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قطعی الداللة بودن قران

 

 

 

 مِ یِبِسمِ اهللِ الرَّحمَانِ الرَّح

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

 

قرآن  قیعم تیخودِ قرآن، مظلوم یقرآن بر مبنا یمعرف یبحثمان درباره یادامه علت
 .ندارانمداران و شرعشرع ان،یسنّ ان،یعیاست نه تنها نزد کفار بلکه نزد مسلمانان از ش

کرده  نییو تب صیکلِّ مکلفان، تنصحح یقرآن را برا انِیکه واضححب بودنِ ب یاتیجمله آ از
مو لَو تَعلَمُونَ عَظ» اتیاسححت آ مُ بِمَواقِ ِ النُوُو،ِ، وَّنُهُ لَسَسححَ  «مویَّنُهُ لَسُرآنو کَر مو،یفال أُقسححِ
 .( است77)واقعه،

درخشححانچ نون نوم اخص  یهاسححراره یهااسححتف فرودهاه یابعاد ینوو، دارا مواق 
اسحححت و لکن نوم  یااسحححت از کوکو، و کوکو اعم اسحححت از نومچ کوکو هر سحححراره

ست،  یسراره درخشان در بُعدِ تمدن؛ و  ایو  یدرخشان در نشم ظاهر ایدرخشان ا
سرار یتمدن ن،یکه در زم ننان درخشان( هم دو درخشش  هانوجود دارد در نوو، )

 .هم درخششِ تمدن یکی ،یدرخششِ نورِ بصر کیوجود داردف 

م فَال» م نف«ف أُقسححِ نوو،ِ درخشححانِ آسححمان کوا و قرآن که  رایقسححم اسححت ز یِال اُقسححِ
 یعنی« بِمَواقِ ِ النُوُو،ِ»اسححححت کوا  به  ینومِ درخشححححانِ آسححححمان وح نیترروشححححن
قسم خورده  یهوناهون در صورت یهادرخشان، در درخشش یهاسراره یهافرودهاه

 نیترکه درخشان یآن بشود؛ و امّا نوو، قرآن برابراثباتِ  ایکه اثباتِ مادون و  شودیم
 هی علاهلل ی)صحححلیقلو محمد گاهشیکه جا ،یوح خِیاسحححت در ِوتِ تار یربان یوح

ست، و عسلش  ست، و روحش روح االرواح ا وآله وسلّم( است که قلبش قلو السلوب ا
ست، در ا شن نیو در ا نهیزم نیعسل العسوت ا  یِانیوح نومِ نیترفرودهاه، قرآن که رو
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اند )در را حذف کرده« ال»که  یانیآقا«چ ال أُقسححم»اسححت؛ فرود آمدهچ     یربان تِیهدا
م»اندچ نکرده ترجمه( توجه به معنا م اسححت، و أقسححم هم به  یبه معنا« ال أقسححِ ال أقسححِ

صالً  یمعنا شودچ ا ضافه  شد و ال ا سم با صود أق ستچ معنا ندارد که مس سم ا  ی«ال»أق
زائده در « ال»و لکن  م،یدار  ی)زائده( در خبر ل یادیز« باء»چ میندار ما)زائده(  یادیز

تا  م،یهم ندار یجاهل یِادبِ عرب یحر یافعات، نه قبل و نه بعد هرهز در ادبِ عرب
 .است یو معنو یآدابِ لفظ نیکه باالتر یقرآن یِنه رسد به ادبِ عرب

سم فال» سم نم«أق سرارهان فرودهاه یهاخور، به فرودهاه ی، ق  ییهاسرارهان، نون 
سرارهان سسوط یدارند از جمله  سمان  سوس در آ خود  ایدارندف  ییهاکه به ِور مح

 ایو بعک ،  رودیو غرب و مشرق و مغرب دارد که از مشرق به مغرب م سراره، شرق
سمان یهازکین سمان یهازهی)ن یآ شهابیکونک آ ُشهُو ) ست که بحثش ( که  ها( ا

 .ستین شیجا نوایمفصل است و ا

مو لَو تَعلَمُونَ عَظ » سحححرارهان  یهاخور، )به فرودهاه یمن قسحححم نمف  «میوََّنُهُ لَسَسحححَ
 یهااسحححت؛ قسحححم به فرودهاه میعظ اریقسحححم به مواق  نوو، بسححح نکهیدرخشحححان( با ا

 نیا یمهم است؛ و نرا مهم است؟ برا اریبس شانیسرارهانِ درخشان در ابعاد درخشان
سححرارهانِ  یهابلکه هم فرودهاه سححت،ین ینوو،ِ ظاهر  ِمواق  نوو،، فسط مواق نیکه ا

کدا، قسم  چیاستچ به ه اءیبر انب ییهایوح یهاودهاهدرخشانِ آسمان است و هم فر
مو لَو تَعلَمُونَ عَظ»با آنکه  خور،ینم اسحححت  یمنف نوایکه ا یقسحححم نیا«چ  میوََّنُهُ لَسَسحححَ

 :میاست عظ یقسم دی( اهر بدانخور،ی)قسم نم

 .و سرارهان درخشان باشد یکه نوو، ظاهر یدر بُعدِ بصر یعظمت ماد چ1

 یکدا، قسحححم نم چیباشحححدچ    به ه یکه نوو، وح یانیوح یِنوو،ِ معرفر و باالتر  چ2
مو لَو تَعلَمُونَ عَظ» نکهیخور، با ا به کلّ « هُ» «مویَّنُهُ لَسُرآنو کَر» ؟یکه ن«  مویوََّنُهُ لَسَسححححَ
واسحح  الدعوا اسححت، واسحح  الرّفهم اسححت، و  اریقرآن بسحح نیهردد، محسسًا ا یقرآن برم
 یزیو وسعت دعوتِ قرآن ن ت،یوسعت تفهم، وسعت هدا ان،یوسعت ب دعوت،وسعت 

 آفراب لِیخواهدف آفراب آمد دل ینم یخارج لیاست که دل

قرآن خود  نیچ همچنرشیتر برنورانروشحححن یاسحححت از هر هواه یخود هواه دیخورشححح
 نکهیاسححت بر ا لیاسححت بر وسححعتِ دعوتش، خود دل لیاسححت بر کرمش، خود دل لیدل

َّنُهُ لَسُرآنو »اسحححتف  یوح خیدر ِوت تار یانیوح یداللرش و مدلولش فوقِ کلّ داللرها
اش و به مواق ِ نوو، نداردچ قرآن، موق  ازیاسححححت ن میکه قرآن، کر نیا نیبنابرچ «مویکَر

صلیفرودهاهش، قلو محمد سم برا هیاهلل عل ی) ستچ ق سلّم( ا دو  نیاثبات ا یوآله و
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هم  یکیقرآن و  یانینوم وح یبرا یمعناف فرودهاه قلو محمد کی سحححت،یمعنا الز، ن
نون  سححتیالز، ن یفرودهاه و فرود آمده قسححم نیا یچ برایقرآن یِخود نومِ وح یبرا

 .و لباغت وعظمت فوق حد معروف است اقتیبر ل لیهر دو دل

و اثباتش  اشیوآله وسحححلّم( از قالبش، هفرارش، نف هیاهلل عل ی)صحححلیقلو محمد اما
ستی  شاهد اعال نیباالتر یکه دارا دا ست و  صمت ا مطلو، خود قرآن  نیا یمسا، ع

 نیخودنما هسحححرند بر ا یِبارز خودکفا لیاسحححتچ که قرآنِ محمد و محمدِ قرآن، دو دل
باالتر مد یوح نیکه قرآن  که فرود آ باالتر هاسححححت  لو  نیاسححححت بر  که ق هاه  فرود

 .وآله وسلّم( است هیاهلل عل ی)صلیمحمد

صفات فعل ست؟یکَرَ، ن ،«مویَّنُهُ لَسُرآنو کَر» حاال، صفات  یاز  ستچ ننانکه  خدا، کر، ا
حق  یذات اسححت، کر، هم که از صححفات فعل نیهم اسححت و ع نیهانه خدا عسححه یذات

ست نر یسبحانه وتعال ستچ  یوهیا سعتِ رحمتِ رحمان یعنیصفات ذات ا  ،یکرَ، و
 اتیعلم، قدرت و ح یبر مبنا دهانیآفرحق نسححححبت به کلّ  یِمیوسححححعتِ رحمتِ رح

 .با ذات وحدت دارند گریکدیوحدتشان با  نیسه در ع نیاست که ا

رابٍ مَکنُونٍ، ال  یف مویَّنُهُ لَسُرآنو کَر » از  ی( هروه79)واقعه،« َّالُ المُطَهَّرُونَ مَسحححح هُیَکِ
اسحححت در  لیاسحححت در داللت، بخ لیف بخنگرندیم لیبخ یشحححرعمداران قرآن را کراب
به ِور  ستیحس انگریب یعنیالداللة اسححححت  یقرآن ظن ندیهویمدلوتچ همان قدر که م

است، برهان  نیللناس است، نور است، مب انویف قرآن که بندیهویم نانیاچ ستیمطمئن ن
حات، داللتِ بر مساصححدِ  نیقرآن در ع نیاسححت، ا تیاسححت، حوت بالغه اسححت و کفا

 انتیعد، داللت( خودش لئامت و خ نیا مییهویابل مندارد، که )ما در مس یانیوح
م بودن مخالفت دارد، نون یصفات نا سند با کر نیاست، جهل است، ظلم استچ و ا

 .تیکَرَ،، وسعتِ رحمت است، و وسعت عنا

در داللت، در مدلوت، در  ف،یقرآن شر نیکل مکلفان که مکلف هسرند به ا یبرا قرآن
اسححتچ اهر قرآن، فهمش در  میکر ت،یهدا یِو درون یدر کلّ ابعادِ برون ،یرهبر ت،یهدا

صومان محمد صار محمد و مع صلوات اهلل علیانح شد اهمی) چ اهر ستین میکر نی( با
را در اخرصححححا   ادیمات ز نیهسححححرند، و ا ادیز رانیکه فس ییدر جا اورندیرا ب یمال

 یب نیچ اسحححتیلئامت اسحححت، کرامت ن نیمحرو، باشحححند؛ ا هیقرار بدهند و بس یهروه
 .است ضیتبع نیظلم است، ا نیاست، ا یانصاف

در  ورًایکه نر «مویقرآنو کر»و  گرید دیتاک« لـحححح» د،یتأک کی« َّنُه»که ذکر شد  هیآ نیا در
است؛  لیاز باب فع «میکر»است، نون  دیکر، است تأک یکه قرآن دارا نیسه بُعد در ا
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است در داللت نسبت  میقرآن کر نیبر مبالغه استچ ا لیدل صفت مشبهه و باز لیو فع
 .است نسبت به کل مکلفان میکر لوتبه کل مکلفان، در مد

 یلفظ ینوشحره اینوشحره؛ نوشحره  یعنیکراب «ف کرابٍ مکنون یف»هم  «میکر»بعد از  و
 یاسححتچ تما،ِ عالم، کرابِ حق تعال یواقع ینوشححره ایاسححت،  یخط ینوشححره ایاسححت، 

شره ست، نو شره ست،یفسط ن یلفظ یا شره لفظ ست،یفسط ن یکرب ینو  ،یو کرب ینو
ست لفظًا و کربًا بر حس شرههیخارج ستِیداتّ )داللت کننده( ا  نِیترچ    اکروِ کُرُو، نو

 .است هینوشرگان همان حسائق خارج

 فیتحر ن،یاِیاز دسربرد ش تیاست که آن واقع یریواقع کیدر «ف کرابٍ مکنون یف»
کرَ، قرآن، وسححححعت  یمنّت، برمبنا نیا ایکنندهان محفوظ اسححححتچ آ لیکنندهان و تبد

 !هست ست؟یالداللتِ قرآن ن تیدعوت، وسعت داللت و قطع

 میقرآنِ کر نیچ اسحححتیاشحححخا  خا  ن ی، مکنون برا«کرابٍ مکنون یف» نیا نیبنابر
 ن،یرب العالم یبه اراده ،ینیتکو یریدر واقع دار،تیواقع یادر نوشره میاست، قرآن کر

( محفوظ اسحححتچ محفوظ اسحححت از 9)حور،« َّنّا نَحنُ نَزُلنا الذِّکرَ وََّنّا لَهُ لَحافِظُونَ»که 
که برخالفِ نصو   یرییمحفوظ است از هرهونه تغ ف،یتصرّف، محفوظ است از تحر

 .بود هیآ نیدر ا بیتوض یمخرصر نیقرآن استچ ا ویقرآن و ترت ویقرآن، ترک

 [اش روشن است؟که داللت نستیبودنش ا میکر دیببخش]

 میلئ سححتین می  مدلوت با داللرش روشححن اسححتچ اهر داللرش روشححن نباشححد کراشهمه
راهنماست؟ همراه  کندیم یاحرمال ای یشک ای ،یظن ییشما را راهنما یاستچ اهر کس

که شححما را به راه راسححت و  یکسحح نکهیا یکرده اسححتچ برا جیکننده اسححتچ شححما را ه
در مسابل لئامت اسححت ف لئامت در بُعدِ  ،کرَ، اسححتچ کرَ نیا کندیم ییراهنما میمسححرس

ست، مادونِ  نیسیداللت، مادونِ  ست؛ منره نیسیا ست، بعدش  یلئامت ا االَ،ّ احرمات ا
بلکه ضاللت استچ  ستیشک است، بعدش ظنّ استچ ظن و شک و احرمات داللت ن

رب  ا،ِی  نیکه آخر یقرآن یِانیمخصححوصححًا وح ،یانیمخصححوصححًا وح ،ینداللتِ عسال
 .ظواهر مسرسرش هم نص است یکه نص باشد، حر نستیاست منظورش ا

 [ه؟ین« مکنون» نی   ا]

کراب محفوظ  نیاز کل دسححربردهاچ ا ،یمحفوظ اسححت از هر دسححربرد یعنی «مکنون»
 نیا یکراب مکنون اسححححت و به قدرت ربان نیا دیفرمایخدا که م ایآ نیاسححححت بنابر ا

 یقدرت ایدسححربرد به قرآن بزند؟ آ تواندیم یکراب از کل دسححربردها محفوظ اسححت، ک
چ ولکن زندیهسحححت، دسحححربرد م یانفوق قدرت رب یفوق قدرت خدا هسحححت؟ اهر قدرت
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 نیبه ا یهسححرند، قدرت ربان لیاند و ذلاند، خاضحح ها تحت الشححعاعنون تما، قدرت
وآله وسححححلّم(  هیاهلل عل ی)صححححلیرا بر قلو محمد نیهرفت که همان ِور که ا تعلق

 .کندیکراب را در کل مراحل حفظ م نیفرسراده است؛ ا

 

 یکنندهان، کوشححححش و کاوش جدّ فیدهندهان و تحر لیدهندهان، تحو رییقدر تغ هر
انحراف ممکن  ی(چ بله  در معاناورندیب رونیب یآن را از حفاظت ربان توانندیکنند )نم
الفاظ، در  نیمراد دارد، در ا یکه معصحححومانه داللت بر معان یدر الفاظ کنیاسحححت، ول

 .ندارند فیهرهز قدرت تحر هاطهدر اعرابات، در نس یحر بات،یترک

 [ست؟ین دهی وش یبه معنا« مکنون»اصالً مگر ]

 ای فیعنی دهی وشحححح یحفظ اسححححتچ محفوظ به معنا یبه معنا« کنن» شححححهیر محفوظ،
قابل تصرف استچ مکنون  ریغ یدهی وش ایکه قابل تصرف و دسربرد است،  یادهی وش

باشد  یحفظش جور کنیمحفوظ باشد ول یزیاخصّ از محفوظ استچ ممکن است ن
 یعنیاسححتچ  «نیک یف» یعنی« مکنون» کنیکه ممکن اسححت در او تصححرف بشححود، ول

 .قابل تصرف است ریقابل دسربرد و غ ریمحفوظ است و غ

هُیال »از حاضححححرانف خود قرآن هفره اسححححت که  یکی] فسط  یعنی« الّا المطهَّرون مسحححح 
 [... بفهمند توانندیمطهرون م

هُیَال »اسححت(، نون  لیاسححت )مدرک تحو دیرسحح بحث را قبالً  نی، ا«َّالُ المُطَهَّرُون مَسحح 
 .میکنیاالن هم بحث م میعرض کرد

نسبت به قرآن  یچ م ّ سلبیم ّ سلب کیاست و  یوابیم ّ ا کیدو نوع استف  مَ ّ
ها و زمان یبه ِور مطلق در همه« کراب»کردن اسححت، نون  فیو تحر ردادنییکه تغ

 یِقدرتِ م ّ سححلب یو واسحح  الدعوا اسححت، کسحح «میکر»و « مکنون»ها مکان یدر همه

 .است یوابیم ّ ا نیاف  «مسهیال »قرآن را نداردچ 

نسبت به قرآن بکند، که سلو کند قرآن را، بعضًا، کالً،  تواندینم یهم کس یسلب م ِّ
هیال»اسححتف  یوابیم ّ ا هیآ نیم ّ در ا کنیداللرًا، لفظًا، معنًا ول « اال المطهرون مسحح 
 دنیاسححت؛ م ّ و رسحح یربان یِانوارِ وح نیِاهرها اسححت، منوَّرتر نینون قرآن ِاهرتر

ِهارتچ نون قرآن معدن نور است و معدنِ ِهارت  لهیبه وس رمگ ستیبه آن ممکن ن
ست و از همه وح ست از همه انوار، انور ا ست  یهایا ست و مطهرتر ا  اک،  اک تر ا

 .« َّالُ المُطَهَّرُون مَس هُیَال »است  یقرآن با  اک یوابیا شیهرا نیبنابر
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ها م  نیهفرنچ ابا  دن،یبا شن د،یاست با جسم، با د یم ّ جسمان ایم ّ  نیا یمنره
 دیچ اهر دستیمگر انسان مطهَّر بشودچ اهر لفظ مطهَّر نباشد م ِّ به معنا ن ستیممکن ن

سان خال شد، نظرِ ان سان  اک نبا شبائو تحم یو نشم ان شد، خال یلیاز   شیاز   ینبا
شد، م ّ نم یهافرض شیغلط و   یهافرض در  یکندچ حسائق قرآن را حر یمطلق نبا

شر و در یسطب عاد مگر مطهَّر  ابندیکنند و ب افتیم  کنند، در توانندینم یسطب ق
که با  یچ امّا کسححینه باِن یباشححند، نه لغرًا، لفظًا، فصححاحرًا، بالغرًا ادبًا، نه ظاهر

عرفان معوج با قرآن  معوج،لغت مُعوَج، فکر معوَج، مسدمه معوج، فلسححححفه موج، منطق 
 .م ِّ با حسائق قرآن ندارد نیبرخورد کند ا

به قرآنچ بدن را با الفاظ قرآن، بدن را با خط قرآن  دنیف مثالً دسححححت مالیظاهر م ّ
هُیَال »م  کردن  س  نباشند و هم  ثیمطهَّرف هم نو  نباشند و هم خب« َّالُ المُطَهَّرُونَ مَ

شخصِ محدِث مطهر ن شدچ نون  ص ست،یمُحدِث نبا ضو و ب یکه ب یشخ سل یو  غ
ست مطهر ن ست مطهر ن  که مرنو یشخص ست،یا سه بُعد با نیبنابرا ست،یا  دیهر 

جسححم را به جسححم قرآن زدن، به خط قرآن  ایدسححت زدن و  سححتین زیسححلو بشححودچ جا
 .مطهَّر باشد از نظر حَدَث، نَوَ ، خَبَث نکهیزدن مگر ا

ها م ّ نیا ،ییایم  هو ،یینای(، م  بییهوش کردن به قرآن )م  شحححنوا نیهمچن و
که نشم  اک باشد، نشمِ  شودیم دهیاست و به معارف قرآن رس یوابیا یدر صورت

شم  اک م قرآن را آن هونه که قرآن داللت داردچ  ندیبی اک، هوش  اک، زبان  اکچ ن

 .نشم  اک هوش  اک، زبان  اک خواهد؛یآن هونه که قرآن م شنودیهوش  اک م

ندارندچ اهر  یدرسححححر افتیخواندن در نیبا ا یولاسححححت کفار قرآن را بخوانند  ممکن
و  خوانندیکه قرآن م یکسححان نیبنابرا شححوندیداشححره باشححند مممن م یدرسححر افتیدر
نشححم  نهایا یاز نظر کرب ،یاز نظر صححوت ،یاز نظر لفظ هانیندارند ا یدرسححر افتیدر

 .ستیشان، هوششان، زبانشان  اک ن

به ظاهر قرآن، باِن قرآن، اشححححاراتش،  یم ّ معنو ،یف م ّ معنویدر عوامل معنو و
از ابعادش ِهارت مخصححححو  خودش  یلطائفش تا نه رسححححد به حسائسش، هر بُعد

 یایعل یدرجه« المطهرون»هسححححرندف  یدرجات یمطهران دارا نیف ایچ منرهخواهدیم
وآله  هیاهلل عل ی)صححححلیمطهَّرونِ محمد و محمد ش،یهافوق عصححححمت یمعصححححومانه

را  یعسل ،یفکر ،یباِن ،یظاهر یها، تما، ِهارت«المطهرون» نیاسححتچ بنابروسححلّم( 
مراتو ِهارت در بُعدِ عصححمت  یاسححتچ اعال یدرجات و مراتب یشححامل اسححت و دارا

و معارف قرآن  قیوآله وسلّم( است که م ّ به کل حسا هیاهلل عل ی)صلیمحمد یایعل

 .دارند
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وَمَن  یلِرُنذِرَ أُ،َّ السُرَ ًایقُرآنًا عَرَب کَیَّلَ نایأوحَوَکَذَلِکَ »ف یسححححوره شححححور 17 هیآ زین و
شنچ عرب یعنی یقرآنِ عرب«چ حَولَها صالً لغت عرب یعنی یقرآن رو ضبچ ا  یهم عرب یوا

ضب ست نون وا ضح یلغات، لغت عرب نِیترا ستچ نگونه وا ست که در داللرش  یا ا
َّنّا » گرید یهیر آکه داسححت؟ ننان یاسححت؟ احرمال یشححک اسححت؟ یهنگ اسححت؟ ظنّ
 یحکم قرآن فسط برا یعنینه؟  یعنی ی(، حکم عرب37م،ی)ابراه «ًایأنزَلناهُ حُکمًا عَرَب

نه در معنا ف «هیف دَیحکمًا واضححححًا ال تعس» یعنی «ًایحکمًا عرب»چ ریها اسحححت؟ نخعرب
چ داتّ و مدلولش روشن است، روشن است یو ابها، است و نه در داللت لفظ ریهِره، ه
نون  خواهدینم یو روشنگر سره،یشا یهاعلم سره،یشا یهاها، عسلفطرت یبر مبنا

 توانیفطرتِ روشن و علمِ روشن م یخودش روشن استچ فسط با عسل روشن بر مبنا
 .کرد افتیقرآن را در یهایروشن

کل مورمعاتچ  یعنیبالال، است؛  یکه جم  محلّ یالسر« وَمَن حَولَها یأُ،َّ السُرَ لِرُنذِرَ»
و آسححمان از جن و ان  باشححند، مشححموت  نیزم نیکه کلّ مکلف نیکل مورمعاتِ مکلف

مکّه مکرمه اسحححتچ مکّه مکرمه، محور  «یا، السر»آن کواسحححت؟ « اُ،ّ»اسحححتچ  «یالسر»
ست د یفیتکل سمان هانیو زم نیزم رکلّ مکلفان ا سمان و آ که  یها و در کُراتو در آ

 .در آنها وجود دارد یانسان ریغ ایو  یانسان یمکلفان

چ انذار به یثان یمرحله ریاسححت و تبشحح یاول یانذارچ انذار مرحله یبرا«ف لِرُنذِر» خوب،
ستچ نه ا ست؟یقرآن با ن شد که  یانیب غمبری  کهنیبا خودِ قرآن ا شره با فوق قرآن دا

 .!!کند یخودش قطع انیقرآن را با ب یظنّ اتِیآ

 شرریب میاهر بخواه میکنیعبور م می(، ما دار7)شورا، «هیف وَیالوَم ِ ال رَ و،َیَوَتُنذِرَ  »
صححححد و  هیچ از جمله آردیهیم ادتریو وقت ز میقبالً بحث کرد م،ی( دقت کناتی)در آ

سوره ِسهِ وَ مَن عَم»انعا،  ینهار  َصرَ فَلِنَف صائِرُ مِن رَبِّکُم فَمَن أب  هایعَلَفَ یقَد جاءَکُم بَ
شان  یهاو با نشم کنندینشم باز م یهروهف «ظٍیبِحَف کُمیعَلَ وَما أنا باز به نف  خود

 یقرآن ظن ندیهویکه م یچ کسححححانکنندیخود را کور م یدارندچ و هروه یقرآن افتیدر
 یدالالت روشححن قرآن یاندچ اهر نشححمِ عسل را بر مبناالداللة اسححت؛ خود را کور کرده

صائر من ربکمقد جاءکم »شود یباز کنند، م ست و هم « ف ب َصر ا صائر هم )جم ( بَ ب

 .مورد نظرِ بَصَر است رتیو بص ندیبیرا م رتیبص دبانِیاستچ بَصَر، د رتی)جم ( بص

رها، با بصحح    و  یو فطر یعسالن یهارتیبا بصحح ،یظاهر یبا بصححرها ها،رتیبا بَصححَ
از قرآن، کماتِ  شححودیم یفصححاحت و بالغت قرآن ،یلغت قرآن یهارتیبا بصحح ،یعلم

َصرَ فَلِنَفِسه»اسرفاده را کرد  ، «کُم» ایهسرند؟ آ ینه کسان هیدر آ« کُم»حاال، «چ فَمَن أب
السححال،(  هیفسط ائمه)عل« کُم»وآله وسححلّم( اسححت؟  هیعلاهلل  یفسط رسححوت خدا)صححل
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اسححت،  هارتیبصحح نیکل مکلف یقرآن برا نیاسححتچ ا نیکلِّ مکلف« کُم»چ ریهسححرند؟ خ
ستف د هادهاهید مراحل  نیتر یدر عال یمیرح یهادهاهید ،یفوقان یانیوح یدهاهایا

ستچ  ِسه»ا َصرَ فَلِنَف  یهادیمعصومانه، با د یهادبانیکه َّبصار کند با د یکس« فَمَن أب
هِ، ومَن عَم»بصححائر  نیبنگرد به ا بیصححح «  حوزاتنا یفعل» کهنیکما اچ «هایفَعَلَ یفَلِنَفسححِ

 .شده است

 نیبنابر  «هایفعل»دانند  ینم یو قرآن را قطع کنند،یم یکه در باب قرآن کوردل یکسان
به خدا  م،یدر قرآن بکن یترسححححرهیتدبر شححححا م،یبکن شححححرریما هر نه در قرآن تفکرِ ب

 قِیو عم بیدر تفکراتِ صح میکن یشرویچ هر قدر  میشویو از حوزه دورتر م ترکینزد
به خدا  ،یقرآن یِاسححرفسححار رِیتفسحح یدر راسححرا ،یآنقر یهاداللت یدر راسححرا ،یقرآن
داللتِ قرآن، در  تِیچ و هر قدر در ظنّمیشححححویدورتر م هیعلم یهاو از حوزه ترکینزد
 یکه مبنا ییهاضحححرورت یها، اِباقات و حرمرعارضحححه، اجماعات، شحححهرت اتیروا
به  میدواریچ اممیشحححویو از خدا دورتر م ترکیها نزدبه حوزه م،یندارد توجه کن یقرآن

 .شوندچ َّن شاء اهلل کیها به قرآن نزدحوزه ای میها دور بشوو از حوزه کیخدا نزد

هِ ومَن عَم » رَ فَلِنَفسححححِ  کُمیوَما أنا عَلَ هایفَعَلَ یقَد جاءَکُم بَصححححائِرُ مِن رَبِّکُم فَمَن أبصححححَ
 یو از رو اریکه با اخر ینسبت به کسان ،ینیاز نظر تکو ستین ظِیحف غمبری ف «ظٍیبِحَف
ا یبا قرآن برخورد ندارند،  ای ،یو با کوردل بندندیرا م رتهایها و بصححححنشححححم ،ینادان

 «ظٍیبِحَف کُمیوَما أنا عَلَ»برخوردِ تنگ دارندف 

ِشفاءٌ لِما ف های أ ای»ف  ون ی یسوره 57 هیآ بعد  یالنّاسُ قَد جاءَتکُم مَوعِظَةٌ مِن رَبِّکُم وَ
ُدُو ُدًالصحححح َةٌ لِلمُممِن یرِ وَه نه کسححححانف «نَیوَرَحم ند؟ فسط محمد و  یناس  هسححححر

 هایا ای» هیوآله وسححلّم( هسححرند؟ اهر مراد رسححوت بود لفظ آ هیاهلل عل ی)صححلنیمحمد
« المعصححومون هایا ای»بود  نیو معصححوم نییاهر رسححوت و رسححول ایچ بودیم« الرسححوت

 .هسرند نیکل مکلف« ناس»بودچ « المصطفَون هایا ای» بود،یم

ست نه موعظه یاهر قرآن ظن« قَد جاءَتکُم مَوعِظَةٌ » ست؟ اهر موعظه خ یاا هم  یلیا
قَد »باشححندچ  یروند، تا نه رسححد که ظن یبارش نم ریباشححد باز مردمان نندان ز یقطع

است  نیا یانه وتعالحق سبح تیمیو رح تیربوب یمسرضا« جاءَتکُم مَوعِظَةٌ مِن رَبِّکُم
ندها، ب انگریب ها،ظوع انگریموعظه ب نیکه ا به ِرراه انگری  به ِر قیها   قیاعال و 
 .باشند نیَأب قیو به ِر یاول
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ِشفاءٌ لِما ف » ظنّ شفاء است؟ ظن خودش مرض است، ظن و شک و  ایآ« الُصدُورِ یوَ
شححفاء اسححت  ،یانیوح یِچ در علمِ قطعسححتیانیوح نِیسیاحرمات مرض اسححت، شححفاء در 

 .«نیورحمه للمومن یوهد»

 یلِرُخرِجَ النّاسَ مِن الظُلُماتِ َّلَ کَیکِرابو أنزَلناهُ َّلَ»ف میابراه یسحححوره 1 یهیآ نیهمچن
من الحق  یغنیَّنَّ الظنَّ ال»ها که ها وظنها، شححححکاز ظلماتِ احرمات، جهل« النُور
انحرافات، شکوک و ظنون  ها،یکیتار ها،ینیکم ب ها،یاز کل ظلمات، از کوتاه «ئایش
جم  اسحححتف شحححک ظلمت اسحححت، احرمات ظلمت « ظلمات»خارج کردنچ « النور یال»

نور واحد  کنیاسحححت، ظنّ ظلمت اسحححت، و نور واحد اسحححتچ ظلمات نند تا اسحححت ول

 .است

راطِ العَز یرَبِّهِم َّلَ بِإذنِ» به « لرخرج کیکِرابو أنزَلناه َّل» ؟یک« لرخرجف »«دیالحَم زِیصححِ
  ریوآله وسحححلّم(؟ نخ هیاهلل عل یخودت به عنوان محمد بودن)صحححل« لرخرج» ایآ ؟ین
که  ینور افکن نینورافکن )قرآن(، ا یلهیکراب، به وسحححح نیا یلهیبه وسحححح« لِرُخرِج»

ها، انحرافات، اسححححت، مرد، را از کلّ ظلمت ینور افکنِ وح نیترنو روشحححح نیتریعال
قرآن را  غمبریاسححححت که خود   نینه ا« لرخرج» نیبنابر ؛یبه نور دعوت کن هایکیتار

 .للناس نباشد انینکند قرآن ب انیب امبریکه اهر   کند،یم انیب

 رِیهذا بالغ للناس نه بالءٌ للناس، نون غ«ف هَذا بَالغٌ لِلنّاسِ»ف میابراه یسحححوره 52 هیآ
 علَمُوایبِهِ وَ ل نذَرُوایول»کلِّ ناس  یبرا« نّاسِهَذا بَالغٌ لِل»علم بالء اسححححت  رِیو غ نیسی

 .«أُولُوا األلبابِ ذُکُرَیأنُما هُوَ َّلَهو واحِدو وَ ل

 

 [نه؟ یعنیبالغ ]

حق است؟  یظنّ رسا است؟ ظن، شک، احرمات رساننده ایرسا استچ آ نیرسا، ا یعنی
ساننده ستچ  نیسی ست؟ین نیحق به اهل حق و به مکلف یر  ،یخلل چیه یعنی نیسیا

 .ظاهر باشد در او وجود ندارد ایکه خالف نص  یاحرمال چیه

لَهُ  وعَلیَعَبدِهِ الکِرابَ وَلَم  یأنزَتَ عَلَ یالحَمدُ لِلُهِ الُذف »1 یهیکهف آ یسوره نیهمچن
عوج  نیسیاست، مادون  میاست که صراط مسرس نیسی ست؟یعِوَج ن نیسی ریغ ایآ« عِوَجًا

 .است نه احرمات، نه شک، نه ظن

چ سحححه داری ا یهم به معنا مت،یق یقائم اسحححت، هم به معنا یهم به معنا میّق ،«مًایق»
ظن قائم و  ایظن بهادار اسححححت؟ قائم اسححححت آ ایاسححححتچ هم بهادار اسححححت، آ یبُعد
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رَیُمِن لَدُنهُ و دًایبَأسححححًا شححححَد نذِرَیل مًایِّقَ» ابرجاسححححت؟   عمَلُونَیَ نَیالُذ نَیالمُممِن بَشححححِّ
 (2)کهف،« لَهُم أجرًا حَسَنًا نَّالصّالِحاتِ أ

 [بهادار و قائم؟ ه؟ین دیسو، فرمود یمعنا]

ظنّ بهادار اسحححت؟ احرمات و شحححک بهادار اسحححت؟ قائم  ایآ دار؛یقائم، بهادار و  ا بله،
 اسرسامت است؟ یاست؟ دارا میاست؟ مس

مِن کِرابِ رَبِّکَ ال مُبَدِّتَ  کَیَّلَ یاتلُ ما أُوحو»کهف  یسححوره 27 فهیشححر هیآ نیهمچن

 .میبحث کرد روزیکه د« لِکَلِماتِهِ وَلَن تَوِدَ مِن دُونِهِ مُلرَحَدًا 

اقو، مطلق استچ « أقوَ،ُ یه یلِلُر یهدیََّنَّ هَذا السُرآنَ »اسراء  یسوره 9 هیآ نیهمچن و
ست، از ق متیاقو، از ق سه بُعد در  ا،یا ست، هر  ست بنابرا« اقو،»ا قرآن  نیا نیجم  ا

با یراه ؟ین یللر ،«یللر» یهدی با ها،دیکه   ،یدرون ،یفطر ،یعلم ،یعسالن دها،ین
ها راه نیحق، ا یبه سححو یهاکل راه ،«یلطّرق الر»حق،  یبه سححو یهاهکلِّ را ،یرونیب
اسححت،  دارترمتیجاتر اسححت، ق ابر هایاز کل وح یعنی؛ اقو،ِ مطلق اسححتچ «اقو، یه»

 نیاسححت، بنابرا یاسححت؟  اهر اقو،ِ مطلق ظن یاقو،ِ مطلق، ظن نیهم ایتر اسححتچ آقائم
 ست؟ین یقطع

فرقان  «رًاینَذ نَیلِلعالَم کُونَیعَبدِهِ ل ینَزُتَ الفُرقانَ عَلَ یتَبارَکَ الُذف »1 یهیفرقان آ سوره
 یرکرابهایسا ل،یتورات کراب استچ تورات، انو ست،یفسط قرآن است، تورات فرقان ن

مَحَک  یعنیحق و باِل اسححت  نیچ فرقان فارِق )جدا کننده( بسححرندیفرقان ن یآسححمان
سرس ست، داللت م ست، نور ا ست بنابر میا شد فرقان ن یقرآن اهر ظنّ نیا نیا چ ستیبا

کل  ناتیب رُسُل است فوق کل ناتیّکه فوق کل ب یریداللت قرآن، آن قطع تِی   قطع
کراب هسححرند و  یانیکرو وح ریفرقان اسححت و لکن سححا نیا نیموجودات اسححت بنابرا

 .سرندیفرقان ن

 ه؟یباِل ن ه؟یکه مشححححخص کنند حق ن انداخرندیحق و باِل جدا نم نیب یعنی]
 [؟یقبل یهاکراب

ستچ  حق ست، و  یحق و باِل تعبد یکیو باِل دو جور ا  یلیحق و باِل دل یکیا
 یوح ریو غ یوح تیحسّان نیب کنیول هذارندیفرق م یحق و باِل تعبّد نیاسححححتچ ب

داشححححرند و معوزه نداشححححرند،  یاهر فسط کراب آسححححمان اءیکه انب دینهچ مثالً فرض کن
بود؟  یبودنِ موس غمبری  یِربّان یوزهخود مع یتورات به خود ایبود؟ آ یکرابشان کاف

 .رینخ
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حق و  نیها بود که فرقان بحسائق در آن انیب یمعوزه بود ول میبگو میخواه ینم]
 [باشند باِل

فرقان اسحححت  -1چ قرآن فرقان مطلق اسحححت در نند بُعدف سحححتیفرقان مطلق ن یول بله،
حق را از باِلچ حق را  کندیجدا م -2اسحححت   یربان یکه معوزه کندیم تیتثب یعنی

 نیها( تببود و مخلوط شححححده )با باِل یقبل یکه در کرو آسححححمان یسیاز باِل، حسا
 .هذاردیمطلق است از باِل کنار م هکه در مثلث زمان به قوّ یسیچ حساکندیم

که هم معوزه اسححححت، هم کراب  یو در بُعد فرع یفرقانِ مطلق در بُعد اصححححل نیبنابرا
ست؛ ول ست قرآن ا سالت ا ست هم ر ست، هم حُکم ا سمان کنیا بدون  گرید یکرو آ

کراب رسحححالت  نیثابت شحححود که ا دیکند؛ اوت با یرا ثابت نم یزات مطلبمعو دنید
و  هادیتورات آنچه از با عبدًاآن وقت ت یاسححت بعد از ثابت شححدنِ رسححالتِ وح یوح
 کرد؟یمعوزه نداشت تورات نکار م یاهر موس کنیقابل قبوت است؛ ول دیبگو دهاینبا

اش ثابت کرد که با معوزه یسحححیع کرد؟ینکار م لیمعوزه نداشحححت، انو یسحححیاهر ع
اش ثابت کرد که حرفش درست استچ اهر ثابت با معوزه یحرفش درست استچ موس

خود درست  یبه خود لیاست، درست بودن تورات و انو بیصح ننشود که حرفشا
ست در مسابل وح یشد که وح تینبودچ بله، بعد که تثب تعبد کردچ تعبدف آنچه  دیبا یا

 .دیهویدرست م یست نون موسدر تورات است درست ا

اهلل  ی)صححححلنیچ خاتم النبسححححتین ِورنیا نییدر رابطه با خاتم النب انیجر نیا کنیول
بودن قرآنش، خودِ قرآن  یانیقاِ  برنبوتش و رسححالرش و وح لیوآله وسححلّم( دل هیعل

است فسط خود  امدهیدر قرآن به نا، فرقان ن یکراب چیاستچ    قرآن فرقان است و ه

 .ن آمده استقرآ

 [ ؟دیایو بالغ ب انیب نیهم به بهرر یلفظ عبران ست؟ین میمگر خداوند کر]

 .ستیمعوزه ن یول

شما م] صاحت و بالغت  ینم ست؛یمعوزه ن دییفرماینرا؟  شود همان کرو هم در ف
 [در اوج باشند؟ نرا نشود؟

است که معوزه  یدر فصاحت و بالغت در اوج ایآ ؟یدر نه اوج کنیچ ولستین یشک
معوزه  یقبل یچ نخواسححره خدا کرابهاسححتیمعوزه ن یدر اوج هسححت ول ر،یاسححت؟ نخ

 .مینند که قبالً عرض کرد یجهات ید براشبا

 [«وَهارُونَ الفُرقان یمُوسَ نایوَ لَسَد آتَ»ف  دیهویم اءیانب یسوره 48 هیآ]
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 ست؟یفرقان ن هیآ در

 [«وذِکرًا اءًیوض» دیهویو در ادامه م گریفرقان تورات است د]

و  یبه موسحححح نیرب العالم راءیدر اعطاء و ا کهنیا یبرا سححححتی  تورات فرقان نرینخ
ل الاِرابَ والفُر»کراب با فرقان جداسحححتچ مثل  یسحححیهارون و ع «  قانوََِّذ آتَینا موسحححَ

قرآن  کنیول میکنیم یمربوِش جداست بعد بررس اتی( کراب با فرقان در آ53)بسره،

 .کراب است هم فرقان استهم 

 [.اندازدیم ییحق و باِل جدا نیآخر نه شد؟ تورات باالخره ب]

 .ستیمعوزه هست؟ ن یول

 [.ستیمعوزه ن یفرقان اصال به معنا یول]

 نیچ مهمرریاست و فعلِ ربان یفعل بشر )و فعل رب( است، فعلِ خلس نِیفارقِ ب فرقان
کردن فعل رب از فعل  زیفعل رب، از فعل خلق اسححححتچ )مرما نیفرق، فارق بودن ب

نه؟ بلهچ  ایاست  یانیکه فعل رب است و وح نیاست بر ا لیقرآن خودش دل ایخلق(چ آ
درسححت هفره،  یموسحح کهنیا تِیبعد از تثب راتچ توسححتین ِورنیا لیتورات و انو یول
حق و  نیفارقِ ب ت،یتثب نیدرسحححت هفره، بعد از ا یسحححیکه ع نیا تِیبعد از تثب لیانو

فارق بودن ب باِل در کرو انب نیباِل اسححححتچ      یِفارقِ اصححححل ،یقبل اءیحق و 
اما  ندهسر یفارق تعبّد لیاستچ )   تورات و انو یتعبد یِفارقِ فرع ستین یامعوزه

 .فارق است گریفسط( فرقان مطلق قرآن است که هم در بُعد اوت و هم در ابعاد د

تا تو انذار  میتو نازت کرد یکه قرآن را به سو دیهویم اتیآ نیکثر اکه هست ا یبحث]
 [.یتا تو خارج کن یکن

 .با قرآن ؟ین با

 [.یتوانند انذار بشوند اهر تو نباش یخود مرد، نم یبا قرآن  منره]

با   ی)فوح گر،یهم نبود د ینبود وح غمبریاهر   ر،یخ نه  دیآیم امبریو قرآن همراه 
  )فقرآن حکم آن نور افکن را دارد که یتا روشن کن میبدون او(، ما نورافکن به تو داد

نور  نیکه ا سححتین ِورنیقرار هرفره و عالم را روشححن کرده و ا غمبریابردا در دسححت  

 .نباشد ( فکننورا امبریافکن بدون  


