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مکاتب مختلف در برخورد با قرآن

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد و علی آله الطاهرین

 

 مکتب های سلبی و ایجابی در جهات چند، تصورًا در برابر قرآن چهار مکتب است:

 مکتب اتصال، انفصال، تفکیک و تحمیل.

مکتب ها هسااتند یا قاصاارند، یا مدصاارند و یا معاند. ا ر  و کسااانی که در یکی اا این
معاندند در تحمیل و در انفصاااال، البته در اتصاااال عنادی معنا ندارد. ا ر معاندند در 
مکتب تحمیل بر قرآن و انفصال اا قرآن، صراطشان، صراط مغصوبٌ علیهم است. ا ر 

صالً. این، چهار مکتب مدصرند صراط ضالّین است. و ا ر قاصرند که صراط ندارند ا
 که بعدًا عرض می کنیم.

و انساااان هایی که با قرآن بردورد می کنند به چند وجه بردورد دارند. اوکً کساااانی 
 می  ویند:

منِ مسلمان، منِ مکلّف، منِ آشنای با لغت عربی، نمی توانم در مطالعه قرآن، منهای »
دارد، پیش فرض هایی دارد،  من باشم. من، منهای من یعنی صفر. و این من، دواطری

هایش جدا  ردد. روی  ند بکلی اا پیش فرض  اا دودش و اا غیر دودش. و نمی توا
این اصاال، این من های ملتلف، با پیش فرض های  ونا ون، برداشاات های  ونا ون 
یًا دود قرآن هم  ثان اا قرآن دارند، این اوکً. حرف معترض را داریم ندل می کنیم، و 

ست. پس در این دو بُعد که  دالّ و بیان سبت به معانی اش نی کننده بطورِ مطلقِ بَیِّن، ن
این من ها با پیش فرض های  ونا ون، متناقص و ملتلف، با قرآنی بردورد می کنند 
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که دود قرآن هم بیانگرِ مسااتدیمِ صااریص و صااد در صااد  مداصاادش نیساات، روی این 
 «کار استاصل، نا زیر تضادها، تناقضها و تهافت ها در 

 : پاسخ

است، « بیانٌ للنّاس»اما قرآن. قرآن کتابی است که بر حسب تکرار آیات مددّساتش، که 
اساات، و ددا در قرآن اا ن ر بیان، و « نور»اساات، « هدیً»اساات، « تبیانًا لکلّ شاای »

تبیان و برهان، و منطق دلیل لف ی و معنوی، باکترین مراحل اعجاا را مدرر کرده. و 
ستلدام کند که این لغت، مراد  ددا را به مکلفان  آیا این ست که لغتی را ا ددا عاجز ا
 برساند؟

مردمان عادی چندان عاجز نیسااتند، آیا می شااود  فت، ددا عاجز اساات؟ که لغتی را 
انتلاب کند که این لغت هر ز کهنه نشود، همان طوری که ددا سرمدیت دارد، االیت 

یت تشریعیه وحیانی در باکترین ابعاد ربانیت هادی و ابدیت دارد، قرآن شریف که ابد
الهی اسااات، در این قرآن اا ن ر لفم، معنا، ترتیب و ترکیب بایساااتی دلودی دکلی و 
شان کم و ایاد  ست که لغات در اثر  ذشت امان معانی  ست ا شد. در شته با ربانی دا

بایساتی در این  می شاود، یا تضااد معانی پیدا می کنند، اما قرآن که کتاب بیان اسات
میان لغاتی را انتلاب کند، که این لغت دالد اساااات. هر قدر لغت معنایش کم و ایاد 
شااااود، اما لغت قرآن، مانند مرادات قرآنی، احکام قرآنی، علوم قرآنی، بایسااااتی دالد 
باشد. روی این اصل، حکم قرآن اا ن ر نشان  ظاهری، حکم دورشید است. دورشید 

ی نیساات این بینند انند که باید درساات به دورشااید توجه در دورشااید بودنش شااکل
کنند. ا ر کم توجهی شااود و کم رنخ دورشااید را ببینند، دورشااید را این بینش کم، 
شم  شید با این چ شم برهم نهند وتاریکی پیش بیاید، دور کم رنخ نمی کند. و ا ر چ

وق شااامس بلکه ف« و الدرآن یجری کجری الشااامس»بر هم نهادن تاریک نمی شاااود. 
اسااات. شااامس دلود ندارد، اما قرآن دلود دارد در مال  امان تکلیف براا و قیامت 

 الی غیر النهایة.

حاک، این اا ن ر قرآن، و اما قرائت قرآن، کساااای که قرآن را می دواند برای فهمش، 
البته این شااراید دارد. اا جمله شااراید اصاالی اولی اش، دانسااتن لغت عربی اساات، 

 عصوم قرآن.برمبنای لغت م

دوب، اما پیش فرض ها. پیش فرض ها چهار  ونه اساااات، انت ارات هم چند  ونه 
اساات.  اه پیش فرضِ معصااومِ مطلقِ وحیانی اساات، و این عبارتساات اا لغات قرآن، 
با لغت  قرآن، لغت   با قرآن، قرآن را بفهمیم.  ما  یدای قرآن، که  یات قرآن، معارف پ آ
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آن، معارف قرآن را بفهمیم. که آفتاب آمد دلیل آفتاب. قرآن را بفهمیم، با معارف قر
 این یک پیش فرض.

ی مطلق اساات. عدلِ مطلق و نه  پیش فرض دوم، پیش فرضِ عدالنی، یا علمی، یا حسااّ
مطلقِ عدل. علمِ مطلق و نه مطلقِ علم. حسِّ مطلق و نه مطلقِ حس. فرق بین این دو 

ومانه نیست. عدلِ مطلق، عدلی است این است که، اولی معصومانه است و دومی معص
که  ندارد، بل طایی  نه د کام هیچ  و دل در بردی اا اح ندارد، ع طایی  که هر ز د
همگانی اسااات. این یک دید. با دید  عدلِ مطلقِ همگانی، با دید  علمِ مطلقِ همگانی، 
هایِ  هاساااات. پیش فرض  گانی، این هم یکی اا پیش فرض  ید  حسِ مطلقِ هم با د

 دلِ مطلق، علمِ مطلق، حسِّ مطلق، این دو.دیدبانیِ ع

پیش فرض سااااوم، این اساااات که با عدلِ غیرمطلق، علمِ غیر مطلق، حسِّ غیرمطلق، 
ست و با  صوم ا ست. قرآن مع ضعف ا ست. این  ست نی شود. این در شی به قرآن ب نگر

 وسیله مطلق و معصومانه باید دیده شود.

م غلد، حسّ غلد، ا ر ابراا فهم چهارم، عدل یا علم یا حساااان غلد. عدل غلد، عل
قرآن  ردد، تحمیل می شااود. قرآن را در دکلت منصااوصااه اش، و در دککت  ظاهره 
عاد،  عدی اا اب نه تحمیل. تحمیل بر قرآن، در هر بُ باید تحمّل کرد و  مسااااتدره اش، 
ست که اا ن ر  سه مکتب تحمیل ا سی، هر  تحمیلِ عدالنی، تحمیلِ علمی، تحمیلِ ح

 ل قبول نیست.قرآن قاب

حاک، ما در این مکاتب، مکاتب چهار  انه، کدام را انتلاب کنیم، و پیش فرض ها را، 
ست.  سیله تفهم قرآن باید قرار بدهیم و کدام را باید حذف کنیم؟ دو بح  ا کدام را و

 انه اتصاااال، انفصاااال، تفکیک، تحمیل، مکتب اتصاااال،  4بح  اول در مکتب های 
«  وعتصااموا بحبل اهلل جمیعًا»اساات که باید تبعیت شااود.  مکتبِ معصااومانه واحدی

عد برونی انسااااان که  یعنی قرآن با قرآن، قرآن به قرآن، قرآن دلیل بر قرآن. این در بُ
قرآن برون اسااات اا انساااان. و در بُعد درونی با پیش فرضِ عدلِ مطلق، علمِ مطلق و 

های مطلقِ بُرونی،  حسِ مطلق. پس با پیش فرض های مطلق درونی و با پیش فرض
 نگرش به قرآن، نگرش در مکتبِ اتصال است و این مکتب معصوم است. این بُعد اول.

بُعد دوم مکتب تفکیک. تفکیک دارای دو جهت اساااات.  اه تفکیک می کنیم مطالب 
قرآنی را اا غیر قرآنی، مطالب قرآنی را می پذیریم و غیر قرآنی که مضاااااد اساااات با 

نمی کند، نه کالً نه جز ً، رفع می کنیم. این تفکیک دوبی  قرآن، و قرآن تصاااادیدش
اسااات.  اهی نلیر،  اهی این،  اه آن. ما تفکیک می کنیم ن رات و مطالب و مدالیل 
قرآنی را، اا مطالب غیر قرآنی که احیانًا دَلد شااده اساات با قرآن،  اه آن، را  اه این 
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فکیک بین حق و باطل، حدش را. تفکیک در این مرحله درساات نیساات. برای اینکه ت
این است که حق را بپذیریم، و باطل را رد کنیم، ولکن ا ر بناست  اه حق را بپذیریم، 
 اه باطل را، این تفکیک، تفکیک ظالمانه اساات. درساات اساات که این تفکیک مرحله 
ی کمتری اا انحراف نسبت به مکتب انفصال و مکتب تحمیل دارد، اما این سه مکتب 

شابه یکد ست. اما م صال ا ست، مکتب ات صد در صد در  صحیصِ  یگرند. مکتبِ واحد  
مکتب انفصااااال، مکتب تحمیل و مکتب تفکیک. مکتب تفکیک عرض کردم دو بُعدی 
ست، و  شده ا ست به قرآن داده  ست. این مطالبی که نب ست. یک بُعدش قابل قبول ا ا

سااات قبول، و آنفه قرآن را تفسااایر کرده اسااات باید تفکیک کنیم. آنفه موافق قرآن ا
ملالف اساات رد. این تفکیک درساات اساات. و امّا تفکیک کنیم،  اه قرآنی را بپذریم، 

که می شااااود  نابرین « نؤم نُ ببعض ونکفر ببعض» اه غیر قرآنی را،  یک. ب این تفک
ست. ما موقعی  تفکیک اول درست، و تفکیک دوم، نادرست. و تفکیک اول کبدٌّ منه ا

نزدیک می شااااویم که تفکیک کنیم. حق را اا باطل، در به مکتب اتصااااال، درساااات 
مدالیل منسوب به قرآن، تمیز دهیم، و حق را قبول، و باطل را کقبول. دروس حواوی 
را بلوانیم، و حال آنکه تفکیک کنیم. آنفه موافق قرآن اساااات قبول و آنفه ملالف 

ست کقبول. مطالب دیگرن را بلوانیم و بدانیم که حق و باطلش مل ست، ولی ا لوط ا
تفکیک کنیم. آنفه موافق وحی قرآن اسااات قبول و آنفه ملالف اسااات کقبول. این 

 مکتب تفکیک.

اما مکتب انفصاااال و تحمیل. مکتب انفصاااال، مکتب نوعی حواه هاسااات که کالً اا 
قرآن انفصااال دارد. کاری به قرآن ندارند. مکتب تحمیل این اساات که مطالب دود را 

غیر مطلق اساات، یا ن ر دودی اساات، یا ن ر غیر دودی اساات، یا که یا غلد اساات، یا 
اقوال علماست، یا روایت است، غیر مطلق است، که یا غلد است، و یا غیر مطلق، این 
را تحمیل کنیم بر قرآن. سااؤال: آیا مکتب تحمیل  مراه تر اساات، یا مکتب انفصااال؟ 

شرک؟ دیال می کنید الحاد ست یا  ست ماالً، چون انکار  ماال: آیا الحاد بدتر ا بدتر ا
اصاال دداساات. ولکن، ما عرض می کنیم که شاارک بدتر اساات. چون ا ر کساای منکر 
وجود ددا باشد، غلد کرده. ولکن ا ر کسی ددا را قبول دارد، و به جای ددا  او را 
می پرسااتد، این اهانت اساات. آیا اهانت به ددا در بُعد الحاد بیشااتر اساات، یا در بُعد 

شراک؟ فال ست، دمینی ا ست، بروجردی ا ست، بزرگ ا ست، عالمه ا ن کس که عالم ا
است، این را انکار کند؛ این  ناه است. و لکن ا ر آقای بروجردی، آقای دمینی، قبول 
و لکن اا شااااا ردان  اماله دوانشااااان ما تبعیت می کنیم و آنها را کنار بگذاریم، این 

ست شتر ا ست یا نه؟ این اهانت بی شتر ا ست اا اهانت بی شتر ا شراک بی . اهانت مکتب ا
 اهانت مکتب الحاد.
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همفنین بین دو مکتب انفصاااال و مکتب تحمیل. مکتب انفصاااال، انفصاااال اا قرآن 
اساااات. کاری به قرآن ندارد اصااااال. نه رد می کند نه اثبات می کند، می رود ساااارا  

بی. کارِ دودش. ضاالّ اسات. ولکن مکتب تحمیل کار دارد، کار دارد با قرآن؛ کار سال
سلبیِ مطلق. دست  رد به سینه قرآن ادن. تحمیل کردن بر قرآن. یا تحمیل قاصرانه یا 
مدصرانه یا عناد. چه قاصرانه باشد، چه مدصرانه باشد، چه عناد باشد، مکتب تحمیل 
بر قرآن هر سااه فی ضااالل اساات. منتها، مکتب عناد مغضااوبٌ علیهم اساات. مکتب 

رانه ضااالّین اساات. مکتب  قاصاارانه که صاافر اساات. و مت ساافانه مفسااران قرآن، مدصااّ
 عدالنی اش، علمی اش، روایی اش، اقوالی اش، نوعًا مکتب شان، مکتب تحمیل است.

نمونه هایی عرض می کنم. تحمیل این اساااات که یا چیزی را که آیه دکلت ندارد بر 
، تحمیل آیه تحمیل کردن، این دفیفش است. یا چیزی که آیه مضادّ آن را می رساند

ست. حاک می  وییم « حُرِّمَ ذلک علی المؤمنین»مضاد بر مضاد. لفم  ضد اُح لَّ ا این 
یعنی مکروه اسااات، مرجوس اسااات. این تحمیل، دو تحمیل اسااات. این دو « حُرِّمَ»که 

ست، تحمیل بر قرآن چیزی که قرآن را نه نفی می  سیر برأی ا ست. یا تف سیر برأی ا تف
یل است.  اه تحمیل بدتر است، تحمیل بر قرآن چیزی که نفی کند، نه اثبات. این تحم

می کند. آنفه را بر قرآن حمل می شود، این مَحمولٌ علیه مُضادّ است. مناقض است. 
 منافی است. این دو مکتب تحمیل.

دو مکتب تحمیل، یا در بُعد قصور، کسی که نمی داند و این کار را می کند. غلد می 
ر اساات، کساای که مدصاار اساات، این راه را عالمانه ک. می رود. کند. یا در بعُد تدصاای

عناد ندارد، ولی عالمانه ک. می رود. مدصاار اساات. یا مکتب عناد. مکتب عناد که می 
داند که مراد ددا قطعًا این است، برای عناد با وحیِ قرآنی، درست مضادّ آن را عمل 

انفصااال در هر سااه بُعدش  می کند. بنابرین مکتب تحمیل در هر سااه بُعدش اا مکتب
 بعیدتر اا حق است، و مکتب مغضوبٌ علیهم است.

حاک، مکتب صاااحیص ما، مکتب اتصاااالِ تنگاتنخ اسااات با قرآن، با در ن ر  رفتن دو 
پیش فرضِ درونی و برونی. عرض کردیم، پیش فرض درونی، عدلِ مطلق، علمِ مطلق، 

و ابزار درونی، پیش فرض های  حسِّ مطلق. که هر سااه معصااومانه اند و دطا ندارند.
درونی، لغت  قرآن، جمالت  قرآن، اصااااطالحات قرآن، فصاااااحت قرآن، بالغت قرآن، 
ترتیب قرآن، ترکیب قرآن، دطوط قرآن، نداط قرآن، اعراب قرآن. قرآن را با قرآن معنا 

 کردن اا دید اه  عدالنیِ مطلق، علمیِ مطلق، حسی مطلق.

فساااران بزرگ هم، نادودا اه، قاصااارانه، یا دودا اه، اما مالح ه می کنیم که حتی م
یا ،  ند. نمونه هایی عرض می کنیم. ماالً در آیه سااااوره انب تحمیالتی بر قرآن کرده ا
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«.  أوَلَم یر الذین كفروا أنَّ السااماوات و اکرض كانتا رتدًا فَفَتدناهما»تفساایر طنطاوی، 
ل اینکه می دواهد کمک چند تحمیل به دیال کمک کردن علمی به قرآن. به دیا

ست، چند  ست، ن ر مترقیانه جدیدی داده ا شف  عطیمی کرده ا علمی به قرآن بکند، ک
، ماضاای اساات یا نه؟ «لَم یَرَ»، «أوَلَم یر»تحمیل لف ی و معنوی به این آیه کرده اساات. 

کل کفار اسااات، می  وید نلیر، « الذین کفروا»مضاااارش اش کرده. می  وید اوک یرو. 
سماوات، « أنّ السماوات»ت و کپالس و بوفون آلمانی است. این تحمیل دوم. این کان

سوم.  شید. این تحمیل  سماوات یعنی دور ست، می  وید  سمان ا کانتا »تمام هفت آ
 غیر اا فتدنا اکرض من الشمس است.« فتدناهما»، «رتدًا ففتدناهما

، دلیل «انشااق الدمر»که  ، غیر إشااتق الدمر اساات. مردوا می  وید«إنشااقَّ الدمر»ماالً 
است إشتَقَّ نیست. انشداق یک فرعی دارد « إنَشقَّ»است بر اشتداق قمر اا شمس. بابا 

یک اصاالی. چیزی اا چیزی جدا شاادن اساات. بره ای اا  وساافندی به طور کلی. این 
شقَّ الدمر» ست. یعنی « إن شتق اا چیزی ا شتق الدمر بود، فرعی م ست؟ ا ر ا شتق ا یا ا

، دود قمر «انشااقّ الدمر»ود به دیال مردوا اا شاامس جدا شااده بود. ولیکن قمر فرش ب
 اا میان جدا شد.

اساااات، « لم یر»اوکً «. أوَلَم یر الذین كفروا أنَّ السااااماوات و اکرض كانتا رتدًا»حاک، 
است. کانت و کپالس و بوفون « الذین کفروا»ماضی است. منتها ماضی مستمر است. 

س و بوفون آلمانی می  ویند که امین متولد اا دورشااید اساات. نیساات. کانت و کپال
ست، و حال اینکه این، هم به نص قرآن  تولد امین اا دورشید به ن ر این چند عالم ا

کانتا »مردود است، هم به نص ن ریه جدید بعضی اا عالمان مردود است. حاک، دوب 
ود، ارض ارض نبود. پیوند ، سااماوات و ارض پیوند بودند، سااماوات سااماوات نب«رتدًا

هو الذی دلق السماوات »بودند. یعنی ماده نلستین. چنانکه در آیه هفتم سوره هود. 
با تحدیق و کنار هم  ذاشتن آیات می «. و اکرض فی ستة ایام و کان عرشه علی الما 

 ماده اولیه اساات. آن وقت این ماده اولیه منفجر« ما »فهمیم که ماده اولیه اینجا لفم 
سمان ها، چنانکه در  سماوات و آ شی هم ددان  شی امین و امین ها، و بل شد، بل

 سوره فصلت تفصیل داده شده.

رتق، بر «. أوَلَم یر الذین كفروا أنَّ السااااماوات و اکرض كانتا رتدًا»حاک، برمیگردیم، 
چند، رتق اول یعنی ماده اولیه یکسااان. این مادّه اولیه یکسااان، دوسااان شااد، بلشاای 

ین و امین ها. و بلشاای آساامان و آساامان ها. رتق دوم، آساامان باران نمی بارید، ام
باران بارید. امین نبات نداشااات، نبات داد. این رتق دوم. رتق ها و فتق هایی تکمیالً 

ست،  شت یکدیگر، این رتدًا که جنس ا وجعلنا من الما  كل »، «کانتا رتدًا ففتدناهما»پ
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آساااامان به انزال باران، و رتق امین به اینکه نباتات رَتقِ دوم، که رتق «. شاااای  حی
حیات پیدا کردن.د نباتات انبات شاااادند اا امین. حال ببینید تفاوت ره اا کجا تا به 

 کجاست!

آقای طنطاوی مفسر متجدد مُستَفرَنخ دیلی چنین و چنان، آمده است چهار تحمیل، 
ه است. یا مدصرانه است یا و این تحمیل احمدانه است. نمی دواهیم بگوییم معاندان

قاصاارانه اساات. عالم که قاصاار نیساات، پس تحمیل آقای طنطاوی تحمیل مدصاارانه 
 است.

قل  إنّكم لتكفرون بالذی دلق اکرض فی یومین »سوره فصلت: 12تا  9یا ماالًدر آیات 
و تجعلون له اندادًا ذلك رب العالمین، و جعل فیها رواساای من فوقها، و بارف فیها، و 

ر فیها اقواتها فی اربعة ایام سوا ً للسائلین، ثم استوی الی السما  و هی ددان فدال قد
لها و لالرض ائتیا طوعًا او كرهًا قالتا اتینا طائعین، فدضاهن سبع سموات فی یومین و 

دراین آیات دوب، اا جمله شیخ طوسی در تبیان، ایشان « اوحی فی كل سما  امرها
ن سؤال که، مگر آیاتی در قرآن نداریم که آسمان و امین را می  وید چه؟ در پاسخِ ای
پس این آیه چرا « دلق الساااماوات واکرض فی ساااتة ایام»ددا در شاااش روا آفرید؟ 

این دو روا بعد « قل  إنّكم لتكفرون بالذی دلق اکرض فی یومین» اینگونه فرموده: 
من فوقها، و بارف فیها،  و تجعلون له اندادًا ذلك رب العالمین، و جعل فیها رواسااای»

چند تا شااد؟ شااش تا. دوتای دیگر « و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سااوا ً للسااائلین
ثم اسااتوی الی السااما  و هی ددان فدال لها و لالرض ائتیا طوعًا او كرهًا »چیساات؟ 

سموات فی یومین سبع  ضاهن  شت تا. چکار باید کرد؟ «. قالتا اتینا طائعین، فد شد ه
سی فکر کرده یک مدداری و  فته دوب این شیخ ط فی تتمة »یعنی « فی اربعة ایام»و

تتمه را اضااافه کرده، تحمیل کرده اساات بر قرآن که، دو یوم ارض، چهار «. اربعة ایام
یوم، این چهار یوم، مستدل نیست. چهار یوم برای این سه کار نیست، بلکه این چهار 

قاال  إنّكم »یومش دلق بدیااه. تکرار  یوم، دو یومش برای دلق ارض اسااااات، و دو
لتكفرون بالذی دلق اکرض فی یومین و تجعلون له اندادًا ذلك رب العالمین، و جعل 

می  وید اربعة « فیها رواساای من فوقها، و بارف فیها، و قدر فیها اقواتها فی اربعة ایام
مین ارض ایام مال این سه تا نیست، بلکه هم مال سه تاست، هم دلق ارض. یعنی یو

هم در این چهار روا اساات. تدادل. یومینِ ارض مسااتدل نیساات، بلکه یومینِ ارض، 
آغاا ر أربعة ایام است. مرحله آغااین این دلدت چهار یومی که دلدت امین است و 
نبات اساات و چه هساات و چه هساات، مرحله آغااینش دو یوم اساات. مرحله انجامش 

نی فی تتمة أربعه ایام. این شد چهار. دو روا یع« فی أربعة ایام»هم دو روا است. پس 
 هم بعد، این شش روا. این تحمیل است.
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این تتمه را اا کجا آوردی شاااما؟ این اوکً، ثانیًا آیا آیات شاااش  انه دلق آسااامان و 
«.  دلق الساااماوات واکرض فی ساااتة ایام»امین دلق اسااات یا تکمیل اسااات؟ بله؟ 
هفت بودنش، و ارض هم در ابعادش، در ابعاد  سااماوات در بُعد سااما  بودنش، در بُعد

دلدت اصلی اش. دلدت اصلی ارض، دلدت اصلی ددان، دلدت اصلی هفت سما ، 
ست. بنابرین این چهار روا  شش روا ا صلی در  ستار ان، این دلدت ا صلی  دلدت ا

و جعل فیها رواساای من فوقها، و بارف فیها، و قدر »اصااالً جز  دلدت اصاالی نیساات. 
اصاااالً دلدت نیسااات. این « فی اربعة ایام»، این ساااه بُعد «اتها فی اربعة ایامفیها اقو

تکامل امینی اساااات. دلق جرم امین، در دو امان. و تکمیل امین در « أربعة ایام»
چهار امان. این چهار امان جز  دلق نیسااات که. بنابرین تا اینجا دوتاسااات. چهار تا 

 ده، دوتایش هم ذکر نشده است.دیگه طلبکاریم ها، که دوتایش بعدًا ذکر ش

و جعل فیها رواساای من فوقها، و بارف فیها، و قدر فیها اقواتها »حاک تکرار می کنیم. 
، این مال ارض. پس ارض شاش بُعدی اسات. دو بُعدش «فی اربعة ایام ساوا ً للساائلین

دلدت ارض اساااات. چهار بُعدش تکمیل. پس اا شااااش یوم دلدت، فدد دو یوم ذکر 
، ددان یعنی  اا، این انفجار «ثم اسااااتوی الی السااااما  و هی ددان»، شااااده، دوب

ستین در ماده اولیه، مدداری پایین و مدداری باک. مدداری پایین ارض، جرم ارض.  نل
و یک ارض نه أرضااین. که بعد بح  می کنیم. أرضااین و بعد سااما . سااما  یعنی کل 

وهی »ین دلفت چی بود؟ فضای آسمانی. منتها کل فضای آسمانی در انفجار نلست
، بنابرین بلشاای  اا، بلشاای امین. «الددان المسااتصااحب مع اللهیب» اا. « ددان

بلشِ امین در بُعد اصاالیش و در بُعد تکاملش قبل اا کل آساامان هاساات. بر دالف 
آنفه می  ویند و اا همدیگر ندل می کنند، امین اا فراندان دورشاااید نیسااات، بلکه 

ما و حداکار، کلّ امین های هفت  انه، این امین ها و یا امین و حداقل این امین 
ثم استوی الی السما  و هی »امین، اولین آفریده جهانی رب العالمین اند، بعدًا ددان. 

«  و لالرض ائتیا طوعًا او كرهًا قالتا اتینا طائعین»، قول تکوینی اساات «ددان، فدال لها
ه اساااات که امین و  اا. اتیان دوم این  اا اتیان تکوینی. اتیان اول، انفجار ماده اولی

بع کردن در یوم. دو «فدضاااهن ساابع سااموات فی یومین»آساامانی را حبس کردن.  ، سااَ
ست. دو یوم دیگر مانده.  سماوات ا سبع کردن  ست، اا دلدت. دو یوم  و »یوم، ارض ا

بعد اا اینکه هفت آسااامان شاااد، نلساااتین آسااامان «. ایّنا الساااما  الدنیا بمصاااابیص
پس دلقِ انجُم سااماوی، مرحله سااوم اساات. «. مصااابیص»کترین آساامان به امین، نزدی

مرحله اول دلق امین و تکاملش. مرحله دوم دلق هفت آساااامان. مرحله سااااوم در 
 آسمان اول انجم را آفریدن.
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ببین تفاوت ره اا کجاست تا بکجا. در بُعد تکوینی، در بُعد تشریعی، در بُعد فدهی، در 
عد علمی، در ب عد عدالنی، در کلّ این ابعاد، بی عدلی و بی علمی بُ ی، در بُ عد حسااااّ

شده است، یعنی معصومانه نگرش نشده است. بنابرین یا قرآن را اا دیگران که آ اهند 
بپرس، یا تحمیل بر قرآن نکن. مکتب تحمیل بدترین مکتب هاست. ملصوصًا تحمیل 

سال ست. تحمیل علمای ا سالم نی ست، عنادی، که مال علمای ا م یا تحمیل تدصیری ا
یا تحمیل قصااوری اساات برای غیر عالم. کساای که عالم نیساات با شاانیده هایش، با 
فهمیده های قاصرانه اش، علمِ قاصرش، عدلِ قاصرش، حسّ قاصرش، این تحمیل می 
کند. این تحمیل حداقل تحمیل اسااات. تحمیل بزر تر که مربوط اسااات به ما شااارش 

، تحمیلِ حتی لغت. تحمیل لغوی. ماالً یکی کتاب تفساااایر مداران قرآنی و غیر قرآنی
نوشااته الدرآن والعدل. یعنی تنها با عدل. تو که تنها با عدل قرآنی را تفساایر می کنی، 
یا تحمّل؟ ا ر تحمّل عدالنیت  وحیانیت قرآن  یا تحمیل می کنی،  چکار می کنی؟ آ

ده. یعنی عدل را بوساایله عدل مطلق می کنی، درساات اساات. ولکن بساایار تحمیل شاا
ر قرآن،  ترجیص داده اساات بر نصّ آیه و بر ظاهر مسااتدرّ آیه. در حدیدت عدل را مفسااّ

 ک نّه قرآن مادون عدل است و عدل مافوق قرآن است.

بنابرین تفسیر عدالنی، تفسیر روایی، تفسیر علمی، تفسیر علمانی، تفسیر حّسی، تمام 
الدرآن بالدرآن، اا درون قرآن، و اا درون  اساات، فدد تفساایر« هبا ًا مناورًا»تفساایرها 

انساااان. درون قرآن معلوم، درون انساااان با عدلِ مطلق، و علمِ مطلق، و حسِّ مطلق. 
سان. هم  ست هم آ شکل ا شیم. البته کار هم م ساس ما می توانیم موفق با روی این ا

نیم بسیار مشکل است، هم بسیار آسان. بسیار مشکل است که ما دودمان را رها نک
ها اا انت ارات غلد، پیش فرض های غلد، انت ارات غیر مطلق، پیش  اا پیش فرض 
ند و  با همه ب که من منم، من  های غیر مطلق، دود را رها نکنیم. همان طور  فرض 
بیل، با همه کوله بارهای غلد  دود و دیگران، جهلِ دود و دیگران، روایت درساات و 

ت و نادرست، با این کوله بارهای سنگین نادرست، علم درست و نادرست، عدل درس
اا حق و باطل، و یا اا باطل، برویم سرا  قرآن. این غلد است. این کار مشکلی است. 
شی کند قرآن به او،  شود، نور پا سان قرآنی  ست، برای اینکه ا ر ان سانی ا ولکن کار آ

سی که  سی که می دواهد برود حمام. ک می دواهد باید که این بند و بارها را مال ک
برود حمام، لباس ها را در بیاورد یا با لباس برود حمام؟ حتی لباس ها را هم باید در 
آورد. حمام رفتن برای تمییز کردن بدن اساااات. انسااااان لباس هایی که اینت بلش 
اوست، مطلق است، اا برای تعمق اعماق قرآن با آن لباسها می رود، چون آب نیست. 

ن لیس المناقشاة فی الماال عند المحصالین. بنابرین باید ا ر آب باشاد بلی. ماال چو
ست،  ضاد ا ست، اا آنفه م ست، اا آن چه مانع تفهم ا شد، اا آنفه حجاب ا که للت 
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ست. ماالً می  وییم که ما تجمیل می کنیم  ست، و اا آنفه تجمیل ا اا آنفه تحمیل ا
ترین جمال قرآن را. قرآن دودش جمیل اساااات، تجمیل یعنی چه؟ قرآن جمالش باک

هاساات. هم تحمیل غلد اساات، هم تجمیل غلد اساات. بلکه تحمّل مطالب قرآنی، با 
 ابزارهای درونی مطلق، و ابزارهای برونی مطلق.

مطلب دیگر که باید تذکر داده شااود، بعضاای دیال کردند، البته اعتراض به قرآن ایاد 
اند، ملصوصًا مسیحیان،  است، ما اا اینترنت باید که کلّ اعتراضاتی که به قرآن کرده

بعد اا جریان انفجار آن قصااارها، و ایاد هم مشااااهده کرده ام، ایاد اعتراض به قرآن 
دارند. اعتراض قرآنی که می کنند، جواب بدهیم کالً. حواه ها باید جواب بدهند. ا ر 
شند،  شته با شته باشند در مددمه واجب، و کُر و حیض و نفاس، ا ر وقت دا فرصت دا

دهند. وانگهی تمام سااااؤاکتی که اا مکلفان در کل جهان، راجع به قرآن می جواب ب
شااااود باید مهیّا به جواب باشاااایم. ا ر حواه ها مهیّا نباشااااد، حوا مهیّاساااات؟! چاه 
مهیّاساات؟! ما مسااتولیت بساایار بزر ی داریم که به این مسااتولیت بساایار بزرگ اصااالً 

داریم، وقت نداریم. یا وقت نداریم یا عمل نکرده ایم. ا ر اا ما سااااؤال کنند، جواب ن
 جواب نداریم.

اا جمله مسااائلی که می  ویند این اساات که قرآن ساانبلیک اساات. قصااه های قرآن 
سنبلیک است یعنی واقعیت ندارد. یعنی چه؟ ا ر قصه ای را شلص عاقلی ندل کند و 

ست، باید چه کر ست، و نگوید ماال ا ست، و نگوید ادتالق ا سنبلیک ا د؟ باید نگوید 
 فت واقعیت ندارد؟ حاک. ددا که دالق عدل ها و علم ها و فکرهای حدیدت هاست، 
سی را ندل می کند، ذکر می کند، این بهترین وقایعِ  صه عی سی، ق صه مو صه آدم، ق ق
تاریخِ وحیانی را و تاریخ غیر وحیانی را ندل می کند، این ساانبلیک اساات؟ یعنی چه؟ 

وانگهی قرآن نه تنها در تبیین احکام صاااراحت لفم  ا ر تو نفهمی سااانبلیک نیسااات. 
وجوب و کتابت و این حرفها را دارد، نلیر. قصّه های قرآن، اوکً حکایت نیست قصه، 
ست که ددالت  سندیده ممتاا ا صه یعنی برش، برش های تاریلی قرآن، برش های پ ق

ق و اعمال، دارد در هدایت علوم، هدایت افکار، هدایت قلوب و عداید، هدایت ادال
قصاااه های قرآن حکم اسااات. پندهای قرآن حکم اسااات. حکم عدالنی، حکم علمی، 

 حکم تکلیفی، تمام قرآن کتاب حکم است.

آن شلصی که ااش ندل کردند که شصت جلد تفسیر هم نوشته، که قرآن نود درصد 
احکام را ندارد، صد درصدی بی عدل است این آدم. می  وید قرآن نود درصد احکام 

ندارد! بابا تو چشاام داری یا کوری؟ تو که تفساایر نوشااتی دودت نمی فهمی چی  را
صد احکام را دارد. کلیات و جزئیات و  صد احکام؟ قرآن نود و نه در شتی؟ نود در  نو
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یدا کرد که قرآن حکمی اا  به احمت پ ید  شاااات و کم،  با تکرارات را دارد. دیلی 
ر بُعد شااالصااای. بنابرین، اا کل قرآن، احکام را، نه در بُعد قانون داشاااته باشاااد نه د

تکرارهای قرآن، مطالب وحید قرآن، قصااااه های قرآن. ماالً فرض کنید که قرآن اا 
شااااریعت تورات مطلبی را ندل می کند و بعد نفی نمی کند، باید چه کار کرد؟ دوب 

 این باقی است دیگر.

شیه بزند بعضی  شیه بزند، بعضی را حا سی به عروة الوثدی حا را نزند، آنفه را ا ر ک
شیه نزده یعنی چه؟ یعنی همان که هست  ست، آن چه را حا ست قبول ا شیه اده ا حا
ست هم  سنده متن ا ّشی )یعنی هم نوی ست هم مح ست. حاک ددا هم ماتن ا ست ا در
حاشیه اننده است(. ماتن وحی است نسبت به کل کتاب های وحی و محّشی. حاک، 

و ندض نکرده، دوب جمع « تجمعوا بین األدتیین و أن»ا ر ددا در قرآن می فرماید 
که برای « یعملون له ما یشاااا  من محاریب و تماثیل»بین ادتین کالً حرام اسااات. یا 

سانی را درست می کردند. چون تماال حد  سلیمان جنّیان، تماال ها، مجمسه های ان
، بعد اعالی اظهرش مجسمه انسان است، بعد حیوان است، بعد دردت است، بعد کوه

دره اسااات. آن وقت این تماثیل را جعل کرده اند که واهلل ما هی تماثیل انساااان. ا ر 
انسااان نیساات پس تماال می دواهد چکار کند؟ تماال در لغت عربی مجساامه انسااان 
اساااات، بعد حیوان و بعد چیزهای دیگر. حاک این حکم را قرآن ندل می کند که اا 

«.  یعلمون له ما یشا  من محاریب و تماثیل»موارد پسندیده حضرت سلیمان است که 
قرآن نساااخ هم نکرده اسااات. قرآن که نساااخ نکرده، آیا روایت می تواند نساااخ کند؟ 
روایات ایادی که می  وید مجساامه انسااان ساااای حرام اساات، کی قبول کرد؟ هر ز. 

 قبول کردنش حرام است، برای اینکه روایت قرآن را ندض نمی کند.

س ست. در قرآن که می  وید  شریعت تورات ا سلیمان،  شریعت  لیمان چنین می کرد، 
ست. برای  ست، بله برای عبادت حرام ا سان حالل ا ساای ان شریعت تورات مجسمه 
عبادت هر چیزی حرام اساااات. هر چیزی غیر ددا را عبادت کنند حرام اساااات. ولکن 

شااد، چی مجساامه انسااان ساااای، اا برای اینکه یاد ار باشااد، عالمّه حلی یاد ار با
ست. پس روایت که می  وید که، این حرام  شد، این رجحان دارد، مستحب ا یاد ار با
ساا را  سان  ست. می  وید که ددا مجسه ان ست، اوکً و ثانیًا و ثالاًا، بح  مفصل ا ا
روا قیامت احضااار می کند، می  وید که در این مجساامه روس بدم. چون نمی تواند، 

سااانی فدد این مطلب را دارد؟ مجساامه حیوان چه؟ عذاب می کند. دوب آیا روس ان
سااد، این که اشکال ندارد؟ آیا روس نمی دواهد؟ آیا روس  ا ر کسی مجسمه اک  را ب
مجمساااه انساااان با دداسااات، روس جسااام اک  با مردم اسااات؟ یا روس نباتی. آیا ا ر 
 مجساامه دردت درساات کرد، این هم حاضاارش کنند، تو تشاابه کردی با ددا بنابرین
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روس نباتی. به قدری این حرف مزدرف اساااات، به قدری حرف غیر معدول اساااات که 
 اصالً قابل تصور نیست.

صل بح   سش مف سه در در سه جل شان دو  شتیم، ای ما بحای که با آقای منت ری دا
ست و در  ساای کار دوبی ا سان  کرد و همین حرف را قبول کرد که اصالً مجمسه ان

یار دیده ایم که بر قرآن تحمیل شااده اساات، این هر صااورت، وقس علی ذالک ما بساا
 تدبیص است و نه تجمیل. تحمیل بر قرآن است، و قرآن باید تحمل بشود.

 والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 ]آنهایی که این دید اه را دارند طالبان اند، مجسمه بودا را...[

برای نپرسااتیدن که  مجساامه بودا، که برای پرسااتش  روهی بلواهند حرام اساات، ولی
 اشکال ندارد که

 ]اکن مس له این است که بح  پرستش نیست اکن آثار باستانی شده است[

شکال دارد؟  شد چه ا شکالی ندارد. آثاری که برای پرستش نبا شکال دارد، هیچ ا چه ا
 برای پرسش باشد. این چیه آن چیه؟

 همان پرستش است؟[]آیا می توان  فت روایاتی که  فته حرام است ناظر بر 

بله این یک توجیه اساات. ولکن ا ر من ور پرسااتش اساات، پس این طرفش چیساات که 
حاضرش می کنند، می  ویند روس در آن بدم. این پرستش است؟ پس یک بُعدش قبول 
اساات و یک بُعدش کقبول. آن بُعدی که اسااتدکل می کند و اسااتدکلش علیل اساات، 

سااتدکل می کند که قریب العهد به بت پرسااتی بوده قابل قبول نیساات. آن بُعدی که ا
اند، مجسمه انسان برای بت پرستی حرام است. برای احترام طوری نیست که. مجسمه 
شاایخ انصاااری را درساات کنند و ایارت کنند، طوری اساات؟ مجساامه حضاارت عبد 

 الع یم را درست کنند اشکال دارد؟

ر مکه که بودم یک آدمی بود که اا ... مگر در نیمه کاره نمی شااااود روس دمید؟ من د
شااکم به باک داشاات، بدیه اش نبود و انده هم بود. این ندص در عدل اساات که دیال 
می کند ا ر پا نداشااته باشااد، روس در آن نمی شااود دمید. ندصااان در عدل و شااعور 

 است...

 


