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چگونگی برخورد با قرآن برای به دست آوردن معارف بی نظیرش

 

 

 «بِسمِ اهللِ الرَّحمانِ الرَّحیِمِ » 

 ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

 

قرائت و مطالعه و تدبر در قرآن و تفکر و استتتارتتتعار و استتتاد تتتارر باید     مراح  
ی درونیر که دیروز عرض شد. گانهی برونی و هفتانسانیت باشدر در ابعاد چهارگانه

 چ ن کااب اهللر منر ر والیت اهلل است.

گیرد باید آن را بک اندر تا بداندر تا شتتتتکل مکلّ  به قرآن که در برابر قرآن قرار می
 ده کند.تدعیت کندر تا نقش کلّی قرآن رار در سلب و ایجابِ زندگی خ دش پیا

  ؤاد

رسندر چه ی  ؤاد میبُعدِ اول  طرت است؛ و بُعدِ آخر  ؤاد است. کسانی که به مرحله
ضالین»ها غیر از  ؤادِ ن ر و چه  ؤادِ نارر این ر و «المغض ب علیهم»اندر و احیانًا از «ال

ی  ؤادر در دقت نهند و به مرحلهاحیانًا کسانی هساند کهر قدم در صراط مساقیم می
 رسند.ی  ؤاد( نمیرسند. و بسیاری )به این مرحلهبررسیِ قرآن می و

  طرت

حاال  طرتر راجع به  طرتر لفظ  طرتر در آیات قرآن کم استتر بله  َطَرَ زیاد استت 
ای از  َطر.  َطر هم به معنیر جداسازی اما  طرت  ِعلَه استر یعنی هیئت خاصّ و ویژه

س ست. خَلق اعمّ از  َطر ا ساینِ آ رینش و آغازین ا ستر چه تقدیرِ نک تر خلق تقدیر ا
ماواتِ واألرضَ»چه تقدیرهای بعدی. اما  َطر مث :  ( دارای دو بُعدِ 72)انعامر«  َطَرَ السَّ

آغازین استتت: یب بُعد آ رینشر و بُعدِ دی،رر آ رینش بر مدنای  طرت ت حیدی. که ک ّ 
ستتت ره  44نکه آیاتی از قدی  آیه اند. چناخالئقر بر مدنای  طرتِ ت حیدیر خلق شتتتده
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 50چنین آیه و هم« وان مِّن شَیءٍ إأل یُسَدِّحُ بِحَمدَهِ وَلَتتتتکِن التَفقَهُ نَ تَسدیحَهُم»اسراء 
یءٍ خَلقَهُ مُمَّ هَدَ »ستت ره  ه  ر این هدایت که با ممّر به معنی «رَبُّنا الَّذی أعطَى کُ َّ شتتَ

ست؛ هدایتِ هر آ ریده ص ِ آ رینشر وضعِ ای تراخی آمده ا سب با آ رینشر ا ست منا ا
 اش.آ رینشر کیفیتِ آ رینشر و هدفِ آ رینش

 هاست طرت انسان     ک ّ  طرت

ی ی آغازینِ بحثر همین مرحلهانرتتاء اهلل در تفستتیر م ضتت عیر برای انستتانر مرحله
زیربنای انستتانیتِ انستتان استتت که  طرت انستتان استتت.  طرت انستتان که     ک ّ 

ی جهان خلقتر دارای  طرت ت حیدی هستتاند بر مدنای آیاتی که هاستتتر همه طرت
نِ تَق یمٍ»اشتتاره شتتدر ولیکن انستتان که  ( و این 4)تینر« لَقَد خَلَقنا اإلنستتانَ  ی أحستتَ

رم ل احسن  سانر و در بُعد جسمانیتر هر دو م سانیت ان احسن تق یم هم در بُعد ان
 تق یم است.

س شأنیت در اح سان از نظر  ست اما از نظر  علیت باید مراح  هفا،انهان ی ن تق یم ا
 روحی را  ی کند تا برسد

بنابرینر گرچه ک ّ م ج دات دارای  طرت خداخ اهی و خداشناسی و تسدیح و حمد 
دانیدر بسیاری از ها را نمی؛ شما تسدیح آن«وَلَتتتتکِن ال تَفقَهُ نَ تَسدیحَهُم»خدا هساند 

هار تستتتدیح از رویِ شتتتع ر ترین آندانیم و از جمله عمیقها نمیچیزها را ما انستتتان
ها است. ها و زمینیهار زمینها و آسمانیحی انات و حای جمادات و نداتاتر آسمان

ستر و  شأنیتر در احسن تق یم ا سان از نظر  ولیکن در ک ّر بر حسب آیات ماعددر ان
وحانی را  ی کندر و به ی انستتتتانیر روحی و رگانهاز نظر  علیّتر اگر مراتبِ هفت

(ر کتته  ؤادِ 11)نجمر« متتا کَتتذَبَ الفُؤادُ متتا را »شتتتت د ی  ؤاد برستتتتتدر میمرحلتته
ور با ن ر استر تمام ن ر استر تمام محمّدی)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( که قلبِ شعله

 ی ت جّهر عقیده و عم  نسدت به غیر خدا و خداخ اه ندارد.ت حید استر و هیچ شائده

 ت مح ری  طرت در قرآن سه آیه است:آیا

 اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ حَنیفًا  ِطرَةَ اللَّهِ الَّای  َطَرَ النّاسَ عَلَیها »ستتت ره روم:  30تتتتتتت آیه 1
 «.التَددی َ لِکَلقِ اللَّهِ ذَلِبَ الدّینُ القَیِّمُ وَلَکِنَّ أکثَرَ النّاسِ الیَعلَمُ نَ

یَّاَهُم واشهَدَهُم هِم ذُرِِّبُّكَ مِن بَني آدَمَ مِن ظُه رِرَواذ أخَذَ »س ره اعراف:  172تتتتت آیه 2
ستُ بِرَ ِسهِم ألَ ذا عَلىٰ أنفُ َشهِدنا أن تَق ل ا یَ مَ القِیامَةِ إنّا كُنّا عَن هتتتتتتٰ بِِّكُم؟ قال ا بَلىٰر 

 «.غا ِلینَ



3 

 

ماواتِ واألرضِ وا»ستت ره احزاب:  72آیه  -3 لجِدالِ  ابَینَ إنّا عَرَضتتنا األمانَةَ عَلَى الستتَّ
 «.أن یَحمِلنَها واشفَقنَ مِنها وَحَمَلَها اإلنسانُ إنَّهُ کانَ ظَلُ مًا جَهُ لًا

که این سه آیهر بیان،ر کاملی است نسدت به  طرتِ انسان. هم در بُعد شأنیت و هم در 
عاد  علیت باالترین  علیتر که  علیتِ  طریِ عقالنی و اب عد  های ماکام  و هم در بُ

 جهاتِ محمدی)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( است. سایر

ست اما در بُعد ت حیدیر  طرتِ جماداتر  طرتِ «:  طرة اهلل» سان  طرة اهلل ا  طرتِ ان
جمادی استتتتتر  طرتِ نداتاتر  طرتِ نداتی استتتتتر  طرتِ حی انات  طرت حی انیّت 

ک ّ م ج داتر جاندار اند. اما بر  راز اندر  رشا،ان هم آنچناناستر اجنّه هم اینچنین
جانر مکلّ  و غیر مکلّ ر حای مع  مانی مانند  رشا،انر انسان در بُعد  طری و بی

و عقلی و سایرِ جهات روحیر از نظر شأنیت بر هم،ان مقدم است. از نظر  علیت همر 
این تقدّم بر هم،ان؛ مرب ط به مع تت مان استتت. که خ دِ ع تتمت همر دارای درجات 

سدت به ماعالی و ماکام ستر و ن سان  طرة اهلل ا سدت به ان ست.  لذا  طرتر  قط ن   ا
   ر نیست.سایر مکل قات این

؛ « اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ حَنیفًا  ِطرَةَ اللَّهِ»ی روم: ی ستتتت رهحاالر بحث مکا تتتتر در آیه
 طرة اهلل بدل است از وجهبر هم از نظر ادبِ لفظی و هم از نظر ادبِ معن ی. درست 

ه انستتتان در ظاهرر پنج وجهِ حستتتی دارد؛ همان ح اس پنج،انهر و در با ن استتتت ک
هفت وجهِ روحی و انسانی داردر که از جمله  طرت استر عق  استر تدبر استر لُبّ 
استر صدر استر قلب است و  ؤاد است. ولیکن زیربنای ک ّ این وج ه با نیِ انسانر 

 که اوجهِ وُج هِ انسانیت استر  طرت است.

مانحاال که وحی بر پنج پیغمدر اول العزم را ذکر می ه ،امی  خدا هن که  ندر   ر  ک
سدت به رس ل گرامی  سدت به ن حی « اوحینا»ن ستر ن ّصیٰ»ا سه « و سدت به  ستر ن ا

ّصینا»تای دی،ر  ست و حال آن که همه وحی« و اند. یا راجع به عد دیتر عدده جنده ا
دحانَ الَّذی أستترَ  بِعَ»اخا تتاصتتی دارد:  ددِهِ لَیالً مِّنَ المَستتجِدِ الحَرامِ إلَى المَستتجِدِ ستتُ

ى (؛ اینجا همر همین   ر؛ درستتتت استتتت که هم،ان دارای  طرت 1)استتتراءر« األق تتتَ
سان هساند و  طرت سدت به ان رانر خدا آ ریده استر اما ن هایران را مانند وج دهای

 است.«  ِطرَةَ اللَّهِ»عدارت 

سانیتِ  سنگِ زیربنایِ ان ست. وجهِ وجیهِ نکساینِ زیربناییِ  این  طرت همان وجهب ا
پذیر نیستر غدارپذیر هستر ولی زوال پذیر نیستر  طرت است. انسان که هرگز زوال

سان بیمی شدر ش د که ان شدر بدون لُبّ با شد مث  حالت جن نر یا بی  کر با عق  با
 ؤادِ معن ی باشتتتد؛ ولیکن انستتتانِ بدونِ  طرتر بدون صتتتدرِ معن یر قلبِ معن ی یا 
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پذیر نیستتتر اما تغییرپذیر هستتت ( تددی 30)رومر« ال تَددی َ لِکَلقِ اللَّهِ»محال استتت: 
( خلق اهلل همان  طرت استر  طرت غدارپذیر 119)نساءر« وآَلمُرَنَّهُم  َلَیُغَیِّرُنَّ خَلقَ اللّهِ»

هار ها و خ دراهیهار خ دخ اهیخ دبینیهار هستتتتر غدارهای ه ای نف  و جهالت
 اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ حَنیفًا  ِطرَةَ »پذیر نیست. گیردر اما تددی اش را میکم و بیش چهره

 «.اللَّهِ

شاه سااد اعظم اعلم ما مرح م آقای  سااد مرح م ا آبادی)رض ان اهلل تعالی علیه( که ا
داشتتتاند که در وجهبر کلمه أعنی  هایرتتتان اصتتترارامام هم ب دندر ایرتتتان در بحث

أعنی  طرة اهللر یعنی دین را به «  اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ حَنیفًا  ِطرَةَ اللَّهِ»محذوف استتت. 
کنم که نکیرر کردند.  طرت یعنی دینر دین یعنی  طرت. من عرض می طرت معنی می

 مرد ما اخاالف کم داریم.این   ر نیست. الداه با آن بزرگ

ست به بدلیت. وجهب یعنی  طرة اهلل. الداه  طرة اهلل س ب ا ست؟ من س ب ا  به چه من
ی روحیر باید تمامِ ی حستتیر و در تمام وج ه هفا،انهانستتان در تمامِ وج ه پنج،انه
های خ د را به دین ت جه بدهد. اما در این میانر زیربنای وج هِ خ د را و تمام بینش

پذیر استتت.  طرت که زیربنایِ انستتانیتِ انستتان زوال ناپذیرر  طرت استتت؛ گرچه تغییر
ناپذیر استتتر مادام که روه هستتتر آن هم هستتت. وقای هم که روه به استتت و زوال

برزخ مناق  شتت در باز هم هستتت. روه به قیامت مناق  شتت در باز  طرت هستتتر در 
نهایت هستتت. الداه در جهنمر جهنمیان ناب د خ اهند شتتد و با نیستتایِ بهرتتت تا بی

 ش د.هر  طرت هم مداال به این نیسای میرو

دین کدام استتتتت؟ حنا تِ دین چیستتتتت؟ ما یب «  اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ حَنیفًا»حاالر 
حنی  از حَنَ  یعنی مُعرض عن الدتتا تت  «. جَنَ »داریم در مقتتابلش « حَنَ »

  (.)روی،ردان از با  (. جَنی  از جَنَ ر یعنی مُقد  إلی الدا   )رو کننده به با 

شدن و عم  کردن.  ست و با   را باور کردنر پذیر انر معاقد  جن  ت جه به با   ا
حنی  درست نقطه مقاب  است. یعنی با   را رد کردنر علمًا عقیدتًار اخالقًار عمالًر 

  ردًار مجامعًا. حنی  در مقاب  جنی ر و جنی  در مقاب  حنی .

رامی)ص( استتتت که هم به عن ان ند ّت رستتت ل گ مکا بِ اولر«.  اقِم وَجهَبَ»حاالر 
ست که اقامه سدت به هم،انر مأم ر ا سالت ن ی وجه کند. شک یر و هم به عن انِ ر

ر عدارت إلی الدین نیستتتتتر بالدین هم نیستتتتتر  ی الدین هم « اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ»
ی با  اصتتتله از دور ی مماسر اقامهاستتتت؛ مماس استتتت. اقامه« للدین»نیستتتتر بلکه 

الم به عن انِ ات تتال «  اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ»ت؛ در او نیستتتر به او نیستتتر بلکه نیستت
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 اصتتله باید به دین باشتتد. مک تت صتتًا   اصتت ِ ناریر ی وجه بیاستتتر یعنی اقامه
   اصلی که حجُب است و تاریب است.

ای روه ؛ حنیفًا یعنی در حالی که مُعرض از با   هسای؛ « اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ حَنیفًا»
قامه ی وجه باید به انستتتتانر ای روه محمدی)ص(ر ای ارواه مکلفان و م حدانر ا

صتتتت رت حنیفًا باشتتتتد. چ، نه وجه را للدین اقامه کنم؟ این وجه که  طرت استتتتتر 
فًا. در حالی که ت  حنیفیر  به دین بکنم؟ به صتتتت رت حنی  طرت را چ، نه ما جه 

ی تفکرر ای لُبّر ای صتتدرر ای قلبر ت   طرتت حنی  استتتر ت  ای عق ر ت  ای تدبرر ا
اندر ی ت هار که مراح ِ تقدّم و مراح ِ تکاملی إلی اهلل و  ی ستتتتدی  اهللای  ؤادر همه

همه باید حنیفًار )به حالت روی گردانی از با   باشتتند(. غدارها را کنار بزندر حُجُب 
 های ظلمانی به   ر کلی کنار بروند.را کنار بزندر حجاب

ب بکش مکا تتری استتت از حدود ستتی صتتفحه که در تفستتیر الفرقان راجع به این ی
وجه کدام است؟  طرة اهلل. مأم ر «  اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ حَنیفًا»ی  طرت بحث شده. آیه

به قیام کیست؟ روهِ انسان. در چه بُعد؟ عق . روهِ انسان در بُعد نداتی است؟! در بُعد 
سانی است. روهِ انسانر در بُعد انسانیتر وجهِ  طرت را حی انی است؟! نکیر. در بُعد ان

و دین استتالم جز قرآن نیستتتر و ادله بر این «. حنیفًا»به صتت رت « للدّین»اقامه کند 
پذیریمر به امر مطلب زیاد است و غیر قرآن حاشیه است. اگر سنت رس ل اهلل را ما می

 (.59)نساءر« س لَرَّأَ یعُ ا اللَّتهَ وَأَ یعُ ا ال»همین قرآن است که 

جاب هار ح دار که غ ید  با نابرین  هار میهار میهار خ دبینیب ند  هار  کر گ یمگ ی
ی ی آنچه حجاب استتتتت؛ دور کردر و با چهرهها و همههار غیر مطلقهار با  کنممی

ی عق  و ستتتت  تدبّرر و ستتتت  لُبّ و ستتتت  بدون حجاب ن رانی  طرتر به وستتتیله
ی اولِ ت جهِ انستتتتانِ مکلّ ِ قرآنی به قرآنر قرآن ت جه کرد. پایه مراح  دی،ر به این
ی  طریر بر مدنای عق ر ت جه کند. حاالر این بکش مکا ری از این است که با چهره

  طرت.

 عق 

عق ر از عقال استتتت یعنی کنارلر یعنی حدر حد معین کردنر ماجاوز را به جای خ د 
نجات دادن از با  . حاال عق  بر مدنای نرتتتتاندنر حق مکل ط با با   رار حق را 
اقامه کننده؛ عق ِ انستتانی «. للدین حنیفًا» طرتر مأم ر استتت که اقامه کند  طرت را 

کند؛  طرت است. چیزی که به آن ت جه ی عق  ت جّه میاستر و وجهی که به وسیله
 اقم »ش د؛ دینِ حنی  استر که مح ر اصلی و زیربنایی دین حنی ؛ قرآن است؛ می

 «.وجهب للدین حنیفا
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سان عق  پیدا کندر  طرت دارد؟ بله. ولی  طرت عق  چه ست؟ قد  از این که ان کاره ا
کار تکلیفی ندارد. کارِ تکلیفیِ  طرت که مح رِ انسانیتِ انسان است از هن،امی است 

رِس شتتتتدر رِس شتتتت در مکلّ  گردد. وقای مکلّ  گردید یعنی عق که انستتتتان عق 
انستتتتانِ عق  مأم ریت داردر با وجهِ  طرتر به دینِ حنیفًا ت جه کند.  اینجاستتتتت که

 کاره است؟عق  چه

 عق  دو وظیفه دارد؛ یب وظیفه سَلدی و یب وظیفه ایجابی

عق  دو بُعدِ سلدی دارد و یب بُعد ایجابی. بُعد سلدی اوّلِ عق ر حنیفًا است نسدت به 
یا کمر یا زیادر مدت کمر مدت زیادر ی  طرت را پ شتتتتانده  طرت. غدارهایی که چهره

کند؛ هایی که انستتتتان زندگی میقد  از تکلی ر بعد از تکلی ر در هر زمانی از زمان
سلدیِ اوّلِ عق  برای ت جّه  شد. بُعد  صًا در زندگیِ تکلیفیر باید اوّل حنی  با مک  

هار جهالت ی غدارهاری وجهِ  طرت للدین حنیفًار عدارت استتتتت از ازالهدادن و اقامه
ها از  طرت؛ این بُعد ها. ازاله کردن و زدودنِ اینها و نادرستتتتایهار نارواییتاریکی

 اول است.

ر ال اله مقدم استتت که ستتلب استتت. و اال اهلل که ایجاب «ال الهَر اال اهلل»برمدنای اصتت ِ 
 است؛ بَعد است.

 ی سلدیِ عق ؛ زدودن غدارها از  طرت استاولین وظیفه

له برای حاال این عدِ ال ا عد برای اال اهلل. اولین بُ له استتتتت و یب بُ عد برای ال ا جا دو بُ
ی وجهِ  طرت للدین حنیفًار و حَنَ  اولش )اولین چیزی که باید از آن اعراض اقامه

پ شتتتتاندر و ی  طرت استتتتت. غدارهایی که  طرت را میکند(ر زدودنِ غدارها از چهره
سان بی سانیتر میکندر و باعث  طرتی میان صلیِ ان سان بر خالف مح رِ ا ش د که ان
ی کند و ستتلب و ایجاب انجام می دهد. این مرحلهاندیرتتدر عم  میکندر می کر می

 نکساین ال اله برای عق .

 ها و نفسانیت استی سلدیِ عق ؛ کنارل شه تدومین وظیفه

و عام  درونی ی دومر کنارل کردن شه تر چ ن انسان دارای دو عام  است. دمرحله
شیطان نف . این دو با هم در نزاع ست. عق  و  شه ت ا ست و  سانر عق  ا اندر گاه ان

ی کلی داردر گاهی بینابین استتت. هن،امی عق  ی کلی داردر گاه نف  غلدهعق  غلده
 تر. پ  سه مرحله است.ترر هن،امی نف  پیشپیش

 پیامدر  رم د شیطانِ من تسلیم شده است
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س ل گرامی  رم د که ی کام  پیدا کند(ر میر د )و غلدهاگر عق ؛ ک  ب ش د آنچه ر
ی منر با یدِ عقالنیتِ وحیانیِ محمدی ؛ شتتتیطان نف  اماره«شتتتیطاني استتتلم بیدی»

ستر تجاوزِ غیر عقالنیر تجاوزِ غیر وحیانیر هرگز در  شده ا سلیم  ستر ت شده ا کنارل 
عدِ ال خیال هم نمی ی ی وجهِ  طرتر و جندهاله برای اقامهپروراند. بنابرینر دوّمین بُ

هاستر انحرا ات هاستر شیطنتسلدیِ عق  نسدت به  طرتر زدودن غدارهای شه ت
 است.

تتتتت زدودن آنچه که 2ی  طرت هستر که حجاب است تتتتت زدودن آنچه بر چهره1پ  
ممکن استتت حجاب قرار بدهدر حجاب ایجاد کند؛ که شتته ات شتتیطان و نف  اماره 

 است است.

 ی  طرت استظیفه ایجابیِ عق ر پذیرش  طرت و اقامهو

ی و بُعتتد ایجتتابی؛ عدتتارت استتتتتت از قد ل کردنِ  طرتر بر مدنتتای احکتتام مطلقتته
 اش.مع  مانه

 در وج دِ انسانر جز  طرت هیچ مع  می وج د ندارد

در وج دِ انستتتتانر هیچ مع تتتت می وج د ندارد م،ر  طرت. اگر وجهِ  طرت با کمالِ 
نا ت  نا ت )تمای  به با  (ر با کمالِ بیحِ حجابی )روی،ردانی از با  ( و بدون جِ

ید دینی را می پذیردر و آن چه بر خالف دین  همد و هم میبه دین بن،ردر هم عقا
است و بر خالف  طرت استر و بر خالف عقالنیتر مک  صًا بر خالفِ وحیانیتِ بر 

نابرین بُعدِ ایجابیِ عق ر در ت جّه به کند. بها را رد میمدنای  طرت استتتتت؛ همه آن
هایشر چه ی وجهِ  طرت استتتتت. الداه  طرتِ خالیر نه  طرت با حجاب طرتر اقامه

 ی بالسّ ء.های نف  امارهاش و چه حجابهای نکساینحجاب

 وظیفه س ّمِ عق ؛ ک شش در مراتب تعق  و تدبرّ است تا به مرتده لُبّ برسد

؟ نکیر. باز عق  باید تعق  کند. عق  بدون تعق ر بدون حاالر آیا این کا ی استتتتت
آید و ناقل است؛ ی آن دو سلب و این ایجاب کامالًر برنمیک شش و کاوشر از عهده

ها کار باید تعق  کند. و لذا قرآن امر کرده استتتتت به تفکرر تعق ر تدبرر شتتتتع رر و این
د تعق . وقای که تعق  به ی س م. پ  اول  طرتر بَعد عق ر بععق  است. این مرحله

ت اند بر مدنای ش د لُبّر یعنی عق ِ خالل. عق ِ ناخاللر میی عالی رسید میمرحله
 طرتر به دین و به قرآن ت جه کندر ولی ت انایی کام  نیست. ت اناییِ کام ِ این عق ر 
بر مدنای وجهِ  طرتر در صتتت رتی استتتت که با تعق  و تدبر و تفکرر لُبّ شتتت در عق ِ 
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ک ّ پرده های  خالل من ق ِ  خالل ها؛ چنانخالل گردد؛ ع ید  طرتِ  با که  طرت 
 ها ش د.مِنهای ک ّ پرده

در مراح  بعدی تعالی ِانسانر این لُب باید به صدر مناق  ش در و از صدر به قلبر و 
 قلب به  ؤاد بدل گردد

صتتتدر مناق  آیا این کا یستتتت؟ نکیرر باید این عقلی که لُب شتتتد بر مدنای  طرتر به 
 تر ش در از صدر به قلبر از قلب به  ؤاد.گردد؛ صافمی

 قدم اول عقالنیت است بر مدنای  طرت با ت جه کام  به قرآن

ر قدم اول را «ایمهفت شتتهر عرتتق را عطّار گرتتت ن ما هن ز اندر خمِ یب ک چه»حاال 
  ما در قدم ایم. قدم اولر عقالنیتِ  طرت با ت جه کام  به قرآن استتتت. پبرنداشتتتاه

سا ارترین گاماولیم. این قدم شد. چ ن ها را باید  ی کنیم. مناها گامِ اولر باید ا ها با
گامِ آغازین و گامِ اولین استتت. باید عق  را در کمالِ دقّت و بررستتی و تفکر و تدبر و 

 شع رر بر مدنای  طرت به کار گر ت.

 دین ترریع و  طرت تک ین است

استتت؛ ترتتریع استتت؛ و  طرت تک ین استتت. تک ین و ترتتریع  دین خدا که  اعتِ خدا
ربّانی با هم تضاد و تناقض ندارند. در آیاتِ ماعددی در قرآن هست که خدار در اص ِ 

مّا  َرَّ نا  ِي الكِاابِ مِن »خلقت و در اص ِ ترریع و شریعتر نُق انی ن،ذاشاه است. 
های تک ینِ ربانیر در ا ض ِ ها و ن شاهبها و اَمدَت کاا(. اَکاَبِ کااب38)انعامر« َشيءٍ

های گذارِ کاابخالیق که انستتان استتتر چیستتت؟  طرت استتت. بزرگارین کااب و پایه
 عق  و مراتب دی،رر عدارت است از چه؟ از  طرت.  طرت نق ان ندارد.

 داند طرت نق انِ معر ای نداشاه و کلیات ام ر معر ای را می

گ ییم که  طرتِ دارد؛ اما نق تتتتانِ معر ای ندارد. نمیبله؛  طرت نُق تتتتانِ وحیانی 
یات ام ر بی یات استتتتت.  طرت کل به کل حجابر هر چه ب، ید! نکیر. آنچه مرب ط 

استتتتت. و عق  در این میان « للدین حنیفًا»داند و جزئیاتش با رهدریِ معر ای را می
 اقِم »د: واستتتتطه استتتتت تا بر مدنای  طرتر ن،رش کند در دینِ حنی  که قرآن باشتتتت

 «.وَجهَبَ لِلدّینِ حَنیفًا  ِطرَةَ اللَّهِ

 نظیر استقرآن هم مانند صاحدش؛ در ابعاد مکال  دارای امایازاتِ بی

  ری که حاالر قرآن امایازاتی دارد که صتتتد درصتتتد مرب ط به خ دش استتتت. همان
ستر چه  امایازاتِ اول هیت مک  صِ به اهللر و امایازاتِ رب بیت مک  ص به ربّ ا
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عد ذاتر عد ا عال؛ هم عقالً و هم نقالً که  در بُ عد صتتتتفاتر چه در بُ لی  »چه در بُ
گردد؛ هم اهلل در بُعد   ر است. ضمیر مثلهر به اهلل بر میر قرآن هم همین«کمثله شيء

ذاتر هم اهلل در بُعد صتتتفات ذاتر هم اهلل در بُعد ا عال لی  کمثله شتتتیء. خدا همه 
در جمیعِ جهات واحد است؛ و این وحدت منح ر است. قدرتِ نظیر است. چیزش بی

یتر علمِ بیبی ها متِ بین یتر حک ها یتِ بین یتر رب ب ها ک ِّ جهاتِ ن یتر و در  ها ن
 نهایام نظیر ندارد.نظیر است و یب ده میلیاردم و یب بیال هیت و رب بیتر خدا بی

به کار « خلیفای»ت خدای ستتتتدحان هرگز جانرتتتتین ندارد؛ و در قرآن هم هرگز عدار
 نر اه است

استتتتت؛ عدارت در آیه « إنِّي جاعِ ٌ  ِي األرضِ خَلِیفَةً»ی بقرهر ی ستتتت رهو اگر در آیه
اندر و کنندگان گمان کردهخلیفای نیستتتتتر بلکه خلیفةً استتتتت. بر خالف آنچه گمان

دارت اندر عکنندگان خیال کردهاندر و خیالاندر و گ یندگان گفاهن یستتتندگان ن شتتتاه
قرآنی خلیفای نیستتتتت. خدا خلیفه ندارد. بلهر خدا داوود و ستتتتلیمان و پیغمدران را 

ست. مثالً در آیه خلیفه «  یا داوُودُ إنّا جَعَلناكَ خَلِیفَةً  ِي األرضِ »ی یکدی،ر قرار داده ا
ی یسع است. یسع پدر داوودر قد  از داوود پیغمدر ب د. و خدا (ر داوود خلیفه26)صر

ی خ دش. وقای که داوود در آن جنگ  ال ت خلیفه او قرار داد نه خلیفه داوود را
یا »را کرتتت؛ و قدرت روحانی و جستتمانی او بروز کردر روی این شتتایستتا،ی ب د که 

اینجا هم عدارت آیه «. داوُودُ إنّا جَعَلناكَ خَلِیفَةً  ِي األرضِ  احكُم بَینَ النّاسِ بالحق
ن یر ادبِ لفظیر و ادبِ لغ یر خدا جانرتتتتین برای خلیفای نیستتتتت. از نظر ادبِ مع

 ذاتشر صفاتش و ا عالش ندارد. بحث مف لی است در جای خ د بحث خ اهیم کرد.

 عقالً و نقالً محال است که خدا جانرین داشاه باشد

از جمله اشتتارات: چه کستتی ممکن استتت برای خ د خلیفه ب،یرد؟ کستتی که ممکن 
شتت در وقت نداشتتاه باشتتدر نات ان باشتتد. آیا خدا  استتت خ ابش ب،یردر بمیردر ضتتعی 

شتتتت د؟ خلیفه برای خدا از جمله خ ابد؟ نات ان میمیرد؟ میشتتتت د؟ میضتتتتعی  می
عقلی استتت که انستتان رار برای خدا خلیفه قرار محاالت عقلی استتت. و این کمالِ بی

های منقرضِ دهند. بله انسان خلیفة اهلل استر یعنی خدا این انسان رار جانرین انسان
ها قدلی قرار داده استتتتتر چرا؟ برای این لدماء»که آن که « یستتتتفب ا ب دند. که مالئ

دُ  ِیها وَیَستتتتفِكُ الدِّماء»گ یند می (؟ و مالئکه از این 30)بقرهر« أتَجعَ ُ  ِیها مَن یُفستتتتِ
فه همین را می که میخلی بدهم؛  همیدند. وقای خدا  رم د  جانرتتتتین قرار  خ اهم 

که اگر منظ رر جانرتتینِ خ دِ همیدند؟ جانرتتین خ دش؟ نکیر. برای اینمالئکه چی  
 همیدندر این نهایتِ کفر و انحراف استتت که خدا ب د؛ و مالئکه هم جانرتتینِ خدا می
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خ اهم برای خ دم تتت بر  رض محال تتت جانرین قرار خدا ب، ید که؛ ای مالئکه من می
یا مفستتتتد  ی األرض  که آ ند  که ب، ی خدا بر  رضِ قرار میبدهمر و مالئ دهی؟ اگر 

یفستتب »دهد؟ محالر برای خ دش جانرتتین قرار دهدر آیا مفستتد  ی االرض قرار می
 ؟«الدماء

ی انسانی به علّت  ساد و خ نریزی زیاد؛ با عذاب الهی هالک شدند؛ های گذشاهنس 
 و ما جانرین آنهاییم

( و 14)ی ن ر« ضِم خَالئِ َ  ِي األَرمُمَّ جَعَلناكُ»بنابرین ک ّ عالمر مکل قات اهلل هساند 
اش آدم ی قد  هساند. و این انسان م ج د کهر سرسلسلهای؛ جانرینِ دساههر دساه

های منقرضِ انسانی هساند که  سادشان و ها جانرین نس صفی اهلل و ح ّاستر این
 شان از این انسان م ج در بیرار ب ده است.تداهکاری

 سجده.[ ]سؤال در باره امر به

 ی مالئکه بر آدم ند د؛ بلکه برای آدم)ع( و بر خدا ب دسجده

ی شکر ب د. و این هم بحثی است که باید در بحثِ مَسج د خدا ب د و سجدهر سجده
در قرآن هم برای ی ستت )ع( و « لَه»ی مرب ط به حضتترت آدم)ع( بحث کنیم. ستتجده

برای عد دیت استر « لَه»دارد: یب دو بُعد « لَه»ی هم برای آدم)ع( آمده است. سجده
سجده « لَه»و یب  ست. در  شکر ا ست. در « لَه»برای  سج دٌ لَهر اهلل ا برای عد دیت؛ م

سجده کردم برای این«: َسجَدتُ لِ َلَدی»شکرر مث  « لَه» که خدا به من  رزند داد. مَن 
ستتتجده آیا معنای عدارت این استتتت که من به  رزند ستتتجده کردم؟ نکیر. برای خدا 

 کنم؛ ولی به علّتِ شکرِ  رزند.می

ی حمد است. ی تسدیح است و سجدهی شکر استر سجدهان اع سجده داریم: سجده
ی شکر همر مسج دٌ لَهر اهلل است ولی برای چه؟ برای این که  الن نعمت را در سجده

 اش را باید بعدًا بحث کنیم.به من داده است. این مکا ر مطلب است و مف  

ر ختتدا در هیچ جهای ازر جهتتات ال هیتتت و رب بیتتت نظیر نتتدارد. کاتتابش هم حتتاال
یِ آخرینِ خدا است در   ر است. قرآن کالمِ ویژه  ر است. کااب اهلل هم همینهمین

نه مانر زمین و زمی ،انی در   ل و عرض جهانر ز کالی ِ هم عدِ ت های تکلی . بر بُ
ب روش بیانی و مع ب ن تت ص قرآنی و بر حستتَ شتت د ن ی قرآنر کامالً  همیده میحستتَ

صد بی صد در ست کالً. حای اگر یب آیهکه این قرآنر  ترین ی قرآنر در   یحنظیر ا
نه  قط برای عرب ماتِ نهج الدالغه قرار ب،یرد معل م استتتتت.  ها حای برای غیر کل

ها. کستتتانی که ان  مکا تتتری با عربی دارندر اصتتتالً الفاکِ قرآنر کلماتِ قرآنر عرب
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ساعمال لغ ی قرآنر با جم الت قرآنر ادبِ ترتیدی قرآنر   احت قرآنر بالغت قرآنر ا
 ک ّ مساعملین و ماکلمین  ر  دارد.

به کار بردن یب لفظ برای بیرار از یب معنا محال نیستر و در قرآن م ادیق بسیار 
 زیادی دارد

از یب معنار  خ انید که استتاعمالِ لفظر برای بیرتتاراز جمله مثالً در اصتت ل شتتما می
ش د که محال نداشدر گ یند میگ یند محال است. گروهی میمحال است. گروهی می

ر «عین»ر و ب، ید مرادم از «عین»ت اند یب لغای را استتافاده کندر مثالً چ ن انستتان می
یب که من  ناستتتتتت  ااد مع مه آنهف به ه جه نمیجا  مه هار ت  کنم ولی منظ رم ه

  لفظ در اکثر از معنای واحدر زیاد دارد.هاست. و قرآنر اساعمالِآن

بر  رض اگر محال باشدر در بُعدِ اولر اساعمال لفظ در اکثر از معنای واحدر یعنی یب 
به   ر برابر در نظر ب،یردر این  نا را  با آن لفظر چند مع قارن  نًا م ید؛ و آ لفظی ب، 

ررر برای خلق. خدا جنده ست برای ب كُ َّ یَ مٍ هُ َ »عنی ی جمع الجمعی داردر یمحال ا
َشأنٍ (ر در هر آنی ت جه علمی و قدرتی و رحمای و عذابی و هر چه 29)الرحمنر«  ي 

ش در یب مانیه نیستر آنِ اولین تغیّر ماده که ما سرمان نمی« آن»هستر در آنِ واحدر 
کند؛ و مالزم استتتتت با مادیّتر خدا به تمام نکستتتتاین حرکت مادی که او را ماده می

شدر بر  جهانِ ست. اگر برای ما محال با خلقتر ت جّه دارد. بنابرین برای خدا محال نی
 او محال نیست اوالً.

 یب م دا  برای اساعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است« وءٍمَالمَةَ قُر»آیه 

گ ییم مراد ما از قرءر هر چند گ ییمر میمانیًا برای ما هم محال نیستتتر لفظ قرء را می
است که دارد. هم حیض است هم  ُهر است. بنابرین آقایان  قها که گفاند آیه معنی 

مجم  است! چ ن قرء در لغت عربی هم حیض است و هم  ُهر است؛ و « وءٍمَالمَةَ قُر»
که اگر منظ ر از قرءر گ ییم هر دو استتتتر برای این همیم کدام مراد استتتت. میما نمی

َةَ قُروءٍ اگر  ُهر ب د مالمة ا هار میحیض ب در مالمةُ حیَض می  رم د.   رم د. و مَالم
 یعنی حیض و  ُهر با هم.

شتت د بیستتت و شتتش  رمایند که: دو حیض و ستته  ُهرر که حداق  میآقایان  قها می
سه  ُهر است که میروز. من می سه حیض و  ش د گ یم بیست و نه روزر برای اینکه 

 داریم. و قل علی ذلب  عل  و تفعل . بیست و نه روز. و از این قدی  ما زیاد

ساعمال لفظ در اکثر از معنای « إذ جَعَلنا الدَیتَ مَثابَةً لِّلنّاسِ»آیه  م داقی دی،ر برای ا
 واحد
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(ر 125)بقرهر« إذ جَعَلنا الدَیتَ مَثابَةً لِّلنّاسِ وامنًا» رماید که: مثالً در قرآن شتتتتری  می
چنین به و هم« لستتتتان العرب»ا دارد. به کاابِ مثابة در لغتِ عربر حدود دوازده معن

مراجعه کنید. آیا از این دوازده معنا کدام مراد استتتتت؟ مثالً « مفرداتِ راغب»کااب 
گیردر آید و یب معنی را میمثابه یعنی مرجعًار ملجأر مستتتتاقیر مطاف و... یکی می

که اگر مرادِ از مثابه کنند. برای اینگیردر ولیکن همه اشتتتاداه میدی،ری دو معنا را می
نا را می نا ب در خدا همان یب مع نای مرجع مراد ب در یب مع به مع ثا گفت. اگر از م

  ر مطابًار مستتتاقًار مجامعًا. اگر یکی از این معانی ب در یکی  رم د مرجعًا؛ همینمی
یب لغت با « إذ جَعَلنا الدَیتَ مَثابَةً»شتتتدر دو تا ب د دو تار ستتته تار ستتته تا ولی ذکر می

 تقریدًار دوازده الی سیزده یا چهارده معنا اراده کردهر و این در قرآنر بسیار زیاد است.

 ر و رابطه غذای روه با قرآن« َلیَنظُرِ اإلنسانُ إلَى  َعامِهِ»بحثی پیرام ن آیه 

إلی »( ما شتتتتکم ها و بدن پرورهار از 24)عد ر«  َلیَنظُرِ اإلنستتتتانُ إلَى  َعامِهِ»در آیه 
 همیم؟ نان و آب، شت و پل ! ولیکن باید دید که انسان چیست؟ انسان چه می« امه ع

گ یی منر یب بُعدی است یا دو بُعدی است؟ انسان همین تن و بدن است؟ این که می
یعنی  قط بدن؟ نکیر. انستان دو بُعد استتر بُعد روه و بُعد جستم. بُعد روحی انستانر 

لیِ انسانیتِ انسانر روه استر و بُعد  رعی جسم است. ترِ انسان است. بُعد اصبُعد ق ی
اند. گروهی هساند که اندر یعنی حمّالگروهی هساند که روه رار حمّالِ بدن قرار داده

ها عُمّالِ رب هستتتاند. ها حمّال نیستتتاندر بلکه ایناند اینبدن را حمّال روه قرار داده
نر استتاراحت بدنر ازدوا  بدن  رع استتتر روه اصتت  استتت. خ راک بدنر خ اب بد

ست. نه این شد برای بدن. این دو در بدنر تمام برای تکام  روه ا ساَکدَم با که روه مُ
 کنندر بُعد اصلی و مح ریِ روهر و بُعد بدن.دو بُعد کار می

سانُ إلَى  َعامِهِ»بنابرین  سم مراد «  َلیَنظُرِ اإلن ست؟  قط  عام ج آیا  عامِ روه مراد نی
آب، شت و پل  مراد است؛ اما عِلم مراد نیست؟ عقیده مراد نیست؟ اخال   است؟ نان و

مراد نیستتت؟ دانشِ ربّانی مراد نیستتت؟ بینش مراد نیستتت؟  لذا درباره معنای  عام در 
این «. علمه الذي یأخذهر عمن یأخذه» رماید این آیه شتتتتریفه؛ امام مع تتتت م آگاه می
خ اهد بفرماید که  عام  قط علم الم( نمیتفستتیر به اجلی استتت. امام باقر)علیه الستت

استتت؛ نکیر. بلکه آنچه بر ن عِ مردم مکفی استتت و ت جه به آن ندارند را بیان  رم ده 
که آن عِلم ربانی استر علم است؛ عقیده است؛ اخال  است؛ عم ِ بر این مدانی است؛ 

 ها.این

انستتان در بُعدِ  عامِ انستتانی  واجب استتت«  َلیَنظُرِ اإلنستتانُ إلَى  َعامِهِ»پ  برمدنای 
خ در  عامِ روحانی خ در که علم و عقیده و اخال  استتتتت؛ نظر کند. نکند علم را از 
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ّه یده را از حق بانیر عق عالمِ ر ید از  با یده را از منحرف ب،یرد. علم را  باز ب،یرد. عق
معاقد ربانیر اخال  را از خلیق ربانی. م تتدر باید صتتاف باشتتدر ممکن استتت کستتی 

نما باشتتتدر یا عالم باشتتتد ولی بر خالف علم حقیقیر تعلیم کند. معاقد باشتتتد بر المع
 ی حقیقی تعلیم کندر یا کام  نداشد و ناقل باشد.خالف عقیده

بنابرین واجب استتت که انستتان به  عامش نظر کند. حاال مهمارین  عامر برترین  عام 
قرآن  عام عق  استر  عام  طرت و بارزترین  عامر از برای انسانِ قرآنیر قرآن است. 

استر  عام روه استر  عام قلب استر  عام صدر استر  عام  ؤاد است. و آن جمله 
ما کان خُلُق رستت ل اهلل)ص(؟ قال: »کنم که از ابن عداسر ستتؤال شتتد که را تکرار می

ن دش «. کان خُلُقه القرآن رستت ل اهلل)صتتلّی اهلل علیه وآله وستتلّم( منطقش قرآنر شتتِ
 نر  کرش قرآنر ب رش قرآنر ب یرتش قرآن ب د؛ به تمام وج د.قرآ

رٌ»درستتت استتت که در آیه آخر ستت ره که  پیغمدر مأم ر استتت که ب، ید   إِنَّما أَنا بَرتتَ
در وحیِ ماّ تت  « ی حىٰ إِلَيَّ»همین «. ی حىٰ إِلَيَّ» رماید ولیکن در ادامه می« مِثلُكُم

و وحیِ منف تت  از نظر حکمت در   ل بیستتت و در بُعد شتتب قدرر که ک ّ قرآن ب در 
ها بر قلب رستتت ل اهلل که قلب القل ب استتتتر او را مماازترین ستتته ستتتال؛ این وحی

مکلّفان کردهر و حای او را از جدرئی  و میکائی  و روه که ستترپرستتت مالئکه استتتر 
 مقدم داشاه است.

 والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته

و هم برای « وجهب»و هم برای «  أقم»در آیه هم برای « حنیفًا»]با ت ضتتیحات شتتما 
 است؟[« للدین»

یعنی «  اقِم وَجهَبَ لِلدّینِ حَنیفًا»که اخا ار حفظ بر د. بلهر مف   ن،فام برای این
شدر هم وجه  ست با ساا و در أقم حنیفًا وجهب حنیفًا للدین حنیفًا. هم اقامه باید را

  باشتتتد. دینِ مکل ط غلط استتتت. مثالً اگر به باید حنی  باشتتتدر هم دین باید حنی
روایات  قط ت جّه کنیم؛ این دینِ حنی  نیستتتت مکل ط استتتت. اق الر انظارر  ااوای 

 گ ناگ نر اینر دین حنی  نیست.

کند را بر قرآن عرضه کند تا درست و نادرست واجب است انسان عل می که کسب می
 از هم جدا ش د

ی حنی ر با وجه حنی ر به دین حنی  بکنیم؛ و حرام بنابرین واجب استتتتت ما اقامه
ست که ما درس ست ا ست به غیر حنی . در خ انیمر ولیکن به   ر حنی ر ها را میا

ستر درستر آنچه یعنی درست و نادرست را از هم جدا می کنیم. آنچه م ا ق قرآن ا
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بفهمیم. باید مکال  استتتتتر نادرستتتتت. بنابرین باید اول قرآن را بک انیم تا بدانیم و 
حداق  معانیِ تحت الفظی آن را درک کنیم. در قرآنر حُرِّم؛ حُرِّم استتتتتر کُاِبَ؛ کُاِبَ 

گ یند قرآن ظنی ها میکه ایناستر امر؛ امر استر نهی؛ نهی استر زید؛ زید است. این
گ یند زید ممکن است عمرو باشد! امر ممکن است نهی باشد!! الداللة است! یعنی می

 نکیر.

های جنی  هم داریم روایات استتتت. این ما کااب حنی  داریم که قرآن استتتت. کااب
ها را بر مح ر قرآن اند؛ باید آنهای جنی  که حق و با   با یکدی،ر مکل طکااب

شید؛ اگر بازار بروید هر  شاه با شما محب ندا ست. تا  سنجیم. دلی ِ واحدِ مار قرآن ا ب
شند. ولیکن اگر چه پ ل دارید بدهید  ال بکریدر مم شما داده با ست  لز زرد به  کن ا

خ اهید کاله سرتان نرودر حای یب ریال ضرر نکنید؛ باید که محب داشاه باشید. می
ست. اگر با ابزار مح ریِ محبِ ک ّ محب شری  ا های معن یِ عقالنیِ وحیانیر قرآن 

ها وارد ش یم؛ اینقرآنر سراغ روایت نرویم؛ و بک اهیم با صحّت سند؛ تظا رر ت اتر و 
سمِنُ وَال یُغني مِن ج عٍ»ش د می شیهر« ال یُ ( ]ترجمه: )خ راکی که( نه  ربه کند 7)غا

 نیاز کند[.و نه از گرسن،ی بی

 ]معنای جنی  را بفرمایید[

حنی  یعنی معرض عما یکالط الدا  ر جنی ر یعنی مقد  الی الدا  . جَنَ  ت جه 
   .به با   است. حَنَ  اعراض از با

 ]شما چرا به روایات  رم دید جنی ؟ م،ر روایات با   هساند؟[

نه کالً. جنی  به این معنا کهر روایات دو بُعدی استتت؛ هم درستتت دارد هم نادرستتت. 
ستر یا کالً جنی   ست. کالم یا حنی  ا ست. این قرآن حنی  ا بنابرینر کالً حنی  نی

ه حنی  و جنی ِ آن مکل ط های شیطان استر یا مکل ط است. چیزی کاست و حرف
استتت؛ را چط ری باید قد ل کنیم؟ ستتند کا ی نیستتتر ت اتر کا ی نیستتت. کستتانی که 

تر استتت. کستتی که جع  کنند. جع ِ ستتند آستتاناند؛ جع ِ ستتند هم میجع ِ مان کرده
ِسفر تک ین نق  می ت اند بکند؟ کما اینکندر جع  سند نمیمان می که در ت راتر در 

 روزی با یعق ب کرای گر ت... کند که خدا

 


