
 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علوم قرآن
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  : تأليف 
  عبدالكريم أحمد محمدي



 

 

  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان

 6 ........................................................................................................................ علوم قرآن

 7 ................................................................................................................................. قرآن

 8 .................................................................................................................... تعريف قرآن

 10 ..................................................................................................... اسماء و صفات قرآن

 11 .......................................................... احاديث قدسي و احاديث نبوي فرق بين قرآن و

 11 ...................................................................... فرق بين احاديث قدسي و احاديث نبوي

 12 .............................................................................................................................. وحي

 13 ................................................................................... چگونگي وحي خدا به فرشتگان

 14 .......................................................................................... انواع ارتباط خدا با پيغمبران

 17 .......................................................................................... منكران وحي و پاسخ به آنها

 22 ........................................................................................ ي قرآن متكلمان درباره  نظريه

 22 .................................................................................................................. مكي و مدني

 23 .................................................................................هاي مكي و مدني ويژگيهاي سوره

 25 ................................................................................... نزول اولين و آخرين آيات قرآن

 29 ...............................................................................ترتيب نزول آيات از نظر موضوعي

 34 ................................................................................................................... اسباب نزول

 36 ................................................................................................................. تعريف سبب

 38 .................................................................................................... هاي سبب نزول صيغه

 39 .......................................................................................... تعدد روايات در سبب نزول

 40 ........................................................................................................... فوائد سبب نزول



 3    علوم قرآن

 

 41 ................................................................ اعتبار به عموم لفظ است نه بخصوص سبب

 44 ......................................................................................... ها مناسبت بين آيات و سوره

 46 .................................................................................................................فوائد مناسبت

 47 .......................................................................... هايي از وجوه مناسبت بين آيات نمونه

 49 ...................................................................................................................... نزول قرآن

 50 ............................................................................................ قرآن )تدريجي(نزول منجم

 51 .............................................................................................. حكمت نزول منجم قرآن

 52 ............................................................................................................... ري قرآنگردآو

  .................................................................................................. 53اهللا در عهد رسول - 1

  ................................................................ 54گردآوري قرآن در عهد ابوبكر صديق - 2

  .............................................................. 55گردآوري قرآن در عهد حضرت عثمان - 3

 56 .................................................. ان حضرت عثمان تهيه شدهايي كه در زم تعداد نسخه

 57 ........................................................................ شبهات ملحدان در مورد قرآن و رد آنها

 61 ...................................................................................... هاي قرآن ترتيب آيات و سوره

 62 .......................................................................................................... الخط عثماني رسم

 63 ............................................................................................. الخط عثماني تحسين رسم

 64 ............................................................................................. نزول قرآن بر هفت حرف

 68 ................................................................................................................. قرائت و قراء

 71 ......................................................................................................... آداب تالوت قرآن

 73 ............................................................... حكم تعلم قرآن و گرفتن اجرت در تعليم آن

 76 ........................................................................................................... ير و مفسرينتفس

 77 .......................................................................... ي كرام تفسير در زمان پيامبر و صحابه



 علوم قرآن

 

4

 78 .................................................................................................... تفسير در زمان تابعين

  71  ..............................................................................................  تفسير پس از زمان تابعين
 79 ............................................................................... قواعدي كه مفسر بدان احتياج دارد

 80 ...................................................................................................................... ضمائر - 1

 80 ..................................................................................................... هدف از وضع ضمير

 81 ................................................................................................................... مرجع ضمير

 83 ............................................................................................... انواع مراجع ضمير غايب

 89 ........................................................................................................ تعريف و تنكير - 2

 95 ...................................................................................................................... تكرار اسم

 97 .............................................................................................................افراد و جمع - 3

 101 ...................................................................... مقابله جمع را جمع يا جمع با مفرد - 4

 104 ..................................... الفاظي كه به ظاهر مترادفند ولي در حقيقت چنين نيست - 5

 107 ....................................................................................................... سؤال و جواب - 6

 111 ............................................................... ي فعليه اي اسميه و جمله فرق بين جمله - 7

 111 ..................................................................................................................... عطف - 8

 113 ................................................................................................. نكات متفرق ديگر - 9

 118 ............................................................................................................ محكم و متشابه

 123 ....................................................................................... آيات متشابه حكمتهاي نزول

 124 .................................................................................................................. اعجاز قرآن

 125 ............................................................................................................. تعريف معجزه

 126 ........................................................................................................ وجوه اعجاز قرآن

 126 .......................................................................................................... اوال اعجاز لغوي



 5    علوم قرآن

 

 129 ....................................................................................................... اعجاز علمي: ثانيا 

 134 ............................................................................................. گذاري اعجاز قانون: ثالثا 

 135 .................................................................................................................... امثال قرآن

 138 .................................................................................................................. تعريف مثل

 138 ...................................................................................................... انواع مثلهاي قرآني

 138 ................................................................................................... هاي مصرحه اوالً مثل

 139 ............................................................................................................ ثانياً امثال كامنه

  



 

 

  
  

  علوم قرآن
علوم جمع علم است و مقصود از آن در اينجا علومي است كه از جوانب مختلف از 

تواند شامل علوم زير  كند و مي جمله درك معنا و حفظ از تحريف، به قرآن خدمت مي
 - 5غريب قرآن  -4اسباب نزول  -3محكم و متشابه  - 2ناسخ و منسوخ  -1 :دباش

  .تفسير -7ت ئتجويد و قرا -6اعراب قرآن 
: ي علوم قرآن نوشته شده عبارتند از  مهمترين كتابهايي كه تا به حال در رشته

الدين سيوطي  جالل: تأليف ) االتقان في علوم القرآن(زركشي، ) البرهان في علوم القرآن(
مباحث (دكتر مناع خليل القطان و : تأليف ) مباحث في علوم القرآن(از كتب جديد،  و

  .ي دكتر صبحي الصالح نوشته) في علوم القرآن



 

 

  
  

  قرآن
است كه خداوند عزوجل آن را براي هدايت  اهللا اي جاويدان رسول قرآن معجزه

است و در آن اموري كه  ي جبرئيل بر انسان نازل فرموده افراد بشر تا قيام قيامت بواسطه
  :دفرمايگرداند بيان داشته است خداوند عزوجل  انسان را به سعادت ابدي نائل مي

 $̈Β $uΖ ôÛ §sù ’Îû É=≈ tG Å3ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ó© x«   )38/  انعام(  
  » ايم فروگذار نكرده] لوح محفوظ[ما هيچ چيزى را در كتاب «

  :دفرماي

 ¨βÎ) # x‹≈ yδ tβ# u™ öà) ø9$# “ Ï‰ öκu‰ ©ÉL ¯=Ï9 š†Ïφ ãΠuθø%r& çÅe³ u; ãƒ uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪Ï%©! $# 

tβθè=yϑ÷è tƒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝ çλm; # \ô_ r& # ZÎ6 x.    )9/  اسراء(  
كند كه آن استوارتر است و به مؤمنانى كه كارهاى  اين قرآن به راهى هدايت مى«

  »دهد كه آنان پاداشى بزرگ دارند كنند بشارت مى شايسته مى
  

و براي اينكه قرآن براي نسلها يكي پس از ديگري زنده و تازه باقي بماند، خداوند 
  :دچنانكه فرماي. اسباب بقاي آن را مهيا ساخته استعزوجل مكفل حفظ آن گشته، 

 $̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ pt m:    )9/  حجر(  
  » ايم و به راستى ما نگهبان آن هستيم بى گمان ما قرآن را فرو فرستاده«

  :دو فرماي

 ô‰s) s9 uρ $tΡ ÷ œ£ o„ tβ# u™ö à)ø9 $# Ìø. Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ ÏΒ 9Ï. £‰ •Β    )17/  قمر(  
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ايم، پس آيا پندپذيرى  و به راستى قرآن را براى پندپذيرى آسان گردانده«
  »هست؟

د، افرادي را براي و اين خود از معجزات قرآن است كه در هر عصر و زماني خداون
گرداند و افرادي ديگر را به دفاع از حريم  حفظ قرآن و نقل آن سينه به سينه مسخر مي

  .دارد قرآن وامي
است نازل  اهللا ي نبوت و رسالت رسول قرآن در طول بيست و سه سال كه دوره

ط شد و مسلمانان با علم و عمل از آن استقبال كردند و ارزش شخصيتهاي اجتماعي منو
توانست مكان واالتري در جامعه داشته باشد كه قرآن را بيشتر  به قرآن شد لذا كسي مي

و تا  1...)قرؤهم لكتاب اهللا تعالیالقوم ا مّ ؤي( :درماينف مي اهللا دانست چنانكه رسول مي
  .گردد زماني كه مسلمانان بر اين اساس حركت كنند سعادت دنيا و آخرت نصيبشان مي

  
  تعريف قرآن

باشد و اطالق آن بر كالم  به معناي تالوت و خواندن مي »قرأ«ي ي قران مصدر ماده هكلم
  :دخداوند عزوجل فرماي. از باب اطالق مصدر بر اسم مفعول است خداوند عزوجل

 ¨βÎ) $ uΖ øŠn=tã …çμ yè÷Η sd …çμ tΡ# u™ öè% uρ    )17/  قيامة(  
  . »جمع و خواندن آن بر ماست«

  :دو فرماي

 # sŒÎ* sù çμ≈tΡ ù& t s% ôìÎ7̈? $$ sù … çμ tΡ#u™ öè%    )18/  قيامة(  
  . »وقتي آن را خوانديم تو از خواندنش پيروي كن«

_________________________________________________________________________ 
 .المساجد 1078حديث : مسلم  -1
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في كه جامع شرايط تعريف منطقي باشد ارائه نشده، اما در اصطالح براي قرآن تعري
  قرآن كتابي است كه به :مجز اينكه بگويي

 ijk ∩⊇∪ ß‰ ôϑ ysø9 $# ¬! Å_>u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊄∪ 

Ç⎯≈ uΗ÷q§9 $# ÉΟŠÏm§9 $#   )3-1/  فاتحه(  
  شود و به شروع مي

 z⎯ ÏΒ Ïπ̈Ψ Éf ø9$# Ä¨$̈Ψ9$# uρ    )6/  ناس(  
نازل  كالم خداوند عزوجل كه بر محمد :دان در تعريف قرآن گفته. يابد خاتمه مي

  .شده و تالوت آن عبادت است، كه از باب تعريف مصدر به ذات است
تا كتابهاي آسماني ديگر ) نازل شده خدا كه بر محمد كالم( :مدر تعريف آن گفتي

نازل شده خارج گردد، و  كه بر پيامبراني چون موسي و عيسي و ديگر يپغمبران
تا شامل كالم خدا كه در لوح محفظو وجود دارد، نگردد زيرا كالم ) نازل شده( :مگفتي

  :داوند فرماييابد چنانكه خد خدا منحصر به قرآن نيست به شكل عام پاداش مي

 ≅è% öθ©9 tβ% x. ã óst7 ø9$# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ ÏuΖ s9 ãós t6ø9 $# Ÿ≅ö7s% βr& y‰ xΖs? 

àM≈yϑ Î=x. ’În1 u‘ öθ s9 uρ $uΖ ÷∞Å_ ⎯Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ # YŠy‰tΒ    )109/  كهف(  
اگر دريا براى سخنان پروردگارم جوهر باشد، بى شك دريا پيش از آنكه : بگو«

دريا [و اگر چه مددى مانند آن . دگارم پايان پذيرد، تمام خواهد شدسخنان پرور
  » در ميان آوريم] نيز

 اهللا تا احاديث قدسي و احاديث ديگر رسول) كه تالوتش عبادت است: (و گفتيم
از تعريف خارج شود زيرا گرچه آنها نيز از طرف خداست ولي در تالوت آنها ثوابي 

  .يابد نده فقط به شكل عام پاداش ميتعيين شده وجود ندارد و خوان
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  اسماء و صفات قرآن
خداوند عزوجل در كتاب خود قرآن را به اسماء و صفات متعددي توصيف كرده 

  :مبيني ها مي است چنانكه در اين آيه

 ¨βÎ) # x‹≈ yδ tβ# u™ö à)ø9 $# “Ï‰ öκu‰ © ÉL̄=Ï9 š†Ïφ ãΠuθ ø%r&    )9/  اسراء(  
  »د كه آن استوارتر استكن اين قرآن به راهى هدايت مى

 y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ “ W‰ èδ z⎯ŠÉ) −Fßϑù=Ïj9    )2/  بقره(  
مايه هدايت ] و[آن هيچ ترديدى نيست ]  حقانيت[اين است كتابى كه در «

  » تقواپيشگان است

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Ν ä3ø? u™!$ y_ ×π sà Ïãöθ̈Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ Ö™!$ x Ï©uρ $ yϑÏj9 ’Îû 

Í‘ρ ß‰Á9 $# “Y‰ èδ uρ ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ïj9    )57/  يونس(  
اى مردم، به يقين، براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى، و درمانى براى «

  » آمده است] به خدا[هاست، و رهنمود و رحمتى براى گروندگان  آنچه در سينه

!$ uΖø9 t“Ρ r& uρ y7ø‹ s9Î) t ò2Ïe%!$# t⎦ Îi⎫ t7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκös9 Î) öΝßγ ¯=yès9 uρ 

šχρã ©3x tG tƒ   )44/  نحل(  
و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان «

  »نازل شده است توضيح دهى، و اميد كه آنان بينديشند

 ô‰s% Ν à2 u™!% ỳ š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈ tGÅ2 uρ Ñ⎥⎫Î7•Β    )15/  ائدهم(  
  » قطعاً براى شما از جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آمده است«

 ×≅ƒÍ”∴s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ÷q§9 $# ÉΟŠÏm§9 $#    )2/  فصلت(  
   »رحمتگر مهربان]  خداى[اى است از جانب ]  نامه[وحى «
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  x8u‘$t6s? “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ tβ$s%öàø9$# 4’n?tã ⎯ÍνÏ‰ö6tã tβθä3u‹Ï9 š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ï9 # ·ƒÉ‹tΡ )1/ فرقان(    
]  كتاب جداسازنده حق از باطل[است كسى كه بر بنده خود، فرقان ]  و خجسته[بزرگ «

    »اى باشد را نازل فرمود، تا براى جهانيان هشداردهنده
  .و همچنين صفات و اسماء ديگر

  
  فرق بين قرآن و احاديث قدسي و احاديث نبوي

اندن آن در نماز واجب، اما خواندن احاديث تالوت قرآن عبادت است و خو - 1
آيد و اگر در نماز خوانده شوند نماز باطل  قدسي و نبوي عبادتي خاص به حساب نمي

  .شود مي
است، و خداوند عزوجل افراد بشر را به تحدي و  اهللا اي رسول قرآن معجزه - 2

سي و نبوي چنين هماوردي فرا خوانده كه مثل آن را بياورند، اما در مورد احاديث قد
  .چيزي وجود ندارد

در نبوت قرآن روايت آن به شكل متواتر شرط است، اما احاديث قدسي و نبوي  - 3
  .شود به شكل آحاد پذيرفته مي

كالم خداي عزوجل است، ولي احاديث قدسي و نبوي چنين  نصش قرآن، - 4
  .نيست
  

  فرق بين احاديث قدسي و احاديث نبوي
شود و به هيچ وجه جز و  خداي عزوجل نسبت داده ميحديث قدسي مستقيماً به 

اما احاديث نبوي امكان دارد از طرف خداي عزوجل باشد . نيست اهللا اجتهادات رسول
  .باشد اهللا تواند از اجتهادات خود رسول و مي
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  وحي
وحي در لغت عبارت از ارتباط بين دو كس به طور سريع و پنهان است، لذا 

ير لبي و نقل مفهوم به كنايه و ايجاد ارتباط با طرف مقابل گفتگوي در گوشي با ز
ي اشاره را وحي گويند و در قرآن به معاني مختلفي مورد استفاده قرار گرفته  بوسيله

  .باشد ي آنها مفهوم فوق، محسوس مي است و در همه
  :دچنان كه خداوند فرماي: الهام فطري و غريزي - 1

 !$uΖ øŠ ym÷ρ r& uρ #’n< Î) ÏdΘ é& #© y›θãΒ ÷βr& Ïμ‹ÏèÅÊö‘ r&    )7/  قصص(  
  »او را شير ده،«: و به مادر موسى وحى كرديم كه«

  :دو فرماي

 4‘ym ÷ρ r& uρ y7 •/ u‘ ’n< Î) È≅øt ª[“$# Èβ r& “ É‹ÏƒªB $# z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ø:$# $Y?θã‹ç/ z⎯ ÏΒ uρ Ì yf¤±9 $# 

$£ϑÏΒ uρ tβθä© Ì÷è tƒ   )68/  نحل(  
ها و از  اى كوه كرد كه از پاره]  هام غريزىال[و پروردگار تو به زنبور عسل وحى «

هايى براى خود  كنند، خانه مى]  سازى و چفته[برخى درختان و از آنچه داربست 
   »درست كن

  
موقعي كه از محراب خارج شد و به قوم خود  چنانكه در مورد زكريا: اشاره - 2

  اشاره نموده آمده است

 #© yr÷ρ r' sù öΝÍκ ös9 Î) βr& (#θßsÎm7 y™ Zοt õ3ç/ $|‹Ï± tãuρ   )11/  مريم(  
  »و ايشان را آگاه گردانيد كه روز و شب به نيايش بپردازيد«

  .اشاراليهم: نايبه مع
  :دخداوند عزوجل فرماي: ي شيطان وسوسه - 3
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 ¨βÎ)uρ š⎥⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# tβθãmθã‹s9 #’n<Î) óΟÎγÍ←!$u‹Ï9÷ρr& öΝä.θä9Ï‰≈yfã‹Ï9  )121/  انعام(  
  »كنند تا با شما ستيزه نمايند طانها به دوستان خود وسوسه مىو در حقيقت، شي«

  :دخداي عزوجل فرماي: ارتباط خدا با فرشتگان - 4

 øŒÎ) © Çrθãƒ y7•/ u‘ ’ n<Î) Ïπ s3 Í×̄≈ n=yϑ ø9$# ’ÎoΤ r& öΝä3 yètΒ     )12/  انفال(  
  » كرد كه من با شما هستم هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى«

  :دچنانكه خداي عزوجل فرماي: با پيغمبران ارتباط خدا - 5

 !$̄Ρ Î) !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) !$ yϑx. !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& 4’n<Î) 8yθçΡ z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9 $#uρ .⎯ ÏΒ ⎯ÍνÏ‰ ÷èt/ 4 !$uΖ øŠ ym÷ρ r& uρ 

#’ n<Î) zΟŠÏδ≡t ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™ Î) uρ t,≈ ysó™ Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ ÅÞ$ t6ó™F{ $# uρ 4© |¤ŠÏãuρ z>θ•ƒ r& uρ 

}§çΡθãƒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ z⎯≈ uΚ ø‹n=ß™ uρ 4 $ oΨ÷ s?# u™ uρ yŠ…ãρ# yŠ # Y‘θç/ y—            )163/نساء(    
وحى ] نيز[ما هم چنان كه به نوح و پيامبران بعد از او، وحى كرديم، به تو «

كرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسى و ايوب و 
  » ديم، و به داوود زبور بخشيديموحى نمو] نيز[يونس و هارون و سليمان 

    
و مقصود از آن در عرف شرعي عبارت از ارتباط خدا با پيغمبران بواسطه با بدون 

نازل شود وحي  كالم خدا كه بر يكي از پيغمبران :دان واسطه است ـ و بعضي گفته
  .شود كه اين از باب تفسير مصدر به اسم مفعول است ناميده مي

  
  فرشتگانچگونگي وحي خدا به 

چنانكه در قرآن وارد شده خداوند عزوجل به طريق محاوره يا وحي كردن با 
  .كند فرشتگان ارتباط برقرار مي

  :دليل اول
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 øŒÎ) uρ tΑ$ s% š•/ u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅Ïã% ỳ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Zπ x‹Î= yz ( (# þθä9$s% 

ã≅ yèøg rB r& $ pκÏù ⎯ tΒ ß‰ Å¡øãƒ $pκÏù à7Ï ó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$!$# ß⎯ øtwΥ uρ ßxÎm7 |¡çΡ x8Ï‰ ôϑ pt¿2 

â¨ Ïd‰s)çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$s% þ’ÎoΤ Î) ãΝ n=ôãr& $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès?    )30/  بقره(  
، »من در زمين جانشينى خواهم گماشت«: و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت«
نها گمارى كه در آن فساد انگيزد، و خو آيا در آن كسى را مى«: گفتند]  فرشتگان[

» .پردازيم كنيم و به تقديست مى تنزيه مى] تو را[بريزد؟ و حال آنكه ما با ستايش تو، 
   ».دانيد دانم كه شما نمى من چيزى مى«: فرمود

  :مدليل دو

 øŒÎ) © Çrθãƒ y7•/ u‘ ’ n<Î) Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑø9 $# ’ÎoΤ r& öΝ ä3 yètΒ (#θçG Îm; sWsù š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ 4 

’Å+ ø9é' y™ ’Îû É>θè=è% š⎥⎪Ï%©! $# (#ρ ãx x. |=ôã”9 $# (#θç/Î ôÑ $$sù s− öθ sù É−$oΨ ôãF{ $# 

(#θç/Î ôÑ $# uρ öΝ åκ÷]ÏΒ ¨≅à2 5β$ uΖt/    )12/  انفال(  
كرد كه من با شما هستم، پس كسانى  هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى«

. م افكندبه زودى در دل كافران وحشت خواه. قدم بداريد اند ثابت را كه ايمان آورده
  »پس، فراز گردنها را بزنيد، و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد

  
  

  انواع ارتباط خدا با پيغمبران
  :دخداوند عزوجل فرماي

 $ tΒ uρ tβ% x. A|³u; Ï9 βr& çμ yϑÏk= s3ãƒ ª!$# ωÎ) $·‹ôm uρ ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Ç›!# u‘ uρ A>$pg Éo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ öãƒ 

Zωθß™u‘ z© Çrθã‹ sù ⎯Ïμ ÏΡ øŒÎ* Î/ $ tΒ â™!$ t±o„ 4 …çμ ¯Ρ Î) ;’Í? tã ÒΟŠÅ6ym    )51/  شوري(  
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وحى يا از فراسوى ]  از راه[و هيچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گويد جز «
آرى، . اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نمايد حجابى، يا فرستاده

  »كار اوست بلندمرتبه سنجيده
ردي از افراد بشر را غيرممكن خداوند متعال در اين آيه روبرو شدن خود با هر ف

با حضرت باري تعالي در كوه  و در مالقاتي كه حضرت موسي. اعالن فرموده است
  ي اعراف آمده است طور داشت، اين امر دانسته شده، چنانكه تفصيل آن در سوره

 $£ϑ s9 uρ u™ !% ỳ 4© y›θãΒ $ uΖ ÏF≈ s)ŠÏϑÏ9 …çμ yϑ̄=x. uρ …çμ š/ u‘ tΑ$ s% Éb>u‘ þ’ ÎΤÍ‘ r& öÝàΡ r& šø‹ s9 Î) 4 

tΑ$ s% ⎯ s9 © Í_1 ts? Ç⎯ Å3≈ s9 uρ öÝàΡ $# ’n<Î) È≅ t6 yfø9 $# ÈβÎ* sù § s) tGó™$# …çμ tΡ$ x6tΒ t∃ öθ |¡ sù 

© Í_1t s? 4 $£ϑ n=sù 4’©? pg rB …çμ š/ u‘ È≅ t7yf ù=Ï9 …ã&s# yèy_ $y2 yŠ § yzuρ 4© y›θãΒ $Z) Ïè|¹ 4 !$£ϑ n=sù 

s−$ sùr& tΑ$ s% š oΨ≈ ysö6ß™ àMö6 è? šø‹ s9 Î) O$ tΡ r& uρ ãΑ̈ρ r& t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $#  )143/  اعراف(  
: و چون موسى به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد

هرگز مرا نخواهى ديد، «: فرمود» .پروردگارا، خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم«
» .ليكن به كوه بنگر پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى ديد

آن را ريز ريز ساخت، و موسى  پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود،
به درگاهت توبه ! تو منزهى«: بيهوش بر زمين افتاد، و چون به خود آمد، گفت

    ».كردم و من نخستين مؤمنانم
ي فوق ارتباط خود را با فردي از افراد بشر به سه  و همچنين خداوند عزوجل در آيه

  .نوع منحصر كرده است
  الف ـ وحي

ناي شرعي آن نيست، بلكه يك معني از معاني لغوي آن مع منظور از وحي در اينجا
ي وحي در آيه را به خواب ديدن پيغمبران  توان كلمه و مي. مقصود است كه الهام باشد
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تفسير كرد كه آن نيز يك نوع وحي است چنانكه حضرت عايشه ـ رضي اهللا عنها ـ 
احله فی النوم فكان من الوحی الرؤيا الص اهللا أول ما بدی, به رسول( :دكن رويت مي

  ١...)ال يری رؤيا اال جاءت مثل فلق الصبح

ي وحي دانسته شده، چنانكه  خواب وسيله ي حضرت ابراهيم و همچنين در قصه
  :دي صافات خداوند فرماي ر سورهد

 çμ≈ tΡ ö¤±t6 sù AΟ≈ n=äóÎ/ 5ΟŠÎ=ym ∩⊇⊃⊇∪ $¬Η s> sù x n=t/ çμ yètΒ z© ÷ë ¡¡9$# tΑ$ s% ¢© o_ ç6≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) 3“ u‘ r& 

’Îû ÏΘ$uΖyϑ ø9$# þ’ ÎoΤr& y7 çt r2øŒ r& öÝàΡ $$ sù # sŒ$tΒ 2” t s? 4 tΑ$s% ÏM t/ r'̄≈ tƒ ö≅yè øù$# $ tΒ ã tΒ ÷σ è? ( 

þ’ÎΤß‰ Éf tFy™ βÎ) u™ !$x© ª!$# z⎯ ÏΒ t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9$# ∩⊇⊃⊄∪ !$£ϑ n=sù $yϑ n=ó™ r& …ã&©# s? uρ È⎦⎫ Î7yfù=Ï9 

∩⊇⊃⊂∪ çμ≈ oΨ ÷ƒ y‰≈tΡ uρ β r& ÞΟŠÏδ≡tö/ Î* ¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |M ø%£‰|¹ !$ tƒö™ ”9 $# 4 $̄Ρ Î) y7 Ï9≡ x‹x. “ Ì“ øg wΥ 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ósßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪ χÎ) # x‹≈ yδ uθçλ m; (# àσ ¯≈ n=t7ø9 $# ß⎦⎫Î7ßϑø9 $# ∩⊇⊃∉∪ çμ≈ oΨ ÷ƒy‰ sùuρ ?xö/ É‹Î/ 

5ΟŠÏà tã    )107- 101/  صافات(  
بينم  مى]  چنين[من در خواب ! اى پسرك من«: رسيد، گفت» سعى«و وقتى با او به جايگاه «

. آنچه را مأمورى بكن! اى پدر من«: گفت» آيد؟ برَم، پس ببين چه به نظرت مى كه تو را سر مى
و همديگر را [ادند پس وقتى هر دو تن درد )102(» .ان شاء اللَّه مرا از شكيبايان خواهى يافت

 )104(! او را ندا داديم كه اى ابراهيم )103(را به پيشانى بر خاك افكند، ] پسر[و ] بدرود گفتند
راستى كه اين ) 105(. دهيم ما نيكوكاران را چنين پاداش مى. را حقيقت بخشيدى] ى خود[رؤيا 

 » رهانيديم و او را در ازاى قربانىِ بزرگى باز )106(. همان آزمايش آشكار بود

  

_________________________________________________________________________ 
 .، بدء الوحي3: بخاري حديث  -1
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  ب ـ ارتباط خدا با پيغمبري از پيغمبران از پشت حجاب

در  در شب معراج اتفاق افتاد، و براي حضرت موسي اهللا چنانكه براي رسول
  .ي گذشته بدان اشاره شد كوه طور كه در آيه

  ي وحي ي فرشته ج ـ به واسطه
ه است كه اين ي وحي داد ي فرشته به واسطه غالب ارتباط خدا با پيغمبران

نهاده شده، چنانكه در حديثي از عايشه ـ رضي اهللا  ي جبريل وظيفه غالبا به عهده
  .كرد ارتباط برقرار مي اهللا  ي وحي به دو روش با رسول فرشته: عنها ـ روايت شده 

فيفصم عنی وقد (...  :دفرماين مي اهللا كردند و رسول در سرماي زمستان عرق مي
  1...)وعيت ماقال

ترين حاالت وحي  به صورت انسان، كه اين آسان ي وحي با پيغمبر ارتباط فرشته
چنانكه در حديث . توانستند اين حالت را مشاهده كنند بوده، و صحابه مي اهللا بر رسول

  .روايت كرده است به تفصيل آمده است جبرئيل كه حضرت عمر

  
  منكران وحي و پاسخ به آنها

كه قرآن وحي نيست و  :دگوين ه تا به امروز گفته و ميدشمنان اسالم از گذشت - 1
  .خود محمد آن را ساخته است

اين ادعا از اساس باطل است زيرا اگر محمد قادر بود كه قرآن : گوييم در جواب مي
را از پيش خود بياورد احتياج نبود كه به خدا نسبت دهد و خيلي بهتر بوده آن را از آن 

كه محمد قرآن را به خدا  :داگر كسي بگوي. بيشتر گستراند ي خود را خود داند و سلطه
  .نسبت داده تا بيشتر مورد پذيرش قرار گيرد

_________________________________________________________________________ 
 .حي، بدء الو2: بخاري حديث  -1
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ن بود او غير قرآن را گفته و به خود نسبت داده است، و اگر چنا: گوييم در جواب مي
كنيم كه اگر به  و در قرآن كريم به مواردي برخورد مي. داد همه را به خدا نسبت مي

  :در آن جايي نداشت كه از آن جمله ل قرآن از خود محمد بود آنهافرض محا
الف ـ حضرت عايشه ـ رضي اهللا عنها ـ همسر گرامي پيامبر از طرف منافقان مورد 

توانست خيلي سريع دهان منافقان را با چند آيه كه خود  تهمت قرار گرفت، و او مي
ي از اين اتفاق بيش از يك ماه به با ناراحت اهللا بسازد ببندد، اما چنين نشد و رسول

اگر كاري از تو سر زده است توبه كن و گرنه : ي گذراند تا جائيكه به عايشه گفتسخت
ي براءت عائشه ـ رضي اهللا  و سرانجام آيه. تو را بيان خواهد كرد) گناهي بي(خدا براءت 

  .عنها ـ نازل شد

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ρ â™!% ỳ Å7øù M}$$Î/ ×π t6óÁ ãã ö/ ä3Ψ ÏiΒ 4 Ÿω çνθç7|¡øt rB #u Ÿ° Ν ä3©9 ( ö≅ t/ uθèδ 

× ö yz ö/ ä3©9 4 Èe≅ä3Ï9 <›ÍöΔ$# Νåκ ÷] ÏiΒ $ ¨Β |= |¡tFø. $# z⎯ ÏΒ ÉΟøOM}$# 4 “ Ï%©!$# uρ 4†̄<uθ s? 

…çν uö9 Ï. öΝ åκ÷]ÏΒ …çμ s9 ë># x‹tã ×Λ⎧ Ïàtã    )11/  نور(  
وردند، آ]  در ميان[را ]  داستان افك[ زرگب ر حقيقت، كسانى كه آن بهتاند«

را شرّى براى خود تصور مكنيد بلكه براى ]  تهمت[آن . اى از شما بودند دسته
كه در اين كار دست [براى هر مردى از آنان . است]  بوده[شما در آن مصلحتى 

همان گناهى است كه مرتكب شده است، و آن كس از ايشان كه قسمت ]  داشته
  » اهد داشتعمده آن را به گردن گرفته است عذابى سخت خو

در جنگ بدر حاضر شد از اسيران فدا بگيرد آياتي در  اهللا  ب ـ هنگامي كه رسول
  سرزنش ايشان نازل شد

$ tΒ šχ%x. @c© É< oΨÏ9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã& s! 3“ u ó r& 4© ®Lym š∅ Ï‚÷Wãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 4 šχρß‰ƒÌ è? 

uÚ t tã $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ª!$# uρ ß‰ƒÌ ãƒ nο tÅzFψ$# 3 ª!$# uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym        )67/  انفال(  
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] شما[هيچ پيامبرى را نرسد كه اسيرانى داشته باشد تا آنكه در زمين كشتار بسيار كند، «
و خداوند پيروزمند . خواهند آخرت را مى]  مصلحت[و خداوند . خواهيد متاع دنيا را مى

    » فرزانه است
نكه در جنگ تبوك شركت آوردن براي اي ج ـ هنگامي كه منافقان عذرها دروغين مي

ي مختلف داد، اما خداوند متعال در مورد اين حسن ظن  به اينان اجازه اهللا نكنند رسول
  نسبت به منافقان او را سرزنش كرد

 $ x tã ª!$# šΖtã zΝ Ï9 |MΡÏŒ r& óΟßγ s9 4© ®Lym t⎦ ¨⎫ t6tG tƒ š s9 š⎥⎪Ï%©!$# (#θè% y‰|¹ 

zΜ n=÷è s? uρ š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9 $#   )43/  توبه(  
خداوند از تو در گذرد، چرا تا وقتى كه راستگويان براى تو معلوم شوند و «

  » دادى]  باز ماندن[دروغگويان را بشناسى به آنان اجازه 
عبداهللا بن ام (كرد و از  د ـ وقتي كه در مكه با يكي از سران قريش صحبت مي

  رزنش كردخدا او را س. به خاطر مصلحتي كه تشخيص داده بود رو گرداند) مكتوم

  }§ t6tã #’ ¯<uθ s? uρ ∩⊇∪ β r& çν u™!% ỳ 4‘ yϑôãF{$#    )2-1/  عبس(  
  »كه آن مرد نابينا پيش او آمد) 1(چهره درهم كشيد و روى گردانيد، «

كه تيزهوشي و  :دگوين همچنين دشمنان اسالم از گذشته تا به حال گفته و مي - 2
يهايش ديگران را سخت تحت داد كه با كلي گوي قوت تشخيص محمد به او اجازه مي

گويي در آن بود  هايي را براي پيروان خود نقل كرد كه ظاهراً غيب تأثير قرار دهد و آيه
  .ولي درواقع چنان نبود

تواند مبتني بر  در قرآن كريم مواردي وجود دارد كه اصال نمي :مگويي در جواب مي
ت، بلكه در جزئيات و گويي نيس تيزهوشي و قوت احساس و الهام دروني باشد و كلي

  :تتفاصيل وارد شده است، و اين امر بر دو نوع اس
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  الف ـ اخبار گذشتگان
و وقايع  قوم عاد و ثمود و اصحاب كهف و داستان حضرت يوسفي  مثل قصه

كه هيچ مبتني بر احساس و الهام دروني نيست، و تا نقل نشود شخص ... تاريخي ديگر 
  .تواند بر آن اطالع يابد نمي
  ـ خبر از آينده ب

و از بين رفتن زمين و آسمان و  دابةاالرضمثل وعده به مومنان به پيروزي و خروج 
تواند بر آنها مطلع  ماه و ستارگان و خورشيد و امثال آنها كه جز خداوند كسي ديگر نمي

  .باشد
ي معلمي به محمد  گويند كه قرآن به واسطه دشمنان اسالم در هر زمان گفته و مي - 3

  .وخته شده و وحي آسماني نيستآم
و  كه به واسطه جبرئيل بوده است، درست است از يك جانباين مدعا قسمت اول 

آموخته؛ اما كسي ديگر  مي اهللا از طرف خداي عزوجل قرآن را به رسول جبرئيل
سواد بزرگ شده  و در بين امتي بيشت سواد خواندن و نوشتن ندا اهللا چون رسول. نه

  :دفرماي كريم در اشاره به اين موضوع مي قرآن بود، چنانكه

 $ tΒ uρ |MΖ ä. (#θè=÷Fs? ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î# ö7s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿωuρ …çμ ’Üèƒ rB š ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( # ]ŒÎ) 

z>$ s? ö‘̂ω šχθè=ÏÜö6ßϑ ø9$#  )48/  عنكبوت(  
]  كتابى[خود ]  راست[خواندى و با دست  و تو هيچ كتابى را پيش از اين نمى«

  »افتادند انديشان قطعاً به شك مى نه باطل نوشتى، و گر نمى
تواند حتي يك كلمه شاهد بياورد كه  و اگر كسي بحث و جستجو نمايد نمي

داد امر كوچك و  اي رخ مي از معلم ديگري آموخته است، و اگر چنين واقعه اهللا رسول
ا از افرادي معموالً اين ادعاه. ي آن ساكت بماند اي نبود كه تاريخ درباره پيش پا افتاده

اعراب جاهليت . زند كه كاري به درست و نادرست بودن ادعاي خود ندارند سر مي
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است، كه اين ادعا هزياني بيش نيست  اهللا معلم رسول) آهنگري(حدادي  :دگفتن مي
تواند چيزي به محمد ياد دهد  چطور آهنگري كه سروكارش با چكش و سندان است مي

ي تعجب از اين ادعا  آن عاجز بمانند، و قرآن به صيغه كه عربهاي فصيح از آوردن مثل
  :دفرماي مي

 ( @‘ Ïϑyg õƒ−# u™ @’ Î1 t tãuρ    )44/  فصلت(  
  »عرب زبان؟]  مخاطبِ آن[كتابى غير عربى و «

  :دو فرماي

 Üχ$|¡Ïj9 “Ï% ©!$# šχρ ß‰ Åsù=ãƒ Ïμ øŠ s9Î) @‘Ïϑ yfôãr& # x‹≈ yδ uρ îβ$|¡Ï9 ?†Î1 t tã 

ê⎥⎫Î7•Β   )103/  نحل(  
به ]  قرآن[دهند غير عربى است و اين  نسبت را به او مى]  اين[زبان كسى كه «

  » زبان عربى روشن است
در ايام طفوليت در بصري مالقات كرد اما روايت » يراحب«با  اهللا در حقيقت رسول

يرا خبر داد كه حنشده كه در آن مالقات كوتاه حتي يك كلمه از او آموخته باشد، بلكه ب
بعد از نبوت مالقات » ورقه بن نوفل«و همچنين با . اوست رخشاني در انتظاري د آيند

بعد از . كرد، و اين در اوايل وحي بود كه ورقه قول تاييد به او داد اما به زودي مرد
آمدند و به عنوان  هجرت، دانشمندان يهود و نصاري براي مجادله با او به مالقاتش مي

دند تا در جواب آنها عاجز بماند، لذا آنها براي مبارزه با كر مخالف از ايشان سؤالهائي مي
  .رفتند نه تعليم وي اسالم نزد آو مي
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  ي قرآن متكلمان درباره  نظريه
ي يوناني خواستند قرآن را در ميزان فلسفه تشريح  ي اسالمي با تأثر از فلسفه فالسفه

  :دكنند لذا كالم را به دو بخش تقسيم كردن
  .كه حرف و صوت و جمله ندارد و يكي است: نفسكالم قائم به  - 1
توان آن را  كه داراي حرف و صوت و جمله است و مي: كالم خارج از نفس - 2

  ردند كه آيا قرآن مخلوق است يا نه؟ هشنيد و بنا بر نوع دوم اين سؤال را طرح ك
و بدينوسيله باب حيرت را براي فكر خود گشودند و به عقل خود اجازه دادند در 

ها ادعا كردند كه  مواردي به بررسي بپردازد كه مجال درك آن نيست، باالخره بعضي
ها و مسالك متعددي  ها بر خواست و گروه قرآن مخلوق است، و بر اثر اين قول فتنه

  .نياز و بيزار است بوجود آمد كه اسالم از آن بي
 اهللا رسول ي زندگي خود را از قرآن و سنت خواهد برنامه مسلمان واقعي كه مي

كند بلكه برايش مهم است كه اين پيام خداست و از او چه  بگيرد به اين امور توجه نمي
آيا قرآن مخلوق است يا نه، آيا كالم جبرئيل است يا نه : خواهد، اما پرسشهايي چون  مي

  ..فايده است فايده و جوابش بي و امثال اينها سؤاالتي است كه طرحش بي
  

  مكي و مدني
رك بيشتر كتاب خدا الزم است انسان مكي و مدني قرآن را بشناسد زيرا وقتي براي د

تر و  كه انسان مكان و مناسبت زمان صدور امري را بداند فهمش نسبت بدان چيز عميق
تر خواهد بود، مقصود از مكي قسمتي از قرآن است كه در عهد اول  تصورش دقيق

در مكه بودند و  اهللا ي كه رسولنازل شده است يعني زمان اهللا نبوت بر رسول
ي مخاطبان يا  كردند و همه مشركان را به يكتاپرستي و مسائل كلي انساني دعوت مي

غالب آنان كافر و منكر بودند، آياتي كه در زمان پيش از هجرت نازل شده چه در خود 
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از و مقصود از آيات مدني قسمتي . روند مكه و چه در خارج از مكه، مكي به شمار مي
يعني هنگامي كه مسلمانان قدرتي يافته و  اهللا قرآن است كه در عهد دوم نبوت رسول

  .براي خود دولتي تشكيل داده بودند، نازل شده است
در اين آيات مسلمانان و مؤمنان مورد خطاب هستند و قوانين اجتماعي و تعاليم 

عنايت فراواني به  علماي اسالم. اخالقي كه بايد بين آنها اجرا شود فروآمده است
تشخيص مكي و مدني داشته و دارند و در اين مورد اوقات زيادي را صرف تحقيق و 

اند اما در نتيجه آن اختالف نظر دارند كه در اينجا نزديكترين قول به  تتبع آن كرده
هايي كه در مدينه نازل شده است بيست  طبق اين قول تعداد سوره. آوريم صواب را مي

  :تاس
احزاب،  - 8نور،  -7توبه،  -6انفال،  - 5مائده،  -4نساء،  -3عمران،  آل -2ه، بقر - 1

ممتحنه،  -15حشر،  - 14مجادله،  - 13حديد،  -12حجرات،  - 11فتح،  -10محمد،  - 9
هاي مورد  نصر و تعداد سوره -20تحريم،  -19طالق،  - 18منافقون،  - 17جمعه،  -16

مطففين،   -6تغابن،  -5، صف -4رحمن،  - 3رعد،  -2فاتحه،  -1اختالف دوازه است 
هاي قرآن  ي سوره و بقيه. ناس -12فلق،  -11اخالص،  -10زلزله،  - 9بينه،  - 8قدر،  - 7

  .باال تفاق مكي است
  هاي مكي و مدني ويژگيهاي سوره

  از جهت ضوابط -1
  .اي كه در آن سجده باشد مكي است هر سورهالف ـ 

نباشد مكي است ) يأهيا الذين امنوا(باشد و  )ناسيأهيا ال(اي كه در آن  ب ـ هر سوره
  .آمده است )يأهيا الذين امنوا(ي حج كه مكي است و در آخر آن  جز سوره

ي اول قرآن  و در نيمه. آمده است مكي است )كال(اي كه در آن لفظ  ج ـ هر سوره
  .لفظ كال اصال نيامده است
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عمران مكي است و  قره و آلاي كه با حروف مقطعه شروع شده بجز ب د ـ هر سوره
  .ي رعد اختالف است در سوره

  
  از جهت موضوع -2

  .اي كه در آن قصه آدم و ابليس آمده بجز بقره مكي است الف ـ هر سوره
عمران  ي امتها و پيامبران گذشته است بجز بقره وآل  اي كه در آن قصه ب ـ هر سوره

  .مكي است
  .كفارند هاي مكي مورد خطاب در غالب ج ـ در سوره
ه فضائل آمده و هاي مكي اصول شرع و توحيد و دالئل آن و دعوت ب د ـ در سوره

  .فصيالت قانوني در آنها صحبت شده استمقدار كمي هم از ت
  .هاي مكي غالب آيات كوتاه هستند ـ در سوره  ه 

احكام و حدود و  ،د از استقرار دولت اسالمي نازل شدندعهاي مدني كه ب اما سوره
ات و تعليمات اخالقي و اجتماعي در آنها بيان شده است، آيات آنها غالبا طوالني و كفار

  .ها نيز غالبا طوالني هستند خود سوره
  

  توان از ويژگيهاي موضوعي آنها مي
خطاب به مومنان، مجادله با اهل كتاب، و كشف حال منافقان نام برد، اعتبار اينكه 

ي مكي  سوره آن است، وگرنه امكان دارد در اي مكي يا مدني است، اغلب آيات سوره
هاي آخر آن كه از  بجز آيهاش مكي است  همه ي حج كه  آياتي مدني باشد مانند سوره

  شود ي دوم شروع مي سجده

 $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θãè Ÿ2ö‘ $# (#ρß‰ àfó™ $# uρ (#ρß‰ ç6ôã$# uρ öΝ ä3−/ u‘ (#θè=yèøù $# uρ 

u ö y‚ø9 $# öΝà6 ¯=yès9 šχθßsÎ= øè?    )77/  حج(  
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ايد، ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و  اى كسانى كه ايمان آورده«
  »كار خوب انجام دهيد، باشد كه رستگار شويد

  ي انفال كه گفته شده آيه ي مدني آيات مكي باشد مثل سوره و يا در سوره

 øŒÎ) uρ ã ä3ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒÏ%©!$# (#ρã x x. x8θçG Î6ø[ ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θè=çG ø)tƒ ÷ρ r& x8θã_Ìøƒ ä† 4 

tβρ ã ä3ôϑtƒ uρ ãä3 ôϑ tƒuρ ª!$# ( ª!$# uρ ç ö yz t⎦⎪ÌÅ6≈ yϑø9 $#    )3/  انفال(  
كردند تا تو را به بند كَشَند يا بكُشند  هنگامى را كه كافران در باره تو نيرنگ مى]  ياد كن[و «

كرد، و خدا بهترين تدبيركنندگان  ، و خدا تدبير مىزدند اخراج كنند، و نيرنگ مى]  از مكّه[يا 
  » است

  .در آن مكي است
  

  نزول اولين و آخرين آيات قرآن
محققان در مورد اينكه اولين مجموعه آيات نازل شده كدام است اختالف نظر دارند 
و بهترين قول آن است كه آياتي از اول سوره علق، اولين آيات نازل شده را تشكيل 

  .دهند مي

 ù& tø%$# ÉΟó™ $$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪ t, n=y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ ÏΒ @,n=tã ∩⊄∪ ù& t ø%$# y7š/ u‘ uρ 

ãΠt ø.F{ $# ∩⊂∪ “Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn=s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟ s9 ÷Λs>÷è tƒ    )5-1/  علق(  
بخوان، و پروردگار تو  )2(. ريدانسان را از علَق آف )1(. بخوان به نام پروردگارت كه آفريد«

آنچه را كه انسان  )4(. همان كس كه به وسيله قلم آموخت )3(. است]  كريمان[كريمترين 
  »  آموخت] بتدريج به او[دانست  نمى
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به دليل روايت عايشه ـ رضي  آموخت] بتدريج به او[دانست  آنچه را كه انسان نمى

از طريق خواب بود  اهللا ل كه اول، وحي به رسو :دنا اهللا عنها ـ كه بخاري و مسلم آورده
  .ديد مگر آنكه مثل صبح آشكار بود و هيچ خوابي نمي

ند روزي چرفت و براي  سپس دوستدار خلوت شد و جهت عبادت به غار حراء مي
گشت و باز توشه  شد به نزد خديجه برمي اش تمام مي گرفت و چون توشه توشه مي

نزد  روزي جبرئيل هفرمود ك اهللا  رسول. رفت خويش ميگرفت و به خلوت گاه  مي
من  :ماقرأ باز گفت :تمن قاري نيستم، مرا بفشرد و گف :مگفت) اقرأ( :تمن آمد و گف

لَق« :تقاري نيستم، باز مرا بفشردف و اين بار سخت بود گف  خَ بِّكَ الَّذِ مِ رَ أْ بِاسْ رَ *  اقْ
  1.تا آخر قصه... لرزيد به خانه برگشت  در حالي كه اندامش مي اهللا رسول...) 

ثِّر« :دان گروهي از محققان گفته ا املُْدَّ أَهيُّ ي قرآن است كه نازل شده و  اولين سوره »يَ
ي  كنند كه از وي سؤال شد اولين آيات قرآن ابتداي سوره استدالل مي به حديث جابر

ثِّر«ي  اقرأ است يا سوره ا املُْدَّ أَهيُّ براي  اهللا من از زبان رسول :تواب گف؟ جابر در ج »يَ
  .گشتم روزي از غار حراء برمي :دكنم كه فرمو شما نقل مي

را باالي سر خود ديدم كه همه افق را موقعي كه به وسط دره رسيدم فرشته اي 
ها نازل  پوشانده بود، ترسيدم و سريع به خانه برگشتم و گفتم مرا بپوشانيد، بعداً اين آيه

  .2شد

  $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ãÏoO £‰ ßϑø9 $# ∩⊇∪ óΟè% ö‘ É‹Ρ r' sù    )2-1/  مدثر(  
  :دان محققان به چند جهت به اين قول جواب داده

_________________________________________________________________________ 
 .الوحي ، بدء3حديث : بخاري  -1
 .، بدء الوحي3حديث : بخاري  -2



 علوم قرآن

 

27

جابر . اند كرده از بدايت نزول وحي بر خود صحبت مي اهللا زماني كه رسول - 1
اند نشنيده است و قسمتي را كه شنيده، روايت كرده  ي آنچه را كه ايشان فرموده همه
  .است
  .نزول، بعد از فترت وحي بوده است مقصود جابر - 2
هاي اول سوره علق  نزول آيه :تتوان اين دو قول را با هم جمع كرد و گف مي - 3

ي مدثر اولين آيات براي بيان رسالت  بوه و نزول سوره اهللا براي بيان نبوت رسول
  .ايشان بوده است

ي  از سوره) ربا(ي  آيه :دان تهي قرآن گروهي گف اما در مورد آخرين قسمت نازل شده
  .بقره است

  ي آيه :دان و گروه ديگري گفته

 (#θà) ¨?$# uρ $YΒ öθ tƒ šχθãè y_öè? ÏμŠÏù ’n< Î) «!$# ( §Ν èO 4†̄û uθè? ‘≅ä. <§ø tΡ $ ¨Β 

ôM t6|¡Ÿ2 öΝ èδ uρ Ÿω tβθãΚ n=ôà ãƒ    )281/  بقره(  
، سپس به هر شويد و بترسيد از روزى كه در آن، به سوى خدا بازگردانده مى«

آنچه به دست آورده، تمام داده شود و آنان مورد ستم قرار ]  پاداشِ[كسى 
  »گيرند نمى

  :ي مدائنه اند كه آيه و برخي نيز بر اين عقيده. است

 $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#þθ ãΖtΒ# u™ #sŒÎ) Λä⎢Ζtƒ# y‰ s? A⎦ø⎪ y‰ Î/ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘wΚ |¡•Β 

çνθç7çF ò2$$ sù    )282/  بقره(  
ايد، هر گاه به وامى تا سررسيدى معين، با يكديگر  اى كسانى كه ايمان آورده«

  »معامله كرديد، آن را بنويسيد
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توان گفت اين سه قول در واقع يك قول است كه در نتيجه چنين  و مي. است
  :ي آخرين آيات قرآن كه بر پيامبر نازل شده است از آيه :دشو مي

 $yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $ tΒ u’Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θt/ Ìh9 $# βÎ) ΟçFΖ ä. 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β    )278/  بقره(  
ايد، از خدا پروا كنيد و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى  اى كسانى كه ايمان آورده«

  »مانده است واگذاريد
يعني ) كالله(ي  آيه: و گفته شده . يابد ي مدائنه خاتمه مي شود، و به آيه شروع مي

نمايد كه مقصود آخرين  ي نازله است، لكن چنان مي ي نساء آخرين آيه ي آخر سوره آيه
  .آيه در موضوع مواريث است

و همچنين نظرياتي نيز در اين خصوص وجود دارد كه در آنها آيات ديگري به 
توان به  ق ميعنوان آخرين آيات نازل شده بر پيامبر مطرح شده است، اما با بررسي دقي

اين نتيجه رسيد كه اين آيات آخرين آيات نازل شده نيست بلكه آخرين آيه يك سوره 
  باشد اما آيه و يا آخرين آيه در يك موضوع خاص مي

 tΠöθ u‹ø9 $# àMù= yϑø. r& öΝ ä3s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3ø‹ n=tæ © ÉLyϑ÷èÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3s9 

zΝ≈ n=ó™ M}$# $ YΨƒÏŠ   )3 / مائده(  
امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسالم «

  » برگزيدم دين]  به عنوان[را براى شما 
حجه سال دهم هجري در عرفه نازل شده است، و از جمله  در روز جمعه نهم ذي

  .آياتي است كه در مكه نازل شده اما به اعتبار مدني است
بيش از هفتاد روز  اهللا ز تاريخ نزول اين آيه تا وفات رسولدانيم ا چنان كه مي

رسد در  نمايد زيرا بعيد به نظر مي فاصله است و اين امر پذيرش اين نظر را مشكل مي
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و قبالً به اين نظر اشاره . نازل نشده باشد اهللا اين مدت نسبتاً طوالني آياتي بر رسول
ي بقره آخرين آياتي است كه  ي مدائنه از سوره هي ربا و ما بعد آن تا آخر آي شد كه، آيه

  :مقصود از آيه  :دان نازل شده است لذا امام طبري و ديگر محققان گفته

 tΠöθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ © ÉLyϑ÷è ÏΡ    )3/  مائده(  
  »م گردانيدمامروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تما«

اتمام قوت مسلمانان و اكمال نعمت امن و امان و نشر اسالم در همه جزيره العرب 
ي  مشركان در حج آن سال بود كه بواسطه  است، و از جمله اتمام نعمت، عدم شركت

  .ي توبه در حج گذشته اعالم شده بود اوايل سوره
  

  ترتيب نزول آيات از نظر موضوعي
   :تي سوره انعام اس آيه) اطعمه(آيه در حكم اولين  :دگوين مثال مي

 ≅ è% Hω ß‰ É`r& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρé& ¥’n<Î) $·Β §pt èΧ 4’n? tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ…çμ ßϑyè ôÜtƒ HωÎ) βr& 

šχθä3tƒ ºπ tGøŠ tΒ ÷ρ r& $YΒ yŠ % ·nθà ó¡̈Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9ƒÍ”∴Åz …çμ ¯Ρ Î* sù ê[ô_Í‘ ÷ρ r& 

$̧) ó¡Ïù ¨≅Ïδ é& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯ ÏμÎ/ 4 Ç⎯ yϑsù § äÜôÊ$# u öxî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$tã ¨βÎ* sù š−/ u‘ 

Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘    )145/  انعام(  
خورد  در آنچه به من وحى شده است هيچ غذايى را بر كسى كه آن را مى: بگو«

يابم، مگر اين كه مردار، يا خون ريخته يا گوشت خوك باشد كه همه  حرام نمى
بريدن، نام غير خدا بر آنها برده شده  اينها پليداند، يا از روى گناه هنگام سر

است، اما كسى كه ناچار شود، بدون اين كه به منظور لذّت بردن باشد يا، زياده 
  » از حد، نخورد، پس همانا پروردگار تو، بسيار آمرزنده مهربان است

  :و پس از آن اين دو آيه
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 (#θè=ä3 sù $£ϑÏΒ ãΝà6s% y—u‘ ª!$# Wξ≈ n= ym $Y7Íh‹ sÛ (#ρ ãà6 ô©$# uρ |M yϑ÷è ÏΡ «!$# βÎ) 

óΟçFΖ ä. çν$−ƒÎ) tβρ ß‰ ç7÷ès? ∩⊇⊇⊆∪ $ yϑ̄Ρ Î) tΠ§ ym ãΝ à6 ø‹n= tæ sπ tG øŠyϑø9 $# tΠ¤$!$# uρ zΝ ós s9 uρ 

ÌƒÍ”∴Ï‚ø9 $# !$tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Î ö tóÏ9 «!$# ⎯Ïμ Î/ ( Ç⎯ yϑsù § äÜôÊ$# u öxî 8ø$t/ Ÿω uρ 7Š$ tã  χÎ* sù 

©!$# Ö‘θà xî ÒΟ‹Ïm§‘    )115-114/  نحل(  
بر اين از آنچه خدا روزيتان ساخته، حالل و پاكيزه بخوريد، و سپاس نعمت  بنا«

خداوند، مردار و خون و گوشت  )114(. پرستيد خدا را انجام دهيد، اگر او را مى
خوك و آنچه را با نام غير خدا سر بريده شده بر شما حرام كرده است، اما كسى 

از حد نكند، خداوند آمرزنده و كه ناچار شود، در حالى كه ستمكارى و تجاوز 
  » رحيم است

  :ي بقره ي سوره و سپس آيه

 $yϑ̄ΡÎ) tΠ§ym ãΝà6ø‹n=tæ sπtGøŠyϑø9$# tΠ¤$!$#uρ zΝóss9uρ ÍƒÌ“ΨÏ‚ø9$# !$tΒuρ ¨≅Ïδé& ⎯ÏμÎ/ ÎötóÏ9 

«!$# ( Ç⎯yϑsù §äÜôÊ$# uöxî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝ øOÎ) Ïμ ø‹ n=tã 4 ¨βÎ) ©!$# Ö‘θà xî íΟŠÏm§‘     
  )173/  بقره(  

خداوند بر شما تنها ميته و خون و گوشت خوك و هر حيوانى را كه هنگام ذبح «
آن نام غير خدا گفته شود، حرام كرده است، پس هر كس مجبور به خوردن آنها 
شود در صورتى كه بر ولى مسلمانان خروج نكرده و قاطع طريق نباشد بر او 

  ».خشنده و مهربان استگناهى نيست، زيرا خداوند ب
  :ي مائده ي سوره و در آخر، آيه
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 ôM tΒÌh ãm ãΝ ä3ø‹ n=tæ èπ tG øŠyϑø9 $# ãΠ¤$!$# uρ ãΝøt m: uρ ÍƒÌ“Ψ Ïƒø: $# !$ tΒ uρ ¨≅Ïδ é& Î ötó Ï9 «! $# ⎯ ÏμÎ/ 

èπ s) ÏΖy‚÷Ζ ßϑø9 $# uρ äοsŒθè%öθyϑ ø9$# uρ èπ tƒÏjŠ utIßϑø9 $# uρ èπ ys‹ÏÜ̈Ζ9 $# uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x. r& ßìç7¡¡9 $# ωÎ) $tΒ 

÷Λä⎢ øŠ©. sŒ $ tΒ uρ yxÎ/ èŒ ’ n? tã É=ÝÁ‘Ζ9 $# β r& uρ (#θßϑÅ¡ø) tFó¡s? ÉΟ≈ s9ø— F{$$Î/ 4 öΝä3 Ï9≡ sŒ î,ó¡Ïù     
  )3/  مائده(  

گوشت مردار و خون و گوشت خوك و حيواناتى كه به غير نام خدا ذبح شوند «
و حيوانات خفه شده، و به زجر كشته شده، و آنها كه بر اثر پرت شدن از بلندى 

ند، و آنها كه به ضرب شاخ حيوان ديگرى مرده باشند، و باقيمانده صيد بمير
آن را سر ببريد و ) به موقع بر آن حيوان برسيد و(حيوان درنده، مگر آن كه 

  »بر شما حرام است،) همگى(ذبح شوند ) يا در برابر آنها(حيواناتى كه روى بتها 
  
  :ي آيه  ي نازل شده اولين آيه) قتل(در موضوع 

 Ÿω uρ (#θè=çF ø)s? }§ø ¨Ζ9$# ©ÉL©9 $# tΠ§ ym ª!$# ω Î) Èd,ysø9 $$Î/ 3 ⎯ tΒ uρ Ÿ≅ÏFè% $ YΒθè=ôàtΒ ô‰s) sù 

$ uΖù= yèy_ ⎯Ïμ Íh‹Ï9 uθÏ9 $YΖ≈ sÜù=ß™    )33/  اسراء(  
و نفسى را كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشيد، و هر كس مظلوم «

روى  نبايد در قتل زياده] وا[ايم، پس  كشته شود، به سرپرست وى قدرتى داده
  »يارى شده است]  از طرف شرع[كند، زيرا او 

  :ي است و آيه

 $pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝä3ø‹ n=tæ ÞÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ’Îû ‘n=÷Fs) ø9 $# ( ”çt ø:$# Ìhçt ø: $$Î/ 

ß‰ ö6 yèø9$# uρ Ï‰ ö7yè ø9$$Î/ 4© s\Ρ W{ $# uρ 4© s\Ρ W{$$ Î/   )178/  بقره(  
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قصاص مقرر ]  حقّ[ايد، در باره كشتگان، بر شما  نى كه ايمان آوردهاى كسا«
  » آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن: شده

  :دي آن باش تواند مرحله دوم نزول حكم قتل و آيات زير آخرين مرحله مي

 ∩®⊇∪ $tΒ uρ šχ% x. ?⎯ ÏΒ÷σ ßϑÏ9 βr& Ÿ≅ çFø) tƒ $·Ζ ÏΒ ÷σãΒ ωÎ) $\↔sÜyz 4 ⎯ tΒ uρ Ÿ≅ tFs% $·Ψ ÏΒ÷σ ãΒ 

$\↔ sÜyz ãƒÌós tG sù 7π t7s% u‘ 7π oΨ ÏΒ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ̄= |¡•Β #’n< Î) ÿ⎯Ï&Î# ÷δ r& HωÎ) β r& (#θè%£‰¢Átƒ 4 

βÎ* sù šχ% x. ⎯ ÏΒ BΘ öθ s% 5iρ ß‰tã öΝ ä3©9 uθèδ uρ Ñ∅ÏΒ ÷σ ãΒ ãƒÌ ós tGsù 7π t6 s%u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ•Β ( 

βÎ) uρ šχ%Ÿ2 ⎯ ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6oΨ÷ t/ Οßγ oΨ ÷ t/ uρ ×,≈ sV‹ÏiΒ ×π tƒÏ‰sù îπ yϑ̄=|¡•Β #’n< Î) 

⎯Ï&Î# ÷δ r& ãƒÌ øtrB uρ 7π t6 s%u‘ 7π oΨÏΒ ÷σ •Β ( ⎯ yϑsù öΝ ©9 ô‰ Éf tƒ ãΠ$u‹ÅÁ sù È⎦ ø⎪t ôγx© È⎦÷⎫ yè Î/$tFtFãΒ 

Zπ t/ öθs? z⎯ ÏiΒ «!$# 3 šχ%x. uρ ª!$# $̧ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ6ym ∩®⊄∪ ⎯ tΒ uρ ö≅çFø) tƒ $YΨ ÏΒ÷σ ãΒ 

# Y‰Ïdϑ yètG •Β … çνäτ!# t“ yf sù ÞΟ ¨Ψ yγy_ #V$Î#≈ yz $ pκÏù |=ÅÒxî uρ ª! $# Ïμ ø‹ n=tã …çμ uΖyè s9 uρ £‰tãr& uρ 

…çμ s9 $¹/# x‹tã $VϑŠÏà tã   )93-92/  نساء(  
و هر كس مؤمنى را . بكشد -جز به اشتباه -و هيچ مؤمنى را نَسزَد كه مؤمنى را«

به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت كند 
از گروهى است كه دشمنان شمايند ]  مقتول[و اگر . شت كنندمگر اينكه آنان گذ

و پرداخت خونبها [بايد بنده مؤمنى را آزاد كند ]  قاتل[وى مؤمن است، ] خود[و 
از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى ]  مقتول[و اگر ].  الزم نيست

و هر . را آزاد كند است، بايد به خانواده وى خونبها پرداخت نمايد و بنده مؤمنى
روزه  -اى از جانب خدا به عنوان توبه -نيافت، بايد دو ماه پياپى]  بنده[كس 

و هر كس عمداً مؤمنى را  )92(. كار است بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده
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بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم 
  ».بزرگ برايش آماده ساخته استكند و عذابى  گيرد و لعنتش مى مى
  

  :و اولين آيه در مورد شراب 

y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Ç∅ tã Ì ôϑy‚ ø9 $# Î Å£÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅è% !$ yϑÎγŠÏù ÖΝøO Î) ×Î7Ÿ2 ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ 

Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$yϑßγ ßϑøO Î) uρ çt9 ò2r& ⎯ ÏΒ $yϑ ÎγÏèø ¯Ρ   )219/  بقره(  
، و گر آن دو، گناهى بزرد«: پرسند، بگو در باره شراب و قمار، از تو مى«

و از تو » .گناهشان از سودشان بزرگتر است]  لى[سودهايى براى مردم است، و 
اين » .را] بر نيازمندى خود[ما زاد «: بگو» چه چيزى انفاق كنند؟«: پرسند مى

دنيا ] كار[گرداند، باشد كه در  براى شما روشن مى] خود را[گونه، خداوند آيات 
  »و آخرت بينديشيد

  :ي و پس از آن آيه

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΨ tΒ#u™ Ÿω (#θç/ t ø) s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“ t≈ s3ß™ 4© ®Lym (#θßϑ n=÷ès? 

$ tΒ tβθä9θà) s?   )43/  نساء(  
ايد، در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه  اى كسانى كه ايمان آورده«

  »گوييد بدانيد چه مى
  :ي و در آخر، آيه

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (# þθãΨ tΒ# u™ $yϑ̄Ρ Î) ã ôϑsƒ ø:$# ç Å£øŠ yϑø9 $#uρ Ü>$|ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈s9 ø— F{$# uρ 

Ó§ô_Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈sÜ ø‹¤±9$# çνθç7Ï⊥ tGô_$$ sù öΝä3ª= yès9 tβθßsÎ=ø è?  )90/  مائده(  
از ] و[د ايد، شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدن اى كسانى كه ايمان آورده«

  »پس، از آنها دورى گزينيد، باشد كه رستگار شويد. عمل شيطانند
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  .نازل شده است
  

  فوائد اين مبحث
  ي عنايت و اهتمام دانشمندان اسالمي به قرآن به مصداق آيه  - 1

 $̄Ρ Î) ß⎯ øtwΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%!$# $̄Ρ Î) uρ …çμ s9 tβθÝàÏ≈ pt m:    )9/  حجر(  
  » ايم و به راستى ما نگهبان آن هستيم فرستاده بى گمان ما قرآن را فرو«

  .آشنائي بيشتر با روش تعليم و تربيت و قانونگذاري قرآن - 2
  .شناخت ناسخ و منسوخ - 3
  

  اسباب نزول 
خداوند عزوجل قرآن را براي هدايت و راهنمائي بشر نازل فرموده است و اين خود 

نوان اين معنا نيست، بلكه حوادث اما مقصود ما از اين ع. سببي براي نزول قرآن است
خاصي است كه بعضي از آيات قرآن پس از وقوع آنها براي بيان و توضيح احكام آنها 

  .شده است نازل مي اهللا يا براي تعيين روش در نحوه برخورد با آنها بر رسول
لذا اكثر آيات قرآن بدون اين اسباب نازل شده است اما اطالع از حوادث مزبور كه 

نزول بعضي از آيات قرآن است، فوائد فراواني در بردارد كه علماي اسالم را بر آن  سبب
  .داشته تا بدانها توجه نمايند و به بررسي و تحقيق در مورد آنها بپردازند

شيخ امام بخاري است، ) علي ابن المديني(اولين كسي كه در اين مورد قدم برداشته 
از علماي ) جعبري(ماي قرن پنجم هجري و بعد از او از عل) حدي نيشابورياو(از او و بعد 

او  :دقرن هشتم كه اسباب نزول واحدي را خالصه كرده، و سيوطي در اين باره گوي
اسنادهاي كتاب واحدي را حذف كرده اما چيزي بر آن نيافزوده است و بنابر روايت 

شده اما آنرا به  نيز به تأليف كتابي در اسباب نزول مشغول) ابن حجر عسقالني(سيوطي 
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لباب النقول في اسباب (ترين كتاب در اين باب كتاب  و جامع. پايان نرسانده است
كسي مانند  :دگوي الدين سيوطي است كه درباره كتاب خود مي تأليف خود جالل) النزول

  .آن تأليف نكرده است
س خواهد براسا اند لذا كسي كه مي غالب اسباب نزول با سند صحيح روايت نشده

اين موارد، كتاب خدا را تفسير كند الزم است به تحقيق و بررسي بپردازد تا در صورت 
ي موردنظر را مبتني بر آن فهم كند و براي ديگران توضيح  صحت سبب روايت شده، آيه

دهد و گرنه چيزي از خدا نقل خواهد كرد كه خدا آن را نفرموده است، و گاهي دروغ 
   :ي زول آيهدر سبب ن: مثال . واضح است

 ô⎯ tΒ uρ ãΝ n=øßr& ⎯ £ϑÏΒ yì oΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# β r& t x.õ‹ãƒ $ pκÏù …çμ ßϑó™ $# 4© të y™ uρ ’Îû !$yγÎ/# t yz 4 

šÍ× ¯≈ s9'ρ é& $tΒ tβ% x. öΝ ßγ s9 β r& !$yδθè=äzô‰tƒ ωÎ) š⎥⎫Ï Í←!% s{   )114/  بقره(  
آنكه نام ]  بيم[از مسجدهاى خدا از ] مردم را[و چه كسى ستمكارتر از كسى است كه «

خدا در آنها ياد شود، باز دارد و در ويرانى آنها بكوشد؟ اين گروه را نسزد كه جز 
و در آخرت عذابى بزرگ ]  و خوارى[آنان در دنيا خفّت . هراسان به مساجد در آيند

   »دارند]  در پيش[
المقدس را  بيت) بخت نصر(دادن به  مقصود نصاري هستند كه با كمك :دان گفته

  .شود در اينجا دو نقد مهم بر اين مثال وارد مي. خراب كردند
زيرا فاصله  :داگر مقصود آيه، چنين باشد ممكن نيست اين واقعه سبب نزول باش - 1

  .زماني زيادي بين اين واقعه و نزول قرآن است
در صورتي كه اين گفته را سبب نزول فرض كنيم چيزي در آن ادعا شده كه از  - 2
زيرا بخت نصر ) همكاري نصاري با بخت نصر است(محال است و آن يخي ارنظر ت

حدود شش قرن و نيم قبل از ميالد مسيح به بيت المقدس حمله كرده و در آن زمان 
  .اند تا با او همكاري كنند مسلم است كه نصاري وجود نداشته
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كند  خواهد آيه را طبق سببش تفسير لذا بر شخصي كه قصد تفسير قرآن را دارد و مي
  الزم است پيش  از هر چيز يقين كند كه روايت آن سبب، صحيح است يا خير؟

  
  تعريف سبب

  :دتوان آنها را به دو بخش عمده تقسيم كر با توجه به اسباب نزول قرآن مي
هنگامي كه  :دگوين مثل ينكه مي: و نزول آياتي از قرآن بر اثر آن اي وقوع حادثه - 1
  ي  آيه

 ö‘ É‹Ρ r& uρ y7 s? uÏ± tã š⎥⎫Î/ tø%F{ $#    )214/  شعراء(  
  »و خاندان خويشاوندت را هشدار ده«

اگر به شما  :دخويشاوندان خود را جمع كرد و به آنان فرمو اهللا نازل شد رسول
خبر دهم كه پشت اين كوه لشكرياني هستند كه قصد حمله به شما را دارند آيا مرا 

 اهللا به حال از تو دروغ نشنيديم، رسول ما تا :دكنيد؟ آنان در جواب گفتن تصديق مي
) ابولهب(و در اين هنگام . ترسانم پس من شما را از عذاب خدا در آخرت مي :دفرمو

» ?تبالک أهلذا مجعتنا« :تعبدالعزي بن عبدالمطلب كه عمري او بود در جواب گف
  ).اي نااميدشوي براي اين ما را جمع كرده(

  1زل شدنا) مسد(بر اثر اين حادثه سوره 

  ôM¬7 s? !# y‰tƒ ’Î1 r& 5= yγ s9 ¡=s? uρ ∩⊇∪ !$ tΒ 4© o_ øîr& çμ ÷Ψ tã …ã&è!$ tΒ $tΒ uρ |= |¡Ÿ2 ∩⊄∪ 

4’ n?óÁ u‹y™ #Y‘$ tΡ |N# sŒ 5=oλm; ∩⊂∪ …çμ è? r& tøΒ $# uρ s' s!$£ϑ ym É=sÜ ysø9 $# ∩⊆∪ ’Îû $yδ Ï‰‹Å_ 

×≅ö7 ym ⎯ ÏiΒ ¤‰|¡̈Β   )5-1/  مسد(  

_________________________________________________________________________ 
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دارايى او و آنچه اندوخت،  )1(. ادبريده باد دو دست ابو لهب، و مرگ بر او ب
كش  و زنش، آن هيمه )3(. بزودى در آتشى پرزبانه درآيد )2(. سودش نكرد

  .بر گردنش طنابى از ليف خرماست )4(، ]آتش فروز[
  

سؤال : مثل : طرح سوالي از طرف صحابه يا ديگران و نزول آيه در جواب آن  - 2
  سوره اسرا در جواب آن نازل شد ي كردن بعضي از يهود در مورد روح كه آيه

 š tΡθè=t↔ó¡ o„uρ Ç⎯ tã Çyρ ”9 $# ( È≅ è% ßyρ ”9 $# ô⎯ ÏΒ Ì øΒ r& ’În1 u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ ÏiΒ 

ÉΟù=Ïè ø9$# ωÎ) WξŠÎ=s%   )85/  اسراء(  
]  شؤون ويژه[روح شأنى از ] آگاهى از: [بگو. پرسند و از تو درباره روح مى«

  »اند جز اندكى به شما ندادهپروردگار من است و از دانش 
شود بر اثر سوال نازل شده  ي آياتي كه با سوال شروع مي توان ادعا كرد كه همه و مي

  :تاس
  :مثل

 y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Ç∅ tã Ì ôϑy‚ ø9$# Î Å£÷ yϑ ø9$# uρ ( ö≅è% !$yϑ ÎγŠÏù ÖΝ øOÎ) ×Î7Ÿ2 ßìÏ≈oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ=Ï9 

!$ yϑßγßϑøO Î) uρ çt9 ò2 r& ⎯ ÏΒ $ yϑÎγÏè ø̄Ρ 3 š tΡθè= t↔ó¡o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθà)ÏΖ ãƒ È≅è% uθø yè ø9$# 3 

šÏ9≡ x‹ x. ß⎦Îi⎫ t7ãƒ ª!$# ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒFψ$# öΝ à6̄= yès9 tβρ ã ©3x tF s?   )219/  بقره(  
در هر دوى آنها گناهى بزرگ و : پرسند، بگو از تو درباره شراب و قمار مى«
و از . عشان بيشتر استبراى مردم سودهايى است و گناه هر دوى آنها از نف] نيز[

ها  خداوند نشانه]. بر نياز خود را[افزون : بگو. چه چيز انفاق كنند: پرسند تو مى
  »سازد، باشد كه شما انديشه كنيد را اينچنين براى شما روشن مى
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 y7 tΡθè=t↔ó¡o„ uρ Ç⎯ tã 4’yϑ≈ tGuŠ ø9$# ( ö≅è% ÓyŸξ ô¹Î) öΝ çλ°; × ö yz ( β Î) uρ öΝ èδθäÜÏ9$sƒ éB 

öΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ* sù   )220/ بقره(  
آنان بهتر است و اگر ] كار[اصالح كردن : بگو. پرسند و از تو درباره يتيمان مى«

برادران شما هستند و خداوند تبهكار را از ]  در حكم[با آنان همزيستى كنيد، 
گرفت، به راستى  خواست بر شما سخت مى شناسد و اگر خدا مى درستكار مى

  » نه استكه خداوند پيروزمند فرزا

= y7è و t↔ó¡o„ â¨$̈Ζ9 $# Ç⎯ tã Ïπ tã$¡¡9$# ( ö≅è% $ yϑ̄Ρ Î) $ yγßϑ ù=Ïæ y‰Ζ Ïã «!$# 4 $ tΒ uρ 

y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ ¨≅ yè s9 sπ tã$¡¡9 $# ãβθä3 s? $·6ƒÌs%  )63/  احزاب(  
علم آن تنها نزد خداوند است و تو چه : بگو. پرسند ردم درباره قيامت از تو مىم«

  »اشددانى شايد كه قيامت نزديك ب مى
حادثه ( :دتوان سبب نزول را چنين تعريف كر با توجه به تقسيم و مثالهاي گذشته مي

  ).اي نازل شود سبب نزول است و يا سوالي كه بر اثر آن آيه
  
  هاي سبب نزول صيغه

برند  در روايت اسباب نزول به كار مي اهللا هايي كه اصحاب رسول با بررسي صيغه
  :ددو نوعنها بر  بينيم كه اين صيغه مي

  :دشو و به دو تعبير وارد مي: لفظ صريح  - 1
  )اكذ ةهذه االي سبب نزول( :دگوي الف ـ مثال صحابي مي
حدث كذا ( :دكن وارد مي) فا(ي نزول  كند و به روي ماده ب ـ حادثه را نقل مي

 )فنزلت
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هايي كه احتمال دارد سبب نزول را بيان كند يا قصد راوي آن باشد كه  صيغه - 2
  :دشو ي فالن واقعه است، و اين نيز به دو گونه وارد مي ث اين آيه دربارهمثال

  )نزلت هذه اآليه فی كذا(الف ـ 
  )اال نزلت فی كذا ةما احسب هذه اآلي(ـ ب 

  
  روايات در سبب نزولتعدد 

اي از آيات قرآن روايتهاي مختلفي در سبب نزول وارد شود،  ممكن است براي آيه
  :د، بايد يكي از امور زير را به كار ببركه در اين صورت ناظر

روايتهاي مختلف را از نظر صحت و سقم مورد بررسي قرار دهد و هرچه از نظر  - 1
  .اصول روايت صحيح است بپذيرد

هاي  در صورتي كه روايتهاي متعددي به صحت برسند، توجه خود را به صيغه - 2
  .ي صريح را انتخاب كند آنها معطوف دارد و صيغه

ها همه صريح باشند دقت كند آن روايتي كه با سند  در صورتي كه صيغه - 3
  .تر روايت شده است ترجيح دهد صحيح

اگر ترجيح برايش ممكن نبود در صورت امكان هر دو را به عنوان سبب نزول  - 4
ي متشابه هم زمان رخ داده باشد و يكي از  بپذيرد و اين در صورتي است كه دو واقعه

  .آنها را روايت كند و كسي ديگر ديگري راصحابه يكي از 
در صورتي كه جمع بين دو روايت ممكن نباشد مثال وقوع آنها از نظر تاريخي  - 5

ترين حالتها  فاصله داشته باشد، در اين حالت حمل بر تعدد نزول كند، و اين ضعيف
  .است و بعيد است چنين حالتي رخ داده باشد
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  فوائد سبب نزول
  :توائد مهمي در بر دارد كه از آن جمله موارد زير اسفهم سبب نزول ف

  .گردد بيان حكمت حكمي كه آيه آن را شامل مي - 1
تصحيح فهم نادرستي كه ممكن است به سبب عدم اطالع از سبب نزول براي  - 2

اش حضرت عائشه ـ رضي  به خاله) عروه بن زبير: (لبه عنوان مثا. شخص حاصل شود
  :ي ه نظر من آيهب :داهللا عنها ـ عرض كر

 ¨βÎ) $x¢Á9$# nοuρöyϑø9$#uρ ⎯ÏΒ ÌÍ←!$yèx© «!$# ( ô⎯yϑsù ¢kym |MøŠt7ø9$# Íρr& tyϑtFôã$# Ÿξsù yy$oΨã_ 

Ïμø‹n=tã βr& š’§θ©Ütƒ $yϑÎγÎ/ 4 ⎯tΒuρ tí§θsÜs? #Zöyz ¨βÎ*sù ©!$# íÏ.$x© íΟŠÎ=tã  )158/  بقره(  
] خدا[پس هر كس كه حج خانه . هستند از شعائر خدا» مروه«و » صفا«گمان  بى«

) سعى(بگزارد يا عمره به جاى آورد، گناهى بر او نيست كه در ميان آن دو، طواف 
  » خدا قدردان داناست]  بداند كه[نيكى كند، ]  افزون بر واجبات[كند و اگر كسى 

  
كند كه اگر كسي در حج خود بين صفا و مروه سعي نكند اشكالي ندارد  داللت مي

خير آنطور نيست زيرا اگر قصد  :دحضرت عائشه ـ رضي اهللا عنهما ـ در جواب فرمو
و اين آيه در مورد انصار  )فالجناح عليه أن ال يطوف هبام( :دفرموئ چنين بود مي آيه

نازل شده است كه در جاهليت دو بت داشتند يكي بر صفا و ديگري بر مروه، و آنان 
ي همان اعمال دوران  د كه سعي بين صفا و مروه ادامهان پس از اسالم بيم آن را داشته

  1.جاهليت بشمار آيد
كند مورديكه بخاطر آن آيه نازل شده است حتما مقصود  سبب نزول ثابت مي - 3

دارد زيرا در صورت عدم  حكم آن آيه بوده است و اين، امر مجتهد را از اشتباه باز مي

_________________________________________________________________________ 
 .تفسير و مسلم 4135: بخاري حديث  -1
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ام آيه را بواسطه دليل ديگري تخصيص خواهد لفظ ع اطالع، ممكن است هنگامي كه مي
دهد؛ مورد سبب نزول را نيز بدان دليل از زير آيه خارج سازد و اين نتيجه صددرصد 

  .غلط خواهد بود
  .استفاده از آشنايي با سبب نزول در تربيت و تعليم - 4
  

  اعتبار به عموم لفظ است نه بخصوص سبب
  ي نازل شوداي از قرآن بر اثر حادثه يا سؤال وقتي كه آيه

  :ديكي از سه حالت زير دار
در اين حالت همه معتقدند . ممكن است لفظ نازل شده عام و سبب نيز عام باشد - 1

  .كه به عموم آيه بايد عمل شود
در اين . ممكن است لفظ خاص و سبب نيز صورتي مخصوص و جزئي باشد - 2

ثه است و ممكن حالت نيز همه اتفاق دارند كه لفظ آيه مخصوص آن حالت يا حاد
است با قرائن خارجي، حكم آيه را تعميم داد و حالتهاي متشابه آن حادثه را بدان ملحق 

  .ساخت
ممكن است سبب نزول صورتي جزئي و مخصوص باشد لكن براي بيان حكم  - 3
  .اي با لفظي عام وارد شود آن آيه

آيا با توجه  مقصود از عنوان ما اين حالت سوم است، در اين مورد اختالف است كه
به سبب، آيه را مخصوص آن صورت بدانيم يا به سبب توجه نكرده و به عموم لفظ آن 

  .اند به دليل اينكه كنيم اكثر اصوليان رأي دوم را پذيرفته عمل مي
الف ـ نزول قرآن براي بيان احكام اشياء در همه ادوار و ازمنه است، و معنا ندارد 

در همه زمانها سينه به سينه نقل گردد و منظور آن حكم  اي به لفظي عام وارد شود و آيه
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فقط يك صورت خاص باشد كه آن هم در گذشته رخ داده است، و اين يك اصل 
  .رود هيچ مسلماني با آن مخالفت داشته باشد مسلمي است كه گمان نمي

 و همچنين تابعين و قرون ما بعد به اين نوع آيات عام كه بر اهللا ب ـ ياران رسول
  .كردند اسبابي خاص وارد شده است استدالل مي

  مثال براي حالت اول
به مدينه هجرت فرمود و ياران گرامي با يهوديان برخورد  اهللا هنگامي كه رسول

نشستند  خورند و در يكجا با او نمي ديدند همراه زن حائض غذا نمي داشتند، آنان را مي
  اين آيه نازل شد: در جواب  .كردند، ياران سؤال كردند و او را منزوي مي

 š tΡθè= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( ö≅è% uθ èδ “]Œ r& (#θä9 Í”tIôã$$ sù u™ !$ |¡ÏiΨ9$# ’ Îû ÇÙŠÅs yϑø9 $# 

( Ÿωuρ £⎯ èδθç/t ø) s? 4© ®Lym tβö ßγôÜtƒ ( # sŒÎ* sù tβö £γsÜ s?  ∅èδθè? ù' sù ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ym ãΝä. t tΒ r& ª! $# 

4 ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† t⎦⎫Î/≡ §θ−G9 $# =Ït ä†uρ š⎥⎪Ì ÎdγsÜ tFßϑø9 $#    )222/  بقره(  
حيض از ]  به وقت[رنج است، پس ]  مايه[آن : پرسند، بگو از تو درباره حيض مى«

به [زنان كناره گيريد و تا وقتى كه پاك شوند، با آنان نزديكى مكنيد، آن گاه چون 
ن داده است با از همان جا كه خداوند به شما فرما] غسل كنند[پاك شوند، ]  خوبى

به راستى خداوند توبه كنندگان و پاك شوندگان را دوست . آنان آميزش كنيد
    »دارد مى

  1)اصنعوا كل شئ اال النكاح( :دفرمو اهللا رسول
  

  مثال حالت دوم
  :دفرماي مي ي ليل خداوند عزوجل در سوره

_________________________________________________________________________ 
 .احمد -1
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 $ pκâ:̈Ζyfã‹ y™ uρ ’s+ ø? F{$# ∩⊇∠∪ “Ï%©! $# ’ÎA ÷σãƒ …ã&s!$tΒ 4’ª1 u”tItƒ ∩⊇∇∪ $ tΒ uρ >‰tnL{ 

…çν y‰ΨÏã ⎯ÏΒ 7π yϑ÷èÏoΡ #“ t“ øgéB ∩⊇®∪ ωÎ) u™!$ tóÏGö/ $# Ïμ ô`uρ Ïμ În/ u‘ 4’n? ôãF{ $# ∩⊄⊃∪ t∃ öθ |¡s9 uρ 

4© yÌö tƒ    )تا آخر 17/  ليل(  
همان كس كه مال خود را  )17(. شود و با تقواترين مردم از آن دور داشته مى«
و هيچ كس را نزد او حقّ نعمتى  )18(. بخشد تا تزكيه نفس كند مى) در راه خدا(

بلكه تنها هدفش  )19(. او را جزا دهد) به وسيله اين انفاق(نيست تا بخواهد 
و بزودى راضى و خشنود  )20(. جلب رضاى پروردگار بزرگ اوست

  »شود مى
  

نازل  ي مفسران اتفاق دارند كه اين آيات در وصف حضرت ابوبكر صديق همه
شدند خريد و  جمعي از بردگان را كه به سبب ايمانشان اذيت ميشده است هنگامي كه 
ي افعل تفصيل است با  مفرد است و صيغه) االتقي(ي  بينيم كلمه آزاد كرد چنانكه مي

بر ) الف و الم موصولي(ي تحويل اتفاق دارند  دهد همه آنكه داللت بر خصوصيت مي
  .درسان شود و در نتيجه معناي خاصي را مي آن وارد نمي

  
  مثال حالت سوم
مفرد است و صيغه افعل تفصيل است كه با آنكه ) االتقي(بينيم كلمه  و چنانكه مي

بر آن وارد ) الف و الم موصولي(دهد همه نحويان اتفاق دارند  داللت بر خصوصيت مي
  .رساند شود و در نتيجه معناي خاصي را مي نمي

  مثال حالت سوم
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نازل شده وهنگامي كه ) اوس بن صامت(زن كه در حق ) ظهار(مانند نزول آيه 
و  1نيز همان جواب داد اهللا همان سؤال را از پيامبر پرسيد رسول) سلمه بن صخر(

  2.نازل شد) هالل بن اميه(كه در حق ) لعان(مانند آيه 
  .و آيه حد قذف كه در حق أم المؤمنين عائشه صديقه ـ رضي اهللا عنها ـ نازل شد

  
  ها ورهمناسبت بين آيات و س

نازل شده است و ترتيب  اهللا سال نبوت رسول 23دانيم كه قرآن در مدت   همه مي
اي بر  بينيم چرا كه هر وقت آيه نزول قرآن غير از آن ترتيبي است كه ما در مصحف مي

مثالً  :دكرد كه در كجا وكدام سوره نوشته شو شد خود تعيين مي نازل مي اهللا رسول
  :ي  آيه

 öΝ s9 r& t s? ’n< Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θè?ρ é& $Y7ŠÅÁtΡ z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ6 ø9$# tβθãΨ ÏΒ ÷σãƒ ÏMö6 Éfø9 $$Î/ 

ÏNθäó≈ ©Ü9 $# uρ tβθä9θà) tƒ uρ t⎦⎪Ï%©# Ï9 (#ρã x x. Ï™Iω àσ̄≈ yδ 3“ y‰ ÷δ r& z⎯ ÏΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ# u™ 

¸ξ‹Î6 y™    )51/  نساء(  
به جبت و ) با اين حال(دارند ) خدا(اى از كتاب  آيا نديدى كسانى را كه بهره«

گويند آنها از كسانى  آوردند و به مشركان مى ايمان مى) پرستان بت و بت(طاغوت 
  »ترند اند هدايت يافته كه ايمان آورده

  

_________________________________________________________________________ 
 .رواه احمد، ابوداود، ترمذي و حسنه -1
 .تفسير 4378بخاري  -2



 علوم قرآن

 

45

ي نساء بعد از جنگ بدر، هنگامي كه يكي از يهوديان به نام كعب بن  سورهاز 
 ؤمنان؟ او دراشرف به مكه رفت و مشركان از او پرسيدند آيا راه ما بهتر است يا م

  1.ي مذكور نازل شد كه در نكوهش او آيه) انتم اهدی منهم( :تجواب گف
  :دفرماي بينيم كه بعد از بررسي اين موضوع خداوند عزوجل مي اما مي

 ¨β Î) ©!$# öΝä. ããΒ ù'tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{$# #’ n<Î) $yγ Î=÷δ r& # sŒÎ) uρ ΟçFôϑ s3ym t⎦ ÷⎫ t/ 

Ä¨$̈Ζ9$# βr& (#θßϑä3øt rB ÉΑô‰yè ø9$$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−Κ ÏèÏΡ / ä3Ýà Ïètƒ ÿ⎯Ïμ Î/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. 

$Jè‹Ïÿ xœ # ZÅÁt/   )58/  نساء(  
دهد كه امانتها را به صاحبان آن برسانيد و هنگامى كه  خداوند به شما فرمان مى«

كنيد، به عدل داورى كنيد، خداوند پند و اندرزهاى خوبى  ميان مردم داورى مى
  »دهد، خداوند شنوا و بيناست مىبه شما 

  
بعد از فتح مكه و در مورد حجابت  و چنانكه معروف است نزول اين آيه

هاشم تقاضا كردند كه كليد كعبه نزد  هنگامي كه بني. كعبه نازل شده است) كليدداري(
كليد تحويل  :دآمد و عرض كر اهللا ل ايشان باشد؛ اما عثمان بن ابي طلحه نزد رسو

 2.كه خداوند در اين باره اين آيه را نازل كرد. ي ما بوده و بايد به ما برگردد خانواده
ي مذكور كه در مصحف پشت سر هم قرار داده شده  بينيم بين نزول دو آيه چنانكه مي

شويم دو آيه ارتباط  حداقل شش ماه فاصله است؛ و اما پس از بيان نزول متوجه مي
  .محكمي با هم دارند

_________________________________________________________________________ 
 .ابن ابي حاتم، ابوداود، احمد -1
 .ابن مردويه، ابن اسحق -2
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بيان شده است كه يهودي امانتي را كه بر گردن داشته ادا نكرده و با ي اول  در آيه
  .آنكه دانسته است راه مؤمنان بهتر است؛ تملق مشركان كرده است

بينيم درك مناسبت آيات وابسته به فهم نزول است، و شناخت سبب نزول  چنانكه مي
  .سازد مي كند، برطرف ربطي بعضي از آيات كه در اولين بار جلوه مي مشكل بي

ها عنايت  دانشمندان اسالم به موضوع مناسبت بين آيات و مناسبت بين سوره
اولين كسي كه در اين مورد اظهار نظر كرده ابوبكر نيشابوري از  :دگوين و مي. اند ورزيده

و اولين كتابي كه در اين مورد نوشته شده . ي قرن چهارم بوده است فقهاي شافعيه
تأليف ابوجعفر بن زبير اندلسي و پس از آن كتاب نظم » القرآنالبرهان في تفسير سور«

اسرار «ي برهان الدين بقاعي؛ و سپس كتاب  نوشته» الدرر في تناسب اآليات و السور
  .باشد الدين سيوطي مي جالل» ترتيب القرآن

  
  فوائد مناسبت

  معرفت وجوه بالغي قرآن - 1
  تر نسبت به مفاهيم قرآن تصور دقيق - 2
  د به انواعي از اعجاز قرآنپي بر - 3

ي نزول بين آياتي كه پشت سر  گيريم كه طول فاصله از آنچه قبال ياد شد نتيجه مي
ها كار تشخيص مناسبت را مشكل  اند و توقيفي بودن ترتيب آيات و سوره هم قرار گرفته

ي آيات قرآن اسباب نزول  سازد و چنانكه در بحث اسباب نزول گفتيم ما براي همه مي
داريم و براي آياتي كه اسباب نزول وارد شده است نيز به علت عدم صحت روايت ن

توانيم بدانها اعتماد كنيم و تنها راه باقي مانده براي تشخيص مناسبت،  خيلي از آنها، نمي
  .اجتهاد است
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توان وجه  ماند لكن در اغلب احوال مي گاهي وجوه مناسبت ظاهر و گاهي پنهان مي
ماند اما  ها را دريافت؛ و به ندرت اين مناسبت مخفي مي و جمله مناسبت بين آيات
ها حالت عكس تناسب بين آيات دارد و در غالب احوال مناسبت بين  تناسب بين سوره

مثال . توان وجه تناسبي را عنوان كرد دو سوره آشكار نيست و فقط در بعضي موارد مي
وثر آن است كه در سوره ماعون ي ماعون و ك وجه مناسبت بين دو سوره :دگوين  مي

صفات منافقان ياد شده كه عبارت از بخل و ريا و ترك نماز و عدم همكاري و تعاون 
ي كوثر بعد از ماعون،  و خداوند عزوجل با قرار دادن سوره. باشد اجتماعي مي

  .دهد را به ضد آنها دستور مي اهللا رسول
  
  هايي از وجوه مناسبت بين آيات نمونه
  .ه صفات كفار بيان شود بعد از آن صفات مؤمنان آيد و بالعكسهرگا - 1
آيد؛ و  هرگاه تحذير از چيزي وارد شود در مقابل آن تشويق به انجام ضد آن مي - 2

  .بالعكس
گردد و  هرگاه از عذاب كفار صحبت شود در مقابل آن جزاي مؤمنان بيان مي - 3

  .بالعكس
  .ن وصف بهشت آيد، و بالعكسهرگاه وصف دوزخ بيان گردد در مقابل آ - 4
و همچنين رعايت حال مخاطبين و استعمال كلمات و ادواتي كه آنها به كار  - 5
مثل . آيد كنند، از وجوه تناسب به شمار مي برند و يا در زندگي به آنها برخورد مي مي

  :تاين آيا

 Ÿξsùr& tβρãÝàΨtƒ ’n<Î) È≅Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôMs)Î=äz ∩⊇∠∪ ’n<Î)uρ Ï™!$uΚ¡¡9$# y#ø‹Ÿ2 ôMyèÏùâ‘ ∩⊇∇∪ 

’n<Î)uρ ÉΑ$t6Ågø:$# y#ø‹x. ôMt6ÅÁçΡ ∩⊇®∪ ’n<Î)uρ ÇÚö‘F{$# y#ø‹x. ôMysÏÜß™  )20-17/  غاشيه(    
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كنند كه  و به آسمان نگاه نمى) 17(نگرند چگونه آفريده شده؟  آيا آنها به شتر نمى«
و به ) 19(رديده؟ ها كه چگونه در جاى خود نصب گ و به كوه) 18(چگونه برپا شده؟ 

  »زمين كه چگونه مسطّح گشته و گسترده شده؟
    

خاطبين خود را برشمرده كنيم كه خداي عزوجل؛ عناصر اساسي زندگي م مالحظه مي
رود و زندگي خود را با شير، گوشت،  شتر كه از وسايل مهم آنها به شمار مي: است، مثال

آيد و بزرگترين  باران كه از آسمان مي كنند و هاي ديگر از آن تامين مي و پشم و استفاده
كند، و كوه كه در سرما و گرما پناهگاه آنان  ي حيات يعني آب را براي آنها تأمين مي مايه

ي انتقال آنها از مكاني به مكان  است، و زمين كه با سطح پهناورش چراگاه و وسيله
  .ديگر است

نه اينكه ناظر هدفش  استخراج وجه مناسبت بايد از تعسف و تكلف خالي باشد،
استخراج اموري باشد كه حتي گفتارهاي معمولي خوب از آنها دور است، چه رسد به 

  .كالم خدا كه بهترين گفتار است
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  نزول قرآن
  :دفرماي خداي تعالي در قرآن مي

 ã öκy− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï%©!$# tΑ Ì“Ρ é& ÏμŠÏù ãβ# u™ öà) ø9 $# ”W‰ èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈oΨ Éi t/ uρ z⎯ ÏiΒ 

3“ y‰ ßγø9 $# Èβ$s%ö à ø9$# uρ   )185/  بقره(  
]  كتابى[است كه در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، ]  همان ماه[ماه رمضان «

تشخيص حق از ]  ميزان[داليل آشكار هدايت، و ]  متضمن[كه مردم را راهبر، و 
  » باطل است

  :دفرماي و در جاي ديگري مي

 !$̄Ρ Î) çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’Îû 7' s# ø‹s9 >π x. t≈ t6•Β 4 $̄Ρ Î) $̈Ζ ä. z⎯ƒÍ‘ É‹Ζ ãΒ    )3/  دخان(  
  » .ايم كه ما آن را در شبى پر بركت نازل كرديم، ما همواره انذار كننده بوده«

  :دفرماي و همچنين مي

 !$̄Ρ Î) çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’Îû Ï' s# ø‹s9 Í‘ ô‰s) ø9$#    )1/  قدر(  
  » را در شب قدر نازل كرديم) قرآن(ما آن «
رسانند كه قرآن در ماه مبارك رمضان  يات تعارضي وجود ندارد و همه ميبين اين آ

مشتمل بر آن ) شهر رمضان(ليله القدر است و ) ليله مباركه(نازل شده است زيرا منظور 
  .است

ي قرآن در  اما ظاهر اين مفهوم با واقع عملي نزول قرآن در تعارض است چون همه
فرود آمده است، لذا  اهللا بوت رسولسال ن 23شب قدر نازل نشده و در طول 

  .دانشمندان در توجيه اين آيات دو گرايش اساسي دارند
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  :تگويند قرآن داراي دو نزول اس اكثر آنان مي
يك نزول در شب قدر انجام گرفته و قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل : الف 

  .شده است
بات بوده از آسمان دنيا به زمين و نزول دوم كه بر اثر حوادث و وقايع و مناس: ب 
  .باشد و مقصود از اين آيات نزول اول مي. است
مقصود از اين آيات ابتداي نزول قرآن است يعني  :دگوين و بعضي از محققان مي - 2

براي اولين بار اولين قسمت قرآن در شب قدر نازل شده سپس بر اثر حوادث و وقايع و 
شرف ليله القدر به نسبت بشر در آن است كه قرآن بر  مناسبات استمرار يافته است، زيرا

  .خود آنان نازل شود
در  :دگوين ي ديگري نيز وجود دارد كه تقريبا تلفيقي از اين دو قول است، و مي نظريه

آمده است  سال در شب قدر هر سال مقداري از آيات به آسمان دنيا فرود مي 23طول 
ليله القدر از  23نازل شود، يعني قرآن در  اهللا كه در آن سال قرار بوده است بر رسول

و . سال از آسمان دنيا به زمين نازل شده است 23لوح محفوظ به آسمان دنيا و در طول 
  .چنانكه معلوم است اين نظريه، اجتهادي است و دليلي ندارد

  
  نزول منجم قرآن

اسم مقصود از منجم، نزول قرآن به صورت قسمت قسمت است، و كلمه منجم 
  .مفعول از تنجيم به معناي چيزي را منوط به طلوع و غروب ستاره كردن است

شود آن است  به طور قطعي دانسته مي اهللا چنانچه از تاريخ معروف زندگي رسول
كه قرآن يكدفعه برايشان فرود نيامده است چنانكه خداوند عزوجل در قرآن اعتراض 

  كند كفار را بر اين امر نقل مي

 tΑ$s% uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã x x. Ÿωöθ s9 tΑ Ìh“ çΡ Ïμ ø‹n= tã ãβ# u™ö à)ø9 $# \'s# ÷Ηäd Zοy‰ Ïn≡uρ     )32/  فرقان(    
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    »چرا قرآن يكباره بر او فرو فرستاده نشد؟: و كافران گفتند«

  
  حكمت نزول منجم قرآن

ي قرآن صالح و حكمتهايي قرار داده كه در غير آن  خداوند عزوجل در نزول پراكنده
  .ت ممكن نبود به چنين اهدافي دست يافتصور
  : اهللا تقويت قلب رسول -1

ي نزول تدريجي قرآن قلب پيامبر را در برابر مشكالتي كه از سوي  خداوند بواسطه
در برابر اين مشكالت با اطمينان  اهللا كرد رسول شد تقويت مي مشركان بر او تحميل مي

نمايد، و قرآن به صراحت  تأييد و تقويت ميايستاد چون يقين داشت خدا او را  خاطر مي
  :تاين معنا را بيان فرموده اس

 y7 Ï9≡ x‹Ÿ2 |MÎm7 s[ ãΖ Ï9 ⎯Ïμ Î/ x8 yŠ#xσ èù    )32/  فرقان(  
  » اين بخاطر آن است كه قلب تو را بوسيله آن محكم داريم«

با حكمتي كه خداوند  اهللا دانيم رسول چنانكه مي: آسان ساختن حفظ قرآن - 2
در مورد شخصيت ايشان و دفع تهمت از حريم مقدسشان در نظر داشته است، عزوجل؛ 

شد حفظ آن ميسر نبود، و در  دانستند لذا اگر قرآن يكباره نازل مي خواندن و نوشتن نمي
تِيال(...ي مذكور آمده است  اشاره به اين مطلب در ادامه آيه رْ نَاهُ تَ لْ تَّ   )وَ رَ

ان و يا اهل كتاب به ادعاي خود مشكالتي هنگامي كه مشرك: تحدي و اعجاز - 3
گذاشتند و با سؤاالت و مجادالت خود قصد  مي اهللا غيرقابل حل پيش پاي رسول

. شد  تحريج او را داشتند آيات قرآن با جوابهاي كوبنده و دندان شكن خود نازل مي
  :دفرماي ي اين موضوع قرآن چنين مي درباره
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 Ÿωuρ y7 tΡθè?ù' tƒ @≅sV yϑÎ/ ωÎ) y7≈oΨ ÷∞Å_ Èd,ysø9 $$Î/ z⎯ |¡ôm r& uρ #·Å¡ø s?    )33/  فرقان(  
آوريم، و تفسيرى  آورند مگر اينكه ما حق را براى تو مى آنان هيچ مثلى براى تو نمى«

  »)و پاسخى دندان شكن كه در برابر آن ناتوان شوند(بهتر 
احكام  همانطوري كه در بحثهاي گذشته اشاره شد خيلي از: تدرج در تشريع - 4

اند، و در بعضي موارد حكمي از حالتي به حالتي  قرآن سير تدريجي و تكاملي داشته
ديگر عوض شده و احكامي منسوخ و احكامي ناسخ گشته است، اما اگر قرآن يكدفعه 

شد نه چنين معنايي محقق بود، و نه تعارضي كه در اين حالت بين آيات  نازل مي
  .مختلف وجود داشت، قابل فهم بود

كه قرآن از نزد خداوند؛ عزوجل است زيرا هيچ  اهللا داللت بر صدق رسول - 5
توان يافت كه مؤلفش جمالت و موضوعات آن را در مدت زماني طوالني  كتابي نمي

تهيه كند و يكنواخت و قوي و يكدست باشد چون هر انساني در طول زندگي خود سير 
كه قرآن يكنواخت است، آناهد بود، حال تكاملي دارد و در نتيجه آثارش نيز يكسان نخو

  .ي يك انسان باشد از آن دور است تهمت اينكه ساختهو 
  

  گردآوري قرآن
  .گردآوري در اينجا به دو معنا است

  حفظ در سينه - 1
  حفظ به نوشتن - 2

بود، ايشان  اهللا اولين كسي كه قرآن را از جبرئيل دريافت كرد و حفظ نمود رسول
كسان  اهللا آموختند و از بين اصحاب رسول آن را به ياران مي پس از دريافت قرآن

داشتند  بسياري از قاريان برگزيده قرآن بودند كه پيامبر به آنان عنايات فراواني مبذول مي
خواستند از آنان قرآن ياد بگيرند، و هر وقت كسي را براي تبليغ  و از ديگر اصحاب مي
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فرستادند چنانكه  گزيدند و به نقاط مختلف مي بر ميكردند از بين قاريان  دين انتخاب مي
  .تعداد زيادي از آنان به شهادت رسيدند) بثر معوفه(در واقعه 

  
  مشهورترين قاريان

بن كعب، عبداهللا بن مسعود، سالم موالي ابي   ابي: مشهورترين قاريان عبارتند از
المومنين حفصه،  بعه، امحذيفه، ابوالدرداء، معاذ بن جبل، ابوزيد بن السكن، خلفاي ار

ابوموسي اشعري، زيد بن ثابت و ديگران ـ رضي اهللا عنهم ـ و از بين تابعين افراد زيادي 
قرآن را آموختند كه  اهللا وجود داشتند كه قابل حصر نيستند و از اصحاب رسول

هاي و همچنين قرآن در ميان نسل. اهللا در آينده به بعضي از آنان اشاره خواهيم كرد انشاء
مختلف سينه به سينه گشت تا به زمان ما رسيد و آيندگان نيز از ما دريافت خواهند كرد 

ها افراشته است اما گردآوري قرآن به معني  و تا دنيا باقي است پرچم قرآن در سينه
   :تي مهم اس نوشتن آن، داراي سه مرحله

  
  اهللا در عهد رسول -1

از بين اصحاب بزرگوار خود به افرادي  اهللا رسول. شد هنگامي كه قرآن نازل مي
خلفاي اربعه، زيد بن : و مشهورترين آنان عبارتند از. ندداد تا قرآن را بنويس دستور مي

شد آن را بر  ثابت، خالد بن وليد ـ رضي اهللا عنهم ـ اينان هنگامي كه قرآن نازل مي
مانند آن و بر  ي از پوست وقهاي پهن نخل و بر اورا سنگهاي پهن نازل و بر شانه

و اشياء ديگر ) پاالن شتر(هاي پهن مثل قتب  هاي حيوانات و بر تخته استخوان شاخه
قرآن به شكل  اهللا و در عهد رسول. داشتند كردند و براي خود نسخه بر مي ثبت مي

متفرق خود ماند و به علت كثرت حافظان قرآن احتياجي به جمع و ترتيب آن در 
اي نازل شود و  هر زمان به انتظار وحي بود تا آيه اهللا رسولمصحف نبود، و همچنين 
  .شد قرار بگيرد در جايي كه مشخص مي
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و اين مانع اساسي براي جمع و ترتيب قرآن به صورت كتابت در يكجا بود تا اينكه 
ي نزول وحي منقطع گشت و رابطه  دعوت حق را لبيك گفت و اميد ادامه اهللا رسول

  .شد زمين با آسمان قطع
  

  گردآوري قرآن در عهد ابوبكر صديق -2
نفر از حافظان قرآن از بين اصحاب  70ي كذاب بيش از  در جنگ يمامه با مسيلمه

به شهادت رسيدند و ترس آن رفت كه در وقايع و حوادث ديگري افراد  اهللا رسول
مهيا  بيشتي از بين بروند لذا خداوند عزوجل كه براي حفظ قرآن هميشه اسباب آن را

پيشنهاد كند قرآن را  انداخت كه به حضرت ابوبكر گرداند در دل حضرت عمر مي
  .آوري گردد، هنگامي كه حضرت عمر در يكجا جمع

چطور  :تپيشنهاد كرد او از قبول آن سرباز زد و گف اين امر را به حضرت ابوبكر
از بحث و  انجام نداده است و پس اهللا به خود اجازه دهم كاري كنم كه رسول

 يد بن ثابتزتوانست او را قانع كند، براي اين كار ـ  ي زياد حضرت عمر مناقشه
زيد بن . حاضر شده بود انتخاب كردند اهللا ي قرآن بر رسول را كه در آخرين عرضه

دادند از انجام اين كار  جا كردن كوهي را به من دستور مي  به اگر جا :دگوي مي ثابت
اعتماد  و بدين ترتيب زيد بن ثابت با. اما چيزي نگذشت كه قانع شدم برايم آسانتر بود

به حفظ خود و به استناد قرآن مكتوب در قطعات متفرق و شهادت حداقل دو گواه به 
نازل شده بود  اهللا ي آن چنانكه بر رسولآن، قرآن را با همه ي وجوه مختلفهر فقره از 

  .هداري شدنگ در يكجا جمع كرد و نزد حضرت ابوبكر
محافظت از آن را به  بود، و حضرت عمر و پس از آن نزد حضرت عمر

المومنين حفصه ـ رضي اهللا عنها ـ واگذار كرد تا اينكه او وفات يافت و  دخترش ام
  .آن را سوزاند) مروان بن حكم(
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  گردآوري قرآن در عهد حضرت عثمان -3

يعني (قرآن را بر هفت حرف همانطوري كه معروف و متواتر است خداوند عزوجل 
اي از قبايل عرب قرآن را به  نازل فرموده است، و هر قبيله) هاي عرب هفت لهجه از لهجه

ـ رضي اهللا عنهما ـ  و عهد شيخين اهللا خواند، اين امر در عهد رسول ي خود مي لهجه
 امري عادي بود، اما پس از گسترش كشور اسالمي و مسلمان شدن غير عربها و وفات

ي قرآني قابل هضم نبود  اند اين پديده يافتن بيشتر كساني كه با وحي همزمان بوده
  .خصوصا نوجوانان و كساني كه در اسالم بدنيا آمده بودند

گرفتند با يكديگر در مورد قرآن اختالف  اللهجه قرآن ياد مي  و از معلمان مختلف
در فتح آذربايجان و ارمنستان : مثال. كشيد ن به تكفير يكديگر ميكردند و گاهي كارشا مي

ت ئكه دو لشكر از عراق و شام شركت كرده بودند، اختالفشان در مورد لهجه در قرا
كه در آن جنگ شركت داشت از اين  )حذيفه بن اليمان(قرآن به زدوخورد كشيد، و 

امت را  :تگف امر به وحشت افتاد و عجوالنه به مدينه بازگشت و به حضرت عثمان
  .قبل از آنكه مانند يهود و نصاري در مورد كتاب خود اختالف كنند درياب

با مشورت بزرگان صحابه بدين نتيجه رسيد كه مردم را بر يك  لذا حضرت عثمان
ي برا. هايش پيدا بود خاموش سازد اي بزرگ كه جرقه لهجه متحد سازد و بدين كار فتنه
بداهللا بن زبير، سعيد بن العاص و زيد بن ثابت، ع: انجام اين كار انجمني متشكل از

  .عبدالرحمن بن حارث برگزيده شدند
الخط را  ي قريش نوشتند و تا آنجاييكه مقدور بود رسم و قرآن را تقريبا طبق لهجه

قرآني كه اين . هاي مختلف را بر آن پياده ساخت طوري قرار دادند كه بتواند لهجه
 .بنديهاي ديگر خالي بود ها و تقسيم سوره گذاري، و ضبط و نام انجمن تهيه كرد از نقطه

آوري شده در زمان ابوبكر  مرجع اساسي اين انجمن در كتاب قرآن مصحف جمع
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شد، و پس از  المومنين حفصه ـ رضي اهللا عنها ـ نگهداري مي بود كه نزد ام صديق
م آن را استنساخ بدو برگردانده شد، و نزد او ماند تا اينكه پس از وفات او مروان بن حك

قرآن در مصحفهايي كه در زمان حضرت  :تسوزاند و براي دفاع از نظر خود چنين گف
شود و احتياج به اين نسخه نيست، و  تهيه شده است ضبط و نگهداري مي عثمان

امكان دارد در آينده كساني كه از اين امر اطالع ندارند در مورد مصحفهاي متداول شك 
  .كنند

  
  در زمان حضرت عثمان تهيه شدهايي كه  تعداد نسخه

چهار نسخه بوده است و  :دها اختالف است، بعضي گوين در مورد تعداد اين نسخه
دانند و بعضي گويند هفت نسخه بدوه است اما آنچه مسلم  برخي آن را پنج نسخه مي

معروف شد و ) مصحف امام(اي را نزد خود گذاشت كه به  نسخه است عثمان
  .اي ديگر به مصر اي به شام و نسخه صره فرستاد و نسخهاي به كوفه و ب نسخه

ها  از اين نسخه. هايي نيز به يمن و بحرين و مكه ارسال شده است نسخه :دان و گفته
هاي متداول در كشورهاي اسالمي روايتي از  امروزه چيزي باقي نمانده است، اما نسخه

  .ها هستند آن نسخه
گويند در زمان  اي كه مي نسخه :دگوي فضائل مياهللا ـ در كتاب  ـ رحمه) ابن كثير(

نمود كه اوراق آن از پوست شتر  در جامع دمشق ديدم و چنان مي. نوشته شد عثمان
اهللا ـ اين نسخه را ديده است، و گويا اين  ـ رحمه) ابن جزري(رسد كه  به نظر مي. است

ق اتفاق افتاد، هجري قمري در جامع دمش 1310سوزي كه در سال  نسخه در حادثه آتش
  .هجري قمري بود 25به سال  جمع قرآن در عهد حضرت عثمان. سوخته است
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  شبهات ملحدان در مورد قرآن و رد آنها
آروي قرآن ملحدان و كسانيكه تابع هواهاي نفساني هستند براي  بر اثر موضوع جمع

  :تساند كه اهم آنها موارد زير ا تضعيف اعتماد به قرآن اباطيلي رواج داده
ي آن محفوظ  اند كه قرآن همه به بعضي از آثار و احاديث و آيات استدالل كرده - 1

  :تنمانده اس
خواند  شنيد كه مردي آياتي از قرآن مي اهللا روزي رسول :دگوين الف ـ مثال مي

كنت (و در روايتي  )هاتبرمحه اهللا لقد أذكرنی آية كذا و كذا كنت أسقط( :دفرمو
  .ي قران را ابالغ نكرده باشد همه اهللا دارد رسول لذا امكان )تهايأنس

  : ل؛ فرمودهخداوند عزوج :مگويي در جواب مي

 Ÿω õ8 Ìh ptéB ⎯Ïμ Î/ y7 tΡ$ |¡Ï9 Ÿ≅ yf÷è tGÏ9 ÿ⎯Ïμ Î/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $ uΖ øŠn= tã …çμ yè ÷Ηsd …çμ tΡ# u™ö è%uρ 

∩⊇∠∪ # sŒÎ* sù çμ≈ tΡ ù&t s% ôìÎ7̈? $$ sù … çμ tΡ# u™ö è%    )18-16/  قيامة(  
چرا كه جمع  )16(حركت مده، ]  قرآن[نت را بخاطر عجله براى خواندن آن زبا«

پس هر گاه آن را خوانديم، از خواندن  )17(! كردن و خواندن آن بر عهده ماست
  »آن پيروى كن

  
كند و آنچه  طبق اين آيه خداوند عزوجل؛ تعهد فرموده است كه قرآن را حفظ مي

س از ابالغ قرآن به ديگران رخ داده است و ي جزئي است كه پ روايت شده يك واقعه
بشر است همان عوارضي كه بر فرد ديگر ممكن است رخ دهد در مورد  اهللا رسول

ماند و خداوند عزوجل آن را  دهد اما در امور تبليغ مستمر نمي ايشان نيز رخ مي
فرمايد چنانكه صحابي مذكور آن آيات را حفظ بوده است، و همچني  استدراك مي
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كرده است  مدارسه مي اهللا ي قرآن را با رسول ساليانه در ماه رمضان همه رئيلجب
  .مدت تأثير ندارد لذا اين نوع فراموشي هاي جزئي و كوتاه

  :دفرماي خداوند عزوجل مي :دگوين ب ـ و مي

 šè Îø) ãΖy™ Ÿξ sù #© |¤Ψ s? ∩∉∪ ωÎ) $tΒ u™ !$x© ª!$#    )7-6/  اعلي(  
مگر ) 6(خوانيم و هرگز فراموش نخواهى كرد،  بر تو مى )قرآن را(ما بزودى «

  »داند آنچه را خدا بخواهد، كه او آشكار و نهان را مى
  

مقداري از قرآن فراموش  اهللا جالله ـ رسول  طبق اين آيه با مشيت خداوند ـ جل
در جواب . ي قرآن نازل شده نيست كند؛ پس قرآني كه به دست ما رسيده است همه مي

  :تاين آيه محتمل دو وجه اس :موييمي گ
از قرآن فراموش كند و خدا خودش آن را خواسته باشد  اهللا الف ـ اگر رسول

دانيم قسمتهايي از قرآن وجود داشته  و ما مي ،مشتمل بر اشكالي در اين مورد نيست
است كه هم لفظ و احكام آن منسوخ شده، چنانكه خداوند عزوجل در اين باره 

  :دفرماي مي

 $tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $yγÅ¡Ψ çΡ ÏNù' tΡ 9ö sƒ¿2 !$ pκ÷]ÏiΒ ÷ρ r& !$yγ Î=÷WÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n=÷ès? ¨βr& 

©!$# 4’n? tã Èe≅ä. &™ó© x« íƒÏ‰s%    )106/  بقره(  
هر چه از آيات قرآن را نسخ كنيم يا حكم آن را متروك سازيم، بهتر از آن، يا «

  » دانى كه خداوند بر هر چيز قادر است ىهمانند آن را بياوريم، آيا نم
  

محو شده و مدت  اهللا ي خداوند عزوجل از ذهن رسول لذا مقداري طبق خواسته
  .ابالغ آن پايان يافته است
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ي مذكور آن است كه كسي گمان نبرد به قدرت  ب ـ مقصود از استثناي وارده در آيه
ي  وي پيغمبر هم باشد همه دهد گرچه خود و مستقل از مشيئت الهي كاري انجام مي

دانيم اهل بهشت در بهشت جاويدان  كارهاي او طبق مشيئت الهي است چنانكه همه مي
  :دفرماي مانند، اما خداوند عزوجل مي مي

 $̈Β r& uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρß‰ Ïèß™ ’Å∀sù Ïπ ¨Ψ pg ø:$# t⎦⎪Ï$ Î#≈ yz $ pκÏù $tΒ ÏM tΒ#yŠ ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÞÚö‘ F{ $# uρ ωÎ) $ tΒ u™ !$ x© y7•/ u‘ ( ¹™ !$sÜ tã u ö xî 7Œρ ä‹øg xΧ    )108/  هود(  
و اما نيكبختان در بهشتند، در آنجا تا زمانى كه آسمانها و زمين باقى است، «

بخششى ]  كه ما به. [مگر مدت زمانى كه پروردگارت بخواهد. اند جاودانه
  » بخشيم ناگسستنى مى

  
دانسته  را از قرآن نمي) ينمعوذت(روايت شده كه  از ابن مسعود :دگوين مي - 2

  .است، لذا در قرآن ممكن است اشيايي وجود داشته باشد كه از آن نيست
اگر كسي  :دگوي اين نقل از ابن مسعود دروغ است، ابن حزم مي :مگويي در جواب مي

  .نقل كند به او نسبت دروغ داده است چنين چيزي از ابن مسعود
و به . ر اثبات معوذتين در قرآن اتفاق دارندب اهللا و گذشته از اين، اصحاب رسول
صحيح باشد ممكن است قصد او آن بوده كه  فرض اگر اين روايت از ابن مسعود

با  و به فرض عدم اين احتمال، قول ابن مسعود. نشنيده است اهللا خودش از رسول
يا  عودي خود ابن مس كه اكثر آنان در رتبه اهللا قول افراد بيشماري از اصحاب رسول

  .باالتر از او هستند، تعارض دارد
كنند كه ابوبكر و عمر و عثمان قسمتي از قرآن را  بعضي از غالت شبعه ادعا مي - 3

  :را تبديل به )أئمه أزكی من أمة(ي  اند، مثل آيه تحريف كرده
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ي انعام در  بيت كه به اندازه سوره مثل وصف آلاند،  و بعضي را حذف كرده. اند ه كرد
  .ي احزاب بوده است سوره

شد  كردند چنين شروع مي اند كه تصور مي را حذف كرده) واليه(ي  و همچنين سوره
  )ياهيا الذين آمنوا آمنوا بالنبی و الولی اللذين هيديانكم الی رصاط مستقيم(

هزياني بيش نيست چرا كه تعداد اساس و باطل است و  اين بي :مگويي در جواب مي
بيت در آن زمان كم نبوده است كه از اين امتيارات بزرگ خود دفاع نكنند، و ما در  آل

باشيم، و از  تاريخ شاهد فداكاريهاي زيادي از اهل بيت در دفاع از موارد ديگر مي
  .هيچكدام آنها تاريخ نقل نكرده است كه در اين مورد اعتراض كرده باشند

اند اين گفته  همه مهمتر خود كساني كه چنين افترايي را در حق قرآن روا داشتهو از 
كنند و جرات افشاي آن در بين مردم ندارند، بخصوص كه  را بطور مخفي بيان مي

روايت شده است كه  جويند و از علي بسياري از شيعيان از اين مقوالت تبري مي
در جمع قرآن كاري كرده است كه ما  چيزي نگوييد و او در مورد عثمان: فرموده 

بودم حتما همان كار را  ايم و اگر من خودم به جاي عثمان همه بدان رضايت داده
 .واهللا اعلم. دادم انجام مي



 

 

  
  

  هاي قرآن ترتيب آيات و سوره
ي دانشمندان اسالمي متفقند كه آيات قرآن به همين ترتيبي كه در مصحف  تقريبا همه

 اهللا است يعني ترتيب آيات از طرف خداوند عزوجل به رسول وجود دارد توقيفي
وحي شده است چنانكه روايتهاي متعددي كه به حد تواتر رسيده وارد شده است، مبني 

داد در  به نويسندگان وحي دستور مي اهللا شد رسول اي نازل مي بر اينكه هر وقت آيه
ي اهللا عنهم ـ نيز بر ترتيب جاي مشخصي از يك سوره قرار دهند و صحابه كرام ـ رض

اتفاق كردند و از كسي خالفي شنيده نشده اما در صورتيكه  مصاحف حضرت عثمان
د اختالفي بين اين مصاحف و نزول قرآن وجود داشت، و يا ترتيب قرآن اجتهادي بو

كردند، لذا اتفاق صحابه در اين مورد دال بر توقيفي بودن  حتماً در مورد آن اختالف مي
  .ستآن ا

هاي قرآن اختالف است كه آيا ترتيب آنها توقيفي است يا اينكه به  اما در مورد سوره
اجتهادي است، و بعضي ديگر قسمتي  :دگوين بعضي مي :تاجتهاد صحابه تعيين شده اس

دانند، و استنادشان به  هاي قرآن را توقيفي و قسمت ديگر را اجتهادي مي از ترتيب سوره
پرسيديم  از حضرت عثمان :دگوي ي اهللا عنهما ـ است كه ميروايت ابن عباس ـ رض

بسم ﴿توبه  سوره اي و بين آن و بين هاي طوالني آورده چرا سوره انفال را در بين سوره
چون ديدم موضوع هر دو سوره  :تاي؟ او در جواب گف ننوشته ﴾اهللا الرمحن الرحيم 

اي ما تعيين نفرمود كه كجا قرار هم در ميان ما نيست و بر اهللا شبيه هم است و رسول
 ﴾اهللا الرمحن الرحيم بسم ﴿داده شود، اين دو را پشت سرهم گذاشتيم و در بين آنها 

  .ننوشتيم
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اين حديث چندان مورد اعتماد نيست زيرا تمامي راههاي روايت آن به شخصي به 
« امام احمد شود و شيخ احمد شاكر در تعليقي كه بر مسند  منتهي مي» يزيد الفارسي«نام 

  ).اصلي ندارد(درباره اين حديث گفته است . دارد» اهللا رحمه
هاي قرآن  ي سوره ترتيب همه :دگوين اما بهترين قول، نظر گروه سوم است كه مي

هاي قرآن وارد شده است  توقيفي است زيرا در احاديث صحيح زيادي ترتيب اكثر سوره
ي  ي اخالص و معوذتين، و سوره سورهعمران، و  ي بقره و آل مثل احاديث فضل سوره

  .جمعه و منافقون، و ترتيب حزب مفصل، و روايتهاي متعدد ديگر
  

  الخط عثماني رسم
از روش خاصي در  چنانكه قبال گفتيم براي جمع قرآن در زمان حضرت عثمان

اند كه آيا اين روش به  شد كه بر اثر آن، دانشمندان اختالف كرده كتابت قرآن پيروي مي
  .جتهاد صحابه بوده يا توقيفي استا

گروه زيادي بر آنند كه كتابت قرآن نيز توقيفي بوده و از طرف خدا عزوجل تعيين 
اند كه چگونه بنويسند،  ياران كاتب وحي را راهنمايي فرموده اهللا شده است و رسول

الخط  رسم اما اكثر دانشمندان معتقدند كه. اند ولي بر اين مدعا دليل معتبر ارائه نكرده
اند تا  الخط را به كار گرفته  قرآن به اجتهاد صحابه تعيين شده است و آنان اين رسم

بتواند هر چه بيشتر از وجوه مختلفه قرائت قرآن را در برگيرد چنانكه قبالً نيز بدان 
  .اشاره شد

آيد كه آيا جائز است امروزه ما قرآن را با امالي  بنابراين قول، اين سؤال پيش مي
  بريم بنويسيم؟ شائع و مشهوري كه بكار مي

  :ددر جواب اين سؤال دانشمندان مختلف القولن
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داند به اين دليل كه با اين روش، تعليم قرآن به  ي اين امر را روا مي ي زياده عده
  .مبتديان آسانتر است

  .اند و در بعضي از ممالك اسالمي مصحفهايي را نيز با اين روش منتشر ساخته
ر است اين امر را تجويز نكنيم زيرا تجويز آن ضمن اينكه منافعي را از آن اما بهت
  .آورد كند، مفاسدي نيز به بار مي سلب مي

الخط  از قديم يكي از داليل صحت وجهي از قرائت قرآن آن بوده است كه با رسم
  .قرآن ـ هر چند به تقدير ـ موافق باشد

الخط را براي هدف   عنهم ـ اين رسم و چنانكه قبالً اشاره شد صحابه ـ رضي اهللا
  .رود اند كه با اهمال آن اين هدف از بين مي ارزشمندي انتخاب كرده

شود در هر عصري بر اثر رواج  و همچنين اگر ما اين راه را باز نگه داريم سبب مي
الخطي، قرآن را بدان شكل بنويسند، و ترس آن برود كه حروفي براي  هر نوع رسم
ت مختلف را بر آن تطبيق داد و قرآن ئكار گرفته شود كه نتوان قرانوشتن قرآن ب

با . اند و تسهيلي كه گروه اول براي مبتديان در نظر گرفته. الخطها گردد ي رسم بازيچه
ي كوچك  شود و نبايد آن فوائد بزرگ را فداي اين فائده كمي تمرين كردن حاصل مي

  .ساخت و اهللا اعلم
  

  الخط عثماني تحسين رسم
نوشته و به اطراف فرستاده شد از  مصاحفي كه در عهد حضرت عثمان

گذاري و شكل و ضبط خالي بود زيرا آنان تا اين اندازه نيز راضي نبودند چيزي به  نقطه
قرآن بيافزايند و احتياجي نيز بدان نبود زيرا هنوز تغييراتي در زبان مردم بوجود نيامده 

شدن زبان فصيح در   عرب و عجم با يكديگر و ضعيفاختالط ي اسالم و  بود اما توسعه
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بين عموم مردم، اولياء امور را بر آن داشت تا براي حفظ قرآن از لحن و تحريف 
  .جويي كنند چاره

بود كه به » ابواالسود دؤلي«اولين كسي كه به اين كار همت گماشت  :دگوين مي
  .به اين كار اقدام كرد دستور حضرت علي بن ابي طالب

  روزي ابواالسود از مردي شنيد كه عبارت قرآني :دگوين يم

 ¨βr& ©!$# Ö™ü“ Ì t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ßϑø9 $#   …ã& è!θß™ u‘ uρ   )3/  توبه(  
  »كه خداوند و رسول او از مشركان بيزارند«

جويي  خواند، اين امر او را به وحشت انداخت و به چاره مي» رسول«را به كسر الم 
اي زير آن و براي ضمه  اي بر روي حرف و براي كسره نقطه حه نقطهلذا براي فت. افتاد
الخط   طور رسم اي در الي آن و براي سكون دو نقطه باالي حرف قرار داد، و همين نقطه

اهللا ـ  ـ رحمه» ابن احمد فراهيدي خليل «قرآن دور تحسين خود را طي كرد تا اينكه 
راي داللت بر فتحه الف خوابيده روي او ب. شكلهاي متداول امروزي را بوجود آورد

اي از سر  حرف و براي كسره سريائ و براي ضمه و او كوچكي و براي سكون قطعه
  .حاء قرار داد

بينيم تا امروزه به حال خود باقي مانده است، و از جمله تحسيناتي كه  و چنانكه مي
  .است الخط قرآن بكار رفته انتقال آن از نوع خط كوفي به خط نسخ در رسم

گيرند، و  كوشش خود را در زيباسازي خط قرآن بكار ميو خطاطان مسلمان نهايت 
  .و اهللا الموفق ،شود ي زيبايي خط نوشته مي امروزه قرآن با باالترين درجه

  
  نزول قرآن بر هفت حرف

ي اول بايد  خود عرب بوده است و در وهله اهللا دانيم رسول همانطوري كه مي
 العرب  جزيرةبها باشد، و آنان از جهت اينكه در سرزمين پهناور تبليغاتش متوجه عر
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پراكنده بودند و قبايل مختلف آن با يكديگر ارتباط نداشتند گرچه از نظر اصل لغت به 
ي اداء با  كردند اما از جهت لهجه و طريقه علت اتحاد جنسيتشان همه عربي صحبت مي

معنا ممكن بود كلمات مختلفي نيز به يكديگر اختالف داشتند و گاهي براي اداي يك 
  .كار ببرند بهترين مرجع براي پي بردن به اين حقائق كتابهاي لغت و ادب است

و از آنجائيكه كه مكان وجود مشاعر مقدس از قبيل كعبه و زمزم و سائر اماكن 
  .مشرفه بود و قبائل مختلف نسبت به آن ارادت خاصي داشتند

دادند  ي قريش اكثر ساكنان مكه را تشكيل مي ن قبيلهبراي آنها مركزيت داشت و چو
نمايد كه لغت  كنندگان تأثير داشت، و چنان مي الجرم زبان آنان نيز در زائران و مراجعه

قريش حكم زبان رسمي براي قبائل مختلف داشته است، و از اينجاست كه خطباء و 
آوردند و در  ه مكه روي ميشعراء و سخنوران براي ابراز توانمنديهاي خود در مراسم، ب

كردند، لذا قرآن نيز در اصل به لغت قريش نازل شد، اما  آنجا آثار خود را عرضه مي
هاي  خداوند عزوجل براي تخفيف و نشر سريعتر قرآن اجازه داد قبائل مختلف به لهجه

ي مخصوص آن  به افراد هر قبيله با لهجه اهللا و رسول. مخصوص خود، قرآن بخوانند
  .آموخت ن ميقرآ

جبرئيل قرآن را به يك حرف به من آموخت اما من ( :دفرماين چنانكه خود ايشان مي
  1).از او طلب زيادت كردم تا اينكه به هفت حرف رسيد

بيش از در اين مورد احاديث صحيح فراواني وارد شده است و طبق قول سيوطي از 
بن كعب، عمر بن الخطاب،  ابي: بيست صحابي اين معنا روايت شده است از آن جمله 

  .انس بن مالك، ابوجهيم انصاري، ابن عباس ـ رضي اهللا عنهم ـ
سبب جمع قرآن گرديد  و همچنين اختالفاتي كه بعدها در زمان حضرت عثمان

  .نيز شاهد بر اين قضيه است
_________________________________________________________________________ 

 .2980ي  بدء الوحي حديث شماره: ري صحيح بخا -1
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بنابراين دانشمندان و محققان به علت از بين رفتن آثار اين لغات، در تفسير اين 
اند مبتني  اند و هر آنچه گفته تگانه كه قرآن بدان نازل شده است اختالف كردهحروف هف

ي چنداني ندارد به خصوص كه آنها  بر ظن بوده است، و مشغول شدن به آن فايده
  .اند حروف هفتگانه را به بيش از سي نوع تفسير و توجه كرده
را » ن بر هفت حرفنزول قرآ«و حتي بعضي از دانشمندان را بر آن داشته كه حديث 

  :دگوي مي) الفيه حديث(متشابه بدانند، مثالً سيوطي در 
 و منه ذو تشابه مل يعلم

 

 تأويله فال تكلم تسلم 
 

 ١)انه يغان(مثل حديث 
 

 )انزل القرآن(كذا حديث  
 

  :مكني ي مشهور اشاره مي اما براي نمونه به چند نظريه
قبايل ) لهجه(هفت حرف، هفت زبان الف ـ گروهي بر اين اعتقادند كه منظور از 

مختلف عرب است كه به يك معناست بدينصورت كه اگر زبانهاي مختلف عربي در 
  .بيان معنا و مفهومي با هم متفاوت باشند

كلماتي وجود دارد كه آن معنا را ) حداكثر هفت زبان(در قرآن به تعداد اين زبانها 
ن هر معنايي در قرآن هفت كلمه وجود بيان كند و اين بدين معنا نيست كه براي بيا

داشته باشد، چرا كه گاهي بين زبانهاي مختلف اختالفي وجود ندارد و در نتيجه نيازي 
  .نيست كه يك معنا با چند لفظ بيان گردد

گروهي قبايل هفتگانه را كه قرآن به زبان آنها نازل شده است، قريش، هذيل، ثقيف، 
  .ننددا هوازن، كنانه، تميم و يمن مي

_________________________________________________________________________ 
 أراد , الغيم:  الغني .(4870: كتاب الذكر حد : مسلم » انه ليغان علی قلبی و انی الستغفر اهللا فی اليوم مائةمرة« -1
 )تعاىل باهللا مشغوال أبدا كان قلبه ألن البرش منه خيلو ال الذي السهو من يغشاه ما
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اي ديگر قبايل قريش، هذيل، تميم، ازد، ربيعه، هوازن و سعد بن بكر را به  وعده
  .اند عنوان آن هفت قبيله نام برده

نظريات ديگري نيز در اين مورد وجود دارد، اين نظر مربوط به بسياري از علماء 
  .باشد اهللا ـ مي چون سفيان بن عيينه، طبري و طحاوي ـ رحمهم

دانند  قبايل مختلف مي) لهجه(ري منظور از هفت حرف، هفت زبان ي ديگ ب ـ دسته
حروف  :دگوي خورند، ابو عبيد قاسم بن سالم مي كه در جاي جاي قرآن به چشم مي

  .هفتگانه يعني زبانهاي متفرقي كه در سر تا سر قرآن وجود دارد
گري و ي دي اي براساس زبان بخصوصي نازل شده و كلمه ديگري با لهجه مثالً كلمه

  .به همين ترتيب
ي چون ابوالعباس ثعلب از او وه، قاسم بن سالم وجود دارد و كسدر راس اين گر

  .اند پيروي كرده
اند كه منظور از هفت حرف، هفت وجهي است كه به  ج ـ بعضي چنان بيان كرده

  .كند هنگام اختالف در كالم مصداق پيدا مي
  :اين هفت وجه عبارتند از

تِهم( ير و تأنيث و افراد، تثنيه و جمع، مثلاختالف در تذك −1  ).ألماناهتم ـ ألمانَ
  ).اليُضارَّ ـ اليُضارُّ ( :مثلاختالف در وجوه اعراب  - 2
  ).باعِد ـ بَعِّد(: اختالف در صرف فعلها مثل - 3
تُلون(: اختالف در تقديم و تأخير مثل - 4 قْ تَلون و يَ يُقْ تَلون ـ فَ قْ تُلونَ و يُ يَقْ  ).فَ
ها(: خاطر جابجايي در حرف يا كلمه مثلف باختال - 5 نْرشِ نْشزها ـ نَ كالعِهن (و ) نُ

  ).املنفوش ـ كالصوف املنفوش
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ْري جنات جتری حتتها األهنار ـ (: اختالف بخاطر زيادت و نقصان مثل - 6 نَّاتٍ جتَ جَ
ار َهنْ ا األْ تِهَ ْ نْ حتَ ذَ اهللاَُّ وَ قالوا اختذاهللا ولدا ـ (و ) مِ َ   ).لَداً وَ قالُوا اختَّ

» راء«ترقيق : ترقيق، اظهار و ادغام و غيره مثلها در تفخيم و  اختالف لهجه - 7
  ).الطالق(» الم«و تفخيم در  )خبريا بصريا(

د ـ برخي ديگر بر اين اعتقادند كه عدد هفت در اينجا نمادين است و مفهوم عدد 
  .معين ندارد

كاربردي دارند لذا منظور از  همانگونه كه هفتاد و هفتصد نيز در زبان عربي چنين
زيادت و كمال است كه قرآن هم از نظر كلمات و هم از نظر تركيب مرزهاي  :تهف

و به اوج كمال خود رسيده . مختلف عرب را در نورديده است) هاي لهجه(زبانهاي 
  .است
امر و نهي، حالل و : د منظور از هفت حرف وجوه هفتگانهگوين ـ گروهي نيز مي  ه

  .حكم و متشابه و امثال استحرام، م
  .اي هم بر اين باورند كه منظور از هفت حرف، هفت قرائت است و ـ عده

  :حكمت نزول قرآن بر هفت حرف
  .تسهيل فهم قرآن و تسريع در نشر آن - 1
  .هاي مختلف عرب اي لهجه اعجاز قرآن به دليل بيان ماهرانه - 2
  

  قرائت و قراء
است، و مقصود از آن در اينجا روش مخصوصي قرائت مصدر قرأ به معني خواندن 

  .ي متخصص روايت قرآن نسبت داده شود در روايت قرآن است كه به امامي از ائمه
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مشهورترين راويان قرآن از بين صحابه كه مرجع غالب روايتهاي قرآن هستند 
 علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، زيد بن ثابت، أبي بن كعب، أبو موسي :زعبارتند ا

  .أشعري، أبوالدرداء و ابن مسعود ـ رضي اهللا عنهم اجمعين ـ
 :زاند و معروفترين آنها عبارتند ا بسياري از تابعين، قرآن را از اين صحابه ياد گرفته

أبورجاء عطاردي، سعيد بن مسيب، سليمان بن يسار، عطاء بن يسار، سليمان بن مهران، 
بن أبي شهاب ـ رحمهم اهللا  مغيرةو  عمر و بن شرحبيل، حسن بصري، محمد بن سيرين

  .ـ و كساني ديگر
اي قاري يا قارياني وجود داشتند كه  در قرنهاي آغازين اسالم در هر شهر و منطقه

خواندند، لكن اقبال بيشتر مردم به بعضي از آن روايتها  مردم براساس قرائت آنها مي
  .نها متداول گرددسبب شد افرادي معدود مشهور گردند و در قرون بعد قرائت آ

ابوعبيد قاسم بن سالم «اولين كسي كه در اين مورد كتابي تأليف كرده است  :دان گفته
قرّاء هفتگانه در تأليف ، و اولين كسي كه به ذكر )تآالقرا(است در كتابي بنام » جمحي

» ابوبكر بن مجاهد« :تخود اكتفا كرده و سبب ترويج آنها در قرون بعد از خود شده اس
لذا در اصل، قرائت قرآن منحصر به قرائت هفتگانه نبوده است اما عدم تداول . باشد مي

لذا مسلمانان به قرائت . آنها سبب شد به فراموشي سپرده شوند و سند آنها منقطع گردد
هفتگانه كه متداولتر از همه بودند اكتفا كردند و در كتابهاي خود به روايت آنها عنايت 

  .ورزيدند
تأليف ) التيسير في القرائت السبع(ورترين مرجع براي اين قرائت كتاب و االن مشه

حرز االماني و وجه (أبوعمرو داني است كه امام شاطبي آنرا در قصيده الميه خود بنام 
و از اينجاست كه مسلمانان بر تواتر . مختصر كرده و به نظم در آورده است) التهاني

  .نظر دارند  قرائتهاي هفتگانه اتفاق
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سه قرائت بدين هفت قرائت افزود ) ابوالخير حافظ ابن الجزري(در قرن نهم هجري 
اي به سبك شاطبيه و براساس  و منظومه. و سبب ترويج آنها در محافل علمي گرديد

به نظم درآورد و پس  )املضيئه الدرة(اصطالحات آن با اضافه كردن قرائت سه گانه بنام 
و آن را . ي تحرير درآورد به رشته) في القرائت العشر النشر(از آن كتاب مفصلي به نام 

طيبة النشر في القرائت (اي بنام  خالصه كرد و در منظومه) تقريب النشر(در كتابي به نام 
  .اين كتابها امروزه مشهور و در دسترس همگان است. به نظم درآورد) العشر

ديگر است كه يكي از  و از بين قرائت شاذي كه در كتابها روايت شده، چهار قرائت
اتحاف فضالء البشر في (متأخران اين قرائت را همراه با قرائت دهگانه در كتابي بنام 

  .گردآورده است) القرائت االربع عشر
الكافی فی رشح : (كتاب :دان از مهمترين كتابهايي كه معاصران ما به تحفه آورده

تأليف عبد الفتاح عبد الغني ) اترةالبدور الظاهرة فی القرائت املتو(و كتاب  )الشاطبية
  .قاضي است

  :تفوائد اختالف در قرائ
  .ي روايت آن از وجوه مختلف صيانت قرآن بواسطه - 1
  .بيان اعجاز قرآن به خاطر توجه و اهتمام فراوان مسلمانان به روايت آن - 2
  .لمواهللا أع. ي بعضي ديگر براي دقت بيشتر در فهم تفسير بعضي از قرائت بوسيله - 3

 1)قواعد التجويد(ي  جهت اطالع از شرح حال كوتاهي از ائمه قرائت به مقدمه* 
  .مراجعه كنيد

  

_________________________________________________________________________ 
 .عبدالكريم محمدي: قاري، مترجم عبدالعزيز عبدالفتاح : تأليف  -1
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  آداب تالوت قرآن
روش مخصوصي روايت شده كه در كتب تجويد  اهللا براي خواندن قرآن از رسول

ي  ي احكام وقف و ابتدا نيز در آنجا به اندازه مورد بررسي قرار گرفته است و درباره
مناسبت نيست  بينيم، اما بي كافي سخن رفته است، لذا دليلي براي تكرار آن در اينجا نمي

  :دكه در مورد آداب تالوت مطالبي چند بيان شو
ز حفظ در حال با وضو بودن به هنگام تالوت قرآن گرچه تالوت قرآن ا - 1
وضويي ارتباط با  وضويي بدون خالف جائز است، و چيزي كه اكثر فقهاء در حال بي بي

  .زدن به آن است اند حمل و دست آن حرام دانسته
انتخاب جاي پاك و مناسب براي تالوت همراه با ستر عورت و لباس پاك به  - 2

  :دفرماي قصد اجالل قرآن، خداوند عزوجل مي

 y7 Ï9≡ sŒ ⎯ tΒ uρ öΝ Ïjàyèãƒ u È∝̄≈ yè x© «!$# $yγ ¯Ρ Î* sù ⎯ÏΒ ” uθø) s? É>θè=à) ø9$#    )32/  حج(  
]  حاكى[و هر كس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقيقت، آن ] فرايض خدا[اين است «

    » از پاكى دلهاست
خشوع هنگام تالوت قرآن به قصد تعظيم باريتعالي زيرا انسان در موقع تالوت  - 3

  .اوند استقرآن مورد خطاب خد
  .مسواك زدن - 4
 ﴾اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم﴿گفتن  - 5
ترتيل قرائت با اداي صحيح حروف و صفات آنها بطوريكه از نظر قواعد تجويد  - 6

  .نقصي در آن راه نيابد
هاي مذهبي  خودداري از خواندن قرآن به روش آوازخوانان و فاسقان و سروده - 7

  .مشركان و كافران
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رآن همراه با تدبر و فهم و پناه بردن از عذاب خدا هنگام مرور از آيات خواندن ق - 8
  .عذاب، و در خواست رحمت خدا هنگام گذر از آيات رحمت

ها و  ي يادآوري وعده تأثيرپذيري از آيات قرآن و نزديكي دل به خدا بواسطه - 9
سان را به وعيدهاي آن، و در حد امكان گريستن به هنگام تالوت، زيرا اين حاالت ان

  :دزيرا خداوند عزوجل فرماي. سازد خدا نزديك مي

 öθs9 $ uΖ ø9 t“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# u™ öà) ø9$# 4’n? tã 9≅t6 y_ …çμ tF÷ƒ r& t©9 $ YèÏ±≈ yz % Yæ Ïd‰|ÁtF•Β ô⎯ ÏiΒ 

Ïπ uŠô± yz «!$#   )21/  حشر(  
را از بيم خدا فروتن ]  كوه[فرستاديم، يقيناً آن  اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى«
زنيم، باشد كه آنان  و اين مثَلها را براى مردم مى. ديدى از هم پاشيده مى] و[

  »بينديشند
خواند اشك از  اهللا ي نساء را بر رسول سوره و هنگامي كه ابن مسعود

  1.چشمانشان فرو ريخت
خوش صدايي در قرآن به اين صورت كه انسان دقت كند قرآن را هر چه  -10

ه شرط اينكه به حد تكليف نرسد و در حدي كه قرائتش با خوش صداتر بخواند لكن ب
 2)القرآن بأصواتكم زينوا( :دفرماي اهللا خواندن كتاب معمولي فرق داشته باشد، رسول

  3.)ليس منامن مل يتغن بالقرآن( :دو فرماي
  .تغني به قرآن نيكو كردن صدا در قرائت آن است :داهللا ـ گوي امام شافعي ـ رحمه

_________________________________________________________________________ 
 .تفسير: بخاري  -1
 .1256الصالة : ابوداود  -2
 .6973توحيد : بخاري  -3
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اندن قرآن در حد غيرمتكلفانه در اماكن مناسب آن يعني جايي كه امكان بلند خو -11
دارد ديگران از آن استفاده كنند و مشمول رحمت خدا قرار گيرند زيرا با تالوت قرآن 

گردد اما اگر با خواندن قرآن مزاحمتي براي كسي ايجاد شود كه  رحمت خدا نازل مي
اطر نمازگزاري يا قاري ديگري گردد بايد سبب تنفر و مالل گردد و يا باعث تشويش خ

  .از بلند خواندن خودداري كرد
 :تدر اينكه آيا از رو خواندن بهتر است يا از بر خواندن، اختالف است و بايد گف

كند، و  چون هدف اصلي قرائت تدبر و فهم قرآن است، نسبت به افراد مختلف فرق مي
. او تدبر و فهم بيشتري به همراه دارد بهتر است هر كس روشي را انتخاب كند كه براي

  .واهللا أعلم
  

  حكم تعلم قرآن و گرفتن اجرت در تعليم آن
  حكم تعلم قرآن: اوال 

از آنجائيكه نماز خواندن بر هر فرد مسلماني واجب است، هر مسلمان بايد مقداري 
از قرآن كه در صحت نمازش مشروط است بايد بگيرد، اما بيش از اين مقدار واجب 
كفايي است اما  زيبنده است انسان مسلمان مقدار زيادي از قرآن را ياد بگيرد و از بر 
كند و در نشر آن بكوشد تا تواتري كه ركن اساسي در روايت قرآن است حاصل شود 
لذا در هر جا كساني به اين امر عنايت نورزند عاصي خواهند بود و در عرف اسالمي 

  .شوند افرادي پست شناخته مي
  

  حكم اجرت گرفتن در تعليم قرآن: انياً ث
  :مكني در اينجا به سه نوع تعليم برخورد مي
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اين كار  كه تعليم قرآن به خاطر خدا عزوجل بدون انتظار پاداشي از ديگران، - 1
انبياء ـ عليهم الصاله و السالم ـ است، و اگر كسي موفق به انجام آن گردد سعادتي بس 

خريكم ( :دفرماي تواند مصداق اين حديث باشد كه مي بزرگ بدست آورده است و مي
  1.)من تعلم القرآن و علمه

اي داده شود  كسيكه در مقابل تعليم قرآن انتظار پاداشي ندارد لكن اگر به او هديه - 2
توان از شرع براي آن  پذيرد، و اين حالت ـ ان شاء اهللا بدون خالف جائز است و مي مي

پذيرفتند و هنگامي كه  هدايا را مي اهللا ور عموم رسولشواهدي آورد همانطوريكه بط
 :دبعضي از صحابه در مقابل رقيه به قرآن چيزي دريافت كرده بودند ايشان فرمودن

  2.سهمي هم به من بدهيد
شوند سخن دور از  و اگر بگوييم كه اين افراد نيز در حديث سابق الذكر وارد مي

  .ايم ذهن نگفته
ي آن  ارت از تعليم قرآن با اجرت هست دانشمندان دربارهاما نوع سوم كه عب - 3

اما رأي برتر آن است كه چون منافع قرآن . اند اند بعضي آن را جائز دانسته اختالف كرده
اي در اين مورد بسته شود، اما به  گيري نيست نبايد عقد اجاره قابل اندازه» ياد گرفتن«

به او وجهي بدل بيكاري داد يعني فرض ماند بايد  خاطر اينكه معلم از كار باز مي
كرد،  شد به طور متوسط چه قدر اجرت دريافت مي كنيم كه اگر او به كار مشغول مي مي

حال كه با تعليم قرآن از كار باز مانده است حق دارد در قبال تعليم قرآن، به همان مقدار 
  .اجرت دريافت نمايد و اين راهي آسان و ميسر است

_________________________________________________________________________ 
 .4639: فضائل قرآن : بخاري  -1
 .5295-5308: طب : بخاري  -2
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ه اين تفصيل هنگامي مورد اعتبار است كه تعليم قرآن بر او فرض عين ناگفته نماند ك
زندگيش فوت گردد، و چنانكه نباشد و در مقابل تعليم قرآن اشيايي از احتياجات 

  .بينيم اين قول مبتني بر رعايت مصالح طرفين و از عمومات شرع گرفته شده است مي
 .واهللا املوفق و اهلادی الی سواء الرصاط



 

 

  
  

  ير و مفسرينتفس
تفسير علم فهم قرآن و بيان معاني، و استخراج احكام و  :دان در تعريف تفسير گفته

  .حكمتهاي آن است
تأويل يعني بردن آيه به معناهايي كه آيه شامل آنها  :تو در تعريف تأويل آمده اس

  .گردد مي
مين اند و براساس ه اين يكي از تعاريف متعددي است كه دانشمندان ارائه كرده

  :داختالف نظر است كه پيرامون فرق تفسير و تأويل نيز، نظريات متفاوتي وجود دار
اگر تأويل را به همان معناي تفسير بپذيريم، در اين صورت، تأويل و تفسير  - 1

  .مترادف يكديگر خواهند بود
اما اگر معتقد باشيم كه تأويل يعني مراد حقيقي كالم، در اين صورت تفاوت بين  - 2
ير و تأويل بسيار است بدين معني كه تفسير به معناي شرح و توضيح كالم است كه تفس

  .ي تعقل در ذهن جاي دارد ي عبارت بر زبان جاري است و بوسيله به واسطه
تأويل جمعه : شود كه در خارج وجود دارد، مثال  ولي تأويل، به اموري اطالق مي

  .، خود طلوع خورشيد است)خورشيد طلوع كرد(
گروهي تفسير را به مواردي كه در خود قرآن و يا در احاديث صحيح شرح و  - 3

  .كنند، و تأويل را به استنباط علمي توضيح داده شده محصور مي
دانند كه تفسير، براي الفاظ و كلمات  اي نيز فرق تفسير و تأويل را در اين مي عده - 4

  .دگيرن و تأويل براي معاني و جمالت، مورداستفاده قرار مي
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  ي كرام تفسير در زمان پيامبر و صحابه
كرد، و وظيفه داشت آن را براي يارانش  قرآن را به خوبي فهم و درك مي اهللا رسول

اما با وجود . فهميدند، چرا كه به زبان آنها بود ي بزرگوار هم قرآن را مي بفهماند، صحابه
راي فهم آن نياز به منابعي اين از حيث درجات فهم با هم متفاوت بودند و به هر تقدير ب

  .را افزايش دهند دي فهم خو داشتند كه به آنها رجوع كرده، درجه
  :ي صحابه عبارت بود از  مهمترين منابع براي مراجعه

  :مقرآن كري -1
آيات «در قرآن آيات بسياري وجود دارد كه با آيات ديگر قابل تفسير است مثال 

  .شوند ص تفسير ميي آيات مقيد و خا مطلق و عام بوسيله
  : اكرم رسول -2

كردند،  مراجعه مي آمد به پيامبر اگر مشكلي براي فهم قرآن براي صحابه پيش مي
  :ي مثل آيه

 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ óΟ s9 uρ (#þθ Ý¡Î6ù=tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ/ y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝ ßγs9 ß⎯øΒ F{ $# Νèδ uρ 

tβρ ß‰tG ôγ•Β    )82/  انعام(  
اند، آنان راست ايمنى و  يمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالودهكسانى كه ا«

  »يافتگانند ايشان راه
چون اين آيه نازل شد، فهم آن بر مردم دشوار گشت، و  :دگوي مي كه ابن مسعود

منظور از ظلم،  :دفرمو هيچ كس وجود ندارد كه به خود ظلم نكند، پيامبر :دمردم گفتن
  1.باشد ر شماست، بلكه منظور از آن شرك به خدا مينظ ظلمي نيست كه مورد

_________________________________________________________________________ 
 .4263: تفسير القرآن ح : بخاري  -1
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يافتند،  نمي اكرم رسولهاي  اگر جواب خود را در قرآن و در گفته :داجتها -3
دانستند و به  كردند، چون كه آنها عرب خالص بودند و اين زبان را خوب مي اجتهاد مي

  .بالغتهاي آن نيز واقف بودند
م چون خلفاي اربعه، ابن مسعود، ابن عباس، ابي و در اين راه، بسياري از صحابه ه

  .اند ابن كعب، زيد بن ثابت و ديگران ـ رضي اهللا عنهم اجمعين ـ مشهور گشته
  .اند اي از علماء پيروي از آن را الزم دانسته اهميت اين اجتهاد تا بدانجاست كه عده

  
  تفسير در زمان تابعين

اي  اند عده ي تفسير مشهور شده ر زمينهد اهللا همانطور كه بسياري از اصحاب رسول
ي اين گروه همان منابع گذشته به  اند كه منابع مورد استفاده از تابعين نيز شهرت يافته

  .اضافه اجتهاد خودشان بوده است
  .وجود نداشتدر اصل كتاب نزد ما  122و  121صفحه 

  .دادند بعين اسناد ميصحابه، و تابعين و تابعين تا اهللا اين گروه روايتها را به رسول
دادند و به استنباط بعضي از احكام  و گاهي رأيي را بر آراء ديگر ترجيح مي

كردند، آنگونه كه طبري انجام داده  پرداختند و در صورت نياز اعراب آن را بيان مي مي
  .است

ي ديگري راه آنها را ادامه دادند با اين فرق كه آنها اسناد  پس از اين گروه عده
آوري نمودند،  اي را جمع  يث را مختصر كردند و بدون ذكر گوينده سخنان پراكندهاحاد

  .كه اين امر باعث شد تشخيص صحت و سقم آن روايات با مشكل روبرو گردد
هاي گوناگون آن، اختالفات علمي نيز  و پيدايش شاخهبا گسترش علوم مختلف، 

را باز كرد، علوم عقلي و نقلي به زياد شد و مسائل كالمي نيز به تبع آن جاي پاي خود 
  .پرداختند هم درآميخت مفسران با توجه به گرايشهايي كه داشتند، به تفسير قرآن مي
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پرداخت،  هر مفسري كه در علوم موضوع خاصي تخصص داشت به آن موضوع مي
  .مثالً فخرالدين رازي به علوم عقلي، و اقوال حكما و فالسفه توجه خاصي داشت

دادند، افرادي چون ثعلبي  صاص و قرطبي به مسائل مهمي اهميت ميكساني چون ج
ورزيدند، اهل تصوف چون ابن عربي هم به استخراج معاني  و خازن به تاريخ اهتمام مي

پرداختند كه اين امر باعث شد تفسير جوالنگاهي گردد كه نظريات مختلف  رمزي مي
  .ز دست بدهدمفسرين بر قرآن پياده نمايد، و هدف اصلي خود را ا

  .اين روال تا زمان حاضر ادامه دارد چربيد و رأي بر تفسير مأثوربدينسان تفسير به 
در زمان ما نيز روش ديگري در تفسير بوجود آمد كه مفسران در اين روش به 

گذاري، و  نيازهاي عصر خود، و به مسائلي چون اصلي زندگي اجتماعي، و قانون
، »طنطاوي«توان به تفاسير الجواهر  اين نوع تفسير مي پردازند، از تئوريهاي علمي مي

  .اشاره كرد» سيد قطب«، و في ظالل القرآن »رشيد رضا«المنار 
  

  قواعدي كه مفسر بدان احتياج دارد
قرآن به زبان عربي نازل شده است و قواعد زبان عربي كه قرآن بدان نازل شده به 

سيده است و عرب زبانهايي كه امروزه شكل متواتر از كتب نحو و صرف و لغت به ما ر
ي زيادي دارند لذا مجرد تكلم به عربي براي  كنند با زبان قرآن فاصله عربي صحبت مي

فهم قرآن كافي نيست و بايد چه عرب و چه عجم زبان عربي فصيح را كه قرآن بدان 
ت، در نازل شده خوب ياد بگيرند و اين امر بدون مراجعه به كتابهاي مزبور ميسر نيس

اينجا مناسب است بعضي از نكات مهم كه بيشتر آنها غالباً مخصوص قرآن است و در 
شود ياد كنيم، اين نكات در قالب موضوعات  كتابهاي لغت علي العموم بدانها اشاره مي

  :دشو زير بيان مي
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ي جمع با جمع و جمع با  مقابله -4افراد و جمع  -3تعريف و تنكير  -2ضمائر  - 1
سؤال و جواب  - 6الفاظي كه به ظاهر مترادفند ولي در حقيقت چنين نيست  - 5مفرد 

  .نكات متفرق ديگر - 9عطف  -8ي اسميه و فعليه  فرق بين جمله - 7
  ضمائر -1

ضماير جمع ضمير است و ضمير بر وزن فعيل چه معناي مفعول يعني شيء فشرده 
اي است كه مسماي  كلمه: ت، و در اصطالح لغوي مقصود از آنشده و كوچك گشته اس

  .أنت، هو، أنا :دگرداند، مانن خود را با تعيين جهت خطاب و غيبت و تكلم معين مي
  

  هدف از وضع ضمير
ضمير از آن جهت وضع شده است كه از تكرار اسم جلوگيري كند، و همان طوري 

  .آيد از طوالني شدن جمله بر اثر تكرار اسم بكاهد كه از اسمش برمي
  ي  آيه :دمانن

 ¨βÎ) š⎥⎫ÏϑÎ=ó¡ßϑø9$# ÏM≈yϑÎ=ó¡ßϑø9$#uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ÏM≈oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ t⎦⎫ÏGÏΖ≈s)ø9$#uρ 

ÏM≈tFÏΖ≈s)ø9$#uρ t⎦⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$#uρ ÏM≈s%Ï‰≈¢Á9$#uρ t⎦⎪ÎÉ9≈¢Á9$#uρ ÏN≡uÉ9≈¢Á9$#uρ t⎦⎫ÏèÏ±≈y‚ø9$#uρ 

ÏM≈yèÏ±≈y‚ø9$#uρ t⎦⎫Ï%Ïd‰|ÁtFßϑø9$#uρ ÏM≈s%Ïd‰|ÁtFßϑø9$#uρ t⎦⎫ÏϑÍ×̄≈¢Á9$#uρ ÏM≈yϑÍ×̄≈¢Á9$#uρ 

š⎥⎫ÏàÏ≈ptø:$#uρ öΝßγy_ρãèù ÏM≈sàÏ≈ysø9$#uρ š⎥⎪ÌÅ2≡©%!$#uρ ©!$# #ZÏVx. 

ÏN≡tÅ2≡©%!$#uρ £‰tãr& ª!$# Μ çλm; Zοt Ïøó ¨Β # ·ô_ r& uρ $Vϑ‹Ïàtã    )35/  احزاب(  
، و پيشه مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان عبادت«

مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و 
دار، و مردان و زنان پاكدامن، و مردان و  دهنده، و مردان و زنان روزه زنان صدقه
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آنان آمرزشى و پاداشى ]  همه[كنند، خدا براى  زنانى كه خدا را فراوان ياد مى
  »بزرگ فراهم ساخته است

  .ي اسمهاي گذشته را گرفته است جاي همه) هم(ي  هكه كلم
  

  مرجع ضمير
  :تشود ضمير بر سه گونه اس طوري كه از تعريف دانسته مي همان

  .ضمير متكلم، ضمير مخاطب و ضمير غائب
ضمير متكلم و مخاطب احتياج به مرجع لفظي ندارند زيرا مرجع آنها در حالت 

  .گفتگو مشاهد و محسوس است
ب احتياج به مرجع لفظي دارد زيرا بدون مرجع، مقصود از آن مشخص اما ضمير غاي

اصل در مرجع . كنيم و در اينجا فقط در مورد مرجع ضمير غايب بحث مي. شود نمي
كه از اين حالت، سه . ضمير آن است كه در رتبه و در لفظ متقدم بر لفظ ضمير باشد

  .كي ناجائز استگردد كه دو تاي آن جائز و ي حالت ديگر نيز منشعب مي
  :دالف ـ ممكن است مرجع ضمير در رتبه متقدم ولي در لفظ متأخر باشد، مانن

 }§y_ ÷ρ r' sù ’Îû ⎯Ïμ Å¡ø tΡ Zπ x‹Åz 4© y›θ•Β   )67/  طه(  
  »پس موسى در دل خود احساس ترس كرد«
گردد كه بعد از آن قرار دارد  در نفسه به لفظ موسي برمي) ها(بينيم ضمير  چنانكه مي

ي قبل از ضمير  ي موسي براي فعل أوجس سبب شده در رتبه فاعل بودن كلمهلكن 
  .باشد، و اين امر به اتفاق جائز است

  :دب ـ ممكن است مرجع ضمير در لفظ متقدم و در رتبه متأخر باش
  :مثل 

 ÏŒÎ) uρ #’n? tFö/$# zΟ↵Ïδ≡t ö/Î) …çμ š/ u‘ ;M≈ uΚÎ= s3Î/ £⎯ßγ £ϑ s? r' sù    )124/  بقره(  



 علوم قرآن

 

82

  »هنگامى كه خداوند ابراهيم را به وسايل گوناگون آزمود) طر بياوردو به خا(«
  
ي ابراهيم است كه از نظر لفظ قبل از  در رتبه كلمه) ها(بينيم مرجع ضمير  چنانكه مي

ي ما بعد ضمير  آن واقع شده، اما از جهت ترتيب جمله به علت مفعول بودن در رتبه
  .ي فاعل باشد اليه مذكور است كه مضاف

ـ و ممكن است مرجع ضمير هم از جهت رتبه و هم از جهت لفظ متأخر باشد، و ج 
اين نوع، به اتفاق علماء جائز نبوده، و كالمي كه اين نوع عيب در آن باشد غير فضيح 

حسان بن (خواهد بود، و در قرآن اين نوع ارجاع وجود ندارد لذا براي مثال به بيتي از 
  :دان نيز بر آن خورده گرفتهكنيم كه علماء  اشاره مي) ثابت

 و لو أن جمداً أخلد الدهر واحداً 
 

 من الناس أبقی جمده الدهر مطعام 
 

گردد كه از جهت  اليه فاعل است به مطعم برمي در مجده كه مضاف) ها(كه ضمير 
لفظ بعد از آن قرار دارد و از جهت رتبه نيز چون نقش مفعولي دارد بعد از آن قرار 

تواند در مورد ضمائر شأن رخ دهد كه در آنجا اين  حالت فقط مي اين. گرفته است
زيرا قصد از ضمير شأن جلب توجه شنونده و بعد توضيح مقام . حالت واجب است

  :دمانن. است

  ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ym r&    )1/  اخالص(  
  » بگو خداوند يكتا و يگانه است«

 z>utIو  ø%$# uρ ß‰ ôãuθø9 $# ‘,ysø9 $# # sŒÎ* sù š†Ïφ îπ |ÁÏ‚≈ x© ã≈ |Áö/ r& t⎦⎪Ï%©!$# (#ρã x x.     
نزديك شده پس در آن هنگام چشمهاى آنان كه كافر ) قيامت(وعده حق «

  )97/ انبياء (  »اند خيره شود شده
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‰ yو  Îγ x© ª!$# …çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ    )18/  عمران آل(  
   »دهد كه معبودى جز او نيست هى مىگوا) با ايجاد نظامِ واحد جهانِ هستى،(خداوند، «

  
  انواع مراجع ضمير غايب

اين حالت . ممكن است مرجع ضمير اسم صريح باشد و قبل از آن واقع شود - 1
  :دگير اصلي است كه غالباً مورد استفاده قرار مي

“ 3: مثل  yŠ$tΡ uρ îyθçΡ …çμ oΨ ö/$#   )42/  هود(  
  »اى بود صدا زد هنوح فرزندش را كه در گوش) در اين هنگام،(«
  :دو مانن. گردد به نوح برمي) ها(كه ضمير 

 øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟŠÏδ≡t ö/Î) ÏμŠÎ/ L{ u‘ y—#u™    )74/  انعام(  
  » گفت» آزر«]  عمويش[هنگامى را كه ابراهيم به پدرش ) به خاطر بياوريد(«

!©% ¨βÎ) š⎥⎪Ïو  $# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª!$# §Ν èO (#θßϑ≈ s) tFó™$#    )30/  فصلت(  
سپس استقامت » !پروردگار ما خداوند يگانه است«: به يقين كسانى كه گفتند«

  »كردند

 zΝو  tƒ ó sΔuρ |M oΨ ö/$# tβ≡ tôϑÏã û© ÉL©9$# ôM oΨ |Áôm r& $yγ y_ö sù   )12/  تحريم(  
  » و همچنين به مريم دختر عمران كه دامان خود را پاك نگه داشت«

© و  ÉL≈©9 $# uρ š⎥⎫Ï? ù' tƒ sπ t±Ås≈ x ø9 $# ⎯ÏΒ öΝà6 Í←!$ |¡ÎpΣ (#ρß‰ Îηô±tFó™ $$sù £⎯ ÎγøŠ n= tã 

Zπ yè t/ö‘ r& öΝ à6ΖÏiΒ    )15/  نساء(  
و كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بعنوان «

  »شاهد بر آنها بطلبيد
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  ...و انواع ديگر 

وجود  ممكن است مرجع ضمير به صراحت ذكر نشود لكن قبل از ضمير لفظي - 2
  .داشته باشد كه متضمن مرجع ضمير است

   :دمانن

 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θãΨ tΒ#u™ (#θçΡθä. š⎥⎫ÏΒ≡§θ s% ¬! u™ !# y‰pκà− ÅÝó¡É) ø9 $$Î/ ( Ÿω uρ 

öΝ à6̈ΖtΒ Ì ôftƒ ãβ$ t↔oΨ x© BΘ öθ s% #’n? tã ωr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ ôã$# uθ èδ Ü>tø% r& 3“ uθø)−G=Ï9 ( 

(#θà)̈? $# uρ ©!$# 4 χÎ) ©!$# 7Î6yz $ yϑÎ/ šχθè=yϑ ÷ès?    )8/  مائده(  
و دشمنى قومى شما را بر آن ندارد كه به عدالت رفتار نكنيد، به عدالت رفتار «

كنيد كه آن به تقوى نزديكتر است و از خداوند پروا بداريد، كه خداوند به آنچه 
  »كنيد آگاه است مى
  

مر اعدلوا بر ان به تضمن داللت است كه فعل ا» العدل«مصدر ) هو(مرجع ضمير 
عليكم بالعدل فانه أقرب  :دشو دهد، و اگر بخواهيم مرجع آن را صراحتاً بگوييم مي مي

 .للتقوی
گاهي مرجع ضمير به صراحت قبل از آن قرار ندارد لكن چيزي قبل از ضمير  - 3

  .دهد آمده است كه التزاماً بر مرجع آن داللت مي
  :مثل 

 ⎯ yϑ sù u’ Å∀ãã …ã&s! ô⎯ ÏΒ ÏμŠÅzr& Ö™ó© x« 7í$t6Ïo? $$ sù Å∃ρã ÷èyϑ ø9$$ Î/ í™!# yŠ r& uρ Ïμ ø‹s9 Î) 

9⎯≈ |¡ômÎ* Î/    )178/  بقره(  
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به نيكى ] حكم او. [برادرش چيزى گذشت شد]  خون[اگر براى كسى از «
  » به او با خوشخويى است] خونبها[پيروى كردن و پرداختن 

  
كه به شكل » عفي«ي  ست لكن كلمهي مذكور ني در اليه در آيه) ها(مرجع ضمير 

مجهول ياد شده به التزام، بر شخص عفوكننده از قصاص كه مرجع ضمير مذكور است 
  .دهد داللت مي

گاهي ممكن است مرجع ضمير اسم صريحي بيايد كه در لفظ متأخر اما از لحاظ  - 4
  .رتبه متقدم باشد چنانكه قبالً گذشت

فظ متقدم ولي در رتبه متأخر باشد چنانكه و زماني ممكن است مرجع ضمير در ل - 5
  .قبالً گذشت

ي متأخر باشد، و قبالً بيان شد كه فقط در ضمير  تواند مرجع ضمير، جمله مي - 6
  .گردد شأن و قصه واقع مي

و همچنين ممكن است مرجع ضمير، مذكور نباشد لكن لفظ متأخري بر آن  - 7
  .داللت كند

 Iωöθ: مثل  n=sù # sŒÎ) ÏM tón= t/ tΠθà) ù=çtø: $#    )83/  واقعه(  
  »رسد به گلو مى] جان شما[پس چرا آن گاه كه «

توان اين استتار را  باشد كه مي مستتر است روح مي» بلغت«كه در ) هي(مرجع ضمير 
فلوال اذا بلغت الروح « :دشو ي حلقوم دريافت، و در نتيجه تقدير آيه چنين مي از كلمه
 »احللقوم

 Hξ: و مثل x. # sŒÎ) ÏM tón= t/ u’ Í∋# u ©I9 $#    )26/  قيامه(  
  »آن گاه كه جان ميان گلوگاهش رسد] كه او پندارد، زيرا[چنين است   نه«
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امكان دارد مرجع ضمير در لفظ ذكر نشده باشد لكن سياق كالم و حال گفتار بر  - 8

  .آن داللت كند

≅‘  :دمانن ä. ô⎯ tΒ $pκ ön= tæ 5β$sù    )26/  الرحمن(  
   شونده است است فانى]  زمين[هر چه بر 

و  »كل من علی األرض فان«: گردد يعني به أرض برمي» عليها«ر د) ها(كه ضمير 
  :مثل آن است

  !$̄Ρ Î) çμ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’Îû Ï' s# ø‹s9 Í‘ ô‰s) ø9$#    )1/  قدر(  
   در شب قدر نازل كرديم] قرآن را[ما 
  :و همچنين

 §t6 tã #’̄< uθs? uρ   )1/  عبس(  
  كشيد و روى گردانيد چهره درهم
  .است اهللا كه مرجع آن رسول

گردد لكن معناي آن  گاهي مرجع ضمير به لفظي كه ما قبل آن واقع شده برمي - 9
  .مقصود نيست

  :دمانن

 $tΒ uρ ã £ϑyèãƒ ⎯ ÏΒ 9£ϑ yè•Β Ÿωuρ ßÈs)Ζ ãƒ ô⎯ ÏΒ ÿ⎯ÍνÌ ßϑãã ω Î) ’Îû A=≈ tF Ï.   )11/  فاطر(  
شود، مگر آنكه در  يابد و از عمرش كاسته نمى مىاى عمر دراز ن و هيچ سالخورده«

  » است]  مندرج[كتابى 
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گردد لكن مقصود خود آن معمر  به لفظ معمر برمي» عمره«در ) ها(كه مرجع ضمير 
  .اولي نيست بلكه معمر ديگري است كه عمر او كمتر از معمر اولي است

كور قبل از ضمير زماني مرجع ضمير، معناي كلي مفهوم از معناي جزئي مذ -10
  .است

  :دمانن

 y7 tΡθçFø tGó¡ o„ È≅ è% ª!$# öΝ à6‹ÏFøãƒ ’Îû Ï's#≈ n=s3 ø9$# 4 ÈβÎ) (# îτ â öΔ$# y7 n=yδ }§øŠs9 … çμ s9 

Ó$ s!uρ ÿ…ã& s! uρ ×M÷zé& $yγ n=sù ß# óÁÏΡ $ tΒ x8 t s? 4 uθ èδ uρ !$ yγèOÌ tƒ βÎ) öΝ ©9 ⎯ ä3tƒ $ oλ°; Ó$s! uρ 4 

βÎ* sù $ tFtΡ% x. È⎦ ÷⎫ tFuΖ øO$# $ yϑßγ n=sù Èβ$ sV è=›V9$# $®ÿÊΕ x8t s?   )176/  نساء(  
كنند بگو خداوند حكم كالله  سؤال مى) درباره ارث خواهران و برادران(از تو «
اگر مردى از دنيا برود كه فرزند : كند را براى شما بيان مى) خواهر و برادر(

ز او نداشته باشد و براى او خواهرى باشد، نصف اموالى را كه به جا گذاشته ا
تمام ) اگر خواهرى از دنيا برود و وارث او يك برادر باشد(برد و  مى) به ارث(

فرزند ) شخص متوفى(برد، در صورتى كه  مال را از آن خواهر به ارث مى
باقى بماند دو ثلث اموال را سهم ) از متوفى(نداشته باشد، و اگر دو خواهر 

  »برند مى
  

توان با  ي مذكور نيست لكن مي ت در آيهدر كانتامر جعش به صراح» مثني«ضمير 
  .ي أخت دريافت كه مقصود دو خواهر است استفاده از سياق كالم و كلمه

ممكن است ضمير، مفرد، و مرجعش جمعي باشد كه به طور كلي بر آن مفرد  -11
  .كند داللت مي

  :دمانن
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 (#θè?# u™ uρ u™!$ |¡ÏiΨ9$# £⎯ ÍκÉJ≈s%ß‰ |¹ \' s# øtÏΥ 4 β Î* sù t⎦ ÷⎤ ÏÛ öΝ ä3s9 ⎯ tã &™ó© x« çμ ÷Ζ ÏiΒ $T¡ø tΡ 

çνθè=ä3 sù $\↔ÿ‹ÏΖyδ $\↔ÿƒ Í£Δ    )4/  نساء(  
به آنها ) يا يك عطيه(به عنوان يك بدهى ) به طور كامل(و مهر زنان را «

بپردازيد، و اگر آنها با رضايت خاطر چيزى از آن را به شما ببخشند آن را حالل 
  »و گوارا مصرف كنيد

  
. مفهوم است» صدقات«كه از » صداق«ي  گردد به كلمه برمي» نهم«در ) ها(كه ضمير 

و سرّ مفرد آمدن ضمير آن است كه هنگام بخشيدن ممكن است يك صداق يا جزئي از 
  .يك صداق باشد

بس با آن اي به دست آورد كه مال ن از كلمهتوا بعضي وقتها مرجع ضمير را مي -12
  .باشد

  :دمانن

 öΝåκ̈Ξ r( x. tΠ öθtƒ $pκtΞ ÷ρ t tƒ óΟ s9 (#þθ èWt7ù=tƒ ωÎ) ºπ §‹Ï± tã ÷ρ r& $yγ9pt éÏ    )46/  نازعات(  
كنند كه گويى توقّف  بينند چنين احساس مى آنها در آن روز كه قيامت را مى«

  » جز عصر گاهى يا صبحگاهى بيشتر نبوده است) در دنيا و برزخ(آنها 
  
عشية است ضحي نيز ندارد لكن روزي كه در آن » ضحي«، »عشيه«دانيم  چنانكه مي

  )مل يلبثوا إال عشية أو ضحی يومها( :دشو دارد، پس معناي آيه چنين مي
و ممكن است ضمير در يك جا به لفظ سابق خود برگردد و در موردي ديگر  -13

  .به معناي آن
  : مثل 
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 ⎯ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9$# ⎯tΒ ãΑθà)tƒ $̈ΨtΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$$Î/uρ ÌÅzFψ$# $tΒuρ Νèδ t⎦⎫ÏΨÏΒ÷σßϑÎ/     
  )8/  بقره(  

ايم  گويند به خدا و روز رستاخيز ايمان آورده در ميان مردم كسانى هستند كه مى«
  »در حالى كه ايمان ندارند

به معناي آن، زيرا ) هم(گردد و ضمير  برمي» من«به لفظ » يقول«در ) هو(كه ضمير 
  .در لفظ مفرد، اما در اين جا جمع است» من«

  
  تعريف و تنكير -2

مهم لغت است و از هر كدام به  استعمال اسم به صورت معرفه يا نكره از مقاصد
  .شود مناسبتهايي استفاده مي

  مناسبتهاي تنكير: اوالً 
توان اهم آن مقاصد  گيرد كه مي اسم نكره براي مقاصد متعددي مورد استفاده قرار مي

  :درا در موارد زير خالصه كر
  :دمانن :تالف ـ قصد وحد

 u™ !% ỳ uρ ×≅ã_ u‘ ô⎯ ÏiΒ $ |Áø%r& Ïπ uΖƒÏ‰yϑø9 $# 4© tëó¡ o„ tΑ$s% #© y›θßϑ≈ tƒ χÎ) V| yϑø9 $# 

tβρ ã Ïϑs? ù' tƒ y7 Î/ x8θè=çFø) u‹Ï9 ólã÷z$$sù ’ÎoΤÎ) y7 s9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9$#  )20/  قصص(    
اى موسى اين : در اين هنگام مردى از نقطه دور دست شهر با سرعت آمد و گفت«

فورا از شهر بيرون رو كه . كنند كه تو را بكشند شور مى) فرعوندرباريان (جمعيت 
    » من از خيرخواهان توام

  :مثل: ب ـ قصد نوع 

 öΝåκ̈Ξ y‰ Éf tGs9 uρ š⇑t ôm r& Ä¨$̈Ψ9$# 4’ n? tã ;ο4θ uŠym    )96/  بقره(  
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 » خواهى يافت) اين دنيا و اندوختن ثروت(آنها را حريصترين مردم زندگى «

  :و مثل

 ª!$# uρ t,n=y{ ¨≅ä. 7π −/ !#yŠ ⎯ÏiΒ &™!$ ¨Β    )45/  نور(  
  اى را از آبى آفريد و خداوند هر جنبنده»«
  :مثل: بيان تهويل و بزرگ دانستن  ج ـ براي

 βÎ* sù öΝ ©9 (#θè= yèø s? (#θçΡ sŒù' sù 5>ö ysÎ/ z⎯ ÏiΒ «!$# ⎯Ï&Î!θß™ u‘ uρ    )279/  بقره(  
  »ايد و فرستاده وى، برخاستهنكرديد، بدانيد به جنگ با خدا ]  چنين[و اگر «

  :دمانن: د ـ بيان زيادت چيزي 

 $ £ϑn= sù u™ !% ỳ äοt ys¡¡9 $# (#θä9$s% tβ öθtãö ÏÏ9 ¨⎦ É⎩r& $uΖ s9 # ·ô_V{ βÎ) $̈Ζ ä. ß⎯ øtwΥ 

t⎦⎫ Î7Î=≈ tóø9 $#    )41/  شعراء(  
آيا اگر ما غالب آييم واقعاً براى ما «: و چون ساحران پيش فرعون آمدند، گفتند«

  »خواهد بود؟مزدى 
  :مثل :تـ قصد تعظيم و زياد  ه

 ô‰s) s9 uρ ôM t/Éj‹ä. ×≅ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7Î=ö7 s%    )34/  انعام(  
  و پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند

  :مثل : و ـ بيان تحقير چيزي 

 ô⎯ÏΒ Äd“ r& >™ó© x« …çμ s) n= yz ∩⊇∇∪ ⎯ ÏΒ >π xôÜ œΡ …çμ s) n=yz … çνu‘ £‰s) sù   )19- 18/ عبس(    
  »اى خلقش كرد و اندازه مقرّرش بخشيد از نطفه) 18(ا از چه چيز آفريده است؟ او ر«

    
  :مثل: ز ـ قصد تقليل 
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 y‰ tãuρ ª!$# š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ ;M≈̈Ζy_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏGøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# 

t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $ pκÏù z⎯ Å3≈ |¡tΒ uρ Zπ t6ÍhŠ sÛ †Îû ÏM≈ ¨Ζy_ 5βô‰tã 4 ×β≡uθôÊÍ‘ uρ š∅ÏiΒ «!$# 

çt9 ò2 r& 4 y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ã—öθ xø9 $# ÞΟŠÏà yèø9$#   )72/  توبه(  
آن ]  درختان[خداوند به مردان و زنان با ايمان باغهايى وعده داده است كه از زير «

سراهايى پاكيزه در ] نيز[در آن جاودانه خواهند بود، و . نهرها جارى است
اين . و خشنودى خدا بزرگتر است]  تبه آنان وعده داده اس[بهشتهاى جاودان 

  ».است همان كاميابى بزرگ
  
  تعريف: ثانياً 

شود،  همانطوري كه در كتب نحو آمده است، اسم به صورتهاي گوناگوني معرفه مي
رساند، و علميت و اشاره و موصوليت و  اضمار كه تكلم و خطاب و غيبت را مي: مثل 

گيرند، ما در  مختلفي مورد استفاده قرار مي ندا و الف و الم كه هر كدام براي مقاصد
  :مكني اينجا به بعضي از آن مقاصد اشاره مي

  :تي علم ممكن اس الف ـ تعريف بوسيله
  :دگير به قصد تعظيم مسماي خود مورد استفاده قرار مي - 1

  :مثل 

  ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$#    )2-1/  اخالص(  
  »خداوند بى نياز است) 1(ه يگانه است خداوند است ك: بگو«

   

‰ Óو  £ϑ pt’Χ ãΑθß™ §‘ «!$#   )29/  فتح(  
  :مثل . ممكن است به قصد اهانت مسماي خود مورد استفاده قرار گيرد - 2
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  ôM¬7 s? !# y‰tƒ ’Î1 r& 5= yγs9 ¡= s? uρ    )1/  مسد(  
  »هالك باد]  ابو لهب[شكسته باد دو دوستان ابو لهب، و «

  :تا استفاده از اسماء اشاره ممكن اسب ـ تعريف ب
  :مثل . به قصد تحقير باشد - 1

 $tΒ uρ ÍνÉ‹≈ yδ äο4θ u‹ysø9 $# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# ω Î) ×θôγ s9 Ò=Ïès9 uρ   )64/  عنكبوت(  
  » و اين زندگانى دنيا جز سر گرمى و بازيچه نيست«

  : و مثل

 # sŒÎ) uρ x8# u™ u‘ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ ã xŸ2 χ Î) y7 tΡρä‹Ï‚ −Gtƒ ωÎ) #·ρ â“ èδ # x‹≈ yδ r& ” Ï%©!$# 

ãà2 õ‹tƒ öΝä3 tG yγÏ9# u™ Νèδ uρ Ìò2É‹Î/ Ç⎯≈ uΗ÷q §9 $# öΝ èδ šχρãÏ≈Ÿ2  )36/  انبياء(    
آيا :) گويند و مى(بينند، كارى جز استهزا كردن تو ندارند  هنگامى كه كافران تو را مى«

ان ذكر در حالى كه خودش! گويد؟ اين همان كسى است كه سخن از خدايان شما مى
    ».كنند خداوند رحمان را انكار مى

 y7و  Í×̄≈ s9 'ρé& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘≅ |Ê r&   )179/  اعراف(  
  »ماندگانند آنها همان غافل] آرى،. [ترند آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه«

  :دبه قصد تعظيم يا تمجيد آن باشد مانن - 2

 y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïμ‹Ïù ¡ “ W‰ èδ z⎯ŠÉ) −Fßϑù=Ïj9    )2/  بقره(  
مايه هدايت ] و[آن هيچ ترديدى نيست ]  حقانيت[اين است كتابى كه در «

   »تقواپيشگان است

 y7و  Í×̄≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ šχθßs Î=ø ßϑø9 $#    )5/  بقره(  
  .و آنها همان رستگارانند       



 علوم قرآن

 

93

 y7و  Ï9≡ sŒ “Ï%©! $# ç Åe³ t6ãƒ ª!$# çνyŠ$t7Ïã t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$#     
  )23/  شوري(  

است كه خدا بندگان خود را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته ]  پاداشى[اين همان «
   »مژده داده است]  بدان[اند  كرده

  :تج ـ تعريف به اسم موصول ممكن اس
  :به خاطر كراهت نام بردن شخص موردنظر باشد مثل - 1

 “Ï% ©!$# uρ tΑ$s% Ïμ ÷ƒ t$Î!≡ uθÏ9 7e∃ é& !$ yϑä3©9    )17/  احقاف(  
  »اف بر شما«: و آن كس كه به پدر و مادر خود گويد«

  :دبه قصد اختصار باشد مانن - 2

 $pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ Ÿω (#θçΡθä3 s? t⎦⎪Ï%©! $% x. (# ÷ρ sŒ#u™ 4© y›θãΒ   )69/  احزاب(  
  «همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار دادند !ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

  :تممكن اس» ال«د ـ تعريف به 
  :صد اشاره به معهود ذكري باشد مثلبه ق - 1

 ª!$# â‘θçΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $# uρ 4 ã≅sW tΒ ⎯ÍνÍ‘θçΡ ;ο4θs3 ô±Ïϑx. $ pκÏù îy$t6óÁ ÏΒ ( 

ßy$ t6óÁÏϑø9 $# ’Îû >π y_% ỳ ã— ( èπ y_% ỳ –“9 $# $ pκ̈Ξ r( x. Ò=x. öθx. A“Íh‘ ßŠ    )65/  نور(  
خداوند نور آسمانها و زمين است مثل نور خداوند همانند چراغدانى است كه «

باشد، آن چراغ در حبابى قرار گيرد، حبابى شفاف و ) پر فروغ(در آن چراغى 
  » درخشنده همچون يك ستاره فروزان

  
  : مثل :دبه قصد اشاره به معهود ذهني باش - 2
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 ô‰s) ©9 š_ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯ tã š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) š tΡθãèÎƒ$t7ãƒ |Møt rB Íοt yf¤±9 $#      
  )18/  فتح(  

راضى و  -هنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند -داوند از مؤمنانخ«
  »خشنود شد

  :دو مانن

 $pκâ:̈Ζ yfã‹ y™uρ ’ s+ø? F{ $# ∩⊇∠∪ “Ï% ©!$# ’ÎA÷σ ãƒ …ã&s!$tΒ 4’ª1 u”tI tƒ    )18-17/  ليل(  
همان كس كه مال ) 17(شود،  و بزودى با تقواترين مردم از آن دور داشته مى«

  »بخشد تا پاك شود مى) در راه خدا(خود را 
  

  :د اشاره به معهود حضوري باشد مثلبه قص - 3

 tΠöθ u‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝä3 s9 öΝä3 oΨƒÏŠ    )3/  مائده(  
  » امروز، دين شما را كامل كردم«

  :و مثل 

 ©É< ¨Ζ9 $# 4’ n<÷ρ r& š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$Î/ ô⎯ÏΒ öΝ ÍκÅ¦àΡ r&    )6/  احزاب(  
  » پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است«

  .كه براي صحابه حضوري و براي ما ذهني است
  :مثل: يا به قصد اشاره به جنس - 4

  z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑø9 $# ¨≅ä. >™ ó© x« @c© yr   )30/  انبياء(  
  » از آب قرار داديماى را  و هر چيز زنده«
  
  



 علوم قرآن

 

95

  :دو مانن

 ãΑ% ỳ Ìh9 $# šχθãΒ≡§θ s% ’ n? tã Ï™ !$|¡ÏiΨ9$#    )34/  نساء(  
  »مردان، سرپرست زنانند«     

  :مثل: به قصد استغراق افراد جنس  و يا - 5

 ¨βÎ) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’Å∀s9 A ô£äz    )2/  عصر(  
  »كه واقعاً انسان دستخوشِ زيان است«

  :و مثل

 tβρ ãÏ≈ s3ø9 $# uρ ãΝ èδ tβθãΚ Î=≈ ©à9 $#    )254/  بقره(  
  » .و كافران خود ستمكارانند«               

  
  تكرار اسم

  :دهرگاه اسمي دوبار يا بيشتر تكرار شود يكي از چهار حالت زير را دار
  :لت غالباً دومي غير اولي است مثلدر اين حا :دممكن است هر دو نكره باشن - 1

 ª!$# “Ï% ©!$# Νä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ 7#÷è |Ê ¢ΟèO Ÿ≅ yèy_ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7#÷è |Ê Zο§θè% ¢ΟèO 

Ÿ≅ yèy_ .⎯ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ;ο§θè% $ Z÷è |Ê Zπ t7øŠ x© uρ   )54/  روم(  
خداست آن كس كه شما را ابتدا ناتوان آفريد، آن گاه پس از ناتوانى قوت «

  »بخشيد، سپس بعد از قوت، ناتوانى و پيرى داد
  

طفگي و ضعف دوم حالت بچگي است، و قوت ضعف اولي مقصود از آن حالت ن
  .اول ابتداي جواني و قوت دوم كمال جواني و ضعف سوم پيري است
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در اين صورت در غالب احوال دومي همان  :دممكن است هر دو معرفه باشن - 2
  :مثل . اولي است

 $tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ßϑø9 $# ∩∉∪ xÞ≡u ÅÀ t⎦⎪Ï%©!$# |M ôϑyè ÷Ρ r& öΝ Îγø‹ n=tã )7-6/فاتحه(      
راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ) 6(ما را به راه راست هدايت كن «

  » ..ساختى
  

  .ي زير مثال هر دو مورد جمع است و در آيه

 ¨βÎ* sù yì tΒ Î ô£ãèø9 $# #· ô£ç„ ∩∈∪ ¨βÎ) yì tΒ Î ô£ãèø9 $# # Zô£ ç„    )6-5/  شرح(  
  »سختى آسانى است) هر(مسلّماً با ) آرى) (5( !سختى آسانى است) هر(به يقين با «    

   
  1).لن يغلب عسر يسرين( :تابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ در مورد اين آيه گف

در اين صورت دومي همان اولي  :دممكن است اولي نكره و دومي معرفه باش - 3
  :است مثل 

 !$̄Ρ Î) !$ uΖ ù=y™ ö‘ r& óΟä3 ö‹s9 Î) Zωθß™u‘ # ´‰ Îγ≈ x© ö/ ä3ø‹ n=tæ !$ uΚ x. !$ uΖù= y™ö‘ r& 4’ n<Î) šχ öθtãöÏù Zωθß™ u‘ 

∩⊇∈∪ 4© |Â yèsù ãβöθ tãöÏù tΑθß™§9 $# çμ≈ tΡ õ‹s{r' sù #Z‹÷{r& Wξ‹Î/ uρ    )16-15/  مزمل(  
ما پيامبرى به سوى شما فرستاديم كه گواه بر شماست، همان گونه كه به سوى فرعون «

نى آن رسول برخاست، و ما او فرعون به مخالفت و نافرما) ولى) (15! (رسولى فرستاديم
   »را سخت مجازات كرديم

  

_________________________________________________________________________ 
1-  
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در اين صورت متوقف بر قرينه  :دممكن است اولي معرفه و دومي نكره باش - 4
  .است

  :ت قرينه داللت بر مغايرت دهد مثلممكن اس

 tΠöθtƒ uρ ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# ÞΟ Å¡ø) ãƒ tβθãΒÌ ôfãΚ ø9 $# $tΒ (#θèVÎ6 s9 u öxî 7π tã$ y™ 4 šÏ9≡ x‹ x. 

(#θçΡ% x. tβθä3sù ÷σãƒ    )55/  روم(  
كنند كه جز ساعتى  و روزى كه رستاخيز برپا شود، مجرمان سوگند ياد مى«
  »شدند اين گونه به دروغ كشانيده مى]  در دنيا هم[اند  درنگ نكرده]  بيش[

   :و ممكن است قرينه داللت بر اتحاد دهد مثل

 ô‰s) s9 uρ $oΨ ö/ u ŸÑ Ä¨$̈Ψ=Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ö à)ø9 $# ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sWtΒ öΝßγ ¯=yè©9 tβρ ã ©. x‹tG tƒ 

∩⊄∠∪ $ ºΡ#u™ öè% $‡ŠÎ/ t tã u ö xî “ÏŒ 8luθ Ïã öΝßγ ¯=yè©9 tβθà) −G tƒ    )28-27/  زمر(  
. و در اين قرآن از هر گونه مثَلى براى مردم آورديم، باشد كه آنان پندگيرند«
  »ه تقوا پويندهيچ كژى باشد كه آنان را قرآنى عربى، بى) 27(
  

  
  افراد و جمع -3

و همچنين از مقاصد مهم زبان، افراد و جمع است، و هنگامي كه از اين زاويه به 
  :دآي پردازيم بطور خالصه نتايج زير بدست مي بررسي كلمات قرآن مي

الف ـ در قرآن كلماتي وجود دارند كه در هيچ موردي به صورت مفرد استفاده 
بتي پيش آمده باشد كه مفرد آنها مورد استعمال قرار بگيرد بجاي اند، و اگر مناس نشده
  .ي ديگري بكار رفته است كلمه آنها
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بكار » قلب«ي  است، لكن بجاي آن مثالً كلمه» لب«كه مفرد آن » الباب«ي  كلمه: مثل 
  :درفته است مانن

 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡ sŒ 3“t ò2Ï% s! ⎯ yϑ Ï9 tβ% x. …çμ s9 ë=ù= s% ÷ρ r& ’ s+ ø9 r& yì ôϑ¡¡9 $# uθèδ uρ 

Ó‰‹Îγ x©    )37/  ق(  
در اين تذكّرى است براى آن كس كه عقل دارد، يا گوش فرا دهد و حضور «

  »يابد
  

اند، حتي اگر  ب ـ همچنين كلماتي وجود دارند كه فقط به صورت مفرد استفاده شده
كه » رضاال«ي  كلمه: نيازيي به جمع آنها پيش آمده از تعبير بدانها عدول شده است مثل 

همه جاب به صورت مفرد آمده است، و در جايي كه مناسب بوده جمع بسته شود جمع 
  بينيم آن بكار گرفته نشده چنانكه در اين آيه مي

 ª!$# “Ï%©! $# t,n=y{ yìö6 y™ ;N≡uθ≈ oÿ xœ z⎯ ÏΒ uρ ÇÚö‘ F{$# £⎯ ßγ n=÷WÏΒ   )12/  طالق(  
  »د آن راخداوندى كه هفت آسمان را آفريد و از زمين نيز همانن«
  

وجود دارد از » أرضين«و » أراضي«اشمئزاري كه در صداي كه قرآن به علت 
  .استعمال آن خودداري كرده است

» السماء«ي  مثل كلمه :دشون ج ـ بعضي كلمات گاهي جمع و گاهي مفرد استعمال مي
  :كه اگر قصد از آن جهت باال بوده به صورت مفرد مورد استعمال قرار گرفته است مثل 

 “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3 s9 uÚö‘ F{ $# $ V©≡tÏù u™!$ yϑ¡¡9 $# uρ [™!$ oΨÎ/ tΑ t“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ   

  )22/  بقره(  
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را همچون سقفى بر ) جو زمين(آن كس كه زمين را بستر شما قرار داد و آسمان «
  »باالى سر شما، و از آسمان آبى فرو فرستاد

  :و مثل 

 Λä⎢ΨÏΒ r& u™ ⎯ ¨Β ’Îû Ï™ !$yϑ ¡¡9$# βr& y# Å¡øƒs† ãΝä3Î/ uÚ ö‘ F{$# # sŒÎ* sù š†Ïφ â‘θßϑs?      
  )16/  ملك(                                                               

ايد كه شما را در زمين فروبرد، پس  آيا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده«
  »به تپيدن افتد]  زمين[بناگاه 

و عظمت و بيان قدرت خداوند عزوجل بوده به صورت جمع  و اگر قصد وسعت
  :بكار رفته است، و مثل 

 yx¬7 y™ ¬! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ( uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ãΛ⎧ Å3 ptø: $#    )1/  حديد(  
    » ستايند، و اوست ارجمند حكيم آنچه در آسمانها و زمين است، خدا را به پاكى مى«

  :و مثل 

  ß‰ ôϑpt ø:$# ¬! ÌÏÛ$sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ    )1/  فاطر(  
  » سپاس خداى را كه پديدآورنده آسمان و زمين است«

  :و مثل 

 “Ï% ©!$# t,n=y{ yì ö7y™ ;N≡uθ≈ yϑy™    )3/  ملك(  
   » .همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد«

ه صورت مفرد آمده است كه گاهي به صورت جمع و گايه ب» الريح«ي  و مانند كلمه
  : هرگاه قصد بيان انعام خدا عزوجل بوده جمع بسته شده است مثل : مثالً 

 $uΖ ù= y™ö‘ r& uρ yx≈ tƒÌh9 $# yx Ï%≡ uθ s9    )22/  حجر(  
  » و بادها را بارداركننده فرستاديم«
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  :دو مانن

 ô⎯ÏΒ uρ ÿ⎯ ÏμÏG≈ tƒ# u™ βr& Ÿ≅Å™ öãƒ yy$ tƒÌh9 $# ;N≡u Åe³ t6ãΒ    )46/  روم(  
  »فرستد آور را مى هاى او اين است كه بادهاى بشارت و از نشانه«

  :ه است به صورت مفرد آمده است مثلو هرگاه قصد تعذيب بود

 ’Îû uρ >Š% tæ øŒÎ) $ uΖù= y™ö‘ r& ãΝ Íκö n=tã yxƒÌh9 $# tΛ⎧ É) yèø9 $#    )41/  ذاريات(  
   »را فرستاديم آنها آن باد مهلك] سر[، چون بر ]نيز[عاد ]  ماجراى[و در «
  

استفاده از اين كلمه بر هر دو صورت مفرد و جمع شايد به اين دليل باشد كه 
دهند متنوعند و برعكس همديگر نيز  بادهايي كه نعمتهاي خدا را به بندگان بشارت مي

وزند تا ابر بوجود آيد، يا ابرها به اين طرف و آن طرف حركت كنند و باران همه جا  مي
گان  آيد بايد باد از يك سو باشد تا در عذاب شده وقتي كه براي عذاب مي اما. فرا گيرد

  .كارگر افتد
و گاهي ممكن است براي نعمت نيز اين كلمه به صورت مفرد استعمال شود، و آن 

  :دآورند مانن در مواردي است كه بادهاي متعدد، نعمت موردنظر را بوجود نمي

 t⎦ ø⎪t y_ uρ ΝÍκÍ5 8xƒÌÎ/ 7π t6ÍhŠ sÛ    )22/  يونس(  
  .كه در مورد كشتي است و بايد جهت باد يكي باشد تا كشتي بتواند حركت كند

كه هرگاه براي تعبير از راه حق مورد استعمال قرار » صراط«و » سبيل«ي  و مانند كلمه
گرفته به صورت مفرد استعمال شده است زيرا راه حق يكي است و هر جا براي تعبير 

  .ر رفته جمع بسته شده زيرا باطل متعدد استاز راههاي باطل بكا
  :مثل 
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 äí÷Š$# 4’n< Î) È≅‹Î6 y™ y7În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø:$$ Î/ Ïπ sà Ïãöθyϑø9 $# uρ Ïπ uΖ|¡pt ø:$#    )125/  نحل(  
  » با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن«     

  :و مثل

 ¨βr& uρ # x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡ u ÅÀ $VϑŠÉ) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7 ¨?$$ sù ( Ÿω uρ (#θãèÎ7−Fs? Ÿ≅ ç6¡9 $# s− § x tG sù 

öΝ ä3Î/ ⎯ tã ⎯Ï&Î#‹Î7 y™   )153/  انعام(  
] ديگر[و آنكه راه راست من اين است، پس از آن پيروى كنيد و از راههاى «

  »جدا كنند] خدا[پيروى مكنيد كه شما را از راه او 
  .ا را دريابندآيات قرآن آنه يستوانند با برر مندان مي كه عالقهو موارد متعدد ديگر 

  
  مقابله جمع را جمع يا جمع با مفرد -4

هاي جمع آمده است بر  هاي جمع در مقابل صيغه در جاهاي از قرآن كريم كه صيغه
  :ديكي از سه حالت زير داللت دار
ي هر فرد از جمع اولي با هر فرد از جمع دومي مقصود  الف ـ ممكن است، مقابله

  باشد مثل

 ßN≡t$Î!≡uθø9 $# uρ z⎯ ÷èÅÊöãƒ £⎯ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& È⎦ ÷, s! öθym È⎦ ÷⎫ n=ÏΒ% x.    )233/  بقره(  
  :دهد، و مثل اش شير مي يعني هر مادري به بچه

 ¨βÎ) ©!$# öΝ ä.ã ãΒ ù'tƒ β r& (#ρ –Šxσè? ÏM≈uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n<Î) $ yγÎ=÷δ r&    )58/  نساء(  
. بدهدهر كدام از صاحبانش  يعني هر كس مأمور است هر امانتي كه نزد او است به

  :و مثل
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 ’ ÎoΤÎ) uρ $yϑ̄=à2 öΝ ßγè? öθ tãyŠ t Ïøó tGÏ9 óΟßγ s9 (#þθè= yèy_ ÷Λàι yèÎ6≈ |¹ r& þ’ Îû öΝ ÍκÍΞ# sŒ# u™ 

(# öθt±øó tGó™$# uρ öΝ åκu5$uŠÏO    )7/  نوح(  
و هر گاه كه من آنان را فراخواندم تا آنان را بيامرزى، انگشتانشان را در «

  »پيچيدند] ودبه خ[هاشان را  گوشهاشان نهادند و جامه
ك افراد جمع ديگر مقصود ت ب ـ ممكن است تمام افراد يك جمع در مقابل تك

  :باشد مثل

 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ tβθãΒ ötƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑø9 $# §Ν èO óΟ s9 (#θè? ù' tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r'Î/ u™!# y‰pκà− óΟèδρ ß‰Î=ô_$$ sù 

t⎦⎫ ÏΖ≈ uΚ rO Zοt$ù# y_ Ÿ   )4/  نور(  
 و بر اثبات مدعاي خود چهار شاهد نياوردذف كند قكه مقصود هر فردي است كه 
  :بايد هشتاد ضربه زده شود، و مثل

 ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$tΒ $uΖ ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ ÏM≈ uΖ Éi t7ø9 $# 3“ y‰ çλù;$# uρ .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ çμ≈ ¨Ψ̈ t/ 

Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû É=≈ tGÅ3 ø9$#   y7Í× ¯≈ s9'ρ é& ãΝ åκß] yèù= tƒ ª!$# ãΝ åκß] yèù= tƒuρ šχθãΖ Ïè≈ ¯=9 $#      
  )159/  بقره(  

  .ت كنندعكنندگان او را ل تعي ل يعني هر فردي كه كتمان كند همه  
ج ـ ممكن است محتمل يكي از دو معناي گذشته باشد كه در اين صورت احتياج به 

  :دليل است كه يكي از اين دو معنا را تعيين نمايد مثل 

 y‰ tãuρ ª!$# š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ ;M≈̈Ζy_ “ Ìøg rB ⎯ ÏΒ $ yγÏGøt rB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# 

t⎦⎪Ï$Î#≈ yz $ pκÏù    )72/  توبه(  
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خداوند به مردان و زنان مؤمن باغهايى را وعده داده است كه از فرودست آن «
  » جويباران روان است

  .كه محتمل است هر فرد مؤمن به يك جنت يا چند جنت وعده داده شده باشد
ي مفرد با هر فرد از افراد جمع  رد غالباً مقصود از آن، مقابلهي جمع با مف اما در مقابله

  .نباشد
  :مثل

 βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑÏiΒ $uΖø9̈“tΡ 4’n?tã $tΡÏ‰ö7tã (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#÷V ÏiΒ      
  )23/  بقره(  

يك  ايد، اگر راستگوييد ايم، در شك و اگر از آنچه كه بر بنده خود نازل كرده«
  »سوره مانند آن بياوريد

  :و مثل

 øŒÎ) uρ tΑ$s% 4© y›θãΒ ÿ⎯Ïμ ÏΒ öθs) Ï9 ¨βÎ) ©!$# ôΜ ä.â ßΔù' tƒ β r& (#θçtr2 õ‹s? Zοt s) t/   )67/بقره(  
خداوند شما را به سر بريدن گاوى فرمان : و هنگامى كه موسى به قومش گفت«

  »دهد مى
اما گاهي ممكن . انجام دهندكه در اين دو مثال به جمع دستور داده شده يك چيز را 

  :دي مفرد با هر فرد از افراد جمع باش است مقصود مقابله
  :مثل

 ’n? tã uρ š⎥⎪Ï%©! $# …çμ tΡθà)‹ÏÜãƒ ×π tƒô‰ Ïù ãΠ$yè sÛ &⎦⎫Å3 ó¡ÏΒ    )184/  بقره(  
  .يعني بر هر فردي كه طاقت روزه گرفتن ندارد الزم است فديه دهد
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  در حقيقت چنين نيستالفاظي كه به ظاهر مترادفند ولي  -5
كنيم كه ظاهراً معاني شبيه به هم دارند و  با بررسي آيات قرآن به كلماتي برخورد مي

ممكن است گمان رود در داللت بر معناي واحد مطابق با يكديگر يا به اصطالح اهل 
توجه به اين نكته است كه كلمات هر كدام هدف از طرح چنين مبحثي . لغت مترادفند
صي دارند، كه توجه به اين نكته به هنگام تفسير كالم خدا، انسان را به مأموريت خا

هايي از اين كلمات را ذكر  سازد، در اينجا نمونه فهم كالم خدا نزديك ميدقت در 
  :مكني مي

  الف ـ خوف و خشيه
خوف از صفات نقص است و بر اثر حصول وحشت از چيزي به انسان دست 

  .رود ت و غالباً در موارد طبيعي بكار ميدهد و بيانگر ضعف انسان اس مي
دهد و نه تنها دال بر ضعف  اما خشيه بر اثر تعظيم طرف مقابل به انسان دست مي
آيد، لذا در قرآن غالباً در مورد  انسان نيست بلكه صفتي از صفات كمال به حساب مي

خدا و  شود چه در مقابل رود، اما خوف بطور عموم استعمال مي خدا عزوجل بكار مي
  .چه در مقابل كسان ديگر

  : مثال 

 š⎥⎪Ï%©! $# tβθäó Ïk=t7ãƒ ÏM≈n=≈ y™ Í‘ «!$# …çμ tΡöθ t±øƒ s†uρ Ÿω uρ tβ öθt±øƒ s† #́‰ tnr& ωÎ) ©!$# 3 

4’ s∀x. uρ «!$$Î/ $Y7ŠÅ¡ym    )39/  احزاب(  
ترسند و از هيچ كس  كنند و از او مى همان كسانى كه پيامهاى خدا را ابالغ مى«

  »كند و خدا براى حسابرسى كفايت مى. ندارندجز خدا بيم 
  :دو مانن

 $yϑ ¯ΡÎ) © ý øƒ s† ©!$# ô⎯ ÏΒ ÍνÏŠ$t6 Ïã (# àσ̄≈ yϑ n=ãèø9 $# 3 χÎ) ©!$# î“ƒÍ• tã î‘θà xî   )28/ فاطر(    
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  »جز اين نيست كه از خداوند، بندگان عالمش بيم دارند«                  

  :و مثل

 $ yϑ̄Ρ Î) ãΝ ä3Ï9≡ sŒ ß⎯≈sÜø‹ ¤±9$# ß∃ Èhθsƒ ä† …çν u™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& Ÿξ sù öΝèδθèù$ y‚s? Èβθèù% s{uρ βÎ) 

Λä⎢Ζ ä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β    )175/  عمران آل(  
پس اگر مؤمنيد از . ترساند از دوستانش مى] شما را[اين فقط شيطان است كه «

  »آنان مترسيد و از من بترسيد
  

  ب ـ شح و بخل
خيل كسي است كه حاضر لذا ب. شح عبارت از بخل شديد همراه با حرص است

نيست مالي از خود جدا كند، اما شحيح كسي است كه با آنكه حاضر نيست مالي از 
آوري مال بيشتر است، و از اينجاست كه خدا  خود جدا كند هميشه مترصد جمع

  :تعزوجل فرموده اس

  ⎯ tΒ uρ s−θãƒ £xä© ⎯Ïμ Å¡ø tΡ šÍ× ¯≈ s9'ρ é' sù ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9 $#    )9/  حشر(  
  »اند رستگارانند كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده«
  

اي پاداش آن بيشتر است  در جواب مردي كه از او پرسيد كدام صدقه اهللا و رسول
  1.)أن تصدق و أنت صحيح شحيح ختشی الفقر و تأمل الغنی( :دفرمو
  

_________________________________________________________________________ 
 .1330: كتاب الزكاة حديث: بخاري -1



 علوم قرآن

 

106

  ج ـ سبيل و طريق
گويند، اما  ان صاف را سبيل ميسبيل و طريق هر دو به معني راهند، لكن راه آس

ي طريق يا صراط كه مساوي آن است به كار  طريق عام است لذا در قرآن هر جا كلمه
رفته چه در امر خير چه در امر شر، به صورت موصوف استعمال شده است اما سبيل كه 

  :ثالم. براي امر خير بكار رفته غالباً مفرد و بدون وصف آمده است

  $ tΡÏ‰ ÷δ $# xÞ≡u Å_Ç9$# tΛ⎧ É) tG ó¡ßϑø9 $#   )6/  فاتحه(  

#  و  x‹≈ yδ ‘ÏÛ≡ uÅÀ $VϑŠÉ) tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈? $$ sù   )153/  انعام(  

 äíاما  ÷Š$# 4’ n<Î) È≅‹Î6y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑõ3Ït ø: $$Î/ Ïπ sàÏãöθ yϑø9$# uρ Ïπ uΖ |¡ptø: $#  )125/  نحل(  

$ و  yϑ̄Ρ Î) ã≅ŠÎ6 ¡¡9 $# ’ n? tã š⎥⎪Ï% ©!$# štΡθçΡ É‹ø↔ tFó¡o„ öΝèδ uρ â™!$ u‹ÏΖ øîr&     
  )93/  توبه(  

  د ـ مد و أمد
  .شود اگر سخن از نعمتهاي خدا باشد از شكل مزيد آن استفاده مي

  :مثل 

 Νä3≈ tΡ ÷Šy‰ øΒ r& uρ 5Α≡uθøΒ r' Î/ š⎥⎫ÏΖt/ uρ    )6/  اسراء(  
  »و شما را به وسيله داراييها و فرزندانى كمك خواهيم كرد«

  :و مثل

 /ä. ÷ŠÏ‰ ôϑãƒ uρ 5Α≡uθøΒ r' Î/ t⎦⎫ÏΖ t/uρ ≅ yèøg s†uρ ö/ ä3©9 ;M≈̈Ζy_ ≅ yèøg s†uρ ö/ä3 ©9 #\≈ pκ÷Ξ r& )12/  نوح(  
و شما را با اموال و فرزندان فراوان كمك كند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در «

    »اختيارتان قرار دهد
  :رود، مثل و اگر در مورد عذاب باشد به صورت مجرد به كار مي
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 ξŸ2 4 Ü=çGõ3 oΨ y™ $tΒ ãΑθà) tƒ ‘‰ ßϑ tΡ uρ …çμ s9 z⎯ ÏΒ É>#x‹yè ø9$# # t‰tΒ )79/  مريم(  
نويسيم و عذاب را براى او  گويد، مى به زودى آنچه را مى. نه چنين است«

    .»خواهيم افزود
  

  سؤال و جواب -6
  مثل. اصل در جواب آن است كه مطابق سؤال باشد - 1

 š tΡθè= t↔ó¡o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠÅs yϑø9 $# ( ö≅è% uθèδ “]Œr& (#θä9 Í”tIôã$$ sù u™ !$|¡ÏiΨ9 $# ’ Îû 

ÇÙŠÅs yϑø9 $#    )222/  بقره(  
پس هنگام . آن، رنجى است«: پرسند، بگو مى]  زنان[ز تو در باره عادت ماهانه ا«

  »زنان كناره گيرى كنيد] آميزش با[عادت ماهانه، از 
  :و مثل

 y7 tΡθè= t↔ó¡o„ Ç∅ tã Ìôϑ y‚ø9 $# Î Å£÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅è% !$yϑ ÎγŠÏù ÖΝ øO Î) ×Î7Ÿ2 ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ 

Ä¨$̈Ζ=Ï9 !$yϑßγ ßϑøO Î) uρ çt9 ò2r& ⎯ ÏΒ $yϑ ÎγÏèø ¯Ρ   )219/  بقره(  
در آن دو، گناهى بزرك، و «: پرسند، بگو در باره شراب و قمار، از تو مى«

  ».گناهشان از سودشان بزرگتر است]  لى[سودهايى براى مردم است، و 
  
ي  ضمن توجه دادن به نحوه د نشود در اينجاممكن است جواب مطابق سؤال وار - 2

 :دش بايست آن طور مطرح مي شود كه مي كننده به سؤالي جواب داده مي پرسش سؤال
  :دپرسي مثل اين سؤال كه فرعون از حضرت موسي

 $tΒ uρ >u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $#   )23/  شعراء(  
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سؤال از ذات و  براي) ما(اين سؤال از ماهيت و حقيقت ذات باريتعالي است چون 
  :تدر جواب چنين گف ولي حضرت موسي. رود حقيقت بكار مي

 >u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$# uρ $ tΒ uρ !$yϑßγ oΨ øŠt/ ( βÎ) Λä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖÏ%θ•Β   )24/  شعراء(  
   ».اگر اهل يقين باشيد -پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است«: گفت«
  

داد كه خدا را بايد در آثارش شناخت، اما فرعون با توجه  ،او با جواب سؤال
  :تپوزخندي تمسخرآميز گف

 Ÿωr& tβθãèÉΚ tG ó¡n@    )25/  شعراء(  
  »شنويد آيا نمى«: به كسانى كه پيرامونش بودند گفت]  فرعون[

  :دفرمو حضرت موسي

 ö/ä3 š/u‘ >u‘ uρ ãΝ ä3Í← !$t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρ F{$#   )26/  شعراء(  
  ».پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شما«: گفت ] موسى دوباره[

و با نفي ربوبيت فرعون و اثبات ربوبيت خدا عزوجل اثري ديگر از آثار خدا را بر 
  :تشمرد، فرعون عصباني شد و گف

 ¨βÎ) ãΝ ä3s9θß™ u‘ ü“ Ï%©!$# Ÿ≅Å™ ö‘ é& óΟä3ö‹ s9 Î) ×βθãΖ ôf yϑs9    )27/  شعراء(  
يامبرى كه به سوى شما فرستاده شده، سخت ديوانه واقعاً اين پ«: گفت]  فرعون[

  ».است
ي  شكن خود پوزه عصباني شد و با جواب دندان حضرت موسي مرتبهاين 

  :فرعون را به زمين ماليد

 >u‘ É− Î ô³yϑø9 $# É>Ì øóyϑø9 $# uρ $tΒ uρ !$yϑ åκs] øŠt/ ( βÎ) ÷Λä⎢Ζ ä. tβθè=É)÷è s? )28/  شعراء(  
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اگر تعقّل  -  شرق و مغرب و آنچه بين آن دو استپروردگار م«: گفت]  موسى[
  ».كنيد

  :تتركيد گف فرعون كه از عصبانيت مي

 È⎦Í. s! |N õ‹sƒªB $# $·γ≈ s9 Î) “Î ö xî y7̈Ζ n=yèô_ V{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ÏΡθàf ó¡yϑø9 $#  )29/  شعراء(    
  »اگر غير از من معبودى برگزينى، البته تو را زندانى خواهم كرد: گفت]  فرعون[ «
  .شه ادامه پيدا كردو مناق

  
از مقدار امكان دارد جواب به قصد توضيح بيشتر يا مقصد مهم ديگري بيشتر  - 3

  :لمطلوب در سؤال باشد، مث

 ⎯ tΒ /ä3ŠÉdfuΖ ãƒ ⎯ÏiΒ ÏM≈ uΗä>àß Îh y9 ø9$# Ì óst7ø9 $# uρ   )63/  انعام(  
  »خشدب چه كسى شما را از تاريكيهاى بيابان و دريا رهايى مى: بگو«            

  :تكه در جواب آن آمده اس

 È≅è% ª! $# Ν ä3‹Édf uΖ ãƒ $ pκ÷] ÏiΒ ⎯ÏΒ uρ Èe≅ä. 5>ö x. §Ν èO öΝ çFΡ r& tβθä.Î ô³è?  )64/  انعام(  
]  دوباره[رهاند، باز شما  و از هر اندوهى مى]  محنت[خداوند شما را از آن : بگو«

  »ورزيد شرك مى
  :، و مثل»اهللا« :دكه كافي بود گفته شو

 $tΒ uρ š ù=Ï? y7ÎΨŠÏϑ uŠÎ/ 4© y›θßϑ≈ tƒ   )17/  طه(  
  » و اى موسى، در دست راست تو چيست«
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اش گرداند از  را متوجه چوب دستي خدا عزوجل به خاطر اينكه حضرت موسي
اما ) هي عصاي( :ددر جواب بگوي او سؤال كرد، و كافي بود حضرت موسي

  :تدين مقدار اكتفا نكرد و گفبه قصد التذاذ از تكلم با باريتعالي ب حضرت موسي

 }‘ Ïδ y“$|Á tã (#àσ 2 uθs? r& $pκö n=tæ ·èδr& uρ $pκÍ5 4’ n? tã ‘ ÏϑuΖxî u’Í< uρ $ pκÏù Ü>Í‘$t↔ tΒ 

3“ t÷zé&    )18/  طه(  
دهم و با آن براى گوسفندانم برگ  اين عصاى من است، بر آن تكيه مى«: گفت
  ».آيد تكانم، و كارهاى ديگرى هم براى من از آن برمى مى
  

كفار به  :دو گاهي نيز ممكن است جواب كمتر از مقدار مطلوب در سؤال، باش - 4
  :دگفتن اهللا رسول

 4  ْْلهِت بُِقْرَءاٍن َغريْ ِ هَ َقاَل الَِّذيَن َال َيْرُجوَن لَِقاَءَنا ائ   )15/  يونس( َذا َأْو َبدِّ
قرآنى غير از اين «: ندگوي ندارند مى) و روز رستاخيز(كسانى كه ايمان به لقاى ما «

  » بياور، يا آن را تبديل كن
  :داما جواب فقط براي قسمت دوم سؤال آم

 4 ö≅ è% $ tΒ Üχθä3tƒ þ’Í< ÷β r& …ã& s!Ïd‰t/ é& ⎯ÏΒ Ç›!$ s)ù=Ï? û© Å¤ø tΡ   )15/  يونس(  
  » من حق ندارم كه از پيش خود آن را تغيير دهم«: بگو«
  

ست از باب اولي داللت بر عدم توانايي بر تر ه كه عدم توانايي بر تبديل كه آسان
  .آوردن غير دارد
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  ي فعليه اي اسميه و جمله فرق بين جمله -7
دهد، اگر فعل ماضي باشد داللت بر  فعل هميشه داللت بر تجدد و حدوث مي

حصول فعل در زمان گذشته و انقطاع آن از زمان حال و آينده، و اگر فعل مضارع باشد 
. اما اسم دال بر ثبوت و استمرار است. كرار آن در زمان آينده داردداللت بر حدوث و ت

كنيم و  تعبير مي  ي اسميه ي جمله لذا هر وقت قصد ثبوت و استمرار معنايي باشد بواسطه
  :مثل  :تدر قرآن نيز چنين اس

 ö/ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ ×μ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ   )163/  بقره(  
  :دو مانن

 Ó‰ £ϑpt ’Χ ãΑθß™ §‘ «!$#   )29/  تحف(  
  :و مثل 

 $yϑ ¯ΡÎ) tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9$# ×ο uθ÷zÎ)    )10/  حجرات(  
  :دو مانن

 tβθãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ öΝ ßγàÒ÷è t/ â™!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù÷èt/   )71/  توبه(  
  

  عطف -8
  :دگير عطف به سه شكل صورت مي

  .عطف بر لفظ، كه اصل باب و مثال آن فراوان است - 1
  :مثل

¨βÎ) š⎥⎫Ïϑ Î=ó¡ßϑø9 $# ÏM≈yϑ Î=ó¡ßϑø9 $# uρ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σßϑø9 $# uρ t⎦⎫ ÏGÏΖ≈ s) ø9$# uρ 

ÏM≈tF ÏΖ≈s) ø9 $# uρ t⎦⎫ Ï%Ï‰≈¢Á9 $# uρ ÏM≈s%Ï‰≈ ¢Á9 $# uρ t⎦⎪Î É9≈ ¢Á9 $#uρ ÏN≡u É9≈¢Á9 $# uρ 
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t⎦⎫ ÏèÏ±≈ y‚ø9 $# uρ ÏM≈yè Ï±≈ y‚ø9 $#uρ t⎦⎫Ï% Ïd‰|ÁtFßϑø9 $# uρ ÏM≈ s%Ïd‰|ÁtFßϑø9 $# uρ t⎦⎫ ÏϑÍ×̄≈ ¢Á9 $# uρ 

ÏM≈yϑ Í×̄≈ ¢Á9$# uρ š⎥⎫ÏàÏ≈ ptø: $# uρ öΝ ßγ y_ρ ãèù ÏM≈sà Ï≈ys ø9$# uρ š⎥⎪Ì Å2≡©%!$# uρ ©!$# 

# ZÏV x. ÏN≡ tÅ2≡ ©%!$#uρ £‰ tãr& ª!$# Μ çλm; ZοtÏ øó̈Β # ·ô_ r& uρ $Vϑ‹Ïàtã)35/  احزاب(  
به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان «

فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان مطيع 
صابر و شكيبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان 

دار، مردان پاكدامن و  دار و زنان روزه انفاق كننده و زنان انفاق كننده، مردان روزه
دا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا زنان پاكدامن و مردانى كه بسيار به ياد خ

  » كنند، خداوند براى همه آنان مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است مى
  :دمانن: عطف بر محل - 2

 ¨β Î) š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨ tΒ# u™ š⎥⎪Ï% ©!$# uρ (#ρ ßŠ$ yδ tβθä↔Î6≈ ¢Á9 $# uρ 3“ t≈ |Á̈Ψ9 $# uρ ô⎯ tΒ 

š∅ tΒ#u™ «!$$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ ÌÅzFψ$# Ÿ≅Ïϑtã uρ $ [sÎ=≈ |¹ Ÿξsù ì∃ öθyz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ 

tβθçΡ t“ øt s†    )69/  مائده(  
اند، و يهود و صابئان و مسيحيان، هر گاه به خداوند يگانه و  آنها كه ايمان آورده«

روز جزا، ايمان بياورند، و عمل صالح انجام دهند، نه ترسى بر آنهاست، و نه 
  »غمگين خواهند شد

  :مثل: عطف بر معنا  - 3

 tΑθà) u‹ sù Éb>u‘ Iω öθs9 û©Í_ s? ö̈zr& #’ n<Î) 9≅y_ r& 5=ƒÌ s% šX£‰ ¢¹r' sù ⎯ ä. r& uρ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $#    )10/  منافقون(  
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صدقه ) در راه خدا(مرا مدت كمى به تأخير نينداختى تا ) مرگ(چرا ! پروردگارا«
   »دهم و از صالحان باشم

  .نكه به معناي رب أخرني فأصدق و أكن من الصلحي
  نكات متفرق ديگر -9

  الف ـ فرق بين ايتاء و اعطاء
از آنجايي كه فعل ايتاء در اثر گذاشتن احتياج به مطاوعه ندارد قويتر از اعطاء است 

دهد بر  بكار رفته است داللت بر ثبوت و قوت مي ءي ايتا لذا در قرآن هر جا كلمه
  :دفرماي مي مثالً خدا عزوجل. رساند خالف اعطاء كه اين معنا را نمي

 !$̄Ρ Î) š≈ oΨø‹ sÜôãr& t rO öθs3 ø9$#    )1/  كوثر(  
  :دفرماي و مي

 #]ŒÎ) uρ Ν ßγ≈ oΨ ÷ s? `ψ ⎯ ÏiΒ !$̄Ρ à$©! #· ô_ r& $ VϑŠÏà tã    )67/  نساء(  
  »  داديم و در اين صورت، پاداش بزرگى از ناحيه خود به آنها مى«

  :و مثل

 ÆtG ö/$# uρ !$ yϑ‹Ïù š9t?# u™ ª!$# u‘#¤$!$# nο tÅzFψ$#    )77/  قصص(  
  » و در آنچه خدا به تو داده، سراى آخرت را بطلب«

دانيم كوثر حوضي است در بهشت كه پس از آشاميدن آب از  طوري كه مي و همان
و مثالً  ،تا نهايت وجود موجود است اهللا اما قرآن و رسالت رسول. روند كنار آن مي

  :دفرماي خدا عزوجل در مورد مؤمنان مي

 tβθè?÷σ ãƒ uρ nο4θ x. ¨“9$# öΝ èδ uρ tβθãèÏ.≡ u‘    )55/  مائده(  
  »پردازند و آنان در اوج فروتنى، زكات مى«

  :دفرماي پردازند، اما در مورد كفار مي زيرا زكات را از ژرفاي درون و ايمان ثابت مي
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 4©®L ym (#θäÜ÷è ãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9$# ⎯ tã 7‰tƒ öΝ èδ uρ šχρã Éó≈ |¹    )29/  توبه(  
  »تا آنكه به دست خويش خاكسارانه جزيه بپردازند«    

زيرا كافران هنگام پرداخت جزيه ناخشنودند و اگر بدانند از پرداخت آن سرباز 
  .زنند مي

  ب ـ لفظ كان
  .اند اختالف كرده» كان«لغويان در مورد داللت 

. دهد برد وداللت بر انقطاع آن مي معناي جمله را به ماضي مي» كان« :دگوين بعضي مي
  .مفيد النقطاع نيست :دگوين و بعضي مي

برد و داللتش بر  زمان جمله را به ماضي مي» كان«ولي بهتر آن است كه بگوييم 
  :تدر قرآن به معاني زير آمده اس» كان«اما . انقطاع يا عدم آن مبهم است

  :ازلي بودن بدون ابتدا و استمرار آن تا أبد بدون انتهاء مثل - 1

 tβ% x.uρ ª! $# $ ¸ϑŠÎ= tã $̧ϑŠÅ3ym    )104/  نساء(  
  .و امثال آن

  :داللت بر معنايي كه منقطع شده است، مثل - 2

 šχ%x. uρ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑø9 $# èπ yèó¡Î@ 7Ý÷δ u‘ šχρß‰ Å¡ø ãƒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿω uρ 

šχθßsÎ=óÁãƒ    )48/  نمل(  
ح كردند و در اصال شهر نه كس بودند كه در آن سرزمين فساد مى]  آن[و در «

  »كوشيدند نمى
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  :معناي موجود در زمان حال، مثال - 3

 öΝçGΖ ä. u ö yz >π ¨Βé& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 tβρ âßΔ ù' s? Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ šχ öθyγ ÷Ψ s? uρ Ç⎯ tã 

Ì x6Ζßϑ ø9$# tβθãΖ ÏΒ ÷σè? uρ «!$$ Î/   )110/  عمران آل(  
به كار ]  كه[شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديد آورده شده است، «

  »داريد و به خدا ايمان داريد دهيد و از كار ناشايست باز مى شايسته فرمان مى
  :مثل: انتقال از حالتي به حالتي صيروره يعني - 4

 øŒÎ) uρ $oΨ ù=è% Ïπ s3Í×̄≈ n=uΚ ù=Ï9 (#ρß‰ àfó™ $# tΠ yŠKψ (# ÿρ ß‰yf |¡sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) 4’ n1 r& u y9 õ3 tFó™$# uρ 

tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪Í Ï≈ s3ø9$#   )34/  بقره(  
سجده كردند ]  همه[براى آدم سجده كنيد، پس : و چون به فرشتگان گفتيم«

  »كه نپذيرفت و كبر ورزيد و از كافران شد» ابليس«مگر 
  .ج ـ لفظ كاد

اند در اين خالصه  نيز اختالف دارند ولي آنچه كه گفته» كاد«اهل لغت در مورد 
ما بعدش مثبت است و اگر مثبت باشد ما بعدش  اگر منفي باشد» كاد«شود كه غالباً  مي

  .مقاربه است و طبيعتاً چنين معنايي را خواهد ساخت منفي است زيرا از افعال
  :مثال 

 $tΒ uρ (#ρ ßŠ% x. šχθè=yèø tƒ    )71/  بقره(  
  ست نزديك بود انجام ندهندخوا يعني انجام دادن و لكن چون دلشان نمي

  :و مثل 

 Iωöθ s9 uρ βr& y7≈oΨ ÷G ¬; rO ô‰s) s9 £N‰ Ï. ß⎯Ÿ2 ö s? óΟÎγ øŠs9 Î) $\↔ø‹ x© ¸ξŠÎ=s%   )74/  اسراء(  
  » داشتيم، به راستى نزديك بود اندك ميزانى به آنان گرايش يابى و اگر تو را استوار نمى«
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  .يعني نزديك شد ميل كني، ميل نكردي
  .د ـ لفظ جعل

  :تجمله اس به معناي متعددي استعمال شده است كه از آن» جعل«در قرآن 
  :نامگذاري كردن، مثل - 1

  t⎦⎪Ï%©! $# (#θè= yèy_ tβ# u™ö à)ø9 $# t⎦⎫ ÅÒÏã    )91/  حجر(  
  .يعني قرآن را دروغ ناميدند

  :دن، مثلبوجود آور - 2

  ß‰ôϑptø:$# ¬! “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ Ÿ≅yèy_uρ ÏM≈uΗä>—à9$# u‘θ‘Ζ9 $# uρ     
  )1/  انعام(  

  .خواهد لت يك مفعول بيشتر نميكه در اين حا
  :، مثل )گرداندن(صيروره  - 3

 “Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3 s9 uÚö‘ F{ $# $ V©≡tÏù    )22/  بقره(  
  .يعني زمين را فراشتان قرار داد

  :اعتقاد، مثل - 4

 (#θè=yèy_ uρ ¬! u™!% x. uà°   )100/  انعام(  
  .يعني معتقد به شريك خدا شدند

  
  ـ لفظ فعل  ه

  :رود، مثل  براي اختصار افعال متعدد بكار ميفعل گاهي 
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 š∅Ïèä9 t⎦⎪Ï%©! $# (#ρã x Ÿ2 .⎯ ÏΒ û_Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜ u ó  Î) 4’n? tã Èβ$|¡Ï9 yŠ…ãρ# yŠ 

© |¤ŠÏã uρ Ç⎯ ö/$# zΟ tƒö tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ $yϑÎ/ (#θ|Átã (#θçΡ% Ÿ2 ¨ρ šχρß‰tF÷è tƒ ∩∠∇∪ 

(#θçΡ$Ÿ2 Ÿω šχöθ yδ$uΖoK tƒ ⎯ tã 9 x6Ψ•Β çνθè= yèsù 4 š[ø⁄ Î6 s9 $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 

šχθè=yèø tƒ    )79-78/  مائده(  
كافران بنى اسرائيل بر زبان داود و عيسى فرزند مريم لعنت شدند و اين از آن «

همديگر را از آن كار زشتى كه ) 78(گذشتند  بود كه نافرمانى كردند و از حد مى
  »كردند داشتند، قطعا بد كارى بود كه مى مرتكبش شدند، باز نمى

  
  :ست به جاي فعل خاصي بكار رود مثلن او ممك

 βÎ* sù öΝ ©9 (#θè= yèø s? ⎯ s9 uρ (#θè=yèø s?   )24/  بقره(  
  :و اگر مطلق استعمال شود بيانگر وعيد شديدي است، مثل 

  óΟ s9 r& t s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7•/ u‘ É=≈ pt õ¾r'Î/ È≅‹Ï ø9$#    )1/  فيل(  
  »چه كرد ]لشكر ابرهه[ران اى كه پروردگارت با  فيل سوا آيا ندانسته«

  :و مثل

 š⎥̈⎫ t6 s? uρ öΝ à6s9 y# ø‹x. $ uΖù=yè sù óΟ ÎγÎ/ $ oΨö/ u ŸÑuρ ãΝ ä3s9 tΑ$ sVøΒ F{$#    )45/  ابراهيم(  
كرديم و برايتان مثلها در ميان ]  عمل[و برايتان روشن شده است كه با آنان چگونه «

  » آورديم
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  و ـ لعل و عسي
اميد و طمع به وقوع ما بعد آنها ن به كار روند بيانگر اين دو لفظ اگر در مورد آدميا

هست، اما اگر براي خداي عزوجل به كار رود چه معنايي دارد؟ احتمال بيشتر آن است 
اي است از طرف  اند زيرا به نوعي وعده كه براي بيان وقوع قطعي ما بعد خود بكار رفته

  .خدا عزوجل كه حتماًٌ بدان وفا خواهد كرد
  :مثل

 #© |¤tã βr& y7 sWyèö7 tƒ y7 •/ u‘ $YΒ$s) tΒ # YŠθßϑøt ¤Χ    )79/  اسراء(  
  »اميد است پروردگارت تو را به مقامى در خور ستايش برانگيزد«

  :دو مانن

 (#θè=yèøù $#uρ u öy‚ø9 $# öΝà6 ¯=yè s9 šχθßsÎ=ø è?    )77/  حج(  
  »و كار نيك انجام دهيد، شايد رستگار شويد«

تواند،  ي مذكور مي ي تعليل نيز به كار رفته است كه آيهگاهي برا» لعل«هر چند 
  .مثالي براي آن هم باشد

  
  محكم و متشابه

  :دفرماي عمران مي ي آل خداوند عزوجل در اوايل سوره
  

 uθèδ ü“ Ï%©!$# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# çμ ÷Ζ ÏΒ ×M≈tƒ# u™ ìM≈ yϑs3øt ’Χ £⎯ èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9 $# 

ã yzé& uρ ×M≈ yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $ ¨Β r'sù t⎦⎪Ï%©! $# ’Îû óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒ y— tβθãèÎ6 ®K uŠsù $tΒ tμ t7≈ t± s? çμ ÷Ζ ÏΒ 

u™ !$tó ÏGö/$# Ïπ uΖ ÷G Ïø9 $# u™ !$tóÏG ö/$# uρ ⎯Ï&Î#ƒÍρ ù' s? 3 $tΒ uρ ãΝ n=÷è tƒ ÿ…ã&s#ƒÍρ ù' s? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚ Å™≡§9 $# uρ 
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’Îû ÉΟù=Ïè ø9$# tβθä9θà) tƒ $ ¨ΖtΒ#u™ ⎯Ïμ Î/ @≅ ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 $tΒ uρ ã ©.¤‹tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& 

É=≈ t6 ø9F{ $#    )1/  عمران آل(  
» محكم«هاى  بخشى از آن آيه]  كه[اوست كسى كه بر تو كتاب نازل كرد «

پس اما آنان كه در . هستند» متشابهات«ديگر ]  برخى[هستند، آنها اساس كتابند و 
ه از آن كه متشابه است، دل كژى دارند براى فتنه جويى و طلب تأويلش از آنچ

داند و راسخان در علم  نمى]  كسى[آن را جز خدا » تأويل«كنند و  پيروى مى
از نزد پروردگار ]  آن از محكم و متشابه[همه . ايم به آن ايمان آورده: گويند مى

  »پذيرند ماست و جز خردمندان پند نمى
  

و محكم، و چنانكه از آيه  متشابه :دان آيات قرآن بر دو گونه ،با توجه به اين آيه
آيد تعداد آيات متشابه نسبت به آيات محكم بسيار اندك است، و همچنين از سياق  برمي

توان دريافت كه منظور از محكم، آياتي است كه بدون اشكال قابل فهم است، اما  آيه مي
ه و توانيم تعريف هر كدام از متشاب لذا مي آيات متشابه براي همگان قابل فهم نيست،

توان  محكم را از سياق خود آيه استخراج كنيم و بگوييم آيات محكم آياتي است كه مي
 ابا داشتن مقدمات علمي الزم براي فهم نص قرآن، آنها را فهميد، و آيات متشابه تنها ب

  .اين مقدمات قابل فهم نيست
ر فرق تا اينجا محل اتفاق دانشمندان اسالمي است و اگرچه تعبيرهايشان با يكديگ

  .كند لكن همه بر معاني آن اتفاق دارند مي
  :دشو اما قسمتي كه در آن اختالف دارند در موارد زير خالصه مي

ي مذكور كه آيا روي لفظ جالله است يا ما  اختالف در تعيين محل وقف در آيه - 1
  .بعد آن
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ل آيا ممكن است در قرآن مطلب غيرقابل فهم وجود داشته، حال آنكه خدا عزوج - 2
  :دفرماي در جاي ديگر مي

 ô‰s) s9 uρ $tΡ ÷ œ£ o„ tβ# u™ö à)ø9 $# Ìø. Ïe%# Ï9 ö≅ yγ sù ⎯ ÏΒ 9Ï. £‰ •Β    )17/  قمر(  
  »ما قرآن را براى تذكّر آسان ساختيم آيا كسى هست كه متذكّر شود«
  

  .اختالف در مورد اينكه كدام آيه متشابه است - 3
رد كه آرائ ديگر را از صواب به دور تا بحال كسي نتوانسته است رأي قاطعي ابراز دا

  .دهند بداند و كساني ديگر آن رأي را ترجيح مي
بر رأي  را توان گاهي رأيي كنيم كه مي در بين اين مباحث به مسائلي برخورد مي

  .ديگري ترجيح داد و رأي مخالف را دور از صواب دانست
هات است يا نيست، ها از متشاب مثالً آيا حروف مقطعه در ابتداي بعضي از سوره

داند زيبرا تا بحال كسي نتوانسته  توان رأيي را ترجيح داد كه اين حروف را متشابه مي مي
  .است به جزم بگويد كه مراد حقيقي از آنها چيست

اگر چه از نظر لغوي فهم آنها . و همچنين آياتي كه در مورد صفات باريتعالي است
آنها ممكن نيست و هر آنچه در ذهن براي بني آدم ميسر است لكن تصور حقيقت 

باشد، و از اين آيات در قرآن فراوان  تصور شود مخلوق است كه باريتعالي از آن منزه مي
  .است

  :دمانن

 ß⎯≈ oΗ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tGó™$#    )5/  طه(  

 tΑ$s% ß§ŠÎ=ö/Î* ¯≈ tƒ $tΒ y7 yè uΖtΒ β r& y‰ àfó¡n@ $ yϑÏ9 àMø) n= yz £“y‰u‹Î/  )75/  ص(  
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 ÏMو  s9$s%uρ ßŠθåκ uø9 $# ß‰tƒ «!$# î' s!θè=øó tΒ 4 ôM ¯=äî öΝÍκ‰ É‰ ÷ƒ r& (#θãΨÏèä9 uρ $oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅t/ 

çν# y‰tƒ Èβ$tG sÛθÝ¡ö6 tΒ ß, ÏΨ ãƒ y# ø‹ x. â™ !$t± o„   )64/  مائده(  

’ 4و  s+ö7 tƒuρ çμ ô_ uρ y7În/ u‘ ρ èŒ È≅≈n= pgø: $# ÏΘ# tø. M}$# uρ    )27/  الرحمن(  

 ÷Πr& Λä⎢ΨÏΒو r& ⎯ ¨Β ’ Îû Ï™!$ yϑ¡¡9$# βr& Ÿ≅Å™ öãƒ öΝä3ø‹ n=tæ $Y6Ï¹%tn ( tβθçΗ s>÷è tG|¡ sù y#ø‹ x. 

ÌƒÉ‹tΡ   )17/  ملك(  

© و  Íh_ ÏiΒ yì oΨóÁçGÏ9 uρ 4’ n? tã û© Í_ ø‹ tã    )39/  طه(  

إن قلب اآلدمی بني ( :دفرماي كه مي اهللا و مانند اينها است بعضي از احاديث رسول
ينزل (و مثل  2)...ا يدی ربی يمنيتكل(...  :دفرماي و و مي 1...)اهللا أصبعني من أصابع

  .و امثال اينها 3...)ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الی السامء الدنيا
در اين نوع آيات بين دانشمندان اختالف است و وجود آن در قرآن سبب بوجود 

ي  ن خود يكي از ادلههاي مختلفي شده است، و اي آمدن مسالك و مذاهب متعدد و فرقه
اين آيات قابل فهم است و بعضي ديگر اعتقاد  :دگوين متشابه بودن آنهاست، بعضي مي

  :دان گويند قابل فهم است بر دو طريقه آنهايي كه مي. دارند قابل فهم نيست
فهم لغوي آنها براي ما ميسر و حقيقت آنها نامعلوم است  :گويند گروهي مي

توان به ادراك دريافت لذا حقيقت و كيفيت آن را به  الي نميهمانطوري كه ذات باريتع

_________________________________________________________________________ 
 .23463: مسند احمد  -1
 .3290: تفسير : ي ترمذ -2
 .1261و مسلم ؟؟؟  6940: التوحيد : بخاري  -3
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كنند، و اين مذهب جمهور اهل سنت از جمله سلف و اهل  خدا عزوجل تفويض مي
  .حديث است

تعبيراتي است مجازي كه مقصود الزم معناي آنها است  گويند اينها گروهي ديگر مي
كنند و  ت و محافظت تأويل ميرا به مواظب» عين«را به قدرت و نعمت و » يد«مثالً 
توان به خدا عزوجل نسبت داد بايد به آنها  از آنجائيكه حقيقت اين معاني نمي :دگوين مي

  .اعتبار مجازي داد
ـ ) امام الحرمين جويني( :دگوين و اين مذهب گروهي ديگر از اهل سنت است، و مي

اند كه او از اين  دان گفتهاهللا از سردمداران اين طائفه است، لكن بعضي از دانشمن رحمه
ترويج مذهب سلف را ترجيح ) العقيده النظاميه(عقيده برگشته بخصوص خود او در 

  .دهد مي
توان آياتي دانست كه در مورد آخرت نازل  ي آيات متشابه مي و همچنين از جمله

 اهللا شده است و عقل انسان را ياراي درك حقيقت آنها نيست، همانطوري كه رسول
أعددت لعبادی الصاحلني : قال اهللا تعالي :دان يث قدسي پيرامون بهشت فرمودهدر حد

و از آن امور اخروي كه  1...)ماال عني رأت و ال أذن سمعت و الخطر علی قلب برش
درك آن براي انسان ميسر نيست با نام اشيايي كه در دنيا هست تعبير شده تا براي 

  .رك باشدآدميان و لو براي تقريب به ذهن قابل د
باشد و  اين بود تشابه خاص و احكام خاص كه مقصود از بحث محكم و متشابه مي

ي آن را  ي قرآن را محكم و همه ي مذكور همه خداوند عزوجل در آياتي غير از آيه
  :دفرماي متشابه دانسته است چنانكه مي

 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3ôm é& … çμçG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôM n=Å_Áèù ⎯ ÏΒ ÷βà$©! AΟŠÅ3 ym AÎ7 yz   )1/  هود(    

_________________________________________________________________________ 
 .4406: حديث : تفسير : بخاري  -1
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كتابى است كه آيات آن استحكام يافته، سپس از جانب حكيمى آگاه، به روشنى بيان «
    » شده است

  :دو فرماي

 ª!$# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ôm r& Ï]ƒÏ‰pt ø:$# $Y6≈ tG Ï. $YγÎ6≈ t±tF•Β    )23/  زمر(  
ازل كتابى متشابه، متضمن وعده و وعيد، ن]  به صورت[خدا زيباترين سخن را «

  »  كرده است
كه مقصود از احكام و تشابه در اينجا غير از احكام و تشابه در آنجاست، در اينجا 
احكام به معني اتقان و قوت و مهارت در كار است، و در آنجا قابل درك بودن، و تشابه 

لذا بنابراين معنا . در اينجا تماثل در احكام و اتقان، و در آنجا غير قابل درك بودن است
  .ي آن محكم است ي قرآن متشابه يكديگرند و همه مهه

كنيم كه در اين  بريم و به اين نكته اشاره مي اين مبحث در همين جا به پايان مي
شود و از  خصوص مباحث ديگري نيز وجود دارد كه به فهم آيات قرآن مربوط مي

ا از پرداختن شود در اينج ي آنها بطور مفصل صحبت مي ه آنجائيكه در اصول فقه دربار
  .كنيم به آنها خودداري مي

  :آن مباحث عبارتند از 
  .عموم و خصوص ـ مطلق و مقيد ـ مفهوم و منطوق و ناسخ و منسوخ

  
  حكمتهاي نزول آيات متشابه

  :مپردازي اي از آن مي اند كه به پاره دانشمندان، براي آيات متشابه فوائدي ذكر كرده
آيات نياز به تالش و كوشش بيشتري است، و براي رسيدن به معنا و هدف اين  - 1

  .تالش و كوشش بيشتر در اين راستا پاداش بيشتري به همراه دارد
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ي آيات قرآن محكم بود، فقط با يك مذهب مطابقت داشت و صراحتاً  اگر همه - 2
شمرد اما چون قرآن مشتمل بر آيات محكم و متشابه است  مذاهب ديگر را مردود مي

در راس مذاهب مختلف قرار دارند اميدوارند كه در قرآن تأييدي براي ي كساني كه  همه
انديشند، و در نتيجه انديشه و  مذهب خود بيابند لذا تمام آنها به قرآن توجه و در آن مي

كنند كه آيات محكم مفسر آيات  تأمل فراوان در قرآن، به اين نكته دستيابي پيدا مي
برد با درك حقيقت به آن  باطل به سر مي متشابه است و بدينگونه، اگر كسي در

  .پيوندد مي
قرآن كتابي است كه براي عوام و خواص نازل شده است و معموالً طبيعت عوام  - 3

از درك حقايق عاجز است مثالً اگر بخواهيم وجود موجود بي جسمي را براي آنها 
  .اثبات كنيم آنها قدرت پذيرش آنرا ندارند

اشان مورد خطاب قرار  نها با كلماتي نامناسب با انديشهاز اين رو بهتر است كه آ
  .و حقايق در قالب كلمات مناسب با درك آنها بيان گردد. گيرند
  

  اعجاز قرآن
از آنجا كه براساس حكمت ازلي خداي عزوجل دنيا مكاني براي امتحان و اختيار 

بدان پناه ببرد و بشر قرار داده شده خداوند به او عقل عطا كرده است تا در امور خود 
بتواند امتحان خود را بخوبي پس دهد اما به سبب اينكه هواي نفس نيز در او وجود 
دارد و امكان خطاي عقل و يا مقهور هواي نفس شدنش بسيار است لذا رحمت الهي 

كند پيغمبراني از نوع خود بشر براي يادآوري آنان بفرستد ولي چون افراد بشر  اقتضا مي
نات و استعدادات خود حاضر به اعتراف به همنوع خود نيستند خداوند با وجود امكا

  .فرمايد پيغمبرانش را با معجزات تأييد مي
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  تعريف معجزه
دال بر مبالغه نه تأنيث است، و اعجاز » تاء«معجزه اسم فاعل از اعجاز است و 

لغت به  باشد، لذا معجزه در عبارت از اثبات عاجز است كه به معني قصور و نقصان مي
اي است  العاده كننده عجز ديگري است و مقصود از آن در اينجا، امر خارق ثابت: معناي 

كه پيغمبري از پيغمبران براي اثبات مدعاي خود آورده و ديگران را به مقابله و تحدي با 
: و به عبارتي ديگر معجزه . ي آن ثابت شود آن دعوت كند و عدم توانايي آنان در معارضه

  .اي است كه همراه با تحدي باشد و از معارضت سالم بماند العاده ارقامر خ
معجزات بسياري دارد اما از همه مهمتر و پايدارتر قرآن است كه تا  اهللا رسول

اسالم باقي است محفوظ و برقرار خواهد ماند و احتياج به آن در هيچ زماني كاسته 
  .نخواهد شد

ي توانايي بشر قرار دارد،  و با اينكه در حوزه معجزه بايد براي همه قابل درك باشد
  .افراد بشر پس از كوشش براي انجام مثل آن به عجز خود اعتراف كنند

ي معجزه است و اكثر پيغمبران خدا ـ عليهم الصاله و السالم ـ  اين قويترين نمونه
مشان اند و غالبا معجزاتشان از جنسي بوده است كه اقوا بدين نوع معجزات مؤيد بوده

  .اند داراي امتياز و مهارت در آن بوده
عصا بود زيرا در آن زمان سحر رونق  ي حضرت موسي مثالً بزرگترين معجزه

ي  فراوان داشت و مصريان از همه بيشتر در آن مهارت داشتند لذا مناسب بود معجزه
  .نيز از نوعي باشد كه قوم او در آن مهارت داشته باشند حضرت موسي
طب يونان و پيشگويي كاهنان رواج فراوان داشت لذا  ضرت عيسيدر زمان ح

ي آن جامعه  اي داد كه هر دو گروه كه قويترين طبقه معجزه خداوند به حضرت عيسي
و با گل پرنده  كردبودند از آوردن مثل آن عاجز ماندند ـ يعني كوران مادرزاد را بينا 
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داد كه  ساخت، و به آنان خبر مي زنده ميداد، و مردگان را در گور  ساخت و پرواز مي مي
  .در آينده چه خواهند خورد و چه ذخيره خواهند كرد

در زماني به پيغمبري مبعوث شد كه مشرف بر زمان علم و پيشرفت  اهللا رسول
و از بين قومي برخواست كه در فنون كالم و تعبير مهارت خاصي داشتند . فرهنگي بود

ي خود به برتري كسي كه بهتر از ديگران  خطابهو هر سال در مسابقات شعر و 
كردند و از آنجائيكه اسالم ديني جاويد و ماندني  توانست بگويد و بسرايد اعتراف مي مي

شد كه هم جوابگوي عصر خود باشد و  نازل مي اهللا اي همراه رسول است بايد معجزه
  .هم آيندگان را در مقابل خود به تعظيم وا دارد

  
  قرآنوجوه اعجاز 

اند كه بطور خالصه  دانشمندان اسالم وجوه بسياري را براي اعجاز قرآن بر شمرده
  :دي مهم زير تقسيم كر ي آنها را به سه دسته توان همه مي

  گذاري اعجاز قانون -3اعجاز علمي  - 2اعجاز لغوي  - 1
  

  اوال اعجاز لغوي
ن نوع اعجاز قرآن ي لغوي آن است و براساس اي ي اعجاز قرآن جنبه بارزترين جنبه

و براي اينكه جانب اعجاز در . مخاطبين معاصر خود را به تحدي و مبارزه دعوت كرد
امي باقي بماند زيرا  اهللا اين جهت قويتر باشد حكمت خداوندي بر آن شد كه رسول

داد به شكاكي بپردازند، چنانكه قرآن نيز در اين باره  اگر چنان نبود به معاندان اجازه مي
  :درمايف مي

 $ tΒ uρ |MΖ ä. (#θè=÷Fs? ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î# ö7s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿωuρ …çμ ’Üèƒ rB š ÎΨŠÏϑu‹ Î/ ( # ]ŒÎ) 

z>$ s? ö‘̂ω šχθè=ÏÜ ö6ßϑø9 $#    )48/  عنكبوت(  
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]  كتابى[خود ]  راست[خواندى و با دست  و تو هيچ كتابى را پيش از اين نمى«
  »ادندافت انديشان قطعاً به شك مى نوشتى، و گر نه باطل نمى

  :دكن قرآن مردم را به مبارزه دعوت مي
  :تقرآن در سه مرحله مخاطبين خود را به مبارزه خواسته اس

ي قرآن دعوت كرده و عدم توانايي  ي اول آنان را به آوردن مثل همه الف ـ در مرحله
  :دفرماي آنان نيز اعالم نموده است، چنانكه مي

 ≅è% È⎦È⌡ ©9 ÏM yèyϑ tGô_ $# ß§ΡM}$# ⎯ Éfø9$# uρ #’ n? tã β r& (#θè? ù'tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ öà) ø9$# Ÿω 
tβθè? ù'tƒ ⎯Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 # ZÎγsß    )88/  اسراء(  

اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند، مانند آن را نخواهند آورد، «: بگو
  ».باشند] ديگر[هر چند برخى از آنها پشتيبان برخى 

  خواهد كه ده سوره مثل قرآن بياورند،  ي دوم از آنان مي ب ـ و در مرحله

 ÷Πr& šχθä9θà) tƒ çμ1utIøù $# ( ö≅è% (#θè? ù' sù Î ô³ yèÎ/ 9‘ uθß™ ⎯Ï&Î# ÷VÏiΒ ;M≈tƒ utIø ãΒ (#θãã÷Š$# uρ 

Ç⎯ tΒ ΟçF÷è sÜtGó™ $# ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# βÎ) óΟçFΖ ä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈ |¹   )13/  هود(  
گوييد، ده سوره  اگر راست مى«: بگو» .را به دروغ ساخته است]  قرآن[اين «: گويند ا مىي«

   ».توانيد فرا خوانيد شده مانند آن بياوريد و غير از خدا هر كه را مى برساخته
  

  .ماند جواب مي ولي اين دعوت هم بي
د خدا كنيد كه قرآن از نز اگر شك مي :دگوي ي سوم به آنان مي ج ـ و در مرحله

ي قرآن بياوريد تا امكان ادعاي شما ثابت شود،  نيست پس حداقل مانند يك سوره
  :دفرماي چنانكه مي
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 ÷Πr& tβθä9θà) tƒ çμ1u tIøù$# ( ö≅ è% (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯Ï& Î# ÷VÏiΒ (#θãã÷Š$# uρ Ç⎯ tΒ ΟçF÷è sÜtGó™ $# ⎯ ÏiΒ 

Èβρ ßŠ «!$# βÎ) ÷Λä⎢Ψ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹    )38/  يونس(  
اى  گوييد، سوره اگر راست مى«: بگو» آن را به دروغ ساخته است؟«: ويندگ يا مى

  ».توانيد، فرا خوانيد مانند آن بياوريد، و هر كه را جز خدا مى
  

  :دفرماي و مي

 βÎ) uρ öΝçFΖ à2 ’Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $ tΡ Ï‰ ö7tã (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯Ï&Î# ÷VÏiΒ 

(#θãã÷Š$# uρ Νä. u™ !# y‰yγ ä© ⎯ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# χ Î) öΝ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄⊂∪ βÎ* sù öΝ ©9 

(#θè=yèø s? ⎯ s9 uρ (#θè=yèø s? (#θà) ¨? $$sù u‘$̈Ζ9 $# ©ÉL ©9$# $ yδ ßŠθè%uρ â¨$̈Ζ9 $# äοu‘$ yfÅsø9 $# uρ ( 

ôN£‰ Ïãé& t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù=Ï9    )24-23/  بقره(  
ك و ترديد داريد، ايم ش نازل كرده] پيامبر[باره آنچه بر بنده خود و اگر در«
براى اين  -غير خدا -يك سوره همانند آن بياوريد و گواهان خود را) دست كم(

كه هرگز  -پس اگر چنين نكنيد) 23! (گوييد كار، فرا خوانيد اگر راست مى
و سنگها ) گنهكار(از آتشى بترسيد كه هيزم آن، بدنهاى مردم  -نخواهيد كرد

  » شده استاست، و براى كافران، آماده ] بتها[
  
شود و  طلبي زده مي ي آخري مهر عدم توانايي افراد بشر در اين مبارزه و با اين آيه

ي افراد بشر را از هنگام نزول قرآن تا نهايت دنيا به مبارزه دعوت  خدا عزوجل همه
فرمايد و اين از بارزترين و قويترين وجوه اعجاز  كند و عجز آنان را پيشگويي مي مي

ي معارضه  از زمان نزول اين آيات تا حال حاضر هيچكس به خود اجازهقرآن است كه 
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اند به چنين كاري دست بزنند رسوا، خوار و  با قرآن نداده است و كساني كه كوشيده
و كساني كه با فرض اينكه عربهاي معاصر نزول قرآن ضعف نسبي . اند گرفتار شده

اند، آخراالمر با  خود را بسيج كرده اند، به قصد معارضه با قرآن، امكانات علمي داشته
و دشمنان اسالم كه از گذشته تا . سرافكندگي تمام در برابر قرآن سر تعظيم فرود آوردند

اند زيرا يقين دارند  زمان حاضر در حال مبارزه با آنند از اين نوع مبارزه دست برداشته
به جاي مبارزه با  اند و ي خود جهت ديگري داده كه مفتضح خواهند شد، و به مبارزه
اند، كه گاهي با شمشير و گاهي با فكر از دو جنگ  قرآن به مبارزه با مسلمانان بر خواسته

ي اين تالشها ايجاد ديواري محكم بين مسلمانان و بين قرآن  وارد شدند و در رأس همه
  .بوده است

آن معارضه علت اينكه عربها كه با قر :دگوين اما با وجود اين بعضي از مسلمانان مي
  .اند اين بوده كه خدا عزوجل ذهن آنان را از معارضه با قرآن مصروف داشته است نكرده

  .خدا قدرت معارضه را از آنان سلب كرده است :دگوين و بعضي ديگر مي
شود كه قرآن به ذات خود معجز نيست و خدا  ي اين دو گفتار چنين مي نتيجه

  .زه نمايانده استي عوامل ديگري آن را معج عزوجل بوسيله
شيخ جاحظ از رؤساي معتزله ) نظام(معروف به ) ابراهيم بن سيار(قول اول به 

  . اصولين شيعه منسوب است) سيد مرتضي(منسوب است، و قول دوم به 
  
  اعجاز علمي: ثانيا 

ي شديدشان نسبت به قرآن در صددند براي هر  بسياري به اشتباه و بخاطر عالقه
تأييد و موافقتي از قرآن بيابند، اما قبل از هر چيزي بايد به اين  ي علمي مأخذ، نظريه

كند به اين  نكته توجه داشت كه نظريات علمي هميشه سير تكاملي خود را طي مي
و پس از گذشت مدت  دشو صورت كه در اول به صورت امري مشكوك مطرح مي
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شود كه در  روشن مي گيرد صحت و سقم آن زماني كم و يا زياد آزمايشاتي كه انجام مي
صورت صحت، بيش از يك حقيقت نسبي نخواهد بود و از اين گذشته اين نظريات 

باشد لذا پياده كردن آن بر قرآن مناسب با شأن قرآن نيست  مربوط به اموري محدود مي
و از همه گذشته به اضافه كه خداوند عزوجل قرآن را براي چنين وظائفي نازل نفرموده 

ي او با خداست، و از نظر  رآن، زندگي فردي و اجتماي انسان و رابطهاست و موضوع ق
بيني نشده  علمي خطا است اگر چيزي در راهي مورد استفاده قرار گيرد كه برايش پيش

كوشند براي نظريات علمي از قرآن  شود چه كساني كه مي باشد و از اينجا معلوم مي
ات مخالفت لغت قرآن با نظريات علمي به كوشند با اثب تأييد بگيرند و چه كساني كه مي

  .قرآن طعنه بزنند از راه صواب بدورند
ي علمي تا بحال دقيق نيافته كه قرآن با آن مخالفت كند و   با وجود اين هيچ نظريه

اين خود از اعجاز قرآن است، بلكه خدا عزوجل در قرآن به علم و فهم و تفكر و تعقل 
بيانگر آن است كه قرآن هميشه موافق با قضاياي  كند و اين خود و تفقه تشويق مي

  .علمي و مسلمات عقلي است زيرا آيات قرآن را كسي آورده كه حقيقتها را آفريده است
الزم است به اين نكته اشاره شود كه گاهي در قرآن مسائل  پس از اين مقدمات

وده است بلكه ي قضاياي علمي نب علمي بيان شده است لكن اين بيانات فقط مجرد ارائه
اشان دعوت كرده و روش خود را براي  ي آنها قرآن مخاطبين را به وظيفه به واسطه

  :دفرماي پذيرش بهتر و اين دعوت با اين قضايا تقويت كرده است چنانكه مي

 þ’Îû uρ ö/ ä3Å¡àΡ r& 4 Ÿξ sù r& tβρ ç ÅÇö7è?    )21/  ذاريات(  
  »بينيد آيا نمى) نيز آياتى است(و در وجود خود شما «

  :دو فرماي
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 ¨β Î) ’ Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ©9 $# Í‘$ yγ̈Ψ9$# uρ Å7ù=à ø9 $# uρ 

© ÉL©9$# “Ì øgrB ’Îû Ì ós t7ø9$# $yϑÎ/ ßì xΖtƒ }̈ $̈Ζ9 $# !$tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9$# ⎯ÏΒ 

&™!$ ¨Β $uŠôm r' sù ÏμÎ/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷èt/ $ pκÌEöθ tΒ £] t/uρ $pκÏù ⎯ ÏΒ Èe≅à2 7π −/!# yŠ É#ƒÎ óÇs? uρ 

Ëx≈ tƒ Ìh9 $# É>$ys¡¡9 $# uρ Ì ¤‚|¡ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{ $#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θ öθs) Ïj9 

tβθè=É)÷è tƒ   )164/  بقره(  
در آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و شد شب و روز، و كشتيهايى كه در دريا «

خداوند از آسمان نازل كرده، و با آن، زمين  به سود مردم در حركتند، و آبى كه
) همچنين(را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن گسترده، و 
هايى است  در تغيير مسير بادها و ابرهايى كه ميان زمين و آسمان مسخرند، نشانه

  »انديشند براى مردمى كه عقل دارند و مى) از ذات پاك خدا و يگانگى او(
  :دفرمايو 

 ⎯ yϑ sù ÏŠÌ ãƒ ª!$# βr& …çμ tƒÏ‰ ôγ tƒ ÷yu ô³ o„ …çνu‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™M∼Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ÷ŠÌ ãƒ β r& …ã&©# ÅÒãƒ 

ö≅ yèøg s† …çν u‘ ô‰|¹ $ ¸)Íh‹ |Ê % [`t ym $ yϑ̄Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è¢Á tƒ ’Îû Ï™ !$yϑ¡¡9 $#   )125/  انعام(  
ايد و گش پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد، دلش را به پذيرش اسالم مى«

گرداند چنان كه گويى به  هر كه را بخواهد گمراه كند، دلش را سخت تنگ مى
آورند  اين گونه، خدا پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى. رود زحمت در آسمان باال مى

  »دهد قرار مى
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ء «كه  امَ دُ ىفِ السَّ عَّ امَ يَصَّ نَّ أَ باالتر  ي علمي دارد كه هر چه از زمين اشاره به اين نظريه» كَ
گردد همان  شود و بر اثر تنگي نفس سينه تنگ مي رويم اكسيژن هوا و فشار آن كمتر مي

  .حالتي كه ممكن است به هنگام خفگي بر روي زمين نيز به انسان دست دهد
اين قضيه ممكن است براي پيشينيان قابل درك نبوده است اما ما آن را از مسلمات 

  .دانيم علمي خود مي
  :دو فرماي

 ÌÝàΨ u‹ù=sù ß⎯≈ |¡Ρ M}$# §ΝÏΒ t, Î=äz ∩∈∪ t, Î=äz ⎯ ÏΒ &™!$̈Β 9,Ïù# yŠ ∩∉∪ ßlãøƒ s† .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ 

É=ù=Á9 $# É=Í← !# u©I9 $# uρ   )7-5/  قطار(  
از يك آب جهنده ) 5! (انسان بايد بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است«

  »ودش ها خارج مى آبى كه از ميان پشت و سينه) 6(آفريده شده است، 
  

  :دو در تكميل اين معنا فرماي

 $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# βÎ) óΟ çFΖ ä. ’Îû 5=÷ƒ u‘ z⎯ ÏiΒ Ï]÷è t7ø9 $# $̄Ρ Î* sù / ä3≈ oΨ ø) n=yz ⎯ÏiΒ 5># tè? 

§Ν èO ⎯ ÏΒ 7π xõÜ œΡ §Ν èO ô⎯ ÏΒ 7π s) n=tæ ¢ΟèO ⎯ ÏΒ 7π tó ôÒ•Β 7π s)̄= sƒ’Χ Î ö xîuρ 7π s) ¯=sƒ èΧ t⎦ Îi⎫ t7ãΨ Ïj9 öΝ ä3s9 

4 ”É) çΡ uρ ’ Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# $ tΒ â™ !$t±nΣ #’ n<Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β §ΝèO öΝ ä3ã_Ì øƒéΥ Wξ ø ÏÛ ¢Ο èO 

(# þθäóè=ö7tF Ï9 öΝà2 £‰ ä© r& ( Νà6Ζ ÏΒ uρ ⎯ ¨Β 4†̄û uθtGãƒ Ν à6ΖÏΒ uρ ⎯ ¨Β –Štãƒ #’ n<Î) ÉΑ sŒö‘ r& 

Ìßϑ ãèø9 $# Ÿξø‹ x6 Ï9 zΝ n=÷ètƒ .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 8Ν ù=Ïæ $\↔ø‹ x©   )5/  حج(  
كه ما شما را از ] بدانيد[ته شدن در شكّيد، پس اى مردم، اگر در باره برانگيخ«

ايم، سپس از نطفه، سپس از علقه، آن گاه از مضغه، داراى خلقت  خاك آفريده
و آنچه . بر شما روشن گردانيم] قدرت خود را[خلقت ناقص، تا ] احياناً[كامل و 
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ه ب[دهيم، آن گاه شما را  كنيم تا مدتى معين در رحمها قرار مى را اراده مى
تا به حد ]  دهيم حيات شما را ادامه مى[آوريم، سپس  كودك برون مى]  صورت

ميرد، و برخى از شما به غايت  مى]  زودرس[رشدتان برسيد، و برخى از شما 
  » .داند چيزى نمى] بسى چيزها[اى كه پس از دانستن  رسد به گونه پيرى مى

  
يان شده اما همه به قصد توجه بينيم در اين آيات بعضي از حقائق علمي ب چنانكه مي

  .داند ي خود مي دادن آدميان به امور ديگري است كه قرآن آن را وظيفه
  :مكني شود اشاره مي در پايان به معايبي كه بر اين امر مرتبت مي

ي  يكي از معايب اين امر نظر نادرستي است كه طرفداران آن نسبت به وظيفه - 1
ي تخصص قرآن مسائل آن را بيان كنند مشغول  ينهقرآن دارند و به جاي اينكه در زم

  .ي قرآن نيست شوند كه جزء وظيفه چيزهايي مي
هاي علمي در تغيير و تحول است لذا  همانطوري كه قبالً بيان شد هميشه نظريه - 2

خواهد آنها را بر قرآن تطبيق دهد بايد هميشه مشغول تأويل و تفسير  چنين كسي كه مي
است گاهي مجبور شود دو فهم متناقض را از يك آيه استخراج كند و ممكن  :دقرآن باش

ماند و در نتيجه  و از اين خطر كه قرآن را در معرض تكذيب مخالفان قرار دهد دور نمي
  .تالش او نتيجه معكوس خواهد داد

  احساس شكست داخلي - 3
د شون ي امور علمي از جهت كفار مغلوب مي يعني آنان تا حس نكنند كه بواسطه

كنند كه قرآن در حال شكست خوردن  زنند يعني اول حس مي دست به چنين كاري نمي
هاي علمي تأييدي براي قرآن  است و بايد به ياري آن شتافت و استخراج آن نظريه

  .دانند مي
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  گذاري اعجاز قانون: ثالثا 
طوري كه پيشتر گذشت خداوند عزوجل افراد بشر را اجتماعي خلق كرده و  همان

امر مستلزم قوانيني است كه آنها را منظم گرداند تا بتوانند هر چه بهتر با هم زندگي  اين
  .كنند و به حقوق يكديگر احترام بگذارند

عقالي بشر از گذشته تا امروز به اين فكر بوده و هستند كه چه قانوني بايد بر جامعه 
ات و تحوالت فراواني فرما باشد تا سعادت بيشتري بوجود آورد ولي با وجود تغيير حكم

  .اند كه در قوانين خود بوجود آورده
امر عدم شناخت كافي  اند به هدف خود نائل گردند و علت اساسي اين هنوز نتوانسته

لذا زماني  .هايي است كه خداوند در نهاد بشر به وديعه گذاشته است خواستهنسبت به 
دانند و به قانون ديگري  زائد ميمدتي آن را رسانند اما پس از  قانوني را به تصويب مي

گذاري بزند كه اطالع  بنابراين كسي بايد براي اين موجود دست به قانون. آورند روي مي
ها و توانائيهاي او را داشته باشد، و اين كار جز از جانب خدا عزوجل  كاملي از خواسته

شود  ر و بيان ميتفسي اهللا ي رسول و راهي جز قرآن كه به واسطه ،تواند صادر شود نمي
  .تواند وجود داشته باشد نمي

تك قوانين اجتماعي اسالم را كه در قرآن آمده و سنت  بينيم تك در اينجا نيازي نمي
تك قانونهاي وضعي مقايسه كنيم تا وجه  آن را توضيح داده است با تك اهللا رسول

كه تعاليم قرآن در كنيم كه زماني  اعجاز از آن روشن گردد بلكه به اين مطلب اكتفا مي
كردند، و  شدند كه مسير تاريخ را عوض مي تربيت ميشد افرادي  بين مسلمانان اجرا مي

تواند آن دوران طاليي را در تاريخ خود  بايد دانست بشريت بدون برگشت به قرآن نمي
  . تكرار كند
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  امثال قرآن
  :دفرماي خداوند عزوجل مي

 ô‰s) s9 uρ $oΨ ö/ u ŸÑ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ö à)ø9 $# ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 9≅sW tΒ   )58/  روم(  
و به راستى در اين قرآن براى مردم از هر گونه مثَلى آورديم، و چون براى «

شما جز بر «: اند حتماً خواهند گفت اى بياورى، آنان كه كفر ورزيده ايشان آيه
  ».باطل نيستيد

$ و  yγ•ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# z>Î àÑ ×≅ sWtΒ (#θãèÏϑ tGó™ $$sù ÿ…ã&s!   )73/  حج(  
  »پس بدان گوش فرا دهيد. ى مردم، مثَلى زده شدا«
  

آيد، خداوند عزوجل مقدار قابل  چنانكه از اين آيات و آيات مشابه آنها برمي
آموزي و  اي از قرآن را به شكل مثل آورده است كه غالب اين مثلها براي عبرت مالحظه

  .گاهي براي تقرير حال آمده است
توان  دانيم مي گونه كه مي يا مثال از بهترين روش تعليم و تعلم است و همان مثل
ي مثل معنويات را به صورت محسوسات و اشياء خفيه را به صورت اشياء جليه  بواسطه

درآورد و امور دور از فهم را قابل فهم گرداند تا موضوع موردنظر هر چه زودتر و 
انشمندان براي تفهيم مقاصد خود از مثل استفاده سريعتر فهم شود، و حكماء، فضالء و د

  :تكنند زيرا فوائد مثل فراوان است، و از آن جمله موارد زير اس مي
  :تصور شيء معقول به صورت محسوس - 1

  :دمانن

 $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ Ÿω (#θè=ÏÜ ö7è? Ν ä3ÏG≈ s% y‰|¹ Çd⎯ yϑø9 $$Î/ 3“ sŒF{$# uρ “ É‹©9 $% x. ß, ÏΨãƒ 

…ã& s!$tΒ u™ !$ sÍ‘ Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω uρ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ø9$# uρ Ì ÅzFψ$# ( …ã&é# sV yϑsù È≅sV yϑ x. Aβ# uθø |¹ 
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Ïμ ø‹n= tã Ò>#t è? …çμ t/$|¹ r' sù ×≅Î/# uρ …çμ Ÿ2 utI sù # V$ù# |¹ ( ω šχρ â‘ Ï‰ø) tƒ 4’n? tã &™ ó© x« $£ϑÏiΒ 

(#θç7|¡Ÿ2 3 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ ôγtƒ tΠöθ s)ø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $#   )264/  رهبق(  
هاى خود را با منّت و آزار، باطل مكنيد، مانند  ايد، صدقه اى كسانى كه ايمان آورده«

كند و به خدا و روز بازپسين  كسى كه مالش را براى خودنمايى به مردم، انفاق مى
پس مثَلِ او همچون مثَلِ سنگ خارايى است كه بر روى آن، خاكى . ايمان ندارد

را سخت و صاف بر جاى نهاده ]  سنگ[ارى به آن رسيده و آن است، و رگب]  نشسته[
برند و خداوند،  اى نمى اند، بهره نيز از آنچه به دست آورده]  رياكاران[آنان . است

    »كند گروه كافران را هدايت نمى
  

بينيم حالت مرائي به حالت سنگ سخت و صاف و چربي  چنانكه در اين آيه مي
ي باران سخت غبارها از روي  فرا گرفته است و به واسطه تشبيه شده كه غبار روي آن

  .ماند گردد و چيزي بر آن باقي نمي آن زائل مي
تصور معنايي محبوب به صورت شيئي محبوب و مورد عالقه به قصد ترغيب در  - 2

  :دمانن: انجام آن 

 ã≅ sẄΒ t⎦⎪Ï%©! $# tβθà) ÏΖãƒ óΟßγ s9≡ uθøΒ r& ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# È≅ sV yϑx. >π ¬6ym ôM tFu; /Ρ r& yìö7 y™ 

Ÿ≅Î/$uΖ y™ ’Îû Èe≅ä. 7's# ç7/Ψ ß™ èπ s ($ÏiΒ 7π ¬6 ym 3 ª!$# uρ ß#Ïè≈ ŸÒ ãƒ ⎯ yϑÏ9 â™ !$t± o„ 3 ª!$# uρ ììÅ™≡uρ 

íΟŠÎ= tæ   )261/  بقره(  
اى  كنند همانند دانه كسانى كه اموالِ خود را در راه خدا انفاق مى]  صدقات[مثَل «

اى صد دانه باشد و خداوند براى  خوشه است كه هفت خوشه بروياند كه در هر
  » كند، و خداوند گشايشگر داناست چند برابر مى] آن را[هر كس كه بخواهد 
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  مانند : صد تكريم صاحب آنتصور يك حالت به صورت محبوبي به ق - 3

 ∩⊄∇∪ Ó‰£ϑ pt’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ ÿ…çμ yètΒ â™ !#£‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$¤ ä3ø9 $# â™ !$ uΗxqâ‘ 

öΝ æηuΖ ÷ t/ ( öΝ ßγ1 ts? $ Yè©.â‘ #Y‰ £∨ ß™ tβθäó tGö6 tƒ Wξ ôÒsù z⎯ ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹Å™ 

’Îû ΟÎγ Ïδθã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγè=sV tΒ ’Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9 $# 4 ö/ àSè=sV tΒ uρ ’Îû 

È≅ŠÅgΥM}$# ?íö‘ t“ x. yl t ÷zr& …çμ t↔ôÜx© …çν u‘ y—$t↔sù xá n=øó tGó™$$ sù 3“ uθ tFó™$$ sù 4’ n? tã ⎯Ïμ Ï%θß™ 

Ü=Éf ÷èãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠÉóu‹ Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$¤ ä3ø9 $#    )29/  فتح(  
گير و در  رسول خداست و كسانى كه با اويند بر كافران سخت عمحمد «

بينى كه از خداوند  آنان را در حال ركوع و سجده مى. ميان خود مهربانند
آنان از اثر سجده در ]  رستكارىد[نشانه . جويند فضل و خشنودى مى

اين وصف آنان در تورات و وصفشان در انجيل . هايشان پيداست چهره
اش را بر آورد آن گاه آن را تنومند  مانند كشتى هستند كه جوانه. است

هايش ايستاد كشاورزان را شگفت  ساخت آن گاه ستبر شد، سپس بر ساقه
  »ا به خشم آوردآنان كافران ر]  ديدن[سازد تا از  زده مى

  
  :دمانن :دتصور شيء قبيح به صورتي قبيح تا نفس از آن نفرت گير - 4

 Ÿωuρ = tGøó tƒ Ν ä3àÒ÷è−/ $³Ò÷èt/ 4 =Ït ä†r& óΟà2ß‰ tnr& βr& Ÿ≅à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏμŠÅz r& 

$\G øŠtΒ    )12/  حجرات(  
و بعضى از شما غيبت بعضى نكند آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت «

  »اش را بخورد دهبرادر مر
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  تعريف مثل
و در عرف اهل ادب . مثَل و مثْل و مثيل در لغت مانند شَبه و شبه و شبيه است

عبارت از كالمي است سائر و جاري بر زبانها با نوعي غرابت كه در جاهاي مناسب از 
و در . و به معناي قصه و شأن و حال عجيب و غريب نيز آمده است. آن استفاده شود

ي مشابهه در غير معناي حقيقي خود بكار  بيان عبارت از تركيبي است كه به عالقه علم
  .گويند) تمثيليه(ي  رفته است و آن را استعاره
آوردن معنا به صورت محسوس جالب با لفظي كوتاه كه  :دان و در تعريف مثَل گفته

  .اردشنونده رامتأثر سازد، و اين تعريف به امثال قرآن همخواني بيشتري د
  

  انواع مثلهاي قرآني
  :دان دانشمندان پس از تتبع آيات قرآني مثلهاي آن را به سه بخش تقسيم كرده

  مثلهاي مصرحه - 1
  مثلهاي كامنه - 2
  .مثلهاي مرسله - 3

  هاي مصرحه اوالً مثل
شود و يا در آنها  شروع مي» مثَل«مثلهاي مصرحه عبارت از مثلهايي است كه با لفظ 

  .رود يه بكار ميلفظ دال بر تشب
   :دمانن

 öΝ ßγè=sV tΒ È≅ sV yϑ x. “Ï%©! $# y‰s%öθ tGó™$# # Y‘$tΡ !$£ϑ n=sù ôN u™!$ |Êr& $ tΒ … ã&s!öθ ym |= yδsŒ ª! $# 

öΝ ÏδÍ‘θãΖ Î/ öΝßγ x. t s? uρ ’Îû ;M≈yϑ è=àß ω tβρ ç ÅÇö6 ãƒ ∩⊇∠∪ BΛà¼ íΝ õ3ç/ Ò‘ôϑãã öΝ ßγ sù Ÿω 
tβθãèÅ_ö tƒ ∩⊇∇∪ ÷ρ r& 5=ÍhŠ |Áx. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# ÏμŠÏù ×M≈ uΚè=àß Ó‰ ôãu‘ uρ ×−ö t/ uρ tβθè= yèøg s† 
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÷Λàι yèÎ6≈ |¹ r& þ’ Îû ΝÍκ ÍΞ#sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È,Ïã≡ uθ¢Á9 $# u‘ x‹ tn ÏNöθ yϑø9 $# 4 ª!$# uρ 8ÝŠÏtèΧ 

t⎦⎪Ì Ï≈s3ø9 $$Î/    )19-17/  بقره(  
تا در بيابان تاريك راه (همانند كسى هستند كه آتشى افروخته ) منافقان(آنها «

ولى هنگامى كه آتش اطراف خود را روشن ساخت خداوند ) خود را پيدا كند
كند، و در تاريكى وحشتناكى كه چشم  آن را خاموش مى) فرستد و طوفانى مى(

كر، گنگ و كورند، بنا بر ) منافقان(آنها ) 17. (سازد كند آنها را رها مى كار نمى
اريك توأم با يا همچون بارانى كه در شب ت) 18! (گردند اين از راه خطا باز نمى
ببارد، آنها از ترس مرگ انگشت در ) بر سر رهگذرانى(رعد و برق و صاعقه 

گذارند، تا صداى صاعقه را نشنوند، و خداوند به كافران احاطه  گوش خود مى
  »دارد

  
بينيم خداوند حال منافقان را به دو مثَل آتش و آب بيان كرده  چنانكه در اين آيه مي

  .است
  :دو مانن

 öΝ s9 r& t s? y# ø‹ x. z>u ŸÑ ª!$# Wξ sWtΒ Zπ yϑÎ= x. Zπ t6ÍhŠ sÛ ;οt yf t±x. Bπ t7Íh‹sÛ $ yγè=ô¹ r& ×MÎ/$ rO 

$ yγããö sùuρ ’ Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪ þ’ÎA ÷σ è? $yγ n=à2 é& ¨≅ä. ¤⎦⎫ Ïm Èβ øŒÎ* Î/ $yγ În/ u‘ 3 ÛUÎ ôØo„ uρ ª!$# 

tΑ$ sWøΒF{ $# Ä¨$̈Ψ=Ï9 óΟ ßγ̄=yè s9 šχρã 2x‹ tG tƒ ∩⊄∈∪ ã≅sV tΒ uρ >π yϑÎ= x. 7π sW Î7 yz >οt yf t±x. 

>π sV Î6yz ôM ¨VçGô_$# ⎯ ÏΒ É−öθ sù ÇÚö‘ F{ $# $tΒ $ yγs9 ⎯ ÏΒ 9‘# t s%   )26-24/  ابراهيم(  
  

اى است كه  آيا نديدى كه خداوند چگونه مثل زده است؟ سخن پاكيزه همانند درخت پاكيزه«
هاى خود را به  وهدر هر زمان مي) 24. (ريشه آن، پا بر جا و ثابت و شاخه آن در آسمان است
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و مثل  )25. (زند كه شايد متذكّر شوند دهد، و خداوند براى مردم مثلها مى اذن پروردگارش مى
سخن پليد همانند درختى پليد است كه ريشه آن از روى زمين بر آمده و ثبات و استحكامى 

  »ندارد
  

  ثانياً امثال كامنه
ه است و با مضمون بعضي از مقصود از امثال كامنه، اموري است كه در قرآن آمد

  :دمثلهاي معروف مطابقت دار
  .كه آيات زير هم معناي آن هستند» خير األمور الوسط«مثالً از مثلهاي معروف است 

 ÖÚÍ‘$ sùω Ÿω uρ íõ3Î/ 8β# uθ tã š⎥÷⎫ t/ y7 Ï9≡ sŒ    ) 68/ بقره(  
. فرمايد كه آن گاوى نه پير و نه جوان است مى) خداوند(او : گفت]  موسى[ «

  » است]  و آن[ميانسالى بين اين 

% t⎦⎪Ïو يا  ©!$# uρ !#sŒÎ) (#θà) xΡ r& öΝ s9 (#θèùÌ ó¡ç„ öΝ s9 uρ (#ρç äIø) tƒ tβ% Ÿ2 uρ š⎥÷⎫ t/ 

šÏ9≡ sŒ $YΒ#uθ s%   )68/  فرقان(  
]  شان شيوه[ورزند و  كنند و بخل نمى و آنان كه چون انفاق كنند، زياده روى نمى«

   »معتدل است] دو حد[بين اين 

 Ÿωو يا  uρ öyγ øg rB y7Ï? Ÿξ |ÁÎ/ Ÿω uρ ôMÏù$sƒéB $ pκÍ5 ÆtFö/ $# uρ t⎦ ÷⎫ t/ y7Ï9≡ sŒ Wξ‹Î6 y™      
  )110/  اسراء(

]  و آن[مخوان و ميان اين ] نيز[بلند مخوان و آن را آهسته ]  چنين[و نمازت را «
    » بجوى]  ميانه[راهى 
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 Ÿωو يا  uρ ö≅ yèøg rB x8y‰ tƒ »' s!θè=øótΒ 4’n< Î) y7 É) ãΖãã Ÿωuρ $ yγôÜÝ¡ö6 s? ¨≅ä. ÅÝó¡t6ø9 $# 

y‰ ãèø) tF sù $YΒθè= tΒ # ·‘θÝ¡øt¤Χ    )29/  اسراء(  
آن را مگشاى كه آن ] نيز[و دستت را به گردنت بسته مدار و به تمامى «

  » گاه مالمت زده درمانده بازنشينى
  :تكه اين هم معناي آن آيه اس 1)ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني(و مانند 

 ö≅yδ öΝ ä3ãΨ tΒ# u™ Ïμ ø‹n=tã ωÎ) !$ yϑŸ2 öΝä3 çGΨ ÏΒ r& #’ n? tã Ïμ‹Åzr& ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s%    
  )64/ يوسف(  

شما را بر او امين ندارم مگر چنان كه شما را پيش از اين بر : گفت]  يعقوب[ «
  » برادرش امين داشتم

  :تكه با اين آيه هم معناس )ليس اخلرب كاملعاينه( :دو مانن

 øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡tö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡ Í‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 4’tA öθyϑø9 $# ( tΑ$s% öΝ s9 uρ r& ⎯ ÏΒ ÷σè? ( 

tΑ$ s% 4’n? t/ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥yϑôÜ uŠÏj9 ©É< ù=s%    )260/  بقره(  
پروردگارا، به من بنما چگونه مردگان را زنده : و آن گاه كه ابراهيم گفت«

تا ]  خواهم مى[ولى . چرا: گفت اى؟ آيا ايمان نياورده: فرمود] خداوند[كنى؟  مى
  »دلم آرام گيرد

  :دكه اين آيه با مضمون آن مطابقت دار »كام تدين تدان« :دو مانن

 ⎯ tΒ ö≅yϑ ÷ètƒ # [™þθß™ t“ øg ä† ⎯ ÏμÎ/    )123/  نساء(  
  »شود هر كس كار بدى انجام دهد، به آن جزا داده مى«

_________________________________________________________________________ 
 .5317زهد و الرقائق : مسلم  5668أدب ح : صحيح بخاري  -1
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  مثلهاي مرسله - 3
دون قيد مثَل بودن ارسال شده است و از مقصود از اين نوع، الفاظي است كه ب

روند، توانند به صورت مثل بكار  آنجائيكه الفاظي كوتاه و داراي معناي زيادي هستند مي
  :مثل

 z⎯≈ t↔ø9 $# }È ysóÁ ym ‘,ys ø9$#    )51/  يوسف(  
  »هم اكنون حقّ آشكار شد،«

© zو  ÅÓ è% ãøΒ F{ $# “ Ï%©!$# ÏμŠÏù Èβ$u‹ÏG øtG ó¡n@    )41/  يوسف(  
   »!نظر خواستيد، قطعى و حتمى است) از من(و مطلبى كه درباره آن «

 Ÿωو  uρ ß,‹Ïts† ã õ3yϑø9 $# à⋅ Äh¡¡9 $# ωÎ) ⎯Ï& Î# ÷δr' Î/   )43/  فاطر(  
  »گيرد اما اين نيرنگها تنها دامان صاحبانش را مى«

 ö≅è% @≅à2 ã≅yϑو  ÷ètƒ 4’n? tã ⎯ ÏμÏF n=Ï.$x©    )84/  اسراء(  
  »كند خود عمل مى) و خلق و خوى(طبق روش هر كس «: بگو«

 ‘≅ä. ¤§øو  tΡ $ yϑÎ/ ôMt6 |¡x. îπ oΨ‹Ïδ u‘   )38/  مدثر(  
  » هر كس در گرو اعمال خويش است) آرى( «

≅ öو  yδ â™!# t“ y_ Ç⎯≈|¡ôm M}$# ωÎ) ß⎯≈ |¡ômM}$#    )60/  الرحمن(  
  » آيا پاداش نيكوكارى جز نيكوكارى است«

# yو  ãè|Ê Ü=Ï9$©Ü9 $# Ü>θè=ôÜyϑ ø9$# uρ    )73/  حج(  
  »ناتوانند]  بس[خواسته شده ] هم كسى كه از او[خواهنده و ]  هم[ «

“  و  ÈθtG ó¡o„ ß]ŠÎ7sƒø: $# Ü=Íh‹©Ü9 $# uρ    )100/  مائده(  
  »ناپاك و پاك مساوى نيستند) هيچ گاه(« : بگو«
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/ öو  ä3s9 ö/ ä3ãΨƒÏŠ u’ Í<uρ È⎦⎪ÏŠ    )6/  كافرون(  
  ».خودتان، و دينِ من براى خودمدين شما براى «

≅ öو  yδ “Èθ tGó¡ o„ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθçΗ s>ôè tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ Ÿω tβθßϑ n=ôètƒ    )9/  زمر(  
  »دانند شوند آنانكه ميدانند و آنانكه نمى آيا برابر مى )بگو( «

( ¨βÎو آيه  uρ š∅ yδ÷ρ r& ÏNθã‹ç6 ø9$# àMøŠ t7s9 ÏNθç6 x6Ζyèø9 $#    )41/  عنكبوت(  
  »دانستند هاى خانه عنكبوت است اگر مى ترين خانه ى كه سستدر حال«

  .و غيره
  :يك حكم فقهي

  توان در گفتگوها از مثلهاي قرآن بهره گرفت؟ آيا مي
  :مگويي در جواب مي

بعضي از دانشمندان استفاده از مثلهاي قرآن را در گفتگوهاي روزمره مطلقاً ممنوع 
  .ترامي به قرآن استاح اند چنين كاري بي اند و گفته دانسته

توان به امثال قرآن استشهاد  در مناسبتهاي جدي و مهم مي :دان و گروهي ديگر گفته
نمود اما در غير اين حاالت جائز نيست، مثل اينكه شخصي، دوست خود را در موعد 

  :مقرر مالقات كند و به اين آيه متوسل شود

 |M ÷∞Å_ 4’ n? tã 9‘ y‰ s% 4© y›θßϑ≈ tƒ    )40/  طه(  
   آمدى]  و مقتضى[پس اى موسى در زمان مقدر س

  :دو يا هنگام پايان يافتن نزاع و كشمكش در امور دنيوي به خصم خود بگوي

 ö/ä3 s9 ö/ä3 ãΨƒÏŠ u’Í< uρ È⎦⎪ÏŠ    )6/  كافرون(  
  ».دين شما براى خودتان، و دينِ من براى خودم«
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  .است واهللا أعلمحرمت آن شديدتر  كشيده شودو اگر به شوخي 
 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپاي

 و صلی اهللا تعالی علی النبی و ءاله و صحبه و سلم
سبحان ربک رب العزة علام يصفون و سالم علی املرسلني و احلمدهللا رب 

 .العاملني


