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  مقدمۀ مترجم

صالة والسالم علی سید المرسلین وخاتم النبیین  رب العالمین والالحمد
  . لی یوم الدینإحسان إجمعین ومن تبعھم بأمحمد وآلھ وصحبھ 

معنویات نیازمند متعال بشریت را خلق کرد و وجود او را به مادیات وخداوند 

براي ادامه زندگی به آب، خوراك و غیره  همانطور که جسم انسانیبدون تردید . ساخت

م باشد و همانطور که جس نیازمند است روح انسانی نیز نیازمند خوراك روحانی می

آفات و  آماجگردد روح انسانی نیز  امراض و مشکالت میانسانی دچار آفات و 

انسان مرکب از جسم و روح است، هر  ،آري. گیرد ها و نامالیمات قرار می بیماري

که فقط به یک بعد انسان اعتناء نموده و بعد دیگري را مهمل و نادیده بگیرد بی مکت

  . قطعاً بر انسان جنایت کرده و او را نشناخته است

هاي مادي در همین نکته است که آنها فقط بعد مادي بشر را در نظر  اشتباه مکتب

از این رو نسبت به تعالیم و  .اند وي را یا انکار نموده یا نادیده گرفتهگرفته و بعد روحی 

ارب گواهی تاریخ و تج. اند نیازي نموده و خود را مستغنی دانسته انبیاء احساس بی

نیاز  شود که او خود را از وحی الهی بی روزي بشر از آنجا شروع می تیرهدهند که  می

  . خواهد به کمک عقل و تجربه ادامه حیات دهد دانسته و فقط می

ابعاد او باخبر متعال از آنجایی که خالق انسان است و از تمامی به راستی که خداوند 

و  کرمپیامبران و در آخر با بعثت رسول ااست بر بشریت مهربانی کرد و با بعثت 

  . نازل نمودن قرآن مجید او را مورد لطف قرار داد

 داد که براي نیاز جسمی بشر این اقتضاي لطف و مهربانی پروردگار چگونه اجازه می

پاسخ بگذارد و بدون اینکه به  اش را بی همه امکانات مادي را فراهم کند اما نیاز روحی

او دستورالعملی براي زندگی بدهد او را به حال خودش رها نماید، کاش که بشریت 

  . کرد هاي الهی قدردانی می شد و از پیام متوجه می
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بلیغات سوء دشمنان بشریت متأسفانه خود مسلمانان نیز به دلیل ت! از دیگران چه گله

تفاوت شده و  و تلقینات ابلیس نسبت به تعالیم قرآن و پیام این کتاب جاویدان بی

  :ها از آن اعراض نمودند و مصداق این آیه قرار گرفتند خیلی



)124/طه(  

نماید قطعاً زندگانی بسیار تنگی برایش مقدور  اعراض) قرآن(کسی که پند من «

  .»خواهد شد

واقعیت ندارد که بینانه زندگانی مسلمانان را بر این آیه محک بزنیم، آیا این  اگر واقع

اند؟ آیا زندگانی سیاسی مسلمانان دچار از هم  امروز مسلمانان پریشان و نگران

مانده و مستضعف تلقی  ا عقبآیا مغلوب و مقهور نیستند؟ آیگسیختگی نشده است؟ 

گویند؟ آیا یهود و نصاري مسلمانان را مورد  شوند؟ آیا دشمنان به آنان زور نمی نمی

شمار سیاسی و اجتماعی و اخالقی  دهند؟ آیا خطرات بی تحقیر و مسخره قرار نمی

ها اعراض  العلل همه این نابسامانی کند؟ بدون تردید عله زندگی آنها را تهدید نمی

  . مانان از کتاب خدا و دین حق استمسل

اي در باور و اعتقادشان ضعف  البته اعراض هم صور و اشکال متعددي دارد عده

اي باور دارند اما در عمل  اند، عده آمده است و به نوعی از نظر اعتقاد اعراض کرده

اند که گویی اعراض  اي در زمینه تالوت به قدري سست و غافل اند، عده روگردان

به هر حال . تفاوت هستند اند، برخی نسبت به فهم درست قرآن و تدبر در آن بی دهنمو

اعراض و روگردانی از قرآن مجید در هر شکلی صورت بگیرد نوعی محرومیت و 

  . کند بدبختی به دنبال دارد و هیچ چیزي جاي آن را پر نمی

  

  » حقوق قرآن بر گردن مسلمانان«

  :بینیم قرآن از هر مسلمانی پنج خواسته دارد یاگر به خود قرآن مراجعه کنیم م
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  .ایمان و تعظیم -1




) 285/بقره(  

رسول خدا به آنچه از سوي پروردگارش بر او فروفرستاده شده، ایمان آورده «

  .»است و مؤمنان هم

  .تالوت آیات -2







    

  )121/بقره (  

ایم، آن را چنانکه سزاوار خواندنش است،  کسانی که به آنان کتاب داده«

  .»خوانند می

  .فهم و تدبر -3






    

  )29/ص (  

هایش تدبر  ها در آیه ایم تا انسان کتابی است خجسته که آن را بر تو فروفرستاده«

  .»کنند و تا خردمندان پند گیرند




) 24/محمد(  
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  .»ها قفل آنها افتاده است کنند یا بر دل آیه در قرآن اندیشه نمی«

  .عمل به قرآن و اجراي دستورات آن در زندگی -4

هاي قرآن عمل ننموده و آن را در زندگی  قرآن کتاب عمل است کسانی که بر دستور

  . شوند کنند، از دیده قرآن فاسق و گناهکار محسوب می پیاده نمی




    

  )47/مائده (  

  .»و هر که به آنچه خداوند نازل فرموده است ایمان نیاورد، اینانند که نافرمانند«

کسی (»ل محارمھحما آمن بالقرآن من است«:فرمودند حضرت رسول اکرم

  ). حالل بداند به آن ایمان نیاورده استهاي قرآن را  که حرام کرده

  . نشر فرهنگ قرآن و دعوت به سوي آن -5



) 52/ابراهیم(  

  .»اي است براي مردم و تا به آن هشدار یابند رسانی این پیام«

  ). لو یک آیه باشداز طرف من برسانید و(»بلغوا عنی ولو آیة«:فرمودند آن حضرت

پنج حق قرآن را ادا نمایند قطعاً اگر مسلمانان در این پنج زمینه به قرآن توجه کنند و این 

رمز موفقیت مسلمانان صدر . پدید خواهد آمدانگیزي در زندگیشان  تحول و انقالب شگفت

د شدند، آنان هاي فوق حق قرآن را ادا کردند و سربلن اسالم در این بود که آنان در همه زمینه

ن هللا یرفع بھذا إ«:فرمود را مدنظر داشتند که می همواره این حدیث پیامبر اسالم

هایی را نعمت و  قوماهللا تعالی بوسیله این کتاب (.»یضع بھ آخرینوقواماً أالکتاب 

  ). گرداند اي دیگر را پست و ذلیل می فرماید و عده می سربلندي نصیب

  :کند الم به همین واقع در اشعار انقالب آفرینش اشاره میشاعر مشرق و رمزشناس اس
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  خواهی مسلمان زیستن گر تو می
  

  نیست ممکن جز به قرآن زیستن  
  

  فاش گویم آنچه در دل مضمر است
  

  این کتابی نیست چیزي دیگر است  
  

مخصوصاً جوانان و فرهیختگان پس از جاي بسی مسرت است که نسل معاصر 

اند و بسیاري از  هاي گوناگون به سوي قرآن متوجه شده ده آشفتگیها و مشاه سردرگمی

اند که بدون شک  آنان به تحقیق و پژوهش در زمینه معانی و معارف قرآن روي آورده

اما در این . سازد دهد و انسان را امیدوار می این پدیده از آینده درخشانی خبر می

از عالقمندان به معارف قرآنی ذکر یک مطلب ناگزیر است و آن اینکه خیلی خصوص 

العلم مستغنی پنداشته و یا به مطالعات خودسرانه   آنهایی هستند که خود را از علما راسخ

شوند که  هاي کسانی متوسل می اند، یا اینکه براي فهمیدن قرآن به نوشته مشغول

 .اي نداشته و گرفتار نوعی از انحرافات هستند چندان بهرهخودشان از نور قرآن 

هاي  اینجاست که باید با اصول و مبادي فهم قرآن آشنا شد و در پرتو راهنمایی

العلم در این وادي گام برداشت کتاب حاضر که نتیجه تالش امام سید  یافتگان راسخ راه

  . کند باشد در همین راستا بحث می اهللا می ابوالحسن ندوي رحمه

قرآن مجید از در فهم  کسی است که -اهللا رحمه-حضرت سید ابوالحسن ندوي 

رجال اهللا بهره جسته و از فیض بزرگمردانی مانند حضرت سید حسین احمد مدنی 

خان  حسناهللا، موالنا حیدر  اهللا، امام تفسیر موالنا احمد علی الهوري رحمه رحمه

اهللا مستفیض گشته و با توفیقات خاص الهی از  اهللا و سید سلیمان ندوي رحمه رحمه

  . بی وافر داشته استمعارف قرآن نصی

اهللا در این عصر پر تالطم چراغی فروزان  انگیز حضرت عالمه ندوي رحمه این اثر دل

شاءاهللا خواهند توانست ارتباط فراراه جویندگان معارف قرآنی است که به کمک آن ان

مطلوبی با قرآن برقرار نموده و به سعادت واقعی دست یابند و در به سعادت رساندن 

  . ه وسیله قرآن، سهیم و سعید گردندبشریت ب
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  وھو المستعان وعلیھ التکالن 
  محمد قاسم قاسمی 
  دارالعلوم زاھدان 

  1384/فروردین / 22-1426صفر / 2
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  مقدمۀ مؤلف 

صالة والسالم علی سید المرسلین وخاتم النبیین  رب العالمین والالحمد
  :جمعینأصحبھ آلھ ومحمد و

پروردگار مهربان، در مقابل این توفیق و سعادت که نصیبم زبانم از شکر و سپاس 

چینان  شد تا بتوانم خدمتی هر چند اندك در راستاي تسهیل مطالعه و فهم قرآن به خوشه

  . این مائدة مبارك و پر نعمت آسمانی تقدیم نمایم، ناتوان و قاصر است

هیچ یک از  غالباً. نویس مطالب این کتاب پنجاه سال قبل تهیه شده بود پیش

اما تأخیر . هاي نویسنده براي تقدیم آن به خوانندگان این قدر طول نکشیده است نوشته

  . ها حکایتی دارد که بیان آن براي خوانندگان خالی از لطف نیست این نوشته

نویسنده به عنوان مدرس تفسیر قرآن و ادبیات عرب در دارالعلوم  م1934در سال 

تفسیر «، »جاللین«هایی از قبیل  در علم تفسیر کتاب. یدالعلماء استخدام گرد ةندو

العلماء ترجمۀ متن  ةاز بدو تأسیس دارالعلوم ندو. شد تدریس می» کشاف«و » بیضاوي

هاي آن به  قرآن مجید و تفسیر آن جز مواد درسی قرار داده شده بود که یکی از ویژگی

  . رفت شمار می

در دوران این خدمت مبارك . یض گردیدتدریس ده جز از قرآن مجید به بنده تفو

قرآن مجید و تفهیم مطالب احساس کردم که براي آشنا ساختن طالب با هدف اصلی 

محوري آن و ایجاد صالحیت استفاده از آن، الزم است آنها را با عوامل و موانع و نقاط 

داند، گر ضعفی که طبق تصریح خود قرآن انسان را از تأثیرات و برکات قرآن محروم می

  . آشنا ساخت

گیري از قرآن به منزلۀ اصول و مقدمه هستند و  این مطالب براي استفاده و بهره

هاي قرآنی راهنمایی نموده و کار او را سهل و  خوانندة قرآن را به سوي معارف و دانش

  . گردانند آسان می
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ارائۀ این مطالب به این شکل در سطح مراکز آموزش علوم اسالمی و از جمله 

مدرس جوان که عمرش کمی . العلماء تجربه جدید و اقدام مثبتی بود ةندودارالعلوم 

آستین همت باال زد و با کسب اجازه از استاد بزرگوارش عالمه . سال بود 20بیش از 

العلماء، و همچنین برادر اندیشمند و شفیقش  ةخان، رئیس دارالعلوم ندو حیدر حسن

شروع شد، و تا چندین م 1931م سلسله که غالباً از سال العلی، ناظ موالنا دکتر سید عبد

  . سال ادامه یافت و مورد استقبال زایدالوصف طالب قرار گرفت

شد و هر سال در آن حذف و اضافه صورت  این مطالب که در کالس درس امالء می

. چاپ و منتشر گردید» ةالندو«در نشریۀ  م 1940هایی از آن در سال  بخش. گرفت می

پس از مدتی تالش فکر بود، هاي دیگري از آن توسط طالب آوردن آنها مشکل  بخش

براي . ضایع شده است و شاید حکمتی در کار بوده استکردیم که این مجموعه 

نویسنده خیلی مشکل بود که از سر نو متحمل زحمت شده و کار گذشته را تکرار نماید 

داشتند که باید این نوشته پیدا شده و مرتباً تأکید و پیشنهاد از طرفی علماي متعددي 

ها را  نوشته از قضا روزي مطلع شدم که یکی از عزیزان مجموعه. چاپ و منتشر گردد

نزد خود نگهداري نموده است
1
  . به هر حال گمشده گرانبها به دست آمد ،

وقتی در آن تجدید نظر نمودم احساس نیاز کردم که با توجه به گذشت زمان و 

هایی در آن صورت گیرد اما ضیق وقت و کثرت  لعه الزم است اضافهپیشرفت مطا

هاي مهم مطالبی اضافه  در بعضی از قسمتها اجازه چنین کاري را نداد صرفاً  گرفتاري

اثر نویسنده تحت عنوان » نبیاء فی ضوء القرآناألو ةالنبو«گردید ضمناً مطلبی از کتاب 

نیز مناسب . افزوده شد» علم و تاریخ هاي آسمانی در ترازوي قرآن مجید و صحنه«

دانستیم که مطالبی درباره روش تالوت سلف صالحه و بزرگان دین و تعظیم و ادب 

____________________

. این عزیز گرامی مولوي سید محمد طاهر منصور پوري معاون ناظم ندوة العلماء بود-1
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دربارة اثرپذیریشان از کتاب الهی براي خوانندگان آنان نسبت به قرآن مجید و حکایاتی 

جود دارد هایی و درج شود؛ به راستی در این واقعات و حکایات چنان تأثیر و راهنمایی

بعضی از مطالب که در شود، از آوردن  هاي علمی نظیر آن یافته نمی که در استدالل

مفصالً آمده است در این » منصب نبوت«و » ارکان اربعه«کتابهاي دیگر نویسنده مانند 

  . کتاب صرف نظر شده است

مکتبۀ «بنابر پیشنهاد عزیزم مولوي سید محمد حمزه حسنی ندوي مدیر انتشارات 

جهت » اصول و مبادي مطالعه قرآن مجید«لکهنو مجموع این مطالب تحت عنوان » اسالم

امیدوارم خوانندگان به . گردد پژوهان و شیفتگان معارف قرآن تقدیم می استفاده قرآن

کمک این مطالب بتوانند به بهترین نحو ممکن از قرآن مجید استفاده نموده و به 

در این کتاب نکات مفید بسیاري آمده است که . ببرند مسئولیتشان در قبال این کتاب پی

ها که  مطالعه قرآن مجید به مدد خواننده خواهند آمد و از بسیاري از خطاها و لغزشدر 

قرآن همچنین ابعاد جالبی از اعجاز . آید وي را آگاه خواهند کرد در این مسیر پیش می

  . مجید به تفصیل در اینجا ذکر شده است

﴿اللَّهيودهيناُءمشإِلَىياطريمٍصقتسم﴾  

  ابوالحسن علی ندوي

  هـ 1400القعده  ذي 26

  م 1980کتوبرا 7
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  آشنایی با قرآن از زبان قرآن 

ها و ابعاد گوناگون آن  توان به ویژگی آنچه قرآن درباره خود گفته است در پرتو آن می

  . رسد طلع شد که عموماً مخفی به نظر میآن مهایی از عظمت و اعجاز  شه پی برد و به گو

آري، وقتی آیات متعددي از قرآن را که در معرفی خود قرآن است، بررسی کنیم 

در این خصوص آیاتی از . گشاید بینیم که دروازه جدیدي از معرفت به روي ما می می

  . گردد قرآن مجید باتوضیحات الزم ذکر می

  است  مجید علمی قطعی و غیر مشتبهقرآن -1

  . البشري قرآن مجید، یقینی و قطعی بودن آن است خصوصیت معجزانه و فوقبزرگترین 



  )2/بقره(  

  .»این کتاب هیچ تردیدي در آن راه ندارد«




  )37/یونس(  

فصیل احکام را در بردارد هیچ شکی در آن نیست از جانب پروردگار جهانیان ت«

  .»است






) 42-41/فصلت(  

آید و نه در پشت  دگی نه در جلوي آن میکتابی گران سنگ است باطل و بیهو«

  .»سر آن؛ از جانب پروردگار با حکمت و ستوده نازل شده است

هیچ سخنی از سخنان انسانی و هیچ کتابی از نوشته بشري شریک  در این ویژگی

و وسیله نزول » علم الهی«زیرا منبع و سرچشمه قرآن . تواند شریک شود نیست و نمی
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این سرچشمه از هر گونه عیب و نقص، شک و اشتباه، ظن و . است» وحی الهی«آن 

اش قطعی و یقینی،  تخمین، تعارض و اختالف پاك و مبرا است هر چه در آن است همه

پذیر نیست همانا علم او  شاهد و مریی، یکسان و نهایی است؛ علم الهی تدریجی و رشد

  . مانند دیگر صفاتش، ابدي و جاودانی است





    

  )3/حدید (  

اوست قبل از همه و اوست آخر از همه و اوست پنهان و او به هر چیز «

  .»داناست

  

  کننده همه چیز است  علم او احاطه



    

  )98/طه (  

کسی که جز او دیگر معبودي نیست، همه چیز را با  ،همانا معبود شما اهللا است«

  .»علم خود در بر گرفته است




  ) 28/جن(  

ر هر چیز را کامالً خداوند متعال همه احوال آنها را احاطه کرده است و شما«

  .»داند می

  :اشتباه و فراموشی را بر او راهی نیست
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  )/52(  

نزد پروردگارم است؛ ) مردمان قبلی(علم آنها  :گفت) حضرت موسی(«

اوست که حتی امور غیر . نماید کند و فراموش نمی پروردگارم اشتباه نمی

اي از کائنات از علم او  داند و ذره محسوس و اشیاي غیر مادي را نیز کامالً می

  .»خارج نیست







    

  )3/سبأ (  

ها و نه در  سمانآم او پوشیده نیست نه در لعاي از ذرهاوست دانندة غیب، «

  .»نه کوچک و نه بزرگ مگر همه در کتاب مبین است،زمین

  :کتاب الهی از علم الهی گرفته شده است








  ) 14/هود(  

که قرآن مجید به علم او  دپس اگر به نداي شما پاسخ مثبت ندهند آن گاه بدانن«

  .»شویدو جز اهللا معبودي دیگر نیست پس آیا شما تسلیم می ،نازل شده است
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  ) 52/ اعراف(  

نازل کردیم که در آن تمام مطالب را به وسیلۀ علم و ما برایشان کتابی را«

  .»باشد ایم و آن کتاب براي صاحبان ایمان و هدایت و رحمت می توضیح داده

ف به دور است، زیرا تعارض و کتاب الهی به این دلیل از هر گونه تعارض و اختال

اختالف نتیجه جهل و عدم آگاهی، یا نتیجه کمی و زیادي علم باطن و قیاس یا نسیان و 

ها پاك است پس کالم  باشد، و مسلماً علم الهی از تمام نقص غفلت و کذب و افترا می

  . باشد مصون میوي نیز از هرگونه تعارض و اختالف 







) 82/نساء(  

خدا بود اختالف اگر قرآن از طرف هر کسی غیر از اندیشند؟  آیا در قرآن نمی«

  .»دیدند زیادي را در آن می

یلی روشن و که منبع اصلی یک علم و معلومات خآید  پیش می گاهی این صورت 

نماید موثق و مورد اعتماد نیست،  اي که آن را به مرد ابالغ می است اما رسانه محفوظ

گویی علم هنگامی که از مبدا به سوي مقصد در حال حرکت بود در وسط راه آسیب 

نماند، اما مسئله قرآن چنین نیست، بلکه طوري که خود قرآن تصریح  وظدید و محف

و کاست محفوظ و کمباشد، و آن هم بی ، وحی میرتکند وسیله علم آن حض می

  . نبوده استلت امصون بوده و در آن امکان هیچ گونه دخ
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  )195-192/شعراء (  

و این قرآن فروفرستادة پروردگار جهانیان است، فرشتۀ امانتدار یعنی «

دهندگان  آن را بر دل تو به زبان عربی روشن آورده تا تو از بیم جبرئیل

  .»گردي




  ) 4-3/نجم(  

هایش  گوید ساخته و پرداخته خواهش نفس او نیست بلکه گفته ه او میآنچ«

  .»شود وحی است که به او فرستاده می









  ) 102/نحل(  

ن را از جانب پروردگارت به حق آورده است تا دل القدس آ روح :تو بگو«

  .»مؤمنان را ثبات بخشد و براي بندگان فرمانبردار، هدایت و بشارت گردد






) 21-19/تکویر(  

اي گرانقدر، توانمند، ارزشمند نزد مالک  آورده فرشته این قرآن، کتاب خدا،«

  .»باشد عرش، دستوراتش قابل اجرا و امانتدار می
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  علوم انسانی و موقعیت آن -2

بینید که منبع و  میر بیندازید ظمقابل علم الهی به علوم انسانی ناکنون اگر در

قیاس است، ابزار  سرچشمه آن بدون عیب نیست، زیرا اساس و بناي آن اغلب بر ظن و

  . آن با وجود محدودیت داراي قویت نیستند

باشند زیرا علومی که  هاي علم انسانی حواس خمسه میتوضیح اینکه بهترین واسطه

  . آیند آورد بدیهی بشمار می انسان از طریق حواس پنجگانه بدست می

ک اساس علوم عقلی نیز بر محسوسات استوار است بدین طریق که انسان به کم

یابد اما مشکل آنجا  اطالعات حاصل شده از حواس خمسه به نتایج عقلی دست می

گردند اس خمسه گاهی دچار مشکل میآید که خود حو پیش می
1
.  

بعد از حواس خمسه نوبت عقل است، مشکل عقل اینجاست که تفاوت در درجات 

نهایت است آن بی
2
ت، که انسان مشکل دیگري که در علوم انسانی وجود دارد این اس .

  . محسوسات خود را احاطه نمایدتواند در یک وقت معلومات و  نمی

اند؛  هنوز حل نشدهگذشته از آن، در جهان مادیات مسایل بیشماري وجود دارند که 

باشد و حد  و اختالف آرا که حد و مرزي ندارد، به تدریج پیشرفت الزمه علم انسانی می

رز علم مشخص باشد، دلیل نقص آن به شمار مدر صورتی . و مرز ترقی مشخص نیست

و در هر صورت از  ،معین نباشد دلیل عدم کمال آن استرود و اگر حد و مرز آن  می

این که وضع جهان مادیات است که بهر حال انسان مقداري . نقص و شبهه خالی نیست

که وراء ) یزیکمتاف(اما جهان مابعدالطبیعه . از وسایل علم مربوط به آن را در اختیار دارد

____________________

درباره صالحیت و نیروي حواس خمسه و آرا فیلسوفان غربی در این خصوص مراجعه شود به کتاب -1

. از نویسنده» مذهب و تمدن«

اریخ دعوت و اصالح فصل پنجم از جهت دانستن محدوده کار عقل مراجعه شود به مذهب و تمدن و ت-2

.جلد چهارم
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تر است کالً از محدودة علم انسانی خارج  جهان مادیات است و به مراتب از آن گسترده

خبر  است انسان دربارة حقیقت خود، علم قطعی ندارد و نسبت به ابتدا و انتهاي خود بی

اما عقل از تعقل  ،آغاز این جهان و پایان آن براي او رازي سربسته است. باشد می

  . ناتوان است حقیقت خود،

تواند به وسیلۀ ظن محض یا قیاس و فطرت خود  باز هم اینجاست که یک انسان نمی

گردند مفصالً  بدون کمک پروردگار درباره اموري که موجب خوشی یا ناخوشی حق می

توانند به کمک قیاس و فراست از  ها به قدري است که نمی آگاهی بیابد ناتوانی انسان

  . آگاهی بیابنددرون یکدیگر کامالً 

را شماري هاي سیاسی و اخالقی اشتباهات بی گذاري و تشکیل نظام ها در قانون انسان

شان با یکدیگر ضد  گردند و به دلیل متفاوت بودن منابع، قوانین ساخته شده مرتکب می

  . شوند و نقیص می

و ها  ها بر اساس این قوانین با یکدیگر، به نبرد خواهند پرداخت، خواسته ملت

  . هاي متعددي با هم در تعارض به سر خواهند برد مصلحت

 دو به دلیل اینکه علم بشري کامل و قطعی نیست قوانین بشري قهراً از مراحل متعد

رد و مقایسه و ترجیح پیوسته ادامه تجربه و آزمایش خواهد گذشت و سلسله اخذ و

  . رامش نخواهد رسیدهاي بیشماري برپا شده و بشریت هرگز به آ خواهد داشت، نهضت

ها علم انسانی است که داراي نقص بوده و مبنی بر ظن  سرچشمه این نابسامانی! آري

. الوصف انسان به آن اعتماد دارد و این خود نوعی ظلم و طغیان است است ولی مع

  :فرماید خداوند متعال در همین خصوص می



)85/اسرائیل بنی(  

  .»و علمی که به شما داده شده است بسیار اندك است«
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  ) 36/یونس(  

ان در شناخت حق هیچ کنند، گم و بیشتر مردمان از وهم و گمان پیروي می«

  .»دهند بسیار داناست به درستی اهللا به آنچه که آنها انجام می. کارآیی ندارد





  ) 28/نجم(  

  .»ارداي ندآنان دنباله رو وهم و گمان هستند و هم در رسیدن به حق هیچ فایده«

  

  قرآن محکم و مفصل است  -3

قرآن مجید درباره اصول و کلیات دین و آنچه براي نجات اخروي و فالح دنیوي 

  . باشد انسان الزم است کامالً واضح و مشخص و قطعی و مفصل می

  :فرماید چنانکه می





    

  )115/انعام (  

آیا داوري غیر از خدا بجویم حال آنکه هموست که کتاب به تفصیل «

  .»دهنده را به سوي شما آورده است توضیح
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  ) 52/اعراف(  

ایشان کتابی آوردیم که با علم و دانش آن را واضح بیان ا براي و به تحقیق م«

  .»باشد آن کتاب براي مؤمنان موجب هدایت و رحمت می. کردیم




    

  )1/هود (  

ند و از سوي خداي با این کتابی است که آیاتش مستحکم هست. الف الم را«

  .»حکمت و باخبر با تفصیل بیان شده است









    

  )37/یونس (  

خدا آن را به دلخواه خود درآورده ن این طور نیست که کسی غیر ازو این قرآ«

اند و تفسیر  هایی که پیش از آن نازل شده باشد بلکه تأییدي است بر تمام وحی

  .»از جانب پروردگار جهانیان است. هیچ تردیدي در آن راه ندارد. کتاب است

منحصري نیست چنانکه اما باید دانست از دیدگاه اسالم، دین داراي مفهوم تنگ و 

بینی اسالمی انسان عبد و بنده خدا  در جهان. شود در مذاهب دیگر از آن برداشت می

هر کار . اش از بندگی و اطاعت خدا آزاد نیست اي از زندگی باشد و در هیچ گوشه می

مظهر عبدیت او ) که در ظاهر با غالمی مغایرت دارد(حکومت و سلطنتش وي حتی 

بینی جدایی میان دین و سیاست معنایی ندارد و همانا از  مانا این جهانه. رود بشمار می
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طرف خداوند متعال که موال و صاحب این عبد و بنده است به وي دستورالعمل و آیین 

آمیزي  تواند در پرتو آن زندگی موفقیت که می کاملی به شکل قرآن عنایت شده است

  . هیچ تبصره سیاسی نیازي ندارد به راستی که این آیین زندگی به. داشته باشد

  

  قرآن، فرقان و ممیز است  -4

  . قرآن است که قائم مقام نامش شده است فرقان بودن یکی از صفات ممتاز





    

  )1/فرقان (  

کننده را بر بندة خویش فرود آورده  تاب حل و فصلمبارك است آن ذاتی که ک«

  .»اي براي جهانیان باشددهنده است تا او بیم

به راستی که قرآن مجید تا قیامت میان هدایت و گمراهی، ایمان و کفر، اسالم و 

و حالل و حرام چنان فرق  ،جاهلیت، خشنودي خداوند و عدم آن، یقین و گمان

فرق  ،به طور مثال. شود کتب آسمانی نظیر آن دیده نمی گذاشته است که در هیچ یک از

گونه احتمال و اشتباهی  هیچتوحید و شرك را چنان به وضوح بیان کرده است که امکان 

  . نماید در آن باقی نگذاشته است و همانا بر اعجاز آن داللت می



  ) 256/بقره(  

  .»گمراهی مشخص شده است راه هدایت از«




  ) 37/انفال(  
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  .»خواهد ناپاك را از پاك جدا سازد و این بدان جهت است که خداوند می«



    

  )42/انفال (  

شدنی است هالك شود و  اطر که کسی پس از اتمام حجت هالكخنیز به این «

  .»ماندنی است زنده بماندکسی که پس از اتمام حجت زنده

  

  هاي پیشین و نگهبان آنها است  کننده کتاب قرآن مجید تصدیق -5

  :در این خصوص سه نکته باید مدنظر قرار بگیرد

انبیا مشترك و متفق علیه اصول و کلیات دین در تمام کتب آسمانی و تعالیم -1

  .و این مطلب در قرآن تأیید شده است. باشند می

هاي آسمانی قبل از قرآن مجید براي مدت محدودي آمده بود و تا آن  کتاب-2

  . مدت محفوظ بودند و هیچ کدام از آنها دائمی نبود

و در برگیرنده تمام اصول دین . باشد قرآن آخرین کتاب است و براي ابد می-3

  .است و تا قیامت محفوظ خواهد بود




  ) 9/حجر(  

  .»به درستی که ما قرآن را نازل کردیم و ما از آن حفاظت و نگهداري خواهیم کرد«

. و محک تعلیمات اصلی آنها است هاي پیشین کننده کتاب قرآن مجید تصدیق ،آري

هاي گذشته مطابق و موافق قرآن باشد صحیح و این جهت هر مطلبی از کتاباز 

 سو هر چه مخالف و معارض باشد محرف و غیر مصون محسو ،استمحفوظ 

  . گردد می
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آیات متعددي در قرآن مجید بر این امر داللت دارند که قرآن مجید مصدق 

) مصدق و مهیمن(آن در آیه زیر دو صفت قر. هاي گذشته است کتاب )کننده تصدیق(

  . ذکر شده است







) 48/مائده(  

هاي پیش از  و ما کتاب را به حق به سوي تو فروفرستادیم در حالی که کتاب«

  .»ند و بر آنها نگهبان استک خود را تصدیق می

  

ها به نور  کند و از تاریکی ها را به سالمتی راهنمایی می قرآن مجید دل -6

  خواند فرامی





















  ) 16-15/مائده(  
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اهللا به وسیله آن، کسی . ده استنور و کتابی روشن از جانب خدا به سوي شما آم«

کند و به ارادة  هاي نجات و سالمتی راهنمایی می را که به دنبال رضاي اوست به راه

  .»نماید آورد و راه راست را به آنان می ها به سوي نور می خود آنان را از تاریکی














  ) 2-1/ابراهیم(  

این کتابی است که ما آن را به سوي تو فرستادیم تا بدان وسیله . الف الم را«

ها درآوري و به سوي نور و راه خداي  شان از تاریکیمردم را به حکم پروردگار

اي که هر آنچه در آسمان و زمین وجود دارد از آن اوست،  غالب و ستوده

  .»بکشانی









) 9/حدید(  

ها  فرستد تا شما را از تاریکی اش فرومی اوست که آیات واضح را بر بنده«

  .»که خدا بر شما مهربان استتی سبه را. درآورده و به سور نور بیاورد
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  ) 257/بقره(  

آورد  ها درآورده و به سوي نور می اهللا دوست مؤمنان است که آنان را از تاریکی«

به سوي تاریکی هآورددر طان است که آنان را از نورو دوست کافران شی

  .»آنان اهل آتش هستند و همیشه در آن خواهند ماند. آورد می

هاي مستقیم و همواري که از هر نوع خطر  قرآن مجید براي بهترین روش زندگی راه

» سبل السالم«ها را به  گشاید و این راه و افراط به دور هستند بر روي بشریت می

و براي . ید که به راستی تعبیري بهتر از آن وجود نداردنما میتعبیر ) هاي سالمتی هرا(

  . اي بهتر از خود آن وجود ندارد کلمه» سبل اسالم«شرح و توضیح کلمه 

باشند  می) صراط(هاي همان شاهراه بزرگ  کوچه هاي سالمتی و سعادت، در واقع راه

  . ه بندگان استمأمور معرفی آنها ب که حضرت رسول اکرم







  ) 153/انعام(  

همین راه، راه راست من است بر همین راه بروید و از  )و او خبر داده است که(«

  .»ه او پراکنده و دور خواهند کردهاي دیگر نروید چرا که شما را از را راه

در این خصوص یک نکته مهم قابل توجه است و آن اینکه قرآن مجید همیشه در 

مقابل نور، ظلمت را جمع بکار برده است، این بدان خاطر است که اگر روشنی و نور 

و انسان . ها به قدري خواهند بود که حد ندارد ها و تاریکی وحی موجود نباشد، ظلمت

  . اش با تاریکی روبرو خواهد شد اي از زندگی ر مرحلهدر ه
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باقی نخواهد چنانچه نور دین واقعی را دور کنیم در این دنیا به جز تاریکی چیزي 

  . هاي بیشمار البته نه یک تاریکی بلکه تاریکی. ماند

هاي  هاي به خدا رسیدن، مفقود؛ مذاهب و ادیان، رسم را بررسی کنید، تمام راهجهان 

ها، قیاس و  جان؛ اعتقادات مردم مبنی بر جهالت و اوهام؛ دانش و معرفت و بیخشم 

اش  عدالتی و ناهماهنگی، قانون در سیاست همه ه و معامالت مبنی بر بیمعاشر ظن؛

آري در بحبوحۀ این . ها، زورگویی و تجاوز ها و حکومت دولتتجربه و آزمایش، 

  :فرماید نین است که قرآن میانسان گم کرده راه چها مثال یک نابسامانی




    
  )40/نور (  

اند تاریکی آنچنان  تاریکی روي تاریکی است طوري که رو هم انباشته شده«

  .»تواند ببیند است که شخص دست خود را هم نمی

ها، مناره روشنی و نور فقط  ظلمات و دریاي مهیب تاریکی به راستی که در این بحر

  . اند خداست که زمین و آسمان از پرتو آن روشن



  ) 35/نور(  

  .»ها و زمین است اهللا نور آسمان«

 کلمه نور مفرد به کار رفته) هاي بیشمار تاریکی(» ظلمات«در مقابل  دلیلبه همین 

است
1
  . اگر از سرچشمه یگانه، افاضۀ نور نشود هیچ چیز روشن نخواهد شد .

____________________

رود این هم درست نیست  ناگفته نماند که در زبان عربی نور به هر دو صورت جمع و مفرد به کار می-1

ماند؛ با  اي باقی نمی بودنش شبه رفت، در فصیح که جمع آن غیر فصیح است زیرا اگر در قرآن به کار می
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  ) 40/نور(  

  .»و کسی که اهللا به او نوري نداده باشد هیچ نوري نخواهد داشت«

ها و غفلت و  تاریکیهمانا کسانی که به وسیله قرآن مجید و نور نبوي از جهان 

اي  به زندگی تازهگذارند، مسلماً  گمراهی بیرون شده و پا در جهان نور و روشنی می

اند، آنگاه تمام  کنند که صاحب چشم و بصیرت گشته یابند؛ آنها احساس می دست می

و صراط مستقیم در نظرشان » سبل السالم«گردد و  هاي زندگی برایشان روشن می راه

و تا زمانی که . شود هر قدمشان در سفر زندگی در پرتو نور خدا بلند می شود، واضح می

  . گردند برند دچار اشتباه نمی در راهنمایی حق به سر می

نهایت با  بی) حالت اولیه یا تاریکی و حالت بعدي یا روشنی(مسلماً این دو حالت 

  :کشیده استیکدیگر تفاوت دارند قرآن مجید همین تفاوت را این چنین به تصویر 









) 123/انعام(  

سپس به او حیات آیا این دو نفر با هم برابر هستند که یکی از آنها مرده بود «

دیم و آنگاه براي او نوري را که با آن بتواند در بین مردم راه برود قرار بخشی

ها قرار گرفته است و هیچ راه خروجی از  دهیم و دیگري در انبوهی از تاریکی

  .»آن ندارد

                                                                                                                                                   

خواهد بشر را به سوي  رد و ظلمات را جمع آورده راست و در واقع میاین حال قرآن همیشه نور را مف

. سازد حقیقتی بزرگ متوجه می
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خداوند متعال وعده کرده است که به پیروان قرآن مجید چنین نوري عطا فرماید 

  :فرماید چنانکه می











  ) 28/حدید(  

از خدا بترسید و به رسالت پیغمبرش یقین داشته باشید تا ! اي صاحبان ایمان«

سهم از رحمتش بدهد و برایتان نوري عطا کند که با آن بتوانید خدا به شما دو 

  .»راه بروید و گناهانتان را بیامرزد

و ﴾﴿کلمات 

﴿﴾ اشارت به این دارند که این نور فقط مختص به روز آخرت

شخیص زندگی داراي نور بصیرت و نیروي ت نیست، صاحبان این نور در همه شئون

. دهند انجام می آنها تمام کارها را در پرتو وحی الهی و راهنمایی پیامبر اکرم. باشند می

یاري ) قوه تشخیص خوبی از بدي(» فرقان«اي با  خداوند متعال آنها را در هر زمینه

ویژگی خاص آنها . روش زندگی آنان به زندگی افراد نامؤمن کامالً تفاوت دارد. فرماید می

که اساس زندگیشان بر قیاس و تجربه قرار ندارد بلکه بر وحی و رسالت استوار  این است

  . در آیه ذیل به همین ویژگی و امتیاز خاص اشاره شده است. است






  ) 29/انفال(  
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ا بترسید خدا به شما نیروي تشخیص بین حق و اگر شما از خد! اي ایمانداران«

  .»باطل را عطا خواهد کرد

خداوند متعال قرآن مجید را با القاب نور، بصائر، هدي، بینه، موعظه،  ،به همین دلیل

  . شفاء و ذکر مبارك موسوم نموده است

نمایی است که افراد گوناگون و صاحبان افکار و اعمال  قرآن مجید آیینه تمام -6

هایشان را کامالً در آن مشاهده نمایند البته گاهی به صراحت و گاهی به  توانند چهرهمی

  :فرماید اشاره، و گاهی در ضمن ذکر اشخاص و گاه به طور مستقیم چنانکه می




  ) 10/انبیاء(  

شما کتابی را که احوالتان در آن مذکور است به سوي  به تحقیق ما«

  .»گیرند آیا از عقل کار نمی. فروفرستادیم

  

  بیان یک واقعه 

 294-202(محدث معروف شیخ االسالم ابوعبداهللا محمدبن نصر مروزي بغدادي 

این واقعه را نقل » قیام اللیل«اهللا است در کتابش  که شاگرد امام احمد حنبل رحمه( ه

کند و بر روش سلف درباره فهم قرآن  ه است که انسان را در فهم آیه باال کمک میکرد

  :نماید و تدبر در آن داللت می

روزي در حالی که نشسته » بن قیس احنف«القدر و سردار معروف عرب  تابعی جلیل«

  :بود این آیه به گوش او رسید




  ) 10/انبیاء(  
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به تحقیق ما به سوي شما کتابی را که احوالتان در آن مذکور است «

  .»دگیری آیا از عقل کار نمی. رستادیمفروف

او از جا تکان خورد و گفت یک نسخه قرآن مجید برایم بیاورید تا ببینم من در کدام 

قرآن مجید را باز کرد از کنار مردانی گذر . مگروه هستم و با چه کسانی مشابهت دار

  :شان چنین است کرد که وصف









  ) 19/ذاریات(  

طلبند و هر کس در  خوابند و در سحرگاهان آمرزش میاندکی از شب را می«

  .»)خواه بطلبند خواه نطلبند(اي دارد  اموال ایشان سهمیه

  :چشمش به گروهی دیگر افتاد که داراي این حال بودند







) 16/سجده(  

پهلوهایشان از رختخواب به دور است در حالی پروردگارشان را با ترس و امید «

  .»کنند ها رزق دادیم صرف دیگران می خوانند و از آنچه بدان می

  :اند باز نگاهش به گروهی دیگر افتاد که اینگونه مورد ستایش واقع شده




  ) 64/فرقان(  
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کند  کنان و بر پا ایستاده در حضور پرورگارشان سپري می آنان که شب را سجده«

  .»)گذارند می(

  :اند او به سیر خود ادامه داد گروهی را دید که چنین معرفی شده










)134/عمران  آل(  

کنند و خشم خود  آنان که مال خود را در آسایش و تنگی در راه خدا صرف می«

گذرند و خدا نیکوکاران را دوست  خورند و از تقصیرات مردم درمی را فرومی

  .»دارد

  :ي این حالت بودندگروه دیگري را دید که دارا









  ) 9/حشر(  

دهند گرچه خود بدان چیز محتاج باشند و  و دیگران را بر خویش ترجیح می«

  .»باشند رستگار هستند کسانی که از حرص نفس محفوظ می

او خسته نشد و همچنان مشغول دیدار و مشاهده بود به گروهی رسید که داراي این 

  :اخالق و صفات بودند
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  )37/شوري(  

کنند و هنگامی  رگ و کارهاي خالف عفت پرهیز میو کسانی که از گناهان بز«

  .»گذرند آیند و درمی شوند کوتاه می که خشمیگین می









)38/شوري(  

خوانند  می ببرند و نماز را به نحو مطلوگارشان فرمان میو کسانی که از پرورد«

ها دادیم  گیرد و مقداري از آنچه را که ما بدان و کارهایشان شورایی انجام می

  .»کنند اتفاق می

من از  !بار الها :ینجا رسید، در حیرت فرورفت و گفتقیس وقتی که به ا احنف بن

شوم، سپس راه دیگري  ها دیده نمی گروه حال خود آگاهم به راستی که من در میان این

  :گروهی را دید که حالتشان چنین بود. انتخاب کرد و به سیر خود ادامه داد









  )36- 35/صافات(  

شد غیر از اهللا معبودي دیگر وجود ندارد روي بر  وقتی به آنها گفته می«

آیا ما به گفته شاعري دیوانه معبودان خود را رها  :گفتند گرداندند و می می

  .»سازیم؟

  :اند باز در همین راه نگاهش به افرادي افتاد که چنین معرفی شده
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  )45/زمر(  

آید قلب کسانی که به آخرت ایمان  و هنگامی که تنها از خدا سخن به میان می«

آید یکباره  سخن به میان می گیرد و زمانی که از کسانی به جز او ندارند می

  .»شوند شادمان می

  :باز از کنار گروهی دیگر گذر کرد که مورد سئوال واقع شده بودند













)47-42/مدثر(  

ما نماز :چه چیزي شما را به دوزخ انداخت؟ در جواب خواهند گفت«

دادیم و با کسانی مثل خود راست و دروغ  خواندیم و به بیچارگان غذا نمی نمی

شمردیم تا  کردیم و قیامت را دروغ برمی اکنی میپر بافتیم و شایعه را به هم می

  .».اینکه مرگ فرار رسید

تا جایگاه خود را پیدا کند، تا . زد او به تالش خود ادامه داد قرآن مجید را ورق می

  :اینکه باالخره بر روي این آیه توقف کرد
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  )102/توبه(  

آنان عمل نیک را با . و هستند کسانی دیگر که به گناهان خود اعتراف دارند«

. به زودي خدا با رحمت خویش به آنها توجه خواهد کرد. اند عمل بد درآمیخته

  .»نده مهربان استبه درستی که خدا آمرز

بدون ! آري! آري :اختیار این جمله بر زبانش جاري گشت در این هنگام بی

  . تردید همین است حال من

  

  راهنماي جاویدان براي نسل بشر -7

ها و افرادي را به میان آورده  یکی از ابعاد اعجازي قرآن مجید این است که ذکر ملت

ها نیز آن دسته از  ات و جرمیدر زمینه جنا. ندستینر یفناپذشان  است که بنابر اخالق ویژه

اد مخصوص رگاهی از اوقات توسط بعضی افقط فجنایات نادرالوقوع را ذکر نکرده که 

در پرتو این . را بیان نموده استبلکه جنایات وگناهان کثیرالوقوع . گیرند انجام می

اضی و حال و یش متوان گفت که قرآن مجید کتاب زنده و جاویدي است برا حقایق می

جدید و قدیم فرق ندارد، خطاب قرآن براي هر تمدن و هر زمان یکسان است دعوتش 

نماي فطرت انسانی و راهنماي  با مقتضاي حال است؛ آیینۀ تمامهر زمان تازه و مطابق 

  :کننده آن چه جالب فرموده است نازل. براي نسل بشر است جاویدان








  )34/نور(  
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اند به سوي شما و  هاي روشن و احوال کسانی راکه پیش از شما گذاشته ما آیه«

  .»ایم زي براي پرهیزگاران فرود آوردهرپند و اند





    

  )27/زمر (  

و ما از هر نوع مثال و داستانی در این قرآن براي مردم بیان کردیم تا براي «

  .»ایشان یادآوري باشد










  ) 111/یوسف(  

قرآن سخنی که . هاي پیامبران عبرت وجود دارد و براي صاحبان خرد در قصه«

ا که پیش از خودش است لیکن قرآن آنچه ربه دروغ بافته شده است نیست و

کند و موجب هدایت و رحمت  ز را به تفصیل بیان مییکند و هر چ تأیید می

  .»براي مؤمنان است

  

  القرآن اعجاز

هایی را که نسبت به الهی بودنش  نموده که معجزه است و انسان قرآن مجید خود ادعا

  :توجه نمایید هاي ذیل زه کرده است؛ نخست به آیهرشک و تردید دارند دعوت به مبا
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  ) 23/بقره(  

اي  همان فرود آوردیم در شک باشید پس سور اگر شما در آنچه که ما بر بنده«

  .»مانند آن بیاورید و غیر از خدا تمام همکارانتان را فراخوانید اگر راستگو هستید









) 38/یونس(  

گویید  اگر شما راست می :آن را از خود درآورده است؟ بگو پیامبر :گویند آیا می«

توانید به  اي مانند آن درست کنید بدین منظور غیر از خدا هرکس را که می سوره

  .»کمک بطلبید



















  ) 14-13/هود(  
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عایتان صادق پیغمبر قرآن را از خود آورده است؟ اگر شما در اد:گویند آیا می«

باشید پس ده سوره مانند آن از طرف خود درست کنید و بیاورید و در این 

اگر آنان دعوتتان . توانید دعوت به همکاري کنید راستا غیر از خدا هر که را می

را اجابت نکنند نیک بدانید که قرآن به علم الهی نازل کرده شده است و اینک 

  .»آورید؟ ود میرسلیم فآیا سر ت .معبودي بر حق جز او نیست










    

  )88/اسرائیل بنی(  

یاورند هرگز نخواهند اگر انسان و جن جمع شوند تا چیزي مثل قرآن ب :بگو«

  .»توانست گرچه دست به دست هم بدهند و همکاري کند



















  )50-49/قصص(  

گویید کتابی راهنماتر از این دو از جانب اهللا بیاورید تا من  اگر راست می :بگو«

آنها فقط از  اگر آنان حرف شما را نپذیرفتند بدان که. از آن پیروي کنم
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کنند و از کسی که رهنمودهاي خدا را کنار  نفسانی خود تبعیت میخواهشات 

تري یافت؟  توان گمراه کند آیا می گذاشته و از هواي نفسانی خویش پیروي می

  .»نماید بدون تردید خدا به ستمگران راه نمی

  

  دایرة اعجازي قرآن کریم 

واسته شده است که سخنی مانند قرآن کنندگان خ فوق از مشرکان و شکهاي  در آیه

البته هیچ کالم و کتابی مثل قرآن نخواهد بود مگر اینکه داراي تمام . را ارائه کنند

قرآن تنها به اعتبار کلمات و ! معجزه باشد، چهها  ویژگیهاي قرآن بوده و در همه زمینه

معارف علمی و تعبیرها و فصاحت و بالغتش معجزه نیست بلکه از نظر محتوا و معانی، 

هاي اخالقی و اجتماعی، تعالیم مدنی و تأثیرات  معلومات غیبی، حقایق ابدي و برنامه

  . ها کامالً معجزه است بینی ها و پیش ییانقالبی و پیشگو

تواند مانند کلمات آن بیاورد در بقیه ابعاد از آوردن مثل  مسلماً وقتی هیچ کس نمی

  . تر خواهد بود آن به مراتب ناتوان

  :فرماید خداوند متعال در سوره هود می








  )14/هود(  

ده اگر آنان سخن شما را نپذیرفتند پس بدانید که این قرآن به علم الهی نازل ش«

  .»!شوید د ندارد، آیا شما تسلیم میو همانا جز او معبود راستینی وجواست 

شود که رمز معجزه بودن قرآن این است که سرچشمه  از این آیه به وضوح معلوم می

ازاین .اشدب آن علم الهی است، به عبارت دیگر قرآن مظهر علم خاص خداوند متعال می
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ی، مشتبه، ناقص و محدود خود با قرآن مجید ها قادر نیستند با علم ظن جهت انسان

توانند با سایر صفات خداوندي مماثلت نمایند قطعاً  انسانها نمیمقابله کنند، آري چنانکه 

﴿جمله . علمشان نیز مانند علم الهی نخواهد شد

﴾کند  بر این امر داللت می

وقتی . ت یکتاست در علم نیز مثل و مانندي نداردهمچنان که اهللا تعالی در صفت الوهی

  . جز او دیگر معبودي نیست، کتاب او نیز مثل و مانند ندارد






  )52/اعراف(  

دانش تفصیل دادیم و آن کتاب در  و ما کتابی نزدشان آوردیم که آن را با علم و«

  .»باشد حق مؤمنان هدایت و رحمت می

بدیهی است ارتباط علم الهی تنها با کلمات و تعبیرها نیست بلکه به معانی و حقایق 

  . باشد نیز می

﴿در رابطه با فصاحت کلمات، تعبیرهاي متعددي مانند 

﴾﴿﴾

﴿﴾ به کار رفته است، که

  . کند همگی بر زیبایی کلمات و برتري بالغی داللت می







)2-1/یوسف(  

همانا ما قرآن را به زبان عربی  .اینها آیات کتاب روشن هستند. الف الم را«

  .»فروفرستادیم تا شما آن را بفهمید
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)103/نحل(  

دهد عجمی است و این قرآن، به  را به او نسبت می) تعلیم قرآن(زبان کسی که «

  .»شدبا زبان عربی روشنی می

از مردم خواسته شد که کتابی بیاورند که در زمینه هدایت ) 54آیۀ (در سورة قصص 

  . بر قرآن فوقیت داشته باشدو اصالح 







  )49/قصص(  

از جانب ) تورات و قرآن(ابی راهنماتر از این دو گویید کت اگر راست می :بگو«

  .»یروي کنمپخدا بیاورید تا من از آن 

اي از  توان گفت که فصاحت و بالغت و اعجاز بیانی در واقع فقط گوشه می ،بنابراین

. قرآن منحصر در فصاحت و بالغت نیستو اعجاز . شود اعجاز قرآن محسوب می

اند، با توجه  قرآن به بحث پرداخته و یا قلم برداشته علماي متقدمین وقتی درباره اعجاز

عد بالغی قرآن هاي آن زمان، اغلب آنها ب به جایگاه ادبیات و ذوق ادبی در میان عرب

و در این تردیدي نیست که آنها در این زمینه نکات . اند مجید را موضوع سخن قرار داده

اند که اضافه کردن  اوانی فراهم کردهانگیزي ارائه نموده و مواد فر هاي شگفت و زیبایی

ألیفاتشان در این زمینه الزم استلذا مراجعه به ت. بر آن مشکل است
1
.  

____________________

که در آن به تفصیل درباره » اعجاز القرآن«عالمه ابوبکر باقالنی و ابن العربی کتابهایی تحت عنوان -1

اً در همین موضوع تألیف رمانی نیز مختصر» النکت فی إعجاز القرآن«. اند اعجاز قرآن بحث کرده
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  نخستین و بزرگترین معجزة قرآن مجید دین اسالم است 

. باشد مینامه مذهبی و عقیدتی براي جهان بشریت  قرآن مجید آخرین هدایت

اما ادیان قبلی . تر از آن دیده نشده است مفصل اي که تا به امروز نیرومند و نامه هدایت

اما قرآن . شوند به دلیل اینکه براي ازمنه خاصی آمده بودند امروزه ناقص تلقی می

قرآن کتابی است . اي است که از هر گونه نقص و کمبودي پاك است نامه آخرین هدایت

یشان اخالص و دهد و در زندگ ها را از انواع ضاللت و انحراف نجات می که انسان

آورد و در این خصوص هیچ کتابی بهتر از آن در تصور انسان  معنویت به وجود می

ها انقالب و تحول آورد و بهترین نمونه  قرآن مجید عمالً در زندگی انسان. گنجد نمی

  . جامعه مدنی و اخالقی را به جهانیان ارائه کرد که تاکنون بهتر از آن دیده نشده است

قیامت پیش ام مسایل و مشکالتی را که تاکنون پیش آمده یا در آینده تا قرآن کریم تم

کند که بر  و چنان اصول و قوانینی بیان می. نماید اي حل می خواهد آمد با روش معجزانه

حیات اي  گذاري کرد و در هر نقطه توان در هر زمان بهترین جامعه را پایه اساس آن می

و از آن جایی که قرآن کتاب الهی است از هر . مودانسانی را به شکل نوینی تنظیم ن

گونه اشتباهات بشري و نقایص قانونی پاك و مبرا است و چون آخرین کتاب است لذا 

و چون جاودانه و دایمی است لذا نیازي . باشد نیاز می از هر گونه اضافه و تجدید نظر بی

  . و تبصره ضرورتی نداردبه تغییر و نسخ ندارد و از آنجایی که کامل است به پیوست 

                                                                                                                                                   

تألیف امام عبدالقاهر جرجانی نیز در همین » أسرار البالغۀ» «دالیل اإلعجاز«هاي  کتاب. کند می

  . موضوع هستند

از عالمه » کشاف«تألیف امیرالمؤمنین یحیی یمنی و از میان تفاسیر تفسیر » الطراز«از میان کتب متأخرین 

  . باشند منابع با ارزشی می» ابن القیم حافظ«تألیف » للقرآن ۀوقالفواید المش«و » جار اهللا محمود زمخشري«

. قابل استفاده و مطالعه است» محمد عبداهللا دراز«تألیف عالمه » النبأ العظیم«
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  )3/مائده(  

امروز دینتان را براي شما کامل کردم و نعمتم را بر شما به اتمام رسانیدم و «

  .»یدماسالم را به عنوان دین براي شما پسند

و چنانچه قوانین قرآن مجید به اجرا درآید، مشکالتی که تا هزاران سال مغز متفکران 

شناسان را به خود مشغول کرده است و هیچ گاه آخرین حل آن ارائه نشده پیش  جامعه

. و بسیاري از مشکالت اقتصادي و سیاسی در چنان محیطی بروز نخواهد کردنخواهند آمد، 

اند  بعد از هزاران سال تجربه و اشتباه، متفکران جهان به آن دست یافته آري، آنچه که امروز

بدون تردید . سال قبل آن را به زبان پیامبر درس نخوانده بیان نموده است 1400قرآن مجید 

  . نمونه اعالم قدرت الهی استباشد  نامه و این قانون که نامش اسالم می این هدایت



  )88/نمل(  

  .»صنعت خداست که همه چیز را محکم و استوار ساخته است«

  . باشند اند معجزه می شده و به دلیل اینکه اصول و قواعد اسالمی از قرآن برگرفته













  ) 2/جمعه(  
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سوادان از میان خودشان  او کسی است که رسولی را در بین ناخواندگان و بی«

برانگیخت تا آیاتش را بر آنان بخواند و آنان را تزکیه بگرداند و کتاب و حکمت 

گرچه پیش از بعثت پیامبر آنان در گمراهی آشکاري به سر . را به آنها بیاموزد

  .»بردند می

شرح و توضیح این بعد اعجازي قرآن مجید در واقع شرح و توضیح خود اسالم 

  . هایی در کار است است، که براي آن کتابخانه

مجید و اعجازآمیز قرآن  در زمینه عقاید، اخالق و معاشرت الزم است جامعیت

هاي گوناگونش مورد تدبر عمیق قرار بگیرد اگرچه دسترسی کامل به نکات و  حکمت

  . انگیز آن براي هیچ انسانی در هیچ زمانی ممکن نیست هاي شگفت اسرار و زیبایی










  ) 27/لقمان(  

اگر چنین شود که تمامی درختان زمین قلم و تمام آب دریا مرکب شوند و «

هفت دریاي دیگر به آن افزوده شود و تبدیل به مرکب شوند سخنان خدا یعنی 

  .»مت استکا حصفات او به پایان نرسند به راستی که خدا غالب ب









) 109/کهف(  
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اگر دریا براي نوشتن سخنان پروردگارم مرکب شود پیش از آنکه سخنان  :بگو«

کشید گرچه دریایی دیگر به کمکش انتها برسد دریا ته خواهد  پروردگارم به

  .»بیاوریم

  

  معجزه دوم قرآن، علوم و معارف آن است 

معجزه دوم قرآن مجید علوم و معارف بیشمار و حقایق و اسرار گوناگون آن هستند 

 باشد، علم انسانی به هر میزان که پیشرفت کند اي جداگانه می داراي معجزهکه هر کدام 

غبار به نظر  ها از جلوي چشمان بشر برداشته شود، جمال و زیبایی قرآن بی و حجاب

هاي  تواند وسعت در واقع دایره فهم انسانی بسیار تنگ است به همین سبب نمی. رسد می

  . قرآن کریم را تحمل نماید باز هم هر چه بتواند در آن جا بگیرد غنیمت استبیکران 




  )17/رعد(  

  .»هاي خود جاري شدند فروفرستاد پس رودها در اندازهاو آب را از آسمان«

که  کی از آنها ابدیت و قطعیت آن است،ها ابعاد متعددي وجود دارد ی در این معجزه

تغییر و اشتباه از لوازم علم زیرا . رود در واقع ویژگی علم الهی و کتب الهی به شمار می

باشد قرآن مجید چون کالم الهی است و از هر نظر مصونیت دارد حقایقش  انسانی می

  . ابدي و قطعی است

  

  هاي قدیم آمیزش علم انسانی در صحیفه

ها  هاي آسمانی آن تحریف و دخالتی از جانب انسان هرگاه در یک مذهب یا کتاب

هاي بشري در آن مذهب داخل شده و قاطعیت و  نظریهآغاز شود آنگاه علوم انسانی و 

اما قرآن مجید . باشد ماند زیرا علم انسانی محدود و غیر معصوم می ابدیت آن باقی نمی
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ها و تحقیقاتشان  ها و تجربه پذیر انساننظرات تغییراز اول تا آخر ابدي و قطعی است، 

علوم و فلکیات مایند، هاي بشري هر قدر پیشرفت ن در آن آمیزشی ندارند دانش

شناسی به هر مرحله برسند، کروي بودن زمین ثابت شود یا نشود در هیچ حالی  ستاره

نیستند » بطلیموس«گیرند، زیرا این حقایق مانند نظریه  حقایق قرآنی تحت تأثیر قرار نمی

  . بطالن آن ثابت گردید» کوپرنیک«که با تحقیقات 

ها مصون نماند، عقاید و افکار  و اجتهاد انسانقرآن مجید، انجیل از تحریف برعکس 

انجیل عمر جهان شش هزار سال  اینجاست که طبق نظریه. بشري در آن آمیخته شدند

اند، زمین مرکز کائنات است  متحرك است، زمین مسطح است، خورشید، ماه و ستارگان

سنت «و به قول در آن سوي زمین هیچ گونه آبادي وجود ندارد و سایر کرات تابع آنند، 

بزرگترین دلیل کروي نبودن زمین این است که اگر زمین کروي شکل باشد » اگستان

  روز قیامت وقتی خداوند از آسمان نزول کند مردم او را چگونه خواهند دید؟ 

بردند مورد  این گونه رفتارها ممکن است در زمانی که شارحان کتب مقدس به سرمی

ل با واقعیت مطابقت نداشت زمانی فرارسید که این گونه پذیرش مردم بود اما به هر حا

اما . و از همان زمان سقوط مذهب آغاز شد. باورهاي مذهبی بر خالف عقل تلقی گردید

ها با یکدیگر  هاي انسان زیرا دانش. در تاریخ اسالمی چنین روزي پیش نخواهد آمد

شتباه خواهند شد اما متصادم خواهند شد یکی صحیح و دیگري اشتباه و یا هر دو ا

نچه با حقایق آشوند، بلکه هر  هاي کشف شده رویارو نمی حقایق قرآنی هرگز با واقعیت

  . قرآنی مخالف باشد واقعیت ندارد

  گواهی علم جدید 

از آیات قرآن مجید و تطبیق قوانین کشف شده با  (Scientific)ثابت کردن قوانین علمی 

به آن » الجواهر«عالمه طنطاوي جوهري در تفسیر اي که  به شیوه(بعضی از آیات آن 

باشد زیرا امکان این وجود دارد  کاري بسیار حساس و پر خطر می) مبادرت ورزیده است



48  اصول و مبادي فهم قرآن

که که دستاوردهاي علم و تحقیق ) یق به تجربه رسیده استقچنانکه در تاریخ علم و تح(

ییر یابند یا دچار شک و تردید ینده کامالً تغآشود در  میشده، تلقیهم اکنون بدیهی و ثابت

هر چند با نیک نیتی انجام بگیرند و فوایدي نیز (ها  این نوع تالش ،عالوه بر آن. گردند

و در آن نوعی ندارند مطابقتهدف اصلی قرآن مجید اما با موضوع و ) داشته باشند

وف قدیم و روایات معرشایان ذکر است که در خصوص فلسفه  .شود احساس میزدگی  علم

اما چون . چنین لغزشهایی از بعضی از مفسران گذشته نیز به وقوع پیوسته استیتاریخ

از این رو . خیلی اندك بوده است، در محافل علمی زیاد مورد توجه واقع نشده است

توان گفت که قرآن مجید در هیچ زمانی با این قبیل مشکالت روبرو نشده است اما  می

  . ها مصون نماندند ق و کتب پیشین از این گونه آزمایشهاي عهد عتی متأسفانه صحیفه

هاي معروف آن زمان جز تفسیر کتب مقدس  بینیم بسیاري از تئوري اینجاست که می

  » جغرافیاي مقدس مسیحی«قرار گرفتند طوري که در جهان مسیحیت عنوان 

(Christian Topography)رآن با آنکه موضوع ق ،به هر حال .خیلی معروف شده بود

که از جمود فکري و (بین  الطبع واقع ها است اما هرگاه یک پژوهشگر سلیم هدایت انسان

کند که چگونه این کتاب  به مطالعه قرآن بپردازد کامالً تعجب می) زدگی دور باشد علم

بزرگ که هزار و چهارصد سال قبل با فردي امی و درس نخوانده در محیطی دور از 

ت، درباره تاریخ و جغرافیا، نجوم، کرات آسمانی، فیزیولوژي، علم و دانش نازل شده اس

که علم جدید تازه در قرون نماید هاي عمیقی را مطرح می بحث پزشکی وعلم ژنتیک

اخیر توانسته آن را اثبات نماید و تاکنون هیچ مطلبی در قرآن ثابت نشده که علم خالف 

  . آن را بگوید
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در اینجا ما به گواهی یک گنجد،  اب نمیتفصیل و توضیح این اجمال در یک کت

در (Maurice Bucaie)موریس بوکایی . کنیم محقق و دانشمند فرانسوي بسنده می

کتابش عهد عتیق، قرآن و علم
1(The Bible, The Quran and Science)نویسد می:  

در ذهن من  ،در حیرت فروبرده است علمی قرآن مجید مرا از ابتداي سخنابعاد 

که هزار و سیصد سال از آن سپري شده چنین باوري وجود نداشت که کتابی  اصالً

کند و با تحقیقات نوین  است درباره موضوعات مختلف مطالب گوناگونی ارائه می

علمی کامالً هماهنگی دارد
2
.  

ها و زمین، وجود جهان هستی، کرات آسمانی،  نویسنده مزبور دربارة خلقت آسمان

ها،  ها، سطح زمین و کوه انسانها و دریاها در زندگی  سی آبوسعت جهان، نقش اسا

ها و رشد جنین  جهان نباتات و حیوانات، مبدأ و آغاز زندگی و چگونگی تولد انسان

، اقامت و ضمناً تحقیقاتی درباره وقایع تاریخی مانند طوفان نوح. بحث کرده است

ونگی مرگ فرعون ارائه از مصر، و چگ اسرائیل در مصر، هجرت حضرت موسی بنی

نموده و همگی این موضوعات را بعد از مطالعه تطبیقی قرآن مجید و کتب مقدس در 

  :گیري نموده است چنین نتیجهپرتو علم جدید مورد بحث و بررسی قرار داده و سرانجام 

ترین نتایج علم و تحقیق در  ق شدن آن با تازهببه اعتبار منطتصریحات قرآن مجید «

  . »اي برخوردار هستند با تصریحات تورات و انجیل، از امتیاز ویژهمقایسه 

  :دهد نویسنده مزبور کتاب ارزشمندش را با این جمالت پایان می

و ادعاهاي علمی به قلم یکی از کند که این همه سخنان  اصالً تصور نمی انسان«

متداول زمان محمدهایی که در  با توجه به سطح علوم و دانش. اند ها نوشته شده انسان

____________________

ترجمه و منتشر » دراسۀ الکتب المقدسۀ فی ضوء المعارف الحدیثیۀ«در این کتاب به عربی تحت عنوان -1

.شده است

. ، دارالمعارف القاهره144، ص »مقدسۀ فی ضوء المعارف الحدیثیۀدراسۀ الکتب ال«-2
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. باشد هاي قرآنی قطعاً بر وحی خداوندي مبتنی می گفته:بود انصاف آن است که بگوییم

به . باالتر استو از این جهت است که صحت و درستی آن از هر شک و تردیدي 

هاي علمی قرآن در پرتو علم جدید مورد مطالعه و بررسی قرار  همین دلیل وقتی گفته

تی آن کامالً ثابت گردیدگرفت صحت و درس
1
.  

ها هرگز  گرایش اجتماعی، اقتصادي و سیاسی انسان :توان گفت اینجاست که می

نتوانسته در قرآن دخیل باشد، و بدون تردید قرآن در همه این ابعاد رهنماي جاویدان 

  . بشریت است

  

  سومین معجزة قرآن مجید ذکر وقایع غیبی است 

پیشین و اقوام گذشته  يذکر وقایع مربوط به انبیاهاي قرآن مجید  یکی از معجزه

به جز علم الهی و وحی  باشد، به راستی که سرچشمه معلومات آن حضرت می

  . امی و درس نخوانده بود رسول اکرم. آسمانی چیزي دیگر نبود

هاي مکی بیان شده است به اتفاق مورخین، در مکه  ها در سوره اغلب وقایع و داستان

وجود نداشت، ورقه بن نوفل که درباره انجیل از نصاري و از یهودیان  هیچ فردي

اطالعاتی داشت طبق روایات صحیح در نخستین سال نبوت بعد از نخستین وحی از 

قبل از هجرت با دو تن از نصاري مالقات  پیامبراسالم :شود گفته می. دنیا رحلت کرد

ت که در راه طایف با اس گري عداسشام و دی» بصري«کرده بود یکی بحیره راهب، در 

چند او مالقات کرده بود اما مالقات اول بیش از چند ساعت و مالقات دوم بیش از 

سیزده سال بود، بدیهی سن آن حضرت هنگام مالقات اول . نیانجامید لدقیقه به طو

ند که تواند باور ک یم آیا یک انسان عاقل میردانمالقات کوتاه را ثابت بپایناست که اگر

پیامبر اسالم با وجود عدم آشنایی با زبان توانسته است تمام علوم را در ظرف چند 

____________________

. ، دارالمعارف، القاهره286، ص »دراسۀ الکتب المقدسۀ فی ضوء المعارف الحدیثیۀ«-1



51  اصول و مبادي فهم قرآن

به مردم تحویل لحظه حاصل نماید و پس در ظرف بیست و سه سال با شرح و بسط 

هاي مسیحی و یهودي فاقد آن  آن هم با چنان صحت و قاطعیتی که صحیفه. بدهد

  . هستند

حال به همین د او خودش فردي دانشمند نبود، و در اما مالقات دوم که با عداس بو

توان ادعا کرد علوم و معارفی که قرآن عرضه نموده و  آیا می. گرویده شد اهللا ل رسو

علمی کامالً ثابت شده، منبع آن کسانی باشند که همه آنها بعد از تحقیقات و اکتشافات 

رد چراغی که خود آخر چگونه امکان دا. مشکوك و مشتبه استشخصیت خودشان 

هاي مسیحی چیزي در  فاقد نور است با آن بتوان مشعلی را روشن کرد؟ این بیچاره

  . بساط نداشتند که دیگران بتوانند از آن استفاده نمایند

ثابت گشت بیان این وقایع هیچ منبع بشري نداشت بلکه یگانه سرچشمه آن  ،بنابراین

رآن که بارها بر آن تأکید ورزیده است، عد اعجازي قو همین است ب. وحی الهی بود

  :فرماید می حضرت یحییو  ’چنانکه بعد از واقعه تولد حضرت مریم











    

  )44/عمران آل(  

اینها خبرهایی از غیب هستند که ما به سوي تو وحی  ،)اي محمد(«

کشی براي تکفل مریم  جهت قرعههاي خود را  فرستیم و هنگامی که آنها قلم می

  .»کردند انداختند تو آنجا نبودي و نه در آن وقت که آنان جر و بحث میمی

  :فرماید می ان حضرت نوحبعد از واقعه طوف
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  )49/هود(  

پیش از این، نه تو . فرستیماین قصه از اخبار غیبی است که ما به سوي تو وحی می«

  .»کن که سرانجام پرهیزگاران خوب استصبر. و نه قوم تو از آن خبر نداشتید

  :فرماید می ضمن بیان واقعه یوسف









  )3/یوسف(  

ما به وسیله این قرآن که به سوي تو وحی فرستادیم بهترین قصه را برایت «

  .»خبران بودي بی از کنیم و تو پیش از آن بازگو می

  :فرماید و در پایان واقعه می









  )102/یوسف(  

فرستیم و تو زمانی که  اینها از اخبار غیب هستند که ما به سوي تو آنها را می«

  .»آنها مکرکنان بر مشورت خود اتفاق نظر کردند نزدشان نبودي
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ه به منزلۀ که این واقعات ساختگی نیستند بلک :فرماید سرانجام در همین سوره می

  . باشند تأیید و تفسیر کتب پیشین می










  )111/یوسف(  

قرآن کتابی . باشد هایشان براي صاحبان خرد پند و عبرت می هر آیینه در قصه«

خود را تصدیق و هاي پیش از نیست که از طرف خود درست شده باشد بلکه کتاب

  .»باشد کند و در حق مؤمنان هدایت و رحمت می را به تفصیل بیان میچیز هر

هاي قدیمی پیامبر اسالم هستند قرآن  تگفتند که مرجع این واقعات یادداش کافران می

  :گوید مجید در پاسخ آنها می











  )5-4/فرقان(  

هاي پیشینیان است که او آن را نوشته است و صبح و شام  قرآن افسانه :و گفتند«

ها و زمین خبر دارد آن را  کسی که از پنهان آسمان :بگو. شود بر او خوانده می

  .»به درستی که او آمرزندة مهربان است. فروفرستاده است

مطالب قرآن ساختگی و نتیجه همکاري  :گفتند در جایی به این اشکال کفار که می

  . دیگران است چنین پاسخ داده است
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  )4/فرقان(  

درآوردي است و پیغمبر آن را از پیش خود به دروغ )قرآن(:گویند و کافران می«

) کافران(این حرف اینها . اند یاري رسانیدهبافته است و دیگران او را در این امر 

  .»باشد ستم و تهمت می

هنگام وقوع  فرماید که موجود نبودن حضرت رسول اکرم در سورة قصص می

  . باشد لهی میواقعات دلیل بر این امر است که چشمه آن فقط وحی ا
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  )46-44/قصص (  

ی حکم فرستادیم تو نه در سمت غربی طور هنگامی که به موس) اي محمد(«

و اما ما چندین ملت را پس از موسی به وجود  ،صحنهبودي و نه از حاضران 

و تو در مدین سکونت نداشتی که آیات. مدت مدیدي بر آنها گذشت. آوردیم

و هنگامی که ما . البته ما فرستندة پیغمبران هستیم. مان را بر اهالی آنجا بخوانی

ولی پروردگارت به . دا کردیم تو در کنار کوه طور حضور نداشتیموسی را ص

اند آگاهی بدهی که  نداشته تو نظر لطف دارد که ملتی را که پیش از تو راهنمایی 

  .»تا که پندپذیر شوند و به راه آیند

باشید و نسبت به  فرماید به دلیل اینکه شما فردي ناخوانده می در سوره عنکبوت می

اید، پس چرا اکنون کفار درباره این که سرچشمه آن وحی  العی نداشتهاین وقایع اط

  . اند الهی است دچار شک شده







  ) 48/عنکبوت(  

خوانی و نه به دست راستت چیزي تو پیش از نزول قرآن نه کتابی توانستی ب«

  .»افتادند اندیشان به شک و تردید می در آن صورت کج. بنویسی

  

  هاي پیشین تفاوت قرآن با صحیفه

هاي بیان  که در عصر نبوت یا بعد از آن معتقد بودند که علوم قرآنی و قصهکسانی 

و انجیل اطالعی اند آنان در واقع از تورات  شده در آن از تورات و انجیل اقتباس شده

و انجیل در دسترس هستند و مر هیچ مشکلی ندارد، زیرا تورات نداشتند تحقیق این ا
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توان قرآن را با آنها  باشند از این رو می طبق عقیده عموم یهود و نصاري محفوظ می

  . تطبییق داد و حقیقت این ادعا را روشن ساخت

آن و کتب گذشته مشترکاً ذکر هاي انبیا علیهم السالم که در قر بعضی از داستان

و هماهنگ شود که بعضی از اجزا طوري مشترك  نین میچاز مطالعۀ آنها . اند شده

اند، که آن همانا وحی  شود از منبع واحدي سرچشمه گرفته باشند که مشخص می می

شود که بعضی از اجزا که در  باشد اما در عین حال به وضوح معلوم می الهی می

هاي بیان گاهی  شیوه. اند  ها مصون نمانده از دستبرد انساناند  ه ذکر شدههاي گذشت صحیفه

کند  شود که در بعضی جاها بر نورانیت و وحی بودن آن داللت می چنان متفاوت می

کند که این واقعات جنبه تاریخی اشخاص که  خواند احساس می میوقتی انسان آنها را

هایی از وقایع فقط قسمت. آید به میان نمی شود هاي تاریخی دیده می معموالً در بحث

. ها موجب هدایت و عبرت باشد تواند براي انسان انتخاب شده که در هر زمان می

  :فرماید چنانکه در سورة یوسف می










  ) 111/یوسف(  

قرآن کتابی . باشد هایشان پند و عبرت براي صاحبان خرد می هر آیینه در قصه«

هاي پیش از  نیست که از طرف خود ساخته و پرداخته شده باشد بلکه کتاب

کند و در حق مؤمنان هدایت و  هر چیز را به تفصیل بیان میخود را تصدیق و 

  .»باشد رحمت می
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  نکتۀ اعجاز در وقایع انبیا و امم گذشته 

شود که قرآن به  هاي گذشته این نکته به وضوح دیده می در بیان وقایع انبیا و امت

کند که پردازد و فقط مطلبی را بیان می ذکر مطالب غیر مربوط و تفصیالت تاریخی نمی

  . ها مفید باشد براي نجات و هدایت انسان

هاي تاریخی مشغول نماید اما  را با بحث فرعون بسیار کوشید که موسی

  :با نهایت زیبایی دروازه این بحث را بست و به اصل دعوتش ادامه داد موسی



) 51/طه(  

  .»دانی؟ هاي پیشین چه می ملت از حال و وضعیت«

  :فرمود موسی




  ) 52/طه(  

علم و خبر آنها در کتابی نزد پروردگارم است پروردگارم نه اشتباه و نه «

  .»کند فراموش می

بینید که رنگ  طالعه بفرمایید میاما اگر در تورات کتاب سالطین، تواریخ تکوین را م

ها  ذکر تعداد، اشخاص، قبایل، توصیف کامل ساختمان. تاریخی بر آن غالب آمده است

شود و دل انسان  البته در بعضی مواقع انوار وحی احساس می. شود به کثرت دیده می

  . تواند ترجمه کالم الهی باشد کند که اینها می باور می

  

  تورات و قرآن در  واقعه حضرت یوسف

واقعه حضرت  ،به عنوان مثال ،براي اینکه تفاوت میان تورات و قرآن را توضیح دهیم

  . کنیم، که در قرآن و تورات نسبتاً با تفصیل ذکر شده است را انتخاب می یوسف
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. باشد در تورات خیلی مطالب وجود دارد که بیشتر آن مربوط به اسامی و تواریخ می

ن حضرت ااندذکر شده است که به هیچ وجه با خ نی از یهودهدر باب سوم داستا

بعضی چیزها به . گردد همخوانی ندارد و از خواندن آن انسان شرمنده می یعقوب

اما در ). 42بند (نسبت داده شده که با مقام نبوتش منافات دارد  حضرت یوسف

طور مثال موعظه  به. قرآن مطالب مهمی ذکر شده است که اصالً در تورات وجود ندارد

درباره توحید که هنگام تعبیر خواب ایراد کرده بود داراي  دلپذیر حضرت یوسف

در آن به  هایی است، که کماالت و فراست حضرت یوسف چنان نکات و حکمت

در صورتی که این موعظه در تورات اصالً مذکور نیست . یافته است طور کامل تجلی

  ). 41-36سورة یوسف (

  :ذکر شده است در قرآن

را نسبت به خوابش  پادشاه مصر خواب دید و تعبیر حضرت یوسفوقتی 

اما حضرت . شنید، براي مالقات با وي عالقمند گشت و به سوي وي قاصد فرستاد

یوسف عجله نکرد و الزم دانست که قبل از آزاد شدنش درباره اتهام وي تحقیق به عمل 

اش نیز در  گناهی پاکدامنی و بیمشهور شده است، تا اینکه همانطور که اتهامش . آید

و همه بدانند که آزادي وي به خاطر عفو و گذشت پادشاه . میان مردم معروف شود

این طرز برخورد کامالً با مقام . اش ثابت شده است گناهی نبوده است بلکه برائت و بی

د اما این اش همخوانی داشت و مقتضاي فهم و فراستش بو فامیلینبوت و اصالت 

  :اینک به مطالب ذیل تورات توجه فرمایید. قسمت از ماجرا در تورات ذکر نشده است

آیا این  :جالب آمد فرعون به آنها گفتاین تأویل در نظر فرعون و خدمتگزارانش «

از :و فرعون به یوسف گفت ؟توانیم او را دریابیم  مردي که روح خدا در وي است می

بصیرت داده است مانند شما عاقل و دانشمندي وجود ندارد،  آنجایی که خدا به شما
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دستورتان را برملت من اجرا کنید، البته در شما در منزل من داراي اختیار هستید، 

  ). 40- 37کتاب پیدایش، آیه(.نشینی من از شما برتري دارم تخت

  :کند قرآن چنین نقل می










  )50/یوسف(  

سرورت باز گرد و از ] نزد[به : به نزد او آمد، گفت] پادشاه[پس چون فرستاده «

؟ به راستى که او بپرس، شأن آن زنانى که دستهایشان را بریدند، چه بود

  .»پروردگارم به مکر آنان داناست

زندانی شده بود با زبان وقتی خود زلیخا که به اتهام وي حضرت یوسف

  :اش را چنین بیان کرد دلیل خواستهحضرت یوسف. خودش برائت او را اعالم کرد





    

  )52/یوسف (  

مطالبۀ این تحقیق و تفحص بدان جهت است تا عزیز مصر  :)گفت یوسف(«

ام و این را هم بداند که خدا  به یقین بداند که من غائبانه به او خیانت نکرده

  .»رساند کنندگان را به انجام نمی نقشۀ خیانت

  :اش چنین دفع کرده است برانهسپس شبهۀ ادعا را با انابت پیام
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  ) 53/یوسف(  

چرا که نفس انسانی صاحبش . دانم و من نفس خویش را مبرا از هر عیب نمی«

همانا . آنکه رحمت پروردگارم شامل حالش شوددهد مگر  را به بدي سوق می

  .»پروردگارم آمرزندة مهربان است

اي از سیره و  شود، و در آن جلوه به راستی که این مطلب از کالم نبوت معلوم می

اما این قسمت مهم در تورات . شود به وضوح دیده می کردار حضرت یوسف

  . حذف شده است

تورات منقول است آن جلوه و اخالص  که در در گفتگوي حضرت یعقوب -3

تواند این مدعا را با  خواننده عزیز می. شود آید که در قرآن دیده می پیامبرانه به نظر نمی

مقایسه کتاب پیدایش در تورات و سورة یوسف در قرآن تشخیص دهد؛ از عبارت قرآن 

ت حق را دست قدرمدي آآید که یوسف بر اهللا توکل دارد، و در هر پیش چنین برمی

نماید اما در  آورد و بزرگی او را بیان می بیند، در هر سختی نام اهللا را بر زبان می می

او به عنوان شخصی دردمند، صاحب فرزند و فردي مسن و باتجربه معرفی تورات 

بازگشتن برادران نزد حضرت  واقعۀ ماندن بنیامین نزد حضرت یوسف. شود می

آمیز حضرت یعقوب اصالً در تورات ذکر  و توکلو گفتگوي دردمندانه  یعقوب

  . نشده است

از جدایی وقتی بعد  در قرآن مجید چنین آمده است که حضرت یوسف -4

مالقات کرد، از صمیم قلب شکر و سپاس اهللا را به جاي طوالنی با پدر و برادرانش 

و  آورد، در اوج حکومت و قدرت دینداري و نبوتش تجلی نمود، و در عین عزت

اش را به نمایش گذاشت و پروردگارش را اینگونه ثنا گفت و  بزرگی تواضع و فروتنی

  :دعا کرد
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  ) 101/یوسف(  

مند ساختی و علم تعبیر  تو مرا از حکومت و فرومانروایی بهره! پروردگارا«

تویی سرپرست من در  ،ها و زمین اي آفرینندة آسمان! خواب به من عطا کردي

ملحق مرا در حال طاعت و بندگی بمیران و به نیکوکاران ! دنیا و آخرت

  .»بگردان

بسیار مؤثر از تورات حذف شده استمتأسفانه این قسمت 
1
.  

  

  سیره انبیا در آیینه تورات و قرآن 

تفاوت بزرگی که میان قرآن مجید و تورات وجود دارد این است که قرآن در سیره 

 مقام نبوت مطابقت داشتهکند طوري که  عیب معرفی می انبیا، انبیا را کامالً پاکیزه و بی

قرآن مجید کلیه اتهاماتی را که در میان دشمنان یا دوستان نادان معروف بود . باشند

درباره انبیا کرام مطالبی آمده که ) تورات(هاي عهد عتیق  کند اما در صفحه تکذیب می

شود زیرا در بعضی  آلود می اش عرق گردد و پیشانی انسان از خواندن آن شرمنده می

درباره حضرت  9در کتاب پیدایش باب  ،فسق متهم نموده است مواقع انبیا را به کفر و

و در کتاب خروج باب  ،همان کتاب درباره حضرت لوط 16و در باب  ،نوح

 درباره حضرت سلیمان 11و در کتاب سالطین باب  ،درباره هارون 32

____________________

. 47و  46بنگرید به کتاب پیدایش باب -1
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اما قرآن مجید حضرت . صریحاً کفر و شرك و فسق و گناه نسبت داده شده است

بر او سالم و » هود«و در سورة  ،رسول امین معرفی نموده» ءشعرا«را در سورة  نوح

  :چنین گفته است و دربارة حضرت لوط ،برکات نثار کرده است












  ) 74/انبیاء(  

حکمت و نبوت و علم دادیم و او را از دیاري که  و به حضرت لوط«

آنان ملتی بسیار بدکردار و . دادند رهانیدیم مردمانش کارهاي زشت انجام می

  .»نافرمان بودند

رت عبا ،پرستی صریحاً متهم شده است به گوساله در تورات حضرت هارون

  :تورات چنین است

اسرائیل بتی از زیورآالت ساخت و از تمام  بنی دهارون در غیبت موسی بنا به پیشنها«

اسرائیل خواست تا آن را پرستش کنند و برایش قربانی نمایند و به آنها گفت که  بنی

  .»از مصر بیرون کرده استهمین است معبود شما که شما را

  :ب را آورده استاما قرآن مجید دقیقاً عکس مطل









) 90/طه(  
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آزمایش ) با این گوساله(شما ! اي مردم :و هارون پیش از این به آنها گفته بود«

  .»از من پیروي کنید و حرفم را قبول کنید ،پروردگارتان خداست. اید شده

  :خورد در تورات عبارت زیر به چشم می درباره حضرت سلیمان

وقتی سلیمان به سن کهولت رسید، همسران وي او را به سوي معبودان دیگر «

داود همانطور که حال پدرش . متمایل کردند، اینجا بود که دلش دیگر متوجه خدا نبود

ها  ها و ملکوم منفور که بت عمونی به هر حال سلیمان از عسترون که معبود صیدانی. بود

  . »بود پیروي شروع کرد

  . جلوتر از این عبارات آمده است

خداوند . شد، زیرا دلش از خداي اسرائیل برگشته بود خداوند از سلیمان ناراض«

پیروي نکند اما سلیمان آنچه را که  دوباره به او دستور داده بود که از معبودان دیگر

  .»خداوند فرمان داده بود نپذیرفت

را  ت کامله سلیمانیاکنون به آیه ذیل قرآن بنگرید که چگونه اخالص و عبود

  :مورد تحسین قرار داده است





  ) 30/ص(  

زیرا همواره به سوى !او چه بندة خوبی است. سلیمان را به داود دادیم و ما«

  .»)!و به یاد او بود(کرد خدا بازگشت مى

  :جلوتر مقام قرب او را درباره حق چنین بیان نموده است



) 40/ص(  

  .»داردنزد ما قرب و جایگاه واالي همانا او«
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آنها را اند که قرآن مجید  هاي ناروایی بسته مادرش تهمتیهود به حضرت مسیح و

بنگرید (رد کرده است، و حضرت مسیح را پیامبري مبارك و مکرم معرفی نموده است 

  ). عمران، مائده، مریم، زخرف به سورة آل

رد، باز هاي اساسی که میان مطالب قرآن و صحف گذشته وجود دا با وجود این فرق

هم اگر کسی ادعا کند که قرآن مجید برگرفته از آنها است دلیل جهت و ناآگاهی او 

  . نسبت به کتب خویش است

باشد، و سرچشمۀ آن وحی  به راستی که مطالب قرآن مجید مستقیماً از جانب اهللا می

اك الهی است از این جهت با واقعیت کامالً مطابقت دارد و از هر گونه شک و اشتباه پ

و در عین  ،ده آنها استنکن اینجاست که قرآن مجید محافظ کتب گذشته و تصدیق ،است

  . کنند هاي دروغین یهود را رد می حال نسبت

  

عقاید  حکتب گذشته و توضیروش بیان قرآن مجید دربارة تحریف

  مذاهب پیشین

گون هاي فرق گونا یکی از ابعاد اعجازي قرآن مجید این است که عقاید و اندیشه

کند و به نکاتی که عموم مردم از آن آگاهی ندارند  نصاري را با دقت و قاطعیت بیان می

نماید، شایان ذکر است، مطالبی که قرآن مجید درباره عقاید و اختالفات آنها  تأکید می

کردند اما منابع دینی آنها که اکنون به  نقل کرده است، بسیاري از یهود آن را قبول نمی

انگیزي در  و حقایق شگفت. نماید شوند بیانات قرآن را کامالً تصدیق می می کثرت منتشر

درباره آنها هر تعبیري شود قرآن مجید  معلوم میو چنین. رسد این خصوص به اثبات می

که به کار برده کامالً دقیق و بجا بوده است درباره بعضی اشخاص و وقایع قرآن مجید 

کند همه به این علت است که یهود  می را نفی ی مسایلنماید یا بعض به نکاتی تأکید می

  . کردند، هدف قرآن مجید رد بر آنها است و نصاري آن را قبول نمی
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  :شود در این خصوص به سه مثال اکتفا می

  :قرآن مجید حضرت سلیمان را از کفر تبرئه کرده و فرموده است-1




  ) 102/بقره(  

  .»و سلیمان هرگز کفر نورزید بلکه شیاطین کفر ورزیدند«

دچار تعجب شود و از خود بپرسد الفطرت  الذهن و سلیم ممکن است یک فرد خالی

را از تهمت کفر تبرئه القدر  جلیلکه چه لزومی داشت که خداوند یک پیامبر معروف و 

ها مستلزم ایمان است بلکه یک پیامبر، رهبر و پیشواي نماید، زیرا منصب نبوت نه تن

اما اگر به بیانات تورات در مورد . باشد اهل ایمان و سرچشمه هدایت براي سایرین می

ها حضرت  بینید که یهودي می) هاي آن قبالً ذکر شد که بعضی از نمونه(سلیمان بنگرید 

  . کردند می پرستی، آموزش سحر و غیره متهم سلیمان را به شرك، بت

و Jewish Encyclopediaۀیالمعارف الیهودةدر منابع جدید یهودي مانند دائر

درباره  (Encyclopedia of Religions & Ethics)المعارف مذاهب و اخالق ةدائر

شود که چرا  حضرت سلیمان مطالبی آمده است که بعد از مطالعه آن انسان متوجه می

که منابع (جهان یهودیت و مسیحیت . داده است قرآن به عصمت و برائت او گواهی

هایی که توسط  باالخره مجبور شدند به واقعیت) باشند عقایدشان کتب عهد عتیق می

هزار و چهارصد سال قبل در ریگستان عرب و دور از مراکز علمی تمدن بیان پیامبر امی 

  . شده است روي آورند، و ناخواسته آن را قبول نمایند

سلیمان فردي «:درباره حضرت سلیمان صریحاً آمده است» بریتانیا«معارف ال ةدر دائر

»مخلص و پرستنده خداي یگانه بود
1
.  

____________________

. ، چاپ چهارم952، ص 2ج -1
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هاي  که نتیجه تحقیق و پژوهش(Encyclopedia Biblica)المعارف ببلیکا  ةدر دائر

اي  باشد صریحاً گفته شده که هر آیه علوم عهد عتیق و دانشمندان مسیحی میمتخصصان 

نسبت کفر و شرك داده شده است عهد عتیق که در آن به حضرت سلیمان که از

باشد، و این اتهام صریحاً رد شده است که حضرت سلیمان به  تحریف شده و الحاقی می

همسرانش معبودان آنها را پرستش نموده استتأثیر 
1
.  

ین ها و زم در قرآن مجید آمده است که آفریدگار جهان پس از خلقت آسمان -2

  :دچار خستگی نشد







  ) 38/ق(  

ها و زمین و آنچه در میان آنها است را در شش روز آفریدیم و دچار  ما آسمان«

  .»خستگی نشدیم

کند و از خود  خواند احساس تعجب می آیه را میالفطرت این  وقتی یک انسان سلیم

  :پرسد که خداوند متعال که در وصف او می



  ) 255/بقره(  

  .»کند اش نمی حفاظت از زمین و آسمان خسته«



  ) 255/بقره(  

  .»گیرد و نه چرت او را نه خواب می«

____________________

). دریاباديموالنا عبدالماجد (برگرفته از تفسیر ماجدي، تألیف -1
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و بگوید که او . د شده است چه نیازي است که عدم خستگی را از خود نفی کندوار

اما وقتی تورات را مطالعه نماید ها و زمین خسته نشده است؟  بعد از آفرینش آسمان

ها را آفرید و  بیند در آن نوشته شده است که خداوند در شش روز زمین و آسمان می

روز هفتم استراحت نمود
1
.  

  . »فاستراح فی یوم السابع«ي عربی آمده است ها در ترجمه

  :خورد ترجمه مستند کنگ جیمس کلمات ذیل به چشم میدر 

[And He Rseted in Seventh day from all His work which He had made].2
  

﴿بعد از این تصریحات است که انسان به لزوم و اهمیت تعبیر  ،آري

﴾ نماید که این  برد و اذعان میمی پی

آمیز و ازالۀ سوء فهم، ایراده شده است، آن هم  منظور رد عقیدة جهلجمله در واقع به 

درباره ملتی که مدعی علم و هدایت بودند، شاید همین دلیل است که آنها تا به امروزه 

  . دهند دارند و در آن کاري را انجام نمی شنبه را گرامی می

  :را سه نوع ذکر کرده است حضرت مسیحة نصاري دربارة قرآن مجید عقید

1-




    

  )17/مائده (  

  .»بن مریم خداست کافر هستند همانا عیسی :گویند کسانی که می«

____________________

. 2/2پیدایش، -1

2-2/2 .
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2-

) 30/توبه(  

  .»گویند که مسیح پسر خداست و مسیحیان می«

3-



  ) 116/بقره(  

هاي ناروا پاك و  نه هرگز؛ او از این تهمت. خدا فرزندي دارد :گویند و می«

  .»مبراست

3-2-



    

  )89-88/مریم (  

  .»اید حرف زشتی را به زبان آورده واقعاً. خدا فرزندي دارد :گویند و می«

3-3-



  ) 92/مریم(  

  .»شایان شأن خدا نیست که کسی را به فرزندي بگیرد«

3-4-




) 111/اسراء(  

ها سزاوار خدایی است که نه فرزندي دارد و نه شریکی در  تمام تعریف :و بگو«

  .»فرمانروایی
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3-5-



  ) 4/کهف(  

  .»خدا کسی را به فرزندي گرفته، بترساند :گویند سانی را که میو ک«

اینجا فقط تفاوت، شیوه بیان است و مفهوم و معنی یکی است؟  :توان گفت آیا نمی

هاي مسیحی و مطالعه عقاید آنان آیات فوق قرآن مجید  اگر در پرتو تاریخچه فرقه! خیر

دقیقی در این آیات وجود دارد؛  هاي را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که چه تفاوت

مخصوصاً وقتی این مسئله روشن شده است که گروهی از مسیحیان به نام 

[Adoptionist]  معتقد هستند که حضرت مسیح فرزند صلبی خدا نیست بلکه معاذاهللا

نماید که  اوست، آنگاه انسان به اعجاز قرآن مجید اذعان می [Adopt]متبنا یا پسرخوانده 

امبر امی هزار و چهارصد سال قبل بر اساس وحی الهی پرده از روي حقیقت چگونه پی

برداشته است و فرق تاریکی را که خود مسیحیان از آن آگاهی نداشتند در نظر گرفته و 

  :نویسد به آن اشاره کرده است؛ عالمه عبدالماجد دریابادي در این خصوص می

گذشته است عقیده  [Adoptionist]هاي مسیحی به نام اتحادیون  یکی از فرقه«

بوده است خالصه عقیدةشان این  [Adoptionism]» تبنیت یا اتحادیت«اساسی آنها 

است که اقنوم اول یعنی خداوند اعظم و برتر مسیح را فرزند متبناي خود قرار داده و 

شریک الوهیت خویش گردانیده است اکنون او در تمام صفات الهی همانند الوهیت و 

وجود میالدي  185مدارك دال بر این عقیده در تاریخ . باشد شریک و سهیم می مالکیت

دارد، در قرن ششم پاپ دوم این عقیده را الحاد و زندقه دانست، در قرآن کریم صریحاً 

»به این شاخۀ مسیحیت اشاره شده است
1
.  

____________________

.تفسیر ماجدي-1
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ه نسانی کیز خارج از قدرت یک انسان است آن هم اماعجازآ این سخنان باریک و این بعد

بدون تردید این کتاب . د و نصاري اطالعات دقیقی نداشتهاي یهو درباره خیلی از اندیشه

  . الغیب است که در آن هیچ شک و تردید و عیب و نقصی وجود ندارد صحیفۀ عالم






) 42-41/فصلت(  

 :قرآن کتابی است ارزشمند؛ دروغ نه از جلو نه از عقب، به آن راه نخواهد یافت«

  .»کردة خداي دانا و ستوده است نازل

  

  هاي مهم قرآن مجید  یکی از پیشگویی

  » غلبۀ روم«

  شیوة بیان این پیشگویی و اهمیت آن 

معجزه به امري گفته . باشند آن می» هاي پیشگویی«هاي قرآن مجید  یکی از معجزه

یکی از پیامبرانش ظاهر حق براي تأیید  شود که بر طریق خرق عادت فقط به قدرت می

و عقل انسانی از توجیه آن عاجز باشد، مواردي که دربارة آن پیشگویی شده بود . شود

فت این پیشگویی به این زودي و به این ر شرایط آن زمان طوري بود که اصالً گمان نمی

م معجزه را پیدا هاي حک اینجاست که متحقق شدن چنین پیشگویی. شکل تحقق یابد

  :که در آنها دو بعد اعجازي جمع شده است کند می

دوم ظهور . نسبت به وقایع آینده در شرایط دور از قیاس و گمانیکی علم و آگاهی 

  . وقایع دقیقاً مطابق با پیشگویی

انگیزترین آن پیشگویی قرآن مجید  ترین و شگفت هاي متعدد صریح از میان پیشگویی

  :قرآن در این خصوص توجه کنیداکنون به تعبیر . درباره پیروز شدن روم است
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  ) 7-1/روم(  

رومیان در نزدیکترین کشور به سرزمین عرب شکست خوردند و . الف الم را«

چه حوادث قبل . پس از شکست به زودي در مدت چند سال پیروز خواهند شد

ؤمنان در دهد و به یاري خدا م و چه حوادث بعد همگی به فرمان خدا رخ می

س که بخواهد یاري اهللا به هر ک. خواهند شد خوشحالروز پیروزي رومیان 

وعدة خداست و  )پیروزي رومیان بر ایرانیان(.دهد و او غالب مهربان است می

علم آنها به زندگی ظاهري . دانند کند اما بیشتر مردم نمی خدا خالف وعده نمی

  .»شود و از آخرت غافل و ناآگاه هستند دنیا منتهی می

شگویی به عنوان معجزه قرآن آید که این پی از شیوة بیان قرآن مجیدت چنین برمی

و اثبات صدق آندو بیان شده است؛ بدون تردید واقعه مذکور  مجید و پیامبر اکرم

اي بوده است زیرا بعد از شکست نهایی رومیان اتفاق افتاده است به  العاده واقعه خارق



72  اصول و مبادي فهم قرآن

یگر انگیز د ذکر شده است نکتۀ شگفتهمین دلیل در ابتداي آیه دو بار مغلوبیت رومیان 

سال  9در این پیشگویی این است که در آن گفته شده، پیروزي رومیان در خالل مدت 

خورده و از هم  اتفاق خواهد افتاد، در صورتی که مدت نه سال براي یک ملت شکست

در قسمت دوم آیات به این . باشد پاشیده و تبدیل شدن آن به ملتی فاتح مدتی کوتاه می

رق عادت و بر خالف کلیه آثار و قرائن اواقعه به طور خنکته تأکید شده است که این 

  :فرماید هاي انسانی پیش خواهد آمد چنانکه می ها و قیاس بینی پیشظاهري و برعکس 



  ) 4/روم(  

  .»هم قبل و هم بعد حکم همیشه به دست خداست«

است که اهللا تعالی همیشه صاحب قدرت و در این آیه به این واقعیت اشاره شده 

اوست که غالب را مغلوب، مغلوب را غالب و مرده را زنده و زنده را مرده  ،اختیار است

شب و روز  ،اش منتظر اوضاع و شرایط نیست کند، او براي تحقق بخشیدن به اراده می

  . فرمانش جاري است
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)27-26/عمران  آل(  

هی قدرت فرمانروایی ابه هر کس بخو! اي فرمانرواي مطلق! پرورگارا :بگو«

و هر کس را تو  ،گیري و از هر کس بخواهی قدرت فرمانروایی را می ،دهی می

کنی؛ خیر و  و هر کس را تو بخواهی خوار و ذلیل می ،دهی بخواهی عزت می

در روز و روز را شب را . یانا هستتو بر هر چیز تو. خوبی همه به دست توست

آوري؛ و هر کس  بري؛ و زنده را مرده و مرده را زنده بیرون می در شب فرومی

  .»دهی حد و اندازه رزق می بخواهی بی

به  انکند آنگاه مسلمان این واقعه در نتیجه نصرت حق ظهور می :فرماید جلوتر می

ار قرار گرفته بودند خوشحال خواهند ها نزدیکترند مورد مسخره کف دلیل اینکه با رومی

  . شد چنانکه با شکست رومیان غمگین شده بودند




  ) 5-4/روم(  

  .»شد به نصرت اهللاآن روز مؤمنان خوشحال خواهند «

ان شد اشاره ممکن است در این آیه به آن پیروزي بزرگی که در بدر نصیب مسلمان

فتاد که رومیان بر زیرا پیروزي مسلمانان در بدر در همان روزي اتفاق ا ،شده است

شدند ایرانیان پیروز
1
.  

ممکن است در اذهان این سئوال پدید آید که چرا اهللا تعالی رومیان مسیحی را 

  . نصرت کرد

  :در جواب فرمود

  ) 5/روم(  

____________________

. ابن کثیر، به روایت ابن عباس-1
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  .»کند خواهد نصرت می می هر کسی را که«

و . العقول ارتباط دارند کند که با این واقعه محیر سپس آن صفات خود را ذکر می

  . باشند دلیل بر وقوع چنین واقعاتی می



  )5/روم(  

  .»و او غالب مهربان است«

ق ایرانیان که مست در ظهور این واقعه هر دو صفت الهی تجلی یافته است، در ح

رومیان که جسم و باده پیروزي بودند قدرت و غلبه الهی ظهور کرد اما در حق 

دار و سلطنتشان در حال مرگ و احتضار بود، و پنجاه هزار نفرشان  هایشان جریحه قلب

دستگیر شده بود و ملتشان ذلیل و خوار شده بود رحمت الهی ظهور نمود عالوه از آن 

. که از شکست رومیان رنجیده خاطر شده بودند پیام شادمانی تلقی شدبراي مسلمانانی 

شان اشاراتی را در برداشت و تأکید کرد که تحقق این  براي پیروزي آیندهو ضمناً 

  . ناپذیر نیست پیشگویی تخلف

) 6/روم(  

  .»ورزد اش خالف نمی خدا به وعده«

ها و بر خالف تجربه  ن واقعه بر خالف معلومات ظاهري انسانفرماید ای در آخر می

اي قبل از وقوع آن  بشري به وقوع خواهد پیوست به همین علت تصدیق چنین واقعه

  . براي بسیاري از مردم مشکل بود



) 6/روم(  

  .»دانند ولیکن بیشتر مردم نمی«
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  )7/روم (  

شود و از آخرت غفلت  علم بیشتر مردم به زندگی ظاهري دنیا منتهی می«

  .»ورزند می

  

  پیشینۀ تاریخی 

میان اکنون باید بنگریم که آن شرایط و اوضاع نامساعد چه بود که در آن غلبه رو

رسید که قرآن مجید آن را با اهمیت ذکر کرده و نشانه قدرت  طوري بعید به نظر می

الهی دانسته است، زیرا به آزادي رسیدن یک ملت رنجیده و پیروز شدن یک ملت 

پس چرا  ،ها چیز تازه و نادرالوقوعی نیست خورده و فتح و شکست حکومت شکست

اینجاست که . ه و غیر عادي قلمداد کرده استقرآن مجید این واقعه را خیلی اهمیت داد

بررسی نماییم؛ آیا . العاده پیش آمد باید نخست آن محیطی را که در آن این واقعه خارق

خورده بودند و ایرانیان واقعاً چنان بر اوضاع  واقعاً رومیان همین قدر مغلوب و شکست

در ظرف نه سال  خوردن ایرانیان را مسلط بودند که غلبه مجدد رومیان و شکست

توان ادعا نمود که در وقوع این  العاده به حساب آورد؟ آیا می توان یک واقعه خارق می

دانیم  حادثه قدرت الهی تجلی یافته و توجیه عقلی ندارد در پاسخ به این پرسش الزم می

ترین مرجع ما تاریخ مدر این خصوص مه ،رخان اروپایی استفاده نماییمواز گفتار م

Decline and Fall of the]» ومسقوط ر« Roman Empire]  تألیف ادوارد گبون

[Edward Gibbon] باشد می .  
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  عوامل تهاجم ایرانیان به روم

توسط بهرام گور از تخت ساسانی محروم ) که نوة نوشیروان و فرزند هرمز بود(خسرو 

در این دوران مارس. شد و به روم گریخت
1[Maurice] پادشاه . دکر بر روم حکومت می

و مقدمش را گرامی داشت و او را فرزند خود قرار داد. روم از شهزادة ایرانی استقبال نمود
2

 .

به ایران گسیل داشت این لشکر با  [Narses]و سپس لشکر بزرگی تحت فرماندهی نارسز 

. میالدي خسرو را مجدداً به تاج و تخت نیاکانش برگردانید 590کمک ایرانیان در سال 

دانست و او را همچون پدر مهربان خود  یوسته خود را ممنون توجهات مارس میخسرو پ

زنده بود، روابط ایران با روم دوستانه بود سلطنت » مارس«تا زمانی که شاه . نمود تصور می

  . آورد روم نیز همواره از این روابط فواید سیاسی و اقتصادي بدست می

بر خالف پادشاه  [Phocas]ش، به نام فاکس یکی از سرداران ارت) میالدي(602در سال 

رحمی به قتل رسانید و  خاندانش را با نهایت سنگدلی و بیدست به کودتا زد و پادشاه و

پادشاه جدید به خاطر روابط دوستانه بیزانس و ایران و خودش زمام امور را به دست گرفت؛ 

را به دربار  [Lilivs]لیلیس  دولتمردان ایران را از اوضاع کشورش مطلع ساخت، و سفیر خود

جسد مارس و فرزندانش را به فاکس  خسرو فرستاد این همان شخصی بود که سرهاي بی

روم به دربار شاه ایران رسید، و خسرو را در جریان امور قرار داد وقتی سفیر . تقدیم کرده بود

تن دولت خسرو شدیداً خشمگین شد و سفیر را به زندان انداخت، و از به رسمیت شناخ

که انتقام خون مارس را که محسن او بود خواهد گرفت،  دید امتناع ورزید و اعالم کردج

تعصبات ملی و مذهبی بعضی از استانداران این احساس انتقام را تشدید کرد اینجا بود که 

  . بر روم حمله کرد) میالدي(603خسرو در سال 

  

____________________

. هاي عربی موریقس ذکر شده است در کتاب-1

. و غیره دخترش ماریه را به عقد او درآورد) تاریخ مسعودي(به گفته مسعود -2
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  فتوحات ایرانی وسعت

یه زنده نژنرال بزرگ رومی را در بازار قسطنط [Narses]فاکس کسی بود که نارسز 

فاکس کسی  ،در کشور روم در آن زمان فرماندهی بهتر از وي وجود نداشت. سوزانید

ترسانیدند، بعد از کشته این فرمانده  کودکان خود را از وي می» اسیریا«بود که ماردان 

هاي مرزي رومیان  تح قلعهخسرو قبل از ف. رومی زیر پاي فیالن لگدمال شدندلشکریان 

. او از رودخانه فرات عبور کرد و شهرهاي سوریه را فتح نمود. را منهدم کرده بود

و حلب را زیر سلطه خود قرار [Chaleis]» چالیس«[Hierapolis]» هیروپلس«شهرهاي 

آساي ایرانیان  فتوحات سیل. را فتح کرد» انطاکیه«داد و سرانجام پایتخت شرقی کشور 

ایرانیان بعد از آن  ،کفایتی فاکس و سبب سقوط سلطنت روم تلقی گردید بی دلیل

تیمساریه را به آسانی فتح کردند و بعد از فتح  [Cappadocia]» کاپی دوسیا«پایتخت 

مدفن مسیح . را نیز تصرف نمودندباالخره اورشلیم » اردن«و شرق » الخلیل«، »دمشق«

نذورات . سوزانده شدندباشکوه قسطنطنیه  و کلیساي» هیلینا«) طبق عقیده نصاري(

به ایران  [True Cross]صلیب اصلی . سیصد ساله در ظرف یک روز وقف کرده شدند

ایرانیان بعد از شام متوجه مصر شدند . و نود هزار نفر از مسیحیان کشته شدند. برده شد

آن کشور را تحت سلطه خود درآوردند، بدین ترتیب قلمرو ایران تا حبشه و طرابلس  و

ها و مناطقی از آفریقا نیز بدست ایرانیان افتاد  هاي جدید رومی یافت، آباديتوسعه 

بازگشت نمودند، قسمتی از سپاه ایران » لیبی«فاتحان ایرانی مانند سکندر از راه صحراي 

را تسخیر نمودند،  [Chalcedon]و چالسیدن [Basphorus]از فرات تا باسفورس 

سال روبروي قسطنطنیه نصب شده بود، و اگر خسرو داراي  10هاي ایرانیان تا  خیمه

  . هایی از اروپا را نیز تحت قلمرو خود قرار دهد توانست بخش نیروي دریایی بود می
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  ) هراکلیوس(جانشینی هرقل 

برد هرقل  ان مرگ و زیست به سر میدر عین حالی که سلطنت رومی در می

[Heraclius]  حاکم آفریقا علیه فاکس پرچم بغاوت و شورش را برافراشت، و در سال

با به قدرت . م فاکس را به قتل رسانید و زمام امور سلطنت روم را به دست گرفت 610

با قتل فاکس . رسیدن وي نخستین اطالعی که به گوش مردم رسید سقوط انطاکیه بود

ولی  کرد، زیرا هرقل قاتل نشست، و او از هرقل تشکر می باید آتش انتقام خسرو فرومی

. ب حکومتش را به قتل رسانده بود، اما نیت پادشاه ایران تبدیل شده بودنعمت و غاص

  . اش ادامه دارد و فتوحاتش را به تکمیل رسانید او به عملیات تجاوزگرانه

  

  مشکالت رومیان 

و سلطنت باشکوه روم را از دست . ها کامالً مغلوب شدند یم روم 616در سال 

آور در خون اروپا نیز بازار ظلم و خیانت رواج  هاي زیان دادند عالوه از این شکست

. هایی که در جنگ ایتالیا بر زمین ریخته شده بود هنوز خشک نشده بود یافته بود، خون

سیران جنگی کشته شدند و زنان و ا [Pansonia]» پنسونیا«قبل از این در میدان مقدس 

  . کودکان برده قرار داده شدند

و هایی از یونان و ایتالیا  میان دیوارهاي قسطنطنیه و در قسمتسلطنت روم فقط در

[Trebizond]تا طرابزون  [Tyre]در ساحل آسیا از صور آفریقا و چند نقطه دریایی 

  . محدود شده بود

هاي واگیردار  رد تهاجم خشکسالی و بیماريبعد از سقوط مصر، پایتخت روم مو

اما بعد از سقوط مصر . شد قبالً گندم قسطنطنیه توسط مصر تأمین می. قرار گرفت

  . صادرات گندم از آنجا قطع شد
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به بعد در قسطنطنیه شروع شد، ) م(330توزیع مواد غذایی از زمان قسطنطین تا 

کونت در پایتخت ترغیب نمایند، در سال هدف از این کار این بود که تا مردم را براي س

  . براي نخستین بار توزیع گندم به علت عدم ورود آن متوقف گردید) م(618

  

  عملکرد هرقل 

نگاران هرقل بر این امر اتفاق نظر دارند که هرقل با وجود همۀ حوادث و  سیره

تحوالت، تحرك و جنب و جوشی نداشت او با چشمان خود سقوط دولت روم را 

  :نویسد می» گبون«. شاهده کرده بودم

. پرست بود طلب و توهم حال و رفاه هرقل در آغاز و پایان دور حکومتش خیلی بی«

  . »همت بیشتر نبود با آنکه ملتش دچار مشکالت بود اما نقش او از یک تماشاچی بی

  

  هاي قرآن مجید  پیشگویی

قرآن مجید مین حال کشور روم در حالت احتضار بود که در ه) م(616در سال 

  :نویسد گبون می. ها در ظرف نه سال غالب خواهند شد کرد که رومی پیشگویی

کرد که در ظرف چند سال آینده  در اوج فتوحات ایرانی پیشگویی محمد«

به گوش مردم رسید  هنگامی که این پیشگویی. هاي رومی به اهتزاز درخواهند آمد پرچم

کرد که  میداللت بر این » هرقل«زیرا دوازده سال نخستین . تحقق آن باورکردنی نبود

»باشد سلطنت رومی در شرق ویرانی و انقراض می
1
.  

آمیز  ها و شکست ذلت در سال پنجم بعثت نبوي کفار مکه به خاطر فتح بزرگ ایرانی

ها را براي خود به فال نیک گرفتند، زیرا  و فتح ایرانی. ها سرود شادي سر دادند رومی

هاي نخستین سورة روم  دو گروه در عقیده شرك اشتراك داشتند، هنگامی که آیههر 

____________________

. 1890، طبع 303، ص 3تاریخ سقوط روم، ج -1
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ها را بعید از وقوع پنداشته و  نازل شدند و کفار مکه از آن آگاهی یافتند فتح مجدد رومی

. اي اتفاق بیفتد آنها چندین شتر به مسلمانان خواهند داد شرط کردند که اگر چنین واقعه

وقتی . این خصوص مدت شرط را پنج سال تعیین کرد در حضرت ابوبکر صدیق

 9تا  3که در قرآن به کار رفته است براي » بضع«کلمۀ  :مطلع شد فرمود رسول اکرم

  . مدت شرط را نه سال قرار دادشود، ابوبکر گفته می

  

  تحقق پیشگویی 

» کارتیج«را به قصد » قسطنطنیه«با وجود مشکالت ذکر شده، هرقل تصمیم گرفت 

[Carthage]1
  . ترك نماید

هاي هرقل اشیاي قیمتی دربار شاهی و جواهرات گرانبها را  هنگامی که کشتی

هرقل را براي جنگ وادار کرد و ترغیب » بطریق«بارگیري کرده و آماده حرکت بودند، 

آمد و قسم خورد که مرگ و زندگی او  [ST. Sophia]» سیت صوفیا«نمود هرقل به 

شایان ذکر است . هد بود که خداوند مسئولیتشان را به وي سپرده استهمراه کسانی خوا

که ضعف رومیان به جایی رسیده بود که پادشاه روم، یکی از فرماندهان ایرانی را همراه 

چند تن از مسئولین رومی نزد شاه ایران فرستاد تا از او معذرت بخواهند و درخواست 

من هرگز به هرقل  :یأت هیچ توجهی نکرد وگفتتأمین نمایند اما پادشاه رومی به این ه

دهم مگر اینکه خداي اعالم شده خود را رها کند و به پرستش خورشید روي  امان نمی

 [Talents]باالخره او به این شرط رومیان را امان داد که ساالنه به وي هزار تالنت ! آورد

و هزار دختر دوشیزه به  طال و هزار تالنت نقره و هزار جفت لباس ابریشم، و هزار اسب

و ت و حمیت رومیان ریکه غهاي سنگین کافی بود  این شرط. عنوان خراج تقدیم نمایند

اعالم  [Sacred War]ل براي یک جنگ مذهبی قهرقل تحریک شود، اینجا بود که هر

____________________

. کنونی قرار داشت» تونس«شناخته شده در نزدیکی » قرطاجنه«هاي عربی به نام  در تاریخ این شهر که-1
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هاي جنگ از اوقاف و درآمد کلیساها بر این شرط قرض کرد  او براي هزینه. آمادگی کرد

  . با بهره تمام مبلغ را پس دهد که همراه

  

  دگرگونی هرقل 

جان وي  ناگهان در وجود افسرده هرقل موجی از احساسات پدید آمد و در جسم بی

حال و  اش کامالً دگرگون گردید، اکنون او یک پادشاه بی اي دمیده شد، زندگی روح تازه

اي  ماندهرهمت و روشنفکر و فاتح و فخوشگذران نبود بلکه به یک مرد بلند 

قرار به نظر  کشورش بیگیري  که براي استرداد و باز پس آفرین تبدیل گشت حماسه

  :نویسد رسید؛ گبون می می

  . »رسد النهار به اوج خود می همچنان که روشنی آفتاب هنگام نصف«

  رکشی هرقل و فتوحات وي لشک

و . زي نمودها را نوسا هرقل لشکرهاي خود را در خلیج اسکندریه پیاده کرد قلعه

او هنگام یک مراسم مذهبی که به مناسبت حضرت مسیح . نیروهاي جدیدي بسیج کرد

و با ایراد . پرستان تحریک نمود گیري از آتش برگزار شده بود رومیان را به انتقام

[Cilicia]هرقل بعد از فتح سلیشیا . ور نمود اي مؤثر، در آنان آتش انتقام را شعله خطابه

هاي ارمنستان عبور نمود و به  از دریاي سیاه و کوه. حرکت کرد» وسیاکاپاد«به سوي 

  . ور شد قلب ایران حمله

، »طورس«رسید، شهرهاي » طرابزون«به » قسطنطنیه«او با پنج هزار نیروي برگزیده از 

هاي  را منهدم کردند و تندیس» ماگی«را فتح کرد، مسیحیان معبد » موگان«و » گندزاگا«

به انتقام توهین مدفن مسیح، جاي تولد زرتشت را مورد  ،ش کشیدندخسرو را به آت

هرقل وارد . اهانت قرار دادند و پنجاه هزار نفر از مسیحیان زندانی را آزاد کردند

ها به مخاطره افتاد، ایرانیان  شد و تا قزوین و اصفهان پیش رفت؛ سلطنت ایرانی» ساباط«
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طلب کردند اما هرقل همگی را شکست داد » باسفورس«نیروهاي خود را از وادي نیل 

هاي کردستان از دجله عبور کرد و بعد از یک جنگ  او بعد از پشت سر گذاشتن کوه

بعد از آن او به دستجرد رفت و از . جنگ بزرگی اتفاق افتاد. خونین وارد ساباط گردید

  . چند کیلومتري مدائن عبور نموده فاتحانه به قسطنطنیه بازگشت

  

  ل پیشگویی تحقق کام

ها از مرزهاي قدیمی خود گذشتند و سرزمین  رومی. ها متزلزل گردید سلطنت ایرانی

م  625بدین طریق در سال . ایران را پایمال نموده و در قلب آن پرچم روم را برافراشتند

سال کامل، پیشگویی  9یعنی سال دوم هجري هنگام وقوع جنگ بدر و بعد از گذشت 

  . یق تحقق یافتقرآن مجید به طرز دق

  افسردگی مجدد هرقل

نویسندگان اروپایی بر این امر اتفاق نظر دارند که بهترین دوران سلطنت  رخان ووم

ها مقابله نموده و حکومت از دست رفته را  هرقل زمانی بوده است که او با ایرانی

علوم چنین م. اش هیچ مناسبتی ندارد دوران اخیر وي با ادوار قبلی ،برگردانیده است

هرقل . شود که خداوند متعال او را فقط براي استرداد سلطنت روم مأموریت داده بود می

  . حال شد بعد از انجام این مهم دوباره مانند زمان قبل خوشگذران و بی

  :گبونبه قول 

پس گرفته بود همه را گویی کلیه مناطقی را که با خون رومیان از ایرانیان هرقل «

  . »ربها تحویل دادچون و چرا به ع بی

آنها . انگیز هرقل را چگونه توجیه نمایند اند که این تحول شگفت مورخان دچار حیرت

  . اند هاي گوناگونی ارائه نموده درباره عدم ارتباط ادوار مختلف هرقل با یکدیگر تحلیل

  :نویسد گبون می
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ا تنها چیزي که بیزانس الزم بود که عوامل بیداري هرقل را بیان کنند، مبر مورخان «

توانیم حدس بزنیم این است که او بیش از اراده سیاسی  بعد از گذشت مدت مدید می

  . »داراي جرأت شخصی بوده است

شد، و با وي ازدواج » مارتینی«اش  انگیز برادرزاده دلباخته جمال سحرسرانجام هرقل 

ل کرد، آنها غیر شرعی نمود، او در این خصوص به مشورت احمقانه مشاوران خود عم

  . اش را در جبهه جنگ صرف نماید بودند که به هرقل گفتند یک پادشاه نباید تمام زندگی

هرقل را به جنگ علیه خودشان آمیزشان  هاي اهانت ها بودند که با خواسته ایرانی

تحریک نمودند
1
.  

  :نویسد برتانیکا میالمعارف  ةیکی از نگارندگان دائر

انگیز است او با آنکه شخصی دلیر و با جرأت و  زندگانی هرقل خیلی شگفت«

ساالري برجسته بود اما مملکتش جلوي چشمان وي  کار و سپه سیاستمداري تجربه

هاي برجسته او در دوران  گر اوضاع بود ویژگی تکه گردید و او با آرامش نظاره تکه

عات ما البته فراموش نکنیم که اطال. رسند اش ضد و نقیض به نظر می مختلف زندگی

. اش ناقص است ممکن است عامل واقعی این تضادها چیز دیگري باشد دربارة زندگی

توانیم او را معذور قرار دهیم به هر حال براي بقاي شهرت او بهتر این بود  هر چند نمی

»کرد که بعد از فتح ایران فوراً از دنیا رحلت می
2
.  

که هرقل هنگام مقابله با ایرانیان  شود از بیانات مورخان اروپایی به وضوح معلوم می

به . اش باقی نماند اي انقالبی شده بود که بعد از آن اثري از آن روحیه داراي روحیه

البته ما در این . ها تحویل داد همین دلیل آنچه از ایرانیان گرفته بود آن را به عرب

نکرده بود لذا  توانیم بپذیریم که چون هرقل با نیروهاي اسالم کامالً جنگ خصوص نمی

____________________

. 77-76، ص 7تاریخ سقوط روم، جلد -1

. ، چاپ نهم682، ص 11المعارف برتانیکا، ج  دائرة-2
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مسلمانان توانستند سلطنت روم را سقوط دهند، به نظر ما عامل سقوط سلطنت روم 

بیشتر از ضعف هرقل همانا نیروي اسالم و مسلمین بود، براي اثبات این موضوع این 

  . صفحات کافی نیست و از حوصلۀ بحث ما خارج است

  

  چند پیشگویی دیگر قرآن مجید 

هاي متعدد دیگري نیز دارد که در  یشگویی غلبه روم پیشگوییقرآن مجید عالوه بر پ

. شود اینجا بیان همه آنها مشکل است اینجا فقط به اجمال چند پیشگویی مهم اکتفا می

  :که تفصیل آن در کتب تاریخ آمده است

  پیشگویی قرآن مجید دربارة حکومت مسلمانان موحد و فرمانبردار -1























    

  )55/نور(  

اند  اند و کارهاي شایسته انجام داده اهللا تعالی به کسانی از شما که ایمان آورده«

وعده حکومت در زمین داده است چنانکه پشینیان را حکومت داده بود و دینی 
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شان پسندیده است پایدار خواهد کرد و ترس و احساس خطر را به را که برای

آنکه به من شرك بورزند مرا پرستش خواهند کرد و  امنیت تبدیل خواهد کرد بی

  .»هر کس پس از آن کفر ورزد از فاسقان و نافرمانان به شمار خواهد آمد

  به قدرت رسیدن مهاجرین ونتایج آن  -2
























)40-39/حج(  

شود بنا به مظلوم واقع شدن اجازة جنگ داده  به مسلمانانی که با آنان جنگیده می«

آنان به ناحق از . و به یقین خدا به یاري رساندن به آنها تواناست. شود می

پروردگار ما خداست  :گفتند جرم آنها جز این که می. هایشان بیرون کرده شدند خانه

کرد صومعۀ  و اگر خدا مردم را به وسیلۀ همدیگر از هم دفع نمی. چیز دیگري نبود

هاي یهودیان، و مسجدهاي مسلمانان که نام خدا  هیسراهبان، کلیساهاي مسیحیان، کن

اش  خدا حتماً کسی را که یاري. رفتند شود از بین می گرفته می به کثرت در آنها

  .»به درستی که خدا توانا و غالب است. کند یاري خواهد کرد می
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  ) 41/حج(  

اینها کسانی هستند که اگر ما قدرت اجرایی در زمین به آنها بدهیم نماز را برپا «

خواهند کرد و زکات را خواهند داد و به انجام کارهاي خوب دستور خواهند داد 

  .»د داشت و سرانجام همه کارها در دست خداستنو از کارهاي زشت باز خواه

  دربارة مسلمانان جدید و خدمات آن  پیشگویی -3
















  )54/مائده(  

اگر کسی از شما از دینش برگردد خدا در مقابله با آنها کسانی را با ! اي مؤمنان«

خدا دوستشان دارد و آنان او را دوست دارند، و با  :این صفات خواهد آورد که

جهاد کنند و از مؤمنان نرمخویی و با کافران درشتخویی کنند؛ در راه خدا 

  .»مالمت مالمتگر ترسی به دل راه ندهند

  جنگ با مرتدین و ایران و روم -4
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  )16/فتح(  

له با قومی بسیار باشما براي مق :نشین به جنگ نرفته بگو هاي بادیه به عرب«

جنگجو فراخوانده خواهید شد یا با آنها خواهید جنگید و یا آنها تسلیم خواهند 

طاعت امر بکند خدا پاداش نیکی به شما خواهد داد و اگر مثل اگر شما ا. شد

  .»گذشته روي برگردانید خدا شما را به عذابی دردناك دچار خواهد کرد

  غالب شدن دین حق  هپیشگویی دربار -5







  )32/توبه(  

خواهند نور خدا را با پف کردن خاموش کنند و خدا تا وقتی که  اینان می«

  .»به کافران بر بخوردنورش را به اتمام نرساند دست نخواهد کشید اگرچه 









)33/توبه(  
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او ذاتی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده است تا آن دین را «

  .»بر تمام ادیان غلبه دهد اگرچه مشرکان ناراضی باشند






)8/صف(  

خواهند چراغ خدا را با پف کردن خاموش سازند و خدا نورش را تکمیل  می«

  .»خواهد کرد که اگرچه براي کافران ناخوشایند باشد

  حفاظت از قرآن مجید  -6




  )9/حجر(  

  .»دحفاظت خواهیم کرآن آوردیم و خودمان از همانا ما قرآن را فرود«

  آوري قرآن و نشر و تفسیر آن  جمع -7











    

  )19- 16/تقیام(  

به هنگام وحی به منظور زود فراگیري آن آیات را زیر لب زمزمه ) اي محمد(«

خوانیم  پس هنگامی که ما می ،همانا جمع قرآن و خواناندن آن وظیفۀ ماست ،کنم

قرآن آنگاه وظیفۀ دیگر ما بیان معانی و مفاهیم  ،تو پس از گوش فرادادن بخوان

  .»است
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  :فرماید اهللا دهلوي در تفسیر این آیه می شاه ولی

»﴿﴾  آن است که الزم

است وعده جمع کردن قرآن بر ما در مصاحف، و 

﴿﴾یعنی توفیق دهیم قراء امت آن حضرت ،  و

د فرمای میداي تعالی خ. عوام ایشان را بر تالوت آن تا سلسلۀ تواتر از هم گسسته نشود

یکی  :که در فکر آن مباش که قرآن از دل تو فراموش شود و مشقت تکرار آن را مکش

از خرق عوائد است که آن حضرت صعوبت تکرار که جمهور مسلمین در حفظ قرآن 

شد چه جاي  جبرئیل به خاطر مبارك متمکن میکشیدند و به مجرد تبلیغ  کَشند نمی می

آنچه به مراتب از تبلیغ تو متأخر است و آن . ایم ود الزم گردانیدهاین فکر که ما بر خ

جمع قرآن است در مصاحف و خواندن امت است آن را چه خواص و چه عوام پس 

خاطر خود را مشغل مشقت حفظ آن مگردان بلکه چون ما بر زبان جبرئیل تالوت کنیم 

را موفق به  یري جمعباز بر ماست توضیح قرآن، در هر عص. در پی استماع آن باش

و این همه صدق حکم آن بیان کنند  و بیان سبب نزول آن فرماییم تاشرح غریب قرآن 

اند بعض آن  به مراتب متأخر است از حفظ تو و تبلیغ تو آن را، چون آیات قرآن متشابه

حفظ قرآن که موعود حق . مبین قرآن عظیم استو آن حضرت ،مصدق بعض است

اهر شد که جمع آن در مصاحف کنند و مسلمانان توفیق تالوت است به این صورت ظ

باز .»الیغسلھ الماء«و همین است معنی  ،آن شرقاً و غرباً و لیالً و نهاراً یابند

﴿﴾ یکجا ایراد فرمودند و

فهماند که در وقت جمع  که براي تراخی است ذکر نمودن می» ثم«وعد کلمه » بیان«در 

بعد به ظهور آمد و در  در مصاحف اشتغال به تالوت شایع شد و تفسیر آن منقرآن 

»خارج هم چنین متحقق شد
1
.  

____________________

. ه 1286بریلی،  750و  1/51إزالۀ الخلفاء، -1
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  موفقیت صلح حدیبیه و پیشگویی فتح مکه  -8



  ) 1/فتح(  

  .»ما به تو فتح و پیروزي آشکاري دادیم)اي محمد(«

  فتوحات در آینده حصول غنایم و  -9



    

  )20/فتح(  

او در . هاي زیادي را به شما وعده داده است خدا به دست آوردن غنیمت«

  .»اعطاي غنایم به شما تعجیل فرمود




  )21/فتح(  

آنها . هایی به شما داد که در قدرت شما نبود آنها را به دست بیاورید و غنیمت«

  .»در قدرت خدا قرار دارند

  الحرام  ورود پیروزمندانه به مسجد - 10







  )27/فتح(  

ان شاءاهللا شما در کمال امنیت و آرامش مو تراشیده یا کوتاه کرده حتماً وارد «

  .»الحرام خواهید شد مسجد

  و توسعه اسالم  اکرم رحلت رسول - 11
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  )2-1/نصر(  

 هنگامی که نصرت خدا و فتح و ظفر فرارسید و تو مردم را در حالی که گروه«

  .»آورند دیدي گروه به دین خدا روي می

  آینده بودن دشمنان رسول اکرم عدم موفقیت و بی - 12



  )3/کوثر(  

  .»هد مانداخو] موفقنا[فرزند  بدون تردید دشمنت بی«

  

  هدایت و انقالب از معجزات بزرگ قرآن مجید 

اش که خودش  توسط قرآن مجید و سیره و اخالق پیامبرانه حضرت رسول اکرم

چنان تحول و انقالبی بزرگ در اعتقادات و  »کان خلقھ القرآن«. تفسیر زنده قرآن بود

نمونه آن در تاریخ انسانی دیده و معاشرت و اجتماع مردم به پا کرد که افکار و اخالق 

هاي قرآن مجید است که صدها معجزه دیگر را در  و این خود یکی از معجزه. شود نمی

  . بر دارد

به وجود آمدند هر هایی که در نتیجه این انقالب  ها و گروه به راستی که شخصیت

مین و در میان اي ز باشد تاریخ بشري در هیچ نقطه اي می اي جداگانه کدام از آنها معجزه

در این خصوص الزم . ها چنین انقالب عظیم انسانی را سراغ ندارد هیچ گروهی از انسان

اي میان جاهلیت و اسالم صورت بگیرد و درباره ابعاد  رسد که مقایسه به نظر می

براي این منظور الزم است اوضاع . گوناگون این انقالب فراگیر روشنگرانه بحث شود
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. بررسی و مطالعه شود جاهلیت و اسالم از منابع متعدد اعی دوراندینی فکري و اجتم

  . توان به عظمت آن انقالب بزرگی که توسط قرآن پدید آمد پی برد آنگاه می

نکته شایان توجه در این معجزه این است که این انقالب بزرگ و گسترده بدون آن 

اند،  ده مصلحان و معلمان قرار گرفتهاند و مورد استفا امکاناتی که عموماً در جهان شناخته شده

زیرا مصلحان عمومی معموالً از امکانات و وسایلی مانند درس و تدریس، تألیف و . پدید آمد

  . نمایند و غیره استفاده میجمعی  هاي دسته نگارش، مدارس و مراکز علمی، رسانه

بدون  خود قرآن مجید نیز به این نکته اشاره کرده است که چگونه این انقالب

  . امکانات متعارف پدید آمد

که چه عاملی سبب شد که دشمنان سرسختی که تشنه خون یکدیگر  تباید نگریس

بودند و امکان نبود با خرج کردن اموال هنگفت میانشان الفت و برادري برقرار شود اما 

  :فرماید چنانکه می. هایشان را به هم پیوند داد خداوند متعال دل















  ) 63/انفال(  

صرت خویش و به وسیلۀ مؤمنین تأیید کرد و است که تو را به ناو همان ذاتی «

هایشان تمام  اگر تو براي ایجاد الفت در دل. آوردبه وجود آنان الفت هاي  در دل

پدید هایشان الفت  اما خدا در دل. شدي کردي قادر به آن نمی دنیا را صرف می

  .»راستی او غالب با حکمت استبه . آورد
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بزرگ را به خود نسبت داده و تصریح نموده  جاها این انقالب قرآن مجید در خیلی

  . است که این انقالب به وسیله خود قرآن پدید آمده است

















    

  )2-1/جمعه(  

او همان کسی است که رسولی را در بین ناخواندگان از میان خودشان «

گرداند و کتاب  آیاتش را بر آنان بخواند و از هر نوع پلیدي پاکشانتا  برانگیخت

  .»بردند و حکمت به ایشان بیاموزد گرچه قبالً در گمراهی صریحی به سر می

  :فرماید در جایی دیگر می







  )9/حدید(  

آورد تا شما را از  اش فرود می واضحی را بر بندههاي  او کسی است که آیه«

  .»ها به سوي نور سوق دهد تاریکی
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  )1/ابراهیم(  

آوري و ها در ما این کتاب را فروفرستادیم تا که مردم را از تاریکی. الف الم را«

  .»به سوي نور ببري

و اسالم را خیلی واضح و رسا بیان کرده قرآن مجید تفاوت دوران جاهلیت 

  :فرماید می
















  )103/عمران آل(  

آنگاه . هاي الهی را به یاد آورید زمانی که دشمن همدیگر بودید یکی از نعمت«

و با یکدیگر برادرانه رفتار در نتیجه به فضل ا. فضاي الفت بین  شما پدید آورد

اهللا . پرتگاهی از آتش قرار داشتید نجاتتان دادهنگامی که شما در لبۀ . کردید

  .»سازد تا راه یابید هایش را براي شما واضح می اینگونه نشانی

  :فرماید در سورة انعام می





    

  )122/انعام(  
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له در بین یکسی را که قبالً مرده بود زنده کردیم و به او نوري دادیم تا بدان وس«

  .»مردم راه رود

. تري از جاهلیت و اسالم بهتر از تعبیر فوق ارائه کرد توان تصویر واضح در واقع نمی

به راستی که تاریخ . ین به تصویر کشیدتر از ا هاي آن دو را جالب ها و ویژگی و تفاوت

  . باشد جاهلیت و اسالم تفسیر روشن آیات فوق و تفصیل اجمال مذکور می

  :مظهرو﴾﴿مظهر جاهلیت چیست؟ 



)103/عمران  آل(  

﴿اسالم چیست؟ تفسیر 

﴾ و تصویر﴿

﴾ !  

﴿ترین انسان عهد جاهلیت تعبیري بهتر از  براي مترقی

﴾توان پیدا کرد چنانکه براي انقالب اسالمی و  نمی

  :هاي ناشی از آن تصویري بهتر از تحول




  ) 122/انعام(  

  . توان یافت نمی

  

  هاي آسمانی در ترازوي علم و تاریخ  قرآن مجید و دیگر صحیفه

گرفتند، زیرا  هاي آسمانی قبل از قرآن مجید مورد تحریف و تغییر قرار می صحیفه

آن  بلکه این کار را به عهدة علما. خداوند متعال حفظ و بقاي آنها را به عهده نگرفته بود
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از طرفی دیگر نیاز بشریت به صحف گذشته فقط تا یک زمان معینی . زمان گذاشته بود

  . تعلق گرفته بود

  :فرماید قرآن مجید در همین خصوص می
















  ) 44/مائده(  

پیغمبران . دیمبه درستی که ما توراتی را که داراي هدایت و نور بود فروفرستا«

که آنان  چرا. کردند و علما به وسیلۀ آن به یهودیان حکم می فرمانبردار و مشایخ

  .»به عنوان محافظین کتاب خدا تعیین شده بودند و بر آن گواه بودند

هاي گذشته به  مطلب فوق یک واقعیت علمی و تاریخی است طوري که خود امت

سوزي قرار  دستخوش غارتگري و آتش هاي عهد عتیق مرتباًاند، صحیفه آن اعتراف کرده

ظر دارند که سه بار حوادثی اتفاق افتاده گرفتند، مورخین یهود بر این امر اتفاق ن می

) م. ق 5-6-564([Nebuchadezzar]است نخستین بار زمانی بود که بخت النصر 

المقدس را که حضرت  و بیت. حمله کرد) .م. ق 586(ها در سال  پادشاه بابل بر یهودي

فوظ هارون را در آن مح آل موسی و آلهاي تورات و تبرکات  در آنجا نسخه سلیمان

و پنجاه سال . هاي باقی مانده را اسیر کرد و به بابل برد یهودي. کرده بود به آتش کشید

پنج صحیفه را که به نام تورات بودند » عزیز پیامبر«در آنجا نگاه داشت، بعد از آن 
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و واقعات را به شیوة تاریخی ثبت کرد و سپس . دوباره از حافظه خود دیکته کرد

  . را ملحق نمود و زبور داود. ري را اضافه کردهاي دیگ کتاب» نحمیا«

که لقبش ابیقانس و پادشاه  [Anticochus]بار دوم زمانی بود که انطیوخوس چهارم 

و صحف مدرسه را به . المقدس حمله کرد به بیت .م. ق 168انطاکیه یونان بود در سال 

بعد از آن . م کردآتش کشید، و تالوت تورات و شعایر و روایات یهود را ممنوع اعال

و به . آوري نمود و از سر نو ترتیب داد هاي مقدس را جمع صحیفه» یهودا مقابی«

  . هاي عهد عتیق سلسله دیگري را اضافه نمود صحیفه

) م(70پادشاه رومی در سال ) م 81 -40([Titus]» تیتوس«زمانی بود که بار سوم 

مان منهدم نمود و ویران ساخت و المقدس حمله کرد، و آن را همراه هیکل سلی به بیت

و یهودیان را . هاي مقدس را همراه خود به عنوان یادگار فتح به پایتخت روم برد صحیفه

  . تبعید کرد و در اطراف شهر مردم دیگر را سکونت داد

با توجه به حوادث فوق و دالیل دیگر دیدگاه یهودیان درباره صحت و حفاظت 

  . حفاظت قرآن خیلی متفاوت استه مسلمانان درباره صحت شان با دیدگا هاي آسمانی کتاب

دانند و به محفوظ بودن آن  مسلمانان هر کلمه قرآن مجید را کالم الهی و منزل من اهللا می

 هاي آسمانی اما یهودیان نقص و اضافه را منافی کتاب. از بدو نزول تا آخر اعتقاد دارند

  . ها قلمداد نمایند که پیامبران را مؤلف کتاب بینند آنها در این اشکالی نمی. دانند نمی

توانند به نقطه نظر یهودیان درباره کتب  هاي زیر می از اقتباس ،خوانندگان عزیز

یهودي تدوین المعارف یهود که توسط دانشمندان ممتاز  ةشان پی ببرند در دائر مقدس

  :خورد میشده است این عبارت به چشم 

هاي عهد عتیق تغییر و  ندارند که در بعضی از کتاب دیديها در این زمینه تر یهودي«

»هایی صورت گرفته است اضافه
1
.  

____________________

1- Jewish Encuclopedia, London, p. 93.
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به جز (طبق روایات قدیم یهود پنج کتاب نخست تورات تألیف موسی هستند «

ها مرتباً  اما ربی) مذکور است هشت آیۀ آخر که در آن واقعه موت حضرت موسی

اند و با حسن تدبیر در صدد اصالح  توجه کردهها  به تناقضات و اختالفات این صحیفه

»اند آن بر آمده
1
.  

پنج کتاب نخست عهد عتیق از تألیفات موسی نیستند «:گوید می[Spinoza]اسپینوزا 

»بلکه عذرا آنها را تألیف کرده است
2
.  

منبع أخذ  28تحقیقات جدید ثابت کرده است که پنج کتاب نخست عهد عتیق از «

»شده است
3
.  

. بدتر از عهد عتیق است) شود که به آن عهد جدید گفته می(ا موضوع اناجیل اربعه ام

و  در میان حضرت مسیحدرباره مؤلفین آن شک و تردیدهاي گوناگونی وجود دارد؛ 

هایی وجود دارد که طی کردن آن از عهدة مورخین و  نویسندگان عهد جدید مسافت

در ازمنه مختلف توسط شوراهاي دینی مرتباً هاي مزبور  محققین خارج است، زیرا انجیل

ها به  در واقع این انجیل. اند از مراحل اصالح و تغییر گذر کرده و به این حالت رسیده

بیشتر به کتب تذکره و حکایات شباهت دارند و  اینکه بر وحی و الهام مبنی باشندجاي 

ن مدعا را تصدیق خواهد هر کسی که با نظر عمیق ادوار تاریخی آنها را بررسی نماید ای

ها از نظر استناد و اعتماد حتی با کتب درجه سه احادیث و سنن مسلمین  این انجیل. کرد

هاي سته با سند متصل به  کنند چه برسند به کتب صحاح سته؛ زیرا کتاب نیز برابري نمی

  . شوند منتهی می اهللا رسول

____________________

. 9/589المعارف یهود،  دائرة-1

. 9/590المعارف یهود،  دائرة-2

. مدرك سابق-3
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ه راویان معتبر و امین با شود ک و حدیث صحیح نزد مسلمانان به حدیثی گفته می

اما . یافته نشود) علت و شذوذ(گونه نقصی  و در آن هیچ. سند آن را نقل کرده باشند

باشند سند آنها تا مؤلفان و از مؤلفان تا حضرت  هاي مذکور فاقد هر گونه سند می انجیل

د تغییر ان ها به آن نازل شده گذشته از این، زبانی که آن صحیفه. باشد مفقود میعیسی

توان آنها را  از این جهت می. شوند هایی از آنها یافته می یافته است، و اکنون فقط ترجمه

هاي درجه چهارم حدیث تشبیه کرد که از معیار بلند تحقیق و صالحیت و  به کتاب

هرگز درست ها مقایسه آنها با قرآن  و بنابر همین واقعیت. صحت برخوردار نیستند

هاي فوق آنها را چنین  ضمن معرفی انجیل» موسیوایتین«سلمان خاورشناس نوم. نیست

  . ارزیابی کرده است

که خداوند متعال به حضرت عیسی داده و به زبان قومش ن تردید آن انجیلی وبد«

نازل کرده بود ضایع شده است، و اکنون نام و نشانی از آن وجود ندارد، آري آن انجیل 

مسیحیان به جاي آن چهار کتاب دیگر . استرده شده یا خودش از بین رفته یا از بین ب

ها به زبان یونانی  باشد، زیرا این کتاب اند که صحت آنها مشکوك می کردهرا جایگزین 

به همین . گونه هماهنگی ندارد عیسی هیچباشند؛ زبانی که با زبان سامی حضرت  می

تورات و قرآن خیلی هاي یونانی با خداوند متعال به نسبت  دلیل ارتباط این انجیل

»تر است پایین
1
.  

هاي  مطالب و مضامین عهد عتیق نیز به اشتباهات صریح تاریخی و ضد و نقیض

مطالبی به خداوند متعال نسبت داده شده است که اصالً شایسته . کنند واضح داللت می

  . باشد جالل و کمال حضرتش نیست؛ و بر خالف عقل سلیم می

هاي عادي از آن مبرا هستند چه  وارد شده است که انسان‡اهمچنین اتهاماتی بر انبی

  . برسد به انبیا علیهم السالم

____________________

. 53- 52، ۀمسیحیلضواء علیا لأ-1



100  اصول و مبادي فهم قرآن

وجود دارد که بر ) [Bible]کتب عهد عتیق (کالً شواهد متعددي در تورات و انجیل 

کند تغییر و اضافه مطالب اصلی آن صریحاً داللت می
1
.  

ح تاریخی آن و ضد و به اشتباهات صری[Bible]مطالب خود کتاب عهد عتیق 

اهللا (شود که چیزهایی در آن به  نقیض موجود در آن اشارت دارند، به وضوح معلوم می

منسوب شده است که با جالل و کمال حضرتش منافات دارند و با صفات ) جل شانه

  . باشند متفق علیه در تضاد هستند و بر خالف عقل سلیم می

هاي عادي از آن به  ی نسبت داده شده که انساندر عهد عتیق اتهاماتی به پیامبران اله

شواهد درونی تورات و انجیل نشانگر اضافه و تغییر در  ،عالوه بر آن. دور هستند

  . باشند مطالب آن می

به ) یهود و نصاري(هایی است که از سالیان دراز دو ملت متمدن  این حال صحیفه

ها امتیاز قایل  د به معتقدان این صحیفهآنها اعتقاد دارند و اسالم و مسلمین نیز تا این ح

ها به  ایرانی» اوستا«ها و  هندي» وید«کتاب اما اند؛  اند که به آنان لقب اهل کتاب داده شده

اند و  عبور کرده و با چه حوادثی روبرو گشتهتوان گفت که از چه مراحلی  درستی نمی

  . اند زمانی به وجود آمده چقدر از مطالب اصلیشان محفوظ مانده است، و دقیقاً از چه

 The Society Asiatique of]نماینده مجتمع آسیایی پاریس [A. Barth]» بارته. اي«

Paris] مذاهب هندوستان«در کتابش «[The Religions of India] نویسد می:  

____________________

اهللا  ، تألیف منحصر به فرد در موضوع خود اثر موالنا رحمت»ظهار الحقإ«جهت تفصیل به کتاب -1

مورد اشتباهات  108لفظی و  مورد اختالف 122اهللا  مراجعه شود عالمه رحمت( ه 1308م (کیرانوي 

  . پذیر نیست صریح برشمرده که هیچ تأویلی در آن امکان

به زبان عربی نوشته شده و دوست فاضل عالمه محمد تقی عثمانی آن را ترجمه کرده و » اظهار الحق«

یل از انج(» بائبل سی قرآن تک«این کتاب در کراچی به نام . اي ارزنده اضافه نموده است بر آن مقدمه

. چاپ شده است) تا قرآن
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ما مطالب الحاق شده را جدا کنیم که این کار مشکل هم نیست، آنگاه عبارات اگر «

کند که از جانب  که در هیچ جایش ادعا نمی ماند کماکان باقی می فهیاصلی این صح

تحریف و اضافه صورت گرفته است، البته قصد در عبارت آن به کثرت . خداوند است

آن توان چیزي گفت  به طور قطع نمی دربارة عمر این صحیفه. بدي در کار نبوده است

ه است بیش از پانصد سال قدمت هایی که دوران اخیر توسط براهمه نوشته شد قسمت

  . »پذیر نیست اند که تعیین زمان آن امکان به قدري قدیمی» وید«بقیه مطالب اما . ندارد

تان درباره این دانشمندان ممتاز هندوئیسم و محققان صاحب نظر هندوس اکنون ببینیم

  :به دو اقتباس زیر توجه کنید وصد، در این خصنیگو ها چه می کتاب

 Philosophy of the]استاد دانشگاه کلکته در کتابش » چندر چکرورتی سریش«-1

Upanishads] نویسد می:  

بال «که طرفدار نظریه اول دو نظریه ارائه شده است،  صدر این خصو«

معتقد » بال گنگادهرتلک«باشد  می [Maxullar]و طرفدار نظریه دوم » گنگادهرتلک

مکس «ده است اما نظر مسیح به وجود آم سال قبل از 4500است که مناجات ویدها 

سال بیشتر نیست در عین حال او معتقد است  2200که قدمت وید از  این است» ملر

به هر حال بدون اینکه . باشد هاي آریایی می ترین مدرك از اندیشه قدیمی» رگ وید«که 

این است به طور دقیق بتوانیم چیزي بگوییم آنچه واقعیت دارد » رگ وید«درباره عمر 

نیامده است، و در زمان واحد به رشتۀ تحریر در » رگ وید«هاي  که مجموعه مناجات

»در ظرف چند قرن تألیف شده است» رگ وید«هاي  باید بپیذیریم که مناجات
1
.  

درباره ) رئیس جمهور اسبق هند(دانشمند معروف هندي دکتر رادها کرشنن  -2

چنین  [Indian Philosophy]» ه هندسیفلسف«اندیشه اساسی ویدها در کتاب خود 

  :نویسد می

____________________

. 26-24م، ص  1935چاپ کلکته -1
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ایدئولوژي ویدها نه مشخص است و نه روشن، به همین دلیل رویهمرفته «

هاي گوناگونی در این زمینه وجود دارند، عالوه بر این ویدها به قدري داراي  مکتب

 آن بهرهتوانند براي اعتقادات خود از  باشند که نویسندگان با کمال آزادي می وسعت می

»بگیرند
1
.  

  

  اوستا 

صحیفه مقدس ایرانیان قدیم به تحقیق دانشمند معروف » اوستا«اما دربارة حقیقت 

  . کنیم غرب بسنده می

رئیس اسبق دانشکده ادبیات دانشگاه  [Robert H Pfeiffer]» رابرت ایچ پفائفر«

  :نویسد می [An Encyclopedia of Religion]» المعارف دینی ةدائر«هاروارد در کتاب 

مجموعه علوم بود، اسکندر قسمت بیشتر آن را از بین برد ) به لحاظ روایت(اوستا «

اما در . هاي باقی مانده در قرن سوم تدوین گردید دیگر مشتمل بر قسمتسپس کتابی 

محفوظ مانده  [Vendidad]از آن به نام ویندیداد  [Nosk]» نسک«واقع یک بخش یا 

. دي فقط بخشی که متعلق به عبادات بوده به هندوستان برده شداست در قرن نهم میال

، [Gatha]» گاتها«، [Yasna]» یاسنا«شود که عبارتند از  که اکنون در پنج حصه یافته می

  . [Khorda Avesta]» خورد اوستا«و  [Vendid]» ویندید«، [Vespered]» ویسپرد«

دار هدایت بشر و ارتباط خالق  هاما قرآن مجید که آخرین کتاب منزل خداوند و عهد

باشد، داراي وصف متفاوتی از سایر کتب  اهللا تا قیامت می با مخلوق، و دعوت الی

. دار حفاظت آن از هر گونه تحریف و تغییر است خداوند متعال خودش عهده. باشد می

  :فرماید چنانکه می

____________________

. 32-31م، ص  1927چاپ لندن -1
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) 42-41/فصلت(  

مقام، دروغ به آن راه ندارد نه از جلو و نه از پشت، یاین کتابی است عال«

  .»فروفرستادة داناي ستوده است

ن کرده تضمیاي  خداوند متعال حفظ و صیانت قرآن مجید را از دستبرد هر حادثه

  :فرماید است چنانکه می




  ) 9/حجر(  

  .»همانا ما قرآن مجید را نازل کردیم و خودمان آن را حفاظت خواهیم کرد«

همانا این وعدة الهی متضمن حفظ و بقاي قرآن مجید، نشر و گسترش کلمات آن و 

باشد، و به عبارت دیگر این وعدة الهی ناقابل فهم  اش در هر زمان می انیمفهوم شدن مع

نماید زیرا کلمۀ  بودن، ناقابل عمل بودن و فراموش شدن قرآن مجید را کامالً نفی می

  . باشد حفظ در زبان عربی داراي معانی گسترده و عمیقی می

  

  چگونگی تضمین حفظ و بقاي آن 

عوامل و . تاب عظیم را با تمام لوازمش تضمین نموداین کوقتی اهللا جل عال شأنه 

بنابر همین . ماده نمودها را براي این منظور آ و دل. اسباب آن را نیز در خارج فراهم کرد

شد مسلمانان فوراً آن را به  می شنیده گاه آیات قرآن از زبان آن حضرتبود که هر

ن منظور حتی به رقابت کردند و براي ای ها نقش می سپردند و بر دل خاطر می

هایشان نسبت  پرداختند، یکی از عوامل این رقابت همان محبت فطري بود که در دل می
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هایی بود که در قرآن بیان  و عامل دیگر تحصیل ثواب و فضیلت. به قرآن ودیعه شده بود

نقش جاز قرآن و حالوت کلمات آن نیز در این خصوص عشده است، بالغت و ا

مسلمانان در امور عبادت و احکام و معامالت، تمدن و اجتماع، و  ،اینافزون بر . داشت

شان به  نمودند از این طریق ارتباط و عالقه ابعاد گوناگون زندگی به قرآن مراجعت می

آنها سرانجام شیفته قرآن گردیدند و به کثرت  ،یافت قرآن مجید روزبروز افزایش می

» رمعونهئب«ن چنان باال رفت که فقط در حادثه کردند، آمار حافظا قرآن مجید را حفظ می

هفتاد حافظ و قاري قرآن به شهادت رسیدند و از آن روز به بعد تعداد حافظان قرآن 

باشد و در هر گوشه جهان  پذیر می روزبروز افزایش یافت و فرهنگ حفظ همچنان رواج

رآن مرتباً به فرزندان مسلمین در زمینه حفظ و قرائت و خوب خواندن ق. ادامه دارد

پردازند عموم مسلمین چنان به تالوت قرآن عشق و عالقه دارند که شاید  رقابت می

و امروزه تعداد حفاظ به صدها هزار نفر . براي خیلی از غیر مسلمین قابل باور نباشد

  . رسد می

  

  :مخدمات ابوبکر و عمر 

ن مجید خداوند رسیدن تعداد کثیري از حافظان قرآپس از جنگ یمامه و به شهادت 

مسلمین را به این واقعیت  و مسئولین امر متعال نائبان راستین حضرت رسول اکرم

ها تکیه شود مبادا با شهید  زمینه نگهداري قرآن مجید به حافظه متوجه کرد چنانچه در

ن مجید به خطر افتد، نخستین کسی که این خیال به ذهنش خطور آشدن حفاظ بقاي قر

او کسی بود که در تشخیص مصلحت و ضرورت . بود خطابکرد حضرت عمربن 

هداف شریعت اهاي قلبی او اغلب با  خواسته. مسلمین در میان صحابه کرام ممتاز بود

آوري و  پیشنهاد کرد که به جمع اهللا به خلیفه رسول حضرت عمر. شد هماهنگ می
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ا نوشته شده بود یا هاي خرم ها و چوب ها و پوست تدوین قرآن مجید که بر روي سنگ

ها محفوظ بود اقدام نمایند در سینه
1
.  

او . را براي این منظور مطمئن کرد خداوند متعال قلب حضرت ابوبکر صدیق

سنگین را بر  را انتخاب کرد و این مسئولیت بن ثابت براي این منظور حضرت زید

ریت را انجام داد، و أموحضرت زید با جدیت کامل و اهتمام بلیغ این م. دوش او سپرد

قرآن به  ،بدین طریق. آوري نمود ها جمع هاي پراکنده و سینه قرآن را از روي نوشته

  . ها به وجود آمد شکل صحیفه

  

  در زمان حضرت عثمان

به دلیل کثرت فتوحات اسالمی حافظان و قاریان  در زمان خالفت حضرت عثمان

اي روش قرائت فردي را که به  م هر منطقهمرد. به نقاط مختلف جهان اسالم منتشر شدند

هاي گوناگون قرائت به وجود  بدین طریق روش. آن منطقه اعزام شده بود قبول کردند

اینجا بود . هاي خواندن متفاوت گردید آمدند از طرفی با مسلمان شدن مردم عجم لهجه

ین مشکل را مبادا تبدیل و تحریفی در قرآن صورت بگیرد ا. ترسیدند که صحابه کرام

دستور داد مصحف واحدي از  مطرح کردند حضرت عثمان نزد حضرت عثمان

هاي متعددي از این  نسخه. هاي مختلف با قرائت متواتره نوشته شود روي صحیفه

» ماماإل«نسخه در مدینه منوره به نام  و یک. اي فرستاده شد مصحف به هر منطقه

  . نگهداري شد

____________________

آید و کلمه دیگر عسب است  در عربی کلمه لخاف آمده که جمع لخفه است و به معنی سنگ سفید می-1

. شود باشد که به شاخه خرما که برگ نداشته باشد گفته می یب میسکه جمع ع
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هاي بعدي  هاي جدید را قبول کردند و به نسل سخهمسلمانان در شرق و غرب ن

از آن روز به بعد مردم در سراسر جهان به مصحف عثمانی اعتماد . منتقل نمودند

  . نمایند اند و طبق آن حفظ و تالوت می نموده

در از آن تاریخ تاکنون هیچ کسی . باشد هجري می 25به سال این واقعه مربوط 

ثمانی نه اختالفی از خود بروز داده و نه نسخه متفاوتی جوامع اسالمی درباره مصحف ع

اي پیدا شده است از کتابخانه و موزه
1
.  

بعد از اینکه کار جمع و تدوین به مرحله تکمیل رسید از آن وقت اکنون مسلمانان 

بر قرآن مجید اجماع دارند و از نظر اسباب ظاهري به سبب کثرت علما و حفاظ و 

محفوظ یف و دستبرد کامالً مصون وحرمجید از هر گونه تکثرت چاپ و نشر قرآن 

  . مانده است

  

  اعترافات دانشمندان غربی 

 يقرآن مجید در رو«:بریتانیکا به این واقعیت اعتراف شده است کهالمعارف  ةرئدر دا

»زمین تنها کتابی است که بیش از همه خواننده دارد
2
.  

ید را به عنوان یک کتاب منزل من اهللا مستشرقان و محققان اروپایی گرچه قرآن مج

اینک ما گفتارهایی از محققان مسیحی . اند قبول ندارند اما آنها نیز واقعیت باال را پذیرفته

  . کنیم در این خصوص براي خوانندگان نقل می

____________________

هاي متعددي از  هاي اروپا نسخه در کتابخانه: نویسد اد اسبق دانشگاه منچستر مینگانا استمستر اي م-1

اما هیچ تفاوتی میان آنها . باشد ترین آنها مربوط به قرن دوم هجري می قرآن مجید وجود دارد که قدیمی

در  [Noeldeke]» نولدیک«. شود وجود ندارد البته در طرز نوشتن و رسم الخط مقداري تفاوت دیده می

  . مقاله دائرةالمعارف ادیان نیز به همین واقعیت اعتراف نموده است

. دائرةالمعارف برتانیکا عنوان محمد-2
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به قدري معروف است  سرولیم میور، کسی است که به تعصب علیه اسالم و پیامبر

گره در رد  ل جدید سر سید احمدخان مؤسس دانشگاه علیدار تحصی که حتی مشعل

سرولیم میور در کتاب مزبور  ،کتاب او خطبات احمدیه خودش را تألیف نموده است

  :نویسد چنین می

هایی  نگذشته بود که اختالفات و تفرقه هنوز ربع قرن از رحلت حضرت محمد«

این اختالفات هنوز نیز وجود  و. پدید آمد که بر اثر آن حضرت عثمان به شهادت رسید

در واقع اتفاق نظر . ها اعتقاد براینند که قرآن مجید یکی است اما همه فرقه. دارند

اي که   رناپذیري بر این امر است که صحیفه هاي گوناگون بر قرآن مجید، دلیل انکا فرقه

اي است که به دستور خلیفه بدشانس پیش روي ما قرار دارد عین همان صحیفه
1

تدوین 

شاید در تمام جهان هیچ کتاب دیگري وجود ندارد که بعد از گذشت دوازده . شده بود

در قرآن اختالف قرائت نیز تا حد . قرن عبارت آن بدون تغییر محفوظ شده باشد

هایی است که خیلی  و حرکت بعراباشد، و آن هم به خاطر ا انگیزي اندك می حیرت

  . بعد زده شده است

  :نویسد در تفسیر قرآن مجید می [Wherry]وهیري 

و غیر مخلوط  [Purest]تر  ها قرآن مجید از همه آنها خالص از میان تمام صحیفه«

  . »باشد می

  :گوید می [Palemer]مترجم معروف قرآن مجید به زبان انگلیسی آقاي پالمر 

ید اي که توسط حضرت عثمان ترتیب داده شده از آن زمان تاکنون مورد تأی صحیفه«

  . »و متفق علیه است

  :گوید می [Lanepoole]لین پول 

____________________

حضرت عثمان خلیفه  گرنه به عقیده اهل سنت و جماعت و. به خاطر امانت عین تعبیر نقل شده است-1

. تر از شهادت وجود داردراشد است و مظلومانه به شهادت رسیده است و چه شانسی باال
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گونه شک و تردیدي وجود  بزرگترین خوبی قرآن این است که در اصالت آن هیچ«

توانیم بگوییم که از هزار  خوانیم با اعتماد کامل و می ندارد هر حرفی که امروز از آن می

1»و سیصد سال قبل همین گونه بوده است
.  

به همین واقعیت است که اسالم به نبوت جدیدي نیاز ندارد که با توجه  ،آري

شکوك و شبهات را از بین ببرد حق و باطل را مشخص نماید و نقاب از چهره 

دروغگویان بردارد و نه نیاز به کتاب جدید وجود دارد که جایگاه کتب نسخ شده را 

اند بگیرد که مورد تحریف واقع شده
2
.  

  

  از قرآن مجید  شرایط و موانع استفاده

هاي  دهد اما همانطور که قطعه قرآن مجید تمام بنی نوع بشر را مورد خطاب قرار می

باشند  به اعتبار صالحیت و نیازمندیشان به آب و استفاده از آن متفاوت میمختلف زمین 

هاي مختلف متفاوت است قرآن مجید نیز  یا همانطور که تأثیر بهترین غذا در معده

گیري  کند اما صالحیت پذیرش و استفاده و بهره کسان بشر را خطاب میگرچه بطور ی

  . از آن در افراد متفاوت است

  . چیز یکی است ولی ظروف انسانی و استعدادهاي بشري با یکدیگر متفاوتند ،آري

اهللا تعالی خودش در قرآن مجید تفاوت این اثر و نتایج را بیان کرده و دربارة دو 

  :ها چنین فرموده است مجید بر دلنتیجه متضاد قرآن 







____________________

.به زبان انگلیسی» موالنا عبدالماجد دریابادي«به نقل از تفسیر -1

. 227نبیاء فی ضوء القرآن، مأخوذ از النبوة واأل-2
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  ) 82/اسراء(  

کنیم که براي مؤمنان سراسر شفا و رحمت است و به  و ما قرآنی را نازل می«

  .»افزاید خسارتشان نمی ستمگران چیزي به جز











  ) 44/فصلت(  

هایی که  ایمان ي بیو برا. آن براي مؤمنان، هدایت و شفا است :بگو«

آنان از دور صدا زده . هایشان سنگینی دارد سبب کوري و گمراهی است گوش

  .»شوند می


















  ) 125-124/توبه(  

آیۀ نازل شده به ایمان  :گویند شود برخی از آنها می اي نازل می وقتی که سوره«

اما کسانی که . د و آنها خرسندندشو چه کسی افزود؟ ایمان مؤمنان زیاد می
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شود و آنان در حالی که  هایشان بیمار است به خباثت و پلیدیشان اضافه می دل

  .»کافر هستند خواهند مرد





















  )26/بقره(  

شود  از آن شرمنده نمیبدون تردید اهللا از آوردن مثال پشه یا چیزي کمتر «

و . دانند که حق از جانب پروردگارشان همین است اند می کسانی که ایمان آورده

منظور خدا از آوردن این مثال چیست؟ به وسیلۀ آن بسیاري از  :گویند کافران می

ها را گمراه  البته کسی غیر از نافرمان. کند گمراه و بسیاري را هدایت می

  .»کند نمی

مثالً . بیان کرده است ت اثر متفاوت قرآن را بر مؤمنان و کفار جداگانهدر بعضی آیا

  :فرماید درباره مؤمنان می







)2-1/بقره(  
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باور دارند و به  همان کسانی که به غیب. است تقرآن براي پرهیزگاران هدای«

  .»کنند کنند و مقداري از رزق دادة ما را خرج می نماز پایبندي می










)2/انفال(  

هاي مؤمنان این است که هنگامی که در حضورشان یادي از  بعضی از ویژگی«

افتد و وقتی که آیات الهی بر آنها خوانده  هایشان می شود لرزه به دل اهللا می

هستند که اعتماد کامل بر ها  شود و همان شود به ایمانشان افزوده می می

  .»پروردگارشان دارند
















    

  )23/زمر(  

شوند نازل  هایش مشابه همدیگرند و بارها تکرار می آیهاهللا بهترین کالمی را که «

ترسند از آن، راست  موي پوست کسانی که از پروردگارشان می. کرده است

این هدایت . شوند آنگاه جسم و جانشان نرم و به یاد اهللا راغب می. شود می
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دهد و هر که را خدا گمراه  هر که را بخواهد با آن هدایت می خداوندي است

  .»کند راهنمایی نخواهد داشت

  :فرماید دربارة کفار می











    

  )72/حج (  

هاي کافران  رههو هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود در چ«

خواهند بر کسانی که  آنها می. شان را خواهی دید بنگرید خشم و غضب اندرونی

  .»خوانند حمله کنند مان را میآیات





    

  )45/زمر(  

آید دل کسانی که آخرت را باور  و هنگامی که تنها از اهللا سخن به میان می«

  .»گیرد ندارند می
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  )127/توبه (  

شود برخی از آنان به برخی دیگر نگاه  اي فروفرستاده می و وقتی که سوره«

اهللا  ،گردند بیند؟ آنگاه برمی آیا کسی شما را دارد می :پرسند کنند و می می

  .»ن ملتی نادان هستندزیرا که آنا. هایشان را برگردانیده است دل

گیري مؤمنان و عدم  اما قرآن مجید بر این اکتفا نکرده که فقط اثرپذیري و بهره

اثرپذیري و گمراهی کافران را بیان کند بلکه در کنار آن، از اعتقادات و اخالق و رفتار و 

کردار هر دو گروه سخن گفته و یادآور شده است که چگونه این اوصاف متقابل در 

  . نتایج دخالت دارندبروز 

توانیم در پرتو این اوصاف، شرایط استفاده از قرآن مجید و موانعی آن را  ما می

مشخص نماییم، و بفهمیم که چه نوع اخالق و صفات و چه نوع طرز تفکر و تربیت با 

گیري و استفاده از مؤثراند، و چه نوع آنها براي  قرآن مجید مناسبت دارند و در بهره

گردند تا  و باعث می. باشند و با آن منافات دارند ز قرآن مجید حجاب و مانع میاستفاده ا

ما در صفحات آینده  ،بهره گردد انسان از تأثیرات اصالحی و انقالبی قرآن محروم و بی

  . پردازیم در همین زمینه به بحث می

  

  موانع استفاده از قرآن مجید

کند، درباره هدایت و استفاده از  میقرآن مجید در آنجا که از محرومیت کفار بحث 

بدون تردید این عوامل در راه ایجاد انقالب . نماید قرآن مجید نیز عواملی را بیان می

گذشته از کفار . آیند ایمانی و تحول معنوي و اصالح اعتقادي موانع سختی به حساب می

  . گردند یاگر این عوامل در خود مسلمانان نیز یافته شوند باعث نوعی محرومیت م
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  تکبر  -1

کرام و پیروي آنان تکبر و عزت  يبزرگترین سبب محرومی از برکات تعالیم انبیا

گاهی اینگونه تکبر مستقیماً مانع پذیرش حق . باشد و احساسات جاهلی مینفس کاذبانه 

پندارند که در صورت پذیرش حق باید از مقام و قدرت  گردد زیرا انسان چنین می می

اش صرف نظر نماید و رسوم و عادات جاهلی را  موقعیت اجتماعی دست بکشد، از

و از خیلی مزایا محروم شود به جاي زندگی خودسرانه و آزاد باید یک . ترك کند

بر بسیاري از مردمان تحمل چنین تحولی سخت و  ،آري. زندگی قانونمند اختیار نماید

  . کند مجید وادار میکار قرآن از این رو تکبرشان آنها را به ان. شود دشوار معلوم می

  . کند آیات ذیل در همین خصوص بحث می



















  ) 146/اعراف(  

اگر . ورزند از آیاتم برخواهم گردانید در زمین تکبر میکسانی را که به ناحق «

آورند و اگر راه راستی را ببینند به   نمیاي را ببینند باز هم ایمان  اینها هر نشانه

گزینند و اگر راه گمراهی را ببینند به عنوان راه  عنوان راه براي خود برنمی

هاي ما را تکذیب کردند و از آنها غفلت  براي اینکه آنها آیه. گزینند برمی

  .»ورزیدند



115  اصول و مبادي فهم قرآن










  )8-7/جاثیه(  

شود  هاي الهی را که بر او خوانده می آیه! افسوس بر هر دروغگوي گنهکاري«

به چنین . ورزد گویا که نشنیده است شنود و اما بر ضد و غرورش اصرار می می

  .»مژدة مبتال شدن به عذابی دردناك را بدهشخصی 



*



*

  ) 25-23/مدثر(  

چیزي جز سحر و جادوي ) قرآن(:گفتپس .سپس به پشت رفت مغرور شد«

  .»کالم بشر است ،این کالم خدا نیست .روایت شده از قدیمیان نیست

اي از کفار بنابر وضعیت ظاهري پیامبران و فقر آنان  شود که عده گاهی این طور می

در مقابل تعلیمات و کنند که از آنان پیروي نمایند لذا  خود را باالتر از این تصور می

  :گفت هاي آنان راه انکار و استکبار را پیش گیرند مانند فرعون که می پیام
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  )53-52/زخرف(  

رم؛ پس چرا النگوهاي من از کسی که عزت و قدرت بیانی ندارد به مراتب بهت«

  .»اند؟ جمعی همراهش نیامده طالیی به دستش نیست یا فرشتگان دسته

  :گفتند و کفار قریش می





  
  )31/زخرف (  

ی دو شهر مکه و طائف چرا این قرآن بر مردي بزرگ از اهال. و گفتند«

  .»فروفرستاده نشده است؟

  .دادند گاهی صرفاً بشر بودن پیامبران را براي خود عذر قرار می












) 6/تغابن(  

آیا بشري به ما  :گفتند آنها می. آورند هاي روشنی را نزد آنان می پیغمبران نشانه«

نیاز شد و خداوند  نماید؟ آنها کفر ورزیدند و روي برگردانیدند و خدا بی راه می

  .»نیاز ستوده است بی









117  اصول و مبادي فهم قرآن



  )7/فرقان(  

رود؟  خورد و در بازارها راه می این، چگونه پیغمبري است که غذا می :گویند و می«

  .»اي همراه او نازل نشده است تا وظیفۀ پیغمبري را انجام دهد؟ چرا فرشته

عیت اقتصادي و اجتماعی و نسبی پیروان پیامبر را براي خود عذر قرار گاهی وض

  . دادند می













  )27/هود(  

به نظر ما تو بشري مانند ما هستی و پیروانت را در  :سرداران کافر قومش گفتند«

و به نظر ما شما هیچ برتري . بینیم که از طبقات پایین جامعه هستند نگاه اول می

  .»یدبر ما ندارید بلکه شما از نظر ما دروغگو هست

کردند که دربارة خودشان بر این  گاهی صرفاً به این دلیل از پذیرش حق امتناع می

باور بودند آنها چون از طبقات باالي جامعه هستند پس باید چیز خوب نخست به سراغ 

  . آنها برود؛ پس هر چیزي که نخست به آنها نرسد در آن خیر و خوبی وجود ندارد
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  )11/احقاف(  

داشت اینان پیشتر از ما  اگر دین، خیر و خوبی می :گویند به مؤمنان میکافران«

این  :که به آن رهیافت نشوند خواهند گفتو وقتی . آوردند به آن روي نمی

  .»همان دروغ قدیمی است

تکذیب انبیا و مخالفت با  ها و در همین عوامل سبب شد که گروه مرفه آبادي ،آري

  :گرفت آنان از دیگران سبقت می







  ) 34/سبأ(  

ما به چیزي  :هایش گفتند اي فرستادیم خوشگذران اي به منطقه گاه ترسانندههر«

  .»اید معتقد نیستیم که شما با آن فرستاده شده





    

  )123/انعام (  

هاي بزرگی قرار دادیم تا در آنجا به مکر و  اي مجرم و اینگونه ما در هر منطقه«

  .»فریب مشغول شوند

به هر حال تکبر به هر دلیلی که باشد و به هر مشکلی که ظهور کند مانع استفاده 

شرط اساسی براي پذیرش تعالیم قرآن و اجراي احکام  ،بنابراین .گردد کامل از قرآن می

تواضع و فروتنی و تسلیم شدن در  دگی و قبول کردن رهنمودهاي پیامبرقرآن در زن

  . باشد برابر حق می
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  ) 65/نساء(  

تا وقتی که مردم در منازعات خود شما را حکم و داور ! قسم به پروردگارت«

هیچ آزردگی خاطر بلکه با خوشی نپذیرند  قرار ندهند و رأي صادرة شما را بی

  .»مؤمن بشمار نخواهند آمد

  

  مجادله  -2

دربارة قرآن مجید، و رایزنی و حجت بازي در مقابل بحث و جدال کردن بدون دلیل 

سازد و نشانگر نوعی تکبر پنهان در درون  نسان را از هدایت قرآنی محروم میآن ا

  . ها است سینه













  ) 56/مؤمن(  

هاي خدا به بحث و جدل  آنکه دلیلی داشته باشند در آیه کسانی که بی«

خود نخواهند آنان هرگز به هدف . هایشان کبر وجود دارد پردازند در دل می

  .»همانا او شنوا و بیناست. به خداوند پناه ببر. رسید
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  )5/سبأ (  

کوشند عذاب دردناکی به  هایمان می براي کسانی که براي شکست ما در آیه«

  .»عنوان سزا داده خواهد شد












)35/مؤمن(  

کنند از نظر  هاي الهی مجادله می هیچ دلیلی در آیه بحث و جدل کسانی که بی«

کش مهر خدا و مؤمنان بسیار ناپسند است و اینگونه خدا بر قلب هر متکبر سر

  .»زند می










  ) 113/انعام(  

هاي شیطان صفتی را رو در روي هر پیغمبري قرار  ها و جن و همچنین انسان«

  .»خوانند اي به گوش یکدیگر می ریب همدیگر سخنان فریبندهآنها جهت ف. دادیم
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  دنیاپرستی و انکار آخرت  -3

از میان عقاید کفریه عقیده انکار آخرت طوري است که انسان را از تأثیر قرآن مجید 

و ترغیب و ترهیب آن بر اعتقاد دلیلش این است که اساس پندهاي قرآن  .سازد محروم می

هاي  ترساند، به ثواب و نعمت قرآن مجید از عواقب اخروي می .به آخرت استوار است

نماید و درباره  سازد، معلومات الزم را در زمینه سفر به آخرت مهیا می آخرت امیدوار می

دهید به همین  میهاي الزم در اختیار انسان قرار  طالعات دقیق و راهنماییامنازل آخرت، 

  .نیاز بشوند د از آن بینتوانت در هیچ حالی نمیرآخ انارودلیل امید

  :فرماید چنانکه می





    

  )93/انعام (  

ت ایمان دارند به این کتاب نیز ایمان دارند و آنها بر رو کسانی که به آخ«

  .»دکنن مت میونمازهایشان مدا

و  اند یا از نظر اعتقاد منکر نیستند ولی عمالً مادیگري اما آنان که منکر آخرت«

ا هیچ یا خیلی اندك یدنیاپرستی بر آنان غلبه کرده است تأثیر قرآن بر چنین کسانی 

  . »است
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  )46-45/اسراء (  

ن تو و بین کسانی که به آخرت ایمان ندارند خوانی بی هنگامی که قرآن می«

هایشان  اي بر دل گردانیم و براي اینکه نتوانند بفهمند پرده حجابی را حایل می

کنیم و وقتی که در قرآن، فقط پروردگارت  را سنگین میهایشان  گوشنهیم و می

  .»گریزند کنند و می کنی پشت می را یاد می






) 104/نحل(  

هایش ایمان ندارند هدایتشان  به درستی که خداوند کسانی را که به نشانی«

  .»دهد و عذابی دردناك برایشان در نظر گرفته شده است نمی





  

  )22/نحل (  

  .»ورزند کننده است و آنان تکبر می دل کسانی که آخرت را باور ندارند انکار«
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  ) 30/نجم(  

روي از کسی که از یاد ما روي برگرداند و هدفش چیزي جز زندگی دنیا نباشد «

پروردگارت به حال کسی همانا . شود علم و دانش آنها به همین منتهی می. برگردان

  .»و کسی که از هدایت یافته است بسیار داناستکه از راه منحرف شده است 

کند که عقل و  اندیش می اي چنین آنها را کودن و کوتاه غلبه مادیت بر عده ،آري

  . زنند لذا دست به انکار می. کند فکرشان دربارة امور غیر مادي اصالً کار نمی










) 7/یونس(  

همانا کسانی به دیدار ما عالقمند و مشتاق نیستند و راضی و مطمئن به زندگی «

  .»ورزند هاي ما غفلت می کنند و از نشانه دنیا هستند و بر آن بسنده می





  ) 66/نمل(  

شان دربارة آخرت از کار افتاده است بلکه در شک و تردید   بلکه فکر و اندیشۀ«

  .»برند بلکه کور از آخرت هستند به سر می

گردد  مییک وصف دیگري که مخصوص کفار نیست، و باعث محرومیت عموم 

خواهند با  اي می عده. باشد استدالل کردن از آیات متشابهات براي اغراض خویش می

هاي دیگر را نیز  مطلب خودخواه خود را از قرآن ثابت کنند و انسان تحریف و تأویل

  . ها است ت و زیغ قلبنمایند علت این امر همانا سوء نیگمراه 
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  )7/عمران  آل(  

برخی از آیات آن . او همان کسی است که کتاب را بر تو نازل کرده است«

. بخش است و برخی دیگر متشابهات هستند محکم هستند و اصل کتاب همان

هستند براي به وجود آوردن فتنه و پی بردن به منظور اندیش  کسانی که کج

  .»روند اصلی به دنبال متشابهات می

  

  کنند  و استفاده از آن کمک میصفاتی که به فهم قرآن 

  طلب -1

گیري از قرآن مجید این است که در درون انسان طلب  براي بهرهنخستین شرط 

سنت الهی این . گذارد کسی که طلب ندارد قرآن چگونه بر او اثر می. وجود داشته باشد

ر عدم رضایت ب. طلب نزد اهللا خیلی ارزش دارد .فرماید است که بر اساس طلب عطا می

وضعیت کنونی و عدم قناعت و تالش براي اصالح حال و جستجوي راه بهتر نخستین 

  :قدم به سوي سعادت است، پس اول انابت است و بعد از آن تغییر حال



  ) 27/رعد(  
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  ) 13/شوري(  

  .»نماید می هدایترجوع داشته  خدا کسی را که به سوي او«






  ) 11/رعد(  

همانا خداوند حالت هیچ قومی را تا وقتی که خودشان تغییر ندهند تغییر «

  .»دهد نمی




) 6/تغابن(  

و  مستغنیو همانا خدا . استغنا ورزیدآنان نپذیرفتند و روي برگردانیدند و خدا «

  .»شایستۀ ستایش است





    

  )15/فاطر (  

  .»د و خدا مستغنی و سزاوار حمد استشما محتاج خدا هستی ،اي مردم«

کنند قرآن مجید  اي احساس نمی آنهایی که طلب دین ندارند و در نداي دین جاذبه

  :فرماید دربارة آنان می




  ) 42/یونس(  

  .»!؟انی به کران بشنوانی گرچه نفهمندتوآیا تو می«
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  ) 43/یونس(  

  .»!؟توانی به نابینایان راه بنمایی ولو اینکه نبینند میآیا تو«















  )81-79/نمل(  

دالن و کران بشنوانی در حالی که  انی دعوتت را به مردهتو بدون تردید تو نمی«

ه انی کوردالن را از انحرافشان بازداشتتو و تو نمی. گریزند ق پشت کرده میبه ح

هاي ما ایمان  توانی بشنوانی که به نشانه تو فقط به کسانی می. و به راه بیاوري

  .»ها فرمانبرداران واقعی هستند داشته باشند همین

  

  استماع و اتباع  -2

قرآن مجید در هر حال صحیفه و کتاب هدایت است نخستین وسیله براي استفاده از 

بدیهی است کسی که از ابتدا حاضر به . آن این است که انسان آن را به دقت گوش کند

  تواند مراحل بعدي را طی نماید؟  شنیدن آن نیست چگونه می

﴿
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﴾  ) 18/زمر(  

کنند  دهند و آنگاه از بهترینش پیروي می به بندگانی که به سخنان گوش فرامی«

  .»ها هستند یافتگان از جانب خدا و صاحبان عقل و خرد همینهدایت. مژده بده

البته باید بدانیم که تنها گوش کردن با دقت کافی نیست بلکه آنچه مربوط به عمل 

علم بدون عمل نوعی سرگرمی فکري است به همین دلیل . رداست باید به آن عمل ک

  . دلیل از استماع، به اتباع تأکید شده است

  

  خوف خدا  -3

هر کسی که دلش . اساس تعلیمات قرآن بر یاد خدا و خشیت از وي استوار است

چنین شخصی . اي ندارد از خوف خدا خالی است و گرفتن نام اهللا برایش جاذبهکامالً 

اي باشد  و مسلماً وقتی کسی داراي کمبود حاسه. از حاسه دین محروم است در واقع

  . تواند درك نماید محسوسات مربوط به آن را نیز نمی

هایشان نام اهللا اثر بگذارد و  قرآن مجید براي کسانی مفید و مؤثر است که بر دل ،آري

هایشان کامالً  ق دلاما کسانی که اجا. در خاکستر وجودشان اخگري فروزان نهفته باشد

کنند اما در وجودشان  دچار خمود و سردي گشته است آنها گرچه قرآن را گوش می

  :آید حرارتی به وجود نمی




  ) 45/ق(  

  .»ترسد تذکر بده به وسیلۀ قرآن به کسی که از وعیدم می«
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  ) 11/یس(  

  .»توانی بترسانی که از قرآن پیروي کند و نادیده از خدا بترسد تو فقط کسی را می«

) 10/اعلی(  

  .»به زودي کسی که دلش مملو از خشیت الهی است نصیحت حاصل خواهد کرد«




  ) 22/زمر(  

  .»اند هایی که از عدم ذکر خدا سخت شده هالکت باد بر آن دل«

  

  ایمان به غیب -4

بخش بزرگ و مهمی از دین آن است که از محدود حواس پنجگانه و قلمرو عقل 

آن را با حواس  تواند این بخش مشتمل بر حقایقی است که انسان نمی. باشد خارج می

باشند و نه بوییده و  ظاهر ادراك نماید، زیرا این حقایق نه قابل رؤیت و لمس می

شوند و نه در دایره عقل قرار دارند، چرا که کار عقل فقط این است که از  چشیده می

غیر محسوس و غیر معلوم برسد،  يطریق محسوسات و معلومات و تجربیات به اشیا

و حواس و تجربیات نباشد، و امکان قیاس در آن موجود نباشد آنجا مسلماً آنچه در قلمر

تواند کاري انجام دهد عقل نمی
1
.  

باید دانست که صفات الهی، وحی، فرشتگان، آخرت، جنت و دوزخ همه اینها 

اموري هستند که بر خالف عقل نیستند البته ماوراء عقل هستند، در واقع همه اینها از 

باشند امور غیب می
2
.  

____________________

. 20- 14مراجعه شود به کتاب مذهب و تمدن از مؤلف، ص -1

). بوالسعودأتفسیر (» بطریق البداهۀ یدرك بواحد منهالعقل غیبۀ کاملۀ بحیث الالغیب ما غاب عن الحس و«-2
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گویند الزم است و همین  اعتماد کردن به انبیا درباره آنها و باور نمودن آنچه آنان می

کسانی که بر یقین و اعتقاد خویش، . اعتماد کردن و باور نمودن ایمان بالغیب نام دارد

شان نباشد آن را انکار ت هستند و آنچه مطابق عقل و قیاسپایبند مادیات و محسوسا

اند و ورودشان به حوزه دین خیلی مشکل است خبر از حقیقت دین بی در واقع. نمایند می

  . شوند و در هر قدم با مشکالت روبرو می. مند گردند توانند از قرآن بهره چنین افرادي نمی

پندارند، همه  اما افرادي که حواس پرت نیستند و دایره ممکنات را خیلی گسترده می

به حقیقت دانند، اینگونه افراد در واقع  نمی چیز را در موجودات و محسوسات منحصر

  . اند سرچشمه علم صحیح و قطعی براي آنان فقط وحی الهی است دین پی برده

و برایشان در این خصوص . آنان به خبرهاي پیامبران و تعلیمشان کامالً اعتماد دارند

  . یت استهیچ مشکلی وجود ندارد، دین براي آنها یک واقعیت روشن و قرآن سراسر هدا




  ) 3-2/بقره(  

  .»نماید می هدایتآورند  ایمان می غیبقرآن پرهیزگارانی را که به «
















  ) 26/بقره(  

که قرآن حق است و از جانب پروردگارشان دانند  اند می کسانی که ایمان آورده«

از ذکر این مثال چیست؟ خدا منظور خدا  :ویندگ فرودآمده است، و اما کافران می
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ها را  البته فقط نافرمان. کند به وسیلۀ آن بسیاري را گمراه و بسیاري را هدایت می

  .»گرداند گمراه می

کوشند  اند و باز هم می زدگی، قرار گرفته و حواسگرایی  اشخاصی که تحت تأثیر مادي

یند مثالشان مانند کسی است که بدون نردبانبدون ایمان بالغیب گره از اسرار طبیعت بگشا

پرواز نماید چنین شخصی هر خواهد در آسمان  خواهد به باال برود یا بدون پر می می )زینه(

  . دهد قدر تالش کند به باال صعود نماید، سنگینی و مادیتش او را به پایین سقوط می

  :سترا به تصویر کشیده اقرآن مجید خیلی جالب حالت چنین فردي 














    

  )125/انعام (  

کند و هر کس را  اش را باز می خداوند هر کسی را بخواهد هدایتش دهد سینه«

خواهد به باال  گرداند گویا به دشواري می اش را تنگ می گمراه بکند سینهبخواهد 

خواهند ایمان بیاورند به پلیدي سوق  اهللا تعالی اینگونه کسانی را که نمی. برود

  .»دهد می

  تدبر  -5

و خود قرآن در جاهاي متعددي  ،تفاده از قرآن مجید تدبر استهاي اس یکی از شرط

خوانند و همچون کور و کر  و مؤمنانی را که قرآن را به تدبر می ،به تدبر فراخوانده است

  :شوند مورد ستایش قرار داده است رد نمی
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  )73/فرقان (  

ها و سخنان پروردگارشان تذکر  و کسانی هستند که هنگامی که به وسیلۀ نشانه«

  .»دهند شوند کورکورانه تن درنمی داده می




) 24/محمد(  

  .»هایشان قفل زده شده است بر دل اندیشند یا آیا در قرآن نمی«







) 82/نساء(  

هاي  بود به تفاوت اندیشند؟ اگر از طرف کسی غیر از خدا می نمی آیا در قرآن«

  .»بردند زیادي در آن می

  

  مجاهده  -6

قرآن مجید و تدبر در معانی آن مجاهده و مشقت الزم است قرآن مجید براي فهم 

اش به  هاي انسانی نیست که انسان بتواند فقط به کمک علم و تیزهوشی مانند کتاب

  . اش پی ببرد هدف و منظور نویسنده

زمند است انسان براي اینکه به منظور کالم الهی پی ببرد به کمک و رضاي الهی نیا

پردازد، رحمت  کشد و به تطهیر اخالق و تزکیه نفس می هنگامی که انسان زحمت می
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کند  اش را براي کتاب خود باز می شود و خداوند متعال سینه الهی به سوي او متوجه می

از آنجایی که قرآن خیلی داراي لطافت است بنابراین . فرماید و به او فهم عنایت می

و مناسبتش با قرآن به همان نسبت ارتباط اکم مادیت به دور باشد انسان هر قدر از تر

  . گردد یابد و جمال و زیباي قرآن بدون پرده برایش هویدا می مجید افزایش می





  

  )69/عنکبوت (  

هاي خود را نشان خواهیم داد و به درستی  کوشند راه که براي ما می و به کسانی«

  .»خداوند با نیکوکاران است

گردد و در راه آن  متحمل زحمت میگاه انسان براي یک هدف خوب اینکه هر :ثانیاً

ها و  رسد و به حالوت دهد باالخره به هدف می و قربانی میبیند  رنج و سختی می

  . یابد ها دست می شیرینی

و صرفاً با بحث و نظر فهمیده . اینکه اغلب قرآن مجید به عمل تعلق دارد :ثالثاً

آید اما تحقیق واقعی مفاهیم آن و  شود البته علم الفاظ و معانی آن بدست می نمی

در واقع امتیاز بزرگ صحابه . گردد مشاهده ثمراتش بدون عمل و تجربه حاصل نمی

  . همین زمینه بود در زمینه فهم قرآن مجید در کرام

  

  ادب و تعظیم  -7

براي استفاده از قرآن مجید جهت تغذیه روح و قلب و تزکیه نفس این واقعیت 

اي از  همواره باید مدنظر باشد که قرآن مجید صرفاً دفتري از معلومات یا مجموعه

بلکه . شود ضوابط و قوانین محض نیست که فقط به خواندن و یاد گرفتن آن اکتفا می
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باشد، کالم پروردگاري  ن کتاب در واقع کالم احکم الحاکمین و سلطان السالطین میای

  . باشد است که با صفات جالل و جمال و عطا و نوال متصف می












) 23/حشر(  

] از هر عیب[پادشاه پاك سالم . جز او نیست] راستینى[اوست خدایى که معبود «

آورند پاك خداوند از آنچه شرك مى. ایمنى دهنده نگهبان پیروزمند جبار متکبر

  .»است








  

  )21/حشر (  

دیدي که چگونه کوه از ترس  آوردیم تو می اگر ما این قرآن را بر کوهی فرودمی«

ما این سخنان را به مردم . ریخت و فرومی داشت لرزید و شکاف برمی خدا می

  .»کنیم باشد که به فکر فروروند بیان می

  :فرماید در جایی دیگر می
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  ) 16-13/عبس(  

در جایی بلند گذاشته شده است؛  هایی قابل احترام نوشته شده است؛ در ورقه«

  .»پاك است؛ به دست نویسندگانی است که بزرگوار و نیکوکار هستند

  :فرماید در جایی دیگر می





) 79-77/واقعه(  

توانند به آن  فقط پاکان می. در کتابی نوشته استهمانا این، قرآن کریم است «

  .»دست بزنند

آنان که با قرآن مجید مناسبت دارند، و به عظمت  :نتیجۀ طبیعی مطالب باال این است

باشند قرآن مجید قطعاً بر آنان تأثیر خواهد گذاشت  اش معتقد می کننده و بزرگی نازل

  :فرماید چنانکه می




    

  )2/انفال (  

یابد و بر  شود ایمانشان فزونی می و وقتی که آیاتش بر آنان خوانده می«

  .»پروردگارشان اعتماد دارند

  :در جایی دیگر فرموده است
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  )23/زمر (  

کالم را، کتابی را که اجزایش همرنگ هستند و مضامین آن به دفعات اهللا بهترین «

از شنیدنش موي بدن کسانی که از پروردگارشان . اند فرودآورده است تکرار شده

 رغبت شود و آنگاه جسم و جانشان نرم شده و به ذکر اهللا ترسند سیخ سیخ می می

ر کس را بخواهد به راه این هدایت خداوندي است که به وسیلۀ آن ه. کنند پیدا می

  .»آورد و هر کس را خدا گمراه کند راهنمایی نخواهد داشت می

  :فرماید کنندگانی می درباره چنین تالوت

﴿









﴾  ) 121/بقره(  

کسانی که ما به آنان کتاب دادیم کتاب را آنچنان که حقش است تالوت «

آنان از صمیم دل به آن باور دارند و هر کس بدان کفر ورزد از زمرة . کنند می

  .»زیانکاران خواهد بود

وانند که خ اي می کالم الهی را با چنان تعظیم و بزرگداشت و عشق و عالقه :یعنی

در این خصوص . شود معموالً کالم یک پادشاه و یا یک دوست محبوب خوانده می

  . مطالعه دو چیز خیلی مفید است که باید به آن اهتمام ورزید
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مطالعه احادیث صحیحی که درباره فضیلت قرآن مجید وارد شده است :اوالً
1
.  

بعین و ائمه، مجتهدین و فقها هایی که در آن شرح حال صحابه و تا مطالعه کتاب :ثانیاً

اهللا ذکر شده، و حکایات عشق و عالقه و ادب و  ءو محدثین و علما و عارفان و اولیا

  . شان نسبت به قرآن مجید و کیفیت احساسات آنان هنگام تالوت بیان گردیده است تعظیم

ا ه نماید و دل بدون شک مطالعه چنین مطالبی در وجود انسان شور و شوق ایجاد می

  . سازد نماید و دیدگان را بینا می را متأثر می

ان مشتی نمونه در صفحات آینده واقعات و حکایاتی از کتب مستند و به عنو

توان به عشق و عالقه و ادب و تعظیم و  که در پرتو آن می شود خرواري نقل می

ربانی در برابر قرآن پی برد ياثرپذیري صحابه و تابعین و علما
2
.  

  

  هایی از تالوت و تدبر در قرآن  ین و نمونهبزرگان د

تحت این عنوان حکایاتی از صحابه کرام و ائمه مجتهدین و علماي راسخ العلم و 

کنیم تا بدانیم که چگونه بزرگان دین به قرآن مجید  اهل دل و عارفان بزرگ ذکر می

ت و حالوتی عشق و عالقه داشتند و چقدر به ادب و تعظیم آن پایبند بودند و با چه لذ

کنیم که قرآن بر  آغاز می این سلسله را با خود رسول اکرم. کردند آن را تالوت می

  :وي نازل شده است

____________________

.اهللا در این خصوص خیلی مفید است مطالعه فضایل قرآن، تألیف شیخ الحدیث موالنا محمد زکریا رحمه-1

  . هاي زیر مطالب و حکایات بسیار جالب و مؤثري وجود دارد در کتاب-2

  .کتاب قیام اللیل، محمد بن نصر المروزي -1

  . لجوزيصفۀ الصفوة، ابن ا -2

  .، امام غزالیالدین علومإحیاء -3

.ولیاء، ابونعیم اصفهانیحلیۀ األ -4
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به من  روزي حضرت رسول اکرم«:کند روایت می حضرت عبداهللا بن مسعود

که قرآن بر خود آیا براي شما بخوانم در صورتی  :عرض کردم .برایم قرآن بخوان :فرمود

ابن مسعود » خواهم آن را از دیگران بشنوم آري، می :فرمود !نازل شده است؟ شما

  :من سوره نساء را تالوت کردم؛ وقتی به این آیه رسیدم«:گوید می





    

  )41/نساء (  

ود زمانی که ما از هر امتی یک گواه بیاوریم و تو را بر اینان به چگونه خواهد ب«

  .»طور گواه بیاوریم؟

یکی از اهل مجلس مرا متوجه کرد، وقتی سرم را بلند کردم، دیدم که اشک از 

»هاي مبارك سرازیر است چشم
1
.  

  :کرد تا صبح این آیه را مرتباً تالوت می شبی آن حضرت :کند روایت می ابوذر





    

  )118/مائده (  

اگر تو ایشان را عذاب دهی بندگانت هستند و اگر بیامرزیشان تو غالب با «

  .»حکمت هستی

____________________

. متفق علیه-1



138  اصول و مبادي فهم قرآن

کر صدیق بسیار بحضرت ابو«:فرماید می) اهللا عنهارضی(المؤمنین عایشه  ام

هایش را نگهدارد، بدون اختیار  توانست اشک خواند، نمی گاه قرآن میالقلب بود هر رقیق

  . »کرد گریه می

هاي کهف، مریم، طه و مانند  در نماز فجر سوره حضرت عمر«:گوید میابورافع 

خواندم که بعد از آن  روزي در آخرین صف مردان نماز می. کرد آنها را تالوت می

کرد  داشت سورة یوسف را تالوت میشد حضرت عمر  هاي زنان شروع می فص

  :خواند وقتی به آیه رسید معموالً با صداي بلند می



) 86/یوسف(  

  .»کنم من رنج و غم خویش را فقط به اهللا شکایت می :)گفت یعقوب(«

  . »اش را شنیدم و من از دور صداي گریه. ه قرائتش قطع شداش گرفت ک چنان گریه

در نماز صبح چنان گریه کرد که صداي  روزي حضرت عمر«:گوید می مابن عمر

  . »اش را از فاصله سه صف شنیدم ناله

اش به یک آیه  شبانهد روگاهی در حضرت عمر«:گوید حضرت حسن بصري می

ماند و  اش می افتاد، سپس در خانه اثر آن بر زمین میکرد که بر  رسید چنان گریه می می

  . »گرفت مورد عیادت و احوالپرسی قرار می

تمام شب در یک رکعت قرآن را  حضرت عثمان«:گوید محمدبن سیرین می

  . »خواند می

هاي ما پاك باشد  اگر دل :گفت می که حضرت عثمان«:امام بیهقی نقل کرده است

دوست ندارم حتی یک روز از عمر من بگذرد . ار سیر نخواهد شدهرگز از کالم پروردگ
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به شهادت رسید  وقتی حضرت عثمان. قرآن مجید را از رو نخوانده باشم آن که در

»دیدند مصحفی که از روي آن خوانده بود به دلیل کثرت تالوت پاره شده بود
1
.  

حضرت عثمان یاد گرفتم من سورة یوسف را از قرائت «:گوید اهللا می ابن عمیر رحمه

  . »کرد زیرا او در نماز فجر به کثرت این سوره را تالوت می

چنان با قرآن مشغول شد که  بعد از رحلت حضرت رسول اکرم حضرت علی

  . اش بیرون نرفت تا چندین روز از خانه

 بن عمروبن العاص، عبداهللا به عمر، عبداهللا بن رواحه، عبداهللا درباره عبداهللا بن زبیر،

از صحابه کرام و درباره سعیدبن جبیر، مالک بن انس،  عباس، عبدالرحمن بن عوف

ها وارد شده است منصور بن المعتمر از تابعین روایات و حکایات مشابهی در کتاب
2
.  

شود که او روزي در مسجد جامع با مردم نماز  زراره ابن اوفی گفته میدرباره 

  :رة مدثر رسیدخواند، وقتی به این آیه سو می







  ) 10-8/مدثر(  

روزي که در صور دمیده خواهد شد روزي دشوار نه آسان بر کافران خواهد «

  .»گذشت

من از «:گوید می» بهزابن حکیم«. افتادبا خواندن آیه روحش پرواز کرد و به زمین 

  . »اش حمل کردیم کسانی بودم که پیکرش را به خانه

____________________

  . 24- 23، ص 4حیاة الصحابۀ، ج -1

.288، ص 2زالۀ الخلفاء، ج إ

. 60-57قیام اللیل، ص -2
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  :مشغول نماز بود، وقتی آیه» خلید«



  )185/عمران  آل(  

  .»هر نفس چشندة مرگ است«

ر این آیه را چقد :صدایی شنید د، آن را مکرر خواند، از گوشه خانهرا تالوت کر

  . اند ها با شنیدن این آیه فوت کرده نفر از جن 4کنید، تا حال  تالوت می

  :یکی از بزرگان این آیه را شنید



) 62/انعام(  

  .»آنگاه به سوي مالک حقیقی خویش برگردانده خواهند شد«

  .تا اینکه جان به جان آفرین تسلیم کردقرار شد  فریاد برآورد و بی

روزي حضرت اسماء «:گوید بوده، می مءبنت ابوبکر حمزه که خادم حضرت اسما

  :آن هنگام او مشغول تالوت سورة طور بود و به این آیه رسیده بود. مرا به بازار فرستاد



  ) 27/طور(  

  .»اب سوزان نجات دادپروردگارت ما را از عذ«

  . »خواند من به بازار رفتم و برگشتم دیدم هنوز همان آیه را می

آمد و به خواندن سورة جاثیه پرداخت به مقام ابراهیم حضرت تمیم داري

  :وقتی به آیه ذیل رسید
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  )21/جاثیه (  

کنند که ما با آنها مثل  شوند گمان می آیا کسانی که مرتکب کارهاي زشت می«

اند رفتار خواهیم کرد؟ مرگ و زندگیشان را یکسان خواهیم  ایمان آوردهکسانی 

  .»کنند بسیار بد داوري می کرد؟

  . کرد تا اینکه صبح شد آن را مرتباً تکرار کرد و گریه می

  :کرد وقتی به این آیات رسید حضرت سعیدبن جبیر در ماه مبارك رمضان امامت می









) 72-70/مؤمن(  

به زمین  شان هنگامی که طوق و زنجیر به گردن .به زودي خواهند دانست«

آنگاه در آتش سوزانده . شوند شوند و در آب داغ انداخته می کشیده می

  .»شوند می




  ) 281/بقره(  

  .»تان نزد خدا بازگردانده خواهید شد بترسید و از آن روزي که همگی«

  . هایش اثر گذاشت که بر چشم آنقدر گریه کردرا بیش از بیست بار خواند و آنها 

ها از نماز عشا تا  بعضی شب) بود که از شاگردان حضرت ابن عباس(مسروق؛ 

  .خواند هنگام نماز فجر مرتباً سورة رعد را می
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کرد و  هارون بن ایاب اسدي گاهی اوقات در نماز تهجد فقط این آیه را تکرار می

  :گریست می





  ) 27/انعام(  

رمان هاي پروردگا دوباره برگردانده شویم تا ما نشانی ،اي کاش :خواهند گفت«

  .»را تکذیب نکنیم و از گروه مؤمنین بگردیم

  :حضرت حسن بصري یک شب فقط آیۀ



  ) 24/ابراهیم(  

آن را ] همه[توانید که نعمت خداوند را بشمارید، نمى] بخواهید[و اگر «

  .»بشمارید

حضرت حسن بصري . ي سبب را پرسیدندرا تکرار کرد تا اینکه صبح شد مردم از و

اندازیم، نزول  در این آیه خیلی پند و عبرت وجود دارد هر وقت که نگاه می«:فرمود

  . »اندشناسیم خیلی بیشتر هایی که آنها را نمی کنیم، البته نعمت یک نعمت را مشاهده می

  :کرد می امام ابوحنیفه؛ یکبار در نماز تهجد آیه زیر را تا صبح مکرراً تالوت




  ) 46/قمر(  

  .»میعادشان روز قیامت است و قیامت بسیار سخت و ناگوار است«

این سلسلۀ اثرپذیري و ارتباط عمیق با قرآن، نسل اندر نسل در میان امت جاري 

  . بوده است
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الهی محبت و عشق ورزیده و از فیض و تأثیرش امت اسالمی همواره به کالم  ،آري

  . بهره برده و هیچ زمانی این سلسله منقطع نشده است

هاي تاریخ و سیره حکایات و واقعاتی از علماي راسخین، مجددان و  در کتاب

اند که نشانگر عشق و عالقه و  مصلحان بزرگ و عارفان برجسته هر عصر نقل کرده

برد که  باشد انسان از حکایات آنان به خوبی پی می جید میارتباط عمیق آنان با قرآن م

ت و لذت آن حظ وشدند و از حال مستغرق میچقدر این بزرگان در تالوت قرآن 

  :کنیم ذیالً حکایاتی چند از علما بزرگ و صالحان امت نقل می. بردند می

ه یک القدر و مورخ برجسته عالمه ابن جوزي هر هفت نویسنده بزرگ و محدث جلیل

کرد بار قرآن را ختم می
1
.  

عالقه داشت المقدس به گوش کردن قرآن خیلی  الدین ایوبی فاتح بیت سلطان صالح

کرد  گاهی اوقات در برج خود از نگهبانان دو الی چهار جز از قرآن مجید را گوش می

شنید دیدگانش اشکبار  میگاه قرآن را هر. القلب بود اشع و خاضع و رقیقخیلی خ

دیدگر می
2
.  

و . هجري بازداشت شد 726شیخ االسالم حافظ ابن تیمیه در هفتم شعبان سال 

در بازداشتگاه جان سپرد بزرگترین مشغله و ورد او در این  728القعده  ذي 22تاریخ 

او در این مدت دو سال و چهار ماه همراه برادرش شیخ . دوران تالوت قرآن بود

و بعد از آن وقتی دور جدیدي را آغاز  ،ن را ختم کردالدین ابن تیمیه هشتاد بار قرآ زین

  :کرد و به این آیه رسید




____________________

. روایت ابوالمظفر-1

. تاریخ دعوت و اصالح-2
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  )55-54/قمر (  

ر ها و نهرها در جایگاهی بلند و نزد پادشاه مقتدر بس همانا پرهیزگاران در باغ«

  .»خواهند برد

این دو بزرگوار خیلی نیک و . آنگاه با عبداهللا ابن محب و عبداهللا دورش را ادامه داد

داشت هنوز این دور ختم  شان را خیلی دوست میبا هم برادر بودند ابن تیمیه؛ قرائت

نشده بود که روزهاي زندگیش به پایان رسید
1
.  

ود و شب و روز در خدمت علوم علما بزرگ که زبانشان عربی ب ،عالوه از این

نمودند، علما و مشایخ عجم نیز در  بردند و در بحر معانی آن غواصی می اسالمی بسر می

شان نسبت به  آنان با آنکه زبانشان عربی نبود ولی عشق و عالقه. این زمینه عقب نبودند

پندآموز  انگیز و قرآن مجید و اهتمامشان به حفظ و استغراقشان در تالوت بسیار شگفت

کنیم شایان ذکر است که هنوز  صدها حکایت به نقل چند تا از آن اکتفا می است از میان

  :افرادي مانند گذشتگان وجود دارندهم در میان معاصران 

داراي ذوق و عالقه خاصی نسبت به قرآن ( ه 725(الدین بدایونی دهلوي  شیخ نظام

  . کرد به کثرت تالوت تشویق می و ورزید ، به حفظ آن خیلی تأکید میمجید بود

خیلی مسن بود و . حسن سنجري با او مرتبط شد و به دستش بیعت کردوقتی شیخ 

 شیخ. که عمري را در خدمت شعر سپري کرده بود آمد از شاعران برجسته به شمار می

اش غالب سازد شیخ  را بر ذوق شعرياش  الدین به او توصیه کرد که ذوق قرآنی نظام

  :نویسد می» فواید الفؤاد«ري در حسن سنج

____________________

. تاریخ دعوت و اصالح-1
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باید تالوت قرآن کریم بر شعرگویی  :فرمود الدین شنیدم که می بارها از شیخ نظام«

  . »تر شود و غالب آید افزون

شیخ محمد بن بدرالدین اسحق، حافظ و قاري خوبی بود قرآن را با یک لهجۀ 

ماز تعیین کرده بود و از الدین او را براي امامت ن شیخ نظام. کرد دلنشین تالوت می

  . کرد برد و گریه بر او غلبه می خواندنش متأثر می شد و لذت می

در تالوت قرآن مجید و استماع آن داراي ( ه 786(الدین یحیی منیري  شیخ شرف

شد در شرح  بدر عربی که یکی از شاگردان مخلص او می ذوق خاصی بود، شیخ زین

  :گوید حال وفاتش می

الدین با فرزندش در مجلس شیخ منیري حاضر  الدین برادر ملک حسام بامیر شها«

شود پنج آیه از قرآن مجید  آیا می :شیخ منیري نگاهی به فرزندش انداخت و گفت. شد

او کوچکتر از این است که چنین کاري  :یکی از حضار در مجلس گفت. را تالوت کنید

وقتی شیخ هالل دید که شیخ منیري . انجام دهد فرزند سید ظهیرالدین نیز حاضر بود

دارد در این موقع به قرآن مجید گوش دهد به آن فرزند گفت که پنج آیه بخواند دوست 

سید ظهیرالدین وقتی احساس کرد که شیخ خواهان این امر است به فرزندش دستور داد 

  :پنج آیه بخواند، فرزندش با ادب نشست و آیات آخر سورة فتح را از



...) 29/فتح(  

  .»...پیغامبر خدا است و آنانکه همراه اویند محمد «

فوراً به هیأت نماز نشست و به گوش دادن . تالوت کرد شیخ بر بالش تکیه زده بود

  . قرآن مجید مشغول گردید

الحد سرهندي آمده درباره شرح حال امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمدبن عبدا

قرآن بر شد که حقایق  اش احساس می است که هنگام تالوت قرآن کریم از رنگ چهره

گاه آیات حضرت مجدد هر. نماید آن ریزش می شود و برکات و فیوض وي منکشف می
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کرد  خواند یا آیاتی را که در آن تعجب و استفهام وجود دارد تالوت می عذاب را می

قرآن مجید را در ماه مبارك رمضان حداقل سه مرتبه . می شد طبق مقتضاي آیه متأثر

پرداخت و در  او حافظ قرآن مجید بود و در طول سال به تالوت آن می. کرد ختم می

کرد هایش با اهتمام به آن گوش می مجلس
1
.  

روزي مشغول تالوت قرآن مجید بود ( ه 1313(الرحمن گنج مرادآبادي  شیخ فضل

همانا لذتی  :به سید تجمل حسین گفت. الت وجد بر وي غلبه کردکه در همان حال ح

. کردید کنیم اگر شما یک ذره آن را احساس می که ما در قرآن مجید احساس می

کردید  هایتان را پاره می رفتید و لباس توانستید مانند ما بنشینید و حتماً به صحراها می نمی

وز بیمار شداش رفت و چندین ر سپس آهی کشید و داخل حجره
2
.  

  :گوید می) مؤسس دارالعلوم ندوه العلماء(عالمه سید محمد علی مونگیري 

الرحمن گنج مرادآبادي ارتباط برقرار کردم من هنگامی که اولین بار با شیخ فضل«

کنم آن را در قرآن  چرا لذتی را که در شعر احساس می :خدمت وي عرض نمودم

، هرگاه به مرتبه قرب ترقی ز خیلی دور هستیدهنو :شیخ فرمود!؟کنم احساس نمی

ن لذتی در قرآن احساس خواهید کرد که در هیچ چیز دیگري رسیدید آنگاه چنا

الیه و هدف نهایی  ارتباط حقیقی با قرآن مجید منتهی :روزي فرمود ،نخواهید یافت

  .3»سلوك و احسان است

باشد در  وف زمان خود میمشایخ معرپوري که از مرشد بزرگ عالمه عبدالقادر راي

  :گوید می( ه 1337- 1919(پوري  شرح حال مرشد و مربی خود شیخ عبدالرحیم راي

____________________

. دد الف ثانیزندگانی مج-1

.تذکره فضل الرحمان گنج مرادآبادي از مؤلف-2

. 7ذکر رحمانی از سید تجمل حسین، ص -3
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کرد گاهی گریه  نی میپوري در نماز شب قرائت را خیلی طوال شیخ عبدالرحیم راي

کرد و چنان حالت  میگریست و استغفار  می آمد گاه ذکر عذاب به میان میکرد و هر می

زاري و التماس داد گویی مجرمی است که براي عفو جرمش  ست میتضرع به وي د

رسید گاهی خوشحال  اي که در آن ذکر رحمت الهی است می ه به آیهو هرگا. نماید می

  . نمود کرد و سکوت می شد و گاهی آرامش پیدا می می

هنگامی که حضرت موالنا عبدالقادر سالم و تندرست بودند در ماه مبارك رمضان، 

یکی از ساکنان . کرد ز عصر، دور از چشم مردم در تنهایی قرآن کریم را تالوت میبعد ا

گذشتم، روش تالوت ایشان بسیار عالی و جذاب  وقتی از آنجا می :گوید همان محله می

به ما نیز  ،خدایا«:خواسته از صمیم قلب دعا کردم که بود، توجهم را جلب کرد، بی

غالباً پس از پایان ماه رمضان، حضرت موالنا » ت کنیمکن تا اینگونه تالوتوفیق عنایت 

بیا تا به شما بیاموزم که چگونه قرآن را «:آن شخص را فراخواند و خطاب به او فرمود

نمود و  مکالمه می تالوت کنی، در قرآن آمده است که خداوند با حضرت موسی

جاي همان درخت تصور شنید، شما نیز خود را به  احیه یک درخت میکالم الهی را از ن

کنی چنین بپندار که اینک خداي پاك با  کنید، بدینگونه که الفاظی را که خود تلفظ می

اهللا را با صداي  هاي خود چنین احساس کن که کالم گوید، و با گوش شما سخن می

و در عمل (پس از این فرموده، همان کیفیت را بر خود طاري کرده » شنوي خودش می

  . »و بر اثر فرموده ایشان، حالتی مشابه همان کیفیت بر قلبم فرود آمد) ادبه من نشان د

  

  یک تجربه، یک پیشنهاد 

در زمینۀ ارتباط مستحکم با قرآن مجید و استفاده هر چه بیشتر از منبع وحی و 

حصول پیشرفت و تقرب با خدا به وسیله قرآن، تجربه و پیشنهاد بنده این است که تا 

ت به طور مستقیم و بدون واسطه باید به قرآن اشتغال داشت و هر جایی که ممکن اس
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و در معانی و مفاهیم آن تدبر چه بیشتر به تالوت متن قرآن پرداخت و از آن لذت برد 

کننده به قدر ضرورت، استعداد و صالحیت فهم زبان عربی را دارد، به  اگر تالوتنمود، 

امکان بکوشد، بدون اي مختصر، تا حد ه طور مستقیم واال از طریق ترجمه و پانوشت

اتکا به تفسیر و تشریح انسانی و بدون مراجعه مکرر به تفاسیر، قرآن را تالوت کند و 

و از این طریق لذت ببرد و تا مدتی به همین شیوه اکتفا نماید و با  ،معنی آن را دریابد

اس خدا را به سپ ،توفیق خداوند و یاري الهی هر چه در این زمینه برایش میسر شد

  :جاي آورد که

  .»آن چه ساقی ما ریخت عین الطاف است«

به استثناي موارد اضطراري که به تحقیق یک کلمه یا رفع یک اشکال (در این رابطه 

هاي مفصل و گستردة  از بحث) و اطالع بر سبب نزول آیات نیاز شدید احساس شود

هاي  ا بسا اوقات، علوم اندیشهکند زیرهاي تفاسیر و نکات علمی دقیق، پرهیز  کتاب

گونه که درختان  افکند همان انسانی بر سرچشمه زالل و شفاف قرآن مجید سایه می

گسترانند، آنگاه روح اصیل  انبوهی که اطراف یک چشمه زالل قرار دارند بر آن سایه می

کالم الهی که عبارت از اصالت و لطافت و لذت و حالوت است باقی نخواهد ماند، 

هاي مستعد و تیزهوش  ه به تجربه رسیده است که خواننده از تفسیر و تعابیر انسانبلک

بیش از کالم ) به ویژه اشخاصی که قبالً از آنان متأثر شده و مورد اعتماد او هستند(

که پندارد  شود و می گیرد و به نحوي دچار سوء تفاهم می اصیل الهی تحت تأثیر قرار می

پیوست یا  مت و شکوه و زیبایی و جمال این کالم به ظهور نمیعظاگر این تفسیر نبود، 

یک مفسر و شارح یا حداقل به طور حتم عادت خواهد کرد که کالم الهی را با عینک 

  . مترجم مخصوص بنگرد

. آنچنان باریک و دقیق بود که متردد ماندم آن را در کتاب بیاورم یا نیاورماین مضمون 

از قضا روزي نگاهم به مضمون موالنا . سوء تفاهم شوندترسیدم خوانندگان دچار  می
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میري «تحت عنوان ) استاد سابق تفسیر و فلسفۀ جدید جامعۀ عثمانیه حیدرآباد(عبدالباري 

موالنا فهم و ذوق خاصی براي مطالعۀ  ،افتاد) هاي مؤثر در زندگی من کتاب(» محسن کتابین

او مضمون . ر این خصوص را داشته استهاي استفاده از وي د نویسنده فرصت. قرآن داشت

پس از مطالعۀ آن، تردیدم . فوق را با اسلوب خاص خود و بسیار به خوبی بیان کرده است

  :رسانم کتاب را با اقتباسی از نوشتۀ وي به پایان می. رفع و دلم مطمئن شد

) زبانبه اعتبار لغت و (پس از فهم معانی  :خواهم به شما بگویم گفتنی نیست اما می«

اي که کالم الناس را به  هر جا به اندازه) اگر فهم آیه بستگی به آیه داشته باشد(و واقعه 

همانقدر تاریکی بر ) اکثراً نه همیشه(صورت تفسیر و غیره با کالم اهللا یکی کردم 

  ... . غلبه یافته است ) از خود قرآن(روشنایی حاصل شده 

. گردد مانع از فیضان علم وحی خالص می) منسوب به طرف هوي(» هوائی«شاید علم 

به همین خاطر، از نظر بنده مطالعۀ کتاب تفسیر بدون شناخت و آگاهی از علم و تقواي 

ویژه در زمان ما که به . به خوبی محافظت کند) از منحرف شدن(کننده او را  مطالعه

  . باشد ان آماده میاي براي چاپ و نشر تفاسیرش  و هر روزنامه و مجلهاند  مفسرین زیاد شده

آید و آن اینکه؛ مردم در پی فهمیدن و فهمانیدن کل قرآن  مطلب دیگري به ذهنم می

قرآن براي باشد اما نه کل  درست است که قرآن براي هدایت تمام انسانیت می. هستند

هر فرد انسان؛ مثل آنکه رزق تمام کرة زمین براي تمام انسانیت است نه براي هر فرد 

  :گر هر فرد انسان با استداللا. انسان



  ) 29/بقره(  

  .»اوست که همه آنچه را در زمین است براى شما آفرید«

از روي هوس سهم فقط چند نفر را نه همه را بخورد منجر به سوء هاضمه و احیاناً 

  . مرگ خواهد شد

  قسمت حق است روزي خواه نی 
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  .را سوي دیگر راه نیهر یکی 

چنانکه الزم نیست هر غذاي جسمانی موافق هر انسانی با هر طبعی و از هر محیطی 

باشد غذاي روحانی نیز همینطور است بلکه الوان و اقتضائات ارواح نسبت به اجسام 

تواند به سهم شخص دیگر  چگونه یک شخص می. باشد هم بیشتر و هم متفاوت می

  ! دسترسی پیدا کند؟

  ایان پ


