمين باره ،دکتر سروش در مقالۀ »رؤياھای رسوالنه« در نکتۀ سوم درباب تناقضھای قرآن چنين
مینويسد» :آيات متشابه که محتاج تأويل اند ،در اين ديدگاه ھمان رؤياھای محتاج تعبيرند و جالب آناست که پاره ای از
قدمای ّ
مفسران ،فقط آيات احکام را محکم شمردهاند و بقيه آيات را از جنس متشابھات دانستهاند ،يعنی تقريبا ً ھمۀ قرآن
را )تفسير الميزان ،آل عمران(١١).«(٧ /
بدينترتيب ،دکتر سروش سه مدعی را طرح میکند:
الف -آيات محکم و متشابه که مستند میکند به قول طباطبائی؛
ب -جبر و اختيار و اينکه معلوم نيست باالخره قرآن قائل به جبر است يا اختيار و
ج -شيعه ھم گفته » :ال جبر و ال تفويض َبل ٌ
امر بين االمرين ،استخوان الی زخم گذاشته اند« .
الف -در مورد متشابھات و قول طباطبائی:
سروش در بارۀ مدعای خود که گويا آيتھای قرآن ،بايکديگراختالفھا دارند ،به قول طباطبائی اينگونه استناد
میکند» :تقريباً آيهای از آيات قرآن نيست که بر سر آن اختالف نشده باشد ،يعنی آياتی که عدهای محکم پنداشتند،
ديگران متشابه پنداشتند .مرحوم عالمه طباطبائی دو تا آيت در قرآن را ايشان آوردهاند و ذکر کردهاند و صريحاً گفتهاند:
احتماالت معانی اين آيات را ايشان ذکر کردهاند .يکیاش در سوره بقر است :و ترا عليھم )منظور آيت  ١٠٢سوره بقره
است  .ن .(.بله آيه مربوط به ديوان و سليمان است »وتبعوا من تتل الشياطين« ايشان ضبط کردهاند يک ميليون و
دويست و ھزار معنی برای اين آيت گفته شده «،و در مقاله »رؤياھای رسوالنه« از قول وی میآورد» :آيات متشابه
که محتاج تأويلاند ،در اين ديدگاه ھمان رؤياھای محتاج تعبيرند و جالب آن است که پاره ای از قدمای ّ
مفسران ،فقط
آيات احکام را محکم شمردهاند و بقيه آيات را از جنس متشابھات دانستهاند ،يعنی تقريبا ً ھمه قرآن را )تفسير الميزان ،آل
عمران (١٢).«(٧ /دکتر سروش در مورد متشابھات برای اثبات نظر خود از قول طباطبائی میآورد که تقريبا ً ھمۀ
قرآن متشابه است و سند آن ھم تفسير الميزان ،آل عمران ،٧ /ذکر میکند .بنابراين نظر طباطبائی در مورد آيت ١٠٢
سورۀ بقره و آيت  ٧سورۀ آل عمران در دو قسمت آورده میشود ،تا معلوم گردد چگونه دکتر سروش برای اثبات نظر
خود از مرحوم طباطبائی مايه میگذارد .نخست ،بدانيم که در توضيحات ذيل آيت  ٧سورۀ آلعمران ،طباطبائی
نمیگويد »پارهای از قدمای مفسران تقريبا ً ھمۀ قرآن متشابه است« .و سپس،
يکم :نقل قول طباطبائی ،صاحب الميزان از آيت بقره:١٠٢/
● طباطبائی در بارۀ آيت  ١٠٢سورۀ بقره میگويد» :و بخدا سوگند اين مطلب از عجائب نظم قرآن است  ،كه يك آيه
اش با مذاھب و احتمالھائى میسازد ،كه عددش حيرت انگيز و محيرالعقول است  ،و در عين حال كالم ھمچنان بر
حسن و زيبائى خود متكى است  ،و بزيباترين حسنى آراسته است و خدشهاى بر فصاحت و بالغتش وارد نميشود ،و
ّ
انشاءﷲ نظير اين حرف در تفسير آيه ) :اءفمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاھد منه  ،و من قبله كتاب موسى اماما و
رحمة ( از نظر خواننده خواھد گذشت«]- (١٣) .نقل قول ويراستاری نشده -پورتال[
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بدينقرار ،طباطبائی در مقام ستايش از آيتی است که احتمالھا را حساب میکند .چون در مقام نقد نظر او نيستيم و در
مقام آنيم که ببينيم قول او ھماناست که سروش میگويد ،به الميزان مراجعه میکنيم:
 .١آيا طباطبائی در مقام تشخيص محکم و يا متشابه بودن آيت است و میگويد مفسران در اين باره اختالف نظر دارند؟
خير!
 .٢آيا بر سر حکم آيت » حرمت سحر و جادو« اختالف دارند ،نه!
 .٣آيا بر سر اين واقعيت اختالف دارند که کاربرد سحر و جادو در روابط قواء و سلطه جوئی است؟ نه!
 .۴آيا بر سر اين اختالف دارند که مردمی که علم و فن را وسيلۀ سحر و جادوگری میکنند و آنرا ،با استفاده از ذھنيات
مردم و زبان عامه فريب خود به کار میبرند ،کارشان تحريف و از خود بيگانه کردن بيان حق است؟ نه!
 .۵آيا بر سر اين اختالف دارند که درجامعهھائی سحر و جادو رواج می يابد که اسطورۀ قدرت پرستش میشود و
ھمگان انتظار دارند که آن اسطوره ھمه چيز را ،آنھم ھماکنون و ھم اينجا ،در اختيارشان بگذارد؟ خير!
 .۶آيا بر سر اين اختالف دارند که کفر پوشاندن حقيقت است و سحر و جادو با فريفتاری ھمراه است؟ نه!
 .٧آيا بر سر اين مھم اختالف دارند که خداوند انسانھا را میآزمايد و ابتال روشی است که قرآن میآموزد و ھرگاه
انسانھا اين روش را ھمگانی میکردند ،زورمداران فريبکار و ساحران در خدمت آنھا پيدا نمیشدند؟ خير!
 .٨آيا بر سر اين اختالف دارند که آيت میگويد سليمان سحر و جادو میکرد و يا نمیکرد؟ خير! ھمه میگويند سليمان
سحر و جادو نمیکرد.
بدينقرار ،در آموزشھای اساسی آيت – افسوس که او نمیبيند – اختالفی وجود ندارد .اختالف نظرھا و زيادت
احتمالھا نه ناشی از خود آيت که ناشی از نبود علم بر پديدهھا و امور واقع است .ھرگاه مفسران به پديدهھا و امور
واقعی که از آنھا اطالع نمیداشتند ،نمیپرداختند و به آموزشھای آيت میپرداختند ،جامعۀ بشری فراوان داشتهھا در
اختيار میداشت که اينک از آنھا غافل است.
محاسبۀ احتمالھا توسط طباطبائی )يک ميليون و دويست و شصت ھزار احتمال( بيانگر ھمان واقعيت است که پوپر نيز
اظھارش میکند» :ما نمیدانيم و جز اين که حدس بزنيم ،کاری نمیتوانيم کرد .حدسھا که میزنيم معنای پيش
فرضیھائی را پيدا میکنند که بايد مورد آزمون قرارگيرند« .بنابراين واقعيت ،مفسران چون نمیدانند ،حدسھا میزنند.
ھرگاه آنھا آموزشھای باال را موضوع کار خود میکردند ،چون قابل دانستن بودند ،اختالف نظرنيز پيدا نمیکردند.
چنانکه در بارۀ ھشت آموزش باال ،آنھا که از آنھا غافل نشدهاند ،اختالف نيز ندارند .بدينقرار ،سروش ھم وارونه نظر
طباطبائی را میگويد و ھم از اين واقعيت غافل است که نقص از انسانھا است که نمیدانند و حدس میزنند و نه از
قرآن.
دوم :نقل قول طباطبائی ،صاحب الميزان از آيت  ٧سورۀ آل عمران
دکتر سروش ھمۀ قرآن را تقريبا ً متشابه می پندارد و برای اثبات نظر خود آن را به طباطبائی صاحب الميزان منتسب
میکند » :آيات متشابه که محتاج تأويل اند ،در اين ديدگاه ھمان رؤياھای محتاج تعبيرند و جالب آن است که پاره ای از
قدمای ّ
مفسران ،فقط آيات احکام را محکم شمردهاند و بقيه آيات را از جنس متشابھات دانسته اند ،يعنی تقريبا ً ھمه قرآن
را )تفسير الميزان ،آل عمران(١۴) «.(٧ /
به الميزان مراجعه کنيم و ببينيم آيا طباطبائی چنين نظری دارد و يا به عکس میگويد متشابھات به يمن سنجيدن به
محکمات ،محکم میشوند .بنابراين ،ھمۀ قرآن را محکم میداند .متن آيت چنين است:
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ھو الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمت ھن ام الكتاب و اخر متشبھت فاما الذين فى قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشبه منه
ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاءويله و ما يعلم تاءويله اال ّ
ﷲ و الراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يذكر اال
اولوا االلباب.
»اوست که اين کتاب]قرآن[ را بر تو فرو فرستاد .بخشی از آن آيت ھای محکم ]صريح و روشن[ است .آن ھا اساس
کتابند و بخشی ديگر آيت ھای متشابه است ]که تأويل پذيرند[ .اما کژدالن به جھت فتنه جوئی و تأويل آن ]به دلخواه
خود[ از آيات متشابه پيروی می کنند ،در حالی که تأويل آن را جز خدا نمی داند .وآنان که در دانش راسخ و استوارند
می گويند»:ما بدان ايمان آورده ايم .ھمه ]چه محکم و چه متشابه[ از جانب پروردگار مان است و جز خردمندان پند
نگيرند«.
طباطبائی ابتداء ،در مورد آيت توضيحی مختصر وکلی میدھد و سپس آنرا تفکيک میکند و جزء به جزء آن را
شرح میکند » :و يکی از اوصاف مجموع کتاب اين است که اين کتاب مشتمل بر آيات محکم و آيات متشابه است ،که
برگشت قسمت دوم )متشابھات( به قسمت اول )محکمات( است ،و به وسيلۀ آنھا ،آيات متشابه شرح و تبيين می شود..
پس کتاب از اين نظر چيز واحدی تصور شده ،نه چيزی که دارای اجزای متعدد و بسيار است« ) (١۵وی ادامه
میدھد »:و در مورد آيۀ مورد بحث ،منظور از احکام محکمات ،صراحت و اتقان اين آيات است و می خواھد بفرمايد
آيات محکم مانند آيات متشابه ھيچ تشابھی در آن ھا نيست ،و خواننده بدون ترديد و اشتباه به معنايش پی میبرد ،نه اين
که "العياذ با " معنايش اين باشد که بعضی از آيات قرآن معنادار است ،و بعضی ديگر سست و بی معنا است .و چون
خدای عزوجل در سورۀ ھود آيۀ اول تمامی آيات قرآن را محکم و متقن خوانده ،و فرموده" :كتب احكمت آياته ثم فصلت
من لدن حكيم خبير" «(١۶ ) .
سپس به توضيح " ّام الكتاب " میپردازد و میگويد» :حال ببينيم معنای "ّام الكتاب" چيست؟ و چرا آيات محکم را "ّام
الكتاب آيات " خوانده؟ به حسب اصل لغت ،ام به معنای مرجعی است که چيزی و يا چيزھائی بدان رجوع میکنند .آيات
محکم را نيز از ھمين جھت "ّام الكتاب" خوانده که مرجع آيات متشابه است .پس معلوم می شود بعضی از آيات قرآن
يعنی متشابه آن  ،به بعضی ديگر ،يعنی آيات محکم ،رجوع دارند .و از ھمين جا روشن میشود که کلمۀ "ُّام " بر کلمۀ
"الکتاب"اضافه الميه ،نظير اضافه "ُّام " بر کلمه " االطفال = مادر کودکان " نيست ،بلکه به معنای »من= از« است،
قدماء الفقھا« و امثال آن است .
نساء القوم« و »
ُ
نظير اضافۀ » ُ
بنابر اين قرآن کريم مشتمل بر آياتی است که مادر و مرجع آيات ديگر است ،و اگر کلمه » ُّام « را مفرد آورده ،با اين
امھات« بياورد ،و بفرمايد» ُ ّ
ھن اُّمھات
که آيات محکم متعدد است و جا داشت کلمۀ نامبرده را به صيغۀ جمع يعنی » ُ ّ
الکتاب« ،برای اين بود که بفرمايد :آيات محکم در بين خود ھيچ اختالفی ندارند به طوری که گوئی يکی ھستند(١٧) «.
طباطبائی برای اين که توضيح بدھد که تشابه در آيت  ٢٣سورۀ زمر با اين تشابه يکی نيست ،میگويد » :نکتۀ ديگر
اخر متشابھات« قرار گرفته  ،پس معلوم می شود ،ھمانطور که
اين که  :در آيۀ شريف ،کلمات »ُمحکمات« در مقابل » ُ َ ُ
گفتيم آيات قرآن دو قسمند ،آن دسته که محکم است متشابه نيست ،و آنکه متشابه است محکم نيست و تشابه به معنای
توافق چند چيز مختلف و اتحاد آنھا در پاره ای از اوصاف و کيفيات است ،و از سوی ديگر قرآن چنين توصيف کرده
که کتابی متشابه و مثانی است ،بطوری که پوست بدن مردم خدا ترس ،از شنيدن آن جمع می شود ،و می فرموده :
»كتبا متشابھا مثانى تقشعر منه جلود ّالذين يخشون ربـھـم «...و مسلما ً منظور از اين تشابه غير از آن تشابه است،.
منظور آن است که آيات اين کتاب )چه محکمش و چه متشابھش( از اين نظر که يک اسلوب بی نظير دارند ،و ھمۀ آن
ھا در بيان حقايق و حکمت ھا و ھدايت به سوی حق صريح و اسلوبی متقن دارند ،متشابه و نظير ھم ھستند ،و منظور
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از تشابه در آيه مورد بحث ،اين است که آيات متشابه طوری است که مقصود از آن برای فھم شنونده روشن نيست ،و
چنان نيست که شنونده به مجرد شنيدن آن ،مراد از آن را درک کند ،بلکه در اين که منظور ،فالن معنا است يا معنای
ديگر ترديد می کند ،و ترديدش برطرف نمی شود تا آن را به آيات محکم رجوع نموده و به کمک آن ھا معنای آيات
متشابه را مشخص کند ،و در نتيجه ھمان آيات متشابه نيز محکم می شود ،پس آيات محکم به خودی خود محکم است،
و آيات متشابه به وسيله آيات محکم  ،محکم می شود]- (١٨) «.نقل قول ويراستاری نشده -پورتال[
و ادامه میدھد» :و اگر ما فرض کنيم که اين آيه از آيات متشابه است آن وقت تمامی آيات قرآن متشابه میشود .ديگر
جا ندارد که آيات را به دو قسم ،محکم و متشابه تقسيم کند ،و بفرمايدّ ُ » :
اخر متشابھات « و ديگر جملۀ
ھن ُ ّام الكتاب و ُ َ ُ
» ھن ام الكتاب « دردی را دوا نخواھد کرد ،برای اين که فرض کرديم خودش ھم متشابه است« )(١٩
و نتيجه میگيرد  :ھمانھا ھم موافق اصول مسلمۀ قرآن است» :عالوه بر اينکه ھر کس آيات قرآن را از اول تا آخر
مورد دقت قرار دھد ،ھيچ شکی نمیکند در اينکه حتی يک آيه از آن ،بدون مدلول و معنا) بطوری که خواننده ھيچ
معنائی از آن نفھمد( وجود ندارد ،بلکه تمامی آيات آن ،ناطق به مدلول خود ھست ،حال يا مانند آيات محکم ناطق به يک
مدلول و معنا است ،بطوری که ھيچ عارف به کالمی در آن شک نمی کند و يا مانند آيات متشابه که بين چندين معنا
مشتبه است و با صراحت میدانيم که يکی از آن معانی مراد است.
چيزی که ھست ايناست که خواننده در اينکه کداميک از آن معانی مقصود است شک و ترديد می کند .و میدانيم آن
معنای واحدی که مقصود خدای تعالی است ،البد بيگانه از اصول مسلمه در قرآن  ،از قبيل »وجود صانع« و »يگانگی
او«» ،بعثت انبياء« »تشريع احکام«» ،معاد« و ...نيست ،بلکه موافق با آن اصول است ،و آن اصول ھم ھمان معنا را
نتيجه میدھد .و در فرض مسأله ،مرجع ما ھمان اصول است که بايد به وسيلۀ آن معنای حق را از ميان ساير معانی
معين کنيم.
پس قرآن خودش مفسر خويش است و بعضی از آياتش اصل و مرجع برای بعضی ديگر است .و آنگاه اگر اھل نظر بعد
ٌ
از توجه به اين مطالب به آيه مورد بحث که میفرمايد » ِمنهُ آي ٌ
اخر متشابھات« برخورد
ات
محكمات ھن ام الكتاب و ُ َ ُ
کند ،ديگر ھيچ شکی نمی کند در اينکه مراد از کلمۀ »ُمحکمات« آياتی است که متضمن اصول مسلمهای از قرآن است
و مراد از کلمۀ »متشابھات « آياتی استکه معانی آن ھا به وسيلۀ آيات دسته قبل روشن میگردد](٢٠) .« .نقل ھای قول
ويراستاری نشده است-پورتال[
طباطبائی در اينجا دو نکتۀ مھم ديگر را خاطر نشان می کند:
 -١ھمۀ قرآن موافق اصول مسلمۀ قرآن» ،وجود صانع« و »يگانگی او«» ،بعثت انبياء«» ،معاد« است .به عبارت
ديگر ھمۀ قرآن موافق اصول اسالم يا دين :توحيد ،نبوت و معاد است .يعنی اين که ھمۀ آيات قرآن بايد با اين اصول
موافق باشد.
 -٢تشابھی که در آيت  ٢٣زمر آمده »كتبا متشابھا مثانى «...غير از تشابھی است که در آيت  ٧آل عمران آمده و
میگويد» :و مسلما ً منظور از اين تشابه غير از آن تشابه است .منظور آن است که آيات اين کتاب )چه محکمش و چه
متشابھش( از اين نظر که يک اسلوب بینظير دارند ،و ھمۀ آنھا در بيان حقايق و حکمتھا و ھدايت بسوی حق
صريح و اسلوبی متقن دارند ،متشابه و نظير ھم ھستند] (٢١) «.نقل قول ويراستاری نشده است-پورتال[
بنابراين ،طباطبائی خالف آنچه سروش به او نسبت میدھد و در برنامه پرگار میگويد» :درست است که ما میگوئيم
محکمات و متشابھات .من میتوانم اين را بگويم ،تقريبا ً میشود گفت فقط آيات احکام مربوط به وضو و غسل و حج و
روزه و اينھاست که اندکی ھم ھست  ۵٠٠-۴٠٠آيه .اينھا را تأکيد کردهاند که جزء محکمات است که ھمان ھم محل
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کالم است .از اينھا که بگذريد ،فقط مسأله قيامت نيست ،مسائل مربوط به خدا ھست ،مسأله مربوط به اخالقيات ھست...
« ]نقل قول ويراستاری نشده است-پورتال[ويا در مقاله »رؤياھای رسوالنه« ،مینويسد» :و جالب آناست که پاره ای
از قدمای ّ
مفسران ،فقط آيات احکام را محکم شمردهاند و بقيه آيات را از جنس متشابھات دانستهاند ،يعنی تقريبا ً ھمه
قرآن را )تفسير الميزان ،آل عمران] «.(٧ /نقل قول ويراستاری نشده است-پورتال[ او برای قبوالندن نظرش ،قولی را
به طباطبائی نسبت میدھد که ضد قول طباطبائی ،صاحب الميزان است .طباطبائی ،صريح و روشن ،ھمۀ قرآن را
محکم میشمارد» :آيات محکم به خودی خود محکم است و آيات متشابه به وسيله آيات محکم  ،محکم می شود.«.
حال که با مراجعه به الميزان مسلم شد قولی که سروش به طباطبائی نسبت میدھد ،وارونه و ضد قول طباطبائی است،
اين سؤال محل پيدا میکند :چرا آقای سروش اين چنين سخن ديگران را ،بنابر نياز ،وارونه و يا تحريف میکند؟ اين
پرسش نخست از خود او است و بر او است که پاسخ دھد .حق ايناست که ھرگاه بنابر اظھار حق باشد ،نياز به وارونه
سازی قولی و نظری و يا تحريف آن پيدا نمیشود.
در قسمت بعد به اين سخن سروش که »معلوم نيست که باالخره قرآن جبری است و يا اختياری« پرداخته می شود.
محمد جعفری /٢٧ديماه١٣٩۵/
يادداشت و نمايه:
 -٩از بخش اول مصاحبۀ سروش با بازرگان در برنامه پرگار :.
https://www.youtube.com/watch?v=QBSXNMc3q_Y&feature=youtu.be
-١٠از بخش دوم مصاحبۀ سروش با بازرگان در برنامه پرگار :
https://www.youtube.com/watch?v=PJZupxATAb8&feature=youtu.be
 -١١رؤياھای رسوالنه ،عبدالکريم سروش ٢٩،مه  ٠٩ - ٢٠١۶خرداد ١٣٩۵
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
 -١٢ھمان سند.
 -١٣ترجمه الميزان  ٢٠جلدی ،ج ،١ص .٣۵٣
 -١۴رؤياھای رسوالنه ،عبدالکريم سروش ٢٩،مه  ٠٩ - ٢٠١۶خرداد ١٣٩۵
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/05/160525_l44_nazeran_sorush_bazargan
-١۵ترجمه الميزان ٢٠ ،جلدی ،ج  ،٣ص .٢٩
 -١۶ھمان سند.
 -١٧ھمان سند ،ص .٣٠
 -١٨ھمان سند ،ص  ٣٠و .٣١
 -١٩ھمان سند ،ص .٣٢
 -٢٠ھمان سند ،ص  ٣٢و .٣٣
 -٢١ھمان سند ،ص  .٣١طباطبائی مشروح و مفصل به توضيح محکمات و متشابھات از جھات مختلف پرداخته ،عالقه
مندان می توانند به ھمين سند ،ص  ١٠٣-٢٩مراجعه کنند.
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