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قطعی الداللة بودن قران

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

ممکن است مدعیانِ ظنّیتِ داللتِ قرآن ،در استداللت قرآنی ما بر قطعّیتِ داللتیِ قرآن،
اینگونه اعتراض کنند و بگویند شممممما به کتابی اسممممتدال میکنید [و میگویید] که
«قرآن ظنّی نیسممممت» ،که ما همان کتاب را ظنّی میدانیم .با ظنّی میخواه ید اثبات
کنید که این قرآن ظنّی نیست!؟
ما چند جواب داریم ،اوالً با اسمممتدالال ی غیر قرآنی ،ثبیت کردیم که قرآن نمیشمممود
ظنّی باشمد .بلکه روشمن بیان رین و فصمیح رین و بلیغ رین عبارات و آیات اسمت .که
حتی بر سایر وحیهای ربّانی هم در داللت قدم دارد.
ثانیًا ،این که شما میگویید قرآن ظنّی الداللة است ،هرگز دلیلی بر این مطلب ندارید؛
جز علیل! ما ادلّهای را از شممما نقل کردیم و ادلّهای را هم که امکان دارد ،به وسممیله
آنها استدال شود ،نقل کردیم و نقض کردیم.
ثالثًا ،این ادعای شما که ظاهرًا نخ ستین گویندهاش صاحبِ معالم ا ست ،ا صالً دلیلی
هم بر این ادّعا نیاورده است.
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بنابرین این ادّعایِ ظنّیتِ قرآن ،یا بِالدلیل اسمممت؛ یا با دلیلِ علیل اسمممت .بالدلیل که
بالدلیل اسمممت ،و دعوای بالدلیل هرگز قبو نیسمممت .ادلّهای هم که احیانًا به آن ادلّه
استدال کردهاند ،یا امکان استدال به آن ادلّه هست ،کالً منقوض است و نیست.
اگر کسممی علیه کسممی ادعایی کند ،و بر آن ادعا دلیلی نداشممته باشممد ،اگر هم دلیلی
داشممته باشممد ،این دلیل نقض شممود و کالً رد گردد ،بنابرین این ادعا ،مانند دلیلش ،و
دل یل مانند ادعا ،هرگز قابل قبو نیسممممت .وانگهی در هیچ کتابی از کتاب های غیر
سمماوی ،چنین سمخنی گفته نشمده اسمت کهظ ظنّی اسمت ،یا احتمالی اسمت ،یا شمکّی
است .شخصِ عاقل ا چه رسد خالقِ عقال ،وقتی سخن میگوید بر مبنای عقل سخن
میگویند .ا چه رسممممد خالق عکقال که بر مبنای رحیمیتِ کلّی ،سممممخن وحیانیاش بر
مبنای نور اسمممت ،هدایت اسمممت ،بیان اسمممت ،بالس اسمممت ،و از این قبیل که کالً در
باال رین نورانیتِ داللتی و مدلولی قرار دارد.
فعالً دنباله بحث با اسممممتدال به آیا ی که خود قرآن را قطعی الداللة میدانند .عرض
کردیم که قرآن در کلّ ،آیاتِ ربّانی اسممت .آیت یعنی نشممانه .نشممانهِ ربانیّت و وحیانی
بودنِ آیاتِ قرآن ،خودِ این آیات ا ست .ن شانه دیگری الزم نی ست ا ثبیت کند که این
آیات ،آیاتِ ربانی است .گرچه ما برای الجامِ خصم ،و ردّ ادّعای ظنّی الداللة ،ادلّهای
آوردیم ،امّا آفتاب آمد دلیل آفتاب .در رو شن بودن و رو شنگری آفتاب ،نیازی به ماه
و سممتارگان نیسممت ،بلکه آنها هسممتند که نیازمند هسممتند به نور خورش مید« .و القرآن
یجری کجری الشمممم » بر حسمممب روایتی از امام باقر (علیهالسمممالم) ،جریان قرآن بر
افکار ،بر علوم ،بر قلوب ،بر اعما  ،بر کلِّ نیازهایِ کلِّ مکلفان ،ا یوم القیامه ،جریان
خورشید است.
بلکه خورشید منفجر میگردد اما برای قرآن انفجاری نی ست .خورشید شب دارد ،روز
دارد ،نیمروز دارد ،ولیکن قرآن همیشممه نیمروز (ظُهر و نهایت شممعشممس) اسممت؛ و این
شبیه به مح سوس شده منتها مک شبَّهٌ بِه و مک شَ بَّه ،با هم فرقها دارند .در ست ا ست که
مشبهٌ بِه خورشید است ،و مک شبّه قرآن است ،ولیکن این شبیه به محسوسی است که
همگان قبو دارند.

حاال ،آیا ی از قرآنِ شریف ،که داللت دارد بر قطعیت داللی قرآنی:
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از جمله آ یات  23و  24سمممموره بقرهظ « و إن کُنتُم فی ر یبٍ ممّا نزّلنا علی ع بدِنا فأ وا
بِسورۀٍ مِن مِثلِه وادعوا شُهداءکُم من دونِ اهلل ان کُنتم صادقین» و آیه  159سوره بقرهظ
« إنَّ ال َّذِین یکْتُمکون م ا أنزَلْن َا مِن الْبیِّن َاتِ والْه کدی مِن بع ْدِ م ا بیَّن َّاهک لِلنَّاسِ فِی الْکِت َابِ
أولَمئِک یلعنُهکمک اللّهک ویلْعنُهکمک اللَّاعِنُون».

راجس به آیه  23سوره بقره ،که «و إن کُنتم فی ریبٍ  »...ممکن است سؤالی شود ،و آن
سوا این است کهظ آیه او سوره بقره « الم ،ذلک الکتاب الریب فیه» ،نفیِ استغراقی
کرده ا ست؛ کلِّ «ریب» ها را .کلِّ مادونِ یقین و داللت علمی را که اعمّ ا ست از ری ِ
ب
زیاد که احتما است ،یا ریبِ میانگین که شک است ،یا ریبِ کمتر که ظنّ است؛ کل
ریب ها را کالً از هر مر ابی ،ظانّی ،شمماکّی ،سمملب کرده اسممت؛ و آیا این سمملبِ کلّی،
منافات با «و إن کُنتم فی ریبٍ ممّا نزّلنا علی عبدِنا» ندارد؟ جواب منفی است؛ منافات
ندارد .چرا؟ برای اینکه« ،ریب» چند گونه ا ستظ گاه ریبِ با دلیلِ قوی ا ست ،گاه ریبِ
با دلیلِ غیر قوی است ،گاه ریبِ بی دلیل است.

مخاطب در «إن کُنتم فی ریبٍ  »...منکران قرآن هسممممتند ،که اگر شممممک،ک دارند ،ظنّ
دارند ،شک دارند ،یا احتما دارند که قرآن کتاب وحیانی نی ست؛ اینها یا مسنود به
هیچ دلیلی نیسممت؛ یا مسممتند به دلیلی علیل اسممت .کس می که با دلیلی علیل ،و دلیلی
نادرسممت که برخالع عقل اسممت ،برخالع علم اسممت ،برخالع برهانِ قاطس اسممت؛
اسممتدال میکند ،این دو حالت داردظ یا ریبی که برای او هسممت؛ قابل برطرع شممدن
اسممت ،زود یا دیر .یا نخیر« ،فی ریب» اسممت و فرو رفته اسممت در ریب .به مام وجود،
عقلش ،علمش ،فهمش ،درکش ،همه نیروهای درونیاش ،غرق شممده اسممت در س میالب
ریب .در ادلّهای که اَعِلّه اسممت؛ ادلّه نیسممت .چیزهایی که هرگز دلیل نیسممت ،و با ادلّه
خلَد إلَی األَرْضِ
قطعی مردود است ،به آنها د خوش کرده است .کما اینکه «ولَمکِنَّهک أ ْ
وا َّبس هواهک» (اعراع )176،کسممممانی هسممممتند که اِخالدِ به ارض دارند ،زندگیشممممان،
فهمشان ،عقلشان ،علمشان ،سعیشان ،کوشش و کاوششان مربوط است به ظواهر دنیا
«إلی األرض».

چنان که در سمممموره روم اسممممت «یعْلَمکون ظَاهِرًا مِِّن الحیاةِ الدُّنیا وهکم عنِ اآلخِرةِ هکم
غَافِلُون» (روم )7،اینها دسممممتِ رد زدهاند به غ یب ،به آخرت ،به وجود خدا ،وح یدِ
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خدا ،و رسالتها؛ و دستِ اثبا ی و قبو و پذیرشِ کلّی زدهاند به آنچه در دید ظاهری
پدید آمده است.

بنابرین «إن کُنتم فی ریبٍ  »...چه کسمممانی هسمممتند؟ بکعد محوری و مرکزی «إن کُنتم»
ک سانی ه ستند که «فی ریب» ه ستند ،نه «علی ریب» ،نه «إلی ریب» ،نه «بریب» ،بلکه
«فی ریب» ،فرو رفته در شممک ،یا در احتما  ،یا در ظنّ هسممتند ،فرو رفته در غیر یقین
هسمممتند ،نسمممبت به «مّا نزّلنا علی عبدِنا» در ابعادی که بعد صمممحبت میکنیم .بنابرین
نافی بین این آیات نیست.

حاال ،قبل از بحث مفصممل در این آیه ،و آیا ی که مرحله فوقانیِ بر رینِ اعجازِ قرآنی
را ثابت کرده اسمممت ،ما میپردازیم به آیه دوم فعالً ،آیه  159سممموره بقرهظ « إنَّ الَّذِین
یکْتُمکون ما أنزَلْنَا مِن الْبیِّنَاتِ واْلهکدی مِن بعْدِ ما بیَّنَّاهک لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أولَمئِک یلعنُهک کم
اللّهک ویلْعنُهکمک اللَّاعِنُون » .مطلبی که باید بگویم و یادم رفت این اسممت که ،کسممانی که
قرآن را ظنّی الداللة میدانند ،آیا صممد در صممد ظنّی میدانند؟ چنین چیزی ما نداریم
اصالً.

مثالً «انزلنا» ظنّی ا ست! «هدی» ظنی ا ست! «بینات» ظنّی ا ست! «یلعنهم» ظنّی ا ست.
آیا میشممود زید در قرآن ظنّی باشممد ،در غیر قرآن قطعی باشممد؟ بنابرین کسممانی که
قائلند به ظنّی الداللة بودن قرآن ،ظنّ صممد در صممد که نمیدانند ،اگر کسممی قرآن را
صممد در صممد ظنّی بدانند اص مالً عاقل نیسممت دیوانه اسممت .دیوانه زنجیری اسممت .که
الفاظی که در غیر قرآن قطعی اسممممت ،حتی اگر دیوانهای این الفاظ را بگو ید ،قطعی
است ،بگوید این الفاظ در قرآن ،ظنّی است .یعنی قرآن را مادون جنون ،بد ر از جنون
قرار دهند .ما چنین م سلمانی هرگز نداریم .چنین کافری هم ندایم .چنین م شرکی هم
نداریم .چنین ملحدی هم نداریم که یک نفر ملحدی بگو یدظ قرآن کالً ظنّی اسممممتظ
وحیِ عقالنی نیسمممت ،وحیِ علمی نیسمممت ،وحیِ ربّانی نیسمممت ،و کالً در بکعدِ وحیِ
بشری ،ظنّی است!!
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خوب ،حاال ،در این آیه ،آیا کسمممانی که قرآن را ظنّی الداللة میدانند ،آیا این آیه هم
ظنّی ا ست؟ کجایش ظنّی ا ست؟ «إنَّ» مورد أکید نی ست!؟ « الذین» مو صو نی ست!؟
«یکتمون» فعل نیست!؟ کتمان ،کتمان نیست؟

«إنَّ ال َّذِین یکْتُمکون م ا أنزَلْن َا مِن الْبیِّن َاتِ والْه کدی مِن بع ْدِ م ا بیَّن َّاهک لِلن َّاسِ فِی الْکِت َاب»،
قبالً اشارا ی از نظر داللت این آیه بر قطعیت و روشن بودنِ کاملِ قرآن شده است ،و
ص مرعِ پنهان کردن اسممت؟ چه
فعالً بیشممتر باید دقت کنیم .کتمان چیسممت؟ کتمان آیا ِ
ق صورًا و چه ق صیرًا و چه عنادًا؟ نخیر .کتمان در لغت ،پنهان کردنِ چیزی ا ست که،
طرفی که از او کتمان شممده اسممت به آن نیازمند اسممت .نیاز به مالی دارد که این ما
نزد شماست ،نیاز به کتابی دارد که این کتاب نزد شماست ،به هر چیزی که نیاز دارد
و این چیز نزد شماست ،و باید بر او ابراز کنی ،و کتمان میکنی.

بنابرین اگر پولی نزد کسممی ما شممماسممت و این ک  ،مطلس نیسممت ،مثالً پولی را که
مربوط به شممماسممت در جیب کس می گذاشممتهاند و این ک مطلس نیسممت( ،اگر این فرد
قبو نکند که) این کتمان نیسممت .کتمان پنهان کردن اسممت ،این پنهان اسممت خودش.
پولی که خودش پنهان است ،ولو حق شماست ،ولکن کسی این پو را در جیب کسی
دیگر گذا شته بدون اطالع او ،این کتمان نی ست .پ حالت پنهان بودن در بکعد ق صور
کتمان نیست ،نه کتمان است و نه اخفاء است.

کتمان اخص است از اخفاء؛ و کتمان قصور نی ست بلکه قصیر است و یا عناد است.
ظلمًا ،یا قصمممیرًا یا عنادًا چیزی که ،مالی که ،کتابی که ،فکری که ،علمی که ،مطلبی
که حق دیگری یا دیگران اسمممت و باید از آن اسمممتفاده کند ،این را پنهان میدارد ،یا
قصیرًا و ظلمًا یا عنادًا.

حاال« ،الّذین» چه کسانی هستند؟ آیا «الّذین» در انحصار ملحدین است؛ که کالً منکر
خدا و منکر وحی هسمممتند؟ یا مربوط به مشمممرکین اسمممت ،که وحیی برای خدا قائلند
ولیکن وحی درسممت نیسممت ،بلکه وحی که خودشممان میپسممندند؟ یا مربوط به اهل
کتاب است؟ یا مسلمانان سنّی است؟ یا مسلمانان شیعی است؟ مسلمان عادی است؟
مسلمانان عالم است؟ «الّذین» کل کا مین را شامل است .کلّ کسانی که « ما أنزَلْنَا مِن
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الْبیِّن َاتِ والْه کدی» را «مِن بع ْدِ م ا بیَّن َّاهک لِلن َّاسِ فِی الْکِت َاب» کتمان میکنند ،کل این ها
«أولَمئِک یلعنُهکمک اللّهک ویلْعنُهکمک اللَّاعِنُون».

حاال ،اگر ملحد که منکر خداسمممت ،و طبعًا منکر وحیِ خداسمممت ،اصمممالً خدا را قبو
ندارد این کا ِم است عنادًا .اگر مشرک کا مِ وحیِ خداست ،کا م است اشراکًا و عنادًا.
اگر یهود و نصرا کتمان میکنند وحیانی بودن قرآن را ،اینها هم کا م هستند قصیرًا
یا عنادًا .در بکعد قصممممور عرض کردیم که در هیچ جهتی از جهات ،در بکعد قصممممور،
کتمان وجود ندارد بلکه (کتمان) در بکعد قصیر است یا در بکعد عناد است.

کتمان کردن دارای ابعادی اسممت .گاه حق شممما را ،ما شممما را ،کتابی که باید مورد
بهره برداری شما با شد ،این کتاب را از ا صل پنهان میکند .میداند شخ صی که این
کتاب نزد اوسممت ،این ما نزد اوسممت ،میداند ما شممماسممت و میداند شممما به آن
احتیاج دارید ،و می واند ابراز کند با این حا اصممممالً به شممممما نمیگوید ،این کتمان
است.

مثل اینکه برای شممما یک ملیون از فالن جا آمده ،و شممما بأمسممة الحاجة (محتاج به
نان شممب) هسممتید؛ و اصمالً به شممما نمیگوید و میداند شممما به یک ومن آن محتاج
ه ستید ا صالً ا شاره هم نمیکند که این پو برای شما آمده ا ست .این کتمان ا ست.
بد ر از این کتمان ،این است که به شما میگوید این پو برای شما آمده ،اما صنّارش
را اگر هم بمیری به و نمیدهم .آیا کتمان شکل دوم بد ر است یا شکل او ؟ کتمانِ
اصل بزرگ ر است یا کتمان بعد؟

اگر کتمان اصممل باشممد ،آن طرع غصممهای نمیخورد چون نمیداند برایش پو آمده
اسممت .ولی بداند که پو آمده ،و ببیند پو را ،و صمنّار از این پو را به او ندهید این
کتمان ،کتمان بیشتری است ،ظالمانه ر است ،خائنانه ر است و معاندانه ر است.

بنابرین اگر کسانی از ملحدین یا مشرکین و یا اهل کتاب یا فرض کنید مسلمین ،قرآن
را به طور کلی خطًا و چاپش و خطش را کالً کتمان کنند .مسمممملمانها که مکلّف به
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هدایت قرآنی هسممتند ،کالً این را کتمان کنند ،این کتمان اسممت .یعنی قرآن که کتاب
هدایت است ،کتاب نور است ،و مقتضای رحیمیت خاصِّ خالِدِ جهان شمو ِ الی یومِ
القیامة اسممممت ،و تممممرورتِ عقالنی و علمی و کلیفی در برون و درون ،نسممممبت به
مکلفان دارد ،مسلمانان را ،مکلفان به این قرآن را ،از دیدنِ قرآن ،مطالعه کردنِ قرآن،
یا دانستن اینکه قرآن وجود دارد ،کتمان میکنند ،این خیانت است دیگر.

ولی بد ر از این خیانت ،این ا ست که ،قرآن که از برای هدایت ا ست ،نور ا ست ،هدی
اسممت ،بالس اسممت و حجّت بالغه اسممت بگویند که ،این قرآن ،حجّت بالغه نیسممت ،نور
نی ست ،هدایت نی ست ،ظنّی است ،شکی است ،احتمالی است ،فالن گفته ،فالن گفته،
اجماع اسمممت ،چنین اسمممت و چنان اسمممت و اینطور آن را کتمان کنند .آیا این گونه
کتمان ،خائنانه ر نی ست؟ با اینکه میدانید این پو ما شماست و نزد دیگری است،
و آن دیگری پو را نشان بدهد به شما اما صنّار به شما ندهد.

حاال ،کتمان قرآن دارای ابعادی اسممممت .کتمانِ علمیِ درونی ،کتمانِ اعتقادیِ درونی،
کتمانِ عملیِ برونی ،کتمانِ بلیغیِ برونی ،کتمانِ از صممد در صممد وحی بودن ،کتمانِ
از حریف نشممممدن ،کتمانِ در کلِّ جها ی که نصمممموص آیاتِ قرآن؛ بین کرده اسممممت
مطالب را.

حاال ،کا مان چند گونهاند .کا مانِ در بکعد دوم که نزدشممممان قرآن اسممممت ،چند جور
هسممتندظ یا کسممی اسممت که قرآن را دارد ،اما نه عربی میفهمد ،نه فارسممی میفهمد،
بیسواد است .این کا م نیست .کسی که اصالً اطالع به قرآن ندارد ،قاصر است ،جاهل
ا ست ،اینجا کتمان بی معنی ا ست .کتمان یعنی ک سی دریافت کند ،چیزی را که مورد
نیاز شممماسممت ،و با اینکه دریافت کرده ،به شممما ندهد .در اینجا ،این خودش دریافت
نکرده ،کسی که خودش پو ندارد ،چطور پو بدهد؟ کسی که خودش اطالع به قرآن
ندارد ،هزار جلد قرآن نزد یک آدم بی سوادِ بی شعورِ جاهلِ مجنون .این کتمان نی ست،
این خودش قاصممممر اسممممت .این خودش را باید که دعوت کرد ،یاد داد ،نشممممان داد و
فهماند.
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کتمان ،بکعد اولش کتمان نیسممت .دوم ،کسممانی که با قرآن آشممنایی دارند ولی آشممنایی
کامل نیسممت .در بکعد آن مقدار آشممنایی که دارند ،در آن مقدار کتمان کنند .آن مقدار
که از قرآن ،به درستی میفهمد که «ولَقَد یسَّرنَا القُرآن لِلذِِّکرِ فَهل مِن مُّدَّکِرٍ» (قمر)17،
ادّکار کرده و فهمیده ،آن مقدار را که فهمیده اسممت ،کتمان کند .اگر هیچ نفهمیده که
کتمان نیسممت .ولی آن مقدار را که فهمیده اسممت ،کتمان کند ،نسممبت به کسممانی که
نادان هسممتند ،کسممانی که آگاهی ندارند ،کسممانی که خودکفا در فهم قرآن نیسممتند ،و
باید با یادگرفتن از دیگران مطلب را بشممناسممند ،این مقداری که این شممخص میداند،
کتمان کند .یا نمیداند و باید بداند.

ک سانی که شرعمدار ه ستند و باید در درجه نخ ستینِ علومِ حوزویِ ا سالمی ،قرآن را
مطلس باشمممند در کلّ ابعاد فقاهتی ،اصمممولی ،عقید ی ،سمممیاسمممی ،اقتصمممادی ،دنیوی،
برزخی ،اخروی ،باید شممرعمداران دین منارک الهدی باشممند .شممرعمدار ،نها به عمامه و
عبا و ریش نی ست که! شرعمدار یعنی مدارِ شریعت ،پایهِ دریافتِ شریعت و پایه بیین
شریعت است .کسی که باید پایهِ دریافتِ شریعت باشد ،دریافت نکند شریعت قرآن را،
ک سی که پایه بین شریعت قرآن باید با شد ،بین نکند ،نه دریافت و نه بین کند .این
هم مقصر است؛ و مقصر ر آن شرعمداری است که میداند داللتِ واتحِ قرآن را ولی
به مردم میگوید که اینها خیلی مجمل اسممت ،مشممکوک اسممت ،محتمل اسممت ،ظنی
است.

بنابرین د ست بر شانه هر شرعمداری بگذارید  99در صد خائن ا ست .ک سانی که باید
قرآن را بدانند و علیم کنند ،و علیم نمیکنند خائن هسممتند .کسممانی که قرآن را باید
بدانند و میدانند و در خالع علیم میکنند ،اینها خائن هسممممتند .خائن نسممممبت به
قرآن بسیار بسیار زیاد است .فقط کسانی که به آیه اعتصام عمل کردند « ،واعتصموا
به حبل اهلل جمی عًا» (آ عمران .)103،بکعد او ظ اعتصممممام کردند به «حبل اهلل» هم
نگهبان خود هسمممتند ،هم نگهبانِ دیگران .کسمممانی که بر پایه دالالتِ روشمممن ر از هر
روش منِ قرآنی ،اعتصممام کردند به «حبل اهلل» هم نگهبان خود هسممتند ،که جهالتهای
ب شری را رفس کردند؛ عقال شان ،علم شان ،عقید شان ،عمل شان ،وحیانی شده ا ست در
بکعد او  ،و بعد دیگران را اعتصمممام کردند ،اینها هسمممتند کسمممانی که خائن نیسمممتند،
ملعون نیستند ،ظالم نیستند ،معاند نیستند ،قاصر هم طبعًا نیستند.
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امّا ک سانی که و تس علمی آنها ،و تس فکر شان ،و تس بین ش شان ،و تس دان ش شان
اینطور است که باید در درجه او  ،در حوزههای اسالم ،قرآن را بدانند و علیم کنند،
قرآن را بفهم ند و بفه مان ند ،ولی نه میفهم ند و نه اگر فهم ید ند به دیگران علیم
میکنند .برای اینکه مغازهها متعدد باشد ،دست بوسی ها متعدد باشد ،از وحدتِ نظرِ
علمیِ عقلیِ به قرآنِ شممریف انصممراع حاصممل کنندظ «إنّ الّذین یکتمون ما أنزلنا»« ،ما
انزلنا» چیسممممت؟ « مِن البیّناتِ والهکدی» .بینات یعنی ظنیّات؟ یعنی شممممکیّات؟ یعنی
احتمالیات؟ .بیِّن یعنی غیر بیّن؟ بینات یعنی آنچه که خود واتمممح اسمممت ،و واتمممح
کردن نمیخواهد.

مف سّ ر ،م ستف سر ا ست .او مف سّ ر خود ا ست ،که خود را از خیاالت ،از اوهام ،از پیش
فرض های غلط ،پیش فرض های غیرمطلق ،من ّاهای غلط و من ّاهای بی جا ،خالی کند،
و قرآن را با لغت قرآن ،معنا کند .این شممخص مسممتفسممر اسممت ،مفسممر نیسممت« .القرآن
یفسّر بعضه بعضًا».

حاال« ،إنّ الذین» چه ملحد ،چه مشممرک ،چه یهودی ،چه نصممرانی ،چه مسمملمان ،چه
شمیعه ،چه سمنی ،هر ک  ،که قاصمر نیسمت ،چون قاصمر کا م نیسمت ،هر ک که باید
بداند و نمیداند ،باید بداند و میداند اما علیم نمیکند آنچه را که درسممممت دریافت
کرده ،اینها همه مشممترک هسممتند در اینکه « ،اولئک یلعنهم اهلل و یلعنهم الالعنون».
چون کتمان دارای درکا ی اسممممت از خیانت ،درکا ی اسممممت از جهالت و ظلم ،لعنت
اینها هم دارای درکا ی است .هر قدر درکِ کتمان قوی ر باشد ،درکِ «اولئک یلعنهم
اهلل و یلعنهم الالعنون» بیشتر خواهد بود.

حاال« ،ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی» ،هدی چی ست؟ بیّنات چی ست؟
آیا بیّنات هادی حق هست یا نه؟ اگر بیّنات هادی حق نباشد ،پ (؟) بیجاست .بینات
یعنی آیاتِ رو شن و رو شنگرِ ربانی ،که راه م ستقیم و صراطِ م ستقیمِ حق را در ست
نشان بدهد .هم دا ّ روشن است و روشنگر ،هم مدلو مورد داللت روشن است.
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حاال« ،مِن بعدِ ما بیَّنّاهک للنّاسِ فی الکِتاب»« ،بیَّنّاه» دارای چند بکعد اسمممت .یکی اینکه،
این آیات بینات و هدایِ در داللت را ،خدا در قرآن ذکر کرده اسممممت ،آیاتِ قرآن کالً
بینات هستند ،کالً هدی هستند .هدی بر مبنای بینات و بینات بر اساس نتیجه هدی.

خوب ،این دو قِسم استظ یک قسم محکمات است ،یک قِسم متشابهات است .بیّناتِ
بدونِ دقت ،و هدایِ بدون دقت ،آیاتِ محکمات اسمت .متشمابهات چیسمت؟ « من بعد
ما بیّنّاه للنّاس فی الکتاب»« .بیّنّاه للنّاس فی الکتاب» یا «بیّنّا» آیات محکمات را که
در قرآن آوردیم و بدون د قت مع نایش را بفهمیم؛ و یا نخیر ،آ یات متشممممب هات را
آوردهایم و آیات متشابهات را محکمات بین میکند.

پ

قرآن مبیِّن از چند جهت اسممتظ یکی اینکه ،آوردنده آیات و هدایاتِ ربانی اسممت

در بکعدِ محکم ،آورنده آیات و بینات و هدایت ربانی اسممت در بکعد متشممابه .اگر کس می
اینطور خیا کند که مت شابهات ا صالً قابل فهم نی ستند ،محکمات قابل فهم ه ستند
ولی مت شابهات ا صالً قابل فهم نی ستند ،این هم کتمان کرده ا ست .چون « مِن بعد ما
بیَّن ّاه لل ناس» ،خدا ه مانطور که محک مات را با إح کام داللی مع نا کرده اسممممت،
متشابهات را هم ارجاع به محکمات داده است .منتها یک فرق است بین محکمات و
مت شابهات این ا ست که محکمات را با نظر اولی ،ان سان میفهمد .ولی مت شابهات را
با نظر دقیق ر ،دقت و فکّر خودی یا ارجاع به آیات محکما ی میفهمد.

بنابرین کلّ قرآن بیّنات است ،کل قرآن هدی است« ،مِن بعد» بعد از اینکه خدا بیین
کرده اسممت در قرآن ،آیات و هدی را ،بگوید که نخیر این بیان نیسممت ،مجهو اسممت،
مجمل است ،مظنون است ،مشکوک است ،محتمل است ،بنابرین کل کسانی که قرآن
را ظنّی الداللة میدانند ،بد رین کا مین قرآن هسممممتند .در درکِ اسممممفل از نار کتمانِ
قرآن هسممتند ،کسممانی که این کتاب هدایت و نور و برهان و حجت بالغه را میگویند
ظنّی اسممممت! ازه ،دیروز عرض کردم که آقایون اثبات کردند که ظنِّ خاص ،حجت
ا ست .آیا قرآن اگر ظنّی ا ست ،ظنِّ خاص هم نی ست؟ که داللت م ستقل ظنّی فر تی
شما در قرآن ،کافی نیست؟ پ حتمًا باید حدیث باشد؟ (میگویند) اگر حدیث نباشد
نمی شود ا ستناد به قرآن کرد حا آنکه ظنّ خاص را هم حجّت دان ستهاند! و این در
حالی اسممت که حدیث قابل جعل اسممت ،قیه اسممت ،ناقض اسممت ،ضمماد اسممت« .إنّ
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الذین یکتُمون ما أنزلنا مِن البیِّناتِ و الهدی مِن بعدِ ما بیّنّاهک للنّاسِ فی الکتاب اولئک
یلعنهم اهلل و یلعنهم الالعنون».
بنابرین ما باید کو شش و کاوش کنیم که از لعنت ربانی نجات پیدا کنیم ،و این نجات
از لعنت ربانی ،در وتس حاتر بسیار کار مشکلی است .چون اکثریت قریب به ا فاق
شرعمدارانِ شرع ندار؛ ظلم کردهاند ،خیانت کردهاند ،جاهل کردهاند ،جهالت کردهاند،
نسمممب به قرآن شمممریف .به ما میگویندظ ره چنان رو که رهروان رفتند! اینها رهروان
نی ستند .اینها بیراهه رفتند .ک سانی که بر تد قرآن فکر میکنند ،فتوی میدهند ،نظر
میده ند ،بلیغ میکن ند ،این ها رهرو نیسممممت ند .اگر در م یان هزار نفر  999نفر که
میخواهند بروند به هران ،به جای هران بروند کاشممان ،من هم بروم کاشممان؟ من که
میخواهم بروم هران ،چون  999نفر به جای هران به کاشممممان رفتهاند ،من هم به
کاشان بروم؟ پ

رهروان آنها نیستند.

کسانی میگویند که باید قیّه کرد .این قیّه یا قیّةٌ نقیّة است یا قیّةٌ شقیّة .قیه کنیم
و قرآن همینطور در بو ه کتمان و اجما بماند ،اسالمی که بر محور قرآن است کالً،
این اسالم زمین بخورد ،و مطالب تد اسالمی ،تد عقلی ،تد علمی ،تد وحیانی،
نشر پیدا کند به نام اسالم ،و ما آزاد باشیم!؟
یک روته هم اینجا بخوانمظ امام حسین (علیه السالم) که در گودی قتلگاه دارند می
کشممممندش ،اگر ما کمک نکنیم چقدر خیانت اسممممت؟ حاال ،جسممممدِ قرآن که در میان
حوزههاست ،در میان شرعمداران است ،این جسد قرآن نه ،روح قرآن را ،معنای قرآن
را ،جسمممد که خیلی طالکوب و قشمممنس اسمممت ،روح قرآن را ،معنای قرآن را ،هدایت
ربّانی قرآن را مخفی کردهاند و در ظلمات و اریکی انداختهاند ،ما بن شینیم و ساکت
باشیم؟

و حا آنکه قرآن ،امامِ امام ح سین (ع) ا ست .امام ح سین (ع) را روحش را نک شتند،
جسمش را کشتند .آیا روحِ قرآن ،مهم ر از جسم برای امام حسین (ع) نیست؟ بنابرین
اگر ما بدانیم و ببینیم که این قدر خیانت و جهالت و ظلم و حتی عناد ن سبت به قرآن
میشود و آنوقت ساکت باشیم!؟ باید جانها فدا شود ،ارواح فدا شود ،از خیلی چیزها
باید گذشت.
اینکه (کسی که در این راه باشد ،نها و) فرید و وحید میماند ،یکی از دوستان که از
همدورهایهای نجف ما بود که او هم فس میر الفرقان نوشممته که بعدًا نوشممته اسممت و
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چاپ شد ،به من میگفت که شما اگر قیه میکردید مثل دیگران دو سه هزار جمعیت
داشمممتید .گفتم معرکه که نمیخواهم بگیرم که .من پنجاه ،شمممصمممت درصمممد در فتوی
اختالع دارم .اختالع هم بر مبنای من نی ست ،من در کار نی ست چون در قرآن به ما
هو قرآن ،بدون حم یل ،حتی بدون جم یل ،قرآن جما کلی اسممممت ،بدون حم یل،
بدون حریفِ معنوی روی قرآن بحث میکنیم ،بنابرین اگر هیچ ک

هم نیاید مطلبی

نیست.
آن حملهای که در مسممجد امام رتمما شممد ،و شممب خانه ما را سممنگباران کردند ،با این
عنوان که وهّابی اسممت ،رفقا جمس شممدند اینجا ،بعض می از شممما مثل اینکه بودید ،من
گفتم اگر صدها مر به من را بک شند ،برای یک دانه آیه از قرآن ،از برزخ صدای فریاد
خنده من را خواهید شنید و خوشحالم.
به این حد اگر انسممان برسممد زمینه جادّه شممریف فرمایی ولی امر (عج) باز میشممود.
چون «یأ ی بکتاب جدید و سمممنة جدیدة» .کتاب جدید کدام اسمممت؟ آیا قرآنی غیر از
این قرآن میآورد؟ اگر پیغمبر هم قرآنی غیر این قرآن ب یاورد ملحد اسممممت ،مشممممرک
ا ست ،کافر ا ست ،ا چه ر سد به امام زمان (علیهال سالم)« .یأ ی بکتاب جدید» همین
قرآن اسممممت که در لفظش ،در صممممو ش ،در عبار ش ،در جلدش ،در خطش ،زیبا رین
اسممت .ولیکن در معنایش هرگزظ معانی قرآن ،و مرادات ربانی اصممالً پشممت سممر نهاده
شده .پ امام زمان میآید «یأ ی بکتاب جدید» آنچه را که پشت سر نهادهایم ،آنچه
را غفلت کردهایم ،غافل کردهایم و جاهل کردهایم ،آنها را ابراز خواهد کرد.

اللهم وفّقنا لما حبّه و رتاه و بعِّدنا عما ال حبّه وال رتاه

والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکا ه
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