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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

عناوین چهارده گانهای که مکلفان ،در برخورد نخستتتتبین با رآن دارند ،این چهارده
لغت ،در رآن ،به مناسبتهای گوناگون ذکر شده است.
رائت
صتتت َی
مثالً رائت به صتتتور «إذا رأ َ»« ،فا رءوا» « ،رآن» که مصتتتدر استتتت و به ِ
گوناگون ،مصتتتتدر ،فعض مافتتتتی ،فعض مدتتتتارا ،یاد شتتتتده .این رائت دارای دوا ده
معناست .معنای مهماش خواندن ،جمع کردن و توجه کردن است.
خواندن عمومی است ،ممکن است انسان چیزی را بخواند و توجه نکند ،ولیکن معنای
دوم یعنی خواندن با توجه است .خواندنِ رآن ،برای خواندنِ لفظیِ رآن نیست ،بلکه
خواندن برای توجه کردن است .اگر شما با بان نخوانید ،با چشم هم نخوانید ،با لب
بخوانید و توجه کنید ،خواندهاید .اما اگر با چشتتتتم و بان بخوانید و با تفهم و لب
نخوانید ،نخواندهاید.
این یک معنای رائت که خواندن ،دوم توجه کردن ،و سوم جمع کردن .جمع کردن در
کض ابعاد .حواسّ را ،عقض را ،فکر را ،عوامض درونی شتتتتایستتتتبه عقالنی و وحیانی را
جمع کردن ،برای اینکه مجموا مرادا الهی را بدستتت آوریدو و این جمع با تعدادی
که دارد ،جمع تف سیر ت سل سلی و جمع تف سیر مو فوعی را چنانکه عرض کردیم دربر
دارد.
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رآن یعنی خواندنی و سایر کبب وحیانی نسبت به رآن خواندنی نیسبند!
و لفظ رآن ،رآن مصدر است به معنای خواندنی ،خوب هر نوشبهای خواندنی است.
هر گفبهای خواندنی است .هر مرئی که لفظ باشدو خواندنی است .پس چرا لفظِ رآن
اخبصاصِ به این کباب اخیرِ وحیانی یافبه است؟ علت این است که خواندنیها دارای
درجا اند .بعدتتی خواندنیها برای بعدتتی ا مردمان ،بعدتتی ا احواع ،بعدتتی ا
حاجا  ،بعدی ا مانها است .حبی خواندنیهای وحیانی .وحیِ صحُف نوح برای
مانِ رستتالت نوحلعلیه الستتالمت استتتو و وحیِ کبابهای وحیانیِ دیگر بض ا رآنو
برای مانهای محدود و معدود استتتتت .اما وحیِ رآن ،خواندنی ا برای کضّ مکلفان
استتتتت در زوع مان و عرض مین .روی این جهت ،تورا و انجیض و بور و کباب
ستتتلیمان و کباب اشتتتعیا و کباب نوح و ابراهیم و ستتتایر انبیاءلعلیهم الستتتالمت ،چه
اولوالعزم چه غیر اولوالعزم ،در برابر رآن خواندنی نیستتبند .چونکه صتتد آمد نود هم
پیش ماستتتت .چون رآن هم حاویِ اصتتتوعِ معارک و احکامِ تکلیفیِ مکلفان گ شتتتبه
است ،و هم حاوی مببلور این جها استو ل ا برای کض مکلفان است الی یوم الدین.
بنابرین رآن خواندنی استتتت و آنها خواندنی نیستتتبندو و اگر هم آنها را بخوانیم ا
برای جهاتی است .خواندن کبابهای آسمانیِ بلی برای جهاتی چند است .ا جمله
جها اثبا تحریف آنها ،ا جمله جها  ،اثبا عدم ابدیت آنها ،ا جمله جها ،
اثبا این که رآن ،تکامض کلّیِ ابدیِ وحی استتتتت .ولیکن خواندنِ آن ها برای کضّ
مکلفین واجب نیستتت .برای مبخصتتصتتین که میخواهند مقایستته و مقارنه کنند بین
رآن و کباب های آستتتتمانی ،در جها وحیانی کض ،و در جها غیر وحیانی ،برای
آنها ال م استتت .اما برای مکلفان کضّ احکامی که در رآن موجود استتت ،یا امدتتایی
استتت یا تکاملی استتت ،برای آنها فقط اینها واجب استتت ،دیگر نیا ی به کبابهای
بلی ندارند.
رائت رآن در حد امکان واجب است
و ا نظر رائت« ،فا رءوا ما تی سّ ر من القرآن» لمزمض20،ت« ،یرید اهلل بکم الی سر والیرید
بکم العستتر» لبقره185،ت .یستتر در صتتورتی استتت که تمام نیروی انستتان مصتترک کاری
نگردد .مادون مصتتتترک تمام نیرو بایستتتتبی در رائت رآن در بُعد خواندن ،فهمیدن،
جمع کردن و در کض مراحض معنوی ،علم یافبن ،معبقد شتتتتدن ،مبخلّن شتتتتدن ،عملی
کردن و به عمض واداشبن است.
سایر وحیها نیز نسبت به وحیِ رآن بر پیامبر خاتمو وحی نیسبند!
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نظیر این جریان وحی استتتتت .همانزوری که رآن در برابر ستتتتایر کبب آستتتتمانی
خواندنی است و آنها در برابر رآن خواندنی نیسبند ،وحی هم همینزور است .مثال
َصتتتیَنَا بِهِ إِبَرَاهِیمَ
َصتتتِ بِهِ نموحلا وَا هل ِح أَوَحَیَنَا إِلَیَكَ وَمَا و ه
« َشتتترَاَ لَ مم مِنَ الدِینِ مَا و ه
ب شرایعِ پنجگانه را که « شرا لکم» ،یعنی
وَمُو سَ ِ وَعِی سَ ِ» ل شوری13،ت .ادیانِ م اه ِ
دینِ واحد استتت .دینِ مبعدد نیستتت .دین به معنای زاعت استتت .یا زاعت رحمان ،یا
زاعت شیطان .زاعت رحمان یا زاعت شیطان ،با رائن معلوم است.
حاال ،این دین رحمانی مشتتتتعَبی دارد .چنانکه دینِ شتتتتیطانی هم شتتتتعبی دارد .دین
شیطانی یعنی زاعت شیطانیو یک روش نیست .زاعت اِلحادی است ،زاعت اِشراکی
است ،زاعت کبابی است ،انحرافا توحیدی استو و زاعتها دارای شعبی هسبند.
شتترایع نیز اینچنین استتت .پنج شتترا ،یعنی پنج راه ،خدا به ستتوی دین که زاعت ربّ
العالمین است ،با کرده «شرا لکم من الدین».
«کمم» کیاند؟ «کمم» کض مکلفین حدا ض ن سض اخیراند یا حد کامض .حد کامض «کمم» در
اینجا کض مکلفین ا آغا تکلیف اند تا یامت کبری .واین خود بحث ا ست که بض ا
نوح چه دینی بوده؟ عرض خواهیم کرد ان شاء اهلل.
حاال« ،شرَا لکمم من الدّین ما وصّی بِه نوحًا»« ،وَصّی» هم مفرد است ،هم غائب است،
هم وصتتتتی ّت استتتتت .وحی نیامده ،با این که اولین وحیِِِ والیت عزم ،بر نوحلعلیه
السالمت است .مع لک در مقابض «وال ی اوحینا الیک» که وحیِ رآن استو وحیِ نوح
«وصّی» میشود« .أوحینا» دارای ابعادی است .اوالً جمع است یعنی ما لوحی کردیمت.
ما نستتبت به خدا جمعیتِ ذا نیستتت ،بلکه جمعیتِ صتتفا استتت .یعنی خدا با کض
صفا ِ رحیمی ،این رآن را افا فه کرده ا ست .افا فهی کبابِ نوح و کبابِ ابراهیم و
موسی و عیسیلعلیهم السالمت ،افافه بر مبنای کضّ رحیمیتها نیست ،چون محدود
به مانی استتت و محدود به مکلفانی استتت .ولیکن افافتتهی وحیانیِ ربّانی نستتبت به
لبِ مبارک خاتم النبیینلصتتتلّی اهلل علیه وآله وستتتلّمت ،افافتتتهی کضّ ربوبیتها ،کضّ
رحیمیتها ،بِال استتتبثناستتتت برای کض مکلفان ،در زوعِ مان و عرضِ مین الی یوم
الدین.
ببینید ،این تقابض نقطه اوع است با نقطه آخر « ،شرا لکم من الدین» ،ا زاعت ربانی
وصتتتی به نوحًا»« .کمم»
با کرد ،راه با کرد «لکم» ،برای شتتتما مکلفان« ،من الدین ما ّ
وصتتتتی به نوحًا» نوحی هایند لاهض مان نوحت« ،کمم» برای «وال ی اوحینا
برای « ما ّ
الیک» مستتلماناناند ،و «کمم» برای وحیِ ابراهیمی و وحیِ موستتوی و وحیِ عیستتوی،
مکلّفان مانهای این پیامبران اولوالعزماند.
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حاال ،مالحظه کنید « ،شرا لکم» ،کض مکلفان« ،من الدین»« ،ما و صّ ی به نوحًا وال ی
اوحینا الیک» .ا لفظ «أوحینا» لفظی که وحیِ کلّی صتتتتد در صتتتتد را و آخرین را
بپروراند ما لفظی باالتر نداریم .اوال «أوحینا» ،جمع ا ست ،جمع مبکلم مع الغیر ا ست،
یعنی ما ،ما ،یعنی خدا با مجموا صتتتتفا رحیمی« ،أوحینا» هم وحی استتتتت ،هم
خطاب است ،هم جمعیت صفا است .یعنی سه بُعد است .مثلثی در «أوحینا» است
که دیگر یاده بر آن تصور ندارد.
ولیکن «و صّی» راجع به نوحو هم غائب است ،هم مفرد است ،هم وصیّت است .حاال،
بعدش «وما وصینا به ابراهیم» به جای ال ی «ما» آمده .ببینید « شرا لکم من الدین ما
وصّی به نوحًا وال ی»« ،ما وصّی» ،بعدش «وال ی» است .برای نوح «ما» و برای پیغمبر
«وال ی» استت ،برای نوح «وصتّ ی» و برای پیغمبر «أوحی» استت ،برای نوح «وصتّ ی»ی
غائبِ مفرد ،اما برای پیغمبر «نا» است که مبکلمِ حافر و جمعت صفا است .بنابرین
وصتی» به
در ستته چهار جهت ،امبیا دارد که اینجا «وال ی اوحینا الیک» و آنجا «ما ّ
کار رفبه استتتت .یادل المبانی تدع علی یادل المعانی« .ما» هممعنای «ال ی» استتتت،
منبهی «ال ی»« ،ما»ی بیشتتتبری استتتت« .ما»« ،ال ی»ی کمبری استتتت« .ال ی» احبرام
بیشبر و مقام باالتری است و «ما» مقام کمبری است ولو تنزالً.
حاال« ،وما وصّینا» اینجا هم مثض نوح «ما» است و مثض نوح وصیت است ولی «وصینا»
استتت .یعنی یک امبیا میانگین ا برای این ستته وحی مبوستتط که وحی به ابراهیم و
موستتی و عیستتی استتت ائض شتتده .بنابرین مراتب انبییاء اولوالعزم ستته مرتبه استتت.
مرحلهی عُلیای آن وحیِ محمدیلصتتتتلوا اهلل علیه وآلهت استتتتت .مرحله ادنای آن
وحیِ به نوح ا ست .مرحله میانگین که با «نا» آمده« ،وما و صینا» ا ست که مثض وح ِ
ی
بر نوح «ما» به کار رفبه و و صیت ا ستو ولی همراه «نا» ا ست .ن سبت به وحیِ بر نوح
فقط «نا» افتتتتافه دارد .فقط جمعیت صتتتتفا افتتتتافه دارد اما در ابعاد دیگر با هم
یکساناند.
خوب چرا؟ برای اینکه ،آیا وحیِ به نوح که نخستتتتبین پیامبر ولیِ عزم استتتتت ،وحی
نبوده؟ چرا وحی بوده ،ولی در مقابض رآن ،وحی نیست .آیا با جمعیت صفا نبوده؟
نخیر .با بعدی ا صفا رحیمی بوده است .چون وحیِ کلّیِ همه مانی نبوده است.
نسبت به کبب بلی هم همینزور ،تورا رآن نیست و رآن هست .رآن هست یعنی
خواندنی ،رآن نیست برای اینکه لفظِ رآن برای خواندنیِ حبمیِ همگانیِ اخیر است
که این کباب اخیر را شامض میشود .این اشاره راجع به رآن.
تالو
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تالو  ،تالو در رآن چند جا اسبفاده شده است« .یَبلمو عَلَیهِم آیاتِه» لآععمران164،
و جمعه2،ت« ،وأن أتلموَ القمرآن» لنمض92،ت ،تالو هم مبعدّی اسبعماع شده و هم ال م.
«یبلو علیهم» این با «علی» تعدیه پیدا کرده و «علی» افافه بر اینکه حرک تعدیه است
[ ]..یعنی میخواند بر آنها .پس این تالو  ،چیستتتتت؟ «یبلو علیهم آیاته» مبعدی به
نفس است که آیا است« ،علیهم» که مبعدی به حرک جر است ،آمده برای آنکه این
رساندنِ تالو ِ رآن به سایر مکلفان است.
ولیکن «أن أتلموَ القرآن» اینزور نیستتتت« .علیهم» ندارد« .أتلموَ القرآن» دارای چند بُعد
است.
[ستواع یکی ا حدتّ ار] بله عرض کردم ،مفعوع بالواستطه «یبلو»« ،آیاته» استت ،ولی
مفعوع دوم چی؟ «علی» است.
ولیکن در «وأن أتلموَ القرآن» ،گویا هدک ا صیض کأنه وحیدِ ،ر سوع اهللل صلی اهلل علیه
وآله وستتتلمت این استتتت که «أن أتلموَ القرآن» .آیا این خواندن استتتت؟ نخیر .تالو به
معنای خواندن نیستتت .تالو و پیروی استتت .پیروی دارای ا ستتامی استتت .گاه پیروی
خودی است .گاه پیرویِ غیری است .گاه پیروی دادنِ غیری استو و اصالً تال به معنای
پیروی ا ست« .یبلو علیهم» یعنی پیروی دهد بر آنها رآن را .ولیکن «أن اتلو القرآن»،
یعنی من پیروی کنم رآن را ،اوع .تا خود رستوعِ رآن ا رآن پیروی علمی ،عقیدتی،
اخال ی ،عملی نکند ،شتتتایستتتبهی «یبلو علیهم» نیستتتت .اوع خود ،اوع ستتتا ماندهیِ
وحیانیِ خودِ رسوع گرامی با رآن ،سپس سا ماندهی دیگران.
و دلیض بر این مطلب« :والشمس وفحاها ،والقمر اذا تالها» آیا مر ،میخواند شمس
را؟ جمع میکند شتتتتمس را؟ نخیر .تبعیت میکند« .والقمر اذا تالها» اگر مر بخواهد
نوری داشبه باشد باید به دنباع شمس برود .شمس محورِ نورانیت است برای مر .اگر
مر «تالها» نداشبه باشد ،دنبالهروِ شمس نباشد ،نوری نمیگیرد.
هینطور پیغمبر بزرگوار اسالم اگر دنبالهرو رآن در ابعاد علمی و عقیدتی و اخال ی و
عملی نبتتاشتتتتتد ،نورِ وحیتتانی بتته خود نمیگیرد .نورِ وحیتتانی محمتتدی بُعتتد اوع
استلصلوا اهلل علیهتو و نور وحیانی رآنی بُعد دوم است.
پیغمبر دارای عصتتتمتهای گوناگون استتتت .عصتتتمت بض ا نزوع رآن ،او را پیغمبر
کرده ،ع صمت با نزوع رآن ،او را پیغمبرِ رآن کرده ،این دو ع صمت ،ع صمت مب صض
استتت .عصتتمت اوع عصتتمت غیر مطلن استتت .مینهی عصتتمتِ محمدیلصتتلوا اهلل
علیه وآلهت ،در آ سبانِ ر سالت ،ع صمت ب شری ا ست .تا مینهی ع صمتِ ب شری که ا
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کض بشتترها ،ا کضّ مالئکه ،ا کض جنها ،ا کض مکلّفان ،اگر مینهی عصتتمت بشتتری
نمییافت ،مقامِ عصمتِ رسالتِ محمدی هم نمییافت.
حاال ،این عصتتمتِ اوع ،عصتتمتِ بشتتری که مطلن نیستتت .بعد ،عصتتمتِ مطلن مینه
ع صمت ب شری می شود که ع صمتِ رآنی ا ست .کافی ا ست؟ نخیر« .وَلَوَلَا أَن ثَبَّبْنَاكَ
لَقَدَ كِد ه تَرَكَنُ إِلَیَهِمَ شَیَئًا َلِیالً» لاسراء74،ت ،این دو عصمت در بعدی ا جلوگیریها
کافی نیستتت .بلکه تثبیت ربانی ،عصتتمتِ منفصتتض ربّانی ،باید ملزم شتتود تا مثلثی ا
ع صمت پیغمبر را ا همه ال ع للر شهات ،ا همه ناراحبیها ،ا همه انحرافاتی که،
طعًا شامض حاع پیغمبر هم احیانًا می شد ،میفرماید «ولوال أن ثببناک ،لقد کد » ،و
تمام این دو ع صمت بر مبنای شای سبگی ع صمت نخ سبین ا ست که ع صمت ب شری
باشد.
حاال« ،وأن أتلموَ القرآن» ،یا آیا دیگر ،بنابرین ،تالو

رآن ،یا تالو خودی و غیری

است یا تالو بر کسی است .یا تالو است ،خودش ،و بر دیگران ،یا تالو است بر
دیگران.
ترتیض
ترتیض« .ورت ّض القرآن ترتیالً» ،ترتیض یعنی آرام آرام خواندن ،آرام آرام خواندن دارای
چند جهت استتتتت .یک جهت آرام میخواند ولو معنی را نفهمد و نفهماند .این که
اهم یت ندارد .بلکه آرام خواندن ،آرام خواندنِ الفاظ ،آرامِ دیدن الفاظ ،برای این که
با آرامش بیشبری معانیِ رآن در لب جا بگیرد.
ابن عباس ا رستتتوع اهلللصتتتلوا اهلل علیه وآلهت ستتتواع کرد که معنای ستتتخن خدا
چیست که «ورتض القرآن ترتیال»؟ فرمود «وحرّکوا به القلوب» .لوب که محور انسانی ِ
ت
ان سان ا ست ،الببه فؤاد هم ه ست ولی فؤاد خاص ا ست ،لوب ،همه لب دارند .مرکز
عقالنیت ،مرکز فطر  ،مرکز فکر ،مرکز تدبر ،مرکز صتتتتدر ،مرکز ل مبّ ،در نبیجه لب
استت .اوع فطر استت ،بعد عقض استت ،تفکر استت ،ت کر استت ،شتعور استت ،صتدر
استتت ،بعد لب استتت .اگر این ت کرا فراگیر شتتد نستتبت به لب ،در لب هیز چیزی
جز ذکر اهلل و معرفت اهلل نبود ،این فؤاد است« .ما ک ب الفواد ما رأی» لنجم11،ت ،فؤاد
دوگونه داریم ،یکی فؤادِ نور است ،و یکی فؤادِ نار .فؤادِ نور :القلب المبتتتتتفئد بالنور،
لبی که شعلهای نورانی است .اصالً کلّش نور است« :ا آن دیدن که غفلت حاصلش
بود  /دلش در چ شم و چ شمش در دلش بود» که «ثممَّ دَنَا فَبَدَلهِ * فَ َانَ َابَ َوَ سَ یَنِ
أَوَ أَدَنَِ» لنجم9-8،ت.

6

و لب نار« :نَارُ اللهتتتتتتهِ الْمُو َدَلم * الهبَِّ تَطهلِعُ عَلَِ الْأَفْئِدَلِ» لهمزه7-6،ت آخرین مرحله
وجودی مکلفان مخصتتوصتتًا انستتان ،در بُعد نوری ،فؤاد استتت .در بُعد ناری هم فؤاد
استتتو و نخستتبین مرحله فطر استتت .منبها این فطر که نخستتبین مرحله استتت یا
فطر ِ بیح جاب استتتتت ،یا فطر باح جاب .اگر فطر ِ بیح جاب باشتتتتد ،ع قضِ
بیحجاب ،حج ُب و موانع میرود کنار ،عقض بیحجاب ،مراتب بیحجاب ،تا لب
بیحجتتاب تتتا فؤادو و امتتا اگر فطر را حجُ تبِ شتتتتهو  ،خودخواهی ،خودراهی،
خودبینی ،خودگممکردگی گرفبه باشتتتدو این فطر عقلش هم چنین استتتت ،تا به فؤاد
رسد که میشود فؤاد نار.
حاال ،ترتیض فقط خواندن آرام الفاظ نیست ،ترتیضِ دیدن ،آرام دیدن الفاظ نیست فقط،
ترتیض یا دیدن استتت یا خواندن استتت ،یا شتتنیدن استتت .این مثلث ترتیض ،ترتیضِ لفظی
فقط نیستتت .ترتیضِ وحیانیِ معنوی استتت که هرچه بیشتتبر ،مبکامضتر ،د ینتر ،ر ینتر،
به لب واصتتض گردد .لوب امام االئمه ،فرماندهترین فرماندهانِ جها ِ روحی استتت.
بنابرین لب مرکز و محور ایمان است و مرکز و محور کفر است.
َستترَنَا الْقمرَآنَ لِل ِ ْكرِ فَهَضْ مِن مَّدَّكِرٍ» ل مر17،22،32،40،ت
بعد ،ت کر و تدبر .رآن« :وَلَقَدَ ی َّ
«لَ ِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ َلْبٌ» لق37،ت« ،ذکری» یادواره استتتتت .رآن یادوارهای استتتتت
معصوم ،معصومانهترین یادوارهها در میان کضّ یادوارههای وحیانی ،در کض مانها و
مینهای تکلیفی.
چطور این یادواره ظنّی استتت!؟ چطور مجهوع استتت؟ چطور نامفهوم استتت؟ من چه
عرض کنم؟ بدترین خیانبی که مخصتتتوصتتتًا شتتترامَداران ما احیانًا به رآن کردهاند،
تهمتِ ظنّی الداللة بودن رآن استتتتت .من در کبابِ «غوصٌ فی البحار» نوشتتتتبهام:
«والقوع القرآن ظنّی الداللة ،طعی الحما ة».
حاال .ت کر ا «ذکری» بودنِ رآن استتت .ت کر یاد کردن ،بوستتیله چیستتت؟ بوستتیلهی
یادواره .رآن آنچنان یادوارهای استتتت که برای کض مکلفان دارای هر بانی باشتتتند
ت کر استتت .یعنی غفلتها را ،نادانیها را ،نافهمیها را ،بیراهیها را ،بیحالیها را،
نفی انستتتانیت را به زور کلی ،ا بین میبرد و اثبا میکند انستتتانیتِ در بُعدِ اعالیِ
وحیانی را .مخصتتوصتتًا در بُعد علمی که عرض کردیم «واعبصتتموا بحبض اهلل جمیعًا»
لآععمران103،ت .حدا ض ما میتوانیم عصمت و نگهبانیِ صد در صد علمی را در بُعد
نصوص و ظواهر مسبقرّ رآنی بدست بیاوریم.
تفکر
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«الفکر حرکة إلی المبادی و من مبادی الی المراد» شعر خوبی ا ست .فکر یک حرکبی
استتتتت ا مقدماتی به نبایجی .الببه ما مقدما و حرکت در مقدما و برای یک چیز
مشتتهود میخواهیم .چیزی که فتتروری استتت فکر نمیخواهد .هوا روشتتن استتت فکر
نمیخواهد .ولی یک روشتتتناییِ بازنی که وا عًا روشتتتن استتتت اما چشتتتم ما آن را
نمیبینید ،نه چشم ما ،نه بصَر ما ،نه بصیر ما آن را نمیبینید ،باید مقدماتی را جور
کرد ،و آن نبیجه که نبیجهی معصتتومانه و وحیانیِ رآنی استتت باید که مقدماتش هم
وحیانی باشتتتد .با دیدِ وحیانی ،فطر ِ وحیانی ،عقضِ وحیانی ،لغتِ وحیانی ،صتتترکِ
وحیانی ،نحوِ وحیانی ،تمام این ابزار را ا درونِ وحیانیِ معصتتتوم و ا برونِ وحیانیِ
معصوم که رآن است میگیریم که چه جوری ،عرض کردم.
[سواع یکی ا ح دار] ،بله ،اگر ما غفلت ندا شبه با شیم ،چون غفلت پردهپوش ا ست،
یعنی این مقدماتی که باید انجام بدهیم ،کما این که ذی المقدمهی رآنی معصتتتتوم
استو باید با مقدما ِ معصومانه ،آن زوری که عرض کردم که پیشفرضهای عقالنیِ
وحیانی ،پیشفرضهای مُصَدَّقِ مِن عِند اهلل یا تکوینًا و تشریعًا ،یا حدا ض تکوینًا.
تدبر
تدبر« .ولقد ی سّرنا القرآن لل ّکر ،فهض من مدّکر» ،رآن آسان است ا برای ت کر ،آسان
در مرحلهی نخستتت در آیا ِ صتتریحه .مرحلهی دوم در آیا ِ ظاهره که استتبقرار پیدا
کند .این دو مرحله برای کض مکلفان است .کض مکلفان ،دست کمِ کم ،با صریح آیاتی
که نسبت به عقاید و نسبت به احکام نفی و اثبا دارد روشن است« .حرّم» برای همه
روشن است« .کمبِب» روشن است .امر روشن است ،نهی روشن است .اگر رائنی در کار
باشد که امر را ا وجوب بیندا د ،تبعیت میکنیم .رائنی که نهی را ا وجوب بیندا د
تبعیت میکنیم .بنابرین در بُعدِ اوّع و ستتقفِ اوع روشتتنایی ،عبار استتت ا نصتتوص
رآن.
و اصوال ،رآن چنانکه معارفی و معانی را انبخاب کرده است که تا آخر مان تکلیف
نقصپ یر نی ست ،تکامضپ یر نی ست ،ت داد ندارد ،تنا ض ندارد ،تکامض ندارد ،در بُعد
الفاظ هم اینچنین است .این الفاظی که بر حسب نص یا بر حسب ظاهر مسبقر ،داعّ
ا ست بر مقا صد وحیانی ربانی ،این الفاظ ،انبخاب شدهی علی االزالقِ اف دضِ بدونِ
نظیرِ اهلل استتت ،که هر در ادبیا عرب جلو رود با رآن امام استتت .همانزوری که
هر در افکار ،علوم ،د ت ها ،اخبراعا  ،در ابعاد معنوی ،در ابعاد مادی ،هر در جلو
برود با اهلل نیست .کباب اهلل امام است.
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یفستتتترها الزّمَن» .حرک خوبی
ابن عباس میگوید که «إنّ للقرآن آیا مبشتتتتابها ّ ،
استتت .تشتتابها رآن ،اشتتبباها نیستتت ،تشتتابه استتت .کستتی که غافض استتت اشتتبباه
میکند .مَن ا نظر تر ی عقض و تر ی علم مفسر است .این تا ه میفهمد که رآن چه
میگوید .حبی در علوم تجربی ،در علوم زبیعی ،در اخبراعا  ،مافوق اخبراعا را با
تصتتریحاتی آیاتش را آورده .مثال اگر ستتواع شتتود چرا رآن تصتتریح بر حرکت مین
نکرده؟ جواب این است که اگر رآن در آن مان که این مطالب برای بشر هیز روشن
نبود و برخالفش روشتتن بود ،عدهای کافر میشتتدند ،ولیکن «ألم نجعض االرض کفاتًا»،
لغت کفا یعنی أستترا فی الطیران وتقبضّ فیه ،آیا مین را ،پرندهای ستتریع الستتیر در
کیهان رار ندادیم که سرنشینان نده و مرده خود را یر باعهای غیر مرئی ،ا سقوط
حفظ میکند؟ خوب این هستت .بالً بود ،االن هم هستت .پس رآن تصتریح نمیکند،
ولیکن اشتتارهای کالصتتریح ،ظاهر مستتبقر کالصتتریحو و ما لغا رآن را یعنی تفستتیر
لغا رآن را ا خود لغا رآن ،ادب صرک و نحو ا خود رآن ،بالغت و ف صاحت
و سجع و افیه و تمام ،تمام ابزار خودی ا ست .همانطوری که خدا در ذا و صفا
وافعالشو نیا ِ برونی ندارد ،اسبفسار ا رآن و نه تفسیر ،اسبفسار ا رآن ،نیا برونی
ندارد .این ما نیا مندیم که با عقالنیت صتتتتحیح به رآن توجه کنیم .ولی رآن ابزار
درونیاش کافی ا ست که به گونهای مع صومانه با ابزارِ درونی و با ابزار برونیِ رآنی،
توجه کنیم.
یستترنا القرآن لل کر» ،خدا آستتان رار
تدبر« .أفلم یدبّر القوع» لمؤمنون68،ت یا «ولقد ّ
داده رآن را برای ذکر .ذکر ،بُعد اوع کض مکلفین .که نصتتتوص رآن استتتت .بُعد دوم
ظاهر مستتبقر استتت .ستتوم اشتتارا  .چهارم لطائف .پس یک مرحلهی رآن عام استتت،
مراحض دیگرش خاص واخب صا صی ا ست .مراحضِ عام رآن ،مفهوم کضّ ک سانی ا ست
که لغتِ رآن را بدانندو و اگر لغت رآن را ندانند ،باید ترجمه شود ،ترجمهی صحیح،
نه ترجمهای که مبأسفانه مشاهده میکنیم هزاران غلط دارد .ا نظر لغت ،ا نظر ادب.
درست است که ترجمه رآن بسیار مشکض است ،ولی اگر کسی شرایط ترجمه ندارد،
اصالً نباید ترجمه کند.
یستتترنا القرآن» ،ما رآن را آستتتان کردیم ،یعنی رآن که دارای کض کماال علمی و
« ّ
معرفبی استتت ،این کضِ کماال ِ ربانیِ منفص تضِ ا برای کضِ مکلفان را به دری آستتان
کردیم که همانزوری که در بُعد معنوی کستتی زا تِ انشتتاء آن را ندارد ،در بُعد یُستتر
هم زا ت ندارد .این رآن که در بُعد معنوی فوق کضّ مراحض اعجا استتتتت ،در بُعد
آ سانبیانی ،رو شنبیانی ،بیانٌ للناس ،تبیان ،برهان ،نور ،در بُعد نورانیت و تبیان ،فوق
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کض تبیانها ،و نورها ،و بیانها ،و حجتهای بالغه ا ست .که مبأ سفانه میگویند ظنّی
الداللة است!
حاال ،تدبّر ،پشتتتتت هم اندا ی ،باید برای فهم مطالب رآنی ،فهم بیشتتتتبر ،کامضتر،
مبکامضتر ،باید که آیا را به مناستتتتبت یکدیگر ،پشتتتتت هم رار داد .اگر در یک
مو فوعی ان سان گیر ا ست و سؤاع داردو آیا ِ مربوط به آن مو فوا را پ شتِ هم به
ترتیب رار دهد که منبج به نبیجه شود.
ا جمله دالیضِ وحیانی بودن رآن این است که اخبالفی در آن راه ندارد
مثالً فرض کنید که «أَفَال یَب َدَبَّرونَ القمرآنَ ،وَلَو كانَ مِن عِندِ غَیرِ اللهتتتتتتتتهِ لَوَج َدوا فیهِ
اخبِالفًا كَثیرلا» لنساء82،ت ا جمله ادلّهی وحیانی بودنِ رآن این است که اگر مِن عِندِ
غیر اهلل بود ،اخبالک یاد داشتتت .نمیفرماید کم داشتتت .چون غیر اهلل در علم مطلن
نیستتتتبند ،در علم ،در حکمت ،در معارک ،در احازهی لفظی ،احازهی ادبی ،مطلن
نی سبند ،مبدرّجاند لدرجهبندی شده ه سبدت ،چون غیرِ اهلل مبدرّج در کماعاند ،و کماعِ
مطلن نیستتبند ،بنابرین حرکهایشتتان هم کماعِ مطلن نیستتت ،گاه مبد تاد استتت ،گاه
مبنا ض است[]..
این آیا که بر لب نبیِ امّیلصتتلوا اهلل علیه وآلهت نا ع شتتد ،نبیای که هرگز پی ِ
ش
کستتی درس نخوانده ،این رآن در جن  ،در صتتلح ،گرفباری ،راحبی ،در حالتِ فرار،
در حالت رار ،در کض حاال ِ مبداد ،یکسان است .چون ،انسانِ غیرِ خدا ،در حاال
مبدتتتتاد ،مبدتتتتاد فکر میکند ،در حاال مبکامض ،مبکامض فکر میکند ،در حالت
مبنا ض ،مبنا ض فکر میکند ،ولو بزرگترین علما باشتتد .حاال ،این رآن که در مان
بی ست و سه ساع در جن و صلح و حاال ِ مب داد بر پیغمبر نا ع شده ا ست ،در
لفظ و در معنا یکستتتتان استتتتت .اخبالک نه در لفظ دارد ،نه در معنا دارد ،نه در هیز
جهبی ا جها  ،بنابرین این ربانی است .چون رب است که مطلن است .مربوبین که
مطلن نی سبند ،غیر مطلن ،هرچه با شد ،هر که با شد ،هر منطقی با شد حدا ض اخبالک
تکاملی دارد.
خوب ،اینها مراحلی استتت که ا برای استتبفستتار ا رآن ،و نه تفستتیر رآن باید زی
شود .دیرو عرض کردم که اسبفسار است نه تفسیر .ما خود را باید تفسیر کنیم ،خود
را نجا بدهیم ،ا افکار غلط ،افکار غیر مطلن ،افکاری که احیانًا غلط دارد ،خود را
نجا دهیم ،و با ابزار درونیِ صحیحِ خودی و رآنی ،رآن را اسبفسار کنیم ،بپرسیم،
نه اینکه تفستتیر کنیم .چون تفستتیر کردنِ رآن خودش کفر علمی استتت .تفستتیرِ رآن
کردن به این معناستتت که ،رآن مجهوع استتتو غبار داردو حجاب دارد ،آیاتش مفهوم
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نیستتتتو ظنی استتتتو چون ظنی استتتتو چون محبمض استتتتو چون ایراد داردو ما ا
خودمان روی آن بگ اریم! ا خود روی رآن گ اشبن یعنی ا خود به خدا دادن ،خدا
نیا مند استتتتت! آیا خدا نیا مند استتتتت که ما به خدا خدایی بدهیم؟ رآن نیا مند در
ت کیر و در تفهیم و در روشتتتتنبیان بودن نیستتتتت .ما باید خود را ا تاریکی های
خودبینی و خودراهی و خودخواهی و تسلسض خوازر این و آن نجا بدهیم .کسانی
که میگویند این ممکن نیست ،خود این حرک آنها لتفسیرت ممکن نیست.
کسانی که اخیرًا آمدهاند میگویند که «اصوال برداشتهای ا رآن مبداد است و خدا
این را خوا سبه! برای اینکه این افکاری که ان سان دارد ،خوازری که دارد ،این خوازر
ابض برگ شت نی ست»! نخیر .خوازر دو جور ا ست .یک خوازر ا ست که ابض برگ شت
ا ست ،باید برگ شت ب شود ،خوازرِ غلط ،و خوازرِ غیرِ مطلنو و یک خوازری ا ست که
خوازرِ انسانی است ،بر مبنای عقض و فطر و صحیح است .این خوازر باید باشد ،به
معونه خودِ رآن ،در دو جهت ،ا دو راه ،که در وا ع یک راه استتتت ،و ا یک راه ،که
دو راه استتت ،راهِ معصتتومانهی درونی و راه معصتتومانهی رآنی لبرونیت ،و هر دو راه
یک راه استتتت ،چون یکی راهِ معصتتتومانهی درونیِ تکوینِ ربّانی استتتت و دیگری راهِ
ی رآنیِ تشریعِ ربّانی است .تکوین با تشریع .تکوین خدا با تشریعِ او
معصومانهی برون ِ
هیز منافاتی ندارد.
رآن را در چه حالی باید خواند و فکر کرد؟
خوب ،الببه حرک یاد استتتت ما بطور مخبصتتتر عرض میکنیم ،رآن را در چه حالی
باید خواند و فکر کرد؟ حاال انستتان گوناگون استتت ،حالت خواب ،چر  ،بیحالی،
مشتتغولیتِ ذهنی ،در این حاال درستتت نیستتت .خودِ بیحالی نقصتتان استتت ،خواب
نقصان است ،چر نقصان است ،فکر مشغولی نقصان است .باید بهبرین او ا را ا
برای بهبرین کبابِ وحیانی در نظر گرفت .اگر ما حاال عادی را در نظر بگیریم غلط
ا ست .من خودم بع دی و تها که تف سیر مینو شبم ،اگر خ سبه بودم ،اگر مینو شبم،
ن گاه نکرده پاره میکردم .بهبرین حاال  ،حاال ِ روحی ،حاال ِ معنوی ،حاال ِ
عبادی ،حاال ِ انف صاع ا حجُب ،هر چه امکان دارد ،این حاال ِ نورانیِ برّاق را باید
در نظر گرفت ،تا ببوان به معانیِ برّاق رآن ،رسید.
به این م قدار ما امرو اکب فا میکنیم ،ب عد عرض میکنیم که برادران ب یای ید با هم،
دست به دست یکدیگر ،ب صَرها ،بصیر ها ،فکرها ،کوششها ،کاوشها ،جوششها را
منحصتتر به این کباب کنیم که مظلومترین کبابهای عالم وجود استتت .هیز کبابی به
کماعِ رآن نیست و هیز کبابی هم به مظلومیت رآن نیست .بنابرین اگر ما درسهای
11

حو وی میخوانیم ،برای بوع کردن نخوانیمو چون مطلن نیستو در چند جهت .کبب
حو وی درستتی و غیر درستتی ما مبنای رآنی ندارد .اگر هم احیانًا در حاشتتیه مبنای
رآنی پیدا کندو تحمیلی ا ست .مکببِ تحمیض ا ست ،چون مکاتب ن سبت به رآن چند
مکبب است .یا مکبب اسبقالع است ،یا مکبب انفصاع است ،یا مکبب تحمیض است،
یا مکبب تبعیض است.
مکبب استتتبقالع این استتتت که «وأن أتلموَ القرآن» فقط رآن محور باشتتتد و بقیه در
حاشتتیه .مکبب انفصتتاع مکببِ حو ههای ماستتت .حو ههای ما کالً تحقین در آیا
ندارند ،اگر هم مطلبی به نظرشتتان رستتید خواستتبند این مطلب را نوتر کنند میگویند
فالن آیه ،و حاع آنکه این تحمیض بر آیه استتتتت .مکببِ تحمیض غلط ،مکببِ تفکیک
غلط ،مکببِ انفصاع غلط ،و فقط مکبب اسبقالع درست است .همین که خدا مسبقض
استتت در الوهیت ،کبابش هم در تبیین ،و تبیان و نور و برهان و حجت بالغه ،مستتبقض
ا ست .طعًا اگر ما سراغ رآن برویم که مَن سب ر سالت ر سوع اهلل در بُعد وحی درس
ا رآن استتتت ،زبعًا پیرو رستتتوع اهلل شتتتدهایم .والّا اگر راه دیگر برویم ،میگویند «ره
چُنان رو که رهروان رفبند»! این غلط استتتت .رهروان همهگونه بیراهه میروند ،راهی
که بر خالک رآن ا ست ،یا موافن رآن نی ست این بیراهه ا ست .راه صحیح و صراط
م سبقیم که «إن ربّی علی صراطٍ م سبقیم» لهود56،ت .صراطِ م سبقیمِ ربانیِ منف صض،
رآن استو و صراطِ ربانیِ خودی ،برای اهلل است .صراط اهلل را در الوهیت ،هیز کس
نمیتواند داشتتبه باشتتدو و صتتراط اهلل را در ربوبیتِ وحیانیِ رآن هیز کس نمیتواند
داشتتتتبه باشتتتتد .بنابرین ما ا خدا میخواهیم که به ما توفین بدهد که هم فهمش را،
فکرش را ،حالش را ،م جالش را ،د بش را ،تفکرش را ،ت کرش را ،ترتیلش را به ما
عنایت بفرماید.
والسالم علیکم و رحمة اهلل وبرکاته
[آیه  6سوره مائده که «إذا مبم الی الصالل ،فاغسلوا وجوهکم» این مخالف دارد؟]...
نخیر ،یعنی إذا لم تقم الی الصتتتالل ،وفتتتو نگیرید؟ نخیر .منبهی نما را اوجبِ مواردِ
واجبِ وفتتو و غستتض بیان فرموده ،والّا مسّ رآن هم وفتتو میخواهد ،واجب استتت،
احرام وفو میخواهد ،زواک وفو میخواهد.
ما چند واجب داریم ،چند مسبحب .مسبحب در کض حاال وفو داشبن خوب است.
واجب دو بُعد استت .یک اوجب واجبا استت که صتال استت که با غستض و وفتو
استتت .بعد ،مرحله بعدی واجبا استتت که چنان که عرض کردیم .بنابرین [ ]..مفهوم
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ندارد و به دلیض اینکه ادلّه ازع هم هستتتت که برای ستتتایر حاال هم احیانًا وفتتتو
وغسض واجب است و احیانًا مسبحب است.
[ ...آیا این ا کباب و سنت است؟] بله ا کباب و سنت است[ .یعنی ا کباب یا سنت
است؟] هر دو است ...[ .مخصص نیست؟] مخصص نیست.
[میفر مای ید که را ئت ...یکی خوا ندن بود یکی جمع کردن یکی تو جه کردن .جمع
کردن منظور «ان علینا جمعه و رءانه» ایا منظور این است؟] نه منظور ماست .ما جمع
کنیم ،جمع فکری رآنی در ستتتته جهت که عرض کردم دیرو  .یک جهت در آیه که
میخواهیم فکر کنیم ،اوال آیا بلی و بعدی ،و ثانیا کض آیا  .بعد تفستتیر تستتلستتی،
جمع کنیم آیا را در ت سل سض تف سیری .سه ،تف سیر مو فوعی که میخواهیم شروا
کنیم یعنی موفتتتوعا را جمع کنیم .بنابرین بعد ا رآن ،تمام جمعهای رآنی را که
تدادها و تنا ضها و تکامضها را ا بین ببرد ،داشبه باشد.
[فرمودید رائت به معنای توجه کردن استت] اصتال خود رائت این استت .خود رائت
در کض جاها این دوا ده معنی را دارد ،منبهی بع دی جاها به رائن ،بع دی معانی را
تیستتر من
دارد بعدتتیها را ندارد .بعدتتی جاها همه معانی را دارد ،مثال «فا رءوا ما ّ
القرآن» این تمام دوا ده معنی را داردو و دوا ده معنی را در تفستتتتیر این آیه عرض
میکنیم خدمببان که دوا ده معنی یعنی چی؟
[ت کر با ذکر فر ش چیست؟] ذکر مصدر است ،ت کر یافبن ذکر است .ت کر یعنی تفعض،
خود را به حمت انداخبن ،به کوشش برای یافبنِ ذکر« ،ذکر» و «ذکری» یادواره است.
یادواره را یافبن ،ت کر یعنی یافبن یادوارهی رآنی با کوشش و کاوش و د ت.
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