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 نقطعی الداللة بودن قرا

 

 

 

 

 میِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

 نیِآلهِ الطّاهِر یمُحمّدٍ وَعَلَ یاللّه عَلَ یوصلّ نَ یهللِ ربِّ العالَم ألحَمدُ

 

عبارات اس        نیاس       اخودش کالً انجام داده یکه قرآن درباره یفاتیتوص     از
صائر» سان قومه»(، 203)اعراف،« ب له  جعلیلم »(، 52م،ی)ابراه« بالغ»(، 4م،ی)ابراه« بل

« اهلل ش   هدی»(، 1)فرقان،« فرقان»(، 9)اس   را ،« اقوم یه یللت یهدی»(، 1)کهف،« عوجا
را فعالً از باب  یهش  باب بهشت نی(. ا51)عقکبوت، «کاف»(، 1     مقافقون، 204)بقره،

جهات قرآن  ریدالل ، مدلول، اعجاز و س  ا  ِیگانه قرآن بر قطعهش    یدالل  محور
 .مییگشایم

 

رَبِِّكُم فَمِن رَ قَد جا َكُم بَص  ائِرُ»س  وره انعام   104 هیدر آ بص  ائر هِ وَمَن  مَن أَبص  َ فَلِقَفس  ِ
 یبرا« جا کم»اس       محقق   قیتحق یبرا« قد«. »عَمِيَ فَعَلَیها وَما أَنا عَلَیكُم بِحَفیظٍ

صائر» ف،یزمان تکل انیشما کلّ مکلفان تا پا س ، ا ی«ب صائر  نیآمده ا  «ربّکممن »ب
صائر از برا س . ب ص یانیوح  یترب یا صائر مفردش ب س . ب س  و  رهیکل مکلفان ا ا

 .مفعول یو هم معقا دهدیفاعل م یهم معقا له،یو فع لیفع

 

 ،یفطر یِ. بلکه عمدت  بص  رِ درونس   ین یو چش  م یقیفقط بص  ر ع رهیو بص   بص  ائر
قرآن  نیاس . ا یدرون یهااف یها و درمراتب إبصارها و درک ریو سا یعلم ،یعقالن

س یعقیو مبالغه اس ،  رهیاس . که بصائر جمع بص« بصائرُ مِن ربّکُم» . قاکققدهیب اریب
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 یمکلّفان قرآن را به خوب یعقیإبص   ار اس    .  اعلبه عقوان ف رهیبص    یدر بُعد فاعل
بالِت اس      و باالتر یباندهی. دکققدیم اف یدر مراتب  نیمکلفان نس    ب  به قرآن، مُ
اول   یِدو بُعد اس    . بُعد فاعل یدارا ،یگرو نش   ان یباندهید نیاس    . و ا یدگانید

دوم   رتیو بص   ابقد،ینس  ب  به مکلّفان که خوب به قرآن ن ر کققد و دق  کققد و در

 .یانیاس  وح یقیگرِ حقاقرآن نشان یقرآن اس  که معان یمعان

 

ص پس ص رهیمکلّفان ب ستقد، قرآن هم ب س ، هر قد رهیه  ستهیتر به قرآن نگرر درس ا
اس .  «یٰعِم»در مقابل « بصائر». طبع  دهدیبه مکلّف م شتریب یشود  قرآن هم نگرش

 افتنِی. درافتنیعدم در ایاس       افتنیدر ایاس     .  یباندهیناد ایاس       یباندهید ای
 یعاد یِقطع یهااف یباش  د د در یا امکان دارد که ظقّیآ ز،یآمآن هم مبالغه ح،یص  ح
مکلفان اس    نس  بت  به  یکردنِ فاعل اف یدر« بص  ائر» نیا نیبقابر س   ،ین زیآممبالغه

 کققد،یممتاز که مکلفان به قرآن نگرش م یممتاز و در همان چهره یاقرآن، به چهره
صدهدیرا به آنها نگرش م یقرآن هم معارف سو رتی. هر قدر نگرش به قرآن و ب  یبه 

شد  قرآن هم براو واالتر و  تریقرآن  قو س بانِدهیآنها د یباالتر با س ،  یادتریز اریب ا
که قرآن دالل  بر آنها دارد، هم در بُعد نص و  یقیحقا دارِیبه د دهدیم یباندهیو د

 .ظاهر، هم در بُعد اشارات و لطائف

 

ه فَمَن» رَ فلِقَفس ِ هر چه برتر و  ،یامعص ومانه قشیهر کس إبص ار کقد، هر کس ب« أبص َ
شته سب  به قرآن دا شد  باالتر، ن سه»با س . هر قدر د« فلقف سود خود او  تریقو دیبه 

 .دهدیمکلّفان م یاز برا یتریقو دِیقرآن هم د جهیباشد، در نت تریقو داریباشد، د

 

 اف یکردن و در اف یدر دن،یو ناد دنید ،«یٰعِم»و « إبص  ار»پس  «هایفعل یَعَم فمن»
باشقد  کردن نداشته اف یمکلّفان امکانِ در شودیم ایمکلفان اس . آ اریه اختنکردن، ب

صر» کنیول شد  امکانِ در« أب س اف یممکن با سب  به  اریکردنِ در حد اعال و ب واال، ن

 .به درجات و مراتبشان هس  مکلفانکلّ  یمعارف قرآن، برا

 

 هانیاس     ا« الداللة یظقّ»هس  تقد که قرآن  بقدیپا لیّتخ نیکه به ا یکس  ان نیبقابر
قد. ا «یَمَن عَم» ند، اخود را کور کرده هانیهس    ت نادان قهایا به  و جهال   یخود را 
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که اند. و حال آنخوانده« الداللة یقطع»مقدس    اتِ قرآن را دونِ  اتِیاند، که آزده
 .در إبصار اس  مبالغهو  رهیجمعِ بص« بصائر»

 

چشم  رتیکه بصر چشم َسر اس  و بص «رتیبص»و لفظ « بصر»فظ ل فیقرآنِ شر در
ص س   با  س . امرتبه در قرآن آمده 148گوناگون  یهاغهیِسرّ ا صائر» نیا که در  ی«ب

 یهس  . مقته زیمتش ابهاتش ن اتیمحکماتش، بلکه در آ اتیقرآن هس   نه تقها در آ
متشابهات،  اتِیدر بصائرِ آ کنیول س ،ین مالز یمحکمات، چقدان دقت اتِیدر بصائرِ آ

 .الزم اس  یشتریمماس آن، دق  ب ریدر بُعد مماس و غ

 

ص یاتیآ فیشر قرآن صائر و ب قُل ه     ٰ ِهِ »  وسفیسوره  108 هیدارد. مثالً آ رتیبر ب
«.  كینرِةٍ أنا وَمَنِ اتَّبَعَقي وَسُبحانَ اللَّ هِ وَما أنا مِنَ المُشسَبیلي أدعو إلَى اللَّ هِ عَلىٰ بَصیرَ

(، و 46حزاب،)ا« اهلل یإل  یداع» یِدرون رتِیبص  یکیاس  .  رتیدو بص « ةٍبَص یرَ» نیا
با چشم  رت،ی. اگر بدون بصنگردیرا م رتیبص رت،ی. با بصیقرآن یِبرون رتِیبص یکی
و چش    م بر هم  ،یبا عدمِ توجّه، عدمِ دقّ ، عدم موش    کاف ،«یٰإعم»هم رفته، با  یرو

را  ییقایب قا،ی. بابدییرا م یاس     . کور، کور ی ر ش    ود، موجب کورنهاده به قرآن ن

 .ابدییم

 

 یعقی« ه ه. »«یلیه ه س  ب»  دیبزرگوار مأمور اس    به کل مکلفان بگو غمبریپ  «قل»
ب ،«یلیس   ب(. »20ه،ی)جاث« لِلقّاس بَص   ائِرُ» نیبص   ائر، ا نیا  نیمن، راهِ من، هم لِیس   َ
 ،یخود رتیبا بص    ،«رةٍیبص    یٰاهلل عل یأدعوا إل»اس    .  یقرآن یِمحور یهادگاهید

قرآن را  ،یخود یِو در حدّ عال قیو نگرشِ عم رتی. با بص  نگرمیرا م یقرآن رتیبص  
مَنِ »و  یدر بُعدِ رسالت« أنا«  »أنا وَمَنِ اتَّبَعَقي». نگرمیو مُبالِت اس   م یعال رتیکه بص

 .«كینوَسُبحانَ اللَّ هِ وَما أنا مِنَ المُشرِ» مان،یدر بُعد ا« اتَّبَعَقي

 

َشي ٍ أَكبَرُ»سوره انعام   19 هیآ لیاز قب یاتیآ نیچقهم و شهادت و  ایآ« َشهادَةً قُل أَيُّ 
هید  بَیقي »اس       تریقو نیآخر یوح نیا  یّبر حقان زیچه چ یگواه قُلِ اللَّ       هُ ش   َ

قرآن. خوب،  نیا  یانیو وح  یاه اس      بر حقانگو نیو برتر نی، خدا باالتر«وَبَیقَكُم
پس قرآن « كُم بِهِ وَمَن بَلَتآنُ لِأُن ِرَوأوحِيَ إلَيَّ ه      ٰ َا القُر»خدا چطور ش  اهد اس     

 .بُعد الزم کیبُعدِ محال و  کیدو بُعد اس .  یدارا یشاهد اس . شهادتِ ربّان
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مکلّفان  د،یا مکلّفان سخن بگوب اند،یاس  که خدا خودش خود را بقما نیمحال ا بُعد
سخقانِ وح ققدیاو بب شقوند، ا یو  شهادت نیاو را ب شهادت،  س  محال. حت یبُعدِ   یا

سب  به رسول اهلل)صل اس ،  یدرجه وح نیباالتر یوآله وسلم( که دارا هیاهلل عل ین
الزم اس    ، اما  یص   احبِ وح یکالمِ خدا برا دنیخدا محال اس    . بله ش   ق دنِید
 ققدیاو را بب قت یکالم خدا، که حضورًا معا دنِیو هم شق دنید یمحال اس . ول دنشید

مماِس  دنیخدا و ش    ق دنید یمحال اس     . اما به جا نیرا بش    قوند  ا اشیو وح
کأنَّ خودِ  ،شده یقرآن که به من وح نیا« ه ا القرآن یّإل یَواوح»کالمِ خدا   یِانیوح

قرآن  ن،ی. بقابردیشقویرسول م یرا، بدون واسطه خدا یِانیسخنِ وح قد،یبیخدا را م
 .خدا یها یاس  در کلّ ابعاد ربّان لیدل نیبارزتر

 

«  فَإِنَّها ال تَعمَى األَبصار»سوره حج   46 هیاس  مثالً در آ ادیمطلب ز نیدرباره ا اتیآ
وَل كِن تَعمَى » ان ،یاح یباطق یهاو نه چشم یظاهر یهانه چشم ستقد،یها کور نچشم

دور  یکور «یٰتَعمَ»دارند   یجا هاقهیکه در س     ییهادل نیا« القُلوبُ الَّتي فِي الص     
را  یربّان اتِیظاهر، آ یهاکه با چش  مد چقانکققدیم یکور یول س  تقدیکور ن کققد یم

 .بصائر اتیمربوط به آ نی. اکققدیم یو کور انددهیو کأنّه ند ققدیبیم

 

بِِّكُم وَشِفا ٌ یا أَیُّهَا القّاسُ قَد جا َتكُم مَوعِ َةٌ مِن رَ»  ونسیسوره  57 هیموع ه  آ هیآ امّا
دورِ مواص  فات )وص  ف کردن(، مواص  فاتِ  نیا« حمَةٌ لِلمُؤمِقینوَهُدًى وَرَ لِما فِي الص   

دور، هُدىٰ ا یقرآن ص  س  لِما فِي ال شفا  ا س  من ربکم.  س . قرآن موع ة ا و  س ا
 رایالداللة اس    . ز یاس     که قرآن قطع هیّقو یبالغه یادلّه قهایحمَة اس    . تمام ارَ

ندارد،  نیقیکه  یقلب س ،یِشفا ن س ،یآور ن(، کالً موع هیقطع ریدالل ِ دونِ قطع )غ
 یفهم، قلب حیاس   . قلبِ س  المِ ص  ح ضیمر نیاحتمال، ا ایش  ک دارد  ایظنّ دارد، 
اس   . کرده دایقلب ش  فا پ نیکقد ا نیقیرا  یاگر مطلبرا.  یلبکقد مط نیقیاس    که 

ورحمة »مادونِ رحم ، زحم  اس   . « رحمة»ض  الل  اس   .  نیقیمادونِ  ،«یهدً»

 .«نیللمؤمق

 

هم  ریبعد تفس   م،یکقیم یمواص  فاتِ قرآن یِهش    بابِ بهش  ت نیدر ا یریس   میدار

 .میکقیم
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ُسولٍ َسلقَا مِن رَّوَمَا أر»  میابراه یسوره 4 هیاس . آ« لسانِ قومه» یهیآ ات،یجمله آ از
انِ قَومِهِ لِیُبَیِِّنَ لَهُم ل الوالعزم  س      ین« لغ  قومه«. »إِلَّا بِلِس    َ اگر لغ  قوم بود، رُس    ُ

ستثق سامان یم س میخودش، ابراه یبودند، چون نوح به زبان   هب یبه زبان خودش، مو
اهلل  یخودش، و محمد)ص   ل یِو عَبَران یونانیبه زبان  یس   یخودش، و ع یِزبان عَبَران

 یقومِ خاص بودند  با ادلّه ایرسُل الوالعزم، آ نی. قومِ ا یوآله وسلم( به زبان عرب هیعل

 .( بودی)همگان یشان عالَمرسال  هانیا ه،یّقطع یاو ادلّه ه،یّقرآن یهیقطع

 

( که نیاجع همیاهلل عل)صلوات نییو خاتم القب یسیو ع یو موس مینوح و ابراه رسال 
دروغ  نیلغ  اس       ا یبه معق« لس    ان»اگر  نیکلّ اقوام بود. بقابر یبود  برا یعالَم

 میتفه یعقیحرف زدن  یاس   . به زبانِ فالن« لغ  قومه»از  ریغ« لس  ان قومه»اس   . 
شما عرب کققد تا  یشما را فارس یعرب د یکقیصحب  م رسبا شخص فا دیکردن. اگر 

ها، چون زبان در از زبان یهر زبان نیبفهمد. بقابر یرا به زبان فارس   یآن مطلب عرب
 یزبان یعقی« لسان قومه» جانیزبان فهم. ا یکیلغ ،  یکیدو قِسم اس .  یلغ  فارس

 .«لغ  قومه»که بفهمقد، نه به 

 

 کققدهنییتب یفارس یبرا یلسانِ عرب ایاس . آ کققدهنییتب« لسانِ قوم» نیا« لَهُم لِیُبَیِِّنَ»
 یص احبان زبان ها یاس    لس انِ .. برا کققدهنییتب یرانیا یبرا یاس    لس انِ عَبَران

 یاس    که لس  ان به معق یزبان در ص  ورت نیا یکققدهنییاس     تب کققدهنییتب گرید

 .را زبان فهم، مردم بفهمقد یمطلب لکهلغ  نباشد، ب

 

ص  ورت  نیباش  د، مردم فهم باش  د. اگر مردم فهم نباش  د  در ا یمردم دیقرآن با حاال،
 ریاس    که س  ا نیقرآن ا ازاتیاز امت یکی. اس   امدهین« بلس  ان قومه» نیرس  ولِ آخر

صول ،یفقه یهاها، کتابکتاب سف ،یا  یاختصاص هانیا ،یادب ،یعرفان ،یمقطق ،یفل
س . با سان به طور مختص در دیا شد. آن میرا بخواند، و مفاه سشکه ان ها را وارد با

 فیرا بداند، دس      کم تکال یهر کس لغ  عرب یعقیقرآن کتاب عام اس     .  کنیول
مربوط  ،ی. البته درجات و تکامالتِ معانفهمدیرا م یو ظاهر یواجبه و محرمّه نص   ّ 

الزمه  ن،کلِّ مکلفا یِفیحداقلِّ فهمِ تکل کنیاس     . ول یبه تکامالت و درجات تفهّم
لقَا ومَا أر»بودن، نور بودن، و حج  بالغه بودنِ قرآن اس    . پس  انیبودن، ب نییتب س   َ
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َسانِ قَومِهمِن رَّ َشا   وَ«. »بلغة قومه»نه « ُسولٍ إِلَّا بِلِ ِضل  اللَّ     هُ مَن یَ یَهْدِي لِیُبَیِِّنَ لَهُمْ فَیُ
 .«مَن یَشَا   وَهُوَ اْلعَزِیزُ اْلحَكِیم

 

 ،«یللقب»اس  نه « للقاس» هیآ«. ه ا بالغٌ لِلقّاس»  میابراه یورهس 52 یهیبالغ  آ یهیآ
نه برا«لألئمة»نه  ناس. ناس ش    امل عوام و علما  و بزرگان و  یعلما، بلکه برا ی، 

اس ،  یکردند که قرآن لغ  اله الیخ گرانیرسول و ائمّه هم هس . برخالفِ آنچه د
ه ا بالغٌ ». س    ین طورنیا ر،ید نخهمقدفینم نیو معص   وم غمبریپرا جز  یو لغ ِ ربّان

 !ندارمدارانِ شرعاز شرع یخدا و گروه نیاس ، اختالف ب یمسئله خالف«. للقّاس

 

بُعد محزوف اس   ،  کیدو بُعد اس   ،  یبالغ دارا نیا« به ق َروایُبالغٌ للقّاس ولِ ه ا»
  ق َروایُبِه ولِ  هتَدُوایَه ا بالغٌ للقّاس لِ »، واوِ عاطفه اس . چه محزوف اس   «و»چون 

  «ق روایول». ابقدیراه را ب کهنیا یجابی. بُعد ایو بُعد سلب یجابیدو بُعد اس   بُعد ا« بِه
کلّ ناس، بالغ  یقرآن اس . قرآن کالً برا اشهیمشار  ال« ه ا»شوند. ترسانده راههیاز ب

ابالغ اس  و نه بالغ.  باشد( نه یباز هم بالغ اس  د )اگر ظقّ ایاس ، آ یاس . اگر ظقّ
را   یّمراتب قطع نیقرآن باالتر کنیاس   . ول  یّو قطع  یّبالغ و بلوغ و ابالغ از علم

ه  واحِد  »اس    .  طورنیکه در مدلول هم اچقان رددر دالل  دا وَلِیَعلَموا أنَّما هُوَ إل       ٰ
 «أُولُو األلباب وَلِیَ َّكَّرَ

 

. کقدیرا دور م هانیا ییگودم باش   د، مغلقبرخالف ش   هواتِ مر یاگر مطالب اص   والً
شته یروشن باشد، واضح باشد، آشکار باشد که طرف حجّت دیقدر باآن باشد، )و ندا
اش، لغ ِ همه کَس اگر لغ  گر،ید یِکتاب آس    مان ای. اگر قرآن میفهمی( ما نمدینگو

باال و واال نبود،  ینبود، آن هم قطع یبود  قطع یمالو احت یبود، ش  کّ یفهم نبود  ظقّ
ض کهنی. کما امیفهمیحجتّش را هم ما نم ض هایبع ُشعَیبُ مَا »گفتقد  هایعو قَالُوا یَا 

 .میفهمیکه ما نم گفتقدیدروغ م هانی( ا91)هود،« ا مِمّا تَقُولنَفقَهُ كَثِیرً

 

«.  مّا تَقُولا مِمَا نَفقَهُ كَثِیرً»حجّ  درس     اس       نیاگر لغ  فهمانقده نباش   د  ا حاال
س . با  ،یبه جبران اوالً در چقد بُعد. بُعد ربّان نیبقابر ضوح ا  یبه طورِ نوران دیبُعدِ و

شهوات  یاله فِیاس  که اصوالً چون تکال نیکقد. بُعد دوم ا انیو روشن ب بر خالفِ 
معقا  نیترو واض  ح نیترروش  ن ن،یباالتر دی( اس   ، باهالی)مِ ولیمُ خالفاس   ، بر 
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ه        ا بَالغٌ لِلقّاسِ ». میدیکه ما نفهم اوردیدر هزاران هم ع ر ن کی یباش  د، که حت
 .«أُولُو األلباب وا بِهِ ولِ یَعلَموا أنَّما هُوَ إل ٰه  واحِد  وَلِیَ َّكَّرَوَلِ یُق َر

 

 فیناس کالً تکال«  بالغٌ للقّاس» کنیاس     . ول یمرحله بَعد« أُولُو األلباب» نیا البته
، ممتازان و متفکران بر «أُولُو األلباب» کنی. ولفهمقدیرا از قرآن م یو س    لب یجابیا

شان بهتر م َسب درجات و مراتبِ افکار  یهمگان فیتکل ،یبهتر نیا کنی. ولفهمقدیح
 ،یدتیو محرمات اس     . واجبات و محرماتِ عق اجباتو یهمگان فی. تکلس     ین

مکلّفان ممتاز که  کنیل مکلفان اس     . ولمربوط به ک نیاس      که ا یعمل ،یاخالق
به عقوان اشاره و به عقوان  یپس از نصوص ظاهر  مطالب هانیاس   ا شتریشان بفهم

 .س یکه آن مطالب، مربوط به کل ن فهمقدیم قیدقا

 

الحَمدُ لِلَّ     هِ الَّ ي أنزَلَ عَلىٰ عَبدِهِ الكِتابَ »کهف   یو دو سوره کی اتیآ گر ید یهیآ
جا َهُ عِوَ َل ل بدِ خودش، ا«. وَلَم یَجع نازل کرد، و برا نیبر ع  چیقرآن ه نیا یقرآن را 

باش   د   ید اگر کالم ظقّس     یعوج ن  یظقّ ای( قرار نداد. آیو ناراس   ت ی)کج یعوج
 قدیگویهستقد که م یافراد کسان نیترعوجمُ نیندارد  بقابر میصراط مستق ازاعوجاجِ 
که ما  دیگویها و خدا اختالف اس   د خدا مآن نیب جانیالداللة اس   . و ا یقرآن ظقّ

نداد یعِوَج گونهچیقرآن ه نیدر ا و  نیقی نیباالتر  یقیقی یبلکه در مرحله م،یقرار 
هم قائم  یعقی «م یّق»اس      میّق یظقّ ای( اس   . آ2)کهف، «م یِّقَ      »و  انیب نیواالتر

دارد د  م یقائم اس    د ق یمطلب ظقّ ایاس   ، هم پابرجاس   . آ م یاس   ، هم  و ق
رَ لِیُق ِرَ»پابرجاس  د استوار اس  د  ِشِّ نَ المُؤمِقینَ الَّ ینَ یَعمَلو بَأًسا َشدیدًا مِن لَدُنهُ وَیُبَ

 .(2)کهف،« حَسَقًا اأجرًالصّالِحاتِ أنَّ لَهُم 

 

در چه « أقوَم«. »أقوَم یَه یلِلَّت یهدیإنَّ ه ا القرآن »أسرا    یسوره 9 یهیبعد  آ یهیآ
نه د أقوم از کل دالالت اس   .  ایأقوم، در داللتش أقومِ دالالت هس     یِهاد ایبُعد د آ

د بلکه قرآن که کالم ریأقوم اس    د نخ  یاله ریص  د در ص  دِ غ یهیّدالالتِ قطع یعقی
دارتر اس ، و اس ، ارزش دارترم یتر اس ، قاس ، پابرجاتر اس ، ثاب  مخداس  أقو

 .. أقوم، مطلق اس یاله رِیغ اتیّتر اس  از کلّ قطعروشن
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تاب یعقی« ه ا» نی، ا«ه ا القرآن إنّ» کلّ ک چه  ندن یانیوح یهاگر ( یقرآن )خوا
صالً( خواندن ییقرآن )گو نیها در مقابل اآن کنیهستقد، ول ها در بُعد . آنستقدین یا

 ر،یقرآنِ اخ نیا یعقی« ه ا القرآن»هس  تقد، اما در مقابل قرآن نه.  یخودش  ان خواندن
ندن یِانیکتابِ وح نیا  قةیبه( لطر کقدیم  ی)هدا «یللت یهدی» ریاخ یژهی ویِخوا
چه که تمامِ آن یو برا ،یلألعمال الّت ،یلألخالقِ الّت ،یالت دةیللعق ،یللخُلُق الت ،یالت

  یهدا« أقوَم یَه یلِلَّت»مکلفان را  یهایازمقدیآن هس    تقد. تمامِ ن ازمقدِیمکلّفان ن
 یَه یلِلَّت» شانیهایازمقدیکلّ ن یرا برا لّفاناس ، کلّ مک یقرآن که هاد نی. اکقدیم

 . اگر أقوم باشد. هم مدلول أقوم اس ، هم دالّ أقوم اس دیدالل  هم با نی، بقابر«أقوَم
. اگر دالّ س   ین میّنباش  د  مدلول ق میّ. اگر دالّ قس   یدالّ أقوم نباش  د  مدلول أقوم ن

اس   . اگر  یمدلول هم ظقّ  اس    یاس   . اگر دالّ ظقّ یاس     مدلول هم قطع یقطع

 .س یباشد  مدلول هم أقوم ن میّدالّ أقوم نباشد و ق

 

از تمامِ س    خقان، از  یعقی، أقوَمِ مطلق «أقوَم یَه یلِلَّت یهدیإنَّ ه ا القرآن » نیبقابرا
ها هم أقوم اس . درس  اس  که آن گرید یِربّان یِانیاز سخقانِ وح ین ر دالل ، حت

و  یکتابِ موس  م،یالداللة والمدلول اس  ، کتابِ ابراه میّهس تقد، کتابِ نوح ق میّهم ق
 یِرآن از کلّ س  خقانِ ربّانق نیها أقوم اس   . بقابرقرآن از آن کنی. ولطورنیهم یس  یع

إنَّ ه ا القرآن »الداللة اس  د  یباز هم ظقّ ایأقوم اس . آ یقبل، و از کلّ سخقانِ ربّان
 .«رًایالصّالِحاتِ أنَّ لَهُم أجرًا کب عمَلُونَیَ نَیالّ  نَیالمُؤمِق بَشِّرُیُأقوَم و یَه یلِلَّت یهدی

 

بارَکَ الّ »اول س    وره فرقان   هی  آنیللعام ر یفرقان  و ن  القرآنُ  یٰنَزَّلَ الفُرقانَ عَل یتَ
س ، فارقِ ب« فارق» یفرقان به معق. «رًاین  نَیلِلعالَم کُونَیَعَبدِه لِ حق  نی)جدا کققده( ا

صورت س  که قطع یو باطل در  شد، اگر قطع یا شد که فارِقِ ب یبا حق و باطل  نِینبا
 .بود خواهدن

 

 یهیاس . آ یخاص یاصوالً به معقا  یاس . لفظِ کفا  یفاک اتِیآ ات،یاز جمله آ و
 یقرآن کاف ،«همیعل یتلیُالِکتابَ  کَیأنّا أنزَلقا عَلَ کفِهِمیَأوَلَم »عقکبوت   یس    وره 51

 یو در کلّ جهات کاف  ،یّنوران  ،یارش  اد، هدا  ،یّانیاس   . در کلّ ابعادِ دالل ، وح
س . کفا س .  یعقی  یا صد ا شود،  حیصح یکتاب مراجعه نیاگر به ا یعقیصد در 

 .س ین اجیاحت گریبه کتابِ د
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 یهم کاف یقطع اتِیروا یبود، حت اتی  اگر قرآن نبود و روامیما سه احتمال دار حاال
. بعضِ س   ین ع یکلّ ش  ر یقطع اتِی. روامیدار ادیز یو جعل یظقّ  ِینبود. چون روا

س . ول ع یشر س اتیاگر قرآن بود و روا یا صدِ ب صد  ارینبود  در صد در  باال بلکه 
کلِّ احکام. درصدِ  یِگرانیاس  از ن ر ب  یکفا ال،با یلیاس . قرآن درصدِ خ  یکفا
  ش  ودیرس  ول واض  ح م نِییرنگ اس    مثل تعدادِ رکعات که آن هم با تبکم اریبس  

 .«األمرِ مِقکُم یالرَّسولَ وأولِ عُوایاهللَ وأط عُوایأط»

 

 کفهمیأ لَم » یعقیعطف اس . « وَ» نیا. «کفِهِمیَأوَلَم »هستم   یمن کاف دیگویم قرآن
. هم محم  دِ ان  د ی  دوت  ا هردو آ نی، ا«قرآنُ محم  د کفهمیأ لَم »، و «محمّ  دُ القرآن

صلّ سلّم( و هم قرآنِ محمد آ هیاهلل عل یقرآن)  یدالّتان عل تانِیبارزتانِ کاف تانِیَوآله و
واوِ عطف اس . عطف به مح وف مهم اس . چون مح وف  نیپس ا. «ماقو یه» یالت
وآله وس  لّم(، قرآن  هیاهلل عل یقرآن و محمد)ص  لّ نیمهمّ اس   . ب یاهمّ، و گاه یگاه

وآله وسلّم( ثقل اصغر اس . مگر  هیاهلل عل یاهمّ اس  و ثقل اکبر اس  و محمد)صلّ
امل اس ، باشد. که که مشتمل بر قرآن اس ، که قلبش کلّ قرآن را ش یمحمد کهنیا
از  یوآله وس   لّم( را مقها هیاهلل عل یاگر محمد)ص   لّ کنیاس    . ول نیجامع الثقل نیا

ثقل  دیاز محمد حس  اب کق یثقل اص  غر اس   ، اگر قرآن را مقها د،یقرآن حس  اب کق

 .اکبر اس 

 

واو،  نیکتاب اس ، کتاب ثقل اکبر اس . ا س  یچ« أنزَلقا»، «أنّا أنزَلقا کفِهِمیَأوَلَم » در
 کَیأنّا أنزَلقا عَلَ»اس     مح وف به اهمّ. عطفِ به مح وفِ مهمّ اس     و عطف ش   ده

ر اس   ،  غمبریپ یاس   ، ول ید قرآن وحس    ین یو کاف ایاهمّ اس   ، آ« الِکتاب مُبص  َ
 یاعم  الش را، افک  ارش را، اطوارش را، طوره  ا ش    قون  د،یو م قق  دیبیرا م غمبریپ

 رهی)مق ور س ققدیبیرا، طورِ مثب  را، همه را م یرا، طورِ ثاب  را، طورِ مقف اشیزندگ
 یمعجزه نیمردم(. ا نیاس     نس   ب  به افعال و احکام در ب غمبریپ یو اثباتها یو نف
دارد که   سیرسال  مثالً در سوره  یاس  از برا یو خودش کاف ققدیبیرا که م یربّان
لُون کُمیإلإنّا  علَمُیَقالوا ربُّقا » رفتقد  هیکه به ش  هرِ إنتاک یس  ی(. رُس  لِ ع16س،ی)« لَمُرس  َ

شرک س  که  نیشان امحاجّه کردند. از جمله محاجّه نیکردند، با م  «علَمُیَقالوا ربُّقا »ا
 .«لَمُرسَلُون کُمیإل إنّا»که  داندیم امبران،یما پ یِپروردگارِ ما، مربّ
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 یاس    . خدا به ما وحخدا که با ما ص   حب  نکرده م یس   ؤال  ما از کجا بدان خوب،
ستنکرده سل ه شما مُر س  که  شما مدیا س . پس ب نیا د،یگوئی.  س ،  نیادعا ا ادعا
ضر و خ یادعا سخن نگفته الِیغائب. خ الِیحا س . ادعاغائب  خدا با ما  ضر   یا حا

 یِربّان یِتیحال ِ ترب «علَمُیُربُّقا »اس  که  نی. جواب امیغمبریکه ما پ دیکقیشما ادعا م
 لِیاس    . آفتاب آمد دل لیخودش دل نیدر ما، در س   خقانِ ما، در افکارِ ما ا یانیوح

 .آفتاب

 

بودم.  یاهلل بروجرد  یمن از ش    اگردان خوب آ دیبگو دیایفالن کس ب دیکق فرض
و افکار  د،یرا بدان یاگر ش   ما افکارِ بروجرد کنیول س   تقدین یاهلل بروجرد  یخوب آ

اس  ، نش انه اس  ، مقاس ب اس  ،  گرانیفرد، نما نیاگر افکار ا د،یفرد را هم بدان نیا
 .دعوتِ خود اس  قِبر صد لِی. پس خود دلمیکقیقبول م

 

شان که به صراط شان، و اعمالشان، احوالشان، اقوالبا معجزات یاله امبرانیپ حاال،
ستق ض ،یاِعوِجاج چیاند و هقدم نهاده میم ضادّ ،یتقاق صور و تقص ،یتهافت ،یت  یریق

 نیا ایآ س    ین  یبر ربّان لیدل نیا ایاند، آنداش  ته ،یدعوت رس  ول یهادر کلّ زمان
و  یو عمل یحق از ن ر علم  یو نقش ترب  ینقش ربوب هک س     ین  یبر ربّان لیدل

 در او ظاهر اس   یو برون یجهات درون یهمه

 

قا کفِهِمیَأوَلَم »اس        طورنیهم هم جانیا حاال ّا أنزَل  ای، واو عطف اس     ، آ«أن
 ایکه دارد، آ یو ربّان یانیممتازِ وح اتِیوآله وسلّم( با خصوص هیاهلل عل یمحمد)صلّ

ماه  نیا ای. مثالً آمیآوریم یاقو لِینبود، دل ینبود، اگر او کاف ینبود  اگر او کاف یکاف
شم شن نکرد  باالتر از  قدیگوینه، که دروغ م قدیچرا. )اگر بگو دهقدیرا  جواب م ارو

ماه  غمبریهم پ قجایهم ش   ما را روش   ن نکرد د ا دیخورش    ای(. پس آمییگویماه را م
 قدیعقاد بگو ایشما را روشن نکرد د )حاال اگر به خطا  یماهِ روشن، فضا نیا ایاس . آ

ّا کفِهِمیَأوَلَم »( میدهینه، جواب م قا عَل أن تابَ  کَیأنزَل پس قرآن   «هِمیعَلَ یٰتلیُالکِ
و  لیمعص  ومانه و درس   ، بدون تحم یاما ص  د در ص  د، به گونه یعقیاس   .  یکاف
برخالف قرآن اس  و  لیچرا که تحم ل،یغلط اس  و هم تجم لیکه هم تحم ل،یتجم
 نیترلیجم  رقرآن که از هر ن کنیباشدد ولاس  که جمال نداشته یزیچ یبرا لیتجم

 .لیو نه تجم ردیپ یم لینه تحم نیمطالب اس   ا نیترو دالّ نیترکققده یو هدا



11 

 

 

اس . از   یاس  و معجزه اس  کفا یربّان کهنیاس . از ن ر ا  یپس قرآن کفا حاال،
اس   . موافق  با فطرت، با عقل، با   یاس   . از مق ر احکام، کفا  ین ر دالل ، کفا

 اتیبرابر باشد با فطرت کهنیس . قرآن نه اتدبّر، با علم، با تمامِ .. موافق اس ، و امام ا
شر، در عقل و دانش و ب شهیبلکه هم اتیّو علم اتیّو عقل س . هر چقدر ب  قشیامام ا

و چه ..، باز هم قرآن امام  یو چه ظاهر یو روش و فکر و علم جلوتر رود، چه باطق
س  و إمامُ العِلم إمامُ العَقل ا قاتش،یو ب اتیاس  که در کلّ آاس . و قرآن نشان داده
تابَ  کَیأنزَلقا عَل اأنّ کفِهِمیَأوَلَم »و إمامُ العَمَل اس     .   لِکَ  یإنّ فِ هِم یعَلَ یٰتلیُالکِ

اش  اره به دور اس   ، مگر قرآن دور اس     قرآن «  لک. »«ؤمقونیلقوم  یٰلَرَحمَةً و ِکرَ
اس     ، دس      همه هس     . قرآن که در  کیاس     . قرآن نزد کیهم دور و هم نزد

س ستر سلمانان و حت یدر س ، با ریغ یکلّ م سلمانان ه شد ول« ه ا یإنّ ف» دیم  یبا
س  از معرف  نیا یعقیآمده، پس «  لِکَ یإنّ فِ» شما دور  یهاقرآن که دور ا شما. و 

 .دیقرآن را درس  کق نیشما ا کهنیدور اس  از ا زی. و ندیاکرده

 

رب و  نیاز بقدگان، و فاص    له ب ییکه خدا دور اس      در خدا یطورقرآن همان نیا
 ی. از هر کالمیاس     کالم خدا هم دور اس    از هر کالم  یفاص  له ال نها نیمربوب

قدر مقامش قدر دور اس    ، آن. کالم خدا آنیقیقیدرس    ، قطعِ  ح،یولو کالم ص   ح
س   کالم خدا انحصارِدر  ییکه خدا یطورباالس  و اعالس  که همان هم  ییخدا

 .در انحصارِ کالمِ خداس 

 

 [دور اس  نه مؤمقان نیکفار و مقافق یبرا نیحاجاقا ا]

 

ما هم  یدور اس      که قبول ندارند. برا نیکفار و مقافق یهمه دور اس     . برا یبرا
اس . فهمِ قرآن  کیاس  هم دور اس . جسم قرآن، صوت قرآن، لفظ قرآن نزد کینزد
ونحنُ »دور اس     اما  یلیطور که مقام رب خمقامِ قرآند همان کنیاس    . ول کینزد

حال( از  نیاس      و )در ع ترکیاز همه نزد دا(، خ16)ق، «دیمِن حبلِ الور هِیأقربُ إل

 ...اش به ما( علم ، و قدرت ، و حکمت  واس  )با احاطه ترکیهمه دورتر اس . نزد

 

  از من به من اس  ترکینزد اری
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 دورم یتر که من از وعجب نیو

 

 س یدر بُعدِ  ات، در بُعدِ صفات، در بُعدِ افعال، قابل درکِ ما ن یعقیدور اس   کنیول
. ملکوتِ  اتِ حق و صفاتِ حق و افعالِ حق، میکه او را درس  بشقاس میستیو قادر ن

أنّا  کفِهِمیَأوَلَم ». س    یوآله وس   لّم( ن هیاهلل عل یمحمد)ص   لّ یحت یقابل درکِ احد
قا عَل که دور اس      از ن رِ  یقرآن نیدر ا«  لِکَ یإنّ فِ هِم یعَلَ یٰتلیُ تابَالکِ کَیأنزَل

سان یبرا کنیول. «ؤمقونیلقوم  یٰلَرَحمَةً و ِکرَ»  قون یاز ن ر ک کیمقام، و نزد که  یک
 که با قرآن یاند. کس    اندور اس     . خود را دور کرده یاز هر جهت آورندینم مانیا

مانقد رسول خدا  شودیشان کلّ قرآن مقلب ان یاح ،باشقد  تفکر کققد در قرآن کینزد
صلّ سلّم(، ول هیاهلل عل ی) سان کنیوآله و ندارند، و خود را  زیندارند، پره یکه تقو یک
را از دس     ش  انییقایو بقگرند، اما ب ققدیدارند که بب اریاخت کهنیو با ا کققد،یکور م

وارد  ق یدر بُعد ض   الل  خوش   ان عم ،ییقایو ناب یو کور یبا نادان هانی.. ا دهقد،یم
 .خواهقد بود

 

 یداللت یِربّان  ِیّبلکه قطع  ،یّبود که به طور مختص    ر راجع به قطع یمباحث هانیا
عدمیقرآن عرض کرد یقرآن و مدلول ند مانی. و بحث ب  میإن ش    ا  اهلل اگر زنده ما

 .خواهد بود گریهات دقرآن و ج فیدرباره عدم تحر

 

 [در مرحله اول از اعراب بودند امبریقومِ پ عت ی، طب«لسان قومه» نیا]

 

ها  فقط عرب ایکلّ مکلفان جهان هستقد و بودند  غمبریقومِ پ ایاس  که آ نیا جوابش
کلّ مکلفانِ انس و  یاس    برا یرس  ول یعقیچه   یعقیرس  ول  یعزم برا  یچون وال

مان یقیجنّ و مالئکه و زم لغ  »متفاوت دارند. پس  یلغتها هانی. خوب ایو آس    
اصل را  ایکه بفهمقد.  دیبگو یطور کی یعقیاس . « لسان قومه»همان  س ین« قومه

اعراب. قرآن اگر درس    به  ریقرآن را  مثل غ حِیترجمان ص  ح ایبفهمقد  مثل اعراب، 
اس ، در بُعد  یاول عرب قرآن در بُعد یترجمه شود  همان قرآن اس . مقته گریلغات د

س . بقابر گرید یهابَعد هم به زبان سان قومه» نیا ن،یا که قرآن  س واجب ا یعقی« ل
اس د ما محال محال شده هیشب ب یواجب تقر یترجمه شود. ول یعرب ریغ یهابه زبان

از ن ر لفظ و معقا و  م،یبکق حیص  ح یو ترجمه می. اگر ما درس    قرآن را بفهممیکرد
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اس   . پس قرآن به لس  انِ « لس  ان قومه»وزن و بالغ  و فص  اح  و تمامِ جهات، پس 
 یقیهس ، چ یهس ، آلمان یهس ، فرانسه هس ، روس یسیهس ، لسانِ انگل یرانیا

سکر سان  یقرآن. پس قرآن دارا یترجمه یها هس . مقتههس ، همه زبان  یهس ، 
ترجمانِ  گریاس   قرآن اس  ، و بُعدِ د یانیکه بُعد وح یمحوردو بُعد اس  . بُعد اوّلِ 

 .«بِلُغَةِ قَومِه»نه « بِلِسانِ قَومِه»قرآن. پس  حِیصح

 

 [اس  یهم در کار هس  که عرب یبه هر حال لغت]

 

فان م یزبان یعقیأعمّ از لغ  اس     .  لس    ان . مثالً اگر فقط اعراب فهمقدیکه مکلّ
بلسان »آن وق   دند،یفهمیها نمزبان یو فارس یه فارسب شدیبفهمقد و اگر ترجمه م

هس   تقد. تمامِ  غمبریتمام اقوام، اقوامِ مورد رس   ال  پ کهنیا یدرس     نبود. برا« قومه
وآله وسلّم(  هیاهلل عل یمحمد)صلّ یجهان اقوام رسالت ضدر طول و عر نیاقوامِ مکلّف
بود، « بِلُغةِ قَومه»اص  ل اگر لغ  بود درس    نبود. اگر عبارت قرآن  نیا یهس  تقد. رو

بِلُغةِ »اس    که أعمّ اس    از « بِلِس  انِ قَومِه» یعرب مکلّف به قرآن نبود. ول ریغ یعقی
 .«قَومه

 

 [هستقد  کلّ مکلفان  یمق ور از قوم چه کسان]

 

دارند.  یخاص  ( اس    که زبان یقی)س  رزم یبلد کیدر  یغمبریپ کیکه  دیکق فرض
 نیها تمام مکلفاولوالعزم هس   تقد که قوم آن غمبرانیپ یکیدو بُعد هس   تقد.  غمبرانیپ

ستقد. مثل ابراه سول کل بودند و مردم جهان با میه سانِ ابراه دیکه ر را بفهمقد.  میل
السالم(  همی)علا یو داوود و اشع مانیچون سل ر،یداوود نخ ر،ینخ مانیسل یبرا کنیول
 دندیفهمیبلد خاص بودند و اگر فقط همان بلد خاص م کیجز  بودند که در  ا یانب
وآله وسلّم( از همه مهمتر  هیاهلل عل ی)صلّنییکلّ، که خاتم القّب ا یانب کنیبود. ول یکاف

 .خودشان مفهومِ قرآن را و ترجمان قرآن را بفهمقد یهااس ، کلّ مکلفان به زبان

 

 [س  یچ« ان قومهبلس»بعد از « لهم نیبیل»پس ]

 



14 

 

. دیرا روش  ن کق ابانیکه در ظلمات، ب دیدار یاس    که ش  ما نورافکق نیمثل ا د،یقیبب
 ای د،یکقیخودِ ش   ما روش   ن م ایآ د،یکقیرا روش   ن م ابانیب یکیخوب ش   ما در تار
ما به لس   انِ قوم «. بالقرآن ببّنیل» یعقیچه  قرآن.  «نیبیل» کقد ینورافکن روش   ن م

قرآن،  یِلس  انِ عرب، عرب س    ین کقد، لس  ان قوم چییتا با لس  انِ قوم تب میص  حب  کق
. ریکقد، نخ انیقرآن را ب کهنی، نه ا«بالقرآن نیّبی» نیقرآن. بقابر یِلس    انِ عجم، عجم

 .کقدیم نییتب ل،یانج یلهیتورات، به وس یلهیقرآن، به وس یلهیبلکه به وس

 

نورافکن  یآورنده غمبریاس     و پ غمبریاز پجدا  ،ینورافکنِ اص   ل ،یاص   ل نِیّمب پس
س ، آوردنده س .  انیب یا س  که خودش ب نینه ا «نیّبیل»ا خدا  انیکقد. مگر ب انیا
مل م انیب غمبریناقص بوده و پ کا قد یرا  ها عرض کرده نی. ارینخ ک بار که  میارا 

تمام خطابات . و کقدیم نییاس    تبش  ده یاو وح بهقرآن که  نیا یلهیبه وس   غمبریپ
 یانیب نیاس     ، و ا نیهمه خطاب به کلّ مکلّف« المومقون،... هایا ایالقاس،  هایا ای»

 .اس  یخودِ کتابِ وح یِ ات انِیاس  که ب

 

 [کقد  نییخود قرآن به ما تب لهیقرآن را به وس غمبریکه پ دیشما فرمود]

 

متش   ابه  اتیآ یو اگر بعض    یاهیخودش هر آ انِیبُعد ب کیقرآن دو بُعد دارد.  نِییتب
با آ یلیخ ایبود،  قابرگرید اتِیروش    ن نبود،  القرآن  نیّبیل» یعقی« لهم نیّبیل» نی. ب

 انِیب نی. پس اکقدیم دیو قرآن، قرآن را تائ شود،یم ری، قرآن با قرآن تفس«بالقرآن لهم
 انیاس    . ب یداخل انِی(، بلکه بس    یخارج از قرآن ن یانیاز به بی)ن س    ین یخارج
 هیاس      )خود آ یمحکمات که خود اتِیآ انِیب کیقرآن در دو بُعد اس     .  یِدرون

 .محکمات اس  اتِیمتشابهات که با آ اتِیآ انِیب کی( شودیم دهیمستقالً فهم

 

 ورحمة اهلل وبرکاته کمیعل والسالم

 

 

 


