
 

   

       

         المیزان  المیزان  المیزان  موضوعیموضوعیموضوعیتفسیر تفسیر تفسیر    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

 کتاب جیبی از  معارف قرآن در المیزان  77ویرایش 

 

 و یکمسی کتاب 

 

 مشخصات قرآن 

 وحی و تنظیم و تفسیرو تاریخ 

 

 

 

 تألیف:  سید مهدی امین

 (1394)تجدید نظر: 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                کتاب سی و یکم: مشخصات قرآن و تاریخ وحی و تنظیم و تفسیر 2

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

احترامى به خود  كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى وعزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى  نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته 

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 9صفحه:                                                                             مقدمه مولف:

  قرآن ، کتاب خدا   و آنچه باید درباره آن دانست!: اولبخش 
 

 11     فصل اول:  وحي و اقسام آن     

 تعریف وحي، و جنبه هاي مختلف آن 

 تعریف وحي: -ا

 آثار و نتایج وحي: -2

 وحي:محتواي  -3

 وحي و انزال كتاب و میزان -4

 اقسام وحي 

 وحي، و علم به معارف تفصیلي 

 آیا همة سخنان پیامبر وحي است؟

 مفهوم رسول، نبي، و محدث 

 رسول: -1

 نبّي : -2

 محدث یا محدثه : -3

 محدثین مشهور در تاریخ ادیان   

 “ص”وحي بدون واسطه درمعراج رسول هللا 

 ته در آیات معراجمفهوم عبارات به كار رف 

 «َشدیُد القوي »  -1

ٍة »  -2  «ذُوِمرَّ

 «فَاستَوي »  -3

 «اُفُِق االَعلي »  -4

 !«ثُمَّ َدنا فَتََدلّي »  -5

 «قاَب قَْوَسیِن »  -6

 « ما َكذََب الفُؤاُد ما َراي!»  -7

 دیدار با چشم دل یا ادراك شهودي 

 عروج تا ِسدَرِة المنتهي   

 ِسدَرِة الُمنتَهي كجاست؟ 

 جنت المأوي كجاست؟   

 او هرچه دید، درست دید! 

       25   فصل دوم :  جبرئیل، فرشته وحي،  و آورنده روح 
 روح امانت دار   

 مفهوم قلب در قرآن 

 جبرئیل، و نزول قرآن به قلب پیامبر

 فرشتگان وحي  

 “ ص”چگونگي دریافت وحي رسول هللا
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 چگونه پیامبر جبرئیل را مي شناخت؟

 و ائّمه “ ص”همراهي روح با رسول هللا 

 “ ص”افـق مبین، و مشاهدات رسول هللا

 مشخصات ششگانة جبرئیل

 جبرئیل، و سالمت مسیر وحي  

 عدم تعجیل در دریافت وحي 

 33    فصل سوم:    شـب قدر و نـزول قــرآن
 شبي كه قرآن نازل شد!

 مفهوم قدر چیست؟ 

 تكرار شب قدر در هر سال

 ت شب قدردلیل فضیل

 نزول روح و مالئكه در شب قدر

 امر چیست ؟ 

 مفهوم سالمت در شب قدر

 مبارك بودن شب قدر 

 تعیین شب قدر

 قرآن و زمان نزول آن

 نزول آني و تدریجي قرآن 

 چرا قرآن یكجا نازل نشد؟ 

 نحوة تلقي قرآن و قرائت آن 

    نزول قرآن،  و صبر بر حكم پروردگار                  

 47    فصل چهارم: اولین روزهاي نزول قرآن

 اولین سوره قرآن  

 نماز قبل از بعثت

 اي جامه به خود پیچیده، برخیز! 

 قرآن،  قولي سنگین!

 فلسفه نمازشب پیامبر  

 اولین سوره ها و اولین فرازهاي قرآن

 روایات اولین مراحل نزول قرآن  

 روایت عایشه: -1

 روایت ابن شهاب: -2

 ابن شداد: روایت -3

 تحلیل،  و اشكال روایات:

 “ :ص”نسبت شك به رسول هللا -1

 نسبت عدم اطمینان و ایمان به رسالت: -2

 پیامبر اّمي،   و نزول قرآن  

 “ص”نحوه قرائت قرآن براي رسول هللا

 چگونگي و موقعیت تذكر دادن پیامبر
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 61     فصل پنجم: تاریخ جمع آوري قرآن 

 دفعات جمع آوري قرآن 

 پایداري و حفظ اوصاف قرآن

 “ص”آموزش، و ثبت  قرآن در عهد رسول هللا 

 “ص”مستندات مربوط به جمع آوري قرآن در عهد رسول هللا

 جمع آوري قرآن در زمان ابوبکر

 مستندات تاریخ نویسان :

 جمع آوري قرآن در زمان عثمان  

 جریان مصحف ابن مسعود

 جمع آوري قرآن در زمان عثمان مستندات مربوط به

 روایات مندرج در اتـقان: 

 دفاع تاریخي اباذر از آیات وحي

 ترتیب سوره هاي قرآن  

 نظر رسول هللا دربارة ترتیب سوره ها

 74     فصل ششم: مشخصات مطالب قرآن 

 تقسیمات قرآن  

 سوره هاي قرآن  -1

 آیه هاي قرآن  -2

 یك قطعه از كالم خدا –یك آیه 

 عدد سوره هاي قرآن 

  عدد آیه هاي قرآن  

 ردیف نزول سوره هاي قرآن

 سوره (: 85الف. سوره هاي مكي ) به تعداد 

 سوره ( : 28ب. سوره هاي مدني ) به تعداد 

 هدف مشخص هر سوره قرآن 

 آیات قرآن و داللت آنها

 دلیل آیه آیه بودن قرآن 

 مفهوم حروف مقّطعه در قرآن 

 دربارة حروف مقطعهرد نظرات مفسرین 

 حروف مقطعه،  بعنوان رابط مطالب سوره ها

 حروف مقطعه، بعنوان كد یا رمز بین خدا و رسولش

 رمز سوگندهاي قرآن 

 بیان مثل و استفاده از آن  در قرآن 

 سورة استثنائي فاتحة الكتاب 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 90    فصل هفتم: هدف نزول قرآن  و امتیازات آن 
 قرآن،  یك ذكر جهاني 

 ذكري جاودان 

 ذكر نازل شده از خدا 
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 قرآن،  تبیان كل شيء 

 احسن الحدیث!

 احسن حدیث: -1 

 كتاب متشابه: -2  

 مثاني:  -3  

 تأثیر روحاني صوت قرآن درانسان

 قرآن،  شفا و رحمت براي مؤمنین  

 قرآن،  نور نازل شده از خدا 

 جایگاه قرآن در اّم الكتاب 

 ام الكتاب و لوح محفوظ 

 قرآن كریم در كتاب مكنون 

 مفهوم لمس كردن قرآن

 پاكان مطّهر چه كساني هستند؟ 

 زبان قرآن 

 قرآن عربي،  و جهاني 

 عدم تأثیر زبان در هدایت و شفا بودن قرآن 

 قرآن،  فرقان بین حق و باطل 

 قرآن،  قول الفصل 

 حق همراه قرآن 

 آیات حقانیت قرآن در آفاق و انفس 

 حقانیت قرآن،  یك ضرورت عقلي 

 باطل در قرآن راه ندارد!

 قرآن بدون انحراف 

 مفهوم قرآن، قولي سنگین 

 قرآن شعرنیست!

 ظاهر و باطن قرآن 

 113      فصل هشتم: اعجاز قرآن
 تأئید خدا بر معجزه بودن قرآن 

 قرآن از چه لحاظ معجزه است؟

 علم و معرفت،  دلیل اعجاز قرآن 

 زندگي پیامبر،  دلیل اعجاز قرآن 

 سایر دالیل اعجاز قرآن 

 اخبار غیبي از گذشتگان: -1

 خبر از حوادث آینده: -2

 بیان حقایق علمي: -3

 خبر حوادث آیندة اسالم: -4

 عدم اختالف در معارف،  و نظم یكسان قرآن: -5

 معارف:عدم اختالف در بیان اصول و  -6

 اعجاز در بالغت قرآن: -7
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 123      فصل نهم: اخبارغیبي درقرآن
 پیش گوئی تاریخي شكست و پیروزي روم 

 سیاسي مسلمین  -پیش بیني تحوالت اجتماعي

 اخبار غیبي قرآن از تحوالت اجتماعي

 “ص”طبقه بندي بیانات غیبي پیامبر خاتم

 وضع حكومت ها  در زمانهاي پیش بیني شده : -1

 وضع جامعه و اخالق اجتماعي و خانواده  در زمانهاي پیش بیني شده : -2

 وضع دین و دینداران  در زمانهاي پیش بیني شده : -3

 وقوع حوادث طبیعي،  و ظهور عالیم آخرالزمان: -4

 130      فصل دهم: تفسیر قرآن، و تاریخ آن

 تاریخ تفسیر قرآن و تحوالت آن

 معناي تفسیر: -1

 آغاز تفسیر:تاریخ  -2

 طبقة اول مفسرین: -3

 طبقة دوم مفسرین: -4

 روایات،  و اسرائیلیات: -5

 بحث هاي كالمي: -6

 فلسفة یونان،  و مباحث عقلي: -7

 مكاتب صوفیه: -8

 جمود فكري: -9

 اختالف مذاهب: -10

 اختالف تفاسیر: -11

 نقد و بررسي خطاهاي مفسرین مذاهب مختلف:

 نقد خطاي محدثین: -1

 نقد خطاي متكلمین: -2

 نقد خطاي فالسفه: -3

 مشائیان و قرآن:  1-3

 متصوفه و قرآن:     2-3

 تفسیر قرآن در عصر حاضر 

 پیروان اصالت ماده، و قرآن: -1

 تحمیل تئوري هاي علمي بر قرآن: -2

 عدم اختالف در معناي ظاهري آیات 

 اختالف در مصادیق كلمات 

 اصول واقعي تفسیر 

 دو نوع طرز تفسیر  

 “ع”و اهل بیت“ ص”طرز تفسیر رسول هللا

 روش تفسیر مرحوم عالمة طباطبائي در المیزان

 معارف قرآن در المیزان 
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 كلیداصلي تفسیراخباري، 

 دوقاعده درمعارف قرآني  

 شأن نزول آیات و قابلیت انطباق آن

 146    قرآن و محكمات و متشابهات فصل یازدهم: تأویل 
 مباحث تاریخي درمحكمات ومتشابهات وتأویل 

 ماهیت آیات محكم و متشابه 

 محكم: -1

 متشابه: -2

 دلیل وجود آیات متشابه در قرآن

 مفهوم تأویل قرآن 

 “ع”نمونه تأویل حوادث در داستان خضر و موسي

 “ع”ظاهر حوادث در داستان موسي و خضر

 “ع”تأویل حوادث از زبان خضر

 آیا علم به تأویل مختص خداست؟ 

 تجویز علم به تأویل به غیر خداي تعالي

 مفاسد طلب تأویل متشابهات و پیروي آنها 

 155    فصل دوازدهم: نفي تحریف و اختالف در قرآن  

  عدم اختالف در قرآن  

 شمول همه جانبة قرآن

 جاودانگي و ثبات قرآن 

 عدم تحریف در قرآن به نقل روایات 

 اران تحریف قرآن،  و رد نظرات آنها طرفد

 جابجائي و عدم ثبت

 اختالف بین مصحف ها 

 نظرات عالمه طباطبائي در رد نظریه تحریف قرآن 

 فساد ناشي از تمسك به اخبار براي اثبات تحریف قرآن: -1

 فساد ناشي از مخالفت اخبار با قرآن: -2

 فساد ناشي از نفوذ اسرائیلیات: -3

 آیه هاي ساختگي:فساد ناشي از سوره ها و  -4

  موضوع قرآن علي علیه السالم

 «:ع»فساد ناشي از قبول نظریه رد قرآن علي  -1

 قرآن و تأئید صاحبان مصحف

 تحریف یا فراموشي

            168                 فصل سیزدهم: ناسخ و منسوخ در قرآن    

 نسخ یا تمام شدن عمر حكمي از احكام 

 آیت چیست؟

 نسخ جهات آیت  

 توضیح علي علیه السالم از آیات ناسخ و منسوخ 

 ناسخ و منسوخ،  و قضا و بداء 
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

یات و معارف قرآن انگیز آجوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

فته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و در نظر گر    

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

که برای احتراز از تکرار، مقدمه  جلد جیبی است 77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد! اسالم در
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       

 

 

 

 قرآن

 

 کتاب خدا          
 و آنچه باید درباره آن دانست!                               
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 اولفصل 

 

 وحي و اقسام آن         

 

        
                                 

 “ َكذِلَك یُوحي اِلَیَك َو اِلَي الَّذیَن  ِمن قَبِلَك...!” سوره شوري       17و13و8و3مستند:آیه 

 63و45و28و15ص 35المیزان ج  

 تعریف وحي،  و جنبه هاي مختلف آن 

اصلي را بیان وحي و تعریف حقیقت آن، و  خداي سبحان در سورة شوري محور 

 اشاره به هدف از آن، و نتایجي كه دارد، قرار داده است.
 

 تعریف وحي: -ا

خداي سبحان تعریف مطلق وحي را تشبیه كرده به وحیي كه به آن در سوره مزبور  

 اشاره فرموده است.  یعني مي فرماید:

 وحي به طور كلي مثل وحي همین سوره است! -
 

ي مي شما امت هاي بشري وح هه به هماضافه فرموده كه نظیر وحي این سورو 

شد. وحي یك سنت الهي است كه همواره در نسل هاي بشر جریان داشته است و آن یك 

 مطلب نوظهور و بي سابقه نیست:
 

 وحیي كه ما به خصوص شما انبیاء یكي پس از دیگري مي فرستیم،»  -

 یك سنت جاریه و دیرینه است،

 «ل همین  وحیي كه در گرفتن این سوره داري مي بیني! مث

 

 آثار و نتایج وحي: -2

در آیات بعدي سوره مسئلة وحي را معرفي مي كند نه از نظر خود آن بلكه از نظر  

 نتایجي كه مترتب بر آن است.

 در آنجا مي فرماید:  

قیامت غرض از وحي انذار مردم است، مخصوصاً انذاري كه مربوط به روز  -

است، روزي كه همة مردم در آن جمع مي شوند و فریقي به سوي بهشت و 

 فریقي دیگر به سوي آتش مي روند!
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چون اگر مردم به چنین روزي تهدید و انذار نشوند، دعـــــوت دیني به نتیجه نمي 

 رسد و تبلیغ دیني سودي نمي بخشد!
 

 آنگاه این نكته را بیان مي فرماید كه:

دو فریق شدن مردم چیزي است كه مشیت الهي بدان تعلق گرفته است و به  -

همین منظور دین را براي مردم تشریع فرمود، و از راه وحي مردم را از روز 

مردم است، و همان خدائي است كه مردم را بعد  وليّ جمع انذار نمود، چون او 

 د، حكم مي فرماید:از مردن زنده مي كند و بین آنان در آنچه اختالف مي كردن

 و نیز این چنین به سویت وحي كردیم قرآني عربي را ،»  -

 «و پیرامون آن را انذار كني و ...! “ ام القري ” تا مردم مكه 

 

 محتواي وحي: -3

در قسمت سوم از آیات سورة شوري، خداي تعالي وحي را از نظر مفاد و محتوي 

ن الهي واحدي كه باید تمامي ابناء بشر تعریف مي كند، و محتواي وحي عبارت است از دی

به آن یك دین بگروند، و آن را سنت و روش زندگي خود و راه به سوي سعادت خویش 

 بگیرند!

 البته در این فصل به مناسبت  این را نیز بیان مي كند كه:

شریعت محمدي جامع ترین شرایعي است كه از ناحیة خدا نازل شده است، و  -

در این دین واحد پیدا شده، از ناحیة وحي آسماني نیست، بلكه از ناحیة نیز اختالفهائي كه 

ستمكاري و یاغي گري هائي است كه, عده اي با علم بدانچه مي كنند، در دین خدا به راه 

 انداختند:

 برایتان از دین همان را تشریع كرد،»  -

 كه نوح را بدان توصیه نمود،

 و آنچه ما به تو وحي كردیم،

 ابراهیم و موسي و عیسي توصیه نمودیم،و به 

 این بود كه:

 دین را بپا دارید! -

 «و در آن تفرقه راه میندازید ...!  -
 

مقابله افتاده است و ظاهر این “ ص”در این آیه بین حضرت نوح و رسول خدا

معارف و احكامي است  Tوحي شده“ ص”مقابله مي رساند كه مراد به آن چه به رسول خدا

ولي در «  وحي كردیم!» كه مخصوص شریعت اوست!  در مورد شریعت اسالم فرمود: 

و این به دلیل آن «  وصیت كردیم!» مورد شریعت نوح و ابراهیم علیهما السالم فرمود: 

است كه شریعت نوح و ابراهیم چند حكم بیشتر نبود و تنها به مسائلي كه خیلي مورد اهمیت 

 سفارش شده است ولي دربارة شریعت اسالم همه چیز را شامل است. بوده
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 وحي و انزال كتاب و میزان -4

 « خدا همان كس است كه كتاب را بحق و نیز میزان را نازل كرد...!»  -

شریعت قریني كه در  ،وحیي است كه مشتمل بر شریعت و دین باشد كتابمراد به 

 مجتمع بشري حاكم باشد.

در قرآن كریم، شریعت و دین است، و معناي انزال آن بحق، این  بكتامنظور از 

 است كه این كتاب حق محض است، و آمیخته با اختالفهاي شیطاني و نفساني نیست.

به معناي هر مقیاسي است كه اشیاء با آن سنجیده مي شوند و مراد به آن  میزانكلمة 

نامیده كه عقاید و  میزانهت دین را همان دیني است كه كتاب مشتمل بر آن است و از این ج

اعمال به وسیلة آن سنجش مي شود و در نتیجه روز قیامت هم بر طبق آن سنجش محاسبه و 

 جزاء داده مي شود!

 پس میزان عبارت است از دین با اصول و فروع آن !
                      

 
 “یَُكلََّمهُ هللاُ اِالّ  َوحیاً اَو ِمن َوراِء ِحجاٍب اَو یُرِسَل َرسُوالً...!َو ما كاَن ِلبََشٍر اَن ” سورة شوري   51همستند:آی

 118ص 35المیزان ج

 اقسام وحي 

سخن  -در این آیه، خداي سبحان وحي را در سه قسم مشخص مي كند و مي فرماید:  

 گفتن خدا با بندگانش به یكي از سه طریق زیر است:

 وحي، هبه وسیل -1

 حجاب،از پس پرده و  -2

 به وسیلة ارسال رسول، -3

 كه به اذن خود هرچه بخواهد به آن رسول وحي مي كند.  
 

وحي “ ص”آنگاه مي فرماید كه پیام هاي خود را به این سه طریق بر رسول خدا

مي كند و آنچه از ناحیة خداي تعالي به آن جناب وحي شده، قبل از وحي، در نفس آن جناب 

جناب به هیچ یك از معارفي كه به وي وحي شد، قبالً آگاهي سابقه نداشته است!  یعني آن 

نداشته است.  و این وحي است كه نوري است الهي، و خداي تعالي هر یك از بندگان خود 

را بخواهد به این هدایت اختصاص مي دهد و او را مورد وحــــي خود قرار مي دهد و به 

پیامبرش و به اذن خودش هدایت مي دنبالش هر یك از بندگان را كه بخواهد به وسیلة 

 فرماید.
 

 

بر قرآن كریم، كه فعل خاصي از خداست، اطالق “  كالم خدا” اطالق عبارت 

حقیقي یا مجازي است. این اطالق به هر جور كه باشد در قرآن كریم آمده است. وحیي هم 

 كه انبیاء علیهم السالم از خداي تعالي مي گیرند، از مصادیق كالم است.
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 «ارسال رسول »و  «تكلم از وراء حجاب» و دو قسم بعد از آن، یعني “  وحي” 

هرسه از مصادیق تكلم خداست، البته مصداق اعم از حقیقي و مجازي. پس هر سه نوع 

 تكلمي كه در آیة فوق ذكر شده، نوعي از تكلم با بشر است.

به “ یا”مة نكتة دیگري كه در این آیه هست، این است كه این سه قسم را با كل

یكدیگر عطف كرده، و ظاهر این كلمه آن است كه سه قسم نامبرده با هم فرق دارند و باید 

یكي را مقید به  –هم همینطور باشد، چون مي بینیم دو قسم اخیر را مقید به قیدي كرده 

ولي اولي را به هیچ قیدي مقید نكرده است، و  –حجاب و دیگري را مقید به ارسال رسول 

این مقابله آن است كه مراد به قسم اول تكلیم خفي باشد، تكلیمي كه هیچ واسطه اي بین ظاهر 

 خدا و طرف مقابلش نباشد، در حالي كه در دو نوع بعدي تكلیم با واسطه انجام شده است.

چیزي كه هست، در یكي واسطه رسول است، كه وحي را از مبدأ وحي مي گیرد، 

گري آن واسطه حجاب است، كه خودش رسانندة وحي و به پیامبر مي رساند، و در دی

 نیست، ولي وحي از ماوراء آن صورت مي گیرد.

قسم سوم، كه عبارت است از وحي به وسیلة رسول، كه همان فرشتة وحي باشد، 

پیام خدا نخست به او داده مي شود، و او هرچه را خداي سبحان اذن داده باشد، به پیامبر 

 وحي مي كند.

وحي كه وحي از ماوراء حجاب است، وحي با واسطه است، و واسطه  قسم دوم از

اش همان حجاب است.  چیزي كه هست، این واسطه مانند واسطه در قسم سوم، خودش 

“  از  –ِمن ” وحي نمي كند، تنها وحي از وراء آن آغاز مي شود، و آغاز شدنش را از كلمة 

 كه براي ابتداء است، استفاده مي كنیم.

نیست، بلكه به معني بیرون هرچیزي و “ پشت” در اینجا به معني “ وراء ” كلمة 

آن فضائي است كه محیط به آن چیز است.  و این قسم تكلم، كه تكلم از ماوراء حجاب باشد، 

 مانند تكلم خداي تعالي با موسي در كوه طور است:

 همینكه نزدیك آن درخت آمد،»  -

 از كرانة وادي ایمن،

 مبارك واقع است،كه در بقعة 

 ....«از درخت ندا شد 

 مي شده است.“ ع”و نیز از همین قسم است وحي هائي كه در عالم رؤیا به انبیاء  
 

و قسم اول از تكلم، تكلمي است كه خداي تعالي با پیامبر گرامي اسالم، و بدون  

نه هیچ  واسطه بود، و“ جبرئیل” واسطة جبرئیل مي كرد، كه در آن نه رسول ملكي یعني 

 گونه حجابي كه فرض شود.

و چون وحي در تمـــــامي این اقسام مختلف نسبتي به خداي تعالي دارد  لذا مي 

 توان وحي را به طور مطلق به خداي تعالي نسبت داد، و مستند به او كرد.
 

ساده تر بگوئیم، مي توان در هر سه قسم از وحي گفت:  خدا چنین وحي كرده است 

بدون قیدي كه معین كند منظور كدام یك از اقسام وحي است، و به همین عنایت است كه 
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 تمامي اقسام وحي در كالم خداي تعالي به خدا مستند شده است:

 ما به سوي تو  وحي كردیم،»  -

 (163نساء ) « بیاء بعد از او وحي كردیم! همچنانكه به نوح،  و ان 
 

 قبل از تو نفرستادیم مگر مرداني كه،»  -

                    (43نحل )  «به ایشان نیز وحي مي كردیم!  

 

 

 122ص 35المیزان ج“      َوَكذِلَك اَوَحینا اِلَیَك رُوحاً ِمن اَمِرنا .... ” سورة شوري       52مستند:آیة

 وحي،  و علم به معارف تفصیلي 

همانطور “ ص”ظاهر آیات این سوره و روایات بسیار تأكید مي كنند كه رسول خدا  

كه با وساطت جبرئیل وحي الهي را   مي گرفت، همچنین گاهي هم در خواب آن را دریافت 

یة فوق مي كرد. و گاهي نیز بدون واسطه آن را تلقي مي فرمود.  با اشاره به این امر در آ

 مي فرماید:

 و همینطور ما روحي از امر خود را به سویت وحي كردیم،»  -

 و گرنه تو نه مي دانستي كتاب چیست و نه مي دانستي ایمان چیست؟

 ولكن ما بودیم كه آن را نوري كردیم،

 تا به وسیلة آن هركه از بندگان را خواستیم، هدایت كنیم!

 «هدایت مي كني ! و تو به یقین، به سوي صراط مستقیم 
  

دارد و مردم را هم به “ ص”آیة شریفه در مقام بیان این معناست كه آنچه رسول خدا 

سویش مي خواند، همه از ناحیة خداي سبحان است، نه از ناحیة خودش، و آنچه خدا به وي 

 موهبت فرموده، به وسیلة نبوت، و سپس وحي بوده است، بنابراین مراد به اینكه مي فرماید:

 تو خودت درایت و فهم حقایق كتاب را نداشتي! -

این است كه معارف جزئي عقاید و شرایع عملي اش را كه در كتاب آمده، خودت  

قبالً نمي دانستي!  درست هم هست، براي اینكه خداي تعالي بعد از نبوت و وحي علم به این 

 جزئیات را به او داد.

 و مراد به اینكه فرمود:

 ي ایمان چیست ؟و تو نه مي دانست -

این است كه تو واجد ایمان و التزام تفصیلي به یك یك معارف حقه و اعمال صالح  

نبودي، و اگر بپرسي چرا ایمان را به اعمال صالح تفسیر كردیم، مي گوئیم در قرآن كریم, 

 این استعمال آمده است، آنجا كه مي فرماید:

 خدا چنین نبوده كه عمل شما را ضایع كند!  – ما كاَن هللاَ ِلیُضیَع ایمانُُكم -
 

 پس معناي آیه این مي شود كه:

تو قبل از وحي روح، علمي به كتاب و معارف و شرایعي كه در آن است،  -

نداشتي، و متصف به این ایمان، كه بعد از وحي،  دارا شدي، نبودي، و ایمان 
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 و التزام به یك یك عقاید و اعمال دیني را نداشتي !
 

ة مورد بحث منافات ندارد با اینكه آن جناب قبل از بعثت هم ایمان به خدا داشته آی

باشد، و اعمالش همه صالح باشند، چون آنچه در این آیه نفي شده، علم به تفاصیل و جزئیات 

معارفي است كه در كتاب آمده، و التزام اعتقادي و عملي به آن معارف است، و معلوم است 

ام تفصیلي مالزم با نفي التزام اجمالي به ایمان خدا و خضوع در برابر كه نفي علم و التز

 حق نیست!
 

قبل از بعثت با حال آنجناب در بعد از بعثت فرق داشته “ ص”پس حال رسول هللا

است و آیة شریفه مي فرماید، آنچه بعد از نبوت دارا شد، خداي تعالي از طریق وحي به او 

 نداشته است!داد و خودش در آن نقشي 
                    

 

 

 54ص 37المیزان ج“  َوما یَنِطُق َعِن الَهوي   اِن ُهَو ااِلّ َوحٌي یُوحي...! ” سورة نجم     3مستند:آیة

 سخنان پیامبر وحي است؟ هآیا هم

پیامبر از روي هوا سخن نمي گوید و آنچه مي گوید جز وحي نازل شده به او »  

 «نیست! 

مطلق است، و هواي نفس از مطلق سخنان  «آنچه مي گوید،» هرچند عبارت  

پیامبر نفي شده، ) حتي در سخنان روزمره اي كه در داخل خانه اش دارد، ( و لكن از 

به مشركین است، مشركین كه دعوت او «  همنشین شما،» آنجائي كه در این آیات خطاب 

و خیال و افتراء بر خدا مي پنداشتند لذا به خاطر را و قرآني را كه برایشان مي خواند دروغ 

 این قرینه مقامي مي توان گفت:
 

منظور این است كه آن جناب در آنچه كه شما مشـــركین را به سوي آن مي  -

خواند و آنچه كه از قرآن برایتان تالوت مي كند، سخنانش ناشي از هواي نفس 

ر این باب مي گوید، وحیي نیست و به رأي خود چیزي نمي گوید بلكه هرچه د

 است كه خداي تعالي به او مي كند.
 

                      

 51ص 6المیزان ج“         َو اِذ قالَِت اْلَمالئَِكةُ  یا َمریَُم ...! ” سورة آل عمران         42مستند:آیة

 مفهوم رسول، نبي، و محدث 

محدث یا ” و “ نبي” با “ رسول”حضرت صادق علیه السالم دربارة تفاوت  

 چنین فرموده است:“ محدثه
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 رسول:
ملك را با چشم مي بیند, كه رسالت الهي را به سوي او مي آورد, و به او “ رسول”

هم « نبوت» مي گوید: خدا چنین و چنان تو را امر مي كند؛ و بسا كه با رسالت رسول 

 همراه باشد.
 

 نبّي :
ند، بلكه وحي به قلبش نازل مي شود پس چون با چشم ملك را نمي بی“ نبي ” 

شخص بیهوش شده در خواب آنها را درك مي كند... و خدا چنان آن را آشكار مي نماید كه 

 بدان علم حاصل مي كند لكن خود ملك را نمي بیند.
 

آن قسم از وحي كه عبارت از سخن گفتن خداوند سبحان با بنده اش باشد،  توضیح: 

 یني است و احتیاج به دلیل ندارد.ذاتاً موجب علم یق
 

یعني خوابي كه شخص نبي در آن وحي الهي را درك “ خواب نبي” اما موضوع  

مي كند غیر از رؤیائي است كه براي افراد عادي انسان در خوابهاي شبــــانه روز پیش مي 

ت كه در آید.  خواب نبي را بیشتر شبیه به حالت بیهوشي معرفي كرده اند. پس آن حالتي اس

آن حواس شخص نبي سكونت پیدا مي كند و چنانكه ما در بیداري چیزهائي مشاهده مي 

كنیم، او هم در آن حالت مطالبي را مشاهده و درك مي كند.  خداوند متعال هم طوري او را 

به  جانب حق و صواب ارشاد مي كند كه به طور یقین مي فهمد آنچه به او وحي شده از 

 ان بوده و از تصرفات شیطاني نیست!جانب خداوند سبح
 

باید گفت، كیفیت پیدا كردن علم به اینكه آنچه پیامبر شنیده  تشخیص القائات ملكي:

 كالم ملك است نه وسوسة شیطان، با تأئید الهي و ارشاد و راهنمائي اوست.

اگر موضوع باطلي باشد، كه در همان صورت باطلش به انسان  وسوسة شیطاني

 مؤمن القاء شود، مؤمن آن را حدیث مالئكه محسوب نخواهد كرد!

هر حدیث و خاطره اي كه به انسان القاء شد و همراهش طمأنینه و وقار بود، خود 

دلیل است بر رحماني بودن آن،  بالعكس اگر اضطراب و تزلزلي همراه داشت، 

 شیطاني بودنش مي شود. دلیل

همچنین همراه داشتن عجله و جزع یا سبكي و خفت نیز دلیل شیطاني بودن آن 

 است!
 
 

 محدث یا محدثه :  -1

كسي است كه صوت ملك را بشنود، لكن صاحب صوت را مشاهده نكند “ محدث” 

 )نقل از زراره دركتاب بصایر( و حاضر نبیند.

ي شنود، ولكن شنیدن قلبي نه حسي!  صوت ملك را م“  محدث یا محدثه” اما  
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است، و یك امر قلبي است، و “ محدث یا محدثه ” شنیدن صداي ملك مخصوص به خود 

بودن آن است كه صوت ملك را “ محدث” دیگران در آن شركتي ندارند.  مالك اصلي 

، و دیدن خود ملك الزم نیست، ولي اگر به كسي اتفاق افتد كه در حین شنیدن صوتبشنود، 

كه در حین شنیدن صداي ملك، خود “ س”ملك را هم مشاهده نماید، مانعي نیست، مانند مریم

ً  -ملك را نیز مي دید كه در واقع، صورت متمثل شدة ملك را مي )  – فَتََمثـََّل لَها بََشراً َسِویّا

 بیند، نه حقیقت ملك را ! (
 
 

 محدثین مشهور در تاریخ ادیان

قبالً بیان شد، در روایات “ س”محدثه بودن حضرت مریمغیر از آنچه كه در مورد 

 اسالمي چنین آمده است:

 حضرت صادق علیه السالم فرمود:

 علیه السالم محدث بود،“ علي ”  -

 هم محدث بود....“ سلمان” -
 

 حضرت امام محمد باقر علیه السالم فرمود:
 

    و  “ صاحب سلیمان” ... علي علیه السالم محدث بود... مثل او مثل  -

 است ...،« ذوالقرنین» علیه السالم است، و مثل او مثل “ صاحب موسي”
 

 فرمود: از علي علیه السالم پرسیدند:

 آیا ذوالقرنین پیغمبر بود؟  فرمود: -

نه, بلكه بنــــده اي بود كه خدا را دوست مي داشت، خدا هم او را دوست مي  -

 داشت!

 ا همانطور پاداش داد!او مودتش را براي خدا خالص كرد، خدا هم او ر

 آري علي علیه السالم هم مثل ذوالقرنین بود.

   ) نقل از ابي بصیر و حمران بن اعین، در كافي (    

 

 

                   

 52ص 37المیزان ج“ َو النـَّجِم  اِذا َهوي ما َضلَّ صاِحبُُكم َوماَغوي ...! ” سورة نجم   18تا1مستند:آیة

 “ص”درمعراج رسول هللاوحي بدون واسطه 

 شده تصدیق و توصیف مي نماید.“ ص”در این آیات وحیي را كه به رسول خدا 

در اینجا روایات بسیار زیادي از ائمة اهل بیت علیهم السالم صادر شده است، كه  

به صراحت فرموده اند: مراد از این آیات این نیست كه مطلق وحي را بیان و توصیف كند،  

ان یك قسم وحي است، و آن وحي به طور شفاهي و رو در روست كه در شب بلكه مراد بی

 معراج خداي سبحان با رسول گرامي خود داشته است.

پس این آیات مي خواهد داستان معراج را بیان كند و ظاهر آیات هم خالي از تأئید 
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ید این روایات نیست و از كلمات بعضي از اصحاب از قبیل ابن عباس و انس و ابي سع

 خدري و غیر ایشان، به طوري كه از ایشان نقل شده, نیز همین معـــني استفاده مي شود.

 آیات چنین شروع مي شود:
 

 سوگند به نجم !»  -

 آن دم كه در كرانة افق براي غروب مي افتد،

از آن طریقي كه او را به هدف و غایت مطلوبش  -پیامبر  -همنشین شما 

 اعتقاد و رأیش از آن طریقه خطا نرفته است!برساند، بیرون نشده، و در 

 و از روي هوا و هوس سخن نمي گوید،

 آنچه مي گوید به جز وحیي كه به او مي شود، نیست،

 اسراري است كه جبرئیل شدید القوا به وي آموخته است،

 كسي كه به خاطر رأي و عقل كاملش بر چنین مقامي مسلط شده است،

 گرفته است،و در بلندترین افق جاي 

 و در عین بلندي رتبه اش به خدا نزدیك و نزدیكتر شده است،

 او رسول را آن قدر باال برد كه بیش از دو كمان و یا كمتر فاصله نماند،

 در آنجا بود كه به بندة خود وحي كرد, آنچه را كه كرد،

 «قلب پیامبر آنچه را كه دیده بود، صادق بود...! 
 

 

 فته در آیات معراجمفهوم عبارات به كار ر
 

 

 «َشدیُد القوي » 

مراد به شدید القوي به طوري كه گفته اند، جبرئیل است. چون خداي تعالي او را 

 در كالم مجیدش به این صفت یاد كرده و فرموده است:

این قرآن سخن فرستاده اي است كریم, و داراي نیرو, كه نزد خداي ذي »   

  (20تكویر ) «  العرش منزلتي دارد!  
 بعضي هم گفته اند: مراد به آن خود خداي سبحان است.   

 

 

ٍة »   «ذُوِمرَّ

منظور از ذومره  شدت و یا پختگي عقل و رأي است، و یا از مادة مرور گرفته 

شده است.  البته آنهائي كه آیه را وصف جبرئیل دانسته اند، در نتیجه این طور 

در راه خدا شدت به خرج مي دهد، و یا همان جبرئیلي كه  –معنایش كرده  اند كه 

“ ص”آن جبرئیلي كه عقلي پخته دارد، و یا جبرئیلي كه به نوعي از رسول خدا

 مرور و عبور مي كند، با اینكه خودش در هواست.
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ة » بعضي هم گفته اند: مراد به  است، و اوست كه در “ ص”خود رسول خدا« ذوِمرَّ

یا داراي عقل و رأئي محكم است, و یا  مقابل دستورات الهي شدید و سخت است و

 داراي نوعي مرور و عبور است كه با داشتن آن  مي تواند به معراج برود.

 

 «فَاستَوي » 

منظور از فَاستَوي كه به معناي استقامت و مسلط شدن بر كار است، این است كه 

رئیل جبرئیل به همین صورت خلق شده، درآمد.  همچنانكه در روایات هم آمده، جب

به صورتهاي مختلفي ظاهر مي شد، و تنها دو نوبت به “ ص”براي رسول هللا

صورت اصلي اش خود را به آن جناب نشان داد.  ممكن هم هست كه معنایش این 

 باشد كه جبرئیل با قوت خود مسلط شد بر آنچه مأمور انجامش شده بود.

ین مي شود كه بگیریم معنایش ا“ ص”در صورتي كه فاعل جمله را رسول هللا

 استقامت ورزیده و بر انجام مأموریت خود مستقر شد.“ ص”رسول هللا

 
 «اُفُِق االَعلي »  -4

منظور افق اعالي آسمان است، بدون اعتبار این كه طرف شرقي آن باشد كه به 

 گفتة بعضي ها افق شرقي از افق غربي بلندتر است، كه حرف صحیحي نیست.

 
 

 «ي ثُمَّ َدنا فَتََدلّ »  -5

شد و به “ ص”به معناي این است كه  جبرئیل سپس نزدیك رسول هللاثُمَّ دَنا فَتَدَلّي 

دامن وي دست آویخت تا با آن جناب به آسمانها عروج كند.    ) این در شرطي 

“ ص”است كه ضمیر را به جبرئیل برگردانیم،( ولي اگر ضمیر را به رسول هللا

 كه:نسبت دهیم، معني جمله این مي شود 
 

 رسول خدا به خدا نزدیك شد، و قرب خود را بازدید كرد! -

 

 «قاَب قَْوَسیِن »  -6

به كار رفته است، كه “ ص”عبارت قاب قوسین براي نشان دادن نزدیكي رسول خدا

 مي فرماید: 
 

 «دوري او به قدر دو قوس، یا به قدر دو ذراع و یا كمتر از آن بود ! »  -
 

 تعالي مي فرماید:و در این حالت، خداوند 
 

 « خداي تعالي وحي كرد به بنده اش، آنچه را كه وحي كرد!»  -
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 «ما َكذََب الفُؤاُد ما َراي » 

 در آنچه كه دید رؤیتي صادقانه بود.“ ص”یعني رؤیت فؤاد رسول خدا
 

 

 

 دیدار با چشم دل یا ادراك شهودي

است، به فؤاد نسبت این تازگي ندارد كه رؤیت را كه در اصل به معناي دیدن چشم  

داده شود، چون براي انسان یك نوع ادراك شهودي هست كه وراي ادراك هائي است كه با 

یكي از حواس ظاهري و یا باطني خود دارد، ادراكي است كه نه چشم و گوش و سایر 

حواس ظاهري واسطه اند، و نه تخیل و فكر و سایر قواي باطني، مانند اینكه مشاهده مي 

ا موجودي هستیم كه مي بینیم، كه در این درك عیاني و شهودي نه چشم ما واسطه كنیم كه م

است و نه فكر ما، و همچنین از خود مي بینیــــم كه ما مي شنویم، مي بوئیم، مي چشیم، و 

لمس مي كنیم، و خیال مي كنیم و فكر مي كنیم، كه در هیچ یك از این ادراك هاي شهودي ما 

د است اما نه چشمي در كار است، و نه هیچ حواس ظاهري و باطني با اینكه رؤیت و شهو

 دیگر!

آري, ما همانطور كه محسوسات یكي از این حواس ظاهري و باطنـــي را درك مي  

كنیم، این را هم درك مي كنیم كه فالن محسوس را با فالن حس درك مي كنیم.  و این درك 

ت، كه در قرآن كریم از آن به فؤاد تعبیر دیگر ربطي به آن حس ندارد، بلكه كار نفس اس

 فرموده است.
 

در آیة شریفه هیچ داللتي كه نشان دهد متعلق رؤیت خداي سبحان است، و خدا بوده  

واقع گردیده، نیست، بلكه آنچه مرئي آن جناب واقع شده، “ ص”كه مرئي براي رسول هللا

ز این بوده كه آنچه به وي وحي مي بوده و نی «تَدَلّي » و « دَنا » و « افق اعلي» همان 

شود، خدا وحي كرده است و اینها همانهائي هستند كه در آیات قبلي آمده بود، كه همه اش از 

 نوع و سنخ آیات خدائي براي آن جناب بوده است!  و مؤید این گفتار آیة شریفة :
 

 « لُكبري!ما زاَغ البََصُر  َو ما َطغي, لَقَد َراي ِمن آیاِت َر بــِِّه ا»  -

 است كه مي فرماید: 

 « آنچه دیده بود از آیات كبراي پروردگارش بود!»  -
 

عالوه بر اینكه اگر هم فرض كنیم كه منظور دیدن خود خداي تعالي است باز اشكال 

ندارد، زیرا دیدن خدا را به قلب نسبت داده است، و دیدن قلب غیر از دیدن چشم است، كه 

 و تعلقش به خداي تعالي محال است!تنها مربوط به اجسام است 
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 ِسدَرِة المنتهيعروج تا 
 

 با اینكه او را یك بار دیده بود،»  -

 نزد سدرة منتهي،

 كه جنات المأوي آنجاست،

 و هنگامي دیده بود كه آنچه بر سدره احاطه داشت، آن را پوشانیده بود،
 

 چشم او نه به كجي گرائیده بود،

 بود،و نه در دیدن طغیان كرده 

 تا در نتیجه چیزي را دیده باشد كه حقیقت نداشته باشد،

 و چطور ممكن است چشم او دچار كژبیني و طغیان شده باشد؟

 «با اینكه آیات چندي از آیات كبراي پروردگارش را دیده بود! 
 

در این آیات مي خواهد از یك نزول دیگر خبر دهد، غیر آن نزولي كه در آیات 

 سابق بود.

نازل شدن جبرئیل بر  رسول « نزله » برخي از مفسرین، منظور از به نظر 

در « رؤیت» خواهد بود،  نازل شدنش براي اینكه آن جناب را به معراج ببرد، و “ ص”هللا

این آیه را هم تفسیر كرده اند به رؤیت جبرئیل به صورت اصلي به وسیلة آن جناب، و در 

جبرئیل یك بار دیگر به صورت » مي كنند كه: این حالت قسمت اول آیات را چنین تفسیر 

در آمد تا به معراجش ببرد، و این جریان كنار سدرة “ ص”اصلي اش در برابر رسول خدا

 «منتهي واقع شد.

 نظر دیگري نیز هست كه آیه را چنین معني مي كند:
 

رسول خدا یك بار دیگر نزد سدرة المنتهي نازل شد و این وقتي بود كه به »  -

 «مي رفت و در آن نزله خدا را مانند نزلة اول با قلب خود دیدار كرد! معراج 

مراد از رؤیت در این تفسیر رؤیت قلبي است و مراد به نزلة اخري هم نازل شدن 

 در معراج به كنار سدرة المنتي است.“ ص”رسول هللا
 

 

 كجاست؟ ِسدَرِة الُمنتَهي
  

آسمانها باشد، به دلیل اینـــكه مي در این آیه شاید منتهاي “  منتهي” منظور از 

چون در  ،فرماید: جنت المأوي پهلوي آن است.  و ما مي دانیم كه جنت مأوي در آسمانهاست

 فرموده:(  22ذاریات) !« َو فيِ السَّمآِء ِرزقُُكم َو ما تُوَعدوَن » آیة: 
 

 هم رزق شما در آسمانهاست،»   -

 «و هم آن بهشتي كه وعده داده شده اید!  
 

اما اینكه این درخت سدره چه درختي است، در كالم خداي تعالي چیزي كه تفسیرش 
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كرده باشد، نیافتیم، و مثل این كه بناي خداي تعالي در اینجا بر این است كه به طور مبهم و 

 با اشاره سخن گوید.

دَرةَ مایـَغشي! » مؤید این معنا جملة:   است، كه در آن سخن از  «ِاذ یَغشَي الّسِ

 مستوري رفته است. 

در روایات هم تفسیر شده به درختي كه فوق آسمان هفتم قرار دارد و اعمال بندگان 

 خدا تا آنجا باال مي رود!
 

 

 جنت المأوي كجاست؟
 

آن بهشتي است كه مؤمنین براي همیشه در آن منزل مي كنند، چون بهشت 

قیامت تمام مي شود و دیگري هست موقت، و آن بهشت برزخ است، كه مدتش تا روز 

 جنت مأوي بعد از قیامت است!

 مؤمنین جنت مأوي دارند،»  -

 و به پاداش كارهاي نیكي كه مي كرده اند،

 (19سجده )  «در آنجا نازل مي شوند! 
 

 چون قیامت بیاید ...»  -

 (41نازعات )  «پس به درستي جنت منزلگاه خواهد بود! 
 

 ذاریات داللت مي كند در آسمان واقع است:سورة  22این جنت به طوري كه آیه 
 

 « آن زمان كه احاطه مي یابد به سدره، آنچه احاطه مي یابد!»  -
 

در این آیه هم خداي تعالي مطلب را مبهم گذاشته و نفرموده كه چه چیز به سدره 

 احاطه مي یابد، چون گفتیم بناي خداي تعالي در اینجا بر ابهام است.
 

 

  

 درست دید!او هرچه دید، 
 

 بر مي گردد و مي فرماید:“ ص”مجدداً مطلب به رؤیت رسول خدا
 

 « چشم كژ ندید و طغیان نكرد! -   ما زاَغ البََصُر  َو ما َطغي!»    -
 

آنچه را دید بر غیر صفت “ ص”در این آیه مي خواهد بفرماید: چشم رسول خدا

كه هرچه دید درست دید!  مراد به حقیقي اش ندید و چیزي را هم كه حقیقت ندارد، ندید، بل

این دیدن هم رؤیت قلبي است، نه رؤیت با دیدة سر، چون مي دانیم كه منظور از این دیدن 

 همان حقیقتي است كه در آیة :
 

 «یكبار دیگر او را دیده بود!  –َولَقَد َراهُ  نَزلَةً  اُخري ! »  -

 منظور است، چون صریحاً مي فرماید:

 كه نزلة دومي است،رؤیت در این نزلة  -
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 مثل رؤیت در نزلة اولي بود،

 و رؤیت نزلة دومي با فؤاد بود،

 كه فرمود:
 

 «دل تكذیب نكرد آنچه دید!  –ما َكذََب الفُؤاُد ما َراي »  -

 سوگند مي خورم كه او بعضي از آیات پروردگارش را بدید،»  -

 «و با دیدن آنها مشاهدة پروردگارش برایش تمام شد! 
 

مشاهدة خدا به قلب با مشاهدة آیات او دست مي دهد، زیرا آیت بدان جهت كه چون  

آیت است به جز صاحب آیت را حكایت نمي كند و از خودش هیچ حكایتي ندارد وگرنه از 

 جهت خودش اگر حكایت كند، دیگر آیت نیست!
  

و اما دیدن ذات متعالي حق بدون حجاب، یعني بدون وساطت آیت، امري است 

 ، زیرا فرموده است:محال

 َو ال یُحیطُوَن بِِه علماً »  -

 «به هیچ وجه به او احاطة علمي نمي یابند!  -
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 فصل دوم
 

 جبرئیل، فرشته وحي،

 و آورنده روح

        

            

                      

لَ ” سورة شعرا227تا192مستند:آیة  200ص  30المیزان ج ...!“ بِِه الّرُوُح االَمیَن  َو اِنَّه ُ لَتَنزیُل َرّبِ العالَمیَن نَزَّ
 

 روح امانت دار 

 این قرآن, كتابي است،» 

 كه از ناحیة پروردگار جهانیان نازل شده است،

 و آن را روح امانت دار،

 به زبان عربي واضح،

 بر قلب تو نازل كرده است،

 «تا از بیم دهندگان باشي ...! 
  

جبرئیل علیه السالم است كه فرشتة وحي مي باشد. اگر جبرئیل را «  روح االمین»  

خواند، براي این بود كه داللت كند بر این كه او مورد اعتماد خداي تعالي، و امین « امین» 

در رساندن رسالت او به پیامبر اوست، نه چیزي از پیام او را تغییر مي دهد، و نه جا به جا 

 و نه سهواً، و نه دچار فراموشي مي گردد! و تحریف مي كند، نه عمداً 

َل بِِه الّرُوُح االَمیَن ! » اگر فرمود:   را با حرف  « نزل» براي این بود كه كلمة «  نَزَّ

 متعدي كند تا معناي جمله این باشد كه قرآن را به همراهي جبرئیل نازل كرده است.« باء » 

آن الفاظ هم داراي معاني حقه اي قرآن كالمي است تركیب شده از الفاظ و البته  

همانگونه كه معاني را از طریق نزول وحي از ناحیة خداي تعالي “ ص”است، و رسول خدا

دریافت كرده، الفاظ را هم از جانب خدا دریافت كرده است، نه اینكه معاني را خود او در 

 قالب الفاظ ریخته است، چون در سورة قیامت مي فرماید:
 خوانیم تو نیز خواندنت تابع خواندن ما باشد،چون آن را مي »  -

 «یعني  آنطور بخوان ! 

 و واضح است كه الفاظ خواندني و تالوت كردني است، نه معاني !
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 مفهوم قلب در قرآن

در كالم خداي تعالي هرجا كه به كار رفته آن حقیقتي است از « قلب» منظور از 

انسان كه ادراك و شعور را بدان نسبت مي دهند، نه قلب صنوبري شكل كه در سمت چپ 

 سینه آویزان است و یكي از اعضاي رئیسة بدن آدمي است. 

 وقتي در سورة احزاب مي فرماید:

 « رسد!و قلب ها به حنجره ها مي »  -

 معلوم است كه مراد به آن جان آدمي است! 
 

 

 جبرئیل،  و نزول قرآن به قلب پیامبر
 

شاید اشاره به « روح االمین آن را به قلب تو نازل كرده است، » وقتي مي فرماید: 

چگونه وحي و قرآن را تلقي مي كرده است، و از آنجناب “ ص”این باشد كه رسول خدا

مي گرفته نفس او بوده، نه مثالً دست او, یا سایر حواس ظاهري چیزي كه وحي را از روح 

 اش كه در امور جزئي به كار بسته مي شود.
 

در حینــــي كه به وي وحــــي مي شد، هم مي دید و هم مي “ ص”پس رسول هللا

شنید، اما بدون اینكه دو حس بینائي و شنوائي اش به كار گرفته شود، همچنانكه در روایات 

نام « برخاء الوحي» كه حالتي شبیه به بیهوشي بر آن جناب دست مي داد كه آن را آمده 

 نهاده بودند.

پس آن جناب همانطور كه ما شخصي را مي بینیم و صدایش را مي شنویم فرشتة 

وحي را مي دید و صدایش را مي شنید اما بدون اینكه دو حس بینائي وشنوائي جسماني خود 

 .را چون ما به كار گیرد
 

و اگر رؤیت او و شنیدنش در حال وحي عین دیدن و شنیدن ما مي بود بایستي آنچه 

مي دیده و مي شنیده، میان او و سایر مردم مشترك باشد، و خالصه اصحابش هم فرشته 

وحي را ببینند و صدایش را بشنوند، و حال آنكه نقل قطعي این معنا را تكذیب كرده و حالت 

سراغ داده كه در بین جمعیت به وي دست داده است، و جمعیتي  وحي بسیاري از آن جناب

كه پیرامونش بوده اند هیچ چیزي احساس نمي كرده اند، نه صداي پائي و نه شخصي و نه 

        صداي سخني كه به وي القاء مي شده است.

 
 “فَالتّاِلیاِت ِذكراً...!َوالّصافّاِت َصفّاً  فَالّزاِجراِت َزجًرا  ” سوره صافات 11تا 1مستند:آیة

 193ص 33المیزان ج

 فرشتگان وحي 

سه طایفه از مالئكه هستند كه مأمور نازل “  صافات، زاجرات و تالیات” مراد از  

كردن وحي هستند، و راه این كار را از مداخلة شیطانها ایمن مي كنند، و آن را به پیغمبران 

 مي رسانند.“ ص”و یا خصوص پیامبر اسالم محمد 
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این احتمالي است كه ما مي دهیم و از آیة دیگر قرآن كریم نیز چنین استفاده مي 

 مي فرماید: شود، آنجا كه

خدا داناي غیب است، و او احدي را بر غیب خویش مسلط نمي كند مگر »  -

تنها آن كسي را از رسوالن كه شایستة این كار بداند، چون او همراه آن 

فرشتة رسول، و بعد از او جاسوساني مي فرستد تا معلوم كنند آیا آن 

ا نه؟  و به آنچه فرشتگان و رسوالن رسالت پروردگار خود را ابالغ كردند ی

 (28جن ) «  مي كنند احاطه یابد!
 

 بنا به احتمال فوق، معني آیات اول سورة صافات چنین مي شود:

 قسم به فرشتگاني كه در سر راه وحي صف بسته اند!»  -

و قسم به فرشتگاني كه شیطانها را زجر مي دهند، تا نتوانند در كار وحي 

 مداخله نمایند!

 « وحي را بر پیغمبر مي خوانند! و قسم به فرشتگاني كه

البته منظور از پیغمبر نامبرده در آیة فوق و وحي مذكور، مي تواند عموم وحي 

هائي باشد كه بر پیغمبران مي شده و یا اختصاصاً وحیي است كه به پیامبر گرامي اسالم مي 

« قرآن»ي به معن« ذكر» شده، و آن عبارت است از قرآن كریم، زیرا در قرآن كریم كلمة 

 را مي توان وحي قرآن دانست.« تالیات ذكر» آمده است، و در آیة فوق نیز 

مي توان گفت: مالئكة صافات و تالیات اعوان جبرئیلند كه در نازل كردن قرآن او 

 را یاري مي كنند.  خداوند متعال دربارة این فرشتگان مي فرماید:
 

 

 ه و پاك،قرآن در صحیفه هائي مورد احترام و بلندپای»  -

 « و به دست سفیراني بزرگوار و نیك سرشت نازل شد! 

لذا معلوم مي شود متصدي آوردن وحي یك نفر نیست. و این منافاتي ندارد با اینكه  

 نزول وحي را به جبرئیل نیز نسبت مي دهد.

 
 

 128ص 35المیزان ج                 مستند:بحث روایتي               
 

 

  “ص”وحي رسول هللاچگونگي دریافت 

را چنین بیان “ ص”در روایات اسالمي چگونگي دریافت وحي به وسیلة رسول هللا   

 داشته اند:

 پرسید:“ ص”حارث بن هشام از رسول خدا -1

 فرمود:   چگونه وحي بر تو نازل مي شود؟ -

احیاناً فرشته اي نزدم مي آید به صورت سلسلة جرس، كه در پیش رویم صدا  -

 از صداي او آنچه را مي خواهد بفهماند، حفظ مي كنم.مي كند، و من 
 

این قسم از وحي از هر قسم دیگري بر من سخت تر است، و احیاناً فرشته اي  -
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به صورت مردي نزدم ممثل مي شود، و با من حرف مي زند، و من سخنانش 

 را حفظ مي كنم.

 عایشه گفته:

بر آن جناب نازل مي من خود دیده ام كه گاهي در روزهاي بسیار سرد، وحي  -

شد، و چون از او جدا مي شد، با اینكه روز سردي بود عرق از پیشاني 

 ) از در منثور(مباركش سرازیر مي گشت. 

 

 زراره از امام صادق علیه السالم پرسید: -2

 هنگام وحي دست مي داده، چگونه بوده است؟“ ص”آن غشي كه به رسول خدا -

 امام فرمود:

بوده كه بین آن جناب و خداي تعالي هیچ واسطه اي این در آن قسم از وحي  -

 نبوده است. و خداي تعالي خودش براي آن جناب تجلي مي كرده است.

 سپس امام در حالي كه اظهار خشوع مي كرد، فرمود:

 ) نقل از كتاب توحید(  این همان نبوت است! -
 

 از ابي عبدهللا علیه السالم روایت شده كه فرمود: -3

ر آن حضرت نازل مي شد، مانند یك غالم پیش رویش مي جبرئیل هر وقت ب -

 نشست, و هر وقت هم داخل مي شد، اجازه مي گرفت.

 ) نقل از كتاب علل(           

امام صادق علیه السالم در پاسخ سؤالي دربارة وحي به وسیلة جبرئیل و وحي  -4

 فرمود:“ ص”در حالت بیهوشي رسول هللا

ً و بدون وساطت جبرئیل به آن حضرت وحي مي شد، آن  - هر وقت مستقیما

حالت به آن جناب دست مي داد، به خاطر اینكه گرفتن وحي از خداي تعالي 

 سنگین و دشوار بود. 

و هر وقت جبرئیل بین خداي تعالي و آن جناب واسطه مي شد، آن حالت دست   -

 نمي داد، و در حال طبیعي مي فرمود:

جبرئیل است كه چنین مي » و یا مي فرمود: « به من چنین گفت!  جبرئیل» 

 «گوید!

 ) نقل از كتاب امالي (         

 

 چگونه پیامبر جبرئیل را مي شناخت؟
 

 امام صادق علیه السالم فرمود: -5 

تشخیص نمي داد كه این شخصي كه با او سخن مي گوید “ ص”رسول خدا -

 جبرئیل است و از جانب خداي تعالي آمده، مگر به توفیق! 

 ) نقل از كتاب توحید(        
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 از امام صادق علیه السالم سؤال شد كه: -6 

هنگامي كه پیامي از ناحیة خدا به سویش مي آمد، از “ ص”چطور رسول خدا -

نمي ترسید كه این پیام از طرف ابلیس باشد، و این شیطان است كه در  این معنا

 قلب او مداخله مي كند؟

 امام علیه السالم فرمود:

 خداي تعالي وقتي بنده اي را رسول خود قرار مي دهد، -

 سكینت و وقار بر او نازل مي كند،

 و در نتیجه پیام آور خدا نزدش مي آید،

 یند،و رسول او را با چشم خود مي ب

 )نقل از تفسیر عیاشي(  .         مثل اشخاص دیگري كه به چشم مي بیند

  

 و ائّمه  “ص”همراهي روح با رسول هللا
 

 امام صادق علیه السالم فرمود: -7

روح عبارت است از خلقي كه در خالیق از جبرئیل و میكائیل هم بزرگتر  -

از آن جناب هست، و و ائمة بعد “ ص”است، و این روح همواره با رسول هللا

 ) نقل از كافي( كارش تسدید و تأئید آن حضرات است.

 

 در نهج البالغه آمده است: -8

از شیر گرفته مي شد، بزرگترین “ ص”و خداي تعالي از روزي كه رسول هللا -

فرشتة خود را قرین او ساخت، تا آن جناب را شب و روز به طریق مكارم و 

 هد!به سوي محاسن اخالق عالم سوق د
 

 

 

 86ص 40المیزان ج“              َولَقَد َرآهُ بِاالُفُِق الُمـبــیَن  ...!  ”   سورة تكویر            15مستند:آیة
 

  “ص”افـق مبین،  و مشاهدات رسول هللا

سوگند مي خورم كه رسول هللا جبرئیل را قبالً هم دیده بود، جبرئیل »  

آن زمان در افق مبین و ناحیة ظاهر قرار داشت، و آن همان افق اعلي  

 «است، افقي كه بلندتر از سایر افق هاست!  
  

بلندي در افق مبین یا افق اعلي در این آیات نه به معناي بلنـــدي است كه ما مي  

 شناسیم بلكه به آن معنائي است كه مناسب با عالم مالئكه باشد.
 

جبرئیل را به صورت اصلي اش در آنجا كه “ ص”بعضي گفته اند كه رسول هللا

خورشید طلوع مي كند، كه همان افق اعلي از ناحیة مشرق است، دیده بود.  لكن این حرف 

درست نیست، به دلیل آنكه از لفظ آیه دلیلي بر آن وجود ندارد. مخصوصاً دلیلي كه داللت 
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رت اصلي اش، دیده باشد، حال جبرئیل به هر صورتي كه كند بر اینكه جبرئیل را به صو

تمثل كرده باشد.  و به نظر مي رسد كه این مفسر نظریة خود را از بعضي روایات گرفته 

جبرئیل را در اول بعثت بین زمین و آسمان دید كه بر تختي “ ص”كه مي گوید: رسول هللا

ده است، بلكه او به این شكل در نشسته است.  اگر این چنین باشد، دیگر صورت اصلي نبو

 آمده بود!
 

 سوگند مي خورم به ستارگان، كه در روز پنهان مي شوند،» 

 و آنها كه سیارند، و در مغرب خود غروب مي كنند،
 

 و سوگند مي خورم به شب، هنگامي كه تاریك مي شود،

 و به روز،  وقتي كه مي دمد:
 

 كه قرآن گفتار فرستادة بزرگوار خداست! -

 تة ارجمندي كه نزد صاحب عرش مقامي دارد،فرش

 و فرمانش براي سایر فرشتگان مطاع است.
 

 و اینكه رفیق شما ) محمد( دیوانه نیست!

 او جبرئیل را در افق مبین دیده است!

 و در مورد غیبي كه بدو وحي مي شود، بخیل نیست!

 پس با این حال به كجا مي روید؟

 « كه قرآن ذكري است براي عالمیان !

 

 جبرئیل همشخصات ششگان

 در قسمتي از این آیات، جبرئیل را به شش صفت وصف فرمود: 

 خواند، رسولاو را  -1
 

خواند، كه مي رساند نزد خداي تعالي كرامت و احترام دارد, و به اعزاز  كریماو را  -2

 او عزیز شده است.
 

 

خواند، كه مي رساند او داراي قوت و قدرت و شدت بالغه اي “  ذي قوة” او را  -3

 است.
 

 خواند، یعني داراي مقام و منزلت است. مكیناینكه او را نزد خداي صاحب عرش,  -4
 

اش خواند، كه داللت دارد بر اینكه جبرئیل در آنجا، یعني نزد “  ُمطاعٍ ثـَمَّ ” اینكه   -5

خدا دستور دهنده اي است كه زیر دستانش دستورات او را به كار مي بندند، و نیز 

معلوم مي شود در آنجا مالئكه اي هستند كه جبرئیل به آنان امر مي كند، و آنها 

ئیل در كار خودش یاوراني اطاعتش مي كنند.  از همین جا معلوم مي شود كه جبر

 هم دارد.
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خواند، یعني جبرئیل خدا را در دستوراتي كه مي دهد، و در “امین” اینكه او را  -6

 رساندن وحي و رسالت خیانت و دخل و تصرفي نمي كند!

  

 جبرئیل،  و سالمت مسیر وحي

اوهام وقتي خداوند متعال چنین تعریفي از جبرئیل مي كند، مي فهماند كه این قرآن  

دیوانگان و القائات شیطاني نیست، بلكه از طریق وحي و به وسیله چنین فرشته اي نازل 

 شده است.

خالصه اینكه راه نزول قرآن مسیر سالمي بوده است، و حتي احتمال خیانت و خطا 

 هم در آن وجود ندارد، زیرا فرشتة وحي صفاتي چنین دارد.

را تكذیب كند كه رسول گرامي او را  خداي تعالي خواسته بدین طریق تهمت كفار

 مجنون خوانده بودند، و خواسته ساحت حضرتش را از چنین چیزهائي منزه بدارد.

از اول عمرش با این مردم “ ص”پس در آیات فوق مي فهماند كه رسول خدا

معاشرت داشته و در میان آنان بوده است، و آنها حضرتش را از هر كس دیگر بهـــــتر مي 

د، و مي دانستند كه او داراي كمالي از عقل و رزانتي از رأي و صدقي در قول مي شناختن

 باشد، و كسي را كه چنین كماالتي داشته باشد، به جنون نسبت نمي دهند!
 

نتیجه این بیانات این است كه قرآن كتاب هدایت است، كتابي است كه هركس 

 هدایت مي شود: بخواهد بر طریق حق استقامت ورزد به وسیلة این كتاب

 اِن ُهَو اِالّ ِذكٌر ِللعالَمیَن !  - 

قرآن اهلیت آن را دارد كه براي تمام عالم تذكره باشد، و اما در مقام فعلیت تنها 

كساني از آن متذكر مي شوند كه خودشان هم بخواهند و بر صراط مستقیم و پایدار باشند، و 

 بر عبودیت حق و طاعت او استوار بمانند:

 شاَء ِمنُكم اَن یَستَقیمَ  ِلَمن -

 َوما تَشاؤوَن ااِلّ اَن یَشاَء هللاُ َرّبِ العالَمیَن ! -
 

در پایان، به این نكته نیز متذكر مي شود كه انسان در مشیت و خواست خود مستقل 

 از مشیت خداي تعالي نیست. مشیت انسانها وابسته به مشیت خداي تعالي است!

ید: انسان ها استقامت را نمي خواهند مگر اینكه به طوري كه از آیة فوق بر مي آ

خداي تعالي بخواهد، كه ایشان بخواهند، و اگر خداي تعالي بخواهد آنان هم مي خواهند. پس 

افعال ارادي انسان مراد خداي تعالي نیز هست، یعني خدا هم در آنها اراده دارد، و اگر خدا 

آن عمل را مي خواهد و انجـام مي دهد، و  اراده كند كه انسان عملي را انجام دهد، انسان

 وقتي كه انجام مي دهد به ارادة خودش انجام مي دهد!
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ك بِِه ِلسانََك ِلتَعَجَل  بِِه ...! ”   سورة قیامت    19تا16مستند:آیة  322ص  39المیزان ج “     ال تَُحّرِ

 نهی از تعجیل در اخذ وحي 

را تكلیف مي كند به اینكه در “ ص”با ارائة ادب الهي، رسول خدا این چهار آیه  

هنگام گرفتن آنچه به وي وحي مي شود، رعایت آن ادب را نموده، و قبل از آنكه وحي تمام 

 شود آیات را كه هنوز نخوانده، نخواند، و زبان خود را بخواندن آن حركت ندهد!
 

 آنجا كه مي فرماید:( نیز در همین معناست، 114آیة سورة طه )
 

 «قبل از آنكه وحي بر تو تمام شود، دربارة قرآن عجله مكن! »  -
 

این نهي از عجله به قرآن مؤید مطلبي است كه در روایات آمده، كه  گفته اند:  -

غیر نزول تدریجي آن “ ص”نزول یك پارچة قرآن بر قلب نازنین رسول هللا

 است.  سپس ادامه مي دهد:

 «َجمعَهُ و قُرآنَهُ ! اِنَّ َعلَینا »  -

یعني به قرآن عجله مكن، چون جمع كردن آنچه به تو وحي مي شود، و پیوسته  -

كردن اجزاء آن به یكدیگر، و قرائت آن بر تو، به عهدة ماست، و هیچ یك از 

 این ها از ما فوت نمي شود، تا تو عجله كني و قبل از خواند ما آن را بخواني !
 

 «فَاتَّبَْع قُرآنَهُ ! فَِاذا قََرناهُ »  -

وقتي ما قرائت وحي قرآن را تمام كردیم تو آن وقت خواندن ما را پیروي كن و  -

 بعد از تمام شدن كار ما تو شروع كن !
 

 «ثُمَّ َعلَینا بَیانَهُ ! »  -

یعني ایضاح و توضیح آن براي تو به عهدة ماست، و ما همانطور كه جمع و  -

یم، بعد از جمع و قرائت آن براي تو، آن را خواندن وحي را به عهده گرفته ا

براي تو بیان و توضیح هم خواهیم كرد! بیان وحي مرتبه اي است كه بعد از 

 جمع و قرائت قرار دارد.
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 فصل سوم
 

 

 نـزول قـرآنو  شب قدر   
 

        

              

 210ص35و ج 322ص  40لمیزان ج ا“  اِنّا اَنَزلناهُ  في لَیلَِة القَدَر...! ”   سورة قدر 5تا  1مستند:آیة
 

 شبي كه قرآن نازل شد!

سورة قدر نزول قرآن را در شب قدر اعالم مي كند، و آن شب را تعظیم نموده و از   

 هزار ماه باالتر مي داند، چون در آن شب مالئكه و روح نازل مي شوند.

این است كه مي خواهد بفرماید همة قرآن را در شب قدر « !  انزلناه» ظاهر كلمة 

 انزال»نازل كرده است، نه بعضي از آیات آن را.  دلیل این امر این است كه تعبیر قرآن به 

كه ظاهر در نازل كردن « تنزیل» است كه ظاهر در اعتبار یك پارچگي است، نه « 

 تدریجي است.

 ت كه مي فرماید:مؤید این معنا آیة دیگري اس

 «حم َوالِكتاِب الُمبیِن اِنّا اَنَزلناهُ في لَیلٍَة ُمباَركٍة...! »  -

 « حم. سوگند به كتاب مبین، ما آن را در شبي مبارك نازل كردیم!»  -

 (3) دخان
ً فرموده كه همه كتاب را در آن شب نازل كرده است، چون  در این آیه صریحا

همة كتاب خورده و بعد فرموده است كه این كتاب را ظاهرش این است كه نخست سوگند به 

 كه به حرمتش سوگند خوردیم، در یك شب و یكپارچه نازل كردیم.

پس مدلول این آیه این مي شود كه قرآن كریم دو جور نازل شده است: یكي یك 

 پارچه در یك شب معین، و یكي هم به تدریج در طول بیست و سه سال نبوت كه آیة شریفة :

لناهُ تَنزیالً وَ »  ً فََرقناهُ ِلتَقَراَهُ َعلَي النّاِس َعلي ُمكٍث, َو نَزَّ )اسري  !« قُرَءاَنا

 كه نزول تدریجي قرآن را بیان مي كند. (106

 و همچنین آیه زیر كه مي فرماید:

 آنان كه كافر شدند گفتند: چرا قرآن یكپارچه بر او نازل نشد؟»  -

 تو را ثبات و آرامش بخشیم،بله، یكباره نازل نكردیم تا قلب 

 (32فرقان ) «  و بدین منظور آیه آیه اش كردیم!
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 چه شبي بود؟  لیلة القدر

در كالم خداي تعالي آیه اي كه بیان كند لیلة نامبرده چه شبي بوده، دیـــده نمي شود، 

 سورة بقره كه مي فرماید: 185به جز آیة 

 «القُرآُن ...!  َشهُر َرَمضاَن الَّذي اُنِزَل فیهِ »  -

یعني قرآن یكپارچه در ماه رمضان نازل شده است، و با انضمام آن به آیة مورد 

بحث معلوم مي شود شب قدر یكي از شبهاي ماه رمضان است، و اما اینكه كدام یك از شب 

 هاي آن است، در قرآن چیزي كه برآن داللت كند, نیامده است.

 مي شود. در این مورد تنها از اخبار استفاده

 نامیده است. شب قدردر سورة قدر آن شبي را كه قرآن نازل شده، 
 

 

 مفهوم قدر چیست؟ 

تقدیر و اندازه گیري است، پس شب قدر شب اندازه گیري “ قدر” ظاهراً مراد به 

یعني از آن شب تا شب قدر سال آینده را  -است.  خداي تعالي در آن شب حوادث یك سال را 

زندگي و مرگ و رزق و سعادت و شقاوت و چیزهاي دیگر از این قبیل را تقدیر مي كند،  –

 مقدر مي سازد.

 سورة دخان هم كه در وصف شب قدر است، بر این معنا داللت دارد: 6آیة 

فیها یُفَرُق ُكلُّ  اَمٍر َحكیٍم اَمراً ِمن ِعنِدنا اِنّا ُكنّا ُمرِسلیَن  َرحَمةً ِمن َربَِّك....! »   -

» 

 هر حادثه اي كه باید واقع شود، در آن شب  -

 خصوصیاتش مشخص و محدود مي گردد،

 این امري است تخلف ناپذیر!

 امري است از ناحیة ما !

  كه این مائیم فرستندة رحمتي از ناحیة پروردگارت !
 

به معناي جداسازي و مشخص كردن دو چیز از یكدیگر است، و “ فرق ” چون 

معنا ندارد كه آن امر و آن واقعه اي كه باید رخ دهد را با جز این “ فرق هر امر حكیم! ”

 تقدیر و اندازه گیري مشخص سازند.
 

 در كافي از امام محمدباقر علیه السالم روایت است كه فرمود:

منظور از لیله مباركه در آیة فوق، شب قدر است، كه در هر سال در هر ماه  -

آن نازل نشده مگر در شب قدر، همچنانكه رمضانش در دهة آخر آن تكرار مي شود. پس قر

یعني در شب قدر هر سال همة  – فیها یفرق كل امر حكیم -خداي تعالي دربارة آن مي فرماید

امور آن سال كه باید تا سال بعد جریان یابد تقدیر مي شود، چه خیرش و چه شرش، چه 

اطاعتش و چه معصیتش، و چه مولودهائي كه باید به عرصة وجود قدم بگذارند، و چه اجل 

، آن ها و رزق ها, پس هرچه كه در آن شب براي آن سال تقدیر شود، و قضائش رانده شود
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قضاء حتمي است، ولي در عین حال مشیت الهي در آن دخل و تصرف دارد.  ) اینكه 

“  آن قضاء حتمي است ولي در عین حال مشیت الهي در آن دخل و تصرف دارد،” فرمود: 

معنایش این است كه از نظر اسباب و شرایط حتمي است یعني هیچ سبب و شرطي نمي 

 تعالي بخواهد!( تواند تغییرش دهد مگر اینكه خداي
 (219ص  35)المیزان ج 

 

 تكرار شب قدر در هر سال 

از آیة فوق استفاده مي شود كه شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالي كه 

قرآن در آن شبش نازل شد، نیست، بلكه با تكرر سنوات، آن شب هم مكرر مي شود، پس در 

آن شب امور آینده تاشب قدر سال  هر ماه رمضان از هر سال قمري شب قدري هست كه در

 بعد اندازه گیري و مقدر مي شود!

این فرض امكان دارد كه در یكي از شبهاي قدر چهارده قرن گذشته قرآن یكپارچه 

نازل شده باشد، ولي این فرض معنا ندارد كه در آن شب حوادث تمامي قرون گذشته و آینده 

ه خاطر اینكه فعل مضارع است، استمرار را ب“ یفرق” تعیین گردد، عالوه بر اینكه كلمة 

 مي رساند.

 در سورة مورد بحث هم كه فرموده :

 و نیز فرموده: «   شب قدر از هزار ماه بهتر است!»  -

 مؤید این معناست.«  ! مالئكه در آن شب نازل مي شوند»  -
 

پس وجهي براي تفسیرهائي كه بعضي ها كرده اند، و نظرات خالف این را بیان  

 داشته اند نمي ماند!

حاصل آیات مورد بحث به طوري كه مالحظه گردید، این شد كه شب قدر به عینه 

یكي از شبهاي ماه مبارك رمضان از هر سال است، و در هر سال در آن شب همة امور 

 ور از احكام از جهت اندازه گیري است. احكام مي شود. البته منظ

این سؤال پیش مي آید كه:  در این صورت هیچ امري از آن صورت كه در شب 

 قدر تقدیر شده باشد، در جاي خودش با هیچ عاملي دگرگون نمي شود؟

پاسخ این است كه: نه، هیچ منافاتي ندارد كه در شب قدر مقدر بشود ولي در ظرف 

ق شود، چون كیفیت موجود شدن مقدر امري است، و دگرگوني در تحققش طوري دیگر محق

تقدیر امر دیگري است.  همچنانكه هیچ منافاتي ندارد كه حوادث در لوح محفوظ معین شده 

 باشد، ولي مشیت الهي آن را تغییر دهد، همچنانكه در قرآن كریم آمده است:

 الِكتاِب!یَمحُوا هللاُ مایَشآُء و یُثِبُت َو ِعنَدهُ اُّم »  -

 خدا هرچه را كه از مقدرات بخواهد محو مي كند، -

 و هرچه را بخواهد اثبات مي كند،

 (39رعد ) «  و كتاب تغییر ناپذیر نزد اوست! 

عالوه بر اینكه استحكام امور به حسب تحققش مراتبي دارد، بعضي از امور شرایط 

ر شب قدر بعضي از تحققش موجود است، و بعضي ها ناقص است، و احتمال دارد كه د
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مراتب احكام تقدیر بشود، و بعضي دیگرش به وقت دیگر موكول گردد، اما آنچه از روایات 

 بر مي آید با این وجه سازگار نیست.

  
 دلیل فضیلت شب قدر 

شب قدر از هزار شهر)ماه( قرآن مجید براي نشان دادن عظمت شب قدر فرموده: 

طوریكه مفسرین تفسیر كرده اند( بهتر بودنش از  ، و منظور از این فضیلت ) بهبهتر است

حیث فضیلت عبادت است، و مناسب با غرض قرآن هم همین معناست، چون همة عنایت 

قرآن در این است كه مردم را به سوي خدا نزدیك، و به وسیلة عبادت زنده كند، و زنده 

 داري آن شب با عبادت، بهتر است از عبادت هزار شهر )ماه(.
 
 

 ل روح و مالئكه در شب قدرنزو 

در آن شب به امر پروردگارشان به سبب « مالئكه» و « وحر» قرآن مي فرماید: 

 هر امري الهي نازل مي شوند.

همان روحي است كه از عالم امر است، و خداي تعالي درباره اش فرموده  “روح” 

 قُِل الّروُح ِمن اَمِر َربّي!  –

اِنَّما اَمُرهُ اِذا اَراَد َشیئاً اَن  –همان امر الهي است كه در سورة یس فرموده « امر» 

 یَقُوَل لَهُ ُكن فَیَكوُن !

 و آیه چنین معني مي دهد كه:

 مالئكه و روح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مي شوند،»  -

 در حالي كه نزولشان را ابتدا مي كنند،

 « نمایند! و هر امر الهي را صادر مي
 

 و یا به معناي دیگر : 

 مالئكه و روح در آن شب به اذن پرورگارشان نازل مي شوند،»  -

 « براي خاطر تدبیر امري از امور عالم !

 

 امر چیست ؟ 

 حا, میم!» 

 سوگند به كتاب روشنگر!

 كه ما آن را در شبي مبارك نازل كردیم،

 ما همواره انذارگر بوده ایم،

 حكمي را فیصل دهند،در آن شب هر امر م

 امري از جانب ما،

 كه ما فرستندگان بوده ایم،
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 رحمتي از جانب پروردگار،

 (6-1دخان )  « كه او شنوا و داناست!
 

 «فیها یُفَرُق ُكلُّ اَمٍر َحكیٍم ! » قرآن مجید درباره شب قدر مي فرماید: 

به معناي جدا كردن چیزي است از چیز دیگر به طوري كه از یكدیگر “ یُفَرق”  

عبارت است از امري “ امر حكیم” قرار دارد و  “ یفرق” در برابر “ حكیم” متمایز شوند. 

 كه الفاظش از یكدیگر متمایز نباشد و احوال و خصوصیاتش متعین نباشد.

به حسب قضاي الهي داراي دو ور ام حال كه متوجه معناي فوق شدیم مي گوئیم:

  مرحله اند:

 مرحلة اجمال و ابهام -1

 مرحلة تفصیل. -2
 

لیله القدر هم به طوریكه از آیه فوق بر مي آید شبي است كه امور از مرحله احكام و 

ابهام به مرحلة فرق و تفصیل بیرون مي آیند و از جملة امور یكي هم قرآن كریم است كه 

 م در آمده و نازل مي شود یعني در خور فـــهم بشر مي گردد!در شب قدر از مرحلة احكا

و اي بسا كه خداي سبحان پیامبر خود را به جزئیات حوادثي كه به زودي در زمان 

دعوت او در هنگام نزول هر آیه و یا آیات و یا سوره رخ مي دهد، خبر داده، و نیز آگاه 

ود، و از همین جهت هر پیش آمدي مي كرده كه دربارة هر حادثه آیه یا آیاتي نازل مي ش

منتظر بوده تا آیه و یا آیاتي دربارة آن نازل شود.  پس در حقیقت “ ص”كرده، رسول خدا

 قرآن یكبار دفعتاً و یكپارچه بر او نازل شده، و یكبار هم تدریجاً و متفرق!

 
 

 مفهوم سالمت در شب قدر

 «َسالٌم ِهَي َحتّي َمطلَُع الفَجر ! »  -

اشاره است به اینكه عنایت الهي تعلق گرفته است به اینكه «  سالٌم ِهيَ » در این آیه 

رحمتش شامل همة آن بندگاني شود كه به سوي او روي مي آورند، و نیز به اینكه در 

 خصوص شب قدر باب نقمت و عذاب الهي بسته باشد، بدین معني كه عذابي جدید نفرستد!

ً در آن شب كید شیطان ها هم مؤثــــر واقع نمي الزمة این معنا آن است كه  طبعا

 شود!
 

 

     

 « حم َوالِكتاِب الُمبیِن اِنّا اَنَزلناهُ في لَیلٍَة ُمباَركٍة...!» سورة دخان    6تا  2مستند:آیة

 211ص  35المیزان ج         
 

 مبارك بودن شب قدر 

است. منظور از مبارك  قدرشب مراد به لیله مباركه اي كه قرآن در آن نازل شده،  

بودن آن شب، این است كه ظرفیت خیر كثیري را داشت، چون بركت به معناي خیر كثیر 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                کتاب سی و یکم: مشخصات قرآن و تاریخ وحی و تنظیم و تفسیر 38

است، و قرآن خیر كثیري بود كه در آن شب نازل گشت، و رحمت واسعه اي بود كه دامنه 

 اش همه خلق را فرا گرفت:

 تو چه مي داني كه شب قدر چیست؟ -

 بهتر است!شب قدر از هزار شهر)ماه(  -

از ظاهر لفظ آیه چنین بر مي آید كه شب نامبرده یكي از شب هائي است كه در 

با در نظر گرفتن اینكه  «فیها یُفَرُق ُكلُّ اَمٍرَحكیم!» روي زمین مي چرخد، و از ظاهر جملة 

از لحاظ دستوري صیغة مضارع است و استمرار را  مي رساند، فهمیده مي «  یُفَرق» 

 زبور همواره در روي كره زمین تكرار مي شود.شود، كه شب م
 

چنین بر  (185بقره ) «!ماه رمضان كه قرآن در آن نازل شد »و از ظاهر عبارت  

مي آید كه مادام كه شهر رمضان در كرة زمین تكرار مي شود، آن شب نیز تكـــــــرار مي 

 شود، پس نتیجه مي گیریم كه شب مزبور همه ساله تكرار مي شود.

 در هر سال قمري، در ماه رمضان همان سال یك بار شب قدر تكرار  مي شود.و 

 

 
     

 218ص35و ج 329ص  40المیزان ج           مستند: روایات اسالمي 
 

 تعیین شب قدر 

آنچه همة روایات مختلف وارده از ائمة اهل بیت علیهم السالم در آن اتفاق دارند این  

 است كه:

 شب قدر تا روز قیامت باقي است،  -1

 همه ساله تكرار مي شود، -2

 شبي از شب هاي ماه مبارك رمضان است، -3

 یكي از سه شب نوزدهم، بیست و یكم و بیست و سوم ماه رمضان است.  -4
 

و اما اینكه مشخصاً شب قدر كدام یك از شب هاي ماه رمضان است، از آیات قرآن 

ولكن در روایات به آن اشاره شده است: در تفسیر عیاشي  كریم چیزي نمي توان استفاده كرد

 آمده كه فرمود:“ ع”از زراره از یكي از دو امام باقر و صادق 
 

به شب بیست و سوم همان شب جهني است، و حدیث جهني این است كه گفت:  -

عرضه داشتم: منزل من از مدینه دور است، دستورم بده در “ ص”رسول خدا

 ه شوم، فرمود: شب بیست و سوم داخل شو!شب معیني داخل مدین
 

حدیث جهني كه نامش عبداله بن انیس انصاري بود از طرق اهل سنت نیز روایت شده است.  )

 سیوطي آن را در درمنثور از مالك و بیهقي نقل كرده است.(
 

 فرمود:“ ع”در كافي به سند خود از زراره روایت كرده كه گفت: امام صادق  

 تقدیر مي شود،در شب نوزدهم  -



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                کتاب سی و یکم: مشخصات قرآن و تاریخ وحی و تنظیم و تفسیر 39

 در شب بیست و یكم  ابرام مي شود، -

 و در شب بیست و سوم امضا مي شود. -
 

 

 در بصائر نقل شده كه امام فرمود:

. . . چون شب نوزدهم رمضان مي شود، ارزاق را تقسیم مي كنند، و اجل ها را 

مي نویسند، و در آن گذرنامة حاجیان نیز صادر مي شود، و خداي تعالي توجهي 

 ندگان خود فرموده و آنان را مي آمرزد، مگر كساني را كه مسكر مي نوشند!به ب

و چون شب بیست و سوم رمضان مي شود، هر امر حكیم در آن تجزیه و تفریق  

 مي گردد، و آنگاه امضاء كرده و به دست او مي سپارند!

 من پرسیدم:  به دست كي مي سپارند؟

 گفت: به دست صاحبتان! -

 صاحبتان از این حوادث آینده خبري نمي داشت !و اگر این نبود 
 

 
 

 

              

 18ص 3المیزان ج “  َشهُر  َرَمضاَن  الَّذي  اُنِزَل فیِه القُرآُن...! ”  سورة بقره            185مستند:آیة
 

 قرآن و زمان نزول آن

“ ص”اسم كتابي است كه بر نبي اكرم اسالم حضرت محمد بن عبدهللا“  قرآن”  

 نازل شده است، و از جهت اینكه خوانده مي شود، به این نام نامیده شده است.

 اِنَا َجعَلناهُ قُرآناً َعَربِیّاً لَعَلَُّكم تَعِقلوَن » 

 «ما آن را قرآن ) خواندني( عربي قرار دادیم باشد كه شما فهم كنید!  
 

ماه نهم از ماههاي عربي است كه بین شعبان و شوال قرار گرفته، و “ رمضان”ماه 

 سوره بقره، قرآن در این ماه نازل شده است. 185به داللت آیة 
 

ولي از طرف دیگر, تاریخ متواتر و همچنین آیة زیر بر آن داللت دارد كه قرآن 

ً نازل “ ص”الممجید در طول بیست و سه سال كه مدت دعوت نبي اكرم اس بوده، تدریجا

 شده است:

 و قرآن را به صورت تدریجي و جدا جدا برایت فرستادیم،»  -

 تا با درنگ بر مردم بخواني،

 «! و آن را نازل كردیم, نازل كردن كامل
 

از تدبر در آیات قرآني بر مي آید، در آیاتي كه داللت بر نازل شدن قرآن در ماه  

شده است، نه به “ انزال” رمضان یا در شبي از شبهاي آن ) شب قدر( دارد، تعبیر به 

بوده است، نه تدریجي!  دفعي « دفعي» یعني نازل شدن قرآن در ماه رمضان “ تنزیل”

رفته آیات آن یك چیز فرض شده است، و یا اینكه از این بودنش از این نظر است كه رویهم

نظر است كه قرآن داراي حقیقتي است غیر از آنچه ما به فهم عادي مي فهمیم و بر حسب 
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آن خیال مي كنیم كه آیاتش جدا جدا و پراكنده و تدریجي است، و به حسب آن حقیقت واحد 

ت را آیات شریفة زیر تأئید مي كنند، بوده، و نزولش دفعي و بدون تدریج است.  این واقعی

 آنجا كه فرمود:
 

 این كتابي است كه آیات آن استوار گشته، »  -

 «و سپس از طرف خداي حكیم و خبیر تفصیل داده شده است! 
 

این آیه داللت دارد بر اینكه قرآن قبل از آنكه فصل فصل و جدا جدا شود، یك مرتبة  

اء آن از یكدیگر جدا نبوده است، و این تفصیلي كه فعالً احكام را داشته كه در آن مرتبه اجز

 در آیات قرآني مشاهده مي شود، بر آن عارض شده است.

هست كه خواندني و عربي بودن بر “ مبین” آیة زیر داللت دارد بر اینكه یك كتاب  

آن عارض شده، و این لباس لفظ و عربیت از آن جهت بر اندام آن حقیقت پوشانده شده كه 

نزد خــــداي “ ام الكتاب” مردم بتوانند آن را بفهمند و تعقل كنند، ولي اصل آن كتاب در 

 تعالي بوده و داراي مقامي بس بلند است، كه دست كوتاه خرد و دانش به آن نمي رسد:

 “ !كتاب مبین” قسم به این »  -

 عربي قرار دادیم،“ خواندني” ما آن را قرآن 

 باشد كه شما بفهمید،

 «نزد ما علي و حكیم است! “  ام الكتاب” در و آن 
 

 در آیات سورة واقعه مي خوانیم: 
 

 محققاً قرآني است ارجمند،»  -

 در كتاب مكنون و نهفته،

 كه جز پاك شدگان به آن دسترسي نیابند،

 «! نازل كردني از پروردگار جهانیان است

دارد، كه كسي “ نونكتاب مك” ظاهر این آیات چنین است كه قرآن یك مرتبه اي در  

جز بندگاني كه از هر آلودگي پاك شده اند, با آن تماس پیدا نمي كنند، و تنزیل بعد از آن 

 مرتبه است.

كه از بیگانگان پوشیده و مستور مي باشد، همان است كه در آیة « كتاب مكنون»  

 است. خوانده« لوح محفوظ» نامیده و در جاي دیگر آن را « ام الكتاب» دیگر آن را 

نامیده شده كه از تغییر و تبدیل محفوظ است، و بدیهي «  لوح محفوظ» از آن جهت  

ً نازل شده، چون مشتمل بر ناسخ و منسوخ است، از تغییر و تبدیل  است قرآني كه تدریجا

 محفوظ نیست، بلكه همین تدریجي بودن آن یك نحو تغییر است.

تفصیل مي باشد، یك حقیقت است كه اصل قرآن و مرجع این « كتاب مبین» پس،  

 غیر از این امر نازل شده، و این به منزلة لباس آن حقیقت است.

قرآن نسبت به كتاب مبین به منزلة لباس است نسبت به اندام، یا در حكم مثال و 

 صورت است نسبت به حقیقت!
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در « لیلة القدر »پس روشن مي شود كه منظور از آیاتي كه نزول قرآن را در شب 

ً واحده بر قلب  ماه رمضان ذكر مي كنند، این است كه حقیقت قرآن در ماه رمضان دفعتا

نازل شده، ولي تفصیل آن در طول مدت پیامبري آن حضرت به تدریج “ ص”پیغمبر خدا

 نازل گردیده است.
 

              

 212ص  35المیزان ج                  « اِنّا اَنَزلناهُ في لَیلٍَة ُمباَركٍة...!»  سورة دخان        3مستند:آیة
 

 تدریجي قرآن نزول نزول آني و 

مراد به نازل شدن قرآن در شبي مبارك، به طوري كه از ظاهر آیه و همچنین از   

َشهُر َرَمضاَن » سورة بقره  185و از آیه  !«اِنّا اَنَزلناهُ في لَیلَِة القَدر » سورة قدر آیة 

استفاده مي شود، تمامي قرآن كریم است! در همة آیات فوق  «رآُن ! الَّذي اُنِزَل فیِه القُ 

 است. یكبارهشده كه به معني نازل شدن  انزالتعبیر به 
 

از طرف دیگر آیاتي به شرح زیر وجود دارد كه مي رساند قرآن به تدریج نازل  

 شده است:

 و قرآني كه ما آن را قسمت قسمت كردیم،»  –

 مردم بخواني،تا آن را به تدریج براي 

 (106اسري ) «  و به همین منظور به تدریج نازلش كردیم!
 

 سوره فرقان به شرح زیر: 32همچنین آیة 
 

 آنها كه كافر شدند گفتند: چرا قرآن یكباره بر او نازل نشد؟»  -

 آري نازل نشد تا ما بدین وسیله، دلت را آرامش بخشیم،

 « و به تدریج برایت بخوانیم!
 

یم: قرآن كریم در دو نوبت نازل شده است، یكي تمامي آن در یك ممكن است بگوئ

نوبت، و این در ماه رمضان و در شب قدر كه یكي از شبهاي رمضان است، و بار دوم به 

 .“ص”نبوت و دعوت پیامبر گرامي خداتدریج و قسمت به قسمت در طول بیست و سه سال 

ولكن مطلبي كه سزاوار نیست درآن تردید شود این است كه قرآن كریم كه مركب 

از سوره ها و آیه هاست، با اختالفي كه بر حسب موارد شخصي و جزئي نزولش در سیاق 

آن هست، با این احتمال كه یك دفعه نازل شده باشد، سازگار نیست، براي اینكه آیاتي كه 

ي نازل شده است ارتباط كامل با زمان و مكان و دربارة وقایع شخصي و حوادث جزئ

اشخاص و احوال خاصي دارد كه دربارة آن اشخاص و احوال و در آن زمان و مكان نازل 

شده است، و معلوم است كه چنین آیات صادق و درست در نمي آید، مگر آنكه زمان و 

كه اگر از آن زمان مكانش برسد و واقعه اي كه درباره اش نازل شده، رخ بدهد، به طوري 

ها و مكان ها و وقایع خاص صرف نظر شود، و فرض شود كه قرآن یكباره نازل شده 

است، آن وقت قهراً موارد آن آیات حذف مي شود، و دیگر بر آنها تطبــــیق نمي كند، پس 
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كه هست دو بار نازل شده است، یك  هیئتممكن  نیست احتمال بدهیم كه قرآن كریم به همین 

 دفعتاً و یكجا، و بار دیگر به تدریج!بار 

پس اگر بخواهیم بگوئیم دو بار نازل شده، الزم مي شود اینكه قائل شویم به فرق بین 

همان اجمال و تفصیلي كه آیة شریفه سورة هود بدان “ تفصیل” و “ اجمال” این دو دفعه به 

 اشاره دارد و مي فرماید:

 بود،كتابي كه آیاتش نخست درهم و فشرده »  -

 «! و سپس از ناحیة خداي حكیم و خبیر قسمت قسمت شده است

 همچنین در سورة زخرف مي فرماید: 

 ما آن را قرآني عربي كردیم، باشد كه شما در آن تعقل كنید! » -

 نزد ما بود، ام الكتاب و این قبالً در 

 « و مقامي علي و حكیم داشت!
 

اِنّا ُكنّا  »سوره دخان مي فرماید:  3خداي سبحان در آخر مورد بحث ما یعني آیة  

و با این عبارت مي فهماند كه خداي تعالي قبل از این انذار هم به طور مستمر « ُمنِذریَن ! 

انذار مي كرده است، و این خود داللت دارد بر این كه نزول قرآن از ناحیة خداي تعالي چیز 

یشگي خداي تعالي است، كه نوظهوري نیست، چون قرآن یك انذار است، و انذار سنت هم

الیزال و همواره در امت هاي گذشته از طریق وحي به انبیاء و رسوالن جریان داشته 

 است، و دائماً انبیائي را مبعوث مي كرده تا بشر را انذار كنند!
 

 

           

َل َعلَیِه القُرآنَ ”  سورة فرقان  32مستند:آیة  !“ُجملَةً واِحَدةً  َو قاَل الَّذیَن َكفَرُوا لَوال نُّزِ

 18ص  30المیزان ج  
 

 چرا قرآن یكجا نازل نشد؟

قرآن كریم اعتراض كفار را بر نحوة نزول قرآن نقل مي فرماید كه مي گفتند: این  

كتاب آسماني نیست و از ناحیة خداي سبحان نیامده، چون اگر كتاب آسماني و متضمن دیني 

آسماني بود، كه خدا آن را از مردم خواسته، و رسولي فرستاده بود تا آن را به بشر ابالغ 

كامل و تام االجزاء مي بود، و اصول و فروع و سنت هایش همه یكجا  كند، مي بایستي دیني

نازل شده باشد، ولي این كتاب این طور نیست و یكجا نازل نشده است، و اجزایش منظم 

مؤلف نیست، بلكه سخناني است پراكنده، كه در هر واقعه یك قسمت آن را مي آورد، و البته 

واقعه و حادثه ارتباط دارد، و آن وقت جمله هاي  قسمتي مي آورد كه تا اندازه اي با آن

ردیف شدة آن را آیات الهي مي نامد، و به خدا نسبتش مي دهد، و ادعا مي كند كه قرآني 

است از ناحیة خدا بر او نازل شده، و حال آنكه اینطور نیست، خودش در هر واقعه اي مي 

خدا افترائش مي بندد، و این مردي نشیند و سخني مناسب با آن را مي تراشد، و آن گاه به 

 خارج از دین و گمراه است؟؟!!  
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) این بود تقریر و بیان اعتراض مشركین، آن طور كه از مجموع اعتراض و 

 جواب به دست مي آید.(
 

 خداي سبحان در پاسخ اعتراض كفار مي فرماید:
 

 آن را متفرق نازل كردیم نه یكجا ،»  -

 «ش دهیم ! تا قلب تو را به تدریج آرام 
 

 این جواب یك بیان تام است براي علت نازل شدن تدریجي. 
 

ً علمي كه مربوط به عمل   توضیح اینكه به طوركلي تعلیم هر علمي و مخصوصا

باشد, از این راه صورت مي گیرد، كه معلم مسائل آن علم را یكي یكي به شاگرد القاء كند تا 

 همة فصولش و ابوابش تمام شود.

صورت است كه بعد از تمام شدن تعلیم و تعلم صورتي اجمالي از مسائل در چنین 

در ذهن شاگرد نقش مي بندد.  البته این شكل اجمالي است، نه تفصیلي،  و در نتیجه در 

مواقع احتیاج باید دوباره به مسائلي كه خوانده مراجعه نماید تا به طور مفصل آن را درك 

نفس مستقر نمي شود، به طوري كه نفس بر آن  كند، چون با صرف تلقي از معلم در

معلومات نشو و نما كرده و آثار مطلوب از آن مترتب شود، بلكه محتاج است به اینكه وقت 

 احتیاج به آن فرارسد، و آن معلومات را عمالً پیاده كند.
 

با این بیان روشن مي شود كه تعلیم غیر تثبیت فؤاد است.  القاء یك نظریة علمي در 

گام احتیاج و رسیدن هنگام عمل در دل شاگردي كه مي خواهد آن را بیاموزد, بهتر ثبت هن

مي گردد، و در قلب مي نشیند، و پابرجاتر هم مي شود، و زود فراموش نمي شود, 

مخصوصاً در معارفي كه فطرت بشري هم مؤید آن باشد، و بشر را بدان رهنمون باشد، كه 

 یرفتن آن است، چون نسبت به آن احساس احتیاج مي كند.در چنین معارفي فطرت آمادة پذ
 

و معارف الهیه اي كه دعوت اسالمي متضمن آن است، و قرآن كریم بدان ناطق مي 

باشد، شرایع و احكامي است عملي، و قوانیني است فردي و اجتماعي، كه حیات بشریت را 

آن نیز مرتبط با معارف توأم با سعادت مي كند، چون بر اساس اخالق فاضله اي است كه 

كلي الهي است كه بعد از تجزیه و تحلیل منتهي مي شود به توحید، همچنانكه توحید هم اگر 

تركیب شود, به صورت همان معارف، و سپس همان دستورات اخالقي، و آنگاه همان 

 دستورات و احكام عملي جلوه مي كند!
 

ق تربیت این است كه آن را به در چنین مكتبي, بهترین راه تعلیم و كاملترین طری

تدریج بیان كرده، و هر قسمت آن را به حادثه اي اختصاص دهد كه احتیاجات گوناگوني به 

آن بیان دارد، و آنچه از معارف اعتقادي و اخالقي و عملي كه مرتبط با آن حادثه مي شود، 

سرگذشت هاي  و نیز متعلقات آن معارف، از قبیل تشریع، و اعتباري آن، و پندگیري از

گذشتگان، و سرانجام كساني كه غیر آن دستور عمل كردند، و سرنوشت طاغیان و 

 مشركیني كه از عمل به آن معارف سرپیچي كردند، همه را بیان كند.  
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ً قرآن كریم هم همین رویه را دارد.  یعني آیات نازلة آن هر یك در هنگام  و اتفاقا

ه بهتر اثر گذاشته است. همچنانكه خود قرآن مجید مساس حاجت نازل شده است، و در نتیج

 مي فرماید:
 

 و قرآني كه ما آن را قسمت قسمت نمودیم،»  -

 (106اسري ) «  تا با مجال بیشتر بر مردمش بخواني ! 
  

قرآن كریم جواب كفار را به دو طریق مي دهد:  یكي اینكه علت نازل شدن تدریجي 

خواستیم فؤاد تو را تثبیت كنیم لذا آن را تدریجي نازل  را بیان مي كند، و مي فرماید كه ما

ولي از لحاظي كه مربوط مي شود به “ ص”كردیم. )این مربوط مي شود به ناحیة رسول هللا

مردم در ادامة آیه مي فرماید:( خواستیم تا هر وقت دشمنان ما ایرادي به پیامبرمان كنند و 

نجا جوابشان را داده و حق را بیان كنیم.  اگر مثل و وصف باطلي برایشان بیاورند، در هما

ایشان با ایرادهاي خود حق را از وجهه اي كه دارد تغییر دهند و از جاي خود تحریف كنند، 

ما با تفسیر به احسن الوجوه دوباره حق را به جاي خودش برگردانیم.  و این غرض با نزول 

 تدریجي حاصل مي شود.
 

 
 

 ....«َوَكذِلَك اَنَزلناهُ قُرآناً َعَربیّاً ... َوال تَعَجل بِالقُرآِن ِمن قَبِل اَن یُقضي اِلَیَك َوحیَهُ  » سورة طه 114مستند:آیة

 18ص 28المیزان ج 

 نحوة تلقي قرآن و قرائت آن 

ما این طور از بیان معجزه آسا كتاب را نازل كردیم، در حالي كه قرآني است  » 

ز وعیدهاي گونه گون را كه به كفار دادیم، ذكر خواندني و عربي، و در آن بعضي ا

 نمودیم، تا شاید تقوي كنند،

 و یا ذكري برایشان حادث شود!
 

 خدا كه پادشاه حقیقي عالم و پادشاهي اش برحق است، واالست!

 و تو قرآن را از آن پیش كه وحي آن به تو اعالم شود،

 به شتاب مخوان !

 و بگو: پروردگارا ! 

 «! مرا دانش افزا 
 

سیاق آخر آیات فوق شهادت مي دهد بر این كه در این آیه نسبت به چگونگي تلقي 

تعرض شده و آن جناب را از عجله در قرائت قرآن نهي “ ص”وحي به وسیلة رسول خدا

 فرموده، و تذكر داده كه قبل از اتمام وحي از ناحیة فرشتة وحي، در خواندن آن عجله نكند!

جناب وقتي وحي قرآن مجید برایش مي آمده، قبل از اینكه  این آیه مي رساند كه آن

وحي تمام شود، شروع به قرائت آن مي كرده است، و در آیه آن حضرت را نهي نموده اند 

 از اینكه در قرائت قرآن مجید و قبل از تمام شدن وحي آن عجله نكند.
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 در جاي دیگر قرآن فرموده است:

 ، و عجله مكن،زبانت را به خواندن آن حركت مده»  -

 جمع آوري آن و خواندنش با ماست،

 پس وقتي آن را خواندیم،

 « تو با ما بخوان !

 مؤید این معني جملة بعد است كه مي فرماید: 

 « بگو پروردگارا, مرا دانش افزا !»  -

یعني به جاي اینكه عجله كني در آیه اي كه هنوز به تو وحي نشده، علم بیشتر طلب كن!  

به این مي شود كه اگر تو به قرائت آیه اي كه هنوز بر تو نازل نشده عجله برگشت معني 

مي كني، براي این است كه تا اندازه اي بدان علم به هم رسانده اي، ولي تو به آن مقدار علم 

اكتفا مكن، و از خداي تعالي علم جدید بخواه، و بخواه تا صبر و حوصله ات دهد تا بقیة 

 وحي را بشنوي!
 

آیة شریفه از جمله مداركي است كه مضمون روایات را تأئید مي كند كه دارد:  این  

ً نازل شده  قرآن كریم دوبار نازل شده است. یكي بار اول كه همه اش از اول تا آخر دفعتا

 است، و دیگري هم آیه به آیه، و هر چند روز یكبار.

ن آیه و یا چند آیه اي قبل از تمام شد“ ص”وجه تأئید آن این است كه اگر رسول خدا 

كه مثالً االن جبرئیل آورده، علمي به بقیة آن نمي داشت، معنا نداشت بفرماید:  قبل از تمام 

شدن وحي اش در خواندنش عجله مكن!  پس معلوم مي شود قبل از تمام شدن وحي هم آن 

 جناب آیه را مي دانسته است!
 

 

              

لنا َعلَیَك القُرآَن تَنزیالً  ...! ”  سورة دهر    31تا  23مستند:آیة  382ص  39المیزان ج “ اِنّا نَحُن نَزَّ

 نزول قرآن، و صبر بر حكم پروردگار 

در این آیه تأكیداتي زیاد از لحاظ عبارتي شده و مسجل ساخته كه اگر قرآن به  

نازل كنندة تدریج نازل شده، احتمال مداخلة شیطان و هواهاي نفساني در آن نمي رود، چون 

آن خداي تعالي است.  الزمة اینكه نازل كنندة قرآن خداي تعالي باشد این است كه آنچه از 

احكام و فرامین كه در قرآن هست، حكم خداي تعالي باشد، و بر پیغمبر واجب باشد آن را 

 اطاعت نماید:

 اي رسول!»  -

 محققاً ما این قرآن عظیم الشأن را بر تو فرستادیم،

 آن بر اطاعت حكم پروردگارت صبور باش ! به شكرانة

 و هیچ از مردم بدكار كفر پیشه اطاعت مكن !

 و نام خدا را صبح و شام به عظمت یاد كن !

 و شب را، برخي در نماز به سجدة خدا بپرداز!
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 « و شام دراز را، به تسبیح و ستایش صبح گردان !
 

در هر حال “ آثم و كفور ” در آیات فوق، حكم نهي عمومیت دارد, و از اطاعت  

نهي مي كند، چه آن موردي كه طرف هم آثم است و هم كفور، و چه در آنجائي كه طرف 

 آثم است ولي كفور نیست، و چه بر عكسش!

افرادي “ كفور” مسلمان متصف به معصیت باشد، و مراد به “ آثم” ظاهراً مراد به  

شریفه هم شامل كفار است و هم شامل  از كفار باشند كه در كفر مبالغه مي كنند. پس آیة

 فساق!

مفاد نهي این است كه وقتي آثم تو را به اثم خود دعوت مي كند، اطاعتش مكن، و  

كفور هم وقتي تو را به كفر خود مي خواند، استجابتش مكن! چون هر دو اعم از اینكه از 

كم پروردگارت صبر مسلمان سر بزند یا كافر مخالف حكم پروردگار توست، و تو باید به ح

 كني !
  

 َربَِّك بُكَرةً َو اَصیالً ! َواذُكر اِسمَ  -

 یعني مداومت كن بر ذكر پروردگارت كه همان نماز در صبح و عصر باشد. -
 

 َو ِمَن اللَیِل فَاسُجد لَهُ و َسبِّحهُ لَیالً َطویالً ! -

مان ذكر مراد به سجود براي خدا نماز خواندن است, و مضمون این دو آیه كه ه   -

نام خدا در بكره و اصیل و سجده براي او در پاسي از شب باشد، با نماز صبح و عصر و 

 مغرب و عشاء مطابق مي شود.

این آیات در مكه یعني قبل از واجب شدن نمازهاي پنجگانه نازل شده است، چون 

 آیه اي كه مشتمل بر نمازهاي پنجگانه است، آیة زیر است كه در سورة اسري است.
 

لوةَ ِلِدلُوِك الشَّمِس اِلي َغَسِق اللَّیِل و قُرآِن الفَجر »  -  ...!« اَقِِم الصَّ
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 فصل چهارم
 

 

 

 اولین روزهاي نزول قرآن 
 

 

                                     

 305ص 40المیزان ج “          اِقَرأ  بِاسِم َربَِّك  الَّذي َخلََق ...! ”    سورة علق        19تا  1مستند:آیة
 

  اولین سورة قرآن

سوره علق اولین سوره اي است كه از قرآن نازل شده است و سیاق آیاتش آن چنان  

به هم ارتباط دارند كه بتوان گفت یكباره نازل شده است. خداي تعالي در سورة علق رسول 

ـازل مي شود, تلقي گرامي خود را امر مي كند به اینكه قرآن را كه به وحي الهي بر وي نـــ

 كند.

نازل شده “ ص”این آیات اولین آیاتي است كه از قرآن كریم بر پیامبر گرامي اسالم

 است. 

امر به تلقي آیاتي از قرآن است كه فرشتة وحي از ناحیة خدا به «  ِاقَرأ» منظور از 

همچنین منظور است، نه قرائت مطلق، و « اِقَرأ القُرآن »آن جناب وحي مي كند. تقدیر كالم 

دستور خواندن بر مردم نیست, هرچند كه خواندن به مردم هم یكي از اغراض نزول وحي 

 است.
 

 اِقَرأ بــِاسِم َربَِّك ...! -

 بخوان به نام پروردگارت! -

در این جمله دستور مي دهد بندگانش خواندن را به نام او آغاز كنند، چون در 

خود خداي تعالي كالم خود را با آن آغاز كرده است، در اینجـــــا دستور مي  “بسم هللا ! ”

دهد بندگانش خواندن را به نام او آغاز كنند، هرچند كه در جاي دیگر دستور داده هر كاري 

را كه مي خواهند آغاز كنند، با بسم هللا آغاز كنند، پس در حقیقت آیه مزبور یك دستورالعمل 

 “ !انشاء هللا” به گفتن است مانند دستور 
 

 الَّذي َخلََق...!  اِقَرأ بــِاسِم َربِّكَ  -

 بخوان به نام پروردگارت كه خلق كرده است !  -
 

در این جمله اشاره شده است به اینكه رب تو تنها و تنها آن كسي است كه عالم را 

آفریده است.  این همان توحید ربوبیت است، كه مقتضي است عبادت را در او منحصر 
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كنند.  این خود رد اعتقاد مشركین است كه مي گفتند خداي سبحان تنها خلقت و ایجاد را به 

یعني مالكیت و تدبیر عالم از آن مقربین درگاه اوست، و خداي عهده دارد، و اما ربوبیت 

تعالي بعد از ایجاد عالم تدبیر امور آن را به عهدة آنان گذاشته است، كه آنها یا از جنس 

فرشتگانند یا از جن و یا افراد برجسته اي از انسانها، ولي در آیه مورد بحث اشاره كرده به 

موده به اینكه ربوبیت هم مانند خلقت مخصوص خداي اینكه اینطور نیست، و تصریح فر

 تعالي است!
 

 َخلََق ااِلنساَن ِمن َعلٍَق !    -

 انسان را از علق آفرید!   -

سپس در این آیه به تدبیر الهي وارد بر انسان اشاره دارد، تدبیرش از لحظه اي كه 

در رحم،( در مي انسان به صورت علقه ) یعني خون بسته شده یا اولین حالت اتخاذي مني 

آید تا وقتي كه انساني تام الخلقه مي گردد، و داراي صفاتي عجیب و افعالي محیرالعقول مي 

شود. پس انسان، انساني تمام و كامل نمي شود، مگر به تدبیر مستمر و پي در پي خداي 

تعالي، كه این تدبیر پي در پي چیزي نیست جز خلقت پي در پي، )پس ممكن نیست خلقت را 

از خدا و تدبیر را از غیر او بدانیم! ( پس خداي تعالي به عین همان دلیل كه خالق انسان 

است، مدبر او نیز مي باشد، و در نتیجه انسان چاره اي جز این ندارد كه خداي واحد را رب 

 خود بگیرد!

 در این آیه احتجاجي بر توحید در ربوبیت شده است.

 بخوان!  پروردگار توست كریم تر !  -   اِقَرأ َو َربَُّك االَكَرُم      -

 آنكه تعلیم كرد نوشتن به قلم !  -الَّذي َعلََّم بِالقَلَِم !           -

 خداي تعالي قرائت و یا كتابت و قرائت را به وسیلة قلم بیاموخت!

و از بین بردن قلق و اضطراب “ ص”زمینة این آیه, زمینة تقویت روح رسول هللا

اضطرابي كه از دستور قبلي به آن جناب دست داده بود، چون دستور آن حضرت است، 

 خواندن به كسي كه امي است، نه سواد خواندن دارد و نه سواد نوشتن، اضطراب آور است!

گویا خداي تعالي فرموده است: كتاب پروردگارت را بخوان، كتابي را كه او به تو 

خود راه مده، و چه جاي ترسیدن  وحي مي كند، و از این فرمان اضطراب و خوفي به

است؟  در حالي كه پروردگار اكرم تو آن كسي است كه قرائت را به وسیلة قلم به انسان 

دارها هم به وسیلة آن قلمي است كه او آفریده و در  آموخت!  خوب، وقتي سواد سواد

را بدون  اختیارشان قرار داده تا منویات خود را بنویسند، چرا نتواند قرائت كتاب خود

اگر تو را « بخوان ! » وساطت قلم به تو تعلیم دهد؟  آن هم با اینكه به تو امر فرموده كه 

 تواناي بر خواندن نكرده بود، هرگز امر به آن نمي كرد!

است، نعمت تعلیم را “ ص”بعد از آیة مورد بحث كه خطابش به شخص رسول هللا

 عمومیت داده و مي فرماید:
 

 «اَن مالَم  یَعلَم ! َعلََّم ااِلنس» 
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 و به جنس انسان چیزهائي را كه نمي دانست تعلیم داده است! -

را بیشتر دلـــــگرم و خرسند مي “ ص”و این خود مزید تقویت است, و رسول هللا 

 سازد.

 

 نماز قبل از بعثت 

 اََرأَیَت الَّذي یَنهي   َعبداً اِذا َصلّي -

مي خواست نماز بخواند، از  آیا دیدي آن شخص را كه چگونه عبدي را كه -

 نماز خواندن نهي مي كرد!

مراد به عبدي كه نماز مي خواند، به طوري كه از آخر آیات بر مي آید، رسول 

است، چون در آخر آیات آن جناب را از اطاعت آن شخص نهي نموده و امر به “ ص”هللا

 سجده و نزدیك شدنش فرموده است.

ن سورة نازل شده از قرآن باشد، و نیز بنا بر بنا بر این فرض كه سورة علق اولی

این كه از اول تا آخر سوره یكباره نازل شده باشد، سیاق آیات این داللت را دارد كه رسول 

قبل از نزول قرآن نماز مي خوانده، و همین معنا داللت دارد بر این كه آن جناب “ ص”هللا

 قبل از حادثة بعثت, از انبیاء بوده است!قبل از رسیدنش به مقام رسالت با نزول قرآن، یعني 

در بسیاري از آیات سوره هاي مكي، نظیر سورة مدثر و مزمل و غیر آن دو، سخن 

از نماز رفته، و به تعبیرهائي مختلف از آن یاد فرموده، هرچند كه كیفیت آن را ذكر نكرده 

وت قرآن و نیز است، اما اینقدر هست كه نمازهاي قبل از معراج مشتمل بر مقداري تال

 مشتمل بر سجده بوده است.

در اوایل بعثت با حضرت خدیجة “ ص”در بعضي روایات هم آمده كه رسول خدا

كبري و علي علیه السالم نماز مي خواند، ولي در این روایات نیامده كه نماز آن روز به چه 

 صورتي بوده است.

                                   

ُل     قُِم الّلَیَل ِاالّ  قَلیالً ...! ”   سورة مزمل     19تا  1مستند:آیة ّمِ  229ص 39المیزان ج “   یا اَیُّهاَ الُمزَّ
 

 اي جامه به خود پیچیده،  برخیز!

 اي جامه به خود پیچیده،  برخیز!»  

پاره اي از شب، و به جز اندكي از آن را زنده بدار !  نصفي از شب، یا كم كن از 

 یا بیفزاي بر آن،آن اندكي,  

 و بخوان قرآن را خواندني شمرده،

 « ما به زودي بر تو گفتاري سنگین نازل خواهیم كرد!
 

است كه در “ ص”آیات آغازین سورة مزمل یادآور روزهاي اولیة بعثت رسول خدا 

قسمت اول آیات، آن جناب را دعوت مي كند به خواندن نماز شب، تا بدین وسیله آماده و 
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تن مسئولیتي گردد كه به زودي به او محول مي شود، و آن قرآني است كه به وي مستعد گرف

وحي خواهد شد، و دستورش مي دهد در برابر حرف هاي مفت دشمنان، كه او را شاعر و 

 كاهن و دیوانه مي خواندند، صبر كند، و به نحوي پسندیده از آنان كناره گیري نماید!

ي است كه در اول بعثت نازل شده است، و حتي این سوره از قدیمي ترین سوره هائ

“ ص”بعضي ها گفته اند كه دومین یا سومین سوره اي است كه بر قلب مقدس نبي اكرم

 نازل گردیده است.

از ظاهر آیه بر مي آید در آن ساعتي كه این سوره نازل مي شده، آن جناب جامه اي 

ُل  !» را به خود پیچیده بوده است، و از این جهت است كه با عبارت  ّمِ مورد «  یا اَیُّهاَ الُمزَّ

 خطاب قرار گرفته است.

زاء و در مقابل دعوتش مورد استه“ ص”از سیاق آیات برمي آید كه گویا رسول هللا

ایذاء قرار گرفته و براي خاطر خدا اندوهناك شده، و براي دفع غم و اندوه خود جامه اي به 

خود پیچیده بوده است، تا لحظه اي استراحت كند، و در این هنگام خطاب شده كه اي جامه 

به خود پیچیده برخیز و نماز شب بخوان، و در برابر آنچه به تو مي گویند صبر كن, 

به عموم مسلمانان سفارش كرده است، كه براي مقاوم شدن در برابر نامالیمات  همانطور كه

 از صبر و نماز كمك بخواهند و استعانت بجویند!

با این دستور به رسول گرامي خود فهمانده كه باید خود را در مقابل اندوه هاي 

ن جامه بر خود بزرگتر و مصایب تلخ به وسیلة نماز و صبر مقاوم سازد، نه به وسیلة پیچید

 و خوابیدن!

 

  

 قرآن،   قولي سنگین!

اینكه مي فرماید قول ثقیلي را بر تو القاء خواهیم كرد، منظور از قول ثقیل همین 

قرآن عظیم است، و این معنا را مي رساند كه اگر گفتیم شب زنده داري كن، و در شب با 

براي كرامت قرب و شرف  خواندن نماز متوجه درگاه ما شو، براي این بود كه خود را

 حضور و افتخار همكالمي با ما آماده سازي، تا ما قول سنگیني را بر تو القاء كنیم!

بنابراین نماز شب راهي است كه آن جناب را به چــــنین موقعي كریم منتهي مي 

 سازد.

یكي از جهات سنگیني قرآن, سنگیني معارف آن و نیز پذیرفتن شرایع و احكام آن 

 سنگین بود!“ ص”قهراً بر امت هم ثقیل خواهد بود, همانطور كه بر رسول خدا  است، و

خالصه، در این آیه مي فرماید كه ما به زودي به تو وحي مي كنیم قولي را كه هم 

بر خودت سنگین است, و هم بر امتت، اما سنگیني آن بر خود تو از جهت صعوبت تحقق به 

در طریق ابالغ آن خواهي دید، و سلب راحت و حقایق آن، و از جهت مصایبي است كه 

فراغتي است كه از تو خواهد شد، و از جهت مجاهدت نفس و انقطاع به سوي خداي تعالي، 

 و زحماتي است كه الزمة گرفتن وحي است!
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اما سنگیني آن بر امت از این جهت است كه آنها هم در پاره اي از جهات فوق 

د، از آن جمله تحقق دادن به حقایق قرآن است در نفس، شریك بودن“ ص”الذكر با رسول خدا

و نیز پیروي اوامر و نواحي خداست، و نیز رعایت حدود آن است كه هر طایفه از طوایف 

 امت به قدر وسع و طاقتش باید این رنج ها را تحمل كند!

 

 فلسفه نمازشب پیامبر 

این نماز اختیار كردیم،  آیة بعدي در مقام این است كه بیان كند كه چرا شب را براي

 و چرا روز را انتخاب نكردیم:

 شب!  نماز در دل شب ثابت قدم تر، هحادث»  -

 و در مطابقت قلب و زبان شدیدتر،

 و سخني استوارتر و صائب تر است!

 چون خداي تعالي شب را سكن و مایة آرامش قرار داده،

 معیشت فارغ،كه نتیجة این آرامش این است كه خاطر انسان از شواغل 

 و دست انسان از اسباب ظاهري بریده است!

 اما در روز: 

 تو در مهمات زندگي و قضاي حوایج آن گرفتاري، -

 و مشاغل بسیاري داري كه همة وقتت را فرا گرفته است،

 و فراغتي برایت باقي نمي گذارد،

 تا در آن با توجه تام متوجه درگاه پروردگارت باشي،

 گردي،و از هر چیزي منقطع 

 بنابراین, بر توست كه از شب استفاده كني،

 «و در آن به نماز بپردازي! 
 

داخل خانة خدیجه شد، در حالي كه از “ ص”در روایات اسالمي آمده كه رسول خدا 

 شدت كوفتگي و فزع و ترس نمي توانست روي پاي خود بایستد، و فرمود مرا بپیچید!

لُ   - چیزي نگذشت كه جبرئیل ندایش در داد كه ّمِ  )ازجوامع الجامع( ... !یا اَیُّهاَ الُمزَّ
در درمنثور از سعید بن جبیر روایت كرده كه وقتي آیة فوق نازل شد رسول  

مدت ده سال شب ها را به قیام و عبادت گذرانید، و طایفه اي از اصحابش نیز او “ ص”هللا

َربََّك یَعلَُم اَنََّك تَقُوُم . . . َواَقیمُوا  اِنَ » را متابعت مي كردند.  خداي تعالي بعد از ده سال آیة 

لوةَ !  در روایت دیگر آمده كه    را نازل كرد، و بعد از ده سال تخفیفي به كار آنان داد. «الصَّ

 آیة تخفیف بعد از یك سال، و در بعضي روایات آمده كه بعد از هشت ماه، نازل شد.

 بوده است!واجب ن“ ص”و قیام در شب براي غیر رسول خدا
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ـهاَ الـُمـدَّ ثـــُِّر    قُم فَاَنِذر  ...!  ”  سورة مدثر      7تا  1مستند:آیة  265ص 39المیزان ج “  یا اَیــُـّ

 اولین سوره ها و اولین فرازهاي قرآن 

سورة مدثر از قدیم ترین سوره هاي نازل در اوایل بعثت و ظهور دعوت اسالمي  

كه اولین سوره اي است كه از قرآن نازل شده است، هرچند كه  است. حتي بعضي گفته اند

“ ص”خود آیاتش این قول را سازگار نیست، زیرا آیات این سوره مي رساند كه رسول خدا

قبل از این سوره نیز قرآن را بر مردم مي خوانـــــده است، و مردم تكذیبش مي كردند، و از 

 ضرت مي دادند!آن اعراض مي نمودند، و نسبت سحر به آن ح

به هر حال آنچه یقین و مسلم است, این است كه این سوره در اوایل بعثت نازل شده،  

و جزو اولین سوره هاي قرآني است، و آیات هفتگانة اول آن متضمن امر به انذار و سایر 

 لوازم انذار است، كه خداي تعالي بدان سفارش فرموده است.

 ت:این سوره مشتمل بر مطالب زیر اس 

را دستور مي دهد به این كه مردم را انذار كند، واین دستور “ ص”رسول خدا -1

را با لحني و در سیاقي بیان كرده است كه از آن پیداست جزو دستورهاي اوایل 

 بعثت است.
 

 اشاره مي كند به عظمت شأن قرآن و جالل قدرش، -2
 

ساني را كه كساني را كه منكر قرآن شوند و نسبت سحر به آن دهند تهدید، و ك -3

 از دعوت قرآن سر بتابند، مذمت كرده است.
 

یعني كسي كه پتو یا امثال آن را در هنگام خواب به خود بپیچد.  خطاب  «ُمـدَّثـِّر» 

ثِّر ! » در عبارت  است كه در چنین حالتي بوده است، و لذا “ ص”به رسول خدا «یا اَیُّهاَالُمدَّ

مورد خطاب قرار گرفته است, تا مالطفت  –پتو به خود پیچیده  –به همان حالي كه داشته 

ل! »را برساند.  عین این عبارت در سورة  نیز بود كه این انس و مالطفت «  یا اَیُّهاَ الُمَزّمِ

 را مي رسانید.

 م فَاَنِذر !قُ  -خطاب این  است: 

و ظاهراً مراد تنها این است كه آن جناب را امر به  انذار كند بدون اینكه بگوید چه 

 كسي را انذار كن، پس در حقیقت معناي جمله این است كه: به وظیفة  انذار قیام كن !

یعني هم در باطن دل و « َو َربََّك فََكبِّر ! » جملة دوم,  دستوري است كه مي فرماید: 

لة اعتقاد، و هم در مرحلة عمل و هم به زبان، پروردگار خود را به عظمت و كبریا مرح

 منسوب كن، و او را از اینكه معادل یا مافوقي داشته باشد منزه بدار!

این است كه  -هللا اكبر  -از ائمة معصومین علیهم السالم وارد شده كه معناي تكبیر 

 خدا از اینكه در وصف بگنجد بزرگتر است.

این با توحید اسالمي مناسب است، چون توحیدي كه اسالم پیشنهاد كرده، از هر 

 توحید دیگري كه در سایر شرایع دیني سراغ داریم، باالتر و مهم تر است.
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منزه دانستن خدا از هر صفت عدمي است، مانند: مرگ « سبحان هللا! » در عبارت 

منزه دانستن خداي تعالي است از هر « هللا اكبر! » و عجز و جهل و غیره، اما عبارت 

وصفي كه ما برایش ذكر كنیم، چه وجودي و چه عدمي، و حتي منزه بودنش از این تنزیه 

ما، براي اینكه هر صفتي كه ما براي خداي تعالي ذكر كنیم محدود در چارچوب خودش 

حدي  است، و شامل مفاهیم دیگر نمي شود, و خداي تعالي این چنین نیست، چون به هیچ

 محدود نمي گردد!
 

ر!  جامه ات را تطهیر كن, یعني عملت را صالح گردان! -  َوثِیابََك فََطّهِ

جَز فاَهُجر !   از گناهان و نافرماني ها دوري كن ! -  َوالرُّ

َوال تَمنُن تَستَكثُِر !  بر كسي منت مگذار در حالي كه امتثال خود را بزرگ و  -

 !بسیار ببیني و نسبت به آن عجب بورزي

َو ِلَربَِّك فاَصِبْر !   و به خاطر پروردگارت صبر كن!  در هنگام مصیبت و آزار  -

مردمي كه تو انذارشان مي كني, و در برابر امتثال این اوامر, و در برابر 

 اطاعت خداي تعالي و ترك معصیت او صبر كن!

                              

 317ص 40المیزان ج                    مستند: بحث روایتي
 

 روایات اولین مراحل نزول قرآن 

روایاتي كه در زیر نقل مي شود مربوط به روزهاي اولین القاي وحي به رسول  

مي باشد كه در كتابهاي مختلف آمده است. این روایات در پایان همین مبحث مورد “ ص”هللا

 ي شده است:تجزیه و تحلیل قرار گرفته و صحت و سقم آنها بررس
 

 روایت عایشه: -1

است كه عبدالرزاق، احمد، عبد ابن حمید، بخاري، مسلم، ابن جریر، ابن “ درمنثور” در 

انباري در كتاب ) مصاحف،( ابن مردویه، و بیهقي از طریق ابن شهاب از عروه بن زبیر، از 

 عایشه روایت كرده اند كه گفت:

باز شد، این بود كه در عالم “ ص”هللااولین روزنه اي كه از وحي به روي رسول  -

 رؤیا در خواب چیزهائي مي دید كه چون صبح روشن در خارج واقع مي شد.

سپس عالقه و محبت به تنهائي را در دلش انداختند، و غالباً تك و تنها در غار حراء  -

كیلومتري مكه به سر مي برد، و در هر سال براي اینكه مدتي در آنجا به تهجد  18در 

عبادت بپردازد، خود را آماده مي ساخت، و آب و طعام تهیه مي كرد، و آن مدت را و 

یكسره به عبادت مي پرداخت، و به خانه نمي رفت.  سال بعد نیز چنین مي كرد و باز 

براي آن مدت توقف در حراء خود را آماده مي ساخت تا آنكه شبي كه در غار حراء 

 د و به او گفت:بود فرشتة خدا حق را بر او نازل كر

 من خواندن نمي توانم ! -پاسخ داد:  “ ص”اِقَرأ !     رسول خدا -

 فرمود:“ ص”رسول خدا 
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آن فرشته مرا گرفت و فشاري بر من وارد كرد به طوري كه تاب و توانم از دست  -

 رفت و آنگاه رهایم كرد و دوباره گفت:

 اِقَرأ !    گفتم:  من خواندن نتوانم! -

ار داد به طوري كه طاقتم از دست بشد و این بار هم مرا رها كرد باز مرا گرفت و فش

 و گفت:

 اِقَرأ !    گفتم: خواندن نمي دانم! -

بار سوم مرا گرفت و همان فشار را وارد آورد به طوري كه توانم از دست بشد این 

 بار نیز مرا رها كرد و گفت:

 بخوان به نام پروردگارت! -

 ذي َخلََق !اِقَرأ  بِاسِم َر بَِّك  الَّ  -

 َخلََق ااِلنساَن ِمن َعلٍَق ! -

 اِقَرأ   َو َر بَُّك االَكَرُم   ! -

 اَلَّذي َعلََّم بِالقَلَِم ! -

 َعلََّم ااِلنساَن ما لَم یَعلَْم ! -

این سوره را گرفت و به طرف مكه برگشت، در حالي كه قلبش به “ ص”پس رسول خدا

 سید، گفت:شدت مي تپید، تا به خانة خدیجه دختر خویلد ر

 مرا بپیچید!  مرا بپیچید! -

اهل خانه او را در روپوشي پیچیدند تا آن حال ترس و اضطرابش آرام گرفت و آنگاه به 

 خدیجه رو كرد و داستان را براي او باز گفت و در آخر گفت:

 بر جان خود مي ترسم !     خدیجه گفت: -

اینكه تو شخص نیكوكاري  ابداً چیزي نیست!   خدا هرگز تو را خوار نمي كند، براي -

و صلة رحم مي كني و زحمت دیگران را تحمل مي نمائي و برهنگان را مي پوشاني، 

 تو مهمان نواز و یاور مبتالیاني !
 

كه در “ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزي ورقة” آنگاه خدیجه آن جناب را نزد پسر عمش 

و ابن ورقه زبان عبراني را  جاهلیت از بت پرستي به كیش نصرانیت درآمده بود، آورد،

مي دانست و انجیل را به طور كامل به عبراني مي نوشت. مردي سالخورده و نابینا بود. 

 خدیجه گفت:

 اي پسرعم كمي به سخنان پسر برادرت گوش كن! -

 اي برادر زاده چه مي بیني؟ -ورقه گفت: 

 آنچه را دیده بود، به او خبر داد.“ ص”رسول خدا

 ورقه گفت:

مان ناموسي است كه خدا بر موسي نازل مي كرد!  اي كاش من در آن درخت این ه -

شاخه اي بودم، و اي كاش زنده مي ماندم تا آن روزي كه قوم تو از مكه بیرونت مي 

 كنند.

 رسول خدا پرسید:

 بیرون كنندگان من قوم من خواهند بود؟  گفت: -
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آنكه مورد حمله و دشمني بلي!  هیچ پیامبري نیاورده مثل آنچه تو آورده اي، مگر  -

قومش قرار گرفت و من اگر آن روز تو را دریابم یاریت خواهم كرد، یاري 

 صمیمانه!

 لكن چیزي نگذشت كه ورقه از دنیا رفت و مدتي وحي تعطیل شد.
 

 

 روایت ابن شهاب: -2

 ابن شهاب مي گوید:

وزي از مسئلة ابوسلمه بن عبدالرحمن برایم حدیث كرد كه جابر بن عبدهللا انصاري ر

 وحي سخن مي گفت، در ضمن سخن گفت:

فرمود در حیني كه داشتم قدم مي زدم ناگهان صوتي از طرف “ ص”رسول خدا -

آسمان شنیدم و سر بلند كردم و ناگهان همان كسي را دیدم كه در غار حراء دیده 

بودمش.  دیدم كه بین آسمان و زمین بر كرسي نشسته است. من از دیدنش دچار رعب 

 شدم و به خانه برگشتم و گفتم:

 مرا بپیچید!  -

 مرا بپیچید! -

 در همین حال این آیه نازل شد:

هاَ الـُمدَّ ثـــُِّر    قُم فَاَنِذر   -  یا اَیــُـّ

 َو َربََّك فََكبِّر -

ر!   -  َوثِیابََك فََطّهِ

جَز فاَهُجر !  َوال تَمنُن تَستَكثُِر ! َو ِلَربَِّك فاَصبِْر !   -  َوالرُّ

 به بعد وحي خدا پي در پي رسید!از آن 

 
 

 روایت ابن شداد: -3

و نیز در همان كتاب است كه ابن ابي شیبه، ابن جریر، ابونعیم ) در كتاب دالیل( از  

 عبدهللا بن شداد روایت كرده اند كه گفت:

 نازل شد و گفت:“ ص”جبرئیل بر محمد رسول هللا

 دانم! اي محمد بخوان !    پاسخ داد كه من خواندن نمي -

 جبرئیل او را در آغوش خود كشید و سپس گفت:

 اي محمد بخوان !    پاسخ داد كه من سواد ندارم! -

 گفت:

 ما لَم یَعلَم !  -تا رسید به جملة    اِقَرأ  بِاسِم َر بَِّك  الَّذي َخلََق !   -

 نزد خدیجه آمد و گفت:“ ص”پس رسول خدا

 خدیجه گفت:اي خدیجه به گمانم چیزي به من شده است؟     -

حاشا, به شما چیزي نشده!  به خدا قسم پروردگار تو به تو آسیبي نمي رساند، چون  -

 تاكنون حتي یك عمل زشت نكرده اي!

 خدیجه این بگفت و برخاست و نزد ورقه شد و جریان را به او گفت:
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 ورقه گفت:

بري از اگر مطلب این طور باشد كه او گفته است به تو مژده مي دهم كه شوهرت پیغم -

پیغمبران است، و به زودي از امتش صدمه هائي بسیار خواهد دید، و اگر من نبوتش 

 را درك كنم حتماً به او ایمان مي آورم!

 راوي مي گوید:  بعد از این جریان مدتي جبرئیل نازل نشد و خدیجه گفت:

 كه:به نظرم پروردگارت بر تو خشم كرده است و خداي تعالي این سوره را نازل كرد  -

 َوالضُّحي َوالّلَیِل اِذا َسجي   ما َودََّعَك َربَُّك َو ما قَلي ! -

 

 

 تحلیل،  و اشكال روایات: -4
  

اشكال بلكه اشكالهاي در المیزان این روایات را خالي از  رحمة هللا علیه عالمة طباطبائي

 مختلف ندانسته و مي فرماید:
 

 

 “ :ص”نسبت شك به رسول هللا -1

داده و گفته است كه آن “ ص”روایات نسبت شك در نبوت خود به رسول هللادر این  

جناب احتمال داده آن صدا و آن شخصي كه بین زمین و آسمان دیده و آن سوره اي كه به او 

 نازل شده، همه از القائات شیطاني باشد!
 

  

 نسبت عدم اطمینان و ایمان به رسالت: -2

نسبت داده كه اضطراب دروني آن حضرت “ ص”در این روایت به رسول خدا 

كه خود را به رهبانیت زده بود، به  –ورقه بن نوفل  –زایل نشد تا وقتي كه یك مرد مسیحي 

نبوتش شهادت داد و آن وقت اضطرابش زایل شد، با این كه خداي تعالي درباره آن جناب 

 فرموده:

 قُل اِنَي َعلي بَیِّنٍَة ِمن َربّي ! -

 (57) انعام !   پروردگارم در كارم هوشیارمبگو من از ناحیه  -
 

و چگونه ممكن است چنین كسي از سخنان یك نصراني تحت تأثیر قرار گیرد و 

مگر در آن سخنان چه حجت روشني بوده  براي آرامش خاطرش محتاج به او باشد،

 است؟  و مگر خداي تعالي دربارة آن جناب نفرموده كه:

 اِلي هللاِ َعلي بَصیرةٍ, اَناَ َو َمن اِتَبَعَني !قُل هِذِه َسبیلي اُدعُوا  -

بگو این است راه من !  من بر بصیرتي خــــدادادي به سوي خــدا دعوت مي  -

كنم, هم خودم و هم هركس كه مرا پیروي كند!  كه او نیز داراي این بصیرت 

 مي شود!

ش هم همین  بصیرت است؟  و بصیرت پیروان“ ورقه ” و آیا اعتماد كردن به قول  
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است كه ایمان آورده اند به كسي كه به گفتاري بي دلیل ایمان آورده و اعتماد كرده است؟   

 و آیا وضع سایر انبیاء هم بدین منوال بوده است؟  و آنجا كه خـــداي تعـــالي مي فرماید:

 «ما به تو وحي كریم همانطور كه به نوح و انبیاء بعد از او وحي كردیم! »  -
 (163نساء )  

آیا امت این انبیاء هم اعتمادشان به نبوت پیغمبرشان براي این بوده كه مثالً  

 گفته است كه نوح پیغمبر است؟  و یا هود و صالح پیغمبرند؟ –به مثل ورقه  -پیرمردي 

 قطعاً پایة تشخیص نبوت یك پیغمبر این قدر سست نیست!

قین و ایمان صد در صد شخص بلكه حق این است كه نبوت و رسالت مالزم با ی 

پیغمبر و رسول است و او قبل از هر كس دیگر یقین به نبوت خود از جانب خداي تعالي 

دارد و باید هم چنین باشد.  روایات وارده از ائمة اهل بیت علیهم السالم هم همیــن را مي 

 گوید!

                                   

 “َوما ُكنَت تَتلُوا ِمن قَبِلِه ِمن ِكتاٍب َوال تَُخطُّهُ بِیَمیِنَك...!”    سورة عنكبوت 48مستند:آیة

 222ص 31المیزان ج   

 پیامبر اّمي ،   و نزول قرآن 

 خداي متعال در معرفي رسول گرامي خود مي فرماید: 

عادت تو قبل از نزول قرآن چنین نبود كه كتابي را بخواني و نیز این نبود كه كتابي را با  -

خالصه تو نه مسلط بر خواندن بودي و نه مسلط بر نوشتن، چون امي  -دست خود بنویسي 

و اگر غیر این بود و تو خواندن و نوشتن مسلط بودي، مبطالن كه  -و بي سواد بودي 

حق را باطل معرفي كنند، بهانه به دست آورده، به راستي در حقانیت همواره مي خواهند 

دعوت به شك مي افتادند، لكن از آنجائي كه خوب نمي تواني بخواني و بنویسي، و سالهاست 

كه مردم تو را به این صفت مي شناسند، چون با تو معاشرت دارند، دیگر هیچ جاي شكي 

تاب خداست! و خدا آن را بر تو نازل كرده است و از برایشان باقي نمي ماند، كه این قرآن ك

بافته هاي خودت نیست! و چنین نیست كه از كتابهاي قدیمي و داستانهاي گذشته مطالبي را 

اقتباس كرده و بدین صورت در آورده باشي، و دیگر مبطالن نمي توانند آن را ابطال نموده 

 و به این عذر اعتذار جویند!

                                     

 186ص 40المیزان ج          “          َسنُقِرئَُك   فاَل تَنسي ...! ”    سورة اعلي               6مستند:آیة 
 

 “ص”قرائت قرآن براي رسول هللا ةنحو
  

 !«ما به زودي تو را اِقَرأ مي كنیم »  

به معناي تحویل گرفتن قرائت قاري است جهت غلط گیري و تصحیح “ اقرأ ”  

قرائت وي.  البته باید توجه داشت كه در آیه مورد بحث كه مي فرماید: ما به زودي تو را 
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اقرأ مي كنیم، به معناي معمول در بین خود افراد معمولي نیست كه استاد گوش دهد و غلط 

ا جائي كه خوب نخوانده، خوب خواندن را به او بیاموزد، هاي شاگرد را تصحیح كند، و ی

سابقه نداشته است، و معهود نیست كه چیزي از قرآن “ ص”چون چنین چیزي از رسول خدا

را خوانده باشد، و چون به علت فراموشي خوب نخوانده، و یا به غلط خوانده است و خداي 

رست خواندن را به تو یاد بدهم، بلكه تعالي فرموده باشد: تو بخوان و من گوش مي دهم تا د

در این مورد این است كه ما چنین قدرتي را به تو مي دهیم تا درست بخواني  اقرأمنظور از 

و خوب بخواني، و آنطور كه نازل شده و بدون كم و كاست و غلط و تحریف بخواني، و 

 خالصه آنچه را كه نازل شده فراموش نكني !
 

از خداي تعالي به پیغمبرش به اینكه علم به قرآن  و حفظ آن این آیه وعده اي است  

را در اختیارش بگذارد، به طوري كه قرآن را آنطور كه نازل شده همواره حافظ باشد، و 

هرگز دچار نسیان نگردد، و همانطور كه نازل شده، قرائتش كند، و مالك در تبلیغ رسالت 

 و وحي به همانگونه كه وحي شده، همین است!

آیة شریفه با سیاقي كه دارد خالي از تأئید گفتار برخي از مفسرین نیست كه گفته  

هر وقت جبرئیل بر او نازل مي شد، قرآن را مي خواند تا مبادا چیزي “ ص”اند: رسول خدا

از آن فراموش كرده باشد، به طوري كه هیچ گاه نمي شد كه جبرئیل وحي را به آخر برساند 

اندن از اولش نكرده باشد، ولي همینكه این آیه نازل شد، رسول و آن جناب شروع به خو

 از این دلواپسي درآمد و چیزي را فراموش نكرد!“ ص”خدا

و این معنا به ذهن نزدیك تر مي رسد كه بگوئیم آیة شریفه فوق قبل از آیة زیر نازل  

 شده باشد كه مي فرماید:
 

 مده!زبانت را از شتاب زدگي به خواندن قرآن حركت »  -

 كه جمع قرآن به عهدة ماست، 

 همینكه ما آن را خواندیم تو دنبال ما بخوان، 

 (19)قیامت «  و آنگاه بیانش را هم خود ما شرح مي دهیم!
 
 

 و این آیه قبل از آیة زیر نازل شده باشد كه مي فرماید:
 

 

 به قرآن عجله مكن!»  -

 و قبل از تمام شدن وحي اش به سوي تو آن را مخوان!

 « بگو: پروردگارا علم  مرا بیشتر كن !
   

 در سوره اعلي در ادامه آیه مورد بحث مي فرماید:

 «ااِلّ ماشاَء هللاُ اِنَّهُ یَعلَُم الَجهَر َو ما یَخفي ! »  -

 خداي متعالي بدین وسیله به رسول گرامي خود اطمینان مي دهد كه:
 

 مي كنیم،ما به زودي خاطرت را در تلقي وحي و حفظ آن آسوده  -
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 به دلیل اینكه ما هم به ظاهر اشیاء آگاهي داریم و هم به باطن آنها !

 در مورد تو نیز هم از ظاهر حالت خبر داریم و هم از باطنت،

 و مي دانیم كه در دل چقدر اهتمام به امر وحي داري،

 و تا چه حد بر اطاعت پروردگارت در آنچه دستورت مي دهد, حریصي !
 

 

 یت تذكر دادن پیامبرچگونگي و موقع

خداي تعالي رسول گرامي خود را دستور مي داد تا نام پروردگارش را منزه بدارد،  

و وعده اش مي داد كه وحي را آنقدر اقرأ كند كه به هیچ وجه فراموش نكند، و فطرتش را 

آنقدر صاف كند كه طریقة سهل را از میان همة طریق ها تشخیص دهد، و همة اینها از 

ضروري یك دعوت دیني است، و دعوت دیني بدون آنها به ثمر نمي رسد، و مؤثر  شرایط

 واقع نمي شود.

 و معناي آیة مورد بحث با در نظر داشتن مطالب فوق چنین مي شود:

 حال كه همة وسایل امتثال امر خود را برایت فراهم نمودیم، -

 و تو را اقرأ كردیم تا فراموش نكني،

 برایت فراهم ساختیم،وتشخیص طریقة سهل را 

 پس تو هم هرجا كه دیدي تذكر ثمربخش است، تذكر بده !
 

در این آیه امر به تذكره را مشروط كرده به موردي كه تشخیص دهد تذكره سودمند 

است، و این شرطي است براساس حقیقت، چون وقتي تشخیص دهد تذكره سودي ندارد كار 

كه رسول گرامي خود را امر كند به اینكه كار  لغوي مي شود و خداي تعالي اجل از آن است

 بیهوده كند!

پس تذكره در موردي باید استعمال شود كه در خود طرف زمینه اي براي تذكر 

باشد، كه در این مورد تذكره در نوبت اول دل او را متمایل به حق مي سازد, و قهراً تذكره 

ــایل او را بیشتر مي گرداند.  نافع واقع مي شود، و همچنین در نوبت هاي بعدي هم تم

 همچنانكه فرمود:

 «َسیَذَّّكُر َمن یَخشي ! »  -

و در موردي كه طرف هیچ زمینه اي براي نرم شدن دل ندارد، نوبت اول حجت را 

بر او تمام مي كند، این نیز نافع است، چون باعث مي شود طرف از حق دوري كند، 

 همچنانكه فرمود:

 «شقي ! َوَسیَتَنُجبِهاَ االَ »  -

و اما تذكرة نوبت دوم او به خاطر اینكه نه خاصیت نرم كردن دل دارد و نه اثر 

اتمام حجت، كاري لغو خواهد بود، و به همین جهت در اینجا فرمان خود را 

 مشروط كرد به صورتي كه تذكره مفید باشد:

 از كسي كه از ذكر ما روي گردان است،»  -
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 و جز حیات دنیا را نمي خواهد،

 (29نجم ) «      اض كن !اعر
 

 َسیَذَّّكُر َمن یَخشي !  -

یعني به زودي افرادي كه در قلب چیزي از خشیت خدا و ترس از عقاب او  -

 دارند، به وسیلة قرآن متذكر شده و اندرز مي گیرند! 
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 فصل پنجم
 

 تاریخ جمع آوري قرآن
 

 

                                     

  154ص 23المیزان ج              مستند:بحث تاریخي و تحلیلي
 

  دفعات جمع آوري قرآن

 جمع آوري قرآن در دو نوبت صورت گرفت: 

عبارت بود از جمع آوري سوره ها كه اغلب در شاخه هاي نخل :  جمع آوري نوبت اول -1

و رقعه ها نوشته  یا در سنگ هاي سفید و نازك یا كتف هاي گوسفند و غیرآن، یا در پوست

شده بود، و پیوستن آیه هائي كه نازل شده بود، و هركدام در دست كسي بود، به سوره هائي 

 كه مناسب آن بوده است.
 

یعني جمع آوري در زمان عثمان بوده، از اینكه جمع اول را كه جمع آوري نوبت دوم:   -2

آن روز دچار تعارض نسخه ها و اختالف قرآن ها شده بود، به یك جمع منحصر كردند، و 

ِمَن المُؤِمنیَن ِرجاٌل َصدَقُوا ما عاَهدُوا هللاَ » تنها آیه اي كه در این جمع ملحق شد، آیة 

جاي دادند.  از قول زید بن ثابت نقل شده « احزاب» سورة  بود كه آن را در «َعلَیِه ...! 

كسي این آیه را در سورة احزاب نمي “ ص”كه تا مدت پانزده سال بعد از رحلت رسول خدا

 خواند، و جزو آن محسوب نبود.
 

قرن قبل پیغمبري از نژاد  14یكي از ضروریات تاریخ این معناست كه تقریباً در  

مبعوث به نبوت شده، و دعوي پیامبري كرده  وات هللا علیه و آله و سلمصل« محمد» عرب به نام 

است، و امتي از عرب و غیر عرب به وي ایمان آورده اند، و نیز كتابي آورده كه آن را به 

نامیده و به خداي سبحان نسبت داده است، و این قرآن متضمن معارف كلي و « قرآن» نام 

 حیاتش مردم را به آن شریعت دعوت مي كرده است.كلیاتي از شریعت است كه در طول 

و نیز از مسلمات تاریخ است كه آن جناب با همین قرآن تحدي كرده و آن را معجزة  

نبوت خود خوانده است، و نیز هیچ حرفي نیست در اینكه قرآن موجود در این عصر، همان 

 ده است.قرآني است كه او آورده و براي بیشتر مردم معاصر خودش قرائت كر

) مقصود ما از اینكه گفتیم: این همان است، تكرار ادعا نیست، بلكه منظور این  

است كه به طور مسلم این چنین نیست كه آن كتاب به كلي از میان رفته باشد و كتاب دیگري 

نظیر آن و یا غیر آن به دست اشخاص دیگري تنظیم و به آن جناب نسبت داده شده و در 

نازل شده “ ص”شده باشد، كه این قرآن همان قرآن است، كه به محمد میان مردم معروف
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 است. (

همة اینها كه گفتیم اموري است كه احدي در آن تردید ندارد، مگر كسي كه فهمش  

آسیب دیده باشد.  حتي دو طرف بحث در مسئلة تحریف یا عدم آن و خالصه موافق و 

 نداده است. مخالف آن نیز در هیچ یك از آنها احتمال خالف

تنها چیزي كه بعضي از مخالفین و موافقین احتمال داده اند، این است كه جمالت  

مختصري و یا آیه اي در آن زیاد و یا از آن كم شده باشد، و یا جا به جا و یا تغییري در 

كلمات و یا اعراب آن رخ داده باشد، ولي اصل كتاب الهي، به همان وضع و اسلوبي كه در 

 بوده، باقي مانده و به كلي از بین نرفته است!“ ص”ول خدازمان رس

 

 پایداري و حفظ اوصاف قرآن

قرآن كریم به اوصاف و خواصي كه نوع آیاتش واجد آنهاست، تحدي كرده است،  

 یعني بشر را از آوردن كتابي مشتمل بر آن اوصاف عاجز دانسته است!

دارد، بدون اینكه آیه اي از آن، آن  و ما تمامي آیات آن را مي بینیم كه آن اوصاف را

 اوصاف را از دست داده باشد!

اگر قرآن به فصاحت و بالغت تحدي كرده است، مي بینیم كه تمامي آیات همین 

 قرآني كه در دست ماست، آن نظم بدیع و عجیب را دارد.

اگر به نبودن اختالف در قرآن تحدي نموده است، این خاصیت در قرآن عصر ما 

 ت!نیز هس

اگر به معارف حقیقي و كلیات شرایع فطري و جزئیات فضایل عقلي، كه مبتكر آن 

است، تحدي نموده است، ما مي بینیم كه همین قرآن عصر ما بیان حق صریحي را كه جاي 

هیچ تردید نباشد، و دادن نظریه اي را كه آخرین نظریه باشد كه عقل بشر بدان دست یابد، 

و چه در كلیات شرایع فطري، و چه در جزئیات فضایل  چه در اصول معارف حقیقي،

اخالقي، استیفاء مي كند، بدون اینكه در هیچ یك از این ابواب نقیصه و یا خللي، و یا تناقض 

و لغزشي داشته باشد، بلــــكه تمامي معارف آن را با همه وسعتي كه دارد، مي بینیم گویا به 

مه آنها جریان دارد، و آن روح واحد مبدأ تمامي یك حیات زنده اند و یك روح در كالبد ه

معارف قرآني است، و اصلي است كه همه بدان منتهي مي گردند، و به آن بازگشت مي 

 است!«  توحید» كنند، و آن اصل 
 

اگر قرآن متعرض داستان امت هاي گذشته شده، و آنها را به رسول گرامي 

بیان فرموده است، مالحظه مي كنیم كه قرآن عصر حاضر نیز همین بیانات را “ ص”اسالم

دارد، به طوري كه با الیق ترین بیان و مناسب ترین كالم و با طهارت دین و نزاهت ساحت 

فرموده است، و پیامبران را افرادي خالص در بندگي و  انبیاء علیهم السالم آنها را معرفي

اطاعت خدا شناسانده است. اگر این داستانهاي پیامبران در قرآن را با داستانهاي كتب 

عهدین ) تورات و انجیل( دربارة همین پیامبران، مقایسه كنیم، آنوقت به تفاوت آنها پي مي 
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 بریم!

بي بسیار بوده است، در قرآن عصر خود اگر مي دانیم كه در قرآن كریم اخبار غی

نیز مي بینیم كه بسیاري از آیات آن به طور صریح و یا تلویح از حوادث آیندة جهان خبر 

 مي دهد!

اگر مي بینیم كه قرآن خود را به اوصاف پاك و زیبا از قبیل: نور، هادي به سوي 

ن در ادارة امور جهان صراط مستقیم و به سوي ملتي اقوم، یعني تواناترین قانون و آئی

ستوده، در قرآن حاضر نیز این اوصاف هست، و در امر هدایت و داللت از هیچ دقتي 

 فروگذار نكرده است!

« یادآوري خدا، -ذكر» قرآن از جامع ترین اوصافي كه براي خود قائل شده، صفت 

ماء حسنا و است، و اینكه در داللت به سوي خداي تعالي همیشه زنده است، و همه جا از اس

صفات علیاي خداي سبحان اسم مي برد، و سنت او را در صنع و ایجاد، وصف مي كند، و 

اوصاف مالئكه و كتب و رسل خدا را ذكر مي نماید، و شرایع و احكام خدا را وصف مي 

كند، منتهي الیه و سرانجام امر خلقت یعني معاد و برگشت به سوي خدا و جزئیات سعادت و 

 بهشت را بیان مي كند.شقاوت آتش و 

و یاد اوست، و همان است كه قرآن كریم به قول مطلق خود را  ذكر خداو همة اینها 

بدان نامیده است. چون از اسامي قرآن هیچ اسمي در داللت بر آثار و شئون قرآن به مثل 

 نیست!« ذكر» اسم 

 سورة حم سجده مي فرماید: 42در آیه 

است باطل بر آن غلبه نمي كند، نه روز “ ذكر” قرآن كریم از این جهت كه  -

نزولش، و نه در زمان آینده، و نه باطل در آن رخنه مي كند، و نه نسخ و نه 

 بودن آن را از بین ببرد!“ ذكر ” تغییر و تحریفي كه خاصیت 

 همچنین فرموده است:

كَر َو اِنّا لَهُ لَحافِظوَن ! »  - لناَ الذِّ  « اِنّا نَحُن نَزَّ

را به طور مطلق بر قرآن كریم اطالق «  ذكر» ین آیه و در آیات فوق الذكر كه در ا

 فرموده است، و نیز به طور مطلق آن را محفوظ به حفظ خود خداي تعالي دانسته است!
 

از تمام آنچه گذشت، این معنا به دست آمد كه قرآني كه خداي تعالي بر پیغمبر 

توصیف نموده « ذكر» رده، و آن را به وصف گرامي خود صلوات هللا علیه و آله نازل ك

است، به همان نحو كه نازل شده، محفوظ به حفظ الهي خواهد بود، و خدا نخواهد گذاشت، 

 كه دستخوش زیادي و نقص و تغییر گردد!

حال مي بینیم كه قرآن موجود عصر ما تمامي آن اوصاف ذكر شده را به تمام ترین 

همین جا مي فهمیم كه دستخوش تحریفي كه یكي از آن و بهترین طرز ممكن داراست، از 

اوصاف را از بین ببرد نگشته است، و قرآني كه اكنون دست ماست همان است كه به 

 نازل شده است.“ ص”رسول خدا
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 “ص”قرآن در عهد رسول هللاآموزش، و ثبت  

هر چه را كه از قرآن “ ص”به طوري كه قرآن كریم تصریح فرموده، رسول خدا 

برایش نازل مي شد، بدون این كه چیزي از آن را كتمان كند، به مردم ابالغ مي كرد و حتي 

اد به آنان یاد مي داد، و برایشان بیان مي كرد، و همواره عده اي از صحابة ایشان مشغول ی

 دادن و یاد گرفتن بودند كه چگونه قرائت كنند، و بیان هر كدام چیست؟

آن عده كه به دیگران یاد مي دادند، همان قراء بودند كه بیشترشان در زمان ابوبكر  

 درجنگ یمامه شهید شدند.  

مردم آن زمان هم رغبت شدیدي در گرفتن قرآن و حفظ كردنش داشتند، و این  

 و تعلم قرآن همچنان ادامه داشت، تا آنكه قرآن جمع آوري شد.گرمي بازار تعلیم 

پس حتي یك روز و بلكه یك ساعت هم بر مسلمانان صدر اول پیش نیامد كه قرآن 

از میانشان رخت بر بسته باشد، و بر سر قرآن كریم نیامد آنچه كه بر سر تورات و انجیل و 

 كتابهاي سایر انبیاء آمد!

بیشتر سوره “ ص”ریق شیعه و سني داریم كه رسول هللاروایات بي شماري از ط 

هاي قرآني را در نمازهاي یومیه و غیر آن مي خواند، و این قرآن خواندن در نماز در 

حضور انبوه جمعیت بود، و در بیشتر این روایات اسامي سوره ها چه مكي و چه مدني 

 برده شده است. 

مأمور “ ص”كه مي آمده رسول خدا روایاتي در دست است كه مي رساند هر آیه اي

مي شده آن را در چه سوره اي و بعد از چه آیه اي جاي دهد.  مانند روایت عثمان بن ابي 

“  ص”كه رسول خدا«  اِنَّ هللاَ یَأِمُر بِالعَدل َو ااِلحسان ! » سورة نحل:  90العاص دربارة آیة 

 فرمود:

داد آن را در فالن جاي از  سورة نحل جبرئیل این آیه را برایم آورد و دستور »   -

 «  قرار دهم !

سوره هائي را كه “ ص”نظیر این روایت روایاتي است كه مي رساند رسول خدا

 آیاتش به تدریج نازل شده بود، خودش مي خواند، مانند: سورة آل عمران, نساء و غیر آن.

به نویسندگان وحي  از این روایات آدمي یقین مي كند كه آنجناب بعد از نزول هر آیه

 دستور مي داده كه آن را در چه جائي از چه سوره اي قرار دهند!
 

 

 “ص”در عهد رسول هللامستندات مربوط به جمع آوري قرآن 

از دار دنیا رفت در “ ص”رسول خدا»  -از زید بن ثابت روایت شده كه گفت:  -1

 «.حالي كه هنوز هیچ چیز از قرآن جمع آوري نشده بود
 

داشتیم قرآن “ ص”نزد رسول هللا»  -باز از زید بن ثابت روایت شده كه گفت:  -2
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 « را از ورق پاره ها جمع آوري مي كردیم كه ....

) مقصود از این روایت ممكن است این باشد كه آیه هائي از یك سوره كه به 

طور پراكنده نازل شده بود، یك جا جمع و هر كدام را به سورة خود ملحق مي 

ردیم، و یا پاره اي از سوره ها را كه از نظر كوتاهي و بلندي و متوسط بودن ك

را پهــلوي هم قرار مي “ طوال و مئین و مفصالت”نظیر هم بودند، مانند: 

دادیم، همچنانكه در احادیث نبوي هم از آنها یاد شده، و گرنه به طور مسلم جمع 

اتفاق افتاده “ ص”ل هللاآوري قرآن به صورت یك كتاب، بعد از درگذشت رسو

 است.(
 

من قـــرآن را جمع آوري نمودم و همه شب مي  » -از ابن عمر روایت شده كه گفت:  -3

 « رسید، فرمود: قرآن را در عرض یك ماه بخوان!“ ص”خواندم تا به گوش رسول خدا

“ ص”قرآن در زمان رسول خدا  » -از محمد بن كعب، قرظي روایت شده كه گفت: -4

معاذ بن جبل، عباده بن صامت، و ابي بن كعب، ابوالدرداء، و ایوب  -ت پنج نفر از انصار یعني به دس

 «انصاري جمع آوري شد. 
 

قرآن را چهار نفر “  ص”در عهد رسول هللا»  -از ابن سیرین روایت شده كه گفت: -5

جبل، ابي بن كعب، ابوزید،  جمع آوري كردند، كه در آنها اختالفي نیست، و آنان عبارت بودند از: معاذ بن

و دو نفر دیگر، كه در سه نفر مردد و مورد اختالف است، بعضي گفته اند: ابي درداء و عثمان، و بعضي 

 « دیگر گفته اند: عثمان و تمیم داري.
 

شش نفر جمع “ ص”قرآن را در عهد رسول هللا»  -از شعبي روایت شده كه گفت:  -6

درداء، سعید بن عبید، و ابوزید. البته مجمع بن حارثه هم جمع كرده بود، مگر كردند: ابي وزید، معاذ، ابوال

 «دو سوره و یا سه سوره را. 
 

اولین كسي كه قرآن را در مصحفي جمع كرد  » -از ابن بریده روایت شده كه گفت:  -7

سالم مولي ابي حذیفه بود كه قسم خورده بود تا قرآن را جمع نكرده رداء به دوش نگیرد، و باالخره جمع  

 « كرد....

) چیزي كه روایات فوق بر آن داللت دارند این است كه نامبردگان در عهد رسول 

كرده بودند، و اما اینكه عنایت داشته اند كه همة سوره ها و آیه هاي قرآن را جمع “ ص”هللا

قرآن را به ترتیب سوره و آیه هائي كه امروز در دست ماست و یا به ترتیب دیگري جمع 

كرده باشند، داللت ندارد. این طور جمع كردن تنها و براي اولین بار در زمان ابي بكر باب 

 شده است.(
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 جمع آوري قرآن در زمان ابوبكر

 در تاریخ یعقوبي آمده كه عمر بن خطاب به ابوبكر گفت: 

، حاملین قرآن بیشترشان در جنگ یمامه كشته “ص”اي خلیفة رسول خدا»  - 

ترسم با از بین رفتن شدند، چطور است كه قرآن را جمع آوري كني، زیرا مي  

 حاملین ) حافظین( آن تدریجاً از بین برود! 

 نكرده بود؟“ ص”ابوبكر گفت: چرا این كار را بكنم و حال آنكه رسول خدا

از آن به بعد همواره عمر پشت این پیشنهاد خود را گرفت تا آنكه قرآن جمع آوري 

تـــه و چوب نوشته مي شد، و و در صحفي نوشته شد، چون تا آن روز در تـــكه هائي از تخ

 در نتیجه متفرق بود.

ابوبكر بیست و پنج نفر از قریش و پنجاه نفر از انصار را در جلسه اي دعوت كرد 

و گفت باید قرآن را بنویسید، و آن را به نظر سعید بن العاص كه مردي فصیح است، 

 «برسانید.
 

را پس از رحلت رسول  البته بعضي روایت كرده اند كه علي علیه السالم قرآن

 جمع نموده و بر شتري بار كرد، و به محضر صحابه آورد و فرمود:“ ص”هللا

 این قرآن است كه من جمع كرده ام! -

علي علیه السالم قرآن را به هفت جزء تقسیم كرده بود، و روایت نامبرده اسم آن 

 اجزاء را هم آورده است.
 

مسیلمة كذاب گروهي از قراء قرآن،  از  در تاریخ ابي الفداء آمده كه در جنگ با

مهاجر و انصار، كشته شدند. چون ابوبكر دید عدة حافظین قرآن كه در آن واقعه شهید شده 

اند بسیار است، در مقام جمع آوري قرآن برآمد و آن را از سینه هاي حافظین و از جریده ها 

همسر رسول “ حفصه”  و تخته پاره ها و پوست حیوانات جمع آوري كرد و آن را نزد

 و دختر عمر، گذاشت.“ ص”هللا
 

 مستندات تاریخ نویسان :

ریشه و مصدر اصلي این دو تاریخي كه در باال ذكر شد، روایاتي است كه اینك از 

 نظر خواننده مي گذرد:
 

 

 روایت صحیح بخاري: -1

 بخاري در صحیح خود از زید بن ثابت نقل مي كند كه گفت:
 

یمامه اتفاق افتاد، ابي بكر به طلب من فرستاد. وقتي به نزد او رفتم دیدم  در روزهائي كه جنگ» 

عمر بن خطاب هم آنجاست. ابوبكر گفت: عمر نزد من آمده و مي گوید كه واقعة یمامه حافظین 
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قرآن را درو كرد و من مي ترسم كه جنگ هاي آینده نیز مابقي آنان را از بین ببرد و در نتیجه 

كریم با سینة حافظین آن در دل خاك دفن شود و نیز مي گوید: من به نظرم مي بسیاري از قرآن 

رسد كه دستور دهي قرآن جمع آوري شود، من به او گفتم: چگونه دست به كاري بزنم كه رسول 

 نكرده است؟  عمر گفت: این كار بخدا كار خوبي است!“ ص”خدا

داد تا آنكه خداوند سینه ام را براي این كار از آن به بعد مرتب به من مراجعه مي كرد و تذكر مي 

 گشاده كرد و مرا جرأت آن داد و نظرم برگشت و نظر عمر را پذیرفتم.

 زید بن ثابت مي گوید: كالم ابوبكر وقتي به اینجا رسید به من گفت:

وحي الهي را براي آن “ ص”تو جواني عاقل و مورد اعتماد هستي و در عهد رسول هللا -

 ي تو باید جستجو و تتبع كني و آیات قرآن را جمع آوري نمائي !جناب مي نوشت

زید مي گوید: به خدا قسم اگر دستگاه ابوبكر به من تكلیف مي كرد كه كوهي را به دوش خود 

بكشم سخت تر از این تكلیف نبود كه در خصوص جمع آوري قرآن به من كرد!  لذا گفتم: چطور 

خود نكرده است؟  گفت: این كار به خدا سوگند كار “ ص”دست به كاري مي زنید كه رسول هللا

 خیري است!
 

از آن به بعد الیزال ابي بكر به من مراجعه مي كرد تا خداوند سینة مرا گشاده كرد آنچنانكه قبالً 

سینة ابوبكر و عمر را گشاده كرده بود با جرأت تمام به جستجوي آیات قرآني برخاستم و آنها را 

درخت خرما و سنگ هاي سفید نازك و سینه هاي مردم متفرق بود جمع آوري كه در شاخه هاي 

را نزد خزیمة “ لَقَد جائَُكم َرسوٌل ... تا آخر سورة برائت” نمودم و آخر سورة توبه را از جملة 

 انصاري یافتم و غیر او كسي آن را ضبط نكرده بود!

س نزد عمر بود تا زنده بود و بعد از آن این صحف نزد ابوبكر بماند تا آنكه از دنیا رفت از آن پ

 «نزد حفصه دختر عمر نگهداري مي شد. 
 

 روایت ابي داود: -2

از ابي داود، از طریق یحیي بن عبدالرحمن بن حاطب، روایت شده كه گفت:   

آیه اي و چیزي از قرآن شنیده و حفظ كرده باشد آن را بیاورد “  ص”عمر آمد و گفت: هركه از رسول هللا»

رآن روز داشتند قرآن را در صحیفه ها و لوح ها و ... جمع آوري مي كردند و قرار بر این داشتند كه و د

 «از احدي چیزي از قرآن را نپذیرند تا آنكه دو نفر بر طبق آن شهادت دهند!  
 

 روایت دیگر ابي داود: -3

 باز از ابي داود روایت شده كه گفت:

ابي بكر به عمر و زید گفت: بر در مسجد بنشینید و هر كس دو شاهد آورد بر طبق آنچه از  »

 «قرآن حفظ كرده, پس آن را بگیرید و بنویسید! 

 

 روایت مذكور در اتقان: -4

 در اتقان روایت شده كه: 

د اولین كسي كه قرآن را جمع آوري كرد، ابوبكر بود كه زید بن ثابت آن را نوشت و مردم نز »

زید مي آمدند و او محفوظات كسي را مي نوشت كه دو شاهد عادل بیاورد و آخر سورة برائت را 

“ ص”كسي جز ابي خزیمه بن ثابت نداشت.  ابوبكر گفت: آن را هم بنویسید زیرا رسول هللا

فرموده بود: شهادت ابي خزیمه به جاي دو شهادت پذیرفته مي شود لذا زید آن را هم نوشت.  
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 «رجم را آورد، قبول نكردند و ننوشت چون شاهد نداشت.  عمر آیة

 

 روایت المصاحف: -5

 در المصاحف از قول عبدهللا بن زبیر و او از پدرش روایت كرده كه گفت:

حارث بن خزیمه این دو آیه را از آخر سورة برائت برایم آورد و گفت: شهادت   مي دهم كه » 

ام و حفظ كرده ام.  عمر گفت: من نیز شهادت مي دهم كه  شنیده“ ص”این دو آیه را از رسول هللا

آنها را شنیده ام. آنگاه گفت: اگر سه آیه بود من آن را یك سورة جداگانه قرار مي دادم. و چون 

 « نیست در همان آخر سورة برائت بنویسید!

 

 :روایت ابي بن كعب -6

 گفت: المصاحف از طریق ابي العالیه, از ابي بن كعب روایت كرده, كه

ثُمَّ انَصَرفُوا َصرَف هللاُ قُلُوبُُهم بِِانَُّهم ” قرآن را جمع كردند تا رسیدند در سورة برائت به آیة : » 

و خیال كردند كه این آخرین آیة آن است.  ابي گفت: رسول هللا بعد از این آیه دو “ قَوٌم الیَفقَهُوَن! 

   « است.“ جائَُكم َرسُوٌل ...! لَقَد ” آیة دیگر براي من قرائت كرد و آن آیة 
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 جمع آوري قرآن در زمان عثمان 

بعد از آنكه تدوین و جمع آوري قرآن مجید در زمان ابوبكر شروع شد همچنان  

قرآن هاي مختلفي در آن پدید آمد و عثمان را واداشت بار دیگر آن  ادامه یافت تا به تدریج

 را جمع آوري كرده و مابقي را نابود سازد.

 یعقوبي در تاریخ خود مي نویسد: 

عثمان قرآن را جمع آوري و تألیف كرد. سوره هاي طوالني را در یك ردیف  -

ي مصحف ها و سوره هاي كوتاه را در یك ردیف دیگر قرار داد و آنگاه تمام

را كه در اقطار آن روز اسالم بود جمع كرد و با آب داغ و سركه بشست و به 

هیچ مصحفي نماند مگر  ابن مسعودقول بعضي دیگر بسوزانید جز مصحف 

 آنكه همین معامله را با آن نمود.
 

 جریان مصحف ابن مسعود

خواست قرآن او ابن مسعود در آن موقع در كوفه بود. حاكم كوفه, عبدهللا بن عامه 

را بگیرد او امتناع نمود. حاكم قضیه را به عثمان نوشت در جواب دستور آمد كه او را به 

 مدینه فرست تا این دین رو به فساد ننهاده و نقصاني در آن پدید نیاید.
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ابن مسعود وارد مدینه شد وقتي به مسجد در آمد عثمان بر فراز منبر مشغول خطابه  

 ود را دید رو به مردم كرد و گفت:بود. وقتي ابن مسع

 جانوري بد دارد بر شما وارد مي شود! -

 ابن مسعود هم جواب تندي به او داد.

عثمان دستور داد با پایش او را به زمین بكشند و در نتیجه این عمل دو تا از دنده 

هاي سینه اش شكست. عایشه وقتي جریان را شنید زبان به ا عتراض گشود و بگو مگوي 

 ار كرد.بسی

به امر عثمان مصحف هاي نوشته شده را به همة شهر ها از قبیل كوفه و بصره و 

مدینه و مصر و شام و بحرین و یمن و جزیره فرستادند و به مردم دستور داد به یك نسخه 

 قرآن را قرائت كنند.

این اقدام عثمان بدین جهت بود كه به گوشش رسیده بود كه مي گویند: قرآن فالن 

 ه و قرآن بهمان قبیله خواست تا این اختالف را از میان بر دارد.قبیل

بعضي گفته اند:  همین ابن مسعود این حرف را براي عثمان نوشته بود ولي وقتي 

شنید نتیجه اش این شده كه عثمان قرآن ها را بسوزاند ناراحت شد و گفت: من نمي خواستم 

 اینطور شود!

 «رده را حذیفه بن یمان داده بود.... بعضي دیگر گفته اند: گزارش نامب

 ) این بود آن مقدار از كالم یعقوبي كه مورد حاجت بود.(

 
 

 

 در زمان عثمانمستندات مربوط به جمع آوري قرآن 
 

 روایات مندرج در اتـقان:

 در كتاب اتقان آمده كه بخاري از انس روایت كرده كه گفت: -1

به سرزمین ارمنیه و با اهل عراق به سرزمین  حذیفه بن یمان در روزگاري كه با اهل شام» 

آذربایجان مي رفت و سرگرم فتح آنجا بود در این مسافرت به این مطلب برخورد كه مردم 

هركدام قرآن را یك جور قرائت مي كنند خیلي وحشت زده شد وقتي به مدینه آمد و وارد بر عثمان 

م را دریاب و نگذار مانند امت یهود و عثمان بیا و امت اسال -شد رو كرد به عثمان و گفت: 

 نصاري دچار اختالف شوند!

كه قرآني كه نزد توست بده تا از روي آن نسخه برداریم و “ حفصه دخترعمر”عثمان فرستاد نزد 

 دوباره نسخة خودت را به تو برگردانیم!

م را مأمور آنگاه زید بن ثابت، عبدهللا بن زبیر، سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشا

 كرد تا از آن نسخه بردارند.

و به سه نفر قریشي گفت كه اگر قرائت شما با قرائت زید بن ثابت اختالف داشت به قرائت قریش 

 بنویسند زیرا قرآن به زبان قریش نازل شده است.

این چهار نفر این كار را كردند و صحف را در مصحف وارد نمودند. آنگاه عثمان صحف حفصه 

او برگردانید و از مصاحف نوشته شده به هر دیاري یكي فرستاد و دستور داد تا بقیة قرآن را به 

 ها را چه در صحف و چه در مصاحف آتش زدند!
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 زید بن ثابت گوید:

در آن موقع كه قرآن ها را جمع آوري مي كردیم به این مطلب برخوردیم كه در سورة  -

ولي در نسخه هائي كه در  اختیار داشتیم  آیه اي را قرائت مي كرد“ ص”احزاب رسول هللا

نبود. تحقیق كردیم معلوم شد تنها خزیمه بن ثابت انصاري آن را دارد. آن را كه عبارت بود 

 «در جاي خودش قرار دادیم. “ ِمَن المُؤِمنیَن ِرجاٌل َصدَقُوا ما عاَهدُوا هللاَ َعلَیِه ...! ” از آیة 
 

طریق ایوب، از ابي قالبه روایت كرده كه گفت: در همان كتاب از ابن اشته از  -2

 مردي از بني عامر كه انس بن مالك مي گفتند، گفت:

در عهد عثمان اختالفي بر سر قرآن پدید آمد و آن چنان باال گرفت كه آموزگاران و دانش  »

آموزان به جان هم افتادند و این مطلب به گوش عثمان رسید و گفت: در حكومت من قرآن را 

ذیب مي كنید؟  و آن را به دلخواه خود قرائت مي نمائید؟ قهراً آنهائي كه بعد از من خواهند آمد تك

 جمع شوید و براي مردم امامي بنویسید!“ ص”اختالفشان بیشتر خواهد بود. اي اصحاب محمد

اصحاب گرد آمدند و به نوشتن قرآن پرداختند و چون در آیه اي اختالف مي كردنـــــد یكي مي 

این آیه را به فالني یاد داد. عثمان مي فرستاد تا با سه نفر شاهد از اهل “ ص”گفت رسول خدا

این آیه را چگونه یاد داده است؟ آیا این جور “ ص”مدینه بیاید و آنگاه مي پرسیدند رسول خدا

است یا آن جور؟ مي گفت: نه این طور به من آموخته است! آیه را آنطور كه گفته بود در جاي 

 «خالي كه قبالً برایش گذاشته بودند مي نوشتند.
 

در همان كتاب از ابن ابي داود از طریق ابن سیرین از كثیربن افلج روایت  -3

 كرده كه گفت:

وقتي عثمان خواست مصاحف را بنویسد، براي این كار دوازده نفر از قریش و انصار را  »

كه در خانة عمر بود آوردند. عثمان با  انتخاب كرد. ایشان فرستادند تا ربعه ) جعبة كوچك( را

 ایشان قرار گذاشت كه در هر قرائتي كه اختالف كردند به تأخیر اندازند تا از او دستور بگیرند.

محمد مي گوید: به نظر من منظور از تأخیر انداختن این بود كه آخرین عرضة قرآن را پیدا نموده 

“ ص”الي یك بار همة قرآن را به رسول خداو آیه را بر طبق آن بنویسند. ) چون جبرئیل س

 «عرضه مي كرد.( 
 

و نیز در آن كتاب است كه ابن ابي داود به سند صحیح از سوید بن غفله روایت  -4

 كرده كه گفت:

علي علیه السالم فرمود:  دربارة عثمان جز خوبي نگوئید، زیرا به خدا قسم كه آنچه او در » 

ما و زیر نــــظر ما بود، و مرتب مي پرسید: شما چه  خصوص قرآن انجام داد همه با مشورت

 مي گوئید دربارة این قرائت؟

) و جریان چنین بود كه روزي گفت: ( شنیدم بعضي به بعضي مي گویند قرائت من از قرائت تو 

بهتر است و این كار سر به كفر در مي آورد.  گفتم: نظر خودت چیست؟  گفت: من نظرم این 

را بر یك قرائت وادار سازیم تا در قرائت قرآن فرقه فرقه نشوند.  ما گفتیم  است كه همة مردم

 «نظر خوبي است! 
 

در اتقان از احمد و ابن ابي داود و ترمذي و نسائي و ابن حیان و حاكم نقل كرده  -5

 كه همگي از ابن عباس روایت كرده اند كه گفت:

انفال و سورة برائت را پهلوي هم بنویسید؟  من به عثمان گفتم:  چه چیز وادارتان كرد تا سورة  »
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با اینكه یكي از سوره هاي طوالني است و آن دیگري از سوره هاي صد آیه اي است و میان آن 

 دو بسم هللا الرحمن الرحیم نگذاشتید ولي میان هفت سوره طوالني گذاشتید؟

چیـــــزي نازل مي نازل مي شد و وقتي “ ص”عثمان گفت: سوره اي داراي آیات بر رسول خدا

شد به بعضي از نویسندگان وحي مي فرمود: این آیات را بگذارید در آن سوره اي كه در آن چنین 

و چنان آمده است. و سورة انفال از سوره هائي است كه در اوایل هجرت در مدینه نازل شد ولي 

ه مطالب سورة سورة برائت از سوره هائي است كه در اواخر نازل شد چون مطالب آن شبیه ب

از دنیا “ ص”انفال بود من شخصاً خیال كردم كه این سوره جزو آن سوره است!  چون رسول هللا

رفت و تكلیف ما را دربارة این مطلب معین نفرمود، به همین جهت من از یك سو این دو سوره را 

ي دیگر آن را پهلوي پهلوي هم قرار دادم و میان آن دو بسم هللا الرحمن الرحیم قرار ندادم و از سو

هفت سورة طوالني گذاردم. ) مقصود از هفت سورة طوالني به طوري كه از این روایت و از 

روایت ابن جبیر بر مي آید, عبارتند از: سورة بقره، سورة آل عمران، سورة نساء، سورة مائده، 

ها بدین قرار سورة انعام، سورة اعراف و سورة یونس كه در جمع آوري دورة ابوبكر ترتیب آن

بوده و سپس عثمان آن را تغییر داده و سورة انفال را كه از سوره هاي مثاني است و برائت را كه 

از صد آیه هاست و باید قبالً از مثاني باشد میان اعراف و یونس قرار داد و انفال را جلوتر از 

 « برائت جاي داد.(
 

 

 دفاع تاریخي اباذر از آیات وحي  

 ت كه ابن القدیس از علباء بن احمر روایت كرده كه:در درمنثور اس
 

عثمان بن عفان وقتي خواست مصاحف را به صورت یك كتاب در آورد، بعضي خواستند » 

در سورة برائت  “َوالَّذین یَكنِزُوَن الذََّهَب َوالِفّضه ...،” حرف ) َو ( را كه در اول جملة 

 « را بنویسند یا شمشیر خود را به دوش  مي گیرم! است بیندازند، ابي ) ابي ذر( گفت یا ) واو(
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 ترتیب سوره هاي قرآن 

ترتیب سوره هاي قرآني در جمع آوري اولیه كار اصحاب بوده است و همچنین در  

است كه در بعض آنها موضوع ترتیب دادن سوره جمع آوري ثاني.  دلیل این امر روایاتي 

ها را ذكر كرده اند مانند آنكه گفت: عثمان سورة انفال و برائت را میان اعراف و یونس 

 قرار داد، در حالي كه در جمع اولیه بعد از آن دو قرار داشتند.

روایات دیگري است كه نشان مي دهد ترتیب مصحف هاي سایر اصحاب با ترتیب  

 ا در جمع آوري اولیه و ثانویه مغایرت داشته است.سوره ه

مثالً روایتي مي گوید: مصحف علي علیه السالم بر طبق نزول مرتب بود.  چون  

بود، در قرآن علي علیه السالم هم اولین سوره، “ علق”اولین سوره كه نازل شد سورة 

و “ مزمل” ورة و سپس س“ نون” و بعد از آن “ مدثر” بود و بعد از آن “ علق”سورة 

قرار داشت و بدین ترتیب تا آخر سوره هاي مكي، و بعد از آن ها سوره “ تكویر” و “ تبت”
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 هاي مدني قرار داشته است.

) این روایت را صاحب اتقان از ابن فارس نقل كرده و در تاریخ یعقوبي ترتیب  

 دیگري براي مصحف علي علیه السالم نقل شده است. (

را “ ابي”به سند خود از ابي جعفر كوفي ترتیب مصحف “ ف المصاح” در كتاب  

 نقل كرده كه به هیچ وجه شباهتي با قرآن هاي موجود ندارد.

همچنین از جریر بن عبدالحمید، ترتیب مصحف ابن مسعود را نقل كرده كه با قرآن 

پس هاي موجود مغایرت دارد. عبدهللا بن مسعود، اول از سوره هاي طوالني شروع كرده و 

 از آن سوره هاي صدي و آنگاه مثاني و سپس مفصالت را آورده است.

) قرآن هاي موجود در ترتیب سوره ها، اول مطابق قرآن عبدهللا بن مسعود است، 

 لكن باز از نظر نظم تقدم و تأخر سوره هاي هر فصلي مغایرت دارد. (

 

 نظر رسول هللا دربارة ترتیب سوره ها

بسیاري از مفسرین گفته اند: ترتیب سوره هاي قرآن توقیفي و به دستور رسول 

بوده است و آن جناب با اشارة جبرئیل و به امر خداي تعالي دستور مي داده تا “ ص”هللا

 سوره هاي قرآني را به این ترتیب بنویسند. 

 ) علیرغم ادعاي این گروه از مفسرین چنین روایاتي دیده نشده است.(

 فرموده:“ ص”ایتي از عثمان بن ابي العاص وجود دارد كه رسول خدارو

را در “ !اِنَّ هللاَ یَأِمُر بِالعَدل َو ااِلحسان  ”جبرئیل نزد من آمد و گفت: باید آیة »  -

 «فالن موضع از سوره جاي دهي! 

در پاره اي آیات “ ص”این روایت بیش از این داللت ندارد كه عمل رسول خدا

 ست.چنین بوده ا

ولي روایات دیگر كه دربارة جمع آوري قرآن نقل شده داللت ندارد بر مطابقت 

 “.ص”ترتیب اصحاب با ترتیب رسول هللا

در آنجا كه علم به ترتیب “ ص”البته، اصحاب تعمدي بر مخالفت ترتیب رسول خدا

ند، اطالعي نداشت“ ص”آن جناب داشتند، نورزیده اند. اما آنجائي كه از ترتیب رسول خدا

 دلیلي بر قرار دادن سوره ها بر اساس ترتیب آن حضرت وجود نداشته است.

را در همة “ ص”روایات نشان مي دهد: در جمع اول اصحاب ترتیب رسول هللا

آیات نمي دانستند و علمي نداشتند به اینكه جاي هر آیه اي كجاست و حتي خود آیات را هم 

 به تمامي حافظ نبودند.

“ بسم هللا!”ابه اش وقتي تمام شدن سوره را مي فهمیدند كه و صح“ ص”رسول خدا

دیگري نازل مي شد و آن وقت مي فهمیدند كه سورة قبلي تمام شده است. این معنا را به 

طوري كه در اتقان آورده، ابو داود و حاكم و بیهقي و بزار، از طریق سعید بن جبیر، از 

 ابن عباس نقل كرده اند، كه گفت:

بسم هللا ” نمي دانست چه وقت سوره تمام مي شود تا آنكه “ ص”دارسول خ»  -
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نازل مي شد معلوم مي گشت كه آن “ بسم هللا!” نازل مي شد. و وقتي “ الرحمن الرحیم!

 «سوره خاتمه یافته و سورة دیگري شروع شده است. 

 

روایت فوق و امثال آن صریحند در اینكه ترتیب آیات قرآن در نظر رسول 

همان ترتیب نزول بوده است، و در نتیجه همة آیه هاي مكي در سوره هاي مكي،  “ص”هللا

و همة آیه هاي مدني در سوره هاي مدني قرار داده شده است، مگر آن سوره اي كه 

)فرضاً( بعضي آیاتش در مكه و بعضي دیگر در مدینه نازل شده باشد، و به فرضي هم كه 

 ره نیست.چنین چیزي باشد، حتماً بیش از یك سو

الزمة این مطلب این است كه اختالفي كه ما در مواضع آیات مي بینیم همه ناشي از 

 اجتهاد صحابه باشد.

توضیح اینكه روایات بي شماري در اسباب نزول داریم كه نزول بسیاري از آیاتي 

را كه در سوره هاي مدني است در مكه،  و نزول بسیاري از آیاتي را كه در سوره هاي 

مكي است در مدینه معرفي كرده است، و نیز آیاتي را مثالً نشان مي دهد كه در اواخر عمر 

، و حال آنكه مي بینیم در سوره هائي قرار دارد كه در اوایل نازل شده است“ ص”رسول هللا

هجرت نازل شده است، و ما مي دانیم كه از اوایل هجرت تا اواخر عمر آن جناب سوره 

هاي زیاد دیگري نازل شده است. مانند سورة بقره كه در سال اول هجرت نازل شد، و حال 

خرین سورة آیات نازله بر رسول آنكه آیات چندي در آن هست كه روایات آنها را آ

از دنیا رفت در حالي “ ص”مي داند، حتي از عمر نقل شده كه گفت: رسول خدا“ ص”خدا

َواتَّقُوا یَوماً تُرَجعُوَن ” كه هنوز آیات ربا را بر ما بیان نكرده بود، و در این سوره است آیة: 

 ه آخرین آیه نازله بر آن جناب است.كه در روایات آمده است ك (281بقره ) ...!“ فیِه اِلي هللا 

معلوم مي شود، اینگونه آیات كه در سوره هاي غیر مناسبي قرار گرفته اند و پس,

 ترتیب نزول آنها رعایت نشده است، به اجتهاد اصحاب در آن مواضع قرار گرفته اند.

مؤید این معنا روایتي است كه صاحب اتقان از ابن حجر نقل كرده كه گفته است: 

قرآن را به “ ص”روایتي از علي علیه السالم وارد شده كه بعد از درگذشت رسول خدا

ترتیب نزولش جمع آوري كرده است.  و این روایت را ابن ابي داود هم آورده و مضمون 

 آن از مسلمات روایات شیعه است.
 

این بود آنچه كه ظاهر روایات این باب بر آن داللت مي كرد لكن عدة زیادي 

ر دارند بر اینكه ترتیب آیات قرآني توقیفي است و آیات قرآن موجود در دست ما كه اصرا

ترتیب یافته كه دستور آن جناب هم با “ ص”معروف به قرآن عثماني به دستور رسول خدا

اشاره جبرئیل بوده است و این عده ظاهر روایات نامبرده در باال را تأویل كرده و گفته اند: 

ند جمع مرتبي نبوده است، بلكه همان طور ترتیبي را كه به یاد داشته جمعي كه صحابه كرد

 اند، در آیات و سوره ها رعایت نموده اند و آن را در مصحفي ثبت كرده اند.

و حال آنكه خوانندة محترم خوب مي داند كه كیفیت جمع آوري اول كه در زمان 

 این تأویل را رد مي كند.ابوبكر صورت گرفت و روایات آن را بیان مي كرد، صریحاً 
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 فصل ششم
 

 

 مشخصات مطالب قرآن         
 

 

                                     

لناهُ تَنزیالً  !  ” سوره اسري     106آیه مستند:  “ َو قُرآناً فََرقناهُ ِلتَقَراَهُ َعلَي النّاِس َعلي َمكٍث  َونَزَّ

  32ص 26المیزان ج     

  تقسیمات قرآن

قرآن كریم به اجزائي تقسیم شده كه با آن شناخته مي شود، مانند: سي جزء ، هر  

 جزء چهار حزب،  هر حزب ده عشر.

این تقسیم بندي است كه در قرآن كریم به عمل آمده است ولي آنچه خود قرآن  

 دربارة خود بیان كرده، دو تقسیم است:

 سوره -1

 آیه  -2

 

 سوره هاي قرآن  -1

“  سُوَرةٌ اَنَزلناها...!” در قرآن مجید مكرر از این تقسیم اسم برده شده است، مانند:  

 در سوره هاي نور و یونس و غیر ذلك. ...!“فَآتُوا بِسُوَرةٍ ِمثلُهُ ” یا  

و صحابه و ائمة معصومین علیهم السالم نیز استعمال این “ ص”در لسان رسول خدا

تردید نمانده كه سوره و آیه دو حقیقت قرآني است، و این دو زیاد آمده و به حدي كه جاي 

سوره ها مجموعه اي از كالم الهي است, كه هر یك با بسم هللا آغاز شده، و غرضي را بیان 

مي كنند و آن غرض معرف سوره است. در هیچ یك این قاعده تخلف نپذیرفته مگر در 

تتمة آیاتي از سورة انفصال “ ع”ل بیتسورة برائت آنهم به حكم پاره اي از روایات ائمه اه

است و نیز مگر در سورة والضحي و الم نشرح كه با اینكه یك سوره هستند یك بسم هللا در 

وسط فاصله شده و همچنین سورة فیل و ایالف كه سورة واحدي هستند و یك بسم هللا در 

عصومین علیهم السالم وسط فاصله شده است.  البته همة اینها به حكم روایتي است از ائمه م

رسیده كه شیخ آن را در تهذیب به سند خود از هشام از امام صادق علیه السالم روایت 

كرده، و محقق در شرایع و طبرسي در مجمع البیان آن را به روایت اصحاب ما امامیه 

 نسبت داده اند.
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 آیه هاي قرآن  -2

ریان دارد، چه در كالم الهي نظیر آنچه دربارة سوره ها گفته شد، در آیه ها هم ج

 آیه به طور مكرر بر قطعه اي از كالم الهي اطالق شده است, مانند: 

 و یا:  ( 2انفال ) !« اِذا تُِلیَت َعلَیِهم آیاتِِه زادَِتِهم ایماناً » 

لّت آیاتُهُ قُرآناً َعَربِیّاً »   (. 3حم سجده ) !« ِكتاٌب فُّصِ

آخر هر آیه مي ایستاد و وقف “ ص”رسول خدا» از ام سلمه روایت شده كه گفت: 

و از «  سورة حمد هفت آیه است.» و نیز به روایت صحیح دیگر آمده كه: « مي كرد.

و همچنین روایاتي « سورة ملك سي آیه است. » روایت شده كه فرمود: “ ص”رسول هللا

 ده است.نقل ش“ ص”دیگر كه دربارة عدد آیه هاي هر سوره از كالم الهي از رسول خدا
 

 یك قطعه از كالم خدا –یك آیه 

آنچه كه دقت در تقسیم بندي طبیعي كالم عرب به فصول و قطعه هاي جداي از هم 

ً در كلمات مسجع آن، و نیز آنچه كه تدبر در روایات وارده از رسول  و مخصوصا

 و اهل بیتش در خصوص عدد آیات وارد شده، اقتضا مي كند، این است كه یك آیه“ ص”خدا

از قرآن كریم یك قطعه از كالم خداست، كه حقش این است كه بر آن یك قطعه اعتماد و تكیه 

 نموده و در تالوت از قبل و بعدش جدا كرد!
 

و این قطعات به اختالف سیاق ها و مخصوصاً در سیاق هاي مسجع مختـــلف مي 

ب آید، مانند كلمة شود، چه بسا كه یك كلمه به تنهائي به خاطر سجع آخرش یك آیه به حسا

تانِ :»  و چه بسا دو كلمه یا بیشتر باشد، چه اینكه كالم تامي باشد « دو برگ سبز، – ُمدهآ مَّ

حمُن, َعلََّم القُرآَن, َخلََق ااِلنساَن, َعلََّمهُ البَیاَن » یا نصف كالم، مانند:  » و مانند: «, اَلرَّ

 «ةُ...!اَلحاقَّةُ, َماالحاقَّةُ, َوما اَدراَك ماَالحاقَّ 

و چه بسا یك آیه بسیار طوالني باشد مانند آیة راجع به قرض دادن و گرفتن كه آیه 

 سورة بقره است. 282

 

  

 عدد سوره هاي قرآن

است و بر همین عدد قرآن هاي دایر در میان مسلمین  114عدد سوره هاي قرآن 

 جریان یافته است.  این قرآن ها مطابق قرآني است كه عثمان جمع آوري كرده است.

مستقل نیست، بلكه متمم سورة قبل “ برائت”از امامان اهل بیت نقل شده كه : سورة 

و “ فیل” سوره، و سورة یك “ اَلَم نَشَرح” و “ َوالُضحي” از آن است.  و همچنین سورة 

 نیز یك سوره اند.“ ایالف” سورة 
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 عدد آیه هاي قرآن

در خصوص عدد آیه هاي قرآن نص متواتري نرسیده است كه یك یك آیه ها را 

 معرفي كند و هریك را از دیگري متمایز سازد.

روایات آحادي هم كه رسیده به خاطر اینكه خبر واحد است قابل اعتماد نیست.  

روشن ترین دلیل بر نبود دلیل معتبر اختالف كساني است كه عدد آنها را شمرده اند.  اهل 

مكه یك جور گفته اند و اهل مدینه جوري دیگر و اهل شام یك نوع  و اهل بصره و كوفه هر 

 یك به نوع دیگر.

آیه است.  6204است. بعضي دیگر گفته اند:  6000بعضي گفته اند: عدد آیات قرآن 

آیه و بعض دیگر  6225آیه و بعضي گفته  6219آیه و یكي دیگر گفته  6214گفته: یكي 

 آیه ! 6236گفته اند 

مكي ها عدد خود را از عبدهللا بن كثیر، از مجاهد، از ابن عباس، از ابي بن كعب 

 روایت كرده اند.

 مدني ها براي خود دو جور عدد روایت كرده اند. یكي به ابي جعفر مرثد بن قعقاع

و شیبه بن نصاح  منتهي مي شود. و روایت دیگرشان به اسماعیل بن جعفر بن ابي كثیر 

 انصاري منتهي مي شود.

 اهل شام عدد خود را از ابي درداء روایت كرده اند.

روایت بصري ها به عاصم بن عجاج جحدري، و روایت عدد كوفي ها به حمزه و 

 كسائي و خلف منتهي مي شود.

این عدد را ابن ابي لیلي، از ابي عبدالرحمن سلمي، از حضرت حمزه گفته است: 

 علي بن ابیطالب علیه السالم براي ما روایت كرده است.
 

سخن كوتاه،  وقتي اعداد به یك نص متواتر و یا حداقل خبر واحد قابل اعتنائي 

گردد؛  منتهي نشود و هیچ آیه اي به طور اطمینان بخشي از سایر آیات قبل و بعدش متمایز ن

هیچ الزامي نیست كه یكي از این روایات اخذ شود، الجرم هر یك از این روایات روشن و 

قابل اعتماد بود مي گیریم و مابقي را طرد مي كنیم و گرنه به هیچ یك عمل نمي كنیم. در 

 اینجا اهل بحث اگر اهل تدبر باشد باید به هریك كه در نظرش معتمدتر بود، عمل نماید!

ز علي علیه السالم در عدد كوفیان نقل شده معارض است با   ادله اي كه از و آنچه ا

خود آن جناب و همچنین از سایر ائمه علیهم السالم رسیده است كه در هر سوره بسم هللا 

جزء آن سوره، و یكي از آیات آن سوره است.  چه به حساب كوفیان تنها بسم هللا سورة 

حساب نیامده است.  الزمة روایات نامبرده این است كه  فاتحه جزء سوره است و مابقي به

 عدد آیه هاي قرآن به مقدار بسم هللا هاي سوره بیشتر باشد!

و این همان علتي است كه ما را از ایراد بحث هاي مفصل كه دربارة عدد آیه هاي 

به  قرآن شده، منصرف ساخته است!  چون دیدیم كه این بحث ها به نتیجه اي نمي رسد تنها

سورة قرآني اتفاق نظر دارند و در عدد آیه ها و یا  40این اكتفا مي كنیم كه در عدد آیه هاي

مثالً آیه اي “ ال راء” سوره اختالف كرده اند. و همچنین در اینكه كلمة  74رئوس آیه هاي 
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 است تام و مستقل اتفاق كرده اند ولي در بقیه حروف مقطعه اختالف كرده اند!
 

 

 سوره هاي قرآن ردیف نزول

در كتاب اتقان ) از ابن ضریس( نقل شده كه او در كتاب فضایل القرآن خود گفته: 

محمد بن عبدهللا بن ابي جعفر رازي به ما خبر داد كه عمروبن هارون ما را حدیث كرد كه 

آغاز هر  -عثمان بن عطاء خراساني برایمان نقل كرد از پدرش، از ابن عباس، كه گفت:

ر مكه نازل شده، در مكه نوشته شد, و بعدها خــــــــداوند هر چه مي خواست سوره كه د

 بدان ملحق مي كرد:
 

 

 ردیف نزول سوره هاي قرآن به شرح زیر است:
 

 :(سوره  85به تعداد )  مكيالف. سوره هاي 
 

 مؤمن -59  قیامة -30  علق -1

 فصلت -60  ُهَمزه -31 قلم )نون( -2

  شوري -61 مرسالت -32  مزمل -3

 زخرف -62  ق -33  مدثر -4

 دخان -63  بلد -34  تبت -5

 جاثیه -64 طارق -35  تكویر -6

 احقاف -65  قمر -36  اعلي -7

 ذاریات -66  ص -37  لیل -8

  غاشیه -67 اعراف -38  فجر -9

 كهف -68  جن -39 ضحي -10

 نحل -69  یس -40 انشراح -11

 نوح -70 فرقان -41 عصر -12

 ابراهیم -71  فاطر -42 دیاتعا -13

 انبیاء -72  مریم -43  كوثر -14

 مؤمنون -73  طه -44  تكاثر -15

 سجده -74 واقعه -45 ماعون -16

  طور -75  شعرا -46 كافرون -17

 ملك -76  نمل -47  فیل -18

 حاقّه -77 قصص -48  فلق -19

 معارج -78 بني اسرائیل -49  ناس -20

  نباء -79 یونس -50 اخالص -21

 نازعات -80  هود -51  نجم -22

 انفطار -81 یوسف -52 عبس )اعمي( -23

 انشقاق -82  حجر -53  قدر -24

 روم -83  انعام -54 شمس -25

 عنكبوت -84 صافات -55 بروج -26

 مطففین -85  لقمان -56  تین -27

 ) این بود سوره هائي كه در مكه نازل شده اند.( سباء -57 قریش -28

 زمر  -58 قارعه -29



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                کتاب سی و یکم: مشخصات قرآن و تاریخ وحی و تنظیم و تفسیر 78

 
 

 

 سوره هاي زیر را خداي تعالي به ترتیب در مدینه نازل فرموده است.
 

 :(سوره  28به تعداد )  مدنيب. سوره هاي 
 
 

 منافقون -19  رعد -10  بقره -1

 مجادله -20 رحمن -11  انفال -2

 حجرات -21 انسان)دهر( -12 آل عمران -3

 تحریم -22 طالق -13 احزاب -4

 جمعه -23  بیّنه -14 ممتحنه -5

 تغابن -24 حشر -15  نساء -6

 صف -25 نصر -16 زلزال -7

 فتح -26  نور -17  حدید -8

 مائده -27  حج -18محمد )قتال(   -9

 برائت -28    
 

در این روایات سورة فاتحه ساقط شده و چه بسا گفته باشند كه این سوره دوبار نازل  

  در مدینه!شده است، یكي در مكه و بار دیگر 
  

 آنچه از سوره هاي مدني همة راویان اتفاق نظر دارند عبارتند از:
 

 ممتحنه -15  احزاب -8   بقره -1

 منافقون -16   محمد -9  آل عمران -2

 جمعه-17   فتح -10   نساء -3

 طالق 18  حجرات -11   مائده -4

 تحریم -19  حدید -12   انفال -5

 نصر -20  مجادله -13   توبه -6

   حشر -14   نور -7
 

 آنچه از سوره هاي مكي و مدني مورد اختالف راویان است، عبارتند از:
 

 زلزال -9   تغابن -5   رعد -1

 توحید -10  مطففین -6   رحمن -2

 فلق -11   قدر -7   جن -3

 ناس -12   بیّنه -8   صف -4
 

و سیر معنوي و “ ص”البته در فن تفسیر و بحث مربوط به دعوت پیامبر اسالم

و تحلیل سیرة شریفة آن جناب، دانستن اینكه كدام “ ص”رسول هللاسیاسي و مدني زمان 

سوره مكي و كدام سوره مدني است، و كدام جلوتر نازل شده و كدام متعاقب آن، دخالت 

 بسیاري دارد.

روایات در حل این مجهوالت چندان كمك مؤثري نمي كنند, و تنها طریق رسیدن به 

 استمداد از قرائن و امارات داخلي و خارجي است!این غرض, تدبر و دقت در سیاق آیات و 
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حیم !  ”         سورة حمد        1مستند:آیة  حمِن الرَّ  28ص 1المیزان ج “               بِسِم هللاِ الرَّ

  هدف مشخص هر سورة قرآن

شریف، بر سر هر سوره تكرار شده، این نام “ بسم هللا الرحمن الرحیم!” اینكه جملة  

 راجع به آن غرض واحدي است كه در خصوص آن سوره تعقیب شده است.

 را در كالم مجیدش چند جا آورده، مانند:“  سوره” خداي سبحان كلمة  

 (38یونس ) « ...!فَآتُوا بِسُوَرةٍ ِمثلُهُ »   

 (13 هود) « فَآتُوا بِعَشِر ُسَوٍر ِمثلُهُ ُمفتَِریات ! »   

 (86توبه ) «  اِذا اُنِزلَت سُوَرهٌ ...! » 

 (1نور ) « سُوَرةٌ اَنَزلناها َو فََرضناها...!  »

از این آیات مي فهمیم كه هر یك از سوره ها طائفه اي از كالم خداست، كه براي 

خود، و جداگانه، وحدتي دارند، نوعي از وحدت، كه نه در میان ابعاض یك سوره هست، و 

 سوره اي و سوره دیگر.نه میان 
 

از اینجا مي فهمیم كه اغراض و مقاصدي كه از هر سوره به دست مي آید، مختلف 

است، و هر سوره اي غرضي خاص و معناي مخصوصي را ایفاء مي كند، غرضي را كه 

 تا سوره تمام نشود، آن غرض نیز تمام نمي شود.

                   

...!  ”    سورة جاثیه         6مستند:آیة   259ص 35المیزان ج “        تِلَك آیاُت هللاِ نَتلوها َعلَیَك بِالَحّقِ

 آیات قرآن و داللت آنها

به معناي عالمت هاي داراي داللت هستند. آیات كونیة خدا عبارت است از “ آیات”  

عالم امور تكویني اي كه با وجود خارجي خود داللت مي كند بر اینكه خداي تعالي در خلقت 

یگانه است، و شریكي در این كار ندارد، و متصف است به صفات كمالیه، و منزه است از 

 هر نقص و حاجت!

ایمان به این آیات معنایش ایمان داشتن به داللت آنها بر هستي خداست، كه الزمة  

دله داشتن چنین ایماني، ایمان داشتن به خدا بر طبق داللت این ادله است، نه خدائي كه این ا

 بر آن داللت نكند.

آیات قرآن كریم نیز از این جهت آیات نامیده شده اند كه بیانگر آیات تكویني هستند، 

آیات تكویني اي كه گفتیم بر هستي و صفات خدا داللت دارند، و یا از این جهت آیات نامیده 

هستند، احكامي كه شده اند كه بیانگر معارف اعتقادي و یا احكام عملي و یا احكام اخالقي 

خدا آن را مي پسندد و بدان امر مي كند و از بندگانش مي خواهد كه به آنها عمل كنند چون 

مضامین آن آیات بر احكام داللت دارد كه از ناحیة خدا نازل شده است و ایمان به این آیات, 

 آنها نیز هست!ایمان به داللت آنها بر خداي تعالي است كه قهراً مالزم با ایمان به مدلول 
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و نیز معجزات را از این رو آیات مي خوانند كه اگر از قبیل مرده زنده كردن و 

و اگر از قبیل امثال آن باشد، آیاتي تكویني است، و همان داللت آیات تكویني را دارد، 

پیشگوئي ها و یا خود قرآن كریم باشد، كه برگشت داللت آنها به داللت آیات كونیه خواهد 

چون با هستي خود داللت مي كند بر هستي خداي تعالي و صفات او.  وقتي قرآن مي بود، 

 فرماید:

 اینها همه آیات خداست، كه بحق بر تو تالوت مي كنیم!»  -

 با این حال، بعد از سخن خدا و آیات او،

 «دیگر به چه سخني ایمان مي آورند؟ 

تالوت شده “ ص”مي اسالم در اینجا اشاره است به آیات قرآني كه بر پیامبر گرا 

 است!

                                     

لناهُ تَنزیالً ! ”   سورة اسري 106مستند:آیة    “َو قُرآناً فََرقناهُ ِلتَقَراَهُ َعلَي النّاِس َعلي َمكٍث  َونَزَّ

  15ص 26المیزان ج  

  دلیل آیه آیه بودن قرآن

این كه قرآن مجید را آیه آیه و سوره سوره و به  فلسفةخداوند متعال در این آیه  

 تدریج نازل فرموده، بیان مي كند:

لفظ این آیه، تمامي معارف قرآني را شامل مي شود و این معارف نزد خدا در قالب  

الفاظ و عبارات بوده اند كه جز به تدریج در فهم بشر نمي گنجد و باید به تدریج كه خاصیت 

 گردد، تا مردم به آساني بتوانند آن را تعقل كنند و حفظش نمایند!این عالم است، نازل 
 

نزول آیات قرآني به تدریج و بند بند و سوره سوره و آیه آیه به خاطر تمامیت یافتن 

استعداد مردم در تلقي معارف اصلي و اعتقادي، و احكام فرعي و عملي آن است، و به 

بوده و آن این است كه علم قرآن با عمل به مقتضاي مصالحي است كه براي بشر در نظر 

آن مقارن باشد و طبع بشر از گرفتن معارف و احكام آن زده نشود و معارفش را یكي پس 

از دیگري بگیرند تا به سرنوشت تورات دچار نشود كه به خاطر اینكه یك باره نازل شد 

 حاضر به قبول آن نشدند! یهود از تلقي آن سر باز زد و تا خدا كوه را بر سرشان معلق نكرد
 

خداي تعالي كتاب خود را به سوره ها، و سوره هایش را به آیه ها، تفریق نمود، 

ملبسش فرمود و چنین كرد تا فهمش براي “ عربي ” البته بعد از آنكه به لباس واژه هاي 

 لَعَلَُّكم تَعِقلُوَن ! –مردم آسان باشد و بتوانند تعقل كنند 
  

را دسته دسته و متنوع به چند نوع نمود و مرتبش كرد و سپس یكي آنگاه آن كتاب 

پس از دیگري هر كدام را در موقع حاجت بدان، و پس از پدید آمدن استعدادهاي مختلف در 

 مردم، و به كمال رسیدن قابلیت هاي آنان براي تلقي هر یك از آنها،  نازل كرد!
  

ا تعلیم با تربیت و علم با عمل این نزول در مدت بیست و سه سال صورت گرفت ت



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                کتاب سی و یکم: مشخصات قرآن و تاریخ وحی و تنظیم و تفسیر 81

                              توأم پیش رفته باشد.

 

 

  10ص 35المیزان ج “                    حم،    عسق !  ”    سوره شوري                 2و  1مستند:آیة 

 

  مفهوم حروف مقّطعه در قرآن

اوایل چند سوره از سوره از حروف مقطعه است كه در “ حم عسق ” پنج حرف  

هاي قرآن مجید آمده است. این از مختصات قرآن كریم است, و در هیچ كتاب آسماني دیگر 

 دیده نمي شود.

مفسرین از قدما و متأخرین در تفسیر آنها اختالف كرده اند.  صاحب مجمع البیان 

 قول در معناي آن نقل كرده است: 11مرحوم طبرسي در تفسیر خود 

حروف از متشابهات قرآن است كه خداي سبحان علم آن را به خود این   -1

 اختصاص داده و فرموده: تأویل متشابهات را جز خدا كسي نمي داند!
 

 هر یك از این حروف مقطعه نام سوره اي است كه در آغازش قرار دارد.  -2 
 

 این حروف اسمائي هستند براي مجموع قرآن.  -3
 

 است كه بر اسماء خداي تعالي داللت كنند:مراد به این حروف این   -4

 “انا هللا اعلم،“  =  ” الف الم میم ” معناي  -

 “انا هللا اعلم و اري، “  =  ” الف الم میم را ” معناي  -

 “انا هللا اعلم و افصل، “  =  ” الف الم میم صاد ” معناي  -

كیم، علیم، و كافي، هادي، ح” به ترتیب از “  كاف ها یا عین صاد ” حروف   -     

 اخذ شده است. این مطلب از ابن عباس هم روایت شده است.“ صادق 

بعض  -) حروفي كه از اسماِء خدا گرفته شده, طرز گرفته شدنش مختلف است 

از  “ یاء”حروف از اول نام خدا گرفته شده, مانند: كاف از كافي؛  و بعضي از وسط مانند 

 ز علیم! (ا“ میم” حكیم، و برخي از آخر مانند  
 

این حروف اسمائي است از خدا، اما مقطع و بریده كه اگر از مردم كسي بتواند آنها  -5

را آنطور كه باید تركیب كند به اسم اعظم خدا, دست یافته است، همان طور كه مي 

درست “ الرحمن”اگر تركیب شود “ ن” و “ حم” و “ الم» بینید از نام سه سوره 

حروف، ولي چیزي كه هست ما انسانها قادر به تركیب مي شود؛ و همچنین سایر 

 آن نیستیم!  این معنا از سعید بن جبیر هم روایت شده است.
 

این حروف سوگند هائي است كه خداي تعالي خورده است و مثل این است كه   -6

خداوند تعالي به این حروف سوگند مي خورد بر این كه قرآن كالم اوست و اصوالً 

راي شرافتي هستند، چون با همین حروف است كه كتب آسماني و حروف الفباء دا

اسماي الهي و صفات علیاي او، و ریشة لغت هاي امت هاي مختلف درست مي 
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 شود!
 

این حروف اشاراتي است به نعمت هاي خداي تعالي و بالهاي او، و مدت زندگي   -7

 اقوام و عمر و اجلشان.

به اینكه امت اسالم تا آخر دهر باقي مي  مراد به این حروف، این است كه اشاره كند -8

ماند و منقرض نمي شود.  حساب جمل هم كه نوعي محاسبه است، بر این معنا 

 داللت دارد.

مراد به این حروف، همان حروف الفباست، چیزي كه هست با ذكر نام بعضي از   -9

ن از الفباء آنها از ذكر بقیه بي نیاز بوده و در حقیقت خواسته است بفرماید:  این قرآ

 تركیب شده است.

این حروف به منظور ساكت كردن كفار در ابتداي سوره ها قرار گرفته است، چون  -10

مشركین به یكدیگر سفارش مي كردند كه مبادا به قرآن گوش دهند و هر جا كسي 

قرآن مي خواند، سر و صدا بلند كنند تا صوت قرآن در بین صوت هاي نامربوط گم 

كه در هنگام شنیدن صوت قــــــرآن سوت مي زدند و بسا مي  شود.  گاهي مي شد

شد كف مي زدند و گاهي صــــداهاي دســــته جــمعي در مي آوردند تا رسول 

را در خواندن آن دچار اشتباه سازند لذا خداي تعالي در آغاز بعضي از “ ص”خدا

د، چون وقتي سوره هاي قرآن این حروف را نازل كرد تا آن رجاله ها را ساكت كن

این حـــروف را مي شنیدند به نظرشان عجیب و غریب مي آمد و به آن گوش فرا 

مي دادند و درباره اش فكر مي كردند و همین اشتغالشان به آن حروف از جار و 

 جنجال بازشان مي داشت و در نتیجه صداي قرآن به گوششان مي رسید!
 

د بفهماند: این قرآني كه تمامي شما این حروف از قبیل شمردن الفباست و مي خواه  -11

مردم عرب را از آوردن مثلش عاجز كرده، از جنس همین حروفي است كه 

روزمره با آن محاوره و گفتگو مي كنید و در خطبه ها و كلمات خود به كــــار مي 

بندید، باید از اینكه نمي توانید مثل آن را بیاورید، بفهمید كه این كالم از ناحیة خداي 

عالي است، و اگر در چند جا و چند سوره این حروف تكرار شده، براي این بوده ت

كه همه جا محكميِ برهان را به رخ كفار بكشد! ) این تفسیر از قطرب روایت شده 

و ابومسلم اصفهاني هم همین وجه را اختیار كرده و بعضي از مفسرین قرون اخیر 

 نیز بدان تمایل كرده اند.(

وجهي كه مرحوم طبرسي از مفسرین نقل كرده است و در بین  11این بود آن 

وجوهي كه از ایشان نقل شده مي توان وجه دیگري قرار داد.  مثالً از ابن عباس نقل شده كه 

اشاره است به نام هللا، الم به جبرئیل، میم “ الف”گفته است كه “ الف الم میم” در خصوص 

 “.ص”به محمد
 

و نیز از بعض دیگر نقل شده كه گفته اند: حروف مقطعه در اوایل هر سوره كه با 

آن آغاز شده، اشاره است به آن غرضي كه در سوره بیان شده، مثل اینكه مي گویند: حرف 

اشاره است به اینكه در این سوره بیشتر راجع به نصرت موعود به “ ن” در سورة “ نون”
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اشاره است به اینكه در “ ق” در سورة “ قاف” رف صحبت شده، و ح“ ص”رسول هللا

سوره بیشتر دربارة قرآن و یا قهر الهي سخن رفته است و بعضي دیگر هم گفته اند: این 

 حروف صرفاً براي هشدار دادن است.
 

اما حق مطلب این است كه هیچ یك از این وجوه چنگي به دل نمي زند و آدمي را 

 قانع نمي سازد !
 
 

  

 حروف مقطعهره مفسرین دربا رد نظرات

در قول اول كه حروف مقطعه را از متشابهات مي داند، نه حروف مقطعه قرآن  -1

از متشابهات مي تواند باشد و نه معاني آن از باب تأویل، زیرا محكم بودن و متشابه بودن 

ئي از صفات آیاتي است كه الفاظش بر معنایش داللت دارد.     ) چیزي كه هست، از آنجا

 كه معاني آن الفاظ با عقاید مسلمه سازش ندارد، مي گوئیم این آیه متشابه است!( 

و همچنین تأویل از قبیل معنا كردن لفظ نیست، بلكه تأویل ها عبارتند از حقایق 

واقعي كه مضامین بیانات قرآني از آن حقایق سرچشمه گرفته است، چه محكماتش و چه 

 متشابهاتش!
 

دي كه اصالً نمي توان تفسیرش نامید بلكه تصورهائي است كه از اما ده قول بع -2

 حد احتمال تجاوز ننموده است و هیچ دلیلي كه بر یكي از آنها داللت كند دردست نیست!

و ائمة اهل بیت علیهم السالم “ ص”در بعضي از روایات كه به رسول خدا -3

م و هشتم و دهم، اما نكته اي كه نسبت داده شده، پاره اي مؤید است براي قول چهارم و هفت

در اینجا نباید از آن غافل ماند این است كه این حروف در چند سوره تكرار شده است، یعني 

و “ ص”سوره حروف مقطعه آمده است، كه بعضي با یك حرف افتتاح شده، مانند:  29در 

گر با و بعضي دی“ طه، طس، یس و حم ” و برخي دیگر با دو حرف, چون  “ ن”و “ ق”

و “ المص، المر”و بعضي دیگر با چهار حرف، مانند: “ الم، الر، طسم” سه حرف، چون: 

 “كهیعص و حم عسق.” برخي با پنج حرف چون سورة 

از سوي دیگر این حروف هم با یكدیگر تفاوتي دارند و آن این است كه بعضي از 

د سوره آمده است، مانند و بعضي دیگر در آغاز چن“ ن”آنها تنها در یك جا آمده، مانند: 

 “الم، المر، طس میم و حم. ”
 

  

 حروف مقطعه، بعنوان رابط مطالب سوره ها

با در نظر گرفتن اینكه بعضي از حروف مقطعه تنها در آغاز یك سوره آمده و 

بعضي از آنها در شروع چندین سوره آمده اند، اگر كمي در این سوره هائي كه سرآغازش 

دقت شود، مشاهده مي شود كه “ الم، المر، طس و حم” ه هاي یكي است، مانند سور

و  از نظر مضمون نیز شباهت به هم دارند سوره هائي كه حرف مقطعة اول آن یكي است،
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سیاقشان یك سیاق است، به طوري كه شباهت بین آنها در سایر سوره ها دیـــــــده نمي 

 شود!

یشتر ایــــــــن سوره ها مشاهده مي مؤید این معنا، شباهتي است كه در آیات اول ب

است، یا عبارتي “ تِلَك آیاِت الِكتاب! »آیة اول آن یا عبارت ” حم” شود.  مثالً در سوره هاي 

“ المر” دیگر كه این معنا را مي رساند و نظیر آن آیه هاي اول سوره هائي است كه با 

یا عبارتي در همین معنا، و نیز نظیر این و “ تِلَك آیاِت الِكتاب،” افتتاح شده است كه فرموده: 

آغاز شده، كه در بیشتر آنها نبودن “ الم” ها دیده شده، و یا سوره هائي كه با    “ طس” در 

 در این كتاب آمده است و یا عبارتي كه همین معنــــــا را مي رساند.« ریب » 

این حروف و  با در نظر گرفتن این شباهت ها ممكن است آدمي حدس بزند كه بین

 مضامین سوره اي كه با این حروف آغاز شده، ارتباط خاصي باشد!

آغاز شده مطالبي “ المص” مؤید این حدس آن است كه مي بینیم سورة اعراف كه با 

هست، در خود جمع كرده است.  و نیز مي بینیم “ ص”و سورة “ الم” را كه در سوره هاي 

“ الر” و “ الم”شده، مطالب هر دو قسم سوره هاي افتتاح “ المر” سورة رعد كه با حروف 

 را دارد.
 

 

 حروف مقطعه، بعنوان كد یا رمز بین خدا و رسولش

از اینجا استفاده مي شود كه این حروف رموزي هستند بین خداي تعالي و 

،  رموزي كه از ما پنهان شده است، و فهم عادي ما راهي به درك آنها “ص”پیامبرش

ین مقدار كه حدس بزنیم بین این حروف و مضامیني كه  در سوره هاي ندارد، مگر به هم

 هر یك آمده، ارتباط خاصي وجود دارد!

و اي بسا اگر اهل تحقیق در مشتركات این حروف دقت كنند، و مضامین سوره 

هائي كه بعضي از این حروف در ابتدائش آمده، با یكدیگر مقایسه كنند، رموز بیشتري 

 برایشان كشف شود!

و اي بسا معني آن روایتي هم كه اهل سنت از علي علیه السالم نقل كرده اند همین 

براي » باشد، و آن روایت به طوري كه در مجمع البیان آمده، این است كه آن جناب فرمود: 

 «هر كتابي نقاط برجسته و چكیده اي هست و چكیدة قرآن حروف الفباست! 

 

                                      

  395ص 39مستند: بحث تحلیلي و قرآني                                                             المیزان ج 
 

  رمز سوگندهاي قرآن

یكي از لطایف فن بیان در آیات قرآني كه براي بیان اهمیت امــــري به كــار مي  

 متضمن آنهاست.رود، سوگندها و اخبار موضوع سوگندها و حجت هاي 

 مثالً در آیات ششگانة زیر: 
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 -  « ً ً   َوالُمرَسالِت ُعرفــــا  فَالعاِصفاِت َعصـفا

ً   َوالنّاِشراِت نَشــراً        فَالفاِرقــاِت فَرقـــا

 ُعذراً اَو نُذراً                  فَالُمـلـــِقیــاِت ِذ كـراً      

 «اِنَّما تُوَعدوَن لَواقٌِع !    

كه خداي تعالي خورده، سوگند تدبیر اوست تا هم وقوع جزاِء موعود را سوگندي 

 تأكید كند  و هم حجتي باشد بر وقوع آن جزاء، گویا كه فرموده:

 من به این حجت سوگند مي خورم كه مدلول آن واقع خواهد شد!   -     

 به چه دلیل جزاِء موعود واقع شدني است؟ -

وگندها بدان اشاره دارند، یعني ارسال به این دلیل كه تدبیر ربوبي كه س -

مرسالت، عاصفات، نشر صحف، جداسازي حق از باطل، القاِء مرسالت 

ذكر بر پیامبر، همه تدبیري است كه جز با وجود تكلیف الهي تصور 

صحیح ندارد و تكلیف هم جز با حتمي بودن روز جزاء، روزي كه مكلفین 

 ي شود!عاصي و مطیع به جزاء خود برسند، تمام نم
 

اگر در آیاتي كه خداي تعالي در آنها سوگند یاد فرموده، دقت كنیم، خواهیم دید كه 

خود آن سوگندها حجت و برهاني است كه بر حقانیت جواب قسم داللت مي كند، نظیر 

 سوگندي كه در مورد رزق یاد فرموده است:

 ( 23)ذاریات     « فََو َرّبِ السَّماِء َو االَرِض اِنَّهُ لََحقٌّ ...! »  -

كه در عین اینكه سوگند خورده بر حقیقت رزق، دلیل آن را هم بیان كرده است و آن 

این است كه خداي تعالي رب و مدبر آسمانها و زمین است و مبدء رزق مرزوقین هم همان 

 تدبیر الهي است!
 

 سوگندي كه در مورد مستي كفار یاد فرموده:

 ( 72) حجر     «  لَعُمِرَك !   اِنَُّهم لَفي َسكَرتُُهم  یَعَمهُوَن ! »      -    

در عین سوگند بر گمراهي و كوري آنان، دلیل آن را هم بیان كرده است و آن جان 

است كه جاني است طاهر و به عصمت خدائي مصون از هر نقص!  و معلوم “ ص”پیامبر

 صوم، در مستي و سرگرداني به سر مي برد!است كه مخالف چنین پیامبري مع
 

 سوگندي كه در رستگاري نفوس تزكیه شده و خسران نفوس آلوده خورده:

 -  « ً  َوالقََمِر اِذا تَلیهاً !  َوالشَّمِس َو ضُّحیها

  ً  فَاَلَهَمها فُجُوَرها َو تَقواهاً !  ...َو نَفٍس َو ما َسّوا ها

     ً  (10)شمس « قَد خاَب َمن دَ ّسیهاً ! َو   قَد اَفلََح َمن َزّكا ها
 

 در این آیات در عین اینكه سوگند خورده دلیلش را هم آورده و مي فرماید: 

نظامي كه در خورشید و ماه و شب و روز جریان دارد و منتهي شده به  -

پیدایش نفسي كه فجور و تقوایش به او الهام شده است، خود دلیل است بر 

را تزكیه كند،  و همچنین دلیل است بر  رستگاري كسي كه نفس خود
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 خسران كسي كه نفس خود را آلوده است!

این چند آیه را به عنوان نمونه آوردیم، و سایر سوگندها هم كه در كالم خداي تعالي 

آمده است همین حال را دارد، هرچند كه همة آنها به روشني این چند سوگند نیست و نیازمند 

 ن سوگند كه مي فرماید:دقت بیشتري است، نظیر ای

یتُوَن َو طُوِر سینیَن ... »  -  !«َوالتّیِن َوالزَّ

 كه خواننده باید در آن تدبر كند! 
 

                

 “َمثَُل الَّذیَن یُنِفقُوَن اَموالَُهم في َسبیِل هللاِ َكَمثَِل َحبٍَّة...!  ” سوره بقره  261مستند:آیه 

 328ص 4المیزان ج     

 بیان مثل و استفاده از آن  در قرآن 

در قرآن كریم هر مثلي كه تمامي اش با ممثل تطبیق مي شده همة آن ذكر شده، كه  

باید هم مي شد، براي اینكه همة جزئیاتش مثل است!  و هر مثلي كه بعضي از قسمت هایش 

قصه به كار رفته  مادة تمثیل بوده، به نقل همان اكتفا شده و آن مقدار از قصه در جاي تمام

 است، چون غرض از همان مقدارش حاصل مي شده است.

عالوه بر اینكه خواننده در اثر دیدن اینكه گوشه اي از یك قصه ذكر شده، و گوشه  

هاي دیگرش افتاده و همین قسمت كه ذكر شده وافي به غرض هست و خالصه مي بیند كه 

ست، نشاطي پیـــــدا مي كند و دچار قصه به وجهي همان قصه است و به وجهي غیر آن ا

 آن خستگي كه معموالً خواننده یك مقــالة یكنـــــــواخت مي شود نمي گردد!

بیشتر آیاتي كه در قرآن مثلي را ذكر مي كنند صنعت خاصي را در آن به كار مي  

 برند.  در آیة زیر مي فرماید:

یان به صداي بلند مثل كساني كه كافر شدند، مثل كسي است كه با چارپا»  -

و یا كوتاه نهیب بزند، كه آن چارپا تنها دوري و نزدیكي صـــدا را مي 

 « فهمد، اما معناي كلمات را نمي فهمد!

در اینجا با اینكه مثل نامبرده مثل كفار نیست، مثل كسي است كه كفار را دعوت مي 

 كند.
 

 در آیات دیگر مي فرماید: 

  « كه ما از آسمانش نازل كرده باشیم! مثل زندگي دنیا مثل آبي است»  

 «مثل نور او چون مشكات است! » و 

 «مثل او مثل سنگي است صاف...!» و  
  

با اینكه در آیة اولي زندگي دنیا به گیاهاني كه به وسیلة باران مي رویند مثل زده  

شده است؛  با اینكه نور خدا، در آیة دومي، به نور مشكات مثل زده شده، نه خود مشكات؛ و 

با اینكه در آیة سومي، بطالن صدقه به وسیلة ریا به غباري مثل زده شده كه روي سنگي 
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نه خود سنگ؛ این مثل ها كه در آیات زده شده، از یك جهت مشتركند و صاف نشسته باشد، 

آن این است كه در همة آنها به ماده تمثیل كه قوام مثل به آن است، اكتفا شده و به منظور 

 اختصار بقیة اجزاء كالم را انداخته است.
 

ن توضیح اینكه, مثل در حقیقت یك قصة واقعي فرضي است كه گوینده از جهاتي آ 

را شبیه به قصة مورد نظر خود مي داند و لذا در كالم خود ذكرش  مي كند تا ذهن شنونده 

 از تصور آن، قصة مورد نظر را كامل تر و بهتر تصور كند.
  

در مثل هاي فرضي و خیالي مانند این كه وقتي مي خواهیم به مخاطب خود بفهمانیم 

 ر آن، مي گوئیم: انفاق عبارت است از دادن یكي و گرفتن چند براب
 

مثل آنچه كه در راه خدا انفاق مي كنید مثل كاشتن دانه اي است كه وقتي  -

 سبز شود هفت سنبل و در هر سنبل صد دانه مي آورد! 

 كه این مثل یك مثل فرضي و خیالي است.
 

در این مثل چون ماده تمثیل تنها دانه اي است كه هفتصد دانه بهره  مي دهد، كاشتن 

 روئیدن هفت سنبل از آن، دخالتي در تمثیل ندارد، به خاطر تتمیم قصه آمده است.آن، و 

                                  

 75ص 1المیزان ج                    مستند:آیات سورة حمد    
 

 

 
 

 استثنائي فاتحة الكتاب  هسور

اش!  زبان حال بنده این سوره كالم خداي سبحان است، اما به نیابت از طرف بنده  

اش است در مقام عبادت و اظهار عبودیت، كه چگونه خدایش را ثناء مي گوید، و چگونه 

 اظهار بندگي مي كند!

بنابراین این سوره اصالً براي عبادت درست شده است و در قرآن كریم هیچ سوره  

 اي نظیر آن دیده نمي شود.

 چند نكته دربارة آن مورد نظر است:
 

سورة حمد از اول تا به آخرش كالم خداست اما در مقام نیابت از بنده اش و   -1

اینكه بنده اش وقتي روي دل متوجه به سوي او مي سازد و خود را در مقام 

 عبودیت قرار مي دهد، چه مي گوید!
 

این سوره به دو قسمت تقسیم شده است:  نصفي از آن براي خدا و نصف  -2

 دیگري براي بندة خدا !
 

این سوره مشتمل بر تمامي معارف قرآني است و با همة كوتاهي اش به تمامي  -3

 معارف قرآني اشعار دارد:

چون قرآن كریم، با آن وسعت عجیبي كه در معارف اصولي اش و نیز در  -
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فروعات متفرع برآن اصول دارد، از اخالقش گرفته تا احكام، و احكامش، 

اعي، وعده ها و وعید ها، از عبادات گرفته تا سیاست و مسائل اجتم

داستانها و عبرتهایش، همه و همه بیاناتش به چنــد اصل بر مي گردد: اول 

توحید، دوم نبوت، سوم معاد و فروعات آن، چهارم هدایت بندگان به سوي 

آنچه مایة صالح دنیا و آخرتشان است؛ و این سوره با همة اختصار و 

و با كوتاهترین لفظ و روشن كوتاهي اش، مشتمل بر این چند اصل است، 

 ترین بیان، به آنها اشاره نموده است!
 

براي پي بردن به عظمت این سوره كه در نماز مسلمین خوانده مي شود، باید با 

 آنچه كه در نماز سایر ادیان خوانده مي شود، مقایسه كرد !

                                 

 

حیِم ! ”  سورة حمد                 1مستند:آیة   حمِن الرَّ  40ص 1المیزان ج “                  بِسم هللاِ الرَّ

 بسم هللا الرحمن الرحیم !

همواره “ ص”است. رسول خدا فاتحةالكتابجزو سورة  بسم هللا الرحمن الرحیم!»  

مي “ سبــع مثاني” را  فاتحةالكتابآن را مي خواند و آیة اول سوره به حسابش مي آورد، و 

 از علي علیه السالم به نقل كتاب عیون(  ) « نامید. 

را هم یكي از آیاتش “ بسم هللا الرحمن الرحیم!” چون سورة حمد را مي خوانید »   

بسم هللا ”است و “  سبع مثاني” و “ ام القرآن” بدانید و آن را بخوانید، چون سورة حمد 

 «یكي از آیات این سوره است.  “الرحمن الرحیم!

 به نقل ابي هریره وسیلة دارقطني(“ ص”) از رسول هللا

 این مردم را چه مي شود؟  خدا آنان را بكشد! »  

 به بزرگترین آیه از آیات خدا پرداخته، 

 « و پنداشتند كه گفتن آن آیه بدعت است!!؟ 

 ) از امام صادق علیه السالم در خصال(

 محترم ترین آیه را از كتاب خدا دزدیدند، »  

 است،“ بسم هللا الرحمن الرحیم!” و آن آیه 

 كه بر بندة خدا الزم است در آغاز هر كار آن را بگوید،

 از امام باقر علیه السالم()  «              چه بزرگ و چه كوچك، تا مبارك شود! 
 

معنا بسیار زیاد است كه همگي داللت  روایات از ائمة اهل بیت علیهم السالم در این 

مگر  جزو هر سوره از سوره هاي قرآن است“ بسم هللا الرحمن الرحیم! ”دارند بر اینكه 

 كه بسم هللا ندارد! –سورة برائت 
 

 در روایات اهل سنت و جماعت نیز در این زمینه روایاتي وارد شده است:
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 شد!در همین لحظة پیش سوره اي بر من نازل ... » 

 « “...!بسم هللا الرحمن الرحیم” آنگاه شروع كردند به خواندن 
 بوسیلة انس در صحیح مسلم(“ ص”) نقل از قول رسول هللا             

بسم ”غالباً اول و آخر سوره را نمي فهمید كجاست تا آنكه آیة “ ص”رسول خدا» 

 «مي گرفت.(  نازل مي شد ) و بین دو سوره قـــــرار“ هللا الرحمن الرحیم!

 ) از ابن عباس به نقل ابي داود(                   
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 فصل هفتم
 

 امتیازات قرآن
 

 

                                    

 44ص 34المیزان ج “           اِن ُهَو ااِلّ ِذكٌر ِللعالَمیَن ...!... ” سورة ص              88و 87مستند:آیة 

  قرآن،  یك ذكر جهاني

قرآن ذكري است جهاني و براي همة جهانیان، در جماعت هاي مختلف،  

نژادها و امت هاي گونه گون، و خالصه ذكري است كه اختصاص به قومي خاص ندارد تا 

بخواهد،  كسي در برابر تالوتش از آن قوم مزدي طلب كند و یا در برابر تعلیمش پاداشي

 بلكه این ذكر مال همة عالم است و عموم جهانیان در آن حق دارند!

 «َو لَتَعلَُمنَّ نَبَاَهُ بَعدَ حیٍن ! »  -

به زودي پس از گذشت زمان، خبر پیشگوئي هاي قرآن، از وعد و وعیدش، غلبه  -

 اش بر همة ادیان و امثال آن، به گوشتان مي رسد!

                                    

كَر َو اِ نـّا  لَهُ  لـَحافِظُوَن ! ” سورة حجر      9مستند:آیة  لناَ الذِّ  149ص 23المیزان ج “      اِنـّا نَحُن نَزَّ

  ذكري جاودان

قرآن كریم ذكري است زنده و جاوداني و محفوظ از زوال و فراموشي، و مصون  

قصي كه باز این اثرش را از دست دهد، و از جا از زیادتي كه ذكر بودنش باطل شود و از ن

به جا شدن آیاتش، به طوري كه دیگر ذكر و مبین حقایق معارفش نباشد؛  از همة این ها 

 محفوظ است!
 

 در آیات فوق خداي تعالي مي فرماید: 

 این ذكر را تو از ناحیة خودت نیاورده اي، -

 زور و قلدري خود باطل سازند،تا مردم علیه تو قیام كنند و بخواهند آن را به 

 و سر انجام هم نتواني! و تو در نگهداري آن به زحمت بیفتي,

 و همچنین از ناحیة مالئكه نازل نشده،

 تا بیایند و آن را تصدیق كنند! تا در نگهداري آن محتاج آنان باشي، 

 بلكه، ما آن را نازل كرده ایم، و تدریجاً نازل كرده ایم،

 هستیم!و خود نگهدار آن 

 و به عنایت كامل خود آن را با صفت ذكر بودنش، حفظ مي كنیم!
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این آیة شریفه داللت بر مصونیت قرآن از تحریف نیز مي كند، چه تحریف به  

معناي دستبرد در آن به زیاد كردن و چه به كم كردن و چه به جا به جا نمودن؛ چون ذكر 

 بد هست، ذكرش نیز هست!خداست و همان طور كه خود خداي تعالي الي اال

در آیه نشان مي دهد تنها وعدة حفظ این ذكر را كه قرآن است، “ ذكر” البته عبارت  

مي دهد و شامل ذكر هاي دیگر مانند تورات و  انجیل نیست، زیرا قرآن صراحت دارد كه 

 تورات و انجیل دستخوش تحریف شده اند.

                                   

كِر ...! ” ... سورة نحل       44ة مستند:آی بُِر  َو اَنَزلنا اِلَیَك الذِّ   122ص 24المیزان ج “     بِالبَیِّناِت َو الزُّ

  ذكر نازل شده از خدا

قرآن كریم، وحي نبوت و كتابهاي نازل شده بر انبیاء را ذكر خوانده است، و در آیه  

است، همچنانكه كتاب  ذكرخوانده است. پس قرآن كریم “ ذكر” فوق هم خود قرآن كریم را 

نوح و صحف ابراهیم و تورات موسي و زبور داود و انجیل عیسي علیهم السالم، كه همه 

 هستند!  ذكركتابهاي آسماني بودند، نیز 

اهل این كتاب ها، بعضي آنها كه این كتاب ها بر آنها نازل شده، و گروندگان به این  

 ذكرند. كتاب ها، اهل

به یك معني “ ص”شكي نیست كه تنزیل كتاب بر مردم و انزال ذكر بر رسول خدا 

است و آن عبارت است از فروفرستادن آن بر مردم، براي این كه مردم آن را اخذ نموده و 

 عمل كنند.

 مقصود از فرو فرستادن كتاب براي دو چیز بود: 
 

ً برایشان نازل مي شود.  چون این كه براي مردم بیان كند آن چه را كه  -1 تدریجا

معارف الهي بدون واسطه به مردم نمي رسد، ناگزیر باید كسي از میان ایشان به 

این منظور منصوب گردد.  این همان غرض رسالت است، كه عبارت است از 

 تحمل وحي، سپس مأموریت براي ابالغ و تعلیم و بیان آن.

كنند و بینا شوند و بفهمند كه آنچه او آورده این كه مردم دربارة پیامبرشان تفكر   -2

 حق است و از ناحیة خداي تعالي است!
 

“ ص”دلیل این امر آن است كه اوضاع محیط و حوادث و احوالي كه بر رسول خدا

از اول زندگي اش احاطه كرده بود، از دوران یتیمي و دوران سكوت، و خمودي و حرمان 

مربي صالح، فقر، ماندن به ناچاري در میان قومي  مردم از تعلیماتش، و دوران نداشتن

جاهل و پست، و تهي دستي از مزایاي تمدن و فضایل انسانیت، همه اینها اسبابي بودند كه 

از چشمة زالل كمال قطره اي بنوشد، و از “ ص”به طور قاطع نمي گذاشتند رسول خدا

كر فرستاد تا به آن بر رشتة سعادت سر نخي به دست آورد، لكن خداي سبحان به سویش ذ

 جن و انس تحدي كند:
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 كتابي فرستاد كه مافوق تمامي كتب آسماني،

 و بیان همه چیز،

 و هدایت و رحمت و برهان و نور مبین است!

 
 

 “ َو  نــَزَّ لنا َعلَیَك الِكتاَب تـِبـیاناً ِلُكّلِ َشيٍء َو ُهدًي َو َرحَمةً  َو بُشري ِللُمسِلمیَن! ” سوره نحل 89مستند:آیه 

 240ص24المیزان ج  

  قرآن، تبیان كل شيء

قرآن مجید در این آیه خود را با صفات برجسته اش توصیف مي كند. یك  

 چیزي است.صفت عمومي آن این است كه تبیان ) بیان ( براي هر 

چون قرآن كریم كتاب هدایت براي عموم مردم است و جز این كاري و شأني ندارد 

باشد، از “ هدایت” همة آن چیزهائي است كه برگشتش به “ كل شيء ، ” لذا ظاهراً مراد به 

معارف حقیقي مربوط به مبدأ، معاد،  اخالق فاضله، شرایع الهیه،  قصص و مواعظي كه 

راه یافتن خود بدان محتاجند، و قرآن تبیان ) بیان( همة این هاست ) نه  مردم در اهتداء و

 اینكه بیان براي همة علوم هم باشد! (
 

 

) كه حاضر شده اند در برابر حق  است مسلمینصفت خصوص قرآن كه مربوط به  

است كه مسلمین به وسیلة آن به سوي صـــراط مستقیم راه مي یابند،  هدایتيتسلیم شوند:( 

است از ناحیة خداي سبحان به سوي ایشان كه به وسیلة عمل به آن به خیر دنیا و  رحمتي

است مر ایشان را  بشارتيآخرت مي رسند، و به ثواب خدا و رضوان او نائل مي گردند، و 

 كه به ایشان مغفرت و رضوان و بهشت هاي خدا را كه در آن نعیم مقیم است، نوید مي دهد!
   

كه مفسرین از لحاظ داللت لفظي در این آیه گفته اند لكن در  این مطلبي است 

روایات آمده كه قرآن تبیان هر چیزي است، و علم ) ماكاَن و مایكوَن و ما هو كاَن،( یعني 

 آنچه بوده و هست و تا روز قیامت خواهد بود همه در قرآن هست!
 

تبیان به طریق  اگر این روایات صحیح باشد الزمه اش این مي شود كه مراد به 

داللت لفظي باشد و هیچ استبعادي هم ندارد كه در قرآن كریم اشاراتي و اموري باشد كه آن 

 اشارات از اسرار و نهفته هائي كشف كند كه فهم عادي و متعارف نتواند آن را درك كند!

 در تفسیر عیاشي از عبدهللا بن ولید روایت شده كه گفت: 

 ود:امام صادق علیه السالم فرم

و ما « !َو َكتَبنا لَهُ في االَلواحِ ِمن ُكّلِ َشٍئ  »خداي تعالي دربارة موسي فرموده  -

فهمیدیم كه براي موسي همه چیز را ننوشته ) بلكه از همه چیز مقداري نوشته 

 است.(

 «اِلُبَیَِّن لَُكم بَعَض الَّذي تَختَِلفُوَن فِیِه! » خداي تعالي دربارة عیسي فرموده:  -

 فرموده:“ ص”تعالي درباره محمدخداي  -
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لنا َعلَیَك الِكتاَب تِبیاناً ِلُكِل َشيٍء ...! »    َو ِجئنا بَِك  َشهیداً َعلي هؤالِء ،   و نَزَّ

و تو را بر اینان گواه آریم،  و این كتاب كه بر تو نازل كرده ایم توضیح همه  -

 « چیز،  و هدایت و رحمت و بشارت مسلمانان است! 

                                

َل اَحَسَن الَحدیِث ِكتاباً ُمتَشابِهاً َمثانَي ...! ”   سوره زمر 23مستند:آیه   “اهلَلُ نَزَّ

 87ص 34المیزان ج 

 !احسن الحدیث

این آیه بیان قرآن و تعریف آن است و اجمالي است از بیان هدایت الهي كه در آیة  

 است:پیشین بود و اجزاي آن به شرح زیر 
 

 احسن حدیث: 

منظور از احسن الحدیث قرآن كریم است، قرآن بهترین سخن است، به خاطر اینكه 

مشتمل است بر حق محض، حقي كه باطل بدان رخنه نمي كند، نه در عصر نزولش، نه بعد 

 از آن، و نیز به خاطر اینكه كالم مجید خداست!

 

 كتاب متشابه:  -1

سایر قسمت هاست و این تشابه غیر  یعني كتابي است كه هر قسمتش شبیه 

استعمال شده است، چون تشابه دومي صفت بعضي از “ محكم”است كه در مقابل “ تشابهي”

” است و بعضي دیگر “ محكم” آیات قرآن مجید  است كه فرموده:  بعضي از آیات قرآن 

تشابه است، ولي در اینجا همة آیات را متشابه خوانده است، پس این تشابه غیر آن “ متشابه

آن تشابه به معناي واضح نبودن معناي آیه است و این تشابه به معناي آن است كه سراسر 

قرآن آیاتش از این جهت كه اختالفي با هم ندارند و هیچ آیه اي با آیة دیگر ضدیت ندارد، 

 مشابه هم هستند.

  

 مثاني:

قرآن را مثاني  است كه به معناي معطوف است، و“  مثنیه” این كلمه جمع كلمة  

خوانده چون برخي آیاتش انعطاف به بعض دیگر دارد، و هریك دیگري را شرح و بیــان 

 مي كند بدون اینكه اختالفي در آنها یافت شود، اختالفي كه یكدیگر را نفي  و دفع كنند!
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 تأثیر روحاني صوت قرآن درانسان

 قرآن مجید در ادامه مي فرماید: 

 پروردگارشان دارند، آنهائي كه خشیت از»  -

 از شنیدن قرآن پوست بدنشان جمع مي شود،

 و در عین حال پوست و دل آنها متمایل به سوي یاد خدا مي گردد،

 این هدایت خداست! كه هر كه را بخواهد با آن هدایت مي كند!

 « و كسي را كه خدا گمراه كند, دیگر راهنمائي نخواهد داشت!
   

 اول این آیات, قرآن را وصف مي كند و مي گوید:  

 تَقَشِعر ِمنهُ ُجلُوُد الَّذیَن یَخشُوَن َربُُهم ! -

به معناي جمع شدن پوست بدن است به شدت، و از ترسي كه در “ تقشعر” كه كلمة 

اثر شنیدن خبر دهشت آور، و یا از دیدن صحنه اي مهیب، به آدم دست مي دهد،  و این 

جمع شدن پوست بدن انسانها در اثر شنیدن قرآن، تنها به خاطر این است كه خود را در 

 مي كنند. برابر عظمت پروردگارشان مشاهده 
 

پس در چنین وضعي وقتي كالم خداي خود را مي شنوند متوجه ساحت عظمت و  

كبریائي او گشته و خشیت بر دلهایشان احاطه مي یابد و پوست بدنهایشان شروع به جمع 

 شدن مي كند.
 
 

 ثُمَّ تَلیَن ُجلُوُدُهم و قُلُوبُُهم اِلي ِذكِرهللا ! -
 

 ت. مي فرماید:به معناي سكون و آرامش اس« تلین» 

 بعد از جمع شدن پوست ها از خشیت خدا، -

 بار دیگر پوست بدنهایشان نرم مي شود،

 و دلهایشان آرامش مي یابد،

 چون به یاد خدا مي افتند،

 و با همان یاد خدا آرامش مي یابند!
 

در جملة قبلي كه جمع شدن پوست ها را بیان مي كرد، سخني از قلوب به میان نمي  

اینكه مراد به قلوب، جانها و نفوس است، كه عكس العمل جانها در برابر قرآن  آورد، براي

 همانا خشیت و ترس است!
 

این حالت جمع شدن پوست از شنیدن قرآن، كه به ایشان دست مي دهد، و آن حالت  

سكونت پوستها و قلبها در مقابل یاد خدا، خود هدایت خداست. ) این تعریف دیگري است 

 از طریق الزمة آن !(براي هدایت 
 

خداوند تعالي با هدایت خود هركه از بندگانش را بخواهد هدایت مي كند، و آن  

بندگان كساني هستند كه استعدادشان براي اهتداء باطل نگشته است، و سرگرم كارهائي 

 چون فسق و ظلم، كه مانع هدایتند، نیستند.
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 فرمود:“ ص”رسول هللا 

 ترس خدا جمع شد، هرگاه پوست بندة خدا از»  -

 آن وقت است كه گناهش مي ریزد،

 « آن طور كه درخت خشك برگهاي خود را مي ریزد!
 ) از ابن عباس منقول در مجمع البیان( 

  

 آیات بعدي مثالهائي را كه در قرآن آمده، متذكر شده، و مي فرماید:
 

 براي مردم در این قرآن از هر مثلي آوردیم، »  -

 گردند!باشد كه متذكر 

 قرآن عربي, بدون انحراف!

 « شاید كه تقوي پیشه كنند!
  

این است كه از هر نوع مثل چیزي آوردیم تا شاید متنبه گشته “ هر مثل” منظور از  

 و عبرت گیرند، و با تذكر مضامین آن مثل ها پند پذیرند!
 

                                 

ُل ِمَن القُرآَن ما ُهَو ِشفاٌء  َو َرحَمةٌ ِللمؤِمنیَن ! ”    سوره اسري   82مستند:آیة   “ َو نُنَّزِ

 308ص 25المیزان ج   

  قرآن،  شفا و رحمت براي مؤمنین

است. به عبارت دیگر “ رحمت”و“ شفاء” در این آیات بیان مي فرماید كه قرآن  

اصالح طلب داشته باشد، و گرنه همین قرآن براي اصالح كنندة كسي است كه خود نفسي 

 ستمكاران خسارت و زیان است!

خداوند متعال در این آیات، قرآن را معجزة نبوت و آیت معرفي مي كند، و مشركین  

را مالمت مي كند كه با وجود اینكه این قرآن معجزة نبوت است، باز معجزه هاي دیگر از 

 مي خواهند؟!“ ص”رسول هللا

ً مسبوق به “ شفاء ” قرآن را اگر   نامیده، با در نظر گرفتن اینكه, شفاء باید حتما

مرضي باشد، خود افاده مي كند كه دلهاي بشر احوال و كیفیاتي دارد كه اگر قرآن را با آن 

احوال مقایسه كنیم، خواهیم دید كه همان نسبتي را دارد كه یك داروي شفابخش با مرض 

 دارد.

 ینكه دین حق را فطري دانسته نیز استفاده مي توان كرد.این معنا را از ا

همچنانكه براي مرض هاي جسماني دوائي هست، براي مرض هاي روحي نیز 

 دوائي هست!

خداوند متعال در میان مؤمنین گروهي را چنین معرفي مي كند كه در دلهایشان 

نــــان قــــرآن مي مرض دارند، و این مرض غیر از كفر و نفاق صریح است. در شناسائي آ

 فرماید:

 اگر باز نایستند منافقان، و كساني كه در دلهایشان بیماري است،»  -
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 (60احزاب ) «  و دروغ پردازان مدینه .... 
  

در این آیه منافقان را از كساني كه در دلهایشان مرض است، جدا مي كند، و در آیة 

دهد كه این گروه خود یك جمع مشخصي  زیر نیز كافران را از آنها جدا مي كند، و نشان مي

 هستند:
 

 آنها كه در دلهایشان مرض هست،  و كافران،»  -

 (31مدثر ) «  گویند كه خداوند از این مثل چه مي خواهد؟ 
 

ً چیزي است كه ثبات قلب و استقامت   این كه قرآن مجید آن را مرض خوانده قطعا

آدمي را در باطن دچار اضطراب و  نفس را مختل مي سازد، از قبیل: شك و ریب، كه هم

تزلزل مي كند، و به سوي باطل و پیروي هواي نفس متمایل  مي سازد، و هم با ایمان ) 

البته با نازلترین درجة آن،( منافات ندارد، و عموم مردم با ایمان نیز دچار آن هستند، و خود 

 رده مي شود!یكي از نواقــــص است و نسبت به مراتب عالیـــة ایمان، شرك شم
 

نامیده كه با دالیل قاطع خود  شفاي دل مؤمنینبدین جهت, خداوند متعال قرآن را  

انواع شك و تردیدها و شبهاتي را كه در راه عقاید حقه و معارف واقعي وجود دارد، از بین 

هاي دلنشین و  مثَلمي برد، و با مواعظ شفادهنده و داستانهاي آموزنده و عبرت انگیز، و 

و وعید و انذار و بشارت و احكام و شرایع خود با تمامي اینگونه آفات دلها مبارزه مي  وعد

 كند!
  

نامیده، براي این است كه قرآن دل آدمي را به نور علم “ رحمت ” و اینكه قرآن را  

و یقین روشن مي سازد، و تاریكي هاي جهل و كوري شك را از آن دور مي سازد، و آن را 

 ه و حاالت شریفه آراسته مي گرداند.به ملكات فاضل
 

اول با شفاي خود، بیماري دلها و انحرافات را پاك مي سازد، سپس زمینه را براي  

 درك فضایل آماده مي كند، و صحت و استقامت فطري را به آن باز مي گرداند...
 

 «َوال یَزیُد الّظاِلمیَن ااِلّ َخساراً ! »  -

 همین قرآِن رحمت و شفا, -

 در ظالمان جز خسران و زیان چیزي اضافه نمي كند! 
 

با این آیه قرآن مجید خاطرنشان مي سازد كه در غیر مؤمنین قرآن چنین اثري  

دارد، چون خسارت به اصل سرمایه مي رسد!  كفار نیز مانند همة مردم یك سرمایه داشتند، 

، ولي آنها به خاطر كفري و آن دین فطري شان بود كه هر دل سالم و ساده بدان ملهم است

 كه به خدا و آیات او ورزیدند، از این سرمایة اصلي كاستند!
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 247ص 38المیزان ج       “فَآِمنُوا بِاهللِ َوَرسُوِلِه  َو النُّور الَّذي اَنَزلنا !  ” سورة تغابن        8مستند:آیة

  قرآن، نور نازل شده از خدا

است!  و مي “ نور” در قرآن مجیـــد خداي تعـــالي شهادت مي دهد كه این قرآن 

 فرماید:

 پس بر شما واجب است:» 

 به خدا و رسولش ایمان بیاورید!

 و به آن نوري كه بر رسولش نازل كرده، كه همان قرآن باشد،

 كه با نور ساطع خود، شما را به سوي صراط مستقیم هدایت نموده،

 ن را بیان مي كند،و شرایع دی

 «ایمان بیاورید!  
 

یعني نوري كه ما نازل كردیم، و « َو النُّور الَّذي اَنَزلنا...!» در این آیه مي فرماید:  

نیست، بلكه  خبربا منسوب كردن نور به خودش، خداي تعالي نشان مي دهد كه این یك 

 نازل شده از ناحیة او ! است از خداي تعالي بر اینكه قرآن كتابي است آسماني و شهادتي

قبل از این آیات، خداي تعالي در چند جاي قرآن فرموده بود، كه اگر شك دارید كه  

كه یك فرد بشر است، آن “ ص”این قرآن از ناحیة خدا نیست، و احتمال مي دهید خود محمد

یك را ساخته و پرداخته باشد، شما مشركین هم بشرید و عرب هم هستید، یك سوره و حداقل 

 آیه به مثل آن را بیاورید!

ولي در این آیه این مسائل در كار نیست، و خداوند سبحان مستقیماً شهــادت مي دهد  

 و مي فرماید كه این نوري است كه ما نازل كرده ایم !
 

 

 134ص 35المیزان ج “               حم,  َوالِكتاِب الُمبیٍن !   ”    سوره زخرف        4تا  1مستند:آیة 

  جایگاه قرآن در اّم الكتاب

 حم !  سوگند به كتاب مبین،»  

 كه ما آن را قرآني عربي كردیم، شاید تعقل كنید! 

 « و این قرآن قبالً در ام الكتاب نزد ما بود، كه مقامي بلند وفرزانه دارد! 

اینكه قرآن را كتابي مبین خوانده، بدین جهت است كه قرآن طریق هدایت را ظاهر  

 ي سازد، همچنانكه فرموده:م

 ما این كتاب را بر تو نازل كردیم,»  -

 (89نحل )  «در حالي كه بیانگر هر چیزي است!  

منظور از عربي بودن قرآن در این آیه این است كه قرآن كتابي است كه به لغت 
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 عربي قرائت مي شود، و اینكه به چه منظوري قرآن را عربي قرار داده مي فرماید:

 « شاید تعقل كنید! -ُكم تَعِقلُوَن لَعَلَّ »  -

و همین كه امید تعقل و فهمیدن مردم را غایت و غرض این عمل قرار داده، خود 

شاهد بر این است كه قرآن قبل از آن كه به زبان عربي درآید، مرحله اي از كینونت وجود 

عقل این است كه داشته كه در آن مرحله عقول بشر دسترسي بدان نداشته است، با اینكه كار 

هر امر فكري و مسئلة ذهني را درك كند، هرچند كه آن مسئله در نهایت درجة دقت و 

 لطافت باشد!

بر حسب موطن نفس االمري و “ كتاب” در نتیجه از این آیه فهمیده مي شود كه 

واقعیت آن مافوق فكر و اجنبي از عقول بشري است و خداي تعالي آن را از آن موطن پائین 

ده و در خور فهم بشرش كرده و به لباس واژة عربي در آورده است به این امید كه آور

 عقول بشر با آن انس بگیرد و حقایقش را بفهمد.
 

 

 ام الكتاب و لوح محفوظ

 سورة بروج مي فرماید: 22مراد به ام الكتاب، لوح محفوظ است. در آیة 

 «بَل ُهَو قُرآٍن َمجید في لَوٍح َمحفُوظ ! »  -

لوح محفوظ را ام الكتاب نامیده بدین جهت بوده كه لوح محفوظ ریشة تمامي اگر 

 كتب آسماني است، و هركتابي آسماني از آن نسخه برداري و استنساخ مي شود.

 در ادامة آیه مي فرماید:
 

 قرآن مجید در حالي كه در ام الكتاب و نزد ما بوده و همواره هست »  -

 «! حكمت استهر آینه بلندمرتبه و سرشار از  
 

ذكر كرده است، و نشـــــان مي !«  لَعَِلٌي َحكیم» بلند مرتبه بودن قرآن را با عبارت 

دهد: قرآن در آن حال كه در ام الكتاب بود قدر و منزلتي رفیع تر از آن داشت كه عقول 

كتاب بتوانند آن را درك كنند، و منظور از حكیم بودن قرآن ایـــن است كه قــــرآن در ام ال

یك پارچه است, و مانند قرآن نازل، مفصل و جزء جزء و سوره سوره و آیه آیه و جمله 

نیز استفـــــاده مي كنیم، آنجا كه  2جمله و كلمه كلمه نیست.  این معنا را از سورة هود آیة 

 فرمود:
 

لَت ِمن لَُدن َحكیٌم َخبیٌر ! »  -  «ِكتاٌب اُحِكَمت آیاتُهُ ثُمَّ فُّصِ

است كه باعث شده كه ام الكتاب فوق عقول “  علي و حكیم” همچنین این دو صفت 

بشري باشد، چون عقل بشر در فكر كردنش تنها مي تواند چیزهائي را بفهمد كه در آغاز از 

قبیل مفاهیم و الفاظ بوده باشد، و از مقدماتي تصدیقي تركیب شده باشد، كه هر یك مترتب بر 

ات و جمالت قرآني!  اما آن چیزي كه ماوراء مفاهیم و الفاظ است و دیگري است، مانند آی

 قابل تجزي به اجزاء و فصول نیست، عقل راهي به درك آن ندارد!
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ُروَن! ” سوره واقعه 79تا77مستند:آیة   “ِانَّهُ لَقُرآٌن  َكریٌم في ِكتاٍب َمكنُوٍن الیََمسُّهُ ااِلَّ الُمَطهَّ

 282ص 37ان جالمیز

  قرآن كریم در كتاب مكنون

خوانده است، بدون هیچ قید و شرطي، و از این امر “ كریم” قرآن را خداي سبحان 

بر مي آید كه قرآن به طور مطلق كریم و محترم است، هم نزد خدا كریم و عزیز است، و 

رسان براي خلق هم بدین جهت كریم است كه صفاتي پسندیده دارد، و هم بدین جهت كه سود 

است، سودي كه هیچ چیز جاي آن را نمي گیرد، چون مشتمل بر اصول معارفي است كه 

 سعادت دنیا و آخرت بشر را تضمین مي كند!
 

 توصیف دوم قرآن است. مي فرماید:“  فِي ِكتاٍب َمكنُون” عبارت 
 

 قرآن محفوظ و مصون از هر دگرگونگي و تبدیل است، -

 كتاب اینطور است، چون در كتابي است كه آن

 !“ لوح محفوظ ” و آن كتاب عبارت است از 
 

 مي فرماید: 22در سورة بروج آیه 
 

 « بلكه آن قرآن مجید است كه در لوح محفوظ است!»  -
 

 به دنبال توصیف قرآن به كریم بودن و مكنون بودن مي فرماید:

 آن كتاب مكنون، كه قرآن در آن است، -

 است،و یا قرآني كه در آن كتاب 

 از دسترس اغیار و ناپاكان محفوظ است،

 و به جز پاكان كسي با آن مساس ندارد!
 

 مفهوم لمس كردن قرآن

خداي سبحان با این آیات مي خواهد قرآن مجید را تجلیل كند. از همین جــــا مي  

فهمیم كه منظور از مس قرآن دست كشیدن به خطوط آن نیست، بلكه علم به معارف آن 

قرآن در كتابي »ز پاكان خلق كسي به معارف آن عالم نمي شود، چون فرموده: است، كه ج

 «! مكنون و پنهان است

 سورة زخرف مي فرماید: 4در آیه  

ما آن را كتابي خواندني و عربي كردیم تا شاید تعقل كنید و گرنه قرآن در ام »  -

 «! الكتاب است كه نزد ما مقامي بلند و فرزانه دارد
 

 چه كساني هستند؟ پاكان مطّهر

كساني هستند كه خداي تعالي دلهایشان را از هر رجس و “ مطهرون” منظور از 

پلیدي، یعني از رجس گناهان و پلیدي ذنوب، پاك كرده، و یا از چیزي كه از گناهان هم 
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 پلیدتر و عظیم تر و دقیق تر است، و آن عبارت است از تعلق به غیر خداي تعالي!

است مناسب تر از “ علم”كه گفتیم به معناي “ مس” تطهیر با كلمة و این معنا از 

 طهارت به معناي پاكي از حدث یا خبث است، و این خیلي روشن است!

عبارتند از كساني كه خداي تعالي دلهایشان را پاك كرده است، مانند:  مطهرونپس, 

 مالئكة گرامي، و برگزیدگاني از بشر كه دربارة آنان فرموده است:
 

 خداي تعالي خواسته است تا رجس را از شما اهل بیت دور كند، »  -

 « و شما را تطهیر نماید، تطهیر كردني !  
 

عالوه بر وصف هاي فوق، خداي سبحان قرآن كریم را با وصف دیگري توصیف  

 فرموده و آن عبارت است از :

 «تَنزیٌل ِمن َرّبِ العالَمیَن ! »  -

 مي فرماید:

 نازل شده از ناحیة خدا به سوي شما، قرآن كتابي است»  -

 شما كرد، نازل و در خور فهمآن را 

 ،تعقل كنید، و بفهمیدتا آن را 

 بعد از آنكه كتابي بود مكنون،

 « كه جز پاكان كسي با آن مساس نداشت!
 

بدین منظور است كه اشاره كند به “ رب العالمین” به “ خداي تعالي” تعبیر از  

گسترده بر سراسر عالم هاست، و این منكرین معاد هم جزئي از آن عوالم اینكه ربوبیت او 

هستند، پس خداي تعالي رب ایشان نیز هست، و وقتي رب ایشان باشد، بر ایشان است كه به 

 كتاب او ایمان آورند، و كالمش را بشنوند، و بدون تكذیب تصدیقش كنند!

           
 122ص 21المیزان ج   ..!“لَك آیاُت الِكتاِب الُمبیِن   اِنّا اَنَزلناهُ قُرآناً َعَربِیّاً الر , تِ ”   سورة یوسف  2مستند:آیة 

  زبان قرآن

 الف، الم، را :  این آیه هاي كتاب مبین است!»  

 نازل كرده ایم، عربيما آن را قرآني  

 «شاید تعقل كنید!  

این قرآن، هم خودش مقصود از كتاب مبین، همین قرآني است كه مي خوانیم، چه  

واضح و روشن است، و هم روشن كنندة معارف الهي و حقایقي است كه دربارة مبدأ و معاد 

 در آن گنجانده شده است.
 

 مي فرماید: 

 ما این كتاب را با آنچه كه از آیات الهي و معارف حقیقي در آن است،»  -

 قرآن عربي نازلش كردیم، 

 لباس قرائت عربي در آوردیم،آن كتاب را در مرحلة اول انزال به 
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 و آن را الفاظي خواندني،

 «.مطابق با الفاظ معمول نزد عرب قرار دادیم
 

استفاده كرده كه نشان مي دهد این كتاب “ شاید تعقل كنند” در آخر آیه از عبارت 

مشتمل بر آیات در مرحلة نزول ملبس به لباس واژة عربي و آراسته به زیور آن واژه نازل 

 و امت او باشد.“ ص”در خور تعقل قوم پیامبر گرامي اسالم شده تا
 

و اگر در مرحلة وحي به قالب الفاظ خواندني در نمي آمد و یا اگر در مي آمد و به 

لباس واژة عربي ملبس نمي شد، قوم او به اسرار آیات آن پي نمي بردند، و فقط مختص به 

 و داشت.فهم پیامبر مي شد، كه وحي و تعلیمش اختصاص به ا
 

این خود داللت مي كند بر این كه الفاظ كتاب عزیز به خاطر این كه تنها و تنها 

وحي است و نیز به خاطر این كه عربي است، توانسته است اسرار آیات و حقایق معارف 

الهي را ضبط و حفظ كند، و به عبارت دیگر، در حفظ و ضبط آیات الهي دو چیز دخالت 

 دارد:

مقولة لفظ است، و اگر معاني الفاظ وحي مي شد و الفاظ اینكه،  وحي از  -1

مي بود، مانند احادیث قدسي “ ص”حاكي از آن معاني الفاظ رسول هللا

 مثالً ،  آن اسرار محفوظ نمي ماند.
 

اینكه،  اگر قرآن عربي نازل نمي شد، و یا اگر مي شد و رسول   -2

از آن اسرار بر  آن را به لغت دیگري ترجمه مي كرد، پاره اي“ ص”خدا

 عقول مردم مخفي مي ماند، و دست تعقل و فهم بشر به آنها نمي رسید.
 

این معنا بر صاحبان نظر پوشیده نیست كه خداوند متعال در این آیات چه اندازه 

“ متشابهات” و “ محكمات” نسبت به الفاظ آن عنایت به خرج داده و آن را به دو دسته 

 خوانده، كه برگشت متشابهات هم به آن هاست.“ ام الكتاب” تقسیم نموده، محكمات آن را 

 

 

 

لَت آیاتُهُ  قُرآناً  َعَربِیّاً  ِلقَوٍم یَعلَمُوَن ” سوره حم سجده   3مستند:آیة  254ص 34المیزان ج !“  ِكتاٌب فُّصِ

  قرآن عربي، و جهاني

 تعالي به مردم چنین مي گوید: قرآن مجید در شناسائي خود از طرف خداي 

 این كتاب نازل شده از ناحیة رحمان و رحیم است،»  -

 كتابي است كه آیاتش از یكدیگر جدا شده است،

 كتابي است خواندني عربي،

 « براي مردمي كه علم داشته باشند!
 

مراد به تفصیل آیات قران این است كه ابعاض و اجزاء آن را از یكدیگر جدا و 

كند به اینكه آن را آنقدر نازل و در خور فهم شنونده سازد كه شنوندة عارف به متمایز 

 اسلوب كالم بتواند معاني آن را بفهمد و مقاصدش را تعقل كند.
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 همچنانكه در سورة هود فرموده:
 

 كتابي است كه آیاتش نخست محكم بوده،»  -

 « و سپس از ناحیة خداي حكیم و خبیر تفصیل داده شده است! 
 

نجا مي فرماید: این كتابي است كه آیاتش مفصل شده براي مردمي كه معاني آن را آ 

مي دانند، چون زبانشان همان زباني است كه قرآن با آن نازل شده است، یعني زبانشان 

 عربي است.

الزمة این معنا آن است كه عربي نازل شدن قرآن براي آن باشد كه نژاد عرب 

 كه در جاي دیگر سوره فرموده:مورد اعتنا بوده است همچنان
 

 اگر آن را قرآن غیر عربي قرار مي دادیم،»  -

 عرب مي گفت: چرا آیاتش روشن و شكفته نیست؟ 

 «این عجمي است یا عربي ؟ 
 

 در سورة شعرا فرموده: 
 

 اگر قرآن را بر بعضي نژاد هاي غیر عرب نازل مي كردیم،»  -

 و آن غیر عرب آن را بر عرب مي خواند،  

 «هرگز بدان ایمان نمي آوردند!   
  

“ ص”در اینجا این سؤال پیش مي آید كه این معنا با عموم دعوت خاتم االنبیاء

منافات پیدا نمي كند؟  جواب منفي است زیرا دعوت آن جناب هرچند جهاني بود ولكن 

 مرحله به مرحله صورت مي گرفت!
  

بود به مراسم حج، كه با اولین دعوتي كه در اسالم صورت گرفت، دعوت مردم 

 انكار شدید مشركین مواجه شد.
 

مدتي به طور سري و پنهاني دعوت كرد، “ ص”از آن به بعد، پیامبر گرامي اسالم 

 و در مرحلة سوم فرمان یافت عشیره و نزدیكان خود را دعوت كند.
 

 در مرحلة چهارم، مأمور شد همة قومش را دعوت كند همچنانكه مي فرماید: 
 

 حال دیگر به آنچه مأمور شده اي قیام كن !»  -

 «و از مشركین روي بر تاب!  
 

 در مرحلة پنجم مأمور شد به دعوت عموم مردم و فرمان چنین است: 
 

 بگو هان اي مردم!»  -

 «!  به درستي كه من فرستادة خدا به سوي همگي شما هستم
  

گروندگان به آن  عالوه بر اینكه این معنا از مسلمات تاریخ است, كه یكي از

حضرت، سلمان فارسي است كه ایراني بود، یكي دیگر بالل حبشي بود، كه از اهل حبشه 

 بوده است، و آن دیگري صهیب بوده كه اهل روم آن زمان بوده است.
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این نیز مسلم است كه آن جناب یهودیان را نیز دعوت مي كرده و وقایعي كه بین آن  

 ، معروف است.جناب و یهودیان اتفاق افتاده
 

و نیز این حقیقت مسلم است كه آن جناب به پادشاهان ایران و مصر و حبشه و روم،  

 نامه نوشته و همه را به دین اسالم دعوت كرده است.

همة این شواهد داللت مي كند بر این كه دعوت آن جناب جهاني و عمومي بوده  

 است!
 

 

 320ص 34المیزان ج “         َجعَلناهُ قُرآناً اَعَجِمیّاً   لَقالُوا ...!  َو لَو ” سوره فصلت        45مستند: آیة 

 عدم تأثیر زبان در هدایت و شفا بودن قرآن 

 مي فرماید:“ ص”در آیة فوق قرآن مجید خطاب به رسول گرامي اسالم 

اگر ما قرآن را اعجمي مي كردیم, یعني كالمي بود كه مقاصـــدش را نمي »  -

  مش بلیغ نبود،رسانید و نظ

 كفار قوم تو مي گفتند:

 چرا آیاتش را روشن و مبین نكردي؟

 و چرا مطالبش را از هم جدا نساختي؟

 آیا كتابي اعجمي و گنگ بر مردمي عربي نازل مي شود؟

 « و این دو باهم منافات دارد!
 

نباشد یا آنكه به معناي غیر عربي و غیر بلیغ است، چه اینكه اصالً عرب “ اعجمي” ) كلمة  

   عرب باشد ولي لكنتي در زبانش باشد، پس كلمة اعجمي صفت چنین شخصي است، نه صفت كالم.(

 خداوند متعال در جواب آنان مي فرماید: 
 

 بگو!  این قرآن براي كساني است كه ایمان بیاورند،»   -

 چه عرب باشند و چه غیر عرب،

 « قرآن براي آنان هدایت و شفاست!
 

 این نكته را بیان مي كنند كه: این آیات 

اثر و خاصیت قرآن دایر مدار واژة عربي آن نیست، بلكه این مردم هستند كه در 

مقابل آن، دو جورند: طایفه اي با ایمان و طایفه اي دیگر بي ایمان!  وگرنه قرآن هدایت و 

یماري شفاست!  براي كسي كه داراي ایمان باشد، او را به سوي حق هدایت مي كند و ب

دروني شك و اضطراب او را بهبود مي بخشد و در عین حال براي كساني كه ایمـــــــان 

ضاللت و كوري است، و باعث  –همان هائي كه در گوش خود پنبه چپانده اند –نمي آورند 

 آن است كه حق و راه رشاد را تشخیص ندهند.
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َل ” سورة فرقان 1مستند:آیة   250ص 29المیزان ج “ !الفُرقاَن َعلي َعبِدِه ِلیَكُوَن ِللعالَمیَن نَذیراً تَباَرَك الَّذي نَزَّ

  قرآن،  فرقان بین حق و باطل

نامید از آن جهت بود كه آیاتش بین حق و باطل  فرقاندر آیة فوق اگر قرآن كریم را  

را جدائي مي اندازند و یا از این جهت بوده كه آیاتش جدا جدا نازل شده است. اگر در آیة 

براي عالمیان  نذیررا فرستادة او و “ ص”شریفه نزول قرآن را از ناحیة خدا، و رسول هللا

طل نامیده، و رسول را بندة خداوند، بر خوانده، و نیز قرآن را فرقان و جداكنندة حق از با

عالمیان معرفي كرده، كه اشعار دارد بر اینكه او مملوك خداست و هیچ اختیاري از خود 

ندارد؛  همه به منظور زمینه چیني براي مطالبي است كه بعداً از مشركین حكایت مي  كند، 

ا از پیش خود تراشیده آن ر“ ص”كه به قرآن طعنه زدند كه این افترا بر خداست، و محمد

است، و قومي دیگر او را كمك كرده اند، و اینكه پیغمبر طعام مي خورد، و در بازارها راه 

 مي رود، و طعنه هاي دیگري كه زدند و پاسخي كه از طعنه هاي ایشان داده است.

پس حاصل كالم این شد كه قرآن كتابي است كه با حجت هاي باهرة خود بین حق و  

ئي مي اندازد، پس خودش جز حق نمي تواند باشد، چون باطل ممكن نیست میان باطل جدا

حق و باطل فارق باشد، و اگر خود را به صورت حق جلوه مي دهد، براي فریب دادن مردم 

 است.

و آن كسي كه این كتاب را آورده، عبدي است مطیع خدا، كه عالمیان را با آن انذار  

پس او نیز جز بر حق نمي باشد، و اگر بر باطل بود د، نموده و به سوي حق دعوت مي كن

به سوي حق دعوت نمي كرد، بلكه از حق گمراه مي ساخت، عالوه بر اینكه خداي سبحان 

در كالم معجز خود به صدق رسالت او شهادت داده و كتاب او را نازل از ناحیة خود 

 خوانده است!

                                   

 176ص 40المیزان ج                    “اِنــَّهُ لَقَوٌل فصٌل ...!  ” سورة طارق                 13مستند:آیة 

  قرآن،  قول الفصل

 حق از باطل است! هقرآن جدا سازند 

خداي تعالي سوگند خورده به آسمان صاحب رجع ) یعني داراي تحوالت  

قرآن  -افته شونده براي رویش گیاه،( كهمحسوس،( و به زمین صاحب صدع ) یعني شك

و كالمي هزل و شوخي نیست، و آنچه را قرآن ثابت  جداسازندة حق از باطل،سخني است 

مي كند حق محض است، كه شكي در آن راه ندارد، و چون حق است هیـــــچ باطلي نمي 

تواند آن را باطل سازد، و هر باطلي در صدد ابطال آن برآید، بدون تردید خودش باطل 

 شكي نیست! است، پس خبري هم كه از قیامت وبازگشت داده، حق است، و در آن

 در روایات اسالمي، در مجمع البیان در ذیل این آیه آمده كه: 
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 قرآن بین حق و باطل از راه روشنگري هر یك جدائي مي اندازد. -

 ) این معنا از امام صادق علیه السالم نقل شده است.( 

در درمنثور است كه صاحب كتاب مصاحف از حارث اعور روایت كرده كه گفت:  

شدم و “ ع”م و دیدم كه مردم دچار ورطة بگومگوها شده اند، و نزد علي داخل مسجد شد

 جریان را باز گفتم، از در تعجب پرسید:
 

 راستي آنچه نباید مي كردند، كردند!؟ -
 

 شنیدم كه مي فرمود: “ ص”آنگاه فرمود: من از رسول هللا

 عرضه داشتم:    به زودي فتنه اي به پا مي شود! -

 چیست, یا رسول هللا ؟   فرمود:چارة خالصي از آن  -

 تمسك به كتاب خدا ! -

 كه در آن خبر امت هاي قبل از شما، و مردم بعد از شما،

 و حكم در مابین شماست!

 كتاب خدا كه جداسازندة حق از باطل است،

 نه شوخي ! همة اش حق است, و جدي, 

 هر جباري كه كتاب خدا را پشت سر اندازد، خدا كمرش را مي شكند!

هركس به پیروي هواي نفسش به دنبال غیر قرآن رود، خـــدا گمراهش مي و 

 سازد!

 كتاب خدا حبل المتین خدا، و ذكر حكیم، و صراط مستقیم است!

 كتاب خدا بازیچة هوا ها نمي شود!

 و دانشمندان از معارفش سیر نمي شوند،

 شود،و گرونده به آن از هر زباني كه باشد, دربارة آن دچار اشتباه نمي 

 و از اینكه دشمنان آن را رد كنند، كهنه نمي شود،

 و عجایبش تمام شدني نیست!
 

 

 قرآن همان كتابي است كه وقتي جن آن را شنید،

 چاره اي جز این ندید كه بگوید:

 ما شنیدیم قرآن شگفتي را كه به راه رشد هدایت مي كند! -

 هر كس به حكم قرآن سخن گوید، راست گفته است، 

 به حكم آن حكم كند، عدالت ورزیده است!و هركس  

 و هركس به دستوراتش عمل كند، پاداش داده مي شود، 

 و هركس به سوي قرآنش بخوانند، 

 به صراط مستقیمش هدایت كرده اند!
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 14ص 26المیزان ج            “َو بِالَحّقِ اَنَزلناهُ   و بِالَحّقِ  نََزَل  !   ”    سوره اسري      105مستند:آیة

  حق همراه قرآن

خداوند متعال در این آیه خاطر نشان مي سازد كه قرآن را به همراهي حق نازل  

كرده، و آن از ناحیة وي به مصاحبت با حق نازل گردیده است، پس از باطل مصونیت 

كه تباهش كند، و دارد، نه از ناحیة كسي كه نازلش كرده چیزي از باطل و لغو همراه دارد، 

نه در داخلش چیزي هست كه ممكن باشد روزي فاسدش سازد، و نه غیر خدا كسي با خدا 

 در آن شركت داشته كه روزي از روزها تصمیم بگیرد آن را نسخ نموده و باطلش سازد!!

كه آورندة آن است، مي تواند در آن دخل و تصرفي كند، و نه “ ص”و نه رسول خدا 

د، و یا به كلي و یا بعضي از آن را به پیشنهاد مردم و یا هواي دل خویش كم ویا زیادش كن

متروك گذارد، و یا از خدا آیه اي دیگر كه مطابق میل مردم و یا میل خود اوست، بخواهد، 

و یا در پاره اي از احكام و معارفش مداهنه و یا مسامحه كند؛ چون او رسولي بیش نیست، 

 را بشارت و انذار دهد!و تنها مأموري است كه بشر 

پس، همة اینها براي این است كه قرآن حق است، و از مصدر حق صادر گشته 

 است!

 
 

 328ص 34المیزان ج    “َسنُریِهم آیاتــِنـا في اآلفاِق َو في اَنفُِسِهم...! ”   سوره فصلت   53مستند:آیة

 آیات حقانیت قرآن در آفاق و انفس 

ي در آفاق و در نفس خود بشر نشان مي دهد تا به زودي خداي سبحان آیات»  

 « براي همه روشن گردد كه قرآن حق است! 

آیاتي كه بتواند حقانیت قرآن را اثبات كند، آیاتي از خود قرآن خواهد بود، كه از 

حوادث و وعده هائي خبر مي دهد كه به زودي واقع خواهد شد، مانند آیاتي كه خبـــــر مي 

سبحان پیامبرش و مؤمنین را یاري مي كند، و زمین را در اختیار آنان دهد به زودي خداي 

قرار مي دهد، و دین آنان را بر تمامي ادیان غلبه مي دهد، و از مشركین قریش انتقام مي 

 گیرد!

 همچنانكه دیدیم اینطور شد:

نخست پیامبر خود را دستور داد تا از مكه به مدینه هجرت كند، چون دیگر  -

خوان رسیده بود، و آن جناب و مؤمنین در نهایت شدت قرار گرفته كارد به است

بودند، و نه كسي مافوق خود داشتند تا در زیر سایة قدرت او ایمن باشند، و نه 

 در خانة خود مي توانستند درنگ كنند,

بشكست، و الیزال  بدرو سپس بعد از هجرت صنادید و شاخهاي قریش را در  -

آنكه مكه به دست حضرتش فتح شد و همة شبه  امر آن جناب باال گرفت تا
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 جزیرة عرب به فرمانش در آمد,

و بعد از آن كه خود آن جناب از دنیا رفت بیشتر معمورة زمین به دست  -

مسلمانان فتح گردید و خداي سبحان آیات خود را در آفاق و نواحي زمین به 

مشركین نشان داد و هم آیات خود را در نفس مشركین نشان داد و همة آنان را 

 به هالكت رسانید! بدردر 
 

حوادث تاریخي بودند، آیت خدا بر حقانیت قرآن  البته این حوادث از این جهت كه

نبودند، بلكه از این جهت آیت بودند كه قبل از اینكه واقع شوند، قرآن كریم از وقوع آنها 

 خبر داده بود، و درست همان طور كه قرآن خبر داده بود، واقع شد!

 
 

 14ص 34المیزان ج “    ثُمَّ َكفَرتُم  بِِه...!قُل اََراَیتُم ِان كاَن ِمن ِعنِدهللاِ ”   سوره فصلت  52مستند:آیة

  حقانیت قرآن،  یك ضرورت عقلي

 بگو مرا خبر دهید:»  

ً این قرآن از ناحیة خدا باشد و شما به آن كفر ورزیده باشید در این   اگر فرضا

 « صورت گمراه تر از خود سراغ دارید؟  كه در خالفي ریشه دار قرار گرفته اید؟ 
 

این است كه قرآن شما را به سوي خدا مي خواند و به بانگ بلند اعالم مي مفاد آیه 

دارد كه از ناحیة خداست، پس حداقل احتمال این را بدهید كه در دعوي خود راست مي 

گوید، چون همینكه این احتمال عقالئي را بدهید كافي است كه به حكم عقل نظر كردن در 

ل دفــــــع ضرر احتمالي را هم واجب مي داند، و امر آن برایتان واجب مي شود زیرا عق

چه ضرري خطرناكتر از هالكتي ابــــدي كه این قرآن شما را از آن هشدار مي دهد؟  پس 

 به حكم عقل دیگر معنا ندارد كه به كلي از آن اعراض كنید!
 

 

 

 

 

 “ن َخلِفِه, تَنزیٌل ِمن َحكیٍم َحمیٍد! الیَأتیِه الباطُل ِمن بَیِن یََدیِه َو ال مِ ”  سوره فصلت    41مستند: آیة

 317ص 34المیزان ج   

 باطل در قرآن راه ندارد!

كساني كه به قرآن كفر ورزیدند، یعني مشركین عرب، كه قرآن به زبان آنها »  

نازل شده، در آتشند، براي اینكه به كتابي عزیز كفر ورزیدند، كتابي كه نه در  

 رخنه مي كند، و نه تا قیامت!عصر نزولش باطلي در آن  

 «كتابي كه از ناحیة خداي حكیم و حمید نازل شده است...!  
 

منظور از آمدن باطل به سوي قرآن به این معناست كه باطل در آن راه پیدا كند، یا 

بعضي از اجزاء آن از بین برود و باطل شود، و یا همه اش، به طوري كه بعضي از حقایق 
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ر حقه شود، و یا بعضي از احكام و شرایع آن، و توابع آن احكام از و معارف حقة آن غی

معارف اخالقي، و یا همه این نامبرده ها، لغو گردد، به طوري كه دیگر قابل عمل نشود!!   

البته چنین چیزي محال است بشود و آیات و سوره هاي قرآن و معارف اعتقادي و اخالقي و 

 باقي مي ماند!عملي آن تا قیامت به اعتبار خود 

دلیل اینكه از هیچ جهتي باطل به قرآن راه ندارد و قرآن عزیز است، این است كه 

از ناحیة حكیمي محكم كار نازل شده است، حكیمي كه سستي در عمل او راه ندارد، حكیمي 

 تنزیل من حكیم حمید ! –كه ستوده علي االطالق است 
 

 این سخنان وهن آوري كه به تو مي گویند،»  -

 همان سخناني است كه به رسوالن قبل از تو نیز مي گفتند.
 

 « پروردگار تو داراي آمرزش، و هم داراي عقابي است دردناك !
  

منظور از گویندگان همان كفاري هستند كه آن جناب را ساحر یا مجنون یا شاعر  

سروري كند و  لغوگوي خواندند و یا گفتند كه همة حرفهایش بهانه این است كه بر ما آقائي و

           گویندگاني كه این حرف ها را به انبیاِء گذشته گفتند، همان امت هاي آن انبیاء بودند.

  

 

  “اَلَحمُدِِلِّ الَّذي اَنَزَل َعلي َعبِدِه الِكتاَب َولَم یَجعَل لَهُ ِعَوجاً  ! ”  سورة كهف               2و 1مستند:آیة 

 41ص 26المیزان ج     

  بدون انحراف قرآن

خداي تعالي در این سوره كالم را با ذكر ثناي خود افتتاح فرموده و بدین نحو خود  

را ستوده كه قرآني بر بنده اش نازل كرده كه هیچ انحرافي از حق در آن نیست، و عالوه بر 

مصالح بندگانش، در زندگي دنیا و آخرت ایشان قیم است، و از عهدة این كار به خوبي بر 

آید، پس همة حمد ها كه در ترتب خیرات و بركات آن از روز نزولش تا روز قیامت  مي

 هست، همه براي خداست!
 

پس سزاوار نیست كه هیچ دانشمند اهل بحثي تردید كند در اینكه آنچه از صالح و  

سداد در جوامع بشري به چشم مي خورد، همه از بركات انبیاء گرامي است كه در میان 

كرده اند، و بذري است كه آنان با دعوت خود به سوي حق و حسن خلق و عمل بشر منتشر 

 صالح افشانده اند!
 

قرآن كریم از چهارده قرني كه از نزولش مي گذرد، تمدني به بشر داده، و ارتقائي 

به او بخشیده، و علم نافع و عمل صالحي در بشر به وجود آورده است كه مخصوص خود 

 دعوت نبوي منت هائي بر بشر دارد، كه با توجه به آنهــا آیة: آن است,و به همین جهت

« ِ معنا مي دهد و شایسته است كه گفته « الَّذي اَنَزَل َعلي َعبِدِه الِكتاَب...! اَلَحْمُد ِِلّ

 «همه حمدها براي خداست! »   شود:
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 َولَم  یَجعَْل لَهُ ِعَوجاً،  قـَیـِّماً  ...! -

یش خویش است از اینكه كتابي نازل كرده كه به خداوند متعال در مقام ستا -

صفت عدم اعوجاج متصف است و از اینكه بر تأمین مصالح مجتمع بشري قیم 

 است.

 ) به هر دو صفت در این آیه به طور مساوي بذل عنایت شده است! (

قرآن كریم در تمامي احوال و از همة جهات مستقیم و بدون اعوجاج است، نه از یك 

جهت، بلكه لفظش فصیح، معنایش بلیغ، هدایتش مصیب، در حجت ها و براهین جهت و دو 

خود قاطع، در امر و نهي خود خیرخواه، در قصص و اخبارش صادق و بدون اغراق، و 

در قضاوتهایش فاصل میان حق و باطل است!  همچنین از دستبرد شیاطین محفوظ و از 

ود دستخوش باطل شده و نه بعد از آن اختالف در مضامین دور است!  نه در عصر نزول خ

 عصر و زمان!
 

به خاطر دین قیمي است كه در بر دارد، دیني “ قیمومت” توصیف كتاب به وصف 

 كه قائم به مصالح عالم بشري است، چه مصالح دنیوي و چه اخروي آنان!
 

                                 

 233ص 39المیزان ج              “َسنُلقي َعلَیَك قَوالً ثَقیالً  !   اِنَّا”    سورة مزمل           5مستند:آیة 

  مفهوم قرآن، قولي سنگین

ثقل یا سنگیني، كیفیت خاصي براي جسم است و خاصیت آن این است كه حمل  

چنین جسمي و جا به جا كردن آن دشوار باشد.  این عبارت در امور معنوي نیز به كار مي 

درك آن دشوار است، و یا حقایقي در بر دارد كه رسیدن به آن سخت  رود، امور معنوي كه

 است، و یا فرمان هائي را متضمن است كه امتثال آن و مداومت بر انجام آن دشوار است.

قرآن كریم كه كالم الهي است به هر دو اعتبار ثقیل و سنگین است، اما از حیث فهم  

ست كه پیامبر آن را از ساحت عظمت و كبریائي معنایش ثقیل است براي اینكه كالمي الهي ا

گرفته است و معلوم است چنین كالمي را نمي فهمد مگر نفوس طاهره از هر پلیدي، نفوسي 

كه از هر سببي قطع امید كرده و تنها به خداي سبحان كه مسبب االسباب است، دل بسته 

ي، تنزیلي دارد و است، كالمي است الهي و كتابي است عزیز كه ظاهري دارد و باطن

مشهود بود “ ص”تأویلي، و تبیان همه چیز است، و سنگیني آن از حال و وضع رسول خدا

 مي گشت. -حالتي شبیه بیهوشي  -و همه مي دیدند كه در هنگام گرفتن آن دچار برحاء 
 

و اما از حیث تحقق بخشیدن به حقایق معارفش، و ساده تر بگوئیم، توحید و معارف 

خالقي اش را در خود پیاده كردن، آن قدر سنگین است كه در بیان سنگیني اش اعتقادي و ا

 كافي است كه آیات زیر را بخوانیم:

 «لَو اَنَزلنا هذاَ القُراَن َعلي َجبٍَل لََرأَیتَهُ خاِشعاً ُمتََصِدّعاً ِمن َخشیَِة هللاِ! »  -

 (22)حشر            
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َم بِِه الَموتي...!َو لَو اَنَّ قُراناً ُسیِّرت بِِه الجِ »  - عَت بِِه االَرُض اَْو  ُكلِّ  «باُل اَْو قُّطِ

 (31)رعد 
 

كوه تحمل آن را ندارد كه قرآن بر آن نازل شود، و اگر  كه در آیة اولي مي فرماید: 

 مي شد كوه خاشع و از ترس خدا پاره پاره مي شد!

مي توان به حركت  با این قرآن كوهها راو در آیه دومي از این معنا خبر داده كه 

 درآورد و زمین را پاره پاره كرد و با مردگان سخن گفت!

قرآن كریم نه تنها به آن دو اعتبار سنگین است بلكه به اعتبار پیاده كردنش در 

جامعه و دعوت مردم به این كه مراسم دین حنیف را بپا دارند و خالصه برتري دادن این 

است، و شاید سنگیني اش مصایب و نامالیماتي است دین حنیف بر سایر ادیان نیز، سنگین 

در راه خدا تحمل كرد و آزارهائي است كه براي خدا كشید كه آیات “ ص”كه رسول هللا

قرآن هم پاره اي از انواع ایذاها و استهزاها و خطاكاریهائي كه آن جناب از مشركین و كفار 

 و منافقین و بیماردالن دید، حكایت كرده است.

یكي از جهات سنگیني قرآن سنگیني معارف آن و نیز پذیرفتن شرایع و و وقتي 

سنگین “ ص”احكام آن است، قهراً بر امت هم ثقیل خواهد بود، همانطور كه بر رسول هللا

 بود.

پس معني آیه این است كه ما به زودي به تو وحي مي كنیم قولي را كه هم بر خودت 

ن بر خود تو از جهت صعوبت تحقق به حقایق آن، سنگین است و هم بر امتت، اما سنگیني آ

و از جهت مصایبي است كه در طریق ابالغ آن خواهي دید، و سلب راحت و فراعتي است 

كه از تو خواهد شد، و از جهت مجاهدت نفس و انقطاع به سوي خدا، و زحماتي است كه 

آنها هم در پاره اي الزمة گرفتن وحي است. و اما سنگیني آن بر امت از این جهت است كه 

از جهات نامبرده با تو شریكند، از آن جمله تحقق دادن به حقایق قرآن است در نفس، و نیز 

پیروي كردن اوامر و نواحي خداست، و نیز رعایت حدود آن است كه هر طایفه از طوایف 

 امت به قدر وسع و طاقتش باید این رنج ها را تحمل كند!

                                

عَر  َو ما یَنبَغي لَهُ  اِن ُهَو ااِلّ ِذكٌر َو قُرآٌن ُمبیٌن  ! ”  سورة یس     70و69مستند:آیة    “َوما َعلَّمناهُ الّشِ

 173ص 34المیزان ج    

 قرآن شعرنیست!

 « و ما به او شعر نیاموختیم ...!»  -

نیاموختیم، یعني او وقتي خداوند متعال مي فرماید كه ما به رسول گرامي خود شعر  

 هیچ سررشته اي از شعر ندارد، نه اینكه دارد و شعر نمي گوید!

 آنگاه مي فرماید: 

 «! شعر شایسته و سزاوار او نیست –َو ما یَنبَغَي لَهُ »  -

این جمله در مقام منت نهادن بر آن جناب است و مي خواهد بفرماید كه خداي 
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 منزه داشته است! سبحان رسول گرامي اسالم را از گفتن شعر
 

با این جمله مي خواهد این احتمال را بر طرف كند كه ممكن است كسي خیال كند 

 لذا مي فرماید:“ ص”عدم آموزش شعر نقصي است براي كمال رسول هللا

خیال نكنید اینكه ما به وي شعر نیاموخته ایم نقصي براي اوست بلكه نداشتن  -

ندي درجه و نزاهت ساحت اوست، سررشته از شعر براي او كمال و مایة بل

نزاهت از ننگي كه متخصصین این فن دارند و با لفظ بازي خود معاني را 

آرایش مي دهند و با تخیالت شعري معــــــاني را مشاطه گري مي كنند، آن هم 

تخیالت كاذب، كه هرچه دروغش دقیق تر باشد شعرش ملیح تر و دلپسندتر 

طبق آهنگ هاي موسیقي در مي آورند تا در  مي شود! و نیز كالم خود را بر

 گوش شنونده خوشتر آید!؟
 

 نیست!“ ص”چنین كارهائي  شایستة مقام رسول هللا
 

و چگونه مي تواند شایستة او باشد با اینكه او فرستاده اي از سوي خداست و آیت 

و  رسالت و متن دعوتش قرآن است، كه كالمي است در بیان خود معجزه، و نیز ذكر است

 قرآن مبین؟

 قرآن شعر نیست!

 قرآن چیزي نیست به جز ذكر و خواندني آشكار !

و معناي ذكر و خواندني بودن قرآن این است كه قرآن ذكري خواندني است از 

 طرف خدا كه هم ذكر بودنش روشن است و هم خواندني بودنش و هم از ناحیة خدا بودنش ! 

 اِن ُهَو ااِلّ ِذكٌر و قُرآٌن مبیٌن ! -

كه منزه از  –ما به رسول خود شعر نیاموختیم براي اینكه مردم را با قرآن  -

را انذار كند كه  انذار كند، البته از مردم آن عده اي -خیالبافي هاي شعري است

 زنده بوده باشند!
 

 این آیه، ارسال رسول و انزال قرآن به رسول را از دوچیز عبارت دانسته:

 را تعقل كند و براي شنیدنش گوش فرا دهد. حقانذار كسي كه زنده باشد، یعني  -1

 و واجب شدن آن بر كفار! قولحقانیت  -2
 

در تفسیر قمي آمده است كه . . .  در این مسئله هیچ حرفي نیست كه رسول 

 در تمامي طول عمر شریفش حتي یك بار هم شعر نگفت!“ ص”خدا

                                

 79ص 1المیزان ج                      مستند:بحث روایتي

  ظاهر و باطن قرآن

 در تفسیر عیاشي به نقل از فضیل بن سیار آمده كه گفت: 

 من از امام محمد باقر علیه السالم از این حدیث پرسیدم كه فرموده اند:»  -
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 هیچ آیه اي در قرآن نیست  مگر آنكه ظاهري دارد و باطني! -

 حرفي در قرآن نیست مگر آنكه براي او حدي و حسابي استو هیچ  -

 و براي هر حدي مطلعي است...! -
 

 منظور از ظاهر و باطن چیست؟

 فرمود:

 آن،“ تنزیل ” ظاهر قرآن  -

 آن است،“ تأویل” و باطن قرآن 

 بعضي از تأویل هاي آن گذشته و سپري شده ،

 و بعضي هنوز نیامده است،

 جریان است،مانند آفتاب و ماه در 

 هر وقت چیزي از آن تأویل ها آمد،

 «آن تأویل واقع مي شود...! 
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 فصل هشتم
 

 اعجاز قرآن
 

 

                                    

لنا علي َعبِدنا فاتُوا ِبسُوَرٍة ِمن ِمثِلِه...! ” سورة بقره     23مستند:آیة   “َو اِن ُكنتُم في َریٍب ِمّما نَزَّ

 109ص 1المیزان ج 

  تأئید خدا بر معجزه بودن قرآن

 و اگر از آنچه ما بر بندة خویش نازل كرده ایم به شك اندرید؟»  

 « سوره اي مانند آن بیاورید...! 

خداي تعالي با این آیه به همه مي فهماند كه قرآن مجید معجزه است و هیچ بشري  

كتاب از ناحیة خدا نازل شده و در آن هیچ شكي نمي تواند نظیرش را بیاورد و اینكه این 

 نیست كه معجزه اي است كه تا زمین و زمان باقي است، آن نیز به اعجاز خود باقي است!
 

 نظیر این مطلب در قرآن كریم مكرر آمده است:
 

 بگو اگر انس و جن دست به دست هم دهند،»  -

 كه مثل این قرآن بیاورند, نمي توانند!

 « ر یكدیگر باشند!هرچند كه مددكا
  

 و یا آنكه مي گویند: این قرآن افترائي است كه به خدا بسته!»  -

 بگو: اگر راست مي گوئید؟

 غیر از خدا هر كس را كه مي خواهید دعوت كنید و به كمك بطلبید،

 « و شما هم ده سوره مثل آن به خدا افتراء ببندید!

لحاظ آورندة آن در نظر داشته آیه مورد بحث مي تواند اعجاز بودن قرآن را از  

باشد.  یعني تعجیز به خود قرآن نیست، بلكه به قرآن است از حیث اینكه مردي بي سواد و 

درس نخوانده آن را آورده است، كسي كه آن را آورده تعلیم ندیده، و این معارف عالي و 

 ست:گرانبها و بیانات بدیع و بي سابقه و متقن را از احدي از مردم نگرفته ا

 بگو اگر خدا مي خواست، نه من آن را بر شما مي خواندم،»  -

 و نه از آن اطالعي داشتم،

 خود شما شاهدید كه مدتها از عمرم قبل از این قرآن در بین شما زیستم،

 درحالي كه خبري از آنم نبود،

 « باز هم تعقل نمي كنید!؟
 

ت دارند بر اینكه قرآن كریم این نكته را هم باید دانست كه این آیه و نظایر آن دالل 
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 همه اش معجزه است، حتي كوچكترین سوره اش، مانند: كوثر و یا سورة عصر!

آیات مشتمل بر این تحدي ها از نظر عموم و خصوص متفاوتند.  بعضي جا دربارة  

یك سوره تحدي كرده بعضي بر ده سوره، بعضي بر عموم قرآن، بعضي بر خصوص 

 جهات آن! بالغت آن، و بعضي بر همة

 یكي از آیاتي كه بر عموم قرآن تحدي كرده، آیه اي است كه مي فرماید: 
 

 بگو !  اگر انس و جن دست به دست هم دهند،»  -

 « كه مثل این قرآن را بیاورند،  نمي توانند...!
 

 

 !“قُل لَئِِن اجتََمعِت ااِلنُس َوالِجنُّ َعلي اَن یأَتُوا بِِمثِل هذاَ القُرآِن الیأَتُوَن بِِمثِلِه ”  سوره اسري 88مستند:آیة 

 113ص 1المیزان ج  

 قرآن از چه لحاظ معجزه است؟

بگو!  اگر انس و جن دست به دست هم بدهند كه مثل این قرآن را »  

 « باشند!بیاورند، نمي توانند! هرچند كه مددكار هم  

آیة فوق مي فهماند كه قرآن از هر جهتي كه ممكن است مورد برتري قرار گیرد 

 برتر است، نه یك جهت و دو جهت!

 ،بالغتقرآن كریم،  معجزه است در 

 براي بلیغ ترین بلغاء ؛

 ،فصیحآیتي است 

 براي فصیح ترین فصحاء؛

 ،حكمتشخارق العاده است در 

 براي حكماء؛

 است معجزآسا، علميسرشارترین گنجینة 

 براي علما؛

 است معجزآسا، قانونياجتماعي ترین 

 براي قانونگذاران؛

 است بدیع و بي سابقه، سیاستي

 براي سیاستمداران؛

 براي حكام !است معجزه،    حكومتي

... و خالصه معجزه اي است براي عالمیان!  در حقایقي كه راهي به كشف آن 

 در حكم، و علم و بیان!!! ندارند مانند امور غیبي، اختالف
 

قرآن كریم دعوي اعجاز از هر جهت براي خود مي كند، آن هم اعجاز براي تمامي  

افراد جن و انس، چه عامي و چه خواص، چه عالم و چه جاهل، چه مرد و چه زن، چه 

فاضل متبحر و چه غیر فاضل، به شرطي كه این قدر شعور داشته باشد كه حرف حساب 
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 سرش بشود!
 

در آیة فوق به روشني و صراحت تحدي شده است و ظهور در این دارد كه به 

تمامي خصوصیات قرآن و صفات كمالي كه از نظر لفظ و معنا دارد، تحدي شده است، نه 

تنها به فصاحت و بالغت لفظ آن، زیرا اگر منظور معجزه بودن لفظ آن بود، دیگر معني 

بلكه باید مي فرمود كه اگر همة عرب جمع شوند، نداشت كه همة جن و انس را دخالت دهد، 

 نمي توانند مثل آن را بیاورند!
 

عالوه بر اینكه ظاهر آیه مي رساند كه تحدي مزبور مدت معیني ندارد، به شهادت 

اینكه مي بینیم در این عصر هم كه اثري از فصحا و بلغاي آن روز عرب نمانده، قرآن بر 

 بلند تحدي مي كند!اعجاز باقي مانده، و به بانگ 

 در ادامة آیه، خداي تعالي چنین سوگند مي خورد:

سوگند مي خورم كه ما در این قرآن براي مردم مكرر مثل ها آوردیم، كه »  -

حق را برایشان روشن مي كرد و ایشان را به ایمان به ما و شكر نعمت هاي 

كر ما را ما دعوت مي نمود، و لكن بیشتر مردم جز راه كفران نپیمودند و ش

 (341ص25المیزان ج ) «  نگزاردند! 
 

 

 116ص 1المیزان ج                       مستند: آیات مندرج در متن

  علم و معرفت،  دلیل اعجاز قرآن

تنها راه آوردن معجزه براي عموم بشر كه براي همیشه و در هر زماني ثابت  

باشد. چون غیر از علم و «  معرفت» و «  علم» باشد، این است كه آن معجزه از سنخ   

معرفت هر چیز دیگري كه تصور شود كه سر و كارش با سایر قواي دراكه انسان باشد، 

ممكن نیست عمومیت داشته باشد و دیدني اش را همه و براي همیشة تاریخ ببینند و شنیدني 

 اش را همة بشر، در تمام ادوار تاریخ بشنوند. 

بود براي كساني كه در زمان خود آن را دیدند ولي مثالً:  عصاي موسي معجزه  

 نمي تواند براي انسانهاي بعد از عصر او كه آن را ندیده اند، معجزه باشد!

 علم و معرفت مي تواند براي همه و براي ابد معجزه باشد! 

 تحدي كرده و فرموده است:« علم و معرفت» قرآن كریم به 

 اگر در آسماني بودن آن شك دارید، -

 همه دست به دست هم بدهید،

 و كتابي درست كنید كه از نظر علم و معرفت مانند قرآن باشد!
 

 دربارة قرآن فرموده: 

 «َو  نــَزَّ لنا َعلَیَك  الِكتاَب تـِبـیاناً ِلُكّلِ َشيٍء...! »  -

 (89) نحل         ما كتابي را كه بیان همه چیزهاست بر تو نازل كردیم! -

 «یاِبٍس اِالّ في ِكتاٍب ُمبیٍن !  َوال َرطٍب َو ال»  -
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 (59) انعام  !هیچ تر و خشكي نیست مگر آنكه در كتابي بیانگر, ضبط است -

 

به » متن تعلیمات عالیة اسالم و كلیات قرآن كریم و جزئیات آن در آیـــه هائي مثل: 

تا در » و مثـــل: «   هر چه رسول امر كرد انجام دهید و از هر چه نهي كرد اجتناب كنید!

و آیاتي دیگر كه امور را به پیامبر اسالم «   میان مردم به آنچه خدا نشانت داده حكم كني!

حوالت داده و آن جناب بیان كرده، همه نشان مي دهند كه اسالم از معارف الهي فلسفي، 

از عبادات، معامالت، سیاسات اجتماعي و هر چیز  -اخالق فاضله، قوانین دیني و فرعي 

كه انسانها در مرحلة عمل بدان نیاز دارند.  نه تنها متعرض كلیات و مهمات مسائل دیگري 

 است بلكه جزئي ترین مسائل را نیز متعرض است!

تمامي معارفش بر اساس فطرت و اصل توحید بنا شده، به طوري كه تفاصیل و 

تجزیه به جزئیات احكامش، بعد از تحلیل، به توحید بر مي گردد، و اصل توحیدش بعد از 

 همان تفاصیل بازگشت مي كند.

قرآن كریم, بقاِء همة معارفش را تضمین كرده است و آن را صالح براي تمامي نسل 

هاي بشر دانسته و فرموده است كه این كتاب با مرور ایام و كرور لیــــالي كهنه نمي شود، 

نسخ نمي كند و  كتابي است كه تا آخرین روز روزگار ناسخي هیچ حكمي از احكام آن را

 قانون تحول و تكامل آن را كهنه نمي سازد!

َو اِنَّهُ لَِكتاٌب َعزیٌز، الیَأتیِه الباطُل ِمن بَیِن یََدیِه َو ال ِمن َخلِفِه, تَنزیٌل ِمن َحكیٍم »   -

 «َحمیٍد ! 

كَر  َو  اِ نــّـا  لَـهُ لــَحافِظُوَن  ! »  - لناَ الذِّ  «اِنـّا نَحُن نَزَّ

 

                                    

 119ص 1المیزان ج “              قُل لَو شاَء هللاُ ما تَلَوتَهُ َعلَیُكم ...!”  سوره یونس          16مستند:آیة 

  زندگي پیامبر، دلیل اعجاز قرآن

 بگو!  اگر خدا مي خواست این قرآن را بر شما تالوت نكنم نمي كردم،»  

 و نه شما مي فهمیدید! 

 شما مي دانید كه قبل از این سالها در میان شما بودم!؟  

 «آیا باز هم تعقل نمي كنید؟  

كه آورندة آن است تحدي كرده و “ ص”قرآن كریم بشر را به شخص رسول هللا

فرموده است كه آوردن شخص اّمي و درس نخوانده و مربي ندیده، كتابي را كه هم الفاظش 

 امر طبیعي نیست و به جز با معـــــجزه صورت نمي گیرد.معجزه است و هم معاني اش، 

سالها به عنوان مردي عادي در بین مردم زندگي كرد در حالي كه “ ص”رسول خدا

نه براي خود فضیلتي و فرقي با مردم قائل بود و نه سخني از علم به میان آورده بود حتي 

در مدت چهل سال كه دو ثلث  احدي از معاصرینش یك بیت شعر یا نثر هم از او نشنید، و

عمر او مي شود، آن جناب نه مقامي كسب كرد و نه یكي از عناوین اعتباري كه مالك 
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برتري و تقدم است، به دست آورد، و آنگاه در رأس چهل سالگي ناگهان طلوع كرد و كتابي 

اء و آورد كه فحول و عقالي قومش از آوردن مانند آن عاجز ماندند، و زبان بلغاء و فصح

 شعراي سخن به لكنت افتاد و الل شد!

و بعد از آنكه كتابش در اقطار زمین منتشر گشت، احدي جرئت نكرد كه در مقام 

معارضه با آن برآید، نه عاقلي این فكر خام را در سر پرورانید، نه فاضلي دانا چنین هوسي 

 كاري به خود داد!كرد، نه خردمندي در یاراي خود دید و نه زیرك هوشیاري اجازة چنین 

 
 122ص 1المیزان ج                   سوره هود و آیات مندرج در متن 49مستند: آیة 

 

 سایر دالیل اعجاز قرآن 
 

 اخبار غیبي از گذشتگان: -1

قرآن كریم در آیات بسیاري با خبرهاي غیبي خود تحدي كرده، یعني در میان بشر  

كتاب تردید دارید، كتابي نظیر آن مشتمل بر اخبار  اعالم نموده كه اگر در آسماني بودن این

 غیبي بیاورید!

 این آیات بعضي دربارة داستانهاي انبیاء گذشته و امت هاي ایشان است، مانند: 

این از خبرهاي غیبي است كه ما به تو تلك من انباء الغیب نوحیها الیك ... »  -

 (49)هود« نداشتید.  وحي مي كنیم, و تو خودت و قومت هیچكدام از آن اطالع

... این سرگذشت )یوسف( از خبرهاي غیبي ذلك من انباء الغیب نوحیه الیك»  -

است كه ما بر تو وحي مي كنیم, تو خودت در آن ماجرا نبودي, و ندیدي كه 

 «چگونه حرف هاي خود را یكي كردند تا با یوسف نیرنگ كنند.

 (102) یوسف   -

...  این از خبرهاي غیبي است كه ما به تو ذلك من انباء الغیب نوحیه الیك »  -

وحي مي كنیم, و گرنه تو آن روز نزد ایشان نبودي كه داشتند قرعه هاي 

خــــــــــــــود را مي انداختند, كه كدامشان سرپرستي مریم را بعهده گیرند, و 

 « نیز نبودي كه چگونه بر سر این كار با هم مخاصمه مي كردند.

 (44) آل عمران   -

...  این عیسي بن مریم است, ذلك عیسي بن مریم قول الحق الذي فیه یمترون  » -

 (34مریم « )  آن قول حقي كه درباره اش شك مي كنند!
 

 خبر از حوادث آینده: -2

 یك قسمت دیگر دربارة حوادث آینده است، مانند: 

سپاه روم در سرزمین پائین تر شكست خوردند, ولي هم غلبت الروم . . .  »  -

 «ایشان بعد از شكستشان به زودي و در چند سال آتي غلبه خواهند یافت! 

 (4) روم  
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آن خدائي كه قرآن را ان الذي فرض علیك القرآن لرادك الي المعاد . . . »  -

مي  نصیب تو كرد, به زودي تو را بدانجا كه از آن جا جالء وطن كردي, بر

 (85قصص « )  گرداند!

به زودي داخل مسجد الحرام مي شوید, انشاء هللا لتدخلن المسجد الحرام ... »  -

در امن و امان, در حالي كه سر ها تراشیده باشید, و تقصیر كرده باشید, و 

 (27)فتح «  هیچ خوف و ترسي نداشته باشید!

جهاد تخلف كردند, به زودي آنها كه از شركت در سیقول المخلفون . . . »  -

وقتي براي گرفتن غنیمت روانه مي شوید, التماس خواهند كرد كه اجازه دهید 

 (15فتح « )  ما هم بیائیم!

... به درستي كه ما خودمان ذكر را انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون »  -

 (9حجر« ) .نازل كرده ایم و خودمان نیز به طور مسلم آن را حفظ خواهیم كرد

 «و خدا تو را از شر مردم حفظ مي كند!وهللا یعصمك من الناس ... »  -

 (67)مائده  
 

و آیات بسیاري دیگر كه مؤمنین را وعده ها داده و همان طور كه وعده داده بود، 

 تحقق یافت!
 

 از این باب است آیات دیگري كه دربارة امور غیبي است، نظیر آیات زیر:
 

 

ممكن نیست مردم آن ...  انهم الیرجعون حتيو حرام علي قریة اهلكناها »  -

شهري كه ما نابودشان كردیم، و مقدر نمودیم كه دیگر باز نگردند، این كه باز 

گردند، مگر وقتي كه راه یأجوج و مأجوج باز شود، در حالي كه از هر پشته 

اي سرازیر شوند، و وعدة حق نزدیك شود، كه در آن هنگام دیدة آنان كه كافر 

واي بر ما كه از این آیندة  -از شدت تحیر باز مي ماند و مي گویند: شدند، 

 «! خود در غفلت بودیم، بلكه حقیقت مطلب آن است كه ما ستمگر بودیم

 (97) انبیاء   
 

خدا كساني از شما را كه ایمان آوردند و عمل ...   وعدهللا الذین آمنوا منكم و»  -

 «را جانشین در زمین كند!  صالح كردند وعده داده كه به زودي ایشان

 (55) نور 
بگو خدا قادر است بر اینكه ...  قل هو القادرعلي نبعث علیكم عذاباً من فوقكم»  -

 (65)انعام«  عذابي از باالي سرتان بر شما مسلط كند!

 

 بیان حقایق علمي: -3

آیات زیر از حقایقي خبر داده كه در روزهاي نزول قرآن در هیچ جاي دنیا اثري از  

آن حقایق علمي وجود نداشته و بعد از چهارده قرن و بعد از بحث هاي علمي طوالني، بشر 
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 موفق به كشف آنها شده است:

و ارسلنا الریاح لواقح . . . ما باد ها را فرستادیم تا گیاهان نر و ماده را »  -

 (22حجر« ) تلقیح كند! 

و انبتنا فیها من كل شيء موزون ... و رویاندیم در زمین از هر گیاهي »  -

 (19حجر« ) موزون كه هر یك وزن مخصوصي دارند. 

 (7نبأ «  ) والجبال اوتادا ... آیا ما كوه ها را استخوانبندي زمین نكردیم؟ »  -

 

 اسالم: هخبر حوادث آیند -4

یم آیندة اسالم و یا آیندة دنیا خبر داده كه همه آن حوادث بعد آیات زیر از حوادث عظ 

 از نزول قرآن واقع شده است:

یا ایها الذین آمنوا من یرتد عن دینه فسوف یأتي هللا بقوم یحبهم و یحبونه ...  »  -

اي كساني كه ایمان آورده اید, هر كس از شما از دین خود بر گردد ضرري به 

به زودي خداوند مردماني خواهد آورد كه دوستشان دین خدا نمي رسد, چون 

 (54)مائده «  دارد, و آنها نیز خدا را دوست  مي دارند!

براي هر امتي رسولي است, همینكه رسولشان آمد, در و لكل امة رسول ... »  -

 (47یونس « ) . میان آن امت به عدالت حكم مي شود

 

 عدم اختالف در معارف و نظم یكسان قرآن: -5

آن كریم به این معنا تحدي كرده كه در سراسر قرآن اختالفي در معارف آن وجود قر

 ندارد:

چرا در قرآن تدبر نمي كنند؟ كه اگر از ناحیة غیرخدا افال یتدبرون القرآن ...  »  -

 (82)نساء «  بود, اختالف هاي زیادي در آن مي یافتند.
 

تدریج نازل شده  و قرائت آن آن را آورده، به “ ص”این كتاب آسماني كه رسول خدا

به مردم به صورت پاره پاره و در مدت بیست و سه سال صورت گرفته  در حالیكه در این 

 مدت حاالت مختلف و شرایط متفاوتي پدید آمده است:

پاره اي از آن در مكه و پاره اي دیگر در مدینه، پاره اي در شب و پاره اي در  

در جنگ، طایفه اي در روزگار عسرت و شكست و روز، پاره اي در سفر و پاره اي 

برخي در لحظات پیروزي و پیشرفت، عده اي در حال امنیت و گروهي در حال ترس و 

 وحشت  ...  نازل گردیده است.

آن هم نه اینكه براي یك منظور نازل شده باشد، بلكه هم براي القاء معارف الهي و 

ن و احكام دیني، آن هم درباره تمامي حوائج هم براي تعلیم اخالق فاضله و تقنین قوانی

زندگي نازل شده است، ولي با این حال در چنین كتابي كوچكترین اختالفي در نظم متشابه و 

 كتاباً متشابهاً مثاني ! –یكسانش دیده نمي شود 
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 عدم اختالف در بیان اصول و معارف: -6

الفي در آن وجود ندارد، و از نظر معارف و اصولي كه قرآن كریم بیان كرده، اخت 

طوري نیست كه یكي از معارفش با یكي دیگر آن متناقض و متنافي باشد. آیات قرآن، برخي 

 برخي دیگر را تفسیر مي كند. جمله اي از آن بیان و مصدق جمله اي دیگر است.
  

 امیرالمؤمنین علي علیه السالم مي فرماید:
 

و پاره اي از آن شاهد پاره اي بعضي از قرآن ناطق به مفاد بعض دیگر »  -

 « دیگر است!
 

اگر قرآن از ناحیة غیر خدا بود، هم نظم الفاظش از نظر حسن و بهــاء مختلف مي 

شد، و هم جمله اش از نظر فصاحت و بالغت متفاوت مي گشت، و هم معنا و معارفش از 

 نظر صحت و فساد و اتقان و متانت، متغایر مي شد!

 

 قرآن:اعجاز در بالغت  -7

 -یكي دیگر از جهات اعجاز كه قرآن كریم بشر را با آن تحدي كرده، یعني فرموده:  

قرآن “ بالغت” مسئلة  -اگر در آسماني بودن این كتاب شكي دارید، نظیر آن را بیاورید

 است:

و یا مي گویند كه این  ام یقولون افتریه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات...»  -

ا افتراء بسته است.  بگو:  اگر چنین چیزي ممكن باشد, قرآن را وي به خد

شما هم ده سوره مثل آن را به خدا افتراء ببندید و بیاورید!  و حتي غیر خدا 

 هركسي را هم كه مي توانید به كمك بطلبید, اگر راست مي گوئید!؟ 

ب و اما اگر نتوانستید این پیشنهاد را عملي سازید, پس باید بدانید كه این كتا -

به علم خدا نازل شده است, و اینكه معبودي جز او نیست!  پس آیا باز هم 

 «تسلیم نمي شوید؟ 
 

و یا مي گویند, قرآن را به دروغ به ام یقولون افتریه, قل فاتوا بسورة مثله ... »  -

خدا نسبت داده است, بگو:  اگر راست مي گوئید یك سوره مثل آن را بیاورید!  

 توانید به كمك دعوت كنید!  و هركسي را هم كه مي

لكن اینها بهانه است!  حقیقت مطلب این است كه چیزي را كه احاطه علمي  -

 «بدان ندارند, و هنوز به تأویلش دست نیافته اند, تكذیب مي كنند! 

 

 39و  14این دو آیه مكي هستند و به ترتیب در سوره هود و سوره یونس آیه هاي 

نظم و بالغت قرآن تحدي شده است.  چون تنها بهره اي كه مي باشند. در این دو آیه به 

ً هم متخصص در آن بودند همین مسئلة  عرب آن روز از علم و فرهنگ داشتند و حقا

 سخنداني و بالغت بود.
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از طول مدت این تحدي، در عصر نزولش كه بگذریم، در مدت چهارده قرن هم كه 

نظیر آن را بیاورد، و حداقل كسي این معنا  از عمر نزول قرآن گذشته، كسي نتوانسته كتابي

 را در خور قدرت خود ندیده است!

 اگر هم كسي در این صدد بر آمده، خود را رسوا و مفتضح تاریخ ساخته است!

آنچه باعث شده، آوردن مثل قرآن را بر بشر، فرد فرد بشر و یا دسته جمعي آن، 

قرآن مشتمل بر تأویلي  –این بوده كه  محال سازد و قدرتش را بر این كار نارسا گرداند،

است كه چون بشر احاطه به آن نداشته، آن را تكذیب كرده و از آوردن نظیرش نیز عاجز 

مانده است. براي اینكه اگر كسي چیزي را درك نكند، نمي تواند مثل آن را بیاورد.  چون 

 ا بر خیزد!جز خدا كسي علمي بدان ندارد، الجرم احدي نمي تواند به معارضة خد

 سورة نساء مي فرماید: 82در آیة 
 

 «!اگر قرآن از طرف غیر خدا بود اختالف زیادي در آن پیدا مي كردید»  -
 

یعني تنها چیزي كه بشر را عاجز از آوردن مثل قرآن كرده این است كه خود قرآن 

 یعني الفاظ و معاني آن، این خصوصیت را دارد كه اختالفي در آن نیست.

لم به كالمي بر بخوریم كه كالمي جدي و جداسازندة حق و باطل باشد، اگر در عا

 در عین حال اختالفي در آن نباشد، باید یقین كنیم كه این كالم آدمي نیست!
 

 والسماء ذات الرجع, واالرض ذات الصدع, انه لقول فصل, و ما هو بالهزل! » -

 آن حركت كرده, سوگند به آسمان, كه دائم در برگشت به نقطه اي است كه از -

 سوگند به زمین, كه در هر بهاران براي برون كردن گیاهان شكافته مي شود, -

 كه این قرآن, جداسازنده میان حق و باطل است! -

 «كه این قرآن سخن باطل و هزل نیست ... !  -
 

 « بلكه,  این قرآني است با مجد و عظمت, در لوحي محفوظ ...!... »  -
 

 «و آن در ام الكتاب بود, كه در نزد ما بلند مرتبه و فرزانه است! .. » . -
 

 این كتاب خواندني هائي است بزرگوار و محترم,...  » -

 و این خواندني و دیدني در كتابي نادیدني قرار دارد,

 « كه جز پاكان احدي با آن ارتباط ندارد!

 

دارند كه قرآن كریم در معاني  آیات فوق و آیاتي دیگر نظیر آنها، همه حكایت از این 

و معارفش، همه متكي بر حقایق ثابت و الیتغیر است، نه خودش در معرض دگرگونگي 

 است، و نه حقایق آن!
 

این از عجایب قرآن كریم است، كه یك آیه از آیات آن ممكن نیست بدون داللت و  

 بي نتیجه باشد.  

ا آن، ضمیمه مي شود، ممكن نیست و وقتي یكي از آیات آن با یكي دیگر، مناسب ب 

كه از ضمیمه شدن آن دو نكتة بكري از حقایق دست نیاید و همچنین وقتي آن دو آیه را با 
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 سومي ضمیمه كنیم مشاهده مي كنیم كه سومي شاهد صدق آن نكتــــه مي شود!

 و این خصوصیت تنها در قرآن كریم است !! -
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 فصل نهم
 

 اخبارغیبي درقرآن    
 

 

 

 

                               

 “ُغِلبَِت الّرُوُم في اَدنَي االَرَض َو ُهم ِمن بَعِد َغلَبِِهم َسیَغِلبُوَن...! ”    سوره روم         2مستند:آیة 

 249ص 31المیزان ج      

  رومپیش بیني تاریخي شكست و پیروزي 

خداوند متعال سورة روم را با وعده اي از جانب خود آغاز مي كند و آن این است  

كه به زودي امپراطوري روم كه در ایام نزول این سوره از امپراطوري ایران شكست 

خورده بود بعد از چند سال بر آن امپراطوري غلبه خواهد كرد.  و بعد از ذكر این وعده 

گاه اكبر كه قیامت و یوم الوعدش گویند، روزي كه تمامي افراد و منتقل مي شود به وعده 

اقوام در آن روز به سوي خدا باز مي گردند، و آنگاه به استدالل بر مسئلة معاد پرداخته، و 

سپس وجهة كالم را به سوي آیات ربوبیت برگردانده و صفات خاص خداي متعال را بر مي 

با وعدة نصرت به رسول گرامي اسالم، ختــم مي  شمارد و در آخرسوره، بیانات  خود را

 كند،  و در فرارسیدن این وعده تأكید بلیغ مي فرماید!
 

این است كه كالم الهي مسئلة وعدة غلبة روم در  دلیل ذكر این تاریخ در قرآن كریم

چند سال بعد را ذكر كرد، كه مؤمنین وقتي دیدند وعدة غلبة روم عملي شد، یقین كنند كه 

ة دیگر خداي سبحان نیز عملي خواهد شد و نیز یقین كنند كه وعدة آمدن قیامت هم مانند وعد

 سایر وعده هایش عملي مي گردد!

رومیان اقوامي هستند كه در ساحل مدیترانه در غرب آسیا زندگي مي كنند و در آن  

نة آن تا ایام این اقوام امپراطوري بزرگ و وسیعي را تشكیل داده بودند به طوري كه دام

 حدود شامات توسعه یافته بود.

در ایام نزول این سوره جنگي بین این امپراطوري و امپراطوري ایران در  

 سرزمین شام و حجاز در گرفته بود و روم از ایران شكست خورده بود.

روزي كه روم غلبه مي كند مؤمنان به نصرت منظور از اینكه در آیه مي فرماید:  

خوشحال مي شوند این است كه با خود مي گویند خداي  –گر اوست كه وعدة دی –الهي 

سبحان دو وعده داده بود،  یكي پیشگوئي غلبة روم بود و دوم یاري شدن مؤمنان،  اولي 

 صورت واقعیت به خود گرفت پس معلوم مي شود آن دیگري هم عملي خواهد شد!
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 سیاسي مسلمین  -پیش بیني تحوالت اجتماعي

مسلمانان منافق كه مرض نفاق در دلهایشان جا گرفته و یهود و نصاري را به  

رنگ اسالمي خود را باخته بودند، با یك خبر غیبي مورد  دوستي گرفته و جذب آنها گشته و

عتاب قرار گرفتند؛ در برابر آنچه كه به دین اسالم در اثر تلون این سست ایمانان، پناه بردن 

آنان به دشمنان اسالم، طلب عزت از دشمنان خـــدا و سستي در جـــــهاد، مي رسد؛ به 

ا دوست دارد و آنان هم خداي سبحان را دوست زودي خداوند مردمي را مي آورد كه آنان ر

دارند، در برابر مؤمنین كوچكند و به كفار عزت مي فروشند، و در راه خدا جهاد مي كنند و 

 از سرزنش مالمتگران هراسي ندارند:
 

 اي اهل ایمان!  هركه از شما از دین خود باز گردد!»  -

 به زودي خداوند گروهي را بیاورد،

 كه دوستشان دارد،

 و آنان هم خدا را دوست دارند،

 با مؤمنین متواضع باشند و با كفار سركش،

 در راه خدا پیكار كنند،

 و از مالمت هیچ مالمتگري نهراسند!

 این فضل الهي است،

 كه خداوند به هركه بخواهد مي دهد!

 «و خداوند گشایش دهنده و داناست! 
 

داده و در تأكید و تشدید گفتار آن خطاب هاي قرآني، كه قرآن خیلي بدانها اهمیت  

دربارة آنها مبالغه مي كند، طرز گفتار خود داللت دارد كه عوامل و اسباب موجود دست به 

دست هم داده و مي خواهند مردم را به پرتگاه هاي سقوط و هالكت كشانده و به غضب 

 الهي مبتال سازند.
 

نهي از » و «  ان پیامبر،دوستي خاند» و «  ربا» مثالً، خداوند تعالي دربارة  

 چنین خطاب هاي مهمي را بیان فرموده است.«  دوستي یهود و نصاري و كفار،
  

مسلم است كه وقتي یك سخنگوي دانا در مورد چیز كوچكي فرمان مي دهد و 

دربارة آن بي اندازه تأكید مي كند و اصرار مي نماید، نشان مي دهد كه عاقبت  این كار چیز 

الً یك عالم الهي را كه در راه زهد و عبادت پافشاري و استقامت دارد از دیگري است مث

ارتكاب رسواترین فجایع در حضور مردم برحذر دارد، مي رساند كه مورد بي چیز نبوده 
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بلكه عواملي مقدمات كار را ترتیب خواهد داد؛ و جریاني مهم و مهلكه اي بزرگ در كار 

 است.

ه این روش بوده، حوادثي به دنبال داشته، كه آنچه خطاب هائي از قرآن مجید كه ب

را كه مورد اشاره، بلكه داللت آن خطاب ها بوده، تصدیق نموده است، گرچه شنوندگان 

 هنگام نزول آن خطاب ها هیچگونه آگاهي و توجهي به آن اشارات و داللت ها نداشتند.

درآن مبالغه  دستور داده و“ ص”قرآن شریف به محبت و دوستي خاندان پیامبر

 نموده و آن را مزد رسالت و راه به خداوندش دانسته است.

بعد ها ملت اسالم چنان ستم هائي به خاندان پیامبر نمودند كه اگر مأمور به ستم 

 بودند، بیشتر از آن نمي كردند!؟

قرآن مؤمنین را از اختالف نهي و بي اندازه تشدید نمود... ولي چنان شد كه امت به 

دسته بودند،  71فرق شدند كه در این باره از یهود و نصاري هم جلو افتادند.  یهود قدري مت

طایفه شدند!!  و البته اینها در مذاهب دیني و معارف  73گروه، ولي مسلمانان  72نصاري 

علمي مذهبشان بود و گرنه در روش هاي اجتماعي و تأسیس حكومت ها كه اختالفشان 

 اندازه نداشته و ندارد!؟
 

در قرآن از حكم، به غیر آنچه خدا فرستاده نهي شده و از اختالفات طبقاتي نهي شده  

... از سركشي و پیروي هواي نفس و . . . نهي شده و در این باره تشدید هم شده است ولي 

 شد آنچه شد!
 

جریان نهي از دوستي كفار و اهل كتاب هم نظیر سایر نهي هاي اكیدي است كه در  

ارد شده و بلكه مي توان گفت كه هیچ نهیي در هیچ یك از موارد مسائل فرعي قرآن كریم و

 شرعي به اندازة نهي از دوستي با كفار و اهل كتاب تشدید و تأكید نشده است.

در این باره كار به جائي رسید كه خدا دوستان اهل كتاب و كفار را از ایشان دانسته  

 ته است.است و بي نهایت مسلمانان را بر حذر داش

 –از آیات فوق به دست مي آید كه به طور حتم و قطع آنچه در این آیات نهي نموده 

 واقع خواهد شد. –دوستي با كفار 

خداوند تعالي در سورة مائده مسلمانان را از ترس هائي كه از دشمنان داشتند، ایمني 

ش را از آنان سلب بخشید ولي به جاي آن از خودش ترسانید كه مبادا نورش را بگیرد و دین

 نماید!

در آیاتي دیگر خداوند تذكر مي دهد كه تغییر نعمت بدون استحقاق خود مردم نبوده 

 و پیرو تغییرات خود مردم است.

وقتي اساس این سیره منهدم شد و امر به معروف و نهي از منكر و سایر مظاهر آن 

ط كرد، سیرة كفار به كه حافظ معناي آن سیره است، مختل شد و شعائر عمومي اش سقو

و این  جایش مي نشیند و دائمــــاً اركانش را مستحكم نموده و اساسش را ثابــــت مي سازد

 همان حالي است كه اجتماع امروز مسلمانان دارد!!

شما اگر در سیرة اسالمي همه جانبه اي كه كتاب و حدیث تنظیم نموده و میان 
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پس به این سیرة فاسدي كه امروز بار مسلمانان مسلمانان مقرر مي دارد دقت نمائید و س

به زودي خدا مردمي را »  -شده، توجه كنید و آنگاه توجه خود را به این آیه معطوف دارید 

خواهید دید، تمام رذایلي  - «مي آورد كه دوستشان دارد و ایشان هم او را دوست دارند...!

ما حكومت مي كند، همان چیزهائي  كه اجتماع ما مسلمانان را احاطه كرده و امروزه در

است كه از كفار اقتباس كرده ایم و آنگاه در ما نمو كرده و تولید مثل نموده است، كامالً نكتة 

 مقابل چیزهائي است كه خداوند سبحان در این آیه در توصیف این مردم، بیان فرموده است!

 شود:به این معني كه تمام رذایل عملي ما در این جمله خالصه مي 

اجتماع امروز ما خدا را دوست ندارد و خدا هم این اجتماع را دوست ندارد،  -

اینان ذلیل كفارند و سركش بر مؤمنان!  در راه خدا جهاد نمي كنند و از هر 

 سرزنشي جا مي خورند و مي هراسند! 

 
 اخبار غیبي قرآن از تحوالت اجتماعي

پیشاني جمعیت فعلي مسلمین دیده آنچه در باال گفتیم همان چیزي است كه قرآن در 

است و به مفهوم دیگر، این همان خبر غیبي است كه داناي بدان خبر داده است، كه به 

زودي اجتماع اسالمي از دین خود مرتد مي شود ) نه ارتداد اصطالحي،( بلكه ارتداد 

 تنزیلي، كه این آیات قرآني بیان مي كند و آنان را به منزلة كفار مي داند:

هركه از شما ایشان را دوست بدارد از آنان است و خدا مردم ستمگر را »  -

 « هدایت نمي كند!

آنگاه كه خداوند اجتماع اسالمي را چنین گرفتار وعده داده است، مردمي را 

خواهد آورد كه آنان را خدا دوست مي دارد و آنها هم خدا را دوست مي دارند.  در مقابل 

برابر كفار سركشند!  در راه خدا جهاد  مي كنند و از  مؤمنین خاضع و ذلیلند و در

 سرزنش مالمتگر نمي هراسند! 

اوصافي كه براي آن مردم شمرده شده، یك دسته صفات و خصوصیاتي است كه 

اجتماع اسالمي امروز فاقد آن مي باشد، و با دقت در آنها مي توان تفصیالً رذایلي را كه 

 مسلمانها بدانها مي دهد، به دست آورد.آیه خبر از گرفتاري اجتماع 

 

) قابل ذكر است كه تاریخ نگارش این تفسیر درست روزهاي قبل از انقالب 

كه حكومت و قشر فاسدي كه دوست كفار و  -جمهوري اسالمي ایران بوده است

بیگانگان بود، رشد كرده، وابسته به آنها و حافظ منافع آنان شده بود و با 

خداوند سبحان،  فرزندان انقالب اسالمی ایران   -كت مي كردراهنمائي آنها حر

و پیروان امام خمیني"رضوان هللا علیه" را آورد، كه در راه خدا جهاد كردند و 

 خدا را دوست داشتند و از مالمت هیچ مالمتگري نهراسیدند!

و در حال حاضر نیز ملتهاي دربند دیگر از آنها پیروي مي كنند تا به خواست  
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 امین( -وراثت زمین به تدریج  به صالحان و دوستان خدا برسد!   خدا

                                   

 293ص 10المیزان ج                  مستند: روایات مندرج در متن     
 

 “ص”طبقه بندي بیانات غیبي پیامبر خاتم

«  عالیم قیامت» یا «  اخبار آخرالزمان» پاره اي از روایات غیبي كه تحت عنوان  

و از ائمة معصومین نقل شده، این گرفتاري ها و تحوالت “ ص”از پیامبر گرامي خدا

 اجتماعي و اخالقي و حكومتي را مي شمارند.

این ها روایاتي است از كتابهاي قدما، كه بیش از هزار سال پیش از این تاریخ  

اتفاق است.  عالوه براینكه این روایات  نوشته شده، و نسبتشان به مؤلفین آنها مسلم و مورد

از یك سلسله حوادث و وقایعي در تاریخ آیندة بشر و مسلمین سخن مي گویند كه در آن زمان 

تحقق پیدا نكرده بودند و حتي آن وقت انتظارش هم نبود لذا ما چاره اي جز اعتراف به 

 صحت آنها و صادر شدن آنها از مركز وحي نداریم!

است كه در “ ص”ر، خالصه اي از بیانات غیبي پیامبر گرامي خداطبقه بندي زی

فرموده، در حالي كه درب كعبه را گرفته و با صورت خود به سوي همراهان  حجة الوداع

 آگاه ساخته است.« عالیم آخرالزمان و قیامت،» توجه نموده و آنها را به 

ه آن حضرت ایستاده مخاطب این بیانات سلمان فارسي بوده كه نزدیك تر از همه ب

 بوده و درخواست مي كرده كه آن حضرت مطالب را قطع نكند و ادامه دهد:
 

 

 در زمانهاي پیش بیني شده : وضع حكومت ها  -1

. . . در آن وقت فرماندهاني ستمگر، وزیران فاسق، عارفاني ظالم، امین هاي  -

 خائن بر ایشان حكومت مي كنند.

كنیزان طرف مشورت قرار مي گیرند، بچه ها روي . . . آنگاه زنان فرمانده، و  -

 منبر ها مي روند؛ دروغ زیبا، زكات ضرر، و ثروت مسلمین تاراج مي گردد.

. . . آن وقت مردمي بر ایشان مسلط مي شوند كه اگر حرف بزنند آنـــان را مي  -

كشند، اگر سكوت كنند و دم نزنند آنان را براي خود مباح مي كنند، و اموالشان 

ا مي برند، و احترامشان  را پایمال مي كنند، و دلهایشان را پر از ترس مي ر

 سازند، و همه شان را ترسناك و خائف و مرعوب مي بیني ! 
 

. . . آنگاه چیزي از مشرق و از مغرب آورده مي شود به امتـــم سرپرستي مي  -

 كنند.  واي بر ضعیفان امتم از آنان!  واي بر آنان از خدا !

چك رحم نمي كنند.  به بزرگ احترام نمي گذارند. از گنــــاهكاري نمي به كو

گذرند. خبرهایشان فحش و دروغ است، جسم شان جسم بشر و دلهایشان دلهاي 

 شیاطین است!
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 :در زمانهاي پیش بیني شده   وضع جامعه و اخالق اجتماعي و خانواده -2
 

هواها، بزرگداشت مال، و  . . . از عالیم آن زمان، پیروي شهوت ها، میل به -

 فروش دین به دنیاست!

. . . آن وقت بد خوب، و خوب بد شده، و خائن مورد امانت قرار گیرد، و امین  -

 خیانت ورزد، و دروغگو تصدیق و راستگو تكذیب مي شود!

 . . . مرد به پدر و مادر خود جفا، و به دوستش نیكي مي كند. -

 ركت مي كند.. . . آنوقت زن با شوهرش در تجارت ش -

 . . . شرافتمندان به غضب مي آیند و مرد فقیر اهانت مي شود. -

. . . آنگاه بازارها نزدیك مي شود.  آنوقت این مي گوید: چیزي نفروختم، و آن  -

 مي گوید: سودي نبردم و مي بیني  كه همه مذمت خدا را مي كنند!؟

نند، همان طور كه بر . . . آن وقت مردان به مردان و زنان به زنان اكتفاء مي ك -

دختر در خانة اهلش غیرت به خرج مي دهند، بر پسران نیز غیرت به خرج 

 مي دهند.

. . . مردان خود را به زنان و زنان به مردان شبیه مي سازند.  زن ها به زین  -

 بر این دسته از امتم لعنت خدا باد! –ها سوار مي شوند 

نند، و ابریشم و دیباج مي پوشند، و . . . آنگاه مردان امتم با طال زینت مي ك -

 پوست پلنگ را روي سپرها مي كشند.

پیدا مي شود.  با غیبت و رشوه معامله مي كنند. دین “ ربا ” . . . در آن هنگام  -

 زیر پا و دنیا بلند مي شود.

به پا نمي شود، و به  حدّي. . . در آن هنگام طالق زیاد مي شود، و براي خدا  -

 خدا ضرري نمي زند.

. . . آنگاه زنان آوازه خوان و مالهي زیاد مي شود، و بدان امتم بر ایشان مسلط  -

 شوند.

. . . در آن وقت است كه پردة حرام ها دریده شود. گناه ها كسب شود. بدان بر  -

لباس ها نیكان مسلط شوند. دروغ زیاد و لجاجت پیدا و فقر رایج شود. مردم در 

 با هم مباهات كنند.

. . . آن وقت ثروتمند تنها از فقر مي ترسد، به طوري كه سائل از جمعه تا  -

 جمعه دیگر سؤال مي كند و كسي را نمي یابد كه چیزي در دستش بگذارد.

 
 

 :در زمانهاي پیش بیني شده   وضع دین و دینداران -3

روي شهوتها و میل به هواها، . . . از عالیم قیامت ضایع كردن نماز است، و پی -

 بزرگداشت مال و فروش دین به دنیا.

. . . در آن زمان, دل و اندرون مؤمن از آن منكراتي كه مي بیند و نمي تواند  -
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 تغییر دهد همچون نمك در آب گداخته، آب مي شود!

. . . آنگاه مسجدها همانند كلیساهاي یهود و نصاري زینت مي شود. قرآن ها  -

د. مناره ها بلند مي شود. صف ها با دلهائي كینه توز و زبانهائي زیور مي شو

 گوناگون زیاد مي شود.

. . . آنگاه ثروتمندان امتم براي تفریح به مكه مي روند و متوسطین ایشان براي  -

 تجارت و فقیرها براي نشان دادن به مردم!

گیرند، و آن . . .آنگاه مردمي پیدا مي شوند كه قرآن را براي غیر خدا یاد مي  -

را مزمار مي كنند.  مردمي پیدا مي شوند كه براي غیر خدا علم فقه دین مي 

آموزند.  اوالد زنا بسیار مي شود. با قرآن تغني و آوازه خواني مي كنند و به 

 دنیا افتخار و مباهات مي نمایند.

نند . . . طبل و شیپور ها را بپسندند، امر به معروف و نهي از منكر را انكار ك -

تا آنجا كه مؤمن در آن وقت ذلیل ترین مردم شود!  میان عابدان و قاریانشان 

 بدگوئي پیدا مي شود.  این ها در ملكوت آسمانها پلید و نجس خوانده مي شوند،

كسي است كه در امور “ رویبضه” سخن مي گوید. ) “ رویبضه ” . . . آنگاه  -

 مردم حرفي نمي زند. (
 

 

 و ظهور عالیم آخرالزمان: وقوع حوادث طبیعي -4

 . . . از عالیم طبیعي قیامت و آخرالزمان، ظاهر شدن ستارة دنباله دار است. -

 . . . باران در تابستان مي شود، و بي وقت بر آنها ببارد. -

. . . سپس جز اندكي درنگ نكنند كه زمین صدائي كند، و هر دسته اي گمان  -

نچه خدا خواهد، درنــــــگ مي كنند، و كنند در ناحیة آنها صدا كرده، و آنگاه آ

در آن مدت زمین را مي شكافند. و زمین پاره هاي جـــگرخود ) طال و نقره( 

 را بیرون مي افكند ) مانند ستونها(  آن روز طال و نقره سودي ندارد!
 

در این زمینه روایت مفصلي نیز از امام جعفر صادق علیه السالم نقل گردیده كه ) 

جلد دهم تفسیر المیزان رجوع مي  297ي جزئیات آن، خواننده محقق را به ص براي بررس

 طبقه بندي مطالب باال تحریر مولف این مجلد است.(دهیم. ضمنا 
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 فصل دهم
 

 

 

 و تاریخ آن تفسیر قرآن
 

 

 

     
                                

 6ص 1المیزان ج                       مستند: مقدمه المیزان 
 

 

 تاریخ تفسیر قرآن و تحوالت آن 

این مطالب از مقدمة جلد اول تفسیرگرانقدر المیزان به قلم مؤلف بزرگوار آن،  

عالمه طباطبائي، نقل مي شود كه مرحوم عالمه در این مقدمه برخورد تاریخي علماي 

ضمن، نحوة كار خود را در تفسیر تفسیر را در زمانهاي مختلف به نقد كشیده و در 

المیزان شرح داده است.  مطالعه و تدبر در این مقدمه براي تمامي كساني كه باب آشنائي 

با قرآن مجید را براي درك معاني و معارف آن باز كرده اند و همچنین براي رفع كلیه 

 شبهات تاریخي در این زمینه، ضروري است.
 

 

 معناي تفسیر: -1

است، از  بیان معاني آیات قرآني و كشف مقصد و مدالیل آن، كه به معناي تفسیر 

قدیمي ترین اشتغاالت علمي است، كه دانشمندان اسالمي را به خود جلب و مشغول كرده 

 است.

 

 تفسیر: آغاز تاریخ -2

كه نامش تفسیر است، از عصر نزول قرآن مجید آغاز شده  ،تاریخ این نوع بحث

... همان رسولي كه كتاب قرآن  -سوره بقره كه مي فرماید 151است، كه با استفاده از آیه 

 مي توان بدان پي برد. - بدو نازل شده، آن كتاب را به شما تعلیم مي دهد

یكم و یعلمكم الكتاب و كما ارسلنا فیكم رسوالً منكم، یتلوا علیكم آیاتنا و یزك»  -

الحكمة ...  همچنان كه در شما رسولي از خود شما فرستادیم، تا بر شما 

 «بخواند آیات ما را  و تزكیه تان كند و كتاب و حكمت تان بیاموزد! 
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 طبقة اول مفسرین: -3

طبقة اول از مفسرین اسالمي، جمعي از صحابه بودند. ) البته مراد ما از صحابه  

براي اینكه دربارة آن حضرت  –غیر از علي علیه السالم و ائمة اهل بیت علیهم السالمند 

 سخني جداگانه خواهیم داشت. ( 

 این صحابه عبارت بودند از:  ابن عباس، عبدهللا بن عمر، ابي و غیر ایشان، كه 

 دامن همت به كمر زده و دنبال این كار را گرفتند.

آن روز بحث از قرآن از چارچوب جهات ادبي آیات، و شأن نزول آنها و مختصري  

استدالل به آیات براي توضیح آیاتي دیگر و اندكي تفسیر به روایات وارده از رسول 

 رد.در باب قصص و معارف مبدأ و معاد و امثال آن، تجاوز نمي ك“ ص”خدا

 

 طبقة دوم مفسرین: -4

در مفسرین طبقة دوم ) تابعین( چون: مجاهد، قتاده، ابن ابي لیلي، شعبي، سدي و  

 دیگران  نیز كه در قرن اول هجرت بودند، جریان به همین منوال بود.

ایشان هم چیزي به آنچه مفسرین طبقة اول و صحابه، در تفسیر سلوك كرده بودند،  

ي كه به آن اضافه كردند، این بود كه بیشتر از گذشتگان در تفسیر خود نیفزودند.  تنها چیز

 روایت آوردند.

 

 روایات،  و اسرائیلیات: -5

متأسفانه، در بین روایاتي كه مفسرین طبقة دوم وارد تفسیر كردند، احادیثي بود كه  

ین قصص یهودیان دسیسه و جعل كرده و داخل احادیث صحیح نموده بودند.  اغلب آنها در ب

و معارف مربوط به آغاز خلقت، چگونگي ابتداء خلقت آسمانها، تكوین زمین، دریاها، 

بهشت شداد، خطاهاي انبیاء، تحریف قرآن و چیزهائي دیگر از این قبیل بوده است كه هم 

 اكنون در پاره اي روایات تفسیري و غیر تفسیري از آن قبیل روایات دیده مي شود!!
 
 

 :بحث هاي كالمي -6

در عصر خلفاء، فتوحات اسالمي شروع مي شود و “ ص”بعد از رسول خدا 

مسلمانان در بالد فتح شده با فرقه هائي مختلف, امتهاي گوناگون و علماي ادیان و مذاهب 

دیگر آشنا مي شوند و این خلطه و آمیزش سبب مي شود بحث هاي كالمي در بین مسلمانان 

 شایع شود.
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 و مباحث عقلي: فلسفة یونان -7

از سوي دیگر در اواخر سلطنت امویان و اوائل عباسیان یعني در اواخر قرن اول  

هجري، فلسفة یونان به زبان عربي ترجمه شده و در بین علماي اسالم انتشار یافت و همه 

 جا مباحث عقلي ورد زبانها و نقل مجالس علما شد.
 
 

 مكاتب صوفیه: -8

نتشار بحث هاي فلسفي، مطالب عرفاني و تصوفي نیز در از جانب دیگر مقارن با ا 

اسالم راه یافته و جمعي از مردم را به سوي خود متمایل كردند، تا به جاي برهان و استدالل 

 فقهي، حقایق و معارف دیني را از طریق مجاهده و ریاضت هاي نفساني دریابند.
 

 

 جمود فكري: -9

همان تعبد صرف، كه در صدر اسالم از طرف دیگر، جمعي از مردم سطحي به  

داشتند، باقي ماندند، و بدون اینكه كاري به عقل و فكر “ ص”نسبت به دستورات رسول خدا

خود داشته باشند در فهم آیات قرآن به احادیث اكتفاء نمودند و در فهم معناي حدیث هم 

م احیاناً بحثي از قرآن هیچگونه مداخله اي نكردند، بلكه به ظاهر آنها تعبد نمودند.  و اگر ه

 مي كردند، تنها از جهات ادبي آن بود و بس!

 

 اختالف مذاهب: -10

عوامل فوق الذكر باعث شد كه روش اهل علم در تفسیر قرآن كریم مختلف شود.  

عالوه بر این عوامل، عامل مهم دیگري كه در این اختالف اثر به سزائي داشت، اختالف 

میان مسلمین تفرقه افكنده بودند، كه میان مذاهب اسالمي هیچ مذاهب بود، كه آن چنان در 

و گرنه « ال اله اال هللا  و محمداً رسول هللا! » جامعي، كلمة واحدي نمانده بود، جز دو كلمة 

 در تمامي مسائل اسالمي اختالف پدید آمده بود.

 

 اختالف تفاسیر: -11

او، در معناي آسمانها و آنچه در در معناي اسماء خداي سبحان، در صفات و افعال  

آن است، در زمین و آنچه بر آن است، قضا و قدر، جبر و تفویض، عقاب و ثواب، و نیز 

در مرگ و برزخ، در مسئلة بعث و بهشت و دوزخ؛  و كوتاه سخن آنكه، در تمامي مسائلي 

، اختالف كه با حقایق و معارف دیني ارتباط داشت، حتي اگر كوچكترین ارتباطي هم داشت

مذهبي در آن نیز راه یافته بود؛ و در نتیجه، در طریقة بحث از معاني آیات قرآني متفرق 

 شدند و هر جمعیتي براي خود طریقه اي بر طبق طریقة مذهبي خود درست كردند!
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 بررسي خطاهاي مفسرین مذاهب مختلفنقد و 
  

 نقد خطاي محدثین: -1

یعني حدیث شناس بودند، در فهم معناي آیات “ محدث” آن عده كه به اصطالح  

 قرآن مجید اكتفا كردند به آنچه از صحابه و تابعین روایت شده بود.

حاال صحابه در تفسیر آیه چه گفته اند؟  و تابعین چه معنائي براي فالن آیه كرده  

اند؟ هرچه مي خواهد باشد، همین كه نامش روایت است كافي است، اما مضمون روایت 

 چیست؟ و فالن صحابه در آن روایت چه گفته ؟  مطرح نیست!

هر جا هم كه در تفسیر آیه روایتي نرسیده بود، توقف مي كردند و مي گفتند: دربارة 

این آیه چیزي نمي توان گفت!  براي اینكه نه الفاظش آن ظهوري را دارد كه احتیاج به بحث 

رسیده كه آن را معنا كرده باشد پس باید  و اعمال فكر نداشته باشد و نه روایتي در ذیلش

توقف كرد و گفت:  همه از نزد پروردگار است هرچند كه ما معنایش را نفهمیم؟!! و تمسك 

 سورة آل عمران: 7مي كردند به آیة 

راسخان در علم گویند:  – والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا» 

ناحیة پروردگار ماست نه تنها آنهائي را كه ما  ما بدان ایمان داریم، همه اش از

 «؟!!  مي فهمیم

این عده در این روشي كه پیش گرفته اند خطا رفته اند، براي اینكه با این روش كه 

پیش گرفته اند عمالً عقل و اندیشه را از كار انداخته اند و در حقیقت گفته اند كه ما حق 

خود را به كار بندیم، تنها باید ببینیم روایت از ابن نداریم در فهم آیات قرآني عقل و شعور 

عباس و یا فالن صحابة دیگر چه معنائي نقل كرده است.  و حال آنكه اوالً قرآن كریم نه تنها 

عقل را از اعتبار نینداخته، بلكه معقول هم نیست كه آن را از اعتبار بیندازد، براي اینكه 

حتي وجود خدا، ( به وسیلة عقل براي ما ثابت شده  اعتبار قرآن و كالم خدا بودن آن ) و

 است!

در ثاني، قرآن كریم حجیتي براي كالم صحابه و تابعین و امثال ایشان ثابت نكرده و  

باشد هرچه به شما “ ص”هیچ جا نفرموده است كه یا ایهاالناس هركس صحابي رسول خدا

 گفت بپذیرید كه سخن صحابي او حجت است ؟!!

است حجت كند با اینكه میان كلمات اصحاب اختالف هاي فاحش چطور ممكن  

هست، مگر آنكه بگوئي: قرآن بشر را به سفسطه، یعني قبول تناقض گوئي ها دعوت كرده، 

و حال آنكه چنین دعوتي را نكرده است، بلكه در مقابل, دعوت كرده تا در آیاتش تدبر كنند، 

ندند، و به وسیلة تدبر، اختالفي كه ممكن است و عقل و فهم خود را در فهمیدن آن به كار ب

 در آیاتش به نظر رسد، برطرف نمایند، و ثابت كنند كه در آیاتش اختالفي نیست! 

به عالوه، خداي تعالي قرآن كریم خود را هدایت و نور و تبیان كل شيء معرفي 

یعني  كرده، آن وقت چگونه ممكن است چیزي كه خودش نور است، به وسیلة غیر خودش،
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 قتاده و امثال او،  روشن شود!؟

و چطور تصور دارد چیزي كه هدایت است، خودش محتاج ابن عباس ها باشد تا او 

 را هدایت كنند!؟

و چگونه چیزي كه خودش بیان هر چیز است محتاج سدي ها باشد تا آن را بیان 

 كنند!؟
 

 

 نقد خطاي متكلمین: -2

داشتند، همین اختالف مسلك وادارشان كرد كه متكلمین كه اقوال مختلفي در مذهب  

در تفسیر و فهم معاني آیت قرآني اسیر آراء مذهبي خود باشند و آیات را طوري معنا كنند 

كه با آن آراء موافق باشد و اگر آیه اي مخالف یكي از آن آراء بود تأویل كنند، آنهم تأویلي 

 كه مخالف سایر آراء مذهبي شان نباشد.

“ تفسیر”گذاشتن مناسب است تا آن را “  تطبیق” سم بحث تفسیري را نام این ق 

بخوانیم، چون وقتي ذهن آدمي مشوب و پایبند نظریه هاي خاصي باشد، در حقیقت عینك 

رنگي در چشم دارد، كه قرآن را نیز به همان رنگ مي بیند و مي خواهد نظریة خود را بر 

 د. پس باید آن را تطبیق نامید نه تفسیر!قرآن تحمیل كند و قرآن را با آن تطبیق ده

آري! فرق است بین اینكه یك دانشمند، وقتي پیرامون آیه اي از آیات فكر و بحث  

 مي كند، با خود مي گوید: 

 «ببینم قرآن چه مي گوید؟ »  -

 یا آنكه بگوید:

 «این آیه را به چه معنائي حمل كنیم!؟ »  -

گوید، باید تمامي معلومات و نظریه هاي  اولي كه مي خواهد بفهمد آیة قرآن چه مي

علمي خود را موقتاً فراموش كند و به هیچ نظریة علمي تكیه نكند،  ولي دومي نظریات خود 

را در مسئله دخالت داده، و بلكه بر اساس آن نظریـــــه ها بحث را شروع مي كند و معلوم 

 است كه این رقم بحث از معناي خود آیه نیست!
 

 

 اي فالسفه:نقد خط -3

فالسفه نیز به همان مشكل دچار شدند كه متكلمین شدند.  وقتي به بحث در پیرامون  

قرآن پرداختند سر از تطبیق و تأویل آیات مخالف با آراء مسلم خود درآوردند.  البته منظور 

ما از فلسفه، فلسفه به معناي اخص آن یعني فلسفة الهي به تنهائي نیست، بلكه منظور فلسفه 

به معناي اعم آن است، كه شامل همة علوم ریاضیات، طبیعیات و الهیات و حكمت عملي 

 مي شود.

جدا از هم تقسیم مي شود:  یكي  خوانندة عزیز توجه دارد كه فلسفه به دو مشرب 

استدالل معتبر مي داند و دیگري است كه بحث و تحقیق را تنها از راه “ مشرب مشاّء ”

ي گوید: حقایق و معارف را باید از راه تهذیب نفس و جأل دادن است كه م“ مشرب اشراق”
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 دل به وسیلة ریاضت كشف كرد.

 

 مشائیان و قرآن:

مشائیان وقتي به تحقیق در قرآن پرداختند هر چه از آیات قرآن دربارة حقایق 

ماوراء طبیعت، و نیز دربارة خلقت و حدوث آسمانها و زمین و برزخ و معاد بود، همه را 

یل كردند. حتي تأویل را آنقدر توسعه دادند كه به تأویل آیاتي كه با مسلمات فلسفیان تأو

 ناسازگار بود، قناعت نكرده و آیاتي را هم كه با فرضیاتشان ناسازگار بود، تأویل نمودند.

مثالً در طبیعیات، در باب نظام افالك، تئوري و فرضیه هائي براي خود فرض 

كردند و روي این اساس فرضي دیوارها چیدند و باال بردند تا ببینند آیا فرو مي ریزد یا 

 مي نامند.  « اصول موضوعه » خیر؟  كه در اصطالح علمي این فرضیه ها را 

مبدأ پیدایش موجودات دانسته و بین افالك كلي و جزئي فرض كردند. عناصر را 

آنها ترتیب قائل شدند.  براي افالك و عناصر احكامي درست كردند. و مع ذلك، با اینكه 

خودشان تصریح كرده اند كه همة این خشت ها روي پایه اي فرضي چیده شده و هیچ شاهد 

ین فرضیه ها بود، و دلیل قطعي براي آن ندارند، با این حال اگر آیه اي از قرآن مخالف هم

 تأویلش كردند )و زهي بي انصافي !!(

 

 متصوفه و قرآن:

كه متصوفه از آنها هستند، به خاطر “ اشراقیون” اما دستة دیگر از فالسفه یعني 

اشتغالشان به تفكر و سیر در باطن خلقت، و اعتنایشان به آیات انفسي، و بي توجهي شان به 

كلي باب تنزیل، یعني ظاهر قرآن را رها كردند و تنها به عالم ظاهر و آیات آفاقي، به طور 

 تأویل آن پرداختند.

و این باعث شد كه مردم در تأویل آیات قرآني، جرأت یافته و دیگر مرزي و حدي 

براي آن نشناسند، و هركس هرچه دلش خواست بگوید، و مطالب شعري، كه جز در عالم 

قرآني را با آن معنا كنند!  و خالصه به هر چیزي خیال موطني ندارد، بر هم بافته، و آیات 

 و بر هر چیزي استدالل كنند.

این جنایت خود را بدانجا كشاندند كه آیات قرآني را با حساب جمل و به اصطالح 

بازتر و بیشتر و حروف نوراني و ظلماني تفسیر كنند . . . حروفي را نوراني و حروفي را 

كلمه اي از آیات را به این دو قسم حروف تقسیم كردند، و ظلماني نام گذاشته، و حروف هر 

آنچه از احكام كه خودشان براي این دو قسم حروف تراشیده بودند بر آن كلمه و آن آیه 

 مترتب ساختند.

پر واضح است كه قرآن كریم و شریف نازل نشد كه تنها این صوفیان خیالباف را 

علماي علم اعداد و اوفاق و حروف باشند! و هدایت كند!  و مخاطبین در آیات آن، تنها 

معارف آن هم بر پایة حساب جمل، كه ساخته و پرداختة منجمین است، پي ریزي شده 

باشد؟!!  و چگونه شده باشد؟ و حال آنكه علم نجوم از سوقاتي هاي یونان است، كه به زبان 
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 عربي ترجمه شد.

ل بیت علیهم السالم رسیده، كه و ائمة اه“ ص”البته, روایات بسیاري از رسول خدا

براي قرآن ظاهري و باطني است، و براي باطن آن باز باطن دیگري » مثالً فرموده اند: 

 «است تا هفت بطن و یا هفتاد بطن.... 

ما منكر باطن قرآن نیستیم ولكن پیغمبر و ائمة اطهار هم به ظاهر قرآن پرداختند و 

به تأویل آن، نه چون نامبردگان كه به كلي ظاهر قرآن هم به باطن آن، هم به تنزیل آن و هم 

 را رها كنند.

در لسان پیامبر و ائمه علیهم السالم آن تأویلي نیست كه “ تأویل” تازه، باید گفت 

نامبردگان پیش گرفته اند، چون تأویل به اصطالح آقایان، عبارت است از معنائي كه مخالف 

ه هاي ساخته شده كه در زبان مسلمانان و بعد از نزول ظاهر كالم باشد، و یا با لغات و واژ

 قرآن و انتشار اسالم رایج گشته، جور در آید!
 

 –و در آیاتي از قرآن نامش برده شده  –كه منظور قرآن كریم است “ تأویلي” ولي 

اصالً از مقولة معنا و مفهوم نیست. )براي توضیح این مطلب رجوع شود به فصل یازدهم 

 همین بخش.(
 

 

 تفسیر قرآن در عصر حاضر
 

در قرن حاضر، مسلك تازه اي در تفسیر پیدا شد و آن این است كه جمعي كه خود  

” را مسلمان مي دانند، در اثر فرورفتگي و غور در علوم طبیعي و امثال آن، كه اساسش 

“ تجربه و آمارگیري” است، و نیز غور در مسائل اجتماعي، كه اساسش “ حس و تجربه

پیدا كردند، یا به طرف مذاهب فالسفة مادي و حسي سابق “ حسي گرائي” روحیة  است،

» لیز خوردند، مذهبي كه مي گوید: “ اصالت عمل” اروپائي تمایل پیدا كردند، و یا به سمت 

هیچ ارزشي براي ادراكات انسان نیست، مگر آن ادراكاتي كه منشاء عمل باشد، آن هم 

 «مادي بخورد، حوائجي كه جبر زندگي آن را معین كند!  عملي كه به درد حوائج زندگي

 
 پیروان اصالت ماده، و قرآن: 

این مذهب اصالت است كه پاره اي از مسلمان نما ها به سوي آن گرویده و در نتیجه گفته 

اند: معارف دیني نمي تواند مخالف با علم باشد، و علم مي گوید: اصالت وجود تنها مال ماده 

محسوس آن است.  پس در دین و معارف آن هم هرچه كه از دائرة مادیات بیرون و خواص 

است و حس ما آن را لمس نمي كند، مانند: عرش و كرسي و لوح و قلم و امثال آن باید به 

 یك صورت تأویل شود!؟

و اگر از وجود هر چیزي خبر دهد كه علوم متعرض آن نیست، مانند وجود معاد و 

 با قوانین مادي توجیه شود؟!جزئیات آن، باید 
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و نیز آنچه كه تشریع بر آن تكیه كرده، از قبیل: وحي، فرشته، شیطان، نبوت، 

رسالت، امامت و امثال آن، همه امور روحي هستند كه به تناسب نام یكي را وحي و دیگري 

 را ملك و غیره مي گذاریم.  و روح هم خودش پدیده اي مادي و نوعي از خواص ماده است.

و مسئلة تشریع هم اساسش یك نبوغ خاص اجتماعي است كه مي تواند قوانین خود را بر 

 پایة افكار صالح بنا كند تا اجتماعي صالح و راقي بسازد!؟

این آراء مسلمان نما هاي اعصار جدید است دربارة معارف قرآن و اما دربارة 

شده و راه یافته، لذا به طور روایات مي گویند چون در میان روایات احادیثي جعلي دسیسه 

كلي به هیچ حدیثي نمي توان اعتماد كرد مگر آن حدیثي كه با كتاب یعني قرآن كریم موافق 

باشد، و كتاب هم باید با آیات خودش و با راهنمائي علم تفسیر شود، نه با آراء مذاهب سابق، 

ده، زیرا اساس علم كه اساسش استدالل از راه عقل است، چون علم همة آنها را باطل كر

 حس و تجربه است!!

این گروه ادعا كرده اند كه تفسیر مفسرین قبلي تطبیق بوده و تفسیر واقعي قرآن 

تفسیر آنهاست، ولي عین ایراد مفسرین قبلي به خود آنان نیز وارد است، براي اینكه اگر 

چرا نظریه هاي  آقایان مانند مفسرین سلف معلومات خود را بر قرآن تحمیل نكرده اند، پس

علمي را اصل مسلم گرفته اند و تجاوز از آن را جائز نمي دانند، پس اینان نیز در انحراف 

 سلف شریكند، و چیزي را از آنچه آنان فاسد كردند، اصالح نكرده اند!

 

 تحمیل تئوري هاي علمي بر قرآن:

خواهید دید كه همه اگر در این مسلك هائي كه دربارة تفسیر نقل شد دقت فرمائید،  

در این نقص ) كه نقص بسیار بزرگي است،( شریكند، كه آنچه از ابحاث علمي و یا فلسفي 

به دست آورده اند، بر قرآن كریم تحمیل كرده اند، بدون اینكه مدالیل آیات بر آنها داللت 

نهاده اند و داشته باشد، و در نتیجه، تفسیر اینان نیز تطبیق شده و تطبیق خود را تفسیر نام 

 حقایق قرآن را به صورت مجاز در آورده و تنزیل عده اي از آیات را تأویل كرده اند.

نور » و « هدي للعالمین!» الزمة این انحراف آن شد كه قرآني كه خودش را به  

معرفي نموده، هدایت نباشد مگر به كمك غیر خودش، و به !« تبیان كل شيء » و « مبین!

نیر به غیرش باشد، از غیر خودش نور بگیرد و به وسیلة غیر خودش جاي نور مبین مست

 بیان شود!!؟

 

 عدم اختالف در معناي ظاهري آیات

هیچ یك از این اختالفاتي كه ذكر شد، منشاء آن اختالف نظر در مفهوم لفظ آیه، و  

هم  معناي لغوي و عرفي عربي مفرد آن، و جمله اش نبوده، براي اینكه هم كلمات قرآن، و

جمالت آن، و آیاتش، كالمي است عربي، و آنهم عربي آشكار، آن چنانكه در فهم آن هیچ 

 عرب و غیر عرب كه عارف به لغات و اسلوب كالم عــــربي است، توقـف نمي كند.

در میان همة آیات قرآن مجید) كه بیش از چند هزار آیه است، ( حتي یك آیه نمي  
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ابهام باشد، به طوري كه ذهن خواننده در فهم معناي آن  یابیم كه در مفهومش پیچیدگي و

دچار حیرت و سرگرداني شود.  و چطور چنین نباشد؟ و حال آنكه قرآن فصیح ترین كالم 

عرب است، و ابتدائي ترین شرط فصاحت این است كه اغالق و تعقید نداشته باشد.  و حتي 

آیند، مانند آیات نسخ شده و امثال آن،  آن آیاتي هم كه جزو متشابهات قرآن كریم به شمار مي

در مفهومش غایت وضوح و روشني را دارد، و تشابهش به خاطر این است كه مراد از آن 

 را نمي دانیم، نه اینكه معناي ظاهرش نامعلوم باشد.
 
 

 اختالف در مصادیق كلمات

كلمات پیدا اختالف از معناي كلمات پیدا نشده، بلكه همة آنها از اختالف در مصداق   

شده، و هر مذهب و مسلكي كلمات و جمالت قرآن را به مصداقي حمل كرده اند كه آن 

دیگري قبول ندارد، این از مدلول تصوري و تصدیقي كلمه چیزي فهمیده، و آن دیگري 

 چیزي دیگر!

دلیل اختالف در مصادیق كلمات این است كه انس و عادت باعث مي شود كه ذهن 

یدن یك كلمه و یا یك جمله به معناي مادي آن سبقت جوید و قبل از هر آدمي در هنگام شن

 معناي دیگر آن معناي مادي و یا لواحق آن به ذهن درآید.

چون ما در دنیاي مادي زندگي مي كنیم، وقتي لفظ حیات، علم، قدرت، رضا، 

ـــن ما مي غضب، كالم، خلق و امر و امثال آن را مي شنویم فوراً معناي مادي آن ها به ذه

 آیند، همان معنائي كه از این كلمات در خود سراغ داریم.

چون مي شنویم كه خدا عالم را خلق كرده و یا فالن كار را كرده و یا به فالن چیز 

عاِلم است، همة اینها را مانند خلق و علم و ارادة خودمان مقید به زمان مي كنیم، چون 

زمان گذشته و « خواسته یا مي خواهد،» تي بگوئیم: معهود در ذهن ما این است كه مثالً وق

خدا نیز همین فرق را « خواسته و مي خواهد،» حال و آینده در نظرمان مي آید لذا دربارة 

فوراً به ذهن ما « نزد ما بیشتر است! –و لدینا مزید » مي گذاریم.  یا وقتي خدا مي فرماید 

ره خدا مي دهد كه دربارة ما مي دهد و آن همان معنائي را دربا“ نزد” مي رسد كه كلمة 

 عبارت است از حضور در مكاني كه ما هستیم.

بشر چون براي تفهیم و تفاهم بین خود لفظ را وضع كرده است و براي زندگي 

 اجتماعي و كارهاي اجتماعي هم كه همه مادي بود معاني مادي به كار برده است.

بوده تا فائده اي از این كار ببرد و تا این بشر وقتي لفظي را وضع كرده به قصد این 

فائده را داده و مي دهد از آن لفظ استفاده مي كند هر چند شكل و قیافه آن تغییر كرده باشد. 

مي گفتند، حاال به المپ “ چراغ فتیله اي” و “ پیه سوز” كه زماني به “ چراغ” مانند كلمة 

بود، حاال توپ و تفنگ است ولي باز لفظ برق مي گویند. یا اسلحه كه قدیم كارد و چماق 

 چراغ و اسلحه در مورد آنها به كار مي رود.

در نتیجه مادام كه غرض نورگیري و دفاع و امثال آن باقي است نام چراغ و اسلحه 

نیز باقي است، پس مالك در صادق بودن و نبودن یك اسم، موجود بودن غرض و موجود 
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سم جمود به خرج داد، و آن را نام یك صورت دانست و تا نبودن آن است، و نباید به لفظ ا

 قیامت چراغ را فقط فتیله سوز اراده كرد!

همین جمود باعث شده تا مقلدین از اصحاب حدیث مانند فرقة حشویه و مجسمیه، به 

ظواهر آیات جمود كرده، و آیات را به همان ظواهر تفسیر كنند، كه در واقع جمود بر انس 

 ر تشخیص مصادیق !!و عادت است د
 

 
  

 اصول واقعي تفسیر
 

را تخطئه “ جمود در ظاهر آیات” در ظاهر آیات قرآن كریم، نمونه هائي هست كه 

مي كند و روشن مي سازد كه اعتماد كردن به انس و عادت در فهم معاني، مقصود اصلي 

 آیه را مختل مي سازد. مانند آیات زیر :

 «! او مثل ندارد ، چیزي مانند و مثل خدا نیستهیچ لیس كمثله شيء  . . . »  -

دیدگان او را نمي توانند ببینند و درك كنند ولي او ال تدرك االبصار . . . »  -

 «...! دیدگان را درك مي كند

 «!  از آنچه درباره خدا مي گویند منزه استسبحان هللا عّما یصفون . . . »  -
 

ما بود، در حالي كه آیــــة اولي مي چون اگر درك خدا چون درك ما بود، او مثل 

 گوید او مثل ندارد!

همین جهت باعث شده كه دیگر مردم در درك معاني آیات به فهم عادي و مصداق 

هاي مأنوس در ذهن اكتفاء نكنند، همچنانكه دور بودن از خطا و به دست آوردن مجهوالت، 

و تجویز كرد كه بحث را در  انسان را وادار كرده تا دست به دامان بحث هاي علمي شود،

 فهم حقایق قرآن و تشخیص مقاصد عالیه آن دخالت دهد.

از یك سو ناگزیر بوده دنبال علم تفسیر برود،  و حقایق قرآن را با ذهني ساده، نه با 

عینك معلومات شخصي، موشكافي كند، و از سوي دیگر در فهم معاني آیات، به فهم عادي 

پیه »را حمل بر « چراغ» قناعت ننموده، و در مثل كلمة  و مصداق مأنوس در ذهن خود

 نكند!  بر سر این دو راهي، كمتر كسي مي تواند راه میانه را برود!« سوز

البته نباید علم را آنقدر در درك حقایق قرآن دخالت دهد كه سرانجام از علم 

ود جمود بدهد كه تا سر در بیاورد و نه آن قدر به فكر سادة خ“ بینه” و “ زبر” و “ ایقوف”

 حمل كند؟!“  گرز و كمند” را به “ سالح” و “ پیه سوز” را به “ چراغ”روز قیامت 

بلكه در عین اینكه به ذیل ابحاث علمي متمسك مي شود، نتایج حاصله را بر قرآن 

 تحمیل نكند.
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 دو نوع طرز تفسیر: 

متعرض آن است، قرآن این راه را نمي پسندد كه ما در مسئله اي كه قرآن  -1

بحث علمي یا فلسفي را آغاز كنیم و دنبال كنیم تا حق مطلب براي ما روشن 

 «آیة قرآن هم همین را مي گوید! » شود و آن وقت بگوئیم: 

راه مورد پسند قرآن این است كه براي فهم مسئله و تشخیص مقصود آیه، از  -2

آوریم. و آنگاه  نظایر آن آیه كمك گرفته و منظور آیه مورد نظر را به دست

هم همین را مي گوید!  عیبي ندارد، و این روشي است كه “ علم ” اگر بگوئیم: 

 خواند.  قرآن آن را مي پسندد!“ تفسیر” مي توان آن را 
 

 

 “ع”و  اهل بیت  “ص”روش تفسیر رسول هللا 

كه خدا قرآن را نخست به او تعلیم كرده، و او را معلم “ ص”حال ببینیم رسول خدا 

“ ثقلین”ایشان را در حدیث “ ص”سایرین قرار داده؛ و امامان اهل بیت، كه رسول خدا

» تصدیقش فرموده، و در آیة “ تطهیر” منصوب براي چنین مقامي كرده، و خدا هم در آیة 

فقط علم به قرآن را به آنان مختص كرده . . . چه طریقي را در « ال یمسه اال المطهرون! 

 د؟تفسیر سلوك نموده ان
 

این پیغمبر و این امامان اهل بیت علیهم السالم، طریقه شان در تعلیم و تفسیر قرآن 

كریم، به طوري كه از احادیث تفسیري آنان بر مي آید، همین طریقه اي است كه ما در باال 

 بیان كردیم.

هیچ اهل بحثي در آن همه روایات كه در این زمینه وجود دارد، حتي به یك حدیث 

و یا ائمة اهل بیت علیهم السالم در تفسیر آیه اي از “ ص”ورد كه رسول خدابر نمي خ

 حجت و برهاني علمي و نظري و یا فرضیه و تئوري علمي كمك گرفته باشند.

 فرموده:“ ص”دلیل این امر روشن است!  چون رسول هللا

 وقتي فتنه ها چون پاره هاي شبي دیجور،»  -

 ه كردند، راه خدا و راه نجات را بر شما مشتب

 «در آن هنگام بر شما باد به قرآن . . . ! 
 

 قرآن دلیلي است كه به سوي بهترین سبیل راه مي نماید. 

 آن كتاب تفصیل و جداسازي حق از باطل است، 

 كتاب بیان است، كه هر لحظه به تو سعادتي مي دهد،

 كتاب فصل است، نه شوخي،

 كتابي است كه ظاهري دارد و باطني،

 همه حكمت است، و باطنش همه علم،ظاهرش 

 ظاهرش ظریف ولطیف است، و باطنش بسیار ژرف و عمیق . . !

 قرآن داراي داللت ها و عالمت هاست،



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                کتاب سی و یکم: مشخصات قرآن و تاریخ وحی و تنظیم و تفسیر 141

 داللت هایش هم دالالتي دارد،

 عجایب قرآن را نمي توان شمرد، غرایب آن هرگز كهنه نمي شود،

 در آن چراغ هاي هدایت، و مناره هاي حكمت است،

 بر هر پسندیده است نزد كسي كه انصاف داشته باشد، قرآن دلیل

 بر هر كسي الزم است كه دیدگان خود را در آن بچراند،

 ونظر خود را به این صفات برساند تا دچار هالكت نشود!

 چه تفكر مایة حیات قلب شخص بصیر است،

 چنین كسي مانند چراغ بدستي است كه در تاریكي هاي شب نور دارد،

و به خوبي مي تواند از خطرهائي كه تاریكي مي آفریند، رهائي یابد،  او به سهولت

 عالوه بر اینكه در مسیر خود توقفي ندارد...!
 

 علي علیه السالم در نهج البالغه مي فرماید:

 قرآن چنین است كه پاره اي از آن پاره اي دیگر را بیان مي كند»  -

 « و بعضي از آن شاهد بعضي دیگر است....

انه راه مستقیم و روش بي نقصي است كه معلمین قرآن و هادیان آن علیهم این یگ 

 السالم پیموده اند!
 

 

 

 طباطبائي در المیزان هروش تفسیر عالم

 

 عالمه مي گوید: 

طرز )  ما نیز به یاري خداي سبحان روش تفسیري خود را به همیــــن» . . .  -

و از آیات قرآن در ضمن بیاناتي  روش ائمه علیهم السالم، ( قرار مي دهیم

بحث مي كنیم، و به هیچ بحثي نظري، فلسفي، یا به فرضیه اي علمي، یا 

 مكاشفه اي عرفاني، تكیه نمي كنیم!

و نیز در این تفسیر) المیزان( در جهات ادبي قرآن بیش از آن مقداري كه در 

یان نكنیم از فهم معني از اسلوب عربي محتاج بدان هستیم، و تا آن نكته را ب

اسلوب عربي كالم آن معنا را نمي فهمیم، و یا مقدمه اي بدیهي، و یا مقدمه اي 

 علمي، كه فهم اشخاص در آن اختالف ندارد، ذكر نمي كنیم!

بنابر این، از آنچه تا كنون بیان كردیم به دست آمد كه ما در تفسیر المیزان، به 

تفسیر كرده باشیم، تنها در جهات  منظور اینكه به طریقة اهل بیت علیهم السالم

 زیر بحث مي كنیم: 
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 معارف قرآن در المیزان

 معارف مربوط به: -1

از حیات، علم، قدرت، سمع، بصر،  اسماء خداي سبحان و صفات او،» 

یكتائي و امثال آن؛  و اما ذات مقدس خداي عزوجل را قرآن كریم غني از 

 «بیان مي داند! 

 معارف مربوط به: -2

، مانند: خلق، امر، اراده، مشیت، هدایت، اضالل، افعال خداي تعالي» 

قضاء، قدر، جبر، تفویض، رضا، غضب و  امثال آن، از كارهاي متفرق. 

» 

 معارفي كه مربوط است به: -3

مانند: حجاب ها،  واسطه هائي كه بین خداي سبحان و انسان هستند،» 

ئك، شیطانها، جن و لوح، عرش، كرسي، بیت المعمور، آسمان، زمین، مال

 «غیرذلك. 

 معارفي كه مربوط است به: -4

 «. خود انسان در زندگي قبل از دنیا» 

 معارفي كه مربوط است به: -5

مانند: تاریخ پیدایش نوع او، خودشناسي، شناسائي اصول  انسان در دنیا،» 

اجتماعي، مسئلة نبوت، رسالت، وحي، الهام، كتاب، دین، شریعت، ) كه از 

همان ست مقامات انبیاء، كه از داستانهاي آنان استفــــاده مي شود، این باب ا

 «داستانهائي كه قرآن كریم از آن حضرات حكایت كرده است.( 

 معارف مربوط به: -6

 «،  یعني عالم برزخ و معاد. انسان در عوالم بعد از دنیا» 

 معارف مربوط به: -7

بندگي یعني اسالم و  ، كه مقامات اولیاء در صراطاخالق نیك و بد انسان» 

ایمان و احسان و اخبات و اخالص و غیر ذلك، مربوط به این معارف 

 «است. 
 

) در تفسیر المیزان، آیاتي كه مربوط به احكام دیني است، مورد بحث قرار نگرفته 

 است، زیرا بحث در پیرامون آنها مربوط مي شود به كتاب فقه نه تفسیر!(
 

ین شده كه در تمامي المیزان و در تفسیر همة آیات نتیجة این طریق از تفسیر، ا

 قرآني یك بار هم دیده نمي شود كه آیه اي بر معنائي خالف ظاهر حمل شده باشد.
 

كه دیگران بسیار دارند، دیده نمي شود، االّ تأویل به آن « تأویل» در المیزان، 

اصالً از قبیل معاني معنائي كه قرآن كریم در چند مورد اثباتش مي كند، كه آن تأویل 

 نیست!
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در المیزان، در هر چند آیه بعد از تمام شدن بحثها و بیانات تفسیري، بحث هائي 

متفرق از روایات قرار داده شده، و در آن به آن مقدار كه امكان داشته، از روایات منقول 

هم از و ائمة اهل بیت سالم هللا علیهم اجمعین، هم از طریق عامه و “ ص”از رسول خدا

 طریق خاصه، ایراد گردیده است.
 

در المیزان، روایاتي كه از مفسرین صحابه و تابعین چیزي نقل مي كند، نقل نشده 

است، براي اینكه صرف نظر از اینكه روایاتي است درهم و برهم، كالم صحابه و تابعین 

 است.  نقل شده« موقوفه» حجیتي براي مسلمانان ندارد، مگر روایاتي كه به عنوان 

اگر در روایات نقل شده از ائمة اهل بیت علیهم السالم دقت بفرمائید، مالحظه 

خواهید فرمود كه این طریقه نویني كه بیانات این كتاب )المیزان( بر آن اساس نهاده شده، 

طریقه اي جدید نیست، بلكه قدیمي ترین طریقه اي است كه در فن تفسیر سلوك شده و 

 است، سالم هللا علیهم!طریقة معلمین تفسیر 
 

در خالل كتاب المیزان، بحث هاي مختلف فلسفي، علمي، تاریخي، اجتماعي و 

اخالقي وجود دارد كه در آنها به مقدار وسع بحث گردیده، و در همة این بحث ها به ذكر آن 

 مقدماتي كه سنخیت با بحث داشته، اكتفا شده است.
 

                                    

 “َوهللِ الَمشِرُق َو الَمغِرُب فَاَینَما تَُولُّوا فَثَمَّ َوجهُ هللاِ ...! ”  سوره بقره و بحث روایتي  115مستند: آیة 

 77ص 2المیزان ج    

 ،كلیداصلي تفسیراخباري
 

  دوقاعده درمعارف قرآني 

و “ عام و خاص” اگر آنطور كه باید و شاید اخبار ائمة اهل بیت را در مورد  

آیه هاي قرآن مورد مطالعه قرار دهیم به موارد بسیاري بر مي خوریم كه “ مطلق و مقید ”

از هر كدام از آنها یك نوع دیگر در تفسیر و احكام شرعي استفاده شده است، مثالً جائي 

هست كه از عام آن استحباب یا كراهت، و از خاص آن وجوب یا حرمت استفاده شده است، 

 كمي، و از مقید حكمي دیگر، صادر كرده اند.و همچنین از مطلق ح

این خود یكي از كلیدهاي اصلي تفسیر اخباري است كه از آن حضرات نقل شده  

است. مدار تعداد بي شماري از احادیث آن بزرگواران بر همین معناست و با در نظر داشتن 

 آن، خواننده مي تواند در معارف قرآني دو تا قاعده استخراج كند:

 قاعدة اول: 

هر جمله از جمالت قرآني به تنهائي حقیقتي را مي رسانند و با هر یك از قیودي  -

كه دارد از حقیقتي دیگر خبر مي دهد، حقیقتي ثابت و الیتغیر، و یا حكمي ثابت 

 از احكام.
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 مثال:  آیة شریفة زیر كه چهار معنا از آن استفاده مي شود:
 

 «وِضِهم  یَلعَبوَن ! قُل اهلَل،  ثُمَّ ذَرُهم في خَ »  -

 !«قُل اهلَلُ »  معناي اول از عبارت  -

 !«قُل اهلَلُ ثُمَّ ذَرُهم » معناي دوم از عبارت  -

 !«قُل اهلَلُ ثُمَّ ذَرُهم في َخوِضِهم » معناي سوم از عبارت  -

 «قُل اهلَلُ ثُمَّ ذَرُهم في َخوِضِهم  یَلعَبوَن ! » معناي چهارم از عبارت  -

 جریان را تا آنجا كه ممكن است همه جا رعایت كرد. مي توان نظیر این
 

 

 قاعدة دوم:

اگر دیدیم دو قصه و یا دو معنا در یك جمله اي شركت دارند  و آن جمله در هر  -

دو قصه آمده است و یا چیز دیگري در هر دو ذكر شده، مي فهمیم كه مرجع 

 این دو قصه به یك چیز است.

قرآني است كه در تحت آن اسراري دیگر است، و و این قاعده دو سر از اسرار  -

 خدا راهنماست!

                              

 
     

 79ص 1المیزان ج                        مستند: بحث روایتي
 

 

 شأن نزول آیات و قابلیت انطباق آن 

هر سلیقة ائمة اهل بیت علیهم السالم این است كه همواره یك آیه از قرآن را بر  

موردي كه قابل انطباق باشد، تطبیق مي كنند، هرچند كه اصالً ربطي به مورد یا شأن نزول 

 آیه نداشته باشد!

عقل هم همین سلیقه و روش را صحیح مي داند. براي اینكه قرآن به منظور هدایت  

ان همة انسانها، در همة ادوار نازل شده است، و نازل شده تا آنان را به سوي آنچه باید بد

معتقد باشند، و آنچه باید بدان متخلق گردند، و آنچه كه باید عمل كنند؛ هدایت كند، چون 

 معارف نظري قرآن مختص به یك عصر و زمان خاص، و یا یك حال مخصوص نیست.

آنچه را قرآن فضیلت خوانده، در همة ادوار بشریت فضیلت است و آنچه را رذیلت  

آنچه را كه از احكام عملي تشریع نموده، نه مخصوص به خوانده، همیشه ناپسند است.  

 عصر نزول است و نه به اشخاص آن عصر، بلكه تشریعي است عمومي و جهاني و ابدي !

بنابراین اگر مي بینیم كه در شأن نزول آیات، روایاتي آمده كه مثالً  مي گویند: فالن  

رة فالن شخص یا فالن واقعه نازل آیه بعد از فالن جریان نازل شد، و یا فالن آیات دربا

گردیده، باري نباید حكم آیه را مخصوص آن واقعه و یا آن شخص بدانیم، چون اگر اینطور 

فكر كنیم، باید بعد از انقضاي آن واقعه و یا مرگ آن شخص، حكم آیة قرآن نیز ساقط شود و 
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د، علت آن را مطلق حال آنكه حكم آیه مطلق است و وقتي براي حكم نامبرده تعلیل مي آور

 ذكر مي كند.

مثالً اگر در حق افرادي از مؤمنین مدحي مي كند به خاطر تقـــوي یا فضیلتي مي  

 كند كه تا آخر دهر هر كسي داراي آن فضیلت باشد، مشمول حكم آیه است.

 «! َو اِنَّهُ لَِكتاٌب َعزیٌز،  الیَأتِیِه الباطُل ِمن بَیِن یََدیِه َو ال ِمن َخلِفِه »  -

قرآن كتابي است عزیز، كه نه در عصر نزول آن باطل در آن »  -

 (44)فصلت« رخنه مي كند و نه در اعصار بعد! 
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 فصل یازدهم
 

 

 قرآن تأویل 
 

 و

 محكمات و متشابهات
 

 

 

                                    

 « ُهَو الَّذي اَنَزَل َعلَیَك الِكتاَب ِمنهُ آیاٌت ُمحَكماٌت ُهنَّ اُمُّ الِكتاِب َو اَُخُر ُمتَشابِهاتٌ » سوره آل عمران7مستند:آیه

 34ص5المیزان ج  
 

  مباحث تاریخي درمحكمات ومتشابهات وتأویل

قرآن اختالف شدیدي كرده اند و دچار “ محكمات و متشابهات” مفسرین در بیان  

 شده اند.انحرافات دامنه داري 

این اختالف و انحراف سابقة طوالني دارد و از زمان مفسرین صحابه و تابعین  

 آغاز شده و تا این دوره و زمان به سیر خود ادامه داده است!

سبب روشن و عمده اي كه این انحراف را پدید و این مشاجرات و منازعات را به  

محكمات و ” بین بحث و گفتگو در وجود آورده، همانا خلط و اشتباهي است كه از آنان 

شده، یعني آن دو بحث را جدا نكرده و با هم در “ تأویل” با بحث و گفتگو در “ متشابهات

آمیخته اند.  در اثر این خلط و اشتباه، اختالف عجیبي در طرز طرح مسئله و چگونگي 

 بحث از آن و نتیجه اي كه از آن گرفته مي شود پدیدار گشته است.

 یة این مباحث تاریخي را در چند مورد زیر خالصه و بیان مي كنیم:اینك كل 
 

 

 ماهیت آیات محكم و متشابه

تقسیم مي شوند. این تقسیم به لحاظ «  متشابه» و « محكم» آیات قرآني به دو بخش 

مدلولي است كه هر یك از آیات، خود جداگانه دارند. یعني اگر به لحاظ مدلول شخصي 

 هستند.« محكم » و اگر نداشت « متشابه» تشابهي داشت 

متشابهات با رجوع به محكمات تشابه شان رفع شده و مراد از آنها مـعـــــلوم مي 

 گردد.
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 محكم: -1

همان اتقان و ثبات مخصوصي است كه در “ محكم” مقصود از  -

این قبیل از آیات وجود دارد كه به واسطة آن در داللت كردن به 

 مدلول خود تشابهي ندارند.
 

البته این نحو از اتقان، مخصوص به یك دسته از آیات قرآني است، و تمامي آیات 

 آن چنین احكامي را دارا نیستند.

توصیف كرده است، پس این دسته از « ام الكتاب» حكمات را به در آیة شریفه, م

 و مرجعیت را دارند.« مادر» آیات نسبت به آیات دیگر سمت 

تمامي آیات محكم در میان خود اختالفي ندارند، یعني باهم در افادة معاني متفق مي 

 باشند.

 نمونة یك آیة محكم:

 «لَیَس َكِمثِْلِه َشيٍء ! »  -

 « خداوند شبیه چیزي نیست!» یا «  او نیست! هیچ چیزي مثل»  -

 

 متشابه: -2

عبارت از توافقي است كه بین اشیاء مختلف « تشابه » مقصود از  -

 در بعض اوصاف و كیفیات حاصل مي گردد.
 

آن آیاتي است كه در نظر ابتدائي مصداق و مدلول واقعي آن براي «  متشابه» 

اشتباه مي شود، و این تشابه به حال خود هست  شنونده روشن نیست، یعني با مصادیق دیگر

تا وقتي كه آن ر ا به محكمات رجوع داده، و معاني واقعي هر یك را روشن كنیم، كه پس از 

 معلوم شدن، خود این آیة متشابه برگشته و آیه اي محكم مي شود.

 مانند آیه:

حمُن َعلَي اْلعَرِش اْستَوي! »  -  «اَلرَّ

 « ! گرفتهخداوند بر كرسي قرار »  -
 

كه در نظر ابتدائي براي شنونده تردید حاصل مي شود و برایش معناي حقیقي آن  

خداوند شبیه چیزي  –لَیَس َكِمثِلِه َشيٍء » روشن نیست، لكن وقتي به آیة محكمي مانند آیة 

رجوع شد، معلوم مي شود كه استقرار خداوند بر عرش، نحوة استقرار جسماني  «نیست! 

 مكان باشد، نیست، بلكه منظور تسلط و احاطه بر ملك است.كه تكیه بر 

 یا مانند آیه متشابه: 

 «به پروردگارش نظر مي كند!  –اِلي َربِّها ناِظَرة »  -

كه با شنیدن این آیه انسان تردید مي كند و منظور از نگاه كردن به خدا را نمي فهمد كه 

 چگونه خواهد شد؟  ولي وقتي به آیة:
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 «االَبصاِر َو ُهَو یُدِرُك االَبصاِر !  ال تُدِركهُ »  -

 مراجعه مي كند، معلوم مي شود كه مقصود از آن نگاه كردن جسماني نیست.

 
 

 قسمتي از آیات و روایات در این زمینه نقل مي شود:
 

اوست كه قرآن را بر تو فرستاد، كه برخي از آن كتاب، آیات  »  -

و اصل و مرجع دیگر آیات “ ام الكتاب” محكمات است، كه آنها 

هستند. و برخي دیگر آیاتي است متشابه، تا آنكه گروهي كه در 

دلهایشان میل به باطل است، از پي متشابه رفته، تا به تأویل كردن 

گري پدید آورند؛ در صورتي كه تأویل  آن در دین راه شبهه و فتنه

گویند: ما به “ راسخون در علم” آن را جز خدا كسي نمي داند، و 

همة آن كتاب گرویدیم، كه تمام محكمات و متشابه آن از جانب 

پروردگار ما آمده است، و به این دانش، و بر این معنا ) كه آیات 

، )كه آنها به قرآن همه از جانب خداست،( تنها خردمندان آگاهند

 طور دائم و با تضرع به درگاه خدا مي گویند:( 

 بار پروردگارا ! -

 دلهاي ما را به باطل مایل مكن،  بعد از آنكه هدایت كردي ما را ! 

 و ما را از جانب خویش رحمت فرست!

 (9تا7آل عمران ) «                       كه تو بسیار بخشنده اي ...! 
 

 

 السالم فرمود:امام صادق علیه 

 قرآن محكمي دارد و متشابهي،»  -

 پس به محكم آن ایمان بیاور،  و عمل كن!

 ولي به متشابه اش ایمان بیاور و لكن عمل منما !

 این گفتة خداست كه فرموده:

كساني كه دلهایشان از حق برگشته تنها آیات متشابه را دنبال مي  -

هم به خیال خود به كنند، تا باعث گمراهي مردم شوند، و از طرفي 

تأویل قرآن نایل شوند، با اینكه جز خدا كسي تأویل آن را نمي 

 داند!

ولي راسخون در علم مي گویند: ما ایمان آورده ایم، تمامي از نزد 

 پروردگار ماست!

 «مي باشند! “ ص”راسخون در علم همانا آل محمد

 ) نقل از تفسیر عیاشی(
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 دلیل وجود آیات متشابه در قرآن

 در قرآن حتمي و ضروري مي باشد.“ متشابه” وجود  

است، همان تأویلي كه موجب شده “ تأویل” این ضرورت وجود ناشي از وجود  

 بعض آیات قرآني مفسر و بیان كنندة بعض دیگر باشند!

خداوند متعال در قرآن شریف تذكر داده كه این كتاب داراي تأویلي است كه معارف  

سایر موضوعات قرآني به آن ارتباط دارند، ولي ضمناً یادآور شده كه  و قوانین و احكام و

 توانائي درك آن را فقط نفوس مطهره دارند!

كمال تطهیر الهي كه خداوند انسان را براي رسیدن به آن دعوت فرموده، فقط در  

 عدة معدودي پیدا مي شود، ولي مؤمنین دیگر هر یك به حسب مقام و درجة خود از آن بهره

 مندي دارند، البته به همان اندازه كه در قلوبشان وارد مي شود!

قرآن شریف راه رسیدن به این سعادت عظمي را تنها از راه معرفت النفس ممكن  

مبدأ و  –مي داند, لذا براي تربیت انسانها و ایجاد علم و عمل در آنها، آنها را با حقایق جهان 

ا معرفت حقیقي به نفس و وجود خود پیدا كنند.  از آشنا مي سازد، ت –معاد و عالم وجود 

لحاظ عملي نیز قوانین اجتماعي براي آنها معین مي فرماید تا با قلبي فارغ به جهان علم و 

 عرفان نزدیك شوند!
  

هدایت هاي دیني بر اساس علم و دانش و نفي تقلید كورانه بنا شده است. خداي 

واضح شرح داده و سپس ارتباط خاص معارف با تعالي ابتدا حقایق معارف را به طور 

قوانین را روشن فرموده است. لذا یك دسته از آیت قرآن به انسان مي فهماند كه او موجودي 

است كه خداوند سبحان با دست خود او را آفریده، در آفریدن و بقاي او مالئكه و مخلوقات 

ان و غیرآن واسطه قرار داده، و دیگرش را از آسمان و زمین و نبات و حیوان و مكان و زم

به او اعالم كرده كه خواه و ناخواه به سوي معاد و وعده گاهي كه در پیش دارد، سیر 

 خواهد كرد، و در آنجا به پاداش یا عذاب ناشي از اعمال و كردارش خواهد رسید!

از طرف دیگر عامة مردم فهمشان از حدود محسوسات تجاوز نكرده و به علم 

عت نمي رسد، و فهماندن مفاهیم عالي هم به انسانها جز از راه معلومات ذهني كه مافوق طبی

 در خالل حیات و زندگي دنیوي تحصیل كرده, ممكن نیست.... 

 خالصه اینكه: 

اختالف فهم ها و عمومي بودن موضوع هدایت از یك طرف، و  -

ً نشان مي دهد كه   –وجود تأویل در قرآن، از طرف دیگر، تماما

ت قرآني جنبة مثالي دارند براي رسانیدن حقایق به فهم هاي بیانا

 عمومي، از راه معلومات ذهني آنان ! 
 

آیات قرآني به لحاظ مشتمل بودن بر معارف اصلي و یا مالكها و مصالح احكام، 

واقع مي گردند، ولي از نظر اشتمال بر خود احكام و قوانین به هیچ وجه “ تشابه” مورد 
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 نیست!محل تشابه 

لذا یاید معاني و معارف حقه را در قالب هاي مختلف بریزند و با امثلة گوناگون 

ایراد كنند، به طوري كه بعضي بعض دیگر را تفسیر كند، تا در این صورت به واسطة 

 تدافع و اختالفي كه در بین آنهاست، مطالب روشن شود:

مي دارند، تمام آنها مثالهائي هستند كه در ماوراء خود حقایق مسل -1

 و مقصود اصلي فهماندن آن حقایق است.

فقط مقدار الزم از خصوصیات را باید طرح كرد، زیرا بعضي از  -2

مثلها بعض خصوصیات موجود در یكي دیگر را نفي مي كند، و 

 آن یكي دیگر برخي از خصوصیات این یكي را.
 

گري مرتفع پس تشابهي كه در یك آیه واقع است با احكام و استوار بودن آیة دی

 خواهد شد!

 

 

 مفهوم تأویل قرآن
 براي تمام قرآن، اعم از آیات محكم و متشابه، تأویل وجود دارد! -1

این تأویل از قبیل مفاهیم لفظي نیست، بلكه امور خارجي است، كه  -2

 .“مثال ” است به “ ممثل” نسبت آن به معارف بیان شده، نسبت 

ویلي كه از آنها نزد تمامي معارف قرآن مثل هائي است كه براي تأ -3

خداوند متعال موجود است، زده شده است. البته خود بیانات لفظي 

 قرآني هم نسبت به معارف و مقاصدشان جنبة مثلي دارند.

ممكن است مطهرین و پاكان به تأویل قرآن برسند و دانائي پیدا  -4

 كنند. مطهرین از جملة راسخین در علمند.

 

 “ع”موسيتأویل حوادث در داستان خضر و 

را نقل مي كنیم كه براي یادگیري تأویل “ ع”براي روشن شدن مطلب داستان موسي

 رفت:“ ع”حوادث از خضر
 

در این داستان، خداوند سبحان از زبان خضر علیه السالم، هنگامي كه با ایرادهاي 

 مواجه مي شود، نقل مي فرماید، كه گفت:“ ع”موسي

ش صبر نداشتي براي تو به زودي تأویل آنچه را كه بر تحمل»   -

 « خبر مي دهم!

 همچنین پس از خاتمة بیان و تشریح عناوین قضایا باز نقل مي كند كه به او گفت:

 «  این تأویل آن چیزهائي بود كه بر تحملش طاقت نداشتي !»  -
 

استعمال شده، مقصود از آن “ تأویل” چنانكه مالحظه مي شود در این دو جا كه لفظ 
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“ ع”ین اصلي است كه در سه مورد مربوط به سؤال بر حضرت موسيبیان صور و عناو

مخفي بوده و از آن غفلت داشته است، كه به واسطة غفلت و توجه نداشتن به آنها عناوین 

دیگري را جایگزین آنها كرده بود و به آن سبب آنچه را در موارد سه گانه از حضرت 

 خضر مشاهده نمود, مورد ایرادش واقع شد.
 

 

 “ع”حوادث در داستان موسي و خضر ظاهر

هر دو رفتند، چون در » قضیه اي است كه در آیه شریفه فرموده:  -1

 «كشتي نشستند، خضر آن كشتي را شكست و معیوب كرد. 

وقتي از دریا گذشتند، در ساحل به پسري برخورد كردند و  -2

 بي گفتگو آن پسر را به قتل رسانید.“ ع”خضر

وارد قریه اي شدند و از اهل آن طعام خواستند، ندادند و چون  -3

خواستند از آنجا خارج شوند، چشمشان به دیواري كه قریب به انهدام 

 خضر آن دیوار را تعمیر كرد.بود، افتاد، 
 

ایرادهائي كه موسي علیه السالم بر ظاهر عملكرد حضرت خضر گرفت بدین قرار 

 بود:

شكستي تا اهلش را در دریا غرق كني؟  :  آیا كشتي را موسي گفت -1

 كار بدي كردي!

آیا نفس محترمي را كه كسي را نكشته بود، بي گناه موسي گفت:   -2

 كشتي؟   همانا كه كار بسیار قبیحي را مرتكب شدي!

:  آیا روا بود كه تو این زحمت را بیخود كشیدي؟  اگر این موسي گفت -3

 ي نایل مي شدي!كار را جاي دیگر مي كردي در برابر به مزد
 

  

 “ع”تأویل حوادث از زبان خضر

بیان كرد، “  ع”تأویل هاي سه گانه اي كه حضرت خضر علیه السالم براي موسي 

 و صور و عناوین حقیقي آنها را روشن و آشكار نمود، به شرح زیر بود:
 

اما آن كشتي را كه شكستم، صاحبانش فقیراني نخست فرمود:   -1

ارتزاق مي نمودند و چون پادشاه كشتي بودند كه با آن كسب و 

هاي بي عیب را غصب مي كرد،  خواستم آن را معیوب كنم تا 

 آن را غصب نكند و براي آنان بماند.

اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند، بار دوم فرمود:   -2

ترسیدیم اگر این پسر باقي بماند آنها را فریب داده و از دین 

به قتل رساندم، كه ایمان آن دو  برگرداند، بدین جهت او را
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محفوظ ماند، و خواستیم عوض دهد پروردگارشان فرزند بهتر 

 و صالح تر از جهت طهارت باطني و ارحام دوستي!

اما آن دیوار را كه سر انجام براي سومین ایراد چنین پاسخ داد:  -3

تعمیر كردم بدین جهت بود كه دیوار متعلق به دو طفل یتیمي در 

و در زیر آن گنجي از آنان نهفته بود، و پدرشان  آن شهر بود

آدم صالحي بود, پروردگار تو خواست تا آنان به حد رشد 

 رسیده و به لطف و رحمت الهي گنجشان را استخراج نمایند!
 

حضرت خضر پس از بیان سه تأویل فوق، به طور یك بیان سربسته و كلي از جمیع 

 پاسخ داد و فرمود:“ ع”اعتراضات موسي
 

من این كارها را از پیش خود نكردم، بلكه تمامي به امر »  -

 «! خداوندي بود
 

رجوعي است “ تأویل”به طوري كه از این آیــــات بر مي آید, منظور اصلي از  

 نسبت به صورت و عنوان خود پیدا مي كند.“  شيء” كه 

 سه مورد زیر، نتیجة مباحث مربوط در این زمینه مي باشد:

باشد و به آن رجوع كند، “ تأویل” آیه اي داراي معناي اینكه  -1

باشد و به آیة محكم دیگري رجوع “ متشابه” غیر آن است كه 

 كند.

تأویل داشتن مختص آیات متشابه نیست، بلكه تمامي آیات  -2

 قرآني، اعم از محكم و متشابه، داراي تأویلند.

از نوع مفاهیمي كه مدلول لفظ هستند نیست، بلكه از “ تأویل”  -3

 امور خارجي و عیني است!

 
 

 آیا علم به تأویل مختص خداست؟

 آیة قرآني مي فرماید: 

كساني كه در دلهایشان میل به باطل است، آیات متشابه را » . . .  -

دنبال مي كنند تا فتنه برانگیزند، و تأویل آن را به دست آورند، با 

مي اینكه جز خدا كسي تأویل آن را نمي داند، و راسخون در علم 

گویند ایمان آورده ایم به آن كه تمامي از نزد پروردگار ماست، و 

 « تنها خردمندان آگاه به این قسمتند...!
 

در اینكه آیا غیر از خدا كسان دیگر نیز تأویل قرآن را مي دانند یا نه، بین مفسرین 

آیة  كه بین دو عبارت در‹ واو› مورد اختالف شدیدي قرار گرفته است. و در واقع حرف 

 -زیر واقع شده
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 « ...!الراسخون في العلم یقولون ‹  و› وما یعلم تأویله االّ هللا » 

منشأ تمامي این اختالف هاست، كه گروهي آن را واو عطف مي دانند و گروهي  

 نمي دانند!

را عطف ‹ واو› بعضي از قدماي مفسرین و طایفة شافعي و معظم مفسرین شیعه  

آیه را چنین فهمیده اند كه راسخون در علم هم به تأویل آیات متشابه دانسته اند، لذا معناي 

 آشنائي دارند!

را عطف ندانسته، و ‹ واو› لكن بیشتر قدما, و همچنین طایفة حنفي از اهل سنت،  

 معتقدند علم تأویل مختص خداست.

اگر دقت كنیم، مالحظه مي شود كه در مسئلة مورد بحث اشتباهي شده، و خلطي  

داده است، و این اشتباه سبب حرفهاي بي اساسي شده كه زده اند. آن اشتباه این است روي 

خلط كرده، و هر دو را یكي « معنا و مفهوم لفظي » آیه را به « تأویل» كه طرفین بحث 

. در حالي كه تأویل قرآن، آن حقایق خارجي است كه تكیه گاه آیات دانسته اند

 قرآن مي باشد!
 

  

 تأویل به غیر خداي تعالي تجویز علم به

واقعیت این است كه، قرآن شریف علم به تأویل را براي غیر حق تـــعالي تجویز  

” وسط آن، زیرا در این آیه در مقام تقسیم كتاب به ‹ واو›مي كند، اما نه به وسیلة این آیه و 

ني روشن و مخصوصاً بیان حال مردم نسبت به اخذ و پیروي آن است، یع“ محكم و متشابه،

قرآن دو تیره هستند، عده اي به واسطة “ محكم و متشابه” مي كند كه مردم در برابر 

انحراف و زیغ قلبي مایل به پیروي متشابه هستند، ولي دستة دیگر كه راسخون در علمند، 

 به واسطة ثبات در علم از محكمات پیروي كرده، و به متشابهات تنها ایمان قلبي دارند!
 

در آیه مورد بحث، براي بیان « راسخون در علم، » قصد ابتدائي از ذكر بنابراین  

 حال آنها نسبت به قرآن است، و زائد بر آن از قصد نخستین آیه خارج است!

پس خود این آیه در صدد شركت دادن آنها در علم تأویل نیست و آیة مزبور علم به  

ت دیگري هست كه به طور دلیل تأویل را منحصر به ذات اقدس الهي مي داند. ولي آیا

  -منفصل، امكان علم تأویل را به راسخون در علم مي دهد، چون علم غیب كه در آیة

« ...!بگو،  جز خداوند كس دیگري از ساكنان آسمانها و زمین دانائي به غیب ندارد»

 مختص خداي تعالي شمرده شده ولي در آیة زیر آن را به اذن الهي براي پیامبر كه مورد

 رضایت و خشنودي حضرتش مي باشد، ثابت كرده است:

 خداوند عالم و داناي به غیب است،»  -

 بر عالم غیبش كسي را مطلع نخواهد كرد، مگر:

 « آن كس را كه از رسوالن برگزیده است !
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  «َزیٌغ فَیَتَّبِعُوَن ماتَشابَهَ ِمنهُ اِبِتغاَء الِفتنَِة و اِبِتغاَء تَأویِلِه!فَاَّماَ الَّذیَن في قُلُوبُِهم »سوره آل عمران 7مستند:آیه

 168ص5المیزان ج    

  مفاسد طلب تأویل متشابهات و پیروي آنها

كساني كه در دلهایشان تمایل به باطل است، آیات متشابه را دنبال مي كنند »  

آورند، با اینكه جز خدا كسي تأویل آن تا فتنه بر انگیزند، و تأویل آن را به دست  

 « را نمي داند...!

این آیات به طور كنایه متعرض حال منافقین و منحرفین قلبي شده، و ضمناً  

مسلمانان را به ثبات و استواري در آنچه از معارف دین فهمیده اند، دعوت كرده است، و 

ن نشده و مشتبه است، فرا خوانده به چیزهائي كه برایشان روش“ تسلیم و ایمان” آنان را به 

 است.

در پایان خاطر نشان ساخته كه اساس تمام مفاسدي كه در مجتمع مسلمانان پیش  

آمده، و نظام سعادت آنها را مختل ساخته، همانا پیروي متشابهات و خواستن تأویل آنها بوده 

 است!

ت دیني را به یعني پیروي متشابهات و طلب تأویل آنها تنها چیزي است كه هدای 

گمراهي و ضاللت مبدل ساخته، و اجتماع مسلمانان را به افتراق، و اتحادشان را به دشمني 

 تبدیل كرده است!
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 فصل دوازدهم
 

 

 در قرآننفي تحریف و اختالف 
 

 

 

 

                                    

 « اَفاَل یَتََدبَّرُوَن اْلقُرآَن َولَو كاَن ِمن ِعنِد َغیِر هللاِ لََوَجدُوا فیِه اِختِالفاً َكثیراً ! »  سوره نساء   82مستند: آیه

 28ص9المیزان ج    

  عدم اختالف در قرآن

قرآن مجید دعوت مي كند كه مردم در آن تدبر، و در آیه به آیة آن تأمل، و در احكام  

شده یا حكمت بیان شده یا قصه و مؤعظه یا مطالب دیگر آن تحقیق كنند، و خالصه به نازل 

تمام آیات مربوط به آن اعم از مكي و مدني و محكم و متشابه، مراجعه كنند، و آیات را به 

 یكدیگر ضمیمه نمایند، تا برایشان واضح شود كه اختالفي بین آیات نیست !
  

خواهد شد كه آیات جدید قرآن، آیات قدیمي را  وقتي در قرآن تدبر شود، روشن

 تصدیق مي كند؛ و بدون آنكه هیچ گونه اختالفي بین آیات فرض شود، آیات شاهد یكدیگرند!

كه یك عده از  –در قرآن به هیچ وجه اختالف راه ندارد!  نه به صورت تناقض 

و نه به صورت  -شندآیات عدة دیگر را نفي كنند و با یكدیگر منافات و مدافعه داشته با

كه مثالً دو آیه از نظر تشابه بیان یا متانت معاني و مقاصد با هم ا ختالف داشته  –تفاوت 

كه بعضي از آیات از لحاظ پي ریزي و ریشه و اساس محكمتر و شدیدتر از پاره  –باشند 

 اي دیگر باشند:

 كتابي است كه آیات آن به هم شباهت، و حقایق مكرري دارد،»  -

 « از شدت تأثیر آن پوست بدن ها مي لرزد!كه 
 

همین عدم اختالف در قرآن، مردم را به این مطلب رهبري مي كند كه قرآن كتابي  

است كه از طرف خداي تعالي نازل شده، و از طرف غیر خدا نیست، چرا كه اگر از جانب 

 غیر خدا بود از اختالف زیاد سالم نمي ماند!
 
 

 قرآن هشمول همه جانب

هیچ شخص متدبر در قرآن نمي تواند بي درنگ از مشاهدة این حقیقت صرف نظر  

 نماید كه قرآن كتابي است كه در تمام شئون مربوط به انسان مداخله كرده است، مانند:

 در معارف مبدأ، معاد، خلق و ایجاد، -1

 در فضایل اخالقي عمومي انساني، -2

ن است، و هیچ مطلب در قوانین اجتماعي و فردي، كه حاكم بر نوع انسا -3
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 كوچك و بزرگ از نظرش مخفي نمانده است،

 قصص و مطالب عبرت انگیز، و مواعظ و نصایح! -4
 

قرآن مجید همة این ها را با بیاني معجز آسا آورده و همة مردم دنیا را دعوت كرده 

است كه مثل آن را بیاورند.  این معارف و حقایق، در ضمن آیاتي نازل شده كه در مدت 

سال، در حاالت مختلف، در شب و روز، در حضر و در سفر، در جنگ و  23 قریب

صلح، در سختي و خوشي، در تنگي و گشایش نازل شده اند ولي با این وصف، نه در 

بالغت خارق العاده و معجز آسا، و نه در معارف عالیه و حكمت هاي بلندپایه، و نه در 

ام اینها، هیچ گونه اختالفي وجود ندارد، و قوانین اجتماعي و فردي این كتاب، در هیچ كد

بلكه آخرین آیه منعطف به همان حقیقتي است كه اولین آیه تقریر كرده است، و شاخ و برگ 

ها و تفصیالت قرآن، برگشت به همان دارد كه در رگ و پي و ریشة آن ثابت و برقرار 

 است!

تحلیل شود، همه به نكتة تفصیالت قانونگزاري و حكمتهاي قرآن، وقتي كه تجزیه و 

مركزي توحید خالص برمي گردد، و توحید خالص قرآن را هم وقتي به صورت تركیب 

 درآوریم، عیناً همان مي شود كه از تفصیالت استفاده مي كنیم.

 این خصوصیت و شأن خاص قرآن است!
 

و  كسي كه در قرآن تدبر كند، و آنطور كه باید و شاید تدبر كند، و با شعور زنده

قضاوت فطري خود حكم خواهد كرد كه كسي كه این سخنان را گفته از كساني نیست كه 

مرور ایام و تحول و  تكاملي كه در موجودات مؤثر است، در او مؤثر باشد، بلكه گویندة آن 

 خداي واحد قهار است!

  

 جاودانگي و ثبات قرآن

 از آیة فوق چند مطلب واضح است:
 

هاي عادي مي توانند آن را بفهمند، و قرآن كتابي است كه فهم  -1

 به مطالب آن برسند،

 آیات قرآن مفسر یكدیگرند، -2

قرآن كتابي است كه قابل نسخ و ابطال، یا تكمیل و تهذیب نیست،  -3

 و هیچ حاكمي به هیچ وجه نمي تواند بر آن حكومت كند!
 

باید قابل اگر قرآن قابلیت تكمیل یا ابطال را داشته باشد ناچار و به حكم ضرورت 

یك نوع تحول و تغییر باشد، ولي قرآن كه داراي اختالف نیست، پس تحول و تغییر در آن 

راه ندارد، و چون قابل تحول و تغییر نیست، نتیجه آن است كه قابل نسخ و ابطال و امثال آن 

 نیز نمي باشد!
 

 الزمة این مطلب آن است كه شریعت اسالمي تا روز قیامت ادامه دارد!
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 158ص 23المیزان ج          مستند: بحث تحلیلي و روایتي
 

  عدم تحریف در قرآن به نقل روایات

 از طریق شیعه وسني نقل شده كه فرمود:“ ص”اخبار بسیاري از رسول خدا 

 «در هنگام بروز فتنه ها، و براي حل مشكالت، به قرآن مراجعه كنید! »   

 حدیث دلیل بر تحریف نشدن قرآن است. این 

دلیل دیگر آن حدیث شریف ثقلین است، كه از شیعه و سني به حد تواتر نقل شده  

 فرمود:“ ص”است, كه رسول خدا

 به درستي, من در میان شما دو چیز گرانقدر باقي مي گذارم:»  -
 

 عترتم،  اهل بیتم ! -2كتاب خدا          -1

 «! ئید، هرگز گمراه نخواهید شدمادام كه به آن دو تمسك جو
  

این حدیث دلیل محكمي است بر اینكه قرآن كریم دستخوش تحریف نشده و نمي  

شود، چه اگر بنا بود قرآن كریم دستخوش تحریف شود، معني نداشت كه پیامبر گرامي 

مردم را به كتابي ارجاع دهد كه دست خورده و تحریف شده است، و با این شدت “ ص”خدا

 تمسك جوئید گمراه نمي شوید! تا ابد هر وقت به آن دوتأكید بفرماید: 
  

و ائمة اهل بیت علیهم السالم “ ص”همچنین اخبار بسیاري از طریق رسول خدا 

رسیده كه دستور داده اند اخبار و احادیث شان را عرضه به قرآن كنند، چه اگر كتاب الهي 

 تحریف شده بود، معنائي براي اینگونه اخبار نبود.

، روایاتي است كه در آنها خود امام هاي اهل بیت دلیل دیگر بر عدم تحریف قرآن 

علیهم السالم آیات كریمة قرآن را در هر باب موافق و عین آنچه در این قرآن موجود عصر 

 ماست، قرائت كرده اند.
 

از امیرالمؤمنین و سایر ائمة معصومین علیهم السالم وارد شده كه قرآن موجود  

زل شده است، و چیزي كه هست ترتیب سوره ها و همان قرآني است كه از ناحیة خدا نا

آیات آن غیر آن وضعي است كه در قرآن نوشته شده به خط حضرت امیرالمؤمنین علي بن 

 ابیطالب علیه السالم بوده است. قرآني كه آن جناب نوشته بود ترتیب دیگري داشت. 

را شركت چیزي كه هست، نویسندگان قرآن در زمان ابي بكر، علي علیه السالم  

 ندادند و همچنین در زمان عثمان، و از همین باب است اینكه به شیعیان خود فرموده اند:

 « اقرؤا كما قرء الناس! »  -

 «قرآن را به همان طور بخوانید كه مردم مي خوانند! »  -

“  ع”مقتضاي این روایات این است كه اگر در آن روایات دیگر آمده كه قرآن علي 

در دست مردم  است، معنایش این باشد كه گفتیم از نظر ترتیب بعضي مخالف قرآن موجود 

سوره ها یا آیات تفاوت دارد، آن هم سوره یا آیاتي كه به هم خوردن ترتیبش كمترین اثري 
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در اختالل معناي آن ندارد، و آن اوصافي را كه گفتیم خداوند قرآن را بدان اوصاف 

 توصیف فرموده، از بین نمي برد.

مضامین این اخبار مختلف است ولي مجموعاً داللت دارند بر اینكه قرآني كه هرچند  

امروز در دست مردم است، همان قرآني است كه از ناحیة خداي تعالي بر خاتم االنبیاء 

نازل شده است، بدون اینكه چیزي از اوصاف كریمة و آثار و بركاتش از بین رفته “ ص”

 باشد!
                                    

 

 160ص23المیزان ج                  مستند: بحث تحلیلي

 طرفداران تحریف قرآن،  و رد نظرات آنها 

عده اي از محدثین شیعه و حشویه و محدثین اهل سنت را عقیده بر این است كه  

ره اي از قرآن كریم تحریف شده است. اما این به معناي آن است كه چیزي از آن افتاده، و پا

الفاظ آن تغییر یافته، و ترتیب آیات آن به هم خورده است، ولي تحریف به معناي زیاد شدن 

یا قاطي شدن چیزي در آن مورد نظر آنان نبوده و هیچ یك از علماي اسالم، اعم از شیعه و 

 سني، معتقد نیستند كه چیزي به قرآن اضافه شده یا قاطي شده باشد!

  

 جابجائي و عدم ثبت 

گروهي از روایات داللت دارند بر سقوط بعضي از سوره ها، یا بعضي آیات، یا  

برخي جمالت، و یا قسمتي از جمالت و كلمات و یا حروف قرآن، كه در همان صدر اسالم 

در موقع جمع آوري در زمان ابي بكر، و همچنین در موقع جمع آوري بار دوم در زمان 

 ن داللت دارند بر تغییر و جا به جا شدن آیات و جمالت.عثمان، اتفاق افتاده است.  همچنی

برخي از اهل حدیث شیعه این گونه روایات را ذكر كرده اند. از اهل سنت نیز در  

صحاح خود مانند صحیح بخاري و مسلم، سنن ابي داود، نسائي، احمد، و سایر جوامع 

 آن را ذكر كرده اند. -آلوسي  -حدیث و كتب تفسیر مانند 
 
 

 اختالف بین مصحف ها 

آنچه گفته شد غیر از موارد اختالفي است كه بین مصحف عبدهللا بن مسعود با  

مصحف معروف در روایات ذكر شده است. و نیز غیر از موارد اختالف مصحف ابي بن 

كعب با مصحف عثماني است, و همچنین میان خود مصحف هاي عثماني است كه عثمان 

 و به اقطار بالد اسالمي آن روز بفرستند.دستور داده بود بنویسند 

در زمان عثمان پنج یا هفت مصحف نوشته شده، و به شام، مكه، بصره، كوفه، یمن  

 و بحرین فرستاده شده، و یكي نیز در مدینه نگهداري شده است.

مطابق روایات،  همچنین اختالفي از نظر ترتیب میان مصحف هاي زمان عثمان با  

بي بكر وجود دارد. ) مثالً سورة انفال در زمان ابي بكر جزو سوره مصحف هاي دورة ا
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هاي مثاني و سورة برائت جزو سوره هاي مئین قرار داشت, ولي در زمان عثمان هر دو 

 را جزو سوره هاي طوال قرار دادند.(

مطابق روایات، همچنین اختالفي در ترتیب سوره ها وجود دارد.  روایات حاكي  

سوره ها در مصحف عبدهللا بن مسعود و مصحف ابي بن كعب غیر از است كه ترتیب 

 ترتیب در مصحف عثماني است!

مطابق روایات, اختالف دیگري در میان قرائت ها وجود دارد, چه قرائت هاي غیر  

 معروفي است كه از صحابه و تابعین روایت شده، كه با قرائت معروف اختالف دارد.
 

 

 تحریف قرآن هرد نظری نظرات عالمه طباطبائي در

  

 عالمة فقید در تفسیر المیزان دربارة روایات باال چنین اظهار نظر كرده است:

 
 

 فساد ناشي از تمسك به اخبار براي اثبات تحریف قرآن: -1

تمسك به اخبار براي اثبات تحریف قرآن مستلزم حجیت نبودن خود آن اخبار است. 

ت پیغمبر باقي نمي ماند تا چه رسد به امامان و ) زیرا با تحریف شدن قرآن دلیلي بر نبو

 حجیت اخبار ایشان! (

پس كسي كه به اخبار نامبرده استدالل مي كند، تنها مي تواند به عنوان یكي از 

مصادر تاریخ به آن تمسك جوید، و در تاریخ هم هیچ مصدري متواتر یا مصدري همراه با 

ندارد، و عقل در هیچ یك از آن مصادر مجبور قراین قطعي كه مفید علم و یقین شود، وجود 

به قبول نیست، چون هرچه هست، همة اخبار آحاد است، كه یا ضعیف در سند است و یا 

قاصر در داللت، و یا به فرض صحت سند و روشني داللت كه در نایابي چون كبریت احمر 

 است، تازه بیش از ظن چیزي افاده نمي كند!

ش صحیح و داللتش روشن باشد، لكن ایمن از جعل و زیرا به فرض اینكه سند  

دسیسه نیست، چه اخباري كه به دست یهود در میان اخبار مسلمین دسیسه شده، آنقدر 

ماهرانه دسیسه شده كه از اخبار واقعي خود ما قابل تمیز نیست، و چنین خبري قابل اعتماد 

لند یا اصالً سند ندارند و امثال نیست.  اگر به سند آنها مراجعه شود، دیده مي شود یا مرس

  آن!

 
 

 فساد ناشي از مخالفت اخبار با قرآن: -2

اینگونه اخبار آیه ها و سوره هائي را نشان مي دهند كه از قرآن افتاده به هیچ وجه 

 شبیه به نظم قرآني نیست، و گذشته از اینكه به خاطر مخالفتش با قرآن مردود است!

فسیر آیه را با خود آیه اشتباه كرده اند. یعني وقتي امام مثالً در بسیاري از موارد،  ت

علیه السالم آیه را خوانده براي تفسیر عبارتي را اضافه كرده، ولي نگفته كه آیه چنین نازل 

 «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك ) في علي(  » شده است! مانند: 
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آن بوده، بلكه مي خواهد و حال آنكه روایت نمي خواهد بگوید كه ) في علي( جزو قر

 بفرماید، آیه در حق آن جناب نازل شده است.

  

 فساد ناشي از نفوذ اسرائیلیات: -3

دسیسه و جعل چنان در روایات شایع بوده كه اگر كسي به روایات مربوط به خلقت  

و ایجاد و قصص انبیاء سلف و امت هاي گذشته و همچنین به اخبار وارده در تفاسیر آیات و 

 صدر اسالم، مراجعه نماید، هیـــــچ تردیدي درآن برایش باقي نمي ماند! حوادث

آري، دشمنان خوب فهمیده بودند كه اگر بتوانند به قرآن دستبردي بزنند، و حجیت  

این قلعة حصین را كه جمیع معارف دیني، و سند زنده و جاوید نبوت، و مواد دعوت در آن 

ضرت خاتم االنبیاء، بدون كمترین دردسري باطل متحصن است، مختل سازند، امر نبوت ح

مي شود، و شیرازة دین اسالم از هم مي گسلد، و دیگر بر بناي اسالم سنگي روي سنگ 

 قرار نمي گیرد.

عجب اینكه، اینگونه علماي ساده اندیش دیني كه در مقام استدالل بر تحریف قرآن  

اهل بیت احتجاج مي كنند، هیچ فكر نمي  بر مي آیند به روایاتي كه منسوب به صحابه یا ائمة

 كنند كه چه مي كنند!

اگر حجیت قرآن باطل شود، نبوت و معارف دیني همه باطل مي شود، و مي ماند  

 قول یك صحابه كه باید نبوت پیامبر و قرآنش را با آن قبول كنیم!!؟

 
 فساد ناشي از سوره ها و آیه هاي ساختگي: -4

هائي را سواي قرآن اسم مي برد كه از نظر اسلوب  روایات تحریف, آیات و سوره 

 و نظم هیچ شباهتي به نظم قرآن ندارند.

اگر خواننده خود مراجعه كند، بهتر مي فهمد. مثالً سورة خلع، سورة حفد، سورة  

والیت، و غیرآن، كه پاره اي از روایات آن را آورده اند، اقاویل و پریشان گوئي هائي است 

نظم قرآني تقلید كرده، و نتیجه اش این شده كه اسلوب عربي مألوف و  كه سازنده اش از

معمولي را هم از دست داده است، و چیزي گفته كه هر طبع و ذوقي از شنیدن آن دچار 

 تهوع مي شود!
 

 

 موضوع قرآن علي علیه السالم

طرفداران تحریف قرآن، روایتي را مورد استدالل خود قرار داده اند كه از عامه و  

از مردم كناره “ ص”خاصه نقل شده است، كه علي علیه السالم بعد از رحلت رسول خدا

گیري كرد و بیرون نیامد مگر براي نماز،  تا آنكه قرآن را جمع آوري كرد، و آنگاه آن را 

مردم ارائه داد، و اعالم كرد كه این آن قرآني است كه خداوند  از خانه بیرون آورد و به

تعالي بر پیغمبرش نازل فرموده است، و من آن را جمع آوري كردم،  مردم او را رد 
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 جمع كرده بود اكتفاء كردند.“ زید بن ثابت” كردند، و قرآن او را نپذیرفتند، و به قرآني كه 

 

 :«ع» يرد قرآن عل هفساد ناشي از قبول نظری

 مرحوم عالمة طباطبائي در المیزان این نظریه را چنین رد مي كند:

صرف جمع آوري امیرالمؤمنین علي علیه السالم قرآن كریم را، و عرضه  -

داشتن بر اصحاب و نپذیرفتن آنان، دلیل نمي شود بر اینكه قرآني كه آن جناب 

حقایق اصولي  جمع آوري كرده بود، مخالف با قرآن دیگران بوده است، و از

دین و یا فرعي آن چیزي اضافه داشته است،  و بیش از این احتمال نمي رود 

كه قرآن آن جناب از نظر ترتیب سوره ها و یا آیه هاي یك سوره، كه به تدریج 

نازل شده است، با قرآن سایرین مخالفت داشته است، آن هم مخالفتي كه به هیچ 

 ت!یك از حقایق دیني برخورد نداشته اس

چه اگر غیر از این بود، و واقعاً قرآن آن حضرت حكمي یا احكامي از دین خدا  -

را مشتمل بوده كه در قرآن هاي دیگر افتاده بوده است، امیرالمؤمنـــین به آن 

سادگي از آن دست بر مي داشت؟ نه بلكه به طور قطع با آن محاجه مي كرد!  

حتي یك مورد هم نقل نشده كه آن  در تمام احتجاجات امیرالمؤمنین كه نقل شده،

جناب دربارة امر والیت و خالفت خود ویا در امر دیگري آیه و یا سوره اي 

خوانده باشد كه در قرآن هاي خود آنان نبوده باشد، و آن جناب ایشان را به 

 خیانت در قرآن متهم كرده باشد!؟
 

 

 قرآن و تأئید صاحبان مصحف

بن ثابت به امر ابوبكر و در نوبت دوم به امر  كساني به غیر آن قرآني كه زید 

عثمان نوشت، قرآن دیگري داشتند، مانند علي علیه السالم، ابي بن كعب، عبدهللا بن مسعود؛ 

چیزي را از آنچه كه در قرآن دائر در میان مردم بود، انكار نكردند، و نگفتند كه فالن چیز 

 غیر قرآن و یا داخل قرآن شده است!

كه از نامبردگان در مخالفت با آن قرآن رسیده، این است كه از ابن  تنها چیزي 

مسعود نقل شده كه او در قرآن خود، معوذتین ) دو سوره قل اعوذ، ( را ننوشــته بود و مي 

آورد تا حسن و حسین را با آن “ ص”گفت اینها دو حرز بودند كه جبرئیل براي رسول خدا

د ولي بقیة اصحاب هم این سخن را از ابن مسعود رد حرز كند و از گزند حوادث بیمه ساز

كردند.  از امامان اهل بیت علیهم السالم به طور متواتر تصریح شده كه این دو سوره از 

 قرآن است!
 

 

 تحریف یا فراموشي

گویند. این « از یاد بردن –انساء » بحث دیگري وجود دارد كه آن را روایات  

روایات از طریق عامه دربارة نسخ و انساء در قرآن وارد شده است، كه روایات تحریف به 
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 معناي نقصان و تغییر قرآن را حمل بر آن نموده اند.

 فت:یكي از آنها روایتي است كه از ابن عباس نقل كرده اند، كه گ 

وحي مي شد، او در “ ص”از آنجائي كه بعضي از آنچه در شب بر رسول خدا -

 –مانَنَسْخ ِمن آیٍَة اَْو نُنِسها نَأِت بِخیٍر ِمنها اَو ِمثِلها  –روز فراموش مي كرد، آیة 

 نازل گردید.

« ماننسخ من آیة او ننسها...، » از سعد بن ابي وقاص روایت كرده اند كه وقتي آیة 

قرائت كرد. شخصي اعتراض كرد كه سعید بن  «...،ننسخ من آیة او ننسأهاما » را 

مي خواند، تو چرا چنین خواندي؟ سعد گفت: قرآن كه بر «  او ننسها، »مسیب آن را 

سنقرئك » مسیب و خاندان او نازل نشده، مگر نشنیده اي كه خداي تعالي فرماید: 

و  نیز مي  «ش نكني! به زودي برایت مي خوانیم تا فرامو – فال تنسي

به یاد آر پروردگارت را هرگاه كه  – واذكر ربك اذا نسیت» فرماید: 

 «فراموش كردي! 
 

 عالمه طباطبائي مي فرماید:) 

مقصود سعد از اشتهاد به این دو آیه این بوده كه خداوند نسیان را از پیغمبر  -

“ ننسأها”آن را  دارد، بدین جهت منمعني ن“ ننسها ” برداشته و دیگر در حق او 

 به معناي ترك و تأخیر است.“ نسي” خواندم كه از مادة 

این است كه آیه را از كار بیندازیم، نه اینكه « ماننسخ من آیة،  »خالصه معناي 

تالوتش را نسخ كنیم، و این چنین نسخ در آیات قرآني هست، مانند: آیه صدقه دادن 

نسخ شده، و دیگر صدقه دادن  براي نجوا و بیخ گوشي صحبت كردن، كه عملش

 واجب نیست، ولي تالوتش باقي مانده است!

این است كه آیه را به كلي ترك كنیم، یعني از میان آنان « ،  او ننسأها” ولي معني 

 براندازیم، هم عمل به آن و هم تالوت آن را متروك سازیم! (
 

یعني حكمش از بین  از برخي روایات استفاده مي شود كه نسخ را در حكم مي دانند 

رفته و خودش باقي مانده است، ولي روایاتي كه تالوت آیه را از بین رفته مي دانند، مخالف 

 صریح قرآنند!
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 فصل سیزدهم
 

 

 ناسخ و منسوخ در قرآن
 

 

 

                                    

 « مانَنَسْخ ِمن آیٍَة اَْو نُنِسها نَأِت بَخیٍر ِمنها اَو ِمثِلها! » سوره بقره    107و 10مستند: آیه

 57ص2المیزان ج      
 

 نسخ یا تمام شدن عمر حكمي از احكام 

ما هیچ آیتي را نسخ نمي كنیم و از یادها نمي بریم، مگر آنكه بهتر از آن و یا  » 

 مگر ندانسته اي كه خدا بر هر چیزي قادر است؟! مثل آن را مي آوریم!   

 مگر ندانسته اي كه ملك آسمانها و زمین از خداست،

 « و شما به غیر از خدا هیچ سرپرست و یاوري ندارید؟!
 

به آن معنائي كه “ نسخ” است.  معلوم است كه “ نسخ” این دو آیه مربوط به مسئلة 

كشف از تمام شدن عمر » در اصطالح فقها معروف است، از این آیه گرفته شده است، یعني

 «.  حكمي از احكام

نسخ شده و به كلي از “ آیت” از نظر آیة نامبرده، نسخ باعث نمي شود كه خود 

كوتاه است، چون به وضعي وابسته در آن عمرش “ حكم” عالم هستي نابود گردد، بلكه 

 است كه با نسخ، آن صفت از بین مي رود.

است. پس خود این صفت به همراه “ عالمت بودن” و “ صفت آیت” و آن صفت، 

از بین بردن اثر آیت، از جهت آیت “ نسخ” مطلب آخر آیه به ما مي فهماند كه مراد به 

“ اثر آن آیت” حفظ اصلش.  پس با نسخ بودنش است، یعني از بین بردن عالمت بودنش، با 

باقي است، حال اثر آن یا تكلیف شرعي است، و یا “ خود آن آیت” از بین مي رود، و اما 

 هر چیز دیگر!

را كنار هم قرار داده است، و چنین معـــني مي “ نسیان” و “ نسخ” آیة فوق كلمة 

آنكه یادش را از دلهاي شما نمي دهد كه ما عین یك آیت را به كلي از بین نمي بریم، و یا 

 بریم مگر اینكه آیتي بهتر از آن یا مثل آن را مي آوریم!
 
 

 آیت چیست؟ 

 و اما اینكه آیت بودن یك آیت به چیست؟ باید گفته شود:

 مختلفند،“ آیت ها ”  -

 مختلفند،“  حیثیات”   -
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 نیز مختلفند.“   جهات”   -

اعتبار اینكه بشر از آوردن بعضي از قرآن آیتي است براي خداي سبحان، به  -

 مثل آن عاجز است!

بعضي دیگر كه احكام و تكالیف الهي را بیان مي كند، آیات اویند، بدان جهت  -

 كه در انسانها ایجاد تقوي مي كنند، و آنان را به خدا نزدیك مي سازند!

موجودات خارجي نیز آیات او هستند، بدان جهت كه با هستي خود، وجود  -

با خصوصیات وجودي شان از خصوصیات صفات و اسماء صانع خود را 

 حسناي صانعشان حكایت مي كنند!

انبیاء خدا و اولیاء او نیز آیات او هستند، بدان جهت كه هم با زبان و هم با عمل  -

 خود، بشر را به سوي خدا دعوت مي كنند!
 

 است.“  شدت و ضعف” مفهومي دارد كه داراي « آیت » بنابراین, كلمة 

 آیات در آیت بودن اثر بیشتري دارند، و بعضي اثر كمتر، بعضي -

 –بعضي آیات از بعض دیگر در آیت بودن بزرگتر هستند  -

 َولَقَد َرآي ِمن آیاِت َربِِّه الُكبري ! 

 نیز اختالف آیات وجود دارد:«  جهات» از لحاظ 

بعضي آیات در آیت بودن تنها یك جهت دارند، یعني از یك جهت نمایشگر و  -

 دآورندة صانع خویشند.یا

 بعضي دیگر از آیات داراي جهات بسیارند! -
 

 

 نسخ جهات آیت 

 –نیز دو جور است «  نسخ آیت» با توجه به توضیحات باال  
  

كه دارد، مثل اینكه به كلي آن را نابود “ جهت ” نسخ یك آیت به همان یك   -1

 كند,

نســـخ مي شود، نسخ آیتي كه از چند جهت آیت است، فقط از یك جهت خاص  -2

و جهت دیگرش را به آیت بودن باقي بگذارد،  مانند آیات قرآني، كه هم از 

“ جهت حكمي ” نظر بالغت آیت و معجزه است، و هم از نظر حكم، آنگاه  

 آن را نسخ كند، و جهت دیگرش همچنان آیت باشد!
 

ً لحني دارند كه به طور اشاره مي فهمانند كه به زود ي نسخ آیات منسوخ نوعا

 خواهند شد، و حكم در آن براي ابد دوام ندارد، مانند آیة :

 فاعفوا و اصفحوا حتي یأتي هللا بامره !»  -

 «فعالً عفو كنید, نادیده بگیرید, تا خداوند امر خود را بفرستد!  -

كه به روشني مي فهماند كه حكم عفو،  گذشت دائمي نیست، و به زودي حكم دیگر  

 به صورت حكم جهاد آمد.خواهد آمد، كه بعدها 
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  از آیات ناسخ و منسوخ علیه السالمتوضیح علي 

امیرالمؤمنین علي علیه السالم بعد از معرفي عده اي از آیات منسوخ، و آیاتي كه   

 -آنها را نسخ كرده، فرموده است: آیة 

 و ما خلقت الجن و االنس االّ لیعبدون! -

 كنند!“ عبادتم”من جن و انس را نیافریدم مگر براي اینكه   -

 با آمدن آیه زیر نسخ شده است:

  من رحم ربك، و لذلك خلقهم!وال یزالون مختلفین، االّ  -

كرده باشد،  “رحم” و الیزال در اختالفند، مگر آنهائي كه پروردگارت به آنها  -

  و به همین منظور هم خلق شان كرده است!

 )نقل از تفسیر نعمانی.(

   

معرفي كرده است. “ عبادت”را “ هدف خلقت” مالحظه مي شود كه در آیة اولي  

 به آنهاست!“ رحم كردن،، هدف از خلقت آنها” در آیة دومي مي فرماید: 

معرفي مي كرد، در حــــــالي كه مي “ پرستش خدا” آیة اولي غرض از خلقت را  

بینیم بسیاري از مردم از عبادت او سر باز مي زنند، و از سوي دیگر خداي تعالي هیچگاه 

نمي شود، پس چرا در این آیه غرض از خلقت همگي را عبادت  در هدف هاي خود مغلوب

 دانسته است؟

 آیة دوم توضیح مي دهد كه: 

خداوند، بندگان را بر اساس امكان اختالف آفریده است، و در نتیجه الیزال در  -

مسئلة هدایت یافتن و گمراه شدن مختلف خواهند بود.  این اختالف دامنگیر همة 

” آنان مي شود، مگر آن عده اي كه عنایت خاص خدائي دستگیرشان شود، و 

خلقشان “ حمت هدایتر” شامل حالشان گردد.  و براي همین “ رحمت هدایتش

 كرده است!
 

پس آیة دوم براي خلقت، غایت و غرض و هدفي اثبات مي كند، و آن عبارت است 

 .“ رحمت مقارن با عبادت و اهتداء” از 

معلوم است كه این هدف، تنها در بعضي از بندگان حاصل است، نه در همه، با 

نتیجه جمع بین دو آیه این مي مي دانست، در  هدف از خلقت همهرا  عبادتاینكه آیة اول 

 شود كه :

غایت و هدف خلقت همه مردم بدین جهت عبادت است كه خلقت بعضي از  -

دیگر هم خلقتش براي  بندگان به خاطر خلقت بعضي دیگر است، باز آن بعض
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منتهي شود، یعني كساني كه “ اهل عبادت” بعض دیگر است ...  تا آنكه به 

  براي عبادت خلق شده اند!
 

 س این صحیح است كه گفته شود:پ

 «!عبادت غرض از خلقت همه است»  -               
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  منسوخ،  و قضا و بداءناسخ و 

ادامة روایات اسالمي دربارة آیات ناسخ و منسوخ در قرآن، به موضوع بسیار با  

اهمیت دیگر مي پردازد، كه در آن چگونگي ورود انسانها به بهشت و دوزخ مشخص 

 گردیده است:

 –امیرالمؤمنین علي علیه السالم فرمود: آیة »   -1

 حتماً مقضیاً ! و ان منكم االّ واردها كان علي ربك -

واین قضاي حتمي احدي از شما نیست مگر آنكه به دوزخ وارد مي شود!  -

 پروردگار توست!
 

 نسخ شده به وسیلة آیة :
 

 الذین سبقت لهم منّا الحسني اولئك عنها مبعدون,  -

 الیسمعون حسیسها, و هم فیما اشتهت انفسهم خالدون,

 ال یحزنهم الفزع االكبر !

 ایشان احسان تقدیر شده،كساني كه از ما بر  -

 آنان از دوزخ به دورند،

 و حتي صداي آن را هم نمي شنوند،

 و ایشان در آنچه دوست بدارند جاودانه اند،

 نقل از تفسیر نعماني()« و فزع اكبر هم اندوهناكشان نمي كند!

البته توهم نشود كه آیة اولي به طور عموم همه را محكوم مي داند به این كه داخل 

شوند و آیة دومي این عموم را تخصیص مي زند و حكم آن را مخصوص كساني مي  دوزخ

 كند كه قلم تقدیر بر ایشان احسان ننوشته است!

چنین نیست!  زیرا آیة اولي حكم خود را قضاي حتمي خداي تعالي مي داند و قضاي 

بل بیان و حتمي قابل رفع نیست و نمي شود ابطالش كرد. این موضوع با دلیل ناسخ فقط قا

 توجیه مي باشد.
 

( كه در اینجا از 101) رجوع شود به تفسیر آیة فوق در المیزان ) سوره انبیاء آیة 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                کتاب سی و یکم: مشخصات قرآن و تاریخ وحی و تنظیم و تفسیر 167

 تفصیل آن مي گذریم.( 
 

 امام باقر علیه السالم فرمود:»  -2

 –است كه آیة “ بداء ” یك قسم از نسخ  -

 «یمحوهللا مایشاء و یثبت و عنده ام الكتاب! »   

 مشتمل بر آن است.  

 )نقل از تفسیر عیاشي(«        و نیز داستان نجات قوم یونس از این قرار است.  
 

وجه مطلب فوق واضح است، چون نسخ هم در تشریع و احكام است، و هم در  

نجات قوم یونس یكي از  –است، كه امام فرمود “ بداء ” تكوین، و نسخ در تكوین، همان 

 مصادیق آن است!

 

ر بعضي اخبار از ائمة اهل بیت علیهم السالم رسیده كه مرگ امام قبلي و قیام امام د -3

 بعدي در جاي او را، نسخ خوانده اند.

 

 

 

 

 
 


