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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سوره انعام رب بطن قرآن 38 هیداللت آ یربرس 

از   یاتیبا قرائت آ  یو مجاز  ی)ص( به صورت حضوریالمصطف  یدانشگاه مجاز  یجیترو  یکرس  نيچهاردهم

)ص( در مورد  یالمصطف یمعاون پژوهش دانشگاه مجاز  ، یدکتر هاشم یآغاز شد. سپس آقا د يکالم اهلل مج

دکتر   ی آقا نيحجت االسالم و المسلم یساختار کرس ن يدر دانشگاه و همچن یج ی ترو یها  یکرس یبرگزار

سوره  38 هیداللت آ ی)ص( با عنوان » بررسیالمصطف یدانشگاه مجاز اریاستاد  یداراب یعيشف نيحس ديس

 ن يجلسه را به حجت االسالم و المسلم  یعلم  ت یریارائه نمودند. پس از آن مد   یحاتيانعام بر بطن قرآن « توض

 سپردند.  یسازندگ یقاآ

 ی و حضار محترم به معرف یگرام نیو ناقد ديمقدم به اسات ريجلسه، ضمن خ ی علم ری ، مد یسازندگ یآقا

دکتر  یآقا نياالسالم و المسلم ن،یناقد نيو همچن یداراب یعيشف نيحس ديدکتر س یآقا یبرگزار کننده کرس

پرداختند. پس از   یانیآدر  ییرضا  ميدکتر ابراه   یآقا  نيو حجت االسالم و المسلم  ميحک  ییطباطبا  دريح   ديس

 بحث خود را مطرح کنند. قهيدق یخواستند تا در س یع ي دکتر شف یاز آقا یمعرف نیا

 آغاز کردند: نگونهیخود را ا یارائه کرس  یعي دکتر شف یآقا

 .نی الطاهر نيبي و آله الط هي اهلل عل یو صل ني. الحمد هلل رب العالمميبسم اهلل الرحمن الرح  

 : دانمياز ورود به بحث، ذکر سه نکته را الزم م قبل

 اسارت آل اهلل؛  امیالسالم و ا هيعل دانيساالر شه یسوگوار امی به جهت ا ت ي( عرض تسل1

 )ع(  نيامام حس یسوگوار امی با ا یکرس نیا  یبرگزار یاز تقارن رمان ی( ابراز خرسند2

 داده شده است؛   قي)ع( تطب نيقرآن به امام حس اتی از آ یجمع یبطن یبر اساس تتبع صورت گرفته، معن رایز

 بودن شهادت امام سجاد )ع(  شيبه جهت در پ ت ي( تسل3

سوره أنعام و در واقع نقد  38 هیاست بر اساس آ م یاثبات صاحب »بطن« بودن قرآن کر ،یکرس نیا موضوع

  ی »مَا فَرََّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ« است؛ که البته مسئوالن بررس هین قرآن در پرتو آمقاله »اثبات بط یو بررس

أنعام بر  38 هیداللت آ یمقاله را به »بررس نوانع ،یج یترو یکرس یبرگزار یبرا یشنهاديکننده موضوعات پ

 داده اند. رييبطن قرآن« تغ

آنها قرار دارند؛   یظاهر یمعان یاست که در ورا فه یشر  اتی پنهان آ یمقصود از مفهوم »بطن قرآن«؛ معان -

سوره آل عمران ): »وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ«( بر  7 فهیشر هی البته باتوجه به متن و مفاد آ

  ر یباشد؛ اگرچه سا  یالسالم( م همي)عل ت يبطون قرآن، فقط در توان اهل الب همهبه  یابیکه دست  میباور نیا

 کنند؛  دايدست پ ات،یاز مراتب بطون آ یتوانند  به برخ یالزم، م  طیاز شرا ی افراد؛ در صورت برخوردار



 

  38 هیمحدود به آ ،یقرآن فهیشر اتیبراساس آنچه که در متن مقاله آورده شد؛ اثبات صاحب بطن بودن آ  -

 وسف ی؛ 59؛ أنعام: 82و  78از قرآن )؛ همانند : نساء  یگرید اتیاز مفسران، آ یباشد؛ بلکه برخ یأنعام نم

 دانند؛ يو استفاده م دراستا قابل استنا  نیدر ا زيو...( را ن 29؛ محمد 89؛ ص 44؛ نحل 111

 ارد: د یبس طوالن یسابقه ا ن،يقیأنعام توسَّط مفسران فر 38 هی اثبات بطن قرآن بواسطه مفاد آ -

منکر اشتمال قرآن بر   دانستميکاش م یبه صراحت اعالن نمود: »ا ی( از مفسران اهل سنت: محمود آلوسالف

ءٍ« )أنعام:  »ما فَرََّطْنا فِی اْلکِتابِ مِنْ شَیْ  هیآ  زي( و ن145و آعراف:    154ءٍ« )آنعام  »وَ تَفْصِيلًا لِکُلَِّ شَیْ   هیباطن با آ

آن   اتي( و أبیو شاعر برجسته عرب در قرن چهارم هجر  ب ی)اد  «ی»متنبَّ  وانیکند؟؛ و چه گفتا د  ی( چه م38

 نباشد...«؛  نگونهیکالم پروردگار ا کهياست در حال رهيکث یچگونه مشتمل بر معان

(، 1390) 25؛ و ج227و  226، ص1(، ج1381) مي تسن ري در تفس ،یآمل یاهلل جواد هی: آعهي( از مفسران شب

 أنعام بر صاحب بطن بودن قرآن پرداخته است؛   38  ه ی؛ بصورت فشرده به اثبات داللت آ174  -171، ص25ج

بر صاحب بطن   یقرآن اتیاز آ گرید یو برخ هیآ ن ی: داللت امینمود  حینکته تصر نیمقاله بر ا  نیما در ا -

مدَّعا، متفرع بر   نیباشد؛ بلکه داللت همه آنها بر ا ینم اتی( آیلت مطابق)دال ی بودن قرآن، به داللت منطوق

  ات یو آ  هی آ  نیا  لیذ  اتی مقدمات، روا  نیباشد؛ از جمله ا  یم  یو برون  یلحاظ مقدمات و قرائن و ضمائم درون

 باشد.  یمشابه م

 باشد:  یشرح م  نیشده مقاله و ساختار  موجود آن، بد یط یروند اصل -

 »بطن« و »ظاهر«؛  ید يدو واژه کل رامونيپ ی( بحث مفهوم شناسالف

و »نقطه مقابل   ء«یهرش یداخل هی»خالف الظَّهر« )خالف »ظَهر« و »پشت«(، »رو  ی( »بَطن« در لغت به معن1

کلمات و قواعد  یعرف ميمفاه  یکه برمبنا اتیان آپنه یمعن -1آشکار« و »نقطه مقابل آشکار«؛ در اصطالح : 

قرآن   اتی که آ یقیافراد و مصاد -2بر آنها روشن نباشد؛  اتیمحاوره، داللت آ  یو اصول عقالئ یعرب یادب

  ات یاست؛ ودلول آ اتیرفتار آنها همانند افراد مورد نزول آ یدر مورد آنها نازل نگشته ول ميبصورت مستق

 برآنها منطبق است؛ 

 باشد.   یآن، کامال نقطه مقابل »بَطنم م یو اصطالح  ی( »ظَهر«؛ که مفهوم لغو2

 واژگان چهار گانه :  یعنی  ه؛یمفهوم مفردات در آ نيي( تبب

و   ر«يواژه،  »تقص نیمورد نظر ما از ا یواژه ذکر شده؛ که معن نیا یبرا  یمتعدد ی( »فَرََّطْنا«؛ در لغت معان1

و تجاوز از آن«، به عنوان   نياز »خروج از مرز مع ی: برخیباشد؛ مصطفو یم «یزيکردن در حق چ  ی»کوتاه 

 از آن ذکر نموده اند؛  یاصل یمعن

سکوت کرده و اظهار نظر ننموده اند؛   یبرخ ست؟؛يچ  هیآ نیواژه در ا نیمراد از ا نکهی( »الْکِتابِ«؛ در ا2 

 اظهار نظر کرده اند، دو دسته شدند:  کهياماآنان

 :لیذ  لی: مقصود قرآن است؛ به دالندیو...گو یفخر راز ،ینوریو ابن وََهب د ی( طبرسالف



 

 ه؛ یآ  اقيس

 الف و الم بر سر آن، بر عهد و معهود در اذهان )قرآن(؛  انصراف

 فه؛ یرش  اتی آ گری»قرآن« در د ارده

 . هیآ  لیوارده در ذ اتیروا

 : لیذ لی: مقصود لوح محفوظ است؛ به دال ندیو...گو یشوکان  ،یزمخشر ،ی( بَغَوب

 ن«؛يکِتابٍ مُب یهود : »کُلٌّ ف 6 هیشدن با مدلول آ  همخوان

 ؛ یقرآن اتیاز آ ی لوح محفوظ در تعداد ارداه

 و سُوَر قرآن.. اتی نزول آ رفتنینپذ  انیبودن سوره أنعام و پا یمک

مردا باشد؛   نيهم هم  هی آ   نیکه در ا  ست ين  نیبر ا  لي دل  گر،ید  اتی: اراده لوح محفوظ از »کتاب« در آلیدال   نقد

 قرآن که در لوح محفوظ قرار داشت و... قينظر به وجود حق  رایشود؛ ز یبودن سوره أنعام هم مانع نم یمک

 دوم است و...  دگاهیمتفرع بر د  هی استدالل به آ  ده«؛ی »زا   دی گو  یو طبرس  ه«يضي: »تبع  دی گو  ی( »مِنْ«؛ فخر راز3

وجود  یباشد )؛ آعم از آنکه دارا حي که تعلق علم به آن و خبر دادن از آن صح ی زي: چ  یءٍ«(؛ شرتون( »شَی4ْ

 باشد و... دايناپ ا ی و اعم از آنکه ظاهر باشد و   ؛یقيرحقيغ ایباشد و  قيحق

 ه؛ ی استدالل به آ ت يفي( کج

 و مقصود از »کِتاب«، قرآن باشد. دهی»مِن« زا کهيدر صورت 

 .  هیآ لیدر ذ ی( طرح دو پرسش اساسد

به  هي: دال بر عموم است: اوال با تک یآمل یءٍ« دال بر عموم است؟؛ جواد»ما فَرََّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ ای( آ1

 )ره(  ییه طباطباامام رضا )ع( و دوما به نظر عالم ت یروا

پاسخ ما  افت؟؛یتوان به صاحب بطن بودن قرآن دست  یءٍ«  مبا جمله »ما فَرََّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ ای( آ2 

  ی مطلوب  نيتوان به چن  یم  یآن« به خوب  لیذ  اتیروا  زهیو ضمائم مربوطه )بو  هی: با حاظ مفردات در آ   نست یا

 . افت یدست 

 

 قرآن  یبر وجود بطن برا هیقول به داللت آ یو بازده  دهیه( فا 

 قرآن؛  ی( حل شدن مشکل قول به وجود »بطنم برا 1

 قرآن« ت ي ( حل شدن مشکل »جامع2

 و رحمة اهلل و برکاته  کميعل والسالم

 



 

دکتر   یآقا یاز بحث ها یجمع بند یسازندگ یجلسه آقا یعلم ریمد ،یعيدکتر شف یآقا حاتياز توض پس

به عنوان    یانی آدر  ییرضا  ميدکتر ابراه   یآقا  نيکردند. و سپس از جناب حجت االسالم و المسلم  هی ارا  یعيشف

 کنند.  هیناقد اول خواستند تا نظراتشان را ارا

)ص( یجامعة المصطف  یعلم ئت يعضو ه  یانیآدر یی رضا ميدکتر دکتر ابراه  یآقا نياالسالم و المسلم حجت 

  ی عيدکتر شف  دهیجلسه حضور داشتنند، به نقد ا  نیدر ا  یبه عنوان ناقد و به صورت مجاز  اصفهان که  هيالعالم

 پرداختند: 

 کنندگان محترم. حاضر در جلسه و شرکت   یسالم و ادب و احترام خدمت همه سروران گرام عرض

از  کنمیمعاونت پژوهش، تشکر م ژهیوبه  یاندرکاران دانشگاه مجازو دست  ني از مسئول کنمیتشکر م اوالً

 ی آقا زیو استاد عز یدکتر سازندگ یجلسه آقا ریاز مد نيو همچن یداراب یعيجناب دکتر شف زمانیاستاد عز 

 .زانیعز  ریو سا ییدکتر طباطبا

  ن یقبول، و موضوع است و قابلبطن مسلم ه  هياصل قض ست،ين  یدی مسئله بطن در آن ترد کهن یاول ا نکته

 بر بطن هست. فهیشر  هیآ نیبلکه اثبات داللت ا ست ياثبات بطن قرآن ن یکرس نیمقاله و ا

کند  یکه ثابت م یاتیهست، روا اتیبطن داشتن قرآن همان روا ليدل نیتریو اصل  نیکمتر رسهیم نظربه 

اثبات کرد که درست است و محل   توانيشود که اگر بطن نباشد امامت ائمه را نم یقرآن بطن دارد، بحث م

بر بطن داشتن   فهیشر هیآ نیبحث داللت ا نجایانکار نکرده، ا یاصل بطن داشتن قرآن را کس ست،يبحث ن

 قرآن است. 

عبارت   فرضش يبحث و آن پ یانداخته رو هی دارد که سا یفرضش يپ ک یطرح و مقاله  ن یا نکهیدوم ا نکته

شود به  یم ريوجود دارد که تعب یقرآن اقوال ت ي قرآن، که در آن بحث جامع یحداکثر ت ياست از جامع

  دگاه ی محترم د ادرود.  است یکه بعضاً بکار م یو اصطالحات ینسب ت يجامع ،یحداقل  ای  یحداکثر ت يجامع

 نيهم آورده اند که تنها با چن دهيخودش اول الکالم هست. در چک نیو ا رفتندیرا پذ یحداکثر ت يجامع

 یحداکثر  ت يجامع  یعنیفشرد    یباور پا  نیا  یقرآن باور داشت و بر درست  یحداکثر  ت يبه جامع  توانیم  ینگاه 

  ن یبر اثبات ا ری بطن ناگز دیاثبات آن با  یبراو حاال  ميکن ی آن پافشار یبر درست د یفرض ماست و با شيپ

 باشد.  دگاهید

گفت  توانیم اتیآ یظاهر هیال یبنام بطن در فرا یگرید یهیتنها قبول وجود الامده است که  جینتا در

ها   دگاهیخودش نوسان دارد و د یحداکثر ت يخب آن جامع ،یتیهدا ريو غ ینید ريامور غ یحت زيچ همه

حل   یستیفرض با  شيپ  نیها باشد و ا  یحداکثر  نيدر ب  یحداکثر  دگاهید  کی  نیمتفاوت هست و فکر کنم ا

 شود. 

مدعا   نیبه ا یابيمدعا روش شما در دست نیاثبات ا یکه سوال شده که برا یدر طرح در قسمت یبعد نکته

فراوان، مؤثر در جهت  تایهست، مدد جستن از روا نیمورد ا کیچگونه است؟ چند مورد ذکر شده که 



 

بر بطن  38 هیآ اللت د نجایهست، مدعا ا اتیرا بنده متوجه نشدم که کدام روا ت یروا نیمدعا. ا نیاثبات ا

از   نیکند که ا  یهست که بطن را ثابت م یاتیاگر منظور روا م؟یفراوان دار اتیمدعا روا  نیا  یبرا ایهست، آ

کندو  یقرآن را ثابت م ت يجامع اتیهست که آن روا ت يجامع اتیمحل بحث خارج است، اگر منظور روا

مدعا را  نیمتعدد ا اتیروا ديگفت کهنیو ا است  فهی شر  هیآ نیبحث دارد. مدعا داللت ا یخودش باز جا نیا

 منظورتان هست.  اتی که کدام روا ديده  حيکند توض یثابت م

  یی به بحث ها ازي رسد ن یسوره انعام به نظر م 38 هیاست که اثبات بطن داشتن قرآن از آ نیا یاصل مطلب 

که است  نیا جه ي بطن دارد پس نت یجامع است و هر کتاب جامع یحاصل شود. قرآن کتاب جهي نت نیدارد تا ا 

 قرآن بطن دارد. 

به نظر  ؟یليبه چه دل نی بطن است ا ندازم يلزوماً ن یهر کتاب جامع  نکهیقبول اما ا جامع است قابل  یکتاب قرآن

قرآن لزوما  ت يکرد که جامع یم یگزار هی سرما شتريقسمت دوم ب نیا یرو شتريب دیمقاله با نیرسد در ا یم

 مستلزم بطن داشتن قرآن است. 

گزاره صادق   نیباشد، ا نيمخاطب ازيموارد مورد ن کنندهان يب دیلزوماً با یهم هر کتاب جامع ت يخود جامع در

 ی مختلف یها دگاهیقرآن د ت يجامع یچگونگ ليکننده است؟ در تحل انيدارد؟ چگونه ب یلي است، اما چه تحل

 ت يهم بحث دوباره بحث جامع نجایسراغ بطن رفتند و ... و ا یاعده  نه، یرفتن سراغ قر یاوجود دارد؟ عده 

به اثبات دارد که   ازيداشتن قرآن هست که نبطن  نجا یاز اقوال در ا یکی شه،يو از بحث بطن خارج م شهيم

 .ست ين حي ها صح دگاهید  ریو سا شودی م ليبطن داشتن تحل قیقرآن از طر ت يچرا جامع

  ی عنیاست که عدم الوجدان    نیعمده ا  ليدل  ل؟يبه چه دل  شه،یم  هيبا بطن توج   یحداکثر  ت يجامع  ميبگ  نکهیا

چون عدم الوجدان   مي ابییرا نم زيچ همه ميکنی کرده باشد به ظاهر قرآن مراجعه م انيرا ب زيچ همه  دیقرآن با

 .می سراغ آن بطن برو  دیباوجود داشته باشد و ما  یبطن دیپس لزوما با ميکنینم دايچون پ

را هم  ینید ريو غ یتی هدا  ريکه امور غ یکل ش د،يکن یکه شما معنا م یکل ش م،يما احاله به بطن بده  اگر

 ینی د ريحجم مطالب غ ،یتیهدا ريو غ ینیرديغ ميمفاه  ریمثال در علوم و سا  یتی هدا  ريشود، امور غ  یشامل م

 کند یم  ديرا مکرر تاک  زايچ بر همه  تمالو اش  ت يجامع  نیا  میقرآن کر  یهست، از طرف  ینیمطالب د  شتريب  عتاًيطب

در  ،یزيهمه چ  ليو تفص انيتب  ميرا گفت زيکه ما به شما همه چ  نهیا یامتنان اله یعنیبر ما  ذارهیو منت م

در قرآن   میریم  کهیرو به شما گفتم، وقت  یچ بندگان من همه  یکه ا  گذارديمتعال بر ما منت م  یخدا  زيچ همه

که در بطن هست و شما   ميکنيم  دايقرآن است؟ جواب مپ  یکجا  یکه حاال فالن موضوع و دانش تجرب  ميگیم

 .دی ندار یدسترس

نود درصدش    میاريرو م  یزيهم چ   یکردم و وقت  انيرو ب  زيچ که همه   کنهی م  ديو تأک  گذارهی به ما منت م  قرآن

 . ست يامتنان سازگار ن نیا ست،يسازگار ن یبا امتنان اله نیا د،یندار یدر باطن است و شما دسترس 



 

  ص يتخص  هي که شب  یعدم دسترس  شيبشه چالش اصل   ه ياز مطالب در قرآن اگر با بطن توج   یار يوجدان بس  عدم

 حل شود.  دیبا  نیو ا شودیاکثر م

 .و رحمة اهلل و برکاته کميعل والسالم

 

  یها  دگاهیبخش از د  ن یتشکر کردند و گفتند: َ در ا  شانیاز ا  ،ییجلسه پس از ارائه نقد دکتر رضا   یعلم  ریمد

 .ميکن یاستفاده م شانیا یو نقدها ميحک ییطباطبا دريح  ديدکتر س یآقا نيحجت االسالم و المسلم

قرآن و  یمجتمع آموزش عال اریاستاد م،يحک ییطباطبا دريح  ديدکتر س یآقا نياالسالم و المسلم حجت 

 پرداختند و گفتند:  یعيدکتر شف  دةیجلسه حضور داشتند، به نقد ا نی که به عنوان ناقد در ا ث یحد

  نیو الطاهر نيبيمحمد و آله الط ناي و نب دنايس یو الصالة و السالم عل نيرب العالم الحمدهلل

)ع(  نيمحترم شهادت آقا امام حس ن يمعزز، مخاطب دياسات زان، یدارم خدمت همه سروران، عز  ت يتسل عرض

 . ميشهادت آقا امام سجاد)ع(را که در آستانش هست زيو ن

  ی دتري تر و بالنده تر شود و مفپخته  های کرس نیشاءاهلل اخواهم کرد که ان  میرو تقد یبه نوبه خودم نکات من

 . ندیبفرما یجامعه علم میشاءاهلل تقدرو ان

من زائده   ای که آ  اتيدر حوزه ادب  م،یبحث شو  نیو بعداً وارد ا  میرو جواب بد  ینکته اصل   نیا  دی اول با  قاعدتاً

 وجود دارد:  دگاهی دو د ست؟ين یرفتنیپذ ایاست  یرفتنیپذ  ایزائد در قرآن آ ی از وجود بحث زائد لفظ یا

زائده هست   ميبگ  کهنی دارد، ا  یکه در قرآن هست باالخره حکمت  یکه نه هر لفظ  گنی از بزرگواران م  یبعض  -

و   یمعان هان یکه حتماً ا گنیبحث را و م نیا کنندیانکار م شه،یحساب م ب ي ع کیزائد بودن چون مثالً 

 دارد. ییهاحکمت 

که وجود من زائده خودش  کنندی م هيباب توج  نیو از ا  رندیپذیمقابل وجود مِن زائده رو م دگاهیاما در د  -

من زائده و  نیاز ا تونهیراحت م یليخ یعنوان اعجاز ادبعرب هست و قرآن به اتياز محسنات ادب یکی

 ر يو محسنات تعب ییبایز عنوانبه  اتيکه در عرف ممکن است محذور باشند اما در ادب یاگه ید یمحذورات

ف چون خال ندیگویاز بزرگواران م  یمبالغه، مبالغه رو بعض هيقرآن استفاده بکند. مثل قض شودیحساب م

  یی نه خود مبالغه گو  گهی م  گهید  دگاهیدر قرآن راه ندارد اما د   شهیدروغ حساب م  جورک یهست    ییواقع گو

 ی هاوهيکالم هست و ش یهاییبایاز ز یکی ییمبالغه گو دقرآن است. خو ییبایاز محسنات ز یکیخودش 

هم ندارد که خداوند متعال بخواهد از آن استفاده بکنه در   یمحذور چيبه کالم هست که ه  یبخش ییبایز

باب زائده بودن من مضر به بحث اعجاز قرآن    نی. از افهمديکه عرف م  یخاص  ییقرآنش البته با همان بار معنا

 .ست ي قرآن ن طالنبحث عدم ب ایو 

 یدو تا نکته هم برا  یکیوجود و    یسوره انعام، محسنات  38  فهیشر  هیآ  نیمورد بحث بطن قرآن و داللت ا  در

 کرد. ميعرض خواه  ليتکم



 

قرآن است که منوط به مقوله بطن قرآن است که جا دارد   یعلم  ت يقرآن و مرجع  یو جاودانگ  ت يجامع  بحث 

بر عالوه ناًيقی ميرو در گام دوم انقالب رقم بزن یاسالم نیتمدن نو ميکار شود و اگر بخواه  هيقض نیا یرو

پاسخ به   د یجد یو در فضا بودهکه در ظواهر ن مي استکشاف کن یکه در قرآن مطالب میدار ازيظواهر قرآن ن

 . ميمند بشمستحدثه از قرآن بهره یازهاين

قرآن  نیبا بشر صحبت کند و قرآن را نازل کرده و ا خواستهیخودم خداوند متعال م دياز اسات یکیقول  به

ظواهر قرآن  نيمطرح بکند در هم خواستهیکه خدا م ییهااز بحث  یلياست، خ یصحبت با بشر کاف یبرا

بر   میو چرا اصرار دار م یگردیظواهر دنبال چه م نی در پس ا  گهیوجود دارد و خداوند با ما صحبت کرده، د

ظواهرش   نيقرآن با هم نيهم م،یاوريدر ب  میدر آور  ميرو در پس قرآن بخواه  ییمعنا  یهاه یما حتماً ال  کهنیا

  ات یکه در پس ظواهر آ میبگرد یدنبال معارف ميبخواه  میندار یازي ما ن گهیو شفاف است که د ایگو قدرنیا

به ان قدر  یازي که ما ن کردندی بحث را مطرح م نی ا کهنیکنم از ایتعجب م یل يشده باشند. خ یقرآن مخف

بر   یها مبتناون  یهاعصمت و طهارت و آموزه ت يبمعارف اهل کهی درحال میندار اتیاصرار در بعد باطن آ 

 نیو ا ميفهمیم ت يبرا ما اهل یقرآن و معارف قرآن اتی بطون آ نیا کهنیقرآن هست و ا یاصرار بر بعد باطن

 .مياستخراج بکن میقرآن کر نياز هم ميتونی را م نیاحکام و تمام د ع،ی که تمام شرا ميهست ام

کار البته در حد   ليتکم  یبرا  یعيکه دکتر شف  کنمیم  میدو تا نکته تقد  یکیبود که مطرح کردم    یبحث کل  نیا

 هست.  شنهاديپ

  د، یيبفرما یبازنگر کی  دی با کنمیاول در بحث طرح و طرح نامه، بحث اشتراکات و افتراقات را فکر م نکته

  دگاه ید یدارا  یدگاه یبار مطرح شده، لزوماً هر د نی هست که چند یاشکاالت یطرحنامه دارا  نیالبته خود ا

را  بيرق یهادگاه یاشتراکات و افتراقات د میيبگو دیبا ميکنيم ليطرحنامه را تکم کهيکه زمان ست ين ب يرق

که  یو کس شهیمباحث نم نیکه اصال قبول نداره وارد ا یبر بطن قرآن کس هیآ ن ی. بحث داللت ادي مطرح کن

  ن یبه ا یو معموالً نگاه اثبات شدی قرآن وارد م اتی عنوان داللت خود آداللت را به  نیا ی نحوبه  ا یقبول داره 

 دارد.  هيقض

 ن يداللت بر بطن قرآن، قطعاً اول یهست برا ليدل نیترراه و مطمئن نياول هیا نی ا دیفرمود کهن یا گرید نکته

نخواهد   یقرآن ليجز راه و دل یزيگشا باشد چ گشا و گرهعرصه راه نیدر ا توانیکه م ليدل نیترراه مطمئن

 یو صدور هست آدم یکه قرآن قطع یبله از جهت ستندين نیترو مطمئن نيقرآن اول اتی آ شهيبود، لزوماً هم

استناد   ديخواه  یداللت ها مهم است، االن در بحث بطن قرآن شما م یهااما بحث  کندیم دايپ یقلب نانياطم

اصالً مراد از  هيحرف دارد که مراد از کتاب چ  یليخ نیا کند،ینم ای کندیداللت م یاه یآ کی کهنیبه ا ديبکن

  ه یآ نیبه ا ديتونینم گه ید شهیاحتماالت متعدد درمورد کلمه کتاب وارد م کهیقرآن است وقت نيکتاب هم

 یليندارند و در خ  لياصطالح دل  نيداللت اول  ت يصدور شون صالح   ت يخاطر قطعقرآن به   اتی لزوماً آ  شهيهم



 

خود قرآن   اثباتخود  کهیی راه در جا نیترو مطمئن نيعنوان اولبه  مياستفاده کن دیاز موارد ما از عقل با

 اصطالح مطرح است.به 

باشه  ت يباهل اناتياکرم و ب غمبريپ اناتيراه ب نیتنهاتر دیراه و شا نیترو مطمئن  نيهست اول ییجاها هی  ای

  انات يراه ب نیتراست، تنها و تنها و مطمئنآمده  یز يقرآن چ  اتیدارد نه در آ ی نه عقل دسترس کهییدر جا

 امدهيکه در قرآن نچنان  امت يو ق معادبرزخ و  اتياحکام در مورد جزئ اتياکرم است درمورد جزئ غمبريپ

 خیتار گهید یخواهد بود در جاها اتیراه روا نیترنداره قاعدتاً تنها و مطمئن یدسترس چياست عقل هم ه 

 خواهد بود. یعلوم تجرب گهید ییخواهد بود در جا

 ه ی آ نیا  ست يقبول نمحل بحث ما قابل نیراه باشد در ا نيراه باشه و اول نیترمطمئن تونهیم هیآ نیا کهنیا

  ل يما دل دي و همانطور که مستحضر هست شودیادله ما حساب م نیآخر باًیدر منظومه ادله بطن قرآن جزو تقر

 هست. ت يباهل  اتیوله بطن قرآن روامون بر مقاول

هم با حرف من اومده و هم نکره   گهید  ديعام هست، مستحضر هست ءیکه من ش دیدر مقاله فرمود  یانکته 

  ر ي عام هست و تعب ءیش  نیکه ا دی، اصرار کرد "ءیالکتاب من ش  یما فرطنا ف "آمده  ینف اقيهست و در س

در کل مقاله   ،یو اخرو یوي دن ،ی و معنو یکه اعم از موجود و معدوم، ماد دیهست تو پرانتز آورد نیتون ا

واقعاً بعد کتاب همان   ا یوسعت باشه آ  نيبه هم ءیعام هست، اگر مراد واقعاً از ش  ءیش نیکه ا دی اصرار دار

  ی معارف علوم اسالم  ،یمعارف علم ات،یو معنو اتیقرآن محل بحث ما خواهد شد، بحث بحث معارف ماد

  ی و اخرو  یويدن  ،یو معنو  یماد  ات، یو معنو   اتیماد  وم،موجود و معد  دیيفرمایشما م   ست،ين  هان یا   یو انسان

و گچ و کوه و طال و نقره و ... در قرآن هست؟ ناخودآگاه مجبور   مانيآهن و س ای آ د،يکنیم ءیاشاره به ش

  د یي بفرما کهنیمگرا ست يقرآن ن گهید ناًيقیکتاب  نیو ا دیبر قرآن بردار شد که دست از داللت کتاب ديخواه 

 ءیدست از اطالق کلمه ش د،ي برداشت هی آن وقت دست از اطالق آ اء، يمعارف اش  یعنی ءیکه مراد از من ش

 . دیيبگو اءيمعارف اش دی برداشته با

 کنه ی مقاله را احساس م کندی م یابی که ارز یدوم کامالً کس ليدر صفحه چهارده مقاله در نقد دل یبعد نکته

آمده  یاتیروا  ناًيقیجا گرفته شده که در اون  یکتاب مفصل ای  نامهان یپا  کی یعنی یاگه یمقاله از منبع د نیکه ا

دسته دوم که اصالً    اتی دسته اول و روا  اتی روا  دیگوی فقط م  ست،ين  اتیاز روا  ی مقاله اصالً اثر  نیاست در ا

 .ست ين یابی آن قابل ارز یهاو داللت  ندي بیرا نم اتی روا نیخواننده ا

بحث اظهر و ظاهر هستند، نص  ای نص هستند  نهایکه ا  ديکنی که ادعا م دیدوم فرمود ليآنجا در نقد دل اما

جمع   قیطر  نیو اظهر بر ظاهر مقدم هست، از ا  شهي نص هم نباشه، اظهر م  دينه اگر بگ  ایمقدم بر ظاهر هست  

که کجا نص هست و کجا ظاهر، کجا اظهر و  شهیرو متوجه نم یچيخواننده اصالً ه  نجایکه ا دیکرد یعرف

در قرآن   زيچ که همه دیفرمای که م میکه دار  یاتیجا اصالً تو بحث روا نظرم اون کجا ظاهر خواهد بود و به 

 انيب  دیگو  یم  یهست، که دسته اول  اتیروا  نیکه مرادتون ا  ميکنیم  انيکه ب  ميهست ت يباست و ما اهل  امدهين



 

 یفور ميداشته باش اتیدو تا روا نياست که ما هم یقرآن فقط متون اهرامور در ظ نشدن تمام علوم و همه

بر   ميکنی م  میرا تقد  نیمتعارض اش مثالً ظاهر است و ا   ت ینص است داللت روا  اتی روا  نیآقا داللت ا  ميبگ

 آن.

 و رحمة اهلل و برکاته  کميعل والسالم

 

در جلسه   نیکه به صورت آنال یو درخواست از حضار و افراد یکرس ر یمد بندی ادامه و پس از جمع  در

  ن ای که برآمدند هابه سؤال ییدر مقام پاسخگو یعيدکتر شف  ند،ی دارند مطرح نما یحضور داشتند که اگر سوال

 طور ادامه دادند:

  ی معزز که وقت گذاشتند و مقاله را مورد مطالعه و نقد قرار دادند، ابتداً از نقدها  دياز اسات  کنميتشکر م  اريبس

 کنم: یشروع م ییجناب دکتر طباطبا

و اون دو تا نکته  میرو مطرح کردن که استفاده کرد یخوب اريبس شاتیفرما ییجناب دکتر طباطبا هرحالبه 

اون   یتو  شمیمن وارد نم  گهیمطرح کردند که د  شانیکه ا  یااستفاده بود، هم بحث مبالغهشون واقعاً قابل اول

از   شانیکه باز ا یاکه اون نکته نه یاکه مطرح هست    یبود، بحث بعد یمهم اريهرحال نکته بسبه یقسمت ول

متأسفانه در مسئله بطن   یدار ول امی علم یتيثيکه مثالً ح  یبه فردمطرح فرمودند راجع   یباب تعجب و شگفت

و و کم   میکه االن دار ی ونيقرآن انیجر نيهم م،یو االن هم دار مينظر داشت و ما متأسفانه داشت نهگون یقرآن ا

  گر یبه د یازيآقا خدا با ما حرف زد و چه ن گهینگاه م نيافراد با هم نميبیم ام فته از شهرها ر یبعض شيب

  ق ی از طر دیبر امبريپ قیشما از طر دیفرمایهست. خدا با ما حرف زد چطور حرف زد؟ خود خدا م زهايچ 

 ندارد.  یقرآن بس است معن ميما بگ کهنی ا  نیجلو بنابرا دیبر ت يباهل

اشتراکات و افتراقات    ست ی بایکه م  رمیپذی م  نویبه طرح نامه فرمودن، در بحث طرح نامه من اراجع   یبعد  نکته

و قابل اصالح هم هست البته  رمیپذیم نویا ومدين جان یمطرح باشه تو بحثا ممکن آمد ا هیدر حوزه داللت آ

که   یرياون تعب ینشده ول ت یرعا دی شا شدکه نوشته  یتو طرح  یول شهینشان داده م باًیتقر نیتو مقاله ا 

منافات    یشده ولمطرح   هافرض ش يکه پ  میریز هم ممکنه ما بپذ است باتوجه شده  هافرضش يبه پ  شتريفرمودن ب

 یباشه ول فرضش يممکنه که پ زايچ  ینداره بعض یجزء مشترکات باشه اون بعد فرضش يپ کیندارد که 

 جزء نقاط مشترک هم باشد.  حالن يدرع

اوآلً من  ليدل نیترو مهم  ليدل نيمثالً بنده گفته باشم که اول کهن یشده است اکه مطرح یمورد بحث بعد در

اثبات وجود بطن   یبرا ليدل نیترو مطمئن نينگفتم و گفتم اول هیآ  نیبه ابه کل قرآن گفتم راجعراجع  نویا

نکردم.   نهیآ نیا یرو هيو من هم تک ست مورد بحث ه  هی آ ن یچون ا هی آ نیاست، نگفتم ا یقرآن اتیقرآن آ

خودش نه بدون لحاظ  طیبا شرا  یعنیقابل دفاع هست  نیا نيقرآن مطرح کردم که اول اتیبه آ تازه راجع



 

 ه ی آ نیکه ا مي برس جهي نت نیما به ا ميباش طشی شرا یکه بخوا یمطرح بشه حاال هرچ  طیاگر اون شرا  طی شرا

 است. گریبحث د کیاش  هويراهش و ش  ل،يدل نیترمطمئن شهیم نیبطن هست ا  گهیدارد به ما م

که من مطرح کردم،   یريشده با آن تعبمطرح  ءیشده است بحث کلمه من شمسئله مطرح کهن یا گرید نکته

 است.  یبطن  یبحث ما فضا  یبحث من مطرح کردم، فضا  یبا توجه به فضا  میموجود و معدوم که مطرح کرد

وقت من  قيهم قابل استفاده هست و قابل پاسخ منتها با توجه به ض ییطباطبا یجناب آقا  گرید شاتیفرما

 .کنمیم یعذرخواه 

من بحثمان اصالً اثبات اصل موضوع مقاله    دينيدو جمله عرض بکنم بب  یکی  ییدکتر رضا  یبه نکات آقا  راجع

 است. هیآ نیا ق یاصل موضوع مقاله اثبات بطن از طر ست،ي اثبات بطن ن

 ت يجامع میما از اول بنا دار  کهن یگو ا یعنی ديشما گرفت فرضش ي قرآن را پ ت ي فرمودند بحث جامع کهنیا

  ستم، يو ن نیاال و البد قرآن بطن دارد، اصال من دنبال ا ميبگ امي است که ب نیو راهش ا م يقرآن را ثابت بکن

 ميگی ها، ما م  فرضش ي نه جزء پ  نوشتم  جیاست و من جزو نتا  جهي قرآن نت  ت يجامع  ست ين  نیمقاله هم دنبال ا 

از    یکیدارد،    یجینتا   عتاًيطب  ميثابت بکن  هی آ  نیا  قیاز طر  مينه اگر بتوان  ای  کندیبطن قرآن را ثابت م  ایآ  هیآ  نیا

 .ردیپذی قرآن ضربه م ت يبر جامع ميبطون را ثابت بکن ميقرآن، اگر در کل نتوان ت يجامع شهی م جی نتا

من    ديرس  انیو به پا  دي وقت به طول انجام  یول  میبود که ما مورد بحث قرار بد  ازيهم ن  شانیا  گرید   شاتیفرما

 . شومینم نیا ازش يمصدع ب

 . ديرس شانی ا دیيبه تأ یجیترو یکرس ت يانجام شد و علم یعلم تهيکم یشور اعضا زيجلسه ن یانتها در

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 کرسی مستندات



 

 
 

 
 

 


