
 
 باسمه تعالی

 1 ر(ین)تفسییح تدبر و تبیف صحیرتو تعرپدر  تیاه قرآن و اهل بیگق جایشناخت دق

به  یکی از مسائل مهم در طرح تدبر در قرآن، شناخت صحیح جایگاه و نقش قرآن به عنوان ثقل اکبر و اهل بیت

تنها در این صورت است که می توان از این دو حبل الهی استفاده متناسب و مناسب را داشت. در  زیرا ؛عنوان ثقل اصغر است

 اشد.    بن کلید ورود صحیح به این مطلب میادامه خواهد آمد که تعریف صحیح از تدبر در قرآن و تبیین)تفسیر( قرآ

 تدبر در سوره ها، اولین گام دریافت صحیح از قرآن     . 3-1-1

سطح دوم تدبر که همان تدبر آیات در سوره ها هست، نسبت به سطح اول تدبر اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا ارزش ذاتی 

ها باشد و اگر در آیه تدبر کردید و متوقف شدید چیزهایی را به دست  تدبر در آیه در شرایطی است که مقدمۀ تدبر در سوره

تواند ادعا داشته باشد که قرآن بلد هست؛  مام آیات قرآن را بلد باشد؛ نمیاي ولی هنوز قرآن، ندیدید و اگر کسی ت  آورده

کند که حداقل یك حدیث شکل بگیرد،  چون آیه هنوز قرآن نیست، جزئی از قرآن هست ولی وقتی به آن قرآن صدق می

تحدي شده است و به یك گفتار تمام یا یك سوره شکل بگیرد؛ فلذا هر وقت تحدي شده به سوره یا حدیث و گفتار تمام 

تواند به  آیۀ تنها تحدي نشده است و به خاطر همین فهم آیات پشت سر یکدیگر اهمیت به سزایی دارد و فرمولی است که می

 ما کمك کند تا یك فهم منسجمی از قرآن داشته باشیم. 

ربري قرآن را به یك کاربري گیریم کا ما باید سوره بلد باشیم و وقتی ما قرآن را شش هزار و چندي آیه در نظر، می

بریم که مقام قرآن از روایت باالتر است و سخن خدا است( و به شش  ایم) از این باب تنزل بکار می حدیثی و روایی تنزل داده

ایم؛ اما روایتی که مجمل و مبهم است و احتیاج به بیان تفسیر و توضیح دارد. با این مدل،  هزار و چندي روایت تبدیل نموده

کنیم، یك آیه از آن این است:  تواند باالتر از تیمن و تبرك باشد مثالً اگر قرآن را به آیه خردش می الً  نقش قرآن نمیعم

با» الرِّ َم  َحرَّ و  لَبيَع  ا اّلله  «أَحلَّ 
اي تنها به آن نگاه  وقتی ما این آیه را از سیستم و سوره خود در آوردیم و به صورت آیه 2

گوید که خدا بیع را حالل و ربا را حرام کرده، دهها روایت داریم که هم حالل بودن بیع  ه که به ما میکردیم  به جاي این آی

این را بیان کرده و هم حرام بودن ربا را گفته است و هم انواع بیع حالل و رباي حرام را شمرده و حکمش را بیان کرده است. 

                                                 

از برخی بیانات و نوشته هاي اساتید محترم طرح تدبر قرآن جناب استاد حجت االسالم و المسلمین الهی زاده و استاد  این مقاله،اکثر مطالب . 1

  محترم حجت االسالم صبوحی می باشد.

  275/. بقره2



 
در حالی که قرآن نیامده بود به عنوان یك دسته روایاتی که متکفل  خود را از دست داده است. است که قرآن کاربري ویژه

 احکام و جزئیاتند ایفاي نقش کند! بلکه قرآن آمده بود که سیستم و نقشه ارائه بدهد.

 نقش خاص قرآن، کارکرد ویژه احادیث. 3-1-2

سازد. این نقشه اصالً نباید به اي را دست یك بنایی داده که او با آن نقشه یك خانه ب مثل این که یك مهندس نقشه

دهد لذا اگر آن را به جزئیات تفکیکش کنید؛  جزئیات بپردازد و با ورود به جزئیات حیثیت نقشه بودنش را از دست می

 شود خانه را ساخت. دهد. و نقشه هم که نباشد، نمی حیثیت نقشه بودنش را از دست می

شه است و مبانی و قانون اساسی است؛ زیر بناها و اصول کلی و کالن در دین اسالم هم یك قرآن داریم که سیستم و نق

شود که وقتی اجزاء آن را از هم جدا کردیم؛ هم سیستم بودنش از دست  اي از آن هم سیستمی ارائه می است.  در هر سوره

اي  شود مثل تکه خواهد به جاي اجزاء، ایفاي نقش بکند؛ مجمل و مبهم می رود و هم در آن خاصیت جدیدي که می می

تواند آن نقش  کنیم و نمی شود که به هر حال چون قرآن هست و گناه دارد ما به عنوان تیمن و تبرك از آن استفاده می می

 نظیر خود را ایفا کند.  بدیل و بی بی

ه چیزي جایگزین آن رسد ک بدیل الهی می هاي بی اي را به نگاه سوره اي توسعه دهیم، سوره ها به آن نقشه اگر ما نگاه آیه

اند که به جاي رجوع به قرآن به ما مراجعه کنید و نه  هیچ وقت نه به مردم سفارش کرده نخواهد بود. از این رو اهل بیت

اند؛ بلکه همیشه به مردم گفتند سراغ قرآن بروید و بعد به در خانۀ ما بیایید. لذا اگر ایشان در  خود را به جاي قرآن نشانده

کنند با نقشۀ قرآن است و این نقشۀ قرآن باید عمومیت پیدا کند، این نقشه  نی تکامل و حرکت و پویایی ایجاد میجامعۀ انسا

تواند جامعۀ اسالمی را به سمت کمال حرکت دهد و  قرآن یك آگاهی جمعی الهی ایجاد می کند. آن وقت است که امام می

برد و در هر زمانی هم به تناسب زمان این نقشه را اجرایی  به قدم جلو می امام، این امت آگاه به نقشۀ تکامل و پویایی را قدم

به  قبل از نصب امیر مؤمنان کند و این نقش خاص امام است.  فلذاست که در روز غدیر خم پیامبر گرامی اسالم می

فرمودند: این قرآن را براي و بعد  «معاشر الناس تدبروا القرآن» مقام امامت و خالفت و جانشینی خودشان اول فرمودند:

باشد. در اینجا یك تدبر   ام که او وصی من و جانشین من می کند جز آن کس که دست او را در دستم گرفته شما بیان نمی

 است.  هست و یك تبیین، تدبر کار شما مردم است و تبیین کار علی



 
 تدبر وظیفه عموم، تبیین نقش ویژه امام. 3-1-3

روَن الُقرآن»گوید که تدبر براي عموم است:  یقرآن هم همین را م َدبَّ ََيَ روا آياِته»همه تدبر کنید،  «أَفال  بَّ همه  «لَِيدَّ

إَلهِي »فرماید:  رسد می باید تدبر کنند و... اما وقتی به بیان می َل  ُنزِّ ما  اِس  لِلنه  َ «لُِتَبِّيِّ
که تبیین کار پیامبر است و کار عموم  3

شود. لذاست که در همین شرایط که ممکن  شود که امکان هدایت و رهبري آن حاصل می اي می نیست. عموم با تدبر جامعه

شود ، پیامبر گرامی اسالم دستور به تدبر در قرآن و بعد تمسك به والیت  منحرف می است امت بعد از پیامبر اکرم

 ان مفسر قرآن می دهند.به عنو علی

بود در حالی که اولین  کنند که اولین بدعتی که در اسالم اتفاق افتاد، جدا کردن مردم از اهل بیت ها خیال می خیلی

بدعت بود که قرآن را بخوانید ولی بی تدبر. اول قرآن را تکه تکه کردند که قرآن را منسجم نگاه این بدعتی که اتفاق افتاد، 

 »نکنید: 
َ
ا الَّذيَن يفَفأ ْلِفْتَنة  مَّ ا َء  اْبِتغا ِمْنُه  تَشاَبَه  ما  ْ َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن  آنها آمدند محکم و متشابه را از هم جدا کردند  4 «قُُلوهِِبِ

ّلِله »و فتنه جویانه متشابهات را علم کردند، فتنه جویانه اّله  الحُكُم   را علم کردند، فتنه جویانه قرآن را طوري تفسیر «إن 

فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ »»فلذاست که فرمود:  5قرار گیرد تا بتوانند مطامع خود را تأمین کنند کردند که در مقابل اهل بیت

تدبر! لذا ن بیایید ولی با خواهید فتنه را خنثی کنید به سراغ قرآ که اگر می 6«الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ

مشکل شما این است که در قرآن تدبر نکردید و قرآن  7« الْقُرْآن  أَ فَلَا تَتَدَبَّرُونَ»هرا )س( در خطبۀ فدك فرمودند حضرت ز

توان کرد و به خاطر همین حضرت  اي از آن می اي را از جایش در آوردید هر جور استفاده را تکه تکه کردید و وقتی آیه

که قرائت تنها فایده  8«فِيهَا تَدَبُّر  أَلَا لَا خَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ »دهند که: نی را شعار خودشان قرار میین جملۀ نوراا علی

شود و به دنبال  احساس کردند که قرآن مهجور می ندارد و باید تدبر صورت گیرد. و اینجاست که پیامبر گرامی اسالم

                                                 
  44. نحل/3

  7. آل عمران، 4

از سوره مبارکه آل عمران بیان می کنند که اکثر انحراف هاو بدعتهایی که بعد از دوران پیامبر اکرم رخ داد به این  7. عالمه طباطبائی در ذیل آیه5

 (3/42و آن آیات را بدین وسیله محکم نکردند.)المیزان فی تفسیر القرآن، آیات متشابه را به آیات محکم برنگرداندندخاطر بود که 

 2/599. اصول کافی، کتاب فضل القرآن، 6

 2/206. مناقب آل ابی طالب، 7

 1/36. اصول کافی، کتاب صفت العلماء، 8



 

« معاشر الناس تدبروا القرآن» فرمودند به خالفت  امیر المؤمنین علیدر روز نصب شود لذا  مهجور می آن عترت

 است.که بعد از من و به مانند من ولی شما می باشد،  بدانید تبیین قرآن با علی فرمودند که در قرآن تدبر کنید و بعد

 فرق تدبر و تبیین)تفسیر(. 3-1-4

شود به فهم  پس ما یك تدبر داریم و یك تبیین. تدبر یعنی کشف تدبیر، فهم تدبیر و تدبر فرایندي است که منتهی می

تدبیر قرآن. اما تبیین گام بعد از فهم است یعنی بعد از این که فرمول، نقشه و قانون اساسی را فهمیدیم. با یك مثال اگر 

اساس و زیر بناي  ،قانون اساسی ؛نامه ما در جامعه یك قانون اساسی داریم و یك آیینبخواهیم فرق تفسیر و تدبر را بیان کنیم 

آیا براي حرکت و پیشرفت جامعه فقط تصویب قانون اساسی کافی است؟ نه! قانون اساسی آن  .استآیین نامه ها ن ای

راي اینکه بتوان یك کشور را در کند و ب اندازها را مشخص می محکمات و زیربناي یك کشور و ساختارها و افقها و چشم

شود. مجلس براي   نامه می طول زمان حرکت داد و موجبات پیشرفت یك کشور را فرهم کند در مجلس دائماً تبدیل به آیین

نامه تصویب کند.  این است که قانون اساسی را اجرایی کند. براي این است که کشور همیشه پویا باشد و متناسب با زمان آیین

اي را اداره کنیم که در آن  توانیم با قانون اساسیِ تنها، یك جامعه فهمیم ولی آیا می قانون اساسی را اگر بخوانیم، میما هم 

 ها را  به سعادت دنیا و آخرت برسند؟ نه!  آحاد جامعه وگروهها وتشکل

تی که ال یتغیر است و فرمول کلی گوییم امام زمان یا فقیه زنده؟ آن ثابتات دین در قرآن است، آن ثابتا ما براي چه می

دین است که باید همۀ آحاد از آن اطالع پیدا کنند در قرآن است. اما براي اینکه این قانون و این جامعه به کمال برسد باید 

یك شود،  اي است که احتیاج به زمان دارد و مکان و سطح در آن مؤثر است. فلذا امام زمان تعبیه می اجرا شود و اجرا مقوله

 قرآن ولی در هر زمانی یك امام مفسرش است که امام آن زمان است که این قرآن را براي آن زمان باید بیان کند.

ءٌ بِأَبْعَدَ مِنْ قُلُوبِ  لَيْسَ شَيْ »کردند که  توانیم بفهمیم و به این دسته از روایات استناد می گفتند ما قرآن را نمی زمانی می

ولی این وقتی است که قرآن را آخر راه به حساب بیاوریم و به این توجه نداشته باشیم که قرآن  9« يرِ الْقُرْآنتَفْسِ  الرِّجَالِ مِنْ

شود. لذا امام خمینی در  تعلیم و تفسیرش امام الزم دارد که در غیر این صورت تفسیر به رأي می یك قانون اساسی است و

مندي از این صحیفۀ نورانی اعتقاد به این است که جز آن چیزي که  هرهکتاب آداب الصلوه فرموده اند: یکی از موانع ب

اند کسی را حق استفاده از این کتاب شریف نیست و تفکر و تدبر در آیات شریفه را تفسیر به رأي   مفسران نوشته یا فهمیده

و آن را به   ع فنون ناممکن دانستهاند و به واسطۀ این رأي فاسد و عقیدۀ باطل فهم قرآن شریف را به واسطۀ جمی تلقی کرده

                                                 

  1/268. محاسن، 9



 
اند در صورتی که برداشتهاي اخالقی و ایمانی و عرفانی  به هیچ وجه مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به  کلی مهجور ساخته

ا بیان دهند و احکام تعبدیه دین ر فرمایند که تفسیر به رأي در مقام افتاء است که با قرآن فتوا می رأي تلقی شود. بعد امام می

  10می کنند.
است چرا که  پس قرآن دو طبقه دارد و تبیین گام بعد از فهم قرآن هست و کاري است که فقط و فقط کار معصوم

است که با تمام مراتب قرآن مأنوس است و این قرآن مانند یك ریسمانی است که یك سر آن به دست  فقط معصوم

ها  در تمام رتبه شما فقط یك سر آن در دستمان است ولی امام معصومماست و سر دیگر آن به دست خداست که من و 

ْكُنوٍن  »فهیمد:  خوانید و می مماس با این ریسمان است و همین قرآنی که شما ظاهر آن را می مَّ ىِف ِكَتاٍب  مٌي   ََكِ َءاٌن  َلُقْر ُه 
ِإنَّ

ُرون اْْلَُطهَّ ّلَّ  ِإ ُه  سُّ ََيَ َ » و مطهرون کیانند؟ : 11«ّلَّ اْلَبْتِ  ِإّنَّ ْبَل 
َ
أ ْسَ   َننُكُم الرِّ لُِيْذِبَ    ُ يُد  اّللَّ ُيِر ا 

َرُك  ُيَطهِّ  این مراتب مکنون قرآن که بر ما روشن و هویدا نیست آنها  مماس با آن مراتب هستند. 12«َتْطِهرًيا  َو

باشد، و این فهم به  معصوم فهم قرآن غیر از تفسیر قرآن هست، البته اگر در فهم قرآن هم امر دائر و متوقف بر بیان 

 خورد؟ و چرا از همان اول سراغ معصوم تمام کند این فهم به چه دردي می تنهایی کاري نکند و بیان را معصوم

فرمایند را قبول کنیم و با آن جلو برویم؟ جواب را با یك مثال کوچك براي شما روشن  رویم تا آنچه که ایشان بیان می نمی

خواهیم قانون بودجه یك کتابچۀ کوچك باشد و در جیب همۀ مردم باشد! چرا؟  گوید ما می یس دولت میکنم. امروز رئ می

شود با این که مردم تخصص اجراي این  اصالً مگر قرار است که مردم قانون بودجه اجرا کنند؟ پس چرا عمومی سازي می

رکت است، حرکت آگاهانۀ جمعی به دنبال امام است. ترین ح قانون را ندارند؟ جواب این است که این نوع حرکت، پیشرفته

دارند که قرآن جاي آن را پر  کنند و یك رسالت اهل بیت جاي آن را پر نمی یك رسالت قرآن دارد که اهل بیت

می قرآن  ظاهر یعنی نهمنهاي دیگري کافی نیست  ،یکییعنی  «لَا تَضِلُّوا هِمَانْ تَمَسَّكْتُمْ بِإ»فرماید: کند، فلذاست که می نمی

مثل  ؛جاي قرآن را بگیرندمی توانند  اهل بیتنه را پر بکند مثل نگاهی که اهل سنت دارند و  تواند جاي اهل بیت

بروید  فرمود که به سراغ اهل بیت می پیامبر گرامی اسالم که اگر چنین بود بایدنگاهی که امروز برخی از ماها داریم 

در جایی که فتنه در مورد خودشان هست  دهد یا حضرت علی به شما می که هر چه الزم دارید اهل بیت
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همان قرآن هست؛  گفتند که بیایید من براي شما توضیح دهم. بیان اهل بیت فرمودند که به سراغ قرآن بروید و می  نمی

آنچه که ما را در دین وارد و کند. چیزي که معجزه است، قرآن است و  هاي دیگري از قرآن را براي ما هویدا می منتها رتبه

کند، قرآن است.  در دین یك خط مشی است و یك جزئیات؛ خط مشی با تدبر در ظاهر قرآن بدست می  هدایت کالن می

 است بدست می آید. آید؛ ولی جزئیات از تمام مراتب قرآن از ظاهر گرفته تا ام الکتابش که همه در اختیار اهل بیت

، بیان کنندۀ قرآن و مبیّن طبقات قرآن از ظاهر تا عرش هستند، پس و اوالدش علی پس اینکه بگوییم که چون

اند تدبر با شما و تبیین با آنها. کشف تدبیر با  الزم نیست ما ظاهر قرآن را بفهیم، حرف درستی نیست؛ اتفاقاً در این مورد گفته

مومی غیر قابل تحریف است به شرطی که موقع فهم .  طبقۀ اول دین بستر عشما و تبیین و شکافتن مطلب با اهل بیت

کنیم که همه چیز در ظاهر قرآن هست؛ اما همۀ   فهمیم، ادعا نمی قرآن چیزي بر آن مخلوط نکنیم. ما داریم ظاهر قرآن را می

قرآن است به  دهیم. روایات تفسیر توان فهمید و این را مبنا براي فهم طبقات بعدي دین قرار می ظاهر قرآن را با خودش می

گوییم که خمس را این  گوییم از قرآن هست. اگر ما به شما می فرمود ما هر چه که به شما می این دلیل که امام معصوم

گوییم، همه از قرآن است. هر آنچه در روایات گفته  گونه بدهید یا نماز را این گونه بخوانید یا هر چیز دیگري که به شما می

 هست؛ تببین یعنی این و تبیین نه یعنی معنی کردن. شده، همه تفسیر قرآن 

معنی کردن و کشف مقصود در محدودۀ فهم قرآن هست که یکبار محدودۀ آن را کلمه و یکبار محدودۀ آن را آیه و 

کند که کلمه را بفمید و جمله را  گیریم و تدبر به شما کمك می یکبار هم محدوده را سیاق و یکبار هم محدوده را سوره می

دانیم و حال که ما فهمیدیم که قرآن چه  د، که ما تدبر را هم همین میبفهمید و سیاق و سوره را بفهمید و کشف مقصود کنی

گوید و مقصودش چیست وظیفۀ ما تمام شد و اجرایی کردن این مقصود و تجزیه کردن و در زمان تطبیق دادن آن شرح  می

چون در رآن براي آن بیابیم. )قنامیم و اگر ما بخواهیم معادلی از  مقصود است و گام بعد از فهم است که ما این را تفسیر می

شود که در قرآن کریم بر عهدۀ پیامبر  ( معادل قرآنی آن، تبیین میبه این معنا به کار نرفته استتفسیر واژه هیچ کجاي قرآن 

 گذاشته شده است. و اگر بخواهیم بدانیم که تبیین چیست؟ تمام سخنان پیامبر و جانشینان آن حضرت می باشد.  اکرم

 بیین بدون تدبر، گزاره هایی پراکنده. ت3-1-5

اگر ما بخواهیم یك مثال عینی براي تفسیر بیاوریم؛ همان رسالۀ عملیه است. لذا کسی که بخواهد رسالۀ عملیه  بنویسد 

باید در قرآن تدبر کند و بیان را از امام و روایت بخواهد و بیان را روي قرآن سوار کند و براي این که این بیان در جاي خود 

دینی کم داریم و منهاي این تدبر سراغ بیان  مباحثن همان چیزي است که ما االن در و ایقرار گیرد به تدبر نیاز هست 



 
شوند؛ یعنی مردم به یك سیستم دینداري  اند که به مردم القا می اي شده هاي پراکنده رویم فلذا امروزه دین ما گزاره می

 .رسند و خودمان یك تجزیه و تحلیل بشري کردیم نمی

آییم  ما می . لذااز معارف را در یك سوره درست کرده که شامل اعتقاد، احکام و اخالق استقرآن یك معجونی انگار 

گوییم و سایر موارد را همین طور براي هر کدام یك بابی باز  اعتقاد را در بحث اعتقاد، اخالقش را در بحث اخالق می

. با این ندارندخاص خود را کارایی دیگر هیچ کدام  الذ می کنیم؛تکه تکه  . اما غافل از اینکه با این کار مباحث راکنیم می

، زیرا این تبیین کندنمی هم درست کار  معصوم لذا تبیینبریم و  را از بین میطراحی شده توسط قرآن سیستم  رویکرد 

د ویژه هم کارکر در روي سیستم قرآن کار می کند و وقتی ما سیستم قرآن را از بین بردیم، نا خود آگاه تبیین معصوم

کردیم و این روایاتی را که نقشۀ آنها قرآن هست را بر روي نقشه سوار  ءاگر سیستم را احیا اما خود را اعمال نمی کند.

تواند  مینیز این نقشه آن وقت روایات کارکرد ویژه خود را بر روي نقشه قرآن انجام خواهد داد. البته از سوي دیگر کردیم؛ 

هم روي این مسأله که روایات باید به قرآن عرضه شوند و صحت و سقم  را تنقیح کند که ائمهوایات جعلی و اسرائیلیه ر

 کردند چون داخل روایات ما روایات جعلی هم داریم. و جایگاهشان مشخص شود بسیار تأکید می

کند و در این  را حذف کند و کنار بگذارد؛ بلکه آمده که جاي قرآن را پر پس تدبر نیامده که روایات و معصومین

سیستم معرفت دینی، این خالء قرآنی را پر کند. و در این صورت است که جایگاه قرآن و روایات مشخص شده و ما از یك 

 کنیم. دور معرفتی بسیار خطرناك نجات پیدا می

 کرد؟  اگر بر فرض خدا نمی خواست بین آیات ربطی را ایجاد کند؛ در چینش آیات قرآن چه باید می :سؤال

یا آیات را چیده یا نچیده. اگر چیده پس ربط هم جعل کرده و اگر نچیده و مثل نخود و کشمش آنها را  ،خدا جواب:

روي صفحه پاشیده و هر چیزي هر جایی افتاده، این چینش نیست. چیدن یعنی که من این چیز را اینجا می گذارم و آن چیز 

ی نا معلوم، آیاتی به دلیلاي در دست خدا بوده! و آنها را پاشیده و  ثل ساچمهرا در آنجا. و پاشیدن یعنی این که آیات قرآن م

ك است و آخر نُتُ« بسم اللّه»بیشتري داشته، در آخر قرآن جمع شده اند! و براي همین هم، اول قرآن از نظر « بسم اللّه»که 

 است! « بسم اللّه»قرآن تراکم 

         ما بخواهیم چنین ادعاهایی در مورد قرآن داشته باشیم، شأن قرآن را پایین  اینها روشن است و اصالً این چیزها و اینکه

شباهت به حرفهایی  گوییم در مورد عدم ربط آیات و عدم انسجام بین آیات، ناخواسته بی می آورد، هر چند سخنانی که می

 اند، نیست. که زده



 
از آنها خواست که از ادعاي خود دفاع کنند. کشکول یعنی وار است، باید  در جواب کسانی که می گویند قرآن کشکول

 بگذار تا این را هم بگویم!  ؛یعنی چون این را گفتم«. الکالم الکالم یجرّ»چه؟ کشکول یعنی 

حال  ساخته، به آخر قرآن که رسیده بی هاي بزرگ بزرگ می و احتمال بعدي، اول قرآن خدا حالش خوب بوده! کشکول 

بوده و کشکولهایش هم کوچکتر شده اند! اصال این حرفها در مورد خدا و قرآن معنا ندارد، اینها با حکمت خدا سازگار 

 نیستند.  

اند، که عبور از آنها  تهخو برخی از دیدگاههاي سطح پایین را براي ما طوري جا اندااند،  امروز کاري با ما کرده !عزیزان  

مان این  اند که قرآن کشکول است، چه طور شد که ما در سابقۀ تاریخی ساز شده است! مثالً براي ما جا انداخته براي ما مسأله

جاء »فرمایند:  دربارۀ آن می بارۀ کتابی که ائمهمان! در مان! دربارۀ کتاب وحیانیي را قبول کردیم؟ دربارۀ کتاب خدا

. دربارۀ کتابی که حق کمترین جابجایی بین آیات و حتی سورش را نداریم! دربارۀ کتابی که «القرآن كلّه كالكلمه الواحده

اگر شود که  ادعاي عدم تحریف کرده و یکی از مصادیق روشن تحریف جابجایی است! و هر عاقلی هم این را متوجه می

 شود. دگرگون می ، بسیاررود و معنا شما در سخنان یك حکیم جابجایی ایجاد کنید، هدف سخن از بین می

چه طور شد که ما در مورد قرآن این حرف را قبول کردیم؟ در مورد کتابی که با آن حساسیت نزولش آغاز شد، و با آن  

یامبر از دنیا می رفت، این قرآن روي استخوان و چرم ... بود ؟! همه تعصب هم پایان یافت! چه طور ما قبول کردیم که وقتی پ

 و پراکنده بود و دیگران براي ما آن را جمع آوري کردند؟

شان! از بس گفتند و گفتند که ما باورمان شد.  ایم، نه به خاطر قوّت ادّله ما این چیزها را در اثر کثرت تکرارش پذیرفته 

گوید شعر  گویند که قرآن شعر است، می ا دارند؟ قرآن خودش سبك جالبی دارد، وقتی میمگر چه قدر دلیل براي این حرفه

گویند قرآن کذب است،  گوید تویی شاعر! تویی ساحر! می گوید سحر نیست. می گویند که سحر است، می نیست. وقتی می

 چیست؟منطق را چه جوابی بدهیم؟ دلیلتان  آخر حرف بی .گویی قرآن کذب نیست، تو دروغ می

و براي گفتۀ خودش کند، باید جوابگو باشد. و اگر کسی براي قرآن حسنی را بیان کرد  کسی که از قرآن چیزي کم می

حاال اگرکسی بخواهد کمالی را براي قرآن به اثبات برساند، که  بگویید بله قرآن این حسن را داشته است.دلیلی هم داشت، 

با اینکه   زنید؟! شوند که شما چرا این حرفها را می ول وار نیست؛ همه جمع میقرآن کمال سخنگویی منسجم را دارد وکشک

 شان این است که کم به آن پرداخت شده است.  این حرفها نو هم نیست، و دلیل تازگی

حد توان محدود خودمان، در یك  در توان محدود خودمان، روشمند کنیم وحد  ایم در یك باوري داریم که سعی کرده

انکار نمی تواند آن را هم کسی و  است که وجود دارد حقیقتیعمقش بدهیم. این  واش  ها دنبال کنیم و توسعه سوره سري از



 
، چون یافته شده و صرفاً یك باور نظري نیست و یك باور عملی هم هست. هر جایی را ما دست گذاشتیم و تدبّرکردیم کند

 .فتیمتیم! نه که جعل کردیم، که یااین هماهنگی را یاف

 


