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منابع احکام شرعی از دیدگاه علمای شیعه وسنی

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

امروز مقدمهای برای دو بحثِ قرآنی که در پی داریم و برای کل بحث های عق یدتی،
علمی ،اخالقی ،عملی ،فردی و اجتماعی ،عرض میکنیم.
چنان که اعالم شدد دو بحث داریم :روز شدنهه و یکشدنهه عرفان از نظر قرآن اسد و
دوشدددنهه تا چشارشدددنهه فقه قرآنی مهحث قضددداوول ولی قهل از این دو بحث ،امروز
مقدمهای عرض میکنیم که گر چه قهالً اشدداراتی به این مطلب شددد اس د اما به ر
اصلی ،اساسی ،ریشهای ،پایههای این بحث را حض ر مقدستان عرض میکنیم.

س د ا  :آیا ادلهی تشددریعی و ادلهی شددرعی در میان فقیشان مسددلمان ،اعم از ش دیعه و
سنی چند عدد اس ؟ اص الً ما در آغاز ،مثلثی را ترسیم میکنیم برای ادلهی تشریعیه
و شرعیه و یا غیر از اینها:
1د یا دلیلِ تشریع اس .
2د یا دلیلِ شرعی اس .
3د یا نه دلیلِ تشریع اس و نه دلیلِ شرعی اس .
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این ادلّهای که معروف اسدد بین فقیشان شددیعه و سددنی هر سدده جش را در بر دارد،
بع ضی از این ادله ،ادلهی ت شریعیه ا س  ،و بع ضی ادلهی شرعیه ا س  ،و بع ضی نه
تشریعیه اس و نه شرعیه.
حسددبِ عقید فقیشان شددیعه و سددنی :کتاب ،سددن  ،عقل ،اجماع،
امّا مجم عِ ادله بر َ
محو دل و اجماع منق ت ،شددشرو ،س دیر ،
ج
ا هاق (اجماع هم دو قسددم اس د  :اجماع
قیاس ،استحسان ،استوالح.
این سهتای اخیر از این یازد م رد ،مخو ص به برادران سنی اس ل گرچه بعضی از
ش دیعیان هم اخیرًا مجلس اسددتوددالح درس د کرد اندل بنابرین ادله ،بین تشددریعه و یا
شددرعیه و یا نه تشددریعی و نه شددرعی همین د  ،یازد تاس د ل باز تکرار میکنم :کتاب،
سددددن  ،عقل ،ا هاق ،اجماع محوددددل ،اجما منق  ،شددددشرو ،خهر واحد ،ق یاس،
ا ستح سان ،ا ست والحل در این یازد م رد به دلیل آیاتی قرآنی و راوایاتی مت اتر و با
دلیلِ عقلِ مطلقِ وحیاتی ،دلیل تشددریعی اسددالمیِ ما فقط یک دلیل اس د  ،فقط قرآن
اس ؛ مشرِّع خداس آن هم در قرآن و پیغمهر مشرِّع نیس و ناقلِ وحی شریع اس
بر سه مهنایِ قرآن که عرض میکنیم.
حاال ،در اینکه قرآن دلیل م شرّع ا س  ،مع و م ا س  ،غیر محرَّف (غیر تحریف شد ت
اس  ،واضح الهیان اس  ،تهیان اس  ،بیان اس  ،ن ر اس  ،برهان اس  ،مسلمانهای
حسابی شکی ندارندل در بحثهای گذشته در م رد قرآن برمهنای قرآن ،مفوالً بحث
ل
کردیمل که قرآن از جشاتی چند خ د را معرفی کرد که افوددددح ،ابلب ،أبیَن ،أکملِ ک ّ
وحیهای آسمانی و نظراو غیر آسمانی اس .
در جمع ،بین کلِّ فقیشان شیعی و سنی و کل مسلمانان چه شیعه و سنی ،قدرِ مسلمِ
دلیلِ مشرِّعِ اسالمی که متجفقٌ علیه اس قرآن میباشد؛ امّا سن هم ،عقل هم ،اجماع
هم ،ا هاق هم ،شدددشرو هم ،سدددیر هم ،خهر واحد هم ،قیاس هم ،اسدددتحسدددان هم،
استوالح هم ،اینشا هرگز دلیل ندارند ،بلکه دلیل بر ضد اینهاس .

از نظر دالل قرآنی بر انحوددددارِ دل یلِ مشددددرِّع بر قرآن ،آ یاتی چند و روا یاتی مت اتر
داریم؛ و بر عکس :بر عدمِ مشرِّع ب دن یا شرعی ب دنِ دلیلهای دیگر چه ا هاق باشد،
چه اجماع مح وج ل با شد چه اجماع منق با شد ،چه سیر با شد ،چه ششرو با شد،

2

چه خهر واحد با شد ،تا چه ر سد به قیاس و ا ستح سان و ا ست والح ،نه تنشا دلیلی بر
اثهاو اینها نیس بلکه ادله بر رفع اینشا قا ع و ثاب اس .

(ویرا ستار :الهته ا ستاد در جای دیگر ته ور ی این قاعد را ذکر کرد اند که اجماع و
ششرو و هر روایتی که خالف قرآن نهاشد ،در ص رتی که معارضی نداشته باشد و از
ریق علمای امامیه به ما رسدددید باشدددد ،هق آیه « قل فلله الحجّة الهالغة » مقه
اسدد زیرا اگر شددارع مقدس با آن مخالف ب د حتما حجّتی رسددا بر ضدددّ آن برای ما
ارسا میداش و در تعارض دو روای نیز مرجحاو منق در مقه له عمربن حنظله
مقه اسدد ل و در مهاحث فقشی بیان داشددتهاند که «عامّ الهل ی» ب دن یک حکم نیز
م جب میگردد که جز مسدددتند «عامّ الحجّة» (منظ ر مسدددتند ق ی اسددد نه مثل خهر
واحدت را قه

نکنیم).

بنابراین ما چند مهحث داریم :یک این که دلیل مشرِّعِ شرعی در انحوار قرآن اس .

س ا  :آیا سن دلیل مشرّع نی س  ،دلیل شرعی نی س ؟ آیا عقل که در آیاتی در قرآن
شدددریف در جای جایش ،خدا ما را مأم ر به تعقل و شدددع ر و تفکر و تدبر کرد اسددد
دلیل نیسدددد ؟ و آیا و آیا و آیا؟ عرض میکنیم ما یک دلیل مشددددرِّع داریم ،یک دلیل
شرعی داریم و یک دلیلِ علیلِ نه مشرِّع و نه شرعی.

[سن اگر شرعی باشد که مشرِّع نیس ]

صهر کنید! قرآن دلیلِ مشرَّع اس و دلیل شرعی اس ل دلیل واحدِ مشرَّع اس و دلیل
شرعیِ درجه او ا س ؛ و سن هم چ ن ناقل از قرآن ا س دلیلِ شرعی ا س و نه
مشرِّعل یعنی اگر قطعًا از رس اهلل (صلی اهلل علیه وآله وسلّمت حکمی به ما رسید که
این حکم نه م افقِ قرآن اسدددد و نه مخالفِ قرآن و این حکم بر خالفِ عقل مطلق،
علم مطلق ،حس مطلق نیسدد و م افقِ نصِّ قرآن و مخالفِ نصِّ قرآن نیز نیسدد این
دلیل هسدد ولی دلیل شددرعیسدد و مشددرِّع نیسدد  ،پیغمهر مشددرِّع نیسدد «إن أنا الّا
رس ».
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س ر ی جنّ «عَالِمُ الغَیبِ فَال یُظشِرُ عَلَی غَیهِهِ أحَدًا (26ت إأل مَن ارتَضَی مِن رَسُ ٍ فَإنجهُ
َصددددًا (27ت لِیَعلَمَ أن قَد أبلَغ ا ر َِسددداالوِ رَبِّشِم» از
یَسدددلکُ مِن بَینِ یَدَیهِ وَمِن خَلفِهِ ر َ
جمله ادله بر این مطلب ،بر خالفِ نظراو و روایاتی ،همین آیه اس .
«عالم الغیب» خدا عالم کل غی ب اسدددد بال اسددددتثنا ل «فال یظشر علی غیهه احدا»
غیهش را به احدی ا الع نمیدهد ،این اسدددتغراقِ سدددلب اسددد ل «اال من ارتضدددی من
رسد » بر غیهش ر ُُسدلِ وحیانی را آگا میکند؛ ر ُُسدلِ وحیانی رسد لند ،رب نیسددتند،
ربِّ رس (یعنی ربّی که خ دش رس باشدت نیستند ،مُمَحَّضًا رس لند «مَا یَنطِقُ عَن
الشَ َی (3ت إن هُ َ إأل وَحیٌ یُ حَی» (نجم4،ت این وحیِ درونی نیسدددد  ،وحیِ برونیِ
ربانی اسدددد و این وحیِ برونیِ ربانی هم در چند مرحله ،در انحوددددار وحیِ قرآنی
اس :
مرحله نخس لیلهی معراج اس ل در شب معراج که «فأوحی الی عهد ما اوحی» قرآن
به بود رو فشددرد و مختوددر و کلّیِ بر قلبِ نازنینِ رسد ناز شددد و هم نین در
شبِ قدر «إنجا أنزَلنَا ُ فِی لَیلَةِ القَدرِ»ل در این دو شب قرآن به ص رو مجم عی ،محکم،
فشرد  ،کلّی ،که قرآن مفوالً بیانگر اوس ناز شدل این مرحله اولی.
مرحلهی دوم با الفاظِ آیاتی که سد ر ی مهارکه حمد اسد ناز شدد ،اولین سد ر ای
که بر ح ضرو ناز شد س ر ی حمد ا س و س ر ی حمد حاوی کلِّ قرآن ا س از
اص  ،فروع ،احکام عقیدتی ،احکام علمی و احکام عملی.
و دلَ مِن لَدُن حَکِی ٍم
مرحلهی بعد تفو دیل کتاب اس د «الر کِتَابٌ أحکِ َم آیَاتهُ ثمَّ ف ِّ
خَهِیرٍ» (ه د1،ت ل « أحکِم » در شدددب قدر« ،أحکم » در شدددب معراج؛ در این شدددب
«أحکم » لفظی نداشددد  ،آیهی لفظی نداشددد ل «أحکم » در سددد ر ی حمدل آیا ِ
و
لفظی ،هف آیه اس «ثم فول »؛ «أحکم » در شب قدر ،در شب معراج ،و بعدًا در
آغازِ تفوددیل؛ «ثم فوددل » در
رس

بیسدد و سدده سددا ؛ بعد از حمد تا زمان وفاو

اهلل(صلی اهلل علیه وآله وسلّمت (قرآنت ناز گردید.

حاال ،این س د ا را تکرار میکنیم :آیا سددن رس د

اهلل(صددلی اهلل علیه وآله وس دلّمت

گذشددته از اینکه مشددرِّع نیس د  ،کلّا شددرعی اسدد ؟ ج اب این اسدد که :در صدد روِ
م افق با قرآن شرعی اس  ،یا اگر مانند رکعاوِ هفد گانه نماز ،نه م افق قرآن اس
نه مخالف ،نه م افق نص قرآن اسددد و نه ظاهرش ،نه مخالف نص قرآن اسددد و نه
ظاهرش ،این جا اگر بر خالف عقل مطلق ،علم مطلق ،حسّ مطلق نهاشددددد؛ خ اهیم
فشمید که این از سن رس

اهلل(صلی اهلل علیه وآله وسلّمت اس .
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[بهخ شید اینجا یک عامل دیگر نهاید با شد که ما میگ ییم حال ِ انتظار دا شتهبا شد؟
یعنی س الی داشتهباشیم ،نیازی داشتهباشیم که این پاسخگ ی ما باشد].

س ا دو ن ع اس  :یا س الی اس که آگاهانه مکلجف س ا میکند ،ج ابش در قرآن
اسدد یا سدد الی اسدد که باید بکند و آگا نیسدد آن هم ج ابش هسدد ل ج اب هر
(س د ل اعم از س د ا اس د ت ج اب هر حاجتی ،حاج ِ تکلیفی برمهنای وحیِ
ُس د لی ُ
قرآن ،چه سدد ا بشدد د ،چه نشدد د ،چه زمانِ نزو ِ قرآن ،زمانِ رسددال ِ پیغمهر ،زمانِ
ح ض رِ پیغمهر ،الی ی م القیامة ،هر س الی که شد ا س و یا ن شد ا س و باید ب ش د
که آن هم سُ ل اس  ،ج ابش در قرآن اس .
[نه منظ رم این ا س که یک م قع ا س ما مثالً میگ ئیم نماز بخ ان ولی منتظریم
که این نماز چه شکلی ا س  ،به چه ص رو ا س ؟ این گفته می ش دل ولی یک م قع
اس میگ ید یک چیزی اس اصالً نیاز نی س آن را انجام بدهیم و پیامهر میگ ید،
این آیا ضرورو دارد؟]

چیزی که مکلف به آن احت یاج دارد ،حتی با عقلِ مطلق و علمِ مطلق هم بدسدددد
نمیآورد و مکلفان و عاقالن و حتی عالمان و فقی شان درش اختالف دارند ،این بُعدِ
ا صلیِ ضروریِ وحیانیّ ا س ؛ چه در قرآن چه در غیر قرآنل ولیکن مطالهی که عقل
رِس اسددد ؛ علم رِس اسددد ؛ حس رِس اسددد ؛ احیانًا قرآن میگ ید و یا احیانًا قرآن
نمیگ یدل گفتنش ضددددرورتی ندارد مگر برای مقدمهی ت ضددددیحِ مطلهی مجش که
«الفکر حرکةٌ من المهادی ومن المهادی الی المرادی».

حداال ،این مطلهی کده عرض میکنم عمقدًا چشدارد قرن از عمرش میگدذرد ولیکن
ص رتًا شاید تا کن ن گفته ن شد یا ما ن شنیدیم که :سن ر س اهلل( صلی اهلل علیه
وآله وسلّمت در ص رتی که نه م افقِ قرآن اس و نه مخالف قرآن ،مخالف عقل مطلق
هم نیس  ،مخالف علم مطلق هم نیس  ،مخالف قطعیاوِ حسیِّ مطلق هم نیس  ،این
هم وحی قرآن اس ؟ قرآن که نه در صراح آیاتش ،نه در ظش ر آیاتش ،نه در اشاروِ
آیاتش و نه در لطائفِ آیاتش ،از نظر دالل لفظی ،نه دالل سددددلهی دارد و نه دالل
ایجابی ،این هم از قرآن اس ؟
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َسددب روای معروف از امیرالم منین(صددل او اهلل علیهت «إنَّ کتابَ اهلل علی
قرآن بر ح َ
اربعة اشددددیا  ،علی العهارةِ واالشددددارةِ والطائف والحقائق ،فالعهارة للع ام واالشددددارة
للخ اص واللطائفُ لألولیا والحقائقُ لألنهیا »ل سدددهتای او دالل لفظی اسددد  ،ولی
چشارمی دالل لفظی نیسدددد ل «حقائقُ لألنه یا » ،انه یا که مشمترینشددددان رسدددد
گرامی(صلی اهلل علیه وآله وسلّمت اس و بعد ائمه(علیشم السالمت هستند که تالی تل ِ
ر س لند ،و بعد ح ضرو م سیح(علیه ال سالمت ا س  ،لفظِ انهیا این سه بُعد را شامل
اس .
نهی نگف  ،انهیا ل نهیِّ ر سمیِ ثاب النه ة الی ی م القیامة ،ر س

خدا س ل نهیای که

رسمی نه د اس و فعالً تابع رس گرامی اس ؛ مسیح اس ل و نهُ ئ و خهر وحیانی
که به و سیلهی ر س بدون کم و زیاد به آنها ر سید ا س ائمهی مع و مین(علیشم
السالمت به اضافهی فا مه الزهرا(سالم اهلل علیشات اس .

حاال« ،فالعهارة للع ام» عهارو چیس ؟ عهارو لفظ نیس  ،لفظ مُعهِّر اس چ ن فرم د
«واالشارة للخ اص» ،اشار بعد از معنیس بعد از لفظ نیس .

پس عهاراو قرآن به قدری روشن اس به قدری فویح اس  ،به قدری بلیب اس که
ع ام الناس مسددلمان ،ح ز ندید ها ،و درس نخ اند ها در صدد رتی که لغ قرآن را
بدانند قرآن را میفشمندل «حُرّمَ» حُرِّمَ اس « ،کتِب» کتِبَ اس  ،وَجَبَ وَجَبَ اس .

«واالشدارة للخ اص» اشداراو که معنی دوم اسد ؛ معنیِ او ِ لفظ ،معنیای اسد که
برای کل کسانی که با لغ قرآن آشنا هستند قابل فشم اس ل عمیقترش اشار اس :
«واالشارة للخ اص»ل فقیشان قرآنی صاحهانِ دریاف ِ اشاراو قرآن هستندل «والطائف
لالولیا » کسددددانی که تالی تل ِ مقام عوددددمتند در قرآن پ وهی ،قرآن فشمی ،تدبر در
قرآن ،در غ ر و سیر در قرآن؛ لطائف برای آنشاس  ،ولی همهاش لفظ اس ل لفظ سه
بُعدی اس  :بُعدِ ظاهر ،بعُدِ اشار  ،بُعدِ لطیفة.
«والحقائق لالنهیا » حقائق ،واقعی هایی که الفاظِ داللیِ قرآن نه نوددًا ،نه ظاهرًا ،نه
محکمًا ،نه متشددددابشًا بر آن ها دالل ندارند بلکه از حروف رمزیِ اصددددلی یا حروف
رمزیِ فرعی استفاد میش ند اینها برای مقام نه و اس .

6

بنابرین پاسخ این س ا  :سن قطعییه رسال محمدی(صلی اهلل علیه وآله وسلّمت در
آن ابعادی که نه م افق قرآن اسددد و نه مخالف قرآن اسددد چگ نه از قرآن اسددد ؟
ج اب :پیغمهر بزرگ ار هم از نص قرآن ،هم از ظاهر قرآن ،هم از اشار  ،هم از لطیفه،
هم از محکماو ،هم از متشددابشاو و هم از حروف رمزی اسددتفاد میکندل مانند «الر»
«الم»ل حروفِ رمزی قرآن که در بیس و نه س ر قرآن اس و چشارد حرف از بیس
و ه ش حرفِ هجا ِ عربی ا س و در بع ضی جاها تکرار ا س و در بع ضیها تکرار
نیسددد معنی دارند ،منتشی معنی رمزی اسددد ل یعنی در معانیِ حروفِ رمزی ،سدددایر
مسلمانان هیچ شرکتی ندارند.
خدا برای جشاتی چند ،حروف رمزی را که فشمش در اختوددداص رسددد اسددد قرار
داد ل چرا؟ برای اینکه مسددددلمانان رابطهی تنگاتنگِ آغازینِ اولینِ آن ها ،با ید با آ یه
قرآن باشدددل و رابطهی تنگاتنگِ دومینشددان باید با پیغمهر باشددد« :ا یع ا اهلل وا یع ا
الرس ».
«ا یع ا اهلل» بر حسدب نش الهالغه «فی محکم کتابه» و «ا یع ا الرسد » «فی سدنته
الجامعة غیر المفرِّقة»ل پس پیغمهر بزرگ ار که م رد خطابِ قرآن اسدد ؛ در کل جشاوِ
صدددریح و ظاهر و محکم و متشدددابهِ داللی ،و در کلّ جشاو غیرِ داللی و رمزی (رمزی
در رم ز وی و مخودددد ص مانند «المر» و رمزی در رم ز غیر وی ت خ دِ «بسددددم اهلل
الرحمن الرحیم» دو معنی دارد :یک معنی همان معنای داللی که ما هم میفشمیمل
معنای دیگر «ب» اشددددار به مطلهی که ما نمیدانیم اسدددد  ،سددددین همین ر ،میم
همین ر.
بنابراین سن ِ قطعیهی رس اهلل(صلی اهلل علیه وآله وسلّمت در آنجایی که نه م افق
قرآن ا س ؛ از نظر داللی؛ و نه مخالف ا س ؛ م ستفادِ شخ ویِ ر س گرامی ا س از
خ دِ قرآن ،از آ یاتی که دالل ِ لفظی ندارد ،نه دالل اشددددار ای ،نه لفظیِ لطی فهای،
بلکه «والحقائق لالنهیا ».

[این نسدده به ما اسدد  ،ما در نمیکنیم م افق و مخالفتش را ،ما به آن درجهای
نرسیدیم که بت انیم م افق و مخالفتش را در کنیم]

از نظر آیاتی که دا ّ اس و لغاتی که وحی شد اس برای معانی ،قرآن افوح بیان و
ابلب بیان اسد بنابرین هیچ لغتی در قرآن ،هیچ آیهای در قرآن وج د ندارد که نشد د
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فشمیدل بله ،مراتب فشم فرق میکند ،مراتب تکامل فشم فرق میکند که «العهارة للع ام
واالشارة للخ اص» ولیکن کسانی از فقیشان قرآنی هستند که تالی تل ِ مقامِ عومتند
ولی اینها کلّ قرآن را از نظر داللی میفشمند یعنی یک آیه برایشددان متشددابه نیسد ل
بله در مرحلهی او متشددابه هسدد ؛ ولیکن آیاو متشددابشاو که در آن دق کنند در
خ د آ یه ،یا به محکماو رج ع کنند ،معنی آ یه را مت جه میشدددد ند ولیکن حروفِ
رمزیِ قرآن را بر حسب تعهیر امیرالم منین(علیه السالمت احدی نمیداند مگر صاحبِ
رمز« :هی مفاتیح کن ز القرآن».

ُشددددرِّعی و
حاال ،آیاتی در بیان این حقیق که دلیلِ مشددددرِّعِ شددددرعی که جمعِ بین م َ
شددددرعیّ در میان یازد دلیل ،همان قرآن میباشددددد را بیان میکنیم (که یازد دلیل
همان کتاب و سددددن و عقل و اجماع ا هاقی و اجماع محوددددجل و اجماع منق و
ششرو و سیر  ،خهر واحد ،قیاس ،استحوان و استوالح اس تل ما ادلهی قا ع داریم
که دلیلِ مشرِّع فقط قرآن اس از جمله:

در سدد ر ی کشف «وَاتل مَا أوحِیَ إلَیکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ ال مُهَدِّ َ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن
دُونِهِ مُلتَحَدًا » (کشف27،ت ملتَحَد فقط در دوجای قرآن ذکر شددد  :یکی سدد ر ی جن
اسددد و یکی سددد ر ی کشفل «ملتَحَدِ» سددد ر ی جن ،ملتحدِ ربّانی اسددد و «ملتحد»
س ر ی کشف ملتحدِ وحیانی اس ل ملتحدِ ربانی در آیه  22س ر ی جن« :قل إنجنی لَن
یُجِیرَنِی مِن اللجهِ أحَدٌ وَلَن أجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَدًا» پیغمهر مأم ر اسدددد به کل مکلفان
بگ ید «انََّنی» مؤکدًا «لن یجیرنی من اهلل احد» محا اس کسی غیر از خدا مرا اجار
کند ،مرا نجاو دهد از خطراو ،از ضررها ،از زیانها ،خ و صًا زیانهای روحانی و
وحیانیل «ولن اجد من دونه» ضددددمیر «دونه» به کی بر میگردد؟ به اهللل «قل إنِّی لَن
یُجِیرَنِی مِن اللجهِ أح َدٌ وَلَن أج ِدَ مِن دُونِهِ مُلتَح َدًا» این جا در سدددد ر ی جن« ،ملتحد»
منحودر اسد به رب ،یعنی در کل شد نِ رب بی  ،در ذاو ،در صدفاو ،در افعا  ،در
تشریع و در همهی آنچه که از خداس غیر از او ربّی نیس .
در س ر ی کشف« ،ملتحد» وحیانی ا س « :وَاتل مَا أوحِیَ إلَیکَ مِن کِتَابِ رَبِّک» آیا
مضدداف مرجع ضددمیر اس د یا مضدداف الیه؟ مضددافل «وَاتل مَا أوحِیَ إلَیکَ مِن کِتَابِ
رَبِّک» ،کتاب رب چیس د ؟ کتاب رب غیر از قرآن اس د ؟ نخیرل «وَ اتل مَا أوحِیَ إلَیکَ
مِن کِت َابِ رَب ِّکَ ال مُه َدِّ َ لِکَلِم َات ِهِ» «ال» در «ال مهد » فیِ جنس اسدددد ( ،یعنیت هیچ
مهدِّلی از برای کل کلماو قرآن نیسدددد ل یعنی این مجم عه قرآن بعد از این که تمام
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شددد ،وحی قرآنی و وحیِ مفوددل خاتمه یاف  ،محا اس د کس دی تهدیلش کند حتی
خدال برای این که «وَاتل مَا أوحِیَ إلَیکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ ال مُهَدِّ َ لِکَلِمَاتِهِ» ،ضدددمیر « »
به «کتاب» برمیگرددل یعنی کل قرآن (چ ن ضددمیر به «کتاب» برمیگردد و کتاب کل
هس د و بعن نیس د ت وقتی نزولش پایان یاف «المهد لکلماته» محا اس د  ،حتی
خدا ،کس دی «ملتحد» و پناهگا ِ وحیانی غیر از قرآن بیاورد ،تا چه رسددد به رس د  ،تا
چه رسد به دیگران.
پس «ال مهد لکلماته» :هم این که حدیث نا سخ قرآن نی س و هم پیغمهر نا سخ قرآن
نی س بلکه م ودرِ وحیانیِ منح ور بفرد قرآن ا س «ولن تجد» ت ای پیغمهر! با این
که اعلم و اعقل و اتقایِ کل عقالی عالم ،کل فرشددتگان ،کل انهیا هسددتی «ولن تجد
من دونه ملتحدا» به جز قرآن پناهگاهی و ملجأیی وحیانی نخ اهییاف ل بنابرین آیه
صددریح اسد در این که پیغمهر سدنّتش هم از قرآن اسد ل وحیِ قرآن جدای از سددن ،
وحیِ سدددن جدای از قرآن نیسددد بلکه وحی قرآن ،الفاظِ صدددریح و نصّ و ظاهر و
متشابه قرآن اس و وحیِ دوم که مرب ط به دیگران نی س وحیِ حروفِ رمزی اس ل
بنابراین «ولن تجد من دونه ملتحدا» ملتحد از لَح َد میآ ید؛ لَح َد (که برای م ی هم
میگ یندت پناهگاهی اس که نپ سد.

حاال ،این قرآن دو پناهگا اسددد  :یکی میّ ِ منشای وحی را با وحی آشدددنا میکند ،و
دوم این که فقط وحیِ قرآن پناهگا رسددد گرامی اسددد  ،وقتی که فقط وحیِ قرآن
پناهگا رسد گرامی اسد منحوددرًا و بال اسددتثنا و صددد درصددد ،بنابراین (پیغمهرت
وحیای جز قرآن ندارد؛ حدیث قدس دی وحی قرآنی اس د  ،سددن مت اتر وحی قرآنی
اس .
آن چه از پیغمهر به ما میرسد:

1د یا سن ِ م افق با قرآن اس که قه

2د یا مخالف با قرآن اس که ال قه

(اس ت و ل راوی اش شمر باشد.

نیس ت .

(قه
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3د د یا نه م افق اس و نه مخالف (با قرآنت و قطعی اس  ،در نتیجه قه
مستفادِ رس اهلل از حروف رمزی قرآن اس

میکنیم که

4ددددد یا سن ِّ غیر قطعی اس که بر حسب آیاتی مانند «وَال تَقفُ مَا لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ»
(اسرا 36،ت قه

نمیکنیم.

بنابرین نتیجه ،دلیل ما فقط قرآن اس ل دلیلِ مشرِّع و دلیل شرعیل امّا س ّن قطعیه با
شرایطش دلیل م شرِّع نی س چ ن پیغمهر م شرِّع نی س و خدا م شرع ا س آن هم در
قرآن ،در نص و ظاهر و حروف مقطعه (حروف رمزیت برای اینکه پیغمهر ناقلِ شدددرع
اس ل رس رس اس  ،نه رب اس  ،نه رس ِ ربّ اس (یعنی رس لی که خ دش
رب باشد نیس ت بنابرین روایاتی که در کافی و غیر کافی وارد شد که خدا پیغمهر را
در ت شریع تخ یل کرد اس و ت کیل کرد ا س  ،این روایاو هرگز قابل قه

نی س و

برخالف نو صی از قرآن شریف اس .

[ شما فرم دید که پیامهر خدا آن مطالهی که ما نمیدانیم از آن حروف رمزی استنهاط
کرد ؟]

مطالهی که ما از قرآن نمیت انیم استفاد کنیم ،بله.
[خ ب الزمهاش میش د این که ول برای ما اینط ر نیس ولی برای پیامهر از عهارو
باشد؛ اما شما فرم دید که برای پیامهر بزرگ ار دالل لفظی نی س  ،برای پیامهر لفظی
اس ولی برای ما لفظی نیس ]

ما که میگ یم عهارو نیسدددد یعنی برای عهارودانها عهارو نیسدددد ل معنیاش این
اس  ،برای کسانی که از لفظ استفاد ی معنا میکنند عهارو نی س  ،ولی برای پیغمهر
عهارو ا س ل یعنی حروفِ کلماوِ نصّ یا ظاهرِ دا ّ که ناز شد بر پیغمهر اکرم یک
وحی ا س ولیکن حروف رمزی دو وحی ا س ل مثالً «ب سم اهلل الرحمن الرحیم» یک
وحی ا س چ ن معنیاش وا ضح ا س ولیکن «الم» دو وحی ا س  :یکی وحیِ لفظ،
یکی هم وحیِ معنیل در «بسدددم اهلل الرحمن الرحیم » وحیِ معنی الزم نیسددد چ ن
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لفظ بیّن اسدد ل در آیاو مفوددالوِ دالّه قرآن ،وحیِ لفظ کافیسدد چ ن الفاظِ قرآن،
افوددح و ابلب و ابین ،أمتَن و ان رِ الفاظ کل وحیها و غیر وحیهاسدد ل بنابراین یک
وحی اسددد ل ولیکن حروف رمزی دو وحی اسددد « :الر» ،یک وحی! دوم :معنی الف
چیس ؟ الم چیس ؟ را چیس ؟ دو وحی اس .

بنابرین سن ِ قطعیِ رس

اهلل ،وحیِ منفولِ از قرآن نیس بلکه بر مح ر قرآن اس

چه حروف دا ّ و چه حروف غیر دا ّ که حروف رمزی باشد.

[غیر از صددحه های شددما که فرم دید از حروفِ رمز ،سددن اسددتفاد میش د د غیر از
صحه های شما ،جای دیگر دید شد که این

ر بیانش کنند؟]

ما داریم از قرآن نقل میکنیم.

[نه! آیه سن فقط (همرا ت با حروف رمزی اس ؟ یا با چیز دیگر هم هس ؟]
نه! آن قسدددم از سدددنتی که نه م افق قرآن ونه مخالف قرآن اسددد از حروف رمزی
اس .

حروف رمزی دو بخش ا س  :یک حروف مُمَحَّن در رمز ا س مثل  29س ر ی قرآن
که سه س ر ی مدنی اس و بیس و شش س ر ی مکی اس و جمعًا  14حرف رمزی
در آنهاس  ،اینها ممحن در رمزاند.

سددد ا  :آیا در آغازِ وحی ،پیغمهر مأم ر به نماز ب د یا نه؟ خ ب بله! آیا کیفیاو نماز
و رکعاو نماز که در قرآن نی س و حروف رمزی هم ندارد (چ ن سُ َرِ آغازین که در
قرآن ناز شد حروف رمزی ندارد :س ر ی حمد ،مزمل ،مدثر ،علقت؛ این س ر های
آغازین که پیاپی بر حضددرو ناز شددد حروف رمزی ندارد؛ پس نه حروف رمزی دارد
که از حروف رمزی کیفیاو و رکعاو را استفاد کند و نه دالل لفظی دارد.
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پس (این احکام نمازت از کجا (آمد ت؟ میگ ییم حروفِ رمزیِ دوم؛ حروف رمزی یا
حروف رمزی ممحن اسددد مثل «الر» یا خ دِ حروفِ دا ِّ قرآن هم دا اسددد و هم
رمز اسد ل «بسددم اهلل الرحمن الرحیم» هم دا ّ اسد و هم رمزل اگر رمز نهاشددد این بر
خالف نص آیاتی از قهیل آیهی سدد ر ی کشف اسدد که «وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَدًا»
(27ت ل « » ( ضمیر «دونه»ت قرآن ا س ( » « ،یا همان قرآنت یا صریح ا س یا ظاهر یا
اشددددار یا لطیفة یا رمز ممحن یا رمز غیر ممحنل اگر هیچکدام را پیدا نکردیم ،این
رمزِ غیر ممحن اسدد ل رمز غیر ممحن این اسدد که اولین آیهای که بر پیغمهر ناز
شد «بسم اهلل الرحمن الرحیم» اس و اولین س ر  ،س ر ی حمدل در خ دِ همین آیاوِ
س ر ی حمد به عن ان رمز (ا ضافه بر دالل لفظیت رکعاو نماز ،خ و صیاو نماز،
شرایط نماز باید اشار شد باشدل این بحث او ما!

[خب «اقرَأ بِاسدددمِ رَبِّکَ الجذِی خَلَق» (علق1،ت این (مانندت بسدددم اهلل اسددد ؟ (در رمزی
ب دنت]

این هم بسددم اهلل اس د  :از خ دِ «اقرا باسددم ربک الذی خلق» میفشمیم چ ن «اسددم
ربک» ،اهلل اسدد ؛ «ربک الذی خلق» ،رحمان اسدد ؛ «خلق االنسددان من علق» ،رحیم
ا س ل «ب سم اهلل الرحمن الرحیم» دو بُعدی ا س یکی لفظ ب سم اهلل ا س یکی «اقرَأ
ب ِاسددددمِ رَب ِّکَ ال جذِی خَلَقَ (1ت خَلَقَ اإلنسدددد َانَ مِن عَلَقٍ (2ت اقرَأ وَرَب ُّکَ األکرَمُ» که این
تفویل ،بیانگرِ بسم اهلل اس ل این جش اثهاتی (بحثمانت ب د.
امّا عقل ،ا هاق ،اجماع محودل ،اجماع منق  ،شدشرو ،سدیر  ،روایاو غیر قطعی که
روای ظنی اسد  ،خهر واحد که غیر قطعی اسد تا چه رسددد به قیاس ،اسددتحسددان و
اسدددتودددالح همه در مقابل قرآن به جشاتی چند مردودندل مگر بعضدددًا عقلل یعنی ما
مأم ریم با دق ّ عقالنی بدون پیرا یه و بدون پیش فرض ،بدون درخ اسدددد های
سدددطحی ،با عقلِ مطلقِ قطعی ،لغاو قرآن را ،کلماو قرآن را ،آیاو قرآن را بر مهنای
لغاو و کلماو آیاو قرآن بفشمیم و اگر هم جایی برای ما مهشم شدد «وأمرُهُم شد رَی
بَینَشُم» (شددد ری38،ت مشددد روِ فقیشانِ قرآنی به فریاد میرسدددد که م اردی که م رد
شهشه اس بر رف ش د.
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َوددددمُ ا بِحَ هلِ الل جهِ جَمِی عا» (آ
ب نابرین برحسدددددب آ یاتی از این قه یل و آ یه «وَاعت ِ
عمران103،ت واجب اسد حداقل عوددم ِ علمی با «حهل اهلل» که قرآن اسد بگیریمل
بنابرین اختالفِ فقیشان چه سددنی ،چه ش دیعه و چه هر دو ،برمهنای قو د ر اس د و یا
تقو دیرل اگر ما قو د ر و تقو دیر نمیداشددتیم اختالف مذاهب ،اختالفِ فقیشان در هر
مذههی ،فقی شان در اح کام ،فقی شان در ع قا ئد ،فقی شان در م ارد دیگر در کار نه دل
بندابراین خددا قرآن را برای ت حیدد امد  ،وحددو امد  ،دسددددد کم از نظر علمی
«وَاعتَوِمُ ا بِحَهلِ اللجهِ جَمِیعا» (آ عمران103،ت ناز کرد .

ع وم

سه بُعدی ا س  :علم ،عقید  ،عملل مجم عش منح ور به  14مع و م ا س ل

ولیکن آ یا ما در عوددددم به مجم ع مأم ریم؟ نخیرل مأم ر به محا که نیسددددتیمل
حداقل و قدم نخسددتین عوددمتی که مأم ریم بگیریم؛ عوددم ِ علمی اس د  ،پس الزم
اس عوم علمی گرفتن از قرآن برحسَب فقهِ عقیدتی ،فقه اخالقی ،فقه علمی ،فقه
عملی ،فقه فردی ،فقه اجتماعی سیاسی اقتوادی تمامش بر مح ر قرآن ،با بیان سنّ
در آن جایی که قرآن نه نفی کرد و نه اثهاو کرد .
[وقتی که «وأمرُهُم ش رَی بَینَشُم» و ش ری بین فقشا در مسائل اختالفی باشد ،وقتی
قرآن وا ضح و صریح دارد بر این م ض ع (م ض ع فر ضی اختالفیت دیگر اختالفی
نهاید باشد که ش ری کنند]
اختالف تکاملی در فشم اسددد ؛ بینید! اختالف تناقضدددی و تناقشدددی در فشم بر مهنای
قودد ر و تقوددیر اسدد ل ولی در اختالف تکاملی یکی این قدر میفشمد یکی بیشددتر
میفشمد؛ کسانی که همگام هستند در تفاهم قرآنی و مقداری با هم در معرف تفاوو
دارند اینها با هم عقل و شدددع رشدددان را یکی کنند تا مطالب را در حد اشددداراو و
لطائف دریاف کنند.

ما اعتراضی به فقیشان شیعی داریم ،اعتراضی هم به فقیشان سنیل چرا فقیشان شیعی
از یک یا دو دلیل بی شتر ذکر کرد اند؟ چرا فقیشان سنی از دو یا سه دلیل بی شتر ذکر
کرد اند؟ این ادلّه ،أعِلّه (معی بت اس ل ادلّهی قطعیهی کتاب و سن و عقلِ مطلق در
نفیِ دلیلهای شماس .
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بنابرین باز تکرار میکنیم :ادله یا ادلهی مش درَِّعه اس د  ،که منحوددر به قرآن اس د که
مشرِّع اس و شرعیل یا مشرِّع شرعی اس که دا ِّ بر مطالهی که پیغمهر از حروف رمز
میفشمد ،این سددن و قسددمتی از سددن اس د ل دیگر چه؟ دیگر اجماع چکار اس د ؟
اج ماعِ (همرا بات دو یا سدددده اختالف (در آنت ،ا ها قاوِ مختلفٌ فی شا ،اج ما عاوِ
محوجل ،اجماعاوِ منق له ،ششروهای مختلف ،روایاو مختلف ،تا چه رسد به قیاسشا
و استحسانها و استوالحاو.

[تاز عقل در کلیاو میت اند قضاوو کند]

بله ،درس د اس د ؛ عرض میکنم! ما این مطالب را در جلسدداو مختلف عرض کردیم
امروز به عن ان جلسددددهی او میخ اهیم وظی فه مان را وتکلیفمان را در عل م ب یان
کنیمل در علم عرفان ،فلسفه ،عقائد ،اص فقه ،فقه ،منطق ،سیاسیاو ،اجتماعیاو ،در
کل این مطالب قرآن ب یانگر اسدددد ل اگر برخالف قرآن ،حتی ضددددرورو قطعیِ کل
مسلمین ب د قه

نمیکنیم]. [...

روی این اصل ما بحثمان در مح رِ آغازین قرآن اس و اگر از سن استفاد میکنیم،
استفاد از سن برای تهیین قرآن نی س ؛ پیغمهر مهیِّن قرآن نی س پیغمهر مُتِهَیِّن اس ،
مفسددر دیگران اسدد نه دیگران
قرآن خ دش بیانٌ للنّاس و مهیِّن اسدد ل قرآن خ دش ِّ
مف سِّ ر قرآن ،مف سِّ ر باید مف سِّ ر خ دش با شدل فطرتش را ،عقلش را ،فکرش را ،دقتش را
از آل دگیها و غهارها خالی کند ،مسددتقیم به قرآن نظر کند و قرآن را با قرآن تفسددیر
کند ،چ ن تفسیر از فَسر اس یعنی کَشف الغِنی ،قرآن غِنایی (نقاب و حجابت نداردل
قرآن که برحسب تعریف خ دش بیان و تهیان و برهان و ن ر و هدی اس  ،این خ دش
مفس در مجش الو اس د نه اینکه دیگران حتی رس د گرامی مفسددر قرآن باشددندل قرآن
ِّ
مف سِّ ر ندارد ،مُ ستَف سِ ر داردل بله! عالمِ م ستف سرِ قرآن هم مُفَ سِّ ر ا س و هم م ستف سر:
مفسدر خ د اسد  :از اغالط ،غهارها و شددکها و جشال ها و ظن ن و خیاالو خ د را
ّ
خالی کردن و با عقلِ مطلق ،با لغ ِ قرآن آیاو قرآن را معنی کردن ،مف سِّر خ د ا س
و مستفسِر از قرآن شریف.

[آیه «لدتدهَیّنَ لَشُم» و آیاتی همانند برای پیامهر ،مگر برای قرآن مهیِّن قرار نداد ؟]
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پاسدددخ دارد« ،انا انز علیک الذکر لتهَیِّنَ للناس ما نزِّ َ إلیشم»ل بهینید ،ما به شدددما ن ر
افکن دادیم تا رو شن کنی صحرای تاریک را ،یعنی بدن شما رو شن کند یا ن رافکن
روشدددن کند؟ ما به ت قرآن دادیم تا بیان کنی به وسدددیلهی قرآن ،ما به ت چراغ دادیم
که در ظلماو روشن کنی ،یعنی بدنِ پیامهر روشن کند (ظلماو رات؟

[نه خ ب ،پیامهر وسیله اس ]

خیر! پیغمهر وسددددی لهی آوردن ن رافکن اسدددد  :آوردن ن ر و برهان و ته یان و ب یان و
اینهال پیغمهر بشترین وس دیله اس د برای آوردنِ وحیِ خدا که از کل وحیها افضددل،
ابلب ،افوح و أبیَن اس  ،تا چه رسد به وحیهای زمینی.

فقط به این یک آیه تمسک شد (در این عقید که پیامهر مهین قرآن اس ت و این آیه
هم (به این مطلبت دالل ندارد ،برای این که عرض کردم« :ما به شددما چراغ دادیم تا
فضدداهای تاریک را روشددن کنی» یعنی با بدن روشددن کنی؟ با لهاس روشددن کنی؟ با
حرف روشن کنی؟ با فکر؟ خیر! با همین!
اگر هم این آیه متشابه باشد ما مراجعه به محکم میکنیم ،آیاوِ محکماوِ قرآن دلیل
قا ع اس  ،ا صالً این مُجمَعٌ علیه در میان کل م سلمانها با مذاهب مختلف شان ا س
که قرآن أف وَ ح و أبلَبِ کلِّ کلماوِ وحیانی ا س  ،کتابی که اف وح و ابلب ا س پیغمهر
افوح از آن می ش د؟ یا برابر می ش د؟ تمام ف وَحا و تمامِ بُلَغا مادونِ قرآن هستند تا
چه رسد به آنکه گفتهاند قرآن ظنّی الداللة اس !!

[این عقلی که خ دش با وحی کنتر میشدددد د چط ر میت ا ند قضدددداوو ک ند در
شرعیاو؟]

کنتر عقل با وحی در زمینه چیسدددد ؟ در زمینهای که عقل مطلق نهاشدددددل اگر عقل
میگ ید دو ضرب در دو مساوی چشار ،مطلق اس ل و دو ضرب در دو مساوی چشار
خ دش کنتر اسددد  ،کنتر درونی اسددد ؛ کنتر برونی در م رد عقلیاتی اسددد که
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مختلفٌ فیه بین عقالس  ،یا عقال تضاد و تناقص دارند یا تکامل دارند ،در آن م رد
قرآن بیانگر و مکمل اس .

[پس عقل چکار اس این جا؟ وقتی که کنترلش با وحی اس ؟]

ج ابتان را دادم ،کنتر ِ عقلی با وحی اس که عاقالنه نهاشد ،عقلِ مطلق نهاشدل اگر
عقل مطلق ب د کنترلش با خ دش اسددد ل دو ضدددرب در دو مسددداوی چشار ،چه قرآن
با شد چه نها شد ،چه پیغمهر بگ ید چه نگ ید دو ضرب در دو م ساوی چشار می ش دل
ولیکن نماز صهح چند رکع اس ؟ باید که حتمًا وحی بش د...

والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته
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