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 الدّاللة است یقرآن قطع

 

 

 

 

 

 

 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 نیآله الطاهر یمحمد و عل یاهلل عل یو صل نیهلل رب العالم الحمد

 

 نیا ایقرآن، که آ انیمختلف و نظرات گوناگون، راجع به ب یاست از گروه ها یپرسش
دانان؛ در  یعرب ایزبان ها  یاستتتتخ نخستتتت در ببعد عرب یمفهوم همگان ،یقرآن انیب

 .دارند اریصد در صدِ قرآن را، در اخت حِیصح یِترجمان یِکه فارس یکسان یثان

ف  تتد انیاز خارج یگروه و مستتلمانان، قرآن را  انیهم از داخل یگروه د،یو با تأستت 
 یِانیکتاب وح نیجرم هاستتت نستتهت به ا نیاز بدتر نیالدِّاللة دانستتته اندک که ا یظَن

 .در مثلث زمان یاَقدسِ مبطلق اله

الداللة  یالداللة، قطع یالداللة، نه تنها قطع یگوناگون، خود را قطع یدر ابعاد قرآن
 یوح یاز کلّ کتابها یفصاحت، بالغت، دانسته استک که حت ،یجمله ا ،یاز نظر لغو

عادِ لغو عد فصتتتتاحت و بالغت، از نظر لفظ ،یدالل یِهم، در اب عادِ یو در بب ک و در اب
بر همه مقدم استک هم  ف،یزمان تکل انیتا پا ،یو عرض جغراف خیدر طول تار ،یمعنو

 یجبمَل یاستتتت، و هم داللت کلّ حیمطلب صتتتر نیبر ا ،یخاصتتت اتِیآ یانیداللتِ وح
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 یکالشّمس ف ،یو چه از نظر معنو ،یالفاظ را، چه از نظر قشر نیا تِیقرآن، رب ان یِلفظ
 .رائعة النهار، اثهات کرده است

سورةٍ من مثله یمن ما نزَّلنا عل بٍیر یو إن کنتم ف»: مثالً کلّ  یاتیو در آ« عهدنا فأتو ب
وَر، ا یاتیقرآن، در آ نستتهت به کلّ مکلّفان جهان استتت، از هنگام  یِتحد  نیعشتترِ ستتب

 .فیزمان تکل انینزول قرآن تا پا

افضتتتل از آن، در چه بعد  انًایاح ایمبماثِلت در چه بعد استتتتخ مبماثِل قرآن  نیا حاال،
در ببعد فصاحت، در ببعد بَالغت، در ببعد  ،یلغو یِاستخ در کل ابعاد استک در ببعد دالل

مطلق و افضتتل از کل دالّ ها و داللت  یاستتت، به گونه ا یمعنا؛ که در کل ابعاد رب ان
 .گذ ته یانیوح یها ابدر کت یرب ان یها

الداللة با د؛ خوب،  یثلت هاست، اگر قرآن ظنکه  امل کلّ مما« مِن مثله» نیا حاال،
 ری! عهارات غیانیوح ریغ یالداللة است حت یاست، عهارات قطع یبرتر از قرآن که ظنّ

الداللة  یهم، قطع نیمجان نیدر ب یاست، حت ادیالداللة که درصدش ز یقطع یانیوح
قرآن  د،یبا یتحد نیقرآن اصالً سازش داردخ پس در ا ودنالداللة ب یبا ظن نیک امیدار

الداللة و  یقطع ثیالستتند استتت؛ و حد یالداللة و قطع یمغلوب با تتد! اگر قرآن ظن
ست، اگر ا یظن سند ا ست  هیگوناگون عل یمتعدد و تهمت ها یدروغ ها نیال قرآن در

ستک حت یتحد  نیدر ا نیبا د، بنابر سرم!  ی: آدیبگو وانهیاگر د یقرآن کالً مغلوب ا
 انیصاحب معالم و معالم یت و مراد از سر دست استک ولکن آقااس یظن مییگو ینم

شان، که ا شان و همگنان ست،  یحرف را زدند که قرآن ظن نیو همراهان  یعنیالداللة ا
نداردک پس من مِثل القرآن، چه مثل قرآن، چه مثل عهدنا، چه  یقرآن اصالً داللت قطع

استتتتتک مثل اَمثل  یظن م،یدار ادیمبماثل زک مِثل میمِثل اَمثل؛ ما دار چهمثل مبماثل، 
 ،ی! وانگهیعاد یا تتتتخا  حت یالداللة  یکه عهارات قطع م،یدار ادیز یلیخ یلیخ

 ه؛یقطع ی غهیبل ی حهیو از نظر دالالتِ فصتت یاز نظر عقالن ،یقرآن در ببعد خصتتوصتت
ک قهالً فیقرآن  تتر هیر استتت، علیظلم کم نظ نیتهمت بزرگ استتت، و ا نیا یجوابگو

 .عرض کرد دیرا با جهیگفت و نت دیرا با یقرآن یو کهر یصغر نیا

 جهیکه نت دیفرما یم یگریمطلب د ییو در کهرا ،یمطله ییصتتتتغرا کیقرآن در  مثالً
ست که حوزه ها نیا یو کهر یصغر نیا سالم ی هیعلم یا  یحوزه ها نیظالم تر ه،ی ا

سول »که:  دیفرما یم یصغرو ی هیهستند نسهت به قرآنک مثالً در آ نیمکلّف و قال الر 
ندخیقوم رستتتتول ک«ک محجورا آنربِّ إنَّ قوم إتخذوا هذا القر ای قوم رستتتتول؛ کّل  ان

محجور بودن  ایکالًک سؤال: آ انیمسلمان هان از عوام، خوا ، أخصُّ الخوا ، حوزو
هستک  ستخین اینسهت به مقام رسالت و رسول هست  ت،ی اذ نیو بزرگتر تیقرآن، اذ
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 تیموقع نیترباال نیرسالت استک و ا تش،یموقع نیعزّتش، باالتر نیرسول، باالترچون 
 اتیصتتتد در صتتتد، و افضتتتلِ از کل آ یِانیوح اتیرستتتالت، در ببعد قرآن استتتتک که آ

اهلل و رسوله لعنهم  ؤذونی نیإنَّ الذ» یکهر ی هیک آیصغر نیرسالت هاستک ا ،یانیوح
 .کلها، ملعونة اهلل و رسوله هیفالحوزات العلم: جهینت«ک و االخره ایالدن یاهلل ف

سال هیعل نیامام حس یاگر از برا ما سالم،   دیبا میکن یم یدو ماه عزادار ای کماهی یال
 جادیقرآن ا هیعزا را خودمان عل نیک و امیکن یقرآن هر روز و هر  تتتتب عزادار یبرا

 .میکرده ا

بودن استک  یعرب سریب سر،یب کیاست،  سریبدو  نیا« بِلِسانک سَّرناهبیَ»: ی هیمثالً آ حاال،
الداللة،  یالداللة و کّ یالداللة واضح استخ ظن یظن ایواضحک آ یعنی یو اصوالً عرب

 .ببعد اول نیالداللة استک ا ی! واضح قطعستیمحتمل الداللة فاضح است، واضح ن

رناهیَدوم:  بعد واضتتح در لغت قرآن و  راتی! اَوضتتح تعهیعرب یف یٌقرآن عرب یعنی: ستت 
از  م،ی؛ منحصرًا آسان کرده ا«بِلسانک س رناهبیفإنَّما »قرآن استک انما حصر است،  اتیآ

سان توک بلغتک ن ،یو از نظر مدلول ینظر دالل سان  ست،یقرآن را با ل ست! ل سانک ا بل
 یعرب یاتیبودن، که برحستتب روا یبعد عرب یکیاستتت،  اضتتحدر دو ببعد و ،یرستتالت
ن و ال ته نبیِّهَیب» یعنیبودن  و لغات  گرید یزبان ها نی مه ی؛ لغت عرب«االلستن نهبی االلستب

مهم  ن،یقرآن، بارزتر عتیک و چون  تترستتتندین یعرب نی مه گریلغات د یاستتت ول گرید
 نیتر نی مه ن،یکه واضح تر یعرب ناست، به زبا عی را نیو  امل تر نیکامل تر ن،یتر

ضا ست، وارد  دهک ا رناهبیفه بر لغات ها  ایآ ؛«دیو القرآن مج»که:  دیک  ما فرض کنس 
ستخ! قرآن یمجد قرآن در ظن شکوک  ایمحتمل الداللة  ایک آیخواندن یعنی یبودن ا م

 تاستتت که دالل یزیچ یاستتتخ خواندن یالداللة، قرءان استتتخ خواندن یظن ایالداللة 
 ایمحتمل  ایداللت آن مشتتکوک  ایو واضتتح دا تتته با تتدک اگر الداللت با تتد  یقطع

 .ستین دیمج نیبا د؛ ا یظن

 

صائر  نیهمچن و ست، ب صائر ا سماءِ قرآن، ب صائرک از جمله أ ص یعنیب هاک قرآن  رتیب
در  فیمخاطهان قرآن  تتتر ایاز کلّ مکلّفانک و آ نندگانیکلّ ب یاستتتت برا ییها نشیب

ظاهر و واضتتح، فقع عرب زبانان هستتتندخ فقع مستتلمانان هستتتندخ  یکلّ ابعادِ داللت
عالم یاتیک در آرینخ ن نیکلّ  ند، در آ نیملحد یاتیدر آ د،مخاطب ا  یاتیمخاطب ا

 انیکتاب یاتیمخاطب اند، در آ یکتاب ریغ نیموحد یاتیمخاطب اند، در آ نیمشتتتترک
 مانیا ریستتتتلمانان غم یاتیمستتتتلمانان مؤمن مخاطب اند، در آ یاتیمخاطب اند، در آ
مستتلمانان منافق مخاطب اند، پس کلّ مکلفان مخاطب بلستتان  یاتیمخاطب اند، در آ
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بعد  کیزبان ها که ببعد اقرب استتتت؛  یببعد عرب کیدر دو ببعدک  یهستتتتند، منته قرآن
سان صح گریکه لغات د یک صد قرآن، برا حیرا دارند؛ ترجمه  صائر  یصد در  آن ها ب

موافقت با  ،یمعنو ،یدالل ،یجمل ،یاستتتتک بصتتتائر در کلّ ابعاد، بصتتتائر، در ببعد لغو
 .نیالد  ومی یال نیکلّ مکلّف یازهاین باعلم مطلق، موافقت  ت،یفطرت، عقالن

 

رساستخ! پس نارسا  یعهارت ظنّ ایاستک آ ییبالغ رسا«ک هذا بالغٌ للناس» نیهمچن و
است،  یمادون اش، ظن یالداللة استک نارسا یمطلق، قطع صد در صد یرسا ستخیچ

 .یاست و دون آن احتمال یو دونش  ک

 

رستتا  ستتت،یبالغ ن ستتت،یبالغ استتت! بالن ن ریغ ؛یچه احتمال ،یو چه  تتکّ یظن چه
 .ستین

 

 یِعوجِ لفظ ایعِوَج، «ک له عوجًا جعلیعهده الکتاب و لم  یانزل عل یالحمدهلل الذ» ای
ست،  یدالل ست  یعوج معنو ایا دارد،  ینه عوج لفظ« له عوجًا جعلیولم »هر دو!  ایا

نصّ استتت در  ات،یآ ریمانند ستتا هیآ نیداردک پس ا یدارد، نه عوج معنو ینه عوج دالل
 ،یو مدلول یبودنِ دالل یبودن، و علم یک بلکه از نظر قطعداردن یقرآن عوج دالل نکهیا

ستک آقا یقطع یو کلّ مدلول ها ،یقطع یفوق کلِّ داللت ها تنزل داده اند قرآن  ونیا
 .یو داللت ظن یقطع یبه داللت عاد ،یقطع یِرا از داللتِ فوقان

 

و استتتتقامت  متیببعد اولش قوام و ق یالّت نیا« اقوم یه یللت یهدیانَّ هذا القرآن » ای
و حاجات  یو معنو یو علم یو عقالن یاش، ابعاد فطر یاستتتتتک و ابعاد بعد یداللت

 .کلّ مکلّفان است

 

محکم از متشابه،  یبعض ایکه کلّش محکم استک کلّش متشابه است،  دیگو یقرآن م ای
 .کنم یکه در بحث محکم و متشابه عرض م

 

 .خالف محکم است ر،یمحکم استخ نخ یداللت ظن ایمحکم، آ حاال،
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 ایحق و باطل استتتتک آ نیفرقان از جمله أستتتماء قرآن فرقان استتتتک فرقان، فارق ب ای
مافوق  ای یداللت قطع یعنیهم حق استتتتتخ  یحق استتتتتخ داللت قطع ،یداللت ظنّ

 نیاست، ا یعاد یهم که مادون قطع یاست، و داللت ظن یقطع نیا ،یعموم اتیقطع

 !فرقان استخ

 

 رینخ ایبودن برهان استخ  یبودن و فوق قطع یقطع ای، قرآن برهان است، آ«برهان» ای

 !هم برهان استخ بودن یظن

 

ستک «ک نور» ای ست و ه ینور یعنینور، نورِ مطلق ا صد نور ا صددر در  یظلمت چیکه 
است، جزو ظلمت  ی! نور و ظلمت قاطستیاست که نور ن یک و اگر قرآن ظنستیآن ن

 .ستیالداللة است؛ حجت ن یمحض است چون ظنّ

 

 یبالغة م ریاستت نه حج ت استت نه بالن استتک لج ةٌ غ ی؛ اگر قرآن ظن«حجةٌ بالغه» ای

 .و هم بلوغ ندارد ستی ودک هم حجت ن

 

نا عل کفِهِمیَاَوَلم » نیهمچن و ّا انزل نصّ و  نیقرآن طهق اک «همیعل یتلیالکتاب  کیاَن
 یقطع انیمحتاج به ب ی! ظنستین تیبا د، کفا یاستک اگر ظن تیمشابه کفا ینصوص

نداردک  یقطع انیبه ب ازیاستتت که ن یاستتت و باالتر، فوق قطع یاستتتک قرآن، آن قطع

 .اهلل است یما سو اتِیقرآن فوقِ کلّ قطع یِانیوح یِرب ان اناتیب

 

عنادِ  یرو گر،یجهت و جهات د نیهم یالداللة استتتخ رو یکجا و آنکه قرآن ظن نیا
و  ،یو موحدان کتاب ،یکتاب ریمخالفان استتالم، کفّار، از معاندان، مشتترکان، موحدان غ

قرآن از جرگه مسلمان کنار رفتهک  انیحوزو یمسلمان، حت ریقصور و تقص یبدتر؛ رو
ضاد ات و تهافُتات در نظرات و فتاوا یمهنا مهتال نیو بر ا ضات و ت سالم یبه تناق  یا

 . ده اند
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حجةٌ »است، « اقوم یه یللت یهدی»است،  انیاست، نور است، ته انیقرآن که ب خوب،
بردک  یم نیاز ب یحرف را به طور کل نیخا ، ا راتیتعه ل،یقه نیاستتتت و از ا« بالغة

الداللة استتت، به نصّ  یاگر قرآن ظن اتیآ نیادلّه و کل ا نیوالّا با صتترف نظر از کلّ ا
 ال» ایو  «ئایعن الحق   یغنیإنَّ الظن  ال » اتیاست! آ راماز قرآن ح تیخود قرآن، تهع

ست، پس تهع« لک به علم سیما ل»اگر قرآن مصداق « لک به علم سیتقف ما ل از  تیا
 !قرآن حرام است

 

 [!است یهم ظن هیآ نیخود ا ندیگو یسؤال: م]

 

! لفظِ عِلم خیقرآن قطع ریاست، در غ یدر قرآن ظن« التقفب»استخ پس بدترک اوالً؛  یظن
 یقرآن قطع ریو در غ یدر قرآن ظنّ« ال»! خیقرآن قطع ریاستتتتت و در غ یدر قرآن ظنّ

 !استخ

 

 [دییفرما یاز خارج قرآن نم یلیدل چی ما ه]

 

مد دل یعرض م حاال تاب آ تابک آ لیکنمک آف تاب از غ یبر رو تتتتن یگواه ایآف  ریآف
ست،  یقو میاوریب آفتاب آمد  یآن با دخ ما برمهنا یبر رو ن لیخود آفتاب دل ایتر ا
 ما و قرآن، و  نیخدا  اهد است ب ندیگو یم ونیکهککک مثالً آقا مییگویآفتاب م لیدل

 یو قطع ن،یو واضتتح تر ن،یکاملتر ن،یبهتر رآن تتما و خداک ق نیقرآن  تتاهد استتت ب
خارج از  دیخواه یاست، حاال  ما م اتشیبودن آ یانیبودن، و وح ی اهد رب ان نیتر

قرآن اعدل  دخیصتتحهت نکن چرا یاز عادل دی تتما عادل هستتت یک وقتدیاوریب لیآن دل
از  م،یانتو یما از خود قرآن م ن،یبنابر یو مدلول یعبدول استتتتت، از کل نظرات دالل

 نیاستک و اگر ا یانیقرآن وح نیکه ا میبفهم میتوان یاز لغاتش و از سبورش، م اتش،یآ
 با دخ یانیبا د که وح دینها د چه جور با یانیقرآن وح

 

استتتت که، چطور  نیما ا یاز حرفا یکی« والتقفب»نرود،  ادمیمطلب  نکهیا یبرا حاال،
! حاال، گریاستتت د دیهمه جا ز دیز ستتتخین دیاستتت در تهران ز دیدر قم ز د،یمثالً ز

است؛ در  یدر قرآن ظنّ« لَکَ»استخ!  یقرآن قطع ریاست، در غ یدر قرآن ظن« التَقفب»
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قرآن  ریدر غ یظن استتتتت، خود علم ظن  استتتتت، ول ن! عِلم در قرآخیقرآن قطع ریغ
 !خیقطع

 

 ریکه واضحِ واضحِ است و اگر سا« لَکَ به علم سَیال تَقفب ما لَ»مهنا که  نیبر ا نیبنابر
اخالقًا، عمالً  دتًایقرآن علمًا، عق یرویپ نیاستتت، بنابر یقطع هیآ نیبا تتد ا یقرآن ظن

 !حرام است

 

ک میندار مخیاز نظر استتتتالم دار یانیفائق و ممتاز وح یاز قرآن محور ریما غ ایآ حاال،
است  کسانی ست،یتهافت ن ست،یتکامل ن ست،یتضاد ن ست،یچون در قرآن تناقض ن

ما مستتلمان  نیجهاتک خوب، بنابر ریو ستتا یلغو ،یمعنو ،یستتال، از نظر لفظ ۲۳در 
هر  ای یتیروا ایاست  یقرآن ایبودنمان حرام است! چون مسلمان بودن دو ببعد است، 

صرفًا روا ستک اگر قرآن یتیدوک اگر  ضاد  ا سلمان بودن متناقض و مت با د،  یبا د، م
 هیآ نیمستتلمان بودن کالً طهق ا نیبنابر«ک لک به علم سیو ال تَقفب ما ل»استتتک  یظن

 .حرام است

 

ست که نم« الداللة یظن»لفظ  نیآنقدر ا و و بدتر از  دتری د ی ود تهمت یمزخرف ا
الداللة،  یوالقول أن  القرآن ظن»نو تتته ام که « الهحار یغو ٌ ف»کردک من در  دایپ نیا

حوزه جا زده  یاستتتتت که به نام حوزه و به نام علما یحماقت نیا«ک الحِماقه! یقطع

 ! ده است

 

س ایبحث دوم: آ حاال، سا اینهخ و آ ایاز خود قرآن هست  ریتفهُّم قرآن غ ی لهیو  یلیو
 مخیندار ای میفهم قرآن دارت یاز برا یبرون

 

غات، چه م ما، جهر،  ک،یزیعلم ف ،یمیمثالً علم  تتتت مخییگو یدر کلّ علوم در کلّ ل
 یک براریفهمشخ نخ یالزم استتت برا یمقدماتِ خا ّ اصتتول ایعلوم آ ریو ستتا تمیلگار

 یکاف گریلغات د ای تم،یلغت جهر، لغت لگار ک،یزیلغت ف ای یمیخود لغت  تتتت نکهیا
 یعموم یفیخا  اندک ولکن قرآن که تکل لومآنها ع نکهیبا ا شیفهم معان یاستتتت برا
مفهوم کلّ با دک اصول  دیبا ،یو عرض جغراف خیدر طول تار ن،یکلّ مکلّف یاست برا



8 

 

قرآن  ریبه غ یاجیدر خودش، اصتتتتالً احت مشیآن در خودش، لغاتش در خودش، تفه
 .میما ندار یدر فهم لغات قرآن یحت

 

 یازیهمانگونه که خدا در ذات و در استتماء ذات و در استتماء فعلش ن گر،ید یمعنا به
در قرآن هرگز  یانیفوق وح یِانیمقد ستتاتِ وح اتیندارد؛ کالم خدا در قرآن؛ آ ریبه غ

نه ه نه جمله و  غت،  له حروف  ریبه غ یاجیاحت یزیچ چینه از نظر ل نداردک ب قرآن 
اصالً؛  ستیرمز استک رمز دالّ ن نیا و نه سوره ستیقرآن در ب یچهارده گانه  یرمز

صتتلوات اهلل  یاستتت و اگر از رستتول گرام یقرآن مخاطهش رستتول گرام یحروف رمز
چشتتم  یظواهر مستتتقر  قرآن نهود، رو ایثابت  تتد که بر خالف نصتتو   یمطله ه،یعل

 اوَاتلوا م»ستتوره کهف که  ۲۷ هیآ لیاز قه یاتیاستتت، آن هم قرآن استتتک برحَستتب آ
ست « من کتاب ربِّک ال مبهَدِّلَ لِکلماته و لن تجد من دونه ملتحدًا کَیال یَاوح محال ا
عالم است در مثلث زمان، و اعلم علماست و اعرف عرفاست،  یکه اعقل عقال غمهریپ

در ببعد نصّ  یقرآن یاز وح ریبر مالئکه، محال استتت غ یمقد م استتت، حت زیبر همه چ
و  ییقرآن، ملجأ ریمحال استتتتت غ ،یوف رمزا در بعد حریدر بعد ظاهر مستتتتتقر،  ای

 .است یمراحل یقرآن دارا یک منتهگرانیتا چه رسد به د ابد؛یب ییمأوا

 

 [ستخین امهریفقع مخصو  پ هیآ نیسؤال: ا]

 

 دارندخ گرانیقرآن ندارد اما د ریغ یملتحد یعنیبه چه معناخ  اختصا 

 

با آن عظمتش  غمهریکه پ یاستک وقت یاول قیبه طر نیاستک[ با د، ا امهری]مخاطب پ
 امهراندخیفوق پ گرانیدارندخ د گرانیبا د جز قرآن ندارد؛ د یکه حجت  رع ییملجأ

 .فوق ایمبماثَل اند  ای

 

 [در قله عقل و معصوم است امهریچون پ دیآ ینم تیاول نجایا]

 

 شیدر قله عقل است و در قله علم است، حرفها نکهیاستک با ا« لن تجد»حال  نیا با
عقل و علم و معرفت استتتت  یقله  نیکه در باالتر یکستتت یقرآن استتتتک وقت یبر مهنا
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 ینم یاول قیبه طر گرانید ابد،یب یعقالن ای یعلم یاز قرآن پناهگاه ریمحال استتت غ
 قیبه طر انگریعلما فالن مطلب را نداند، د علمکهک اگر ا ستتتتین ی تتتکّ ابند،یتوانند ب

 .دانند ینم یاول

 

 [میکن یما صحهت م ینسهت به فهم از وح نجایا]

 

 .می و یاست که وارد م یدیبحث جد نیا ،یفهم از وح حاال،

 

سلناک »ککک قرآن للناس کافّة،  نیکه مخاطه میقرآن چنانچه عرض کرد ایآ حاال، و ما ار
کل  یقرآن که برا نیکل ناسک ا یاز برا تیک کفاتیکفا یعنیکافّة «ک اال کافَّةً للناس

و واضتتح دا تتته با تتدک  یاستتت که داللت قطع یدر صتتورت تیاستتت، کفا تیناس کفا
مبلحدان،  یاستک حت نیکه عالم ن،یکلّ مکلّف این، یناس اجمع ای ن،یچون الناس اجمع

 .مسلمانان، در کلّ ابعاد مخاطب اند ،یموحدان کتاب ،یکتاب ریمشرکان، موحدان غ

 

راخ  نیفهمه ا یم غمهریکافران اندک پس فقع پ ستخیمخاطب ک« الکافرون های ا ای» مثالً
فهمندخ مخاطب کفار اند، مخاطب که کفارند  یالستتتتالم م همیو ائمه عل غمهریفقع پ

که کافرند  یازاله کفر از کفّار استتتتک کفّار مادام یقرآن برا یکفار بفهمندک وانگه دیبا
ها خواهد بودخ به جز قرآن استخ بلکه قرآن خودش  آن یبر اسالم برا یچه حج ت ایآ

سند پ غمهریپ یشوایاست، پ غمهریامام پ  س،ی»مانند:  یاتیاستک چنانچه آ غمهریاست، 
 لیدل یعنیچهخ  یعنیقسم به قرآنک قسم « ککیعل ن،یإنّک لمن المرسل م،یوالقرآن الحک
سالت عظما ستک پ غمهر،یپ نیآخر یر ست، چنانچه احکام  مدلولخوش  غمهریقرآن ا ا

 نیو رستتتتالت آخر غمهریپ یمدلول قرآن اند، رستتتتالت عظما یو احکام فقه یدتیعق
 .مدلول قرآن است غمهریپ

 

عد دالل یازاتیامت مدلول یکه قرآن دارد، در بب عد  تب و  یعام، دارا یعام، و در بب مرا
کلّ  یبرا ،یدالالتِ نصو  و ظواهر مستقر قرآن یِهمگان یاستک درجه اوال یدرجات
 ،یمعاد  تتناستت ،ی تتناستت غمهریپ ،یعامک خدا تتناستت فیمربوط استتت به تکال ن،یمکلّف
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س فیوظا ستک آ اتیآ مامها ت نیا ،یواجب و حرام  نا شابهه هم  اتیمحکمات ا مت
 .میکرد و قهالً هم صحهت کرده ا میتشابه است که بعد بحث خواه ست،یا تهاه ن

 

ضح ب حاال، ست و اَبْ اناتیپس قرآن او ضل براه اناتیب نیَا ست و اَف ست و اَنور  نیا ا
 یعمل فیو تکال یدتیعق فیحجت هاست در داللت بر تکال نیانوار است، و حجت تر

 .کلّ مکلّفان

 

 کسانیهمه  دیبا ،یو چه از نظر عمل ،یدتیچه از نظر عق ف،یتکال یمرحله اوال حاال،
مهتال به  یقرآن ریغ یعرب یعنیاَلَک کردک  دیرا با یبداند، عرب یاگر عرب یبا تتتتدک منته

ضات ارا ضادات و تناق ستک ولکن قرآن چون برجسته تر ییت ضح  ن،یساده تر ن،یا وا
لغت، صتتترف، نحو، بالغت، فصتتتاحتِ قرآن  یمهنا دیااستتتت، ب انیب نیقاطع تر ن،یتر

اه کندک ر یط دیخواهد لغتش، لغت قرآن فهم با د؛ دو راه را با یم یکس یعنیبا دک 
عرب، از نظر لغت و صتتترف  اتیعرب را کامالً بخواندک ولکن خواندن ادب اتیاول، ادب

قرآنک اگر در لغت  یالک  تتودک بر مهنا دیبا ستتت،ین یو نحو و بالغت و فصتتاحت کاف
است و هم الزم استک اگر در لغت عرب  یعرب جاء الزم است، جاء در قرآن هم متعد 

است، و  ریمرجع ضم ریضم ه،یدر قرآن در چند آبا د،  ریتواند مرجع ضم ینم ریضم
 .لیقه نیاز ا

 

صف دیبا نیبنابر ضح و نور و برهان و حجت  یکرد تا لغت عرب هیالک کرد، ت بالن و وا
 .مراحل دوم نیخود قرآن با د، ا یبالغه، بر مهنا

 

کل مکلفان، بَعد چون قرآن چنانکه از نظر اصتتتتل  یفیتکل یهمگان یفهم ستتتتطح در
ص یالقدر وح لةیل یانیوح ست، از نظر تف ست؛  یکتاب هم وح لیا کتابٌ احکمت »ا
وَر، از نظر ترت اتیآ بیاز نظر ترتک «ریخه میثمَّ فصِّلت من لدن حک اتهیآ سور،  بیدر سب

سور، از هر نظر سماء  صد وح صدکالً  یاز نظر ا ست:  یانیدر  سانک »ا ال تُحَرِّک به ل
قرآن را جمع  یمتفراق استتتتتک علما یجمع برا«ک جمعه و قرءانه نایلتأجل به، إنَّ عل

 .میبودند، متفرق بودند، جمع کرد یعنی میکرد
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 یک بلکه مفرداتستتتیجمع ن نیجا و آنجا نازل  تتده استتت، ا نیقرآن که ا اتیآ حاال
سهات و زمان ها و مکان ها و احت ست که بر حسب منا نازل  دهک و جمعش  اجاتیا

با خداستتتتتک همانطور که مفردات قرآن نزوالً و منزالً از طرف جمعش  ستتتتتخیبا ک
ست، جمعش، جمع در ببعد لغو سور،  ات،یدر ببعد آ ،یخدا سماء  ور، در بعد ا سب در ببعد 

 نهی، قرائ«جمعه و قرءانه نایإن عل»جمع با خداستتتتتک  ،یو معنو یدر کلّ ا بعاد لفظ
که در  یقرآن یائت واحده ک قراءآت عشتتره و قراءات ستتهعه غلع استتتک فقع قرستتتین

 .هست یخط ریو غ یخط یو در قرآن ها ریتفاس

 

ست که خود آ نیببعد اول ا حاال، لغات قرآن و جمالت و کلمات قرآن  یرا بر مهنا هیا
 هیهر آ گاهیچون جا م،یریرو هم در نظر بگ یو بعد یقهل اتیآ ایو  هیک دو: آمیبفهم

هم  نیاستتتتت، ا اتیاستتتتت، و بَعد آن هم فالن آ اتیو فالن آ هیکه قهلش فالن آ یا

 .ببعد دوم نیاستک ا یآن ربان گاهیاست و هم جا یرب ان اتیاستک هم خود آ یرب ان

 

مجموعه  یاز نظر لفظ ای ،یو معنو یکه از نظر لفظ یاتیکلّ آ ،یستتوم، به طور کل ببعد
سمیریدر نظر بگ اتیآ ریالقرآن »قرآن به قرآن!  ریک تف س  ضا و  ف ضه بع ضه  نطقیبع بع

 «بهعض

 

از لحاظ  یو کوتاهک «نهمیب یوامرهم  تتتور»: میدا تتتت یتفه م کوتاه نیاگر ما در ا و
مطالب  نییاستتت که قرآن در ته یقصتتور، در صتتورت یاستتت؛ نه قصتتورک کوتاه ریتقصتت

ر با تتدک قرآن نه تنها ه  نیمطالب ندارد؛ بلکه باالتر نییدر ته یریگونه تقصتت چیمقصتتّ
چون عادت  انیما حوزو یو داللت را داردک ول لکما نیبالغ و باالتر نیو باالتربلوغ 
 کیک ولکن اگر میدار «نهمیب یامرَهبم  ور»به  یاجیبه عدم تفکر در قرآن، احت م،یکرد

ور م یو مدلول یفرد کلّ جهات دالل خواهد چه کارخ بله  یقرآن را مراعات کند،  تتتتُ
 .است ی ُور در مراحل بعد

 

 یإن  کتاب اهلل عل»هست که  اتیدر روا نکهیخواهد! کما ا ی ور نم یمراحل لفظ در
اللهم « العهارة و اال تتتتارة و الَّطائف و الحقائق، و العهارة للعوامکک یعل اء،یاربعة ا تتتت

و الحقائق  اء،یفالعهارة للعوام و اال تارة للخوا ّ و الطائف لالول»کک اجعلنا من العوامک 
 یمحمد نیمعصتتتتوم یبعد یاستتتتت و فردها یرد اولش رستتتتول گرامکه فک «اءیلالنه
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 نیکه االن از تابع ه،یستتتالم اهلل عل میبن مر یستتتیع یو فرد بعد هم،یصتتتلوات اهلل عل
سالم سالت ا ستک منته یر خواهدخ  ی ور م« حبرِّمَ»خواهد!  یدر پله اول  ورا نم یا

گرک اُحِلَّ، احل استتتک بله در ا تتارات ی، کُتِبَ استتت د«کُتِبَ»! گری، حبرِّمَ استتت د«حبرِّمَ»
 نیمتواتر از معصوم یِخواهدک در حقائق  ورِ دالل یخواهدک در لطائف  ور م ی ور م
 تتتتور فقع در ابعاد دوم و  نیخواهدک بنابر یم نیاجمع همیصتتتتلوات اهلل عل یمحمد

ست، اح صًا و چهارم ا صالً  ور نم یولکن در ببعد لغو انًا،یسوم، مخصو  خواهد، یا
 یم ریخواهدخ نور است؛ من یم حیکه واضح است، توض یزیچون لغت واضح استک چ
 خواهدخ یخواهدخ حجت است؛ اثهات م یخواهدخ بالغ است؛ مهلن م

 

 نی! اگر امیک مقصتترِ قاصتترمیقاصتترِ مقصتتر یما از نظر دالالت و مدلوالت قرآن نیبنابر
استتتتک نستتتهت به  یهمگان ،یداللت قرآن یبرود، مرحله اوال نیاز ب ریقصتتتور و تقصتتت

 یکه عرب یدانند، معلوم استتک و کستان یرا کامالً م یعرب ایکه عرب هستتند،  یکستان
استتت؛ نه « ترجمان»صتتد در صتتد قرآن که اصتتل آن  حِیصتتح یدانند، ترجمه  ینم
و  یلفظ اتیترجمان که ابلن و اوضح و ادق  از ترجمه است که کلّ خصوص«ک ترجمه»

عامةٌ للناس استتتتت، حجةٌ  نیا ن،ی تتتتده با تتتتدک بنابر ادهیپ قرآن، در عهارات یمعنو
ک تتمه مطلب را إن  اء اهلل ریاست، بالغ للناس است، نور است، هداست و غ نیللعالم
 انیاگر آقا یشتتاتیحضتتور برادران، ا ن فرما میکن یعرض م میفردا اگر زنده بود یبرا

 .کنم یدارند گوش م

 

 [سوال]

 

که  یدر صتتورت« و ال تكرهوا فتیاتكم على الهغاء ان اردن تحصتتنا»که  میکن یم عرض
اگر خود ان فاحشه هستند، اکراه  کنیداردک ول یاراده تحصن دا ته با ند، اکراه معن

خا  استتتک اگر خود تتان فاحشتته هستتتند و  نهیدر زم« ال تکرهوا»داردخ پس  یمعن
 بیاستتتتت که خودش نج یدر زمان اکراه نیابراکراه نداردک بن گریانحراف دارند که د

ست، خودش انحراف ندارد، ا ستک مثل  نجایا ضاعفة»اکراه ا ضعافا م «  ال تأکلوا الر با ا
ست، برا نیا سوره بقره کال حرام  اتیبر حسب آ یربا به طور کل نکهیا یببعد خا  ا

خورندک مثال  یربا هم ربا م یهستتتند که رو یقشتتر با تتدک ولکن کستتان کیاستتت ولو 
صد هزار تومان  نیهم یگرفتند، باز رو یصد هزار تومان ربا م یماه ،یال ربومال م

خدا ظالم استتتتت  ایآ ،«دیبظالم للعه سیان هلل ل»گرفتندک مثل  یربا م یهم باز ربا رو
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ک چون اگر خدا گناه کاران را اجهار کند به گناه بعد عذاب کند، رینخ ستتتتخیکه ظلّام ن
ست  نیا ستخ ا یامظلّ ایظلم ا ستک  نیا ست، ظلم  کیدو ظلم ا ظلم اجهار بر گناه ا

 .گناه مورد اجهار عذاب کردن است نیدوم، بر ا

 

ستتتتوال درباره ناستتتتخ و منستتتتوف قرآن، خخخ فمن زعم أن  تاب اهلل مههم فقد هل  ]

 [وأهل 

 

 ایپنجاه تا  ندیگو یاستتتت که م یببعد افراط کیدر ناستتتخ و منستتتوفک  میبعد دار ستتته
هم ببعد متوستتتع استتتتک حقّا  یکیدوتاک  ،یکی ندیگو یکه م یطیبعد تفر کیک شتتتتریب

 نی  که چهار تا پنج تا ناستتخ و منستتوف در قرآن هستتت که ب مینیب یم میدقت کن یوقت
ساء در  هیمنسوف استک مثالًک آ هیآ فالنناسخ است و  هیاند، واضح است که فالن آ ن
ستک آ سوف ا ستک ا هیحد زنا در آ هیببعد حد زنا من ستک  نیسوره نور ناسخ ا واضح ا

ضح، مک سوخش هم وا ضح، من ضح، مدن یناسخش وا ضحک بنابر یاش وا ما  نیاش وا
ست انهیم سطاک نه زمیرو ه ست، و نه ه ادیک وکذالک جعکناکم امة و و نه  ستین یچیا
 .میعرض کن دیبحث را بعدا مفصل با نیاستک ا یکی

 

سوره مائده آخر] سخ  دینازل  دخ پس با امهرید که بر پسوره نهو نیسوال، مگر  آن نا
 [با د

 

سخ  دهک  در ستک چون دو ن سخ دوم ا ست که  کیسوره مائده ن سوره نور ا سخ در  ن
 یاتیحد زناست در نساءک وآ اتیحد زنا در نور، و ببعد زنا و ببعد ازدواج، ناسخ آ اتیآ

است در  یاتیدر سوره نور، بعضًا ناسخ آ یاتیآ دینیاستک به یهم در مائده ناسخ بعض
 یناسخ بعض ست،ین یناسخ است بعضًا، ناسخ کل ئده،در سوره ما یاتیسوره نساءک و آ

سخ مراحل ستک چون ن ست،  ایداردک  یا سخ عام ا ست،  این سخ خا  ا سخ مق این  دین
استک نسخ  یجزئ نینسخ مها ایاست،  یکل نینسخ مها اینسخ مطلق است،  ایاست، 

 .ها فرق دارد

 

 .میکن دایپ میبگرد دیبا ای میندار ای یدر قرآن نسخ کل و
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سوره مائده  ندیگو یم] ست بنابر نیآخر« النفس بالنفس»که در   دیمرد را با نیحکم ا

 [به زن قصا  کرد

 

تورات  ایرا از تورات نقل کردهک آ« النفس بالنفس»استتتت که ستتتوره مائده،  نیا جواب
ست  ست د ایمقدم ا را از تورات  یسوره مائده مطله نیک بنابرگریقرآنخ تورات مقدم ا

  «یباالنث یاألنث»: گرید یاتیرا قرآن نستتتخ کرده استتتت در آ ینقل کرده و مطلب تورات

 .است دهسوره مائ یکه ناسخ منقول تورات

 

است  نیعلتش ا ست،یالداللة است اما فهم ما فهم صد در صد ن یکه قرآن قطع نیا]

 [با هم اختالف دارد یلیکه بر قرآن نو ته اند خ یریتفاس نیکه ا

 

است،  ریقصور و تقص ایاست  ریتقص ایقصور است  ایماستک  ریقصور و تقص علّتش
که، آفتاب رو تتن استتت، و از همه  دیمثال فرض کن م،یهستتت یما ظن ستتت،ین یواال ظن

 نیباز کندک ا میچشتتمش را ن ایرا بهندد  شیچشتتمها یرو تتن تر استتتک حاال کستت زیچ
ستخ  ریتقص ستخیک ریتقص ستک  یم یکس هک دیفرض کن ایآفتاب ا گفت  کر تلخ ا

در داللت قرآن و  ریقصور و تقص نی کر تلخ است واقعًاخ مزاجش غلع استک بنابر ایآ
ما  یکم کیداردک و  یو مدلول یقلّه دالل نیبلکه باالتر ستتتتتیقرآن هرگز ن تیمدلول

 .میکن رونیب ریقصور و تقص نیخودمان را از ا دیبا

 

 شیو پ لیو تحم عیبهردک افراط و تفر نیرا از ب ریکه قصتتور و تقصتت دیبالن با  تتخص
به قرآن نظر  میبرود، مستتتتتق نیاز ب نهایمطلق، همه ا ریفرض و پس فرض و انتظار غ

و ننزل من القرآن ما هو » ود که  یعرض م میبه قرآن نگاه کن یکندک اگر معوج، منحن
فقع  نیظالم ستتتخیک نیظالم« اال خستتارا نیلظالما دیزیو ال نی تتفاء و رحمة للمومن
که قرآن را  یکند، ظالم استتتک مستتلمان یبه قرآن م لیکه تحم یکافر استتتخ مستتلمان

 دیبا ثیحد یالدالله  یالدالله با قطع یظن نیکه ا دیگو یداند، و م یالداللة م یظنّ
ظالم،  نی ک مفستتتر ظالم، مترجم ظالم، مهمیدار ادیظالم استتتتک ظالم ز نیرفع بشتتتود ا

 .کرد دایگشت پ دیکم است با یلیک عادل خمیدار ادینسهت به قرآن ز
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 [ثیو احاد تیروا گاهیسوال درباره جا]

 

استتت  یاحکام نی متواتر مه یثیاستتت که، احاد نیا گاهشیجا کی ث،یو احاد اتیروا
شده، بلکه رمز ایکه در نص  ستقر قرآن ذکر ن ستک مه یظاهر م  یحروف رمز نیا نی ا

 .ببعد کی نیالسالمک ا همیعل نییمحمد و محمد ستخیک

 

معصتتوم  ن،یبنابر ستتت،ین نیمربوط به همه مکلف قیدوم، ا تتارات و لطائف و حقا ببعد

 .کند نییته دیبا

 

ظاهر مستتتقر  ای حه،یکه در دالالت صتتر یاختالفات و تضتتاد ات و تناقضتتات یحت ستته،
لمکان الهاءک زراره توجه  ازرارةیائمه برطرف کنندک مثالً  دیرا هم با نیقرآن استتتتت، ا
ها  ی، در مقابل ستتنّ«وامستتحوا برئوستتکم»استتتک  ضیتهع یباء، با نجاینکرده بود که ا

که مس   مییگو یم لیالسالم که ما به چه دل هیعل دقمانده بود، عرض کرد به امام صا
 یلمکان الهاء را اگر زراره توجه م«ک زراره لمکان الهاء ای»سر به بعض استخ فرمود که 

که خودش را از دستتت داده بود در  دیخوب گم  تتده بود و  تتا یول د،یفهم یکرد م
زراره لمکان  ای»الفهم بود،  میاگر زراره، زراره مستتتتق نیهاک بنابر یمقابل افکار ستتتن

واضح  یکه حت ییکه، در جا نستیالسالم ا همیبه ائمه عل اجیاحت ن،ینهود، بنابر« الهاء
عدم تذکر و تفکر و تدبر ما مطلب  ای ر،یتقص ایاز نظر قصور  یاست و رو ن است ول

قرآن خودش امام استتت،  نکهیکندک کما ا نییکه ته دی تتود، امام معصتتوم با یعکس م
 یبشود مطاله نییکه به هم کمک کنند تا ته دیامامند با نیا نیأمومکه م رسولائمه و 

 .که بر خالف نص و ظاهر مستقر قرآن است

 

 [«بعضه بعضا فس رهیالقرآن » یقرآن لیسوال درباره دل]

 

بمثل اال جئناک بالحق و  أتونکیوال »که  میاز قرآن دار یاتی تتتتود که آ یم عرض
 ستخیاما نسهت به خودش ن ر،یاست نسهت به غ ریپس قرآن احسن تفس «رًایاحسن تفس

س ،یاول قیبه طر سهت به خودشک وانگه ریاحسن تف ست ن را هم  اتیآ نیاگر ما ا ،یا
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نشتتده استتت که  انیب هیآ کیدر  طالباستتت، کل م یانیچون قرآن کالً وح میندا تتت
ارض است، سماوات، سماء  کیارض  ،«امیستتة ا یخلق السماوات و االرض ف»مثالً، 

 هیآ کیچون همه مطالب در «ک ستتتهعًا طهاقا»کند که  یم انیب گرید هیچند تاستتتتخ آ
 .کنند یم نییرا ته گرید اتیآ یاتی ود، آ یذکر نم


