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 مقدمه

اب انجام ای است که توسط نویسنده خود آن کتاب و در خود آن کتاز یک کتاب معرفی البا بهترین معرفیغ

عرفی کم مشود؛ و اگر در خصوص برخی از کتب بتوان گفت که لسان نویسنده آن قاصر و یا تبحر او در زمینه 

ورد، قطعا در هتری از آن کتاب به عمل آبسا بتواند معرفی بای که کامال مقصود او را دریافته چهاست و دیگری

ای پس معرفی –که هست  –خصوص قرآن کریم این سخن جایی نخواهد داشت؛ و اگر قرآن کالم خود خداست 

 ترین معرفی ممکن از قرآن است.ترین و دقیقکه در این کتاب از خود شده، عالی

« کتاب»، « قرآن»قرآن کریم با چهار اسم  آن مقدار که مورد اذعان عموم مفسران است این است که در خود

« فرقان»و « کتاب» و« قرآن»از قرآن یاد شده و بدین منظور در گام اول تمامی کاربردهای کلمات « فرقان»و « ذکر»، 

آوری شد و از آنجا در قرآن به کار رفته بود گرد« نزل»)به اضافه ذکری و تذکرة( و تمام مواردی که ماده « ذکر»، 

لوح محفوظ ویا  اش ناظر به مرتبهاین میان آیاتی هست که یکی از این کلمات به کار رفته ولی ظهور اولیهکه در 

شناسیم کنار ی که ما مینامه اعمال انسانها در قیامت است؛ که اینها در تحلیل ابتدایی به عنوان امری متمایز از قرآن

د. همچنین ین اینها و قرآن کریم هست اشاره خواهد شگذاشته شد؛ هرچند در پایان بحث به نسبت محتملی که ب

ونه موارد گجاها سخن از قرآن است اما صرفا اشاره است به اینکه فالن مطلب در قرآن آمده است که این برخی

 ایم؛ مثال:را هم کنار گذاشته

 خُوضُوایَ یحَتَّ مَعَهُمْ تَقْعُدُوا فَال بِها یُسْتَهْزَأُ وَ هابِ فَرُ یُکْ اللَّهِ آیاتِ سَمِعْتُمْ إِذا أَنْ الْکِتابِ فِی عَلَیْکُمْ نَزَّلَ قَدْ وَ

 (140/)نساء جَمیعاً جَهَنَّمَ فی افِرینَالْک وَ الْمُنافِقینَ جامِعُ اللَّهَ إِنَّ مِثْلُهُمْ إِذاً إِنَّکُمْ غَیْرِهِ حَدیثٍ فی

 نزد مفسران مطرح شده است رفتیم: در گام دوم سراغ تمامی آنچه به عنوان اسم یا صفت قرآن

 اسم قرآن ۹۹مروری بر 

اسم فوق( برای قرآن برشمرده  4اسم )مشتمل بر 55« های قرآننام»در دایرة المعارف ویکی فقه در مدخل 

است که اگرچه اینها به عنوان اسم قرآن معروف نیستند، اما در واقع کلماتی است که در وصف و معرفی  شده

مورد آنها بوضوح ناظر به قرآن است که به ترتیب حروف الفبا  50قرآن از آنها استفاده شده که از این تعداد 

 عبارتند از:

 (5/طالق ؛امر )ذلِکَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَیْکم .1

 (1۹3عمران/آل؛ مَنَّاآمْ فلِلْایمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّکُ ی)إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِ مانیا .2

 (8۹نحل/ لِلْمُسْلِمینَ؛ یبُشْر وَ رَْحمَةً وَ یهُد وَ ءٍشَیْ  لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَ) یبشر .3

http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86


 (4-3فصلت/ ذیرا؛نَ وَ  ؛ بَشیراًیَعْلَمُون لِقَوْمٍ عَرَبِیًّا قُرْآناً آیاتُهُ فُصِّلَتْ کِتابٌ) ریبش .4

 (20جاثیه/ ،وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ یبصائر )هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُد .5

 (52م/یابراه لِلنَّاسِ؛ باَلغٌ هذابالغ ) .6

 (138عمران/آل ؛و موعظة للمتقین ی)هذا بیان للناس و هد انیب .7

 (8۹نحل/ ء؛شَیْ  لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَ) انیتب .8

 (3؛ طه/یشیخْ لِّمَن تَذْکِرَةً ؛ إِلَّایلِتَشْقَ الْقُرْءَانَ  عَلَیْکَ أَنزَلْنَا مَاتذکره ) .۹

 (23/انسان ،انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیال؛ 1۹2/اسراء ،)و انه لتنزیل رب العالمین لیتنز .10

 (103عمران/آل ؛)و اعتصموا بحبل اهلل جمیعا اهلل حبل .11

افمن هذا الحدیث  ؛6/کهف أَسَفا، الْحَدیثِ بِهذَا یُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ آثارهمْ ی)فلعلک باخع نفسک عل ثیحد .12

 (34/طور ،یاتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین؛ فل5۹/نجم ،تعجبون

 (51-40قه/حا ؛وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ...  )إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ ]الیقین[ حق .13

 (37رعد/ ؛ عَرَبِیًّا حُکْماً أَنْزَلْناهُ کَذلِکَ وَحکم ) .14

 النُّذُرُ؛ تُغْنِ مافَ بالِغَةٌ ؛ حِکْمَة34ٌاحزاب/ ؛فی بیوتکن من آیات اهلل والحکمة یحکمت )و اذکرن ما یتل .15

 (3۹الْحِکْمَةِ؛ اسراء/ مِنَ رَبُّکَ إِلَیْکَ  یأَوْح مِمَّا ؛ ذلِک5َقمر/

 (2یس/ الْحَکیمِ؛ الْقُرْآنِ وَ) میحک .16

 (50أنبیاء/ ؛وَ هذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَذکر ) .17

 (120للمؤمنین، هود/ ی)و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکر یذکر .18

 (8۹نحل/ لِلْمُسْلِمینَ؛ یبُشْر وَ رَحْمَةً وَ  یهُد وَ ءٍشَیْ  لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَرحمت ) .1۹

 (52/یشور ؛الْإیمان الَ وَ تابُالْکِ مَا تَدْری کُنْتَ ما أَمْرِنا مِنْ رُوحاً إِلَیْکَ أَوْحَیْنا کَذلِکَ وَروح ) .20

 وَ  یهُدً ءَامَنُواْ لِلَِّذینَ هُوَ قُلْ یعَرَب وَ یاعجَمِ ءَ یَاتُهُءَا فُصِّلَتْ لَا لَوْ لَّقَالُواْ أَعجَمِیًّا قُرْءَانًا جَعَلْنَاهُ لَوْ وَشفاء ) .21

 (44فصلت/؛ عَمی عَلَیْهِمْ هُوَ وَ وَقْرٌ ءَاذَانِهِمْ یف یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ وَ شِفَاءٌ

 (6)حمد/ میمستق صراط .22

 (1جن/ عَجَبا؛ قُرْآناً سَمِعْنا إِنَّا فَقالُواب )جَعَ .23

 (115انعام/ ؛عدل )و تمت کلمة ربک صدقا و عدال .24

 (28زمر/ ؛)قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم یتقون یعرب .25



 (87فصلت/ ؛)و انه لکتاب عزیز زیعز .26

 (87حجر  ؛الْعَظیم الْقُرْآنَ وَ الْمَثانی مِنَ  سَبْعاً آتَیْناکَ لَقَدْ وَ) میعظ .27

 عْتَ اتَّبَ لَئِنِ  وَ یالْهُد هُوَ اللَّهِ یهُدَ إِنَّ قُلْ مِلَّتَهُمْ تَتَّبِعَ یحَتَّ یالنَّصار الَ وَ الْیَهُودُ عَنْکَ یتَرْض لَنْ )وَعلم  .28

 (120نَصیرٍ؛ بقره/ ال وَ وَلِی   مِنْ اللَّهِ مِنَ لَکَ ما الْعِلْمِ مِنَ  جاءَکَ الَّذی بَعْدَ أَهْواءَهُمْ

 (4زخرف/ ؛حَکیم لَعَلِیٌّ لَدَیْنا الْکِتابِ أُمِّ فی إِنَّهُ وَ) یّعل .2۹

 (1/فرقان یراً؛نَذ لِلْعالَمینَ لِیَکُونَ عَبْدِهِ یعَل الْفُرْقانَ نَزَّلَ الَّذی فرقان )تَبارَکَ .30

 (13طارق/ ؛فَصْل لَقَوْلٌ إِنَّهُفصل ) .31

 (1۹/أنعام بَلَغَ؛ مَنْ وَ بِهِ لِأُنْذِرَکُمْ الْقُرْآنُ هذَا إِلَیَّ أُوحِیَ) قرآن .32

 (3وسف/ی ؛)نحن نقص علیک احسن القصص قصص[]أحسن ال .33

 (68لینَ؛ مومنون/الْأَوَّ آباءَهُمُ یَأْتِ لَمْ ما جاءَهُمْ أَمْ الْقَوْلَ یَدَّبَّرُوا فَلَمْ أَقول ) .34

-1کهف/ ؛هلَدُنْ  مِنْ شَدیداً بَأْساً لِیُنْذِرَ عِوَجا قَیِّماً هُ لَ یَجْعَلْ لَمْ وَ  الْکِتابَ عَبْدِهِ یعَل أَنْزَلَ الَّذی لِلَّهِ الْحَمْدُ) میّق .35

2) 

 (2/زمر بِالْحَقِّ؛ الْکِتابَ إِلَیْکَ أَنْزَلْنا کتاب )إِنَّا .36

 (77واقعه/ ؛کَریم لَقُرْآنٌ إِنَّهُ) میکر .37

 (6توبه/ اللَّهِ؛ کَالمَ یَسْمَعَ یحَتَّ فَأَجِرْهُ اسْتَجارَکَ الْمُْشرِکینَ مِنَ أَحَدٌ إِنْ وَ) کالم اهلل .38

 (155و  ۹2عامان مُبارَکٌ؛ أَنْزَلْناهُ کِتابٌ هذا وَمبارک ) .3۹

 (1وسف/ی ؛الْمُبین الْکِتابِ آیاتُ تِلْکَ الر) نیمب .40

 (23زمر/ ؛متشابه )اهلل نزل احسن الحدیث کتابا متشابها .41

 (1ق/ ؛)ق والقرآن المجید دیمج .42

 (57ونس/ی ؛رَبِّکُم مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَتْکُمْ قَدْ النَّاسُ هَاأَیُّ  یاموعظه ) .43

 (48/مائده ؛)و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه منیمه .44

 (2و  1نبأ/ ؛نبأ )عم یتسائلون عن النبا العظیم .45

 (4-3فصلت/ ؛)کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا رینذ .46

 (157الْمُفْلِحُونَ؛ اعراف/ هُمُ أُوْلَئکَ مَعَهُ أُنزِلَ یالَّذِ النُّورَ اتََّبعُواْ وَ ... بِهِ ءَامَنُواْ نور )فَالَّذِینَ .47

 (157اعراف/ ؛انزل معه( ، نور )و اتبعوا النور الذی 11/یضح ؛نعمت )و اما بنعمة ربک فحدث .48



 (45اء/یانب ؛)انما انذرکم بالوحی یوح .4۹

 (2بقره/ ؛للمتقین ی)ذلک الکتاب الریب فیه هد یهد .50

 مورد آنها می تواند محل مناقشه باشد که عبارتند از: 5و 

 و ؛سراج .51

که این ( )بنابر46احزاب/ ؛هِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنیراًاللَّ یوَ داعِیاً إِلَنَذِیرًا  وَ مُبَشِّرًا وَ شَاهِدًا أَرْسَلْنَکَ )إِنَّا ریمن .52

رباره کتب د« منیر»( ]درحالی که ظهورش خود پیامبر است؛ البته تعبیر قرآن باشد، ریمراد از سراج من

آل  الْمُنیرِ، الْکِتابِ وَ لزُّبُرِا وَ الْبَیِّناتِبِ جاؤُ قَبْلِکَ مِنْ رُسُلٌ کُذِّبَ فَقَدْ کَذَّبُوکَ آسمانی قبلی آمده است: فَإِنْ

 الْمُنیرِ، بِالْکِتابِ وَ بِالزُّبُرِ  وَ بِالْبَیِّناتِ  سُلُهُمْرُ جاءَتْهُمْ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذینَ کَذَّبَ فَقَدْ یُکَذِّبُوکَ إِنْ ؛ و184َعمران/

 اللَّهِ  فِی یُجادِلُ َمنْ النَّاسِ مِنَ  ای کتاب منیر است: وَ؛ و تعابیری هست که گویی هرکتاب آسمانی25فاطر/

 [(20و لقمان/ 8مُنیرٍ؛ حج/ کِتابٍ ال وَ یهُد ال وَ عِلْمٍ بِغَیْرِ

 باشد( قرآن یجینزول تدر ینجوم به معنا نکهی( )بنابر ا75واقعه/ ؛نجوم )فال اقسم بمواقع النجوم .53

به کار برده  «یدها» یات تعبیرآ نی( )در ا2و  1جن/ ؛الرشد فآمنا به ی)سمعنا قرآنا عجبا یهدی ال یهاد .54

« هدی»رسد همان کلمه ]و به نظر می باشدیم هیموجود در آ یهدیاسم برگرفته از کلمه  نینشده است و ا

 کرد[برای این منظور کفایت می

نشده  ذکر «عصمت» این آیه تعبیر( )در 103عمران/آل ؛عصمت )واعتصموا بحبل اهلل جمیعا والتفرقوا .55

 (.باشدیم هیموجود در آ« و اعتصموا»اسم برگرفته از کلمه  نیاست و ا

 

ابوالفتوح  نیجمال الد کند که( نقل می826، ص 1ج)فرهنگ نامه علوم قرآن دانشنامه بزرگ اسالمی از 

در  یکتاب یکه حرال کندینقل م یزرکش نیبدر الداز  و قرآن آورده است ینام برا 43خود  ری، در مقدمه تفسیراز

بن  یزیعز یابوالمعال یقاض همچنین آورشده است. ادیقرآن  یوصف برا ایاز نود اسم  شینوشته و ب نهیزم نیا

 مشترک است. ینام آن با فهرست ابوالفتوح راز 43قرآن نقل کرده است که  ینام و عنوان برا 55 زیعبدالملک ن

؛ کندیاسم را ذکر م ۹4آمده و  میکر آنر قرقرآن صد اسم د یکه برا کندیادعا م زییالتمیدر بصائر ذو یروزآبادیف

مورد  ۹۹ دیآیمذکور به دست م یهاکه از کتابرا و صفات قرآن  یآن عده از اسامو سپس در این فرهنگنامه 

را دوبار تکرار کرده است؛ یعنی یکبار در شماره «حبل»)البته در متن آن ادعا شده که اینها صد اسم است؛ اما کلمه 



شمرد که همه موارد قبلی در این فهرست آمده؛ و بقیه موارد به آن را آورده است( برمی 32در شماره و یکبار  25

 ترتیب الفبا به شرح ذیل است:

 (252؛ بقره/اهلل )تِلْکَ ءَایَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَیْکَ بِالْحَقّ  اتیآ .56

 (4احقاف/صَدِقِین؛  کُنتُمْ إِن عِلْمٍ مِّنْ أَثَرَةٍ أَوْ هَذَا قَبْلِ مِّن بِکِتَابٍ یائْتُوناَثاره ) .57

 (23/زمر مَثانِیَ؛ سوره مُتَشابِهاً کِتاباً الْحَدیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ) الحدیث احسن .58

فَتِیال؛  یُظْلَمُونَ لَا وَ کِتَابَهُمْ یَقْرَءُونَ فَأُوْلَئکَ هِبِیَمِینِ  کِتَابَهُ یأُوت فَمَنْ بِإِمَامِهِمْ أُنَاسِ کُلَّ نَدْعُواْ یَوْمَاِمام ) .5۹

 (71اسراء/

 (174نساء/ینًا؛ مُّبِ نُورًا إِلَیْکُمْ أَنزَلْنَا وَ رَّبِّکُمْ مِّن بُرْهَانٌ جَاءَکُم قَدْإنزال ) .60

 (5قمر/النُّذُر؛  تُغْنِ فَمَا بَالِغَةٌ مُزْدَجَرٌ؛ حِکْمَةُ فِیهِ مَا الْأَنبَاءِ  مِّنَ جَاءَهُم لَقَدْ وَبالغة ) .61

 (174نساء/ینًا؛ مُّبِ نُورًا إِلَیْکُمْ أَنزَلْنَا وَ رَّبِّکُمْ مِّن بُرْهَانٌ جَاءَکُم قَدْبرهان ) .62

 یف یِّنَاتٌبَ ءَایَاتُ هُوَ الْمُبْطِلُونَ؛ بَلْ الَّرْتَابَ إِذًا بِیَمِینِکَ تخُطُّهُ لَا وَ کِتَابٍ مِن قَبْلِهِ مِن تَتْلُواْ کُنتَ  مَا وَ) ناتیّب .63

 (4۹عنکبوت/ الظَّلِمُون؛ إِلَّا بِایَاتِنَا یجْحَدُ مَا وَ الْعِلْمَ أُوتُواْ الَّذِینَ صُدُورِ

رَحْمَةٌ؛  وَ یهُدً وَ رَّبِّکُمْ  مِّن بَیِّنَةٌ جَاءَکُم فَقَدْ مِنهُمْ  یأَهْدَ  لَکُنَّا الْکِتَابُ عَلَیْنَا أُنزِلَ  أَنَّا لَوْ  تَقُولُواْ أَوْ) نهیّب .64

 (157انعام/

 یذِکْرَ وَ ... تَبْصِرَةً  وَ مَدَدْنَاهَا الْأَرْضَ ... وَ  نَّاهَازَیَّ وَ  بَنَیْنَاهَا کَیْفَ فَوْقَهُمْ السَّمَاءِ یإِل یَنظُرُواْ فَلَمْ أَتبصره ) .65

 (8ق/مُّنِیب؛  عَبْدٍ لِکلِّ

 لَا الْکِتَابِ تَفْصِیلَ وَ  یَدَیْهِ بَینَ یالَّذِ صْدِیقَتَ لَاکِن وَ اللَّهِ دُونِ مِن ییُفْترَ أَن الْقُرْءَانُ هَاذَا کاَنَ مَا وَ) قیتصد .66

 (37/ونسالْعَالَمِین؛ ی رَّبِ مِن فِیهِ رَیْبَ

 (33فرقان/ا؛ تَفْسِیرً أَحْسَنَ وَ بِالْحَقّ  جِئْنَاکَ إِلَّا بِمَثَلٍ یَأْتُونَکَ لَا وَ) ریتفس .67

 لِقَوْمٍ  رَحْمَةً وَ یُهد وَ  ءٍشَیْ کُلِّ تَفْصیلَ وَ َیدَیْهِ بَیْنَ الَّذی تَصْدیقَ لکِنْ  وَ ییُفْتَر حَدیثاً کانَ ما) لیتفص .68

 (111یوسف/ یُؤْمِنُونَ؛

 (5مزمل/ثَقِیال؛  قَوْلًا عَلَیْکَ یسَنُلْقِ إِنَّا) لیثق .6۹

 (14۹ام/انعأَجْمَعِین؛  لَهَدَئکُمْ شَاءَ فَلَوْ الْبَالِغَةُ الحُجَّةُ فَلِلّهِ )قُلْحجّة  .70

 (30نحل/خَیرا؛  قَالُواْ رَبُّکُمْ أَنزَلَ ذَا مَا اتَّقَوْاْ لِلَّذِینَ قِیلَ وَ) ریخ .71

 (67مائده/رِسَالَتَه؛  بَلَّغْتَ فَمَا ْفعَلْتَ لَّمْ إِن وَ رَّبِّکَ مِن إِلَیْکَ أُنزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ یَأَیهَارسالة ) .72



 (13عبس/ صُحُفٍ مُکَرَّمَةٍ؛ صُحُف )فی .73

 (33زمر/؛ 115انعام/ ؛صدق )و تمت کلمة ربک صدقا و عدال .74

 وَ  ؛256بقره/لَهَا،  انفِصَامَ  لَا یالْوُثْقَ الْعُرْوَةِبِ اسْتَمْسَکَ فَقَدِ بِاللَّهِ یُؤْمِن وَ بِالطَّغُوتِ یَکْفُرْ فَمَن) یالعروة الوثق .75

 (22لقمان/، یالْوُثْقَ بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَکَ فَقَدِ مُحسِنٌ هُوَ وَ اللَّهِ یإِل وَجْهَهُ یُسْلِمْ مَن

 مِنْ  آیَةٌ عَلَیْهِ أُنْزِلَ ال لَوْ ولُونَیَقُ ؛ و102َو یوسف/ 44إِلَیْکَ، آل عمران/ نُوحیهِ الْغَیْبِ أَنْباءِ مِنْ ذلِکَ) بیغ .76

 الْغَیْبِ یعَل هُوَ مَا ؛ و47َقلم/و  41طور/ یَکْتُبُونَ، فَهُمْ یْبُالْغَ عِنْدَهُمُ ؛ أَم20ْلِلَّهِ، یونس/ الْغَیْبُ إِنَّمَا فَقُلْ رَبِّهِ

 (25-24رَّجِیمٍ؛ تکویر/ شَیْطَانٍ بِقَوْلِ هُوَ مَا بِضَنِینٍ؛ وَ

 (58/ونسیجْمَعُون؛ ی مَّامِّ خَیرٌ هُوَ فَلْیَفْرَحُواْ فَبِذَالِکَ بِرَحْمَِتهِ وَ اللَّهِ بِفَضْلِ قُلْفضل ) .77

 (42مائده/ین؛ الْمُقْسِطِ یحِبُّ اللَّهَ إِنَّ بِالْقِسْطِ َبیْنهُم فَاْحکُم حَکَمْتَ إِنْ وَقسط ) .78

 (122نساء/قِیلًا؛  اللَّهِ مِنَ أَصْدَقُ مَنْ وَ) لیق .7۹

 (3/نةیب قَیِّمَة؛ کُتُبٌ مُّطَهَّرَةً؛ فِیهَا صحُفًا یَتْلُواْ اللَّهِ مِّنَ رَسُولٌ) مةیّق .80

اللَّهِ؛  تُکلِمَا نَفِدَتْ مَّا أَبحُرٍ سَبْعَةُ بَعْدِهِ مِن هُیَمُدُّ الْبَحْرُ وَ  أَقْلَامٌ شَجَرَةٍ مِن الْأَرْضِ یف أَنَّمَا لَوْ وَ) اهلل کلمات .81

 (27لقمان/

 (115انعام/الْعَلِیم؛  السَّمِیعُ هُوَ وَ لِکلِمَاتِهِ مُبَدِّلَ لَّا عَدْلًا وَ صِدْقًا رَبِّکَ کلِمَتُ تَمَّتْ وَ) ة اهللکلم .82

 (1الْکَوْثَر؛ کوثر/ أَعْطَیْنَاکَ )إِنَّا کوثر .83

 (18مومنون/لَقَادِرُون؛  بِهِ ذَهَابِ یعَل نَّاإِ وَ الْأَرْضِ یف فَأَسْکَنَّاهُ بِقَدَرٍ مَاءَ السَّمَاءِ مِنَ أَنزَلْنَا وَماء ) .84

 یُبَشِّرَ  وَ  دُنْهُلَّ مِّن شَدِیدًا بَأْسًا لِّیُنذِرَ عِوَجَا؛ قَیِّمًا هُلَّ  یجْعَل لَمْ وَ الْکِتَابَ عَبْدِهِ یعَل أَنزَلَ یالَّذِ لِلَّهِ الحَمْدُ مبشِّر ) .85

 (2ف/کهحَسَنًا؛  أَجْرًا لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحَاتِ یَعْمَلُونَ الَّذِینَ الْمُؤْمِنِینَ

 (121بقره/بِه؛  یُؤْمِنُونَ أُوْلَئکَ تِلَاوَتِهِ حَقَّ یَتْلُونَهُ الْکِتَابَ ءَاتَیْنَاهُمُ الَّذِینَمتلُوّ ) .86

 (23زمر/ مَثانِی؛ مُتَشابِهاً کِتاباً الْحَدیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ) یمثان .87

 (120؛ هود/ؤَادَکمُثَبِّت )وَ کلّاً نَّقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُ .88

 (24/میابراه السَّمَاء؛ یف فَرْعُهَا وَ ثَابِتٌ أَصْلُهَا بَةٍطَیِّ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةً کلِمَةً مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ کَیْفَ تَرَ لَمْ أَمَثَل ) .8۹

 ؛20/محمد...،  الْقِتَالُ فِیهَا ذُکِرَ وَ مُحْکَمَةٌ سُورَةٌ أُنزِلَتْ  فَإِذَا سُورَةٌ نُزِّلَتْ لَا لَوْ ءَامَنُواْ  الَّذِینَ یَقُولُ وَمحکمة ) .۹0

 (1هود/ خَبیرٍ، حَکیمٍ لَدُنْ مِنْ فُصِّلَتْ ثُمَّ آیاتُهُ أُحْکِمَتْ کِتابٌ الر

 (4مزمل/ تَرْتِیال؛ الْقُرْءَانَ رَتِّلِ وَمرتَّل ) .۹1



 (14عبس/ مُّطَهَّرَة؛ مُّکَرَّمَةٍ؛ مَّرْفُوعَةٍ صحُفٍ یفمرفوع ) .۹2

 (2طور/ مَّنشُور؛ رَق  یمَّسْطُورٍ؛ ف کِتَابٍ وَمسطور ) .۹3

 (۹2نعام/ا یَدَیْهِ؛ بَینَ یالَّذِ مُّصَدِّقُ مُبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ کِتَابٌ هذَا وَمصدِّق ) .۹4

 (14عبس/ مُّطَهَّرَة؛ مُّکَرَّمَةٍ؛ مَّرْفُوعَةٍ صحُفٍ یفمطهَّر ) .۹5

 (114انعام/مُفَصَّالً؛  کِتابَالْ إِلَیْکُمُ أَنْزَلَ الَّذی هُوَ وَ حََکماً أَبْتَغی اللَّهِ فَغَیْرَ أَمفصِّل ) .۹6

 (106اسراء/تَنزِیال؛  اهُنَزَّلْنَ وَ مُکْثٍ یعَل النَّاسِ یعَل لِتَقْرَأَهُ فَرَقْنَاهُ قُرْءَانًا وَمقروء ) .۹7

 (13عبس/ مُّطَهَّرَة؛ مُّکَرَّمَةٍ؛ مَّرْفُوعَةٍ صحُفٍ یفمکرَّم ) .۹8

  (114انعام/تَنزِیال؛  نَاهُنَزَّلْ وَ مُکْثٍ یعَل سِالنَّا یعَل لِتَقْرَأَهُ فَرَقْنَاهُ قُرْءَانًا وَمنزَّل ) .۹۹

 ای از اسماء قرآنبندیجمع

ماره برخی از در هر دو فهرست فوق، متن آیاتی که محل استناد این اقوال واقع شده بود را آوردم )البته ش

اشد بیاید( و آیاتی که برایش گذاشته بودند واقعا تناسبی نداشت و سعی شد آن کلمه در آیه دیگری که مرتبط ب

 ارد متعددی وجود دارد که رسد در هر دو فهرست مواگر به آیات مربوطه توجه شود به نظر می

 در اینکه مگر رسدنمی نظر به دفاع قابل عبارت خود ظهور اساس بر چندان قرآن بر کلمه آن تطبیق. الف

  شود؛ یافت استنادی چنین حدیثی

 أَوْ  هَذَا قَبْلِ مِّن بِکِتَابٍ یائْتُون» هآی در «اثاره» یا ؛«لِلْایمَنِ ییُنَادِ مُنَادِیًا» آیه در «ایمان» کلمات اول، فهرست در

 فحدث؛ ربک بنعمة اما و» آیه در «نعمت» یا( 2-1/نبأ) «العظیم النبا عن یتسائلون، عم» آیه در «نبأ» یا «عِلْمٍ  مِّنْ أَثَرَةٍ

  ؛(120/بقره) «عِلْمِ الْ مِنَ جاءَکَ الَّذی بَعْدَ أَهْواءَهُمْ اتَّبَعْتَ لَئِنِ وَ» آیه در «علم» یا( 11/ضحی

 العروة» و «صحف» و «رسالة» و «خیر» و «حجة» و «تفسیر» و «امام» و «اثارة» کلمات دوم فهرست در و

 («مَثَل» و «ماء» و «کوثر» و «قسط» و «فضل» و «غیب» «الوثقی

 اسامی اعانو آمده قرآن در معنا یک با که تعابیری از و است داده رخ عبارت در تفنن و است وصف یک. ب

 و مبین یا کری؛ذ و تذکرة و ذکر یا مبشر؛ و بشیر و بشری یا منزّل؛ و انزال و تنزیل اسامی مثل) اندکرده درست

 و تفصیل یا مصدق؛ و صدیقت یا قیّمة؛ و قیّم یا قیل؛ و قول یا اهلل؛ کلمات و اهلل کلمة و اهلل کالم یا بینة؛ و بینات

 ( تبصرة و بصائر یا مقروء؛ و قرآن یا مفصل؛

 یا ثقیال قوال مثال) است گردیده مطرح اسم دو عنوان به و شده جدا هم از که بوده وصفی ترکیب یک. ج

با این وصف، ابتدا فهرست فوق را یکبار با حذف تکرار اوصاف مشابه و بر اساس آن مواردی که (بالغة حکمة



ان شاءاهلل در گام بعد کنیم؛ و توان آن را به عنوان ظهور قابل دفاع وصفی برای قرآن دانست بازنویسی میمی

داد )که در بسیاری از موارد با تمامی آیاتی که چهار اسم اصلی قرآن در آن آمده بود و توضیحی درباره قرآن می

بندی شده که بتواند معرفی نسبتا جامعی از قرآن ارائه فهرست فوق تداخل دارد( را در یک نظم منطقی و دسته

 دهد ارائه خواهد شد.

 های قرآن بر اساس تجمیع و حذف موارد مشکوک فوق:نویسی فهرست ویژگیگام اول: باز

 قُرْآنَهُ؛ وَ جَمْعَهُ اعَلَیْن قرآن و مقرو )خواندنی و خوانده شده و جمع شده( و متلو )تالوت شده( است: )إِنَّ  .1

بِه؛  یُؤْمِنُونَ أُوْلَئکَ تِلَاوَتِهِ حَقَّ یَتْلُونَهُ تَابَالْکِ ءَاتَیْنَاهُمُ الَّذِینَ) (18-17/قُرْآنَهُ؛ قیامة فَاتَّبِعْ قَرَأْناهُ فَإِذا

که توصیه شده به  (2/)یوسف تَعْقِلُونَ کُمْلَعَلَّ عَرَبِیًّا قُرْآناً أَنْزَلْناهُ البته قرائتی به زبان عربی )إِنَّا (121بقره/

 (4مزمل/ تَرْتِیال؛ الْقُرْءَانَ رَتِّلِ وَ)ترتیل خوانده شود 

ن م)و ان احد  (51قصص/ ؛ولقد وصلنا لهم القولر واقع، گفتار و قول و کالم و کلمات خداست )د .2

 (6توبه/ ؛یسمع کالم اهلل یالمشرکین استجارک فاجره حت

 (5مزمل/ثَقِیال؛  قَوْلًا عَلَیْکَ یسَنُلْقِ إِنَّا)اما قولی وزین و ثقیل  .3

 (13طارق/ ؛)انه لقول فصلقولی فصل و فیصله دهنده  .4

 (3بِالْحَقِّ )آل عمران/ الْکِتابَ عَلَیْکَ )نَزَّلَ کتاب است: .5

 (2طور/ مَّنشُور؛ رَق   یمَّسْطُورٍ؛ ف کِتَابٍ وَ)است و سطر به سطرش نوشته و آماده شده:  مسطورکتابی که  .6

 (45اء/یانب ؛انما انذرکم بالوحیاست ) یوحو تمامش  .7

 (252/بقره ؛بِالْحَقّ  عَلَیْکَ نَتْلُوهَا للَّهِا ءَایَاتُ تِلْکَ) اهلل و مشتمل است بر آیات .8

 (4طه/)یعُلالْ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ خَلَقَ مِّمَّنْ و از جانب خداوند نازل شده )تَنزِیلًا .۹

  (1/فرقان) نَذیراً  لِلْعالَمینَ لِیَکُونَ عَبْدِهِ یعَل الْفُرْقانَ نَزَّلَ الَّذی فرقان و جداکننده حق و باطل است: )تَبارَکَ .10

 انذاردهنده و مایه انذار است )همان( .11

 ؛ إِلَّایلِتَشْقَ الْقُرْءَانَ عَلَیْکَ أَنزَلْنَا ( مَا۹حجر/) لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّکْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ ذکر و مایه تذکر است: )إِنَّا .12

 (3طه/)ییخْش لِّمَن تَذْکِرَةً

؛ لرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَک)وَ کلّاً نَّقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أَنبَاءِ اکند و تثبیت می و در عین حال، دل را محکم .13

 (120هود/



مْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ )ذلِکَ أَ خدا بلکه روحی از امر خداست که بر پیامبر وحی و به سوی ما فروفرستاده شده امر .14

 عَلْنَاهُجَ لَاکِن وَ الْایَمانُ لَا وَ  الْکِتَابُ مَا یتَدْرِ تَکُن مَا أَمْرِنَا مِّنْ  رُوحًا إِلَیْکَ اأَْوحَیْنَ کَذَالِکَ وَ ( )5طالق/ ؛إِلَیْکم

 (52/یشور مُّسْتَقِیم؛ صِرَاطٍ  یإِل یلَتهْدِ إِنَّکَ وَ عِبَادِنَا مِنْ نَّشَاءُ مَن بِهِ ینهدِ نُورًا

 لِلْمُسْلِمینَ؛ یُبشْر وَ رَحْمَةً وَ  یهُد وَ ءٍشَیْ لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَ)هُدی و عامل هدایت است  .15

 (8۹نحل/

 همان() مایه بشارت است .16

 رحمت است )همان( .17

 یَنظُرُواْ  فَلَمْ أَ) (20جاثیه/ ،ونَوَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُ ی)هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُد بخش است:و بصیرت بصائر .18

 (8ق/ب؛ مُّنِی عَبْدٍ لِکلِّ  یذِکْرَ وَ ... تَبْصِرَةً وَ دْنَاهَامَدَ الْأَرْضَ ... وَ زَیَّنَّاهَا وَ بَنَیْنَاهَا کَیْفَ فَوْقَهُمْ السَّمَاءِ یإِل

 (174نساء/مُّبِینًا؛  رًانُو إِلَیْکُمْ أَنزَلْنَا وَ رَّبِّکُمْ مِّن بُرْهَانٌ جَاءَکُم قَدْبرهان )و تمامش  .1۹

 ( 52م/یابراه ؛)هذا بالغ للناس است بالغدر عین اینکه کامال گویا و  .20

 ؛لمتقینو موعظة ل یهذا بیان للناس و هدگر است؛ بیان: )گر و تبیین کننده و حاوی آیات تبیینانیب .21

 ؛ک آیات الکتاب المبین)تل نیمب ، (8۹نحل/ ء؛شَیْ لِکُلِّ تِبْیاناً الْکِتابَ  عَلَیْکَ نَزَّلْنا وَ) انی( ، تب138عمران/آل

 (1وسف/ی

 (57ونس/ی ؛)یا ایها الناس قد جائتکم موعظة من ربکمموعظه است )همان( و  .22

 (1جن/ ؛)انا سمعنا قرآنا عجبابرانگیز در عین اینکه عَجَب است؛ عجیب و تعجب .23

 ( 103عمران/آل فَرَّقُوا؛تَ ال وَ جَمیعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ)است که باید بدان درآویخت  اهلل حبل .24

 بِهذَا یُؤْمِنُوا لَمْ إِنْ آثارِهِمْ یعَل نَفْسَکَ باخِعٌ فَلَعَلَّکَ)و بلکه احسن الحدیث است  )سخنی نو( ثیحد .25

بَّهُمْ؛ رَ یَخْشَوْنَ الَّذینَ جُلُودُ مِنْهُ تَقْشَعِرُّ ثانِیَمَ مُتَشابِهاً کِتاباً الْحَدیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ اللَّهُ ؛6/کهف أَسَفاً؛ الْحَدیثِ

 (23زمر/

 کتابی است که از سویی یکسره متشابه است و همه اجزایش شبیه و موید هم )همان( .26

 وَ  یَدَیْهِ بَیْنَ الَّذی تَصْدیقَ لکِنْ وَ ییُفْتَر حَدیثاً کانَ ما) لیتفصکه تفصیل یافته و تفصیل هر چیزی است  .27

 لَ أَنْزَ الَّذی هُوَ وَ حَکَماً أَبْتَغی اللَّهِ رَفَغَیْ أَ( )111یوسف/ یُؤْمِنُونَ؛ لِقَوْمٍ رَحْمَةً وَ یهُد وَ ءٍشَیْ  کُلِّ تَفْصیلَ

 (114انعام/مُفَصَّالً؛  الْکِتابَ إِلَیْکُمُ



 سُورَةٌ  أُنزِلَتْ فَإِذَا سُورَةٌ  لَتْنُزِّ لَا لَوْ ءَامَنُواْ  الَّذِینَ یَقُولُ وَ)و از سوی دیگر یکسره محکم و قاطع است  .28

 (1هود/ خَبیرٍ، حَکیمٍ لَدُنْ مِنْ فُصِّلَتْ مَّثُ آیاتُهُ أُحْکِمَتْ کِتابٌ ؛ الر20محمد/...،  الْقِتَالُ فِیهَا ذُکِرَ وَ مُحْکَمَةٌ

 هُنَّ مَاتٌمحْکَ ءَایَاتٌ نْهُ مِ الْکِتَابَ عَلَیْکَ أَنزَلَ یالَّذِ و در عین حال آیاتش هم محکم است و هم متشابه )هُوَ

 ( 7مُتَشَابِهَاتٌ؛ آل عکران/ أُخَرُ وَ الْکِتَابِ أُمُّ

 مِنْهُ  تَقْشَعِرُّ مَثانِیَ مُتَشابِهاً کِتاباً الْحَدیثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ این کتاب مثانی است و منعطف شونده بر خود )اللَّهُ .2۹

 (23رَبَّهُمْ؛ زمر/ یَخْشَوْنَ الَّذینَ جُلُودُ

 کند )همان([را نرم )مقشعر( می که جلود اهل خشیت .30

 (51-40حاقه/ ؛وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ...  )إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍاست  ]الیقین[ حق .31

 (37رعد/ ؛)وکذلک انزلناه حکما عربیا است؛ حکمی عربی حکم .32

)ذلک  (34احزاب/ ؛فی بیوتکن من آیات اهلل والحکمة ی)و اذکرن ما یتلاست و حکیمانه حکمت سراسر  .33

 ( 58عمران/آل ؛نتلوه علیک من اآلیات والذکر الحکیم

؛ لِلْمُؤْمِنینَ رَحْمَةٌ وَ  یهُد وَ الصُّدُورِ فِی مالِ شِفاءٌ وَ رَبِّکُمْ مِنْ مَوْعِظَةٌ جاءَتْکُمْ قَدْ النَّاسُ أَیُّهَا است )یاشفاء  .34

سنگین و  ( البته اصل این شفا برای مومنان است و کسانی که بدان ایمان نیاورند در گوششان57یونس/

 ذِینَ لِلَّ هُوَ قُلْ یعَرَب وَ یاعجَمِ ءَ ءَایَاتُهُ  صِّلَتْفُ لَا لَوْ لَّقَالُواْ أَعجَمِیًّا قُرْءَانًا جَعَلْنَاهُ لَوْ  وَ)مایه کوری آنهاست 

 (44فصلت/عَمی؛  عَلَیْهِمْ وَهُ وَ وَقْرٌ ءَاذَانِهِمْ یف یُؤْمِنُونَ لَا الَّذِینَ وَ شِفَاءٌ وَ یهُدً ءَامَنُواْ

 ( 115انعام/ ؛)و تمت کلمة ربک صدقا و عدال سراسر متصف به صدق و راستی است .35

 سراسر متصف به عدل است )همان( .36

 لَکِن وَ اللَّهِ دُونِ مِن ییُفْترَ أَن الْقُرْءَانُ هذَا کاَنَ مَا وَ)کننده کتابهای قبلی هم هست و مصدق و تصدیق .37

 (۹2انعام/ یَدَیْهِ؛ بَینَ یالَّذِ صَدِّقُمُّ مُبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ کِتَابٌ هذَا وَ) (37/ونسیَدَیْهِ؛ ی بَینَ یالَّذِ تَصْدِیقَ

 یدیه بین الم مصدقا بالحق الکتاب الیک انزلنا و) است پیشین آسمانی کتب همه بر افکنسایه و مهیمن و .38

 (48/مائده علیه؛ مهیمنا و الکتاب من

 (157اعراف/ ؛)و اتبعوا النور الذی انزل معه و سراسر نور است .3۹

 (3وسف/ی ؛)نحن نقص علیک احسن القصص حاوی أحسن القصص است .40

 (77واقعه/ ؛)انه لقرآن کریماست و بخشنده و ارجمند  میکر .41

 (50اء/یانب ؛ارک انزلناه)هذا ذکر مباست و پربرکت مبارک  .42



 اللَّهِ  مِّنَ ولٌرَسُ( )2-1کهف/ ؛)ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدابخش دار و قواماست: قیمت میّق .43

 ، (3/نةیبقَیِّمَة؛  کُتُبٌ  مُّطَهَّرَةً؛ فِیهَا صحُفًا یَتْلُواْ

 یَأْتیهِ  ال ؛)و انه لکتاب عزیز نشدنی است که باطل در آن هیچ راهی نداردناپذیر و مغلوبو شکست زیعز .44

 (88-87فصلت/ خَلْفِهِ؛ مِنْ ال وَ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ الْباطِلُ

 ( 4زخرف/ ؛)و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیمو اعلی و برتر از هر چیزی است  یّعل .45

 ( 87/حجر ؛یناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم)ولقد آتاست  میعظو  .46

 ( 1ق/ ؛)ق والقرآن المجید و با مجد و عظمت دیمجو  .47

 (13عبس/ مُّطَهَّرَة؛ مُّکَرَّمَةٍ؛ مَّرْفُوعَةٍ صحُفٍ یف)هایی است و در زمره صحیفه .48

 همان()اند که آنها را مکرم داشته .4۹

 (14عبس/ مُّطَهَّرَة؛ مَّرْفُوعَةٍ)اند و رفعت داده .50

 همان()اند و پاک نگه داشته .51

 معرفی قرآن کریم بر اساس اسامی فوق و سایر آیات  :گام دوم

و « ذکری»ی با این لحاظ اگر اسامی قرآن را همین چهار اسم قرآن و فرقان و کتاب و ذکر ] که شامل معنا

سم و وصف اهای قرآن در قالب یهم بشود[ بدانیم و بخواهیم بقیه مواردی که به عنوان صفات و ویژگ« تذکرة»

توانیم برسیم. مطرح شده است به عنوان راهی برای شناخت قرآن معرفی کنیم در یک نگاه گذرا به این اوصاف می

ن شود ابتدا متن آیه مستقیما مورد استفاده قرار گرفته که برای اینکه مطالعه آن آسا 250برای متن زیر بیش از 

اتی که شود و سپس متن با حداقل یک )و در برخی موارد حساس؛ چند( مورد از آیبدون ذکر آیاتش تقدیم می

اش؛ ندهآور و قرآن هایشود. کل بحث در پنج فراز )چیستی قرآن؛ ویژگیکند ارائه میبر آن عبارت داللت می

 شود.محتوای قرآن؛ هدف و کارکرد قرآن؛ و نحوه مواجهه با قرآن( تقدیم می

 قرآن چیستی .1

 نوشته کتابِ ،(الْحَدیثِ أَحْسَنَ) نو سخن بهترین بلکه( الْحَدیثِ) نو سخنی هم آن ،(الْقَوْلَ) خدا سخن قرآن،

 عربی زبان به است خداوند کلمات و نور و کالم خدا، امر از روحی بلکه خدا، امر ،(مَسْطُور کِتابٍ) خدا شده

 برای و ما سوی به حقیقت در و پیامبرش سوی به دیگر، تعبیر به و شده؛ وحی پیامبرش بر خدا علم از که مبین،

 از شدنش هم وحی شدن و نازل و است حق سراسر خودش هم است؛ شده نازل میزان اساس بر و حق به ما

 را باور نکنند. نیهرچند که اکثر مردم ا است حق خداوند جانب



 متن فوق همراه مستندات

(، سخن 252؛ بقره/تْلُوهَا عَلَیْکَ بِالْحَقّنَخدا )تِلْکَ ءَایَاتُ اللَّهِ  اتی(، آ1۹أنعام/قرآن )أُوحِیَ إِلَیَّ هذَا الْقُرْآنُ؛ 

یُؤْمِنُوا بِهذَا  مْنو )إِنْ لَ ی(، آن هم سخن68نَ؛ مومنون/خدا )أَ فَلَمْ یَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ یَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلی

(، کتابِ نوشته شده 23مُتَشابِهاً؛ زمر/ سخن نو )اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدیثِ کِتاباً نی( بلکه بهتر6کهف/الْحَدیثِ أَسَفا، 

خدا )َو کَذلِکَ  راز ام ی(، بلکه روح5؛ طالق/(، امر خدا )ذلِکَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَیْکم2خدا )وَ کِتابٍ مَسْطُور؛ طور/

)وَ إِنْ  ( و کالم10لِهِ وَ النُّورِ الَّذی أَنْزَلْنا؛ طالق/(، و نور )فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُو52/ی؛ شوروحاً مِنْ أَمْرِناأَوْحَیْنا إِلَیْکَ رُ

کَ صِدْقًا ( و کلمات خداوند )وَ تَمَّتْ کلِمَتُ رَب6ِّیَسْمَعَ کَالمَ اللَّهِ؛ توبه/ یأَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّ

مُّبِینٍ؛  یلرُّوحُ الْأَمِینُ ... بِلِسَانٍ عَرَب)نَزَلَ بِهِ ا نیمب ی( است به زبان عرب115وَ عَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِکلِمَاتِهِ؛ انعام/

عِلْمِهِ، ما أَنْزَلَ إِلَیْکَ أَنْزَلَهُ بِاللَّهُ یَشْهَدُ بِ ؛ لکِن14ِهود/ ،اللَّهِ (، که از علم خدا )فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ 1۹5شعراء/

( اتْلُ ما أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ 31، فاطر/شده )وَ الَّذی أَوْحَیْنا إِلَیْکَ مِنَ الْکِتابِ هُوَ الْحَقُّ یوح امبرشی( بر پ166نساء/

به  قتی( و در حق2تابَ بِالْحَقِّ؛ زمر/)إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِ امبرشیپ یسو هب گر،ید ری( و به تعب45الْکِتابِ، عنکبوت/

یْکُمُ الْکِتابَ ؛ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ إِل10َتاباً فیهِ ذِکْرُکُمْ، أنبیاء/؛ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ ک174ِما )أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً، نساء/ یسو

)اللَّهُ الَّذی  زانی( و بر اساس م41الْحَقِّ؛ زمر/بِما به حق )إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ لِلنَّاسِ  ی( و برا114، أنعام/مُفَصَّالً

شدن )وَ  یت و هم وح( نازل شده است؛ هم خودش سراسر حق اس17/یأَنْزَلَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمیزانَ ؛ شور

داوند حق است )وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ ( و نازل شدنش از جانب خ31الْکِتابِ هُوَ الْحَقُّ؛ فاطر/مِنَ  لَیْکَ الَّذی أَوْحَیْنا إِ

( 176قرة/شِقاقٍ بَعیدٍ، ب  الَّذینَ اخْتَلَفُوا فِی الْکِتابِ لَفی؛ ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ وَ إِن105َّبِالْحَقِّ نَزَلَ، إسراء/

لَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ را باور نکنند )المر تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ وَ الَّذی أُنْزِلَ إِ نیرچند که اکثر مردم اه

 (!1النَّاسِ ال یُؤْمِنُونَ؛ رعد/

 اشقرآن و آورنده هایویژگی .2

 حکیمانه و( کَریم) کریمانه و( عَلِیّ) علو و( الْعَظیم) عظمت و( الْمَجیدِ) مجد با و مبارک است کتابی قرآن،

 زمره در(. بِالهَزْلِ هُوَ مَا) جدی کامال و( ثَقِیل) وزین و( أُحْکِمَتْ مُحْکَمَةٌ،) محکم و( قَیِّماً) بخشقوام و( الْحَکیمِ)

مکنون و  یآن در کتاب قتیو حق و اند؛داشته نگه پاک و داده رفعت و داشته مکرم را آنها که است هاییصحیفه

 هیچ از باطلی هیچ که است( عزیز) نشدنیمغلوب و ناپذیرشکست اینکه مهمتر همه از شایدمحفوظ است؛  یلوح

 رحمان و رحیم و( عزیز) ناپذیرشکست و حمید و حکیم خداوند جانب از شده نازل که چرا نیابد؛ راه آن در سو

وند خدا است؛ العالمین رب و بلندمرتبه آسمانهای و زمین خالق و داندمی را زمین و آسمانها سرّ  که است علیمی و



بر صدق آن  خودش و کندیاو کتاب نازل م یکه انسان را به حال خود رها کرده باشد بلکه حتما برا ستین کسی

 ایآیه خداوند خود گاه هم اگر و نپذیرد؛ تبدل کلماتش پس شود؛می دارعهده را آن از دهد و حفاظتشهادت می

 ینابکاران سع ی؛ هرچند برخندارد آن در تصرفی و دخل هیچ امکان پیامبر خود کند مبدل دیگری آیه جای به را

 .ندیبر خود نما ینزول وح یالقا کنند و به دروغ ادعا یخود را به اسم کتاب آسمان یهابافته یبازبا زبان کنندیم

 همه تنهانه چنانکه همانندی؛بی: نمود خالصه وصف یک این در را های قرآناین ویژگی همه بتوان شاید

 و انس اگر و ندارد راه آن در باطلی و اعوجاج و تزلزل هیچ بلکه دارد؛ را متن یک برای سزاوار و خوب اوصاف

به  یازیندا برای استناد آن به خ یعنیو خودش معجزه است؛ بیاورند؛  را آن مثل توانندنمی نیز شوند جمع جن

کند و  به آن مراجعه مایمستق تواندیاست که هرکس م یاندارد و متنش به گونه یخیو تار یسند یبررس چیه

 نیو هم دهدیم کتاب از جانب اوست شهادت نیا نکهیکه خود خداوند بر ا ابدیو در ندیآن را بب زیابعاد اعجازآم

 است ساخته نآ از کاری هررو  نیکتاب صرفا از علم خداوند نشات گرفته و از ا نیکه انیبر ااست شاهد  نیبهتر

ا برانگیخته تعجب جنیان ر که شاید به همین جهت است و کندمی جا از را آن شود نازل کوه بر اگر که طوری به

 است!

 بتمامه این که دارد اصرار قرآن واقع، در ندارد؛ آن در تصرفی و دخل هیچ امکان پیامبر خود که شد اشاره

 بود او ودخ به اگر و است خداوند قرائت تابع الفاظش تمام در پیامبر و نیست خدا غیر از و خداست خود سخن

آن را  توان تصرف در و کرده تصرف ایذره آن در شیاطین نه قطعا و بیاورد چیزی چنین توانستنمی هیچگاه

 دانستن شاعر و باشد سروده را اینها شاعری و شعر روحیه با خودش که اندداده شاعری توان پیامبر به نه دارند و

 .ستین امبریخود پ اریدر اخت اتیاصال نزول آ نیست و بیش وی دشمنان جانب از تهمتی پیامبر

 و قرآن معارف و حقیقت با او نسبت و است؛ صوت ضبط یک صرفا پیامبر که نیست معنی بدان این اما

 هم دفعی نزول اب تدریجی، نزول بر عالوه قرآن، اینکه به توجه با بلکه خیر؛ کند؛نمی فرقی دیگران با آن اجرای

 کم بساچه که جایی تا بوده آگاه آن لفظ به لفظ نزول از قبل حتی قرآن حقیقت همه از او شده؛ نازل وی قلب بر

 هشدار داوندخ که بگشاید لب آن گفتن به برسد پایان به اشتدریجی نزول در وحی نزول اینکه از قبل بود مانده

 .نکن عجله که داد

 شده نازل آنچه تبیین و کتاب این تعلیم وظیفه کند، تالوت مردم بر را قرآن است موظف اینکه بر عالوه او

 پیامبر دوش بر را مردم بین کردن حکم و حکومت اجتماعی مسئولیت نزولش با قرآن این بلکه اوست؛ برعهده

 قرآن در را چیز همه خداوند که است نکته این و خداوند بودن حَکَم تابع هم پیامبر بودن حَکَم این که نهاده؛



 نمایند؛ قیام عدل و قسط برپایی به بتوانند مردم ص، پیامبر به مراجعه و قرآن نزول این با تا است؛ داده تفصیل

 ته در حتی و باشد داشته اعتراض رخ دادهای که در آن اختالفی مساله هر در پیامبر کردن حکم به کسی اگر پس

او با  به و پیامبر هم در انجام این وظیفه خود بقدری کوشید که خداوند است؛ گرفتار نفاق در نشود راضی دلش

 هم پیامبر گالیه مهمترین و مشقت بیفتی و زحمت به را تو قرآن نزول با نیست قرار که دهد می تذکر مالطفت

 .گذاشتند مهجور را قرآن قومش که است این

 متن فوق همراه مستندات

؛ َو هذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ 155و  ۹2انعام ،است مبارک )وَ هذا کِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَکٌ یقرآن، کتاب

 کَ ( و عظمت )وَ لَقَدْ آتَیْنا21جیدٌ، بروج/؛ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ م1َ( و با مجد )ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجیدِ، ق/50مُنْکِرُونَ، أنبیاء/

 مانهی( و کر4؛ زخرف/أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِیٌّ حَکیم ( و علو )وَ إِنَّهُ فی87؛ حجر وَ الْقُرْآنَ الْعَظیم سَبْعاً مِنَ الْمَثانی

( 1؛ یونس/2/لقمان؛ تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْحَکیمِ، 2/سی ،)وَ الْقُرْآنِ الْحَکیمِ  مانهی( و حک77؛ واقعه/)إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَریم

-1؛ کهف/عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجا قَیِّماً لِیُنْذِرَ بَأْساً شَدیداً مِنْ لَدُنْه یبخش )الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذی أَنْزَلَ عَلقوام و

( 1ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ خَبیرٍ، هود/ یاتُهُ؛ الر کِتابٌ أُحْکِمَتْ آ20کَمَةٌ، محمد/( و محکم )فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُح2ْ

(. در 14-13طارق/؛ وَ مَا هُوَ ِبالهَزْلِ ،)إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ی( و کامال جد5عَلَیْکَ قَوْلًا ثَقِیال؛ مزمل/ ی)إِنَّا سَنُلْقِ نیو وز

صحُفٍ مُّکَرَّمَةٍ؛ مَّرْفُوعَةٍ  یاند)فداشته گهو پاک ن و رفعت داده آنها را مکرم داشته است که ییهافهیزمره صح

محفوظ )بَلْ هُوَ قُرْآنٌ  ی( و لوح78کِتابٍ مَکْنُونٍ؛ واقعة/ مکنون )فی یآن در کتاب قتی(؛ و حق14-13مُّطَهَّرَة؛ عبس/

( زی)عز ینشدنوبو مغل ریناپذشکست نکهیاز همه مهمتر ا دیا( است؛ و ش22-21لَوْحٍ مَحْفُوظٍ؛ بروج/ مَجیدٌ؛ فی

)وَ إِنَّهُ لَکِتابٌ عَزیزٌ؛ ال یَأْتیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ  ابدیسو در آن راه ن چیاز ه یباطل چیاست که ه

الْعَزیزِ  هِ)تَنْزیلُ الْکِتابِ مِنَ اللَّ  میخداوند حک( چرا که نازل شده از جانب 42-41تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمیدٍ؛ فصلت/

( و زی)عز ریناپذ( و شکست42)تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمیدٍ؛ فصلت/ دی( و حم2و احقاف/ 2/هیو جاث 1الْحَکیمِ؛ زمر/

)تَنْزیلُ الْکِتابِ مِنَ  یمیو عل( 5/سی؛ تَنْزیلَ الْعَزیزِ الرَّحیمِ، 2)تَنْزیلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ، فصلت/ میرحمان و رح

 داندیرا م نی( است که سرّ آسمانها و زم6الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَکیمٍ عَلیمٍ، نمل/ ی؛ وَ إِنَّکَ لَتُلَق2َّالْعَزیزِ الْعَلیمِ، غافر/ اللَّهِ

 ین و آسمانهای( و خالق زم6 غَفُوراً رَحیماً؛ فرقان/)قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذی یَعْلَمُ السِّرَّ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ کانَ

)َو إِنَّهُ لَتَنْزیلُ رَبِّ الْعالَمینَ،  نی( و رب العالم4؛ طه/یبلندمرتبه )تَنْزیالً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُل

( 43و حاقه/ 80/واقعه( تَنْزیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ، 2ده/؛ تَنْزیلُ الْکِتابِ ال رَیْبَ فیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ، سج1۹2شعراء/

 (36/امتی؛ قیکه انسان را به حال خود رها کرده باشد )أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَکَ سُد ستین یاست؛ خداوند کس



( و 1۹6/افالصَّالِحینَ؛ أعر ی وَ هَُو یَتَوَلَّ)إِنَّ وَلِیَِّی اللَّهُ الَّذی نَزَّلَ الْکِتابَ کندیاو کتاب نازل م یبلکه حتما برا

بِاللَّهِ  ی)لکِنِ اللَّهُ یَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَیْکَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ الْمَالئِکَةُ یَشْهَدُونَ وَ کَف دهدیخودش بر صدق آن شهادت م

( ؛ پس ۹نُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ؛ حجر/)إِنَّا نَحْ شودیدار م( و حفاظت از آن را عهده166شَهیداً؛ نساء/

(؛ و اگر هم گاه خود 27)وَ اتْلُ ما أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتابِ رَبِّکَ ال مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ؛ کهف/ ردیکلماتش تبدل نپذ

بِما یُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ  عْلَمُکانَ آیَةٍ وَ اللَّهُ أَمبدل کند )وَ إِذا بَدَّلْنا آیَةً مَ یگرید هیآ یرا به جا یاهیخداوند آ

عَلَیْهِمْ آیاتُنا  یدر آن ندارد )وَ إِذا تُتْل یدخل و تصرف چیامکان ه امبری( خود پ101بَلْ أَکْثَرُهُمْ ال یَعْلَمُونَ؛ نحل/

إِنْ أَتَّبِعُ إِالَّ  أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما یَکُونُ لیبَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ ال یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ 

 یخود را به اسم کتاب آسمان یهابافته یبازبا زبان کنندیم ینابکاران سع ی(؛ هرچند برخ15إِلَیَّ؛ یونس/ یما یُوح

بِالْکِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتابِ َو ما هُوَ مِنَ اْلکِتابِ وَ یَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ  نَتَهُمْلَفَریقاً یَلْوُونَ أَلْسِالقا کنند )وَ إِنَّ مِنْهُمْ 

بر  ینزول وح یعا( و به دروغ اد78عمران/اللَّهِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ؛ آل یاللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ یَقُولُونَ عَلَ

ءٌ وَ مَْن قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما اللَّهِ کَذِباً أَوْ قالَ ُأوحِیَ إَِلیَّ َو لَْم یُوحَ إِلَیْهِ شَیْ یعَلَ ی)وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَِّن افْتَر ندیخود نما

 (.۹3أَنْزَلَ اللَّهُ؛ أنعام/

تنها همه اوصاف خوب و چنانکه نه ؛یهمانندیوصف خالصه نمود: ب کی نیرا در ا نهایبتوان همه ا دیشا

؛ قُرْآناً 1( و اعوجاج )لَمْ یَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً؛ کهف/2تزلزل )ال رَیْبَ فیهِ؛ بقره/ چیمتن را دارد؛ بلکه ه کی یسزاوار برا

مثل آن را  توانندینم زیدر آن راه ندارد و اگر انس و جن جمع شوند ن یاطل( و ب28عَرَبِیًّا غَیْرَ ذی عِوَجٍ؛ زمر/

أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  ی)قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَل اورندیب

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ عَبْدِنا  یرَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَل فی نْتُمْ؛ وَ إِنْ ک88ُإسراء/ ،ظَهیراً

 یبررس چیبه ه یازینبرای استناد آن به خدا  یعنی یعنیرو خودش معجزه است؛  نی( و از ا23کُنْتُمْ صادِقینَ، بقرة/

 زیه آن مراجعه کند و ابعاد اعجازآمب مایمستق تواندیم هرکساست که  یاندارد و متنش به گونه یخیو تار یسند

)وَ یَقُولُ الَّذینَ کَفَرُوا  دهدیکتاب از جانب اوست شهادت م نیا نکهیکه خود خداوند بر ا ابدیو در ندیآن را بب

 نیشاهد بر ا نیبهتر نیهم( و 43الْکِتابِ؛ رعد/ وَ بَیْنَکُْم وَ مَْن عِنْدَهُ عِلْمُ بِاللَّهِ شَهیداً بَیْنی یلَسْتَ مُرْسَالً قُلْ کَف

کتاب صرفا از علم خداوند نشات گرفته )أَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ ُسوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیاتٍ وَ ادْعُوا  نیاست که ا

لَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ هُوَ فَهَلْ لَکُمْ فَاعْ سْتَجیبُوامَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ؛ فَإِلَّمْ یَ

از آن ساخته است )وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ  یرو هر کار نی( و از ا14-13أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؛ هود/

)لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ  کندیکه اگر بر کوه نازل شود آن را از جا م ی( به طور31رعد/؛ یبِهِ الْمَوْت لِّمَالْأَرْضُ أَوْ کُ



را  انیجهت است که تعجب جن نیبه هم دی( و شا21جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ؛ حشر/ یعَل

 (.1است! )فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَبا؛ جن/ ختهیبرانگ

بتمامه  نیه ادر آن ندارد؛ در واقع، قرآن اصرار دارد ک یدخل و تصرف چیامکان ه امبریشد که خود پ اشاره

تَصْدیقَ الَّذی بَیْنَ لَّهِ وَ لکِْن مِنْ دُونِ ال ی)وَ ما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَر ستیخدا ن ریسخن خود خداست و از غ

ر تمام الفاظش تابع قرائت خداوند است د امبری( و پ37ال رَیْبَ فیهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَ؛ یونس/ یَدَیْهِ وَ تَفْصیلَ الْکِتابِ

 نیتوانست چن ینم چگاهیبود ه( و اگر به خود او 18-17)إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ؛ فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ؛ قیامة/

؛ وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ رُوحاً 86بِّکَ، قصص/رَإِلَیْکَ الْکِتابُ إِالَّ رَحْمَةً مِنْ  ی)وَ ما کُنْتَ تَرْجُوا أَنْ یُلْق اوردیب یزیچ

 یإِل لَتَهْدینَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّکَ  اًمِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ الَ الْإیمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُور

دارند )وَ ما  اند و توان تصرف در آنتصرف کرده یادر آن ذره نیاطی( و قطعا نه ش52/یصِراطٍ مُسْتَقیمٍ، شور

اند که خودش داده یتوان شاعر امبرینه به پ و( 211-210؛ شعراء/لهُمْ وَ مَا یَسْتَطِیعُون یتَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّیاطینُ وَ مَا یَنبَغِ

؛ 6۹/سیلَهُ إِنْ هُوَ إِالَّ ذِکْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبینٌ،  را سروده باشد )وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما یَنْبَغی نهایا یشعر و شاعر هیبا روح

 ستین شیب یز جانب دشمنان وا یتهمت امبریدانستن پ( و شاعر 41وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلیالً ما تُؤْمِنُونَ، حاقه/

تَرَبَّصُ بِهِ نَ؛ أَمْ یَقُولُونَ شاعِرٌ 5/اءیا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، انبأَضْغاثُ أَحْالمٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْیَأْتِنا بِآیَةٍ کَم الُوا)بَلْ ق

خود  اریدر اخت اتی( و اصال نزول آ36ونٍ، صافات/نَّا لَتارِکُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُ؛ وَ یَقُولُونَ أَ إ30ِرَیْبَ الْمَنُونِ، طور/

( اما 50اتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذیرٌ مُبینٌ )عنکبوت/)وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآی ستین امبریپ

آن  یاو معارف قرآن و اجر قتیضبط صوت است؛ و نسبت او با حق کیصرفا  امبریکه پ ستین یبدان معن نیا

ذینَ کَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ )وَ قالَ الَّ یجیقرآن عالوه بر نزول تدر نکهیبلکه با توجه به ا ر؛یخ کند؛ینم یفرق گرانیبا د

 یالنَّاسِ عَل یفَرَْقناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَ رْآناً؛ وَ ق32ُرْتیالً، فرقان/تَهِ فُؤادَکَ وَ رَتَّلْناهُ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً کَذلِکَ لِنُثَبِّتَ بِ

 (3لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ، دخان/ ؛ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی1لَیْلَةِ الْقَدْرِ، قدر/ )إِنَّا أَنْزَلْناهُ فی ی( با نزول دفع106مُکْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزیالً، إسراء/

بسا که چه ییاجقبل از نزول لفظ به لفظ آن آگاه بوده تا  یحت آنقر قتینازل شده؛ او از همه حق یهم بر قلب و

ه خداوند ک دیبرسد به گفتن آن لب بگشا انیبه پا اشیجیدر نزول تدر ینزول وح نکهیکم مانده بود قبل از ا

 (.114عِلْماً؛ طه/ رَبِّ زِدْنی قُلْیُهُ وَ إِلَیْکَ وَحْ یهشدار داد که عجله نکن )وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْض

َفإِنَّما یَهْتَدی لِنَفْسِهِ  یالْقُرْآنَ فَمَنِ اهَْتدموظف است قرآن را بر مردم تالوت کند )وَ أَنْ َأتْلُوَا  نکهیاو عالوه بر ا

الْمُؤْمِنینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ  یمَنَّ اللَّهُ عَلَ  کتاب )لَقَدْ نیا میتعل فهی( وظ۹2وَ مَنْ ضَلَّ فَقُْل إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرینَ؛ نمل/

ضَاللٍ مُبینٍ،  وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ



ةَ وَ إِنْ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَ یِّینَ؛ هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی الْأُم105ِّنساء/

وَ  یْهِمْآنچه نازل شده )َنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَ نیی( و تب2ضَاللٍ مُبینٍ، جمعة/ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی

أَیُّهَا الَّذینَ حکومت )یا  یاجتماع تیقرآن با نزولش مسئول نی( برعهده اوست؛ بلکه ا44لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ؛ نحل/

وَ  الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ أَوِ؛ وَ إِذَا جَاءَهُْم أَمْرٌ مِّنَ اْلأَمْنِ 5۹آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، نساء/

مردم را بر  نی( و حکم کردن ب83لَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنهُمْ، نساء/الْأَمْرِ مِنهُمْ لَعَلِمَهُ ا یأُوْل یالرَّسُولِ وَ إِل یلَوْ رَدُّوهُ إِل

؛ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ 105بَیْنَ النَّاسِ بِما أَراکَ اللَّهُ، نساء/ حْکُمَ)إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَ گذاردیم امبریدوش پ

هم تابع حَکَم بودن خداوند و  امبریحَکَم بودن پ نی( که ا48الْکِتابَ بِالْحَقِّ ... فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ، مائدة/

َحکَماً وَ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ إِلَیْکُُم  است )أَ فَغَیْرَ اللَّهِ أَبْتَغیداده  لیرا در قرآن تفص زینکته است که خداوند همه چ نیا

( تا با 114مَِن الْمُمْتَرینَ؛ أنعام/الْکِتابَ مُفَصَّالً وَ الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ فَال تَکُونَنَّ 

)لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ  ندینما امیقسط و عدل ق ییص، مردم بتوانند به برپا امبریمراجعه به پو  رآننزول ق نیا

ای مساله هر در امبریبه حکم کردن پ ی( پس اگر کس25/دیوَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ حد

نشود در نفاق گرفتار است )وَ إِذَا قِیلَ  یدر ته دلش راض یباشد و حت داشتهاعتراض  رخ داده که در آن اختالفی

الرَّسُولِ رَأَیْتَ الْمُنَافِقِیَن یَصُدُّونَ عَنکَ صُدُودًا؛ ... وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ  یمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَ ِإل یلهُمْ تَعَالَوْاْ إِل

أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَ  ییُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یجدُواْ ف ی... فَلَا وَ رَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَت هِ بِإِذْنِ اللَّ

 او با مالطفت به و پیامبر هم در انجام این وظیفه خود بقدری کوشید که خداوند (65-61یُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا؛ نساء/

( 2؛ طه/ی)ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْق و مشقت بیفتی زحمت به را تو قرآن نزول با نیست قرار که دهد می تذکر

است که قومش قرآن را مهجور گذاشتند )وَ قالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا  نیهم ا امبریپ هیگال نیو مهمتر

 (30هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً؛ فرقان/

 محتوای قرآن .3

 حاوی و( نَةبَیِّ مبین؛) کننده تبیین و روشن بیان حاوی است؛ بالغ و حکمت و موعظه و برهان سراسر قرآن

 مخاطبش و گیرد قرار هاندیش مورد تا آمده است؛ الیقینحق بارز مصداق رو این از و( بَیِّنَاتٌ آیَاتُ) گرتبیین آیات

 است سخنی و حُکم که چرا ؛(أَقْوَمُ هِیَ  لِلَّتی یَهْدی) کندمی هدایت وضعیت استوارترین به و اندعلم اهل

 .است عدل و دقص اساس بر آن محتوای تمامیت و( الْفُرْقانَ) باطل و حق جداکننده و( فَصْل قَوْلٌ) دهندهفیصله

بلکه و  امبرانیپ اتیو حکاوعید  همچون پاسخ به سواالت و وعده و یتنها شامل مطالب متنوعکتاب نه نیا

آنچه  تا شده نه تنها نازل و -افتاده آنها بر اشهمینه البته و - است قبلی کتابهای کنندهتصدیق و القصص، أحسن



 اختالفاتی هرگونه و بلکها در آن اختالف کردند یکردند و  یمخف یآسمان یهااز کتاب نیشیپ یهاامت یلماع

 واجد و چیزی هر تفصیل پس یافته، تفصیل خدا علم اساس بر بلکه چون کند؛ رفع را دهدمی و داده رخ که

 چیز همه و نشده فروگذار آن از چیزی هیچ و است عالم درشت و ریز حقایق همه بیانگر و چیز هر برای تبیانی

 .است شده ثبت و نوشته آن در

 اجزایش همه تفصیل این در دیگر سوی از و شده؛ داده تفصیل سپس و یافته إحکام سویی از که است کتابی

 هم و است محکم هم آیاتش حال عین در و است؛( مثانی) خود بر شونده منعطف و( متشابه) هم موید و شبیه

 خیال به یا کنند انگیزیفتنه تا دهندمی قرار محور را متشابهاتش هست انحرافی دلشان در که کسانی که متشابه،

 ایمان است دخداون جانب از یکسره اینکه و آن همه به علم در راسخان که حالی در یابند دست آن تاویل به خود

 .دارند

 متن فوق همراه مستندات

( و موعظه )یا أَیُّهَا النَّاسُ 174قرآن سراسر برهان )قَدْ جَاءَکُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ نُورًا مُّبِینًا؛ نساء/

ِإلَیَْک  یأَوْح مَّا؛ ذلِکَ م5ِقمر/ ،( و حکمت )حِْکمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُغْنِ النُّذُر57ُ/ونسی؛ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّکُم

روشن )هذا بیان للناس؛  انیب ی( است؛ حاو52/می( و بالغ )هذا باَلغٌ لِلنَّاسِ؛ ابراه3۹اسراء/ ،رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَةِ

؛ 2؛ شعراء/2؛ قصص/1/وسفی؛ ؛ تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبین2؛ زخرف/2؛ وَ الْکِتابِ الْمُبینِ، دخان/138عمران/آل

کننده )فَقَْد  نیی( و تب1؛ طس تِلْکَ آیاتُ الْقُرْآنِ وَ کِتابٍ مُبینٍ، نمل/1آیاتُ الْکِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبینٍ، حجر/ لْکَالر تِ

 مَ؛لْصُدُورِ الَّذِینَ أُوتُواْ الْعِ  ی)بَلْ هُوَ ءَایَاتُ بَیِّنَاتٌ ف گرنییتب اتیآ ی( و حاو157جَاءَکُم بَیِّنَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ؛ انعام/

؛ وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ آیاتٍ بَیِّناتٍ وَ أَنَّ ۹۹؛ وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ آیاتٍ بَیِّناتٍ وَ ما یَکْفُرُ بِها إِالَّ الْفاسِقُونَ، بقرة/4۹عنکبوت/

؛ وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا 1بَیِّناتٍ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، نور/ ؛ سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فیها آیات16ٍاللَّهَ یَهْدی مَنْ یُریدُ، حج/

؛ لَقَدْ أَنْزَلْنا آیاتٍ مُبَیِّناتٍ وَ اللَّهُ یَهْدی 34إِلَیْکُمْ آیاتٍ مُبَیِّناتٍ وَ مَثَالً مِنَ الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقینَ، نور/

النُّورِ وَ إِنَّ  یعَبْدِهِ آیاتٍ بَیِّناتٍ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ ی؛ هُوَ الَّذی یُنَزِّلُ عَل46مُسْتَقیمٍ، نور/ اطٍصِر یمَنْ یَشاءُ إِل

وَ قَدْ أَنْزَلْنا آیاتٍ  بْلِهِمْقَ؛ إِنَّ الَّذینَ یُحَادُّونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ کُبِتُوا کَما کُبِتَ الَّذینَ مِنْ ۹اللَّهَ بِکُمْ لَرَؤُفٌ رَحیمٌ، حدید/

است )إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ ... َو  نیقیالرو مصداق بارز حق نی( و از ا5بَیِّناتٍ وَ لِلْکافِرینَ عَذابٌ مُهینٌ، مجادلة/

؛ إِنَّا 2)إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، یوسف/ ردیقرار گ شهی(؛ آمده تا مورد اند51-40إِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِینِ؛ حاقه/

اند )کِتابٌ فُصِّلَتْ آیاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ؛ مخاطبش اهل علم ( و3جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ، زخرف/

(؛ چرا که حُکم ۹هَِی أَقَْومُ؛ إسراء/ )إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّتی کندیم تیهدا تیوضع نی( و به استوارتر3فصلت/



( و جداکننده حق 13؛ طارق/)إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل دهندهصلهیاست ف ی( و سخن37)وَ کَذلِکَ أَنْزَلْناهُ حُکْماً عَرَبِیًّا ؛ رعد/

آن بر اساس صدق و عدل است )وَ  یمحتوا تی( و تمام1فرقان/ بْدِهِ؛عَ یالْفُرْقانَ عَلو باطل )تَبارَکَ الَّذی نَزَّلَ 

 (115تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ صِدْقاً وَ عَدْالً ال مُبَدِّلَ لِکَلِماتِهِ؛ انعام/

ئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ همچون پاسخ به سواالت )یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تَسْ یتنها شامل مطالب متنوعکتاب نه نیا

 سْئَلُونَکَ یَ؛ 101فُورٌ حَلیمٌ، مائدة/تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حینَ یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَکُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَ اللَّهُ غَ 

؛ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوالِدَیْنِ وَ 18۹عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ، بقرة/

؛ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ 215)بقرة/مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلیمٌ  لُواوَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ وَ ما تَفْعَ یالْأَقْرَبینَ وَ الْیَتام

لِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ امِ قِتالٍ فیهِ قُلْ قِتالٌ فیهِ کَبیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْالْحَر

لْ فیهِما إِثٌْم کَبیرٌ وَ َمنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ ؛ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ ق217ُأَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، بقرة/ الْفِتْنَةُوَ 

؛ وَ یَسْئَلُونَکَ 21۹، بقرة/الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَ کُمُمِنْ نَفْعِهِما وَ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَ

هُ لَأَعْنَتَکُمْ صْالحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللَّ قُلْ إِ یعَنِ الْیَتام

ی الْمَحیضِ وَ ال تَقْرَبُوهُنَّ فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِ ی؛ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحیضِ قُلْ هُوَ أَذ220، بقرة/إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ حَکیمٌ

؛ یَسْئَلُونَکَ 222، بقرة/لْمُتَطَهِّرینَیَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ وَ یُحِبُّ ا یحَتَّ

تُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبا

عَةِ أَیَّانَ مُرْساها قُلْ ؛ یَسْئَلُونَکَ عَنِ السَّا4، مائدة/وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَریعُ الْحِسابِ  یْهِعَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَ

؛ یَسْئَلُونَکَ 187 بَغْتَةً، أعراف/إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی ال یُجَلِّیها لِوَقْتِها إِالَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ال تَأْتیکُمْ إِالَّ

؛ 1، انفال/اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ  عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا

لْقَرْنَیْنِ ؛ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنْ ذِی ا85رَبِّی وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلیالً، إسراء/ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ

( و وعده )إِنَّ اللَّهَ 105؛ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ یَنْسِفُها رَبِّی نَسْفاً، طه/83قُلْ سَأَتْلُوا عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذِکْراً، کهف/

سَبیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی  یمِنَ الْمُؤْمِنینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ ف یتَراشْ

أَرَیْناکَ  َأحاطَ بِالنَّاسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتی بَّکَ)َو إِذْ قُلْنا لَکَ إِنَّ رَ دی( و وع111التَّوْراةِ وَ الْإِنْجیلِ وَ الْقُرْآنِ؛ توبة/

 امبرانیپ اتی( و حکا60لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِی الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما یَزیدُهُمْ إِالَّ طُغْیاناً کَبیراً؛ إسراء/إِالَّ فِتْنَةً 

تابِ ِإبْراهیمَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا، ؛ وَ اذْکُرْ فِی الْک16ِإِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکاناً شَرْقِیًّا، مریم/ رْیَمَ)وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مَ

إِسْماعیلَ إِنَّهُ  تابِ؛ وَ اذْکُرْ فِی الْک51ِإِنَّهُ کانَ مُخْلَصاً وَ کانَ رَسُوالً نَبِیًّا، مریم/ ی؛ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ مُوس41مریم/

( و بلکه 56ذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِدْریسَ إِنَّهُ کانَ صِدِّیقاً نَبِیًّا، مریم/؛ وَ ا54کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُوالً نَبِیًّا، مریم/



وَ إِنْ کُْنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلینَ؛  آنَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَیْنا إِلَیْکَ هذَا الْقُرْ)أحسن القصص 

؛ وَ لَقَدْ ضَرَبْنا 54و کهف/ 8۹هذَا اْلقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ، إسراء/ قَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فیمتنوع )وَ لَ یها( و مَثَل3یوسف/

)نَزَّلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ  یقبل یکتابها کنندهقیتصد( و 27و زمر/ 58هذَا الْقُرْآنِ مِْن کُلِّ مَثَلٍ، روم/ لِلنَّاسِ فی

؛ وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً ِلما مَعَکُمْ وَ ال تَکُونُوا أَوََّل 3عمران/یَدَیْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجیلَ، آل مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ

 یوَ بُشْر ی لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُدقَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً یعَدُوًّا لِجِبْریلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَل کانَ ؛ قُلْ مَنْ 41کافِرٍ بِهِ، بقرة/

أَنْزَلْناهُ مُبارَکٌ  تابٌ ؛ هذا ک47ِ؛ یا أَیُّهَا الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَکُمْ، نساء/۹7لِلْمُؤْمِنینَ، بقرة/

بر آنها افتاده )وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما  اشنهی( است و البته هم155مُصَدِّقُ الَّذی بَیْنَ یَدَیْهِ؛ أنعام/

 یهااز کتاب نیشیپ یهاامت یآنچه علما تا(؛ و نه تنها نازل شده 48بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْکِتابِ وَ مُهَیْمِناً عَلَیْهِ؛ مائدة/

کُمْ رَسُولُنا یُبَیِّنُ لَکُمْ کَثیراً مِمَّا کُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتابِ وَ یَعْفُوا عَنْ کردند )یا أَهْلَ الْکِتابِ قَدْ جاءَ یمخف یآسمان

 بَنی یدر آن اختالف کردند )إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَقُصُّ عَل ای( و 15کَثیرٍ قَدْ جاءَکُمْ مَِن اللَّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبینٌ؛ مائدة/

کند )وَ ما را رفع  دهدیکه رخ داده و م ی( و و بلکه هرگونه اختالفات76ذی هُمْ فیهِ یَخْتَلِفُونَ؛ نمل/إِسْرائیلَ أَکْثَرَ الَّ

)وَ لَقَْد  افتهی لی( ؛ بلکه چون بر اساس علم خدا تفص64فیهِ؛ نحل/ تَلَفُواأَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ إِالَّ لِتُبَیِّنَ َلهُمُ الَّذِی اخْ

( و 111/وسفیءٍ؛ است )تَفْصیلَ کُلِّ شَیْ یزیهر چ لی(؛ پس تفص52عِلْمٍ؛ أعراف/ یکِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلجِئْناهُمْ بِ

و درشت  زیر قیهمه حقا انگری( و ب8۹ءٍ؛ نحل/شَیْ لِکُلِّ)وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً  زیهر چ یبرا یانیواجد تب

 شَأْنٍ وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ ال تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِالَّ کُنَّا عَلَیْکُمْ شُهُوداً إِذْ تُفیضُونَ فیهِ  عالم است )وَ ما تَکُونُ فی

کِتابٍ مُبینٍ،  غَرَ مِنْ ذلِکَ وَ ال أَکْبَرَ إِالَّ فیفِی الْأَرْضِ وَ ال فِی السَّماءِ وَ ال أَصْ ةٍوَ ما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّ

 کْبَُر إِالَّ فی؛ عالِمِ الْغَیْبِ ال یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ ال فِی الْأَرْضِ وَ ال أَصْغَرُ مِنْ ذلِکَ وَ ال أ61َیونس/

اللَّهِ رِزْقُها  ی؛ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِالَّ عَل5۹َکِتابٍ مُبینٍ، أنعام/ الَّ فی؛ وَ ال رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إ3ِمُبینٍ، سبأ/ تابٍکِ

، یال یَضِلُّ رَبِّی وَ ال یَنْس تابٍ کِ ؛ قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّی فی6کِتابٍ مُبینٍ، هود/ وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلٌّ فی

وَ ال تَضَعُ إِالَّ بِعِلْمِهِ  ی؛ وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْث75کِتابٍ مُبینٍ، نمل/ ما مِنْ غائِبَةٍ فِی السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِالَّ فی ؛ و52َطه/

؛ ما أَصابَ مِنْ مُصیبَةٍ فِی 11اللَّهِ یَسیرٌ، فاطر/ یإِنَّ ذلِکَ عَلَ کِتابٍ وَ ما یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ ال یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إاِلَّ فی

از آن  یزیچ چی( و ه22اللَّهِ یَسیرٌ، حدید/ یکِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها ِإنَّ ذلِکَ عَلَ أَنْفُسِکُمْ إِالَّ فی الْأَرْضِ وَ ال فی

وشته و ثبت شده است )وَ کِتابٍ در آن ن زی( و همه چ38ءٍ؛ أنعام/مِنْ شَیْ تابِفروگذار نشده است )ما فَرَّطْنا فِی اْلکِ

الْکِتابِ ؛ وَ إِنْ مِنْ قَرْیَةٍ إاِلَّ نَحْنُ مُهْلِکُوها قَبْلَ یَوْمِ الْقِیامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدیداً کانَ ذلِکَ فِی 2مَسْطُورٍ، طور/



 بِبَعْضٍ فی یوَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلبِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ  یأَوْل یُّ؛ النَّب58ِمَسْطُوراً، إسراء/

 (6مَسْطُوراً، أحزاب/ تابِأَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِ یکِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ إِالَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِل

ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ  داده شده )الر کِتابٌ أُحْکِمَتْ آیاتُهُ  لیو سپس تفص افتهیإحکام  ییاست که از سو یکتاب

نعطف شونده بر مهم )متشابه( و  دیو مو هیشب شیهمه اجزا لیتفص نیدر ا گرید ی(؛ و از سو1حَکیمٍ خَبیرٍ، هود/

هم محکم است  اتشیحال آ نی(؛ و در ع23مُتَشابِهاً مَثانِیَ؛ زمر/( است )اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدیثِ کِتاباً یخود )مثان

به  ایکنند  یزیانگتا فتنه دهندیهست متشابهاتش را محور قرار م یکه در دلشان انحراف یو هم متشابه، که کسان

وند است داخاز جانب  کسرهی نکهیکه راسخان در علم به همه آن و ا یدر حال ابندیآن دست  لیخود به تاو الیخ

 یینَ فمُّ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِأُأَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ ءَایَاتٌ محْکَمَاتٌ هُنَّ  یدارند )هُوَ الَّذِ  مانیا

الْعِلْمِ یَقُولُونَ  یاسِخُونَ فوَ الرَّ وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ یلِهِاءَ تَأْوِقُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَ

 (7ءَامَنَّا بِهِ کلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا؛ آل عمران/

 کارکرد قرآن و هدف .4

 اگرچه و درآویزند؛ بدان باید همگان که است( اهلل حبل) الهی محکم ریسمان همان قرآن احادیث، طبق بر

 و مکان بانمخاط انذاردهنده تنهانه و آمده همگان انذار و بشارت و( تذکرة ذکری؛ ذکر؛) تذکر و هدایت برای

 اینکه رایب را آن خداوند و است بوده جهانیان همه برای بلکه برسد، او به پیام این که هرکس و خودش زمان

 نیارد شوند و در عتا انسانها به تقوا برسند و از ظلمات درآمده، به نور و نموده آماده و ساده شوند متذکر مردم

 ازتا ردیبگ ن شکلو تقوا و ترس از خدا در انسا مانیا نیا دیاما با ،دهدیحال که به ظالمان هم هشدار و انذار م

 بخشصیرتب و شفا و مترح و بشارت مایه شوندگانتسلیم و مومنان برای پس شوند؛ مندبهره تذکر و هدایت این

 آنان برای و کند؛می تثبیت را مومنان و( مقشعر) نرم را خشیت اهل جلود و است( نور) بخشروشنی و( بصائر)

 ارتخس جز ظالمان بر و بود خواهد کور آن حقیقت به چشمشان و سنگین آن از گوششان نیاورند ایمان که

 .افزایدنمی

 متن فوق همراه مستندات

)وَ اعْتَصِمُوا  زندیبدان درآو دی)حبل اهلل( است که همگان با یمحکم اله سمانیقرآن همان ر ث،یاحادبر طبق 

لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ  ی)أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُد تیهدا ی(؛ و اگرچه برا103بِحَبْلِ اللَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقُوا؛ آل عمران/

؛ قالُوا یا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنا کِتاباً 2-1الرُّشْدِ، جن/ ی؛ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً یَهْدی إِل185َبقره/ ،رْقانِوَ الْفُ یالْهُد

ص وَ الْقُرْآنِ ( و تذکر )30طَریقٍ مُسْتَقیمٍ، أحقاف/ یالْحَقِّ وَ إِل یمُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدی إِلَ یأُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوس



؛ وَ 52؛ وَ ما هُوَ إاِلَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمینَ، قلم/27؛ تکویر/87؛ ص/104؛ إن هُوَ إِالَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمینَ، یوسف/1ذِی الذِّکْرِ، ص/

؛ هذا ذِکْرٌ وَ إِنَّ لِلْمُتَّقینَ 6۹نٌ مُبینٌ، یس/قُرْآ ؛ إِنْ هُوَ إِالَّ ذِکْرٌ و50َهذا ذِکْرٌ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ، أنبیاء/

؛ ذلِکَ نَتْلُوهُ عَلَیْکَ مِنَ الْآیاتِ وَ الذِّکْرِ 44؛ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ، زخرف/4۹لَحُسْنَ مَآبٍ، ص/

هذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّکَّرُوا وَ ما یَزیدُهُمْ إاِلَّ  ؛ وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فی10کْراً، طالق/ذِ کُمْ؛ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَی58ْعمران/الْحَکیمِ، آل

؛ وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ، 45؛ فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخافُ وَعیدِ، ق/41نُفُوراً، إسراء/

 (113 أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا وَ صَرَّفْنا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِکْراً، طه/؛ وَ کَذلِک40َو32و22و17قمر/

ا أَنْزَلْناهُ ؛ إِن4َّ-3؛ بَشیراً وَ نَذیرا؛ فصلت/و بشارت و انذار همگان آمده )کِتابٌ فُصِّلَتْ آیاتُهُ قُرْآناً عَرَبِیًّا لِقَوْمٍ یَعْلَمُون

تنها انذاردهنده مخاطبان مکان و زمان خودش )هذا کِتابٌ أَنْزَلْناهُ ( و نه2لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذِرینَ، محمد/ فی

وَ مَنْ حَوْلَها وَ  یبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرعَرَ آناً؛ وَ کَذلِکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ قُر155ْوَ مَنْ حَوْلَها؛ أنعام/ یمُبارَکٌ ...لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُر

به او برسد )أُوحِیَ إِلَیَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ  امیپ نی( و هرکس که ا7/یتُنْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ ال رَیْبَ فیهِ، شور

( بوده 1عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعالَمینَ نَذیراً؛ فرقان/ یلَ الْفُرْقانَ عَلنَزَّ ذی)تَبارَکَ الَّ انیهمه جهان ی( بلکه برا1۹بَلَغَ؛ أنعام/

مردم متذکر شوند ساده و آماده نموده )وَ لَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ؛  نکهیا یاست و خداوند آن را برا

( و از ظلمات درآمده، 28آناً عَرَبِیًّا غَیْرَ ذی عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ؛ زمر/)قُرْ ند( تا انسانها به تقوا برس40و32و22و17قمر/

صِراطِ الْعَزیزِ الْحَمیدِ،  یالنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِل یبه نور وارد شوند )الر کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ

حال که به  نی( و در ع۹النُّورِ؛ حدید/ یعَبْدِهِ آیاتٍ بَیِّناتٍ لِیُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَ یالَّذی یُنَزِّلُ عَل؛ هُوَ 1إبراهیم/

؛ نینَلِلْمُحْسِ ی)وَ هذا کِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِیًّا لِیُنْذِرَ الَّذینَ ظَلَمُوا وَ بُشْر دهدیظالمان هم هشدار و انذار م

مند شده و تذکر بهره تیهدا نیتا از ا ردیبگ و تقوا و ترس از خدا در انسان شکل مانیا نیا دی( اما با12أحقاف/

لْ مَنْ ؛ ق51ُلِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، عنکبوت/ یذلِکَ لَرَحْمَةً وَ ذِکْر عَلَیْهِمْ إِنَّ فی ی)أَ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ یُتْل

کِتابٌ  ؛۹7لِلْمُؤْمِنینَ، بقرة/ یوَ بُشْر یقَلْبِکَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُد یکانَ عَدُوًّا لِجِبْریلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَل

 ی؛ ذلِکَ الْکِتابُ ال رَیْبَ فیهِ هُد2مُؤْمِنینَ، أعراف/لِلْ یرصَدْرِکَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِکْ أُنْزِلَ إِلَیْکَ فَال یَکُنْ فی

بشارت  هیما نیقیو اهل  شوندگانمیمومنان و تسل ی( پس برا45؛ فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخافُ وَعیدِ، ق/2، بقره/لِلْمُتَّقین

؛ وَ ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ 20/هیوْمٍ یُوقِنُونَ، جاثلِقَ مَةٌوَ رَحْ ی)هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُد بخشرتیو رحمت و شفا و بص

)قَدْ جاءَکُمْ مِنَ اللَّهِ  بخشی( و روشن64وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، نحل/ یالْکِتابَ إِالَّ لِتُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی اخْتَلَفُوا فیهِ وَ هُد

را نرم )اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدیثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِیَ تَقْشَعِرُّ  تیاهل خش لود( است و ج15؛ مائده/نُورٌ وَ کِتابٌ مُبین

( 23اللَّهِ یَهْدی بِهِ مَنْ یَشاءُ؛ زمر/ یذِکْرِ اللَّهِ ذلِکَ هُدَ  یمِنْهُ جُلُودُ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِل



لِلْمُسْلِمینَ،  یوَ بُشْر ی)ُقلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّکَ بِالْحَقِّ لِیُثَبِّتَ الَّذینَ آمَنُوا وَ هُد کندیم تیتثب مومنان را و

آنان که  یو برا (؛8۹، نحل/ینَلِلْمُسْلِم یَو رَحْمَةً َو بُشْر یءٍ َو هُد؛ وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَی102ْنحل/

وَ شِفاءٌ  یآن کور خواهد بود )قُلْ ُهوَ لِلَّذینَ آمَنُوا هُد قتیو چشمشان به حق نیگوششان از آن سنگ اورندین مانیا

مِنَ  )وَ نُنَزِّلُ دیافزای( و بر ظالمان جز خسارت نم44؛ فصلت/یآذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمً وَ الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ فی

 (82الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنینَ وَ ال یَزیدُ الظَّالِمینَ إِالَّ خَساراً؛ إسراء/

 مواجهه با قرآن .5

 گوش دهیم؛ گوش آن سخن به و شویم ساکت ابتدا که است آن آسمانی متن این با مناسب مواجهه پس

 مسخره و یبتکذ و کردن پشت اشکه ثمره عناد و استکبار روی از نه بیفزاید؛ را ایمان که خشوع، سر از دادنی

 آن در و انیمبخو( شمرده شمرده) ترتیل به و کنیم قرائت ممکن حد تا را آن بلکه آن باشد؛ نگرفتن جدی و کردن

 نیرا از هم مانیو خوشحال میآور مانیتا واقعا بدان ا کنیم تالوت است سزاوارش که گونه آن و نماییم تدبر

بر ما غلبه  انطیاما باز ش دیتالوت کرد و به شناخت از آن رس نیآن را چن توانیم یکه حت میبدان یول میکسب کن

از کتاب  یبیبود که چون فقط نص میخواه یصورت جزء کسان نیکه در ا میکن یمخف میارا که شناخته یکند و حق

از همان  تاس ستهیپس شا ؛افتندی دنبال طاغوت مبه حق به طور کامل گردن نهند و عمال ستندیاند حاضر نبرده

 که است آن یا مواجهه چنین ثمره. کنیم آغاز شیطان شر از خدا به جستن پناه با را خواندن و قرائت لحظه اول

 ما از هایمانیبد هم یعنی برسیم رستگاری و فالح به تا کنیم پیروی آن از و جوییم تمسک و بیاوریم ایمان بدان

 .گیرد سامان و سر کارمان هم و گردد زایل

 باورهای با نچنا یا آنان. دهندنمی گوش بدان و شوندنمی ساکت آن مقابل در ابتدا همان از ایعده مقابل در

 چنان ابجان انتظارات یا ندارند سخنی هیچ برای شنوایی گوش مطلقا که اندچسبیده شاناجدادی و آباء نامعقول

 هر رب را خود ذهنی هایداوریپیش رو این از و دهند گوش حقیقت به توانندنمی که کرده مشغول را ذهنشان

. دارند می ذربرح قرآن گوش سپردن به اش دیگران را ازو آورنده قرآن به هاتهمت انواع با و کنندمی مقدم چیزی

 کتاب نشمرد دروغ و تکذیب روالشان و هستند نیاوردن ایمان و ندادن گوش برای جوییبهانه دنبال واقع در

 برای تکرار ایبهانه هم را همان شود برآورده هم را نامعقولشان انتظارات همان اگر که تاحدی است، آسمانی

 نه است ومنانم کردن متزلزل هدفشان بیاورند ایمان ظاهر هم به اگر حتی و دهند؛ می قرار قرآن شان بهتهمتهای

 . واقعی ایمان



 صحیح باطارت مانع که کرده رسوخ آنها از ایعده اذهان الاقل در نادرست باورهای سلسله یک گفت توانمی

 شاید[. شودب هم خفی شرک شامل شاید که] ورزیدن شرک یا و آخرت انکار مانند باورهایی شود؛ می قرآن با آنها

 به زیدنور کفر نحوه یک نشود ادا قرآن تالوت حق که شود منجر که کاری هر کریم قرآن منظر از گفت بتوان

 این که چرا قرآن؛( کردن مسخره) نگرفتن جدی به دارد ربطی ظاهرا ورزیدن کفر این که شودمی محسوب قرآن

 برحذر کنندمی مسخره و ورزندمی کفر خدا آیات به که کسانی با همنشینی از مومنان و شده ذکر هم کنار در دو

 .اندشده داشته

 از بخشی به یعنی کردن؛ اختالف آن در و است آن کردن تکه تکه قرآن با مواجهه نوع بدترین باشد، هرچه

 آن ریشه کهن( از کتاب برد یبی)همان که قبال اشاره شد: تنها نص ورزیدن؛ کفر دیگر بخش به و آوردن ایمان آن

 .است آن قایقح از برخی کتمان از این اقدام ظاهرا هدف و است الهی اوامر و تعالیم از برخی داشتن ناخوشایند

 متن فوق همراه مستندات

ا قُرِئَ )وَ إِذ میو به سخن آن گوش ده میآن است که ابتدا ساکت شو یمتن آسمان نیمواجهه مناسب با ا

قُرْآنَ فَلَمَّا الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْ صَرَفْنا إِلَیْکَ نَفَراً مِنَ ( وَ إِذ204ْالْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، أعراف/

عَلَیْهِمْ  یاز سر خشوع )إِذا تُتْل ین(؛ گوش داد2۹قَوْمِهِمْ مُنْذِرینَ، أحقاف/ یقالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُِضیَ وَلَّوْا إِل حَضَرُوهُ

مَّا تَفیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِ مْأَعْیُنَهُ یالرَّسُولِ تَر یلَما أُنْزِلَ إِ؛ وَ إِذا سَمِعُوا 58آیاتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا، مریم/

تَقْشَعِرُّ  زَّلَ أَحْسَنَ الْحَدیثِ کِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِیَنَ؛ اللَّهُ 83عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاکْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدینَ، مائدة/

ه از ( ن2یَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُ زادَتْهُمْ إیماناً؛ انفال/)وَ إِذا تُلِ دیفزایرا ب مانیا ه( ک23دُ الَّذینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ؛ زمر/مِنْهُ جُلُو

للَّهِ ا؛ یَسْمَعُ آیاتِ 7أُذُنَیْهِ وَقْراً، لقمان/ ا کَأَنَّ فیمُسْتَکْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْه یعَلَیْهِ آیاتُنا وَلَّ یاستکبار )وَ إِذا تُتْل یرو

تَکْبَرْتُمْ وَ اسْ عَلَیْکُمْ فَ یتُتْل لَّذینَ کَفَرُوا أَ فَلَمْ تَکُنْ آیاتیا؛ وَ أَمَّا 8ثُمَّ یُصِرُّ مُسْتَکْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْها، جاثیة/ یْهِعَلَ یتُتْل

عَلَیْهِمْ آیاتُنا  ی( و عناد )وَ إِذا تُتْل21/قونَ، انشقا؛ وَ إِذا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ ال یَسْجُد31ُکُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمینَ، جاثیة/

پشت  اشکه ثمره( 72تْلُونَ عَلَیْهِمْ آیاتِنا؛ حج/ینَ یَوُجُوهِ الَّذیَن کَفَرُوا الْمُنْکَرَ یَکادُونَ یَسْطُونَ بِالَّذ بَیِّناتٍ تَعْرِفُ فی

 یتُتْل )أَ لَمْ تَُکنْ آیاتی بی( و تکذ66نون/تَنْکِصُونَ؛ مؤم عْقابِکُمْأَ یعَلَیْکُمْ فَکُنْتُمْ عَل یتُتْل کردن )قَدْ کانَتْ آیاتی

و  15عَلَیْهِ آیاتُنا قالَ أَساطیرُ الْأَوَّلینَ؛ قلم/ یتُتْل ( مسخره کردن )إِذا105عَلَیْکُمْ فَکُنْتُمْ بِها تُکَذِّبُونَ؛ مؤمنون/

 نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إاِلَّ أَساطیرُ  آیاتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ یْهِمْعَلَ ینگرفتن آن )وَ إِذا تُتْل ی( و جد13مطففین/

 باشد. (31الْأَوَّلینَ؛ أنفال/



)شمرده  لی( و به ترت20ا تَیَسَّرَ مِنْهُ؛ مزمل/م)فَاقْرَؤُا ما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ... فَاقْرَؤُا  میکن را تا حد ممکن قرائت آن

یْرِ غَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ )أَ فَال یَ میی( و در آن تدبر نما4)وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیالً؛ مزمل/ میشمرده( بخوان

لَیْکَ ؛ کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إ24ِقُلُوبٍ أَقْفالُها، محمد/ یمْ عَلأَ؛ أَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ 82لَّهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِالفاً کَثیراً، نساء/ال

هِ تابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِیْناُهمُ الْکِآتَ ذینَ)الَّ می( و آن گونه که سزاوارش است تالوت کن2۹مُبارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیاتِهِ، ص/

کَ )وَ کَذلِکَ أَنْزَلْنا إِلَیْ  میآور مانیتا واقعا بدان ا (121أُولئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ؛ بقره/

( 47ت/ بِهِ وَ ما یَجْحَدُ بِآیاتِنا إِالَّ الْکافِرُونَ؛ عنکبوَمنْ یُؤْمِنُالْکِتابَ فَالَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هؤُالءِ 

 نْزِلَ إِلَیْکَ وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ یُنْکِرُ )وَ الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَفْرَحُونَ بِما أُ میکسب کن نیرا از هم مانیو خوشحال

آن  توانیم یکه حت میبدان ی( ول36وا وَ إِلَیْهِ مَآبِ؛ رعد/دَ اللَّهَ وَ ال أُشْرِکَ بِهِ إِلَیْهِ أَدْعُأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُ ابَعْضَهُ قُلْ إِنَّم

 میکن یمخف میارا که شناخته یبر ما غلبه کند و حق طانیاما باز ش دیتالوت کرد و به شناخت از آن رس نیرا چن

( که 146قرة/ریقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ؛ بیَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَ تابَ)الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِ

ور کامل به حق به ط ستندیاند حاضر ناز کتاب برده یبیبود که چون فقط نص میخواه یصورت جزء کسان نیدر ا

 کِتابِ اللَّهِ لِیَحْکُمَ یلْکِتابِ یُدْعَوْنَ إِلاالَّذینَ أُوتُوا نَصیباً مِنَ  ی)أَ لَمْ تَرَ إِلَ افتندیم تگردن نهند و عمال دنبال طاغو

الضَّاللَةَ  نَرُوالَّذینَ أُوتُوا نَصیباً مِنَ الْکِتابِ یَشْتَ یرَ إِلَ؛ أَ لَمْ ت23َعمران/فَریقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُعْرِضُونَ، آل یبَیْنَهُمْ ثُمَّ یَتَوَلَّ

تِ وَ یباً مِنَ الْکِتابِ یُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوالَّذینَ أُوتُوا نَص ی؛ أَ لَمْ تَرَ إِل44َوَ یُریدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبیلَ، نساء/

است از همان لحظه اول قرائت و  ستهیشا ( پس51مِنَ الَّذینَ آمَنُوا سَبیالً، نساء/ ییَقُولُونَ لِلَّذینَ کَفَرُوا هؤُالءِ أَهْد

؛ اسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ )فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَ میآغاز کن طانیخواندن قرآن را با پناه جستن به خدا از شر ش

 (۹8نحل/

)لَْیسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُْم قَِبلَ الْمَشْرِقِ وَ اْلمَغْرِبِ  میاوریب مانیآن است که بدان ا یمواجهه ا نیچن ثمره

الَّذینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ  هَا؛ یا أَی177ُّبقرة/، وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَْن آمَنَ بِاللَّهِ وَ الَْیوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَالِئکَةِ وَ اْلکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ ...

رَسُولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذی أَنَْزلَ مِنْ قَبْلُ َو مَنْ یَکْفُْر بِاللَّهِ وَ مَالئِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ  یولِهِ وَ الْکِتابِ الَّذی نَزَّلَ عَلرَسُ

وَ ال یُحِبُّونَکُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْکِتابِ کُلِّهِ، ؛ ها أَنْتُمْ أُوالءِ تُحِبُّونَهُمْ 136الْیَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً بَعیداً، نساء/

)وَ الَّذینَ یُمَسِّکُونَ بِالْکِتابِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ إِنَّا ال نُضیعُ أَجْرَ الْمُصْلِحینَ؛  میی( و بدان تمسک جو11۹عمران/آل

آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ  )فَالَّذینَ میبرس یتا به فالح و رستگار میکن یروی( و از آن پ170أعراف/

گردد و هم کارمان سر و سامان  لیاز ما زا مانیهایهم بد یعنی( 157الَّذی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ أعراف/



مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّئاتِهِمْ وَ  یلَ عَلوَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّ  وا)وَ الَّذینَ آمَنُ ردیگ

 (2أَصْلَحَ بالَهُمْ؛ محمد/

لَّذینَ کَفَرُوا ال دهند )وَ قالَ ا یو بدان گوش نم شوندیاز همان ابتدا در مقابل آن ساکت نم یامقابل عده در

 شانینامعقول آباء و اجداد ینان با باورهاچ ای( آنان 26وْا فیهِ لَعَلَّکُمْ تَغْلِبُونَ؛ فصلت/تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَ

فَیْنا نَْزلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْندارند )وَ إِذا قیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَ یسخن چیه یبرا ییکه مطلقا گوش شنوا انددهیچسب

 یهُ وَ إِلَما أَنْزَلَ اللَّ یإِل لَوْا؛ وَ إِذا قیَل لَهُمْ تَعا170رة/لَوْ کانَ آباؤُهُمْ ال یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ ال یَهْتَدُونَ، بق عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ

ت انتظارا ای( 104ونَ، مائدة/عْلَمُونَ شَیْئاً وَ ال یَهْتَدُالرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَیْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ کانَ آباؤُهُمْ ال یَ 

رَجٍُل  یلَ هذَا الْقُرْآنُ عَللَوْ ال نُزِّ قالُواگوش دهند )وَ  قتیتوانند به حق ینابجا چنان ذهنشان را مشغول کرده که نم

ن نخیلٍ یَنبُوعًا؛ أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّةٌ مِّا مِنَ الْأَرْضِ تَفْجُرَ لَنَ ی؛ وَ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لََک حَت31مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظیمٍ، زخرف/

ةِ قَبِیال؛ أَْو یَکُونَ بِاللَّهِ وَ الْمَلَئکَ یَزعَمْتَ عَلَیْنَا کِسَفًا أَوْ تَأْت أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا یرًا؛وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَرَ خِلَالَهَا تَفْجِ

ی هَلْ کُنُْت سُبْحانَ رَبِّ نَزِّلَ عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْتُ یفِی السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّکَ حَتَّ یْرقلَکَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَ

نْ ذلِکَ أَکْبَرَ مِ یوس کِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُ؛ یَسْئَلُکَ أَهْلُ الْکِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَیْهِم۹3ْإِالَّ بَشَراً رَسُوالً، إسراء/

 انواع باو  کنندیمقدم م یزیچخود را بر هر  یذهن یهایداورشیرو پ نی( و از ا153فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، نساء/

یِّناتٍ عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَ یدارند )وَ إِذا تُتْل یبرحذر م قرآن گوش سپردن به اش دیگران را ازو آورنده قرآن به هاتهمت

رُوا لِلْحَقِّ وَ قالَ الَّذینَ کَفَ یمُفْتَر کٌالُوا ما هذا إاِلَّ إِفْقالُوا ما هذا إاِلَّ رَجُلٌ یُریدُ أَنْ یَصُدَّکُمْ عَمَّا کانَ یَعْبُدُ آباؤُکُمْ وَ ق

هُمْ هذا بَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَ اعَلَیْهِمْ آیاتُن ی؛ وَ إِذا تُتْل43لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ مُبینٌ، سبأ/

قالَ الَّذینَ کَفَرُوا لَنْ  هستند )وَ اوردنین مانیندادن و ا گوش یبرا ییجو( در واقع دنبال بهانه7سِحْرٌ مُبینٌ، أحقاف/

است )الَّذینَ  یغ شمردن کتاب آسمانو درو بیان تکذ( و روالش31نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُرْآنِ وَ ال بِالَّذی بَیْنَ یَدَیْهِ؛ سبأ/

که اگر همان انتظارات نامعقولشان را هم  یاحد( ت70؛ غافر/مُونَ کَذَّبُوا بِالْکِتابِ وَ بِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ یَعْلَ

قِرْطاسٍ  لْنا عَلَیْکَ کِتاباً فیدهند )وَ لَوْ نَزَّ  یبه قرآن قرار م یشانتهمتها ی تکراربرا یابرآورده شود همان را هم بهانه

هدفشان  اورندیب مانیاگر به ظاهر ا ی( و حت7؛ أنعام/فَلَمَسُوهُ بِأَیْدیهِمْ لَقالَ الَّذینَ کَفَرُوا إِنْ هذا إِالَّ سِحْرٌ مُبینٌ

 الَّذینَ آمَنُوا وَجْهَ  یبِالَّذی أُنْزِلَ عَلَ کِتابِ آمِنُوا)وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْ یواقع مانیمتزلزل کردن مومنان است نه ا

 (72النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ؛ آل عمران/

 حیکه مانع ارتباط صح کرده رسوخ آنها از ایعده اذهان الاقل در نادرست باورهای سلسله یک گفت توانمی

مانند انکار آخرت )وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  ییشود؛ باورها یآنها با قرآن م



قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً  یهم بشود[ )وَ جَعَلْنا عَل یشامل شرک خف دی]که شا دنیشرک ورز ای( و 45؛ إسراء/اًحِجاباً مَسْتُور

بتوان  دی( شا46أَدْبارِهِمْ نُفُوراً؛ إسراء/ یآذانِهِمْ وَقْراً وَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَل أَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فی

به قرآن  دنینحوه کفر ورز کیکه منجر شود که حق تالوت قرآن ادا نشود  یهر کار میمنظر قرآن کر ازگفت 

الْکِتابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِالوَتِهِ أُولئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ؛ )الَّذینَ آتَیْناهُمُ  شودیمحسوب م

)وَ ال تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ  قرآننگرفتن )مسخره کردن(  یدارد به جد یظاهرا ربط دنیکفر ورز نیا( که 121بقره/

 ورزندیخدا کفر م اتیکه به آ یبا کسان ینیدو در کنار هم ذکر شده و مومنان از همنش نی( چرا که ا231هُزُواً؛ بقرة/

عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ  لَاند )وَ قَدْ نَزَّبرحذر داشته شده کنندیو مسخره م

جَهَنَّمَ  حَدیثٍ غَیْرِهِ إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقینَ وَ الْکافِرینَ فی یَخُوضُوا فی یبِها فَال تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ

 (140؛ نساء/عاًجَمی

( و ۹1 عِضینَ؛ حجر/نوع مواجهه با قرآن تکه تکه کردن آن است )الَّذینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ  نیباشد بدتر هرچه

 (176شِقاقٍ بَعیدٍ؛ بقرة/ اخْتَلَفُوا فِی الْکِتابِ لَفی تالف کردن )ذلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ الَّذینَدر آن اخ

ما تابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَ)أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِ دنیکفر ورز گریآوردن و به بخش د مانیاز آن ا یبه بخش یعنی

غافِلٍ عَمَّا بِ  هُأَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّ یقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلجَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إاِلَّ خِزْیٌ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْ

از  یداشتن برخ ندیآن ناخوشا شهیاز کتاب بردن( که ر یبی( )همان که قبال اشاره شد: تنها نص85تَعْمَلُونَ؛ بقرة/

هُوا ؛ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذینَ کَر۹ِمالَهُمْ، محمد/است )ذلِکَ بِأَنَّهُمْ کَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْ یو اوامر اله میتعال

 فَإِذا ؛ وَ یَقُولُ الَّذینَ آمَنُوا لَوْ ال نُزِّلَتْ سُورَة26ٌحمد/بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ، م ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطیعُکُمْ فی

لَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ نَظَرَ الْمَغْشِیِّ عَ لُوبِهِمْقُ أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ وَ ذُکِرَ فیهَا الْقِتالُ رَأَیْتَ الَّذینَ فی

ذینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ )إِنَّ الَّ است آن حقایق از برخی کتمان از این اقدام ظاهرا هدف و( 20لَهُمْ، محمد/ یفَأَوْل

نَ نَّ الَّذیإِ؛ 15۹عَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ الالَّعِنُونَ، بقره/فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ یالْبَیِّناتِ وَ الْهُد

اللَّهُ یَوْمَ  هُمُلِّمُبُطُونِهِمْ إاِلَّ النَّارَ وَ ال یُکَ  ئِکَ ما یَأْکُلُونَ فییَکْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتابِ وَ یَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلیالً أُول

 .(174الْقِیامَةِ وَ ال یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ، بقرة/

 شناسی: انعکاس کتاب تکوین در کتاب تدوینرآننکته تخصصی ق

آید ولی متاسفانه توسط بسیاری از افراد و حتی گاه برخی از یکی از نکاتی که بوضوح از آیات فوق برمی

بزرگان دین مورد انکار قرار گرفته این است که قرآن کریم شامل همه حقایق عالم است و هیچ چیزی نیست که 

یعنی اگر نظام تکوین، تجلی فعل خداوند است و قرآن تجلی قول خداوند؛ این قول تمامی  در قرآن نیامده باشد.



این مطلب شاید مقداری  کند؛ و هیچ حقیقتی در عالم نیست که در قرآن اثری از آن نباشد.آن فعل را بیان می

همین  بر همه چیز است، که مشتمل «کتاب مبین»مقصود از »زیرا مخالفان معتقدند که  توضیح نیاز داشته باشد؛

 ای است در لوح محفوظ و کتاب مکنون؛ که ما بدان دسترسی نداریم.بلکه حقیقت ماوراییقرآن نیست؛ 

که قرآن بیان ینادوم ست؛ و اواقعا کتاب مبین همین قرآن آیا یکی اینکه در اینجا بیان چند نکته الزم است؛ 

شود به قید میم« همه چیز»آیا  وم اینکهستعبیر شده نیامده؛ و  «کتاب مبین»همه چیز است فقط در آیاتی که از 

قایق است حظهور آیات قرآن در این است که قرآن شامل همه  اگر ؟ و چهارم اینکه«همه چیز مربوط به هدایت»

یامبر ص و آخر اینکه موضع مخاطبان اصلی و معلمان حقیقی قرآن یعنی اهل بیت پ ها چیست؟ریشه این انکار

 در این زمینه چه بوده است؟

 الف. قرآن و کتاب مبین

ده و موجود ثبت ش« کتاب مبین»کند همه حقایق عالم در این مقدار کامال واضح است که قرآن کریم ادعا می

 است:

 ( 5۹)انعام/« کِتابٍ مُبین رَطْبٍ وَ ال یابِسٍ إاِلَّ فی ال»

 (3)سبأ/ کِتابٍ مُبین رُ مِنْ ذلِکَ وَ ال أَکْبَرُ إِالَّ فییَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ ال فِی الْأَرْضِ وَ ال أَصْغَ ال

 (75)نمل/ کِتابٍ مُبین ما مِنْ غائِبَةٍ فِی السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِالَّ فی وَ

هِ وَ ما مَلٍ إِالَّ کُنَّا عَلَیْکُمْ شُهُوداً إِذْ تُفیضُونَ فیشَأْنٍ وَ ما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ ال تَعْمَلُونَ مِنْ عَ ما تَکُونُ فی وَ

 کِتابٍ مُبین ال أَکْبَرَ إِالَّ فیغَرَ مِنْ ذلِکَ وَ یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی السَّماءِ وَ ال أَصْ

 ( 61/ونسی)

کتاب »رای برا « جاءکم»این آیه است که تعبیر  استدر دست م قرآن نیهم «نیکتاب مب» اما شاهد بر اینکه

 به کار برده است:« مبین

کُمْ مِنَ ونَ مِنَ الْکِتابِ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثیرٍ قَدْ جاءَتُخْفُ أَهْلَ الْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولُنا یُبَیِّنُ لَکُمْ کَثیراً مِمَّا کُنْتُمْ یا

 (15)مائده/ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبین

 و شاید بتوان این سه مورد را هم به عنوان موید در نظر گرفت:

 (174بینا )نساء/وراً مُنُأَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ  یا

 (1)حجر/ تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبین الر

 (1/وسفی) تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبینِ  الر



 ب. سایر شواهد قرآنی بر اشتمال همین قرآن بر همه حقایق

نه حقیقت ه: آیات دیگری هم هست که بوضوح درباره قرآن )کتاب نازل شد ،«کتاب مبین»اما عالوه بر تعبیر 

ی که بر ما کریم قرآنماورایی آن در لوح محفوظ و فوق دسترسی ما( آمده که بوضوح داللت بر این دارد که در 

 :استبیان شده  زیهمه چ نازل شده و در دست ماست

 ( 8۹)نحل/ لِلْمُسْلِمین یروَ رَحْمَةً وَ بُشْ یءٍ وَ هُدوَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ 

لِّ وَ لکِنْ تَصْدیقَ الَّذی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصیلَ کُ یقَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِی الْأَلْبابِ ما کانَ حَدیثاً یُفْتَر لَقَدْ کانَ فی

 (111/وسفی) وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُون یءٍ وَ هُدشَیْ

 قرآن تفصیل همان کتاب است: فرماید اینشاید این آیه هم موید باشد که می

نْ مِبَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصیلَ الْکِتابِ ال رَیْبَ فیهِ  مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لکِنْ تَصْدیقَ الَّذی یوَ ما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْتَر

 (37/ونسیرَبِّ الْعالَمینَ )

 ؟«همه چیز مربوط به هدایت»یا فقط « همه چیز»ج. آیا 

و قرینه لبی  ؛شودمی« همه چیز مربوط به هدایت»محدود به « همه چیز»این  ،قرینه لبی هبکه اند عیمدبرخی 

تن محدود یافت مایم و امکان هم ندارد که همه چیز در یک شان ظاهرا این است که ما همه چیز را در قرآن نیافته

 شود.

در مورد تورات « ءٍیْتَفْصیالً لِکُلِّ شَ »ت که تعبیر د این استوان ارائه کرنی که بر این سخن میتنها موید قرآ

بِّهِمْ وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَ یٍء وَ هُدلِّ شَیْالَّذی أَحْسَنَ وَ تَفْصیالً لِکُ یالْکِتابَ تَماماً عَلَ یثُمَّ آتَیْنا مُوسَهم آمده )

ی تورات را در کنار مل همه چیز نبوده و خود خداوند هم وقتدانیم تورات شا(؛ در حالی که می154؛ انعام/یُؤْمِنُون

فَلَمَّا » ییهآبخشی اصرار دارد؛ هم در آیه فوق و هم در قرآن مطرح می کند بر ویژگی انحصاری اینها در هدایت

تُواْ قُْل فَأْ...  مِن قَبْلُ یُموس یفُرُواْ بِمَا أُوتِمْ یَکْلَأَ وَ ی مُوس یمِثَْل مَا أُوتِ یجَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْ لَا أُوتِ

تفصیل همه چیز درباره »پس منظور  (4۹-48قصص/)« مَا أَتَّبِعْهُ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَهُمِن یبِکِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَ

 است.« هدایت

های واقع اینکه قرآن همچون تورات در همه زمینهکند؛ در نفی ما عدا نمیاما پاسخش این است که اثبات شیء

ها سخن ندارد؛ بلکه چیزی که این موید را از شود که در سایر زمینهمربوط به هدایت سخن دارد، منطقا دلیل نمی

های منحصر به فرد اوست که در خصوص هیچ کتاب آسمانی های خاص قرآن و ویژگیاندازد تفاوتخاصیت می



و  همانندی قرآن اشاره شدشود؛ و در بحثهای فوق به ابعادی از این بیهم یافت نمی ورات()از جمله ت دیگری

 .مهمترین آن همین معجزه و محل تحدی واقع شدن آن است

 های انکار اشتمال قرآن بر همه چیز و پاسخ آند. تحلیل ریشه

توانند یراد به لحاظ ثبوتی نمشود این است که افرسد مهمترین عاملی که موجب مخالف فوق میبه نظر می

دلیلی بر  حاوی همه حقایق عالم باشد؛ یعنی منطقا تنها در صورتی که ،ظاهرا محدود تصور کنند که یک متنِ

توان از ظهور این آیات می ،( گنجاندن همه حقایق در یک متن معین وجود داشته باشد)نه صرفا استبعادِ یاستحاله

شود بلکه ای یافت نمیمقید کرد؛ در حالی که نه تنها برهانی بر چنین استحاله دست برداشت و یا آن ظهور را

حتی در همانندی آن )بی ، وهمین استبعاد هم ناشی از قیاس باطلی است که بین این کتاب و سایر کتب شده

شده  واقع لتغفمورد  ،های عظیم متن برای انتقال معنا از سوی دیگرو ظرفیت ،مقایسه با کتب آسمانی( از سویی

و عزیز و  خود خداوند )آن هم با صفاتی همچون علیم و حکیم و قدیر گویی غفلت شده از اینکهاست. در واقع 

دارد و ...( نتواند و هیچ مانعی در پیش روی او وجود داند و هر کاری را می...؛ یعنی کسی که همه چیز را می

ابی در تاریخ بشریت این تنها کت نیز اینکه خداوند نازل شده است؛ واصرار دارد که این کتاب مستقیما از مقام علم 

خودش  ثانیا»و « اوال از سوی خود خداست»است که در مورد آن ادعای تحدی شده است، یعنی ادعا شده که 

ش یرون از خودبیعنی برای اینکه بررسی کنید که آیا واقعا از سوی خداست یا نه، نیاز به هیچ چیز  معجزه است؛

« دهددت می)حتی بررسی سند و اعتبار استناد به پیامبر( ندارد؛ بلکه خودش بر از جانب خدا بودن خودش شها

 :)امری که در مورد هیچ کتاب آسمانی دیگری هم ادعا نشده(

، ییجاوجه این تحدی را به سرچشمه گرفتن از علم خدا برگردانده است؛ چنانکه در قرآن کریم خودش 

 «: پس بدانید که این از علم خدا نازل شده»گیرد که ردن مثل آن را دلیل میناتوانی از آو

فَإِلَّمْ  ؛ادِقینَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صأَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیاتٍ وَ ادْ»

  (14-13هود/) « هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ عْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَ أَنْ ال إِلهَ إِالَّیَسْتَجیبُوا لَکُمْ فَا

رآن معرفی تاویل ق دست نیافتن بهدیگر دلیل تکذیب مخالفان را عدم احاطه آنها به علم خدا و  جایو در 

 کرده است:

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لکِنْ تَصْدیقَ الَّذی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ تَفْصیلَ الْکِتابِ ال رَیْبَ فیهِ مِنْ  یتَروَ ما کانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ یُفْ»

بَلْ کَذَّبُوا  ؛مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ اسْتَطَعْتُمْأَمْ یَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا مَنِ  ؛رَبِّ الْعالَمینَ



-37یونس/عاقِبَةُ الظَّالِمینَ )بِما لَمْ یُحیطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْویلُهُ کَذلِکَ کَذَّبَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ 

3۹) 

اوال  چون توانند؟ینم چرا. مثل آن را بیاورند توانندیجن و انس با هم هم باشند نم همهاکنون دقت کنید: 

حاطه کامل به علم هم باز ا یروبر همه من دون اهلل  ایاست( نازل شده است؛ و ثان نیبه علم اهلل )که عالم کل تکو

 پس از جانب فاعل هیچ استبعادی ندارد. اهلل ندارند.

ین است پاسخ اتواند حاوی همه حقایق عالم باشد. اما از حیث قابل چطور؟ آیا یک متن ظاهرا محدود می

محدودیتی را  که هر گونه ،که بله؛ یعنی از طرفی توجه به قاعده امکان استفاده از یک لفظ در بیش از یک معنا

ز ترکیبات بین او بلکه با برقراری انواعی  –معنی را در یک عبارت قرار دهند  که صدها و بلکه هزارانبرای این

گیری الفاظ برای لدارد؛ و از سوی دیگر، اگر به مکانیسم اصلی شکبرمی -ها برابر کنند عبارات این رقم را میلیون

حدودی حروف مگردد: زبان عربی و هر زبان دیگری با تعداد انتقال معنا توجه شود بسادگی این استبعاد رفع می

ز تنها کتابی است نینهایت حقیقت را بازگو کند. قرآن کریم تواند بیسازد و با این هزاران کلمه میهزاران کلمه می

که  که در آن حروف مقطعه به کار رفته است. این حروف چه می خواهد بگوید؟ آیا یک احتمال این نیست

کنید داریم یان میخواهد بفهماند که ما با همان مکانیسمی که شما با چند تا حرف همه حقایق را در قابل زبان بمی

ه به آنها کسازد که کسی ود این حروف یک پیوندهایی را برمال میآیا احتمال نمی رود که خ کنیم؟استفاده می

 دست داشته باشد بتواند هزاران نکته که بر ما مخفی مانده را از دل همین آیات استخراج نماید؟

شد که این اند که در مواجهه با قرآن حواستان باو جالب اینجاست که مفسران واقعی قرآن هم تاکید کرده

 کالم بشر؛ و تنگناهای کالم بشر را بر کالم خدا تحمیل نکنید:  کالم خداست نه

 أَْحمَدُ نِیحَدَّثَ قَالَ حَبِیبٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ بَکْرِ عَنْ یَحْیَی بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ الْحَسَنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 أَبِی کِتَابِ فِی وَجَدْتُ قَالَ بِنَیْسَابُورَ الْجُنْدُ الْأَحْدَبُ یزِالْعَزِ عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ  حَدَّثَنَا قَالَ  مَطَرٍ بْنِ یَعْقُوبَ بْنُ

 أَبِی بْنَ عَلِیَّ مِنِینَالْمُؤْ أَمِیرَ أَتَی اَرجُلً أَنَّ السَّعْدَانِیِ  مَعْمَرٍ یأَبِ عَنْ  عُبَیْدٍ بْنِ اللَّهِ عُبَیْدِ عَنْ یَزِیدَ بْنُ طَلْحَةُ حَدَّثَنَا بِخَطِّهِ

 فَإِنَّهُ  الْعُلَمَاءِ عَنِ تَفْقَهَهُ حَتَّی بِرَأْیِکَ الْقُرْآنَ تُفَسِّرَ أَنْ یَّاکَفَإِ ...  ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیر قَالَ .... الْمُؤْمِنِینَ  أَمِیرَ یَا فَقَالَ ع طَالِبٍ

 لَا کَذَلِکَ بِهُهُ یُشْ خَلْقِهِ  مِنْ ءٌشَیْ  لَیْسَ کَمَا الْبَشَرِ کَلَامَ  شْبِهُیُ  لَا تَأْوِیلُهُ وَ  اللَّهِ کَلَامُ هُوَ وَ  الْبَشَرِ  کَلَامَ  یُشْبِهُ تَنْزِیلٍ رُبَّ

  صِفَتُهُ  تَعَالَی وَ ارَکَ تَبَ اللَّهِ فَکَلَامُ الْبِشْرِ  کَلَامَ کَلَامِهِ مِنْ ءٌشَیْ یُشْبِهُ لَا وَ الْبَشَرِ أَفْعَالِ مِنْ شَیْئاً تَعَالَی وَ  تَبَارَکَ فِعْلُهُ  یُشْبِهُ 

 (265-264ص ،(للصدوق) التوحیدتَضِلّ ... ) وَ تَهْلِکَفَ الْبَشَرِ بِکَلَامِ اللَّهِ کَلَامَ تُشَبِّهْ  فَلَا أَفْعَالُهُمْ الْبَشَرِ کَلَامُ وَ



 علمان حقیقی قرآنه. اشتمال قرآن بر همه چیز در کالم م

گردد. ا برمینارو« قیاس به نفس»یک به به اشکال در فاعل، و  ،رسد اشکال در قابل همدر واقع، به نظر می

کنیم این هستیم و توانمان در ساخت و استفاده از لفظ برای معنا محدود است خیال می «اسیر کالم»ما چون 

لذا بدون  اند؛، حقیقت قرآن را فهمیدهمحدودیت در خود لفظ و معناست؛ در حالی که کسانی که امیر کالم هستند

را از قرآن  که این علمشاندانند و هم تصریح می کنند کنند که همه حقایق عالم را میهیچ پروایی هم ادعا می

هر سوالی دارید  توانند این را به ما هم نشان دهند یعنی تصریح می کنند کهکنند که میاند؛ و هم تاکید میگرفته

ز دل قرآن به را ا زیهمه چ دیگویکه م ا از دل قرآن به شما جواب دهیم. جالب اینجاست که احادیثیبپرسید تا م

وجه کنید: از باب نمونه فقط به این دو حدیث ت اشاره کرده است. اتیآ نیلب به همکه اغ مییگویشما پاسخ م

د بود آگاهم؛ فرماید من از آنچه در زمین و آسمانها و بهشت و جهنم آنچه بوده و خواهدر یکی امام صادق ع می

 است: «ان کل شیءتبی»ام و خود قرآن فرموده که فرمایند این را از کتاب اهلل فراگرفتهو بعد صریحا می

ةِ وَ نْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَ عِدَّةٌ

 :یَقُولُ سَمِعُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ثْعَمِیُّنُ بِشْرٍ الْخَهِ بْ وَ أَبُو عُبَیْدَةَ وَ عَبْدُ اللَّ  یعِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ عَبْدُ الْأَعْلَ

 وَ مَا یَکُونُ جَنَّةِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی النَّارِ وَ أَعْلَمُ مَا کَانَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِی الْ

نَّ اللَّهَ عَزَّ وَ قَالَ عَلِمْتُ ذَلِکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِمَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ فَ یکَبُرَ عَلَ کَأَنَّ ذَلِ یرَأَقَالَ ثُمَّ مَکَثَ هُنَیْئَةً فَ

 (261، ص1، جالکافی) ءجَلَّ یَقُولُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْ

دانم و انتها می اید من کتاب اهلل را از ابتدا تافرممی کند؛در دیگری امام صادق مساله را از آن سو طرح می

کنند به این آیه شریفه در آن خبر آسمان و خبر زمین و خبر آنچه بوده و خواهد بود آمده است و باز استناد می

 است. «تبیان کل شیء»که 

 یمَوْلَ  یلَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْنْعَ یعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَ یمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَ

 :آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ 

رُ مَا کَانَ وَ الْأَْرضِ وَ خَبَفِیهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَ خَبَرُ  ی کَفِّیفِآخِرِهِ کَأَنَّهُ  یأَوَّلِهِ إِلَ مِنْوَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْلَمُ کِتَابَ اللَّهِ 

 (22۹، ص1، جالکافی. )ءٍخَبَرُ مَا هُوَ کَائِنٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْ

روایات با  نیاتعداد زیادی از  128-127، ص1اهلل علیهم، ج یبصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صل در

 1است. را جمع کرده چنین مضمونی

                                                      
 امةباب في علم األئمة بما في السماوات و األرض و الجنة و النار و ما كان و ما هو كائن إلى يوم القي.  1



فرماید یم قرآن میگفت نکهیا یعنیاند. همه علمشان را به ما گفتهاهل بیت ع که  ستیبدان معنا ن سخن نیاالبته 

 .میست آوردهمه علم را از قرآن به  میتوانیکه ما مستقال م ستین نیا شیدر قرآن هست معنا چیزهمه  علم به

ل الرجال بدان نفر در آن اختالف شود در قرآن هست اما عقو لذا در جایی فرمودند که پاسخ هر مطلبی که بین دو

 دهد:قد نمی

نِ خُنَیْسٍ بْ یةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُعَلَّعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَ یمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَ

 :قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

                                                      
نَّبِيِّ ص رٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ عِلْمِ الحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِي -1

ي لَأَعْلَمُ ِعلْمَ النَّبِيِّ ص وَ  إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّهُوَ كَائِنٌفَقَالَ عَلِمَ النَّبِيُّ عِلْمَ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ عِلْمَ مَا كَانَ وَ عِلْمَ مَا 

 عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ قِيَامِ السَّاعَةِ.

لَى وَ عُبَيْدَةَ بِْن نِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْبْ حْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ -2

رِ وَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ أَرْضِ وَ مَا فِي الْجَنَّةِ وَ مَا فِي النَّالسَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْبَشِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْتِدَاءً مِنْهُ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا فِي ا

إِلَيْكَ الْكِتَابَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ  لْنَاا ثُمَّ بَسَطَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّا أَنْزَ[ أَنْظُرُ إِلَيْهِ هَكَذَإِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ثُمَّ قَالَ أَعْلَمُهُ مِنْ كِتَابِ ]اللَّهِ 

 ءٍ.شَيْ

هِ ع يَقُولُ إِنِّي بْنِ َأعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ  عَبْدِ الْأَعْلَىحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ِإسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الزَّيَّاتِ عَنْ يُونُسَ عَنْ -3

مْتُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مُ مَا فِي النَّارِ وَ أَعْلَمُ مَا كَانَ وَ أَعْلَمُ مَا يَكُونُ عَلِلسَّمَاءِ وَ أَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ وَ أَعْلَلَأَعْلَمُ مَا فِي ا

 ءٍ.إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ  امِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْنُ وَ اللَّهِ نَعْلَمُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّحَدَّثَنَ -4

تَابِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ كِ[ أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ يَا حَمَّادُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ تُكَ قَالَ فنبهت ]فَبُهِمَا فِي الْأَرْضِ وَ مَا فِي الْجَنَّةِ وَ مَا فِي النَّارِ وَ مَا بَيْنَ ذَلِ

هؤُالِء وَ نَزَّلْنا  هِيداً عَلىشَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ  فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَْيهِمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَِّه ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ

 ءٍ. شَيْ ءٍ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّنْ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ مِلِلْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ  ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرىعَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ 

عْلَى َو عُبَيْدَةُ بْنُ نِ الْمُغِيرَةِ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِيهِمْ عَبْدُ الْأَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَرْثِ بْ -5

ي الْأَرَضِينَ وَ أَعْلَمُ مَا فِي لَّهِ ع يَقُولُ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ أَْعَلمُ مَا فِرٍ سَمِعُوا أَبَا عَبْدِ ال[ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيُّ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَشِيعَبْدِ اللَّهِ ]بْنِ

تَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ كِ كَبُرَ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ فَقَالَ عَلِمْتُ مِنْ  فَرَأَى أَنَّ ذَلِكَالْجَنَّةِ وَ أَعْلَمُ مَا فِي النَّارِ وَ أَعْلَمُ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ ثُمَّ مَكَثَ هُنَيْئَةً 

 ءٍ.فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ

هِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ بَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّ عَنِ الْحَرْثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عُحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ -6

نُ عْلَمُ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوضِينَ وَ أَعْلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ وَ أَعْلَمُ مَا فِي النَّارِ وَ أَسَمِعُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ مَا فِي الْأَرَ

 ءٍ. مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْثُمَّ مَكَثَ هُنَيْئَةً فَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ كَبُرَ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِمْتُ ذَلِكَ



، 1الکافی، ج) قُولُ الرِّجَالِ.ا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ ِفی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُمَ

 ( 60ص

نها گذشته به آافقی از آنچه بر  ،اند هم شاید این روایت معروفو اینکه خود آنها چگونه به این علم رسیده

اب از علم بشیعه و سنی آمده که پیامبر اکرم ص در آخر عمرشان هزار  موجود در کتبدر روایت  :ما نشان دهد

یعنی نه ارائه  تعبیر خیلی مهمی است؛« باب»شد. تعبیر گشودند که از هر بابی هزار باب باز میع بر حضرت امیر 

نهایت ه گاه بیکه هر فرمولی خودش حاوی هزاران و بلک« فرمول»یابی به دست -امروزی به تعبیر  -بلکه « محتوا»

 :اب استمحتواست.؛ و جالب اینجاست که کل احادیثی که به ما رسیده تنها یکی دو باب از آن یک میلیون ب

  الصَّیْرَفِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ: ابٍعَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ شَبَ 

 .فُلَانٌ اهُجُعِلْتُ فِدَاکَ حَدِیثٌ رَوَ :لٌأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ کَامِ یدَخَلْتُ أَنَا وَ کَامِلٌ التَّمَّارُ عَلَ

 !فَقَالَ اذْکُرْهُ

ذَلَِک فَیَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ بَاٍب یَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ اً ع بِأَلْفِ بَابٍ یَوْمَ تُوُفِّفَقَالَ حَدَّثَنِی أَنَّ النَّبِیَّ ص َحدَّثَ عَلِیّ

 .أَلْفُ أَلْفِ بَابٍ

 .فَقَالَ لَقَدْ کَانَ ذَلِکَ

 ؟!ذَلِکَ لِشِیعَتِکُمْ وَ مَوَالِیکُمْ هَرَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَظَ

 !بَابَانِفَقَالَ یَا کَامِلُ بَابٌ أَوْ 

 ؟ إِلَّا بَابٌ أَوْ بَابَانِمِنْ فَضْلِکُمْ مِنْ أَلْفِ أَلْفِ بَابٍ یفَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا یُرْوَ

 (2۹7، ص1، جالکافی! )لَّا أَلْفاً غَیْرَ مَعْطُوفَةٍلِنَا إِقَالَ فَقَالَ وَ مَا عَسَیْتُمْ أَنْ تَرْوُوا مِنْ فَضْلِنَا مَا تَرْوُونَ مِنْ فَضْ

 :است دهینفهم را همحرف الفبا  27دو حرف از بشر به اندازه  ،تا قبل از ظهورو 

دِ اللَّهِ  صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ أَبِی عَبْبْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ الصَّیْقَلِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ یمُوسَ عَنْ

 ع قَالَ:

لْحَرْفَیْنِ، االْیَوْمِ غَیْرَ  یالنَّاسُ حَتَّ  عْرِفِانِ، فَلَمْ یَسَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً، فَجَمِیعُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُُل حَرْفَالْعِلْمُ »

بْعَةً وَ عِشْرِینَ سَیَبُثَّهَا  یا الْحَرْفَیْنِ حَتَّلنَّاسِ، وَ ضَمَّ إِلَیْهَافَإِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع أَخْرَجَ الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرِینَ حَرْفاً فَبَثَّهَا فِی 

 .(320مختصر البصائر، ص)« حَرْفاً



و باالتر « جفر»ن را آو باالتر از « جامعه»به عالوه که در روایتی دیگر مرتبه باالتر از این یک میلیون باب را 

هرآنچه لحظه به » و باالتر از آن را« هو کائنعلم ما کان و علم ما »و باالتر از آن را « مصحف فاطمه»از آن را 

 اند:دانسته« شودلحظه حادث می

 صِیرٍ قَالَ: بَعُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی  جَّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَ 

 .هَاهُنَا أَحَدٌ یَسْمَعُ کَلَامِی أَلَةٍکَ عَنْ مَسْجُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَسْأَلُ :دِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُأَبِی عَبْ یدَخَلْتُ عَلَ

 .ا لَکَبَدَیَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَلْ عَمَّا  :ثُمَّ قَالَ ؛لَعَ فِیهِقَالَ فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِتْراً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ بَیْتٍ آخَرَ فَاطَّ

 .بَابٍ  عَلَّمَ عَلِیّاً ع بَاباً یُفْتَحُ لَهُ مِنْهُ أَلْفُ رَسُولَ اللَّهِ ص نَّقَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ شِیعَتَکَ یَتَحَدَّثُونَ أَ

 .بَابٍ نْ کُلِّ بَابٍ أَلْفُ یُفْتَحُ مِ بَابٍ عَلِیّاً ع أَلْفَ صمَّدٍ عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَ

 .قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ 

 !کَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَا ؛فَنَکَتَ سَاعَةً فِی الْأَرْضِ لَقَا

 ؟!لْجَامِعَةُیهِمْ مَا اوَ مَا یُدْرِ ؛قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ 

 ؟وَ مَا الْجَامِعَةُ ؛قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ

ا کُلُّ حَلَالٍ مِنْ فَلْقِ فِیهِ وَ خَطِّ عَلِی  بِیَمِینِهِ فِیهَ هِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِمْلَائِ ولُهَاقَالَ صَحِیفَةٌ طُ

 ؟یَا أَبَا مُحَمَّدٍ َتأْذَنُ لِی قَالَفَ ؛ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَیَّوَ .الْأَرْشُ فِی الْخَدْشِ یاجُ النَّاسُ إِلَیْهِ حَتَّءٍ یَحْتَوَ حَرَامٍ وَ کُلُّ شَیْ

 .فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ؛قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا أَنَا لَکَ

 !أَرْشُ هَذَا کَأَنَّهُ مُغْضَبٌ یقَالَ فَغَمَزَنِی بِیَدِهِ وَ قَالَ حَتَّ

 .قَالَ قُلْتُ هَذَا وَ اللَّهِ الْعِلْمُ 

 ؟!عِنْدَنَا الْجَفْرَ وَ مَا یُدْرِیهِمْ مَا الْجَفْرُ وَ إِنَّ :ثُمَّ قَالَ ؛ثُمَّ سَکَتَ سَاعَةً  !بِذَاکَ یْسَقَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَ

 ؟قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْجَفْرُ

 .إِسْرَائِیلَ نِیلَمَاءِ الَّذِینَ مَضَوْا مِنْ بَعَاءٌ مِنْ أَدَمٍ فِیهِ عِلْمُ النَّبِیِّینَ وَ الْوَصِیِّینَ وَ عِلْمُ الْعُقَالَ وِ

 !قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ

صْحَفُ نْدَنَا لَمُصْحَفَ فَاطِمَةَ ع وَ مَا یُدْرِیهِمْ مَا مُعِ وَ إِنَّ  :ثُمَّ قَالَ ؛ثُمَّ سَکَتَ سَاعَةً !قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَیْسَ بِذَاکَ

 ؟!فَاطِمَةَ ع

 ؟قَالَ قُلْتُ وَ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ ع

 .نْ قُرْآنِکُمْ حَرْفٌ وَاحِدٌمِقَالَ مُصْحَفٌ فِیهِ مِثْلُ قُرْآنِکُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ اللَّهِ مَا فِیهِ 



 !وَ اللَّهِ الْعِلْمُقَالَ قُلْتُ هَذَا 

نْ تَقُوَم أَ یمَا کَانَ وَ عِلْمَ مَا هُوَ کَائِنٌ إِلَ مَنْدَنَا عِلْعِإِنَّ  :ثُمَّ قَالَ ؛ثُمَّ سَکَتَ سَاعَةً  .قَالَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ مَا هُوَ بِذَاکَ

 .السَّاعَةُ

 .قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْعِلْمُ

 .الَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَ لَیْسَ بِذَاکَقَ

 ؟ءٍ الْعِلْمُقَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَیُّ شَیْ

-23۹، ص1الکافی، ج)یَوْمِ الْقِیَامَةِ.  یءِ إِلَءُ بَْعدَ الشَّیْیْ وَ النَّهَارِ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِ الْأَمْرِ وَ الشَّ لِمَا یَحْدُثُ بِاللَّیْ :قَالَ

240) 

ه شما پاسخ دهیم بکه فرمودند هر سوال دارید بپرسید تا ما از قرآن و اینها را بگذارید کنار اآن روایت اول 

 و تاکید کردند که همه چیز در قرآن است.

رآن شاگردی قتوانیم بفهمیم که اگر کسی در فهم ای از قرآن داشته باشیم آنگاه براحتی میوقتی چنین تلقی

نقل شده که  باسعابن تواند به این افق فهم و استنباط از قرآن دست یابد؛ چنانکه مثال از اهل بیت ع را بکند می

 «کم لوجدته.ل ریلو ضلت عقال بع»کنم  شیدایپ رایتانب توانمیبا قرآن م ه باشد منگم شد یشتر یپا سمانیراگر 

اطر یک قیاس خایم بلکه به تنها قرآن را مهجور گذاشتهاینجاست که باید با کمال تاسف اعالم کرد که ما نه

بارها اعالم  که به صراحت -ایم تا مبادا کسی سخن قرآن را به نفس ناروا این مهجوریت قرآن را تئوریزه کرده

 باور کند که همه چیز در قرآن هست. -کرده 

 :مکنی تاملواقعا یکبار دیگر 

فته است؛ قرآن تنها کتابی است که خود خداوند مستقیما و با الفاظی که خودش تعیین کرده با ما سخن گ

م معلمان آن همه چیز را هم گفته است؛ هم راه فهمیدنش را به ما معرفی کرده )تدبر و تالوت حق تالوته( و ه

نکاری بکنند حرجی اتوانند حقایق آن را برای ما تبیین کنند به ما معرفی نموده است؛ بر کافران هر کسانی که میو 

و صرفا به  نی واقعی قرآنیست؛ اما آیا به عنوان مسلمان و مومن واقعا رواست که بدون مراجعه به این معلمها

خصوص  یق را از قرآن بفهمیم سخن خود قرآن درایم بسیاری از حقاخاطر اینکه خودمان بتنهایی نتوانسته

 اشتمالش بر همه حقایق را انکار کنیم؟!



 برای تامل بیشتر

( 15مائده/ورٌ وَ کِتابٌ مُبینٌ؛ قَدْ جاءَکُمْ مَِن اللَّهِ نُی که بر پیامبر نازل شده )«کتاب مبین»اکنون اگر قبول کنیم 

و بلکه هر ریز ( 5۹نعام/ا؛ کِتابٍ مُبین طْبٍ وَ ال یابِسٍ إِالَّ فیرَ الچیز ) همان کتاب مبینی است که هر تر و خشک

 ،کِتابٍ مُبین صْغَرُ مِنْ ذلِکَ وَ ال أَکْبَرُ إِالَّ فیأَیَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِی السَّماواتِ وَ ال فِی الْأَرْضِ وَ ال  الو درشتی )

کِتاٍب  وَ ال أَصْغَرَ مِنْ ذِلکَ وَ ال أَکْبَرَ إِالَّ فی قالِ ذَرَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی السَّماءِما یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ مِنْ مِثْ؛ 3سبأ/

 (75نمل/ ،کِتابٍ مُبین ضِ إِالَّ فیما مِنْ غائِبَةٍ فِی السَّماءِ وَ الْأَرْ وَو حتی هر امر مخفی و نهانی ) (61/ونس، یمُبین

 در آن هست، 

که ما به  ست که آن کتابی که آصف بن برخیا به اندکی از آن علم داشت و اهل بیت فرمودندآیا محتمل نی

 بِْن ابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِعَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاِهرٍ عَنِ الْخَشَّ یمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَهمه آن علم داریم )

 [40/]نمل «بِِه قَبْلَ أَنْ یَرَْتدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ أَنَا آتِیکَ قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الِْکتابِ »کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 

، 1کافی، ج قَالَ وَ عِنْدَنَا وَ اللَّهِ عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ. القَالَ فَفَرَّجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْنَ أَصَابِعِهِ فَوَضَعَهَا فِی صَدْرِهِ ثُمَّ

ی الْأَرْضِ وَ ال فِمِنْ مُصیبَةٍ  ما أَصابَآن کتابی که همه چیز حتی قبل از تحققش در آن ثبت شده ) یا( و 22۹ص

کُوها قَبْلَ وَ إِنْ مِنْ قَرْیَةٍ إِالَّ نَحْنُ مُهْلِ؛ 22سیرٌ، حدید/اللَّهِ یَ یکِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِکَ عَلَ أَنْفُسِکُمْ إِالَّ فی فی

 ؟( همین قرآن باشد58، إسراء/بِ مَسْطُوراً یَوْمِ الْقِیامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدیداً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتا

ت شده شود و همگان اعمال خود را در آن ثبنیست آن کتابی که در قیامت نهاده میهمچنین آیا محتمل 

 الْمُجْرِمینَ  یفَتَرَ تابُالْکِ وُضِعَ شود )وَبینند که مطلقا چیزی را فروگذار نکرده و بر اساس آن بر انسانها حکم میمی

 حاضِراً، عَمِلُوا ما وَجَدُوا وَ أَحْصاها إِالَّ کَبیرَةً ال وَ ةًصَغیرَ یُغادِرُ ال الْکِتابِ لِهذَا ما وَیْلَتَنا یا یَقُولُونَ وَ فیهِ مِمَّا قینَمُشْفِ

 ال مْهُ وَ بِالْحَقِّ بَیْنَهُمْ ُقضِیَ وَ الشُّهَداءِ وَ ینَبِالنَّبِیِّ ءَجی وَ الْکِتابُ وُضِعَ وَ رَبِّها بِنُورِ الْأَرْضُ أَشْرَقَتِ ؛ و4۹َ/کهف

حقیقت  (62/مؤمنون یُظْلَمُونَ، ال هُمْ وَ بِالْحَقِّ یَنْطِقُ کِتابٌ لَدَیْنا وَ وُسْعَها إِالَّ نَفْساً نُکَلِّفُ ال ؛ و6۹َ/زمر یُظْلَمُونَ،

 ؟همین قرآن باشد

 وَ  هاجَرُوا وَ بَعْدُ مِنْ آمَنُوا الَّذینَ وَ»کتاب مورد اشاره در آیاتی مانند  و به همین منوال آیا احتمال ندارد

 (75/)أنفال «عَلیمٌ ءٍشَیْ بِکُلِّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ کِتابِ فی بِبَعْضٍ یأَوْل بَعْضُهُمْ الْأَرْحامِ أُولُوا وَ مِنْکُمْ فَأُولئِکَ مَعَکُمْ جاهَدُوا

 الْمُؤْمِنینَ  مِنَ اللَّهِ کِتابِ فی بِبَعْضٍ یأَوْل بَعْضُهُمْ الْأَرْحامِ أُولُوا وَ أُمَّهاتُهُمْ أَزْواجُهُ وَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنینَ یأَوْل النَّبِیُّ»

 عِنْدَ  الشُّهُورِ عِدَّةَ إِنَّ» (6/)أحزاب «مَسْطُوراً الْکِتابِ فِی ذلِکَ  کانَ مَعْرُوفاً أَوْلِیائِکُمْ یإِل تَفْعَلُوا أَنْ إِالَّ الْمُهاجِرینَ وَ

 فیهِنَّ تَظْلِمُوا فَال الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِکَ حُرُمٌ أَرْبَعَةٌ مِنْها الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ یَوْمَ اللَّهِ کِتابِ فی شَهْراً عَشَرَ اثْنا اللَّهِ



 وَ  الْبَعْثِ یَوْمُ فَهذا الْبَعْثِ یَوْمِ یإِل اللَّهِ کِتابِ فی لَبِثْتُمْ لَقَدْ الْإِیمانَ وَ الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذینَ قالَ وَ» (36/)توبة «أَنْفُسَکُمْ

 !؟نیز همین قرآن باشد (56/)روم «تَعْلَمُونَ ال کُنْتُمْ لکِنَّکُمْ
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