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قطعی الداللة بودن قران

بِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّحیِم
ألحَمدُ هللِ ربِّ العالَمینَ وصلّی اللّه عَلَی مُحمّدٍ وَعَلَی آلهِ الطّاهِریِن

این عبارات اس
از توص یفاتی که قرآن دربارهی خودش کالً انجام دادهاس
«ب صائر» (اعراف« ،)203،بل سان قومه» (ابراهیم« ،)4،بالغ» (ابراهیم« ،)52،لم یجعل له
عوجا» (کهف« ،)1،یهدی للتی هی اقوم» (اس را « ،)9،فرقان» (فرقان« ،)1،یش هد اهلل»
(بقره 204،مقافقون« ،)1،کاف» (عقکبوت .)51،این هش باب بهشتی را فعالً از باب
دالل محوری هش

گانه قرآن بر قطعی ِ دالل  ،مدلول ،اعجاز و س ایر جهات قرآن

میگشاییم.

َفس هِ وَمَن
َبص رَ فَلِق ِ
بص ائر در آیه  104س وره انعام «قَد جا َكُم بَص ائِرُ مِن رَبِِّكُم فَمَن أ َ
محقق «جا کم» برای
عَمِيَ فَعَلَیها وَما أَنا عَلَیكُم بِحَفیظٍ»« .قد» برای تحقیق اس
شما کلّ مکلفان تا پایان زمان تکلیف« ،ب صائر»ی آمده ا س  ،این ب صائر «من ربّکم»
ا س  .ب صائر از برای تربی وحیانی کل مکلفان ا س  .ب صائر مفردش ب صیره ا س و
فعیل و فعیله ،هم معقای فاعل میدهد و هم معقای مفعول.

بص ائر و بص یره فقط بص ر عیقی و چش می نیس  .بلکه عمدت بص رِ درونیِ فطری،
عقالنی ،علمی و سایر مراتب إبصارها و درکها و دریاف های درونی اس  .این قرآن
«بصائرُ مِن ربّکُم» اس  .که بصائر جمع بصیره و مبالغه اس  ،یعقی بسیار بیقاکققده.
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در بُعد فاعلی بص یره به عقوان فاعل إبص ار اس  .یعقی مکلّفان قرآن را به خوبی
و باالترین مراتب
در یاف میکققد .د یده بانی مکلفان نس ب به قرآن ،مُبالِت اس
دیدگانی اس  .و این دیدهبانی و نش انگری ،دارای دو بُعد اس  .بُعد فاعلیِ اول
نس ب به مکلّفان که خوب به قرآن ن ر کققد و دق کققد و دریابقد ،و بص یرت دوم
معانی قرآن اس که معانی قرآن نشانگرِ حقایقی اس وحیانی.

پس مکلّفان ب صیره ه ستقد ،قرآن هم ب صیره ا س  ،هر قدر در س تر به قرآن نگری سته
شود قرآن هم نگرشی بی شتر به مکلّف میدهد .طبع «بصائر» در مقابل «عِمیٰ» اس .
یا عدم دریافتن .دریافتنِ
یا نادیدهبانی اس  .یا دریافتن اس
یا دیدهبانی اس
ص حیح ،آن هم مبالغهآمیز ،آیا امکان دارد که ظقّی باش د د دریاف های قطعیِ عادی
مبالغهآمیز نیس  ،بقابرین این «بص ائر» دریاف کردنِ فاعلی مکلفان اس نس بت به
قرآن ،به چهرهای ممتاز و در همان چهرهی ممتاز که مکلفان به قرآن نگرش میکققد،
قرآن هم معارفی را به آنها نگرش میدهد .هر قدر نگرش به قرآن و ب صیرت به سوی
قرآن قویتر و واالتر و باالتر با شد قرآن هم برای آنها دیدهبانِ ب سیار زیادتری ا س ،
و د یدهبانی میدهد به د یدارِ حقایقی که قرآن دالل بر آنها دارد ،هم در بُعد نص و
ظاهر ،هم در بُعد اشارات و لطائف.

َفس ه» هر کس إبص ار کقد ،هر کس بیقش معص ومانهای ،هر چه برتر و
أبص رَ فلِق ِ
«فَمَن َ
باالتر ،ن سب به قرآن دا شتهبا شد «فلقف سه» به سود خود او س  .هر قدر دید قویتر
باشد ،دیدار قویتر باشد ،در نتیجه قرآن هم دیدِ قویتری از برای مکلّفان میدهد.

«فمن عَمیَ فعلیها» پس «إبص ار» و «عِمیٰ» ،دیدن و نادیدن ،دریاف کردن و دریاف
نکردن ،به اختیار مکلفان اس  .آیا میشود مکلّفان امکانِ دریاف کردن نداشتهباشقد
ولیکن «أب صر» ممکن با شد امکانِ دریاف کردنِ در حد اعال و ب سیار واال ،ن سب به
معارف قرآن ،برای کلّ مکلفان به درجات و مراتبشان هس .

بقابرین کس انی که به این تخیّل پایبقد هس تقد که قرآن «ظقّی الداللة» اس اینها
«مَن عَمیَ» هس تقد .این ها خود را کور کردهاند ،ایقها خود را به نادانی و جهال
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زدهاند ،که آ یاتِ مقدس اتِ قرآن را دونِ «قطعی الداللة» خواندهاند .و حال آن که
«بصائر» جمعِ بصیره و مبالغه در إبصار اس .

در قرآنِ شریف لفظ «بصر» و لفظ «بصیرت» که بصر چشم سَر اس و بصیرت چشم
سِ رّ ا س با صیغههای گوناگون  148مرتبه در قرآن آمدها س  .این «ب صائر»ی که در
قرآن هس نه تقها در آیات محکماتش ،بلکه در آیات متش ابهاتش نیز هس  .مقتهی
در بصائرِ آیاتِ محکمات ،چقدان دقتی الزم نیس  ،ولیکن در بصائرِ آیاتِ متشابهات،
در بُعد مماس و غیر مماس آن ،دق بیشتری الزم اس .

قرآن شریف آیاتی بر ب صائر و ب صیرت دارد .مثالً آیه  108سوره یو سف «قُل ه ٰ ِهِ
سَبیلي أدعو إلَى اللَّ هِ عَلىٰ بَصیرَةٍ أنا وَمَنِ اتَّبَعَقي وَسُبحانَ اللَّ هِ وَما أنا مِنَ المُشرِكین».
این «بَص یرَةٍ» دو بص یرت اس  .یکی بص یرتِ درونیِ «داعی إلی اهلل» (احزاب ،)46،و
یکی بصیرتِ برونیِ قرآنی .با بصیرت ،بصیرت را مینگرد .اگر بدون بصیرت ،با چشم
روی هم رفته ،با «إعمیٰ» ،با عدمِ توجّه ،عدمِ دقّ  ،عدم موش کافی ،و چش م بر هم
نهاده به قرآن ن ر ش ود ،موجب کوری اس  .کور ،کوری را مییابد .بیقا ،بیقایی را
مییابد.

«قل» پیغمبر بزرگوار مأمور اس

به کل مکلفان بگوید «ه ه س بیلی»« .ه ه» یعقی

این بص ائر ،این «بَص ائِرُ لِلقّاس» (جاثیه« .)20،س بیلی»َ ،س بیلِ من ،راهِ من ،همین
دیدگاههای محوریِ قرآنی اس « .أدعوا إلی اهلل علیٰ بص یرةٍ» ،با بص یرت خودی،
بص یرت قرآنی را مینگرم .با بص یرت و نگرشِ عمیق و در حدّ عالیِ خودی ،قرآن را
که بصیرت عالی و مُبالِت اس مینگرم« .أنا وَمَنِ اتَّبَعَقي» «أنا» در بُعدِ رسالتی و «مَنِ
اتَّبَعَقي» در بُعد ایمان« ،وَسُبحانَ اللَّ هِ وَما أنا مِنَ المُشرِكین».

و همچقین آیاتی از قبیل آیه  19سوره انعام «قُل أَيُّ شَي ٍ أَكبَرُ شَهادَةً» آیا شهادت و
«قُلِ اللَّ هُ َش هید بَیقي
گواهی چه چیز بر حقانیّ این وحی آخرین قویتر اس
بر حقانی و وحیانی این قرآن .خوب،
َا القُرآنُ لِأُن ِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَت» پس قرآن

وَبَیقَكُم» ،خدا باالترین و برترین گواه اس
خدا چطور ش اهد اس «وأوحِيَ إلَيَّ ه ٰ

شاهد اس  .شهادتِ ربّانی دارای دو بُعد اس  .یک بُعدِ محال و یک بُعد الزم.
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بُعد محال این اس که خدا خودش خود را بقمایاند ،با مکلّفان سخن بگوید ،مکلّفان
او ببیققد و سخقانِ وحی او را ب شقوند ،این بُعدِ شهادت ،شهادتی ا س محال .حتی
نسب به رسول اهلل(صلی اهلل علیه وآله وسلم) که دارای باالترین درجه وحی اس ،
دیدنِ خدا محال اس  .بله ش قیدن کالمِ خدا برای ص احبِ وحی الزم اس  ،اما
دیدنش محال اس  .ولی دیدن و هم شقیدنِ کالم خدا ،که حضورًا معایقت او را ببیققد
س
و وحیاش را بش قوند این محال اس  .اما به جای دیدن خدا و ش قیدن مما ِ
وحیانیِ کال ِم خدا «واوحیَ إلیّ ه ا القرآن» این قرآن که به من وحی شده ،کأنَّ خودِ
خدا را میبیقد ،سخنِ وحیانیِ خدا را ،بدون واسطهی رسول میشقوید .بقابرین ،قرآن
بارزترین دلیل اس در کلّ ابعاد ربّانی های خدا.

آیات درباره این مطلب زیاد اس مثالً در آیه  46سوره حج «فَإِنَّها ال تَعمَى األَبصار»
چشمها کور نیستقد ،نه چشمهای ظاهری و نه چشمهای باطقی احیان « ،وَل كِن تَعمَى
القُلوبُ الَّتي فِي الص دور» این دلهایی که در س یقهها جای دارند «تَعمَیٰ» کوری
میکققد کور نیس تقد ولی کوری میکققدد چقانکه با چش مهای ظاهر ،آیاتِ ربّانی را
میبیققد و کأنّه ندیدهاند و کوری میکققد .این مربوط به آیات بصائر.

امّا آیه موع ه آیه  57سوره یونس «یا أَیُّهَا القّاسُ قَد جا َتكُم مَوعِ َةٌ مِن رَبِِّكُم وَشِفا ٌ
لِما فِي الص دورِ وَهُدًى وَرَحمَةٌ لِلمُؤمِقین» این مواص فات (وص ف کردن) ،مواص فاتِ
قرآنی ا س  .قرآن موع ة ا س من ربکم .شفا ا س لِما فِي ال صدور ،هُدىٰ ا س و
رَحمَة اس  .تمام ایقها ادلّهی بالغهی قو ّیه اس که قرآن قطعی الداللة اس  .زیرا
دالل ِ دونِ قطع (غیر قطعی) ،کالً موع هآور نی س  ،شِفا نی س  ،قلبی که یقین ندارد،
ب س المِ ص حیح فهم ،قلبی
ظنّ دارد ،یا ش ک دارد یا احتمال ،این مریض اس  .قل ِ
اس که یقین کقد مطلبی را .اگر مطلبی را یقین کقد این قلب ش فا پیدا کردهاس .
«هدًی» ،مادونِ یقین ض الل اس « .رحمة» مادونِ رحم  ،زحم اس « .ورحمة
للمؤمقین».

داریم س یری در این هش

بابِ بهش تیِ مواص فاتِ قرآنی میکقیم ،بعد تفس یر هم

میکقیم.
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از جمله آیات ،آیهی «لسانِ قومه» اس  .آیه  4سورهی ابراهیم «وَمَا أرسَلقَا مِن رَّسُولٍ
اگر لغ قوم بود ،ر ُُس ل الوالعزم
ِس انِ قَومِهِ لِیُبَیِِّنَ لَهُم»« .لغ قومه» نیس
إِلَّا بِل َ
م ستثقی بودند ،چون نوح به زبان سامانی خودش ،ابراهیم به زبان خودش ،مو سی به
زبان عَبَرانیِ خودش ،و عیس ی به زبان یونانی و عَبَرانیِ خودش ،و محمد(ص لی اهلل
علیه وآله وسلم) به زبان عربی  .قومِ این رسُل الوالعزم ،آیا قومِ خاص بودند با ادلّهی
قطعیهی قرآنیّه ،و ادلّهای قطعیّه ،اینها رسال شان عالَمی (همگانی) بود.

رسال نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و خاتم القبیین(صلوات اهلل علیهم اجعین) که
این دروغ
عالَمی بود برای کلّ اقوام بود .بقابرین اگر «لس ان» به معقی لغ اس
اس « .لس ان قومه» غیر از «لغ قومه» اس  .به زبانِ فالنی حرف زدن یعقی تفهیم
کردن .اگر شما عربید با شخص فارس صحب میکقید عربی شما را فار سی کققد تا
آن مطلب عربی را به زبان فارس ی بفهمد .بقابرین هر زبانی از زبانها ،چون زبان در
لغ فارسی دو قِسم اس  .یکی لغ  ،یکی زبان فهم .اینجا «لسان قومه» یعقی زبانی
که بفهمقد ،نه به «لغ قومه».

«لِیُبَیِِّنَ لَهُم» این «لسانِ قوم» تبیینکققده اس  .آیا لسانِ عربی برای فارسی تبیینکققده
اس لس انِ عَبَرانی برای ایرانی تبیینکققده اس لس انِ  ..برای ص احبان زبان های
تبیینکققدهی این زبان در ص ورتی اس که لس ان به معقی
دیگر تبیینکققده اس
لغ نباشد ،بلکه مطلبی را زبان فهم ،مردم بفهمقد.

حاال ،قرآن باید مردمی باش د ،مردم فهم باش د .اگر مردم فهم نباش د در این ص ورت
رس ولِ آخرین «بلس ان قومه» نیامدهاس  .یکی از امتیازات قرآن این اس که س ایر
کتابها ،کتابهای فقهی ،ا صولی ،فل سفی ،مقطقی ،عرفانی ،ادبی ،اینها اخت صاصی
اس  .باید که ان سان به طور مختص در سش را بخواند ،و مفاهیم آنها را وارد با شد.
کم تکالیف
ولیکن قرآن کتاب عام اس  .یعقی هر کس لغ عربی را بداند ،دس
نص ی و ظاهری را میفهمد .البته درجات و تکامالتِ معانی ،مربوط
واجبه و محرمّه ّ
به تکامالت و درجات تفهّمی اس  .ولیکن حداقلِّ فهمِ تکلیفیِ کلِّ مکلفان ،الزمه
تبیین بودن ،بیان بودن ،نور بودن ،و حج بالغه بودنِ قرآن اس
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 .پس «ومَا أر َس لقَا

مِن رَّ سُولٍ إِلَّا بِلِ سَانِ قَومِه» نه «بلغة قومه»« .لِیُبَیِِّنَ لَهُمْ فَیُ ضِل اللَّ هُ مَن یَ شَا وَیَهْدِي
مَن یَشَا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیم».

آیهی بالغ آیهی  52سورهی ابراهیم «ه ا بالغٌ لِلقّاس» .آیه «للقاس» اس نه «للقبی»،
نه «لألئمة» ،نه برای علما ،بلکه برای ناس .ناس ش امل عوام و علما و بزرگان و
رسول و ائمّه هم هس  .برخالفِ آنچه دیگران خیال کردند که قرآن لغ الهی اس ،
و لغ ِ ربّانی را جز پیغمبر و معص ومین نمیفهمقدد نخیر ،اینطور نیس « .ه ا بال ٌغ
للقّاس» .مسئله خالفی اس  ،اختالف بین خدا و گروهی از شرعمدارانِ شرعندار!

«ه ا بالغٌ للقّاس ولِیُق َروا به» این بالغ دارای دو بُعد اس  ،یک بُعد محزوف اس ،
چون «و» ،واوِ عاطفه اس  .چه محزوف اس «ه ا بالغٌ للقّاس لِ یَهتَدُوا بِه ولِ یُ ق َروا
بِه» دو بُعد اس بُعد ایجابی و بُعد سلبی .بُعد ایجابی اینکه راه را بیابقد« .ولیق روا»
از بیراهه ترسانده شوند« .ه ا» مشار الیهاش قرآن اس  .قرآن کالً برای کلّ ناس ،بالغ
اس  .اگر ظقّی اس  ،آیا باز هم بالغ اس د (اگر ظقّی باشد) نه ابالغ اس و نه بالغ.
بالغ و بلوغ و ابالغ از علمیّ و قطعیّ اس  .ولیکن قرآن باالترین مراتب قطعیّ را
در دالل دارد چقانکه در مدلول هم اینطور اس

« .وَلِیَعلَموا أنَّما هُوَ إل ٰ

ه واحِد

وَلِیَ َّكَّرَ أُولُو األلباب»

اص والً اگر مطالبی برخالف ش هواتِ مردم باش د ،مغلقگویی اینها را دور میکقد.
آنقدر باید روشن باشد ،واضح باشد ،آشکار باشد که طرف حجّتی نداشتهباشد( ،و
نگو ید) ما نمیفهمیم .اگر قرآن یا کتاب آس مانیِ دیگر ،اگر لغ اش ،لغ ِ همه کَس
فهم نبود ظقّی بود ،ش کّی و احتمالی بود قطعی نبود ،آن هم قطعی باال و واال نبود،
حجتّش را هم ما نمیفهمیم .کما اینکه بع ضیها عو ضیها گفتقد «قَالُوا یَا شُ عَیبُ مَا
نَفقَهُ كَثِیرًا مِمّا تَقُول» (هود )91،اینها دروغ میگفتقد که ما نمیفهمیم.

حاال اگر لغ فهمانقده نباش د این حجّ درس

اس

«مَا نَفقَهُ كَثِیرًا مِمّا تَقُول».

بقابرین به جبران اوالً در چقد بُعد .بُعد ربّانی  ،بُعدِ و ضوح ا س  .باید به طورِ نورانی
و رو شن بیان کقد .بُعد دوم این اس که ا صوالً چون تکالیفِ الهی بر خالفِ شهوات
اس

 ،بر خالف مُیول (مِیلها) اس

 ،باید باالترین ،روش نترین و واض حترین معقا
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باش د ،که حتی یک در هزاران هم ع ر نیاورد که ما نفهمیدیم« .ه

ا بَالغٌ لِلقّاسِ

وَلِ یُق َروا بِهِ ولِ یَعلَموا أنَّما هُوَ إل ٰه واحِد وَلِیَ َّكَّرَ أُولُو األلباب».

البته این «أُولُو األلباب» مرحله بَعدی اس  .ولیکن «بالغٌ للقّاس» ناس کالً تکالیف
ای جابی و س لبی را از قرآن میفهمقد .ولیکن «أُولُو األلباب» ،ممتازان و متفکران بر
ح سَ ب درجات و مراتبِ افکار شان بهتر میفهمقد .ولیکن این بهتری ،تکلیف همگانی
نیس  .تکلیف همگانی واجبات و محرمات اس  .واجبات و محرماتِ عق یدتی،
اخالقی ،عملی اس
فهم شان بی شتر اس

که این مربوط به کل مکلفان اس  .ولیکن مکلّفان ممتاز که
اینها پس از نصوص ظاهر مطالبی به عقوان اشاره و به عقوان

دقایق میفهمقد که آن مطالب ،مربوط به کل نیس .

آیهی دیگر آیات یک و دو سورهی کهف «الحَمدُ لِلَّ هِ الَّ ي أنزَلَ عَلىٰ عَبدِهِ الكِتابَ
وَلَم یَجع َل ل َهُ عِوَ جا» .بر ع بدِ خودش ،این قرآن را نازل کرد ،و برای این قرآن هیچ
د اگر کالم ظقّی باش د
عوجی (کجی و ناراس تی) قرار نداد .آیا ظقّی عوج نیس
اعوجاجِ از صراط م ستقیم ندارد بقابرین مُعوجترین افراد ک سانی ه ستقد که میگویقد
قرآن ظقّی الداللة اس  .و اینجا بین آنها و خدا اختالف اس د خدا میگوید که ما
در این قرآن هیچگونه عِوَجی قرار ندادیم ،بلکه در مرحلهی یقیقی باالترین یقین و
واالترین بیان و « َق یِّم » (کهف )2،اس  .آیا ظقّی قیّم اس «قیّم » یعقی هم قائم
اس  ،هم و قیم اس  ،هم پابرجاس  .آیا مطلب ظقّی قائم اس د قیم دارد د
پابرجاس د استوار اس د «لِیُق ِرَ بَأ سًا شَدیدًا مِن لَدُنهُ وَیُبَ ِِّشرَ المُؤمِقینَ الَّ ینَ یَعمَلونَ
الصّالِحاتِ أنَّ لَهُم أجرًا حَسَقًا» (کهف.)2،

آیهی بعد آیهی  9سورهی أسرا «إنَّ ه ا القرآن یهدی لِلَّتی هیَ أقوَم»« .أقوَم» در چه
بُعد د آیا هادیِ أقوم ،در داللتش أقومِ دالالت هس یا نه د أقوم از کل دالالت اس .
یعقی دالالتِ قطعیّهی ص د در ص دِ غیر الهی أقوم اس د نخیرد بلکه قرآن که کالم
خداس أقوم اس  ،پابرجاتر اس  ،ثاب تر اس  ،قیم دارتر اس  ،ارزشدارتر اس  ،و
روشنتر اس از کلّ قطعیّات غیرِ الهی .أقوم ،مطلق اس .
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«إنّ ه ا القرآن» ،این « ه ا» یعقی گر چه کلّ ک تاب های وح یانی قرآن (خوا ندنی)
ه ستقد ،ولیکن آنها در مقابل این قرآن (گویی ا صالً) خواندنی نی ستقد .آنها در بُعد
خودش ان خواندنی هس تقد ،اما در مقابل قرآن نه« .ه ا القرآن» یعقی این قرآنِ اخیر،
این کتابِ وح یانیِ خواندنیِ ویژهی اخیر «ی هدی للتی» (هدا ی میکقد به) لطری قة
التی ،للخُلُق التی ،للعق یدة التی ،لألخالقِ الّتی ،لألعمال الّتی ،و برای تمامِ آن چه که
مکلّفان ن یازمقدِ آن هس تقد .تمامِ ن یازمقدیهای مکلفان را «لِلَّتی هیَ أقوَم» هدا ی
میکقد .این قرآن که هادی اس  ،کلّ مکلّفان را برای کلّ نیازمقدیهای شان «لِلَّتی ه َ
ی
أقوَم» ،بقابرین دالل هم باید أقوم باشد .هم مدلول أقوم اس  ،هم دالّ أقوم اس  .اگر
دالّ أقوم نباش د مدلول أقوم نیس  .اگر دالّ قیّم نباش د مدلول قیّم نیس  .اگر دالّ
قطعی اس مدلول هم قطعی اس  .اگر دالّ ظقّی اس مدلول هم ظقّی اس  .اگر
دالّ أقوم نباشد و قیّم باشد مدلول هم أقوم نیس .

بقابراین «إنَّ ه ا القرآن ی هدی لِلَّتی هیَ أقوَم» ،أقوَمِ مطلق یعقی از تمامِ س خقان ،از
ن ر دالل  ،حتی از سخقانِ وحیانیِ ربّانیِ دیگر هم أقوم اس  .درس اس که آنها
هم قیّم هس تقد ،کتابِ نوح قیّم الداللة والمدلول اس  ،کتابِ ابراهیم ،کتابِ موس ی و
عیس ی همینطور .ولیکن قرآن از آنها أقوم اس  .بقابرین قرآن از کلّ س خقانِ ربّانیِ
قبل ،و از کلّ سخقانِ ربّانی أقوم اس  .آیا باز هم ظقّی الداللة اس د «إنَّ ه ا القرآن
یهدی لِلَّتی هیَ أقوَم ویُبَشِّرُ المُؤمِقینَ الّ ینَ یَعمَلُونَ الصّالِحاتِ أنَّ لَهُم أجرًا کبیرًا».

القرآنُ فرقان و ن یر للعامین آ یه اول س وره فرقان «تَبارَکَ ال ّ ی نَزَّلَ الفُرقانَ عَل ٰ
ی
عَبدِه لِیَکُونَ لِلعالَمینَ ن یرًا» .فرقان به معقی «فارق» (جدا کققده) ا س  ،فارقِ بین حق
و باطل در صورتی ا س که قطعی با شد ،اگر قطعی نبا شد که فارِقِ بینِ حق و باطل
نخواهد بود.

و از جمله آیات ،آیاتِ کفای اس  .لفظِ کفای اصوالً به معقای خاصی اس  .آیهی
 51س ورهی عقکبوت «أوَلَم یَکفِهِم أن ّا أنزَلقا عَلَ یکَ الِکتابَ یُتلی علیهم» ،قرآن کافی
اس  .در کلّ ابعادِ دالل  ،وحیان ّی  ،ارش اد ،هدای  ،نورانیّ  ،و در کلّ جهات کافی
ا س  .کفای یعقی صد در صد ا س  .یعقی اگر به این کتاب مراجعهی صحیح شود،
به کتابِ دیگر احتیاج نیس .
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حاال ما سه احتمال داریم اگر قرآن نبود و روایات بود ،حتی روایاتِ قطعی هم کافی
نبود .چون روای ِ ظقّی و جعلی زیاد داریم .روایاتِ قطعی کلّ ش ریع نیس  .بعضِ
شریع ا س  .ولی اگر قرآن بود و روایات نبود در صدِ ب سیار باال بلکه صد در صد
کفای اس  .قرآن درصدِ خیلی باال ،کفای اس از ن ر بیانگریِ کلِّ احکام .درصدِ
بس یار کمرنگ اس مثل تعدادِ رکعات که آن هم با تبیینِ رس ول واض ح میش ود
«أطیعُوا اهللَ وأطیعُوا الرَّسولَ وأولِی األمرِ مِقکُم».

قرآن میگوید من کافی هستم «أوَلَم یَکفِهِم» .این «وَ» عطف اس  .یعقی «أ لَم یکفهم
محمّ دُ القرآن» ،و «أ لَم یکفهم قرآنُ محم د» ،این دوت ا هردو آی ان د .هم محم دِ
قرآن( صلّی اهلل علیه وآله و سلّم) و هم قرآنِ محمد آیَتانِ بارزتانِ کافیتانِ دالّتان علی
التی «هی اقوم» .پس این واوِ عطف اس  .عطف به مح وف مهم اس  .چون مح وف
گاهی اهمّ ،و گاهی مهمّ اس  .بین قرآن و محمد(ص لّی اهلل علیه وآله وس لّم) ،قرآن
اهمّ اس و ثقل اکبر اس و محمد(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) ثقل اصغر اس  .مگر
اینکه محمدی که مشتمل بر قرآن اس  ،که قلبش کلّ قرآن را شامل اس  ،باشد .که
این جامع الثقلین اس  .ولیکن اگر محمد(ص لّی اهلل علیه وآله وس لّم) را مقهای از
قرآن حس اب کقید ،ثقل اص غر اس  ،اگر قرآن را مقهای از محمد حس اب کقید ثقل
اکبر اس .

در «أوَلَم یَکفِهِم أنّا أنزَلقا»« ،أنزَلقا» چیس کتاب اس  ،کتاب ثقل اکبر اس  .این واو،
عطفِ به مح وفِ مهمّ اس و عطف ش دهاس مح وف به اهمّ« .أنّا أنزَلقا عَلَیکَ
ُبص ر اس ،
الِکتاب» اهمّ اس  ،آیا و کافی نیس د قرآن وحی اس  ،ولی پیغمبر م َ
پیغمبر را میبیقق د و میش قون د ،اعم الش را ،افک ارش را ،اطوارش را ،طوره ای
زندگیاش را ،طورِ ثاب را ،طورِ مقفی را ،طورِ مثب را ،همه را میبیققد (مق ور سیره
و نفی و اثباتهای پیغمبر اس نس ب به افعال و احکام در بین مردم) .این معجزهی
ربّانی را که میبیققد و خودش کافی اس از برای رسال مثالً در سوره یس دارد که
ُرس لُون» (یس .)16،رُس لِ عیس ی که به ش هرِ إنتاکیه رفتقد
«قالوا ربُّقا یَعلَمُ إنّا إلیکُم لَم َ
کردند ،با م شرکین محاجّه کردند .از جمله محاجّه شان این ا س که «قالوا ربُّقا یَعلَمُ»
پروردگارِ ما ،مربّیِ ما پیامبران ،میداند که «إنّا إلیکُم لَمُرسَلُون».
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خوب ،س ؤال ما از کجا بدانیم خدا که با ما ص حب نکردهاس  .خدا به ما وحی
نکردها س که شما مُر سل ه ستید .شما میگوئید ،این ادعا ا س  .پس بین ادعا س ،
ادعای حا ضر و خیالِ غائب .خیالِ غائب خدا با ما سخن نگفتها س  .ادعای حا ضر
شما ادعا میکقید که ما پیغمبریم .جواب این اس که «ربُّقا یُعلَمُ» حال ِ تربیتیِ ربّانیِ
وحیانی در ما ،در س خقانِ ما ،در افکارِ ما این خودش دلیل اس

 .آفتاب آمد دلیلِ

آفتاب.

فرض کق ید فالن کس ب یا ید بگو ید من از ش اگردان خوب آ ی اهلل بروجردی بودم.
خوب آی اهلل بروجردی نیس تقد ولیکن اگر ش ما افکارِ بروجردی را بدانید ،و افکار
این فرد را هم بدانید ،اگر افکار این فرد ،نمایانگر اس  ،نش انه اس  ،مقاس ب اس ،
قبول میکقیم .پس خود دلیلِ بر صدقِ دعوتِ خود اس .

حاال ،پیامبران الهی با معجزاتشان ،اقوالشان ،احوالشان ،و اعمالشان که به صراط
م ستقیم قدم نهادهاند و هیچ اِعوِجاجی ،تقاق ضی ،ت ضادّی ،تهافتی ،ق صور و تق صیری
آیا این
در کلّ زمانهای دعوت رس ولی ،نداش تهاند ،آیا این دلیل بر ربّانی نیس
که نقش ربوب ی و نقش ترب ی حق از ن ر علمی و عملی و
دل یل بر رب ّان ی نیس
همهی جهات درونی و برونی در او ظاهر اس

«أوَلَم یَکفِهِم أن ّا أنزَل قا» ،واو عطف اس  ،آ یا
حاال این جا هم همینطور اس
محمد(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) با خصوصیاتِ ممتازِ وحیانی و ربّانی که دارد ،آیا
کافی نبود اگر او کافی نبود ،اگر او کافی نبود ،دلیلِ اقوی میآوریم .مثالً آیا این ماه
رو شن نکرد شما را جواب میدهقد چرا( .اگر بگویقد نه ،که دروغ میگویقد باالتر از
ماه را میگوییم) .پس آیا خورش ید هم ش ما را روش ن نکرد د ایقجا هم پیغمبر ماه
اس  .آیا این ماهِ روشن ،فضای شما را روشن نکرد د (حاال اگر به خطا یا عقاد بگویقد
نه ،جواب میدهیم) «أوَلَم یَکفِهِم أن ّا أنزَل قا عَل یکَ الکِ تابَ یُتلیٰ عَلَیهِم» پس قرآن
کافی اس  .یعقی ما ص د در ص د ،به گونهای معص ومانه و درس  ،بدون تحمیل و
تجمیل ،که هم تحمیل غلط اس و هم تجمیل ،چرا که تحمیل برخالف قرآن اس و
تجمیل برای چیزی اس که جمال نداشتهباشدد ولیکن قرآن که از هر ن ر جمیلترین
این نه تحمیل میپ یرد و نه تجمیل.

و هدای کققدهترین و دالّترین مطالب اس
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حاال ،پس قرآن کفای اس  .از ن ر اینکه ربّانی اس و معجزه اس کفای اس  .از
ن ر دالل  ،کفای اس  .از مق ر احکام ،کفای اس  .موافق با فطرت ،با عقل ،با
تدبّر ،با علم ،با تمامِ  ..موافق اس  ،و امام ا س  .قرآن نه اینکه برابر باشد با فطرتیات
و عقلیّات و علمیّات بلکه همی شه امام ا س  .هر چقدر ب شر ،در عقل و دانش و بیقش
و روش و فکر و علم جلوتر رود ،چه باطقی و چه ظاهری و چه  ،..باز هم قرآن امام
اس  .و قرآن نشان دادهاس که در کلّ آیات و بیقاتش ،إمامُ العَقل ا س و إمامُ العِلم
و إمامُ العَم َل اس « .أوَلَم یَکفِهِم أنّا أنزَلقا عَل یکَ الکِتابَ یُتلیٰ عَلَیهِم إنّ فِی ل ِکَ
لَرَحمَةً و ِکرَیٰ لقوم یؤمقون» « .لک» اش اره به دور اس  ،مگر قرآن دور اس قرآن
همه هس  .قرآن که در
هم دور و هم نزدیک اس  .قرآن نزدیک اس  ،دس
در ستر سی کلّ م سلمانان و حتی غیر م سلمانان ه س  ،باید «إنّ فی ه ا» با شد ولی
«إنّ فِی لِکَ» آمده ،پس یعقی این قرآن که دور ا س از معرف های شما .و شما دور
کردهاید .و نیز دور اس از اینکه شما این قرآن را درس کقید.

این قرآن همانطوری که خدا دور اس

در خدایی از بقدگان ،و فاص له بین رب و

مربوبین فاص له ال نهای اس کالم خدا هم دور اس از هر کالمی .از هر کالمی
ولو کالم ص حیح ،درس  ،قطعِ یقیقی .کالم خدا آنقدر دور اس  ،آنقدر مقامش
باال س و اعال س که همانطوری که خدایی در انح صارِ خدا س

کالم خدایی هم

در انحصارِ کالمِ خداس .

[حاجاقا این برای کفار و مقافقین دور اس نه مؤمقان]

که قبول ندارند .برای ما هم
برای همه دور اس  .برای کفار و مقافقین دور اس
نزدیک اس هم دور اس  .جسم قرآن ،صوت قرآن ،لفظ قرآن نزدیک اس  .فهمِ قرآن
نزدیک اس  .ولیکن مقامِ قرآند همانطور که مقام رب خیلی دور اس اما «ونح ُ
ن
و (در عین حال) از
أقربُ إلیهِ مِن حبلِ الورید» (ق ،)16،خدا از همه نزدیکتر اس
همه دورتر اس  .نزدیکتر اس (با احاطهاش به ما) علم  ،و قدرت  ،و حکمت و...

یار نزدیکتر از من به من اس
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وین عجبتر که من از وی دورم

ولیکن دور اس یعقی در بُعدِ ات ،در بُعدِ صفات ،در بُعدِ افعال ،قابل درکِ ما نیس
و قادر نیستیم که او را درس بشقاسیم .ملکوتِ اتِ حق و صفاتِ حق و افعالِ حق،
قابل درکِ احدی حتی محمد(ص لّی اهلل علیه وآله وس لّم) نیس « .أوَلَم یَکفِهِم أنّا
از ن رِ
أنزَلقا عَل یکَ الکِ تابَ یُتلیٰ عَلَیهِم إنّ فِی ل ِکَ» در این قرآنی که دور اس
مقام ،و نزدیک از ن ر کیقون «لَرَح َمةً و ِکرَیٰ لقوم یؤمقون» .ولیکن برای ک سانی که
ایمان نمیآورند از هر جهتی دور اس  .خود را دور کردهاند .کس انی که با قرآن
نزدیک باشقد تفکر کققد در قرآن ،احیان قلبشان کلّ قرآن میشود مانقد رسول خدا
( صلّی اهلل علیه وآله و سلّم) ،ولیکن ک سانی که تقوی ندارند ،پرهیز ندارند ،و خود را
کور میکققد ،و با اینکه اختیار دارند که ببیققد و بقگرند ،اما بیقاییش ان را از دس
میدهقد .. ،اینها با نادانی و کوری و نابیقایی ،در بُعد ض الل خوش ان عمیق وارد
خواهقد بود.

این ها مباحثی بود که به طور مختص ر راجع به قطعیّ  ،بلکه قطعیّ ِ رب ّانیِ داللتی
قرآن و مدلولی قرآن عرض کردیم .و بحث بعدی مان إن ش ا اهلل اگر زنده ماندیم
درباره عدم تحریف قرآن و جهات دیگر خواهد بود.

[این «لسان قومه» ،طبیعت قومِ پیامبر در مرحله اول از اعراب بودند]

جوابش این اس که آیا قومِ پیغمبر کلّ مکلفان جهان هستقد و بودند یا فقط عربها
چون والی عزم برای رس ول یعقی چه یعقی رس ولی اس برای کلّ مکلفانِ انس و
جنّ و مالئکه و زمیقی و آس مانی .خوب این ها لغتهای متفاوت دارند .پس «لغ
قومه» نی س همان «لسان قومه» اس  .یعقی یک طوری بگوید که بفهمقد .یا اصل را
بفهمقد مثل اعراب ،یا ترجمان ص حیحِ قرآن را مثل غیر اعراب .قرآن اگر درس به
لغات دیگر ترجمه شود همان قرآن اس  .مقتهی قرآن در بُعد اول عربی اس  ،در بُعد
بَعد هم به زبانهای دیگر ا س  .بقابرین ،این «ل سان قومه» یعقی واجب ا س که قرآن
به زبانهای غیر عربی ترجمه شود .ولی واجب تقریب شبیه محال شدهاس د ما محال
کردیم .اگر ما درس قرآن را بفهمیم و ترجمهی ص حیح بکقیم ،از ن ر لفظ و معقا و
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وزن و بالغ و فص اح و تمامِ جهات ،پس «لس ان قومه» اس  .پس قرآن به لس انِ
ایرانی هس  ،لسانِ انگلیسی هس  ،فرانسه هس  ،روسی هس  ،آلمانی هس  ،چیقی
ه س  ،سان سکری ه س  ،همه زبانها ه س  .مقتهی ترجمهی قرآن .پس قرآن دارای
دو بُعد اس  .بُعد اوّلِ محوری که بُعد وحیانی اس قرآن اس  ،و بُعدِ دیگر ترجمانِ
صحیحِ قرآن .پس «بِلِسانِ قَومِه» نه «بِلُغَةِ قَومِه».

[به هر حال لغتی هم در کار هس که عربی اس ]

لس ان أعمّ از لغ اس

 .یعقی زبانی که مکلّفان میفهمقد .مثالً اگر فقط اعراب

بفهمقد و اگر ترجمه میشد به فارسی و فارسی زبانها نمیفهمیدند ،آن وق «بلسان
قومه» درس نبود .برای اینکه تمام اقوام ،اقوامِ مورد رس ال پیغمبر هس تقد .تمامِ
اقوامِ مکلّفین در طول و عرض جهان اقوام رسالتی محمد(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم)
هس تقد .روی این اص ل اگر لغ بود درس نبود .اگر عبارت قرآن «بِلُغةِ قَومه» بود،
یعقی غیر عرب مکلّف به قرآن نبود .ولی «بِلِس انِ قَومِه» اس

که أعمّ اس

از «بِلُغةِ

قَومه».

[مق ور از قوم چه کسانی هستقد کلّ مکلفان ]

فرض کقید که یک پیغمبری در یک بلدی (س رزمیقی) اس

که زبان خاص ی دارند.

پیغمبران دو بُعد هس تقد .یکی پیغمبران اولوالعزم هس تقد که قوم آنها تمام مکلفین
ه ستقد .مثل ابراهیم که ر سول کل بودند و مردم جهان باید ل سانِ ابراهیم را بفهمقد.
ولیکن برای سلیمان نخیر ،داوود نخیر ،چون سلیمان و داوود و اشعیا (علیهم السالم)
انبیا جز بودند که در یک بلد خاص بودند و اگر فقط همان بلد خاص میفهمیدند
کافی بود .ولیکن انبیا کلّ ،که خاتم القّبیین(صلّی اهلل علیه وآله وسلّم) از همه مهمتر
اس  ،کلّ مکلفان به زبانهای خودشان مفهومِ قرآن را و ترجمان قرآن را بفهمقد.

[پس «لیبین لهم» بعد از «بلسان قومه» چیس ]
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ببیقید ،مثل این اس که ش ما نورافکقی دارید که در ظلمات ،بیابان را روش ن کقید.
خوب ش ما در تاریکی بیابان را روش ن میکقید ،آیا خودِ ش ما روش ن میکقید ،یا
نورافکن روش ن میکقد «لیبین» چه قرآن .یعقی «لیببّن بالقرآن» .ما به لس انِ قوم
ص حب کقیم تا با لس انِ قوم تبیین کقد ،لس ان قوم چیس لس انِ عرب ،عربیِ قرآن،
لس انِ عجم ،عجمیِ قرآن .بقابرین «یبیّن بالقرآن» ،نه اینکه قرآن را بیان کقد ،نخیر.
بلکه به وسیلهی قرآن ،به وسیلهی تورات ،به وسیلهی انجیل ،تبیین میکقد.

پس مبیّنِ اص لی ،نورافکنِ اص لی ،جدا از پیغمبر اس و پیغمبر آورندهی نورافکن
ا س  ،آوردندهی بیان ا س « .لیبیّن» نه این ا س که خودش بیان کقد .مگر بیان خدا
ناقص بوده و پیغمبر ب یان را کا مل میک قد نخیر .این را بار ها عرض کردهایم که
پیغمبر به وس یلهی این قرآن که به او وحی ش دهاس تبیین میکقد .و تمام خطابات
« یا ایها القاس ،یا ایها المومقون »...،همه خطاب به کلّ مکلّفین اس

 ،و این ب یانی

اس که بیانِ اتیِ خودِ کتابِ وحی اس .

[شما فرمودید که پیغمبر قرآن را به وسیله خود قرآن به ما تبیین کقد ]

تبیینِ قرآن دو بُعد دارد .یک بُعد بیانِ خودش هر آیهای و اگر بعض ی آیات متش ابه
بود ،یا خیلی روش ن نبود ،با آ یاتِ دیگر .ب قابرین «لیبیّن لهم» یعقی «لیبیّن القرآن
بالقرآن لهم» ،قرآن با قرآن تفسیر می شود ،و قرآن ،قرآن را تائید میکقد .پس این بیانِ
خارجی نیس (نیاز به بیانی خارج از قرآن نیس ) ،بلکه بیانِ داخلی اس  .بیان
درونیِ قرآن در دو بُعد اس

 .یک بیانِ آیاتِ محکمات که خودی اس

(خود آیه

مستقالً فهمیده میشود) یک بیانِ آیاتِ متشابهات که با آیاتِ محکمات اس .

والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته
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