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قرآن قطعی الدّاللة است

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و علی آله الطاهرین

پرسشی است از گروه های مختلف و نظرات گوناگون ،راجع به بیان قرآن ،که آیا این
بیان قرآنی ،مفهوم همگانی استتتتخ نخستتتت در ببعد عربی زبان ها یا عربی دانان؛ در
ثانی کسانی که فارسیِ ترجمانیِ صحیحِ صد در صدِ قرآن را ،در اختیار دارند.
گروهی از خارجیان و با تأس تف تتدید ،گروهی هم از داخلیان و مستتلمانان ،قرآن را
ظَنی الدِّاللة دانستتته اندک که این از بدترین جرم هاستتت نستتهت به این کتاب وحیانیِ
اَقدسِ مبطلق الهی در مثلث زمان.
قرآن در ابعادی گوناگون ،خود را قطعی الداللة ،نه تنها قطعی الداللة ،قطعی الداللة
از نظر لغوی ،جمله ای ،فصاحت ،بالغت ،دانسته استک که حتی از کلّ کتابهای وحی
هم ،در اب عادِ لغویِ داللی ،و در بب عد فصتتتتاحت و بالغت ،از نظر لفظیک و در اب عادِ
معنوی ،در طول تاریخ و عرض جغرافی ،تا پایان زمان تکلیف ،بر همه مقدم استک هم
داللتِ وحیانی آیاتِ خاصتتتی ،بر این مطلب صتتتریح استتتت ،و هم داللت کلّی جبمَلی
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لفظیِ قرآن ،ربانیتِ این الفاظ را ،چه از نظر قشری ،و چه از نظر معنوی ،کالشّمس فی
رائعة النهار ،اثهات کرده است.
مثالً« :و إن کنتم فی ریبٍ من ما نزَّلنا علی عهدنا فأتو ب سورةٍ من مثله» و در آیاتی کلّ
قرآن ،در آیاتی عشتترِ بستتوَر ،این تحدیِ نستتهت به کلّ مکلّفان جهان استتت ،از هنگام
نزول قرآن تا پایان زمان تکلیف.
حاال ،این مبماثِلت در چه بعد استتتتخ مبماثِل قرآن یا احیانًا افضتتتل از آن ،در چه بعد
استخ در کل ابعاد استک در ببعد داللیِ لغوی ،در ببعد فصاحت ،در ببعد بَالغت ،در ببعد
معنا؛ که در کل ابعاد ربانی استتت ،به گونه ای مطلق و افضتتل از کل دالّ ها و داللت
های ربانی در کتاب های وحیانی گذ ته.
حاال ،این «مِن مثله» که امل کلّ مماثلت هاست ،اگر قرآن ظنی الداللة با د؛ خوب،
برتر از قرآن که ظنّی است ،عهارات قطعی الداللة است حتی غیر وحیانی! عهارات غیر
وحیانی قطعی الداللة که درصدش زیاد است ،حتی در بین مجانین هم ،قطعی الداللة
داریمک این با ظنی الداللة بودن قرآن اصالً سازش داردخ پس در این تحدی باید ،قرآن
مغلوب با تتد! اگر قرآن ظنی الداللة و قطعی الستتند استتت؛ و حدیث قطعی الداللة و
ظنی ال سند ا ست ،اگر این دروغ های متعدد و تهمت های گوناگون علیه قرآن در ست
با د ،بنابرین در این تحدی قرآن کالً مغلوب ا ستک حتی اگر دیوانه بگوید :آی سرم!
نمی گوییم ظنی است و مراد از سر دست استک ولکن آقای صاحب معالم و معالمیان
و همراهان شان و همگنان شان ،که این حرف را زدند که قرآن ظنی الداللة ا ست ،یعنی
قرآن اصالً داللت قطعی نداردک پس من مِثل القرآن ،چه مثل قرآن ،چه مثل عهدنا ،چه
مثل مبماثل ،چه مِثل اَمثل؛ ما داریمک مِثل مبماثل زیاد داریم ،ظنی استتتتتک مثل اَمثل
خیلی خیلی زیاد داریم ،که عهارات قطعی الداللة ی ا تتتتخا حتی عادی! وانگهی،
قرآن در ببعد خصتتوص تی ،از نظر عقالنی و از نظر دالالتِ فص تیحه ی بلیغه ی قطعیه؛
جوابگوی این تهمت بزرگ استتت ،و این ظلم کم نظیر استتت ،علیه قرآن تتریفک قهالً
این صغری و کهری قرآنی را باید گفت و نتیجه را باید عرض کرد.
مثالً قرآن در یک صتتتتغرایی مطلهی ،و در کهرایی مطلب دیگری می فرماید که نتیجه
این صغری و کهری این ا ست که حوزه های علمیه ی ا سالمیه ،ظالم ترین حوزه های
مکلّفین هستند نسهت به قرآنک مثالً در آیه ی صغروی می فرماید که« :و قال الر سول
ل
یا ربِّ إنَّ قوم إتخذوا هذا القرآن محجورا»ک قوم رستتتتول ک یانندخ قوم رستتتتول؛ ک ّ
مسلمان هان از عوام ،خوا  ،أخصُّ الخوا  ،حوزویان کالًک سؤال :آیا محجور بودن
قرآن ،اذیت و بزرگترین اذیت ،نسهت به مقام رسالت و رسول هست یا نی ستخ هستک
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چون رسول ،باالترین عزّتش ،باالترین موقعیتش ،رسالت استک و این باالترین موقعیت
رستتتالت ،در ببعد قرآن استتتتک که آیات وحیانیِ صتتتد در صتتتد ،و افضتتتلِ از کل آیات
وحیانی ،رسالت هاستک این صغریک آیه ی کهری «إنَّ الذین یؤذون اهلل و رسوله لعنهم
اهلل فی الدنیا و االخره»ک نتیجه :فالحوزات العلمیه کلها ،ملعونة اهلل و رسوله.
ما اگر از برای امام ح سین علیه ال سالم ،سالی یکماه یا دو ماه عزاداری می کنیم باید
برای قرآن هر روز و هر تتتتب عزاداری کنیمک و این عزا را خودمان عل یه قرآن ای جاد
کرده ایم.
حاال ،مثالً آیه ی« :یَسَّرناهب بِلِسانک» این دو یبسر است ،یک یبسر ،یبسر عربی بودن استک
و اصوالً عربی یعنی واضحک آیا ظنی الداللة واضح استخ ظنی الداللة و کّی الداللة،
محتمل الداللة فاضح است ،واضح نیست! واضح قطعی الداللة استک این ببعد اول.
بعد دوم :یَستترناه :یعنی قرآن عربیٌ فی عربی! اَوضتتح تعهیرات واضتتح در لغت قرآن و
آیات قرآن استک انما حصر است« ،فإنَّما یسرناهب بِلسانک»؛ منحصرًا آسان کرده ایم ،از
نظر داللی و از نظر مدلولی ،قرآن را با ل سان توک بلغتک نی ست ،بل سانک ا ست! ل سان
رستتالتی ،در دو ببعد واضتتح استتت ،یکی بعد عربی بودن ،که برحستتب روایاتی عربی
بودن یعنی «یبهَیِّنب االلستب ن و ال تهینهب االلستن»؛ لغت عربی مهین زبان های دیگر و لغات
دیگر استتت ولی لغات دیگر مهین عربی نیستتتندک و چون تتریعت قرآن ،بارزترین ،مهم
ترین ،کامل ترین و امل ترین رایع است ،به زبان عربی که واضح ترین ،مهین ترین
لغات ها ست ،وارد دهک ا ضافه بر ی سرناهبک ما فرض کنید که« :و القرآن مجید»؛ آیا
مجد قرآن در ظنی بودن ا ستخ! قرآنی یعنی خواندنیک آیا محتمل الداللة یا م شکوک
الداللة یا ظنی الداللة ،قرءان استتتخ خواندنی استتتخ خواندنی چیزی استتت که داللت
قطعی و واضتتح دا تتته با تتدک اگر الداللت با تتد یا داللت آن مشتتکوک یا محتمل یا
ظنی با د؛ این مجید نیست.

و همچنین ب صائرک از جمله أ سماءِ قرآن ،ب صائر ا ست ،ب صائر یعنی ب صیرت هاک قرآن
بینش هایی استتتت برای کلّ بینندگان از کلّ مکلّفانک و آیا مخاطهان قرآن تتتریف در
کلّ ابعادِ داللتی ظاهر و واضتتح ،فقع عرب زبانان هستتتندخ فقع مستتلمانان هستتتندخ
نخیرک در آ یاتی کلّ عالمین مخاطب اند ،در آ یاتی ملحدین مخاطب اند ،در آ یاتی
مشتتتترکین مخاطب اند ،در آ یاتی موحدین غیر کتابی مخاطب اند ،در آ یاتی کتاب یان
مخاطب اند ،در آیاتی مستتتتلمانان مؤمن مخاطب اند ،در آیاتی مستتتتلمانان غیر ایمان
مخاطب اند ،در آیاتی مستتلمانان منافق مخاطب اند ،پس کلّ مکلفان مخاطب بلستتان
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قرآن هستتتتند ،منتهی در دو ببعدک یک ببعد عربی زبان ها که ببعد اقرب استتتت؛ یک بعد
ک سانی که لغات دیگر را دارند؛ ترجمه صحیح صد در صد قرآن ،برای آن ها ب صائر
استتتتک بصتتتائر در کلّ ابعاد ،بصتتتائر ،در ببعد لغوی ،جملی ،داللی ،معنوی ،موافقت با
فطرت ،عقالنیت ،علم مطلق ،موافقت با نیازهای کلّ مکلّفین الی یوم الدین.

و همچنین «هذا بالغٌ للناس»ک بالغ رسایی استک آیا عهارت ظنّی رساستخ! پس نارسا
چیستخ رسای صد در صد مطلق ،قطعی الداللة استک نارسای مادون اش ،ظنی است،
و دونش کی است و دون آن احتمالی.

چه ظنی و چه تتکّی ،چه احتمالی؛ غیر بالغ استتت! بالن نیستتت ،بالغ نیستتت ،رستتا
نیست.

یا «الحمدهلل الذی انزل علی عهده الکتاب و لم یجعل له عوجًا»ک عِوَج ،یا عوجِ لفظ ِ
ی
داللی ا ست ،یا عوج معنوی ا ست یا هر دو! «ولم یجعل له عوجًا» نه عوج لفظی دارد،
نه عوج داللی دارد ،نه عوج معنوی داردک پس این آیه مانند ستتایر آیات ،نصّ استتت در
اینکه قرآن عوج داللی نداردک بلکه از نظر قطعی بودن ،و علمی بودنِ داللی و مدلولی،
فوق کلِّ داللت های قطعی ،و کلّ مدلول های قطعی ا ستک آقایون تنزل داده اند قرآن
را از داللتِ فوقانیِ قطعی ،به داللت عادی قطعی و داللت ظنی.

یا «انَّ هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم» این الّتی ببعد اولش قوام و قیمت و استتتتقامت
داللتی استتتتتک و ابعاد بعدی اش ،ابعاد فطری و عقالنی و علمی و معنوی و حاجات
کلّ مکلّفان است.

یا قرآن می گوید که کلّش محکم استک کلّش متشابه است ،یا بعضی محکم از متشابه،
که در بحث محکم و متشابه عرض می کنم.

حاال ،محکم ،آیا داللت ظنی محکم استخ نخیر ،خالف محکم است.
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یا فرقان از جمله أستتتماء قرآن فرقان استتتتک فرقان ،فارق بین حق و باطل استتتتک آیا
داللت ظنّی ،حق استتتتتخ داللت قطعی هم حق استتتتتخ یعنی داللت قطعی یا مافوق
قطعیات عمومی ،این قطعی است ،و داللت ظنی هم که مادون قطعی عادی است ،این
فرقان استخ!

یا «برهان» ،قرآن برهان است ،آیا قطعی بودن و فوق قطعی بودن برهان استخ یا نخیر
ظنی بودن هم برهان استخ!

یا «نور»ک نور ،نورِ مطلق ا ستک یعنی نوری که صددر صد نور ا ست و هیچ ظلمتی در
آن نی ستک و اگر قرآن ظنی است که نور نی ست! نور و ظلمت قاطی است ،جزو ظلمت
محض است چون ظنّی الداللة است؛ حجت نیست.

یا «حجةٌ بالغه»؛ اگر قرآن ظنی استت نه حجت استت نه بالن استتک لجةٌ غیر بالغة می
ودک هم حجت نیست و هم بلوغ ندارد.

و همچنین «اَوَلم یَکفِهِم اَن ّا انزلنا عل یک الکتاب یتلی علیهم»ک قرآن طهق این نصّ و
نصوصی مشابه کفایت استک اگر ظنی با د ،کفایت نیست! ظنی محتاج به بیان قطعی
استتتک قرآن ،آن قطعی استتت و باالتر ،فوق قطعی استتت که نیاز به بیان قطعی نداردک
بیانات ربانیِ وحیانیِ قرآن فوقِ کلّ قطعیاتِ ما سوی اهلل است.

این کجا و آنکه قرآن ظنی الداللة استتتخ روی همین جهت و جهات دیگر ،روی عنادِ
مخالفان استتالم ،کفّار ،از معاندان ،مشتترکان ،موحدان غیر کتابی ،و موحدان کتابی ،و
بدتر؛ روی قصور و تقصیر مسلمان ،حتی حوزویان قرآن از جرگه مسلمان کنار رفتهک
و بر این مهنا مهتالی به تناق ضات و ت ضادات و تهافُتات در نظرات و فتاوای ا سالمی
ده اند.
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خوب ،قرآن که بیان است ،نور است ،تهیان است« ،یهدی للتی هی اقوم» است« ،حج ٌة
بالغة» استتتت و از این قهیل ،تعهیرات خا  ،این حرف را به طور کلی از بین می بردک
والّا با صتترف نظر از کلّ این ادلّه و کل این آیات اگر قرآن ظنی الداللة استتت ،به نصّ
خود قرآن ،تهعیت از قرآن حرام است! آیات «إنَّ الظن ال یغنی عن الحق یئا» و یا «ال
تقف ما لیس لک به علم» اگر قرآن م صداق «ما لیس لک به علم» ا ست ،پس تهعیت از
قرآن حرام است!

[سؤال :می گویند خود این آیه هم ظنی است]!

ظنی استخ پس بدترک اوالً؛ «التقفب» در قرآن ظنی است ،در غیر قرآن قطعیخ! لفظِ عِلم
در قرآن ظنّی استتتتت و در غیر قرآن قطعیخ! «ال» در قرآن ظنّی و در غیر قرآن قطعی
استخ!

[ ما هیچ دلیلی از خارج قرآن نمی فرمایید]

حاال عرض می کنمک آف تاب آمد دل یل آف تابک آ یا گواهی بر رو تتتتنی آف تاب از غیر
بیاوریم قوی تر ا ست ،یا خود آفتاب دلیل بر رو نی آن با دخ ما برمهنای آفتاب آمد
دلیل آفتاب میگوییم کهککک مثالً آقایون می گویند خدا اهد است بین ما و قرآن ،و
قرآن تتاهد استتت بین تتما و خداک قرآن بهترین ،کاملترین ،و واضتتح ترین ،و قطعی
ترین اهد ربانی بودن ،و وحیانی بودن آیاتش است ،حاال ما می خواهید خارج از
آن دلیل بیاوریدک وقتی تتما عادل هستتتید از عادلی چرا صتتحهت نکنیدخ قرآن اعدل
ع بدول استتتتت ،از کل نظرات داللی و مدلولی بنابرین ،ما از خود قرآن می توانیم ،از
آیاتش ،از لغاتش و از سبورش ،می توانیم بفهمیم که این قرآن وحیانی استک و اگر این
قرآن وحیانی نها د چه جور باید با د که وحیانی با دخ

حاال ،برای اینکه مطلب یادم نرود« ،والتقفب» یکی از حرفای ما این استتتت که ،چطور
مثالً زید ،در قم زید استتت در تهران زید نیستتتخ زید همه جا زید استتت دیگر! حاال،
«التَقفب» در قرآن ظنی است ،در غیر قرآن قطعی استخ! «لَکَ» در قرآن ظنّی است؛ در
6

غیر قرآن قطعیخ! عِلم در قرآن ظن استتتتت ،خود علم ظن استتتتت ،ولی در غیر قرآن
قطعیخ!

بنابرین بر این مهنا که «ال تَقفب ما لَیسَ لَکَ به علم» که واضحِ واضحِ است و اگر سایر
قرآن ظنی با تتد این آیه قطعی استتت ،بنابرین پیروی قرآن علمًا ،عقیدتًا اخالقًا ،عمالً
حرام است!

حاال ،آیا ما غیر از قرآن محوری فائق و ممتاز وحیانی از نظر استتتتالم داریمخ نداریمک
چون در قرآن تناقض نی ست ،تضاد نی ست ،تکامل نی ست ،تهافت نی ست ،یکسان است
در  ۲۳ستتال ،از نظر لفظی ،معنوی ،لغوی و ستتایر جهاتک خوب ،بنابرین ما مستتلمان
بودنمان حرام است! چون مسلمان بودن دو ببعد است ،یا قرآنی است یا روایتی یا هر
دوک اگر صرفًا روایتی با د ،م سلمان بودن متناقض و مت ضاد ا ستک اگر قرآنی با د،
ظنی استتتک «و ال تَقفب ما لیس لک به علم»ک بنابرین مستتلمان بودن کالً طهق این آیه
حرام است.

و آنقدر این لفظ «ظنی الداللة» مزخرف ا ست که نمی ود تهمتی دیدتر و بدتر از
این پیدا کردک من در «غو ٌ فی الهحار» نو تتته ام که «والقول أن القرآن ظنی الداللة،
قطعی الحِماقه!»ک این حماقتی استتتتت که به نام حوزه و به نام علمای حوزه جا زده
ده است!

حاال ،بحث دوم :آیا و سیله ی تفهُّم قرآن غیر از خود قرآن ه ست یا نهخ و آیا و سایلی
برونی از برای تفهم قرآن داریم یا نداریمخ

ما ،در کلّ علوم در کلّ لغات ،چه می گوییمخ مثالً علم تتتتیمی ،علم فیز یک ،جهر،
لگاریتم و ستتایر علوم آیا مقدماتِ خا ّ اصتتولی الزم استتت برای فهمشخ نخیرک برای
اینکه خود لغت تتتتیمی یا لغت فیزیک ،لغت جهر ،لغت لگاریتم ،یا لغات دیگر کافی
استتتت برای فهم معانیش با اینکه آنها علوم خا اندک ولکن قرآن که تکلیفی عمومی
است برای کلّ مکلّفین ،در طول تاریخ و عرض جغرافی ،باید مفهوم کلّ با دک اصول
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آن در خودش ،لغاتش در خودش ،تفهیمش در خودش ،اصتتتتالً احتیاجی به غیر قرآن
حتی در فهم لغات قرآنی ما نداریم.

به معنای دیگر ،همانگونه که خدا در ذات و در استتماء ذات و در استتماء فعلش نیازی
به غیر ندارد؛ کالم خدا در قرآن؛ آیات مقدستتاتِ وحیانیِ فوق وحیانی در قرآن هرگز
نه از نظر لغت ،نه جمله و نه هیچ چیزی احت یاجی به غیر قرآن نداردک بله حروف
رمزی چهارده گانه ی قرآن در بی ست و نه سوره این رمز استک رمز دالّ نی ست اصالً؛
حروف رمزی قرآن مخاطهش رستتول گرامی استتت و اگر از رستتول گرامی صتتلوات اهلل
علیه ،مطلهی ثابت تتد که بر خالف نصتتو یا ظواهر مستتتقر قرآن نهود ،روی چشتتم
استتت ،آن هم قرآن استتتک برحَستتب آیاتی از قهیل آیه  ۲۷ستتوره کهف که «وَاتلوا ما
اوحیَ الیکَ من کتاب ربِّک ال مبهَدِّلَ لِکلماته و لن تجد من دونه ملتحدًا» محال ا ست
پیغمهر که اعقل عقالی عالم است در مثلث زمان ،و اعلم علماست و اعرف عرفا ست،
بر همه چیز مقدم استتت ،حتی بر مالئکه ،محال استتت غیر از وحی قرآنی در ببعد نصّ
یا در بعد ظاهر مستتتتتقر ،یا در بعد حروف رمزی ،محال استتتتت غیر قرآن ،ملجأیی و
مأوایی بیابد؛ تا چه رسد به دیگرانک منتهی قرآن دارای مراحلی است.

[سؤال :این آیه فقع مخصو

اختصا

پیامهر نیستخ]

به چه معناخ یعنی ملتحدی غیر قرآن ندارد اما دیگران دارندخ

[مخاطب پیامهر استک] با د ،این به طریق اولی استک وقتی که پیغمهر با آن عظمتش
ملجأیی که حجت رعی با د جز قرآن ندارد؛ دیگران دارندخ دیگران فوق پیامهراندخ
یا مبماثَل اند یا فوق.

[اینجا اولیت نمی آید چون پیامهر در قله عقل و معصوم است]

با این حال «لن تجد» استک با اینکه در قله عقل است و در قله علم است ،حرفهایش
بر مهنای قرآن استتتتک وقتی کستتتی که در باالترین قله ی عقل و علم و معرفت استتتت
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محال استتت غیر از قرآن پناهگاهی علمی یا عقالنی بیابد ،دیگران به طریق اولی نمی
توانند بیابند ،تتتکّی نیستتتت کهک اگر اعلم علما فالن مطلب را نداند ،دیگران به طریق
اولی نمی دانند.

[اینجا نسهت به فهم از وحی ما صحهت می کنیم]

حاال ،فهم از وحی ،این بحث جدیدی است که وارد می ویم.

حاال ،آیا قرآن چنانچه عرض کردیم که مخاطهین قرآن للناس کافّة« ،ککک و ما ار سلناک
اال کاف َّةً للناس»ک کاف ّة یعنی کفا یتک کفا یت از برای کل ناسک این قرآن که برای کل
ناس کفایت استتت ،کفایت در صتتورتی استتت که داللت قطعی و واضتتح دا تتته با تتدک
چون الناس اجمعین ،یا ناس اجمعین ،یا کلّ مکلّفین ،که عالمین استک حتی مبلحدان،
مشرکان ،موحدان غیر کتابی ،موحدان کتابی ،مسلمانان ،در کلّ ابعاد مخاطب اند.

مثالً «یا ایها الکافرون» مخاطب کی ستخ کافران اندک پس فقع پیغمهر می فهمه این راخ
فقع پیغمهر و ائمه علیهم الستتتتالم می فهمندخ مخاطب کفار اند ،مخاطب که کفارند
باید کفار بفهمندک وانگهی قرآن برای ازاله کفر از کفّار استتتتک کفّار مادامی که کافرند
آیا چه حجتی بر اسالم برای آن ها خواهد بودخ به جز قرآن استخ بلکه قرآن خودش
امام پیغمهر است ،پی شوای پیغمهر است ،سند پیغمهر استک چنانچه آیاتی مانند« :یس،
والقرآن الحکیم ،إنّک لمن المرسلین ،علیکک» قسم به قرآنک قسم یعنی چهخ یعنی دلیل
ر سالت عظمای آخرین پیغمهر ،قرآن ا ستک پیغمهر خوش مدلول ا ست ،چنانچه احکام
عقیدتی و احکام فقهی مدلول قرآن اند ،رستتتتالت عظمای پیغمهر و رستتتتالت آخرین
پیغمهر مدلول قرآن است.

امت یازاتی که قرآن دارد ،در بب عد داللی عام ،و در بب عد مدلولی عام ،دارای مرا تب و
درجاتی استک درجه اوالی همگانیِ دالالتِ نصو و ظواهر مستقر قرآنی ،برای کلّ
مکلّفین ،مربوط استتت به تکالیف عامک خدا تتناس تی ،پیغمهر تتناس تی ،معاد تتناس تی،
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وظایف واجب و حرام نا سی ،این ها تمام آیات محکمات ا ستک آیات مت شابهه هم
ا تهاه نیست ،تشابه است که بعد بحث خواهیم کرد و قهالً هم صحهت کرده ایم.

حاال ،پس قرآن او ضح بیانات ا ست و اَبْیَن بیانات ا ست و اَف ضل براهین ا ست و اَنور
انوار است ،و حجت ترین حجت هاست در داللت بر تکالیف عقیدتی و تکالیف عملی
کلّ مکلّفان.

حاال ،مرحله اوالی تکالیف ،چه از نظر عقیدتی ،و چه از نظر عملی ،باید همه یکسان
با تتتتدک منتهی اگر عربی بداند ،عربی را باید اَلَک کردک یعنی عربی غیر قرآنی مهتال به
ت ضادات و تناق ضات ارایی ا ستک ولکن قرآن چون برج سته ترین ،ساده ترین ،وا ضح
ترین ،قاطع ترین بیان استتتت ،باید مهنای لغت ،صتتترف ،نحو ،بالغت ،فصتتتاحتِ قرآن
با دک یعنی ک سی می خواهد لغتش ،لغت قرآن فهم با د؛ دو راه را باید طی کندک راه
اول ،ادبیات عرب را کامالً بخواندک ولکن خواندن ادبیات عرب ،از نظر لغت و صتتترف
و نحو و بالغت و فصتتاحت کافی نیستتت ،باید الک تتودک بر مهنای قرآنک اگر در لغت
عرب جاء الزم است ،جاء در قرآن هم متعدی است و هم الزم استک اگر در لغت عرب
ضمیر نمی تواند مرجع ضمیر با د ،در قرآن در چند آیه ،ضمیر مرجع ضمیر است ،و
از این قهیل.

بنابرین باید الک کرد ،ت صفیه کرد تا لغت عربی بالن و وا ضح و نور و برهان و حجت
بالغه ،بر مهنای خود قرآن با د ،این مراحل دوم.

در فهم ستتتتطحی همگانی تکلیفی کل مکلفان ،بَعد چون قرآن چنانکه از نظر اصتتتتل
وحیانی لیلة القدر وحی ا ست ،از نظر تف صیل کتاب هم وحی ا ست؛ «کتابٌ احکمت
آیاته ثمَّ ف صِّلت من لدن حکیم خهیر»ک از نظر ترتیب آیات در بسوَر ،از نظر ترتیب سور،
از نظر ا سماء سور ،از هر نظری کالً صد در صد وحیانی ا ست« :ال تُحَرِّک به ل سانک
لتأجل به ،إنَّ علی نا جمعه و قرءانه»ک جمع برای متفراق استتتتتک علمای قرآن را جمع
کردیم یعنی بودند ،متفرق بودند ،جمع کردیم.
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حاال آیات قرآن که این جا و آنجا نازل تتده استتت ،این جمع نیستتتک بلکه مفرداتی
ا ست که بر ح سب منا سهات و زمان ها و مکان ها و احتیاجات نازل دهک و جمعش
با کیستتتتتخ جمعش با خداستتتتتک همانطور که مفردات قرآن نزوالً و منزالً از طرف
خدا ست ،جمعش ،جمع در ببعد لغوی ،در ببعد آیات ،در ببعد سب ور ،در بعد ا سماء سور،
در کلّ ا بعاد لفظی و معنوی ،جمع با خداستتتتتک «إن علی نا جمعه و قرءانه» ،قرائی نه
نیستتتک قراءآت عشتتره و قراءات ستتهعه غلع استتتک فقع قرائت واحده ی قرآنی که در
تفاسیر و در قرآن های خطی و غیر خطی هست.

حاال ،ببعد اول این ا ست که خود آیه را بر مهنای لغات قرآن و جمالت و کلمات قرآن
بفهمیمک دو :آ یه و یا آ یات قهلی و بعدی رو هم در نظر بگیریم ،چون جای گاه هر آ یه
ای که قهلش فالن آیه و فالن آیات استتتتت ،و بَعد آن هم فالن آیات استتتتت ،این هم
ربانی استک هم خود آیات ربانی است و هم جایگاه آن ربانی استک این ببعد دوم.

ببعد ستتوم ،به طور کلی ،کلّ آیاتی که از نظر لفظی و معنوی ،یا از نظر لفظی مجموعه
آیات در نظر بگیریمک تف سیر قرآن به قرآن! «القرآن یف سر بع ضه بع ضا و ینطق بع ضه
بهعض»

و اگر ما در این تفهم کوتاهی دا تتتتیم« :وامرهم تتتوری بینهم»ک و کوتاهی از لحاظ
تقصتیر استتت؛ نه قصتتورک کوتاهی قصتتور ،در صتتورتی استتت که قرآن در تهیین مطالب
مقصتتر با تتدک قرآن نه تنها هیچ گونه تقصتتیری در تهیین مطالب ندارد؛ بلکه باالترین
ّ
بلوغ و باالترین بالغ و باالترین کمال و داللت را داردک ولی ما حوزو یان چون عادت
کردیم ،به عدم تفکر در قرآن ،احتیاجی به «امرَهبم وری بینهم» داریمک ولکن اگر یک
فرد کلّ جهات داللی و مدلولی قرآن را مراعات کندُ ،تتتتور می خواهد چه کارخ بله
ُور در مراحل بعدی است.

در مراحل لفظی ور نمی خواهد! کما اینکه در روایات هست که «إن کتاب اهلل علی
اربعة ا تتتتیاء ،علی العهارة و اال تتتتارة و الَّطائف و الحقائق ،و العهارة للعوامکک» اللهم
اجعلنا من العوامک «کک فالعهارة للعوام و اال تارة للخوا ّ و الطائف لالولیاء ،و الحقائق
لالنهیاء»ک که فرد اولش رستتتتول گرامی استتتتت و فردهای بعدی معصتتتتومین محمدی
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صتتتلوات اهلل علیهم ،و فرد بعدی عیستتتی بن مریم ستتتالم اهلل علیه ،که االن از تابعین
ر سالت ا سالمی ا ستک منتهی در پله اول ورا نمی خواهد! «حبرِّمَ» ور می خواهدخ
«حبرِّمَ» ،حبرِّمَ استتت دیگر! «کُتِبَ» ،کُتِبَ استتت دیگرک اُحِلَّ ،احل استتتک بله در ا تتارات
ور می خواهدک در لطائف ور می خواهدک در حقائق ورِ داللیِ متواتر از معصومین
محمدی صتتتتلوات اهلل علیهم اجمعین می خواهدک بنابرین تتتتور فقع در ابعاد دوم و
سوم ،مخ صو صًا و چهارم ا ست ،احیانًا ،ولکن در ببعد لغوی ا صالً ور نمی خواهد،
چون لغت واضح استک چیزی که واضح است ،توضیح می خواهدخ نور است؛ منیر می
خواهدخ بالغ است؛ مهلن می خواهدخ حجت است؛ اثهات می خواهدخ

بنابرین ما از نظر دالالت و مدلوالت قرآنی قاص ترِ مقصتتریمک مقص ترِ قاصتتریم! اگر این
قصتتتور و تقصتتتیر از بین برود ،مرحله اوالی داللت قرآنی ،همگانی استتتتک نستتتهت به
کستانی که عرب هستتند ،یا عربی را کامالً می دانند ،معلوم استتک و کستانی که عربی
نمی دانند ،ترجمه ی صتتحیحِ صتتد در صتتد قرآن که اصتتل آن «ترجمان» استتت؛ نه
«ترجمه»ک ترجمان که ابلن و اوضح و ادق از ترجمه است که کلّ خصوصیات لفظی و
معنوی قرآن ،در عهارات پیاده تتتتده با تتتتدک بنابرین ،این عامةٌ للناس استتتتت ،حجةٌ
للعالمین است ،بالغ للناس است ،نور است ،هداست و غیرک تتمه مطلب را إن اء اهلل
برای فردا اگر زنده بودیم عرض می کنیم حضتتور برادران ،ا ن فرمایشتتاتی اگر آقایان
دارند گوش می کنم.

[سوال]

عرض می کنیم که «و ال تكرهوا فتیاتكم على الهغاء ان اردن تحصتتنا» در صتتورتی که
اراده تحصن دا ته با ند ،اکراه معنی داردک ولیکن اگر خود ان فاحشه هستند ،اکراه
معنی داردخ پس «ال تکرهوا» در زمینه خا استتتک اگر خود تتان فاحشتته هستتتند و
انحراف دارند که دیگر اکراه نداردک بنابرین اکراه در زمانی استتتتت که خودش نج یب
ا ست ،خودش انحراف ندارد ،اینجا اکراه ا ستک مثل «ال تأکلوا الربا ا ضعافا م ضاعفة»
این ببعد خا ا ست ،برای اینکه ربا به طور کلی بر ح سب آیات سوره بقره کال حرام
استتت ولو یک قشتتر با تتدک ولکن کستتانی هستتتند که روی ربا هم ربا می خورندک مثال
مال مال ربوی ،ماهی صد هزار تومان ربا می گرفتند ،باز روی همین صد هزار تومان
هم باز ربا روی ربا می گرفتندک مثل «ان هلل لیس بظالم للعهید» ،آیا خدا ظالم استتتتت
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که ظلّام نیستتتتخ نخیرک چون اگر خدا گناه کاران را اجهار کند به گناه بعد عذاب کند،
این ظلم ا ست یا ظلّامی ا ستخ این دو ظلم ا ستک یک ظلم اجهار بر گناه ا ست ،ظلم
دوم ،بر این گناه مورد اجهار عذاب کردن است.

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

ستتته بعد داریم در ناستتتخ و منستتتوفک یک ببعد افراطی استتتت که می گویند پنجاه تا یا
بیشتتتترک یک بعد تفریطی که می گویند یکی ،دوتاک یکی هم ببعد متوستتتع استتتتک حقّا
وقتی دقت کنیم می بینیم که چهار تا پنج تا ناستتخ و منستتوف در قرآن هستتت که بین
اند ،واضح است که فالن آیه ناسخ است و فالن آیه منسوف استک مثالًک آیه نساء در
ببعد حد زنا من سوف استک آیه حد زنا در آیه سوره نور نا سخ استک این واضح استک
نا سخش وا ضح ،من سوخش هم وا ضح ،مکی اش وا ضح ،مدنی اش وا ضحک بنابرین ما
میانه رو ه ستیمک وکذالک جعکناکم امة و سطاک نه زیاد ا ست ،و نه هیچی نی ست و نه
یکی استک این بحث را بعدا مفصل باید عرض کنیم.

[ سوال ،مگر سوره مائده آخرین سوره نهود که بر پیامهر نازل دخ پس باید آن نا سخ
با د]

در سوره مائده ن سخ دوم ا ستک چون دو ن سخ دهک یک ن سخ در سوره نور ا ست که
آیات حد زنا در نور ،و ببعد زنا و ببعد ازدواج ،ناسخ آیات حد زناست در نساءک وآیاتی
هم در مائده ناسخ بعضی استک بهینید آیاتی در سوره نور ،بعضًا ناسخ آیاتی است در
سوره نساءک و آیاتی در سوره مائده ،ناسخ است بعضًا ،ناسخ کلی نیست ،ناسخ بعضی
ا ستک چون ن سخ مراحلی داردک یا ن سخ عام ا ست ،یا ن سخ خا ا ست ،یا ن سخ مقید
است ،یا نسخ مطلق است ،یا نسخ مهاین کلی است ،یا نسخ مهاین جزئی استک نسخ
ها فرق دارد.

و در قرآن نسخ کلی یا نداریم یا باید بگردیم پیدا کنیم.
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[می گویند که در سوره مائده «النفس بالنفس» آخرین حکم ا ست بنابرین مرد را باید
به زن قصا

کرد]

جواب این استتتت که ستتتوره مائده« ،النفس بالنفس» را از تورات نقل کردهک آیا تورات
مقدم ا ست یا قرآنخ تورات مقدم ا ست دیگرک بنابرین سوره مائده مطلهی را از تورات
نقل کرده و مطلب توراتی را قرآن نستتتخ کرده استتتت در آیاتی دیگر« :األنثی باالنثی»
که ناسخ منقول توراتی سوره مائده است.

[این که قرآن قطعی الداللة است اما فهم ما فهم صد در صد نی ست ،علتش این است
که این تفاسیری که بر قرآن نو ته اند خیلی با هم اختالف دارد]

علّتش قصور و تقصیر ماستک یا قصور است یا تقصیر است یا قصور و تقصیر است،
واال ظنی نیستتت ،ما ظنی هستتتیم ،مثال فرض کنید که ،آفتاب رو تتن استتت ،و از همه
چیز رو تتن تر استتتک حاال کستی چشتتمهایش را بهندد یا چشتتمش را نیم باز کندک این
تق صیر کی ستخ تق صیر آفتاب استخ یا فرض کنید که ک سی می گفت کر تلخ استک
آیا کر تلخ است واقعًاخ مزاجش غلع استک بنابرین قصور و تقصیر در داللت قرآن و
مدلول یت قرآن هرگز نیستتتتت بلکه باالترین قل ّه داللی و مدلولی داردک و یک کمی ما
باید خودمان را از این قصور و تقصیر بیرون کنیم.

تتخص بالن باید که قصتتور و تقصتتیر را از بین بهردک افراط و تفریع و تحمیل و پیش
فرض و پس فرض و انتظار غیر مطلق ،همه اینها از بین برود ،مستتتتتقیم به قرآن نظر
کندک اگر معوج ،منحنی به قرآن نگاه کنیم عرض می ود که «و ننزل من القرآن ما هو
تتفاء و رحمة للمومنین و الیزید الظالمین اال خستتارا» ظالمین کیستتتخ ظالمین فقع
کافر استتتخ مستتلمانی که تحمیل به قرآن می کند ،ظالم استتتک مستتلمانی که قرآن را
ظنّی الداللة می داند ،و می گوید که این ظنی الدالله با قطعی الدالله ی حدیث باید
رفع بشتتتود این ظالم استتتتک ظالم زیاد داریمک مفستتتر ظالم ،مترجم ظالم ،مهین ظالم،
نسهت به قرآن زیاد داریمک عادل خیلی کم است باید گشت پیدا کرد.
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[سوال درباره جایگاه روایت و احادیث]

روایات و احادیث ،یک جایگاهش این استتت که ،احادیثی متواتر مهین احکامی استتت
که در نص یا ظاهر م ستقر قرآن ذکر ن شده ،بلکه رمزی ا ستک مهین این حروف رمزی
کیستخ محمد و محمدیین علیهم السالمک این یک ببعد.

ببعد دوم ،ا تتارات و لطائف و حقایق مربوط به همه مکلفین نیستتت ،بنابرین ،معصتتوم
باید تهیین کند.

ستته ،حتی اختالفات و تضتتادات و تناقضتتاتی که در دالالت صتتریحه ،یا ظاهر مستتتقر
قرآن استتتتت ،این را هم باید ائمه برطرف کنندک مثالً یازرارة لمکان الهاءک زراره توجه
نکرده بود که اینجا باء ،بای تهعیض استتتک «وامستتحوا برئوستتکم» ،در مقابل س تنّی ها
مانده بود ،عرض کرد به امام صادق علیه السالم که ما به چه دلیل می گوییم که مس
سر به بعض استخ فرمود که «یا زراره لمکان الهاء»ک لمکان الهاء را اگر زراره توجه می
کرد می فهمید ،ولی خوب گم تتده بود و تتاید که خودش را از دستتت داده بود در
مقابل افکار ستتتنی هاک بنابرین اگر زراره ،زراره مستتتتقیم الفهم بود« ،یا زراره لمکان
الهاء» نهود ،بنابرین ،احتیاج به ائمه علیهم السالم اینست که ،در جایی که حتی واضح
است و رو ن است ولی از نظر قصور یا تقصیر ،یا عدم تذکر و تفکر و تدبر ما مطلب
عکس می تتود ،امام معصتتوم باید که تهیین کندک کما اینکه قرآن خودش امام استتت،
ائمه و رسول که مأمومین این امامند باید که به هم کمک کنند تا تهیین بشود مطالهی
که بر خالف نص و ظاهر مستقر قرآن است.

[سوال درباره دلیل قرآنی «القرآن یفسره بعضه بعضا]»

عرض می تتتتود که آ یاتی از قرآن داریم که «وال یأتونک بمثل اال جئناک بالحق و
احسن تفسیرًا» پس قرآن احسن تفسیر است نسهت به غیر ،اما نسهت به خودش نیستخ
به طریق اولی ،اح سن تف سیر ا ست ن سهت به خودشک وانگهی ،اگر ما این آیات را هم
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ندا تتتیم چون قرآن کالً وحیانی استتت ،کل مطالب در یک آیه بیان نشتتده استتت که
مثالً« ،خلق السماوات و االرض فی ستتة ایام» ،ارض یک ارض است ،سماوات ،سماء
چند تاستتتتخ آیه دیگر بیان می کند که «ستتتهعًا طهاقا»ک چون همه مطالب در یک آیه
ذکر نمی ود ،آیاتی آیات دیگر را تهیین می کنند.
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