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بیان وبرهان بودن قرآن

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

اگر ما بخواهیم سیری مف صل در جای جای قرآن از برای معرفی قرآن بکنیم ،نخ ست
قبالً مطالبی زیاد عرض کردهایم و در ثانی زیاد به تفص یل میانجامد .ما محکم قرآن
را از برای اِحکام بیان و تبیان ،و برهانِ قرآن را از جای جای قرآن مییابیم.

اول آیات اولِ سوره الرّحمان« :بسم اللّه الرّحمانِ الرّحیم ،الرَّحمان ،عَلَّمَ القُرآنَ ،خَلَ َ
ق
االنس انَ ،عَلَّمَهُ البَیَانَ» .این «الرّحمان» که معلوم اس ت در آیاتی بس یار ،مبالغهی در
رحمتِ عامّه اس ت که دارای دو بخش اس ت« :الَّذِی أعطَی کُلَّ َش یءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدَی»
(طه )۵۰،لیکن این خلق و هدایت ،دارای مراتبی اس ت .مرحله نخس ین و آغازینش؛
سادهترین خلق است و سادهترین هدایت است که مربوط به جمادات است؛ و آخرین
مرحلهاش از نظر تکوینی انسان ،و از نظر هدایت هم قرآن است.

اینجا «الرّحمان» مقدم است بر تعلیم قرآن و بر خلقت انسان .و چرا؟ زیرا «الرّحمان»
که رحمتِ عام ّه اس ت؛ چند برابر دارد ،چند مقابل دارد :یکی رحمت های عام ّه و
خا صّ هی پیاپیِ یکدیگر ،که هر قبلی ن سبت به بَعد رحمت رحمانیه ا ست ،و هر بَعدی
ن سبت به قبل ،رحمتِ رحیمیه ا ست .لیکن رحمتِ رحمانیهی آخرین ،در بُعد تکوین،
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انس ان اس ت ،و در بُعد معرفت و ت

ریع ،قرآن اس ت .از این جهت «الرَّحمان ،عَلَّمَ

القُرآن».

«الرّحمان» کل رحمتهای رحمانیهی تکوینی ،و رحیمیهی تکوینی را پیاپیِ یکدیگر
خاص هی اخصِّ تکوینی که رحمتِ خلق انس ان
ّ
فراگیر اس ت .و در مقابل ،رحمتِ
اس ت ،و رحمت خاص ّه و اخص معرف ی که تعلیم قرآن اس ت .روی این جهات
«الرّحمان» کل رحمتهای رحمانیّه و رحیمیّهی تکوینی و ت

ریعی را قبل از خلق

انسان و قبل از تعلیم قرآن شامل است.

َس آیات مبارکاتی مانند «لَقَد
و چون خلقت انس ان باالترین خلقتهاس ت ،بر ح َ
أحس نِ تَقوِیم» (تین )۴،و رحمتِ رحمانیِ معنوی و معرف ی قرآن،
َ
االنس انَ فِی
َ
خَلَقنَا
باالترین رحمت های رحیمی اس ت ،روی این اص ل« :الرَّحمان ،عَلّمَ القُرآنَ ،خَلَقَ
االن سان» ،اوالً تعلیم و عَ ْلمِ قرآن که هر دو معنا مراد است ،قبل از خلقت انسان است،
زیرا درس ت اس ت که انس ان در باالترین مرحله اس ت و قرآن هم در باالترین مرحله
اس ت؛ اما انس ان کجا و قرآن کجا؟ال باالترین مرحلهی رحیمیتِ معنوی قرآن اس ت؛ و
سپس باالترین رحمتِ رحیمیهی کونی و تکوینی ان سان ا ست .روی این ح ساب ،این
ترتی باالترین و برترین و حساب شدهترین ترتی های قرآنی است.

اص والً این جمله را باید عرض کنیم که قرآن از نظر ترتی ِ آیات ،س ورهها ،کلمات،
الفاظ ،لغات و جمالت ،چون در باالترین مرحلهی وحیانیِ ترتیبی و ترکیبی و ان خابِ
لغات و کلمات ا ست؛ هیچ قدرتِ ب ری و غیر ب ری قادر نی ست که آیهای ،کلمهای،
جملهای ،نقطهای ،زیری یا زبری را از جایی از قرآن بردارد و به جایش چیزی به ر یا
برابر بگذارد .قرآن در کل ،احسن بیان است ،م قنترین تبیان است ،در مجموعش ،در
اجزایش ،در آیاتش ،الفاطش ،لغاتش.

حاال« ،الرَّحمان ،عَلّمَ القُرآن» .عرض کردیم که رحمان درس ت اس ت که در مقابل
رحیم؛ رحمت های عامه اس ت ،اما چون «الرَّحمان» این جا در مقابل «عَلّمَ القُرآن»
قرار گرف ه ا ست« ،عَلَّمَ القُرآن» تمام صفات رحیمیهی حق نی ست ،بلکه صفتِ علیا و
اعال و برترِ رحیمیّهی معنویّه و معرف ی حق ا ست .به این جهت برابر شدن «الرَّحمان»
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با «عَلّمَ القُرآن» ،برابر ش دنِ کلّ نعمتهای رحیمی و معرف ی حق اس ت در مقابل
قرآن .که آنچه خوبان همه دارند تو تنها داریال تمام وحی های ب ری و وحی های
ربّانی؛ یک جا ،و وحیِ قرآنی که مم ازترین وحی اس ت در س ویی باالتر و برتر قرار
گرف ه است.

حاال« ،الرَّح مان ،عَلّمَ القُرآن» .در این «عَلّمَ القُرآن» ،آ یا تعلیم قرآن در بُ عد رح متِ
رحیمیِ معنوی ،و آیا خلقتِ انس ان در بُعد خلقی مقدم اس ت بر همگان؟ نخیرال در
اینجا تقدّم ،تقدّم رُتبی ا ست ،تقدّم معنوی ا ست .تقدّم رُتبی و معنویِ خلقتِ رحیمیِ
معنوی با قرآن ا ست ،گرچه تورات و انجیل و سایر ک ابهای آ سمانی ،از نظرِ زمانی
مقدّم هس ند .همچنین تقدّم رُتبهای و درجهای خلقت انس ان بر تمام خالیق مقدم
اس ت ،حال آنکه پس از کل خالیق اس ت ،پس از فرش گان ،پس از جنیان «وَالجَانَّ
خَلَقنَاهُ مِن قَبلُ مِن نَارِ السَّمُوم» (حجر.)۲۷،

حاال« :الرَّحمان ،عَلَّمَ القُرآن» عَلَّم از چی ست؟ آیا از عِلْم است؟ از عَلْم است؟ از هر دو
اس ت؟ س پس آیا مُعلّمِ قرآن ،کلّ معَلَّمینِ قرآن هس ند؟ که نقطهی اُولی آن رس ول
گرامی ( صلوات اهلل علیه وآله) ا ست و نقاط بَعدی م رتّ اش کلّ مکلّفینی ه س ند که
مورد تعلیم قرآن قرار گرف هاند؟ جواب این اس ت که همهی اینها مراد اس ت .عَلَّمَ هم
از عَلَمَ است ،هم از عَلِمَ است ،عَلِمَ ،عَلَّمَ میشود عَلَمَ هم عَلَّمَ میشود.

بنابرین قرآن هم مَعْلَم است ،هم مُعَلَّم است .مُعَلَّم است که تعلیم شده است به انسان
در بُعد نخ ست ،و به مالئکه و جنیان و در ابعادی دیگر .عَلْم ا ست ،که عالمت ا ست.
عالمتِ ش اخصِ کلِّ مکلّفان ،که از کلِّ عالماتِ رحیمی و معرف یِ وح یانیِ رب ّانی،
مقدم اس ت؛ عالمتِ قرآنی اس ت .هر کس عالمت قرآنی دارد ،عالمتِ باالترین درجه
در بُعد رحیمیتِ اخصِّ حق سبحانه و تعالی دارد.

حاال ،این «عَلَّم القرآن» برمبنایی که از عَلْم باشد ،نخست «عَلَّم القرآن محمدًا(صلوات
اهلل و سالمه علیه)» .این قرآن عَلْم ا ست ،ن انه ا ست ،ن انهی خاص ا ست ،ن انهی
مم از است بر رسالت عُلیای محمدی (صلوات اهلل علیه وآله).
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و چنانکه آیاتی دیگر از جمله آیاتِ نخس ین س وره یاس ین تبیین میکند« :بس م اللّه
ص رَاطٍ مُس َقیم».
ُرس لِینَ ،عَلَی ِ
الرحمن الرحیم ،یس ،وَالقُرآنِ الحَکِیم ،إنَّکَ لَمِنَ الم َ
«یس» که خطاب به رس ول اهلل (ص لوات اهلل وس المه علیه) اس ت برمبنای اش ارهی
« سین» به سیّد المر سلین ،سید الخالئق ،سید الف ضالء ،سید االکرمین ،سید عباد اهلل
الص ّالحین و در حقیقت س یادت معرف ی و معنوی و علمی بر کل خالق در مثلث
زمان.

«إِنَّکَ لَمِن المُر سَ لِین» مطل ِ سوم ا ست .در و سط «وَالقُرآنِ الحَکِیم» ،ق سم است .آیا
قسم خوردن خدا به چیزی برمبنای فقدان دلیل استال؟ هرگز .خدا خودش دلیل است
و خالقِ دلیل است و مس دل به ادلّ دلیل است .بنابرین قسمهای قرآن توجه دادن به
دلیلِ عمقی است.

«وَال َّمسِ وَضُحَاهَا» قسم به شمس یعنی نورِ شمس دلیل است بر شمس بودنِ شمس.
یا «واللیل» تاریک بودنِ ش  ،دلیل است بر ش بودنِ ش  .قسمهای قرآن کالً ،قسم
به دلیل اس ت که مورد قس م ،دلیلی اس ت که احیانًا مغفولٌ عنه اس ت و برای توجه
ُقس مٌ بِه را به عنوان به رین ،ش ایس هترین و
دادنِ به مکلفان ،خدا به تعبیر قس م ،م َ
برهانیترین دلیل معرفی میکند.

ُرس لِین» ،قرآنِ حکیم با حکم ش ،حکمتِ
حاال« ،یس ،وَالقُرآنِ الحَکِیم ،إنَّکَ لَمِن الم َ
کاملش ،در بُعد فص احت و بالغت ،ق ری و لفظی ،و در بُعد معنوی ،در کلّ جهات
دلیل است بر دو مطل  .مطل نخست« :یس» ،سین که اشاره به رسالت است ،یعنی
قرآن در مرحلهی آغازین ،دلیل بر ر سالتِ آوردندهی خود ا ست .مرحله دوم :با تعمّق
بی ر ،تفکر و تدبّر زیادتر در قرآن «عَلَی صِرَاطٍ مُس َقِیم» نَه «الی صراطٍ»ال نَه «لصراطٍ»ال
بلکه «علی صراطٍ» .علوّ رسول اهلل بر صراط مس قیم ،باالترین مرحلهی صراط مس قیم
است.

بنابرین «وَالقُرآنِ الحَکِیم» قسم به حکمت قرآن است که تثبیت کنندهی دو بُعد است.
بُعد آغازین :رسالت ،بُعد آخرین :باالترین مقامِ رسالت که «عَلَی صِرَاطٍ مُس َقِیمٍ ،تَنزِیلَ
العَزِیزِ الرَّحِیم».
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این «علَّم القرآن» نس بت به مُ علِّم اول و مُعلِّم ثانی اس ت .مُعلِّم اول خداس ت و مُعلِّم
ثانی رس ول اهلل اس ت .مُ عَلِّم اول هم رس ول اهلل اس ت .این از باب عَلْمِ خاص که
«الرّحمان ،علَّم القرآن» ،عَلْم قرار دارد؛ ن انه قرار داد؛ قرآن را بر آورنده آن.

و اگر گف ه شود پیغمبر مُبَیِّنِ قرآن ا ست؛ و اگر پیغمبر مبیّن قرآن نبا شد؛ قرآن رو شن
نیست ،اینجا دور مصرّح الزم میآید .چون خودِ قرآن برمبنای این آیه و آیاتی م ابه،
دلیل ا ست بر ر سالت و «علی صراطٍ م س قیم» بودنِ ر سول .دلیل ا ست برای مر سلٌ
الیهم .یعنی مکلّفان به وس یلهی حکمت قرآن ،باید ب وانند رس التِ آورندهاش را و
«علی ص راطٍ مس قیم» بودنِ آورندهاش را ثابت کنند .پس اگر داللت قرآنی ،و معانی
مرادِ قرآنی مربوط باشد به تبیینِ رسول ،درست دُورِ مصرّح است.

این داللت قرآنی بر رسالت و «علی صراط مس قیم» بودن رسول م فرّع باشد بر تببین
رسولال و تبیینِ رسول هم م فرّع باشد بر بیان قرآنال این دُور ،دورِ مصرّح است .بنابرین
این خود ،از ادلهی این است که قرآن خود مُبیِّن است ،خود مبیّن رسالت رسول است،
احکام رسال ی است ،معارف اصلی و معارف فرعیِ رسال ی است.

این عَلْم در بُعد نخ س ین و مهمترین ا ست که ن انهی ر سالت ر سول ا ست ،ن انهی
صدق رسول است ،ن انهی معارف اصلی و معارف فرعی بر رسول است ،و کالً قرآن
آنچه را باید به عنوان وحی بیان کند؛ بیان کرده است.

[قرآن و بیان ر سول ،به شکل اجمال و تبیین ه ست واگر اینطور در نظر بگیریم دور
مصرح از بین میرود].

به هر حال دور است.
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[اگر هر دو تبیینی بودند یا هر دو اجمالی آن وقت دور مص رّح بود اما اینطوری
م کل حل میشود]

اگر ما رس الت رس ول را بخواهیم بفهمیم ،باید قرآن را بفهمیم .اگر بخواهیم قرآن را
بفهمیم باید رسالت رسول را بفهمیم .ببینید اگر رسالت رسول را بخواهیم بفهمیم با
چیس ت؟ قرآن حکیم اس ت؛ و اگر قرآنِ حکیم که دلیل اس ت بر رس الت رس ول را
بخواهیم بفهمیم باید بیان رسول باشد .پس بیان رسول دلیل بر حکمت قرآن است و
حکمت قرآن دلیل بر رسالت رسول است و این دور مصرّح است .باالخره دور است و
محال است.

این در بُعد نخس ت .در بُعد دوم «علّم القرآن» ،از عَلْم نس بت به م علِّمینِ غیر رس ول.
م علّمین غیر رس ول :ن انهی [ ]...کامل بودن ،و کاملتر بودن آن اس ت این از باب
عَلْم!

اما از باب عِلْم« :عَلَّم القرآن» .قرآن را تعلیم کرد .در ابعادی خص وص ی به رس ول
گرامی ،و در ابعادی عمومی به س ایر مکلّفان .بُعد نخس تِ خص وص ی ،همان قرآنی
است که ش ِ قدر به صورت مخ صر ،بدون الفاظ ،بر قل رسول نازل شد.

مفص لترش [ ]...که «وَلَق َد آتَین َاکَ َس بعًا مِنَ المَث َانِی وَالقُرآن العَظِیم» (نحل)۸۷،
مفص ل رش آیات محکمات و آیات م ابهات قرآن ،که کلّ آیات بیان اس ت ،من ها
بیان محکمات رو شنتر ا ست و بیان م ابهات مح اج ا ست به تَبَیُّن از محکمات ،یا
تبیُّن ذاتی و خودی از آیات است.

پس «الرَّحمَن ،عَلَّمَ القُرآن» این «علَّم» هم از ری ه عَلْم است هم از عِلْم است.

حاال ،آ یا تعلیم وح یانی در طول تاریخِ تکلیف ،منحص ر اس ت به قرآن؟ چرا «عَلَّم
الوحی والقرآن» نفرمود و «عَلَّم القرآن» فرمود؟ روی این حس اب اس ت که کلّ
وحیهایِ ربانی ،در مقابلِ قرآن چیزی نیس ت .چون قرآن باالترین وحی ،ش املترین
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وحی ،مهم رین وحی ،کاملترین وحی اس ت که در کلّ زمانهای تکلیف نظیر ندارد
و لذا تعلیم قرآن محور اص لی رحمانیت و رحیمیت در بُعد خلقی ،در بُعد تربی ی که
«الَّذِی أعطَی کُلَّ َش یءٍ خَلقَهُ ثُمَّ هَدَی» (طه )۵۰،و کل ک ابهای آس مانی ،هم اص ل
هس ند و هم مقدمه هس ند .اص ل هس ند از برای زمانهای خودش ان ،مقدمهاند،
جادهاند برای تبیین قرآن که مهیمن ا ست بر همه ،حافظ ا ست ن سبت به همه ،و آنچه
آنها دارند این با کمال برتر و واالتر و آخرین کمالِ ممکنِ معرف ی در بُعد اص ول
احکام و در بعد فروع احکام دارد.

صیٰ بِهِ نُوحًا
و چنانکه در آیاتی مانند آیه  ۱۳سوره شوریَ « :شرَعَ لَکُم مِنَ الدِّینِ مَا وَ َّ
س ی أن أقِیمُوا الدِّینَ وَال
ُوس ی وَعِی َ
َص ین َا بِهِ إِبرَاهِیمَ وَم َ
وَال َّذِی أوحَین َا إلَ یکَ وَم َا و َّ
صینا»؛ و حال
صیٰ» است یا «و ّ
تَ َفَرَّقُوا»« ،اوحینا» مخصوص به قرآن است ،بقیه یا «و ّ
آنکه این «و صّ یٰ» ،وحی بر نوح ا ست ،و «و صّ ینا» وحی بر ابراهیم و مو سی و عی سی
اس ت .هیچ کدام از این انب یاء ،که از انب یای اولوا العزم بودند (در اینجا) «اوحینا» و
وص ینا» اس ت .چرا؟ برای اینکه در مقابلِ وحی قرآنی،
وص یٰ» و « ّ
«اوحی» نداردّ « ،
گویی سایر وحیها بر سایر پیامبران اولوا العزم وحی نیست.

کما اینکه ر سالتِ ر سول ،در مقابل ر سالتها ،این ر سالت ا ست ،کأنّه گویی آنهای
دیگر رسالت نیست .عبودیتاش ،رسال ش ،نبوتش ،وحیاش ،عقلش ،ایمانش ،معرف ش،
همه چیزش ،در بُعد ب ری ،در بُعد وحیانی ،برترین و واالترین نس بت به کلّ عارفان،
کلّ عاقالن ،کلّ مکلفان ،کلّ ص احبان وحی ،کلّ مخاطبان وحی ،در مثلث زمان
تکلیف است .این مخ صری راجع به «الرَّحمَن ،عَلَّمَ القُرآن ،خَلَقَ اإلِنسَان».

و «عَلَّمَهُ البَیَان» .این بیان چیست؟ آیا بیان مطلقِ بیان است؟ که انسان میتواند ما فی
الض میر خود را برای دیگران تبیین کند؟ خوب همه حیوانات هم اینطورند .تمام
ّ
حیوانات با هم س خن میگوی ند ،همان طوری که ما س خنان حیوانات را در لغت
حیوانی نمیفهمیم ،آنها هم احیانًا س خنان ما را در لغت انس انی نمیفهمند .بلکه
احیانًا بعضی از حیوانات سخن انسان را در بُعد انسانی میفهمند ،کما اینکه مورچه
با سلیمان صحبت کرد .هدهد حرف سلیمان را شنید.
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بنابرین بیان ،مطلقِ بیان نیس ت ،بلکه بیانِ خاص اس ت .بیانِ خاصِّ انس انیِ قرآنی
است.

بیان دارای سه مرحله ا ست :یک مرحله ،بیانِ مادونِ ان سانی که تبیینِ حقایقِ درونی
و تبیین حقایقِ برونی ا ست؛ و بیانِ ان سانی ا ست در بُعد ان سانیّت؛ و بیانِ وحیانی در
اعال ابعاد وحیانی اس ت .اینجا «عَلَّمَهُ البَیَانَ» عبارتی دیگری اس ت از «عَلَّمَ القُرآن»،
یعنی ب یانِ قرآنی را که تبیین و آش کار کردنِ کلّ ح قایقِ درونی ،برونی ،تکوینی،
ت ریعی ،فطری...

][...

ص دقًا وَعَدالً ال مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِه» (انعام )۱۱۵،یا آیه
ما از آیاتی مانند «وَتَمَّت کَلِمَةُ رَبِّکَ ِ
دیگر« :وَلَن تَجِ دَ مِن دُونِ هِ مُل َحَ دًا» (کهف ،)۲۷،این «دون ه» ب ه «ک ابِ رب ک» بر
میگردد .یعنی تو ای پیغمبر ،تو ای عاقلترین عقالی جهان ،تو ای برترین پیامبران ،تو
«لن تجد» محال است که بیابی «من دونه» یعنی «من دون ک اب ربک».

«وَاتلُ م َا أوحِیَ إلَ یکَ مِن کِ َابِ رَب ِّکَ ال مُب َدِّلَ لِکَلِم َات ِهِ وَلَن تَج ِدَ مِن دُون ِهِ مُل َح َدًا»
(کهف )۲۷،آیا مضاف مرجع ضمیر است یا مضافٌ الیه؟ اول مضاف است بعد مضافٌ
الیه .مض اف چیس ت؟ «ک اب» .مض افٌ الیه «رب» اس ت« .ولن تجد من دونه» یعنی
«ولن تجد من دون ک اب ربک» کما اینکه «لن تجد من دون ربک» در ربوبیت محال
اس ت غیر از اهلل در ربوبیت ،پناهگاهی بیابی ،همچنین در بُعد «ک اب ربک» که قرآن
است ،محال است غیر از قرآن ،ملجأیی ،مل حدی بیابی.

بنابرین پیغمبر بزرگوار ،در کلِّ کلماتش ،عقائدش ،معارفش ،احکام اص لی ،احکام
فرعی ،احکامی که در قرآن نصّ است یا ظاهر است ،و احکامی هم که نه قرآن تثبیت
کرده و نه نفی کرده ،فقط مُل َحَدَش قرآن است.
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بنابر مبنای این آیه و آیاتی از این قبیل ،کلِّ معارف رسال ی و نبوّتی آخرین رسول ،بر
مبنای قرآن اس ت .من ها قرآن س ه بُعد دارد :یک بُعد ،بُعدِ آش کارای محکماتش ،که
احکام هم در این محکمات اس ت ،عمده احکام .بُعد دوم ،بُعد م ابهاتش که با نظر
خودی (خودِ قرآنی) و رجوع به محکمات تبیین میش ود .در این دو بُعد ،بُعدِ دالل ی
قرآنی اس ت ،یا همگانی یا اخ ص اص ی .همگانی در محکماتش ،اخ ص اص ی در
م ابهاتش .بُعد سوم ،حروف مقطعه ،حروف رمزی قرآن بیانگر احکامی است که در
قرآن نه نصّ ا ست نه ظاهر ا ست ،نه نفی ا ست نه اثبات ا ست ،بلکه نفی و اثباتی در
واجبات و محرمات و ح ی مس حبات و مرجوحاتی که در نصّ قرآن نیس ت ،و در
ظاهر قرآن نیست این مس فاد از چیست؟ از حروف مقطعه .حروف مقطعهی قرآنی که
در  ۲۸سوره است ،اوّلِ  ۲۸سوره است ،این حروف مقطعه ،رمز خاصِّ به رسول گرامی
است در بُعد احکامی که در قرآن نفی و اثبات ن ده و در بُعد موضوعات.

بنابرین این آیه را میفهمیم که «لن تجد» مس حیل اس ت که بیابد پیغمبر «مِن دو ِن
قرآن مل حدًا»« ،مِن دونِ محکماتش ،م ابهاتش ،حروف رمزیاش» .بنابرین اگر ح ی
پیغمبر بزرگوار ،در تعداد  ۱۷رکعت نمازهای یوم یه ،و در ابعادی و در ُس ننی که در
قرآن نه نفی شده است نه اثبات شده است ،اگر ح ّی به وحیِ غیر قرآنی تم سّک کند؛
این مل حد غیر قرآنی است« .لن تجد من دونه» منحصر کرده است« ،مل حد»  :پناهگاه
رس ول را ،در بُعدِ رس ال ی به قرآن .اگر س نّ ی غیر قرآنی باش د ،و این س نّت نه از
محکمات و از م

ابهات اثبات نمیش ود ،اگر این س نت مانند  ۱۷رکعت نماز ،از

حروف مقطعه اس فاده ن ود ،این «لن تجد» باطل است.

روی این مبنا ،من مدتی روی این فکر بودم ولیکن فعال ص د در ص د این مطل برایم
روشن است که کلِّ احکامِ عقالنی ،عقیدتی ،عملی ،بایدها ،نبایدها ،شایدها ،ن ایدها،
تا آخر زمان تکلیف کالً مس فید از قرآن اس ت .من ها مس فید از قرآن یا از محکمات
اس ت ،یا برتر از م ابهات ،یا فقط از رس ول اس ت .در حروف رمزی قرآن ،مس فیدِ
احکام ،موض وعات ،معارف فقط رس ول گرامی اس ت .یعنی «المر»« ،ن» و همچنین،
اینها لغاتی است که نمیتوان معنا کرد .در هیچ لغ ی از لغات اینها لغات وضع شده
بر معنایی نیست ،برای اینکه رمز است.
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همانطوری که رموزی که شخص اول ک ور به وزرا میدهد را کس دیگری نمیداند،
این ت بیه اس ت ،همانطور هم رموزی خداوند با اص حابِ رمز ،با پیامبران دارد،
مخصوصًا پیامبر اسالم ،این حروف رمزیه قطعیه که «مفاتیح کنوز القرآن» است .کنوز
قرآن را در ابعاد محکمات ،م ابهات و آنچه را که نه محکمات داللت دارد ،نه
م ابهات ،این حروف رمزی داللت دارد.

بنابراین منحصرًا اطالعات ،وحی پیغمبر ،در کل][...

حاال« ،الرَّحمَن ،عَلَّمَ القُرآن ،خَلَقَ اإلِنس َان ،عَلَّمَهُ البَیَان» بیانِ قرآن که قرآن خودش
بیان است ،این واضحترین بیان است نسبت به کلّ وحیهای ربانی و انسانی.

[ضمیر «ه» و مفعول در «علَّمه» به چه بر میگردد؟] به انسان« ،عَلَّم» دو مفعولی است
اولی انسان ،دومی بیان.

[س وال درباره تعلیم بیان به انس ان] همه حیوانات قدرت بیان دارند ،تمام حیوانات
قدرت بیان دارند .تکلم میکنند.

[اگر اینطور باشه پس م ابهات را باید تمام انسانها بفهمند] بله میتوانند بفهمند.

اما فعلیت فهم مربوط به کس انی اس ت که دارای تفکر زیاد هس ند چون ،مثالً در آیه
َحس نِ تَقوِیم» (تین )۴،یعنی کلّ انس انها بالفعل؟
ِنس انَ فِی أ َ
داریم که «لَقَد خَلَقنَا اإل َ
نخیرال «ثُمَّ رَدَدنَاهُ أسفَلَ سَافِلِین» کل انسانها؟ نخیر .انسان بالطبع در اعال علیین است،
انسان بالطبع در اسفل سافلین است؛ و اعال علیین رف ن انسان ،در بُعد شأنی است و
ا سفل سافلین ان سان هم در بُعد شأنی ا ست .در بُعد فعلی مربوط ا ست به کو شش و
کاوش و جدیت خود انسانها.
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حاال ،در این «عَلّمهُ البیان» خدا تعلیم کرده اس ت قرآن را به انس ان .این تعلیم کرده
اس ت به انس ان ،گاه تَعلم میکند ،گاه تعلم نمیکند ،خوب تعلم میکند ،کم تعلم
میکند ،تعلمِ محکمات اس ت ،تعلم بی ر م ابهات اس ت ،یا اض افه بر این تعلم
حروف رمزی ا ست که در اخ صاص ان سانِ اول (پیغمبر) ا ست .اولین ان سان در بُعد
معرف ی و در بُعد مکان ی حضرت رسول گرامی است .بنابرین این «عَلَّم» درست است
که تعلیم قرآن اس ت ولیکن این «عَلَّم» دارای درجاتی اس ت به مناس بت درجات
معلَّمین.

حاال ،این «عَلَّم» شأنیّت قرآن ،تعلیم به کسانی است که میتوانند تعلم کنند .اگر ن واند
تعلم کند ،به واس طه تعلم میکند .اگر ب واند بیواس طه تعلم میکند .تعلم بیواس طه،
تعلّم وحیانی اس ت ،و تعلم با واس طه تعلّم معص ومین اس ت ،بَعد تعلّمهای دیگر.
بنابراین کل درجات تعلّم نسبت به قرآن از برای کلّ مکلفین شأنًا و فعالً ،فعالً و شأنًا
موجود است.

«[البیان» مگر اینجا مراد قرآن نی ست؟ اینجا که «علَّمه» میگوید یعنی ان سان آن بیان
را یاد میگیرد و خدا تعلیم داده اس ت .یعنی کل قرآن را ،اگر مراد بعض بود با ید
تفکیک میکرد ،اس ثنا میزد .اینجا که آیه اطالق دارد پس حروف رمزی را هم همه
باید بفهمند]

اوال قرآن چیس ت؟ قرآن در بُعد عمومی آنچه خوانده میش ود ،کلمات دالّ اس ت که
محکمات و م ابهات ا ست .بنابرین حروف رمزی نه بیان ا ست نه قرآن ا ست .قرآن
است برای رسول قرآن ،ولیکن نسبت به غیر رسولِ قرآن ،نه خواندنی است ،نه کلمات
است ،نه دالّ است ،نه وضع شده است بر معانی .وضع شده است ،وضع خاصِّ اشاره
رمزی برای شخصِ رسول (صلوات اهلل وسالمه علیه وآله وسلم).

[ما میتوانیم بگوییم این بیان همین بیان اس ت .این معنا که ش ما فرمودید که در
حیوانات هم بیان است اما بیانی که انسان دارد به زبانهای مخ لف است ،لهجههای
مخ لف است ،یعنی انسان این قدرت را دارد که ب واند همه این زبانها را یاد بگیرد]
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ما این معنا را انکار نمیکنیم ،ولیکن «البیان» بعد از قرآن ،حد افض ل و حد برترش
کدام اس ت؟ قرآن اس ت .بنابرین منافات ندارد .محور اص لی خلقت کائنات در بعد
معرف ی قرآن است ،و محور اصلی بیان قرآن است در قرآن .الب ه همانطور که انسان
در انس انی ش فوق کل خالیق اس ت؛ درب یانش ،در علماش ،در معرف ش ،در مرحله
اعالست.

ولیکن مثالً آقایان میگویند «المؤمنون» ائمه هس ند ،می گوییم ائمه هس ند ولیکن
حد اعال هس ند .حد اعال م علق به آنهاس ت ولی حد ادنی دیگران را هم ش امل
است .اینجا هم همینطور است« .علّمه البیان» ،بیانِ قرآن افضل بیان است که «علَّم»
در بُعد ش أنی اس ت .بیانهای دیگر هم ،بیان انس انها ،از لغات مخ لف ،تعبیرات
مخ لفات ،بیان روشنتر ،وسیعتر ،آمادهتر ،شاملتر است .ما نفی این را نمیکنیم.

اینجا ص حبت از بیانِ یک و دو س ه نیس ت« ،البیان» اس ت .کلی اس ت« .البیان» هم
انسان دارد ،هم حیوان دارد ،هم جن .ولیکن این «البیان»ی که افضل بیان است برای
افضل خالئق که انسان است ،افضل وحی است که قرآن است؛ و منحصر نمیکنیم،
میگوییم اف ضل بیان قرآن ا ست و بعد مرات دیگر .کل مرات بیان در ان سان ،از کل
مرات بیان در موجودات دیگر باالتر اس ت .من ها در میان وحیها ،و بیانها ،تبینها
و تعلیمها کدام مقدم است؟ قرآن مقدم است.

[این که قرآن ظاهر دارد و باطن دارد ،با ید اح کامش را در ه مان ظاهر بگیریم یا
باطن؟ و باطن برای کیست؟]

در روایت اس ت از امیرالمؤمنین (ص لوات اهلل علیه) که «إنّ القرآن علی اربعة اش یاء:
علی العبارة ،واالش ارة ،واللطائف ،والحقایق؛ والعبارة للعوام ،واالش ارة للخواص،
واللطائف لألولیاء ،والحقایق لألنبیاء» .این تق سیم خیلی عالی ا ست .عبارت چی ست؟
ع بارت لفظ اس ت؟ نخیر .برای این که اگر ع بارت لفظ بود ،ب عد از ع بارت اش اره
نمیآمد ،معنا میآمد .پس عبارت «ما یُعَبِّر» اس ت .یعنی آنچه تعبیر میکند مقاص د
الهی را در بُعد نصّ یا در بُعد ظاهر مس قر .این «للعوام».
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در یک س خنرانی گف م که «اللهم اجعلنا من العوام» .خدا یا ما را از عوام قرار بده.
حوزه ها هنوز به حد عوام هم نرس یده (که ظاهر قرآن را هم نمیفهمند و میگویند
ظنّی الداللة ا ست) .ن صوص و ظواهر م س قر قرآن هم عبارت ا ست و احکام عملی و
عقیدتی که واج است بر کل مکلفان ،از همان عبارت در میآید .یعنی عبارات قرآن
از نظر نصّ و از نظر ظاهر مس قر ،کافی اس ت از برای احکام باید و نباید عقیدتی و
عملی برای کلّ مکلفان.

من ها «واالش ارة» اش اره باالتر اس ت .لطائف باالتر اس ت ،حقایق باز هم باالتر اس ت.
بنابرین کلّ مس لمانها بایس ی در ارتباطِ تنگاتنگ با نص وص قرآن و ظواهر مس قر
قرآن با شند حاال یا باوا سطه یا بیوا سطه .یا بیوا سطه که شرعمدارِ قرآنی گردند یا
باواسطه که مقلد اینها باشند.

خارج از این دو جهت مسلمان نی س ند ،و از عوام مسلمانان هم نی س ند .نه از عواماند،
نه از خواص ،نه از اصحابِ اشاره ،نه از اصحاب لطائف.

«والحقایق» ،حقایق مربوط به الفاظ نیست ،حقایق مطالبی است که از الفاظ قرآن به
دس ت نمیآید ،نه از نص ،نه از ظاهر مس قر ،نه از اش اره ،نه از لطیفه .نصّ مراحل
دارد ،ظاهر مراحل دارد ،اش اره مراحل دارد ،لطیفه مراحل دارد ،ولیکن این مراحل
تمام از روی لفظ اس ت .یعنی لفظ ،لفظ نص یا ظاهر داللت بر اش اره میکند ،اش اره
داللت بر لطیفه میکند ،ولیکن هیچ دالل ی در این س ه بُعد بر حقایق نیس ت .حقایق
مطالبی اس ت که نصّ ظاهر قرآن ،نصّ قرآن ،ظاهر مس قر قرآن ،اش اره قرآن ،لطیفه
قرآن ،داللت بر آن ندارد.

مانند حروف رمزی است که حقایق است .در بُعد اول ،صاح ِ رمز اول رسول گرامی
ا ست ،و در ابعاد بَعد ائمه (علیهم ال سالم) ه س ند .یعنی ا شارات احکامی و ا شارات
موض وعی و اش ارات معرف ی که در این حروف رمزی اس ت ،در اخ ص اص ص اح
وحی است .پس این  ۴مراحله است .ما هنوز به حد اوّل هم نرسیدهایم« .اللهم اجعلنا
من العوام».
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[ش ما فرمودید  ۲۸تا س وره با حروف مقطعه داریم فکر میکنم  ۲۹تا باش د] یکی
دیگرش چیه؟ سه تا مکی ا ست ۲۵ ،تا مدنی ،حاال شما میگویی اون یکی چیه؟ یادم
هست که  ۲۸سوره است .حاال شما نگاه کن آن یکی که ما اش باه کردیم چیه( ...تعداد
درست  29است)

«[علَّم القرآن» شما فرمودید که این مقدم بر خلق انسان است؟]

این از نظر رُتبی اس ت .چون انس ان که خلق ش ده ،انس ان موجود دارای وحیهایی
ه ست ،ان سانهای قبلی هم که ن سلهای قبلی ان سان ا ست ،همه دارای وحی بودند.
بنابرین رسالتهای الهی بر کل نسلهای انسانی تماما منحصر می شود در «القرآن».
من ها آن نسلهای قبلی انسانی و نسلِ بعدی انسانی ،تا زمان قرآن ،آنها در حقیقت
نادیده گرف ه شده است ،برای چی؟ برای اینکه محور اصلی قرآن است.

بنابرین اف ضل ف ضائل وحیانی در مثلث تاریخ مکلفان ،قرآن ا ست؛ و مق صود ا صلی
هم همین است .مقصود اصلی و مقصودی محوری همین «علّم القرآن» است.

ِنس ان» .خلقت انس ان بعد اس ت ،چرا؟ چون درس ت
«الرَّحمَن ،عَلَّمَ القُرآن ،خَلَقَ اإل َ
انسان در بُعد تکوینی افضل مخلوقات است ،مخصوصًا انسان اخیر ،ولیکن افضل از
او در بُعد ت ریعی قرآن است .تقدّم قرآن بر خلقت انسان و بر سایر وحیها ،با اینکه
قرآن آخرین وحی اس ت ،و این انس ان هم آخرین انس ان اس ت ،تقدمش ،تقدم زمانی
نیست ،تقدم مکان ی و مرتبهای ،درجهای است.

[میتوانیم این جور اس فاده کنیم که اگر رُتبی نباش د ،به این معنا که انس ان قبل از
اینکه به صورت این انسان کنونی در بیاید یک وجودی داش ه یعنی خلق ارواح]...

نخیر .نخیر .برای اینکه خلق ارواح قبل از انس ان ،برخالف نص قرآن اس ت ،برای
اینکه« :ثُمَّ أَن َأنَاهُ خَلقًا آخَر» (مومنون)۱۵،
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[آن هم م نا فاتی ندارد ،یعنی آن ارواحی که از ق بل بود ند االن با وجود این خلق
انسان ،یک خلق آخر شده اند]

آن دیگر ان اء نیس ت «ثم ان أناه»« ،هُ» کیس ت؟ بدن .بدن را خلق دیگر کردیم .این
بدن ،بنابرین خلق دیگر ،بعد از بدن اس ت .قبل از بدن بودن «ثم» هس ت؟ ببینید «ثم
ان أناه خلقا آخر» یعنی پس از مدتی ،ان اء کردیم این بدن را خلق دیگر .یعنی روح
را از این بدن .پس روح بَعد اس ت و بدن قبل اس ت .حاال ش ما میگویید که روح قبل
است؟ روح که بعد از بدن خلق شده است قبل است؟

[این یک بدن مادی بود حاال علقه بود نطقه بود ،هرچه بود ،روح درش دمیده ش د و
شد «خلقا آخر]»

دمیدن نی ست ان اء ا ست« .ان أنا له» هم که نی ست .اگر گف ند «جعلتُ الحط َ نارًا»
یعنی این حط  ،حط بود و نار شد؟ یا قبالً نار بود؟ [نه خ نار نبود]

این جا هم «خلقًا آخر» قبالً نبود .قبل از بدن «خلقًا آخر»ی نبوده .بنابرین نه بدن
بوده است نه روح قبالً.

«[خلقًا آخر» یعنی بدن مرک از جسم و روح .همچنین خلقی نبوده]

نخیر .ما دو خلق داریم .یکی خلق بدنی داریم ،یکی خلق آخر داریم .خلق آخر غیر
از بدن اس ت ،یعنی روح اس ت .پس دو خلق اس ت .یک خلق بدن ،یک خلق روح از
بدن.
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[نه سه خلق داریم .حاال ،اینطور بگوئیم ،یک خلق بدن مادی داریم که همان م ضغه
و علقه است ،یک خلق روحی داش یم که از قبل بوده ،بعد ترکی این دو شده «خلقًا
آخر»ی].

این را شما دارید میگوئید .قرآن این را نمیگوید.

[آخر قرآن هم منافات با این حرف ندارد]

چرا منافات دارد .ببینید...

ص وَّرناکُم ثُمَّ قُلنا لِلمَالئِکَةِ اس جُدوا لِ دَمَ» .پس
[آ یه داریم که «وَلَقَد خَلَقناکُم ثُمَّ َ
حقیقت ما قبالً خلق شده و]...

نخیر ،این آ یه مربوط به مطل دیگری اس ت .به دل یل آ یه «ثُمَّ أَن َأنَاهُ خَلقًا آخَر»
(مومنون )۱۵،یعنی پس از آنکه ما بدن را تکمیل کردیم ،خلقِ آخر که روح اس ت از
این بدن ای جاد کردیم ،ان اء ای جاد اس ت .ای جاد کردیم روح را از این بدن بعد از
کمالش .بنابرین ایجادِ روح بعد از بدن ،و از بدن ،دلیل ا ست که این روح قبالً موجود
نبوده .این روحال روح دیگری ندارد انسان.
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