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قطعی الداللة بودن قران
( تعدی قرآن در آوردن مثل قرآن)

بِسمِ ال ّلهِ الرَّحمانِ الرَّحیم
الحمد للّه رب العالمین وصلی اللّه علی محمد و علی آله الطاهرین

این «الریب فیه» چنان چه در اولین آیه سووهرب بهرب اسو
سهمین آیه .چهن «بسم اللّه» آیه اولی اس

یا دومین آیه یا

« الم» آیه دوم «ذلک الکتاب

الریب فیه» آیه سهم« .الریب فیه» که در آیه سهم سهرب بهرب ا س

چنان

که تفصیالً عرض کردیم تمام ریبها را تمام ظنهن شکهک احتماالتِ بر
ضوووود یهینی بهدن قرآن را در کلّ ابعاد نفی کردب اسوووو  .داللتد مدلهالً
تهافهد للفطرة تهافهد للعهل تهافهد للحق بلکه أحق حق اس

تمام اینها

را «الریب فیه» با نفیِ جنسِ استغراقی سلب کردب اس .
بعدًا در آ یه تحدی به قرآن که «و إن کُنتُم فی رَ یبٍ مِم ا نَزَّلنا عَلَی عَبدِنا»
(بهرب  )23تثبی و کردب اسووووو ا برای گروهی ا منکران قرآن منکران
وحیانی بهدن قرآن منکران دالل مسووتهیم قرآن منکران حهانی اصووولی
قرآن ثاب کردب اس و در ماورای قرآن .چهن قرآن بر مبنای برهانِ خهدی
و برهانِ مهایسه غیری باالترین وحی اس .
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آ یاتی داریم که در قرآن با ید تذکر و تدبر بشووووهد« .أفَل َا یَت َدَبَّرُونَ الهرآن أم
عَلَی قُلُهبٍ أقف َالُه َا» (محمد  )24تفکر تدبر تعهل و به فکر بهدن در فهم
آیات قرآن با تهدیم مهدمات مناسوووب این مهرد امر اسووو  .بس با تفکّر و
تدبر و شعهر و دق

می شهد مها صد قرآنی را صد در صد فهمید .ولیکن

کسووانی که تیر به تاریکی میاندا ند و ا دور انکار میکنند وحیانی بهدن
قرآنی را و «فی ریبٍ» هستند غرق در ریب غرق در مادون یهین؛ چه ظن
چه شک چه احتمال غرق در مادون یهین نسب به قرآن هستند و خیال
میکنند دلیلی هم دارند اسووووتدالل به دلیلهای غیر قابل قبهل میکنند و
ا ورای قرآن به قرآن هجهم میکنند چه برای قرآن نظراتی باشد احادیثی
باشد افکاری باشد استداللتی باشد باالخرب ا ورای قرآن علیه قرآن نظر
میدهند که در ژرفای ریب هسووتند در قرآن در بع ووی ابعادش یا در کل
ابعادش «فَأتها بِسهرةٍ» (بهرب .)23
حاال ما اوالً با ید ال فاظ این آ یه را ل غاتش را جمالتش را کامالً د ق
کنیم تا معنای آیه به خهبی اسوووتفادب شوووهد .نظر ظاهری و سوووطحی نظر
بدون دق

سوور ا تناق ووات نظرات و ت ووادات و تهافتات نظرات بیرون

میآورد.
«و إن کنتم» م خا طب کیسووووو

آ یا م خاطبین منکران مان نزول قرآن

هسووووتند یا هر منکری ا منکران وحیانی بهدنِ قرآن مخاطب «إن کنتم »
اسوو

دومی مرجح اسوو « .کنتم» مکلّفان هسووتند .کلّ مکلفانی که «فی

ریبٍ مما نَزَّلنا عَلَی عَبدِنا» هستند .چهن مکلفان چند دسته هستند .یا هیچ
ریبی در وح یانی بهدن قرآن ندارند؛ که آن وق «ان کنتم» شووووامل آن ها
نی س  .یا ریب دارند و «إن کنتم» شامل آنها هس  .یا قاصر هستند که نه
ر یب دارند نه ر یب ندارند نه نظر مهافق دارند و نه نظر مخالف مانند
کسووووانی که تا ب به قرآن نگرشووووی دارند هنه تحهیهی تدبری تعهلی
اندیشهای بررسی نکردباند اینها دسته سهم هستند.
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«و إن کُنتُم فی ریبٍ» فهط کسووانی که در ژرفای ریب و شووکم مسوونهد به
ادلّه علیل هستند؛ اینها مراد هستند .اینان کسانی هستند که به ادلّه مُثبِتِه
وحیانی بهدنِ قرآن تهجه ندارند .اگر انسان عاقل و مکلّف به ادلّه حهّانی
چیزی تهجه داشوووته باشووود قبهل میکند .یا اگر قبهل نکند « وَجَحَدُوا بِهَا
وَا ستَیهَنَتهَا أنفُ سُ هُم ظُلمد وَعُلُهًا» (نمل  )14یهین داخلی دارد ولیکن انکار
میکند .برای کسووووانی که به ادلّه مثبِته وحیانی بهدن قرآن تهجه ندارند؛
«إن کُنتُم فی ریبٍ».
ولیکن «تُم» در کلِّ مان هایی که قرآن در برابر مکلفان هسوووو

ا مان

ل
نزولش بعد ا رسووهل بعد ا امامان کلّ مانه غیب کبری و صووغری ک ّ
مانهای تکلیف تا انهراض عالم؛ «کنتم» شووامل این دسووته ا سووه دسووته
متصهر هس  .که «فی رَیبٍ مِما نَزَّلنا».
حرف شرط معمهالً فعلهای بعد ا خهد را که فعل ماضی اس

تبدیل به

م ارع میکند .ولی گاهی اوقات نخیر بلکه هم ما ضی را شامل ا س و
هم م ارع را .اگر اینجا کِینهنَ ِ رَیب در این دسته خاص مربهط به مان
حالِ نزول قرآن و آیندبهایی بهد میفرمهد که «إن تکهن» بس «إن کنتُم»
دارای چند بُعد اس  .بُعد گذشته بُعد حال بُعد آیندب.
«إن کنتم» اگر بهدباید اگر بهدباید بر مبنای «کنتم» .اگر باشوووید و خهاهید
بهد بر مبنای «إن» .چهن «إن»ِ شووورطیه فعل ماضوووی بعد ا خهد را معمه ًال
تبدیل به م ووارع میکند مگر مثل اینجا که اگر م ووارع معنا داشوو «إن
تکهنها» بهد بس «کنتم» دارای سووه بُعد اسوو  .بُعد گذشووته مان ا آغا ِ
نزولِ قرآن تا این مان که «إن کنتم» آمدب .تهریبد سیزدب یا چهاردب سال ا
نزول مهادیری ا قرآن گذ شته تا سهرب بهرب نا ل شدب ا س  .چهن سهرب
بهرب سووهرب مدنیه اس و  .آیات و سووهربهایی که در مکّه مکرمه نا ل شوودب
اس

در طهل سیزدب سال بهدب اس .

بنابرین «کنتُم» شووما که در مکّه بهدباید یا در مدینه بهدباید قبل ا وضو
فعلی «کنتُم فی ریبٍ» در آیاتی که در مکه نا ل شووودب اسووو و در مدینه
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بیش ا بهرب نا لش شدب ا س

«إن کنتُم» قبالً «إن کنتُم» حاال «إن کنتُم»

بعدًا بنابرین «إن کنتم» در جم مثلث مانِ ح ووهر قرآن را ا آغا عهدِ
مکّی تا بایان عهد مدنی یا بایان قیام کبری در بر میگیرد.
«إن کنتُم فی ر یبٍ مِم ا نَزَّل نا» ا آن چه تنز یل کردیم .تنز یل یا انزال فرق
دارد .تنزیل چنانچه عرض کردبایم بارها نزول تدریجی اسو اصوالً .انزال
نزول دفعی اسوووو  .مگر آنکه قرینه قطعی داشووووته باشوووویم که انزال نزول
تدریجی اسووو

که دفعی حسووواب شووودب اسووو  .مثل یهم مثالً ایام خله

سماوات و األرض شش یهم اس  .ولیکن «إنَّ عِدَّةَ الشُّهُهر عِندَ اللّه اثنا عَشَر
السوووومَاوَاتِ و األرض» (تهبه  )36یک یهم
َشووووهرًا فِی کِتَابِ اللّه یَهمَ خَلَقَ َّ
اس و  .یک یهم سوورجم ِ سووت ایام اس و  .بس بخشهای خله جهان در
برابر هم شووش بخش اسوو
خله

ولیکن نسووب به قبل ا خله و بعد ا اتمام

یک یهم اس .

اینجا هم همین طهر اسوووو  .اح یاند انزال کتاب نظر دارد به تنز یل کتاب
البته با قری نه قطعی .حاال «مِم ا نزلنا» ا دو جه نزول تدریجی اسوووو .
ی
یک :خهد تنزیل تدریجی ا س  .دو :اگر مراد نزول دفعی با شد نزول دفع ِ
قرآن در لیل الهدر اسو  .قرآن که یکجا به طهر مختصور و فشوردب در لیل
ال هدر نا ل شوووود برای ا حدی مفههم نبهد جز برای رسووووهل .بس «کنتُم»
چیس
مخاطبینی که کفار و معاندان هسووووتند آ یا میفهم یدند قرآن مُنزَلِ دفعتد
واحدب ی لیل الهدر را نخیر .حتی قرآن مُنَزَّل تدریجی را نمیخهاسووووتند
بفهمند .این آیه دعهت میکند که با مهایسوووه با سوووایر کتابها بفهمید که
قرآن غیر کتابهای دیگر اسوووو  .حتّی ا کتابهای وحیانی گذشووووته هم
مهدم اس .
بنابرین «إن کنتم فی ریبٍ مما نزّلنا» «نزلنا» البته ماضوی اسو  .یعنی آنچه
را نا ل کردیم تا این لحظه .بعدی ها حسوووواب دیگر دارد ولیکن آنچه را
نا ل کردبایم تا این لحظه که سیزدب سال یا چهاردب سال یا بیشتر یا کمتر
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اسوووو

نظر کن ید .در آن چه ما نا ل کردبایم قبالً الب ته نُنَزِّلُ ب عدًا چهن

گذشته و آیندب قرآن مشابه اس .
آیات قرآن متشووابهات اسوو در ابعادی یکی ا ابعاد این اسوو که شووبیه
یکدیگر اسو  .ا نظر لف

فصوواح و در کلّ؛ وحیانی بهد ِن

معنا بالغ

اعال شووبیه یکدیگرند .حاال اگر در «ما نزّلنا» دق کنید بررسووی کنید «ما
نُنَزِّل» هم همین حکم «ما نزّلنا» را دارد.
حاال «و إن کُنتُم فی ریبٍ مما نزَّلنا علی عبدِنا» «علی عبدی» نی س « .علی
محمدٍ» صولهات اللّه علیه نیسو « .عبدنا» اسو  « .عبد» مفرد اسو و «نا»
جم اسوو « .نا» جمعی ذات نیسوو  .چهن خدا واحد اسوو

احد اسوو .

بلکه جمعی صفات رحیمی اس  .چهن گاب جمعی صفات رحمانی مراد
اس

گاب رحیمی مراد اس

گاب هر دو مراد اس .

ولیکن قرآن مُنَزَّل ا برای مکل فان إلی یهم اله یا مه در بُ عد رحیمی رب
اسووو

یا رحمانی رب اسووو

یا هر دو رحیمی اسووو  .چهن رحیمی

خاصووه ربانی آخرین مرحله بایانیِ رحم ِ
ّ
خاصووه اسوو  .رحم
ّ
رحم
خاصوووو ّهِ وح یانیِ تکلیفیِ عه یدتیِ علمیِ عملیِ درونیِ برونی و فردی و
اجتماعی «نا» را میطلبد.

یعنی خدا آنچه در بُعد رحیم ی امکان دارد که برای مکلّفان در مثلث
مان إلی یهم الهیامه بفرسووووتد اینجا فرسووووتادب اسوووو  .بلهه راج به نه
البته لف عبدی نیسو ولی در معنا

«عبدی» اسو

ابراهیم «عبدی» اسو

«عبدی» اسووو

خاصوووی اسووو  .در بُعدی که مهردِ نیا مانِ
ّ
چهن در بُعد

خاصِ نهحیان ابراهیمیان مهسهیان یا مسیحیان اس .
والی عزم این چهار بزرگهار والی عزمِ محدود به مانهای خاص اس .
ولیکن وال ی عزمِ قرآن محدود به مان خاصووووی نیسوووو

بلکه الی یهم

الهیامه را شامل ا س  .بنابرین کلّ حاجات مکلّفین در کلّ ابعادی که نیا
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به وحی اسوو

اینجا «عبدنا» یعنی ربانی ِ رحیمیِ حق سووبحانه و تعالی

صد در صد بیادب شدب اس در این « ما نزّلنا».
هیچ نه طهای هیچ چیزی که ام کان نزول وح یانی ا برای مکل فان دارد
فروگذار نگشووته اس و  .فلذا به آیاتی دیگر هم اسووتدالل کردبایم و میکنیم
که خدا هم بعد ا تکمیل این قرآن مطلبی که شای سته نزول با شد ا نظر
وحی نی س  .ا نظر وحیِ ا صلیِ شریع ِ والی ِ عزمِ م ستهل و خاتم هیچ
مطلبی در قرآن فروگذار نشدب اس .
حاال «علی عبدنا» مثالً لف «عبدنا» در جای جای قرآن تخصوووویص به
بیغمبر بزرگهار دارد .مثالً « ُسووبحَانَ الَّذِی أسوورَی بعبدبِ» (اسوورا « )1عبدب»
درسوووو اسوووو

ولی در جاهای دیگر یاد داریم که «عبدنا» « .عبدب» و

«عبدنا» نهعد در اختصاص رسهل خدا (صلهات اللّه و سالمه علیه) اس .

[سؤال :قرآن در مهرد ح رت نه هم «عبدنا» (قمر  )9دارد]!
بله دارد اما نهعد عرض میکنم .ببین ید عبهد ی «عبدنا» در مرحله باالی
باال مربهط به خاتم النّبین اس ؛ و در مرحله بایینتر بهیه هستند .در اینجا
«نزَّلنا» مُنَزِّل در تنز یلِ آ یاتِ قرآنی در بُعد رحیم ی
نا ل کردب اسو « .عبدنا» در بُعد عبهدی
عبهدی

آن چه امکان دارد؛

تمامِ مراتبِ شووایسووتهی ممکنهی

در این «عبدنا» هسوووو  .بنابرین «ما نزلنا» باالترین وحی اسوووو .

«عبدنا» مهمترین و شووایسووتهترینِ بندگان اس و  .یعنی شووایسووتهترین کتاب
وحیانی را بر شایستهترین بندگان نا ل کردیم.
حاال «و إن کُنتُم فی ریبٍ مِما نزّلنا عَبدِنا فأتها بسووهرة مِن مِثلِه» (بهرب )23
«مِن» در اینجا چهکارب اس و

اوالً اینجا «سووهرب» اس و  .آیات متعددی که

داریم بع ووی «بسووهرة» اسوو مثل اینجا و بع وویها مثل آیه  88سووهرب
ا سرا « قُل لَّئِنِ اجتَمَعَ ِ اإلنسُ وَالجِنُّ عَلَی أن یَأتُها بمثلِ هَوووووذَا الهرآن لَا
یَأتُهنَ بمثلهِ وَلَه کَانَ بَع ُ وهُم لِبَع ٍ ظَهِیرًا» که منظهر کلّ قرآن اس و  .گاب
«عَشرِ ُسهَر» آمدب مثل آیه  14سهرب ههد « :أم یَهُهلُهنَ افتَرابُ قُل فَأتُها بعش َر
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ن فإن
ُسهَر مِِّثلِهِ مُفتَریَاتٍ وَادعُها مَنِ استَطَعتُم مِِّن دُونِ اللّه إن کُنتُم صَادِقِی َ
لم یَ ستَجِیبُها لَکُم فَاعلَمُها أنَّمَا اُنزِلَ بِعلمِ اللّه وَأن لَّا إلَوووووهَ إلَّا هُهَ فَهَل أنتُم
مُّسوولِمُهنَ » .اینها تحدیات گهناگهنی اسوو که گاب به یک سووهرب یا به دب
سهرب یا به کل قرآن اس .
و سهرب هم سهرب معمهلی نی س چهن سهرب ا سهر اس  .سهر البلد یعنی
دیهاری که دُور تا دور شهر کشیدباند .استهالل هر شهری هر قصبهای هر
دهی به دیهاری یا مینی اس یا عالمتی اس که دور تا دور این شهر یا
قصووبه یا دب یا خانه کشویدباند .حاال درسو اسو که سووهرب در اصووطال
معمهلی سووهربهای معمهلی قرآن اس و ولیکن یک آیه مسووتهل هم سووهرب
اس .
«بسم اللّه الرحمن الرحیم» هم سهرب اس  .برای اینکه «بسم اللّه الرحمن
الرحیم» رمزی اس و که این آیه را مسووتهلّ الدالل قرار دادب اس و  .بس هر
جملهای هر چند جملهای هر آیهای یا هر چند آیه ای که مسووتهلّ الدالل
بر مطلبی هسوووتند این سوووهرب اسووو  .مثالً آیه داریم « :فَإذَا اُنزِلَ ُسوووهرة
مُّحکَمَ وَذُکِر فِیهَا الهِتَال» (محمد  )20منظهر کلّ سهرب نی س  .بلکه آیاتی
اس که امر به قتال شدب اس  .آیاتی که در بسط در آنها امر به قتال شدب
اس

سهرب اس  .بنابرین سهرب جمله مستهله اس

خهاب یک آیه باشد

دو آیه باشد چند آیه باشد یک سهرب باشد یا هرچه باشد.
حاال بس کمترین و مهدماتیترین مهرد تحدی یک جمله مسوووتهلّ الدالل
اسوو  .جمالت مسووتهلّ الدالل قرآن مثل «بسووم اللّه الرحمن الرحیم» هم
لف ظد هم مع ند هم لف ظد هم ترکی بد هم و ند در کلّ ج هاتِ داللی و
مدلهلی مهرد تحدی اسوووو  .جزاش مانند کلّش .چهن تمامد آ یاتُ اللّهاند.
آیهی اللّه یعنی چه یعنی نشانه ربانی وحیانی اس .

«ب سم اللّه الرحمن الرحیم» «الحمد للّه رب العالمین» این آیات هر کدام
یک آیه نشووانه ربانی وحیانی و سووهرب اس و  .بنابرین هر آیه ا آیات این
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خهدش دالّ اسوو

لفظد و معند و در کلّ خصووهصوویات بیانی و تبیانی و

دالّی و مدلهلی بر ربانی  .حاال هرچه بیشووتر باشوود بیشووتر .هر چه بیشووتر
آیات ضوومیمه هم شووهند ضوومیمه آیاتی بیشووتر با یکدیگر بیشووتر یهین آور
اس ؛ و کمال یهین در صهرتی که در بیشتر آیات انسان دق کند.
حاال «فأتها بسوووهرة من مثله» سوووهرب؛ یا سوووهربی کلّی قرآن که کلّ قرآن
باشد؛ اس
البع

یا سهربی بع ی قرآن که دب سهرب باشد؛ اس

که یک سهرب اس

یا سهرب ابع

یا سهرب بع

االبعاض اس که یک آیه اس .

حاال «بسووهرةٍ» در مرحله ظاهری مُتیَهَّن همین سووهربهای معمهلی اس و
مثل سهرب حمد سهرب تهحید سهرب کهثر که اقلّ ُسهَر قرآن ا نظر تعداد
آیات سوووهرب کهثر اسووو

که چهار آیه اسووو  .یعنی چهار آیه ا قرآن اگر

میتهانید بیاورید.
حاال « فأتها بِسووووهرةٍ مِن مِثل ِه» .چرا به جای «مِن مِثل ِه» «مِثل ِه» نفرمهد
جایگاب «مِن» در اینجا چیسوو

اگر مراد ا ضوومیر «مثله» قرآن بهد «فأتها

بسهرة مثله» میبهد .چهن «مما نزّلنا» «ما نزّلنا» مذکر اس و مفرد .درس
اسووو

یعنی مُنَزَّل «مما نزّلنا» یعنی مُنَزَّل« .فأتها بسوووهرة مثله» یعنی مثل

مُنَزَّل .بس «مِن» چکارب اس

«مِن» دارای دو بُعد اس  .یک بُعد «مِن مثل»ِ

«ما نزلنا» .دو « :مِن مثل»ِ «عبدنا» .بس هم محمدِ قرآن و هم قرآن محمد.
محمدِ قرآن به حسوواب مهرد وحی قرآن محمد به حسوواب وحی بر او هر
دو مهرد تحدی ه ستند .فهط قرآن در س ا س ؛ قرآن ا صال دارد .ا صل
قرآن اس

ولیکن فرعش که محمد اس که این قرآن را آوردب مهرد تحدی

اسوووو  .بس «فأتها بسووووهرة من مثله» یعنی «من مثل ما نزّلنا» و «من مثل
عبدنا».
حاال هر کدام دارای ابعادی اسووو « .مثل ما نزّلنا» چیسووو

«ما نزّلنا» بر

حَسووووَبِ تأکیدِ قرآن باالترین وحی اسوووو « .مثله» یعنی وحیهای ربانی.
حسوووواب کن ید وحیِ تهراتی را وحیِ انجیلی را که ک تاب های اصوووولی
وحیانی ربانی اس

« فأته بسهرة من مثله» سهرب ای ا تهرات که مماثل
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دارد بووا قرآن در وحی اهوول تهرات کووه قرآن را قبهل نوودارنوود .خووداونوود
میفرماید که این قرآن کتاب وحی اسوو

شووما یههدیان شووما نصوورانیان

شما کتابیان که قبهل دارید کتابهای وحیانی را چهن «إن کُنتُم» خطاب
به ملحدان فهط نی س که فهط ملحدان و مشرکان نی س

بلکه یههدیان و

نصرانیان و سایر کتابیان که «فی ریبٍ» در وحیانی بهدن قرآن هستند مثالً
بع ووی ا آنها میگهیند که قرآن کتاب وحی نیسوو اصووالً و بع ووی هم
میگهیند که وحی التهاطی ا س

مثل ا ستاد حداد بیروتی .او که  14کتاب

بر رد قرآن نهشووووته میگهید که «الهرآن نسووووخ عربی من العهدین» .یعنی
قرآن جم آوری التهاط کردب آیاتی ا عهد عتیق تهرات و عهد جدید و
این را به عنهان وحی مستهل حساب کردب اس .

حاال ک سانی که وحیانی بهدن قرآن را ا صالً قبهل ندارند با قبهل دارند و
میگهیند وحی م ستهل نی س و التهاط ا س
بُ عد قرآنی

بنابرین کلّ منکرانِ قرآن در

ل
در بُ عد اعلی مرا تب وحی بهدن در کلّ اب عادِ اع جا ی ک ّ

اینها مخاطب هسووووتند« .فأتها بسووووهرةٍ مِن مِثلِه» ا مماثل «ما نزّلنا» که
ک تاب های وح یانی اسوووو

ای کتاب یان اگر «کُنتُم فی ر یبٍ مم ا نزّلنا علی

عبدنا» اگر ریب دارید مهای سه کنید .در قرآن دق نمیکنید مهای سه کنید
کتاب های وح یانی تهرات و انج یل را مهایسووووه با قرآن کن ید .ببین ید کدام
بهتر اس .
ا سه حال خارج نی س  .یا برابرند یا قرآن أدنی اس

یا قرآن أعلی اس .

أدنی بهدن قرآن در نزدِ اهلِ لغ ِ عربی محال اسووو  .حداقّل برابر اسووو
حد باالتر اعلی اسووو  .آیا ممکن اسووو وحیِ ربانی کمتر ا وحیِ بشوووری
باشووود اینها که میگهیند قرآن وحی ربانی نیسووو
نیس و

وحیِ مسوووتهلّ ربانی

بلکه فکرِ بشووری اس و ؛ مهایسووه کنند .تهرات سووهرب ای ا تهرات

سوووهرب ای ا انجیل آیاتی ا تهرات یا آیاتی ا انجیل بیاورند و مهایسوووه
کنند با قرآن .هم مهایسووووه خهدی هم « وَادعُها ُشووووهَدَا کُم مِِّن دُونِ اللّه»
(بهرب  )23خهدشوووان مهایسوووه کنند سوووهرب ای ا قرآن را با سوووهرب ای ا
9

کتابهای آسوومانی که وحیانی میدانند .کتابهای آسوومانی را که یههدیان
نصرانیان وحیانی میدانند مهایسه کنند با قرآن.
این مهایسه ا سه حال خارج نیس  .یا برتر ا آنهاس که در این صهرت
قطعد وحی ا س  .یا برابر ا س که در این صهرت هم وحی ا س  .یا أدنی
اسووو ؛ و غیر ممکن اسووو أدنی باشووود .یعنی الفاظِ قرآن در دالّ بهدنش
مدلهل بهدنش عدم تناق

عدم تهاف

ل
عدم ت اد م شابه آیات در ک ّ

جهات قطعد یا برتر اس یا دس کم برابر اس  .این یکی.
دوم «فأتها بسهرةٍ مِن مِثلِه» فرض کنید که وحیانی را اصالً قبهل ندارند
ملحد هسووتند مشوورک هسووتند اهل کتاب نیسووتند میگهییم خهب؛ بس ا
مثل این قرآن در عبارت داشووتن و نداشووتن قرآن که دالّ اسوو و مدلهل
اسوووو

کلّ کتابهایی که دالّ و مدلهل اسوووو بیاورید و مهایسووووه کنید ا

کتابهای بشوووری .شوووما که قاال به وحیِ ربانی نیسوووتید کتابی نیسوووتید
بنابرین «مثله» مثلِ «ما نزلنا علی عبدنا» آن چه بر عبدِ ما نا ل شدب ا س
که شووما اص والً قبهل ندارید وحی اس و

اص والً وحی را منکرید تهرات را

منکرید انجیل را منکرید ولیکن عبارات بلیغِ ف صیحِ شای ستهیِ درجه اولِ
عاقالن و عالمان را بیاورید در کل با قرآن مهایسووه کنید .ببینید کدام بهتر
اس

آیا قرآن برتر اس

أدنی قطعد نیسوو

با أدنی اس

یا برابر اس

برابر هم قطعد نیسوو

بلکه أعلی اسوو کلّش .در طهل

تاریخ نهشوووتهها عبارات الفاط دالّ و مدلهلها همه در مهایسوووه با قرآن
نشان میدهد که قرآن همی شه ندب اس

همی شه امام اس و مهدم اس .

یا حداقل برابر اس .
خهب این مربهطِ به این اسوووو

که «مثله» برمی گردد به « ما نزّلنا» اما

«عبدنا»« .مِن مِثل»ِ «عبدِنا» چند بُعد دارد .شما مماثل با عبدِ ما با باالترین
مراتب عهل باالترین مراتب علم و فهم ب یدا میکن ید یا ب یدا نمیکن ید .اگر
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باالترین عالمان و عاقالن و اندیشوووومندان را بیدا کردید سووووهرب ای ا او
عباراتی مستهل ا او بیاورید و با قرآن مهایسه کنید.
بنابرین این هم ا سه حال خارج نیس  .یا آنچه ا مماثلِ «عبدنا» در بندب
خدا بهدن در باالترین مراتب عهالنی اس بیاورید یا او برتر اس یا قرآن
برتر اسوووو

یا برابر اسوووو  .او که برتر نیسوووو قطعد .اگر برتر بهد در طهل

چهاردب قرن میآوردند .اگر هم آوردباند واقعد مسووووخرب اسوووو و باعث
افت ا که ما دیدیم .یا برابر اس

که برابر هم نیس  .یا برتر اس .

بنابرین برتری قرآن بر «ما نزّلنا» ی وحیانیِ الهی و بر «ما نزّلنا» ی وحیانی
بشووری تهدم دارد .بدون شووک و بدون ریب .یا اینکه «عبدنا» در بُعد درس
نخهانودن این بیغمبر کوه «فَهَود لَبِثو ُ فِیکُم عُمُرًا مِِّن قَبلِوهِ أفَلَوا تَعهِلُهنَ»
(یهنس  )16این بیغمبر که ملحد و مشوووورک و کتابی و مسوووولمان و همه
میدانند که قبل ا نزول قرآن هرگز درس نخهاندب اسووو

کتابی نخهاندب و

برایش نخهاندباند ننهشته اس  .آیات متعددبای دلیل بر این اس که «وَمَا
کُ ن َ تَتلُه مِن قَبل ِهِ مِن کِت َابٍ وَل َا تَخُط ُّهُ بِیَمِین ِکَ إذًا ل َّارت َابَ المُبطِلُه َن»
(عنکبهت  )48نه خهاندبای نه نهشووتهای و نه برای خهاندباند .کسووی که
هیچ ک تابی نخها ندب و ق بل ا نزول قرآن هیچ مط لب علمی به او تعلیم
وله بشری حاال کتابی میآورد که تمام بشرها و تمام مکلّفان

نشدب اس

در برابرش عاجزاند .بس این بُعد دوم این آیه بهد« .من مثله» ا کسووووی که
هیچ درس نخهاندب اس .
سووهم کسووانی که درسووهایی خهاندباند مخترعیناند مکتشووفیناند بزرگان
عالم هستند مماثل در این بشری دارند .بس کسانی که مماثل در اصل
ب شری

در عمق ب شری

در هر جه در ب شری مماثل دارند با بیغمبر

مهای سه کنید در این سه ضل و در این مهای سه سه گانه قطعد برتری دارد
وحیِ قرآنی بر وحیِ بشووووری؛ و قطعد تهدم دارد وحی قرآن بر وحی های
ربانی دیگر.
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مدعای ما این اس که این قرآن حتی بر وحیهای گذشته ربانی هم تهدم
دارد .با اینکه وحی های مطلقاند .تا چه رسوووود بر وحی های متناق

که

ی
وحیهای ب شری با غیر ب شری قاطی شدب ا س  .حتی در وحیهای ا صل ِ
نهحی و ابراهیمی و تهرات و انج یل قبل ا تحریف شوووودن بر آن ها هم
تهدم دارد؛ و این در مهایسه معلهم میشهد.

حاال در این مهایسووه اگر به طهر درسو مهایسووه شووهد «وَادعُها ُشوهَدَا کُم
مِِّن دُونِ اللّه» هر کس من دون اللّه گهاب اسو بر تهدم آنچه را که دیگری
میآورد آنچه غیر قرآن اسو

چه تهرات چه انجیل چه حرفهای بشووری

وحیهای ربانی وحیهای غیر ربانی «شووووهدا » تمام گهاهانِ عهالنی و
علمی و فکری را بیاورید که شاهد بهدباند؛ «إن کنتم صادقین» .اگر راس
می گهاید که در ریب هسووووتید .اگر راسوووو میگهید که قرآن ا نظر وحی
مشوووکهک اسووو

نه تنها ا نظر وحیانی مشوووکهک نیسووو

بلکه باالترین

درجات وحی اس .
بس شووووما مکلفّان که دعهت شوووودباید به این مهایسووووه ا دو حال خارج
نیسووتید یا اهل نهر هسووتید یا اهل نار .اهل نار هسووتید اگر هرچه فعالی
کردید و هرچه جسووووتجه کردید مثلِ «عبدنا» مثل «ما نزلّنا» آوردید و در
مهایسووه مغلهب شوودید که این قرآن غالب اسوو در کلّ جهات ظاهری و
باطنی بر کلّ وحی های ربانی و غیر ربانی و اگر قبهل نکرد ید « ف َإن لَّم
تَفعَلُها وَلَن تَفعَلُها فَوواتَّهُها النَّووار الَّتِی وَقُهدُهَووا النَّوواسُ وَالحِجَووارَةُ أعِوودَّت
لِلک َافِرین» (بهرب  )24اگر قبهل کن ید دا خل نهر هسووووت ید اگر قبهل نکن ید
داخل نار هستید.
و در قرآن شوووریف این تحدی متعدد شووودب اسووو ؛ و این تحدی را بع وووی
آقایهن خیال میکنند که در بُعد فصاح و بالغ اس فهط .بُعد فصاح
ی
و بالغ و لغ بُعد قشری اس  .قرآن دارای دو بُعد اس  .یک بُعد قشر ِ
لفظیِ صهتیِ لغهیِ کلمهای که دالّ ا س ؛ و یک بُعد مدلهلی که معارف و
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ل
حهایق قرآن اسوووو  .در کلّ ابعاد در کلّ مانها در برابر کلّ عهال و ک ّ
علما و کلّ فصووووحا کلّ بلغا در هر بانی ا بان ها در هر دالّی ا هر
دالها در هر مدلهل ا مدلهلها این ممتا اس .

و این ادعا که بیغمبر کردب اسو

بیغمبرِ بزرگهار که به اعتراف جاهلی آن

مهق عهالی آن مهق عل مای آن مهق أع هلِ عهال بهدب اسووووو

چطهر

میشوووهد أعهلِ عُهال ادعایی بکند که بعد ا چند وق که یا ندب اسووو یا
مردب اس

ادعایش فا شِل بشهد .اگر این محمد بن عبداللّه (صلهات اللّه و

سووووالمه عل یه) مطمئن نبهد که وحیِ ربانی اسوووو

اگر مطئن نبهد وحیِ

فه قانیِ برتریِ ر بانی اسووووو چنین اد عایی را نمیکرد .برای این که چنین
ادعایی را یههدیان علمای یههد علمای نصووووارا « من مثله» میآوردند و
محکهم میکردند.
بنابرین ا آن مان تا مان ما تا مانهای آیندب این تحدی کلی دارد و
نسب به کلّ عهال و کلّ علما هس  .بع یها خیال میکنند قرآن فهط در
لغ عربی و فهط برای عرب بان هاسوووو  .من یادم میآ ید در نجف که
بهدیم بع ی ا علما و ف ال اختالف داشتند با ما در بُعدِ محهری قرآن.
رو ی خدم مرحهم آقای خهیی بهدیم یکی ا همان علما حاضووور شووود
گف آقای آی اللّه خهیی به این آقای صادقی بگهاید این قرآن که محهر
قرار دادب این آیه را چطهر معنا میکند گف کدام آیه گف که « وَکَذَلِکَ
أنزَلنَابُ حُکمد عَرَبِید» (رعد  .)37این حکم عربی اس  .یعنی مخصهص عرب
اس  .یعنی غیر عرب محکهم و مکلّف به حکمِ قرآن نیستنده آقای خهیی با
کمال احترام فرمهدند که ا خهد کس وی که اعتراض داری برو سووؤال کن ا
من سهال نکن .من گفتم که «حکمد عربید» ا س

لغتد عربید که نی س کهه

لفظد که نیس ه حکمد عربید اس .
عربی یعنی چه عربی یعنی واضوووح .لغ عربی یعنی لغ ِ واضوووح .معنای
عربی :معنای واضووح مطلب عربی :مطلب واضووح علم عربی :واضووح .بس
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أشوودُّ کُفرًا وَنِفَاقد» (تهبه  )97یعنی چه یعنی
عربی یعنی واضووح« .األعرابُ َ
عرب بان ها نخیر .آ یا کلّ عرب ها که مبدأ و محهر اصوووولیِ دعهت قرآن
بهدند؛ « أ شَ دُّ کُفرًا وَنِفَاقد» ه ستند نخیر .العربی یعنی بادیه ن شینها .یعنی
ک سانی که به ش شی ندارند در بیابانها در بادیهها در جاهای دور افتادب
أشوودُّ کُفرًا وَنِفَاقد» چرا برای اینکه ا مرکز تمدن اسووالمی
هسووتند اینها « َ
دورند .کسوووانی که ا مدینه که جایگاب بیغمبر بهد و جایگاب تعلیم و تربیب
بهد دور باشووووند؛ و ا مدی نه دور بهدند؛ دورتر ا دورترها بهدند که در
بیابانها بدون ستر و بدون باال سری با شند اینها «أ شَ دُّ کُفرًا»« .وَمِنَ األع َر
ابِ مَن ...وَیَتَّخِذُ مَا یُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّه» (تهبه  )99خهب « من االعراب»
یعنی کسووووانی که دورند ا مراکز علمی و تربیتی و تبینِ اسووووالمی اینها
«أ َشدُّ کُفرًا وَنِفَاقد» هستند مثالً اگر لندن اگر باریس اگر واشنگتهن اینها
دورند ا مراکز اسووالمی اینها اعراب هسووتند .یعنی کسووانی که دورند ا
تعلیمهای اسوالمی ا مراکز اسوالمی وله در بزرگترین شوهرها و باالترین
تمدنهای مادی باشند اعراب هستند.
در لغ عربی «أعرِبِ الکلم » یعنی «أوضووح الکلم »  :کلمه را واضووح کن
فاعلش را مفعهلش را م وووافش را  ...إعراب لفظی هم برای إعراب معنهی
ا س ِ .بَر و یر و ضمه را گذا شتن برای این ا س که معنا رو شن ب شهد.
بنابرین این آ یه که «وَک َذَل ِکَ أنزَلن َابُ حُکمد عَرَبِید» یعنی « ما اینگهنه نا ل
کردیم قرآن را حکمی واضوووح» .هیچ تعهیدی (گرب و گنگی) در این حکم
نیسوووو
فطری

ق
نه لفظد نه معند نه فطرتد نه عهالً نه علمد تهافق دارد با عُم ِ
عهالنی

علمی  .کلّ حاجات مکلّفین که ا ه مه برتر انسووووان

اس .
اینها را که گفتم آقای خهیی (به آن شخص) فرمهدند که« :من نگفتم شما
غلط میکن ید من نگفتم شووووما اشووووتباب میکن ید شووووما به قرآن اهان
میکنید».
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بنابر مبنای این آیه و آیاتی دیگر این مطلب بَیمن اسوو و روشوون اسوو که
قرآن در کلِّ ابعاد فهقِ ابعادِ امتیا یِ کالم ا س  .تا چه ر سد در دالل  .در
مدلهل اقهی ا س

آن وق در دالل أ ضعف ا س ه «الریب فیه» و آیاتی

دیگر که خطاب به مکلّفان کردب اسووو

« أیها الکافرون أیها المسووولمهن

أی ها الفالن» آ یا این « کافرون» میفهم ید قرآن را یا نمیفهم یدند اگر نفی
فهم یدند و ظنّی الدالل بهد مکلف نبهدند .این مطالب را قبالً مفصوووول
عرض کردبایم و تکرار نمیکنیم.
بنابرین اعجا ِ قرآن لف اعجا درسوووو نیسوووو
اعجا کار اسووو

آ ی بهدنِ قرآن چهن

ممکن در یک مان اعجا باشووود در یک مان نباشووود

ولیکن آ ی ِ وح یانیِ فه قانیِ ر بانی بهدنِ قرآن در کلّ مان های تکلیف
نسب به کلّ مکلّفان شمهلی دارد؛ و اآلن چهاردب قرن اس که میگذرد.
فصاح و بالغ عربی به حد باال رسیدب اس

و حال آنکه این فصاح

در ترقی و تکامل و تعالی بان عربی خیلی بار شوووودب یک آ یه قرآن در
نهج البالغه که قهیترین فصوووواح اسوووو

قهیترین بالغ اسوووو

در

فصوووویحترین ها و بلیغترین های گذشووووته و فعلی قرآن ا نظر لفظی حتّی
ممتا اس

تا رسد به معنهی .وانگهی اگر مانند عصای مهسی میآوردند

عصای مهسی محدود بهد.

حاال قرآن شوووریف که معجزبیِ باقیه اسووو و فرقان اسووو

اگر منکران و

کافران امکان داشوو که حتی ا نظر لفظی؛ نه معنهی حتی ا نظر لفظی
در بالغ ِ لفظی و فصووواح ِ لفظی اگر امکان داشووو همسوووان با قرآن
َش وا ل لَهُلنَا مِثلَ هَووووووذَا» (انفال  )31اگر
بیاورند خهب میآوردند .بله «لَه ن َ
میخهاسووووتیم مثل قرآن را میآوردیم به این ها می گهایم که اگر شووووما
میخهاستید مثل قرآن بیاورید آیا شما برای محاربه با قرآن و معارضه با
قرآن اگر میخها ستید و میتهان ستید بس چرا نخها ستید بس این فهط در
لف اس که اگر میخهاستیم مانند قرآن را میآوردیم برای نفیه شما که
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اینهدر اعتماد به خهدتان دار ید اینهدر جد ی دار ید در مبار ب با قرآن
بس چرا نیاوردیده
بس بنابرین این «له نشووا »ها غلط اسو

و مشوی های برونی هم که چهار

سووهرب اخیرًا جعل کردند سووهرة فالن و سووهرة فالن اینها تمام مسووخرب
اسوو

آنهدر مسووخرب اسوو

کردند به طهر متناق

بیشترش التهاط اسوو  .التهاط ا الفاظ قرآن

به طهر متناف

التهاطِ بشووووری التهاطِ وح یانی

ولیکن مطالب مختلف آوردند که هم لفظش محکهم اسوووو و هم معنایش
محکهم اس .
والسالم علیکم و رحم اللّه و برکاته

[آیا لفظش هم محکهم اس اینهایی که آوردباند ]
بله .حاال بحثش را میکنیم .این جزوب ای که آقای یزدانی آوردب این چهار
سوووهرب دارد این چهار سوووهرب آنهدر مفت وووح اسووو

اوالً جمالتی آیاتی

کلماتی ا قرآن را استخدام کردب .خهب این همان اس کهه بس مِثل نیس
عین اسوووو  .مثل نیاوردب اید؛ و جاهای خهدش آوردب .ا نظر ادبی ا نظر
إعرابی ا نظر صووورفی و نحهی غلط اسووو  .اگر هم صوووحیح بیدا شوووهد
صوحیحش در مهابل صوحیحِ قرآن مین تا آسومان فرق دارد .در کلّ ابعاد
اینها محکهم هستند .اینها خهدشان را مسخرب کردباند.

[سؤال] :
نخیر گروهی هستند که میگهیند فهط ا نظر لف اس

گروهی میگهیند

نظر معناسووو فهط گروب سوووهم که ما هسوووتیم میگهیند که ا نظر لف و
معنا س  .ا نظر لف بهترین دالّ ا س
بهترین مدلهل اس .
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بالغد و ف صاحتد و ا نظر معنا هم

[سؤال] :
سووهرب عرض کردم معنی معمهلیاش همان  114تا سووهرب اسو  .ولیکن «فَإذَا
اُنزِلَ ُسووووهرَة مُّحکَمَ وَذُکِر فِیهَا الهِتَالُ» (محمد  )20دلیل اسوووو بر اینکه
«سهرة» اعم اس ا سهرب معمهلی و سهرب غیر معهلی.

[سؤال] :
نخیر «اُنزِلَ ُسووهرَة» در این سووهرب در این مطلبِ خاصِّ مسووتهلّ الدالل
«قِتال» ذکر شدب .خهب اگر در بین  50آیه دو یا سه آیه اس .

[سؤال] :
لف سهرب لف سهر یعنی دیهاره دیهارِ خانه دیهارِ دِب دیهارِ قصبه دیها ِر
شهر بنابرین سهرب کهچک داریم و سهرب بزرگ داریم .وانگهی کهچکترین
سووهرب قرآن سووهرب کهثر اسوو که چهار آیه اسوو  .به چهار آیه مسووتهلّ
الدالل ِ قرآن هم تحدی شدب اس .
أش ودُّ کُفرًا وَنِفَاقد» که نصّ اعراب اس و
[اینجا چرا در آیه «األعرابُ َ

بعدش

هم آیه بعد استثنا میکند مؤمنین ا اعراب را چطهر شما اینجا بر خالف
نصّ تهجیه میکنید که اینها بادیه نشین هستند و] ...

آیا اکثر شهرنشینهای مدینه مؤمن بهدند یا غیر مؤمن در مان بیغمبر
[مؤمن بهدند ولی قرآن میگهید «اکثرهم الیعهلهن]»
منافات ندارد ولی ایمان داشوووتند .ولیکن اکثر بادیه نشوووینها کافر بهدند.
اکثر شووووهرنشووووینان که ارتباط با بیغمبر داشووووتند اکثرًا فهم دارند و مؤمن
هسووتند و ملحد نیسووتند .در مهابل اکثر بادیه نش وینان اکثرشووان «األعراب»
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اسو

«األعراب» قاعدب کلّی اسو

کلّ بادیه نشوینها کافر بهدند .بعد « من

االعراب» بع ی بادیه نشینها مؤمن بهدند.
[بحث من این اس که «االعراب» چطهر شد بادیه نشین ]

ما یک اعراب فارسووووی داریم یک اعراب عربی .اعراب عربی را دارم معنا
میکنم .عرب یعنی کسی که سهفی روی سرش نی س و بادیه نشین اس .
کالً اعراب جم عرب اس

عرب هم« :نحن العرب  »...عرب یعنی کسی که

بادیه ن شین ا س  .لف عربیِ عرب لغتش به معنای بادیه ن شین ا س  .مثالً
کسووووانی که در مکه بهدند و در مدینه بهدند اینها االعراب نبهدند .چهن
بادیه نشووین نبهدند .بله عرب ا نظر لغهی بهدند .ا نظر لغهی عرب بهدند
که بان عربی صحیحترین بان ا س ولیکن االعراب شامل ک سانی ا س
که کالً اینها بادیه نشین بهدند.
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