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ل الرﱠشادِ َو السﱠﻼ ُم عَلَ ْيكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّه
د اُحْيِ َيتْ وَ ِانْ تَسْمَعُوا َقوْلي َو تُطيعُوا اَمْري اَ ْهدِكُمْ سَبي َ
ن البِدْعَةَ َق ْ
د اُم ْيتَتْ وَ اِ ﱠ
ن السﱡنﱠةَ قَ ْ
م اِلي كِتاب اللّه ِ َو سُنﱠ ِة َنبِيﱢهِ صلي اﷲ عليه و آله َ ،فاِ ﱠ
ت اِ َليْكُمْ رَسُولي بِهذَا الْكِتابِ ،وَ َانَا اَدْعُوْكُ ْ
»وَ َقدْ بَعَثْ ُ
اكنون قاصدم را با اين نامه به سوي شما فرستادم و من شما را به كتاب خدا و سنّت پيامبر صلي اﷲ عليه و آله مي خوانم .پس به راستي سنّت ]پيامبر [ مرده و بدعتها زنده شده است .پس اگر سخنان مرا بپذيريد واز امرم اطاعت
كنيد ،شما را به راهي كه رشد و اصﻼح شما در آن است هدايت مي كنم .سﻼم و رحمت خدا بر شما باد«.
تاريخ طبري /ج  /٤ص  ٢٦٦و بحاراﻻنوار /ج  /٤٤ص .٣٤٠



مروري بر مباحث جلسات گذشته



اشاره به كارايي دين در مسيحيت و اديان تحريف شده
o

تنافي عقل و وحي در اديان تحريف شده



اشاره به مباحث گذشته درباره جايگاه عقل در مباحث برون ديني



تصريح قرآن كريم بر جامعيت قرآن بر تمامي امور هدايتي انسان



اشاره به فرازي از خطبه  ١٨نهج البﻼغه درجامعيت دين و قرآن



اشاره به فرازي از خطبه غدير پيامبر در اتمام و اكمال دين



اشاره به اشكال اقلي نگران دين در جامعيت كلي قرآن
o

قرآن كريم و بيان امور اخﻼقي و محدود و نه موارد كلي



اشاره به دو ديدگاه در پاسخ به اشكال اقلي نگران ديني



نگاه اول در بيان جامعيت قرآن كريم :
o

دليل محدود بودن معناي )كل شي( چيست ؟

o

آيا براي محدوديت كﻼم قرآن قرينه اي ) مقامي  ،لفظي و يا استثنايي بيان شده است ؟

o

در نظر گرفتن قراين كﻼم براي فهم مقصود گوينده ،روش عقﻼيي و پذيرفته شده درهمه ي فرهنگ ها است .مقصود از قراين،
اموري است كه به گونه اي با كﻼم ،ارتباط لفظي يا معنوي داشته و در فهم مفاد كﻼم و درك مراد گوينده ،مؤثر باشد.

o

قراين به دو دسته ي زير طبقه بندي مي شوند :


»پيوسته به كﻼم« خود به دو دسته زير تفكيك مي شوند :


قراين لفظي
o

»سياق« در واقع ،تنها قرينه ي لفظي پيوسته به كﻼم خداست و گونه هايي دارند :




سياق كلمه ها ،سياق جمله ها ،سياق آيه ها و سياق سوره ها

غير لفظي
o

قرينه عقلي


عقﻼ در برخي موارد به جاي ذكر قراين لفظي در كﻼم خويش ،مقصود خود را با اتكا به قراين غير
لفظي ارائه مي كنند و مخاطبان نيز ،براساس آن به فهم مراد گوينده دست مي يابند .برخي از اين
قراين ،بديهيات عقلي و برخي برهان هاي قطعي مبتني بر بديهيات است؛

o
گروه فرهنگي المنهاج

قرينه مقامي
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o

برخي آيات قرآن درباره پديده هايي است كه مخاطبان اوليه از شرايط زماني ،مكاني و ديگر جزئيات
آن آگاه بودند؛ ولي به تدريج با گذشت زمان و از ميان رفتن آن شرايط ،نسل هاي بعدي از آن محروم
شده اند .بسنده كردن به الفاظ آيه ها ،ما را به همه ابعاد مطالب مورد بحث آيات نمي رساند


نمونه اين مطلب در آيه  ١٢١سوره آل عمران آمده است» :وَ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَ ْهلِكَ تُبَوﱢئُ
الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ؛ هنگامي كه صبحگاهان از خانواده بيرون آمده ،مؤمنان را در
مواضع معيني براي جنگ مستقر مي كردي «.ظاهر آيه نشان مي دهد كه پيامبر صلّي اللّه
عليه و آله در جنگي شركت داشته اند كه نزديك محل سكونتشان )مدينه( بوده است و
عبارت »غدوت من أهلك« نشانگر نزديكي منطقه جنگي موردنظر به مدينه است كه نيازي
به پيمودن راه طوﻻني نبوده است ،همان صبح كه از منزل بيرون آمدند ،به فرماندهي و
آماده سازي مسلمانان براي جنگ پرداختند و نيروهاي مسلمان را در مواضع را درباره
جنك احد ميدانند كه در سال دوم هجري و در كنار كوه احد ،در نزديكي مدينه اتفاق
افتاد؛ ولي اين معنا بدون توجه به قرينه يادشده به تنهايي از آيه برنمي آيد



»گسسته از كﻼم«
o

آيات ديگر قرآن كريم و روايات معصومين عليهم السﱠﻼم را از قراين ناپيوسته معرفي مي كند .از اين
رو ،هرگاه در سخن گوينده اي ،ابهام باشد ،از سخنان ديگر او يا از شرح و تفصيل آن سخن كه بر
عهده ي ديگري گذاشته شده است ،بهره مي گيرند .براي فهم يك آيه نيز از آيات ديگر قرآن كه
آن هم سخنان خداوند است ،بهره مي گيريم .هم چنين ،روايات معصومين عليه السﱠﻼم شرح و
تفصيل آيات قرآن است؛ زيرا وظيفه ي معلّمي و شرح قرآن از سوي خداوند بر عهده ي آنان گذارده
شده است.

o

ظاهرا مراد از )كل شى ء( همه آن چيزهايى است كه برگشتش به هدايت باشد؛ از قبيل معارف حقيقى مربوط به مبداء و معاد و
اخﻼق فاضله و شرايع الهى و قصص و مواعظى كه مردم در اهتداء و راه يافتنشان به آن محتاجند ،و قرآن تبيان همه اينها است نه
اينكه تبيان براى همه علوم هم باشد .از اين روي بايد گفت قرآن كتاب هــدايت است و نه كتاب عـــلمي؛
o

ولي معجزات علمي دارد ،هر كجا كه ضرورت ايجاب كرده و هدايت انسان ها را در پي داشته خداوند به برخي از قوانين
علمي مانند زوجيت در همه ي مخلوقات ،كروي بودن زمين و  ...اشاره كرده است .تا دانشمندان و متفكران هر قومي به
تفكر درباره ي آنها بپردازند و از اين طريق هم خود هدايت يابند و هم ديگران را به صراط مستقيم هدايت كنند


كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدﱠ ﱠبرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَ ﱠكرَ أُولُو الْأَلْبَابِ


اين كتابي است پربركت كه بر تو نازل كردهايم تا در آيات آن تدبّر كنند و خردمندان متذكّر شوند!«



نگاه و ديدگاه دوم در تبيين جامعيت قرآن كريم



بررسي نظريه عﻼمه طباطبائي در بيان جامعيت قرآن با توجه به آيات اوليه سوره مباركه زخرف
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o

حم

o

وَ الْكِتابِ الْمُبينِ

o

جعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيا َلعَلﱠكُمْ َتعْقِلُونَ
إِنﱠا َ

o

وَ إِنﱠهُ في أُمﱢ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيﱞ حَكيمٌ

o

أَ فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذﱢكْرَ صَفْحاً أَنْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفينَ

o

وَ كَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيﱟ فِي الْأَوﱠلينَ

o

وَ ما يَأْتيهِمْ مِنْ نَبِيﱟ إِﻻﱠ كانُوا بِهِ َيسْتَهْزِؤُنَ

اشاره به معناي جعل تكويني و تشريعي الهي
o

جعل تشريعي و اختيار انسان


جعَلْناهُ" به كتاب برمىگردد ،و معناى" قُرْآناً عَرَبِيا" اين است كه اين كتابى است كه به لغت عربى قرائت
ضمير در" َ
كمْ َتعْقِلُونَ" اين جمله غايت و غرض جعل آن كتاب را بيان مىكند.
مىشود ".لَعَلﱠ ُ

o

چرا قرآن به زبان عربي نازل شده است ؟

o

اگر كلمه" قرآن" را مقيد به قيد" ام الكتاب" و" لدينا" كرد ،صرفا به منظور توضيح است و براى اين بود كه بفرمايد قرآن همان
كتابى است كه نزد ما است ،نه اينكه بفرمايد قرآن دو تا است يكى نزد ما و يكى هم نزد ديگرى.

o


انسان و سرمايه عقل در فهم آيات و تدبر در آن

بررسي معناي ام الكتاب با توجه به شواهد قرآني
o

سوره بروج آيه  : ٢٢بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ َمحْفُوظ


قرآن كتابى است خو اندنى و داراى معانى واﻻ و معارفى زياد كه در لوح محفوظ بوده لوحى كه از دستبرد باطل و شيطانها
محفوظ است.

o

سوره انعام آيه  : ٥٩وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ ا ْلغَيْبِ ﻻ َيعْلَمُها إِﻻﱠ هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرﱢ وَ الْ َبحْرِ وَ ما َتسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِﻻﱠ َيعْلَمُها وَ ﻻ حَبﱠةٍ في
ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ ﻻ رَطْبٍ وَ ﻻ يابِسٍ إِﻻﱠ في كِتابٍ مُبينٍ


o

بيان توصيف كتاب به »مُبِينٍ«


قرآن كريم حقيقت هر چيزى را آن طور كه هست ،بدون هيچ گونه ابهام و تغيير و تبديلى ،اظهار مىكند.



سوره مباركه نمل آيه  : ٣٥وَ ما مِنْ غائِبَةٍ فِي السﱠماءِ وَ الْأَرْضِ إِﻻﱠ في كِتابٍ مُبينٍ

سوره ياسين آيه  : ١٢إِنﱠا نحْنُ ُنحْىِ الْمَوْتىَ وَ نَكْتُبُ مَا قَدﱠمُواْ وَ ءَا َثرَهُمْ وَ كلﱠ شىْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فىِ إِمَامٍ مﱡبِين


منظور از »امام مبين« لوح محفوظ است ،لوحى كه از دگرگون شدن و تغيير پيدا كردن محفوظ است ،و مشتمل است بر
تمامى جزئياتى كه خداى سبحان قضايش را در خلق رانده ،در نتيجه آمار همه چيز در آن هست ،و اين كتاب در كﻼم
خداى تعالى با اسمهاى مختلفى ناميده شده لوح محفوظ ،ام الكتاب ،كتاب مبين ،و امام مبين ،كه در هر يك از اين
اسماى چهارگانه عنايتى مخصوص هست.
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شايد عنايت در ناميدن آن به امام مبين ،به خاطر اين باشد كه بر قضاهاى حتمى خدا مشتمل است ،قضاهايى
كه خلق تابع آنها هستند و آنها مقتداى خلق .و نامه اعمال هم از آن كتاب استنساخ مىشود ،چون در آيه ٢٩
كمْ بِالْحَقﱢ إِنﱠا كُنﱠا نَسْتَ ْنسِخُ ما كُنْتُمْ َتعْمَلُونَ«
سوره مباركه جاثيه فرموده» :هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْ ُ

o

اشاره به آيات  ٧٧الي  ٧٩سوره واقعه در مقام قرآن كريم و كارايي آن


إِنﱠهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ﻻ يَمَسﱡهُ إِلﱠا الْمُطَهﱠرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبﱢ الْعالَمِين


از آنجايى كه كفار مساله وحدانيت خدا را در ربوبيت و الوهيت و همچنين مساله بعث و جزا را انكار داشتند،
و انكار خود را با انكار قرآن كه به رسول اسﻼم نازل شده و در آن داستان توحيد و معاد آمده اظهار مىداشتند،
در حقيقت انكارشان منشعب به دو انكار مىشد:



o

اول انكار اصل توحيد و بعث،

o

دوم انكار قرآنى كه مشتمل بر مساله توحيد و بعث است )توحيد و بعثى كه قرآن از آن خبر مىدهد(

به همين جهت خداى تعالى در اين سوره دو گونه با آنان صحبت كرده است :
o

نوع اول اينكه با ذكر شواهدى از آيات و ادله توحيد و بعث اين دو مساله را اثبات نمود ،كه اين
استدﻻل از جمله" نَحْنُ خَلَقْنا ُكمْ" شروع شده ،و در جمله" مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ" ختم مىشود.

o

نوع دوم به بيانى آن را اثبات نمود كه در عين اثبات مطلب ،كﻼم اللﱠه بودن قرآن را نيز اثبات مىكند،
و مسجل مىسازد كه قرآن كﻼم خدا و محفوظ نزد او و نازل شده از ناحيه او است ،و باﻷخره آن را
به بهترين وصفى توصيف كرد.



پس جمله" إِ ﱠنهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ" جواب قسم سابق است ،و ضمير در آن به قرآنى كه از سياق استفاده مىشود بر
مىگردد ،و از توصيف خداى تعالى قرآن را به لفظ كريم و بدون هيچ قيد چنين بر مىآيد كه قرآن به طور
مطلق كريم و محترم است ،و هم نزد خدا كريم و عزيز است ،و هم بدين جهت كريم است كه صفاتى پسنديده
دارد ،و هم بدين جهت كه سودرسان براى خلق است ،سودى كه هيچ چيز جاى آن را نمىگيرد ،چون مشتمل
بر اصول معارفى است كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تضمين مىكند.



و جمله" فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ" توصيف دوم قرآن است ،مىفرمايد :قرآن محفوظ و مصون از هر دگرگونى و تبديل
است ،چون در كتابى است كه آن كتاب اينطور است و آن كتاب عبارت است از لوح محفوظ.

o


ترجمه تفسير الميزان ،ج ،١٩ص٢٣٧ :

منظور از مس قرآن تنها دست كشيدن به خطوط آن نيست  ،بلكه علم به معارف آن است  ،كه جز پاكان خلق كسى به
عمق معارف آن عالم و آشنا نمى شود.


مصاديق پاكان در نظر قرآن كريم چه كساني هستند ؟
o
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إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً ) آيه  ٣٣سوره مباركه احزاب (

پاكيزگي دل عامل بهره مندي از معارف
صفحه ٤

امام حسين عليه السﻼم و تبيين

ريز موضوعات

موانع تحقق هدف انبياء عليهم السﻼم

سخنراني

جلسه سيزدهم

دكتر اسدي گرمارودي

 ١٣آبان ماه ١٣٩٥

) با اندكي تصرف (



قال رسول اﷲ )ص(  :ما أخْلَصَ عَبدٌ للّه ِ عزّوجلّ أربَعينَ صباحا إلّا جَرَتْ يَنابِيعُ الحِكمَةِ مِن قَلبِهِ على لِسانِهِ

o

پيامبر خدا صلى اﷲ عليه و آله  :هيچ بنده اى چهل روز براى خدا اخﻼص نورزيد ،مگر آن كه چشمه
هاى حكمت از دلش به زبانش جارى شد .




بحار اﻷنوار الجامعة لدرر أخبار اﻷئمة اﻷطهار ،ج ،٦٧ص٢٤٣ :

ابن سينا و اثبات عقﻼني نبوت و مقام قرآن كريم
o

مرتبه عقل انبيا درجه كمال حالتي است كه همه قوا و استعدادهاي بشري در آن به كمال رسيده باشد و اين سه شرط اساسي را
بايد پيغمبر داشته باشد:
صفاي عقل ،كمال تخيل و قدرت تأثير بر ماده خارجي؛ به گونه اي كه آن را به اطاعت درآورد .در صورت وجود چنين شرايطي ،آن
گاه پيغمبر به درجه اگاهي نبوت مي رسد و داراي عقل قدسي مي شود كه هر معرفتي را ناگهان و بي واسطه و بدون تعليم يافتنِ
قبلي بشري ،از عقل فعال دريافت مي كند.




سه حكيم مسلمان ،سيدحسين نصر ،ترجمه احمد آرام ،ص٤٩

امام معصوم و بيان جزئيات با توجه به آيات قرآن كريم
o

دزدي را آوردند پيش خليفه تا حكمش را صادر كند.معتصم ،دانشمندان را جمع كرد .قاضي القضات گفت":چون آيه تيمم حد
دست را از مچ تعين كرده ،پس بايد دستش را از مچ قطع كرد".

o

ديگري گفت ":خداوند براي وضو دست را از آرنج مي داند پس بايد از آرنج قطع شود".

o

معتصم هم گفت چون بعضي دست را از انگشتان تا شانه ميدانند ،بهتر است دست را تا شانه قطع كنيم .نظر تو چيست ابو جعفر؟

o

محمد بن علي گفت :اينها در اشتباهند ،زيرا فقط انگشتان دزد بايد قطع شود و بقيه دست بايد باقي بماند زيرا رسول خدا) ص(
فرمود :سجده بر هفت عضو بدن تحقق مي پذيرد :صورت )پيشاني( ،دو كف دست ،دو سر زانو ،و دو پا )دو انگشت بزرگ پا(.
بنابراين اگر دست دزد از مچ يا آرنج قطع شود ،دستي براي او نمي ماند تا سجده نماز را به جا آورد ،و نيز خداي متعال مي فرمايد:
وَأَنﱠ الْمَسَاجِدَ لِلﱠهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللﱠهِ أَحَدً سجده گاه ها )هفت عضوي كه سجده بر آنها انجام مي گيرد( از آن خداست ،پس ،هيچ
كس را همراه و همسنگ با خدا مخوانيد )و عبادت نكنيد( و آنچه براي خداست ،قطع نمي شود.



لينك فايل صوتي سخنراني



http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.08.13_013.mp3
فايل ريز موضوعات و خﻼصه سخنراني
http://www.almenhaj.com/media/moharam/95/mon_moharram_1395.08.13_013.pdf
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