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 بیان وبرهان بودن قرآن

 

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

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

 

صل در جا یریس میما بخواه اگر نخست  م،یقرآن بکن یمعرف یقرآن از برا یجا یمف
. ما محکم قرآن انجامدیم لیبه تفص   ادیز یو در ثان میاعرض کرده ادیز یقبالً مطالب
 .میابییقرآن م یجا یو برهانِ قرآن را از جا ان،یو تب انیاِحکام ب یرا از برا

 

الرَّحمان، عَلَّمَ القُرآنَ، خَلَقَ  م،یبسم اللّه الرّحمانِ الرّح»اولِ سوره الرّحمان:  اتیآ اول
در  یمبالغه ار،یبس   یاتیکه معلوم اس  ت در آ« الرّحمان» نیا. «انَیَاالنس  انَ، عَلَّمَهُ البَ

  «یهَدَ  مَّخَلقَهُ ثُ ءٍیکُلَّ ش  َ  یأعطَ یالَّذِ»دو بخش اس  ت:  یرحمتِ عامّه اس  ت که دارا
 نش؛یو آغاز نیاس  ت. مرحله نخس    یمراتب یدارا ت،یخلق و هدا نیا کنیل( ۵۰)طه،
 نیاست که مربوط به جمادات است؛ و آخر تیهدا نیترخلق است و ساده نیترساده
 .هم قرآن است تیانسان، و از نظر هدا ینیاش از نظر تکومرحله

 

«  الرّحمان» رایقرآن و بر خلقت انسان. و چرا؟ ز میمقدم است بر تعل« الرّحمان» جانیا
عامّه و  یهارحمت یکیکه رحمتِ عامّه اس    ت؛ چند برابر دارد، چند مقابل دارد: 

ّصه سبت به بَعد رحمت رحمان یکه هر قبل گر،یکدی یِاپیپ یخا ست، و هر بَعد هین  یا
سبت به قبل، رحمتِ رح ست هیمین  ن،یدر بُعد تکو ن،یآخر یهیرحمتِ رحمان کنی. لا
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الرَّحمان، عَلَّمَ »جهت  نیقرآن اس   ت. از ا ع،یانس   ان اس   ت، و در بُعد معرفت و ت    ر
 .«القُرآن

 

 گریکدی یِاپیرا پ ینیتکو یهیمیو رح ،ینیتکو یهیرحمان یهاکل رحمت «الرّحمان»
ه ریفراگ که رحمتِ خلق انس   ان  ینیاخصِّ تکو یاس   ت. و در مقابل، رحمتِ خاص   ّ

جهات  نیا یقرآن اس    ت. رو میکه تعل یاس    ت، و رحمت خاص    ّه و اخص معرف 
را قبل از خلق  یعیو ت     ر ینیتکو یهیّمیو رح هیّرحمان یهاکل رحمت« الرّحمان»

 .قرآن شامل است میانسان و قبل از تعل

 

لَقَد »مانند  یمبارکات اتیهاس   ت، بر حَس   َ  آخلقت نیچون خلقت انس   ان باالتر و
انَ فِ نِ تَقوِ یخَلَقنَا االنس  َ قرآن،  یو معرف  یمعنو یِو رحمتِ رحمان( ۴ن،ی)ت «میأحس  َ

الرَّحمان، عَلّمَ القُرآنَ، خَلَقَ »اص    ل:  نیا یاس    ت، رو یمیرح یهارحمت نیباالتر
و عَْلمِ قرآن که هر دو معنا مراد است، قبل از خلقت انسان است،  می، اوالً تعل«ساناالن
مرحله  نیمرحله اس  ت و قرآن هم در باالتر نیدرس  ت اس  ت که انس  ان در باالتر رایز

قرآن اس  ت؛ و  یمعنو تِیمیرح یمرحله نیاس  ت؛ اما انس  ان کجا و قرآن کجا؟ال باالتر
سا ینیو تکو یکون یهیمیرحمتِ رح نیسپس باالتر ست. رو نان ساب، ا نیا یا  نیح

 .است یقرآن یها یترت نیترو حساب شده نیو برتر نیباالتر  یترت

 

ها، کلمات، س   وره ات،یآ  ِیکه قرآن از نظر ترت میعرض کن دیجمله را با نیا اص   والً
 خابِ و ان یبیو ترک یبیترت یِانیوح یمرحله نیالفاظ، لغات و جمالت، چون در باالتر

ست؛ ه  ،یاکلمه ،یاهیکه آ ستیقادر ن یب ر ریو غ یقدرتِ ب ر چیلغات و کلمات ا
 ایبه ر  یزیچ شیاز قرآن بردارد و به جا ییرا از جا یزبر ای یریز ،یانقطه ،یاجمله

است، در مجموعش، در  انیتب نیتراست، م قن انیبرابر بگذارد. قرآن در کل، احسن ب

 .الفاطش، لغاتش اتش،یدر آ ش،یاجزا

 

که رحمان درس    ت اس    ت که در مقابل  میعرض کرد«. الرَّحمان، عَلّمَ القُرآن» حاال،
«  عَلّمَ القُرآن»در مقابل  جانیا« الرَّحمان»عامه اس    ت، اما چون  یهارحمت م؛یرح

ست،  صفات رح« عَلَّمَ القُرآن»قرار گرف ه ا صفتِ عل ست،یحق ن یهیمیتمام  و  ایبلکه 
ست. به ا یو معرف  هیّعنوم یهیّمیبرترِ رحاعال و  شدن  نیحق ا «  الرَّحمان»جهت برابر 
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حق اس    ت در مقابل  یو معرف  یمیرح یها، برابر ش    دنِ کلّ نعمت«عَلّمَ القُرآن»با 
 یهایو وح یب     ر یهایال تمام وحیقرآن. که آنچه خوبان همه دارند تو تنها دار

باالتر و برتر قرار  ییاس   ت در س   و یوح نیکه مم ازتر یقرآن یِجا، و وح کی ؛یربّان
 .گرف ه است

 

عد رحمتِ  میتعل ای، آ«عَلّمَ القُرآن» نیدر ا«. الرَّحمان، عَلّمَ القُرآن» حاال، قرآن در بُ
ال در ریمقدم اس    ت بر همگان؟ نخ یخلقتِ انس    ان در بُعد خلق ایو آ ،یمعنو یِمیرح
ست، تق یتقدّم، تقدّم رُتب جانیا ست. تقدّم رُتب یدّم معنوا  یِمیخلقتِ رح یِو معنو یا

ست، گرچه تورات و انج نبا قرآ یمعنو سا لیا سمان یهاک اب ریو   یاز نظرِ زمان ،یآ
مقدم  قیخلقت انس   ان بر تمام خال یاو درجه یاتقدّم رُتبه نیمقدّم هس    ند. همچن

وَالجَانَّ » انیاس  ت، پس از فرش   گان، پس از جن قیکه پس از کل خالاس  ت، حال آن
 .(۲۷حجر،)« خَلَقنَاهُ مِن قَبلُ مِن نَارِ السَّمُوم

 

از عِْلم است؟ از عَْلم است؟ از هر دو  ایآ ست؟یعَلَّم از چ« الرَّحمان، عَلَّمَ القُرآن»: حاال
آن رس   ول  یولاُ یقرآن هس    ند؟ که نقطه نِیمُعلّمِ قرآن، کلّ معَلَّم ایاس   ت؟ س   پس آ

ست و نقاط بَعد هی)صلوات اهلل عل یگرام هس ند که  ینیاش کلّ مکلّفم رتّ  یوآله( ا
مراد اس  ت. عَلَّمَ هم  هانیا یاس  ت که همه نیاند؟ جواب اقرآن قرار گرف ه میمورد تعل

 .شودیعَلَمَ هم عَلَّمَ م شودیاز عَلَمَ است، هم از عَلِمَ است، عَلِمَ، عَلَّمَ م

 

شده است به انسان  میقرآن هم مَعْلَم است، هم مُعَلَّم است. مُعَلَّم است که تعل نینابرب
ست، و به مالئکه و جن ست. گرید یو در ابعاد انیدر بُعد نخ ست، که عالمت ا . عَْلم ا

فان، که از کلِّ عالماتِ رح  ،یربّان یِانیوح یِو معرف  یمیعالمتِ ش    اخصِ کلِّ مکلّ
درجه  نیدارد، عالمتِ باالتر یاس   ت. هر کس عالمت قرآن یمقدم اس   ت؛ عالمتِ قرآن

 .دارد یاخصِّ حق سبحانه و تعال تِیمیدر بُعد رح

 

عَلَّم القرآن محمدًا)صلوات »که از عَْلم باشد، نخست  ییبرمبنا« عَلَّم القرآن» نیا حاال،
سالمه عل ست نیا«. (هیاهلل و ست، ن انه ا ست، ن انه ی، ن انهقرآن عَْلم ا  یخاص ا

 .وآله( هی)صلوات اهلل عل یمحمد یایمم از است بر رسالت عُل
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بس م اللّه »: کندیم نییتب نیاس یس وره  نینخس   اتِیاز جمله آ گرید یاتیکه آچنان و
لِ م،یوَالقُرآنِ الحَکِ س،ی م،یالرحمن الرح رَاطٍ مُس    َق یعَلَ نَ،یإنَّکَ لَمِنَ المُرس   َ .  «میص   ِ

 یاش  اره ی( اس  ت برمبناهیکه خطاب به رس  ول اهلل )ص  لوات اهلل وس  المه عل «سی»
س «نیس» سل دیّبه  س دیس ن،یالمر س دیالخالئق،  عباد اهلل  دیس ن،یاالکرم دیالفضالء، 

بر کل خالق در مثلث  یو علم یو معنو یمعرف  ادتیس     قتیو در حق نیالص    ّالح
 .زمان

 

َسلِ إِنَّکَ» ست. در وسط  «نیلَمِن المُر سوم ا ست. آ ،«میوَالقُرآنِ الحَکِ»مطل ِ   ایقسم ا
است  لیاستال؟ هرگز. خدا خودش دل لیفقدان دل یبرمبنا یزیقسم خوردن خدا به چ

قرآن توجه دادن به  یهاقسم نیاست. بنابر لیاست و مس دل به ادلّ دل لیو خالقِ دل

 .است یعمق لِیدل

 

است بر شمس بودنِ شمس.  لینورِ شمس دل یعنیقسم به شمس « وَضُحَاهَا وَال َّمسِ»
قرآن کالً، قسم  یهااست بر ش  بودنِ ش . قسم لیبودنِ ش ، دل کیتار «لیوالل» ای

توجه  یمغفولٌ عنه اس  ت و برا انًایاس  ت که اح یلیاس  ت که مورد قس  م، دل لیبه دل
مٌ س  م،ق ریدادنِ به مکلفان، خدا به تعب و  نیترس   هیش  ا ن،یبِه را به عنوان به ر مُقس  َ

 .کندیم یمعرف لیدل نیتریبرهان

 

لِ م،یوَالقُرآنِ الحَکِ س،ی» حاال، با حکم ش، حکمتِ  میقرآنِ حک ،«نیإنَّکَ لَمِن المُرس    َ
در کلّ جهات  ،یو در بُعد معنو ،یو لفظ یکاملش، در بُعد فص   احت و بالغت، ق    ر

شاره به رسالت است،  نیس ،«سی»است بر دو مطل . مطل  نخست:  لیدل  یعنیکه ا
سالتِ آوردنده لیدل ن،یآغاز یقرآن در مرحله ست. مرحله دوم: با تعمّق  یبر ر خود ا

«ال  لصراطٍ »نَه «ال صراطٍ یال»نَه  «میصِرَاطٍ مُس َقِ یعَلَ»در قرآن  ادتریتفکر و تدبّر ز   ر،یب
 میصراط مس ق یمرحله نیباالتر م،یوّ رسول اهلل بر صراط مس قعل«. صراطٍ یعل»بلکه 
 .است

 

دو بُعد است.  یکننده تیقسم به حکمت قرآن است که تثب «میوَالقُرآنِ الحَکِ» نیبنابر
 لَیتَنزِ مٍ،یصِرَاطٍ مُس َقِ یعَلَ»مقامِ رسالت که  نی: باالترنی: رسالت، بُعد آخرنیبُعد آغاز

 .«میالرَّحِ زِیالعَزِ
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اس  ت. مُعلِّم اول خداس  ت و مُعلِّم  ینس  بت به مُ علِّم اول و مُعلِّم ثان« علَّم القرآن» نیا
از باب عَْلمِ خاص که  نیرس   ول اهلل اس   ت. مُ عَلِّم اول هم رس   ول اهلل اس   ت. ا یثان
 .، عَْلم قرار دارد؛ ن انه قرار داد؛ قرآن را بر آورنده آن«الرّحمان، علَّم القرآن»

 

شود پ اگر و ست؛ و اگر پ نِیِّمُبَ غمبریگف ه  شن  نیّمب غمبریقرآن ا شد؛ قرآن رو قرآن نبا
م ابه،  یاتیو آ هیآ نیا ی. چون خودِ قرآن برمبنادیآیدور مصرّح الزم م جانیا ست،ین
سالت و  لیدل ست بر ر س ق یعل»ا سول. دل «میصراطٍ م ست برا لیبودنِ ر سلٌ  یا مر
اش را و ب وانند رس    التِ آورنده دیحکمت قرآن، با یلهیوس     همکلّفان ب یعنی. همیال
 یو معان ،یاش را ثابت کنند. پس اگر داللت قرآنبودنِ آورنده «میص  راطٍ مس   ق یعل»

 .رسول، درست دُورِ مصرّح است نِییمربوط باشد به تب یمرادِ قرآن

 

 نیبودن رسول م فرّع باشد بر تبب «میصراط مس ق یعل»بر رسالت و  یداللت قرآن نیا
 نیدُور، دورِ مصرّح است. بنابر نیقرآنال ا انیرسول هم م فرّع باشد بر ب نِییرسولال و تب

رسالت رسول است،  نیّاست، خود مب نیِّاست که قرآن خود مُب نیا یخود، از ادله نیا

 .است یرسال  یِو معارف فرع یاصل عارفاست، م یاحکام رسال 

 

س عَْل نیا ست که ن انه نیترو مهم نیم در بُعد نخ ست، ن انه یا سول ا سالت ر  یر
بر رسول است، و کالً قرآن  یو معارف فرع یمعارف اصل یصدق رسول است، ن انه

 .کرده است انیکند؛ ب انیب یبه عنوان وح دیچه را باآن

 

شکل اجمال و تب انیقرآن و ب] سول، به  ست واگر ا نییر دور  میریدر نظر بگ طورنیه

 [.رودیم نیمصرح از ب

 

 .هر حال دور است به
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ند  ینییاگر هر دو تب] ما ا یهر دو اجمال ایبود  یطورنیآن وقت دور مص    رّح بود ا

 [شودیم کل حل م

 

قرآن را  می. اگر بخواهمیقرآن را بفهم دیبا م،یبفهم میما رس  الت رس  ول را بخواه اگر
با  میبفهم میاگر رسالت رسول را بخواه دینی. ببمیبفهمرسالت رسول را  دیبا میبفهم
اس  ت بر رس  الت رس  ول را  لیکه دل میاس  ت؛ و اگر قرآنِ حک میقرآن حک س  ت؟یچ

بر حکمت قرآن است و  لیرسول دل انیرسول باشد. پس ب انیب دیبا میبفهم میبخواه
دور مصرّح است. باالخره دور است و  نیبر رسالت رسول است و ا لیحکمت قرآن دل

 .محال است

 

رس  ول.  ریغ نِی، از عَْلم نس  بت به م علِّم«علّم القرآن»در بُعد نخس  ت. در بُعد دوم  نیا
از باب  نیتر بودن آن اس  ت ا]...[ کامل بودن، و کامل یرس  ول: ن   انه ریغ نیم علّم
 !عَْلم

 

به رس   ول  یخص   وص    یکرد. در ابعاد میتعلقرآن را «. عَلَّم القرآن»از باب عِْلم:  اما
 یهمان قرآن ،یمکلّفان. بُعد نخس  تِ خص  وص   ریبه س  ا یعموم یو در ابعاد ،یگرام

 .است که ش ِ قدر به صورت مخ صر، بدون الفاظ، بر قل  رسول نازل شد

 

بعًا مِنَ المَثَانِ نَاکَیوَلَقَد آتَ»]...[ که  ترشمفص    ل ( ۸۷)نحل، «میوَالقُرآن العَظِ یس    َ
اس  ت، من ها  انیب اتیم    ابهات قرآن، که کلّ آ اتیمحکمات و آ اتیمفص  ل رش آ

شن انیب ست و بمحکمات رو ست به تَبَ انیتر ا  ایاز محکمات،  نیُّم  ابهات مح اج ا
 .است اتیاز آ یو خود یذات نیُّتب

 

 .ْلم استعَْلم است هم از عِ  هیهم از ر« علَّم» نیا« الرَّحمَن، عَلَّمَ القُرآن» پس

 

عَلَّم »منحص    ر اس    ت به قرآن؟ چرا  ف،یتکل خِیدر طول تار یانیوح میتعل ایآ حاال،
کلّ  نیا یفرمود؟ رو« عَلَّم القرآن»نفرمود و « والقرآن یالوح که  حس    اب اس    ت 
 نیترش  امل ،یوح نی. چون قرآن باالترس  تین یزیدر مقابلِ قرآن چ ،یربان یِهایوح
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ندارد  رینظ فیتکل یهااس   ت که در کلّ زمان یوح نیترکامل ،یوح نیمهم ر ،یوح
که  ی یدر بُعد ترب ،یدر بُعد خلق تیمیو رح تیرحمان یقرآن محور اص   ل میو لذا تعل

هم اص  ل  ،یآس  مان یهاو کل ک اب( ۵۰)طه، «یخَلقَهُ ثُمَّ هَدَ ءٍیکُلَّ ش  َ  یأعطَ یالَّذِ»
اند، خودش  ان، مقدمه یاهزمان یهس   ند و هم مقدمه هس   ند. اص  ل هس   ند از برا

سبت به همه، و آنچه  منیقرآن که مه نییتب یاند براجاده ست ن ست بر همه، حافظ ا ا
ها دارند ا عد اص    ول  یکمالِ ممکنِ معرف  نیبا کمال برتر و واالتر و آخر نیآن در بُ

 .احکام و در بعد فروع احکام دارد

 

بِهِ نُوحًا  یٰمَا وَصَّ  نِیَشرَعَ لَکُم مِنَ الدِّ»: یسوره شور ۱۳ هیمانند آ یاتیکه در آچنان و
واَل  نَیالدِّ مُوایأن أقِ یس    َ یوَعِ یوَمُوس    َ  مَیبِهِ إِبرَاهِ نَایوَمَا وَص    َّ  کَیإلَ نَایأوحَ یوَالَّذِ

و حال  ؛«نایوصّ » ایاست « یٰوصّ » ای هیمخصوص به قرآن است، بق «نایاوح»، «تَ َفَرَّقُوا
ست، و  یوح ،«یٰوصّ » نیکه اآن صّ »بر نوح ا س میبر ابراه یوح «نایو  یسیو ع یو مو

و  «نایاوح»( نجایاولوا العزم بودند )در ا یایکه از انب اء،یانب نیکدام از ا چیاس    ت. ه
، یقرآن یدر مقابلِ وح کهنیا یاس  ت. چرا؟ برا «نایوص  ّ »و  «یٰوص  ّ »ندارد،  «یاوح»

 .ستین یاولوا العزم وح امبرانیپ ریبر سا هایوح ریسا ییگو

 

سالت کهنیا کما سول، در مقابل ر سالتِ ر ست، کأنّه گو نیها، ار سالت ا  یهاآن ییر
معرف ش،  مانش،یعقلش، ا اش،یرسال ش، نبوتش، وح اش،تی. عبودستیرسالت ن گرید

نس  بت به کلّ عارفان،  نیو واالتر نیبرتر ،یانیدر بُعد وح ،یدر بُعد ب   ر زش،یهمه چ
در مثلث زمان  ،یکلّ مخاطبان وح ،یوح احبانکلّ عاقالن، کلّ مکلفان، کلّ ص    

 .«الرَّحمَن، عَلَّمَ القُرآن، خَلَقَ اإلِنسَان»راجع به  یمخ صر نیاست. ا فیتکل

 

 یما ف تواندیاست؟ که انسان م انیمطلقِ ب انیب ایآ ست؟یچ انیب نیا. «انیَعَلَّمَهُ البَ» و
م ناتیکند؟ خوب همه ح نییتب گرانید یخود را برا ریالض    ّ . تمام طورندنیهم ا وا

را در لغت  واناتیکه ما س    خنان ح یهمان طور ند،یگویبا هم س    خن م واناتیح
. بلکه فهمندینم یس    خنان ما را در لغت انس    ان انًایحآنها هم ا م،یفهمینم یوانیح
مورچه  کهنیکما ا فهمند،یم یسخن انسان را در بُعد انسان واناتیاز ح یبعض انًایاح

 .دیرا شن مانیصحبت کرد. هدهد حرف سل مانیبا سل
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 یقرآن یِخاصِّ انس   ان انِیخاص اس   ت. ب انِیبلکه ب س   ت،ین انیمطلقِ ب ان،یب نیبنابر
 .است

 

ست:  یدارا انیب سان انِیمرحله، ب کیسه مرحله ا  یدرون قِیحقا نِییکه تب یمادونِ ان
ست؛ و ب یبرون قِیحقا نییو تب سان انِیا سان یان ست در بُعد ان در  یانیوح انِیو ب ت؛یّا

، «عَلَّمَ القُرآن»اس  ت از  یگرید یعبارت «انَیَعَلَّمَهُ البَ» جانیاس  ت. ا یانیاعال ابعاد وح
که تب یقرآن انِیب یعنی کلّ حقا نییرا  کار کردنِ   ،ینیتکو ،یبرون ،یدرون قِیو آش    

 ...یفطر ،یعیت ر

 

[...] 

 

دقًا وَعَدالً ال مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِه»مانند  یاتیاز آ ما  هیآ ای( ۱۱۵)انعام،« وَتَمَّت کَلِمَةُ رَبِّکَ ص  ِ
بر « ک  ابِ رب ک»ب ه « دون ه» نی، ا(۲۷)کهف،« وَلَن تَجِ دَ مِن دُونِ هِ مُل َحَ دًا»: گرید
تو  امبران،یپ نیبرتر یجهان، تو ا یعقال نیترعاقل یتو ا غمبر،یپ یتو ا یعنی. گرددیم

 .«من دون ک اب ربک» یعنی« من دونه» یابیمحال است که ب« لن تجد»

 

تلُ» ِهِ مُل َحَدًا کَیإلَ یَمَا أوحِ وَا ِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُون َات َدِّلَ لِکَلِم َابِ رَبِّکَ ال مُب «  مِن کِ 
اول مضاف است بعد مضافٌ  ه؟یمضافٌ ال ایاست  ریمضاف مرجع ضم ایآ( ۲۷)کهف،

 یعنی« ولن تجد من دونه»اس  ت. « رب» هیمض  افٌ ال«. ک اب» س  ت؟ی. مض  اف چهیال
محال  تیدر ربوب« لن تجد من دون ربک» کهنیکما ا« من دون ک اب ربک دولن تج»

که قرآن « ک اب ربک»در بُعد  نیهمچن ،یابیب یگاهپناه ت،یاز اهلل در ربوب ریاس   ت غ
 .یابیب یمل حد ،ییاز قرآن، ملجأ ریاست، محال است غ

 

نابر احکام  ،یبزرگوار، در کلِّ کلماتش، عقائدش، معارفش، احکام اص    ل غمبریپ نیب
 تیهم که نه قرآن تثب یظاهر است، و احکام ایکه در قرآن نصّ است  یاحکام ،یفرع

 .دَش قرآن استکرده، فقط مُل َحَ یکرده و نه نف
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رسول، بر  نیآخر یو نبوّت یکلِّ معارف رسال  ل،یقب نیاز ا یاتیو آ هیآ نیا یمبنا بنابر
محکماتش، که  یبُعد، بُعدِ آش   کارا کیقرآن اس   ت. من ها قرآن س   ه بُعد دارد:  یمبنا

محکمات اس  ت، عمده احکام. بُعد دوم، بُعد م    ابهاتش که با نظر  نیاحکام هم در ا
 یدو بُعد، بُعدِ دالل  نی. در اش   ودیم نییبه محکمات تب وع( و رجیخودِ قرآن) یخود
در  یدر محکماتش، اخ ص   اص    ی. همگانیاخ ص   اص    ای یهمگان ایاس   ت،  یقرآن

است که در  یاحکام انگریقرآن ب یم  ابهاتش. بُعد سوم، حروف مقطعه، حروف رمز
ست، نه نف ست نه ظاهر ا ست، بلکه نف یقرآن نه نصّ ا ست نه اثبات ا در  یاثباتو  یا

و در  س    ت،یکه در نصّ قرآن ن یمس     حبات و مرجوحات یواجبات و محرمات و ح 
که  یقرآن یاز حروف مقطعه. حروف مقطعه ست؟یمس فاد از چ نیا ستیظاهر قرآن ن

 یحروف مقطعه، رمز خاصِّ به رسول گرام نیسوره است، ا ۲۸سوره است، اوّلِ  ۲۸در 
 .و اثبات ن ده و در بُعد موضوعات یکه در قرآن نف یت در بُعد احکاماس

 

مِن دونِ » غمبریپ ابدیاس   ت که ب لیمس    ح« لن تجد»که  میفهمیرا م هیآ نیا نیبنابر
 یاگر ح  نیبنابر. «اشیمِن دونِ محکماتش، م  ابهاتش، حروف رمز»، «قرآن مل حدًا

نن یو در ابعاد ه،یومی یرکعت نمازها ۱۷بزرگوار، در تعداد  غمبریپ که در  یو در س    ُ
تمّسک کند؛  یقرآن ریغ یِبه وح یشده است، اگر ح ّ اتشده است نه اثب یقرآن نه نف

گاه پناه« : مل حد»منحصر کرده است، « لن تجد من دونه»است.  یقرآن ریمل حد غ نیا
س   نّت نه از  نیباش   د، و ا یقرآن ریغ یبه قرآن. اگر س   نّ  یرس   ول را، در بُعدِ رس   ال 

رکعت نماز، از  ۱۷ دس   نت مانن نیاگر ا ش   ود،یمحکمات و از م     ابهات اثبات نم
 .باطل است« لن تجد» نیحروف مقطعه اس فاده ن ود، ا

 

 میمطل  برا نیفعال ص د در ص د ا کنیفکر بودم ول نیا یرو یمبنا، من مدت نیا یرو
 دها،ین ا دها،یشا دها،ینبا دها،یبا ،یعمل ،یدتیعق ،یروشن است که کلِّ احکامِ عقالن

از محکمات  ایاز قرآن  دیاز قرآن اس  ت. من ها مس   ف دیکالً مس   ف فیتا آخر زمان تکل
 دِیقرآن، مس   ف یفقط از رس  ول اس  ت. در حروف رمز ایبرتر از م    ابهات،  ایاس  ت، 

 ن،ینو همچ« ن»، «المر» یعنیاس  ت.  یاحکام، موض  وعات، معارف فقط رس  ول گرام
لغات وضع شده  هانیاز لغات ا یلغ  چیمعنا کرد. در ه توانیاست که نم یلغات هانیا

 .رمز است کهنیا یبرا ست،ین ییبر معنا
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 داند،ینم یگریرا کس د دهدیکه شخص اول ک ور به وزرا م یکه رموز یطورهمان
دارد،  امبرانیخداوند با اص   حابِ رمز، با پ یطور هم رموزاس   ت، همان هیت    ب نیا

است. کنوز « کنوز القرآن حیمفات»که  هیقطع هیحروف رمز نیاسالم، ا امبریمخصوصًا پ
آنچه را که نه محکمات داللت دارد، نه  وقرآن را در ابعاد محکمات، م      ابهات 

 .داللت دارد یحروف رمز نیم  ابهات، ا

 

 [...] در کل غمبر،یپ یمنحصرًا اطالعات، وح نیبنابرا

 

قرآن که قرآن خودش  انِیب «انیَالرَّحمَن، عَلَّمَ القُرآن، خَلَقَ اإلِنس    َان، عَلَّمَهُ البَ» حاال،

 .یو انسان یربان یهایاست نسبت به کلّ وح انیب نیترواضح نیاست، ا انیب

 

است  یدو مفعول« عَلَّم»[ به انسان، گردد؟یبه چه بر م« علَّمه»و مفعول در « ه» ری]ضم

 .انیب یانسان، دوم یاول

 

 واناتیدارند، تمام ح انیقدرت ب واناتیبه انس   ان[ همه ح انیب می]س   وال درباره تعل

 .کنندیدارند. تکلم م انیقدرت ب

 

 .بفهمند توانندیها بفهمند[ بله متمام انسان دیباشه پس م  ابهات را با طورنی]اگر ا

 

 هیهس   ند چون، مثالً در آ ادیر زتفک یاس  ت که دارا یفهم مربوط به کس  ان تیفعل اما
انَ فِ»که  میدار نِ تَقوِ یلَقَد خَلَقنَا اإلِنس  َ ها بالفعل؟ کلّ انس  ان یعنی( ۴ن،ی)ت «میأَحس  َ
 ت،اس نیی. انسان بالطبع در اعال علریکل انسانها؟ نخ «نیثُمَّ رَدَدنَاهُ أسفَلَ َسافِلِ»ال رینخ

است و  یرف ن انسان، در بُعد شأن نییاست؛ و اعال عل نیانسان بالطبع در اسفل سافل
سافل سفل  شأن نیا سان هم در بُعد  ست. در بُعد فعل یان شش و  یا ست به کو مربوط ا

 .هاخود انسان تیکاوش و جد
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کرده  میتعل نیکرده اس   ت قرآن را به انس   ان. ا میخدا تعل «انیعَلّمهُ الب» نیدر ا حاال،
کم تعل م  کند،یخوب تعل م م کند،یل م نمگاه تع کند،یاس    ت به انس    ان، گاه تَعل م م

تعل م  نیاض  افه بر ا ایم    ابهات اس  ت،      ریتعل مِ محکمات اس  ت، تعل م ب کند،یم
سانِ اول )پ یحروف رمز صاص ان ست که در اخ  ست. اولغمبریا سان در بُعد  نی( ا ان

درست است « عَلَّم» نیا نیاست. بنابر یحضرت رسول گرام یو در بُعد مکان  یمعرف 
اس    ت به مناس    بت درجات  یدرجات یدارا« عَلَّم» نیا کنیقرآن اس    ت ول میکه تعل

 .نیمعلَّم

 

تعلم کنند. اگر ن واند  توانندیاست که م یبه کسان میقرآن، تعل تیّشأن« عَلَّم» نیا حاال،
 واس  طه،یب. تعلم کندیتعلم م واس  طهی. اگر ب واند بکندیتعلم کند، به واس  طه تعلم م

. گرید یهااس   ت، بَعد تعلّم نیاس   ت، و تعلم با واس   طه تعلّم معص   وم یانیتعلّم وح
شأنًا و فعالً، فعالً و شأنًا  نیکلّ مکلف یتعلّم نسبت به قرآن از برا تکل درجا نیبنابرا

 .موجود است

 

سان آن ب یعنی دیگویم« علَّمه»که  نجایا ست؟یمراد قرآن ن نجایمگر ا «انیالب»]  انیان
با یعنیداده اس    ت.  میو خدا تعل ردیگیم ادیرا   دیکل قرآن را، اگر مراد بعض بود 
را هم همه  یاطالق دارد پس حروف رمز هیکه آ نجای. ازدیاس   ثنا م کرد،یم کیتفک

 [بفهمند دیبا

 

کلمات دالّ اس  ت که  ش  ود،یچه خوانده مآن یقرآن در بُعد عموم س  ت؟یقرآن چ اوال
ست. بنابرمح ست. قرآن  انینه ب یحروف رمز نیکمات و م  ابهات ا ست نه قرآن ا ا

است، نه کلمات  یرسولِ قرآن، نه خواندن رینسبت به غ کنیرسول قرآن، ول یاست برا
. وضع شده است، وضع خاصِّ اشاره یمعاناست، نه دالّ است، نه وضع شده است بر 

 .وآله وسلم( هیلشخصِ رسول )صلوات اهلل وسالمه ع یبرا یرمز

 

که در  دیمعنا که ش    ما فرمود نیاس    ت. ا انیب نیهم انیب نیا مییبگو میتوانیما م]
 یهامخ لف است، لهجه یهاکه انسان دارد به زبان یانیاست اما ب انیهم ب واناتیح

 [ردیبگ ادیها را زبان نیقدرت را دارد که ب واند همه ا نیانسان ا یعنیمخ لف است، 
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بعد از قرآن، حد افض    ل و حد برترش  «انیالب» کنیول م،یکنیمعنا را انکار نم نیا ما
خلقت کائنات در بعد  یمنافات ندارد. محور اص   ل نیکدام اس   ت؟ قرآن اس   ت. بنابر

طور که انسان قرآن است در قرآن. الب ه همان انیب یقرآن است، و محور اصل یمعرف 
اش، در معرف ش، در مرحله در علم انش،یرباس    ت؛ د قیفوق کل خال  شیدر انس    ان

 .اعالست

 

 کنیائمه هس    ند ول مییگو یائمه هس    ند، م« المؤمنون» ندیگویم انیمثالً آقا کنیول
را هم ش   امل  گرانید یحد ادن یهاس   ت ولحد اعال هس    ند. حد اعال م علق به آن

«  علَّم»است که  انیقرآن افضل ب انِیب ،«انیعلّمه الب»است.  طورنیهم هم جانیاست. ا
 راتیها، از لغات مخ لف، تعبانس    ان انیهم، ب گرید یهاانیاس    ت. ب یدر بُعد ش    أن

 .میکنیرا نم نیا یتر است. ما نفتر، شاملآماده تر،عیتر، وسروشن انیمخ لفات، ب

 

هم  «انیالب»اس  ت.  یاس  ت. کل «انیالب» س  ت،یو دو س  ه ن کی انِیص  حبت از ب جانیا
 یاست برا انیکه افضل ب ی«انیالب» نیا کنیدارد، هم جن. ول وانیانسان دارد، هم ح

 م،یکنیاست که قرآن است؛ و منحصر نم یافضل خالئق که انسان است، افضل وح
ضل ب مییگویم ست و بعد مرات انیاف سان، از کل  انی. کل مرات  بگرید  قرآن ا در ان

 هانیتب ها،انیو ب ها،یوح انیتر اس   ت. من ها در مباال گریدر موجودات د انیمرات  ب

 .کدام مقدم است؟ قرآن مقدم است هامیو تعل

 

با نیا] باطن دارد،  ظاهر دارد و  ظاهر بگ دیکه قرآن   ای میریاحکامش را در همان 

 [ست؟یک یباطن؟ و باطن برا

 

: اءیاربعة اش   یإنّ القرآن عل»( که هی)ص  لوات اهلل عل نیرالمؤمنیاس  ت از ام تیروا در
والعبارة للعوام، واالش    ارة للخواص،  ق؛یالعبارة، واالش    ارة، واللطائف، والحقا یعل

س نیا. «اءیلألنب قیوالحقا اء،یواللطائف لألول ست. عبارت چ یعال یلیخ میتق  ست؟یا
بارت لفظ اس    ت؟ نخ بارت اش    اره  کهنیا ی. براریع عد از ع بارت لفظ بود، ب اگر ع

مقاص   د  کندیم ریچه تعبآن یعنیاس   ت.  «عَبِّریُما ». پس عبارت مدآیمعنا م آمد،ینم
 .«للعوام» نیدر بُعد ظاهر مس قر. ا ایرا در بُعد نصّ  یاله
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ما را از عوام قرار بده.  ایخدا«. اللهم اجعلنا من العوام»گف م که  یس    خنران کی در
 ندیگویو م فهمندی)که ظاهر قرآن را هم نم دهیها هنوز به حد عوام هم نرس    حوزه
ست و احکام عمل یظنّ س قر قرآن هم عبارت ا صوص و ظواهر م ست(. ن و  یالداللة ا
عبارات قرآن  یعنی. دیآیکه واج  است بر کل مکلفان، از همان عبارت در م یدتیعق

و  یدتیعق دیو نبا دیاحکام با یاس   ت از برا یاز نظر نصّ و از نظر ظاهر مس    قر، کاف
 .لفانکلّ مک یبرا یعمل

 

باز هم باالتر اس  ت.  قیاش  اره باالتر اس  ت. لطائف باالتر اس  ت، حقا« واالش  ارة» من ها
در ارتباطِ تنگاتنگ با نص  وص قرآن و ظواهر مس   قر  یس   یها باکلّ مس  لمان نیبنابر

شند حاال  سطه  ایقرآن با سطهیب ایباوا سطهیب ای. وا شرعمدارِ قرآن وا  ایگردند  یکه 

 .اشندب هانیباواسطه که مقلد ا

 

اند، . نه از عوامس ندیو از عوام مسلمانان هم ن س ند،یدو جهت مسلمان ن نیاز ا خارج

 .نه از خواص، نه از اصحابِ اشاره، نه از اصحاب لطائف

 

است که از الفاظ قرآن به  یمطالب قیحقا ست،یمربوط به الفاظ ن قیحقا ،«قیوالحقا»
. نصّ مراحل فهینه از نص، نه از ظاهر مس   قر، نه از اش  اره، نه از لط د،یآیدس  ت نم

مراحل  نیا کنیمراحل دارد، ول فهیدارد، ظاهر مراحل دارد، اش    اره مراحل دارد، لط
اش  اره  کند،یظاهر داللت بر اش  اره م ایلفظ نص  ظ،لف یعنیلفظ اس  ت.  یتمام از رو
 قی. حقاس  تین قیس  ه بُعد بر حقا نیر اد یدالل  چیه کنیول کند،یم فهیداللت بر لط

 فهیاس  ت که نصّ ظاهر قرآن، نصّ قرآن، ظاهر مس   قر قرآن، اش  اره قرآن، لط یمطالب

 .قرآن، داللت بر آن ندارد

 

 یاست. در بُعد اول، صاح ِ رمز اول رسول گرام قیاست که حقا یحروف رمز مانند
ست، و در ابعاد بَعد ائمه )عل س ند.  همیا سالم( ه شارات احکام یعنیال شارات  یا و ا

اس  ت، در اخ ص  اص ص  اح   یحروف رمز نیکه در ا یو اش  ارات معرف  یموض  وع
اللهم اجعلنا ». میادهیهم نرس وّلمراحله است. ما هنوز به حد ا ۴ نیاست. پس ا یوح

 .«من العوام
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 یکیتا باش    د[  ۲۹ کنمیفکر م میتا س    وره با حروف مقطعه دار ۲۸ دی]ش    ما فرمود
ست،  یسه تا مک ه؟یچ شگرید شما م ،یتا مدن ۲۵ا  ادمی ه؟یچ یکیاون  ییگویحاال 

... )تعداد هیچ میکه ما اش باه کرد یکیسوره است. حاال شما نگاه کن آن  ۲۸هست که 
 است( 29درست 

 

 [مقدم بر خلق انسان است؟ نیکه ا دیشما فرمود« علَّم القرآن»]

 

 ییهایوح یاس  ت. چون انس  ان که خلق ش  ده، انس  ان موجود دارا یاز نظر رُتب نیا
سان ست، ان سل یقبل یهاه ست، همه دارا یقبل یهاهم که ن سان ا بودند.  یوح یان

سان یهابر کل نسل یاله یهارسالت نیبنابر «.  القرآن»در  شودیتماما منحصر م یان
 قتیها در حقان قرآن، آنتا زم ،یانسان یدو نسلِ بع یانسان یقبل یهامن ها آن نسل

 .قرآن است یمحور اصل کهنیا یبرا ؟یچ یگرف ه شده است، برا دهیناد

 

ضائل وح نیبنابر ضل ف صل خیدر مثلث تار یانیاف صود ا ست؛ و مق  یمکلفان، قرآن ا

 .است« علّم القرآن» نیهم یمحور یو مقصود یاست. مقصود اصل نیهم هم

 

ان الرَّحمَن،» خلقت انس  ان بعد اس  ت، چرا؟ چون درس  ت «. عَلَّمَ القُرآن، خَلَقَ اإلِنس  َ
افضل از  کنیول ر،یافضل مخلوقات است، مخصوصًا انسان اخ ینیانسان در بُعد تکو

 کهنیبا ا ها،یوح ریقرآن است. تقدّم قرآن بر خلقت انسان و بر سا یعیاو در بُعد ت ر
 یانس  ان اس  ت، تقدمش، تقدم زمان نیهم آخر انس  ان نیا واس  ت،  یوح نیقرآن آخر

 .است یادرجه ،یاو مرتبه یتقدم مکان  ست،ین

 

معنا که انس  ان قبل از  نینباش  د، به ا یکه اگر رُتب میجور اس   فاده کن نیا میتوانیم]

 [...خلق ارواح یعنیداش ه  یوجود کی دیایدر ب یانسان کنون نیبه صورت ا کهنیا

 

 یخلق ارواح قبل از انس    ان، برخالف نص قرآن اس    ت، برا کهنیا ی. براری. نخرینخ
 (۱۵)مومنون،« ثُمَّ أَن َأنَاهُ خَلقًا آخَر»: کهنیا
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فات] نا با وجود ا یآن ارواح یعنیندارد،  یآن هم م ند االن  بل بود خلق  نیکه از ق

 [خلق آخر شده اند کیانسان، 

 

 نی. امیکرد گرین. بدن را خلق دبد س  ت؟یک« هُ»، «ثم ان   أناه» س  تیان   اء ن گرید آن
ثم » دینیهس  ت؟ بب« ثم»بعد از بدن اس  ت. قبل از بدن بودن  گر،یخلق د نیبدن، بنابر

روح  یعنی. گریبدن را خلق د نیا میان   اء کرد ،یپس از مدت یعنی« ان   أناه خلقا آخر
که روح قبل  دییگویو بدن قبل اس  ت. حاال ش  ما م اس  تبدن. پس روح بَعد  نیرا از ا

 است؟ روح که بعد از بدن خلق شده است قبل است؟

 

ش  د و  دهیبود حاال علقه بود نطقه بود، هرچه بود، روح درش دم یبدن ماد کی نیا]

 [«خلقا آخر»شد 

 

ست.  ستین دنیدم «  جعلتُ الحط َ نارًا». اگر گف ند ستیهم که ن« ان أنا له»ان اء ا
 قبالً نار بود؟ ]نه خ  نار نبود[ ایحط ، حط  بود و نار شد؟  نیا یعنی

 

قًا آخر»هم  جانیا بدن « خل بل از  قًا آخر»قبالً نبود. ق نابر ی«خل بدن  نینبوده. ب نه 

 .بوده است نه روح قبالً

 

 [نبوده یخلق نیبدن مرک  از جسم و روح. همچن یعنی« خلقًا آخر»]

 

 ری. خلق آخر غمیخلق آخر دار یکی م،یدار یخلق بدن یکی. می. ما دو خلق داررینخ
خلق روح از  کیخلق بدن،  کیروح اس  ت. پس دو خلق اس  ت.  یعنیاز بدن اس  ت، 

 .بدن
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سه خلق دار] ضغه  میدار یخلق بدن ماد کی م،یبگوئ نطوری. حاال، امینه  که همان م
خلقًا »دو شده  نیا  یکه از قبل بوده، بعد ترک میداش  یخلق روح کیو علقه است، 

 .[ی«آخر

 

 .دیگویرا نم نی. قرآن ادیگوئیم دیرا شما دار نیا

 

 [حرف ندارد نیآخر قرآن هم منافات با ا]

 

 ...دینیمنافات دارد. بب چرا

 

وَّرناکُم ثُمَّ قُلنا لِلمَالئِکَةِ اس    جُدوا لِ دَمَ»که  میدار هیآ] پس «. وَلَقَد خَلَقناکُم ثُمَّ ص    َ

 [...ما قبالً خلق شده و قتیحق

 

«  ثُمَّ أَن     َأنَاهُ خَلقًا آخَر» هیآ لیاس    ت. به دل یگریمربوط به مطل  د هیآ نیا ر،ینخ
خلقِ آخر که روح اس    ت از  م،یکرد لیکه ما بدن را تکمپس از آن یعنی( ۱۵)مومنون،

بدن بعد از  نیروح را از ا میکرد جادیاس    ت. ا جادیان     اء ا م،یکرد جادیبدن ا نیا
ست که ا لیبعد از بدن، و از بدن، دل وحر جادِیا نیکمالش. بنابر روح قبالً موجود  نیا

 .ندارد انسان یگریروحال روح د نینبوده. ا

 

    

 

 


