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چگونگی برخورد با قرآن برای به دست آوردن معارف بی نظیرش

« بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِمِ »
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن
اولین روز است که بعد از ماه مبارک رمضان بحث قرآنی را آغاز میکنیم.
این بحث مو ضوعی ا ست و نه ت سل سلی .قبالً مقدماتی را باید ح ضور برادران عرض
کنیم و بعدًا مشغول تفسیر موضوعی بشویم.
گوینده تأثیر کامل دارد بر دقتی که در مطلب او میشود و قرآن سخن خداست
اصوالً هر گویندهای و هر کتابی که در برابر انسان قرار میگیرد ،موقعیت آن گوینده و
کتاب ،شخخختخخیتل ،علمل ،عدالتل ،عتخخمتل ،مراتب عتخخمتل مدخلیت کامل دارد
در مقدار دقت ،کوشل ،کاوش و بررسی در مطالب او.
گاهی اوقات ان سان باید دو برر سی کند چون گوینده مع توم نی ست ،ا شتباه میکند،
خطا میرود و در ست و نادر ستل مخلوط ا ست ،باید دقت کرد در ست را پذیرفت و
نادرست را رد کرد.
قرآن شامل و حامل تمام وحیهای ربانی است
ولیکن اگر ما در برابر کتاب وحیانی قرار گرفتیم ،آن هم وحی صخخخد در صخخخد ،آن هم
وحی کلی که قرآن اسخخخت ،که شخخخامل و حامل تمام وحیهای ربانی اسخخخت ،از آغاز
تلکیف انسخخان تا انقراض عالم ،و خدا بر مبنای رحیمیت کامل و شخخاملل ،هر آنچه را
ما نیازمندیم از علوم ،معارف ،عقاید ،اخالق ،اعمال ،فردی ،اجتماعی ،سخخخخیاسخخخخی،
اقتتادی ،فرهنگی ،همه را بیان فرموده ،گرچه در جزییات زیاد وارد نشده ،اما کلیاتی
را قرآن القا فرموده ،و در حقیقت قرآن خالصهای است از کل وحیهای ربانی.
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خدا آنچه را بر پیامبران قبل ،چه اولوالعزم و چه غیر اولوالعزم نازل کرده اسخخخخت،
فشخردههایی که باقی اسخت از آنها ،در قرآن تبیین کرده ،بعد در قرآن اضخافههایی که
مقتضای تداوم وحی است ،تداوم حجت بالغه الهی است ،بیان کرده است.
قرآن شریف از بیست و شل نبی و رسول از انبیاء و ر سُل ،وحیهایی بسیار حساس
نقل کرده؛ و حال آنکه هزاران پیغمبر بودهاند .اولوالعزم پنج نفر ،غیر اولوالعزم بیشخخختر
از صد نفر و و کمتر ،بیل از هزاران نفر .هزاران پیامبر چه در بعد نُبوءَت یا رسالت یا
نبُوَّت یا والیتِ عَزم ،خدا گزارش کارکردهای آنها ،بیانات آنها ،برخوردهای با آنها،
حقایق وحیانی که آنها به وحی ربانی برای مکلفان نقل کردهاند ،بیان کرده.
اما در میان همگان ا ضافه بر کلیات نُبوءَتی ،ر سالتی ،و نبوَّتی ،ا ضافهی مقاطع خاص
و برشهای تاریخی رسخخالتها و نبوّتها را از بیسخخت و شخخل رسخخول و نبی هم نقل
کرده است.
روی این اصخخخل توفیق بزرگ ما مسخخخلمانها این اسخخخت که در برابر کتابی هسخخختیم که
بیانگر کل وحی های ربانی اسخخخخت ،با بهترین بیان ،فتخخخخی ترین لغت ،بهترین ادب،
روشخخنترین معنا ،قانع کنندهترین مطالبِ منطقیِ عقلیِ فکریِ علمیِ فطری .بنابرین ما
در اقیانوسی مواج و بیکران از معارف ربانی واقع هستیم.
قرآن را باید با دقت و تدبر با ابزارهای معتومانه برونی و درونی مطالعه کرد
روی این اصخخل قرآن را باید مطالعه کرد ،دقت کرد ،تدبر کرد ،با ابزارهای معتخخومانه
برونی و درونی با پیوند ابزارهای مطلقه معتومه درونی مانند فطرت پاک ،عقل کلی
و نظر و دقت کامل و همچنین ابزارهای برونیِ درون قرآنی باید به گونهای معتومانه
در آیات قرآن تدبر کرد.
همین قدر خوا ندن قرآن و نفهم یدن ،خوا ندن و د قت نکردن ،که اح یا نا «رُبّ تال
القرآن والقرآنُ یَلعنه» کسخخی که قرآن را بخواند و نفهمد ،یا بفهمد و معتقد نشخخود ،یا
بفهمد و معتقد شخخود و عمل نکند ،قرآن در هر سخخه بُعد او را لعنت میکند .قرآن برای
خواندن ،و شخخنیدن ،و نگاه کردن فقن نیسخخت .این عبارات ،این الفای ،این ُسخخوَر ،این
آیات ،با این ترتیبِ تسخخخلسخخخلی ،و با ترتبیب موضخخخوعی که بحث میکنیم ،اینها برای
تفهم است.
برای برخورد با قرآن باید با چهارده نیرو مجهز شخخد ،و چهارده دسخختور برای ما مقرر
شده است
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آیات قرآن ما را به چهارده نیرو مجهز کرده اسخخخخت ،و چهارده دسخخخختور برای ما مقرر
داشخخخخته اسخخخخت برای برخورد با قرآن قراءت ،تالوت ،ترتیل ،تذکر ،تفکر ،تدبر ،تعقل،
شعور ،فطرت ،صدر ،قلب ،فواد برای تفسیر و تأویل.
که چهارده جمله ا ست که در جایاجای قرآن به منا سبتهای گوناگون ذکر شده و این
عدد چه عدد لطیفی اسخخخخت .چهارده ،موادّی که راه معتخخخخومانهی قراءت و تالوت و
ترتیل و تذکر و تفکر و تدبر و عقل و شعور و فطرت و صدر و قلب و فواد ،و تفسیر و
تأویل را برای دریافتن ظاهر قرآن ،باطن قرآن ،اشخخخخارات قرآن ،لطائف قرآن ،مقرر
فرموده .چهارده ماده و مقدمهی معتومانه ،مطابق چهارده معتوم محمدی(صلوات
اهلل علیهم اجمعین).
چنانکه عرض شد ،قرآن که مع توم ا ست یعنی برترین مقامات ع تمتهای وحیانی
را ،در طول تاریخ وحی ،ر سالت ،نبوت ،برای مکلفین دارد .روی این ا صل باید که با
ک مال د قت با وسخخخخل یهی معتخخخخو ما نه ،نه فطرتِ مهجور ،نه ع قلِ محجوب ،نه
پیلفرض های غلن ،نه پیل فرضخخخخ های مطل قه مخلوط از غلن و صخخخخحی  ،بل که
پیلفرضهای مطلقِ صخخخحی  ،با عقل روشخخخنبین ،فطرتِ بیغبار ،تدبّر ،تعقل ،تفکر،
تمام تجهیزات درونی که خدا برای ما خلق کرده اسخخت ،باید غبارهایل را کنار بزنیم،
آنچه را که خود میفهمیم به عنوانِ خودِ شختی ،یا خودِ غیر وحیانی ،یا خودِ بشری
یا خودِ جِنّی یا خودِ مالئکی یا خود هر مکلّفی؛ این را کنار بگذاریم ،با کنار گذاشتنِ
حجابها ،غبارها ،غلنها ،غلن و صخخخحی مخلوطها ،با دیدهی صخخخاف ،مسخخختقیم ،با
بتر عبارتل را ،با گوش صدایل را ،با بتیرت معانیاش را ،در بُعد مراحلِ گوناگون،
که عبارت ،اشخخخخاره ،لطائف ،و حقایق اسخخخخت دریافت کنیم .البته حقایق مربوط به
معتومان محمدی(صلوات اهلل علیهم) میباشد.
حقایق قرآن مختص معتخخومان ،اما عبارات و اشخخارات و لطائف قرآنی مربوط به کلّ
مکلفان است با درجاتشان
فقن معتخخخومان محمدی(علیهم السخخخالم) حقایق را که فقن مربوط به لف؛ نیسخخخت؛
دریافت میکنند .آنچه مربوط به دالالت اسخخخخت؛ مربوط به کلّ مکلفان اسخخخخت با
درجاتشان .حداقلِ آن معنای تحت الفظی ظاهری ،بیلترش از برای متختتان است
که اشخخخارات و لطائف اسخخخت ،و بیلترش ،قدمِ فراتر ،مرحلهی چهارم حقایق اسخخخت،
مطالبی که برمبنای الفای قرآنی نیست ،مثال از حروف مقطعه استفاده میشود «المر»،
این ها الفاظی نی ستند که از نظر لغت ،بر معانیِ وحیانی دالّ با شند؛ بلکه الفایِ رمزی
هستند ،که به فرموده امیرالمومنین(علیه ال سالم) «هذه مفاتی کنوز القرآن» کلیدهای
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گنجینههای مخفی و رمزی و سخرّی قرآن اسخت که از برای باالترین اهل سخرّ اسخت که
محمد و محمدین(صلوات اهلل علیهم اجمعین) هستند.
ص خرف،
این که عرض کردم قرآن معتخخوم اسخخت ،شخخکی نیسخخت .در بُعد لغات ،در بُعد َ
نحو ،بالغت ،فتخخخخاحت ،جملهبندی ،پرورش دادن مفاهیم تاریخی که قرآن به الفای
وحیانی آورده ،در کلّ ابعاد ظاهرش ،باطنل ،ترتیبل ،منطقل ،فلسخخخفهاش ،عرفانل،
ادب لفظیاش ،ادب معناییاش ،در تمام ،فوقِ کلّ مراحل اعجاز اسخخخخت .از عتخخخخای
موسخخی و از مرده زنده کردن عیسخخی و ...و از کل اینها که معجزاتی جسخخمانی اسخخت،
این معجزهی روحانی و معنوی ،که در غالبِ ج سمِ لغت و ج سمِ سماعی است برتر از
کل معجزات و آیاتِ قطعیِ دالّ ربانیِ وحیانی است؛ در کل تاریخ تکلیف.

ما وظیفه داریم از قرآن عتمت بگیریم
آیا با این مقدمه ،ما وظیفه داریم از قرآن عتخخخمت بگیریم یا نهو سخخخوال اسخخخت؛ و آیا
عتخخخمت در بُعدِ اخیرِ تکلیفِ رسخخخالتی که بُعدِ محمدی(صخخخلّی اهلل علیه وآله وسخخخلّم)
ا ست؛ در انح تار مع تومین نی ستو چرا .ولیکن ع تمت دارای سه بُعد ا ست بُعدِ
علمی ،عقیدتی و عملی .جمعِ مثلثِ عتخخخمتِ علمی و عقیدتی و عملی ،در انحتخخخارِ
معتومین محمدی(صلوات اهلل علیهم اجمعین) است.
ولیکن پلهی اولِ گامِ نخسخخختینِ عتخخخمت که مقدّمه اسخخخت از برای عدالت و طهارتِ
معنویِ عقیدتی و اخالقی و عملی ،آیا برای ما امکان دارد یا نهو بله؛ موردِ امر اسخخت.
َتخخخخمُوا بِحَبلِ اللخخخخخخخخهِ جَمِیعفا وَلَا تَفَرَّقُوا»
مثال در سخخخخوره آل عمران میفرماید «وَاعت ِ
(آلعمران .)103،این امر است ،امر به دریافتِ عتمت است .إعتَمُوا نیست ،إعتَتِمُوا.
شرح آیه «وَاعتَتِمُوا بِحَبلِ اللخهِ جَمِیعفا وَلَا تَفَرَّقُوا»
َتخخمُوا باب افتعال یعنی با کوشخخل ،کاوش ،بینل،
إعتخخمُوا یعنی عتخخمت گرفتن .إعت ِ
َ
دقت ،و آنچه را که عرض کردیم از تالوت ،ترتیل و تذکر ،تدبر و  ...با بررسخخخخی کامل،
با بیحجاب شدن ،قرآن را بیحجاب بفهمیم ،با کنار زدن گرد و غبارهای غیرِ مطلق،
قرآن را ببوئیم و دقیق دریافت کنیم .از نظر ادبی ،اول و از نظر معنایی ثانی .چون ما
تا لغتِ قرآن را ،ادبِ لفظی قرآن را نفهمیم ،معانی قرآن را نمیتوانیم بفهمیم.
تمُوا ،اعتتام باب افتعال است ،با کوشل و کاوش و کنکاش و جدیت در
حاال ،وَاعتَ ِ
ابعاد درونی و برونیِ معتخخخخومانه ،بحبل اهلل اعتتخخخخام کنیم .برای کیو برای خود و
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دیگران .تکالیف فقن تکالیف شخخختخخی و خودی نیسخخت .آنچه بر من واجب اسخخت دو
وجوب دارد .بر من واجب ا ست که علمل ،عقیدهاش ،اخالقل ،عملل .و بعد از این،
واجب ا ست که دیگران را که پیاده ه ستند و دارای این مراحل نی ستند آنها را وادار
کردن؛ دعوت الی الخیر ،امر به معروف؛ نهی از منکر.
َت خمُوا هم برای خود و هم برای دیگران .اول خود را سخخازمانِ علمیِ قرآنی
حاال ،وَاعت ِ
دادن ،سخخخازمانِ وحیانیِ معتخخخومانهی قرآنی دادن ،بعد دیگران را .تا خود در راه گام
ننهادهای دیگران را به راه آوردن ،به بیراهه بردن است .این بُعد اول.

حبل اهلل قرآن است
حاال ،حبلُ اهلل چی ستو حبلُ اهلل قرآن ا ست .آیه حبلَیِ اهلل نی ست ،حِبال اهلل نی ست.
درست است که فقهای شیعه میگویند که ما چهار دلیل داریم ،فقهای سنی میگویند
که ما هفت دلیل داریم ،ولی از آن هفت دلیل و از این چهار دلیل ،یک دلیلِ آن
محور است ،بقیه میروند در حاشیه.
دلیل اول و آخر ،و متنِ مقدّمِ صد در صدِ صحی ِ مطلق و معتوم؛ قرآن است .سنّت
هم در حاشخخیهی قرآن معتخخوم اسخخت ،اما روایت نه .روایت تضخخاد دارد ،تناق ،دارد،
اختالف دارد ،خالفِ ع قل دارد ،خالفِ علم دارد ،خالفِ حس دارد ،خالفِ ک تاب
دارد ،خالفِ سخخخنّت دارد .چون در روایات مجالِ جعل ،و تجدیث زیاد اسخخخت .مجالِ
نقل به معنا زیاد است .بنابرین آن حبلِ الهی یعنی واسطهی ارتباطیِ ملّکفان با خدا،
واسطهای که هیچ کم و زیاد ندارد و صد در صد صحی است ،متن است و محور و
زیربناست ،آن قرآن است ،که حبل الهی است.
میفرمایند که آیه «أطِیعُوا اللخخخخخهَ وَأطِیعُوا الرَّ سُ ول» (ن ساء ،)59،ر سول را ا ضافه کرده
است .اضافه کردنِ رسول ،اضافهای بر قرآن نیست بلکه رسول گرامی احیانًا مطالبی
که در قرآن نه نفی شخخخخده اسخخخخت و نه اثبات ،بیان میکنند .مثل هفده رکعت بودن
نمازهای یومیه؛ و اولی االمر هم ناقالن و راویان سنّتاند .رسول راوی عَنِ اهلل است،
راوی دو نوع روایت روایتِ اول که رسول از خدا نقل میکند؛ قرآن است ،که احسن
الحدیث اسخخت و متن اسخخت .و روایتِ دوم ،بیاناتی که رسخخول اهلل باز به وحی سخخنّتی
برایل القا شخخخده و در قرآن نفی و اثبات ندارد .مانند هفده رکعت بودن نماز .بنابرین
پیغمبر دو بُعدی نقل میکند؛ یک بُعد متنیِ قرآن و بُعدِ حاشیهای خیلی کم ،سنّت.
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ائمه(علیهم السخخالم) هم ناقل دو روایتاند .یک روایتِ قرآنی از پیغمبر ،و یک روایت
هم حدیثی ،باز هم از پیغمبر .پس بنابرین هم یکی اسخخت و هم دوتاسخخت .وحدت در
کثرت و کثرت در وحدت .حبل اهلل یکی است که قرآن است .و دوتاست در حاشیهی
قرآن ،سخخخنّت .منتها این سخخخنّت نمیتواند با قرآن مخالفت کند .حاشخخخیه با متن که در
ت ضاد شد ،این تناق ،ا ست؛ و وحیِ خدا نمی شود که در ا صلِ قرآنی با فرعِ سنتی
اختالف و تخلف داشتهباشد.
تمُوا بِحَبلِ اللخخخخخهِ جَمِیعفا» ،اعتتامِ نخستین و اعتتامِ اولین به
روی این اصل «وَاعتَ ِ
حبل اهلل اسخخخت ،حتی اگر شخخخما میخواهید از سخخخنّت پیروی کنید باید با قرآن تطبیق
کن ید .اگر روایتی متواتر بود با قرآن تطبیق کرد قبول ،نبود ،رد؛ و اگر روا یتِ وا حدِ
ضعیفُ السندِ خیلی ضعیف ،با قرآن موافق بود ،قبول .مخالف بود ،رد.
خوب حاال اینها مقدماتی اسخخت که قبال هم عرض کردهایم و حاال به عنوان روز اول
داریم بحث میکنیم.
«وَاعتَتِمُوا بِحَبلِ اللخخخهِ» ،روی این مبنا اعتتام به حبل اهلل یعنی خود را و دیگران را
نگهدا شتن از جهلها ،خطاها ،نادانیها ،نارواییها ،خالفِ وحیِ مع تومانهها .یعنی
افکاری ،علومی ،نظراتی ،افعالی ،نفی و اثباتی که ما داریم ،چون مخلوط اسخخخخت از
صخخحی و ناصخخحی  ،باید بر مبنای اعتتخخامِ به حبل اهلل ،صخخحی را صخخحی تر کنیم و
ناصحی را بگذاریم کنار.
قرآن افکار کامالً صخخخحی را تأیید ،افکار صخخخحی اما ناقص را کامل ،و افکار غلن را
رد میکند
رجوع به قرآن با افکارِ گوناگون ،مثلثی را برای ما در نظر میگیرد .افکار صخخخخحیحی
که ما داریم با قرآن که برخورد کند تتدیق می شود .این افکار صحی دوگونه است.
یا افکار صخخحی کامل اسخخت یا ناقص .افکار صخخحی کامل را قرآن تتخخدیق میکند
بدون کم و زیاد ،ولیکن افکار صحی ِ ناقص را قرآن تکمیل میکند .افکار غلن را هم
رد میکند.
پس در این مثلث زاویهی نخ ستین که مقبول ا ست؛ افکارِ صحی ا ست که کم و زیاد
ندارد ،با قرآن است و قرآن نه کم است و نه زیاد .ضلع دوّم که بزرگتر است ،افکاری
اسخخت که درسخخت اسخخت؛ اما تکامل دارد .ضخخلعِ سخخوم که کوتاهتر اسخخت و مثلث را دو
ضلعی میکند و یک ضلع میرود کنار ،افکاری است که غلن است و قرآن آن را طرد
میکند.
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حاال ،إعتَتِمُوا این سه معنا دارد .إعتَتِمُوا ،نگهبان باشید خود را و دیگران را بوسیله
حبل اهلل .حبل اهلل یعنی قرآن از نظر لف؛ ،معنا ،معنای ظاهر ،نص ،ا شارات ،لطائف و
حقایق .حقایق هم تمام مبتنی بر نصّ و ظاهر مسخختقر قرآن اسخخت؛ خالفِ نصّ قرآن،
خالفِ ظاهر مستقرّ قرآن؛ این برخالفِ قرآن است؛ چنانکه بحث خواهیم کرد.
َتخخمُواو به حبل اهللو به هردو برمیگردد یعنی
حاال ،جمیعًا به کجا میخوردو به وَاعت ِ
إعتتخخخموا جمیعًا بحبل اهلل جمیعًا .این هم سخخخه بُعد دارد .کلّ مسخخخلمانها باید برای
نگه بانیِ خود و دیگران حدا قل از نظر علمی که معتخخخخو ما نه با ید باشخخخخخد ،علمِ
مع تومانهای که بردا شته از قرآن می شود ،برای نگهبانی خود و نگهبانی دیگران (به
کار گیرند) .خوب این جمیعًا .نه آنکه گروهی از مسلمانها بله؛ و گروهی نه! گروهی
قرآن را کنار بگذارند که ظنّی الداللة اسخخخخت! مفهوم نیسخخخخت! و عذرهای بدتر از گناه
اینچنینی ،چنانکه مشخخخرکین عذر میآوردند .از جمله عذرهای مشخخخرکان این بود که
میگفتند ما که قابل نیستیم که خدا را بپرستیم! خدا بزرگتر از آن است که معبود ما
قرار بگیرد ،ب نابرین ما بت ها را بپرسخخخختم! « ما نع بدهم اال لیقربو نا الی اهلل زلفی»
( سبأ ،)37،ک سانی هم که از ما شرعمدارانِ شرعندار! قرآن را ظنی الداللة میدانند و
به قرآن مراجعه نمیکنند؛ میگویند که قرآن مهمتر ،عمیقتر و باالتر از این اسخخخخت که
ما بفهمیم! بنابرین میرویم سخخخرای چیز دیگر! سخخخرای متناقضخخخات ،متعابدات ،فتاوایِ
متناق ،،رأیهای مختلف! این قرآن که حجت بالغه اسخخخخت« ،قل فلله الحجة البالغة»
(األنعام )149،را از حجیت میاندازیم؛ آن را نابالغ میکنیم! بعد به نابالغها ،به ظنون،
ظنون عامه و ظنونِ خاصّه تمسک میکنیم.
«وَاعتَتِمُوا بِحَبلِ اللخخخهِ جَمِیعفا» کل مسلمانها از عوام ،خواص ،حجج ،آیت اهلل ،همه
باید به قرآن تم سک کنند .احدی حتی ر سول اهلل از قرآن م ستغنی نی ست .ر سول اهلل
مِنهای قرآن ،ثِقل اصخخغر اسخخت .قرآن مِنهای رسخخول اهلل ثِقل اکبر اسخخت .رسخخول اهلل با
قرآن مجمع الثِّقلَین است .از ابن عباس سوال کردند که ما کان خُلُق رسول اهللو گفت
«کانَ خُلُقُه القرآن» .در تمام قلبل ،در تمام فُؤادش ،تمام عقلل ،تمام فطرتل ،تمام...
فقن قرآن بود و غیر قرآن نبود.
قرآن را بایستی به صورت جمعی و گروهی مورد مطالعه قرار داد
روی این ا صل قرآن شریف را باید با کمال دقّت ،و برر سی ،معانیاش را دریافت؛ آن
هم جمیعًا گروهی؛ اصولِ گروهی فقه ،گروهیِ منطق ،گروهیِ عرفان ،گروهیِ فلسفه،
َت خمُوا
گروهیِ ادب؛ و همه گروهها قرآن را کنار گذاشخختهاند .همه گروهها برخالفِ إعت ِ
عمل کردهاند.
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کما اینکه در دانشخخخگاهها درسهای مشخخخترک هسخخخت و درسهای اختتخخخاصخخخی ،در
درسهای م شترک ،همگان شریکاند اما درسهای اخت تا صی ،اخت تاص به عدهای
دارد .حاال از جمله درسهایی که هم م شترک ا ست و هم اخت تا صی ،قرآن اینطور
اسخخخخت .از امثله (کتاب مقدماتی عربی) که خوانده میشخخخخود تا آخر ،قرآن باید مورد
تمسک قرار گیرد .اما اینطور نیست.
این کُتب به ترتیب ا ست ،ولیکن قرآن کتابی ا ست که مثل آب در همه حاالت زندگی
الزم اسخخخت ،میوه الزم نیسخخخت ،فرش أعیانی اسخخخت؛ ولیکن آب ،نفَس در تمام احوال
زندگی الزم ا ست .قرآن هم «انزل من ال سماء ماءًا ف سالت أودیة ( »...رعد )17،این آبِ
حیاتبخلِ فطرت ها و عقل ها و روح ها و فکرها و تدبرها و ترتیل ها و تذکرها و
همهی جهاتِ روح و روحانی انسان است .وَاعتَتِمُوا .این معنای اول جمیعًا.
معنای دوّمِ جمیعًا إعتَتموا جمیعًا بحبل اهلل جمیعًا ،جمیعًا را به کدام بدهیمو به هر
دو .چون اگر إعتتموا در اختتاص جمیعًا «کُم» بود میفرمود اعتتموا جمیعا بحبل
اهلل .پس اینکه آخر آمده شخخامل چند بُعد اسخخت .اعتتخخموا جمیعًا ،بحبل اهلل جمیعًا،
یعنی فردی به قرآن نگریسخختن کافی نیسخخت «وَأمرُهُم ُش خورَ ب بَینَهُم» (شخخوری .)37،اگر
فردی باشد قابل اشتباه است .اول فردی است در سه بُعد .خودِ آیه ،به حساب قبل و
بعد آیه ،به حساب کل آیات که تفسیر تسلسلی و موضوعی است .این فردیاش .فردی
با شراین معتومانهی درونی و برونی چنانکه عرض کردم.
ولی باالخره ان سان ممکن ا ست که ا شتباه کند .باید با دیگر شرعمدارانِ قرآنی شُ ور
کرد .چه زنده باشخخند چه مرده باشخخند ،با آثارشخخان .نقطه اول ،که محو شخخدنی نیسخخت،
این است که فرد با شراینِ معتومانه روی قرآن یا تسلسلی یا موضوعی کار کند .این
شرط کلی است .شرط دیگر این است که با دیگرانی که پژوهلگرانِ قرآنی هستند ،نه
کسانی که بر قرآن تحمیل میکنند ،نه کسانی که قرآن را حاشیه میدانند ،نه آنهایی
که قرآن را ظنی میدانند ،کسخخخانی که مانند شخخخما معتخخخومانه روی قرآن فکر میکنند.
برای اینکه این عتمت ،تلقی علمی صد در صد شود ،جمیعًا« ،وامرهم شوری بینهم»
آن هم در دو بُعد یکی در بعد تف سیر ت سل سلی دوم در بعد تف سیر مو ضوعی که عرض
میکنم.
خوب حاال اگر چنانچه زندههایی نبودند و مردههایی هم نبودند که شما با آنها شُور
کنید؛ شما با نوشتهها شور کنید .با نوشتههایی که درباره تفسیر است شُور کنید .منتها
ُشخخخور بر حول قرآن .آنچه مطابق قرآن اسخخخت قبول؛ و آنچه مخالف قرآن اسخخخت قبول
نیسخخخت .من تتبع اءراء امن من الخطاء .کالم امیرالمومنین صخخخلوات اهلل علیه در نهج
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البالغه .کسخخخخی که آراء را تفحص کند ،آراء را ببیند ،خوب و بد و بدتر و خوبتر را
ببیند ،بر محور دقت در حبل اهلل ،این امن از خطاسخخخخت .اصخخخخال دیدنِ خطاها ،دید ِن
ا شتباهها ،ان سان را وادار میکند که ا شتباه نکند .ا شتباه را به طور کلی از بین ببرد و
صحی را تبدیل به حسن و ح سن را تبدیل به احسن «فبشر عباد * الذین یستمعون
القول فیتبعون احسنه» (زمر17،و )18که بحثل جداست.
همه قرآن را باید مورد مطالعه قرار داد هم جمع ترتیبی ،هم جمع موضوعی
حاال ،این جمیعًا بعد از بُعد اجتماعیِ مکلّفان ،دارای دو بُعد اسخخخخت .یکی ،جمیعًا
تسلسلی و یکی جمیعًا موضوعی .شما آغازگر جمیعًا موضوعی هستید بعد تسلسلی.
بعد از حدود پنجاه سخال که در تسخلسخل آیات فکر کردیم در بحث موضخوعی هم هم
تدریس داریم هم مشخخغولیم ،منتها این دو بحث هردو الزم اسخخت ،به ترتاب ،اول بحث
تسخخخلسخخخلی ،یعنی آیات قرآن آن گونه که هسخخخت ترتیب سخخخور قرآن ،ترتیب آیات قرآن
همانگونه که هست وحیانی است.

جامع قرآن نه پیامبر(ص) اسخخت؛ نه علی(ع) اسخخت و نه عثمان؛ بلکه جامع قرآن خود
خداست
ِسخخانَ َ لِتَعجَلَ بِهِ * إنَّ عَلَینَا جَمعَهُ وَقُرآنَهُ» (قیامة16،و .)17هم مفرداتِ
«لَا تُحَرِِّك بِهِ ل َ
ُسخخخوَر و آیاتِ قرآنی؛ وحیانی اسخخخت و هم جمعل .جمع را عمَر نکرده ،عثمان نکرده،
ابوبکر نکرده ،علی(علیه السخخالم) نکرده ،پیغمبر(صخخلوات اهلل علیه وآله) نکرده .پیغمبر
اگر این قرآن را تحویل داده هم مفرداتل وحیانی ا ست ،و هم جمعل وحیانی ا ست.
یک واو ،زیرو زبر ،یک نقطه ،یک کلمه ،یک آیه ،نه جایل عوض شخخخخده ،نه نقطهاش
نه حرکتل؛ تمام وحیانی است .این بحثی است که به آن میپردازیم.
در مکه بودیم یادم اسخخت درس میگفتیم در مسخخجد الحرام ،پانزده شخخبی که فرصخخت
دادند ،یکی از آقایون سوال کرد شیخنا مَن جمع القرآنو میدان ست که من شیعهام.
گفتم جامع القرآن هو اهلل تعالی .گفت دلیلو گفتم آیه نازل شخخده اسخخت بر پیامبر «لَا
تُحَرِِّك بِهِ لِسَانَ َ لِتَعجَلَ بِهِ * إنَّ عَلَینَا جَمعَهُ».
علینا حسخخاب دارد .خدا جمع نیسخخت .یعنی خدا با تمام رحمتهای رحیمیِ وحیان ِ
ی
آخرین مرحله ،این قرآن را جمع کرده .جمع بعد از إفراد اسخخخخت .جمع کردیم عل مای
قرآن را یعنی بودند ما جمعشخخخخان کردیم؛ متفرق بوند .حاال این آیات که بطور متفرق
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نازل شده است ،سورهها ،آیات ،مکیها ،مدنیها ،به طور متفرق و برحسب احتیاج و
سوال نازل شده است ،جمع هم با خداست ،هم افرادش هم جمعل.
جمع ترتیبی قرآن سه بُعد دارد خود آیه ،آیات قبل و بعد ،کلّ آیات مربوط
تمُوا بِحَبلِ اللخخخخخهِ جَمِیعًا» ،جمیعًا در بُعد دوم
حاال ،بنابرین این آیه مبارکه که «وَاعتَ ِ
دو جمیع اسخخخخت ،یک جمیعِ جمع ترتیبی ،یک جمیعِ جمع موضخخخخوعی .جمیعِ جمعِ
ترتیبی که وحیانی اسخخت و مسخختدام اسخخت و خالد اسخخت؛ برای خواندن ،مطالعه کردن،
حف؛ کردن ،دقت کردن ،بُعد اول اسخخخخت .منتها با چند جهت .شخخخخما وقتی به آیات
مراج عه میکن ید اول خودِ آیه از نظر ل غاتِ قرآن ،م فاهیم قرآن ،جمالت قرآن ،خود
آیات ،بعد برای تفهّم بیشتر ،آیاتِ قبلی و بعدی را ،و برای تفهّم زیادتر کلّ آیاتِ قرآن
که در این رابطه است (بررسی میکنیم).
با این مثلث ،شما تفهّم تسلسلی قرآن را به خوبی دارید .منتها تسلسلی که موضوعی
هم هست .تسلسلی در محور ،موضوع در حاشیه .بنابرین مرحله بعد ،مرحلهی تفسیر
و ا ستف سار ت سل سلی ا ست از قرآن ،و بعد مو ضوعی است .چرا قرآن مو ضوعی تألیف
نشدهو حساب دارد .اگر قرآن موضوعی تألیف میشد ،کتاب وحیانی تبعیضی (متنوع)
نبود چون کسخخخانی که مراجعه به قرآن میکنند اگر به یک صخخخفحه مراجعه کنند مثال
فقن اهلل ،خوب بقیه چیو و اما اگر به یک صخخفحه دو صخخفحه کمتر یا بیشخختر مراجعه
کنند باید کل قرآن با الفای گوناگون در آن باشخخخخد تا بهرهای از کلّ شخخخخریعت قرآن
بگیرند .بهره گرفتن از کل شریعت قرآن جز با این آیات تسلسلی امکان پذیر نیست.
ولیکن مرحلهی بعدی ،آیاتِ موضوعی است یعنی تفسیرِ موضوعی ،کسی بیاید بگوید
و بنوی سد که در تف سیر ت سل سلی خوب کار کرده چون بخ شی از تف سیر مو ضوعی در
تسلسلی است .وقتی خود آیات را شل هزار وششتد و شتت و چهار آیه را دانه
دانه در این سخخه محور دقت کرده ،محور خودی ،محور همسخخایه قبلی و بعدی ،محور
کل قرآن ،بنابرین در تفسیر موضوعی قشنگ وارد میشود.
بعدًا این آیات را که دانه دانه و در سه بُعد و با سه نگرشِ دقیق دقت کرده است ،حاال
پهلوی هم میچیند و چینل این آیات بر حسب چینل تفسیر تسلسلی است که نظر
مثلث تسلسل و موضوعی دارد.
ما مفسّر قرآن نیستیم بلکه مفسر خود از حجابها هستیم
خوب حاال ،سوال مختتر .در کل ما چه در تفسیر تسلسلی وچه در تفسیر موضوعی،
ما مفسخخریمو نه مفسخخر نیسخختیم .چون تفسخخیر یعنی چیو تفسخخیر بمعنی کشخفُ القِناع از
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فَسرَ ،سفَرَ ،سفَرَ ،فَ َسرَ کشف القناع است .در سفر کشف القناع استو قناع وطن را بر
میدارید میروید جای دیگه سَفر و فَسر هردو.
تفسخخخخیر یعنی زدودن حجاب ها و غبارها و قرآن حجاب و غبار ندارد و بیان و نور و
تبیان است
حاال تف سیر این گرد و غبارهایی ،قناعهایی ،حجابهایی ،در مطالبی ه ست که شما
بر میدارید .آیا قرآن قناع داردو حجاب داردو قرآن که بیانٌ للنّاس است ،حجت بالغه
است ،تبیان است ،نور است ،هدایت مطلقه است ،قرآن که در باالترین مراحل وحیانی
از نظر لف؛ و معناسخخخت؛ لفظل گنگ اسخخختو! اقطع الدّالالت قرآن اسخخخت .قطعیترین
دالالتِ لفظی و مناسباتِ معنوی؛ قرآن است .و کسانی که این تهمت را به قرآن زدند،
نفهمیدند ،فس خقِ علمی دارند که قرآن ظنی الداللة اسخخت! این فس خقِ علمی اسخخت ،کفرِ
علمی اسخخخت ،الحادِ علمی اسخخخت که باالترین معجزاتِ وحیانیِ ربّانی در منطق ،لف؛،
بیا ید بگوید این ظنی اسخخخخت .یعنی خدا بلد نبودهو به لغات آگاه نبودهو نادان بودهو
ظالم بودهو خائن بودهو هم خائن ،هم ظالم ،هم جاهل بوده که برای هدایت مکلفان
عبارتی بفرسخخخختد که خودش بگوید بدرد نمیخوردو «والتقف ما لیس لک به علم»
(اسخخخراء )36،آیا «التقف» معنایل معلوم اسخخخت یا نهو آنچه را علم نداری تبعیت نکن.
این آیه قبلل احکام است ،قبلل اصول عقاید نیست ،قبلل آدم کشی است ،زناست
از این قبیل« ،والتقف ما لیس لک به علم» بنابرین مراجعه به قرآن باید حرام باشد در
این زمینه .اگر قرآن ظنی الداللة اسخخت ،حرام اسخخت مراجعه به قرآن .این حرام اول؛ و
حرام ا ست مراجعه به روایت چون ظنّی ا ست .بنابرین اگر این طور با شد حرام ا ست
مسخخخلمان بودن ،این مکلفان که به احوج حاجات هسخخختند در دانسخخختن موارد تکلیفی
اینها حرام است به قرآن مراجعه کنند چون علمی نیست ،و ظنی است!!
ما مفسر نیستیم بلکه مستفسر هستیم
حاال ،ما مف سر نی ستیم .ما م ستف سریم .ما دو تف سیر داریم یک ا ستف سار که یک مثلث
ا ست .اول تف سیر بعد ا ستف سار بعد تف سیر بطور م ستقیم .اول باید مف سّ رِ خود با شیم،
یعنی غبخخارهخخای فطری و عقالنی و علمی را از خود برداشخخخختن ،برهنخخه شخخخخخدن از
اصطالحاتِ غلن و اصطالحاتِ مخلوط از غلن و صحی  ،تا گرد و غبار دارد انسان،
مف سّ رِ قرآن نمیتواند با شد؛ م ستف سر هم نمیتواند با شد .ک سی که به چ شمل عینک
سخخیاه زده اسخخت نور را نمیتواند ببیند .این کاهلی از نور نیسخخت .کاهلی از این خود
اسخخخخت ،که باید عینک را بردارد .حجاب را بردار ،تیزبین ،درسخخخختبین ،راسخخخختبین،
صحی بین شو تا نور را ببینی.
11

بنابرین انسخخخخان باید نور شخخخخود تا نور را نورانی ببیند .مادامی که در ظلمات افهام،
ظلمات فطرت ها ،ظلمات عقل ها ،ظلمات علم ها ،ظلمات فتواها ،ظلمات تقلیدها،
ظلمات که میگویدها و چه میگویدها ،مادامی که در این ظلمات هسخختیم غیر ممکن
ا ست« .الیم سه اال المطهرون» (واقعه .)79،باید پاک شد .باید از نظر ابزار فهم قرآن،
از نظر لغت ،ادب ،خود را پاک کرد .لغت باید پاک ب شود .جمله پاک ب شود .ف تاح ِ
ت
پاک ،بالغت پاک ،فهم پاک ،برمبنای فطرت ،عقلی که مورد پسخخخند کل عقالسخخخت ،نه
مطلقِ عقل؛ بلکه عقلِ مطلق .بر حسخخخخب ابزار درونی و برونیِ معتخخخخومانه ،به طور
معتومانه قرآن را فهمیدن.
امکان عتمتِ علمی نسبت به قرآن هست و مورد امر خداست
بنابرین میتوان عتمت تهیه کرد .امکان عتمتِ علمی نسبت به قرآن حداقل نسبت
به عقاید و نسخخخخبت به احکام ،حداقل .حداقل نسخخخخبت به عقایدی که برای همه
م سلمانها ه ست باید با شد؛ و ن سبت به احکام واجب و حرام حداقل ع تمت علمی
با برخورد معتومانه با قرآن باید ممکن باشد .که اگر نباشد خدا امر به محال کرده.
پس این اختالفات چیسخخخختو معلوم میشخخخخود که ما به قرآن عمل نکردهایم .چون
معتومانه با قرآن برخورد نکردیم .این بحث باشد برای بعد.
حاال ،این سخخخخه بُعد ،تفسخخخخیرِ خود ،از غلنهای لغوی ،غلنهای فهمی ،پیلفرضهای
غلن ،پیلفرضهای غیر مطلق ،انتظارات غیر مطلق که پیلفرضهای غلن و مطلق و
غیر مطلق و انتظارات غلن و غیر مطلق ،این ها موجب تحمیل به قرآن اسخخخخت .آنچه
موجب تحمیل به قرآن اسخخخخت ،قرآن را به عنوان وحیانی ندیدن بلکه به عنوان آنچه
فرمودهاند آنچه گفتهاند آنچه انتظار دارند ،نخیر .باید بیحجاب شد .باید صفر شد تا
عدد غیر متناهی بشخخخخود .باید قطره شخخخخوی تا اقیانوس گردی .در اقیانوسِ قرآن ،این
قطرهی گندیدهی پر از خرافات و جهاالت و هوس ها و شخخخخهوات را باید تمیز کرد ،تا
متتل به اقیانوس بشود ،و قطره از اقیانوس حکم اقیانوس را پیدا میکند .بنابرین این
تفسیر اول.
بعد .استفسار .قرآن را با خودِ قرآن معنا کردن «القرآن یفسر بعضه علی بع ،»،قرآن
َفسخخخخیرفا»
َأحسخخخخنَ ت ِ
خود را تفسخخخخیر میک ند« .وَل َا ی َأتُون َ َ بِمَث َلٍ إل ا جِئن َاكَ ب ِالحَقِِّ و َ
(فرقان .)33،قرآن احسن تفسیر است احسن القتص است« .الل خهُ نَزلَ أحسَنَ الحَدِیثِ
َخشخخخونَ رَبَّهُم» (زمر« ،)23،نَحنُ نَقُ ا
ص
َقشخخخعِرُّ مِنهُ جُلُودُ الذِینَ ی َ
َشخخخابِهفا مَّثَانِتَ ت َ
كِتَابفا مُّت َ
عَلَی َ أحسَنَ القَتَصِ بِمَا أوحَینَا إلَی َ ه بَخخخخذَا القُرآنَ وَإن كُنتَ مِن قَبلِهِ لَمِنَ الغَافِلِینَ»
(یوسف )3،احسن قتص قرآن است .چطور احسن قتص که در بعد الفای و معانی
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احسخخن مطلق اسخخت بر کل حسخخنها ،برکل نیکیها را ما تفسخخیر کنیمو نخیر .ما باید
جدیت کنیم که قرآن را با قرآن تفسیر کنیم.
سخخه گام در تفسخخیر خودمان را تفسخخیر کنیم؛ بعد قرآن را اسخختفسخخار کنیم ،بعد قرآن
خودش را تفسیر میکند
اگر یک آیه از قرآن م شتمل بر چند مطلب ا ست ،در مطلبی صری ا ست ،در مطلبی
ظاهرا ست ،در مطلبی هم نه صری ا ست و نه ظاهر ،با آیات دیگر که صری ا ست و
ظاهر است تفسیر کردن .پس تفسیر قرآن با قرآن است .پس ما مفسریم در دو جهت و
مسخختفسخخریم در یک جهت .مفسخخر خود ،خود را از بیغولهها ،از انحرافات ،افکارِ خطا،
جهالتها ،حجابها ،غبارها ،بیرون کردن در بُعد درون ،و در بُعد بُرون از لغتِ قرآن،
منطق قرآن ،عرفان قرآن ،فلسخخخخفه قرآن ،فقه قرآن ،لغت قرآن ،همه چیزِ قرآن ،قرآن را
معنی کردن این تفسیر اول.
بعد استفسار از قرآن .پس ما مفسریم اوالً ،مستفسریم ثانیًا ،مفسریم ثالثًا .منتها تفسیر
اول مربوط به خودمان اسخخت .خود را تفسخخیر کردن .اسخختفسخخار از قرآن اسخخت .وقتی از
قرآن استفسار میکنیم قرآن خود را بیان میکند پس قرآن مستفَسر است و مفسر .ما
مفسر خودهامان هستیم برای اینکه استفسارمان صحی باشد و با استفسار از قرآن
با تفسیر خودهامان ،بیحجاب شدن خودهامان ،درست نگریستن ،این استفساری که
ما میکنیم استفسار قرآن ،مفسر قرآن است .منتها استفسار از قرآن ،مفسر قرآن است.
مفسر قرآن با استفسار از قرآن است بنابرین ما مفسر نیستیم.

«لِتُبَیّنَ للنّاس» یعنی قرآن مانند نورافکن است که پیامبر به وسیله آن روشن میکند
«لتبین للناس ما نزّل الیهم» ما کتاب را بر تو محمد(صخخخخلوات اهلل علیه وآله) نازل
کردیم «وَأنزَلن َا إلَ ی َ ا لذِِّكرَ لِتُبَیِِّنَ لِلن اسِ م َا نُزِِّلَ إلَیهِم وَلَعَلهُم یَتَفَكرُونَ» (ن حل)44،
یعنی چهو ما این نورافکن را دادیم که تاریکی ها را بزدایی .آیا جسخخخخمِ پیغمبر نخیر،
تاریکیها را پیامبر با نورافکن میزداید .با نورافکن که در قلبل است ،برزبانل است،
در عملل هسخخخت ،بر لفظل اسخخخت ،بر کل جهاتل اسخخخت .بنابرین پیغمبر مبیّن قرآن
نیست بلکه متبیّن قرآن است .پیامبر مستفسر از قرآن است ،مفسر قرآن نیست .پیغمبر
مبیّن قرآن نی ست .متبیّن از قرآن ا ست ،م ستف سر ا ست ،متبین ا ست .بنابرین چهارده
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جملهای که ا شاره کردیم فردا بحث میکنیم ان شاء اهلل .قرائت ،تالوت ،قرائت چی ستو
دوازده معنا دارد! تالوت چند معنا دارد .ترتیل چند معنا دارد .تذکر ،تفکر و الی آخر.
والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته
[احول پر سی با حا ضران] ...نمیدانم با بیحالی؛ حال دا شتم که صحبت کنم یا نه،
چون قبال بیحال بودم ولی قرآن خودش حال میآورد.
[سخخخوال یکی از حضخخخار که مفهوم نیسخخخت] در آیه «ان علینا جمعه و قرآنه» «نا» آیا
خداست یا خدا و بندههایلو «انا نحن» کیستو «نا» خداست .منتها این جمعیت افراد
است یا جمعیت صفاتو جمعیت صفات .خدا با جمعیت صفات رحیمی وحیانی ،با
تمام جهات صفات این قرآن را جمع کرده است .هم مفردش و هم جمعل .بعضی از
مفسخخخخران میگویند که «ان علینا» یعنی من و پیغمبر و علی و  ...قاطی کردهاند « .نا»
قاطی نمیشه« .نا» خداست فقن« .نا»ی خدا همه خدایی و «نا»ی ما پراکنده است.
[قرآن چگونه میتواند از پیامبر باالتر باشدو]
چون پیغمبر پیام آور قرآن اسخخخخت .پیام آور مهم اسخخخخت یا پیامو منتها پیام آوری که
معتوم است و معتومتر از خود را میرساند .منتها این معتومتر از خودش چون در
درون پیغمبر قرار گرفته بنابرین پیغمبر دو معتوم است .یکی ثقل اصغر است .پیغمبر
قبل از وحی قرآن معتخخوم بود یا نهو بله .ولی علم قرآن داشخخت یا نهو «ما کنت تتلوا
من قبلخخه من کتخخاب والتخطخخه بیمینخخک» (عنکبوت )48،ولیکن بخخا نزول قرآن پیغمبر
معتخخخومتر شخخخد .یعنی دو عتخخخمت در پیغمبر جمع شخخخد .عتخخخمت اصخخخغر ،عتخخخمت
محمدی(صلوات اهلل علیه وآله) و عتمت اکبر یعنی عتمتِ قرآنی.
ولیکن اگر جدا شود ،قرآن را جدا ت تور کنیم و پیغمبر را جدا ،پیغمبر مع توم ا ست،
قرآن هم معتخخوم اسخخت ولیکن قرآن معتخخومتر اسخخت .چراو برای اینکه پیغمبر منهای
قرآن در ست ا ست که مع توم ا ست و خطا نمیکند ولکن علم قرآنی ندارد .آیه زیاد
داریم که در بحث ثِقلَین بحث میکنیم که حدود هزار حدیث هم ه ست که «احدهما
اکبر» «اطول»« ،اتم» و «اکمل» و ...که شخخل تعبیر اسخخت که امر برتر قرآن اسخخت .قرآن
منهای پیغمبر ثقل اکبر اسخخخت .پیامبر منهای قرآن ،ثقل اصخخخغر اسخخخت .جمعل ثقلین
است .که قلب رسول اهلل(صلوات اهلل علیه وآله وسلم) جامع ثِقلَین است.

14

