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قطعی الداللة بودن قران

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

علت ادامهی بحثمان دربارهی معرفی قرآن بر مبنای خودِ قرآن ،مظلومیت عمیق قرآن
است نه تنها نزد کفار بلکه نزد مسلمانان از شیعیان ،سنّیان ،شرعمداران و شرعنداران.
از جمله آیاتی که واضححب بودنِ بیانِ قرآن را برای کلِّ مکلفان ،تنصحیص و تبیین کرده
َسححمو لَو تَعلَمُونَ عَظیموَّ ،نُهُ لَسُرآنو کَریمو»
ُقسححمُ بِمَواقِ ِ النُوُو ،ِ،وَّنُهُ لَس َ
اسححت آیات «فال أ ِ
(واقعه )77،است.
مواق نوو ،دارای ابعادی اسححتف فرودهاههای سححرارههای درخشححانچ نون نوم اخص
اسحححت از کوکو ،و کوکو اعم اسحححت از نومچ کوکو هر سحححرارهای اسحححت و لکن نوم
سرارهی درخ شان ا ست ،یا درخ شان در ن شم ظاهری و یا درخ شان در بُعدِ تمدن؛ و
ننان که در زمین ،تمدنی وجود دارد در نوو ( ،سرارهان درخ شان) هم دو درخشش
وجود داردف یک درخششِ نورِ بصری ،یکی هم درخششِ تمدن.
ُقس حم نفیِ قسححم اسححت زیرا نوو ِ،درخشححانِ آسححمان کوا و قرآن که
ُقس حم»ف ال ا ِ
«فَال أ ِ
روشححححنترین نومِ درخشححححانِ آسححححمان وحی اسححححت کوا به «بِمَواقِ ِ النُوُو »ِ،یعنی
فرودهاههای سرارههای درخشان ،در درخششهای هوناهون در صورتی قسم خورده
میشود که اثباتِ مادون و یا اثباتِ برابر آن بشود؛ و امّا نوو ،قرآنی که درخشانترین
وحی ربانی اسحححت در ِوتِ تاریخِ وحی ،که جایگاهش قلو محمدی(صحححلی اهلل علیه
وآله وسلّم) است که قلبش قلو السلوب است ،و روحش روح االرواح است ،و عسلش
عسل العسوت ا ست ،در این زمینه و در این فرودهاه ،قرآن که رو شنترین نومِ وحیانیِ
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هدایتِ ربانی اسححت؛ فرود آمدهچ «ال أُقسححم»چ آقایانی که «ال» را حذف کردهاند (در
أقسححم اسححت ،و أقسححم هم به
أقسححم» به معنای ال ِ
ترجمه) توجه به معنا نکردهاندچ «ال ِ
معنای أق سم ا ستچ معنا ندارد که مس صود أق سم با شد و ال ا ضافه شودچ ا صالً «ال»ی
زیادی (زائده) ما نداریمچ «باء» زیادی (زائده) در خبر لی داریم ،و لکن «ال» زائده در
افعات ،نه قبل و نه بعد هرهز در ادبِ عربی حری ادبِ عربیِ جاهلی هم نداریم ،تا
نه رسد به ادبِ عربیِ قرآنی که باالترین آدابِ لفظی و معنوی است.
«فال أق سم» ،ق سم نمی خور ،به فرودهاههای سرارهان ،نون سرارهان فرودهاههایی
دارند از جمله سرارهانی که به ِور مح سوس در آ سمان سسوطهایی دارندف یا خود
سراره ،شرق و غرب و مشرق و مغرب دارد که از مشرق به مغرب میرود و بعک  ،یا
نیزکهای آ سمانی (نیزههای کونک آ سمانی) که شُ هُو ( شهابها) ا ست که بحثش
مفصل است و اینوا جایش نیست.
َسحححمو لَو تَعلَمُونَ عَظیم» ف من قسحححم نمی خور( ،به فرودهاههای سحححرارهان
«وََّنُهُ لَس َ
درخشحححان) با اینکه قسحححم به مواق نوو ،بسحححیار عظیم اسحححت؛ قسحححم به فرودهاههای
سرارهانِ درخشان در ابعاد درخشانیشان بسیار مهم است؛ و نرا مهم است؟ برای این
که این مواق نوو ،،فسط مواق ِ نوو ِ،ظاهری نیسححت ،بلکه هم فرودهاههای سححرارها ِن
درخشانِ آسمان است و هم فرودهاههای وحیهایی بر انبیاء استچ به هیچ کدا ،قسم
َسحححمو لَو تَعلَمُونَ عَظیم »چ این قسحححمی که اینوا منفی اسحححت
نمیخور ،با آنکه «وََّنُهُ لَس َ
(قسم نمیخور )،اهر بدانید قسمی است عظیم:
چ1عظمت مادی در بُعدِ بصری که نوو ،ظاهری و سرارهان درخشان باشد.
چ2و باالتر نوو ِ،معرفریِ وحیانی که نوو ،وحی باشحححدچ به هیچ کدا ،قسحححم نمی
َسححححمو لَو تَعلَمُونَ عَظیمو » که نی؟ «َّنُهُ لَسُرآنو کَریمو» «هُ» به کلّ
خور ،با اینکه «وََّنُهُ لَس َ
قرآن برمی هردد ،محسسًا این قرآن بس حیار واس ح الدعوا اسححت ،واس ح الرّفهم اسححت ،و
وسعت دعوت ،وسعت بیان ،وسعت تفهم ،وسعت هدایت ،و وسعت دعوتِ قرآن نیزی
است که دلیل خارجی نمی خواهدف آفراب آمد دلیلِ آفراب
خورشحححید خود هواهی اسحححت از هر هواهی روشحححنتر برنورانیرشچ همچنین قرآن خود
دلیل اسححت بر کرمش ،خود دلیل اسححت بر وسححعتِ دعوتش ،خود دلیل اسححت بر اینکه
داللرش و مدلولش فوقِ کلّ داللرهای وحیانی در ِوت تاریخ وحی اسحححتف «َّنُهُ لَسُرآنو
کَریمو»چ بنابرین این که قرآن ،کریم اسححححت نیاز به مواق ِ نوو ،نداردچ قرآن ،موق اش و
فرودهاهش ،قلو محمدی( صلی اهلل علیه وآله و سلّم) ا ستچ ق سم برای اثبات این دو
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معنا الز ،نیسحححت ،یک معناف فرودهاه قلو محمدی برای نوم وحیانی قرآن و یکی هم
برای خود نومِ وحیِ قرآنیچ برای این فرودهاه و فرود آمده قسححمی الز ،نیسححت نون
هر دو دلیل بر لیاقت و لباغت وعظمت فوق حد معروف است.
اما قلو محمدی(صحححلی اهلل علیه وآله وسحححلّم) از قالبش ،هفرارش ،نفیاش و اثباتش
یدا ست که دارای باالترین مسا ،ع صمت ا ست و شاهد اعالی این مطلو ،خود قرآن
اسحححتچ که قرآنِ محمد و محمدِ قرآن ،دو دلیل بارز خودکفایِ خودنما هسحححرند بر این
که قرآن باالترین وحی اسححححت که فرود آمده اسححححت بر باالترین فرود هاه که قلو
محمدی(صلی اهلل علیه وآله وسلّم) است.
حاالَّ« ،نُهُ لَسُرآنو کَریمو» ،کَرَ ،نی ست؟ از صفات فعلی خدا ،کر ،ا ستچ ننانکه صفات
ذاتی سححههانه خدا عین هم اسححت و عین ذات اسححت ،کر ،هم که از صححفات فعلی حق
سبحانه وتعالی ا ست نریوهی صفات ذات ا ستچ یعنی کرَ ،و سعتِ رحمتِ رحمانی،
وسححححعتِ رحمتِ رحیمیِ حق نسححححبت به کلّ آفریدهان بر مبنای علم ،قدرت و حیات
است که این سه در عین وحدتشان با یکدیگر با ذات وحدت دارند.
«َّن ُهُ لَسُرآنو کَریمو فی کِرابٍ مَکنُونٍ ،ال یَمَسحححح هُ َّالُ المُطَهَّرُونَ» (واقعه )79،هروهی از
شحححرعمداران قرآن را کرابی بخیل مینگرندف بخیل اسحححت در داللت ،بخیل اسحححت در
مدلوتچ همان قدر که میهویند قرآن ظنی الداللة اسححححت یعنی بیانگر حسیست به ِور
مطمئن نیستچ اینان میهویندف قرآن که بیانو للناس است ،نور است ،مبین است ،برهان
اسححت ،حوت بالغه اسححت و کفایت اسححت ،این قرآن در عین حات ،داللتِ بر مساصححدِ
وح یانی ندارد ،که (ما در مسابل میهوییم این عد ،داللت) خودش لئامت و خ یانت
است ،جهل است ،ظلم استچ و این صفات نا سند با کریم بودن مخالفت دارد ،نون
کَرَ ،،وسعتِ رحمت است ،و وسعت عنایت.
قرآن برای کل مکلفان که مکلف هسرند به این قرآن شریف ،در داللت ،در مدلوت ،در
هدایت ،رهبری ،در کلّ ابعادِ برونی و درونیِ هدایت ،کریم اسححتچ اهر قرآن ،فهمش در
انح صار محمد و مع صومان محمدی( صلوات اهلل علیهم) با شد این کریم نی ستچ اهر
مالی را بیاورند در جایی که فسیران زیاد هسححححرند ،و این مات زیاد را در اخرصححححا
هروهی قرار بدهند و بسیه محرو ،باشحححند؛ این لئامت اسحححت ،کرامت نیسحححتچ این بی
انصافی است ،این ظلم است ،این تبعیض است.
در این آیه که ذکر شد «َّنُه» یک تأکید« ،لـحححح» تاکید دیگر و «قرآنو کریمو» که نریورًا در
سه بُعد در این که قرآن دارای کر ،است تأکید است ،نون «کریم» از باب فعیل است؛
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و فعیل صفت مشبهه و باز دلیل بر مبالغه استچ این قرآن کریم است در داللت نسبت
به کل مکلفان ،در مدلوت کریم است نسبت به کل مکلفان.
و بعد از «کریم» هم «فی کرابٍ مکنون»ف کراب یعنی نوشحره؛ نوشحره یا نوشحرهی لفظی
اسححت ،یا نوشححرهی خطی اسححت ،یا نوشححرهی واقعی اسححتچ تما ِ،عالم ،کرابِ حق تعالی
ا ست ،نو شرهی لفظی فسط نی ست ،نو شرهی کربی فسط نی ست ،نو شره لفظی و کربی،
داتّ (داللت کننده) ا ست لفظًا و کربًا بر حسیستِ خارجیهچ اکروِ کُرُو ،نو شرهترینِ
نوشرگان همان حسائق خارجیه است.
«فی کرابٍ مکنون»ف در یک واقعیری است که آن واقعیت از دسربرد شیاِین ،تحریف
کنندهان و تبدیل کنندهان محفوظ اسححححتچ آیا این منّت ،برمبنای کرَ ،قرآن ،وسححححعت
دعوت ،وسعت داللت و قطعیت الداللتِ قرآن نیست؟ هست!
بنابرین این «فی کرابٍ مکنون» ،مکنون برای اشحححخا

خا

نیسحححتچ این قرآنِ کریم

است ،قرآن کریم در نوشرهای واقعیتدار ،در واقعیری تکوینی ،به ارادهی رب العالمین،
که «َّنّا نَحنُ نَزُلنا الذِّکرَ وََّنّا لَهُ لَحافِظُونَ» (حور )9،محفوظ اسحححتچ محفوظ اسحححت از
تصرّف ،محفوظ است از تحریف ،محفوظ است از هرهونه تغییری که برخالفِ نصو
قرآن ،ترکیو قرآن و ترتیو قرآن استچ این مخرصری توضیب در این آیه بود.
[ببخشید کریم بودنش اینست که داللتاش روشن است؟]
همهاش مدلوت با داللرش روشححن اسححتچ اهر داللرش روشححن نباشححد کریم نیسححت لئیم
استچ اهر کسی شما را راهنمایی ظنی ،یا شکی یا احرمالی میکند راهنماست؟ همراه
کننده اسححتچ شححما را هیج کرده اسححتچ برای اینکه کسححی که شححما را به راه راسححت و
مسححرسیم راهنمایی میکند این کرَ ،اسححتچ کرَ ،در مسابل لئامت اسححت ف لئامت در بُعدِ
داللت ،مادونِ یسین ا ست ،مادونِ یسین لئامت ا ست؛ منرهی االَ ّ،احرمات ا ست ،بعدش
شک است ،بعدش ظنّ استچ ظن و شک و احرمات داللت نی ست بلکه ضاللت استچ
داللتِ عسالنی ،مخصححوصححًا وحیانی ،مخصححوصححًا وحیانیِ قرآنی که آخرین یا ِ،رب
است منظورش اینست که نص باشد ،حری ظواهر مسرسرش هم نص است.
[

این «مکنون» نیه؟]

«مکنون» یعنی محفوظ اسححت از هر دسححربردی ،از کل دسححربردهاچ این کراب محفوظ
اسححححت بنابر این آیا خدا که میفرماید این کراب مکنون اسححححت و به قدرت ربانی این
کراب از کل دسححربردها محفوظ اسححت ،کی میتواند دسححربرد به قرآن بزند؟ آیا قدرتی
فوق قدرت خدا هسحححت؟ اهر قدرتی فوق قدرت ربانی هسحححت ،دسحححربرد میزندچ ولکن
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نون تما ،قدرتها تحت الشححعاعاند ،خاضحح اند و ذلیل هسححرند ،قدرت ربانی به این
تعلق هرفت که همان ِور که این را بر قلو محمدی(صححححلی اهلل علیه وآله وسححححلّم)
فرسراده است؛ این کراب را در کل مراحل حفظ میکند.

هر قدر تغییر دهندهان ،تحویل دهندهان و تحریف کنندهان ،کوشححححش و کاوش جدّی
کنند (نمیتوانند آن را از حفاظت ربانی بیرون بیاورند)چ بله در معانی انحراف ممکن
اسحححت ،ولیکن در الفاظی که معصحححومانه داللت بر معانی مراد دارد ،در این الفاظ ،در
ترکیبات ،حری در اعرابات ،در نسطهها هرهز قدرت تحریف ندارند.
[اصالً مگر «مکنون» به معنای وشیده نیست؟]
محفوظ ،ریشححححه «کنن» به معنای حفظ اسححححتچ محفوظ به معنای وشححححیده یعنیف یا
وشیدهای که قابل تصرف و دسربرد است ،یا وشیدهی غیر قابل تصرف استچ مکنون
اخصّ از محفوظ استچ ممکن است نیزی محفوظ باشد ولیکن حفظش جوری باشد
که ممکن اسححت در او تصححرف بشححود ،ولیکن «مکنون» یعنی «فی کین» اسححتچ یعنی
محفوظ است و غیر قابل دسربرد و غیر قابل تصرف است.
[یکی از حاضححححرانف خود قرآن هفره اسححححت که «ال یمسححححهُ الّا المطهَّرون» یعنی فسط
مطهرون میتوانند بفهمند]...
رس حید اسححت (مدرک تحویل اسححت) ،نون «ال یَمَس حهُ َّالُ المُطَهَّرُون» ،این بحث را قبالً
عرض کردیم االن هم بحث میکنیم.
مَ ّ دو نوع استف یک م ّ ایوابی است و یک م ّ سلبیچ م ّ سلبی نسبت به قرآن
که تغییردادن و تحریف کردن اسححت ،نون «کراب» به ِور مطلق در همهی زمانها و
در همهی مکانها «مکنون» و «کریم» و واسح الدعوا اسححت ،کسحی قدرتِ م ّ سححلبیِ
قرآن را نداردچ «ال یمسه» ف این م ّ ایوابی است.
م ِّ سلبی هم کسی نمیتواند نسبت به قرآن بکند ،که سلو کند قرآن را ،بعضًا ،کالً،
داللرًا ،لفظًا ،معنًا ولیکن م ّ در این آیه م ّ ایوابی اسححتف «الیمسححه اال المطهرون»
نون قرآن ِاهرترین ِاهرها اسححت ،منوَّرترین انوارِ وحیِ ربانی اسححت؛ م ّ و رسحیدن
به آن ممکن نیست مگر به وسیله ِهارتچ نون قرآن معدن نور است و معدنِ ِهارت
ا ست از همه انوار ،انور ا ست و از همه وحیهای اک ،اک تر ا ست و مطهرتر ا ست
بنابرین هرایش ایوابی قرآن با اکی است «ال یَمَسهُ َّالُ المُطَهَّرُون».
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منرهی این م ّ یا م ّ جسمانی است با جسم ،با دید ،با شنیدن ،با هفرنچ این م ها
ممکن نیست مگر انسان مطهَّر بشودچ اهر لفظ مطهَّر نباشد م ِّ به معنا نیستچ اهر دید
و ن شم ان سان اک نبا شد ،نظرِ ان سان خالی از شبائو تحمیلی نبا شد ،خالی از یش
فرضهای غلط و یش فرضهای مطلق نبا شد ،م ّ نمی کندچ حسائق قرآن را حری در
سطب عادی و در سطب ق شری نمیتوانند م کنند ،دریافت کنند و بیابند مگر مطهَّر
باشححند ،نه لغرًا ،لفظًا ،فصححاحرًا ،بالغرًا ادبًا ،نه ظاهری نه باِنیچ امّا کسححی که با
لغت مُعوَج ،فکر معوَج ،مسدمه معوج ،فلسححححفه موج ،منطق معوج ،عرفان معوج با قرآن
برخورد کند این م ِّ با حسائق قرآن ندارد.
م ّ ظاهریف مثالً دسححححت مالیدن به قرآنچ بدن را با الفاظ قرآن ،بدن را با خط قرآن
م کردن «ال یَمَسهُ َّالُ المُطَهَّرُونَ» مطهَّرف هم نو نباشند و هم خبیث نباشند و هم
مُحدِث نبا شدچ نون شخصِ محدِث مطهر نی ست ،شخ صی که بی و ضو و بی غ سل
ا ست مطهر نی ست ،شخ صی که مرنو ا ست مطهر نی ست ،بنابراین هر سه بُعد باید
سححلو بشححودچ جایز نیسححت دسححت زدن و یا جسححم را به جسححم قرآن زدن ،به خط قرآن
زدن مگر اینکه مطهَّر باشد از نظر حَدَث ،نَوَ  ،خَبَث.
و همچنین هوش کردن به قرآن (م شحححنوایی) ،م

بینایی ،م

هویایی ،این م ّها

در صورتی ایوابی است و به معارف قرآن رسیده می شود که نشم اک باشد ،نش ِم
اک ،هوش اک ،زبان اکچ ن شم اک میبیند قرآن را آن هونه که قرآن داللت داردچ
هوش اک میشنود آن هونه که قرآن میخواهد؛ نشم اک هوش اک ،زبان اک.
ممکن اسححححت کفار قرآن را بخوانند ولی با این خواندن دریافت درسححححری ندارندچ اهر
دریافت درسححری داشححره باشححند مممن میشححوند بنابراین کسححانی که قرآن میخوانند و
دریافت درسححری ندارند اینها از نظر لفظی ،از نظر صححوتی ،از نظر کربی اینها نشححم
شان ،هوششان ،زبانشان اک نیست.
و در عوامل معنویف م ّ معنوی ،م ّ معنوی به ظاهر قرآن ،باِن قرآن ،اشححححاراتش،
لطائفش تا نه رسححححد به حسائسش ،هر بُعدی از ابعادش ِهارت مخصححححو خودش
میخواهدچ منرهیف این مطهران دارای درجاتی هسححححرندف «المطهرون» درجهی علیای
معصححححومانهی فوق عصححححمتهایش ،مطهَّرونِ محمد و محمدی(صححححلی اهلل علیه وآله
وسحلّم) اسححتچ بنابرین «المطهرون» ،تماِ ،هارتهای ظاهری ،باِنی ،فکری ،عسلی را
شححامل اسححت و دارای درجات و مراتبی اسححتچ اعالی مراتو ِهارت در بُعدِ عصححمت
علیای محمدی(صلی اهلل علیه وآله وسلّم) است که م ّ به کل حسایق و معارف قرآن
دارند.
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و نیز آ یه  17سححححوره شححححوریف «وَکَذَلِکَ أوحَینا َّلَ یکَ قُرآنًا عَرَب یًا لِرُنذِرَ أُ َّ،السُرَی وَمَن
حَولَها»چ قرآنِ عربی یعنی قرآن رو شنچ عربی یعنی وا ضبچ ا صالً لغت عربی هم عربی
ا ست نون وا ضبترینِ لغات ،لغت عربی ا ستچ نگونه وا ضحی ا ست که در داللرش
هنگ اسححت؟ ظنّی اسححت؟ شححکی اسححت؟ احرمالی اسححت؟ ننانکه در آیهی دیگر «َّنّا
أنزَلناهُ حُکمًا عَرَب یًا» (ابراهیم ،)37،حکم عربی یعنی نه؟ یعنی حکم قرآن فسط برای
عربها اسحححت؟ نخیرچ «حکمًا عربیًا» یعنی «حکمًا واضححححًا ال تعسیدَ فیه»ف نه در معنا
هِره ،هیر و ابها ،است و نه در داللت لفظیچ داتّ و مدلولش روشن است ،روشن است
بر مبنای فطرتها ،عسلهای شای سره ،علمهای شای سره ،و روشنگری نمیخواهد نون
خودش روشن استچ فسط با عسل روشن بر مبنای فطرتِ روشن و علمِ روشن میتوان
روشنیهای قرآن را دریافت کرد.
«لِرُنذِرَ أُ َّ،السُرَی وَمَن حَولَها» السری که جم محلّی بالال ،است؛ یعنی کل مورمعاتچ
کل مورمعاتِ مکلفین که کلّ مکلفین زمین و آسححمان از جن و ان باشححند ،مشححموت
«السری» اسحححتچ «اُ »ّ،آن کواسحححت؟ «ا ،السری» مکّه مکرمه اسحححتچ مکّه مکرمه ،محور
تکلیفی کلّ مکلفان ا ست در زمین و زمینها و در آ سمان و آ سمانها و در کُراتی که
مکلفانی انسانی و یا غیر انسانی در آنها وجود دارد.
خوب« ،لِرُنذِر»ف برای انذارچ انذار مرحلهی اولی اسححت و تبش حیر مرحلهی ثانیچ انذار به
قرآن با نی ست؟ با خودِ قرآن ا ستچ نه اینکه یغمبر بیانی فوق قرآن دا شره با شد که
آیاتِ ظنّی قرآن را با بیان خودش قطعی کند!!.
«وَتُنذِرَ یَو َ،الوَم ِ ال رَیوَ فیه» (شورا ،)7،ما داریم عبور میکنیم اهر بخواهیم بی شرر
(در آ یات) دقت کنیم ،قبالً بحث کردیم و وقت ز یادتر میهیردچ از جمله آ یه صححححد و
نهار سورهی انعا« ،قَد جاءَکُم بَ صائِرُ مِن رَبِّکُم فَمَن أب صَ رَ فَلِنَف سِ هِ وَ مَن عَمی فَعَلَیها
وَما أنا عَلَیکُم بِحَفیظٍ»ف هروهی ن شم باز میکنند و با ن شمهای باز به نف خود شان
دریافت قرآنی دارندچ و هروهی خود را کور میکنندچ کسححححانی که میهویند قرآن ظنی
الداللة اسححت؛ خود را کور کردهاندچ اهر نشححمِ عسل را بر مبنای دالالت روشححن قرآنی
باز کنند ،می شود «قد جاءکم ب صائر من ربکم» ف ب صائر هم (جم ) بَ صَ ر ا ست و هم
(جم ) بصیرت استچ بَصَر ،دیدبانِ بصیرت را میبیند و بصیرت مورد نظرِ بَصَر است.
َص حرها ،با بص حیرتها ،با بصححرهای ظاهری ،با بص حیرتهای عسالنی و فطری و
با ب َ
علمی ،با بصححیرتهای لغت قرآنی ،فصححاحت و بالغت قرآنی میشححود از قرآن ،کماتِ
صرَ فَلِنَف سِه»چ حاال« ،کُم» در آیه نه کسانی هسرند؟ آیا «کُم»،
اسرفاده را کرد «فَمَن أب َ
فسط رسححوت خدا(صححلی اهلل علیه وآله وسححلّم) اسححت؟ «کُم» فسط ائمه(علیه السححال)،
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هسححرند؟ خیرچ «کُم» کلِّ مکلفین اسححتچ این قرآن برای کل مکلفین بصححیرتها اسححت،
دیدهاهها ا ستف دیدهاهای وحیانی فوقانی ،دیدهاههای رحیمی در عالی ترین مراحل
استچ «فَمَن أب صَ رَ فَلِنَف سِه» ک سی که َّب صار کند با دیدبانهای مع صومانه ،با دیدهای
َفس حهِ ،ومَن عَمی فَعَلَیها»چ کما اینکه «فعلی حوزاتنا»
صحححیب بنگرد به این بصححائر «فَلِن ِ
شده است.
کسانی که در باب قرآن کوردلی میکنند ،و قرآن را قطعی نمی دانند «فعلیها» بنابرین
ما هر نه در قرآن تفکرِ بیشححححرر بکنیم ،تدبر شححححایسححححرهتری در قرآن بکنیم ،به خدا
نزدیکتر و از حوزه دورتر میشویمچ هر قدر یشروی کنیم در تفکراتِ صحیب و عمیقِ
قرآنی ،در راسححرای داللتهای قرآنی ،در راسححرای تفسححیرِ اسححرفسححاریِ قرآنی ،به خدا
نزدیکتر و از حوزههای علمیه دورتر میشححححویمچ و هر قدر در ظنّیتِ داللتِ قرآن ،در
روایات مرعارضحححه ،اجماعات ،شحححهرتها ،اِباقات و حری ضحححرورتهایی که مبنای
قرآنی ندارد توجه کنیم ،به حوزهها نزدیکتر و از خدا دورتر میشحححویمچ امیدواریم به
خدا نزدیک و از حوزهها دور بشویم یا حوزهها به قرآن نزدیک شوندچ َّن شاء اهلل.
َفسححححهِ ومَن عَمی فَعَلَیها وَما أنا عَلَیکُم
أبصححححرَ فَلِن ِ
«قَد جاءَکُم بَصححححائِرُ مِن رَبِّکُم فَمَن َ
بِحَفیظٍ»ف یغمبر حفیظِ نی ست از نظر تکوینی ،نسبت به کسانی که با اخریار و از روی
نادانی ،نشححححمها و بصححححیرتها را میبندند و با کوردلی ،یا با قرآن برخورد ندارند ،یا
برخوردِ تنگ دارندف «وَما أنا عَلَیکُم بِحَفیظٍ»
بعد آیه  57سورهی یون ف «یا أیها النّاسُ قَد جاءَتکُم مَوعِظَةٌ مِن رَبِّکُم وَ شِ فاءٌ لِما فی
الصحححح ُدُورِ وَه ُدًی وَرَحم َةٌ لِلمُممِنینَ»ف ناس نه کسححححانی هسححححر ند؟ فسط مح مد و
محمدین(صححلی اهلل علیه وآله وسححلّم) هسححرند؟ اهر مراد رسححوت بود لفظ آیه «یا ایها
الرسححوت» میبودچ یا اهر رسححوت و رسححولیین و معصححومین بود «یا ایها المعصححومون»
میبود« ،یا ایها المصطفَون» بودچ «ناس» کل مکلفین هسرند.
«قَد جاءَتکُم مَوعِظَةٌ» اهر قرآن ظنی ا ست نه موعظهای ا ست؟ اهر موعظه خیلی هم
قطعی باشححد باز مردمان نندان زیر بارش نمی روند ،تا نه رسححد که ظنی باشححندچ «قَد
جاءَتکُم مَوعِظَةٌ مِن رَبِّکُم» مسرضای ربوبیت و رحیمیت حق سبحانه وتعالی این است
که این موعظه ب یانگر وعظ ها ،ب یانگر ندها ،ب یانگر راه ها به ِریق اعال و به ِریق
اولی و به ِریق أبیَن باشند.
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صدُورِ» آیا ظنّ شفاء است؟ ظن خودش مرض است ،ظن و شک و
«وَ شِفاءٌ لِما فی ال ُ
احرمات مرض اسححت ،شححفاء در یسینِ وحیانیسححتچ در علمِ قطعیِ وحیانی ،شححفاء اسححت
«وهدی ورحمه للمومنین».
همچنین آیهی  1سحححورهی ابراهیمف «کِرابو أنزَلناهُ َّلَیکَ لِرُخرِجَ النّاسَ مِن الظُلُماتِ َّلَی
النُور» از ظلماتِ احرمات ،جهل ها ،شححححک ها وظن ها که «َّنَّ الظنَّ الیغنی من الحق
شیئا» از کل ظلمات ،از کوتاهیها ،کم بینیها ،تاریکیها ،انحرافات ،شکوک و ظنون
«الی النور» خارج کردنچ «ظلمات» جم اسحححتف شحححک ظلمت اسحححت ،احرمات ظلمت
اسحححت ،ظنّ ظلمت اسحححت ،و نور واحد اسحححتچ ظلمات نند تا اسحححت ولیکن نور واحد
است.
ص حراطِ العَزیزِ الحَمید»ف «لرخرج» کی؟ «کِرابو أنزَلناه َّلیک لرخرج» به
«بِإذنِ رَبِّهِم َّلَی ِ
نی؟ آیا «لرخرج» خودت به عنوان محمد بودن(صحححلی اهلل علیه وآله وسحححلّم)؟ نخیر
«لِرُخرِج» به وسححححی لهی این کراب ،به وسححححی لهی نورافکن (قرآن) ،این نور افکنی که
عالیترین و روشححححنترین نور افکنِ وحی اسححححت ،مرد ،را از کلّ ظلمتها ،انحرافات،
تاریکیها به نور دعوت کنی؛ بنابرین «لرخرج» نه این اسححححت که خود یغمبر قرآن را
بیان میکند ،که اهر یامبر بیان نکند قرآن بیان للناس نباشد.
آیه  52سحححورهی ابراهیمف «هَذا بَالغٌ لِلنّاسِ»ف هذا بالغ للناس نه بالءٌ للناس ،نون غیرِ
یسین و غیرِ علم بالء اسححححت «ه َذا بَالغٌ لِلن ّاسِ» برای کلِّ ناس «ولی نذَرُوا بِهِ وَ لیعلَمُوا
أنُما هُوَ َّلَهو واحِدو وَ لیذُکُرَ أُولُوا األلبابِ».

[بالغ یعنی نه؟]
یعنی رسا ،این رسا استچ آیا ظنّ رسا است؟ ظن ،شک ،احرمات رسانندهی حق است؟
ر سانندهی حق به اهل حق و به مکلفین نی ست؟ یسین ا ستچ یسین یعنی هیچ خللی،
هیچ احرمالی که خالف نص یا ظاهر باشد در او وجود ندارد.
همچنین سورهی کهف آیهی 1ف «الحَمدُ لِلُهِ الُذی أنزَتَ عَلَی عَبدِهِ الکِرابَ وَلَم یَوعَل لَهُ
عِوَجًا» آیا غیر یسین عِوَج نیست؟ یسین است که صراط مسرسیم است ،مادون یسین عوج
است نه احرمات ،نه شک ،نه ظن.
«قیمًا» ،قیّم هم به معنای قائم اسحححت ،هم به معنای قیمت ،هم به معنای ایدارچ سحححه
بُعدی اسححححتچ هم بهادار اسححححت ،آ یا ظن بهادار اسححححت؟ قائم اسححححت آ یا ظن قائم و

9

َشححححرَ المُممِنینَ الُذینَ یَعمَلُونَ
ابرجاسححححت؟ «قَیِّمًا لینذِرَ بَأسححححًا شححححَدیدًا مِن لَدُنهُ ویُب ِّ
الصّالِحاتِ أنَّ لَهُم أجرًا حَسَنًا» (کهف)2،
[معنای سو ،فرمودید نیه؟ بهادار و قائم؟]
بله ،قائم ،بهادار و ایدار؛ آیا ظنّ بهادار اسحححت؟ احرمات و شحححک بهادار اسحححت؟ قائم
است؟ مسیم است؟ دارای اسرسامت است؟
همچنین آیه شححریفه  27سححورهی کهف «واتلُ ما أُوحی َّلَیکَ مِن کِرابِ رَبِّکَ ال مُبَدِّتَ
لِکَلِماتِهِ وَلَن تَوِدَ مِن دُونِهِ مُلرَحَدًا » که دیروز بحث کردیم.
و همچنین آیه  9سورهی اسراء «َّنَّ هَذا السُرآنَ یَهدی لِلُری هی أقوَ »ُ،اقو ،مطلق استچ
اقو ،از قیمت ا ست ،از قیا ،ا ست ،هر سه بُعد در «اقو »،جم ا ست بنابراین این قرآن
ی هدی «للری» ،للری نی؟ راهی که با ید ها ،نبا یدها ،عسالنی ،علمی ،فطری ،درونی،
بیرونی ،کلِّ راههای به سححوی حق« ،لطّرق الری» ،کل راههای به سححوی حق ،این راهها
«هی اقو»،؛ اقو ِ،مطلق اسححتچ یعنی از کل وحیها ابرجاتر اسححت ،قیمتدارتر اسححت،
قائمتر اسححتچ آیا همین اقو ِ،مطلق ،ظنی اسححت؟ اهر اقو ِ،مطلق ظنی اسححت ،بنابراین
قطعی نیست؟
سوره فرقان آیهی 1ف «تَبارَکَ الُذی نَزُتَ الفُرقانَ عَلَی عَبدِهِ لیکُونَ لِلعالَمینَ نَذیرًا» فرقان
فسط قرآن است ،تورات فرقان نی ست ،تورات کراب استچ تورات ،انویل ،سایرکرابهای
آسححمانی فرقان نیسححرندچ فرقان فارِق (جدا کننده) بین حق و باِل اسححت یعنی مَحَک
ا ست ،نور ا ست ،داللت م سرسیم ا ست بنابرین این قرآن اهر ظنّی با شد فرقان نی ستچ
قطعیتِ داللت قرآن ،آن قطعیری که فوق کل بیّنات رُسُل است فوق کل بینات کل
موجودات اسححت بنابراین این فرقان اسححت و لکن سححایر کرو وحیانی کراب هسححرند و
فرقان نیسرند.
[یعنی بین حق و باِل جدا نمیانداخرند که مشححححخص کنند حق ن یه؟ باِل ن یه؟
کرابهای قبلی؟]
حق و باِل دو جور ا ستچ یکی حق و باِل تعبدی ا ست ،و یکی حق و باِل دلیلی
اسححححتچ بین حق و باِل تعبّدی فرق میهذارند ولیکن بین حسّانیت وحی و غیر وحی
نهچ مثالً فرض کنید که انبیاء اهر فسط کراب آسححححمانی داشححححرند و معوزه نداشححححرند،
کرابشان کافی بود؟ آیا تورات به خودی خود معوزهی ربّانیِ یغمبر بودنِ موسی بود؟
نخیر.
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[نمی خواهیم بگویم معوزه بود ولی ب یان حسائق در آن ها بود که فرقان بین حق و
باِل باشند]
بله ،ولی فرقان مطلق نیسحححتچ قرآن فرقان مطلق اسحححت در نند بُعدف  -1فرقان اسحححت
یعنی تثبیت میکند که معوزهی ربانی اسحححت  -2جدا میکند حق را از باِلچ حق را
از باِل ،حسایسی که در کرو آسححححمانی قبلی بود و مخلوط شححححده (با باِلها) تبین
میکندچ حسایسی که در مثلث زمان به قوّه مطلق است از باِل کنار میهذارد.
بنابراین فرقانِ مطلق در بُعد اصححححلی و در بُعد فرعی که هم معوزه اسححححت ،هم کراب
ا ست ،هم حُکم ا ست هم ر سالت ا ست قرآن ا ست؛ ولیکن کرو آ سمانی دیگر بدون
دیدن معوزات مطلبی را ثابت نمی کند؛ اوت باید ثابت شحححود که این کراب رسحححالت
وحی اسححت بعد از ثابت شححدنِ رسححالتِ وحی آن وقت تعبدًا تورات آنچه از بایدها و
نبایدها بگوید قابل قبوت است؛ ولیکن اهر موسی معوزه نداشت تورات نکار میکرد؟
اهر عیسحححی معوزه نداشحححت ،انویل نکار میکرد؟ عیسحححی با معوزهاش ثابت کرد که
حرفش درست استچ موسی با معوزهاش ثابت کرد که حرفش درست استچ اهر ثابت
نشود که حرفشان صحیب است ،درست بودن تورات و انویل به خودی خود درست
نبودچ بله ،بعد که تثبیت شد که وحی ا ست در مسابل وحی باید تعبد کردچ تعبدف آنچه
در تورات است درست است نون موسی درست میهوید.
ولیکن این جریان در رابطه با خاتم النبیین اینِور نیسححححتچ خاتم النبین(صححححلی اهلل
علیه وآله وسححلّم) دلیل قاِ برنبوتش و رسححالرش و وحیانی بودن قرآنش ،خودِ قرآن
استچ قرآن فرقان است و هیچ کرابی در قرآن به نا ،فرقان نیامده است فسط خود
قرآن آمده است.
[مگر خداوند کریم نیست؟ لفظ عبرانی هم به بهررین بیان و بالغ بیاید ؟]
ولی معوزه نیست.
[نرا؟ شما میفرمایید معوزه نی ست؛ نمی شود همان کرو هم در ف صاحت و بالغت
در اوج باشند؟ نرا نشود؟]
شکی نیستچ ولیکن در نه اوجی؟ آیا در فصاحت و بالغت در اوجی است که معوزه
اسححت؟ نخیر ،در اوج هسححت ولی معوزه نیسححتچ نخواسححره خدا کرابهای قبلی معوزه
باشد برای جهاتی نند که قبالً عرض کردیم.
[آیه  48سورهی انبیاء میهوید ف «وَ لَسَد آتَینا مُوسَی وَهارُونَ الفُرقان]»
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در آیه فرقان نیست؟
[فرقان تورات است دیگر و در ادامه میهوید «وضیاءً وذِکرًا]»
نخیر تورات فرقان نیسححححت برای این که در اعطاء و ای راء رب العالمین به موسححححی و
موسحححل الاِرابَ والفُرقان»
هارون و عیسحححی کراب با فرقان جداسحححتچ مثل «وََِّذ آتَینا َ
(بسره )53،کراب با فرقان در آیات مربوِش جداست بعد بررسی میکنیم ولیکن قرآن
هم کراب است هم فرقان است.
[آخر نه شد؟ تورات باالخره بین حق و باِل جدایی میاندازد].
ولی معوزه هست؟ نیست.
[ولی فرقان اصال به معنای معوزه نیست].
فرقان فارقِ بینِ فعل بشر (و فعل رب) است ،فعلِ خلسی است و فعلِ ربانیچ مهمررین
فرق ،فارق بودن بین فعل رب ،از فعل خلق اسححححتچ (مرمایز کردن فعل رب از فعل
خلق)چ آیا قرآن خودش دلیل است بر این که فعل رب است و وحیانی است یا نه؟ بلهچ
ولی تورات و انویل اینِور نیسححتچ تورات بعد از تثبیتِ اینکه موس حی درسححت هفره،
انویل بعد از تثبیتِ این که عیسحححی درسحححت هفره ،بعد از این تثبیت ،فارقِ بین حق و
فارق بودن بین حق و باِل در کرو انب یاء قبلی ،فارقِ اصححححلیِ
باِل اسححححتچ
معوزهای نیست فارقِ فرعیِ تعبدی استچ (

تورات و انویل فارق تعبّدی هسرند اما

فسط) فرقان مطلق قرآن است که هم در بُعد اوت و هم در ابعاد دیگر فارق است.
[بحثی که هست اکثر این آیات میهوید که قرآن را به سوی تو نازت کردیم تا تو انذار
کنی تا تو خارج کنی].
با نی؟ با قرآن.
[با قرآن منرهی خود مرد ،نمی توانند انذار بشوند اهر تو نباشی].
خیر ،اهر یغمبر نبود وحی هم نبود دیگر( ،فوحی و قرآن همراه با یامبر میآ ید نه
بدون او) ،ما نورافکن به تو دادیم تا روشن کنی (فقرآن حکم آن نور افکن را دارد که
ابردا در دسححت یغمبر قرار هرفره و عالم را روشححن کرده و اینِور نیسححت که این نور
افکن بدون یامبر نورافکن نباشد ).
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